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تحلیل بازی ایران در مقابل پرتغال

حاکمیت مستضعفان
قرآن کریم در آیاتی چند که به چگونگی  انقالب آخرالزمان 
پرداخته، معیارها و محورهایی را تبیین کرده که بسیار مهم 
و در خور تأمل است؛ یکی از این محورها، حاکمیت طبقه 

فرودست و مستضعف است. 
در طول تاریخ بشری همواره و همیشه )به جز دوران 
کوتاهی، آن هم در جوامعی خاص و نه فراگیر و جهانی( 
مراکز قدرت مالی، سیاسی و نظامی در دست طبقات 

مستکبر و برتری طلب و سلطه طلبان اجتماعی بوده است 
که با دست یازی به منابع ثروت و کاالها و مواد، سلطه 
خود را بر خلق خدا استوار می ساختند و انسان ها را به 
دلخواه خود به کار می کشیدند و برده خویش می کردند. 

به  طور  ناهنجار  این جریان  قرآنی  وعده های  براساس 
اصولی و واقعی و نه شعاری و ادعایی، در انقالب نهایی 
تاریخ ره نیستی می پوید و طبقه قدرتمند از اریکه قدرت به 

زیر افکنده می شوند...

به قلم مدیرمسئولسرمقاله
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 گزارش کیمیای وطن درباره 
وضعیت دستمزد بافندگان فرش

 قصه تلخ
رنج و دسترنج

آمریکا باز هم سعودی ها را دوشید

100 میلیون دالر 
حق السکوت 
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مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اصفهان:
قصه گویی، ابزاری ارتباطی و 
فرهنگ ساز در جامعه است
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پازل حمایت از »تولید داخل« چگونه باید چیده شود؟

 مسیر سخت 
حمایت از تولید ملی
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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با نخبگان و استعدادهای برتر علمی: در ارتباطات علمی نگاه به کشورهای شرق باشد

 مهم ترین دستورکار امروز دشمن، تصویرسازی ناامیدکننده از اوضاع ایران است
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صفحه 3

 ۹ میلیون تن کاالی اساسی 
کشور شد وارد 

 معطلی و منت
نتیجه نگاه به غرب

مقام هــای مســئول و مدیــر دانشــکده ای در کریمــه دیــروز اعــام 
ــکده ای در  ــه دانش ــلحی ب ــرد مس ــورش ف ــان ی ــد در جری کردن
شــبه جزیره کریمــه، منفجرکــردن بمبــی در کافه تریــای آن و ورود 
مهاجــم بــه ســاختمان و تیرانــدازی بــه حاضــران، ۱۸ تــن کشــته 

شــدند.
بــه گــزارش خبرگــزاری رویتــرز، بنــا بــر اعــام مقام هــای محلــی 
ــن  ــاله همی ــر ۲۲ س ــجوی پس ــک دانش ــط ی ــه توس ــن حمل ای
دانشــکده انجــام شــده و تعــداد کشــته ها هــم بــه ۱۸ تــن افزایــش 

یافتــه اســت.
ــخن  ــم س ــه ه ــن حمل ــتی بودن ای ــی از تروریس ــای امنیت مقام ه
گفتــه بودنــد. تصاویــر ویدئویــی نشــان می دهــد خودروهــای حمل 
نیــرو و خودروهــای نظامــی در نزدیکــی دانشــکده پلی تکنیــک در 

شــهر »کــرچ« کریمــه صــف بســته اند.
ــه والدیــن دســتور  ــد مقام هــا ب ــی می گوی یکــی از ســاکنان محل
داده انــد بــه دالیــل امنیتــی فرزندانشــان را از مــدارس و مهدهــای 

کــودک ایــن شــهر خــارج کننــد. 

ــه  ــانه های کریم ــه رس ــکده، ب ــن دانش ــر ای ــووا، مدی ــگا گربنیک اول
ــت. ــده اس ــا پراکن ــه ج ــا در هم ــاد بچه ه ــت اجس گف

کمیتــه تحقیقــات، نهــاد اجــرای قانــون در حــوزه بررســی جرائــم 
ســنگین، اعــام کــرد اطاعــات اولیــه حاکــی از آن بــود کــه یــک 
ــن  ــای ای ــزی در کافه تری ــیای فل ــو از اش ــاری ممل ــیله انفج وس

دانشــکده منفجــر شــده اســت.
ــوان  ــتر نوج ــه بیش ــن ک ــدود ۵۰ ت ــود ح ــده ب ــه آم ــه اولی در بیانی

هســتند، زخمــی شــده اند.
تصاویــر منتشرشــده از صحنــه حادثــه توســط رســانه های محلــی 
نشــان می دهــد پنجره هــای طبقــه اول ایــن ســاختمان دو طبقــه 
شکســته  و مقــداری آوار بــه بیــرون از ســاختمان ریختــه اســت. در 

گزارش هــای اولیــه انفجــار ناشــی از گاز عنــوان شــده بــود.

