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 عربستان 
به دنبال راه فرار
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غرب به فکر جانشین برای بن سلمان افتاد

 ناامیدی از
»فرزند شرور«
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سدهای کشور تشنه اند
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 آخرین اخبار و اطالعات از 
اردوی پرسپولیس و السد

 6 روز حساس 
برای پرسپولیس
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 صدای شکست تحریم 
به گوش می رسد

رسانه ها و فضای مجازی وابسته به آمریکا جنگ 
روانی خود را علیه مردم ایران گسترده و وسیع کرده 
و شدت بخشیده اند. آن ها مدت هاست از شدت 
تحریم آبان ماه می گویند و روی روان و اعصاب مردم 
ایران راه می روند تا ترس و دلهره و نگرانی در دل 
مردم ایجاد و فضای کشور را غبارآلود کنند، شاید 
بتوانند مردم را از حمایت نظام بازدارند؛ اما زهی 

خیال باطل! 
مردم ما می دانند آمریکا از زمان روی کارآمدن ترامپ 
به هر وسیله ای برای محدودسازی و انزوای ملت ایران 
متوسل شده است و چیزی برای استفاده پس از خود 
نگذاشته است. حقیقت این است که تحریم ها 
شدتی بیش از این نخواهد داشت و مردم ما از این 

تحریم های جنجالی کم اثر نمی هراسند...

به قلم مدیرمسئولسرمقاله
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رکود در بازار خریدوفروش خودرو

خـزان خـودرو

شهردار اصفهان تأکید کرد:

بدهی دولت، عامل 
سکون در پروژه اجالس

 برگزاری جشنواره ویژه 
غ توسط سازمان  روز تخم مر
جهاد کشاورزی استان مرکزی
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تیم تحقیقاتی دایره جنایی و دادستان های استانبول 
 درزمینه پرونده »مفقودشدن خاشقجی« 

نمونه های خاک و یک لنگه در آهنین را از ساختمان 
کنسولگری عربستان سعودی جمع آوری کردند

مأموریت نظافتچی ها برای پاک سازی کنسولگری عربستان
سناریونویسی مشترک آمریکا و عربستان برای توجیه قتل »خاشقجی«

همین صفحه 

 تعدادی از بسیجیان بومی و 
حافظان امنیت در میرجاوه ربوده شدند

 ربایش مرزبانان 
در نقطه صفر

فرمانده نیروی زمینی سپاه: آمادگی 
عملیات مشترک با ارتش پاکستان را 

برای آزادی مرزبانان ایرانی داریم
|صفحه 2

صفحه 2

 بخشنامه رئیس قوه قضائیه برای 
جلوگیری از زندانی شدن محکومان مهریه

افزایش مهلت 
تأدیه مهر

صفحه 3

 عضو کمیسیون انرژی مجلس 
حجم قاچاق سوخت از کشور را تشریح کرد: 

 قاچاق روزانه 
۱۰ میلیون لیتر بنزین

تیــم تحقیقاتــی دایــره جنایــی و دادســتان های اســتانبول پس 
از انجــام ۹ســاعت بازرســی از کنســولگری عربســتان ســعودی، 
ــن  ــل ای ــن را از داخ ــه در آهنی ــک لنگ ــاک و ی ــای خ نمونه ه

ســاختمان جمــع آوری کردنــد.
بــه گــزارش فــارس، تیــم تحقیقاتــی ترکیــه شــامل بازرســان و 
نیروهــای امنیتــی ایــن کشــور پــس از دو هفتــه انتظــار باالخــره 
توانســتند شــامگاه دوشــنبه بــرای انجــام تفتیــش حــول 
ــد  ــگار منتق ــقجی«، روزنامه ن ــال خاش ــدن »جم ــده گم ش پرون
عربســتانی، وارد ســاختمان کنســولگری ســعودی در اســتانبول 

شــوند.
ایــن تیــم تحقیقاتــی ۱۲نفــره شــامل متخصصــان و بازرســان 
یگان هــای دایــره جنایــی و مبــارزه بــا تروریســم اداره  کل 
امنیــت اســتان اســتانبول، دادســتان کل و دادســتان عمومــی 
ایــن اســتان بــود. یــک قــاده ســگ تجســس نیــز بــرای کمک 
بــه یافتــن مــدارک بیشــتر، همــراه ایــن تیــم وارد کنســولگری 

ســعودی شــد.
ــر –  ــم مه ــل )ده ــه قب خاشــقجی ۵۹ســاله سه شــنبه دو هفت
دوم اکتبــر( بــرای امــور ازدواج خــود بــه کنســولگری عربســتان 
ــن  ــروج وی از ای ــا خ ــرد؛ ام ــه ک ــتانبول مراجع ــعودی در اس س
ســاختمان ثبــت نشــده اســت. چهــار روز بعــد )چهاردهــم مهــر 
ــل از دو مســئول  ــه نق ــرز ب ــزاری رویت ــر(،  خبرگ – ششــم اکتب

ترکیــه ای گــزارش داد وی احتمــاال کشــته شــده اســت.
ــه ای ســفیر  ــن احضــار دو مرتب ــز ضم ــه نی ــه ترکی وزارت خارج
عربســتان ســعودی در آنــکارا، آنقــدر بــه تفتیــش کامــل 
ــرد  ــرار ک ــتانبول اص ــور در اس ــن کش ــولگری ای ــاختمان کنس س
ــه  ــا هشــدار ب ــه ب ــور ترکی ــاض راضــی شــد. رئیس جمه ــا ری ت
مقامــات ســعودی، تأکیــد کــرد آنهــا بایــد ثابــت کنند خاشــقجی 

ــت. ــده اس ــارج ش ــولگری خ ــالم از کنس س
پــس از گــزارش »نیویــورک تایمــز« مبنــی بــر بــه قتــل 
رســیدن و ســپس تکه تکه شــدن جســد خاشــقجی بــرای 
انتقــال راحت تــر بــه بیــرون از ســاختمان کنســولگری، روزنامــه 
»صابــاح« ترکیــه نیــز بامــداد چهارشــنبه بــا انتشــار نــام و تصویر 
۱۵ ســعودی مشــکوک بــه دست داشــتن در پرونــده خاشــقجی، 

ــرد. ــل ک ــن ماجــرا نق ــده از ای ــد و تکان دهن ــی جدی جزئیات
 آماده شدن تیم پزشکی قانونی ترکیه برای ورود به 

کنسولگری
ــود کــه  ــه وقــت محلــی( ب دوشنبه شــب حوالــی ســاعت ۱۹ )ب
ایــن تیــم تحقیقاتــی وارد کنســولگری ریــاض در اســتانبول شــد 
و تفتیــش بــرای یافتــن مدارکــی از گم شــدن یــا قتــل احتمالــی 
خاشــقجی را آغــاز کردنــد. دســتگاه های امنیتــی ترکیــه تمــام 
تجهیــزات الزم و مــواد ضــروری ازجملــه چهــار دســتگاه خــودرو 
مجهــز پزشــکی قانونــی را در اختیــار ایــن تیــم قــرار داده بودنــد.

پــس از اتمــام ایــن تحقیقــات کــه بیــش از ۹ ســاعت بــه طــول 
ــداد ــاعت ۵ بام ــدود س ــی ح ــره جنای ــان دای ــد، بازرس  انجامی

ــد.  ــرک کردن ــولگری را ت ــاختمان کنس ــی( س ــت محل ــه وق )ب

دادســتان ترکیــه نیــز یــک ســاعت و نیــم پــس از آن، از 
ــج  ــل و پن ــد. چه ــارج ش ــعودی خ ــتان س ــولگری عربس کنس
دقیقــه پــس از آنهــا نیــز تیــم تحقیقاتــی ســعودی کــه همــراه 
تیــم ترکیــه ای وارد کنســولگری شــده بــود، ایــن مــکان را تــرک 

ــرد. ک
یــک مقــام عضــو ایــن تیــم تحقیقاتــی پــس از تــرک 
ســاختمان کنســولگری در گفت وگویــی کوتــاه بــا خبرنــگاران، از 
ــت  ــر داد و گف ــدارک و شــواهد خب ــی م ــداد کاف ــع آوری تع جم
ــن  ــاختمان و همچنی ــرون س ــل و بی ــاک داخ ــای خ نمونه ه
 یــک لنگــه در آهنیــن را از باغچــه کنســولگری ســعودی بــا خــود 

آورده اند. 
ــر دارد  ــه در نظ ــتانی ترکی ــد دادس ــز می گوین ــع نی ــی مناب بعض
ســاختمان  از  بازرســی  درخواســت  ســعودی ها  از  دوبــاره 

کنســولگری را داشــته باشــد.
ــش  ــت نام ــه خواس ــز ک ــه نی ــتانی ترکی ــع در دادس ــک منب ی
فــاش نشــود، بــه خبرنــگاران گفــت تیــم تحقیقاتــی شــواهدی 
را یافته انــد کــه شــک ها دربــاره بــه قتــل رســیدن خاشــقجی را 

ــد. ــت می کن ــعودی تقوی ــولگری س در کنس
ســاعاتی پیــش از ورود تیــم تحقیقاتــی ترکیــه بــه داخــل 
کنســولگری ریــاض در اســتانبول، تصاویــری از ورود چنــد 
ــن  ــه ای ــو ب ــایل شست وش ــزار و وس ــراه اب ــه هم ــی ب نظافتچ
ســاختمان مخابــره شــد. یکــی از مقامــات عضــو تیــم تحقیقاتی 
ترکیــه پــس از تــرک ســاختمان گفــت بــوی شــدید اســتعمال 
مــواد شــیمیایی شــوینده در فضــای کنســولگری پیچیــده بــود؛ 
»گویــی کــه آنهــا )ســعودی ها( قصــد بــه ســخره گرفتن مــا« و 
ــا ســعودی ها در تحقیقــات از  مایمــت ترکیــه را در همــکاری ب

ایــن مــکان داشــتند.
ــبکه  ــل ش ــش بین المل ــردبیر بخ ــاون س ــرزا، مع ــهریار می ش
ــا بیــان اینکــه هنــوز جزئیــات  »تی.آر.تــی« )TRT World(، ب
ــتانبول  ــعودی در اس ــولگری س ــات از کنس ــتری از تحقیق بیش
ــه  ــی ب ــای بین الملل ــاره واکنش ه ــد، درب ــت نیاورده ان ــه دس ب
ایــن نتایــج اولیــه گفــت: »واکنــش هــر کشــوری بــه خــود آن 
ــه فشــاری کــه از  کشــور بســتگی دارد. واکنــش آمریــکا نیــز ب
ســوی سیاســتمداران و اعضــای کنگــره بــه دولــت وارد می آیــد، 

ــتگی دارد«. بس
میــرزا بــا اشــاره بــه درخواســت چندیــن نفــر از سیاســتمداران 
آمریکایــی از کاخ ســفید بــرای اعمــال تحریم هایــی علیــه 
عربســتان ســعودی توضیــح داد: »البتــه ایــن فقــط در حــرف 
ــد ترامــپ  ــی در واقعیــت نامحتمــل اســت. دونال زیباســت؛ ول
)رئیس جمهــور آمریــکا( و جــرد کوشــنر )دســتیار ارشــد و دامــاد 
ــس  ــد؛ پ ــعودی ها دارن ــا س ــی ب ــخصی نزدیک ــط ش وی( رواب
بســیار غیرممکــن اســت کــه در »تنبیه کــردن« ســعودی ها 
ــت  ــه دول ــت ک ــی اس ــن باورنکردن ــرای م ــد. ب ــاده روی کنن زی
ترامــپ اقــدام معنــا داری انجــام دهــد؛ البتــه رفتــار وی را هیــچ 

وقــت نمی تــوان پیش بینــی کــرد«.

وی هرچنــد دربــاره تــاش دموکرات هــا بــرای مجــازات ریــاض 
ابــراز خوش بینــی کــرد، امــا گفــت: »آن هــم بــه احتمــال زیــاد 
بــرای مصــرف داخلــی و پیــش از انتخابــات میــان دوره ای 
ــان  ــا و جمهوری خواه ــرا دموکرات ه ــود؛ زی ــد ب ــره( خواه )کنگ
هــر دو بــه ســعودی ها نزدیــک هســتند و ایــن یکــی از 
مهم تریــن و ویژه تریــن روابطــی اســت کــه آنهــا در تاریــخ 
داشــته اند. شــاید اگــر آمریکایی هــا تحــت فشــار خارجــی 
ــا را روی  ــوند تحریم ه ــور ش ــد، مجب ــرار بگیرن ــد ق ــش از ح بی
برخــی »اشــخاص« ســعودی اعمــال کننــد؛ شــبیه بــه کاری کــه 

ــد«. ــه انجــام دادن ــا ترکی ب
معــاون ســردبیر شــبکه تی.آر.تــی گفــت: »محمــد بــن ســلمان 
)ولیعهــد ســعودی( و دیگــر مقامــات ریــاض )احتمــاال( برخــی 
مقامــات )امنیتــی( را قربانــی و بــه ایــن جنایــت متهــم خواهند 
ــه  ــی ک ــت تحریم های ــز تح ــات نی ــا مقام ــام ی ــن مق ــرد. ای ک

گفتــم، قــرار خواهنــد گرفــت«.
شــهریار میــرزا در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه واکنــش ترکیــه 
ــل خاشــقجی  ــه قت ــاض ب ــی ری ــس از محکوم شــدن احتمال پ
ــم از جانــب دولــت  ــود، تصریــح کــرد: »نمی توان چــه خواهــد ب
ــکا در  ــه آمری ــکان وجــود دارد ک ــن ام ــی ای ــم؛ ول ســخن بگوی
ایــن مــورد پیشــرو شــود و دیگــران نیــز از تصمیمــی کــه آنهــا 

ــد«. ــروی کنن ــد، پی می گیرن
از  می شــد  عــادی  شــرایط  در  نوشــت:  ادامــه  در  فــارس 
ــرای  ــزاری ب ــه عنــوان اب ــه ب ترکیــه انتظــار داشــت از ایــن حادث
تحقیــر حکومــت آل ســعود اســتفاده کنــد؛ امــا در حــال حاضــر 
ــان«،  ــب اردوغ ــب طی ــتیم. »رج ــزی نیس ــن چی ــاهد چنی ش
ــد  ــی می خواه ــه وقت ــت ک ــی نیس ــه، کس ــور ترکی رئیس جمه
یــک کشــور را هــدف انتقــادات خــود قــرار دهــد، لحــن و زبــان 
ــا وجــود اینکــه اردوغــان آشــنایی  ــار بگــذارد. ب ــد خــود را کن تن
ــون  ــارات وی تاکن ــا اظه ــته، ام ــقجی داش ــا خاش ــخصی ب ش

ــت. ــوده اس ــادل ب متع
ــا  ــدام ی ــوز اق ــکارا هن ــا آن ــب ام ــی دوشنبه ش ــود بازرس ــا وج ب
ــام  ــاض انج ــه ری ــارآوردن ب ــرای فش ــفافی ب ــری ش موضع گی
ــه تمایــل  ــداده اســت. شــاید ایــن خویشــتن داری را بتــوان ب ن
ترکیــه بــرای اجتنــاب از مســیر برخــورد بــا ســعودی ها مرتبــط 
ــامگاه  ــی ش ــاس تلفن ــن تم ــا درنظرگرفت ــت.همچنین ب دانس
یکشــنبه »ســلمان بــن عبدالعزیــز« شــاه ســعودی بــا اردوغــان 
ــاره  ــات درب ــت تحقیق ــل هدای ــه دلی ــادار از او ب ــکر معن و تش
ــد(،  ــزارش داده ان ــانه ها گ ــه رس ــور ک ــقجی )آن ط ــده خاش پرون
ــرد.  ــن ســکوت و مســامحه را درک ک ــا حــدودی ای ــوان ت می ت
ــدم  ــا ع ــد ب ــه می خواه ــد ترکی ــم می گوین ــع ه ــی مناب بعض
عربســتان  محکوم نکــردن  و  متهــم  قاطــع،  موضع گیــری 
ــه،  ــط دوجانب ــوردن رواب ــاب از برهم خ ــن اجتن ــعودی، ضم س
ــران  ــه بح ــر« ب ــک نف ــدن »ی ــئله کشته ش ــد مس ــازه نده اج
منطقــه ای و ایجــاد تنــش در جامعــه بین المللــی تبدیل شــود...
ادامه در صفحه 8
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خاشــقجیمــرد؛ولــیبــاگذشــتدوهفتــهازمفتوح
شــدنپرونــدهمرگش،عربســتانســردرگماســت.
در بنســلمان کردنــد اعــام رســانهها بعضــی
ــام ــرشاته ــرایپذی ــشب ــازیخوی ــالآمادهس ح
ــهنظــرنمیرســد؛بلکــه مــرگاســت؛امــاچنیــنب
ــا ــتت ــراریاس ــنراهف ــالیافت ــهدنب ــلمانب بنس

ــد. ــاتده ــودرانج خ
ــه ــنبهب ــهازروزدوش ــاریک ــداخب ــرمیرس ــهنظ ب
ــد ــیجدی ــیازسناریونویس ــد،حاک ــوشمیرس گ
ــلخاشــقجی ــدهقت ــهعربســتانازپرون ــرایتبرئ ب
ــت ــودندخال ــم،انکارناپذیرب ــلآنه ــتودلی اس
ــا ــناریوب ــنس ــت.ای ــدهاس ــنپرون ــاضدرای ری
ادعــایدونالــدترامــپ،رئیسجمهــورآمریــکا،دربــاره
احتمــالکشتهشــدنخاشــقجیبــهدســت»قاتــان
خودســر«کلیــدخــوردواحتمــاالطــیروزهــایآینده
خــطخبــریآنازســویریــاضومقامــاتدولــت

آمریــکادنبــالخواهــدشــد.
ترامــپپیــشازایــننیــزنشــاندادهبــودتمایلــیبه
تنبیــهعربســتاننــداردوبــهوضــوحاعــامکــردهبــود
تحریــمعربســتانوتوقــففــروشســاحبــهایــن
کشــوربــاتوجــهبــهضــرراقتصــادیآنبــرایآمریــکا

بــهمعنــایتنبیــهواشــنگتناســتنــهریــاض.
رونــد بــرای میتوانــد پرونــده ایــن از ترامــپ
ــور ــوانرئیسجمه ــهعن ــشب ــارهخوی انتخــابدوب
اســتفادهکنــدوعنــوانعدالــتوبشردوســتیرابــه
ــپ ــهترام ــهک ــننکت ــد.درای ــاصده ــوداختص خ
ــد، ــهمیده ــتانادام ــاعربس ــودب ــازیخ ــهگاوب ب
شــکینیســت؛زیــراپیــشازماجــرایخاشــقجی،
عربســتانجنایــاتانکارناپذیــریدریمنانجــامداده

ــد. ــرکن ــپرامتأث ــتترام ــهمیتوانس ــودک ب
بنســلمان و ترامــپ خاشــقجی، ماجــرای در
ــری ــناریویدیگ ــرس ــردنه ــامطرحک ــدب میتوانن
غیــرازمــرگخاشــقجیبــهدســتبنســلمان،
ــهدوســتیوسیاســت ــاب ــدت ــرلکنن اوضــاعراکنت

ســودجویانهآندوآســیبینرســد.
بــاتوجــهبــهســفرپمپئــوبــهعربســتانبایــدگفــت
نظریــهتنبیــهعربســتانتوســطآمریــکامنتفــی
ــه ــود،ب ــلمانب ــهبنس ــهتنبی ــرارب ــرق ــت.اگ اس
جــایپمپئــوبایــدکمیتــهحقیقتیــابیــاگروهــی

ازکارشناســانبــهعربســتانمیرفتنــد.

کوتاه از سیاست
 محموله 19میلیاردی مرفین 

در بم متوقف شد
ــاب ــیوانق ــتانعموم ــی،دادس ــدضیاءالدین محم
دو طــی دوشنبهشــب گفــت: بــم، شهرســتان
عملیــاتصورتگرفتــهتوســطســربازانگمنــام
شهرســتان اطاعــات اداره در زمان)عــج( امــام
ــن،۲۱۲ ــرممرفی ــوو۸۰۰گ ــوع۶۱۲کیل ــم،درمجم ب
ــفو ــرمکش ــوو۳۰۰گ ــاکو۶۹کیل ــرمتری کیلوگ

ــت. ــدهاس ــطش ضب
و عمومــی دادســتان ضیاءالدینــی، محمــد
ــوادمخــدر ــیم ــم،ارزشریال ــابشهرســتانب انق
کشفشــدهرابیــشاز۱۹میلیــاردتومــاناعــامکــرد
وگفــت:پــسازانجــامبعضــیاقدامــاتاطاعاتــی
ــی ــاقبینالملل ــدقاچ ــایبان ــداعض ــخصش مش
ــهســنگین ــکمحمول ــالی ــوادمخــدرقصــدانتق م
مــوادمخــدرراازپهنــایجغرافیایــیاســتانکرمــان

ــد. دارن

 بخشنامه رئیس دستگاه قضا 
برای جلوگیری از زندانی شدن 

محکومان مهریه
افزایش مهلت تأدیه مهر

رئیــسقــوهقضائیــهدربــارهمحکومــانتأدیــهمهریه
ــادر ــنامهایص ــابخش ــکهط ــدادس ــاستع براس

کرد.

متــنایــنبخشــنامهبــهشــرحزیــراســت:رؤســای
کلدادگســتریاســتانهایسراســرکشــور،نظــربــه
ــان ــدادیازمحکوم ــایرســیدهتع بعضــیگزارشه
طــای ســکه تعــداد براســاس مهریــه تأدیــه
تعیینشــدهبــهعلــتافزایــشغیرمتعــارفقیمــت
آنتــوانپرداخــتراندارنــدوبــههمیــندلیــل
دراجــرایقانــوننحــوهاجــرایمحکومیتهــای
ــدانمعرفــیمیشــوند.بدیــنوســیله ــهزن مالــیب
ــا ــادادگاهه ــودت ــاذش ــیاتخ ــیداردترتیب ــررم مق
ــت ــنوق ــدونتعیی ــتوب ــارجازنوب ــهصــورتخ ب
ــهازســویزوج ــلک ــهدرخواســتتعدی رســیدگیب
تقدیــممیشــود،رســیدگیومهلتهــایتأدیــه
ــه ــیمحکومٌعلی ــاوضعیــتمال ســکهرامتناســبب
ــدن ــباززندانیش ــنترتی ــابدی ــدت ــشدهن افزای

ــد. ــهعمــلآی ــریب ــانجلوگی آن

لغو روادید گروهی بین ایران و 
روسیه نهایی شد

مدیــرکلکنســولیوزارتخارجــهایــرانازنهایــی
شــدنآییــننامــهاجرایــیموافقتنامــهلغــوروادیــد
ــند ــیهوس ــرانوروس ــنای ــیگردشــگریبی گروه
تســهیاتروادیــدبــرایخدمــهوگــروهپــروازیدو
کشــورخبــرداد.موضــوعصــدورروادیــدالکترونیکــی
انتقــال کشــور، دو اتبــاع بــرای فرودگاهــی و
ــرای محکومــان،معاضــدتقضایــیوهمکاریهــاب
ــوادمخــدروقاچــاقانســانو ــاقاچــاقم ــهب مقابل
نیــزجرائــمســازمانیافتــه،ارتقــایهمــکاریهــرچه
بیشــترپلیــس،وزارتخانههــایدادگســتریوکشــور

ــادلنظــروتفاهــمقــرارگرفــت. مــوردتب
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قــرارگاهقدسنیــرویزمینیســپاهدراطاعیــهایاز
ربودهشــدنتعــدادیازبســیجیانبومــیومرزبانــان
ــا ــوبشــرقکشــورب ــرزیدرجن ــرم درنقطــهصف
خیانــتعوامــلنفــوذیدرایــنحادثــهخبــرداد.

روابــطعمومــیقــرارگاهقــدسنیــرویزمینیســپاه
ــنبه۲۳ ــامگاهدوش ــرد:ش ــامک ــهایاع دراطاعی
ــای ــیونیروه ــیجیانبوم ــدادیازبس ــاهتع مهرم
هنــگمــرزیکــهدرپایــگاهمراقبتــیدرنقطــه
صفــرمــرزیمیرجــاوهاســتقرارداشــتند،بــاخیانــت
ــای ــوذیگروهکه ــلنف ــاعوام ــلی ــیعام وتبان

ــودهشــدند. ــابرب ضدانق
ــن ــهای ــهاینک ــارهب ــااش ــهب ــهدرادام ــناطاعی ای
پایــگاهازاســتحکاماتخوبــیبرخــورداربــوده،
خاطرنشــانکــردهاســت:عوامــلگروهکهــای
تروریســتیکــهازســویســرویسهایبیگانــه
هدایــتوپشــتیبانیمیشــوند،بــافریــبوتطمیــع
عوامــلنفــوذی،ایــنحادثــهرادرنقطــهصفــرمرزی

وروبــهروییکــیازپاســگاههایمــرزیکشــور
ــد. ــمزدهان ــتانرق پاکس

روابــطعمومــیقــرارگاهقــدسنیــرویزمینیســپاه
درپایــانتأکیــدکــردهاســت:عملیــاتتعقیــب
ــمنو ــوذیدش ــلنف ــتهاوعوام ــرار،تروریس اش
ــدگان ــازیربودهش ــرایآزادس ــاتالزمب ــزاقدام نی
بــاجدیــتدردســتورکارنیروهــایدفاعــیوامنیتــی
ــهاســتواز ــرارگرفت ــرزیق ــقم مســتقردرمناط
ــرارو ــااش ــیرودب ــارم ــزانتظ ــتاننی ــتپاکس دول
ــه ــانالن ــایآن ــوارمرزه ــهدرج ــتهاییک تروریس
کردهانــدوازســویبعضــیکشــورهایمرتجــع
ــهکار ــتوب ــهحمای ــتپرورمنطق ــروروتروریس ش
ــدو ــتهباش ــدیداش ــوردج ــوند،برخ ــهمیش گرفت
ــان ــلمرزبان ــهآزادیوتحوی ــرعتنســبتب ــهس ب

ــد. اقــدامکن
همچنیــنروزگذشــته،فرمانــدهنیرویزمینیســپاه
ــرو ــننی ــیای ــامیازآمادگ ــاباس ــدارانانق پاس
بــرایعملیــاتمشــترکبــاارتــشپاکســتانبــرای

ــرداد. ــیخب ــدهایران ــانربودهش آزادیمرزبان

ســردارمحمــدپاکپــورفرمانــدهنیــرویزمینــی
ــی ــامیدرگفتوگوی ــاباس ــدارانانق ــپاهپاس س
بــااشــارهبــهربــودنتعــدادیازمرزبانــانایرانــیدر
ــر، ــنبه۲4مه ــحرگاهروزسهش ــت:س ــاوهگف میرج
یــکگــروهتروریســتیازگروهــکجیــشالعــدل
ازمــرزپاکســتانبــهیکــیازپایــگاهمــرزیمــاکــه
مســئولیتمراقبــتوپایــشمــرزیدرمنطقــه
ــدهداشــتهاســتنفــوذ لولکــدانمیرجــاوهرابهعه

ــد. کردن
ــل ــاعوام ــلی ــطعام ــاقتوس ــناتف ــزود:ای ویاف
ــدادی ــهتع ــنحادث ــهودرای ــورتگرفت ــوذیص نف
ازبســیجیانبومــیمنطقــه،عزیــزانهنــگمــرزی
میرجــاوهو۲نفــرازپاســدارانرابهگــروگانگرفتنــدو

بــهداخــلخــاکپاکســتانمنتقــلکردنــد.
ســردارپاکپــوربــابیــاناینکــهدولــتپاکســتانبایــد
ــهمناطــقمــرزیخــودمســئولیتپذیرتر نســبتب
باشــد،گفــت:درشــشماههاولامســالتعــداد
داخــل از مــا مــرزی پاســگاههای از زیــادی
گرفتنــد. قــرار مــوردحملــه پاکســتان خــاک
۱۲روزپیــشبــودکــهدرحملــهبــهیکــیاز
ــک ــنگروه ــردومای ــانف ــرزیم ــگاههایم پاس
ــف ــاتمختل ــدوعملی ــتهش ــوریکش ــمنک هاش
دیگــریهــمازداخــلخــاکپاکســتانعلیــه
پاســگاههاوبرجکهــایمــرزیمــاصــورتگرفتــه

اســت.
ــرد:از ــحک ــپاهتصری ــیس ــرویزمین ــدهنی فرمان
دیــروزصبــحکــهخــودمــندرمنطقــهحاضــربــودم
تماسهــاسمختلفــیازســویمرزبانــیوقــرارگاه

قــدسنزســابــامرزبانــیوارتــشپاکســتانگرفتــه
شــدوازآنهــاخواســتیمکهنســبتبــهتحویلاشــرار

ــد. ــندهن وســامتیربودهشــدگانتضمی
ویادامــهداد:ایــنتروریســتهاداخــلخــاک
پاکســتاندارایمقــربــودهودرآنجــازندگــی
میکننــد.جمهــوریاســامیآمادگــیهرگونــه
عملیــاتمشــترکبــاارتــشپاکســتانبــرای
دســتگیریاشــراروآزادســازیگروگانهــارادارد
ــراد ــااف ــمت ــریمیکنی ــهراپیگی ــنقضی ــاای وم
خانوادههایشــان نــزد بهســامت ربودهشــده

برگردنــد.
علمــایاهــلســنتشــرقوغــربکشــورنیــزروز
گذشــتهگروگانگیــریحافظــانامنیــتکشــوررابــه

شــدتمحکــومکردنــد.
ماموســتاعبدالرحمــنخدایــیدرگفتوگــوبــا
ــدن ــودهش ــهرب ــشب ــنندجدرواکن ــنیمدرس تس
ــه ــاندرنقط ــیومرزبان ــیجیانبوم ــدادیازبس تع
صفــرمــرزی)میرجــاوه(اظهــارداشــت:ایــن
ــه ــهدرنقط ــردمک ــتم ــانامنی تاشــگرانوحافظ
صفــرمــرزی)میرجــاوه(اســتقرارداشــتند،ازســوی
ربــوده تروریســتی گروهکهــای و فتنهگــران

ــدند. ش
ویگفــت:ربــودهشــدنبســیجیانبومــیومرزبانان
زحمتکــشدرنقطــهصفــرمــرزی،خیانــتو
ــزدوردان ــزرگونابخشــودنیازســویم ــیب جنایت
اســتکبارجهانــیمحســوبمیشــودوازحقتعالــی
ــد. ــودکن ــامراناب ــهدشــمناننظ ــمهم میخواهی
مولــوینذیــراحمــدســامیدرگفتگــوبــاتســنیم

درزاهــدانضمــنمحکومکــردنحادثــهربودهشــدن
ــه ــاندرنقط ــیومرزبان ــیجیانبوم ــدادیازبس تع
صفــرمــرزیدرمیرجــاوهاظهــارداشــت:ربودهشــدن
تعــدادیازبســیجیانومرزبانــانکــهصبــحدیــروز
درمــرزمیرجــاوهپیــشآمــدازنــگاههــرانســانبــا

وجدانــیمحکــوماســت.
نماینــدهمــردمسیســتانوبلوچســتاندرمجلــس
خبــرگانرهبــریادامــهداد:دشــمنبــهدلیــلاینکــه
کشــوردرآســتانهچهلمیــنســالپیــروزیانقــاب

اســتدســتبــهچنیــنجنایاتــیمیزنــد.
تمــامخرابکاریهــای بــا اینکــه بیــان بــا وی
دشــمنامســالنیــزجشــنپیــروزیانقــاب
ــد ــهخواه ــنگرفت ــکوهجش ــامش ــاتم ــامیب اس
شــدخاطرنشــانکــرد:دشــمنبــهخوبــیبــرایــن
موضــوعواقــفاســتکــهملــتایــرانآمادهجشــن
گرفتــنچهلمیــنســالگردپیــروزیانقاباســامی

هســتند.
ــردن ــامحکــومک ــزب ــینی ــیدهان ــویعبدالغن مول
ــودن ــررب ــیب ــایتروریســتیمبن ــدامگروهکه اق
تعــدادیازبســیجیانومرزبانــاندرمــرزمیرجــاوه
ــر ــاخب ــروزب ــحام ــفانهصب ــت:متاس ــارداش اظه
ــاندر ــیجیانومرزبان ــدادیازبس ــهتع ــدیمک ش
ــرورش ــهپ ــیک ــکمنحرف ــاوهتوســطگروه میرج

ــد. ــدهان ــودهش ــتعماراســترب ــهاس یافت
مــدرسحــوزهعلمیــهاهلســنتزاهــدانادامــهداد:
قطعــًاپشــتســرایــنجنایــتهــاســرویسهــای
بیگانــهودالرهــاینفتــیعربســتانوجــودداردکهبه
دنبــالایجــادرعــبووحشــتدربیــنمــردماســت.