ــوق  ــم حق ــنهاد ترمی ــی پیش ــت: بررس ــور گف ــاون رئیس جمه مع
کارکنــان دولــت بــا موافقــت رئیس جمهــور در دســتورکار دولــت قــرار 

دارد.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از ســازمان اداری و اســتخدامی، 
جمشــید انصــاری در مراســم تجلیــل از تاشــگران عرصــه خدمــت در 
جشــنواره شــهید رجایــی وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی تصریــح 
کــرد: برنامــه اصــاح نظــام اداری چــه در کل دولــت و چه در دســتگاه 
ــاه اجتماعــی، یــک برنامــه  ــد وزارت تعــاون، کار و رف حساســی مانن
ســاده، بســیط و کم اهمیــت نیســت و اجــرای درســت، دقیــق و کامل 
ــرای گــذر موفــق از چالش هــا و انجــام بهتــر  آن، تضمینــی اســت ب
ــردم را  ــدی م ــا ســطح بیشــتری از رضایتمن ــف ت ــر وظای و مطلوب ت

شــاهد باشــیم.
رئیــس ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور در ادامــه گفــت: در ایــن 
ــه و  ارتبــاط توقــع مــا از شــورای راهبــری توســعه مدیریــت وزارتخان
دســتگاه های تابعــه آن، پرداختــن جدی تــر بــه تعریــف برنامه هــای 
عملیاتــی و اجــرای آن در بخش هــای مختلــف اســت؛ بــه نحــوی کــه 
بتوانیــم ســال بــه ســال بــا وضعیــت بهتــری در ارائــه خدمــات ایــن 

وزارتخانــه و دســتگاه های تابعــه آن مواجــه باشــیم.
انصــاری در ادامــه بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه البتــه وظایفــی نیــز 
در ایــن ارتبــاط بــر عهــده ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور و دولت 
اســت کــه بایــد آنهــا را پیگیــری کنیــم، اذعــان داشــت: ازجملــه ایــن 
وظایــف، نــگاه مناســب بــه نیــروی انســانی شــاغل در دولــت اســت. 

دولــت بایــد در جهــت رعایــت عدالــت در پرداخــت بیــن دســتگاه ها 
اقــدام کنــد؛ امــا گام نخســت را بایــد خــود وزارتخانه هــا بردارنــد.

پرداخت هــای  در  تبعیض هــا  و  تفاوت هــا  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــازمان ها و  ــی و س ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــه تع ــان در وزارتخان کارکن
ــرای  ــار داشــت: ضــروری اســت ب ــه آن اظه دســتگاه های وابســته ب

ــود. ــدام ش ــه اق ــل وزارتخان ــض در داخ ــن تبعی ــع ای رف
وی تصریــح کــرد: ترمیــم حقــوق کارکنــان دولــت وظیفه دولت اســت 
ــم. بررســی پیشــنهاد  ــه کرده ای ــز پیشــنهادهای خــود را ارائ ــا نی و م
ترمیــم حقــوق کارکنــان دولــت بــا موافقــت رئیس جمهــور محتــرم در 
دســتورکار دولــت قــرار دارد و امیدواریــم در اســرع وقــت تصمیمــات 
در ایــن زمینــه نهایــی شــود و تکلیفــی کــه در تبصــره ســه مــاده ۲۹ 
قانــون برنامــه بــرای رعایــت عدالــت در پرداخت هــای دســتگاه های 

مختلــف در مشــاغل مشــابه بــر عهــده دارد، محقــق شــود.

روزنامــه ترکیــه ینــی شــفق در شــماره دیــروز خــود از فایلــی صوتــی  
نوشــت کــه در آن صــدای ســاخ »خاشــقجی« بــه گــوش می رســد؛ 
او بــا کمــال خونســردی هنــگام مثله کــردن جنــازه بــه افــراد 

ــه موســیقی توجــه کنیــد«. زیردســت خــود می گویــد »ب
ــن ارگان سیاســی و  ــوان مهم تری ــه عن ــه ب ــی شــفق ک ــه ین روزنام
ــروز در  ــت و توســعه شــناخته می شــود، دی ــی حــزب عدال تبلیغات
ــل  ــه فای ــه ب ــن روزنام ــرد ســردبیر ای ــژه اعــام ک ــزارش وی ــک گ ی
ــا جنایــت کنســولگری دســت  صوتــی حــاوی صداهــای مرتبــط ب

ــه اســت. یافت
در بخشــی از فایــل صوتــی کنســول عربســتان خطــاب بــه افــرادی 
کــه بــا روزنامه نــگار جمــال خاشــقجی درگیــر شــده اند، می گویــد: 
اینجــا و داخــل کنســولگری ایــن کار را انجــام ندهیــد. او را بــه جــای 

دیگــری منتقــل کنیــد و مــرا بــه دردســر نیندازیــد.
ــی  ــر می خواه ــد: اگ ــول می گوی ــه کنس ــاب ب ــراد، خط ــی از اف یک

ــی، ســکوت کــن. ــده بمان ــه عربســتان زن پــس از بازگشــت ب
ــل  ــن فای ــوای ای ــرد براســاس آنچــه از محت ــام ک ــی شــفق اع ین
صوتــی فهمیــده می شــود، شــکنجه گران جمــال خاشــقجی 
ــی«،  ــد العتیب ــور »محم ــولگری در حض ــه کنس ــس از ورود ب را پ
ــه مــورد ضــرب و شــتم و شــکنجه  سرکنســول ســعودی، بافاصل

ــق  ــدن او تزری ــه ب ــی ب ــیمیایی خاص ــواد ش ــد و م ــرار می دهن ق
ــردی  ــا حضــور ف ــل می رســانند؛ ســپس ب ــه قت ــد و او را ب می کنن
ــک  ــک پزش ــوان ی ــه عن ــه ب ــی ک ــح الطبق ــد صال ــام محم ــه ن ب
متخصــص کالبدشــکافی و فعال در ســرویس اطاعاتی عربســتان 
ــه موســیقی گــوش  ســعودی شــناخته می شــود، در حالــی کــه ب
می دهنــد انگشــت های جمــال خاشــقجی را قطــع می کننــد و در 
پایــان بــدون شــلیک گلولــه و بــا بریــدن ســر بــه کار خــود خاتمــه 