پــسازتصویــبقانونمنــعبهکارگیریبازنشســتگان
ــهدولــتیکــیازمناصــبدولتــیاســتانداری دربدن
اســتکــهدرحــالحاضرنیمــیازاســتانداراندرســن
ــذاری ــتوواگ ــرکپس ــهت ــفب ــتگیمکل بازنشس

مســئولیتهســتند.
ــای ــرگزینهه ــالحاض ــزارش،درح ــنگ ــاسای براس
جــدیاســتانداری4اســتانمشــخصشــدهکــهدر
ــهدر ــانک ــناســتانداریکرم ــد.همچنی ــهمیآی ادام

ــود. ــتیادارهمیش ــاسرپرس ــرب ــالحاض ح
ــن ــوانجدیتری ــیبهعن ــنیم،ازناج ــزارشتس ــهگ ب
در بازنشســته زمانیقمــی جانشــینی گزینــه

اســتاندارییــزدنــاممیبرنــد.
همچنیــنگفتــهمیشــودعیســیفرهــادیفرمانــدار
ــه ــنگزین ــرجدیتری ــالحاض ــراندرح ــیته کنون

خراسانشــمالی اســتانداری در خبــاز جانشــینی
ــت. اس

فتــحهللاحقیقــی،فــردیاســتکــهبــهعنــوان
گزینــهایبــرایاســتانداریقــممعرفــیشــدهاســت،
حقیقــیمعاونــتسیاســیوامنیتــیاســتانداری
مرکــزی،بوشــهر،قــموفرمانــداریقــمرادرکارنامــه
ــه ــرب ــالحاض ــزدرح ــرمدنی ــوددارد.ازس کاریخ
عنــوانیکــیازجدیتریــنگزینههــایجانشــینی
اســدهللادرویــشامیــریاســتانداربازنشســتهزنجــان

اســت.
دراســتانکرمــاننیــزکــهدرحــالحاضــراســتانداری
اســت قــرار ادارهمیشــودگویــا بــاسرپرســتی
محمدجــوادفدایــییعنــیسرپرســتفعلــیبــه

ــود. ــیش ــتاندارمعرف ــواناس عن

ــداز ــانبازدی ــور،درجری ــرکش ــی،وزی ــیفضل ــارحمان عبدالرض
ــگارانگفــت:امــروزتوفیــق ــهمــرزىمهــراندرجمــعخبرن پایان
ــردد ــهت ــهمهــرانداشــتهباشــیم؛الحمدلل شــدبازدیــدیازپایان
ــادهروی ــزرگپی ــادرمراســمب ــدت ــهروزافزایــشمىیاب زوارروزب

اربعیــنحســینىحضــوریابنــد.
ویادامــهداد:تمــامامکاناتــىکــهبــرایزوارالزماســتاز
امکانــاتوخدمــاتزیرســاختی،خدماتــیتــاحملونقــلو
ترافیــکپیشبینــىشــدهوخدمــاتبســیارخوبــیارائــهشــده

است.
وزیــرکشــوربــااشــارهبــهحضــورتعــدادکامیونهــاىحامــلبــار
ــی ــدموضــوعمعطل ــنبازدی ــانای ــرانگفــت:درجری درمــرزمه
کامیونهــاراشــاهدبودیــمکــهآقــایاســتاندارتأکیــدکردنــدروز
دوشــنبهبــامقامــاتعراقــیهماهنگــیشــدتابــارایــنکامیونها

بهسرعتتخلیهوازمرزخارجشود.
رحمانــىفضلــىتصریــحکــرد:تمامــىمســئوالندراینجــابــاهــم
درتــاشهســتندکــهخدمــاتالزمراارائــهدهنــد؛ازیــکهفتــه
ــی ــایمردم ــدوکمکه ــدش ــتقرخواهن ــامس ــدهموکبه آین

ــرارمیشــود. ــالزواربرق شــاملح
ــم ــرانخواهی ــنرادرمه ــتاداربعی ــهس ــرد:جلس ــدک وىتأکی
ــد، ــرحمیکنن ــهمط ــائلىک ــارهمشــکاتومس ــادرب ــتت داش

تصمیمگیریشود.
ــن ــولدرای ــالپ ــلوانتق ــلارزونق ــارهتبدی ــوردرب ــرکش وزی
ــن ــرارشــدهاســتنمایندگــىچندی پایانههــاىمــرزىگفــت:ق
بانــکوتعــدادىازصرافیهــابــراىتبــادالتارزىفعــالشــوند؛
امــاتوصیــهمــابــهعزیــزانزوارایــناســتهرنــوعتبدیــلارزىرا
پیــشازحضــوردرمــرزانجــامدهنــدتــادراینجــامعطــلنشــوند.

 زائران هر نوع تبدیل ارزى را 
پیش از حضور در مرز انجام دهند

سیاسـت2

بیــژننامــدارزنگنــهدرحاشــیهچهاردهمیــنکنگــرهراهبــردی
نفــتونیــرودرجمــعخبرنــگاراندرپاســخبــهپرسشــیدرباره
ــاره ــاوزیــرانــرژیروســیهاظهــارداشــت:مــادرب مذاکــراتب

مســائلبــازاروشــرایطتحریــمصحبــتکردیــم.
ویافــزود:اکنــونآمریــکاشــرایطیرابــهبــازارتحمیــلکــرده
ــدو ــدوآخآخمیکنن ــهخودشــانســوزنمیزنن اســتکــهب
ســپسمیگوینــدمشــکلمــاراحــلکنیــد.خــب،ســوزنرا
ــاقیمتهــادرســتشــود. ــدت ــارابرداری ــد؛تحریمه دربیاوری
وزیــرنفــتگفــت:بــازاردرشــرایطنامتعــادلبــهســرمیبــرد؛
ــود؛ ــد۸۳دالرمیش ــت۸۵دالروروزبع ــتنف ــکروزقیم ی
ایــنمســئلهدرســتنمیشــود؛زیــرابــازاردچــارفانتامنتــالو
گرفتــاریشــدهاســت؛یعنــیکمبــودعرضــهوجــوددارد؛اینکــه

ــاحــرفدرســتنمیشــود. ب
ویتأکیــدکــرد:هیچکــستــوانتولیــدبیشــترنــدارد؛
ــید ــدپرس ــد.بای ــتمیکن ــودبرداش ــرخ ــتانازذخای عربس
تــاکــیمیتوانــدایــنرویــهراادامــهدهــد؛ضمــناینکــهبــه
آمریــکااعــامکــردهاســتاگــرمســئلهخاشــقجیحلنشــود،

ــم. ــتنمیکن ــودبرداش ــرخ ازذخای
ــاحــرف، ــودداردوب ــونطــرفعرضــهکمب ــت:اکن ــهگف زنگن
حــلکــرد. را موضــوع ایــن نمیتــوان دعــوا و شــعار

ــترا ــدقیم ــیمیتوان ــاگردنکلفت ــدب ــرمیکن ــپفک ترام
ــد. کاهــشده

ویدربــارهاینکــهآیــاامــکانبــهصفــررســاندنفــروشنفــت
ــازاررا ــشب ــدواکن ــرد:بای ــانک ــر،بی ــاخی ــتی ــرانهس ای
ببینیــدکــهبهشــدتملتهــباســتوبــرایآینــدهنگرانانــد.
کشــورهایبــزرگتولیدکننــدهیکــیپــسازدیگــریتحریــمو
ــدادامــه ــاکــیمیتوان ــازارخــارجمیشــوند؛ایــنروشت ازب

ــازارچــهمیشــود؟ ــدهب ــد؟آین ــداکن پی
زنگنــهخاطرنشــانکــرد:ســازوکاربــازارهوشــمنداســت.
فعــاالنایــنکســبوکارنگرانانــدکــهترامــپنتوانــدآنهــارا

ــارمشــکلشــوند. ــبدچ ــدومرت ــعکن قان
ویدربــارهســهمیهبندیبنزیــننیــزگفــت:ایــنروشفوایــد
ومعایبــیدارد.فعــادولــتبحــثمیکنــدکــهچــهتصمیمــی

میتوانــداتخــاذکنــد.
زنگنــهدربــارهاینکــهقاچــاقبنزیــنتــاکــیادامــهدارد،گفــت:
تــازمانــیکــهقیمتهــابــاآنســویمرزهــااختــافداشــته

باشــد،قاچــاقنیــزادامــهخواهــدداشــت.
ــرات ــت:مذاک ــمگف ــاه ــااروپ ــیب ــراتنفت ــارهمذاک ویدرب
ــم ــهتحری ــهب ــاآنچ ــود؛ام ــالمیش ــادنب ــهاروپ ــااتحادی ب

برمیگــردد،بنــدهاطاعاتــیبــهآمریــکانمیدهــم.

مایــکپمپئــو،وزیرامــورخارجــهآمریــکا،درادامــهرویکردهای
ضدایرانــیخــوددرمقالــهایکــهدرمجلــه»فــارنافــرز«بــا
عنــوان»مقابلــهبــاایــران«منتشــرکــرده،بهتشــریحسیاســت
خارجــیدونالــدترامــپ،رئیسجمهــورآمریــکا،پرداختــه

اســت.
پمپئــودربخشــیازایــنمقالــهدرتوضیــحدکتریــنسیاســت
خارجــیترامــپنوشــتهاســت:»رئیسجمهــورترامــپهــمدر
جریــانمبــارزاتانتخاباتــیوهــماززمــانرویکارآمــدنبــه
صراحــتبــراهمیــترهبــریجســورانهآمریــکاوقائلشــدن
اولویــتبــرایمنافــعامنیتــیایــاالتمتحــدهتأکیــدداشــته

اســت«.
اوضمــناشــارهبــهآنکــهدولــتترامــپکارزاریبــرای»فشــار
ــه،نوشــتهاســتترامــپ ــرانراهانداخت ــهای ــری«علی حداکث
بــهدنبــالدرگیــرینظامــیدرازمــدتدرمنطقــهغــربآســیا

)خاورمیانــه(یــاهیــچمنطقــهدیگــرینیســت.
ــپ ــورترام ــنرئیسجمه ــودای ــاوج ــد:»ب ــومینویس پمپئ
بــهدنبــالراهانــدازیدرگیــرینظامــیدرخاورمیانــهیــا
ــارهپیامدهــای هیــچمنطقــهدیگــرینیســت.اوآشــکارادرب
ــهنظامــی ــهعــراقومداخل ــهســال۲۰۰۳ب هراسانگیــزحمل

ــت«. ــردهاس ــتک ــیصحب ــال۲۰۱۱درلیب س

ویدرادامــهنوشــتهاســت:»کارشناســانممکــناســتبیــم
ــروارد ــیدیگ ــهجنگ ــکاراب ــتآمری ــندول داشــتهباشــندای
کنــد؛امــامشــخصاســتآمریکاییهــارئیسجمهــوری
دارنــدکــهدرعیــناینکــهابایــیبــرایاســتفادهازقــواینظامی

نــدارد،مشــتاقبــهاســتفادهازآنهــمنیســت«.
وزیــرخارجــهآمریــکاتمایــلبــهگفتوگــوبــادشــمنانآمریــکا
رایکــیدیگــرازجنبههــایدیپلماســیترامــپدانســتهاســت:
ــور، ــیرئیسجمه ــمدیپلماس ــایمه ــرازجنبهه ــیدیگ »یک
دشــمنان بــاسرســختترین بــرایگفتوگــو او تمایــل
ایــاالتمتحــدهاســت.همانطــورکــهاودرمــاهجــوالیگفــت
دیپلماســیوتعامــلبــرمناقشــهوتخاصــمارجحیــتدارد«.
وزیــرخارجــهآمریــکادرایــنیادداشــتهمچنیــنخاطرنشــان
کــردهاســتترامــپدرمــی۲۰۱۸اردیبهشــت۹7آمریــکارااز
توافــقهســتهایبرجــامخــارجکــردهاســت؛زیــراایــنتوافــق
درراســتایمنافــعایــاالتمتحــدهیــامتحــدانوشــریکاناین

کشــورنبــودهاســت.
وزیــرخارجــهآمریــکادربــارههــدفتحریمهــانوشــتهاســت:
»هــدفایــنتحریمهــاایــناســتکــهرژیــمایــرانواداربــه
ــن ــادای ــهایج ــهب ــهسیاســتهاییراک ــود:اینک ــابش انتخ
تحریمهــامنجــرشــدند،متوقــفکنــدیــاآنهــاراادامــهدهــد«.

وزیر خارجه آمریکا:

وارد جنگ در خاورمیانه نمی شویم
 ترامپ فکر می کند با گردن کلفتی 

می تواند قیمت را کاهش دهد

علــیالریجانــیدرمراســمبهرهبــرداری
ــاد ــرودگاهمهرآب ــیدرف ــروژهعمران از۱۰پ
ــهســند ــهکشــورب ــت:درشــرایطیک گف
هوایــینیــازدارد،اقدامــاتخوبــیاز
ناوبــری و فرودگاههــا ســویشــرکت
ــت. ــدهاس ــامش ــرانانج ــیای هوای

ویصنعــتهوانــوردیراصنعــتممتازی
ــداز ــتبای ــنصنع ــزود:ای ــتواف دانس
تکنولــوژیروزبرخــوردارشــودوبــرای
آموزشهــایمــدرندرایــنصنعــتبایــد

فکــریکــرد.

ــسشــورای ــمدرمجل ــردمق ــدهم نماین
اســامیبــاتأکیــدبــراینکــهبایــداندیشــه
توســعهایداشــتهباشــیم،بیــانداشــت:
پروژههــای کشــور در اســت ممکــن
مختلــفوجــودداشــتهباشــد،ولــیبایــد
توجــهشــودچــهنیــازیبــهآنهــاهســت.
اگــرایــناقــدامانجــامنشــود،بــاانبوهــی

ــد. ــمش ــهخواهی ــامواج ازپروژهه
ــفانهدر ــهمتأس ــاناینک ــابی ــیب الریجان
کشــورازایــننظــرضعــفداریــم،یــادآور
شــد:دلیــلاصلــیآندومســئلهاســت؛

رفتــاری؛ دیگــری و ســاختاری یکــی
ــردد ــنبرمیگ ــهای ــاختاریب ــفس ضع
ــه ــهوبودج ــازمانبرنام ــاسس ــهاس ک
تغییــرکــردهاســت.ایــنســازماناساســا
یــکســازمانتوســعهایبــودوبودجــهدر
آنوجــودنداشــت؛جایــیبــودکــهبرنامــه
توســعهکشــورراتهیــهمیکــرد؛ولــی
ــی ــاینفت ــهدرآمده ــداک ــانهوی درزم
ــه ــهآناضاف افزایــشیافــت،بودجــهراب
ــه ــدک ــازمانیش ــهس ــلب ــدوتبدی کردن
ــد. ــهجــذبوخــرجکن ــدچگون بتوان

رئیــسمجلــسبــاتأکیــدبــراینکــه
ــرایتوســعه ــریب ــزفک ــدکشــورمرک بای
ــن داشــتهباشــدکــهکارآنبررســیهمی
مســائلباشــد،گفــت:درایــنصــورتهــر

دســتگاهیمجبــوراســتتفکــرتوســعهای
ــرح ــنپرســشرامط داشــتهباشــدوای
کنــدکــهایــنمنابــعرابــرایچــههدفــی
خــرجمیکنیــم؛ولــیمتأســفانهبــاتوجــه
بــهاینکــهازنبــودچنیــنمرکــزتوســعهای
ــایر ــهس ــهب ــناندیش ــده،ای ــتش غفل
ــت. ــردهاس ــرایتنک ــمس ــتگاههاه دس
ــود ــاراتخ ــریازاظه ویدربخــشدیگ
بــابیــاناینکــهبــهجــایداشــتنفکــرو
اندیشــهتوســعهایدرکشــورکشــمکش
داد: ادامــه اســت، یافتــه گســترش
ــا، ــردنضعفه ــالپیداک ــهدنب ــیب برخ
فحــشدادنوبدوبیراهگفتــنهســتندکــه
همیــنکارهــارونــدتوســعهراکنــدکــرده
اســتوحتــیگاهــیاهلیتهــازیــر

ــیرود. ــؤالم س
ــس ــدپ ــرد:بای ــانک ــیخاطرنش الریجان
ازســالهامتوجــهشــدهباشــیمایــن
کشــمکشهاتوســعهکشــورراکنــدکــرده

اســت.
رئیــسمجلــسشــورایاســامیافــزود:
نیــز نظارتــیکشــور بخشهــای بــه
توصیــهمیکنــمبــهدنبــالمچگیــری
نباشــند.همــانمقــدارکــهحریــتبــرای
نماینــدهمجلــسذاتــیاســت،شــجاعت
ــدی ــکعنصــرکلی ــرانی ــرایمدی ــزب نی
تضعیــفکــرد. را آن نبایــد و اســت
ــجاعت ــعهش ــهتوس ــیب ــاینظارت نهاده
مدیــرانکمــککننــدتــابــاجســارت

ــد. ــتریکارکنن بیش

الریجانی: 
توجه به توسعه کشور ضروریست 

 غرب به فکر جانشین برای 
بن سلمان افتاد

ــننوشــت:براســاس ــجآنای ــیالخلی ــگاهاینترنت پای
اطاعاتــیکــه»الخلیــجآنایــن«بــهدســتآورده
اســت،تاشهــایگســتردهایداخــلخانــدانحاکــم
ــن ــدب ــاهزادهاحم ــاش ــتت ــاناس ــعودیدرجری س
عبدالعزیــزاقدامــاتخــودرادرعرصــهبینالمللــی
علیــهمحمــدبــنســلمانآغــازکنــد.بــهنظــرمیرســد
ــد ــنهادکردهان ــهویپیش ــیب ــورهایغرب بعضــیکش
جانشــیناحتمالــیملــکســلمانپادشــاهعربســتان
ــیدر ــرایطکنون ــهدرش ــاهیک ــود؛پادش ــعودیش س
ادارهکشــورناتــواناســت.احمــدبــنعبدالعزیــزروابــط

ــیو ــاتآمریکای ــامقام ــدیب بســیارخــوبوقدرتمن
انگلیســیدارد.همچنیــنرأیالیــومبهنقــلازیــک
تحلیلگــرصهیونیســتینوشــتکــهقتــلروزنامهنــگار
منتقــدعربســتانی،ایــنکشــورپادشــاهیراهمچــون
»فرزنــدشــرور«منطقــهکــردهوازســویدیگــرهمیــن
امــرچهــرهبیپــروایولیعهــدســعودیرادرتلآویــوو
واشــنگتنتخریــبکــردهاســت.درادامــهایــنمقالــه،
ــدســعودی ــنموضــوعاشــارهشــدهکــهولیعه ــهای ب
ــاز ــهآغ ــداماوب ــتواق ــراس ــولوبیفک ــام،عج خ
جنــگنیابتــیبــاایــراندریمــن،ســببشــدهاســت
ــرجنگــیفرسایشــیو ــهعربســتانســعودیدرگی ک
ــهنتیجــهآنتضمینشــدهنیســت. ــرشــودک هزینهب

حمله به سفارت رژیم 
صهیونیستی با تراکتور

بــهگــزارشالنشــره،منابــعاســرائیلیاعــامکردنــدیــک
کشــاورزترکیــهایبــاتراکتــورشقصــدحملــهبهســفارت
ایــنرژیــمدرآنــکاراداشــتکــهتوســطنیروهــایامنیتــی
بازداشــتشــد.ایــنمنابــعافزودنــد:ایــنکشــاورز
ــت ــالحرک ــرعتدرح ــودبهس ــورخ ــاتراکت ــهایب ترکی
بــهســمتســاختمانســفارتبــودکــهنیروهــایپلیــس
بــرایمتوقفکــردنآندســتورایســتدادنــد؛امــاراننــده
بــدونتوجــهبــهدســتورپلیــسبــهمســیرشادامــهداد.
ایــنمنابــعتصریــحکردنــد:درنهایــتتراکتــوربــاشــلیک
نیروهــایپلیــسازمســیرخــودمنحــرفومتوقفشــد.

 نسخه رئیس پارلمان لبنان
برای فلسطین

»نبیــهبــری«،رئیــسپارلمــانلبنــان،درصــدوســی
)IPU(ــس ــنالمجال ــهبی ــساتحادی ــنکنفران ونهمی
گفــت:ســخنگفتندربــارهمســئلهفلســطینبیفایــده
اســتوبــرایایــنموضوعفقــط»مقاومــتومقاومت«
ــریدر ــهب ــد«،نبی ــهگــزارش»العه جــوابمیدهــد.ب
ادامــهدربــارهبعضــیتاشهــابــرای»اســکاندائمــی«
آوارگانفلســطینیدرکشورهایمیزبانهشــدارداد.وی
هفتــهگذشــتههــمدرنشســتمقدماتــیپارلمانهــای
اســامیدرژنــواعــامکــردجهــاناســامیوعربــیباید

بــرایمقابلــهبــا»معاملــهقــرن«متحــدشــوند.

 کردهای سوریه 
از ولید معلم دلخور شدند

بــهگــزارشســیریانیــوز،امجدعثمان،ســخنگویرســمی
شــورایســوریهدموکراتیــک،گفــت:مــابــاراهــکارنظامــی
ــا ــلحانهب ــریمس ــیدردرگی ــچگاهطرف ــموهی مخالفی
دولــتســوریهنبودهایــم.نیروهــایمــا،نیروهــایدفاعــی
هســتندکــهازخودشــاندربرابــرتجــاوزاتدفــاعمیکنند.
لحــنتهدیدآمیــزیکــهبرخــیمســئوالنســوریدارنــدبه
حــلبحــرانهیــچکمکــینمیکنــدوموجــبکارشــکنی
درمذاکــراتمیشــود.ولیــدمعلــم،وزیــرخارجــهســوریه،
دردیــداربــاابراهیــمجعفــری،همتــایعراقــیخــودگفــت
هــدفکشــورشپــسازادلــب،شــرقفــراتاســت.

بین الملل

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

 صدای شکست تحریم 
به گوش می رسد

بــهنظــرمیرســدتحریمهــایآمریــکاکــهقــرار
اســتازمــاهآبــانواردفــازشــدیدترخــودشــود،
ــمشکســت ــراســتطع ــهمه ــهنیم ازحــاالک
بــاشــعارهای راچشــیدهاســتوآمریــکا
و کینهتــوز رئیسجمهــور ناسیونالیســتی
چندجانبهگرایــی نظارهگــر خودخواهــش
بــا جهانــی قدرتهــای مقابلــه و جهــان
یکجانبهگرایــیخــوداســت.تمــامزورآمریــکا
درتحریــمایــرانزدهشــدهاســتوجــزعملیات
روانــیکاراجرایــیدیگــریبــرایتحریمبیشــتر
ایــراننمیتوانــدانجــامدهــدوآنطــورکــه
حســنروحانــی،رئیسجمهــورایــران،نیــز
ــنحــاال ــزهمی ــاهنی گفــت:تحریمهــایآبانم
اجــراشــدهوبنابرایــندرمــاهآبــانشــاهد
تأثیــربیشــترایــنتحریمهــابــراقتصــادملــی
ــه ــاب ــود.درعیــنحــالاروپ ــمب ــراننخواهی ای
ــکا ــیازآمری ــاواســتقالمال دورزدنتحریمه
ــه ــاب ــهعم ــدوترکی ــن،هن ــدوچی میاندیش
خریــدنفــتازایــرانبــاوجــودتهدیــداتآمریکا
ادامــهمیدهنــد.اینچنیــناســتکــهبــهنظــر
میرســدجهــانازچهارگوشــهصــدایشکســتن
آمریــکا بــهگــوش را تحریمهــا اســتخوان

مخابــرهمیکنــد.
رئیسجمهــوردرروزیکشــنبه۲۲مهــرهمچــون
ــکا ــمآمری ــزیازتحری ــهچی ــراینک ــتهب گذش
باقــینمانــدهاســتودیگــرچیــزینمانــدهکــه
درآبانمــاهاجرایــیشــودوبــرســخنخــوددر
نشســتشــورایامنیــتتأکیــدکــرد.روحانــی
ــی ــچتحریم ــود:»هی ــهب ــهگفت ــنزمین درای
نیســتکــهبعــداآمریــکابخواهــدانجــامدهــد.
همــهکارهــاراقبــاانجــامدادهاســت.بعضــیاز
ــهاصطــاحخودشــان ــکاب ــهدرآمری ــرادیک اف
ــال« ــشفع ــد،»بی ــرانبودن ــمای ــالتحری دنب
ــر ــوددرنوامب ــرارب ــهق ــیک ــد!تحریمهای بودن
انجــامبگیــرددرســپتامبرانجــامدادنــد؛بنابراین
هیــچچیــزجدیــدیبــراینوامبــروجــودنــدارد
ــی ــیوروان ــثتبلیغات ــکبح ــای ــنکام وای

اســت.«
ــارمختلفــیازسراســر درروزهــایگذشــتهاخب
نشــانمیدهــد جهــانمخابــرهشــدکــه
بســیاریازکشــورهابــرایجلوگیــریازتحمیــل
ضــرروتــورمبــهاقتصادشــان،اشــتیاقزیــادی
ــه ــراینمون ــد.ب ــراندارن ــاای ــهب ــرایمعامل ب
ــران ــتای ــزرگنف ــدارب ــنخری ــهدومی ــدک هن
ــرار ــهق ــرک ــاهنوامب ــرددرم ــوانک ــت،عن اس
اســتتحریمهــاینفتــیایــرانتوســطآمریــکا
اجرایــیشــود،مجموعــا۹میلیــونبشــکهنفــت
ازایــرانخریــداریخواهــدکــرد؛موضوعــیکــه
نشــانمیدهــدایــنکشــورحتــیپــسازآغــاز
ــد ــهخری ــران،ب ــهته ــکاعلی ــایآمری تحریمه
نفــتازایــرانادامــهخواهــدداد؛ایــندرحالــی
اســتکــهپیــشازایــنرســانههاگــزارش
ــکا، ــارآمری ــتفش ــدتح ــههن ــدک ــردهبودن ک
خریــدنفــتازایــرانرابــهصفــرخواهــدرســاند.
ــدنفــتاز ــرایادامــهخری اشــتیاقهندیهــاب
کشــورماندرحالــیاســتکــهایــرانتخفیفهــا
وپیشــنهادهایخوبــیبــرایخریــدارانهنــدی
ارائــهدادهودولــتهنــدطــیماههــایگذشــته
ــای ــاهزینهه ــه،ب ــدنارزشروپی ــاضعیفش ب
ــت ــهاس ــتمواج ــدنف ــرایخری ــتریب بیش
ــن ــدهتأمی ــتتمامش ــهقیم ــمآنداردک وبی
ــود.از ــامش ــرانتم ــشگ ــرایمردم ــرژیب ان
ــپوســعودیها ــهترام ــدامنابخردان ــیاق طرف
ــران باعــثافزایــشقیمــتنفــتشــدهکــهای
ــه ــلب ــروشقب ــدارف ــکدوممق ــروشی ــاف ب
درآمــدکامــلدســتخواهــدیافــت؛یعنــیکار
ترامــپدرســتبــهنفــعایــرانشــدودرادامــه

نیــزخواهــدشــد.
ــه ــاچیــنب ازســوییجنــگتجــاریآمریــکاب
ــتاز ــنوارداتنف ــراچی ــراناســت؛زی ــعای نف
ــمت ــهس ــاب ــردهوطبع ــفک ــکارامتوق آمری
ــن ــرانجایگزی ــتای ــدونف ــدآم ــرانخواه ای

ــد. ــدش ــنخواه ــکادرچی ــتآمری نف
ترکیــهنیــزکــهازمشــتریاننفــتایــراناســت،
ــتار ــهوخواس ــهگفت ــکان ــایآمری ــهتحریمه ب
ادامهیافتــنوارداتنفــتازایــرانشــدهاســت.
ایــندرخواســتترکیــهدرحالــیاســتکــهایــن
کشــورزیــرشــدیدترینفشــارهاازســویآمریکا
ــران ــتازای ــدنف ــارتوخری ــفتج ــرایتوق ب
بــود؛امــاایــنکشــورکــهایــنروزهــاســعیدر
ــاایــران برقــراریروابــطحســنهگســتردهتریب
ــدنفــت ــهخری ــهب ــردهک ــوانک ــاعن دارد،نهتنه
ازایــرانادامــهخواهــدداد،بلکــهبــاوجــود
ــی ــالبانک ــقکان ــتازطری ــراراس ــارها،ق فش
خــود،هزینــهوارداتگازازایــرانرانیــزبپــردازد.
ــلداردو ــرانتمای ــاای ــاطب ــهارتب ــزب ــانی اروپ
ــه ــد؛چنانچ ــالمیکن ــیرادنب ــتدنفت دادوس
لومــر،تحریمهــایجدیــدآمریــکاعلیــهایــران
ــو ــد.برون ــامیدان ــرایاروپ ــتب ــکفرص رای
لومــرمعتقــداســتبرهــهفعلــی،زمانمناســبی
اســتتــااروپــانهادهــایمالــیمســتقلخــودرا
توســعهدهــد.ویتصریــحکــرد:»بــهواشــنگتن
مربــوطنیســتکــهتصمیــمبگیــردمــابــاایــران
مــراوداتبازرگانــیداشــتهباشــیمیــانــه.«بــه
ــع ــامووض ــکاازبرج ــروجآمری ــرخ ــملوم زع
تحریمهــایجدیــدواشــنگتنعلیــهتهــران
ــرای ــزهایب ــاانگی ــدموجــبشــوداروپ میتوان
قدرتمندترشــدنداشــتهباشــدودرزمینــهمالــی
اختیــاراتخــودراتوســعهدهــد.اینهــاو
ــکادر ــایشکســتآمری ــرگوی نشــانههایدیگ
ــه ــهصــدایخف ــراناســتک ــیای ــمنفت تحری
ــاند. ــانمیرس ــوشجهانی ــهگ ــکاراب آمری

ادامه از صفحه اول
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کوتاه اخبار 
مرغ ها آب رفتند

ــرغ  ــدگان م ــن پرورش دهن ــس انجم ــه رئی ــه گفت ب
ــن  ــود در تأمی ــکالت موج ــل مش ــه دلی ــتی ب گوش
ــای  ــر، وزن مرغ ه ــای اخی ــور در هفته ه ــوراک طی خ

ــت.  ــه اس ــش یافت ــی کاه پرورش
برخــی کامیــون داران در  تــردد  اوایــل مهرمــاه  از 
ــش  ــف کاه ــن صن ــرایط ای ــی ش ــه بعض ــراض ب اعت
ــدگان  ــه رئیــس انجمــن پرورش دهن ــه گفت یافــت. ب
از  یکــی  بــه  موضــوع  همیــن  گوشــتی  مــرغ 
ــرا  ــت؛ زی ــده اس ــل ش ــداران تبدی ــای مرغ دغدغه ه
ــا  ــی مرغداری ه ــرای بعض ــرغ ب ــوراک م ــن خ تأمی
ــی  ــت بعض ــن اس ــده و ممک ــه ش ــکل مواج ــا مش ب
ــا، شــاهد  ــل تمام شــدن نهاده ه ــه دلی ــا ب مرغداری ه

تلف شــدن طیــور باشــند. 
ــدگان  محمــد یوســفی، رئیــس انجمــن پرورش دهن
مــرغ گوشــتی، در این بــاره بــا اشــاره بــه اینکــه 
تاکنــون تلفاتــی در ایــن بخــش گــزارش نشــده 
اســت،  بــه ایســنا گفــت:  در حــال حاضــر وزن مرغ هــا 
ــد در  ــداران مجبورن ــرا مرغ ــه اســت؛ زی کاهــش یافت
بعضــی مــوارد مرغ هــا را پــس از ۳۰ روز نگهــداری بــه 

ــد.  ــل دهن کشــتارگاه تحوی
وی افــزود:  ایــن در حالــی اســت کــه معمــوال مــرغ 
پــس از ۴۵روزگــی بــه کشــتارگاه فرســتاده می شــود. 
یوســفی افــزود: در حــال حاضــر بــا همــکاری 
ــا  ــرغ از مرزه ــال دان م ــاورزی ارس ــاد کش وزارت جه
بــه اســتان ها توســط راه آهــن انجــام می شــود و 
وضعیــت تــا حــدودی بهتــر شــده اســت؛ امــا کمبــود 

ــه دارد. ــان ادام ــرغ همچن ــوراک م خ

قاچاق روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین 
از کشور

عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس گفــت: عــدد 
ــم  ــا می توانی ــم، ام ــن نداری ــاق بنزی ــی از قاچ دقیق
بگوییــم کــف رقــم قاچــاق بنزیــن روزانــه ۱۰ میلیــون 
ــی  ــا احتســاب دالر ۱۵ هــزار تومان ــه ب ــر اســت ک لیت

ارزش آن ۱۵۰ میلیــارد تومــان اســت. 
علــی ادیانــی راد، عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس، 
افــزود: البتــه تاکنــون اعــداد ۱۰، ۱۵، 2۰ میلیــون لیتــر 
بــرای قاچــاق بنزیــن عنــوان شــده اســت؛ ولــی بایــد 
گفــت عــدد دقیقــی از ایــن قاچــاق نداریــم و فقــط 
می توانیــم بگوییــم کــف رقــم قاچــاق بنزیــن روزانــه 

۱۰ میلیــون لیتــر اســت. 
هندیــان، معــاون ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز، 
ــوخت  ــاق س ــم قاچ ــال 92 حج ــا س ــت: ت ــز گف نی
ــا  ــود؛ ام ــان ب ــارد توم ــا 8 میلی ــدود 7 ی ــزی ح چی
ــون  ــه ۵۰۰ میلی ــم ب ــن رق ــا 96 ای ــل 92 ت ــد فاص ح

ــد.  ــل ش دالر تبدی
ــدود  ــزی ح ــته چی ــاه گذش ــی ۳ م ــه داد: ط او ادام
یــک میلیــارد لیتــر قاچــاق داشــته ایم؛ یعنــی روزانــه 
حــدود ۱۰ تــا ۱۳ میلیــون لیتــر ســوخت قاچــاق 

می شــده اســت. 
ــا وجــود اینکــه بنزیــن قاچــاق در  هندیــان افــزود: ب
آن ســوی مــرز گران تــر فروختــه می شــود، امــا 
ــود دارد؛  ــد وج ــرای خری ــم ب ــتری ه ــی بیش متقاض
بــرای نمونــه بنزیــن در ایــران لیتــری ۱۰۰۰ تومــان و در 
ترکیــه یــک دالر و بیســت و نــه ســنت اســت؛ یعنــی 
چیــزی حــدود ۱۴ هــزار تومــان؛ در کشــورهای شــرق 
هــم در محــدوده مــرز حــدود ۵ هــزار تومــان معاملــه 
و داخــل پاکســتان بیــن 7 تــا 8 هــزار تومــان خریــد 

ــود. ــروش می ش و ف

اخبار اقتصادی
جریمه متقاضیان مسکن مهر 

توسط بانک مسکن
در حالــی بانــک مســکن در ســال 9۴ بــر ممنوعیــت 
دریافــت جریمــه دیرکــرد از متقاضیــان مســکن مهــر 
در زمــان فــروش اقســاطی واحدهــا تأکیــد کــرده بــود 
ــه دریافــت  کــه بعضــی شــعب ایــن بانــک اقــدام ب
7 میلیــون تومــان جریمــه از متقاضیــان می کننــد. 

بــه گــزارش تســنیم، برخــی متقاضیــان مســکن مهــر 
از تخلــف بانــک مســکن در دریافــت جریمــه دیرکــرد 
ــرح  ــن ط ــای ای ــاطی واحده ــروش اقس ــان ف در زم
ــاز  ــد ساخت وس ــدن رون ــد. طوالنی ش ــر می دهن خب
پیمانــکاران  ســوی  از  مهــر  مســکن  پروژه هــای 
باعــث شــده اســت بانــک مســکن عــالوه بــر ســود 
دوران مشــارکت، جریمــه دیرکــرد در شــروع اقســاط 
ــت  ــان دریاف ــر را از متقاضی ــکن مه ــهیالت مس تس
ــال  ــهریورماه س ــه ش ــت ک ــی اس ــن در حال ــد؛ ای کن
ــر  ــان مســکن مه ــال اعتراضــات متقاضی ــه دنب 9۴ ب
بــه دریافــت جریمــه دیرکــرد در زمــان فــروش 
ــئوالن  ــور مس ــا حض ــه ای ب ــد، جلس ــاطی واح اقس
وزارت راه و شهرســازی و مدیــران بانــک مســکن 
برگــزار می شــود. خروجــی ایــن جلســه تأکیــد 
ایــن  دریافــت  ممنوعیــت  بــر  مســکن  بانــک 
ــود. براســاس پیگیری هــای  ــان ب ــه از متقاضی جریم
ــر  ــام وزی ــز قائم مق ــان نی ــان زم ــه در هم صورت گرفت
راه و شهرســازی در بخشــنامه ای بــرای دریافت نکردن 
ــکن  ــک مس ــعب بان ــوی ش ــرد از س ــه دیرک جریم
اقــدام و هماهنگــی الزم را انجــام داده اســت؛ بــا ایــن 
حــال خبــر می رســد بعضــی شــعب بانــک مســکن 
ــه ممنوعیــت دریافــت جریمــه دیرکــرد و  بی توجــه ب
ــدام  ــازی اق ــر راه و شهرس ــام وزی ــنامه قائم مق بخش
ــه دریافــت جریمــه دیرکــرد از متقاضیــان مســکن  ب
ــر  ــکن مه ــان مس ــی از متقاضی ــد. یک ــر می کنن مه
ــرح  ــال 86 در ط ــت: س ــنیم گف ــه تس ــاره ب در این ب
ــا آورده  ــود ب ــرار ب ــردم و ق ــام ک ــر ثبت ن ــکن مه مس
7 میلیــون تومانــی دو ســال بعــد یعنــی در ســال 88 

ــم.  ــت کن واحــد خــود را دریاف
ــس از  ــه پ ــت ک ــی اس ــن در حال ــرد: ای ــان ک وی بی
ــرده ام  ــت نک ــوز واحــدم را دریاف ــر، هن 9 ســال تأخی
ــان  ــون توم ــه 2۳ میلی ــون ب ــم آورده از 7 میلی و رق

ــت.  ــه اس ــش یافت افزای
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه پیامــک شــرکت عمــران 
بــرای تحویــل واحــد و انجــام مراحــل فــروش 
ــه  ــا ب ــم. در آنج ــه کردی ــک مراجع ــه بان ــاطی ب اقس
مــا گفتنــد بایــد 7 میلیــون تومــان جریمــه دیرکــرد را 
بپردازیــد؛ در غیــر ایــن صــورت واحــد مســکن مهــر را 

تحویــل نمی دهیــم.

 کدام ساعت از روز 
برای خرید طال مناسب است؟

ــاره  ــی درب ــر توضیحات ــه طــال و جواه ــس اتحادی رئی
ــال و ســکه  ــد ط ــرای خری ســاعات مناســب در روز ب

مطــرح کــرد. 
آیــت محمدولــی در گفت وگــو بــا خبرنــگار اقتصــادی 
ــی  ــه بعض ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــنیم، ب ــزاری تس خبرگ
رســانه ها بــه اشــتباه بــه نقــل از بنــده اعــالم کرده انــد 
ســاعت ۱2 تــا ۴ بعدازظهــر مناســب ترین زمــان بــرای 
ــار داشــت: معمــوال  ــد طــال و ســکه اســت، اظه خری
ــح از ســاعت ۱۰ مغازه هــای خــود  طالفروشــی ها صب
را بــاز می کننــد و نهایــت تــا ۱ پاســخگوی مشــتریان 

 . هستند
ــوال  ــر معم ــال و جواه ــه ط ــس اتحادی ــه رئی ــه گفت ب
طالفروشــی ها از ســاعت ۴ بعدازظهــر تــا 9 شــب 
بــاز هســتند؛ بنابرایــن مــردم در ایــن ســاعات  بیشــتر 

ــند. ــته باش ــد داش ــد خری می توانن

بــازار خــودرو ایــن روزهــا حــال و هــوای 
پاییــزی را بــه معنــای واقعــی حــس می کنــد. 
معامــالت از تــب و تــاب افتاده انــد و بــاز هــم 
در ایــن بــازار، آن دســته از خریدارانــی کــه بــا 
ســودای گرانــی بیشــتر خــودرو وارد گــود شــده 
بودنــد تــا بلکــه از ایــن معامــالت و آشــفته بازار 
ارزی ســود خــود را ببرنــد، طعــم ضــرر را 

می چشــند.  کم کــم 
معامــالت رنــگ و لعــاب واقعی تــری بــه خود 
گرفتــه اســت و قیمت هــا بــا کاهــش پلکانــی 
ــا  ــه ســمت واقعی شــدن پیــش مــی رود. ت ب
ــد وقــت پیــش، هیــچ چرتکــه و  همیــن چن
به درســتی  نمی توانســت  ماشین حســابی 
محاســبه کنــد کــه افزایش هــای صورت گرفتــه 
ــا چــه معیــاری اتفــاق  در قیمــت خودروهــا ب
ــازار رد  ــه در ب ــی ک ــت و قیمت های ــاده اس افت
ــن  ــی تعیی ــه الگوی ــا چ ــود، ب ــدل می ش و ب

شــده اند.
 ماجرای افزایش حبابی قیمت خودرو 

چه بود؟
ــرخ دالر ربــط پیــدا می کــرد  ــه ن همــه چیــز ب
ــه  ــت ک ــکل می گرف ــوی ش ــه نح ــرا ب و ماج
نرخ هــای غیرواقعــی دالر کــه بــه گفتــه 
ــم  ــد از حج ــط ۳درص ــی فق ــئوالن دولت مس
را دربرمی گرفــت و  ارزی کشــور  معامــالت 
ــارراه  ــا چــه مکانیزمــی در چه ــود ب ــوم نب معل
عامــل  می شــود،  مشــخص  اســتانبول 
بــه  هــم  خــودرو  قیمــت  تعیین کننــده 
حســاب می آمــد. اینجــا بــود کــه ارزش پرایــد 
کــه بــه روایتــی ارزبــری ۱8۰۰ دالری دارد، 
ــاره  ــه یک ب ــان ب ــون توم ــش از 2۰ میلی قیمت
ــر از  ــا بدت ــید؛ ام ــان رس ــون توم ــه ۴۰ میلی ب
همــه اینکــه متقاضــی خریــد آن آنقــدر زیــاد 
ــی کــه  ــا قیمت ــن خــودرو ب ــه ای ــود ک شــده ب
ــط  ــداران فق ــرای خری ــم روزی ب ــورش ه تص
ــه  ــود، متقاضــی داشــت و معامل ــز ب  یــک طن

می شد.
از  بســیاری  کم کــم  کــه  بــود  اینجــا 
خــود  خریدهــای  کــه  مصرف کنندگانــی 

را بــرای ماه هــای آینــده و شــاید انتهــای 
ســال برنامه ریــزی کــرده بودنــد و قصــد 
ــا  ــد ی ــوروز 98 خــودرو بخرن ــرای ن داشــتند ب
خــودروی خــود را تبدیــل بــه احســن کننــد، از 
ــازار شــدند و  تــرس افزایــش قیمت هــا وارد ب
تــن بــه قیمــت غیرواقعــی دادنــد؛ در حالــی 
کــه خودشــان هــم به خوبــی می دانســتند 
هزینه کــردن ایــن همــه پــول بــرای ایــن 
ــان  ــن می ــت. در ای ــی نیس ــا منطق خودروه
برخــی  هــم بــا ســودای کســب ســود وارد ایــن 
ــد؛ دالالن هــم کــه  ــازار و واســطه شــده بودن ب

ــود. ــای خ ج

 بازار دیگر آن بازار نیست
اکنــون بــازار دیگــر آن بــازار نیســت؛ قیمت هــا 
ــی رود و  ــش م ــدن پی ــمت واقعی ش ــه س ب
ــرده اســت؛  ــاز ک ــی خــود را آغ کاهــش پلکان
ــز  ــودرو نی ــه خ ــایت های معامل ــی در س حت
ــن نتیجــه رســیده اند کــه  ــه ای فروشــندگان ب
بایــد قیمت هــا را کاهــش دهنــد تــا مشــتری 
ــون  ــرا اکن ــرای آن وجــود داشــته باشــد؛ زی ب
خریــداران در بــازار خــودرو آن دســته از افــرادی 
ــی  ــای واقع ــن نیازه ــرای تأمی ــه ب هســتند ک
ــد؛  ــودرو می کنن ــد خ ــه خری ــدام ب ــود اق خ
اینجاســت کــه دیگــر فــروش خــودرو بــا 
و  نمی دهــد  فضایــی جــواب  قیمت هــای 
ــال  ــن ح ــت؛ در عی ــد داش ــداری نخواه خری
بایــد بــه ایــن نکته توجــه داشــت که بــه زودی 

تعــداد زیــادی از دارنــدگان خودروهایــی کــه با 
ــودرو  ــده و خ ــود ش ــازار ارز وارد گ ــات ب تالطم
خریــده یــا خــودرو ثبت نــام کرده اند، از ســمت 
تقاضــا بــه ســمت عرضه حرکــت خواهنــد کرد 
ــازار بــه ســمت  و این طــور اســت کــه تــوازن ب
عرضــه بیشــتر خــودرو پیــش خواهــد رفــت 
و ایــن خــود دلیــل دیگــری بــر کاهــش 
خواهــد  آینــده  هفته هــای  در   قیمت هــا 

بود.
 نمایشگاه داران از حال وهوای پاییزی 

بازار خودرو می گویند
آن گونــه کــه فعــاالن بــازار خــودرو در گفت وگــو 
بــا خبرنــگار مهــر می گوینــد، چند روزی اســت 
بــازار رونــد منطقــی قیمتــی بــه خــود گرفتــه 
ــازار  ــودرو در ب ــرخ خ ــم ن ــوز ه ــه هن و اگرچ
ــه ســمت منطقی ترشــدن  ــا ب ــاب دارد، ام حب
در حــال حرکــت اســت؛ ایــن در حالــی اســت 
ــته  ــای گذش ــی روزه ــودرو ط ــه خ ــه عرض ک
بســیار بیشــتر شــده و فروشــندگان از حاشــیه 
ســود خــود کــم کرده انــد و تــالش دارنــد 
هرچــه زودتــر ســرمایه خوابیــده در معامــالت 
خــودرو را بــه پــول نقــد تبدیــل کننــد؛ بنابرایــن 
ــت  ــه قیم ــت ک ــن اس ــر ای ــا ب پیش بینی ه
طــی روزهــای آینــده کاهــش بیشــتری را 

تجربــه کنــد.
ــو  ــی از نمایشــگاه داران خــودرو در گفت وگ یک
ــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد  ــگار مهــر ب ــا خبرن ب
کــه تــب و تــاب بــازار خــودرو بــرای خریدهای 
ــرده و اگرچــه  ــا فروکــش ک ســوداگرانه تقریب
برخــی هنــوز بــر ایــن باورنــد کــه بایــد خــودرو 
بخرنــد تــا ســود بــه دســت آورنــد، امــا تعــداد 
آنهــا بســیار انــدک اســت و بیشترشــان فکــر 
اقتصــادی ندارنــد؛ االن تمامــی کســانی کــه در 
دوران رشــد قیمــت خــودرو اقــدام بــه خریــد 
ــن  ــده اند و همی ــنده ش ــد، فروش ــرده بودن ک
ــه از  ــزان عرض ــت می ــده اس ــث ش ــر باع ام
ــازار  ــن ب ــود؛ بنابرای ــتر ش ــا بیش ــزان تقاض می
اکنــون قیمــت را بــه تناســب عرضــه و تقاضــا 

ــد. ــم می کن تنظی

قیمت هــای  می داننــد  همــه  افــزود:  وی 
معاملــه  ســایت های  بعضــی  در  اعالمــی 
از  حکایــت  و  اســت  غیرواقعــی  خــودرو 
مقاومــت دالالن بــرای حفــظ قیمــت دارد؛ 
امــا واقعیــت بــازار آن نرخ هــا نیســت و 
اکنــون خریــداران، متقاضیــان واقعی هســتند 
ــا  ــرمایه گذاری ی ــه س ــرف و ن ــرای مص ــه ب ک
ســوداگری وارد میــدان شــده اند؛ بنابرایــن تــن 

ــد. ــم نمی دهن ــی ه ــر قیمت ــه ه ب
ــه  ــه ب ــق عرض ــا رون ــودرو ب ــازار خ ــت: ب او گف
ســمت قیمت هــای منطقــی حرکــت خواهــد 
ــت  ــن اس ــا ممک ــن نرخ ه ــه ای ــرد؛ اگرچ ک
ــد؛  ــا نرس ــل از گرانی ه ــی قب ــد قیمت ــه ح ب
ــرخ خودروهــا افزایــش  ــه هــر حــال ن ــرا ب زی
یافتــه و بــا توجــه بــه اینکــه بعضــی خودروهــا 
ارزبــری دارنــد، نــرخ آنهــا بــه تناســب افزایش 
قیمــت دالر بیشــتر شــده اســت؛ بــه هــر حــال 
قیمت هــای کنونــی هنــوز هــم واقعــی نیســت 
و حبــاب دارد؛ بنابرایــن پیش بینــی مــا از بــازار 
ــه مــرور طــی  ــاب ب ایــن اســت کــه ایــن حب

ــه شــود. ــده تخلی هفته هــای آین
در ایــن میــان برخــی دیگــر از نمایشــگاه داران 
پیش بینــی رکــود معامــالت خــودرو را در 
هفته هــای آینــده دارنــد و می گوینــد بــا 
توجــه بــه اینکــه تقاضاهــا بــه ســمت تقاضای 
واقعــی در بــازار در حــال حرکــت اســت، 
ــا پیشــی گرفتن عرضــه بــر تقاضــا  بنابرایــن ب
بــه نظــر می رســد عــالوه بــر اینکــه قیمت هــا 
منطقی تــر خواهــد شــد، رکــود هــم به تدریــج 
ــر  ــه ه ــرا ب ــد شــد؛ زی ــم خواه ــازار حاک ــر ب ب

 حــال مــردم قــدرت خریــد مشــخصی دارنــد
 و همیــن امــر ســبب می شــود منتظــر 

کاهــش قیمــت بماننــد.
 کاهش پلکانی قیمت ها در بازار

ــگار مهــر از میــان  ــی خبرن بررســی های میدان
آگهی هــای خودرویــی درج شــده در ســایت ها 
ــت  ــی اس ــه ای حاک ــای روزنام و نیازمندی ه
هم اکنــون پرایــد ۱۱۱ در کارخانــه رنــج قیمتــی 
ــه طــور  ــی و ب ــون و ۴92 هــزار تومان 22 میلی
متوســط در آگهی هــا ۳۵ تــا ۳6 میلیــون 
تومانــی را دارد. پرایــد ۱۳۱ هــم در کارخانــه 
22 میلیــون و 79۰ هــزار تومــان و در بــازار ۳2 
میلیــون و ۳۰۰ هــزار تومــان تــا ۳2 میلیــون و 
۵۰۰ هــزار تومــان قیمــت دارد. هــر پرایــد ۱۵۱ 
نیــز در کارخانــه 2۳ میلیــون و ۴۰۰ هــزار تومان 
و در بــازار ۳2 میلیــون تومــان تــا ۳2 میلیون و 

2۰۰ هــزار تومــان قیمــت خــورده اســت.
تیبــا دو در کارخانــه ۳۰ میلیــون و ۳89 هــزار 
ــا ۴۳  ــون و ۵۰۰ ت ــازار ۴۳ میلی ــان و در ب توم
میلیــون و 7۰۰ هــزار تومــان، پــژو ۴۰۵ در 
کارخانــه ۳2 میلیــون و 9۴۴ هــزار و 6۰۰ تومان 
و در بــازار تــا ۵۰ میلیــون تومــان هــم قیمــت 
خــورده اســت. در عیــن حــال هر پــژو SLX در 
کارخانــه ۳۵ میلیــون و ۱۰۵ هــزار و ۵۰۰ تومــان 
ــا  ــون و ۳۰۰ هــزار تومــان ت ــازار ۵6 میلی و در ب
۵6 میلیــون و ۵۰۰ هــزار تومــان قیمــت خــورده 
ــوز  ــژو ۴۰۵ دوگانه س ــتگاه پ ــر دس ــت. ه اس
در کارخانــه ۳۴ میلیــون و 7۴۵ هــزار و 2۰۰ 
تومــان و در بــازار ۵۳ میلیــون تومــان قیمــت 

دارد.

ســال آبــی جدیــد در حالــی از ابتــدای مهرمــاه آغاز شــده اســت 
کــه از میــان ۱78 ســد بــزرگ موجــود در شــش حوضــه آبریــز 
اصلــی، ۱۰۴ ســد بــزرگ ازجملــه ســدهای زاینــده رود، مالصــدرا، 
ســفیدرود و دوســتی کمتــر از ۴۰درصــد آب ذخیره شــده دارنــد. 
ــر ســدهای  ــزان ذخای ــزارش ایســنا، در حــال حاضــر می ــه گ ب
ایــران بــه ۱9.۳۰ میلیــارد متــر مکعــب رســیده کــه ایــن رقــم در 
مقایســه بــا ســال گذشــته کاهــش ۱۴درصــدی آب ذخیره شــده 
را در ســدهای کشــور نشــان می دهــد. در ایــن بیــن ورودی آب 
بــه مخــازن ســدهای کشــور نیــز از ابتــدای ســال آبــی )ابتــدای 
ــه  ــر مکعــب رســیده ک ــون مت ــه ۴8۰ میلی ــون ب ــاه( تاکن مهرم
ــا مدت زمــان مشــابه ســال گذشــته کاهــش 27  در مقایســه ب

ــد.  ــان می ده ــدی را نش درص
ــز نســبت  ــی نی ــن ســازه های آب از ســوی دیگــر خروجــی از ای
بــه ســال گذشــته 26درصــد کمتــر شــده و هم اکنــون بــه طــور 

ــی اســت.  میانگیــن 6۱درصــد مخــازن ســدهای یادشــده خال
ــزرگ موجــود در شــش  ــان ۱77 ســد ب ــال حاضــر از می در ح
ــر از ۴۰درصــد آب  ــزرگ کمت ــی، ۱۰۴ ســد ب ــز اصل حوضــه آبری
ــدهای  ــره آب س ــاع و ذخی ــش ارتف ــد. کاه ــده دارن ذخیره ش
ــز  ــن مراک ــا ای ــی موجــب شــده اســت ت ــروگاه برق آب دارای نی
ــه  طــوری کــه  ــه رو شــوند؛ ب ــا کاهــش تولیــد انــرژی روب نیــز ب
انــرژی تولیــدی ۵۳ نیــروگاه برق آبــی کشــور از ابتــدای امســال 
ــگاوات ســاعت رســید کــه  ــه حــدود 68۰8 گی ــا 2۰ مهرمــاه ب ت
در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته ۴۰درصــد کاهــش 

داشــته اســت. 
ــا وجــود بارندگی هــای مناســب در روزهــای آغازیــن مهرمــاه  ب
ورودی بــه ســدهای پنجگانــه اســتان تهــران در ســال آبی جدید 
بــه 2۱ میلیــون متــر مکعــب رســیده اســت کــه در مقایســه بــا 

ســال گذشــته کاهــش ۳۱درصــدی را نشــان می دهــد.

محمــود حجتــی، وزیــر جهــاد کشــاورزی، در جلســه صبحانه 
ــه  ــش ب ــران در واکن ــی ای ــاق بازرگان ــای ات ــا اعض کاری ب
مباحــث مطرح شــده در ایــن جلســه مبنــی بــر اینکــه 
ــی  ــی صــادرات محصــوالت کشــاورزی ط ــت ناگهان ممنوعی
ــار  ــت، اظه ــوده اس ــتی نب ــدام درس ــته اق ــای گذش هفته ه
ــد گوجه فرنگــی در کشــور  ــن تولی ــون ت ــا ۵ میلی داشــت: م
ــه یــک  ــا ســه مــاه نزدیــک ب داریــم کــه امســال طــی دو ت
میلیــون تــن گوجــه و رب آن از کشــور صــادر شــد؛ آیــا ایــن 

ــر؟ ــا خی ــود ی ــد واکنــش ب ــاق نیازمن اتف
وی افــزود: شــما می گوییــد واکنــش مــا نادرســت و عجوالنه 
بــوده اســت؛ ایــن مســئله را قبــول داریــم؛ امــا بــه هــر حــال 
ایــن مســئله نیازمنــد واکنــش بــود؛ زیــرا مــا نمی توانســتیم 
شــرایط را رهــا کنیــم، مــا مســئول هســتیم. اگــر ایــن 
اتفاقــات خوبــی رخ نمــی داد.   رونــد ادامــه می یافــت، 

ــازی و  ــی، مج ــی، خارج ــانه های داخل ــورت رس ــن ص در ای
ــه  ــد و روان مــردم را ب غیرمجــازی ایجــاد وحشــت می کردن

ــد.  ــم می ریختن ه
وزیــر جهــاد کشــاورزی در بخــش دیگــری از ســخنان 
ــا بیــان اینکــه مــا مدعــی نیســتیم هــر آنچــه فکــر  خــود ب
می کنیــم درســت و آنچــه انجــام می دهیــم بی عیــب و 
ــی  ــا یک ــه م ــت هم ــت: سرنوش ــار داش ــت، اظه ــص اس نق
ــن  ــته ایم؛ بنابرای ــتی نشس ــک کش ــه در ی ــا هم ــت و م اس
نبایــد طــوری اظهارنظــر کنیــم کــه فقــط منافــع خودمــان را 

ــیم.  ــته باش ــر داش در نظ
ــختی  ــادی س ــگ اقتص ــم در جن ــا می گویی ــزود: م وی اف
را پشــت ســر می گذاریــم؛  دوران دشــواری  و  هســتیم 
بنابرایــن مقرراتــی کــه بــر خــود مــا حکومتی هــا نیــز ناظــر 
اســت تحــت تأثیــر ایــن مســائل پــس و پیــش می شــود.

  ۴۱۲ ۸۸  میلیون، تعداد کارت های بانکی ۸ 
صادرشده

میلیون گوشی همراه فعال در کشور درصد، کاهش بدهی خارجی کشور

براســاس آخریــن آمــار اعالم شــده در حــال حاضــر نزدیــک بــه 
۴۱۲  میلیــون و ۶۵۱  هــزار و ۱۶۱ کارت توســط بانک هــا صــادر 

شــده و در دســت مــردم اســت.
مرکــز آمــار ایــران تعــداد  گوشــی های همــراه مشــغول بــه کار در 

کشــور را ۸۸ میلیــون دســتگاه اعــالم کــرد.
میــزان بدهی هــای خارجــی ایــران در پنــج مــاه نخســت نســبت 

بــه ابتــدای ســال ۸درصــد کاهــش یافتــه اســت.

3 قتصـــاد ا

،،
تب و تاب بازار خودرو برای خریدهای 
ســوداگرانه تقریبــا فروکــش کــرده و 
اگرچــه برخــی هنــوز بــر ایــن باورنــد کــه 
بایــد خــودرو بخرنــد تــا ســود به دســت 
ــد، امــا تعــداد آنهــا بســیار انــدک  آورن
اســت و بیشترشــان فکــر اقتصــادی 

ندارنــد

ــده  ــش ماهه تعیین ش ــت ش ــر در مهل ــروش اگ ــکه های پیش ف ــدگان س دارن
بــرای تحویــل دادن ســکه ها بــه بانــک مراجعــه نکننــد، بانــک مرکــزی تعهــدی 
بــرای تحویــل ســکه نــدارد و قــرارداد لغــو و مبلــغ اولیــه پرداخت شــده از ســوی 

ــه وی پرداخــت خواهــد شــد.  ــده ب ثبت نام کنن
طــرح پیش فــروش ســکه از بهمــن ســال قبــل از ســوی بانــک مرکــزی و از 
کانــال بانــک ملــی آغــاز شــد و تــا اواســط اردیبهشــت امســال ادامــه داشــت. 
ــر  ــن نحــوه پیش فــروش و سررســیدهای تعیین شــده تغیی ــن بی ــه در ای البت
کــرد؛ بــه طــوری کــه در مرحلــه اول فقــط دو سررســید شــش ماهه و یک ســاله 
ــید از  ــت سررس ــه هف ــال ب ــن امس ــر فروردی ــی در اواخ ــود، ول ــتورکار ب در دس

ــا ۱8 ماهــه تغییــر کــرد.  یک ماهــه ت
بــا پایــان طــرح کــه حــدود 7 میلیــون و 6۰۰ ســکه بــه فــروش رفــت، تحویــل 
ســکه های سررسیدشــده آغــاز شــد و از ۱9 اردیبهشــت ماه تحویــل ســکه های 
ــیدهای  ــز سررس ــه نی ــاد و در ادام ــان افت ــه جری ــه ب ــید یک ماه ــا سررس ب
ــل  ــرای تحوی ــت. ب ــرار گرف ــه پرداخــت ق ــه در مرحل ــه و شــش ماه ســه ماه
ــه  ــید ب ــان سررس ــد از زم ــا می توانن ــان آنه ــروش، صاحب ــکه های پیش ف س
ــر  ــد و اگ ــل بگیرن ــدارک، ســکه را تحوی ــل م ــا تحوی ــد و ب ــه کنن ــک مراجع بان
تأخیــر داشــته باشــند، ســکه در بانــک باقــی می مانــد؛ امــا بایــد توجــه داشــته 
ــاه پــس از سررســید اســت؛  ــان دریافــت ســکه ها فقــط شــش م باشــند زم
زیــرا براســاس مــاده )8( دســتورکار مربوطــه، صاحــب ســکه پیش فــروش باید 
ظــرف شــش مــاه پــس از سررســید بــه بانــک مراجعــه کنــد و آن را تحویــل 
بگیــرد و براســاس مــاده )9( اگــر پــس از شــش مــاه ســکه دریافــت نشــود، 
ــد  ــرای تحویــل ســکه نخواهن دیگــر بانــک مرکــزی و بانــک عامــل تعهــدی ب
داشــت. در حالــی بیــش از پنــج مــاه از اولیــن دور تحویــل ســکه بــا سررســید 
یک ماهــه )۱9 اردیبهشــت( گذشــته و ۱9 آبان مــاه مهلــت شــش ماهــه 
ــل  ــان تحوی ــری جری ــه پیگی ــروه تمــام می شــود ک ــن گ ــرای ای تعیین شــده ب
ســکه از بانــک مرکــزی نیــز تأییدکننــده ایــن موضــوع اســت کــه اگــر صاحــب 
ســکه مراجعــه نکنــد، دیگــر تعهــدی بــرای تحویــل وجــود نــدارد. در ایــن حالت 
قــرارداد لغــو و بــه فــرد ثبت نام کننــده پــول پرداخــت می شــود؛ آن هــم همــان 
مبلغــی کــه در ابتــدای ثبت نــام پرداخــت کــرده اســت نــه اینکــه معــادل قیمــت 

روز ســکه بــه وی پرداخــت شــود.

جهــش قیمــت دالر در ســال جــاری و رکوردزنی هــای هــر روزه نــرخ دالر باعــث 
ــازار بســیاری از کاالهــا در کشــور دچــار نوســان شــود؛ نوســانی کــه  ــا ب شــد ت
ــر  ــه ه ــا ســوء مدیریت مســئوالن، ک ــود ی ــت دالر ب ــش قیم ــا ناشــی از افزای ی
ــع  ــد توزی ــه و فراین ــتم عرض ــا سیس ــم داد ت ــت ه ــه دس ــت ب ــل دس دو عام
ــا  ــن افت وخیزه ــا نتیجــه ای ــی شــود و طبیعت ــار افت وخیزهای ــازار دچ کاال در ب
چیــزی جــز افزایــش قیمــت در بــازار نبــود. در ایــن میــان الســتیک بــه عنــوان 
یکــی از کاالهــای اســتراتژیک هــم از ایــن قضیــه مســتثنی نبــود و همــه ایــن 
عوامــل باعــث شــد بــازار الســتیک چــه بــرای خودروهــای ســواری و چــه بــرای 
خودروهــای ســنگین دچــار آشــفتگی شــود و قیمت هــا بــه طــور سرســام آوری 
رشــد کنــد تــا جایــی کــه افزایــش قیمــت الســتیک باعــث اعتراضــات برخــی 
کامیــون داران شــد. همزمــان بــا ایــن اتفاقــات بــود کــه دولــت بــرای کنتــرل این 
ــا  ــا طراحــی ســاز و کاری، عرضــه الســتیک ب ــه کار شــد و ب وضعیــت دســت ب
قیمــت مصــوب و براســاس دالر ۴2۰۰ تومانــی را کلیــد زد؛ امــا همیــن طراحــی 
ســاز و کار معیــوب باعــث شــد تــا عرضــه الســتیک بــا آنچــه در بــازار بــا عنــوان 
الســتیک دولتــی معــروف شــده، خــودش مشکل ســاز و بابــی شــود بــرای رانت 

و داللــی و ســودجویی. 
ــتیک فروش های  ــازار الس ــه ب ــری ب ــا س ــن روزه ــر ای ــنیم، اگ ــزارش تس ــه گ ب
سرچشــمه بزنیــد، بعیــد اســت صــف آدم هــای پوشــه بــه دســتی را نبینیــد کــه 
ــتیک  ــده الس ــا تولیدکنن ــده ی ــرکت های واردکنن ــای ش ــوی در نمایندگی ه جل
صــف کشــیده اند. مردمــی کــه گاه از ســاعت ۵ صبــح جلــوی ایــن نمایندگی هــا، 
لیســت اســامی می نویســند و بــه نوبــت صبــر می کننــد تــا دو حلقــه الســتیک 
دولتــی بگیرنــد؛ امــا ســازوکار معیــوب طراحی شــده بــرای عرضــه ایــن 
الســتیک ها بــا قیمــت مصــوب باعــث شــده اســت بــازار داللــی الســتیک داغ تــر 

از هــر زمانــی شــود. 
ــن  ــی ای ــد: »نمایندگ ــازار می گوی ــن ب ــتیک در همی ــندگان الس ــی از فروش یک
ــودرو  ــب خ ــی صاح ــودرو، کارت مل ــبز خ ــرگ س ــدارک ب ــرکت ها، در ازای م ش
و شــخص مالــک اقــدام بــه توزیــع دو حلقــه الســتیک می کننــد؛ امــا 
دردســترس نبودن ســامانه آنالیــن بــرای خریــداران الســتیک های دولتــی 
باعــث شــده اســت ایــن امــکان بــرای ســودجویی برخــی  بــه وجــود بیایــد تــا در 
چندیــن نوبــت بــا همــان مــدارک بتواننــد الســتیک بــه قیمــت دولتــی بخرنــد.

سکه های پیش فروش را تحویل نگیرید 
قراردادش لغو می شود

 داللی با »الستیک دولتی« 
مسلم خانی، استاد دانشگاه، مطرح کرد:در کف بازار

سقوط دالر به زیر ۷ هزار تومان 
قطعی است

ــرخ  ــی از ن ــک بررس ــج ی ــان نتای ــا بی ــگاه ب ــتاد دانش اس
ــر 7  ــه زی ــه زودی ب ــرخ ب ــه ن ــران و اینک ــی دالر در ای واقع
ــرخ واقعــی دالر  هــزار تومــان بازخواهــد گشــت، گفــت: ن
ــزار و ۵۴۰  ــا 6 ه ــان ت ــزار و 9۳۰ توم ــن ۵ ه ــران بی در ای

ــان اســت. توم
مســلم خانــی بــا اشــاره بــه اینکــه پــس از خــروج آمریــکا 
از برجــام و بــروز نوســانات و التهاب هــای مقطعــی، 
آرامــش در حــال بازگشــت بــه بازارهاســت، گفــت:  مــا در 

ــم.  ــه بودی ــم مواج ــا تحری ســال های بســیاری ب
ایــن اســتاد دانشــگاه اظهــار داشــت: در ایــن دوره از 
ــن زدن  ــورد دام ــک م ــه ی ــاد ک ــی افت ــا اتفاقات تحریم ه
ــن از  ــده ای در داخــل کشــور و همچنی ــم توســط ع تحری
طریــق شــبکه های مجــازی داخــل و خــارج کشــور بــود.

خانــی تأکیــد کــرد: برخــی خواســتند تعابیــر غیرواقعــی از 
تحریم هــا داشــته باشــند و مــردم را بترســانند کــه باعــث 
شــد خریدهــای بیــش از حــد نیــاز اتفــاق بیفتــد و نــرخ 
ــد. بررســی های  ــی رشــد کن ــه شــکل غیرواقع ــز ب دالر نی
ــران  ــی دالر در ای ــرخ واقع ــد ن کارشناســان نشــان می ده
بیــن ۵ هــزار و 9۳۰ تومــان تــا 6 هــزار و ۵۴۰ تومــان اســت 

کــه براســاس مدلــی بــه دســت آمــده اســت.
ــه  ــی ب ــه هــر دلیل ــی جامعــه ب وی افــزود: اگــر جــو روان
هــم بریــزد، می تــوان قیمــت دالر را افزایــش داد. در حــال 
ــزار درصــد اســت و  ــال 8۵ ه ــورم در ونزوئ ــرخ ت حاضــر ن
ایــن نــرخ بــه آن دلیــل اســت کــه مــردم اعتمــاد خــود را 
از دســت داده انــد و بعضــی کشــور خــود را تــرک کرده انــد.