می دهنــد.
تمــام ایــن اتفاقــات هولنــاک فقــط در عــرض 7 دقیقــه و در اتــاق 

»محمــد العتیبــی«، سرکنســول ســعودی، صــورت گرفتــه اســت.
 فرار معنادار کنسول عربستان

بعدازظهــر سه شــنبه و دقایقــی پیــش از آنکــه موضــوع ورود 
ــی شــود،  ــزل کنســول عربســتان قطع ــه من ــه ب ــان ترکی کارآگاه
ــی خــاک ترکیــه را تــرک کــرد و بیشــتر  ــه طــور ناگهان کنســول ب
ــه  ــن موضــوع را برجســته و آن را ب ــروز ای ــه دی ــای ترکی روزنامه ه

ــد. ــی کردن ــات جــرم تلق ــش از اثب ــرار پی ــوان ف عن
دیــروز مولــود چــاووش اوغلــو، وزیر امــور خارجــه ترکیه، اعــام کرد: 
هــر آن ممکــن اســت دادســتان کل ترکیــه هــر فــردی را درزمینــه 
 جنایــت کنســولگری بازداشــت کنــد و مــورد بازجویــی قــرار دهــد.

ــر قــرار   ایــن مســئله موجــب آن شــد محمــد العطیبــی فــرار را ب
ــح دهــد. ترجی

لحظاتــی پــس از فــرار کنســول، پســر او بــه نــام ابراهیــم محمــد 
کــه در اســتانبول در رشــته طــب تحصیــل می کنــد، وارد کنســولگری 
شــد و محافظــان بــه دلیــل اینکــه از او عکــس و فیلم گرفته نشــود، 

چترهــای بــزرگ خــود را بــاز کردنــد.
کنســول عربســتان بــه مــدت 3 روز تمــام دیدارهــا و اقدامــات خــود 

را ابطــال کــرده و از خانــه اش بیــرون نیامده بـــود.
خبرنــگاران ترکیــه اعــام کردند بازرســی از منزل کنســول عربســتان 
لغــو شــده و او هنــگام تــرک فــرودگاه، بیــش از ۱۰ چمــدان بــزرگ 
بــه همــراه خــود بــرده اســت که بــه دلیــل قوانیــن خــاص مصونیت 
دیپلماتیــک، هیچ کــدام از ایــن چمدان هــا بازرســی نشــدند و 
ــول  ــوی کنس ــال ق ــه احتم ــد ب ــان می ده ــا نش ــم چمدان ه حج

عربســتان بــرای همیشــه ترکیــه را تــرک کــرده اســت.
در بازجویــی از ۲۸ مأمــور و خدمتکار ترکیه ای کنســولگری مشــخص 
ــل  ــروز تعطی ــه شــده ام ــا گفت ــه آنه ــت ب شــده اســت در روز جنای

ــد. ــان بروی ــه خانه هایت ــد ب ــم و می توانی ــچ کاری نداری اســت. هی
بــا وجــود تمــام ایــن مــدارک آمریــکا و آل ســعود تمام تــاش خود 
ــد؛  ــام می دهن ــت انج ــن جنای ــتن روی ای ــرای سرپوش گذاش را ب
بــه همیــن دلیــل و بــرای هماهنگــی بیشــتر بیــن دو کشــور مایــک 
پمپئــو، وزیــر امــور خارجــه آمریکا، سه شــنبه در عربســتان ســعودی 
عــاوه بــر پادشــاه و ولیعهــد بــا چنــد تــن از مقامــات امنیتــی ایــن 

کشــور نیــز دیــدار کــرد.

انفجار مهیب در دانشگاه کریمه
 ۱8 تن کشته شدند

موافقت روحانی با افزایش حقوق کارمندان

روزنامه »ینی شفق« ترکیه ابعاد جدیدی را از جنایت در کنسولگری سعودی فاش کرد:

ت های سالخی
ُ
ن
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ــاکمــک ــدشــرارتروزسهشــنبهگذشــتهب یــکبان
عوامــلنفــوذیخــودتعــدادیازنیروهایبســیجیو

کادرهنــگمــرزیایــرانرادرمیرجــاوهربــود.
ایــنافــرادبیــنســاعت۴تــا۵بامــدادروزسهشــنبه
درمنطقــهصفــرمــرزی»لولکــدان«درنزدیکــی
بخــشریــگملــکربــودهشــدند؛امــامــرزمیرجاوه

کجاســت؟
میرجــاوهتنهــامــرزقانونــیدرجنــوبشــرقکشــور
ــی ــیوداخل ــیاحانخارج ــدس ــهرفتوآم ــتک اس
ــن ــقراهآه ــردوازطری ــرصــورتمیگی ــنمعب ازای
ایــرانرابــهشــبهقارههنــدمتصــلمیکنــدو
قدیمیتریــنگمــرکاتکشــور،گمــرک از یکــی
ــد ــشازص ــهبی ــتآنب ــهقدم ــتک ــاوهاس میرج
ســالمیرســدکــهدرآنصــادراتووارداتصــورت

میگیــرد.
دروازه اســتراتژیکترین و شــرقیترین میرجــاوه
ــزان ــیازمی ــهایکل ــهنمای ــتک ــراناس ورودیای
ــگرانو ــرگردش ــراندرنظ ــورای ــعهیافتگیکش توس

ــد. ــابمیآی ــهحس ــانب بازرگان
سالهاســتمقامــاتسیاســیوانتظامــیکشــورمان
مقامــات بــا را پیوســتهجلســاتی بــهصــورت
پاکســتانیدربــارهامنیــتمنطقــهمــرزیدوکشــور
برگــزارمیکننــد؛ایــندرحالــیاســتکــهدر
ــنســالهاتعــدادباندهــایشــرارت تمــامطــولای
وگروهکهــایتروریســتیکــهبــرایفعالیــت
ــع ــتانجم ــاکپاکس ــورماندرخ ــتکش ــدامنی ض
شــدهاند،بیشــتروبیشــترمیشــودوبــهگفتــهیــک
ــون ــنگروهکهــاهماکن ــدادای ــامانتظامــی،تع مق
ــوندههــا ــدرســیدهاســت.تاکن ــهبیــشاز80بان ب
ناامنبــودن بــهصــرف ایــران امنیتــی نیــروی
ــف ــیدهاندوتکلی ــهادترس ــهش ــتانب ــرزپاکس م
پاکســتاندرایــنقضیــههمچناننامشــخصاســت.
چنیــن بــرای ایــران پیگیریهــای همــه بــا
گفتــار در صرفــا پاکســتان دولــت تجاوزهایــی
ابــرازنگرانــیمیکنــدواقــدامجــدیایانجــام
ــدافغانســتان،محــل ــزمانن نمیدهــد.پاکســتاننی
زیســتیبــرایگروههــایشــروروافراطــیاســتکــه
متأســفانهمنطقــهمــرزیجمهــوریاســامیایــران
رانیــزمتأثــرکــردهاســتوچنیــناقدامــیبرخــورد
جــدیمقامــاتامنیتــیونظامــیرامیطلبــد.
ــی ــرایطکنون ــوردرش ــتکش ــالدرامنی ــاداخ ایج
آرزویبســیاریازدشــمنانجمهوریاســامیاست؛
ــیاز ــنگروهکهای ــیچنی ــتمال ــنحمای بنابرای
جانــبدولتهــایمعانــدبعیــدبــهنظــرنمیرســد.

کوتاه از سیاست
 مرزبانان میرجاوه 

بیهوش و ربوده شدند
ــدهکلســپاهپاســدارانانقــاب ســردارجعفــری،فرمان
فرمانــده معارفــه و تکریــم حاشــیه در اســامی،
دربــاره ســمنان اســتان آلمحمــد قائــم ســپاه
ــان ــیومرزبان ــیجیانبوم ــدادیازبس ــدنتع ربودهش
ــت: ــوبشــرقکشــورگف ــرزیدرجن ــرم درنقطــهصف
ــدادیاز ــدندتع ــقش ــردنموف ــابیهوشک ــمنانب دش
ــگاه ــرزیپای ــگم ــایهن ــیونیروه ــیجیانبوم بس
میرجــاوه( ( مــرزی صفــر نقطــه در را مراقبتــی

بربایند.
فرمانــدهکلســپاهاضافــهکــرد:دشــمنانهربــارتــاش
میکردنــدبــادرگیــریایــنبرجــکوپاســگاهرااشــغال
کننــد؛ولــیبــاتوجــهبــهناکامــی،ایــنبــاربــاواردکــردن
یــکنیــروینفــوذیتوانســتندعملخــودراانجــامهند.
ــه ــیک ــازمان ــدت ــنبودن ــامطمئ ــرد:آنه ــدک ویتأکی
ــد ــند،نخواهن ــدهباش ــیاروزن ــعهوش ــدهومداف رزمن
ــری ــنعمــل،هن ــههــدفخــودبرســند.ای توانســتب
نیســتوانشــاءهللابــاپاســخســختودندانشــکنمــا

ــدشــد. ــهروخواهن روب

ــاب ــمانق ــرمعظ ــهای،رهب ــتهللاخامن ــرتآی حض
اســامی،دردیــداربــابیــشازدوهــزارنفــرازنخبــگان
جــوانواســتعدادهایبرتــرعلمــی،تــاشوفعالیــت
ــیمکننده ــرانراترس ــرای ــهدرسراس ــزارنخب ــاه دهه
ــدو ــورخواندن ــیازکش ــشوواقع ــریامیدبخ تصوی
بــااشــارهبــهنقــشوتأثیرگــذارینخبــگانجــواندر
ــی ــرفتعلم ــده،پیش ــرایآین ــتب ــزیدرس برنامهری
ــردنمرزهــایدانــشبشــری،»تعامــل ــرانوجلوب ای
متقابــل،دوجانبــهوجدیتــرنخبــگانونظــام،مراقبــت
هوشــمندانهواستفادهدرســتازگنجینهنیرویانسانِی
نخبــهوتقویــتهویتملــیوآرمانخواهــیدرمجموعه
نخبــگانکشــور«راضــروریخواندنــدوتأکیــدکردنــد:
ــاع ــدهازاوض ــیوناامیدکنن ــطومنف ــازیغل تصویرس
ایــران،مهمتریــندســتورکارامــروزدشــمناســت؛امــا
بــهفضــلالهــیتصویــرواقعــیکشــوردرمجمــوع،نقطه