و کار تصریــح کــرد:  ارشــد کســب  ایــن کارشــناس 
ــک  ــه ی ــتباه در جامع ــت و اش ــو نادرس ــه ج ــن زدن ب دام
ــد  ــی کاری می کنن ــی آن برخ ــه ط ــت ک ــی اس ــِد اخالق ب
کــه نــرخ دالر بــه عــدد بیشــتری برســد و ســپس عــده ای 
ــه ســختی  ــداد و بهزیســتی ب ــه ام تحــت پوشــش کمیت
بیفتنــد و بیمــاران بــرای دریافــت دارو بــه مشــکل برخــورد 

کننــد.
ــه  ــی ک ــه اتفاق ــر اینک ــه دیگ ــت: نکت ــان داش ــی بی خان
ــال  ــم ح ــه بگویی ــدارد ک ــی ن ــه روان ــال جنب ــاده، اص افت
ــود  ــه ب ــرخ دالر افزایــش یافت ــا جوســازی برخــی ن کــه ب
ــت؛   ــته اس ــش گذاش ــه کاه ــا رو ب ــت نرخ ه ــو مثب ــا ج ب
بلکــه اقدامــات خوبــی از ســوی دولــت انجــام شــد و مــا 
توانســتیم بــا اروپــا در مباحــث مــراودات مالــی از طریــق 

ــم. ــی کنی ــخصی رایزن ــای مش بانک ه
ایــن مــدرس کســب و کار و کارآفرینــی گفت: خوشــبختانه 
در درون کشــور نیــز سیاســت های اقتصــادی بهتــری 
اتخــاذ شــد و بانــک مرکــزی نیــز نســبت بــه قبــل 

ــود  ــر خ ــه مهم ت ــد. از هم ــل می کن ــر عم ــر و پویات خالق ت
ــا آن مواجــه  ــن حرکتــی کــه کشــور ب ــد ای مــردم فهمیدن
ــی و  ــی، تورم ــاد رانت ــک اقتص ــول ی ــود، محص ــده ب ش
ــه دســت هــم داده  ــل دســت ب ــن عوام ــود و ای ــی ب دالل
ــا  ــن ب ــی رود. م ــش م ــه آرام ــکه رو ب ــازار ارز و س ــه ب ک
مطالعــه کارشناســی ایــن اطمینــان را بــه مــردم می دهــم 
کــه قیمــت دالر در ایــران بــه زیــر 7 هــزار تومــان کاهــش 

ــت. خواهــد یاف

خبر ویژه

امروز چهارشنبه 25 مهرماه 1397 - سال چهارم - شماره 829 روزنامه

اعتراف وزیر کشاورزی به اشتباه در ممنوعیت صادراتسدهای کشور تشنه اند

رکود در بازار خریدوفروش خودرو

خـزان خــــــودرو
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آگهی ابالغ 

 شــماره بایگانــی شــعبه : 951378 در پرونــده کالســه 
95۰998۰3589۰133۶ ایــن شــعبه آقــای امیــد فخــر 
ــل  ــرقت از داخ ــام س ــه اته ــعود ب ــد مس ــی فرزن نائین
خــودرو تحــت تعقیــب قــرار گرفتــه اســت . بــا عنایــت 
بــه مجهــول المــکان بــودن متهــم و در اجــرای مقــررات 
مــاده 115 قانــون آئیــن دادرســی دادگاههــای عمومــی و 
انقــالب در امــور کیفــری بــه نامبــرده ابــالغ مــی گــردد 
ــت  ــی جه ــن آگه ــت ۲۰ روز از انتشــار ای ــا ظــرف مهل ت
دفــاع از اتهــام انتســابی در ایــن شــعبه حاضــر گــردد. 
بدیهــی اســت در صــورت عــدم حضــور ، مطابــق مقررات 

رســیدگی غیابــی بعمــل خواهــد آمــد.
م الــف ۲۶۲494 بازپــرس شــعبه دهــم بازپرســی 
اصفهــان  شهرســتان  انقــالب  عمومــی  دادســرای 

)مجتمــع 5( امیــر کاظمــی 

گواهی حصر وراثت
آقــای یوســف الفتــی  دارای  ش ش : 1۶۰4  بــه شــرح 
دادخواســت بــه کالســه 373  ازایــن دادگاه درخواســت 
گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه 
ــخ  ــنامه 819درتاری ــه شناس ــی ب ــی الفت ــادروان عل ش
ــه  ــی گفت ــود بدرودزندگ ــی خ ــگاه دائم 97/۶/۲4اقامت
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصراســت بــه 
بتــول خورشیدســواربه ش ش1 ) زوجــه ( ۲-   -1
باســرالفتی بــه ش ش 3۲4۰۰۰4۶9۰ – 3- ناهیدالفتی 
ــه ش  ــی ب ــه ش ش ۶۲۲۰۰۰98۶1-4- حســین الفت ب
بــه ش ش 1۰1- ۶-  ش 1188-  5- ســعیدالفتی 
یوســف الفتــی بــه ش ش 1۶۰4 اینــک بــا انجــام 
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک 
نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد و 
ــخ نشــر  ــزد او باشــد از تاری ــا وصیتنامــه از متوفــی ن ی
ــورا  ــه ش ــاه ب ــک م ــدت ی ــرف م ــی ظ ــتین آگه نخس

ــد .  ــد گردی ــادر خواه ــی ص ــم دارد و اال گواه تقدی
شــعبه ویــژه حصــر وراثــت شــاهین شــهر - آزاد 

الــف /م   ۲۶7355

آگهی فقدان سندمالکیت
نظربــه اینکــه خانــم مهیــن ســیل زده باتســلیم 1بــرگ  
استشــهادیه شــهود  مدعــی مفقودشــدن ســند مالکیت 
ــالک  ــگ  پ ــش دان ــاع ازش ــگ مش ــه دان ــت س تمام
ــع دربخــش  ــی واق ــک اصل شــماره 8۶37  فرعــی ازی
میمــه ثبــت اصفهــان کــه درذیــل ثبــت 14919صفحــه 
گردیــده  صادروتســلیم  جلد1۰5امــالک  181دفتــر 
دراثرجابــه  مرقــوم  ســندمالکیت  اظهارداشــته کــه 
ــده وتقاضــای صــدور  ــزل مفقودگردی ــه من ــی اثاثی جای
ــه  ــذا دفترچ ــت .ل ــوده اس ــی نم ــت المثن ــند مالکی س
ســندمالکیت مذکورازدرجه اعتبارســاقط ومقتضی اســت 
چنانچــه ســندمالکیت مفقــودی جهــت انجــام هرگونــه 
معاملــه بــه آن دفترخانــه ارائــه گردیــد ازانجــام معاملــه 
خــودداری وآن را جهــت اعمــال مقــررات بــه ایــن اداره 
ارســال نماییــد .انجــام هرنــوع معاملــه باســند مالکیــت 
ــی باشــد   ــن اداره م ــه اســتعالم ازای ــول ب ــی موک المثن
مهــدی ذکاوتمنــد  – رییــس اداره ثبــت اســناد و امالک 

ــف ــه  ، ۲۶9۰85/م ال میم

تحدید حدود اختصاصی
 نظــر بــا اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ پالک شــماره 
۶3 اصلــی واقــع در بخــش 1۲ کاشــان ثبــت اصفهــان  
کــه طبــق ســوابق و پرونــده ثبتــی بــه نــام آقــای امیــر 
اســعد اربــاب فرزنــد ابراهیــم خلیــل در جریــان ثبــت 
اســت و عملیــات تحدیــد حــدود قانونــی آن بــه عمــل 
ــا بــه دســتور قســمت اخیــر  نیامــده اســت . اینــک بن
مــاده 15 قانــون ثبــت و طبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد 
پــالک مرقوم در روز شــنبه مــورخ 1397/۰8/19 ســاعت 
ــد .  ــد آم ــل خواه ــه عم ــح در محــل شــروع و ب 9 صب
لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن اخطــار 
مــی گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در 
محــل حضــور یابنــد و اعتراضــات مالکیــن یــا مجاورین 
مطابــق مــاده ۲۰ قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت 

مجلــس تحدیــدی تــا 3۰ روز پذیرفتــه خواهــد شــد .
تاریخ انتشار : چهارشنبه 1397/۰7/۲5 

رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــالک جوشــقان ، حســین 
نــوروز  م/الــف ۲۶8313

آگهی فقدان سند مالکیت
طبــق تقاضــای وارده شــماره 74۰417-97/5/۲3 و 
ــت  ــدق پیوس ــهادیه مص ــرگ استش ــتناد دو ب ــه اس ب
ــی  ــده وراث عل ــه امضــاء شــهود رســما گواهــی گردی ک
کاظمــی لتحــری مدعــی هســتند ســند مالکیــت 
ششــدانگ قطعــه زمیــن مزروعــی مشــهور بــه دو 
ــع در  ــی واق ــی از 45 اصل ــالک ۲3۰ فرع ــی از پ جریب
بخــش دو حــوزه ثبتــی کاشــان ذیــل ثبــت ۶55  دفتــر 
ــت و  ــر ثب ــی لتح ــی کاظم ــام عل ــه ن ــه 317 ب 9 صفح
ــه  ــه ب ــده اســت ک ســندمالکیت صــادر و تســلیم گردی
علــت جابجایــی مفقــود گردیده اســت.چون درخواســت 
ــره  ــق تبص ــوده طب ــی نم ــت المثن ــند مالکی ــدور س ص
ــون ثبــت آگهــی  1 مــاده 1۲۰ اصالحــی آئیــن نامــه قان
میشــود کــه هرکــس مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه 
ملــک مزبــور یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی 
ــه ایــن  ــا 1۰ روز ب باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ت
اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را کتبــا ضمــن ارائــه اصل 
ســند مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم نماید تــا مراتب 
صــورت مجلــس و اصــل ســند بــه ارائــه کننــده مســترد 
گــردد و اگــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد یــا 
ــی  ــه نشــود المثن ــراض اصــل ســند ارائ در صــورت اعت
ــه متقاضــی تســلیم  ســند مالکیــت مرقــوم صــادر و ب

خواهــد شــد .//
 تاریــخ انتشــار 97/7/۲5 رئیــس ثبــت اســناد و امالک 

کاشــان - ســلمانی م/الف ۲۶8793

آگهی فقدان سند مالکیت
وراث حــرم خانــم کاظمــی برابــر دادنامــه شــماره 
491/97-1397/۰4/۲4 قاضــی شــعبه ششــم شــورای 
ــهاد  ــرگ استش ــتناد دو ب ــان و باس ــالف کاش ــل اخت ح
ــه  ــماره 74۰41۲-1397/۰5/۲7 ک ــه ش ــی وارده ب محل
ــی  ــده مدع ــی ش ــما گواه ــهود رس ــت و امضاءش هوی
هســتند کــه ســند مالکیــت یــک دانــگ و نیــم مشــاع 
ــالک 45/1۲۲3  ــه پ ــاب خان ــک ب ــگ ی ــش دان از ش

اصلــی بخــش دو حــوزه ثبتــی کاشــان کــه در صفحــه 
۶7 دفتــر 38 امــالک ذیــل ثبــت 39۶8 بــه نــام 
ــت و ســند مالکیــت    ــم کاظمــی لتحــری ثب حــرم خان
ــود  ــی مفق ــاث کش ــه در اث ــده ک ــلیم گردی ــادر و تس ص
شــده اســت ، چــون درخواســت صــدور ســند مالکیــت 
المثنــی نمــوده طبــق تبصــره 1 مــاده 1۲۰ اصالحــی آئین 
نامــه قانــون ثبــت آگهــی میشــود کــه هرکــس مدعــی 
ــود  ــا وج ــور ی ــک مزب ــه مل ــبت ب ــه نس ــام معامل انج
ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد از تاریــخ انتشــار 
ایــن آگهــی تــا 1۰ روز بــه ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض 
خــود را کتبــا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت و ســند 
معاملــه تســلیم نمایــد تــا مراتــب صورتمجلــس و اصل 
ســند بــه ارائــه کننــده مســترد گــردد و اگــر ظــرف مهلت 
ــراض اصــل  ــا در صــورت اعت ــرر اعتراضــی نرســد ی مق
ســند ارائــه نشــود المثنــی ســند مالکیــت مرقــوم صادر 

ــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد . و ب
ــت و امــالک  ــخ انتشــار 9۶/7/۲5 رئیــس اداره ثب تاری

ــف ۲۶8798 اســناد کاشــان ، ســلمانی م/ال

آگهی مزایده اموال منقول
 اجــرای احــکام حقوقــی شــعبه اول اصفهــان در نظــر 
ــه  ــده کالس ــوص پرون ــده ای در خص ــه مزای دارد جلس
9۶4413ج/1 لــه خانــم فرزانــه و پرویــن طاهــری 
علیــه خانــم فاطمــه مظاهــری مبنــی بــر مطالبــه مبلــغ 
7۶4784۲93 ریــال بابــت محکــوم بــه و هزینــه 
هــای اجرایــی و حــق األجــرای دولتــی در تاریــخ 
97/8/۲۲ســاعت 8/3۰ صبــح در محــل اجــرای احــکام 
دادگســتری اصفهــان طبقــه زیــر زمیــن اتــاق18 جهــت 
فــروش 13/984حبــه مشــاع از 7۲ حبــه شــش دانــگ 
ــه پــالک ثبتــی 335 فرعــی از 479۶ اصلــی  ملکــی ب
ــه  ــدرج در نظری ــخصات من ــا مش ــی ب ــش 5 اصل بخ
ــم  ــال درج شــده اســت ملکــی خان ــه ذی کارشناســی ک
فاطمــه مظاهــری و اکنــون در تصــرف مالکانــه محكــوم 
عليــه )خالــی از ســکنه( مــی باشــد توســط کارشــناس 
ــی شــده و  ــل ارزیاب ــه شــرح ذی رســمی دادگســتری ب
ــده  ــع گردی ــن واق ــرض طرفی ــون از تع ــه وی مص نظری
ــرف 5  ــد ظ ــی توانن ــد م ــن خری ــد. طالبی ــزار نمای برگ
ــوق مراجعــه  ــه نشــانی ف ــده ب ــل از جلســه مزای روز قب
ــا  ــراه داشــتن 1۰ درصــد به ــا هم ــد و ب ــک بازدی و از مل
بــه صــورت نقــد یــا چــک تضمیــن شــده بانــک ملــی 
ــده  ــه مزای ــی در جلس ــکام حقوق ــرای اح ــه اج در وج
ــت  ــن قیم ــده باالتری ــنهاد دهن ــد. پیش ــرکت نماین ش
برنــده مزایــده خواهــد بــود. تســلیم مــال مــورد مزایــده 
پــس از پرداخــت تمــام بهــای آن صــورت خواهــد گرفت 
و هزینــه هــای اجرایــی بــر عهــده محکــوم علیــه مــی 
ــش  ــی ش ــده: ارزیاب ــورد مزای ــوال م ــد.اوصاف ام باش
دانــگ )هفتــاد و دو حبــه( كل ملــک عرصــه و اعیانــی 
بــه پــالک ثبتــی 479۶/335 اصلــی و فرعــی بخــش 
5 اصفهــان بــه آدرس: خیابــان شــیخ صــدوق شــمالی 
- بــن بســت شــهید اســدی - پــالک 1 بــا کــد پســتی 
81۶3834971 ضمــن بازدیــد و معاینــه فنــی از محــل 
و تطابــق اســناد و مــدارک از محــل و تحقیقــات میدانی 
و بررســی هــا، گــزارش خــود را بــه شــرح ذیــل اعــالم 
میــدارم. شــرح گــزارش: ســاختمان کلنگــی و بــاالی 3۰ 
ســال قدمــت ســاخت کــه ارزش ارزیابــی ســاخت ندارد 
و صرفــا ارزش زمیــن ملــک مــالک محاســبه قــرار مــی 
گیــرد و بــا توجــه بــه حکــم بازداشــتی ملــک موصوفــه 
و  الکترونیکــی 139۶۰58۰۲۰۲4۰۰39۰8  شــماره  بــه 
ــر و 3۰  ــذر 3 مت ــت گ ــازی و وضعی ــات شهرس مالحض
ســانتی موجــود، زمیــن موجــود در حــد 1۰5 مترمربــع 
بــوده بــا اشــتراكات آب، بــرق، گاز و فاضــالب. ارزیابــی: 
ــال  ــغ 39375۰۰۰۰۰ ری ــر مبل ــغ ب ــگ بال کل شــش دان
ــه  ــود و س ــیصد و ن ــان  )س ــادل 39375۰۰۰۰ توم مع
ــی و  ــان( ارزیاب ــزار توم ــاه ه ــد و پنج ــون وهفتص میلی
ــه  ــر ب ــدام از ســه نف ــر ک ــردد. ســهم ه ــی گ ــم م تقدی
ترتیــب خانــم پرویــن طاهــری، فرزانــه طاهــری و 
فاطمــه مظاهــری هــر کــدام بــه طــور مســاوی بالــغ بــر 
یکصــد و بیســت و یــک میلیــون و دویســت و بیســت 
و ســه هــزار و نهصــد و پنجــاه و هشــت تومــان بــرآورد 
مــی گــردد. مابقــی کــه در حــد 5/5  حبــه بــوده جــزو 
مجهــول المــكان هــا مــی باشــد و قدرالســهم آن بالــغ 
بــر مبلــغ ســی میلیــون و هفتــاد و هشــت هــزار و صــد 
و بیســت و پنــج تومــان )3۰۰781۲5 تومــان ( و ثمنیــه 
عیانــی بــه دلیــل مخروبــه بــودن و کلنگــی بــودن فاقــد 
ــه  ــه ارزش 13/984حب ــت. در نتیج ــذاری اس ارزش گ
مشــاع آن بــه مبلــغ 7۶4784۲93ریــال ارزیابــی 
ــغ  ــه مبل ــاع آن ب ــه مش ــزارم  حب ــراژ ۶۶5 ه ــه مت ک
3۶418۲99 ریــال بابــت حــق و اجــرای دولتــی و مقدار 
13/319 حبــه مشــاع آن بــه مبلــغ 7۲83۶5994  ریال 

بابــت مطالبــات محکــوم لــه ارزیابــی مــی . 
مدنــی  احــکام  اجــرای  دادورز   ۲51931 الــف  م 

اصفهــان دادگســتری 

اگهی مزایده
اجــرای احــکام شــعبه 17 اصفهــان در نظــر دارد مزایــده 
ــا مشــخصات زیــر برگــزار نمایــد. پرونــده کالســه  ای ب
97۰739ج17 خواهان:بهنــاز فقیــه بــا وکالــت الهه مهنام 
خوانده:بهنــام فقیــه بهجــت فقیــه -بهــروز فقیــه مــورد 
ــالک 15187/197۲بخــش 5  ــروش پ مزایده:دســتور ف
ــق  ــده طب ــورد مزای ــان اوصــاف م ــت اصفه ــان ثب اصفه
نظــر کارشناســی: در خصــوص ارزیابــی ملــک، بــه 
ــب کارشــناس منتخــب  اســتحضار مــی رســاند اینجان
بــه اتفــاق خواهــان پرونــده از محــل مــورد نظــر واقــع 
ــور  ــجد الغف ــب مس ــروش جن ــان س ــان خیاب در اصفه
کوچــه هوشــمند کوچــه مجتمــع بوســتان بن بســت گل 
پــالک 1۲ بازدیــد و پــس از بررســی هــای به عمــل آمده 
نظریــه کارشناســی بــه شــرح ذیــل تقدیــم مــی گــردد.
ــا توجــه بــه بازدیــد صــورت گرفتــه و تصویــر مــدارک  ب
ــارت اســت از یــک  ــه شــده ، محــل مــورد نظــر عب ارائ
ــل  ــد مکم ــام واح ــه انضم ــه ب ــه در دو طبق ــاب خان ب
طبقــه همكــف، انبــاری در زیــر زمیــن و پارکینــگ دارای 
ــع  ــع عرصــه و حــدود 55۰ متــر مرب ۲9۶/۶8 متــر مرب
ــر، درب و  ــی آج ــای بیرون ــخصات نم ــا مش ــی ب اعیان
پنجــره خارجــی آلمینیــوم ، درب هــای داخلــی چوبــی 
، کــف موزائیــک، کابینــت آشــپزخانه فلــزی ، دیوارهــای 
ــر ،  ــری ، سیســتم ســرمایش کول ــچ ب ــچ، ســقف گ گ
ــرق،  ــتراک ، آب ، ب ــاری و اش ــش بخ ــتم گرمای سیس
گاز، بــا قدمــت حــدود ۲۰ ســال ســاخت .مالکیــت بــر 

ــه موجــب  ــه شــده : 1- ب ــدارک ارائ ــر م اســاس تصوی
صفحــه 4۲۶ دفتــر جلــد 53 امــالک ذیــل 11355 
ــام  ــه ن ــل 8۲۲913 ب ــی مسلس ــماره چاپ ــه ش ــند ب س
ــک  ــه ی ــد حســن نســبت ب ــه فرزن ــم بهجــت فقی خان
دانــگ مشــاع ۲-بــه موجــب صفحــه 4۲3 دفتــر 
جلــد 53 امــالک ذیــل ثبــت 11353 ســند بــه شــماره 
چاپــی مسلســل 8۲۲98۲ بــه نــام خانــم بهنــاز فقیــه 
فرزنــد حســن نســبت بــه یــک دانــگ مشــاع 3-بــه 
موجــب صفحــه 417 دفتــر جلــد 53 امــالک ذیــل ثبت 
11349 ســند بــه شــماره چاپــی مسلســل 8۲۲98۰ بــه 
نــام آقــای بهــروز فقیــه فرزنــد حســن نســبت بــه دو 
دانــگ مشــاع 4- بــه موجــب صفحــه 4۲۰ دفتــر جلــد 
53 امــالک ذیــل ثبــت 11351 ســند بــه شــماره چاپــی 
مسلســل 8۲۲981 بــه نــام آقــای بهنــام فقیــه فرزنــد 
ــه دو دانــگ مشــاع از شــش دانــگ  حســن نســبت ب
پــالک ثبتــی 15187/197۲ بــا  توجــه بــه مــوارد فــوق 
ــرایط  ــری ، ش ــت ، کارب ــل، قدم ــت مح ــر، موقعی الذک
عرضــه و تقاضــا ارزش کل ملــک مذکــور )شــش دانگ( 
بــدون توجــه بــه ســوابق ثبتــی ، تعهــدات و دیونــی کــه 
ــغ 9۲۰۰۰۰۰۰۰۰  ــن اســت وجــود داشــته باشــد مبل ممک
)نــه میلیــارد و دویســت میلیــون ریــال معــادل نهصــد 
ــا  ــردد . ضمن ــرآورد مــی گ ــان ب ــون توم و بیســت میلی
طبــق گــزارش شــماره ۲591/97 مــورخ 97/۶/۲۰ملــک 
در تصــرف بهنــام فقیــه و بهجــت فقیــه وعــزت کثیــری 
مــی باشــد. زمــان مزایــده 97/8/۲۲ ســاعت 9 صبــح 
مــکان : خیابــان جی-خیابــان شــهدای ســتار- مجتمع 
قضایــی شــهید بهشــتی طبقــه دوم -شــعبه 17 اجــرای 
احــکام مدنــی اصفهــان طالبیــن خریــد مــی تواننــد 5 
ــرا  ــن اج ــا ای ــی ب ــن هماهنگ ــده ضم ــل از مزای روز قب
ــپردن 1۰٪ ارزش  ــا س ــرده و ب ــدن ک ــوال دی ــن ام از ای
امــوال بــه شــماره حســاب ۲171۲9۰۲1۰۰۰8 بانــک ملــی 
ــه ایــن اجــرا در  دادگســتری اصفهــان و ارائــه فیــش ب
جلســه مزایــده شــرکت کننــد. مزایــده از قیمــت پایــه 
شــروع مــی شــود. پیشــنهاد دهنــده باالتریــن قیمــت 

برنــده مزایــده خواهــد بــود
م الف ۲۶743۶.

اجرای احکام شعبه 17 مدنی اصفهان

آگهی انحصار وراثت
ــالم دارای  ــری فرزندغ ــت زهراصف ــر وراث ــان حص خواه
شناســنامه شــماره 1175 صــادره زابــل بــه شــرح 
دادخواســت تقدیمــی ثبــت شــده بــه کالســه 97۰494 
ــوده  ــت نم ــر وراث ــی حص ــت گواه ــن شورادرخواس ازای
ــری  ــالم صف ــادروان غ ــه ش ــح داده ک ــن توضی وچنی
فرزندحیــدر بشناســنامه ۲4۲۰5 صــادره زابــل درتاریــخ 
خودبدرودحیــات  دائمــی  دراقامتــگاه   1394/۰9/۰5
ــوت آن مرحــوم منحصراســت  ــن الف ــه حی ــه وورث گفت
ــد  ــر )فرزن ــوق الذک ــخصات ف ــا مش ــی ب ــه :1-متاض ب
متوفی(۲-عباســعلی صفــری فرزنــد غــالم بــه شــماره 
ــی(3- ــد متوف ــل )فرزن ــادره زاب ــنامه 117۶ ص شناس

حســینعلی صفــری فرزنــد غــالم به شــماره شناســنامه 
7۶8 صــادره زابــل ) فرزنــد متوفی(4-مهــر علــی 
ــنامه ۲7۶1  ــماره شناس ــه ش ــالم ب ــد غ ــری فرزن صف
صــادره زابــل ) فرزنــد متوفــی (5-خدابخــش صفــری 
ــل  ــادره زاب ــنامه 8 ص ــماره شناس ــه ش ــالم ب ــد غ فرزن
ــه  ــالم ب ــری فرزندغ ــه صف ــی (۶-فاطم ــد متوف )فرزن
شــماره شناســنامه 5۲1-م صــادره زابــل )فرزنــد متوفی 
(7-فرشــته صفــری فرزنــد غــالم به شــماره شناســنامه 
7۲۲1 صــادره زابــل )فرزنــد متوفــی (8-کنیزروســتائی 
فرزنــد قربــان بــه شــماره شناســنامه 9۶۲ صــادره زابــل 
)همســر متوفــی (اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتی 
درخواســت مزبــور یــک نوبــت آگهــی مــی گــردد 
تاچنانچــه شــخصی اعتراضــی داردویــا وصیــت نامــه ای 
از متوفــی نــزد او مــی باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظرف 
ــم دارد واال گواهــی  ــن شــورا تقدی ــه ای ــاه ب ــدت یکم م

ــی شــد. صادرخواه
حمیدرضابندانــی –قاضــی شــورای حــل اختالف شــماره 

۲ زاهــدان   م الــف : 1۶۶1

 آگهی مزایده  
 شماره 139704302126000041

 پرونده اجرائی کالسه های 9400088 
و 9400089

ــع  ــی واق ــک اصل ــی از ی ــالک  ۲998فرع ششــدانگ پ
ــف 3۶1  ــان ردی ــی کاش ــوزه ثبت ــش 4 ح ــد بخ در راون
ــدی  ــه نشــانی کاشــان شــهرک قطــب راون تفکیکــی ب
ــماره  ــت ش ــل ثب ــه ذی ــالک ۲۶ ک ــرک 1۲ پ ــوی گلی ک
هــای 3۰1۶ و 3۰4۲ در صفحــات 13 و 1۰۶ دفتــر 39 
امــالک بــه نــام مجتبــی قطبــی راونــدی  ثبــت و اســناد 
مالکیــت صــادر گردیــده بــا حدود و مشــخصات شــماال 
بطــول 1۲ متردیــوار بــه دیــوار خانــه شــماره ۲999 
ــه دیــوار  ــه طــول ۲9/9۰ متــر دیــوار ب فرعــی و شــرقا ب
ــر  ــول 1۲ مت ــه ط ــا ب ــی جنوب ــه شــماره ۲999 فرع خان
ــا بطــول ۲9/9۰  دیواریســت بــه خیابــان 1۲ متــری غرب
ــوار قطعــه شــماره ۲997 فرعــی کــه  ــه دی ــوار ب متــر دی
طبــق نظــر کارشــناس رســمی ششــدانگ پــالک فــوق 
ــا  ــه ب ــکونی دوطبق ــورت مس ــه ص ــر ب ــال حاض ،در ح
ــاحت  ــه مس ــه ب ــال دارای عرص ــدود ۲5 س ــت ح قدم
358/8۰ مترمربــع و زیرزمیــن بمســاحت 144متــر 
مربــع و همکــف بــه مســاحت ۲۰4 مترمربــع و طبقــه 
اول و سرســرا بمســاحت 47 مترمربــع و پارکینــگ 
ــرو  ــی آج ــح مصرف ــا مصال ــع ب ــاحت ۲۰ مترمرب بمس
ــاط ســازی  ــک، حی ــای آجــری ،کــف موزائی آهــن، نم
ــک  ــای آب وگاز)ی ــی دارای امتیازه ــقف اهن آجرنما،س
ــد.جمعابه  ــی باش ــعاب( م ــرق )دو انش ــعاب(و ب انش
مبلــغ 3/1۲7/1۶۰/۰۰۰ ریــال ارزیابــی و قطعــی گردیــده 
ــماره  ــی ش ــناد رهن ــق اس ــه طب ــاال ک ــرده ب ــی نامب ملک
هــای 449۶1-1387/۰۲/17 و 1388/۰3/1۲-48194 
ــمی ۲۶  ــناد رس ــه اس و ۶1۲۶5-1393/۰4/19 دفترخان
کاشــان در رهــن بانــک صــادرات شــعبه راونــد کاشــان 
مســتقر شــده اســت. از ســاعت 9 الــی 1۲ روز یکشــنبه 
ــورخ 1397/۰8/۲7 در واحــد اجــرای اســناد رســمی  م
کاشــان واقــع در بلــوار باهنــر نبــش میــدان جهــاد محل 
اداره ثبــت اســناد وامــالک بــه مزایــده گــزارده میشــود 
ــال شــروع و  ــه 3/1۲7/1۶۰/۰۰۰ ری ــغ پای ــده از مبل .مزای
ــن قیمــت  ــه باالتری ــدار باشــد ب ــه خری ــه هرکــس ک ب
ــر  ــه ذک ــی شــود . الزم ب ــه م ــدا فروخت پیشــنهادی نق
اســت  پرداخــت بدهیهــای مربــوط بــه آب، بــرق و گاز 

ــرف در  ــتراک و مص ــق اش ــعاب و ح ــق انش ــم از ح اع
ــای  ــز بدهیه ــد و نی ــا باش ــده دارای آنه ــه مزای صورتیک
مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده 
اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده 
باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت ضمــن آنکــه پس 
ــی  ــوه پرداخت ــازاد، وج ــود م ــورت وج ــده در ص از مزای
ــده  ــه برن ــازاد ب ــل م ــوق از مح ــای ف ــه ه ــت هزین باب
مزایــده مســترد مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده 
مصــادف بــا تعطیــل رســمی غیرمترقبــه گــردد، مزایــده 
ــان ســاعت و  ــی در هم ــد از تعطیل ــن روز اداری بع اولی
ــق ســند  ــده طب ــورد مزای ــود. م ــرر خواهــد ب ــکان مق م
ــک  ــی  در ی ــند.این آگه ــی باش ــه م ــی دارای بیم رهن
ــورخ 1397/۰7/۲5  ــار م ــه کثیراالنتش ــت در روزنام نوب

ــردد. ــی گ درج و منتشــر م
رئیس اداره ثبت  اسناد کاشان  شناسه –۲71۰۰7

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــه           ــت ال ــد هیب ــان فرزن ــر مرادی ــا ســعید پی ــم / آق خان
ــت  ــرح دادخواس ــه ش ــنامه ۲14 ب ــماره شناس دارای ش
بــه کالســه 135/97 ش ح 1  از ایــن شــورا درخواســت 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان هیبــت الــه پیرمرادیــان فرزنــد ابوطالــب     به 
شــماره شناســنامه 9۲ در تاریــخ1397/5/1 در اقامتــگاه 
ــوم  ــه آنمرح ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ دائم
منحصــر اســت بــه : بیگــم جــان  پیرمرادیــان ش ش 
۲14 ت ت 1353 صادره از ســمیرم  همســر متوفی ۲- 
ســعیدپیر مرادیــان  ش ش ۲14 ت ت 1353صــادره از 
ســمیرم فرزنــد متوفــی3- نعمــت الــه پیــر  مرادیــان  
ــد  ــمیرم فرزن ــادره  از س ش ش 951۰ ت ت 134۶ ص
متوفــی 4- ام البنــی پیــر مرادیــان  ش ش 88۶4 ت 
ت 1343 صــادره  از ســمیرم فرزنــد متوفــی 5- حنیفــه 
ــادره  از  ــان  ش ش 1۰۰54  ت ت 135۰ ص ــر مرادی پی
ســمیرم فرزنــد متوفــی ۶- زهــرا پیــر مرادیــان  ش ش 
349 ت ت 1357صــادره از ســمیرم فرزنــد متوفــی 7- 
ــادره  ــان  ش ش 349 ت ت 13۶1 ص ــر مرادی ــا پی روی
از ســمیرم فرزنــد متوفــی متوفــی ورثــه  دیگــری نــدارد 
ــت  ــی درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب . این
مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی 
اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او مــی 
باشــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی بــه ایــن 
شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای مهلــت 

مقــرر گواهــی انحصــار وراثــت صــادر خواهــد شــد .   
م الف ۲۶5۶74 

ســید محمــد فقیهــی  محمــد آبــادی  قاضــی شــورای 
حــل اختــالف شــماره یــک شهرســتان ســمیرم 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا مجتبــی طاهــری فرزنــد ســردیار          
دارای شــماره شناســنامه ۲7۶ به شــرح دادخواســت 
بــه کالســه 14۶/97 ش ح 1  از این شــورا درخواســت 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان ســردیار طاهــری فرزنــد اســکندر     به 
تاریــخ1397/4/1 در  شــماره شناســنامه 47۶ در 
ــه  ــه ورث ــدرود زندگــی گفت ــگاه دائمــی خــود ب اقامت
آنمرحــوم منحصــر اســت بــه : زلیخــا  طاهــری  
ــد  جــواد ش ش 5۶1 ت ت 133۲  صــادره از  فرزن
تیــره جانبازلــو همســر متوفــی ۲- حمیــده طاهــری 
ش ش ۲5 ت ت 13۶5 صادره از ســمیرم  - دیزگان  
ــد متوفــی  3- فاطمــه طاهــری ش ش 3 ت  فرزن
ت 13۶5 صــادره از ســمیرم  - دیــزگان  فرزنــد 
متوفــی 4- رقیــه طاهــری ش ش 7۶1 ت ت 135۶ 
صــادره از ســمیرم  - دیــزگان  فرزنــد متوفی5-ثریــا  
طاهــری ش ش 58۲ ت ت 135۶ صادره از ســمیرم  
- دیــزگان  فرزنــد متوفــی ۶-صــادق  طاهــری ش 
ــمیرم   ــادره از س ش 1۲۰/۰۰15۲3/1  ت ت 13۶8 ص
ــری ش  ــد  طاه ــی 7-امی ــد متوف ــزگان  فرزن - دی
ش 119/9۶4۰5۰/۶  ت ت 1358 صــادره از شــهرضا  
- فرزنــد متوفــی 8-کرامــت  طاهــری ش ش 585 
ــی 9-  ــد متوف ــیراز   فرزن ــادره از ش ت ت 13۶5 ص
مجتبــی طاهــری ش ش ۲7۶ ت ت 1354 صــادره 
از ســمیرم  - دیــزگان  فرزنــد متوفــی  متوفــی ورثــه  
دیگــری نــدارد . اینــک با انجــام تشــریفات مقدماتی 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نماید 
تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای از 
متوفــی نــزد او مــی باشــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ 
ــی  ــل دارد ، بدیه ــورا تحوی ــن ش ــه ای ــی ب ــر آگه نش
ــار  ــی انحص ــرر گواه ــت مق ــای مهل ــا انقض ــت ب اس