مقابــلتصویرســازینظــامســلطهاســت.
رهبــرمعظــمانقــاباســامیدرابتــدایســخنانخود
دیــداربــانخبــگانجــوانراامیدبخــشوشــادیآفرین
ــان ــهســخنانتعــدادیازجوان ــااشــارهب ــدوب خواندن
ــنو ــیارمتی ــابس ــبعمدت ــنمطال ــد:ای ــهگفتن نخب
ــئوالن ــودومس ــدهب ــدبن ــوردتأیی ــام ــنوکام متق

محتــرمبایــدبــاجدیــتآنهــاراپیگیــریکننــد.
حضــرتآیــتهللاخامنــهایبــااشــارهبــهتأثیرگــذاری
ملــیوفراملــینخبــگاناززوایــایمختلــفافزودنــد:
ــرنشــاندهنده ــکمنظ ــهازی ــزارنخب ــاه وجــوددهه
»تصویــرصحیــحوواقعــیازکشــور«ومایهخرســندی
ــابهرهمنــدی واحســاسامیــداســت؛ضمــنآنکــهب
ــرای ــزیب ــایبرنامهری ــاچارچوبه ــگانقطع ازنخب
ــان ــدوازدیدگاههــایآن مســائلکشــوربایــدارتقــایاب

اســتفادهشــود.
ایشــانخاطرنشــانکردنــد:ازنظــراتنخبــگانجــوان،
فعــال،دلســوزوبانشــاطوپــایکاردربخشهــای
مختلــفازجملــهنفــت،اســتفادهوبرایتبدیــلاقتصاد
ــاد ــهواقتص ــتقلودانشپای ــادمس ــهاقتص ــیب نفت

مقاومتیبرنامهریزیشـود.
ــر ــهتأثی ــارهب ــااش ــامیب ــاباس ــمانق ــرمعظ رهب
علمــیکشــور«گفتنــد: »پیشــرفت در نخبــگان

بهرهگیــریصحیــحومناســبازدانــشوتواناییهــای
نخبــگانموجــبپیشــرفتعلــمدرکشــورودرنتیجــه
وکاهــش اقتــدار و عــزت موضــع بــه رســیدن

شـــد. خواهــد آســیبپذیریها
حضــرتآیــتهللاخامنــهایتأکیــدکردنــد:اگــرازلحاظ
ــیو ــمناِنتمدن ــددش ــم،تهدی ــرفتکنی ــیپیش علم
سیاســیواقتصــادیمــادائمــینخواهدبــودوکاهش

خواهــدیافــت.
ایشــانیکــیدیگــرازعرصههــایتأثیرگــذارینخبــگان
کشــوررا»ایفــاینقــشدرشکســتنمرزهــایجهانــِی
دانــش«دانســتندوافزودنــد:درقــروناخیــرســهممــا
درجلوبــردنمرزهــایدانــشبســیارکــمبــودهاســت
ــااســتفادهازظرفیــتبــاالینخبــگانجــوان وبایــدب
کشــور،مرزهــایاکتشــافودانــشجهانــیراتوســعه
دهیم.حضــرتآیــتهللاخامنــهایگفتنــد:جوانــانبایــد
ــلاز ــالهقب ــخ۲00س ــخازدورانتل ــهتاری ــامطالع ب
پیــروزیانقــاباســامیکــهبــهدلیــلبیاعتنایــیبــه
اســتعدادهاونخبــگان،کشــوردچــارعقبماندگیشــد،

مطلــعشــوندوقــدردورانکنونــیرابداننــد.
ــاتأکیــدبــراینکــهدردورانقاجــاروپهلــوی، ایشــانب
ایــرانیکــیازعقبماندهتریــنکشــورهاازلحــاظ
دانــشروزبــود،افزودنــد:درحالــیکــهجمعیــتایــران
حــدودیــکدرصــدجمعیتجهاناســت،ســهممــادر
تولیــدعلــمدردورانپهلــوی،یــکدهــمدرصــدبــود؛اما
اکنــونســهمایــراندرتولیــدعلــمدردنیــابــهحــدود
دودرصــدرســیدهاســتکــهبــهایــنحــدنیــزنبایــد

قانــعبــود.
رهبــرمعظــمانقــاباســامیبــهیــکنمونــهدیگــراز
ــهعلــمودانــشدردورانپهلــویاشــاره بیاعتنایــیب
کردنــدوگفتنــد:اززمــانتأســیسدانشــگاهتهــرانبــه
عنــواناولیــندانشــگاهکشــوردرســال۱۳۱۳تــاســال
۱۳۵۷کــه۴۴ســالمیشــود،تعــداددانشــجویانکل
کشــور۱۵0هــزارنفــربــود؛امــااکنــونکــهچهلســالاز
پیــروزیانقــاباســامیمیگــذرد،تعداددانشــجویان

کشوربیشازچهارمیلیوننفراست.
حضــرتآیــتهللاخامنــهایبــاتأکیــدبــراینکــهچنیــن
ــه ــامراب ــتودونظ ــاوتدوحکوم ــههایی،تف مقایس

ــت ــد:عل ــانکردن ــد،خاطرنش ــانمیده ــنینش روش
عمــدهعقبماندگــیعلمیواخاقیوسیاســیکشــور
درآندورانتاریــک،وجــودحکمرانــانبیکفایــت،
دنیاطلــب،وابســتهوبیعرضــهبــودکــهدرمقابــلملــت
تکبــرمیفروختنــدوبــهفکــرمصالــحآنــاننبودنــد؛اما