وراثــت صــادر خواهــد شــد .  
 م الف ۲7۰۶4۰ 

ســید محمــد فقیهــی  محمــد آبــادی  قاضی شــورای 
حــل اختالف شــماره یک شهرســتان ســمیرم 

 نظریه کارشناسی 
ریاســت محتــرم شــعبه ششــم اجــرای احــکام 
شــورای حــل اختــالف اصفهــان بــا ســالم  احترامــا 
ــورخ  ــماره 45۲۶ -۲۰-97 م ــه ش ــه ابالغی ــف ب عط
1397/7/11 مرکــز کارشناســان رســمی دادگســتری  
و نامــه شــماره 9715۰9 مــورخ 1397/7/4 آن شــعبه 
بــه اســتحضار مــی رســاند  : خواهــان: آقــای علــی 
اکبــر نــادی خوانده: آقای اســماعیل محســنی حافظ 
امــوال : اقــای امیــر محســنی  اینجانــب حمیــد ناجی 

کارشــناس منتخــب در پرونده کالســه 9715۰9 حســب 
دســتور بــه آن شــعبه مراجعــه و ضمــن مطالعــه 
پرونــده درتاریــخ 1397/7/1۲ بهمــراه  آقــای علــی 
اکبــر نــادی ) خواهــان ( بــه محــل نگهــداری  امــوال 
توقیفــی  واقــع در خیابــان  امــام خمینــی خیابــان امام 
رضــا کوچــه ۲۶ کارگاه شــخصی مراجعــه و بــا حضــور 
ــر  ــای  امی ــده  و آق ــای اســماعیل  محســنی  خوان آق
محســنی   حافــظ امــوال: از  امــوال توقیفــی معرفــی 
شــده بازدیــد و نتیجــه ارزیابــی بــا عنایــت بــه کیفیــت 
موجــود و در نظــر گرفتــن  نــرخ روز  در ایــن مقطــع  از 
ــه   ــر  در قضی ــات  و عوامــل  موث ــع  جه ــان  و جمی زم
ــل  ــرح  ذی ــه ش ــه ب ــت پای ــود  قیم ــرایط  موج در ش
ــک  ــردد :  ی ــی گ ــر  م ــالم نظ ــرآورد  و اع ــن و ب تعیی
ــری ســاخت شــرکت ماشــین  ــراش ۲ مت دســتگاه ت
ســازی تبریــز، شــماره ســریال H78138۰۲38 مــدل 
ــا  ــر ت ــر کار گی ــاخت 1378  ، قط ــال س TN5۰BR س
روی بســتر mm5۰۰ قطــر کارگیرتــا روی ســاپورت  
۲7۰mm قطــر گلویــی ۶۰mm  ، همــراه بــا ســه نظــام 
، مرغــک ، قلــم بنــد و متعلقــات، ســالم و آمــاده بــه 
ــال (  ــار صــد  میلیــون ری ــه ارزش 4۰۰۰۰۰۰۰۰ )چه کار ب

تعییــن و اعــالم نظــر میگــردد. 
م الف ۲۶7433 

حمید ناجی زاده کارشناسی رسمی دادگستری

 آگهي ابالغ وقت رسيدگي 
 و دادخواست و ضمائم 

 به آقاي/خانم سمیه سعيدي نیا 
فرزند فرج اله 

ــک  ــی شــعبه : 9۶1۰۲۲ خواهــان بان شــماره بایگان
ملــت بــا وكالــت هلنــا عقیلــی دادخواســتي 
ــا  ــعیدی نی ــمیه س ــدگان 1-س ــت خوان ــه طرفی ب
۲-رســول کاشــانی راد3-مهــدی پکني به خواســته 
ــه  ــه ایــن شــعبه ارجــاع و ب ــه مطــرح کــه ب مطالب
 9۶۰998۶7934۰۰995 پرونــده کالســه  شــماره 
شــعبه 4 خانــواده شــوراي حــل اختــالف اصفهــان 
ثبــت و وقت رســیدگی مــورخ 1397/8/۲۶ ســاعت 
8:3۰ تعييــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق 
موضــوع مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســي مدنــي به 
علــت مجهــول المــكان بــودن خوانده و در خواســت 
خواهــان مراتــب يــك نوبــت در يكــي از جرايــد كثير 
االنتشــار آگهــي مــي گــردد تــا خوانــده ظــرف يــك 
مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه 
ــود ،  ــل خ ــاني کام ــالم نش ــن اع ــه و ضم مراجع
نســخه ثانــي دادخواســت و ضمائــم را دریافت و در 
 وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضر 

گردد . 
م الف ۲۶1۲۰۶

مســئول دفتــر شــعبه شــوراي حــل اختــالف 
اختــالف  حــل  شــوراي  حقوقــي   4 شــعبه 
اصفهــان )مجتمــع شــهید حججــي( ليــال رياحــي 

دســتجردي
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کوتاه اخبار 

 احیای شعائر حسینی 
در دانشگاه تهران

تهران سجاد کمالی
S.Kamali@eskimia.ir

ــعرخوانی  ــل ش ــن، محف ــای وط ــگار کیمی ــزارش خبرن ــه گ ب
حضــرت رقیــه )س( در دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی 
ــجویان  ــامی دانش ــن اس ــت انجم ــه هم ــران ب ــگاه ته دانش

مســتقل برگــزار شــد. 
ــی و  ــاعران آیین ــور ش ــا حض ــاالنه ب ــه س ــت ک ــن نشس در ای
روحانیــت معظــم و معــزز برگــزار می شــود؛ پــس از قرائــت 
آیاتــی چنــد از کام هللا مجیــد و پخــش ســرود ملــی، 

ــد.  ــود پرداختن ــعار خ ــت اش ــه قرائ ــاعر ب ــجویان ش دانش
در ابتــدا، مهــدی خانبــان شــاعر و دانشــجوی علــوم سیاســی 
دانشــگاه تهــران شــعر خــود را قرائــت نمــود. پــس از او نیــز  
محمــد حاجی حســینی و حســن رضایــی، دانشــجویان 
رشــته حقــوق بــه قرائــت اشــعار خــود دربــاره قیــام حضــرت 
سیدالشــهدا )ع( و شــهادت حضــرت رقیــه )س( پرداختنــد. 
پــس از شــعرای دانشــجو، نوبــت بــه پیمــان طالبــی شــاعر 
ــت  ــل بی ــاره اه ــا اشــعار خــود را درب ــی جــوان رســید ت آیین
ــی  ــاد بهرام ــس از او عم ــد. پ ــارت )ع( بخوان ــت و طه عصم
ــه قرائــت اشــعار آیینــی و مذهبــی خــود  و جــواد پرچمــی ب

ــد.  پرداختن
وحیــد قاســمی و مهــدی رحیمــی نیــز جمعیــت را بی نصیــب 
ــی اســت انجمــن اســامی  از اشــعار خــود نگذاشــتند. گفتن
ــی  ــوم سیاس ــوق و عل ــکده حق ــتقل دانش ــجویان مس دانش
دانشــگاه تهــران از جملــه تشــکل های انقابــی فعــال در 
ــده  ــر عه ــکل ب ــن تش ــری ای ــت. دبی ــران اس ــگاه ته دانش

محمدیاســر آخونــدی می باشــد.

 صباشهر پیشتاز 
در حوزه سرمایه گذاری

صباشهر میاد میرزایی
Mirzaie@eskimia.ir

کریمــی شــهردار صباشــهر در مصاحبه ایــی اختصاصــی از 
ــه  ــور ک ــک کش ــی آکوآپونی ــه صنعت ــن گلخان ــداث اولی اح
ــنتی  ــه روش س ــبت ب ــی نس ــش آب مصرف ــد کاه ۹۰ درص
دارد و می توانــد الگــوی مناســبی بــرای عاقه منــدان بــه 
ســرمایه گذاری در صنعــت پــرورش گیاهــان گلخانــه ای باشــد، 

ــر داد.  خب
ــداث  ــرای اح ــی ب ــش خصوص ــرمایه گذاری بخ ــان از س ایش
گلخانــه بــه صــورت کامــا پیشــرفته و بــا محصــوالت ارگانیک 
و همچنیــن جــذب و اشــتغال 2۰ نفــر بــه صــورت مســتقیم 

خبــر داد و از حمایت هــای شــورای اســامی تقدیــر نمــود.

 تأکید استاندار گیالن 
بر لزوم توجه به نقاط حادثه آفرین
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ــی  ــی تمام ــزوم هم افزای ــر ل ــد ب ــا تأکی ــان ب ــتاندار گی اس
آب بندان هــا  ســاماندهی  امــر  در  متولــی  دســتگاه های 
ــری  ــهروندان و جلوگی ــوق ش ــت از حق ــرد: صیان ــح ک تصری
ــاط  ــه نق ــه ب ــد توج ــات، نیازمن ــه و تأسیس ــب ابنی از تخری

اســت. حادثه آفریــن 
مصطفــی ســاالری در جلســه کمیتــه فنی و تخصصی شــورای 
معــادن اســتان کــه بــه منظــور تصویــب ضوابــط ســاماندهی 
ــار داشــت:  ــر کار ایشــان برگــزار شــد اظه آب بندان هــا در دفت
اولویــت نخســت بــرای مدیریــت و مهــار آب هــای روان، 
افزایــش ظرفیــت حجــم ذخیره ســازی بــرای تأمیــن مصــارف 

کشــاورزی و تقویــت منابــع آب هــای زیرزمینــی اســت. 
ســاالری بــا تأکیــد بــر لــزوم هم افزایــی تمامــی دســتگاه های 
متولــی در ایــن امر تصریــح کرد: صیانــت از حقوق شــهروندان 
و جلوگیــری از تخریــب ابنیــه و تأسیســات، نیازمنــد توجــه به 
ــان  ــت در پای ــی دول ــده عال نقــاط حادثه آفریــن اســت. نماین
بــه بررســی و ارائــه پیشــنهاد درخصــوص شــیوه نامه اجرایــی 

ســاماندهی آب بندان هــا بــا اعضــاء کارگــروه پرداخــت.

در آبفای جنوب غربی استان تهران 
انجام شد:

اجرای عملیات مرئی سازی 
 حوضچه ها و مانور شیرآالت 

در نصیرشهر
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آبرســانی،  شــبکه های  و  خطــوط  بهســازی  هــدف  بــا 
عملیــات مرئی ســازی 2۰ حوضچــه شــیرآالت در نصیرشــهر 
ــن  ــام ای ــا اع ــهر ب ــای نصیرش ــور آبف ــد.مدیر ام ــام ش انج
خبــر اظهــار داشــت: در راســتای مطالعــات صــورت گرفتــه و 
ــوط  ــازی خط ــر بهس ــی ب ــده مبن ــای انجام ش برنامه ریزی ه
و شــبکه های آبرســانی، به روزرســانی و ویرایــش دقیــق 
نقشــه های خطــوط و شــبکه های توزیــع آب آشــامیدنی 
ــت فشــاری شــبکه  ــود وضعی شــهروندان، ســاماندهی و بهب
توزیــع و همچنیــن بــه منظــور مدیریــت شــبکه در کل منطقــه 
ــره،  ــع ایجــاد حــوادث و غی ــژه در مواق تحــت پوشــش، به وی
ــطح  ــیرآالت در س ــای ش ــازی حوضچه ه ــات مرئی س عملی
نصیرشــهر از اوایل شــهریورماه ســال جاری در دســتور کار قرار 
ــدی  ــده و اولویت بن ــدی ش ــه زمان بن ــق برنام ــه و مطاب گرفت

ــه اتمــام رســید. ــه انجــام و ب صــورت گرفت
ــه در  ــورت گرفت ــات ص ــه عملی ــاره ب ــا اش ــری ب ــر صب اصغ
ایــن خصــوص خاطرنشــان کــرد: عملیــات مرئی ســازی 
حوضچه هــای شــیرآالت در اقطــار مختلــف و بــا صــرف 
ــاری و  ــارات ج ــل اعتب ــه از مح ــص یافت ــای تخصی هزینه ه
داخلــی طــی مــدت زمــان شــهریور و مهرمــاه جــاری جمعــا 
بــه تعــداد 2۰ مــورد حوضچــه، مانــور کل شــیرآالت در ســطح 
همسطح ســازی  و  شــابلون زنی  پــی ام،  اجــرای  شــهر، 
ــدی  ــه زمان بن ــق برنام ــه مطاب ــت ک ــوده اس ــا ب حوضچه ه
شــده در نقــاط مختلــف شــهر انجــام شــد و در حــال حاضــر 
در مرحلــه بهره بــرداری قــرار گرفتــه اســت. وی خاطــر نشــان 
کــرد: در همیــن راســتا و همزمــان بــا اجــرای عملیــات مانــور 
و مرئی ســازی بــه منظــور کنتــرل شــبکه و تنظیــم و تأمیــن 
آب آشــامیدنی شــهروندان بــه صــورت یکنواخــت و جلوگیری 
از قطعــی در مواقــع شکســتگی و حــوادث، تعــداد 4 دســتگاه 
ــبکه ها در  ــوط و ش ــر روی خط ــنج( ب ــار س ــر )فش ــا الگ دیت

ــدازی شــد. ــف نصــب و راه ان مناطــق مختل
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فرمانــدار شهرســتان قــدس ضمــن تأکیــد بــر 
 4۰ جشــن های  شــکوهمندانه  هرچــه  برگــزاری 
ــن  ــه تشــریح مهم تری ــاب اســامی، ب ســالگی انق
اقداماتــی کــه بایــد در ایــن بــاره انجــام شــود 
ــور در  ــتاوردهای کش ــان دس ــت: بی ــت و گف پرداخ
ــن  ــی یافت ــاس، در آگاه ــی حس ــع زمان ــن مقط ای
ــر  مــردم از نتیجــه و حاصــل انقــاب اســامی مؤث

ــود. ــد ب خواه
علــی اصغــر ناصربخــت در نشســتی کــه بــا حضــور 
امــام جمعــه، شــهردار، اعضــای شــورای شــهر و دیگر 
ــرض  ــن ع ــد، ضم ــزار ش ــتان برگ ــئوالن شهرس مس
ــزاری  ــرورت برگ ــر ض ــر، ب ــاه صف ــام م ــلیت ای تس
ــه  ــن های ده ــر جش ــکوه تر و باعظمت ت ــه باش هرچ
ــروزی انقــاب  ــا 4۰ ســالگی پی فجــر امســال کــه ب
اســامی مصــادف شــده اســت تأکیــد کــرد و اظهــار 
داشــت: بیــش از ســیصد شــبکه معانــد فارســی زبان 
علیــه نظــام اســامی مشــغول انجــام تبلیغات ســوء 

و منفــی هســتند کــه منجــر بــه ســیاه نمایی نســبت 
بــه انقــاب اســامی ایــران شــده اســت و مســئوالن 
بایــد بــا اقدامــات و عملکردهایــی در جشــن 4۰ 
ســالگی انقــاب بــه مقابلــه بــا ایــن اقدامــات 

ــد. ــده بپردازن ــه و نکوهی مذبوحان

فرمانــدار شهرســتان قدس بــه بیان رئــوس اقداماتی 
ــرد،  ــرار گی ــه ق ــورد توج ــه م ــن رابط ــد در ای ــه بای  ک

پرداخــت و گفــت: از رئــوس فعالیت هایــی کــه 
بــه  گیــرد، می تــوان  قــرار  کار  دســتور  در  بایــد 
ــان  ــئله بی ــتین مس ــه نخس ــرد ک ــاره ک ــواردی اش م
دســتاوردهای انقــاب اســامی در ایــن مقطــع 
زمانــی حســاس اســت کــه در آگاهــی یافتــن 
ــر  ــامی مؤث ــاب اس ــل انق ــه و حاص ــردم از نتیج م
خواهــد بــود. از مهم تریــن ایــن نتایــج و دســتاوردها 
می تــوان بــه پیــاده شــدن احــکام اســامی، فراهــم 
ــم  ــردم، حاک ــربلندی م ــزت و س ــه ع ــودن زمین نم
شــدن مــردم بــر مقــدرات خــود، برهــم خــوردن آثــار 
طاغــوت در کشــور، خودکفایــی بــه معنــای واقعــی، 

ــرد. ــاره ک ــی و... اش ــدار مل ــای اقت ارتق
برگــزاری  زمینــه  در  دیگــری  اقدامــات  بــه  وی 
ــامی  ــاب اس ــالگی انق ــن 4۰ س ــکوهمند جش ش
ــردم را در  ــودن و م ــی ب ــت: مردم ــرد و گف ــاره ک اش
ــادی  ــودن و جه ــی ب ــه آوردن، انقاب ــه و عرص صحن
ــزاری مراســم ها،  ــود اســراف در برگ ــردن، نب عمــل ک
ــای  ــات در حوزه ه ــان از خدم ــه درخش ــه کارنام ارائ
مختلــف، ترســیم آینــده روشــن بــرای مــردم، 

پیگیــری محوریــت برنامه هــا در مســاجد، پوشــش 
دقیــق و عمیــق اقدامــات در شهرســتان توســط 
ــری از فضــای مجــازی و  ــط عمومی هــا، بهره گی رواب
همچنیــن تأکیــد بــر نقــش آمــوزش و پــروزش در 
ــی  ــه اقدامات ــده و... از جمل تربیــت ســرمایه های آین
اســت کــه در ایــن زمینــه بایــد مدنظــر قــرار گیــرد.
ناصربخــت خاطرنشــان کــرد: انقــاب اســامی 
ــه  ــردم در هم ــون م ــت؛ چ ــون اس ــردم مدی ــه م ب
امــا  و  شــدند  ظاهــر  فــداکاری  بــا  صحنه هــا 
مســئولین بــه عنــوان کارگــزار بــه انقــاب بدهکارنــد 
و بایــد بــا غیــرت، تعصــب، جدیــت و خلــوص نیــت 

ــد. ــام ادا کنن ــن نظ ــال ای ــود را در قب ــف خ وظای

و  برخــی کاســتی ها  شــاهد  البتــه  وی گفــت: 
ــم؛  ــز بوده ای ــی نی ــای مدیریت ــی در حوزه ه نقص های
ولــی بــا مقایســه بیــن فســادهای صــورت گرفتــه و 
ــداد و  ــود اع ــخص می ش ــام مش ــن نظ ــران ای مدی
ــه  ــت درازی ب ــد از دس ــبکه های معان ــه ش ــی ک ارقام
بــه  و...  از ســمت ها  و سوءاســتفاده  بیت المــال 
مــردم ارائــه می دهنــد بیشــتر بــا هــدف ســیاه نمایی 
صــورت می گیــرد کــه البتــه بــا احصــاء و پاســخ بــه 
ــوان  ــود دارد می ت ــردم وج ــن م ــه در ذه ــبهاتی ک ش
اتهامــات علیــه نظــام اســامی را روشــن کــرد و 
ــه،  ــورت گرفت ــیاه نمایی های ص ــن س ــردم را از ای م

ــع ســاخت. مطل
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جلســه کارگــروه میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
و گردشــگری اســتان مرکــزی بــه ریاســت معــاون 
هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار مرکــزی برگــزار 

شــد.
اســتاندار  عمرانــی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
ــت:  ــتان گف ــگری اس ــروه گردش ــزی در کارگ مرک
ــات  ــرم مح ــمه های آبگ ــاماندهی چش ــرای س ب
ــرکت  ــط ش ــی توس ــی های مقدمات ــون بررس تاکن
ــا  ــت؛ ام ــه اس ــام گرفت ــتان انج ــه ای اس آب منطق
ضــرورت انجــام مطالعــه ای دقیق تــر مشــهود 
ــه  ــع نقش ــات در واق ــن مطالع ــود ای ــت. وج اس
 راهــی بــرای اقدامــات ســرمایه گذاری خواهــد بــود 
ــمه  ــرای سرچش ــه ب ــی ک ــد اتفاق ــک می کن و کم
ــگیری  ــه پیش ــن منطق ــرد، در ای ــروز ک ــات ب مح
 شــود. بــه جهت آغــاز مطالعــه در منطقه الزم اســت

 کــه مبلــغ 2۰ میلیــون تومــان در قالــب جابه جایــی 
اعتبــار در ســال جــاری اختصــاص یابــد و در ســال 

آینــده نیــز اعتبــارات مــورد نیــاز تأمیــن شــود.
معــاون اســتاندار مرکــزی در خصــوص پروژه هــای 
ســرمایه گذاری در حــوزه گردشــگری گفــت: در حال 
ــهیات  ــه وام و تس ــته ب ــای وابس ــر پروژه ه حاض
بانکــی در اولویــت نیســت و تمرکــز بــر روی 
ــت. ــخصی اس ــی ش ــع مال ــای دارای مناب پروژه ه

مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
ــه  ــاره ب ــا اش ــز ب ــزی نی ــتان مرک ــگری اس گردش
آب  توســط شــرکت  انجــام شــده  مطالعــات 
آبگــرم  چشــمه های  درخصــوص  منطقــه ای 
محــات گفــت: ایــن مطالعــات بــه منظــور تعییــن 
 ... و  دبــی آب چشــمه ها، وضعیــت ســفره ها 
ــرمایه گذاری  ــه س ــه زمین ــد ک ــد ش ــام خواه انج

اطمینان بخــش را فراهــم خواهــد کــرد.

ســید محمــد حســینی بــا اشــاره بــه طــرح 
ــه و  ــکن در منطق ــاد مس ــط بنی ــده توس انجام ش
طــرح مکمــل انجام شــده توســط میــراث فرهنگــی 
خواســتار اجــرای ایــن طــرح توســط بنیاد مســکن 
شــد و افــزود: متأســفانه در حــال حاضــر منطقــه 
ــه ورودی،  ــوری ک ــه ط ــت ب ــاماندهی اس ــد س فاق
ــود  ــه وج ــن در منطق ــان و میادی ــی، خیاب خروج
ــرا و  ــوص اج ــن خص ــرح در ای ــد ط ــه بای ــدارد ک ن
بــرای ســاماندهی نیــز مطالعــات الزم انجــام شــود.
ــرم  ــت آبگ ــوص وضعی ــات در خص ــدار مح فرمان
محــات بیــان کــرد: موضــوع آبگــرم محــات 
ــه  ــت و ب ــی اس ــتانی و مل ــرا اس ــوع ف ــک موض ی
ــی  ــاز اســت کــه برنامه ریــزی مل همیــن دلیــل نی

در ایــن راســتا صــورت گیــرد. ســاالنه 4۵۰ هــزار نفر 
از آبگــرم محــات بازدیــد دارنــد؛ امــا مشــکاتی در 
ایــن راســتا وجــود دارد و باوجــود تعطیلــی معــادن 
ــوز  ــددا مج ــادن مج ــی از مع ــرا یک ــه، اخی منطق
بهره بــرداری دریافــت کــرده اســت بــه همیــن 
دلیــل الزم اســت کــه وضعیــت چشــمه های ایجــاد 
ــت  ــادن و مالکی ــت مع ــطه فعالی ــه واس ــده ب ش
چشــمه ها و میــزان برداشــت تعییــن تکلیــف 
شــود و الزم اســت کــه شــرکت آب منطقــه ای 
 بــا جدیــت بیشــتری در ایــن خصــوص ورود 

کند.
در حاشــیه ایــن جلســه، مدیــرکل میــراث فرهنگی 
در جمــع خبرنــگاران گفــت: بــا تصویــب 1۵ طــرح 
گردشــگری،  مجتمــع  شــامل  ســرمایه گذاری 
ــای  ــفره خانه و مجتمع ه ــردی، س ــگاه بومگ اقامت
بیــن راهــی زمینــه اشــتغال مســتقیم بــرای 2۵8۰ 

نفــر ایجــاد خواهــد شــد.

استانها

معاون عمرانی استاندار مرکزی:

مطالعه طرح توسعه آبگرم محالت در دستور کار قرار گیرد

کوتاه از استان ها
مدیرعامل بیمارستان فوق تخصصی 

البرز:
بخش جراحی قلب در بیمارستان 

البرز راه اندازی می شود
البرز محمد ساداتی

M.Sadati@gmail.com

مدیرعامــل بیمارســتان فوق تخصصــی البــرز از ارائــه خدمــت 
بــه ۵ هــزار نفــر از بیمــاران مراجعه کننــده بــه ایــن بیمارســتان 
در روز خبــر داد و گفــت: بخــش جراحــی قلــب و آنژیوگرافــی 

ــدازی می شــود. ــده راه ان در آین
فرهــاد حمــزه زاده در نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه کــه 
در بیمارســتان البــرز برگــزار شــد، اظهــار داشــت: بیمارســتان 
البــرز تنهــا و بهتریــن بیمارســتان اســتان البــرز اســت که همه 

جانبــه در خدمــت مــردم اســت.
وی افــزود: مشــکاتی بــرای راه انــدازی بخــش جراحــی قلــب 
ــه زودی  ــرز وجــود دارد کــه ب و آنژیوگرافــی در بیمارســتان الب
ــل  ــتان تکمی ــن بیمارس ــش در ای ــن بخ ــده و ای ــع ش مرتف

می شــود.
مدیرعامــل بیمارســتان البــرز بــا بیــان اینکــه ایــن بیمارســتان 
ــی از  ــترین پذیرای ــر، بیش ــد هلیکوپت ــتن پ ــل داش ــه دلی ب
تعــداد  دارد، گفــت:  را  آســیب دیدگان حــوادث جــاده ای 
مراجعه کننــدگان بیمارســتان بســیار زیــاد اســت و در کل 
ســعی می کنیــم کــه نظــم مناســبی بــه ایــن خدمات دهــی 

ــم. بدهی
وی بــا بیــان اینکــه تعــداد عمــل جراحــی بیمارســتان البــرز 
روزانــه بیــش از 1۰۰ مــورد اســت، بیــان کــرد: بهتریــن مرکــز 
تصویربــرداری در اســتان البــرز در ایــن بیمارســتان وجــود دارد 
و حــدود 7۰۰ نفــر از خدمــات مرکــز تصویربــرداری بیمارســتان 

ــد. ــرز در طــی روز اســتفاده می کنن الب
ــیار  ــونوگرافی بس ــان س ــداد متقاضی ــه تع ــان اینک ــا بی وی ب
زیــاد اســت کــه تعــداد دســتگاه ها پاســخگوی میــزان 
ــه در  ــت ک ــاز اس ــرد: نی ــوان ک ــت، عن ــدگان نیس مراجعه کنن
ــت  ــا وق ــد ت ــش یاب ــتگاه ها افزای ــداد دس ــش تع ــن بخ ای

مراجعه کننــدگان کمتــر گرفتــه شــود.
حمــزه زاده بــا بیــان اینکه بیمــاران اورژانســی مراجعه کننــده در 
نوبــت باقــی نمی ماننــد، تصریــح کــرد: حــدود 1۵ ماموگرافــی، 
1۵ ســنجش تراکــم اســتخوان و روزانــه 1۵۰ پذیــرش و روزانــه 
ــن  ــزرگ در ای ــم و اعمــال جراحــی ب 11۰ عمــل جراحــی داری

بیمارســتان انجــام می شــود.
ــان اینکــه 2۵۰۰ بیمــار  ــا بی ــرز ب ــر عامــل بیمارســتان الب مدی
روزانــه در درمانگاه هــای تخصصــی پذیــرش می شــوند، 
ــرداری  ــگاه و مرکــز تصویرب گفــت: در مراکــز اورژانــس، درمان

ــم. ــده داری ــر مراجعه کنن ــزار نف ــدود ۵ ه ح
مدیرعامــل بیمارســتان البــرز گفــت: بخــش جراحــی قلــب 
ــدازی می شــود. ــرز راه ان ــن فرصــت در بیمارســتان الب در اولی

 عیادت مدیرکل 
 حفاظت محیط زیست ایالم 

از محیط بان مصدوم
ایاممسعود هواسی

M.Havasi@eskimia.ir

ســید اســدهللا هاشــمی مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت 
ــت و  ــت، حراس ــگان حفاظ ــن، ی ــراه معاونی ــه هم ــام ب ای
جمعــی از کارکنــان اداره کل حفاظت محیط زیســت اســتان از 
محیط بــان مصــدوم، حســن قنبری نیــا کــه در حیــن انجــام 
ــت  ــه عل ــوه ب ــرل در ارتفاعــات کبیرک ــت گشــت و کنت مأموری
ســقوط از پرتــگاه دچــار مصدومیــت شــده بــود در منــزل وی 

دیــدار و عیــادت نمودنــد. 
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت ایــام در ایــن دیــدار ضمن 
آرزوی ســامتی بــرای محیط بــان آســیب دیده، حســن 
ــن  ــوع چنی ــاهد وق ــه ش ــرد ک ــدواری ک ــراز امی ــا، اب قنبری نی

ــی در هیــچ کجــا از کشــورمان نباشــیم.  حوادث
وی حفاظــت و حراســت از عرصه هــای طبیعــی را کار بســیار 
دشــوار و ســخت عنــوان کــرد و گفــت: بــا توجــه بــه ســختی 
ــت  ــه، هم ــن زمین ــر در ای ــکات خط ــود مش ــرایط و وج ش
ــت.  ــتودنی اس ــه س ــن عرص ــان در ای ــش محیط بان و کوش
ــندی از  ــراز خرس ــا اب ــت ب ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ مدی
وجــود محیط بانــان شــجاع و وظیفه شــناس، دســتورات الزم 
را بــرای کمــک و همــکاری الزم جهــت رفــع دغدغه هــای ایــن 

ــود. ــاغ نم ــان اب محیط ب

،،
بــه مــردم مدیــون  انقــاب اســامی 
است؛ چون مردم در همه صحنه ها با 

فــداکاری ظاهــر شــدند

کرمانشاهمنیردشتی
Dashti@eskimia.ir

 مدیرعامــل جمعیــت هال احمــر اســتان کرمانشــاه از 
آماده بــاش 3۵۰ امدادگــر جمعیــت هال احمــر بــرای ارائــه 
خدمــات بــه زوار اربعیــن خبــر داد و گفــت: ســال گذشــته 
ــات  ــه خدم ــن ارائ ــر اربعی ــزار زائ ــش ه ــش از ش ــه بی ب

داشــتیم.
ــای  ــاش نیروه ــه آماده ب ــا اشــاره ب ــان ب محمدرضــا امیری
ــار  ــن، اظه ــه زوار اربعی ــات ب ــه خدم ــرای ارائ ــر ب هال احم
کــرد: 23 پایــگاه ثابــت و موقــت بیــن شــهری و 1۵ پایــگاه 
ثابــت شــهری بــا همــکاری بیــش از 3۵۰ نیــرو در ایــن ایام 

ــتند.  ــاش هس در آماده ب
وی از پوشــش کامــل محورهــای تــردد زوار اربعیــن در 

ایــن ایــام یــاد کــرد و ادامــه داد: 4۰ دســتگاه آمبوالنــس بــه 
همــراه بالگــرد هال احمــر در ایــن ایــام محورهــای اســتان 

ــد.  ــش می دهن را پوش
مدیرعامــل جمعیــت هال احمــر اســتان کرمانشــاه بــا بیان 
اینکــه عمــده تمرکــز نیروهــای هال احمــر بــر امدادرســانی 
و همچنیــن اســکان اضطــراری خواهــد بــود، تأکیــد کــرد: 
ــق  ــر در مناط ــای هال احم ــوز نیروه ــه هن ــل اینک ــه دلی ب
زلزلــه زده مشــغول بــه کار هســتند، امســال تمرکــز کمتــری 

ــر ارائــه خدمــات ســامت محور خواهیــم داشــت.  ب
امیریــان یــادآوری کــرد: امســال هال احمــر کرمانشــاه بــه 
دلیــل ارائــه خدمــات در مناطــق زلزلــه زده، در خــارج از مرز و 
ســمت عــراق حضــور نــدارد و دیگــر اســتان ها داخــل عــراق 

را پوشــش می دهنــد. 