درمقابلبیگانهتاکمرخممیشدند.
ایشــانتأکیــدکردنــد:همــهمــابایــدبــهدلیلرهایــیاز
آندورانتلــخوپیشــرفتهایکنونــی،سپاســگزارنظام

جمهوریاسامیوامامبزرگوارباشیم.
ــدتوصیــه ــرمعظــمانقــاباســامیســپسچن رهب
ــهایشــان ــنتوصی ــد.اولی ــانکردن ــگانبی ــارهنخب درب
»لــزومتعامــلدوجانبــهمیــاننخبــگانونظــام
مدیریــتکشــور«بــودکــهدرایــنزمینــهگفتنــد:ازیک
ــا ــالتعامــلب ــهدنب ــرب ــدجدیت طــرفمســئوالنبای
نخبــگانوارائــهخدمــاتورفــعموانــعکارآنــانباشــند
وازطــرفدیگــرنخبــگاننیــزبایــدهمــهظرفیتهــای

خودرادراختیارپیشرفتکشورقراردهند.
ــوبو ــعانســانیخ ــهایمناب ــتهللاخامن حضــرتآی
نخبــهمتحــرکوپیشرونــدهرایــکگنجینــهوثــروت
عظیــمخواندنــدوتأکیــدکردنــد:ایــنثــروتهماننــد
هــرگنجینــهدیگــریدرمعــرضطمــعوچپــاولنظــام
ــرای ــروتب ــنث ــهازای ــنآنک ــاضم ــتت ــلطهاس س
خــودبهــرهمیبــرد،درخصــوصعلــموفنــاورییعنــی
داشــتههایثروتآفریــنوقدرتآفریــننیــزانحصــار

ایجادکند.
ایشــان»حذففیزیکینخبــگان«رایکــیازروشهای
نظــامســلطهبــرایخارجکــردنایــنگنجینــهازچنــگ
ــروردانشــمندان ــهت ــااشــارهب ملتهــابرشــمردندوب
ــرحــذففیزیکــی، ــد:عــاوهب هســتهایکشــورگفتن
»امحــاءفرهنگــییــامشــغولکردننخبــگانبــهامــور
دیگــر«،ازدیگــرروشهــاینظــامســلطهبــرایگرفتن
ایــنثــروتعظیــمکشــوراســت؛بنابرایــنمســئوالنو

نخبــگانبایــدهوشــیارومراقــبباشــند.
ــافریبهــای حضــرتآیــتهللاخامنــهایراهمقابلــهب
نظــامســلطهبــرایمجموعــهنخبگــیکشــوررا»تقویت
هویــتملــیوآرمانخواهــیدرمیاننخبگان«دانســتند
وخاطرنشــانکردنــد:جــواننخبــهمــابایــدبــهایرانیو
مســلمانبودن،هویــتملــی،آرمانهــاوتاریــخبســیار

شرافتمندانهخودافتخارکند.
ــمن، ــایدش ــیازبرنامهه ــد:یک ــدکردن ــانتأکی ایش
آرمانزدایــیوهویتزدایــیاســتکــههمــهبایــد

مراقبومتوجهایننقطهتهاجمباشند.
یکــیدیگــرازتوصیههــایرهبــرمعظــمانقــاب
اســامیبــهنخبــگان،»مراقبــتبــرایغافلنشــدناز
ــالمــردمومســائلمهــم مســئولیتهایخــوددرقب

کشور«بود.
ــددر ــهنبای ــد:نخب ــهایگفتن ــتهللاخامن ــرتآی حض

ــائل ــهمس ــودوب ــرقش ــودغ ــیخ ــایتخصص فض
جامعــههمچــون»اســتقال،عدالــت،پیشــرفتو
آســیبهایاجتماعــی«اعتنایــینداشــتهباشــد.
ایشــانخطــاببــهنخبــگانتأکیــدکردنــد:اگــرشــما
نخبگــیرادرزیــرپرچــم»عدالتخواهــیواســتقالو
هویــتملــی«انجــامدهیــد،قطعــاارزشآنبیشــتر

خواهــدبــود.
حضــرتآیــتهللاخامنــهایبــااشــارهبــهجنــگ
تحمیلــیاقتصــادی،سیاســیوامنیتــیعلیــهایــران
عزیــزافزودنــد:یــکنخبــهنمیتوانــدبــهایــنجنــگ

بیتفــاوتباشــد.
رهبــرمعظــمانقــاباســامیبــاتشــبیهجنــگ
تبلیغاتــیورســانهایبســیارشــدیددشــمنبــهجنــگ
تحمیلــیافزودنــد:امکانــاتتبلیغاتــیمــاماننــداوایــل
دفــاعمقــدس،انــدکاســت؛امــاهمانگونــهکــهدرآن
نبــردپیــروزشــدیم،بــهفضــلالهــیدرایــنجنــگهم

بــدونتردیــدپیــروزخواهیــمشــد.
ــروز ــنکارام ــط«رامهمتری ایشــان»تصویرســازیغل
ــران ــانوای ــیجه ــکارعموم ــوایاف ــرایاغ دشــمنب
ــا ــوانم ــهج ــد:نخب ــانکردن ــمردندوخاطرنش برش
بایــددرایــنرویارویــیســنگین،وظیفــهخــودرابــرای

ــد. ــامده ــرانانج ــرافرازیای ــروزیوس پی
حضــرتآیــتهللاخامنــهایدرجمعبنــدیایــنبخــش
ازسخنانشــانایــندســتورکاررابــراینخبــگانجــوان
ترســیمکردنــد:»تاشعلمــیزیرپرچــمعدالتخواهی،
انحصارشــکنی،ستمســتیزیوحساســیتورســیدگی

بهمسائلومشکاتمردم«.
رهبــرمعظــمانقــاباســامیهمچنیــندربیــانچنــد
نکتــهدربــارهبنیــادنخبــگانضمــنتشــکراززحمــات
بنیــاد،کاروتــاششــبانهروزیرابــهمســئوالنآن
توصیــهمؤکــدکردنــدوافزودنــد:درشناســایی،جــذب،
هدایــت،ســاماندهی،شــنیدنســخننخبــگانو

درمانکردندردهایآنانشبوروزنشناسید.
»پرهیــزازروزمرگــیهمــراهبــاابتــکاردائــمونوســازی
ــاد ــگانرادربنی ــتنخب ــههدای روشهــادربخشــیک
بــرعهــدهدارد«،»برنامهریــزیدقیــقوصحیــح
از »اســتفاده هویتبخــش«، فعالیتهــای بــرای
ــتفاده ــگاهها«،»اس ــریدردانش ــیرهب ــرنمایندگ دفت
دربــاره مراقبــت و دانشبنیــان شــرکتهای از
دیگــر از شــرکتها«، ایــن ضوابــط تنزلنیافتــن
توصیههــایرهبــرمعظــمانقــاببــهمســئوالنبنیــاد

ــود. ــگانب نخب
ــان ــگاندرچیدم ــتفادهازنخب ــناس ــانهمچنی ایش
مدیریتهــایمیانــیکشــوررامهــمخواندنــدوافزودند:
ممکــناســتجوانــاننخبــهتجربــهســطوحاول
مدیریتــیرانداشــتهباشــند؛امــاســطحمدیریتهــای

میانیحتمابهجواناننخبهنیازدارد.

حضــرتآیــتهللاخامنــهایدربخــشدیگــریاز
سخنانشــانبــاردتصــوریکــهدانشــگاههارادرخدمت
مســائلکشــورنمیدانــد،خاطرنشــانکردنــد:درچهــار
دهــهاخیــرجوانــاندانشــگاهیدرصنایــعمهــمکشــور

نقــشاولداشــتهاند.
ایشــان»هــوافضــا«،»علــومزیســتی«،»سدســازی«،
»صنعــتدفاعــی«،»صنعــتهســتهایدرابعــاد
»زیســت بنیــادی«، »ســلولهای آن«، گوناگــون
ــه ــاوری«و»ســاختداروهــاینوترکیــب«راازجمل فن
دانشــگاهها برشــمردندکــه وصنایعــی عرصههــا
درشــکلگیریوپیشــرفتآنهــانقــشارزنــدهای

داشــتهاند.
رهبــرمعظــمانقــاباســامیدرعیــنحــالافزودنــد:
البتــهدرکاردانشــگاههانقصهــایزیــادیوجــوددارد
کــهبایــدرفــعشــودونخبگانجــواننیــزامــروزبعضی

ازآنهــارابیــانکردنــد.
حضــرتآیــتهللاخامنــهایدانشــگاههارابــه»اهتمــام
بــهپژوهــش«درهمــهســطوحفراخواندنــدوافزودنــد:
ارتبــاطمتقابــلوپرمنفعــتدانشــگاهبــاصنعــت

ــود. ــهش ــرگرفت جدیت
ــان ــهخاطرنش ــنزمین ــابدرهمی ــمانق ــرمعظ رهب
ــاصنعــتوشناســایی ــاطب ــاگســترشارتب ــد:ب کردن
نیازهــابــهگونــهایعمــلکنیــدکــههماننــدبعضــیاز
ــیاز ــکحام ــهدانشــجوییی ــرپایاننام کشــورها،ه

ــیداشــتهباشــد. ــادولت بخــشخصوصــیی
»ضــرورتبهروزرســانینقشــهجامــععلمــی«پــساز
۹ســالازتدویــنآنولحاظکــردنمســائلجدیــددر
ایــننقشــه،نکتــهدیگــرایشــانخطــاببــهمســئوالن

. د بو
ــر ــدب ــاتأکی ــنب ــهایهمچنی ــتهللاخامن حضــرتآی
»ضــرورتارتبــاطعلمــیبــاکشــورهاییکــهدرمســیر
رشــدجهشــیقــراردارنــد«،افزودنــد:اینگونهکشــورها
عمدتــادرآســیاهســتند؛بنابرایــنبایــدنگاهمــانبــه
ــه ــگاهب ــهن ــناینک ــرب؛ضم ــهغ ــهب ــدن ــرقباش ش
غــربواروپــاجــزمعطلمانــدن،منتکشــیدنو

کوچکشــدنفایــدهاینــدارد.
رهبــرمعظــمانقــاببــاتأکیــدبــرتعامــلدانشــگاهها
بــادولــتبــرایشــناختنیازهــاواولویتهــا،از
اقــدامگروههــایمختلــفاســتاداندانشــگاهیو
ــهاســتادانبســیجیدرنوشــتن صاحبنظــرانازجمل
نامــهبــهمســئوالنوارائــهراهحــلمشــکاتاقتصــادی
ــت ــمدول ــد:نمیدانی ــدوافزودن ــرتکردن ــرازمس اب
چقــدربــهایــنراهحلهــاعمــلمیکنــد؛امــااحســاس
ــوانو ــگانج ــننخب ــتادانوهمچنی ــئولیتاس مس
ــالمشــکاتکشــوربســیارخرســند خوشــفکردرقب

ــدهاســت. کنن
حضــرتآیــتهللاخامنــهایدرپایــانسخنانشــانبــار
دیگــربــهتــاشپرحجــمدشــمنبــرایتصویرســازی
منفــیازاوضــاعایــراناشــارهکردنــدوافزودنــد:
نوســاناتارزیومشــکاتمعیشــتیوجــوددارد؛امــا
ــم ــوریچش ــهک ــورب ــیکش ــرواقع ــوعتصوی درمجم
دشــمنان،عکــستصویــریاســتکــهبیگانــگان

ســلطهطلبازایــرانعزیــزترســیممیکننــد.