 350 امدادگر هالل احمر 
ایام اربعین آماده باش هستند

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان گلستان:

پدافند غیرعامل باعث تسهیل 
در امور مدیریت بحران است

گرگاننادر کرمی
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مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان گلســتان در 
ــران  ــت بح ــل و مدیری ــد غیرعام ــه پدافن ــه کمیت جلس
گفــت: نتایــج رعایــت الزامــات پدافنــد غیرعامــل باعــث 

تســهیل در امــور مدیریــت بحــران اســت. 
 محمدهــادی رحمتــی م در ایــن جلســه کــه بــا حضــور 
ــد  ــزار ش ــور برگ ــاب کش ــرکت آب و فاض ــان ش ارزیاب
ــد  ــران و پدافن ــت بح ــه مدیری ــه کمیت ــت: در جلس گف
ــود آب  ــا کمب ــه ب ــای مقابل ــرای طرح ه ــل، اج غیرعام
ــم و  شــرب در ســطح اســتان یکــی از اولویت هــای مه

ــدی اســت.  کلی
مدیرعامــل آبفــا گلســتان گفــت: بایــد از مباحثــی کــه در 

حــوزه مدیریــت بحــران و پدافنــد غیرعامــل وجــود دارد 
بهــره کافــی ببریــم تــا بتوانیــم از قــدرت ســازمانی بــاال 
و نیــز آمادگــی کافــی در حوادثــی کــه ممکــن اســت از 
ســوی دشــمن بــرای مــا اتفــاق بیفتد برخــوردار باشــیم. 
پدافنــد  متخصصــان  ارزیابــی  نتایــج  افــزود:  وی 
ــت  ــر در تقوی ــل مؤث ــل شــرکت مهندســی، عام غیرعام
ــا  ــت ت ــود اس ــل بهب ــاط قاب ــذف نق ــا و ح توانمندی ه
و  تأسیســات  بــه  احتمالــی  میــزان خســارت های 

زیرســاخت ها بــه حداقــل برســد. 
ــران  ــت بح ــر مدیری ــکاران دفت ــی از هم ــه، زینل در ادام
ــد غیرعامــل شــرکت مهندســی آب و فاضــاب  و پدافن
کشــور، ضمــن بیــان وضعیــت تأسیســات و تجهیــزات 
ــا  ــد ب ــرد: بای ــح ک ــدی تصری ــول پدافن ــاس اص براس
تجهیــزات کامــل آمادگــی الزم بــرای مقابلــه بــا حــوادث 
را داشــته باشــیم و بــا انجــام مانورهــا می تــوان بــا پــی 
بــردن بــه نقــاط قــوت و ضعــف، آمادگــی روبــه رو شــدن 
بــا شــرایط بحرانــی را داشــته باشــیم تــا در زمــان بحران، 

ــود. ــی وارد نش ــهروندان خلل ــه ش ــانی ب در خدمات رس
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یزدسمیه شرف دینی
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معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار یــزد 
ــر  ــوت 1۰1 نف ــر و ف ــزار نف از مجــروح شــدن ســه ه
ــتان  ــن اس ــه ای ــج ماه ــاده ای پن ــات ج در تصادف
خبــر داد. محســن صادقیــان در همایــش فرهنــگ 
ترافیکــی یــزد بــا اشــاره بــه اینکــه در بحــث فرهنــگ 
رانندگــی مهم تریــن موضــوع مشــارکت مردمــی 
ــی مشــکات رانندگــی و  ــار داشــت: زمان اســت اظه
تصادفــات برطــرف می شــود کــه مــردم هــم نســبت 
ــه ایــن موضــوع حساســیت داشــته و در راســتای  ب

ــد.  ــاش کنن ــردن مشــکات ت برطــرف ک
وی بحــث فرهنگ ســازی در زمینــه رعایــت قوانیــن 

راهنمایــی و رانندگــی را بســیار مهــم و ضــروری 
دانســت و خاطرنشــان ســاخت: متأســفانه بســیاری 
از حــوادث رانندگــی کــه منجــر بــه فــوت شــدن یــا 
ــک  ــل ی ــه دلی ــود ب ــان می ش ــت هموطنانم جراح
ــی  ــا یــک ســهل انگاری کوچــک و بی دلیل اشــتباه ی
ــری از آن  ــکان جلوگی ــت ام ــی راح ــه خیل ــت ک اس
وجــود دارد. صادقیــان تصریــح کــرد: برخــی مواقــع 
دیــده می شــود کــه فــردی بــرای انجــام یــک 
حرکــت نمایشــی یــا بــدون قصــد و بــا یــک اشــتباه، 
ــم  ــاک را فراه ــادف خطرن ــک تص ــاد ی ــه ایج زمین

می کنــد.
معــاون اســتاندار یــزد گفــت: متأســفانه همــه ســاله 
در حــوادث جــاده ای تعــداد زیــادی از هموطنانمــان 
را از دســت می دهیــم و تعــداد بســیار بیشــتری 
دچــار مجروحیت هایــی می شــوند کــه در برخــی 
مــوارد فــرد تــا پایــان عمر امــکان حرکــت را از دســت 

می دهــد.
وی افــزود: یکــی از اصلی تریــن دالیــل افزایــش 
معلولیت هــا در هــر ســال، تصادفاتــی اســت کــه بــر 
ــار افزایــش  ــار بهزیســتی، بیشــترین آم اســاس آم

ــت. ــوادث اس ــن ح ــه ای ــوط ب ــا مرب معلولیت ه
ــل  ــر از قب ــرد اگ ــک ف ــه ی ــان اینک ــا بی ــان ب صادقی
نســبت بــه عواقــب بی احتیاطــی یا حرکات نمایشــی 
ــا  ــد قطع ــر بدان ــود را مقص ــاز خ ــورد و خطرس بی م
ــه داد:  ــد، ادام ــدام نمی کن ــام آن اق ــه انج ــبت ب نس
بســیاری از ایــن مــوارد بــه وســیله فرهنگ ســازی در 

ــود. ــرف می ش ــه برط جامع
طــول ســال های  در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــاختی  ــوزه زیرس ــیاری در ح ــات بس ــته اقدام گذش
ــات  ــزان تصادف ــش می ــرای کاه ــازی ب و فرهنگ س

ــه  ــج ماه ــرد: در پن ــح ک انجــام شــده اســت، تصری
ــی  ــوادث ترافیک ــر ح ــر در اث ــزار نف ــه ه ــال س امس
راهــی  و  مصــدوم  یــزد  اســتان  جاده هــای  در 

بیمارســتان ها و مراکــز درمانــی شــدند. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه برخــی از ایــن افــراد دچــار 
ــن در  ــت: همچنی ــای دائمــی شــدند گف معلولیت ه
ایــن مــدت 1۰1 نفــر هــم در جاده هــای اســتان یــزد 
و در تصادفــات جــاده ای جــان خــود را از دســت 
ــیاری  ــه بس ــبت ب ــه نس ــودی ک ــا وج ــد و ب داده ان
ــت،  ــر اس ــزد بهت ــت ی ــور وضعی ــتان های کش از اس
ــد  ــده اســت و بای ــار بســیار ناراحت کنن ــن آم ــا ای ام
در راســتای کاهــش آن تمــام تــاش خــود را بــه کار 

ــم. گیری

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد:
تصادفات جاده ای یزد در 5 ماه ابتدای امسال 3 هزار مصدوم داشت
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فرماندار شهرستان قدس:

 حیات و تداوم انقالب 
مرهون فداکاری های مردم بوده است

اسامشهرسمیه داداش زاده
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بــه  منظــور بهســازی شــبکه های آبرســانی و بازبینــی 
و رفــع معایــب اتصــاالت و شــیرآالت، عملیــات 
ــاد  ــیرآالت در احمدآب ــتگاه ش ــازی 32 دس مرئی س

مســتوفی انجــام شــد.
ــاد  ــهر احمدآب ــای ش ــور آبف ــر ام ــر را مدی ــن خب ای

مســتوفی اعــام کــرد و گفــت: بــا عنایــت بــه 
عامــل  مدیــر  صدرائیــه،  مهنــدس  تأکیــدات 
محتــرم شــرکت، و در راســتای برنامه ریزی هــای 
دربــاره  صورت گرفتــه  مطالعــات  و  انجام شــده 
ســاماندهی و بهبــود وضعیت فشــاری شــبکه توزیع 
و همچنیــن مدیریــت شــبکه در کل منطقــه تحــت 
ــاد  ــتگی و ایج ــع شکس ــژه در مواق ــش به وی پوش

و  مرئی ســازی حوضچه هــا  عملیــات  حــوادث، 
ــه  ــرار گرفت ــن شــهر در دســتورکار ق شــیرآالت در ای
و مطابــق برنامــه زمانبندی شــده و اولویت بنــدی 

صورت گرفتــه در حــال انجــام اســت.
فریــدون ملکــی بــا اشــاره بــه عملیــات انجام شــده 
ــهریور  ــی ش ــرد: ط ــان ک ــه خاطرنش ــن زمین در ای
و  بهســازی  عملیــات   4۰ جــاری،  مهرمــاه  و 

مــورد   32 موجــود،  شــیرآالت  مرئی ســازی 
مختلــف  اقطــار  در  جدیــد  شــیرآالت  نصــب 
بــه همــراه مرئی ســازی 4 فقــره حوضچــه بــا 
اســتفاده از اعتبــارات جــاری و داخلــی انجــام 
گرفتــه  قــرار  بهره بــرداری  مرحلــه  در  و   شــده 

است.
مدیــر امــور آبفــای شــهر احمدآبــاد مســتوفی 
ــتا  ــن راس ــرد: در همی ــان ک ــر نش ــن خاط همچنی
به روزرســانی  و  مرئی ســازی  عملیــات  اجــرای 

ــای  ــور ارتق ــه منظ ــا و شــیرآالت ب ــه حوضچه ه بقی
ســطح بهــره وری از شــبکه آبرســانی در ایــن شــهر در 
دســتورکار قــرار دارد. مطابــق برنامــه زمانبندی شــده 
ــا پایــان آذرمــاه ســال جــاری عملیــات بهســازی  ت
تعــداد  بــه  شــیرآالت  حوضچه هــای  مانــور  و 
32 مــورد و همچنیــن بازبینــی و به روزرســانی و 
ــهر  ــیرآالت در ش ــده ش ــازی باقی مان ــب و بهس نص
احمدآبــاد مســتوفی انجــام خواهــد شــد و در مــدار 

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــرداری ق بهره ب

اجرای پروژه مرئی سازی شیرآالت در شهر احمدآباد مستوفی
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کوتاه از اصفهان
غیبت مسئوالن ارشد اصفهان 

 در مراسم استقبال از
 مدال آوران پاراآسیایی

رئیــس هیئــت ورزش جانبــازان و معلــوالن اســتان 
ــوت از برخــی  ــا وجــود دع ــت: متأســفانه ب ــان گف اصفه
مســئوالن ارشــد اســتان و شــهر اصفهــان بــرای شــرکت 
در مراســم بدرقــه و اســتقبال از ورزشــکاران پاراآســیایی، 

ــد.  ــور نیافتن ــا حض ــن برنامه ه ــا در ای آنه
محمدرضــا آقاباباگلیــان دربــاره عملکــرد ورزشــکاران 
جاکارتــا  پاراآســیایی  بازی هــای  در  اصفهانــی 
مســرت بخش  اخبــار  خوشــبختانه  داشــت:  اظهــار 
بازی هــای  در  ورزشــکاران کشــورمان  موفقیت هــای 
پاراآســیایی موجــب غــرور و افتخــار مــردم ایران شــد. 12 
ورزشــکار و مربــی از هیئــت جانبــازان و معلــوالن اســتان 
ــاز هــم  در ایــن دوره از مســابقات حضــور داشــتند کــه ب

ــدند.  ــان ش ــار اصفه ــه افتخ مای
وی افــزود: ورزشــکاران جانبــاز و معلــول و کم بینــا و 
ــای کاروان  ــد مدال ه ــدود 15.5درص ــتان ح ــای اس نابین
ــه  ــیایی ب ــای پاراآس ــن دوره از بازی ه ــورمان را در ای کش
ــا کســب  ــی م ــه پیش بین ــد. البت خــود اختصــاص دادن
مدال هــای بیشــتری بــود کــه بــه دلیــل ادغــام بعضــی 
کالس بندی هــا و برگزارنشــدن بعضــی کالس هــا محقــق 

نشــد.
ــت ورزش  ــس هیئ ــوان رئی ــه عن ــزود: ب ــان اف آقاباباگلی
جانبــازان و معلــوالن اســتان وظیفــه دارم گالیه هــای 
خانــواده ورزشــکاران را بــه گــوش مســئوالن برســانم. از 
مســئوالن ارشــد اســتان و شــهر اصفهان برای شــرکت در 
مراســم بدرقــه و اســتقبال از ورزشــکاران دعــوت کردیــم 

کــه متأســفانه حضــور پیــدا نکردنــد.
از  اصفهانــی  ورزشــکاران  برخــی  دربــاره گالیــه  وی 
اعــزام  از  پیــش  تمرینشــان  محــل  ورزشــگاه های 
بعضــی  تصریــح کــرد:  پاراآســیایی  بازی هــای  بــه 
ــان اســت  ــار اداره  کل ورزش و جوان ورزشــگاه ها در اختی
کــه تعامــل خوبــی بــا ایــن اداره داریــم و بــه هــر حــال 
آنهــا هــم تنگناهایــی دارنــد. البتــه تمرینــات رشــته هایی 
ماننــد والیبــال نشســته، بســکتبال بــا ویلچــر، تیراندازی 
بــا کمــان، تنیــس روی میــز و بوچیــا در ورزشــگاه 
اختصاصــی جانبــازان و معلــوالن اصفهــان کــه به تازگــی 
افتتــاح شــد، برگــزار می شــود و ورزشــکاران از ایــن نظــر 

ــد. ــکلی ندارن مش

ساالنه 25 میلیون تن محصول 
در ایران هدر می رود

ــتان  ــی اس ــاق بازرگان ــاورزی ات ــیون کش ــس کمیس رئی
اصفهــان گفــت: در زنجیــره تولیــد محصــوالت کشــاورزی 
در مراحــل کاشــت تــا برداشــت، انبــار، فــرآوری و 
ــش از 25  ــد، بی ــن تولی ــون ت ــته بندی، از 130 میلی بس

ــود.  ــاد می ش ــات ایج ــن ضایع ــون ت میلی
ــا اشــاره  ــا فــارس ب حمیدرضــا قلمــکاری در گفت وگــو ب
بــه آمارهــای ســازمان جهانــی غــذا و کشــاورزی )فائــو( 
دربــاره امنیــت غذایــی جهــان اظهــار کــرد: امنیــت غذایی 
ــه بســیار مهمــی اســت کــه یکــی از ارکان توســعه  مقول
پایــدار بــه حســاب می آیــد و بنــا بــر آمارهــای موجــود، 
جمعیــت جهــان تــا ســال 2100 میــالدی بــه 11 میلیــارد 
خواهــد رســید و طبیعتــا مصــرف مــواد غذایــی نیــز در 

ایــن افــق افزایشــی خواهــد بــود.
وی در ادامــه افــزود: تحلیل هــا نشــان می دهــد تــا ســال 
ــرای تولیــدات کشــاورزی در منطقــه غــرب  2050، نیــاز ب
آســیا و شــمال آفریقــا 150درصــد افزایــش می یابــد و از 
ایــن رو الزم اســت از همیــن حــاال، برنامه ریــزی دقیــق 
ــروع  ــاورزی ش ــوالت کش ــای محص ــع نیازه ــرای رف را ب
کــرد. رئیــس کمیســیون کشــاورزی، محیــط زیســت و 
آب اتــاق بازرگانــی اســتان اصفهــان همچنیــن تصریــح 
کــرد: حفــظ امنیــت غذایــی کشــور از مهم تریــن الزامــات 

اســت و بایــد از همیــن امــروز بــه فکــر آن باشــیم. 
ــن 125  ــران در بی ــی ای ــت غذای ــه امنی ــه وی رتب ــه گفت ب
کشــور جهــان، 82 اســت و یکــی از دالیــل کســب ایــن 
رتبــه، هدررفــت بیــش از حــد محصــوالت کشــاورزی در 

ایــران اســت.

 ارسال نخستین محموله 
واقفان اصفهانی به موکب 

حضرت علی اکبر)ع(
مدیــر کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان اصفهــان گفــت: 
ــر)ع(  ــب حضــرت علی اکب ــه موک ــه ب نخســتین محمول
اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان اصفهــان در مــرز 

چزابــه ارســال شــد. 
حجت االســالم و المســلمین رضــا صادقــی اظهار داشــت: 
براســاس ابــالغ ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه امســال 
نیــز بــرای چهارمیــن ســال متوالــی اداره کل اوقــاف 
ــات  ــیج امکان ــا بس ــان ب ــتان اصفه ــه اس ــور خیری و ام
ــش و  ــان نیک اندی ــک واقف ــا کم ــن ب ــود و همچنی خ
ــرای خدمت رســانی هرچــه  ــی را ب ــران نیکــوکار موکب خی
شایســته تر بــه زائــران شــرکت کننده در همایــش بــزرگ 
پیــاده روی اربعیــن امــام حســین)ع( بــا مشــارکت اداره 
کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان های یــزد و خوزســتان 

ــد.  ــا می کن ــه برپ ــرز چزاب در م
انجام شــده  برنامه ریزی هــای  براســاس  افــزود:  وی 
مشــترک  کمیتــه  در  به عمل آمــده  هماهنگی هــای  و 
برپایــی ایــن موکــب، تأمیــن اســکان و بهداشــت و 
همچنیــن اجــرای امــور فرهنگــی موکــب حضــرت 
ــه  ــر عهــده اداره کل اوقــاف و امــور خیری علی اکبــر)ع( ب

ــت.  ــده اس ــته ش ــان گذاش ــتان اصفه اس
ــاف  ــز اداره کل اوق ــتا نی ــن راس ــه داد: در همی وی ادام
ــدد  ــه 6 ع ــرای تهی ــان ب ــتان اصفه ــه اس ــور خیری و ام
کانکــس ســرویس بهداشــتی اقــدام کــرده و همچنیــن 
دو تریلــر آب معدنــی بــه ارزش 50 میلیــون تومــان 
نیــز تهیــه و بــه همــراه تجهیــزات طبــخ غــذای گــرم بــه 

موکــب علی اکبــر)ع( ارســال می شــود.

گروه اصفهان فرزانه افسرطه
F.Afsartaha@eskimia.ir

ــان  ــهرداری اصفه ــانه ای ش ــت رس در نشس
بــا خبرنــگاران، مهم تریــن فعالیت هــای 
شــهرداری براســاس برنامــه تعیین شــده در 
موضوعــات متــرو، پیاده راه ســازی چهاربــاغ، 
تکمیــل پروژه هــای نیمه تمــام و دیگــر 

ــد. ــریح ش ــهری تش ــای ش پروژه ه
 چهارباغ، معرف تاریخ و میراث 

اصفهان
ــان، در  ــهردار اصفه ــوروزی، ش ــدرت هللا ن ق
یکمین ســالگرد فعالیت خود در شــهرداری 
بــا اذعــان بــه اینکــه براســاس آنچــه گفتــه 
اســت، عمــل کــرده و در همــان مســیر گام 
ــف،  ــوارد بالتکلی ــرای م ــت: ب ــته، گف برداش
ــش  ــم و پی ــف کرده ای ــن تکلی ــا را تعیی آنه
ــم،  ــف کنی ــدی را تعری ــروژه جدی ــه پ  از آنک
نیمـه تمـــام  پروژه هـــای  تکمیـــل  بــه 

پرداختـه ایـــم. 
وی بــا بیــان اینکــه اکنــون روزانــه 60 
ــد،  ــرو اســتفاده می کنن ــزار مســافر از مت ه
ــگ  ــج فرهن ــانه ها در تروی ــش رس ــه نق ب
ــا  اســتفاده از متــرو اشــاره کــرد و افــزود: ب
ــافر 5000  ــر مس ــرای ه ــه ب ــه اینک ــه ب توج
تومــان هزینــه می شــود، بایــد ظرفیــت 
ــه صــد هــزار  ــه ب ــرو را روزان اســتفاده از مت

ــانیم.  ــر برس نف
وی در اشــاره بــه پــروژه چهاربــاغ عباســی از 
تبدیــل آن بــه مرکــز معــرف تاریــخ و میراث 
ــاغ  ــت: چهارب ــد و گف ــخن ران ــان س اصفه
بــه یــک محــور فرهنگــی، اندیشــه، محــل 
ــات  ــا امکان ــا ب کســب و کار و محیطــی زیب
تبدیــل  خانواده هــا  بــرای  تفرجگاهــی 
خواهــد شــد و ایــن محــور تــا میــدان امــام 
ــه  ــال ب ــپه و اتص ــان س ــین)ع(، خیاب حس

ــه دارد.  ــام ادام ــدان ام می

ــک  ــاغ از ی ــروژه چهارب ــرد: پ ــد ک وی تأکی
پشــتوانه علمــی، معنــوی و هنری برخــوردار 
اســت و مهــر تأیید کارشناســان شهرســازی، 

میراثــی و مرمتــی را دارد. 
 بدهی دولت، عامل سکون در 

پروژه اجالس
شــهردار اصفهــان از بدهــی 1200 میلیــاردی 
دولــت بــه شــهرداری اســتان خبــر داد و از 
تعامــالت بــرای شــیوه های غیرنقــدی و 

تهاتــر صحبــت کــرد. 
وی گفــت: بدهــی 65 میلیــاردی ســال 
ــارد  ــا 65 میلی ــالس ب ــروژه اج ــرای پ 90 ب
امــروز متفــاوت اســت و عــالوه بــر تأخیــر، 
ــل  ــا تحمی ــه م ــتری را ب ــای بیش هزینه ه
ــوق  ــت، حق ــاف، عدال ــد و دور از انص می کن

ــردم و توســعه شــهر اســت.  م
شــهردار دربــاره تجمــع کارکنــان اتوبوســرانی 
اصفهــان گفــت: ایــن شــرکت بایــد بدهــی 
ــد  ــد و بتوان ــن کن ــود را تأمی ــاردی خ میلی
ــد  ــن بای ــردازد؛ بنابرای ــنل را بپ ــوق پرس حق
بــه گونــه ای مدیریــت کنیــم کــه مشــکالت 

ــل شــود.  اتوبوســرانی تعدی
 تداوم استقرار فروشگاه های کوثر 

در محالت
ــگاه های  ــعه فروش ــداوم توس ــاره ت وی درب

کوثــر در محــالت، لــزوم مشــورت بــا 
کوچــک  دکه هــای  و  خرده فروش هــا 
بــرای مشــارکت و کار در فروشــگاه های 
ــوان  ــه عن ــزود: ب ــرد و اف ــرح ک ــر را مط کوث
ــون در  ــه اکن ــوب ک ــد و خ ــه ای جدی تجرب
دنیــا اتفــاق افتــاده اســت، بایــد بــه ســمت 
ــزرگ و  ــگاه های ب ــوی فروش ــتقرار الگ اس

ــم.  ــش بروی ــدرن پی م

نــوروزی در بخــش دیگــری از ســخنان 
ظرفیــت  لحــاظ  از  را  اصفهــان  خــود 
صنعتــی، فراصنعتــی خوانــد کــه دیگــر 
 تحمــل و ظرفیتــی بــرای پذیــرش صنعــت 

ندارد. 

وی گفــت: اصفهــان بایــد بــه حلقــه جهانــی 
و بین المللــی بــرای عرضــه تولیــدات خــود 

از طریــق ســایت ملحــق شــود.
 رودخانه زاینده رود با ارزش میراثی 

و زیست محیطی
ــرح  ــه ط ــش ب ــان در واکن ــهردار اصفه ش
زاینــده رود  رودخانــه  در  آب  بازچرخانــی 
گفــت: رودخانــه زاینــده رود را 340 کیلومتــر 
ــل  ــوم تون ــد س ــم س ــر آنی ــم و ب می بینی
ــاره  ــا اش ــود. وی ب ــداث ش ــگ اح کوهرن
بــه هشــت توجیــه فنــی، مالــی، فرهنگــی، 
ــرای  ــی ب ــک و محیط ــادی، اکولوژی اقتص
ــار  ــده رود، چه ــه زاین ــی و ازجمل ــر طرح ه
ــالمت  ــط و س ــت محی ــم انداز بهداش چش
مــردم در مقابــل ریزگردهــا، میراثــی، کمــک 
ــل فشــار آالینده هــای ذوب آهــن،  ــه تعدی ب
فــوالد مبارکــه و دیگــر صنایــع و جلوگیــری 
ــه  ــرد ک ــرح ک ــن را مط ــت زمی از فرونشس
اگــر رخ ندهــد، اصفهــان عنوان شــهر جهانی 
یونســکو را از دســت خواهد داد. وی تصریح 
ــان  ــه ای وارد اصفه ــه گون ــد ب ــرد: آب بای ک
شــود کــه بــه زیرزمیــن راه یابــد و مادی هــا 
احیــا شــوند؛ زیــرا در اصفهــان، عمــق زمین، 
حفــظ میــراث و محیــط زیســت مهــم 

اســت.

ــن  ــی از مهم تری ــران، یک ــردم ای ــب م ــوت غال ــوان ق ــان به عن ن
مــواد غذایــی اســت کــه تغییــر در میــزان مــواد مغــذی و قیمــت 
ــادی برخــوردار  ــرای افــراد جامعــه از اهمیــت زی آن همیشــه ب

اســت. 
بــه گــزارش ایســنا، طــی هفته هــای اخیــر اعتــراض نانوایــان در 
ــه مــدل قیمت گــذاری و همچنیــن اعتــراض  سراســر کشــور ب
برخــی از نانوایــان اصفهــان بــه جریمه هــای ناعادالنــه بــه ضــم 
آنهــا موجــب شــده بــود تــا نــان در صــدر اخبــار اتحادیه هــا قــرار 

گیـرد. 
ناهیــد تاج الدیــن، نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای 
اســالمی، بــه همــراه اســماعیل نــادری، معــاون امــور بازرگانــی 
و توســعه تجــارت اداره کل صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان 
اصفهــان، و مهــدوی، دبیــر کارگــروه آرد، نــان و گنــدم شهرســتان 

اصفهــان، بــه ســراغ ایــن دغدغــه مــردم اصفهــان رفتنــد. 

ناهیــد تاج الدیــن در ایــن زمینــه اظهــار کــرد: نانوایــان مشــکالت 
متعــددی در اصفهــان و کشــور دارنــد کــه حتمــا بــا دو وزارتخانــه 
صنعــت، معــدن و تجــارت و وزارت بهداشــت ایــن موضوعــات را 

بررســی خواهیــم کــرد تــا مشــکالت رفــع شــود. 
ــارت  ــعه تج ــی و توس ــور بازرگان ــاون ام ــادری، مع ــماعیل ن اس
اداره کل صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان اصفهــان، نیــز اظهــار 
ــان ابتــدا در ســال 89 و ســپس در ســال 91 و  کــرد: قیمــت ن
پــس از آن در ســال 93 تغییــر کــرده اســت و طــی چهــار ســال 
قیمــت نــان تغییــری نداشــته اســت؛ امــا دوبــاره و طــی چنــد 
روز گذشــته قیمــت نــان تغییــر کــرده و قیمت گــذاری جدیــدی 

شــده اســت. 
ــرض  ــا معت ــه قیمت ه ــز ب ــان آزادپ ــی از نانوای ــزود: برخ وی اف
بودنــد؛ امــا بــا قیمت گــذاری جدیــد مشــکل و اعتراضــات آن هــا 

نیــز رفــع شــد.

ــان  ــار اصفه ــوه و تره ب ــن می ــه میادی ــس اتحادی نایب رئی
ــده  ــی واردش ــیب  درخت ــن س ــه از 250 ت ــان اینک ــا بی ب
بــه اصفهــان فقــط 5 تــن آن درجــه یــک اســت، گفــت: 
ایــن روزهــا ســیب مــورد پســند مــردم فقــط بــه میــزان 
ــود  ــان می ش ــار اصفه ــوه و تره ب ــدان می ــن وارد می دو ت
کــه بــا قیمــت 7000 هــزار تومــان بــه مغــازه داران عرضــه 

می گــردد. 
ــاره افزایــش نــرخ میوه هــای فصــل  علــی مهرکــش درب
و به  ویــژه ســیب  درختــی اظهــار کــرد: در حــال حاضــر در 
ــار اصفهــان شــاهد کاهــش قیمــت  میــدان میــوه و تره ب
ــا در  ــتیم؛ ام ــی هس ــال و نارنگ ــون پرتق ــات همچ مرکب

توزیــع ســیب  درختــی بــا کیفیــت مشــکل داریــم.
وی بــا بیــان اینکــه فقــط 10درصــد ســیب  درختــی موجود 
در بــازار بــه اصطــالح ســوپر و مردم پســند اســت، گفــت: 

متأســفانه بــه دلیــل صنعتی نبــودن کشــاورزی در کشــور، 
حــدود 90درصــد ســیب تولیدی کیفیــت نامناســبی دارد و 

مــردم تمایــل بــه خریــد ندارند. 
وی تصریــح کــرد: از 250 تــن ســیب واردشــده بــه 
ــه 5  ــک ب ــط نزدی ــان فق ــار اصفه ــوه و تره ب ــدان می می
ــطح  ــل در س ــن دلی ــه ای ــت؛ ب ــک اس ــه ی ــن آن درج ت
ــه  ــت مواج ــش قیم ــاوت فاح ــود و تف ــا کمب ــه ب  عرض

هستیم. 
نایب رئیــس اتحادیــه میادیــن میــوه و تره بــار اصفهــان در 
ادامــه دربــاره ممنوعیــت صــادرات ســیب زمینی و گوجــه 
اظهــار کــرد: 30درصــد دلیــل افزایــش نــرخ ســیب زمینی 
و گوجــه بــه صــادرات برمی گــردد و در حالــی  کــه اکنــون 
ــن شــرایط شــاهد  ــوع شــده اســت، در ای صــادرات ممن

قاچــاق ســیب زمینی و گوجــه هســتیم.

ارائه خدمت دوچندان اداره گذرنامه 
اصفهان به زائران اربعین

ــه خدمــت  ــان از ارائ ــت عمومــی اســتان اصفه رئیــس پلیــس امنی
ــرکت در  ــان ش ــه متقاضی ــس ب ــن پلی ــه ای ــدان اداره گذرنام دوچن

ــر داد. ــینی خب ــن حس ــاده روی اربعی ــزرگ پی ــش ب همای
پلیــس، ســرهنگ محمدحســن  خبــری  پایــگاه  بــه گــزارش 
اســماعیلی اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه تقاضاهــای بی شــمار 
مشــتاقان شــرکت در همایــش بــزرگ پیــاده روی اربعیــن حســینی، 
فعالیــت اداره گذرنامــه ایــن پلیــس واقــع در اصفهــان، خیابــان وحید، 
ــه  ــن ادارات گذرنام ــری 15 و همچنی ــب کالنت ــی، جن ــان رودک خیاب
شهرســتان های اســتان به صــورت دوچنــدان انجــام می شــود. 
ــه اینکــه ســال های گذشــته بســیاری از  ــا توجــه ب وی بیــان کــرد: ب
زائــران در مرزهــای خروجــی بــا مشــکل مواجــه شــدند و از خــروج 
قانونــی آنهــا جلوگیــری بــه عمــل آمــده و همیــن امــر ســبب شــده 
ــه  ــف و ب ــهروندان توقی ــای ش ــادی از گذرنامه ه ــداد زی ــا تع ــود ت ب
ــای  ــز پرونده ه ــه نی ــن رابط ــود و در ای ــده ش ــس بازگردان ــن پلی ای
 قضایــی متعــددی بــرای متقاضیــان تشــکیل شــد، توصیــه می کنیــم 

زائــران حتمــا مدنظــر داشــته باشــند برابــر دســتورکار های صادرشــده 
ــه اصــل گذرنامــه شــخصی و  ــه ارائ ــوط ب خــروج از کشــور فقــط من

ویــزای معتبــر اســت. 
رئیــس پلیــس امنیــت عمومــی اســتان اصفهــان با بیــان اینکــه تمام 
کارشناســان اداره گذرنامــه پلیــس آمــاده ارائــه خدمــات بیشــتر بــه 
ــران می خواهیــم پیــش از هــر  ــح کــرد: از زائ ــران هســتند، تصری زائ
اقدامــی از وضعیــت خــروج و ســایر مــوارد گذرنامــه خــود اســتعالم 

بگیرنــد. 
ــن  ــاده روی اربعی ــرکت کنندگان در پی ــه ش ــرد: ب ــان ک وی خاطرنش
حســینی توصیــه می کنیــم از تحویــل گذرنامــه خــود بــه افــراد دیگــر 
ــر در  ــه غی ــه ب ــه گذرنام ــورت ارائ ــرا در ص ــد؛ زی ــودداری کنن ــدا خ ج
مبــادی مــرزی از خــروج شــخص جلوگیــری و همــه مســئولیت های 

ــه می شــود.  ــز متوجــه صاحــب گذرنام ــی ناشــی از آن نی قضای
ســرهنگ اســماعیلی گفــت: زائــران می بایــد پیــش از خــروج بــرای 
اخــذ ویــزای معتبــر از دفاتــر رســمی اقــدام کننــد؛ زیــرا در غیــر ایــن 
ــده قضایــی  ــان برایشــان پرون صــورت ضمــن ممانعــت از خــروج آن
تشــکیل خواهــد شــد و رســیدگی بــه آن منــوط به طــی مراحــل اداری 

ــود. و قضایــی طوالنی مــدت خواهــد ب
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مجیــد کافــی زاده، مدیــر جهــاد کشــاورزی کاشــان، در جمــع 
خبرنــگاران اظهــار داشــت: بــرزک کاشــان، قطــب تولیــد آلو 

در اســتان اصفهــان اســت. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه محصــول آلــو پــس از گل محمدی 
و شــاه توت بیشــترین درآمــد را بــرای کشــاورزان ایــن 
ــا  منطقــه دارد، گفــت: برداشــت ایــن محصــول همزمــان ب
محصــوالت گــردو و هلــو از اوایــل پاییــز از باغ هــای بخــش 

ــاز می شــود.  ــرزک کاشــان آغ ب
کافــی زاده بــا بیــان اینکــه شهرســتان کاشــان رتبــه نخســت 
تولیــد ایــن محصــول را در اســتان دارد، افــزود: پیش بینــی 
می شــود 700 تــن آلــو بــه صــورت تازه خــوری از 70 هکتــار 

از باغ هــای بخــش بــرزک برداشــت شــود. 
ــای  ــو در باغ ه ــت آل ــط برداش ــه متوس ــان اینک ــا بی وی ب
بــرزک 20 تــن در هــر هکتــار اســت، گفــت: بــا فــروش 200 
تــن آلــوی خشــک 45 میلیــارد تومــان نصیــب کشــاورزان 

می شــود. 
گفتنــی اســت بخــش بــرزک کاشــان بــا داشــتن 40 هکتــار 
بــاغ آلــو و تولیــد 20 تــن محصــول، بیشــترین ســطح زیــر 

کشــت آلــو را در اســتان اصفهــان دارد.

صرفه جویی 20درصدی 
اردستانی ها در مصرف آب

ــا  ــال ب ــتان امس ــت: در تابس ــتان گف ــای اردس ــر آبف مدی
اردســتانی  شــهروندان  شــد،  کــه  برنامه ریزی هایــی 

داشــتند.  آب  صرفه جویــی  20درصــد 
ســید عبــاس شــریعت در حاشــیه بازدیــد از عملیــات 
ــه دوم آب شــیرین در اردســتان  ــاز دوم از مرحل ــاری ف حف
اظهــار کــرد: از ابتــدای مهرمــاه کیفیــت آب داخــل شــبکه 
آبرســانی بــا شــیرهای برداشــت آب شــیرین تفاوتــی نــدارد 
و بــه شــهروندان توصیــه می شــود از شــیرهای منــازل خــود 

آب برداشــت کننــد. 
وی بــا بیــان اینکــه شــهروندان اردســتانی روزانــه 20 هــزار 
ــهر  ــزود: در ش ــد، اف ــت می کنن ــیرها آب برداش ــر از ش لیت
اردســتان تعــداد 9 شــیر برداشــت وجــود دارد کــه بــه زودی 
تعــدادی از آن هــا بســته می شــود. ایــن شــیرهای برداشــت 

بیشــتر بــرای مواقــع ضــروری اســت. 
مدیــر آبفــای اردســتان بــا اشــاره بــه اجــرای پــروژه فــاز دوم 
از مرحلــه دوم آب جانمایــی آب شــیرین گفــت: ایــن طــرح 
ــارد  ــه 10 میلی ــا هزین ــر و ب ــی در 8 کیلومت ــه صــورت امان ب

ریــال در حــال انجــام اســت. 
ــردم شهرســتان در تابســتان  ــی م ــه صرفه جوی شــریعت ب
هــم اشــاره کــرد و گفــت: بــا اجــرای طــرح مروجیــن، نصب 
ایســتگاه های فشارشــکن و فرهنگ ســازی در بیــن مــردم 

20درصــد در مصــرف آب صرفه جویــی شــد. 
فاضــالب  شــبکه  عملیــات شست وشــوی  وی گفــت: 
شــهری بــا هــدف رفــع گرفتگــی شــبکه های اصلــی، 
خارج کــردن لجــن و ضایعــات از داخــل حوضچه هــا و 
شــبکه، جلوگیــری از ایجــاد بــوی نامطلــوب و نفــوذ ریشــه 
درختــان و مــواد زائــد و همچنیــن حفــظ محیــط زیســت و 
جلوگیــری از گرفتگــی انشــعابات مشــترکان در حــال انجام 

اســت. 
مدیــر آبفــای اردســتان خاطرنشــان کــرد: در ایــن عملیــات 
حــدود 42 کیلومتــر از شــبکه های اصلــی و فرعــی و یــک 
هــزار و 200 حوضچــه و دریچــه بــا اســتفاده از ماشــین های 
شست وشــو  روز   10 مــدت  در  واترجــت  مخصــوص 
از 500  ایــن طــرح بیــش  می شــوند. هزینــه اجــرای 
ــع داخلــی تأمیــن  ــال اســت کــه از محــل مناب میلیــون ری

شــده اســت.

معضل ساخت وسازهای غیرمجاز 
اطراف مسجد جامع نطنز

ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــس می رئی
ــردن  ــاز و رعایت نک ــازهای غیرمج ــت: ساخت وس ــز گف نطن
ارتفــاع مجــاز در ساخت وســازها، مشــکل اصلــی و جــدی 

بــرای ثبــت جهانــی مســجد جامــع نطنــز اســت.
حســین یزدانمهــر اظهــار کــرد: مســجد جامــع نطنــز 
ــه  ــز ک ــه نطن ــی قصب ــت تاریخ ــکده و باف ــراه آتش ــه هم ب
ــک  ــوان ی ــه عن ــت، ب ــز اس ــع نطن ــجد جام ــراف مس اط
ــی  ــازمان جهان ــت در س ــدای ثب ــی، کاندی ــه تاریخ مجموع
یونســکو اســت. وی افــزود: مشــکالتی بــرای ثبــت جهانــی 
آن  از اصلی تریــن و مهم تریــن  یکــی  دارد کــه  وجــود 
ارتفــاع در  ساخت وســازهای غیرمجــاز و رعایت نکــردن 
ــن موضــوع  ــا ای ــد ب ــه بای ــم مســجد جامــع اســت ک حری

ــود.  ــدی ش ــورد ج برخ
یزدانمهــر گفــت: در حاشــیه حضــور مونســان رئیــس 
ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور در نطنــز، جلســاتی 
ــن  ــه ای ــی ک ــد و از آنجای ــزار ش ــوع برگ ــن موض ــاره ای درب
مــکان تاریخــی زیبایی هــای منحصربه فــرد دارد، مقــرر 
شــد اقداماتــی انجــام شــود. یزدانمهــر تصریــح کــرد: رفــع 
ایــن موضــوع، همــکاری مــردم، ســاکنان بافــت تاریخــی، 
ــا  ــم ب ــه بتوانی ــد ک ــاختمان ها و ... را می طلب ــاکنان س س
ــع  ــی مســجد جام ــت جهان ــه ثب ــن مشــکل، زمین ــع ای رف

ــم. ــم کنی ــز را فراه نطن

مراجعه ساالنه ۳2 هزار نفر به 
بیمارستان لنجان

رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان لنجــان 
ــدگان  ــار ارائه شــده، تعــداد مراجعه کنن گفــت: براســاس آم
ســرپایی بیمارســتان شــهدای لنجــان حــدود 32 هــزار نفــر 
ــم و  ــن تکری ــی در آیی ــی وحدت ــت. عل ــوده اس ــال ب در س
معارفــه رئیــس بیمارســتان شــهدای لنجــان گفــت: یکــی 
ــل  ــم کــه در طــرح تحــول ســالمت تکمی از پروژه هــای مه
ــوان  ــه عن ــه ب ــود ک ــان ب ــهدای لنج ــتان ش ــد، بیمارس ش
ــه  ــی ب ــتان در زمین ــن شهرس ــی ای ــتان دولت ــا بیمارس تنه
وســعت 45 هــزار متــر مربــع در ســال 1358 در زرین شــهر 
تأســیس شــد. ایــن مرکــز عــالوه بــر مــردم منطقــه لنجان، 
بــه مراجعــان اســتان چهارمحــال و بختیــاری نیــز خدمــات 
درمانــی ارائــه می کنــد تــا جایــی کــه براســاس آمــار، تعــداد 
مراجعه کننــدگان ســرپایی بــه ایــن مرکــز حــدود 32 هــزار 

نفــر در ســال بــوده اســت.

،،
 1200 بدهــی  از  اصفهــان  شــهردار 
میلیــاردی دولــت به شــهرداری اســتان 
خبر داد و از تعامالت برای شــیوه های 

غیرنقــدی و تهاتــر صحبــت کــرد
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شهردار اصفهان تأکید کرد:

 بدهی دولت
عامل سکون در پروژه اجالس

شــب ها  اصطــالح  بــه  کــه  هســتند  شــهرهایی  دنیــا  در 
ــا همیــن  نمی خوابنــد؛ از نیویــورک و پاریــس و مادریــد گرفتــه ت

دبــی و اســتانبول در همســایگی کشــورمان ایــران. 
ــم  ــه ه ــدل گردشــگری هایی اســت ک گردشــگری شــب از آن م
ــت  ــم امنی ــود و ه ــهرها می ش ــدازه ش ــی بی ان ــب درآمدزای موج
شــب های شــهرها را بــه دنبــال دارد؛ امــا در ایــران هیــچ شــهری 
ــوده  ــال شــهر 24ســاعته نب ــه دنب ــی ب ــای واقع ــه معن ــون ب تاکن
ــی  ــه گام های ــن زمین ــت در ای ــی اس ــران مدت ــاید ته ــت. ش اس
ــد مســتعد  ــان کــه می توان ــل اصفه ــا در شــهری مث برداشــته، ام
گردشــگری شــبانه باشــد، کســی تاکنــون فکــری نکــرده و بــه این 

موضــوع توجهــی نشــده اســت. 
ــد  ــان، معتق ــان اصفه ــه تورگردان ــس جامع ــان، رئی ــم هدائی مری
اســت شــب پتانســیل ها و جاذبه هــای مهمــی بــرای گردشــگران 
ــگری  ــای گردش ــده ای از جاذبه ه ــش عم ــود دارد و بخ در دل خ

ــد در شــب انجــام شــود.  ــان می توان ــل اصفه شــهری مث
هدائیــان دربــاره تکراری بــودن برنامه هــای گردشــگری بــرای 
گردشــگران خارجــی در اصفهــان می گویــد: اگــر گردشــگری بــرای 
دومیــن بــار اصفهــان را بــرای گــردش انتخــاب کنــد، واقعــا گردش 
او تکــراری خواهــد بــود و برنامــه ای در ایــن زمینــه وجــود نــدارد. 
ــرای گردشــگری شــبانه  ــوه ب ــای بالق ــه مکان ه ــان درزمین هدائی
اصفهــان هــم مثال هایــی دارد. او بــر ایــن بــاور اســت کــه 
چهلســتون باغ مــوزه ای اســت کــه بــا نورپــردازی شــبانه اش 
ــد  ــان نیازمن ــم. اصفه ــتفاده نمی کنی ــا از آن اس ــد؛ ام می درخش
بایــد  اســت.  شــبانه  پتانســیل  از  اســتفاده  و  برنامه ریــزی 
ــرا  ــف شــود؛ زی ــوان مســیرهای شــبانه تعری ــه عن مســیرهایی ب
ــا  ــی آنه ــذت اصل ــا ل ــتند ی ــکاس هس ــگران ع ــی از گردش برخ
عکاســی اســت و بایــد میــزان حضــور آنهــا در ســطح مکان هــا در 

گام اول دســت کم یکــی، دو ســاعت افزایــش یابــد.

معــاون فرهنگــی کمیتــه امــداد اصفهــان گفــت: هــزار مددجوی 
اصفهانــی بــا حمایــت کمیتــه امــداد و بــا دریافــت کمک هزینــه 

750هــزار تومانــی عــازم پیــاده روی اربعیــن می شــوند. 
کریــم زارع بــا بیــان اینکــه پیــاده روی اربعیــن حســینی 
در ســال های اخیــر جایــگاه ویــژه ای در میــان عاشــقان 
اباعبــدهللا الحســین)ع( در کشــور یافتــه اســت، اظهــار داشــت: 
ــی از مقاصــد  ــه یک ــزرگ و پرشــور حســینی ب ــداد ب ــن روی ای
اصلــی ســفرهای زیارتــی تبدیــل  شــده اســت و کمیتــه امــداد 
هــم بــرای حضــور قشــرهای نیازمنــد تحــت حمایــت در ایــن 
راهپیمایــی و بهره منــدی آن هــا از فیوضــات حســینی مشــارکت 

می کنــد. 
وی برنامــه ایــن نهــاد را در اربعیــن حســینی امســال تســهیل 
ــات  ــات عالی ــی و عتب ــالی معل ــه کرب ــو ب ــزار مددج ــزام ه اع
ــان اعزامــی، 750  ــه هریــک از مددجوی اعــالم کــرد و گفــت: ب

هــزار تومــان کمک هزینــه تعلــق می گیــرد و برنامه ریــزی 
ــود.  ــان خواهــد ب ــر عهــده خــود مددجوی ــه ســفر ب ــوط ب مرب

ــه در  ــان اینک ــا بی ــان ب ــداد اصفه ــه ام ــاون فرهنگــی کمیت مع
ســال گذشــته هــزار و 410 نفــر از جامعــه تحــت حمایــت ایــن 
ــای  ــات در روزه ــات عالی ــه عتب ــفر ب ــه س ــاد از کمک هزین نه
ــن  ــرای ای ــه داد: ب ــدند، ادام ــد ش ــینی بهره من ــن حس اربعی
ــت  ــران و حمای ــک خی ــا کم ــان ب ــون توم ــور 423 میلی منظ

ــان پرداخــت شــد.  ــوکار اصفه ــردم نیک م
ــن  ــارت توســط ای ــرح شــوق زی ــه اجــرای ط ــا اشــاره ب وی ب
نهــاد گفــت: ایــن طــرح بــرای جمــع آوری کمک هــای مردمــی 
بــه نیازمندانــی کــه تــا بــه حــال بــه ســفرهای زیارتــی مشــرف 
ــان  ــوکار اصفه ــردم نیک ــدازی شــده اســت و م نشــده اند، راه ان
می تواننــد بــا مراجعــه بــه تارنمــای shogheziarat.ir در ایــن 

امــر خداپســندانه ســهیم شــوند.

زهرا نصیریگروه اصفهان
Z.Nasiri@eskimia.ir

ــان  ــی اســتان اصفه ــر کل امــور مالیات مدی
بــا اشــاره بــه اینکــه مالیــات بــرای توســعه 
ثــروت در جامعــه مهــم اســت، گفــت: 
ــگاه  ــر ن ــال تغیی ــه دنب ــا عملکــرد خــود ب ب
ــتیم. ــات هس ــث مالی ــه بح ــتگاه ها ب دس

بهــروز مهدلــو بــا اشــاره بــه نیــاز جامعــه بــه 
ــت:  ــار داش ــی اظه ــاخت های مالیات زیرس
ــی دارد  ــگاه بزرگ ــورها جای ــات در کش مالی
کــه ایــن مهــم نیازمنــد فرهنگ ســازی 
رســانه ها  اســت؛  مالیاتــی  توســعه  و 
می تواننــد در ایــن حــوزه بــه امــور مالیاتــی 

ــد. کمــک کنن
ــان  ــی اســتان اصفه ــر کل امــور مالیات مدی
ــس  ــود پ ــری خ ــت خب ــن نشس در دومی
ــاره  ــا اش ــمت، ب ــن س ــه ای ــش ب از انتصاب
بــه نــگاه منفــی مــردم بــه مالیــات اظهــار 
داشــت: مــا نیــز در انجــام فعالیت هایمــان 
اشــتباه داریــم؛ امــا تاکنــون نــگاه دقیقــی 
بــه مســائل مالیاتــی وجــود نداشــته و نیــاز 
اســت اطالع رســانی دقیق تــری دربــاره 
ــد توجــه  ــرد. بای ــن موضــوع صــورت گی ای
داشــت راه نجــات کشــور، مالیــات اســت.

وی بــا اشــاره بــه شــرایط تحریم هــا و 
وضعیــت نفــت در کشــور گفــت: ارزش 

افزوده، مقوله وســیعی اســت و مشــکالتی 
ــایی  ــا شناس ــه ب ــود دارد ک ــن راه وج در ای
دوطرفــه  تعامــالت  بــا  می تــوان  آنهــا 

ــرد. ــاد ک ــی را ایج ــرایط خوب ش
 تشریح مالیات مطبوعات

ــان  ــی اســتان اصفه ــر کل امــور مالیات مدی
ــزود:  ــات اف ــات مطبوع ــه مالی ــا اشــاره ب ب
تصویــب  را  قانونــی  وقتــی  قانونگــذار 
می کنــد، حتمــا پشــت آن ســناریویی 
ــی  ــت وقت ــه دول ــرای نمون ــود دارد؛ ب وج
انجــام می دهــد،  را  معافیــت مالیاتــی 
هزینــه را در دیگــر بخش هــای محــروم 

جامعــه خــرج می کنــد.

وی ادامــه داد: قانونگــذار گفتــه اســت 
ــات  ــاف از مالی ــا مع ــات و خیریه ه مطبوع
ــاط و شــفافیت  ــا بحــث انضب هســتند؛ ام
مالــی همچنــان پابرجاســت؛ زیــرا ممکــن 
اســت افــرادی از ایــن مطلب سوءاســتفاده 

کننــد.
 به انضباط مالیاتی توجه شود

ــت  ــه شــرایط معافی ــان اینک ــا بی ــو ب مهدل
مالیاتــی بــه شــرط انجــام وظایــف ازجملــه 
ارائــه اظهارنامــه مالیاتی، اســناد و مــدارک و 
انضبــاط مالیاتــی اســت، افــزود: همان طــور 
ــذار  ــی قانونگ ــت مالیات ــه معافی ــا ب ــه م ک
احتــرام می گذاریــم، بایــد بــه موضــوع 

ــه  ــود ک ــه ش ــز توج ــی نی ــاط مالیات انضب
بــرای فرهنگ ســازی ایــن موضــوع الزم 
ــراه کارشناســان و رســانه ها  ــه هم اســت ب

ــف برگــزار شــود. جلســات مختل
ــر دو  ــرای ه ــون ب ــه قان ــان اینک ــا بی وی ب
طــرف شایســته احتــرام بــوده، امــا ممکــن 
اســت در اجــرا دچــار مشــکل شــویم، 
تصریــح کــرد: بنــده 5 مــاه و 24 روز اســت 
ــن  ــالش م ــواره ت در اســتان هســتم و هم
بــرای دســتگاه های بیرونــی و خــارج از 
ــه امــور  ــگاه ب ــوده اســت کــه ن مجموعــه ب
ــا  ــود و مجموعه ه ــه یابی ش ــی ریش مالیات

ــه شــوند. توجی

مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان: 
 راه نجات کشور، مالیات است

هزار مددجوی اصفهانی راهی کربال می شونداصفهان غافل از گردشگری شب

عکاس:رضا سلطانی نجف آبادی || کیمیای وطن
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آگهي ابالغ وقت رسیدگی
 شــماره بایگانــی شــعبه : 970814  خواهــان 
ــي  ــاي عل ــت آق ــا وکال ــاي مرتضــي رفيعــي ب آق
كاله ریــز دادخواســتي بــه طرفیــت خوانــده 
ــد  ــورزواره فرزن ــان پ ــاي محمدصــادق مختاری آق
ــه  ــه ب ــرح ک ــه مط ــته مطالب ــه خواس ــاس ب عب
ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کالســه 
9709986793500807 شــعبه 5 حقوقي شــوراي 
حــل اختــالف اصفهــان ثبــت و وقــت رســیدگی 
ــه  ــن ک ــاعت 8:30 تعيي ــورخ 1397/8/26  س م
ــق موضــوع مــاده 73  حســب دســتور دادگاه طب
قانــون آئیــن دادرســي مدنــي بــه علــت مجهــول 
ــان  ــت خواه ــده و در خواس ــودن خوان ــكان ب الم
مراتــب يــك نوبــت در يكــي از جرايــد كثيــر 
االنتشــار آگهــي مــي گــردد تــا خوانــده ظــرف يك 
مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهي بــه دفتــر دادگاه 
ــود،  ــل خ ــاني کام ــالم نش ــن اع ــه و ضم مراجع
ــم را دریافــت  ــي دادخواســت و ضمائ نســخه ثان
و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه 

ــردد. حاضــر گ
م الف 262165منشــي شــعبه 5 حقوقي شــوراي 

حــل اختــالف اصفهــان - عاطفــه نوري

 آگهي ابالغ وقت رسیدگی 
 و دادخواست و ضمائم 

 به آقاي/خانم جابر زارعي 
فرزند ابراهيم 

 شــماره بایگانــی شــعبه : 970583 خواهــان 
ــه  ــاف دادخواســتي ب ــی لب ــم محمدعل آقاي/خان
طرفیــت خوانــده آقاي/خانــم جابرزارعــی بــه 
ــه  ــه ب ــرح ک ــک مط ــه چ ــه وج ــته مطالب خواس
ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کالســه 
حقوقــی   42 شــعبه   9709986797200578
شــورای حــل اختــالف اصفهــان مجتمــع شــهید 
مــورخ  رســیدگی  وقــت  و  ثبــت  حججــي( 
ــب  ــه حس ــن ک ــاعت 16:00 تعيي 1397/8/29 س
ــون  ــاده 73 قان ــوع م ــق موض ــتور دادگاه طب دس
آئیــن دادرســي مدنــي بــه علــت مجهــول المكان 
بــودن خوانــده و در خواســت خواهــان مراتــب يك 
ــي  ــار آگه ــر االنتش ــد کثی ــي از جراي ــت در يك نوب
مــي گــردد تــا خوانــده ظــرف يــك مــاه پــس از 
تاریــخ انتشــار آگهــي بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و 
ضمــن اعــالم نشــاني کامــل خــود ، نســخه ثانــي 
دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقرر 
ــردد . ــت رســیدگی در دادگاه حاضــر گ ــوق جه ف
م الــف 262176منشــي شــعبه 2 حقوقي شــوراي 

حــل اختــالف اصفهــان )مجتمــع شــماره يــك( - 
ــيني محمدآبادي سیدجعفر حس

 آگهي ابالغ وقت رسیدگی 
 و دادخواست و ضمائم 

 به آقاي/خانم سمير چاياني 
فرزند عبدالحسین 

 شــماره بایگانی شــعبه : 970846 خواهــان آقاي/
خانــم علی نظری دادخواســتي بــه طرفیت خوانده 
آقاي/خانــم ســمی چایانــی بــه خواســته مطالبــه 
وجــه چــک مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و 
بــه شــماره پرونــده کالســه 9709986805100846 
شــعبه 51 شــوراي حــل اختــالف اصفهــان ثبــت و 
وقت رســیدگی مــورخ 08/1397/ 26 ســاعت 8:00 
تعييــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع 
مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســي مدنــي بــه علــت 
ــت  ــده و در خواس ــودن خوان ــكان ب ــول الم مجه
خواهــان مراتــب يك نوبــت در يكــي از جرايد كثير 
االنتشــار آگهــي مــي گــردد تــا خوانــده ظــرف يــك 
مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــي بــه دفتــر دادگاه 
ــود ،  ــل خ ــاني کام ــالم نش ــن اع ــه و ضم مراجع
ــت  ــم را دریاف ــي دادخواســت و ضمائ نســخه ثان
و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه 

حاضــر گــردد .
م الف 267645

ــالف  ــل اخت ــوراي ح ــعبه ش ــر ش ــئول دفت مس
اصفهــان  اختــالف  شــعبه 51 شــوراي حــل 
)مجتمــع شــماره 3( - میتــرا کرمــي چمگردانــي

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شــماره  آرای  موجــب  بــه  اینکــه  بــه  نظــر 
 139760302026001015 و   139760302026001014
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــأت قان ــورخ97/1/29 هی م
ــد  ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
ســند رســمی ششــدانگ يکبابخانــه تحــت پالک 
شــماره 13741/53مفــروز و مجــزی شــده از 
اصلــی مذکــور واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
در مالکیــت خانــم زهــرا قربانــی فرزنــد حســین 
علــی و آقــای مصطفی پهلوانــی خوابجانــی فرزند 
ــده  ــد و پرون ــتقر گردی ــویه مس ــم بالس ابوالقاس
ــد حــدود مــی باشــد  ــد ســابقه تحدی ــی فاق ثبت
لــذا بــه اســتناد تبصــره ذیــل مــاده 13 قانــون فوق 
ــد حــدود  ــق تقاضــای مالکــی تحدی ــر و طب الذک
ملــک مرقــوم در روز ســه شــنبه مورخــه 97/8/22  
ــل  ــه عم ــروع و ب ــل ش ــح در مح ــاعت 9 صب س
خواهــد آمــد و بــه موجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه 

مالکیــن و مجاوریــن اعــالم میگــردد تــا در روز و 
ســاعت مقــرر در محــل حضــور یابنــد و اعتراضات 
مالكيــن و مجاوریــن مطابــق مــاده 20 قانون ثبت 
از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــد حــدود 
و فقــط تــا )30( روز پذیرفتــه خواهــد شــد و 
معتــرض طبــق مــاده 86 آئیــن نامــه قانــون ثبت 
بایــد از تاریــخ تســلیم اعتراض بــه ایــن اداره ظرف 
یــک مــاه دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصالح 
قضائــی تســلیم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را 
اخــذ و بــه ایــن واحــد ثبتــی ارائــه نمایــد و در غیــر 
ایــن صــورت متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونــی 
وی میتوانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی 
ــه اداره  ــت و ب ــت را دریاف ــم دادخواس ــدم تقدی ع
ثبــت تســلیم نمایــد و اداره ثبــت بــدون توجــه بــه 
ــررات  ــت مق ــا رعای ــی را ب ــات ثبت ــراض عملي اعت

ادامــه میدهــد 
م الــف 267468 .تاریــخ انتشــار آگهــی : روز 

چهارشــنبه  مــورخ 97/7/25  
رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــالک منطقه شــمال 

اصفهــان - ایروانی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
نظــر بــه اینکــه خواهــان تعاونــی اعتبــار ثامــن بــا 
وکالــت فرزانــه شــاکری دادخواســتی به خواســته 
ــد حســن زاده  ــت محم ــه طرفی ــه وجــه ب مطالب
ــالف  ــل اخت ــوراهای ح ــع ش ــه مجتم ــدی ب راون
ــعبه  ــه ش ــاع ب ــس از ارج ــه پ ــم ک ــان تقدی کاش
ــه  ــه کالس ــالف ب ــل اخت ــورای ح ــی ش 7 حقوق
ــخ 97/9/20 ســاعت  ــرای تاری ــت و ب 259/97 ثب
17:15 وقــت رســیدگی تعییــن گردیــده از آنجاکــه 
خوانــده فــوق الذکــر مجهــول المــکان بــوده لــذا 
بــه تجویــز مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی دادگاه 
هــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی مراتــب به 
نامبــرده ابــالغ مــی گــردد کــه در وقــت مقــرر در 
جلســه دادرســی حاضــر شــوند . ضمنــا نامبــرده 
ــت  ــیدگی جه ــه رس ــل از جلس ــا قب ــد ت میتوان
ــم  ــت و ضمائ ــی دادخواس ــخه ثان ــت نس دریاف
آن بــه دفتــر شــورا مراجعــه نماینــد .انتشــار ایــن 
ــده و در  ــوب ش ــالغ محس ــه اب ــه منزل ــی ب آگه
ــی  ــم مقتض ــورا تصمی ــور ش ــدم حض ــورت ع ص

اتخــاذ خواهــد نمــود.
ــالف  ــر شــعبه 7 شــورای حــل اخت مســئول دفت

ــف 270857 ــان. م/ال کاش

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــنامه  ــه  شناس ــد ب ــت جاوی ــدی دول ــای مه آق

شــماره 1250241863 بــه شــرح دادخواســت 
بــه کالســه 1000/97 از ایــن شــورا درخواســت 
ــح  ــت نمــوده و چنیــن توضی گواهــی حصــر وراث
ــه  ــد ب ــت جاوی ــن دول ــادروان حس ــه ش داده ک
شــماره شناســنامه 136 در تاریــخ 1397/7/19 
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه 
حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه  1( 
ــه ش ش  ــد حســن ب ــد فرزن ــت جاوی رضــا دول
ــد  ــت جاوی ــواد دول ــد ج 1250087309  2( محم
فرزنــد حســن بــه ش ش 1250377056 3( 
مهــدی دولــت جاویــد فرزنــد حســن بــه ش ش 
1250241863  4( فاطمــه ســهیل زاده فرزنــد 
عبــاس بــه ش ش 3 مــادر  5( نرگــس علیــزاده 
عــالف فرزنــد علــی اکبــر بــه ش ش 810 همســر
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتی درخواســت 
مزبــور را در یــک نوبــت و یــک مرتبــه آگهــی 
ــا  ــی دارد و ی ــی اعتراض ــر کس ــا ه ــد ت ــی نمای م
ــزد او باشــد از  وصیتنمامــه از متوفــی /متوفیــه ن
ــه شــورا   ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــخ نشــر آگه تاری
تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهد شــد  قاضی 
ــالف کاشــان ،  شــعبه ششــم شــورای حــل اخت

ــف 270863  ــی م/ال ــی زراعت مجتب

رو نوشت آگهی حصر وراثت 
وحید حیدری تودشــکی دارای شناســنامه شــماره 
31 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 97/256 از 
ــت  ــر وراث ــی حص ــت گواه ــورا در خواس ــن ش ای
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان زهرابا 
فــری تودشــکچویی. بــه شــماره شناســنامه 8 در 
ــه ،  ــدرود گفت ــگاه خــود را ب ــخ 97/3/1 اقامت تاری
ــه :1-ســعید  ــه آن مرحــوم منحصــر اســت ب ورث
ــد  ــه ش ش 13  2-حمی ــکی ب ــدری تودش حی
حیــدری تودشــکی بــه ش ش2  3-وحیــد 
حیــدری تودشــکی بــه ش ش 31 4-نجمــه 
ــه  ــه ش ش 31 5-مرضی ــکی ب ــدری تودش حی
حیــدری تــو دشــکی بــه ش ش5  و بجــز 
نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد .اینــک بــا انجــام 
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک 
نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی 
ــد از  ــزد او باش ــی ن ــه از منوف ــا وصیتنام دارد و ب
تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یکمــاه بــه 
ــد.  ــادر خواه ــی ص ــم دارد و اال گواه دادگاه تقدی

شورای حل اختالف کوهپایه 

آگهی مزایده اموال غیر منقول
اجــرای احــکام شــعبه نهــم کیفــری دادگســتری 

اصفهــان در نظــر دارد در خصــوص کالســه پرونــده 
96/328 ش/ 9 جلســه مزایــده ای 97/8/15  
ــد  ــزار نمای ــی 11 برگ روز ســه شــنبه ســاعت 10 ال
موضــوع مزایــده عبارتســت از فــروش ششــدانگ 
ــش 6  ــی از 2248 بخ ــی 2581/ فرع ــالک ثبت پ
ثبتــی اصفهــان متعلــق بــه آقــای محمــد حســن 
کریمــی حبیــب آبــادی فرزنــد نصرالــه بــه آدرس 
اصفهــان : خ گلــزار جنــب مؤسســه قرآنــی بینــه 
ــرکت  ــکات ش ــگ ، ش ــبز رن ــالک 30 درب س پ
فــراز پنــداران آریــا مــوج بــه مبلــغ 3333404000 
ریــال حیدرصادقیــه بــه مبلــغ 1687800000 ریــال 
ــن  ــال ، رامی ــه مبلغ3701110000ری ــی ب ــا قرائ ،رض
قضــوی بــه مبلــغ 1664300000 ریــال ، محمودرضــا 
بخشــی بــه مبلــغ 501500000 ریــال ، فربــد 
کریمــی بمبلغ1078100000ریــال ، محمــود کریمــی 
ــود  ــی محم ــال ،نجفعل ــغ 3214070000ری ــه مبل ب
خانــی بــه مبلــغ1745000000 ریــال ، امیــر حســین 
بحرالعلومیــان به مبلــغ 1272792000ریــال ، میالد 
ــال ، ایمــان  ــغ 2356520000 ری ــه مبل ــان ب تبریزی
ــال ،  ــغ 1128880000 ری ــه مبل ــروی ب ــی غ مدرس
نیــره نیــک رو به مبلــغ 223470000 ریال ، شــرکت 
ــور  ــال ،منص ــغ 984559320 ری ــه مبل ــاب ب ش
حاتمــی بــه مبلــغ 842000000 ریــال شــرکت پارس 
درمــان پــاد بــه مبلــغ 585700000 ریــال ، شــرکت 
وکیــوم پــارس بمبلــغ 4975490 ریــال ، هامــون 
ــا میــری مقــدم بــه مبلــغ 471811200 ریــال ،  باب
محمــد حســن ســهرابی بــه مبلــغ 80000000 ریــال 
، غالمرضــا طهماســبی بــه مبلــغ 556000000 ریال ، 
شــرکت پــارس پیــچ بــه مبلــغ2036200000 ریــال ، 
مشــخصات محــل طبق نظریــه کارشناســی بدین 
شــرح مــی باشــد  پــس از بازدیــد از پــالک ثبتــی 
اشــاره شــده و بررســی های انجــام گرفته بــر روی 
مــدارک پرونــده بــا توجــه بــه عــدم امــکان تعیین 
ــت ســاخت و  ــن و وضعی ــری زمی ــت کارب وضعی
ــا  ســاز هــای انجــام شــده پــس از هماهنگــی ب
آن شــعبه محتــرم از شــهرداری بهارســتان مــوراد 
اســتعالم و پاســخ مربوطــه طــی نامــه 96/1836 
ن1 مــورخ96/12/26 از جانب شــهرداری بهارســتان 
اعــالم شــده اســت پاســخ اشــاره شــده در تاریــخ 
97/1/26 واصــل گردیــده اســت بــر ایــن اســاس 
بــا توجه به پاســخ شــهرداری بهارســتان و بررســی 
ــری  ــوع کارب ــه ن ــام گرفت ــی انج ــای کارشناس ه
ــه  ــه مــدارک ارائ ــا توجــه ب پــالک اشــاره شــده ب
شــده فضــای ســبز بــوده و ســاختمانهای ایجــاد 
ــه  ــد نکت ــی باش ــداث م ــوز اح ــد مج ــده فاق ش
حائــز اهمیــت اینکــه بر اســاس اعــالم شــهرداری 

بهارســتان امــکان تغییــر وضعیــت کاربــری زمین 
ــخ ارســال  ــا تاری ــن ت ــده وجــود دارد بنابرای در آین
ایــن نظریــه کارشناســی ، کاربــری زمیــن فضــای 
ــط  ــتی توس ــه بایس ــردد ک ــی گ ــالم م ــبز اع س
کارشناســی ذی صــالح رشــته مربوطــه ارزیابــی 
گــردد و ســاختمانها نیــز با توجــه به فقــدان مجوز 
احــداث تــا ایــن تاریــخ و بــا توجــه بــه عــدم ارائــه 
مجــوزات مربوطــه بــدون ارزش می باشــد.با توجه 
بــه توضیحــات فوق االشــاره در نظــر گرفتن جمیع 
جهــات و دارا بــودن ســند انشــعابات ، تأسیســات 
ــت در  ــود فعالی ــودن ، وج ــور ب ــهری ، محص ش
ملــک ، موقعیــت مکانی ملــک و دسترســی از دو 
طــرف بــه معابــر اصلــی نزدیکــی بــه مراکــز مهــم 
و ... ملــک ارائــه شــده بــه عنــوان ملــک فضــای 
ســبز ) کشــاورزی بــا قابلیــت بالقــوه بهینــه هــر 
ــال  ــزار ری ــون و پانصــد ه ــع ســه میلی ــر مرب مت
و مســاحت کل پــالک ســه هــزار و چهارصــد 
ــع موجــود و تحــت  ــر مرب ــع )3400 مت ــر مرب مت
ــک و  ــالم مال ــه اع ــه ب ــا توج ــک ب ــرف مال تص
اظهــارات کارشناســان محتــرم ثبتــی موجــود 
در پرونــده ( بــه قیمــت یــازده میلیــارد و نهصــد 
ــی  ــی م ــال ارزیاب ــال )11900000000 ری ــون ری میلی
گــردد .ضمنــا نشــانی ملــک مذکــور : بهارســتان 
- ناحیــه مــرغ - ابتــدای جــاده قلعــه شــور مــی 
باشــد. قابــل ذکــر اســت حســب گــزارش کالنتری 
مربوطــه بخشــی از پــالک ثبتــی یــد مســتأجر به 
نــام آقــای محمــود عباســی و ســید محمدرضــا 
طاهریــان مــی باشــد کــه حســب قــرارداد 
پیوســت از مــورخ 95/5/1 الــی 96/5/1 مــی 
باشــد لیکــن حســب اظهارامــری از مســتأجر بــه 
مــدت 5 ســال در اختیــار آنــان قــرار گرفتــه اســت 
ــی  ــرارداد اطالع ــد ق ــرا از تمدی ــن اج ــا ای ، ضمن
ــه  ــال ماهیان ــاره 216000000 ری ــغ اج ــدارد و مبل ن
ــی  ــد م ــن خری ــی باشــد طالبی ــال م 18000000ری
تواننــد پنــج روز قبــل از مزایــده ضمــن هماهنگــی 
بــا ایــن اجــرا از محــل بازدیــد نماینــد ، مزایــده از 
ــرادی  ــا اف ــرد ی ــروع و ف ــی ش ــت کارشناس قیم
برنــده مزایــده میباشــند کــه باالتریــن قیمــت را 
پیشــنهاد نماینــد و ده درصــد مبلــغ کارشناســی را 
نقــدا همــراه داشــته باشــد : مزایــده در ســاختمان 
خیابــان  در  واقــع  اصفهــان  دادگســتری  کل 
 شــهید نیکبخــت طبقــه همکــف اتــاق 30 برگــزار 

می گردد 
ــعبه  ــکام ش ــرای اح ــر اج ــف 267729 مدی م ال
ــان - جمشــید  ــری دادگســتری اصفه ــم کیف نه

ــی تاجمیرریاح
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ــه  ســرمربی تیــم فوتبــال ســایپا می گویــد مهــدی تــاج بایــد ب
اختالفــات میــان تیــم ملــی بزرگســاالن و امیــد بپــردازد. 

علــی دایــی در گفت وگــو بــا ایســنا دربــاره انتخابــش بــه عنــوان 
بهتریــن مهاجــم تاریــخ جــام ملت هــای آســیا اظهــار کــرد: مردم 
همیشــه بــه مــا لطــف داشــته اند. مــا اول خــدا را داریــم و بعــد 
حمایــت مــردم را خواهیــم داشــت. مردم همیشــه محبتشــان را 
بــه مــن نشــان داده انــد و مــا چــه در کارهــای اجتماعــی و چه در 

بخــش ورزش مــورد لطــف مــردم قــرار می گیریــم. 
ــازی اش  ــد آماده س ــران و رون ــال ای ــی فوتب ــم مل ــاره تی او درب
بــرای جــام ملت هــای آســیا گفــت: مــن زیــاد اخبــار رســانه ها 
را دنبــال نمی کنــم و نمی دانــم چــه هجمــه ای بــه وجــود 
ــا  ــود دارد؛ ام ــی وج ــم مل ــاره تی ــی ای درب ــه حواش ــده و چ آم
ــم  ــه داری ــا وظیف ــه م ــی هم ــک ایران ــوان ی ــه عن ــم ب  می دان

از تیــم ملــی حمایــت کنیــم. در حــال حاضــر کــه زمــان کوتاهــی 
تــا جــام ملت هــای آســیا باقــی مانــده اســت، بایــد همــه از تیــم 
ملــی حمایــت کنیــم، کنــار تیــم ملــی باشــیم و هــر کســی ایــن 

تیــم را هدایــت می کنــد مــورد حمایــت قــرار دهیــم. 
وی دربــاره اختالف نظرهایــی کــه میــان اســتیلی و اعضــای تیــم 
ــه وجــود  ــی بزرگســاالن ب ــم مل ــی روش و تی ــا ک ــد ب ــی امی مل
آمــده اســت، گفــت: مــن از ایــن اخبــار زیــاد اطــالع نــدارم کــه 
بخواهــم اظهارنظــر دقیقــی بکنــم؛ امــا بــه نظــرم بــه دلیــل اینکه 
ــتند،  ــال هس ــیون فوتب ــه فدراس ــا زیرمجموع ــن تیم ه ــه ای هم
آقــای تــاج بایــد همــه را بــه آرامــش دعــوت کنــد. مگــر می شــود 
ــان مشــکل  ــا تیــم ملــی امیــد و جوان تیــم ملــی بزرگســاالن ب
ــن مســائل را حــل ــد ای ــا بای ــاج حتم ــای ت  داشــته باشــد؟ آق

 کند.

رئیــس فدراســیون قایقرانــی از حل نشــدن مشــکل دریافــت 
ارز بــرای اعــزام تیــم جوانــان بــه مســابقات قهرمانــی آســیا خبــر 
 داد و گفــت: تمــام تالشــم را می کنــم تــا ایــن مشــکل حــل 

شـود.
ــان  ــای آرام جوان ــی آب ه ــم قایقران ــر، تی ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
ــان هفتــه جــاری راهــی  ــر ۲۳ ســال کشــورمان قــرار اســت پای زی
ازبکســتان شــود تــا در مســابقات قهرمانــی آســیا شــرکت کنــد؛ امــا 
تــا بــه امــروز مســئله دریافــت ارز ایــن تیــم حــل نشــده اســت و 
چنانچــه ظــرف یکــی، دو روز آینــده ایــن مشــکل حــل نشــود، اعزام 

تیــم لغــو خواهــد شــد.
ــا  ــو ب ــی، در گفت وگ ــیون قایقران ــس فدراس ــی، رئی ــا امین غالمرض
خبرنــگار مهــر گفــت: اعــزام ایــن تیــم مشــکل دارد؛ امــا قرار نیســت 
 همیشــه ما از مشــکالت حرف بزنیم؛ زیرا باید مشــکل را حل کنیم.

ــم و  ــم را حــل کن ــزام تی ــا مشــکل اع ــه مــن اســت ت ــن وظیف  ای
ــود. ــل ش ــئله ح ــن مس ــده ای ــت باقی مان ــن فرص ــدوارم در ای امی

وی افــزود: مــا بــه وزارت ورزش نامــه زده ایــم و قــرار اســت وزارتخانه 
مــا را بــرای دریافــت ارز بــه بانــک معرفــی کنــد تــا بتوانیــم ارز ثانویه 

را دریافــت کنیم.
امینــی خاطرنشــان کــرد: تیــم قــرار اســت پنجشــنبه راهــی 
مســابقات قهرمانــی آســیا شــود. تمــام کارهــای اعــزام تیــم انجــام 

ــد.  ــاق بیفت ــن اتف ــا ای ــم ت ــالش می کنی ــت و ت ــده اس ش
ــه  ــان ب ــر قایقران ــرد: اگ ــح ک ــی تصری ــیون قایقران ــس فدراس رئی
ــال  ــت. اص ــه اس ــا فاجع ــد، واقع ــیا نرون ــی آس ــابقات قهرمان مس
نمی خواهــم در ایــن زمینــه صحبــت کنــم و چیــزی بگویــم. 
ــن  ــن مســابقات تمری ــرای حضــور در ای ــاه اســت ب ــان ۹ م پاروزن
ــود. ــل ش ــکل ح ــن مش ــر ای ــه زودت ــدوارم هرچ ــد و امی کرده ان
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ــا دیــدار  کمتــر از یــک هفتــه یــا دقیق تــر 6 روز ت
حســاس پرســپولیس مقابــل الســد باقــی مانــده 

اســت. 
ــق  ــت موف ــدار رف ــه در دی ــت ک ــای پایتخ قرمزه
شــدند در یــک بــازی دراماتیــک تیــم الســد را بــا 
ژاوی و دیگــر ســتارگانش در قطــر شکســت دهند، 
ــان  ــگ قهرمان ــال لی ــه فین ــود ب ــرای صع ــاال ب ح
ــاج  ــه احتی ــک تســاوی در خان ــه ی آســیا فقــط ب
دارنــد؛ امــا معضــل بــزرگ پرسپولیســی ها در ایــن 
دیــدار غیبــت چنــد مهــره کلیــدی اســت؛ حســین 
ــی ها،  ــختکوش پرسپولیس ــع س ــی، مداف ماهین
بــه دلیــل مصدومیــت عمــال کل فصــل را از دســت 
داده اســت و بایــد پــای خــود را بــه تیــغ جراحــی 

بســپارد. 

روزهــای  ایــن  آمــاده  رســن،  هافبک  بشــار 
ــادرش  ــم ازدســت دادن م ــز در غ پرســپولیس، نی
ســوگوار بــوده و ممکــن اســت چنــد تمریــن 
پرســپولیس را از دســت بدهــد. البتــه رســن قطعا 
در دیــدار برگشــت حضــور خواهــد داشــت و بعیــد 
ــود  ــه کمب ــه ب ــا توج ــو ب ــد برانک ــر می رس ــه نظ ب
ــد. ــتفاده نکن ــی اس ــب اصل ــن از او در ترکی بازیک
ــن  ــم ای ــی ه ــد نورالله ــد و احم ــا بیرانون علیرض
دارنــد  حضــور  ملــی  تیــم  اردوی  در   روزهــا 
و فعــال در تمرینــات قرمزهــا حضــور ندارنــد؛ امــا 
ــده  ــه آین ــدار هفت ــرای دی ــز ب ــن نی ــن دو بازیک ای
مشــکلی نخواهنــد داشــت و احتمــاال در ترکیــب 
اصلــی پرســپولیس در مقابــل الســد حضــور 

ــت.  ــد داش خواهن
ســید جــالل حســینی، امیــد عالیشــاه و شــجاع 
ــد  ــی دارن ــای جزئ ــز مصدومیت ه ــل زاده نی خلی

کــه اگــر اتفــاق خاصــی در ایــن مــدت روی 
ندارنــد؛  بازی کــردن  بــرای  مشــکلی  ندهــد، 
روزهــای  ایــن  تمرینــات  حــال  ایــن  بــا 
پرســپولیس بــا همیــن انــدک بازیکنــان موجــود 
امیدوارنــد  سرخپوشــان  و  می شــود  دنبــال 
را  آزادی  هــوادار خــود  هــزار  بــا حمایــت 80 
تبدیــل  الســد  بــرای  ســوزان  جهنمــی   بــه 

کنند.
 السد قطر

در طــرف دیگــر الســد تقریبــا بــا تمــام قــوا خــود را 
بــرای دیــدار برگشــت آمــاده کــرده اســت. 

ایــن تیــم در ایــن هفتــه از رقابت هــای جــام 
حذفــی قطــر بــه بازیکنــان اصلــی خود اســتراحت 
داد و بــا ترکیــب بازیکنــان جــوان و امیدهــای خود 
ــرای  ــه مصــاف الریــان رفــت. حاصــل کار امــا ب ب
الســدی ها یــک فاجعــه تمام عیــار بــود. الســد در 
ایــن دیــدار بــا نتیجــه هشــت بر صفــر مقابــل تیم 

الریــان شکســت خــورد. 
ــه  ــد ک ــد الس ــم امی ــرمربی تی ــد، س ــام زای هش
ــر عهــده داشــت،  ــازی ب هدایــت آنهــا را در ایــن ب
دربــاره ایــن نتیجــه گفــت: الریــان بــا تیــم کامــل 
در ایــن مســابقه حاضــر شــد و ایــن در حالــی بــود 
کــه مــا بــا تیــم زیــر ۲0 ســال حضــور یافتــه بودیم 
و فقــط ســه بازیکــن اصلــی را در اختیار داشــتیم و 

طبیعــی بــود کــه قــدرت آنهــا بیشــتر بــود.

ــای  ــت گل ج ــوردن هش ــه خ ــه داد: البت وی ادام
ــید  ــته باش ــر داش ــن را در نظ ــدارد و ای ــه ن توجی
ــه  ــورد ک ــم خ ــازی رق ــان ب ــی در جری ــه اتفاقات ک
باعــث رقم خــوردن ایــن نتیجــه شــد. تصمیمــات 
داوری در ایــن نتیجــه تأثیرگــذار بــوده اســت؛ امــا 
بازیکنانــم بایــد یــاد بگیرنــد بــه جــای اینکــه ذهن 
خــود را درگیــر ایــن مســائل کننــد، بداننــد تصمیــم 
ــازی  ــه ب ــای ادام ــود را مهی ــردد و خ داور برنمی گ

کننــد.

در حــال حاضــر حســن هیــدوس، طــارق ســلمان، 
خوخــی  بونجــاح،  بغــداد  الهاجــری،  ســالم 
عبدالکریــم و پــدرو میگوئیل در تمرینــات تیم های 
ملــی خود حضــور دارنــد و احتماال از روز پنجشــنبه 

ــه تمرینــات تیــم خــود اضافــه خواهنــد شــد.  ب

الســد قطــر با توجــه به محرومیت ســعد الشــیب، 
ــت  ــرد مثب ــر عملک ــد ب ــت بای ــازی برگش ــرای ب ب
مشــعل برشــام، دروازه بــان جــوان خود، تکیــه کند؛ 
دروازه بانــی کــه در بــازی مقابــل اســتقالل در مرحله 
یک چهــارم نشــان داد از تجربــه زیــادی برخــوردار 
نیســت؛ اتفاقــی کــه باعــث شــده اســت کادر فنــی 
ایــن تیــم طــی روزهــای اخیــر تمرینات مســتمری 
را بــرای او در نظــر بگیــرد تــا از نظــر ذهنــی و کیفــی 

او را مهیــای ایــن جــدال کنــد. 
کاروان الســد احتمــاال روز یکشــنبه بــه تهــران 
خواهــد آمــد تــا خــود را بــرای بــازی روز یکــم آبــان 
برابــر پرســپولیس در اســتادیوم آزادی مهیــا کنــد.
ــدان  ــگاه اول کار چن شکســت الســد در آزادی در ن
ــه  ــد توج ــا بای ــد؛ ام ــر نمی رس ــه نظ ــواری ب دش
داشــت الســد در همیــن ورزشــگاه آزادی تیــم 
اســتقالل را در مقابــل چشــمان هــزاران تماشــاگر 
درهــم کوبیــد. درنتیجــه شکســت دادن ایــن تیــم 
ــژه  ــت؛ به وی ــانی نیس ــری کار آس ــخت قط جان س
ــدان  ــه چن ــک گل، اندوخت ــا ی ــرد ب ــه ب ــه نتیج ک
ــل  ــن دلی ــه همی ــد؛ ب ــه حســاب نمی آی ــی ب بزرگ
قرمزهــا بــه تمرکــز زیــاد و البتــه حضــور هــواداران 

ــد.  ــاز مبرمــی دارن خــود نی
امیدواریــم روز یکــم آبــان بــا صعــود پرســپولیس 
بــه فینــال آســیا شــاهد یــک روز تاریخــی دیگــر در 

فوتبــال کشــورمان باشــیم.

،،
شکســت دادن ایــن تیــم جان ســخت 
قطری کار آســانی نیســت؛ به ویژه که 
نتیجه برد با یک گل اندوخته چندان 

بزرگــی بــه حســاب نمی آید

توپ و تور

زمان بازگشت سه مصدوم سپاهان
مشخص  شد

فیزیوتراپیســت تیــم فوتبــال ســپاهان گفــت: ســعی 
می کنیــم کــی روش اســتنلی و والدیمیــر کومــان را بــه 

دیــدار لیــگ برتــر برســانیم.
ــاره  ــی درب ــدی صدیق ــزارش »ورزش ســه«، مه ــه گ ب
وضعیــت جســمانی میالد ســرلک اظهــار کرد: ســرلک 
ــتان  ــکاری در بیمارس ــق ورزش ــکل فت ــل مش ــه دلی ب
ــد  ــت و رون ــرار گرف ــی ق ــل جراح ــت عم ــرا تح الزه
درمانــی او تــا زمــان برگشــت بــه تمرینــات تیــم ســه 
هفتــه اســت. بــا توجــه بــه طوالنی بــودن رونــد درمــان 
ســرلک، احتمــاال تیــم ســپاهان دو یــا ســه بــازی ایــن 

بازیکــن را در اختیــار نخواهــد داشــت. 
صدیقــی دربــاره شــرایط کومــان تصریح کــرد: والدیمیر 
کومــان دردی در ناحیــه کشــاله ران پــای چــپ داشــت 
کــه براســاس تشــخیص پزشــک، مراحــل درمــان او را 
شــروع کردیــم و در حــال حاضــر شــرایط خوبــی دارد و 
از فــردا وارد تمرینــات تیــم می شــود؛ ولی حضــور او در 
بــازی روز جمعــه مقابــل نســاجی مازنــدران بــا توجــه 

بــه تصمیــم کادر فنــی و ســرمربی تیم اســت. 
ــه  ــا اشــاره ب ــال ســپاهان ب فیزیوتراپیســت تیــم فوتب
وضعیــت جســمانی کــی روش اســتنلی تصریــح 
کــرد: اســتنلی کــه از ناحیــه زانــوی پــای چــپ دچــار 
ــرایط  ــر ش ــال حاض ــود، در ح ــده ب ــیب دیدگی ش آس
ــن  ــد. ای ــی را طــی می کن ــی دارد و مراحــل درمان خوب
بازیکــن نیــز ماننــد کومــان از فــردا بــا ســایر بازیکنــان 

ــن خواهــد کــرد. ســپاهان تمری

تعامل تراکتور و ذوب آهن برای 
انتقال بازیکن

دو مدیــر عامــل باشــگاه های تراکتورســازی وذوب آهن 

بــا یکدیگــر دیــدار و گفت وگــو کردنــد. 

علیرضــا اســدی، مدیــر عامــل باشــگاه تراکتورســازی، 
ــا  ــه اصفهــان در یــک نشســت دوســتانه ب ــا ســفر ب ب
ســعید آذری، مدیــر عامــل باشــگاه ذوب آهــن، دیــدار 

کــرد. 
در ایــن دیــدار بحــث همکاری هــای بیــن دو باشــگاه 
ــن  ــادل بازیک ــر تب ــر س ــن ب ــازی و ذوب آه تراکتورس

انجــام شــد. 
ایــن دیــدار در دفتــر باشــگاه ذوب آهــن اصفهــان برگزار 
ــل  ــر عام ــان مدی ــس از آن اســدی و همراه شــد و پ
ــی  ــال و آکادم باشــگاه تراکتورســازی از مدرســه فوتب

ذوب آهــن بازدیــد کردنــد.

کوتاه اخبار 
موسوی به پیام مشهد پیوست

ســید محمــد موســوی، ســرعتی زن باســابقه تیــم ملــی 
والیبــال، بــا وجــود اعــالم انصرافــش از بــازی در لیــگ تا 

نیم فصــل، بــه تیــم پیــام مشــهد پیوســت. 
ســید محمــد موســوی، ســرعتی زن باســابقه تیــم ملــی 
ــود  ــرده ب ــالم ک ــش اع ــد روز پی ــه چن ــران ک ــال ای والیب
حاضــر بــه بــازی در لیــگ برتــر ۹۷ تــا نیم فصــل نیســت، 
درنهایــت دو روز مانــده بــه آغــاز رقابت هــا بــه تیــم پیــام 
مشــهد پیوســت تــا مشــهد بــا خریــد ســید، بمــب نقل و 

انتقــاالت را بــه نــام خــود ثبــت کنــد. 
ــم شــهرداری  ــه تی ــاالت ب ــل و انتق ــاز نق موســوی در آغ
ارومیــه پیوســته بــود؛ ولــی پــس از شــرایط نابســامان 
مدیریتــی و مالــی در ایــن تیــم از ایــن  باشــگاه جدا شــد 
و بــا وجــود اعــالم انصرافــش از بــازی روز گذشــته، بــه 

ــت.  ــهدی ها پیوس ــع مش جم
محمــد موســوی از ســال ۱۳8۵ تــا ۱۳۹۷ در ۱۲ دوره 
لیــگ برتــر حضــور داشــته و در طــول ایــن مــدت بــا ۱۱ 
تیــم بــه عنــوان قهرمانــی دســت یافتــه اســت کــه ایــن 
تعــداد قهرمانــی بــرای یــک بازیکــن در لیــگ ایــران یک 

ــد. ــاب می آی ــه حس ــرد ب ــورد منحصربه ف رک

 نخستین مدال آور تاریخ 
کشتی فرنگی ایران درگذشت

پیشکســوت کشــتی، مربــی اســبق تیــم ملــی و دارنــده 
مــدال برنــز کشــتی فرنگــی جهــان درگذشــت. 

ــی کشــتی  ــم مل ــی، عضــو اســبق تی علیرضــا قلیچ خان
فرنگــی ایــران کــه در مســابقات ســال ۱۹6۱ ژاپــن 
نخســتین مــدال کشــتی فرنگــی را بــه گــردن آویخــت، 

ــت.  ــی را وداع گف دار فان
براســاس اعــالم فدراســیون کشــتی زمــان مراســم 
ــالم  ــا اع ــوم متعاقب ــم آن مرح ــر و ترحی ــییع پیک تش

می شــود.

 حذف کماندار ایرانی از 
المپیک جوانان

در ادامــه رقابت هــای تیروکمــان المپیــک جوانــان 
ــی از  ــوگند رحمان ــرادی، س ــرو انف ــن و در ریک در آرژانتی
ــه  ــه مرحل ــبانی ب ــا ش ــد و رض ــذف ش ــا ح دور رقابت ه

یافــت.  راه  یک هشــتم 

ــاز از بیــن ۳۲  ــا کســب 6۳۱ امتی ســوگند رحمــان کــه ب
ورزشــکار در جایــگاه بیســتم قــرار گرفتــه بــود، در مرحلــه 
ــا  ــت و ب ــرار گرف ــن ق ــداری از اوکرای ــر کمان ــی براب حذف
نتیجــه 6 بــر ۲ مغلــوب ایــن کمانــدار و از دور رقابت هــای 

المپیــک جوانــان حــذف شــد. 
رضــا شــبانی چهارشــنبه ۲۵ مهــر ســاعت ۱8 بــه مصــاف 

کمانــداری از روســیه خواهــد رفــت.

ورزش
فدراسیون قایقرانی به دنبال ارز ثانویهتاج باید اختالف ها را حل کند

آخرین اخبار و اطالعات از اردوی پرسپولیس و السد

6 روز حساس برای پرسپولیس

ــدار آب  ــن پای ــور تأمی ــه منظ ــهر زواره ب ــاری در ش ــال ج در س
شــرب باکیفیــت، شــبکه آب شــرب مجــزا از آب بهداشــتی اجرا 

شــد.
ــان گفــت:  ــر عامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفه مدی
در ســال جــاری شــبکه ای بــه طــول ۱۲کیلومتــر بــرای تأمیــن 
پایــدار آب شــرب مــردم شــهر زواره اجــرا و به دنبال آن ۲0 شــیر 

برداشــت در نقــاط پرتــردد شــهر نصــب شــد.
ــی از  ــه شــهر زواره یک ــان اینک ــا بی ــی ب ــدس  هاشــم امین مهن
ــع شهرســتان اردســتان اســت، افــزود: شــهر اردســتان در  تواب
ــرار  ــزرگ ق ــان ب ــانی اصفه ــرح آبرس ــال ط ــط انتق ــای خ انته
دارد؛ ایــن در حالــی اســت کــه خــط انتقــال آب بــه شهرســتان 

ــر اســت. ــه طــول ۱۱0 کیلومت اردســتان ب
ــه EC زیــاد آب در شــهر زواره اشــاره کــرد و خاطرنشــان  وی ب
ســاخت: EC آب در شــهر زواره تــا حــدودی زیــاد اســت؛ 
بنابرایــن بــا آب طــرح مخلــوط می شــود و ســپس بــا کیفیتــی 
ــردم  ــار م ــدا از آب بهداشــتی در اختی ــوب در شــبکه ای ج مطل
ــی  ــترکان را در پ ــت مش ــر رضای ــن ام ــه ای ــرد ک ــرار می گی ق

داشــته اســت.
مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان بــه 
بیــش از ۵0درصــد کاهــش تخصیــص آب طــرح بــه شهرســتان 
اردســتان پرداخــت و بیــان داشــت: در نیمــه اول ســال جــاری 
آبریــز  از حوضــه  کاهــش تخصیــص آب شــرب اســتان 
ــه  ــتان هایی را ک ــه شهرس ــص آب ب ــزان  تخصی ــده رود، می زاین
تحــت پوشــش طــرح آبرســانی بودنــد، تحــت تأثیــر قــرار داد؛ 
بــه گونــه ای کــه در ایــن راســتا اردســتان بــا کاهــش ۵0درصــدی 

ــه رو شــد. روب
بــه راه انــدازی دســتگاه آب  بــا اشــاره  امینــی  مهنــدس 
شــیرین کن در شــهر مهابــاد اظهــار داشــت: شــهر مهابــاد، یکــی 
دیگــر از توابــع اردســتان اســت کــه بــا واگــذاری ۳ هــزار و ۷00 
انشــعاب، آب شــرب جمعیتــی بیــش از ۱0 هــزار و ۱00 نفــری 

تأمیــن می شــود.

وی افــزود: بــا ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی یــک دســتگاه 
ــدازی شــده اســت؛ زیــرا  ــاد راه ان آب شــیرین کن در شــهر مهاب
ــس در  ــرو زیمن ــزار میک ــش از 4 ه ــهر بی ــن ش EC آب در ای
ســانتیمتر اســت؛ بنابرایــن یکــی از راه هــای تأمیــن آب شــرب 
مطلــوب در شهرســتان مهابــاد، راه انــدازی آب شــیرین کن بــوده 
اســت کــه ایــن دســتگاه بــا ســرمایه گذاری ۲.۵ میلیــارد تومــان 
ــدازی  ــر  راه ان ــه در ســال های اخی ــر در ثانی ــت ۱4 لیت ــا ظرفی ب

شــد.
ــهر  ــی در ش ــت آب قنات ــه کیفی ــاره ب ــا اش ــی ب ــدس امین مهن
مهابــاد تصریــح کــرد: آب قناتــی در شــهر مهابــاد از لحــاظ کیفی 
بســیار گواراســت؛ بــر ایــن اســاس پــروژه لوله کشــی آب قنــات 
بــه  ســطح شــهر بــه منظــور برخــورداری مــردم ایــن شــهر از این 

آب گــوارا اجرایــی شــد.
ــاد  ــهر مهاب ــطح ش ــه س ــات ب ــال آب قن ــا انتق ــزود: ب وی اف
هم اکنــون مــردم از طریــق چندیــن شــیر برداشــت از آب 
ــوند. ــد می ش ــرب بهره من ــور ش ــه منظ ــات ب ــن قن ــوارای ای گ

ــی در فصــل تابســتان در  ــار بحــران کم آب ــه چگونگــی مه وی ب
ــه اول ســال  ــرد: در نیم ــح ک شــهر اردســتان پرداخــت و تصری
جــاری بــا توجــه بــه کاهــش ۵0درصــدی آب طــرح و از ســویی 
ــی  ــرای برون رفــت از چالــش کم آب ــی، ب ــع محل ــاد مناب EC زی

بخشــی از آب انبارهــای موجــود در شــهر را وارد مــدار کردیــم.
مهنــدس امینــی گفــت: بــرای نمونــه آب انبــار مســجد جامــع بــا 
ظرفیــت ۷00 متــر مکعــب کــه یکــی از آب انبارهــای قدیمــی در 
کشــور محســوب می شــود، در تابســتان ســال جــاری وارد مــدار 
شــد کــه ایــن امــر یکــی از راه هــای تأمیــن آب شــرب مــردم 

ایــن شهرســتان بــوده اســت.
وی افــزود: درســت اســت در تابســتان ســال جــاری توانســتیم 
بــا اجاره کــردن چاه هــا و دیگــر منابــع محلــی در شــهر اردســتان 
از پیامدهــای بحــران کم آبــی بکاهیــم، امــا بــه منظــور تأمیــن 
ــد یــک  ــدار آب شــرب شــهر اردســتان در تمــام فصــول بای پای

ــدازی شــود. دســتگاه آب شــیرین کن راه ان
مدیــر عامــل و رئیــس هیئــت شــرکت آب و فاضــالب اســتان 
اصفهــان گفــت: شــهر اردســتان قنــات دو طبقــه ای دارد کــه در 
ــر اســت و در حــال حاضــر کشــاورزان از آب ایــن  ــا بی نظی دنی
ــا وجــود ایــن در فصــل تابســتان  ــد؛ ب ــات اســتفاده می کنن قن
ــردم  ــرب م ــی از آب ش ــن بخش ــرای تأمی ــات ب ــن قن از آب ای

اســتفاده شــد.
ــعاب آب  ــزار و ۷00 انش ــتان ۷ ه ــن شهرس ــرد: ای ــالم ک وی اع
دارد کــه آب شــرب جمعیتــی بیــش از ۲4 هــزار نفــر را تأمیــن 

می کنــد. 

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان عنوان کرد:

تفکیک  شبکه آب شرب و بهداشتی شهر زواره اصفهان 
ادامه از صفحه اول

ــث  ــم باع ــان ه ــار اردوغ ــودن رفت ــر صــورت پیش بینی ناپذیر ب در ه
می شــود نتــوان بــه صــورت قطعــی آنــکارا را بــه زدوبنــد بــا ریــاض 
ــه رئیس جمهــور ترکیــه  در ایــن پرونــده محکــوم کــرد؛ بــرای نمون
ــات دوشنبه شــب از  ــات بیشــتری از تحقیق ــه جزئی ــا ارائ ــروز ب دی
ــواد  ــرای م ــت وجو ب ــر جس ــالوه ب ــت ع ــعودی گف ــولگری س کنس
ــاره  ــه دوب ــد ک ــدا کرده ان ــن ســاختمان پی ســمی، وســایلی را در ای

ــده اند. ــگ زده ش رن
ــتانبول  ــس اس ــد پلی ــزارش دادن ــروز گ ــه ای دی ــانه های ترکی رس
ــاض، در ایــن  ــگاه »محمــد العتیبــی«، سرکنســول ری عصــر اقامت
ــر دارد  ــم در نظ ــه ه ــتانی ترکی ــد و دادس ــش می کن ــهر را تفتی ش

ــد. ــی کن ــولگری را بازرس ــاختمان کنس ــاره س دوب
 مأموریت نظافتچی ها برای پاک سازی کنسولگری 

عربستان
الجزیــره از پاک ســازی مقــر کنســولگری عربســتان در اســتانبول 
از ســوی گروهــی کارگــر خدماتــی، پیــش از ورود بازرســان بــه ایــن 

محــل خبــر داد.
بــه گــزارش تلویزیونــی الجزیــره، پیــش از ورود محققــان ترکیــه ای 
بــه مقــر کنســولگری عربســتان در اســتانبول، گروهــی از کارگــران 
خدماتــی بــرای نظافــت و پاک ســازی ســاختمان کنســولگری وارد 

ایــن مــکان شــدند.
شــبکه تلویزیونــی الجزیــره بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: منبعــی در 
دفتــر دادســتانی کل ترکیــه بــه الجزیــره خبــر داده اســت بــا وجــود 
تــالش بــرای پاک ســازی کنســولگری عربســتان از ســرنخ ها 

کنســولگری  مقــر  از  اولیــه  بازرســی های  در  مســتندات،  و 
اســت آمــده  دســت  بــه  برجســته ای  مســتندات  و   دالیــل 

که کشته شدن جمال خاشقجی را تأیید می کند.
اتاق هــای  افــزود: اعضــای کمیتــه مــا تمامــی  ایــن منبــع 
کنســولگری را بازرســی کردنــد و توانســتند بــه ســرنخ ها و دالیــل 

ــد. ــت یابن ــی دس مهم
ــل کنســولگری عربســتان در اســتانبول  ــره در مقاب ــگار الجزی خبرن
در گزارشــی اعــالم کــرد ناخرســندی ترکیــه از تأخیــر عربســتان در 
ــی  ــد از کنســولگری، پــس از گفت وگــوی تلفن صــدور مجــوز بازدی
پادشــاه عربســتان و رئیس جمهــور ترکیــه بــه پایــان رســید؛ زیــرا 
ــه  ــات ترکی ــا مقام ــورش ب ــد کش ــد ش ــتان متعه ــاه عربس پادش
ــولگری از  ــی از کنس ــت. در بازرس ــد داش ــل خواه ــکاری کام هم
تجهیــزات مدرنــی اســتفاده شــده اســت کــه حتــی با گذشــت زمان 
ــا  ــد؛ ام ــار خــون و دی ان ای را شناســایی و کشــف کن ــد آث می توان
پیــش از آنکــه تیــم تحقیقاتــی ترکیــه وارد کنســولگری شــود، تیمی 
ــر  ــت و پاک ســازی مق ــا هــدف نظاف ــی ب ــک شــرکت خدمات از ی
ــن کار  ــه ای ــود ک کنســولگری وارد ســاختمان کنســولگری شــده ب

برخــالف قواعــد اساســی تحقیقــات اســت.
 سناریونویسی مشترک آمریکا و عربستان برای توجیه 

قتل »خاشقجی«
ترامــپ دوشنبه شــب بــا طــرح ایــن ادعــا کــه ممکــن اســت جمــال 
ــیده  ــل رس ــه قت ــر« ب ــای خودس ــت »نیروه ــه دس ــقجی ب خاش
باشــد، ســناریوی جدیــد خــود را بــرای تبرئــه عربســتان کلیــد زد.

ــا ادعــای  ــن ســناریو ب ــگاران جــوان، ای ــه گــزارش باشــگاه خبرن ب
دونالــد ترامــپ دربــاره احتمــال کشته شــدن خاشــقجی بــه دســت 
»قاتــالن خودســر« کلیــد خــورد و احتمــاال طــی روزهــای آینــده 
 خــط خبــری آن از ســوی ریــاض و مقامــات دولــت آمریــکا 

دنبال خواهد شد.
ــه  ــه تنبی ــی ب ــود تمایل ــان داده ب ــز نش ــن نی ــش از ای ــپ پی ترام
عربســتان نــدارد و بــه وضــوح اعــالم کــرده بــود تحریــم عربســتان 
ــرر  ــه ض ــه ب ــا توج ــور ب ــن کش ــه ای ــالح ب ــروش س ــف ف و توق
اقتصــادی آن بــرای آمریــکا بــه معنــای تنبیــه واشــنگتن اســت، 

ــاض. ــه ری ن
بــر همیــن اســاس، رئیس جمهــور آمریــکا بــا طــرح ایــن ادعــا کــه 
»ممکــن اســت افــرادی بــدون اطــالع ســران حکومــت ســعودی 
ــدی را  ــناریوی جدی ــند«، س ــانده باش ــل رس ــه قت ــقجی را ب خاش
مطــرح کــرده کــه هــدف آن مبراکــردن آل ســعود از ایــن پرونــده و 
رهایی یافتــن از فشــارهای ســنگین کنگــره بــرای توقــف فــروش 

تســلیحات بــه عربســتان اســت.
ظاهــرا عربســتان نیــز در حــال ایفــای نقــش مکمــل خــود 
در ایــن ســناریوی ســاختگی اســت؛ همچنان کــه ســی ان ان 
ــه  ــال تهی ــاض در ح ــر داده ری ــناس خب ــع ناش ــل از مناب ــه نق ب
خاشــقجی  قتــل  کــرده  اقــرار  آن  در  اســت کــه  گزارشــی 
درنتیجــه »اشــتباهاتی« اســت کــه در حیــن بازجویــی از او 
ــی  ــر قتل ــه اگ ــی اینک ــن یعن ــاده و ای ــاق افت ــولگری اتف در کنس
 صــورت گرفتــه، ایــن قتــل خواســت حاکمیــت عربســتان نبــوده 

است!
مجتهــد، فعــال توییتــری کــه بــه افشــاگر اســرار آل ســعود معروف 
اســت، در آخریــن توییــت خــود در این بــاره نوشــته اســت: ترامــپ 
ــت  ــن حقیق ــرای یافت ــو( را ب ــک پمپئ ــود )مای ــه خ ــر خارج وزی
دربــاره پرونــده جمــال خاشــقجی بــه عربســتان نفرســتاده 
ــاختگی  ــتان س ــا داس ــتاده ت ــاض فرس ــه ری ــه او را ب ــت؛ بلک اس
ــگ  ــلمان هماهن ــا بن س ــر« ب ــای خودس ــاره »نیروه ــود را درب  خ

کند.

تفتیش 9ساعته