سیاسـت2

بــهنقــلازاســپوتنیک،رســانههایآمریکایــیاعــام
بــه مربــوط تحقیقــات در ترکیــه مقامــات کردنــد
ناپدیدشــدنجمــالخاشــقجی،روزنامهنــگارمخالــف
عربســتانی،هویــتپنــجمظنــونرامشــخصکردهانــدکــه
همــهآنــانبــامحمــدبــنســلمان،ولیعهــدعربســتان،در

ارتبــاطبودهانــد.
بــهنوشــتهنیویورکتایمــز،یکیازآنهــاازدســتاندرکاران
دفتــرمحمــدبنســلمانودیگــرینیزپزشــکمتخصص
پزشــکیقانونیباپســتردهباالدروزارتکشــورعربســتان
اســت.ســهمظنــوندیگــرنیــزبــاتیــمامنیتــیشــاهزاده
ــر ــا،»ماه ــیازمظنونه ــد.یک ــطبودهان ــتانیمرتب عربس
ــوان ــهعن عبدالعزیــزمطــرب«اســتکــهدرســال۲00۷ب
ــز ــراننی ــت.دیگ ــودهاس ــدنب ــفارتلن ــاتدرس دیپلم
»عبدالعزیــزمحمــدالحســاوی«،»ثائــرغالــبالحربــی«،
»محمــدســعدالزهرانــی«ودکتــر»صــاحالتبیجــی«نــام

دارنــد.
ــه ــونب ــرادمظن ــیازاف ــز،یک ــتهنیویورکتایم ــهنوش ب
دستداشــتندرقضیــهخاشــقجی،محمــدبــنســلمان
ــهپاریــسومادریــدودیگــریاورادرســفر رادرســفرب
اخیــربــهآمریــکاهمراهــیکــردهاســت.ارتباطمســتقیمو
آشــکارمظنونیــنبــاولیعهــدســعودیروایــتکشتهشــدن
خاشــقجیطــییــکعملیــات»خودســرانه«راتضعیــفو

ــد. ــانرادشــوارمیکن ــهآن ــرشتبرئ پذی
وارد مشــکوکی طــرز بــه مظنــونکــه ســعودی ۱۵
کنســولگریســعودیدراســتانبولشــدهاند،همگــی
ــعودی ــیس ــدانحکومت ــانوکارمن ــران،جاسوس ازافس
بودهانــدوارتبــاط۹نفــرآنهــابــاارتــشونهادهــای
اطاعاتــیســعودیبــرایایــنروزنامــهثابتشــدهاســت.
ــا ــانب ــتانهمزم ــت:عربس ــزنوش ــهنیویورکتایم روزنام
ــاض ــهری ــکا(ب ــرخارجــهآمری ــو)وزی ــکپمپئ ســفرمای

بــرایبررســیمســئلهناپدیدشــدنجمــالخاشــقجی،۱00
میلیــوندالربــهحســابدولــتآمریــکاواریــزکردهاســت.
بنــابــراعــامنیویورکتایمــز،عربســتانســعودیتابســتان
ــل ــهدلی ــودب ــدهدادهب ــپوع ــتترام ــهدول ــالب امس
تاشهــایآمریــکادرزمینــهبرقــراریثبــاتدرمناطقــیاز
ســوریهکــهازســلطهداعــشآزادشــدهاســت،۱00میلیــون

میپــردازد. دالر
اکنــوندربحبوحــهتنشهــابــرســرماجــرایناپدیدشــدن
ــن جمــالخاشــقجیدرترکیــهودستداشــتنمحمــدب
ســلماندرایــنماجــراوهمزمــانبــاســفرمایــکپمپئــو
بــهعربســتانبــرایگفتوگــوبــامقامــاتســعودیدربــاره
ناپدیدشــدنروزنامهنــگارســعودیایــنمبلــغبــهآمریــکا
ــاره ــنامــرگمانهزنیهــارادرب پرداخــتشــدهاســتوای
تــاشآمریــکابــرایسرپوشگذاشــتنبــرجنایــت

ــوتمیبخشــد. ــدســعودیق ولیعه

ابومجاهــد،ســخنگویکمیتههــایمقاومــتمردمــیفلســطین،در
گفتوگــوبــاشــبکهتلویزیونــیالمیادیــنتصریــحکــرد:اشــغالگران
یــکهفتــهمهلــتدارنــدتــاتجاوزگریخــودرامتوقــفکننــد؛درغیر
ایــنصــورتگروههــایمقاومــتپاســخخواهنــددادوســاحآنهــا

همچنــاناشــغالگرانرانشــانهخواهــدرفــت.
ویگفــت:تصمیــممقاومــتواضــحاســتومــدتزیــادیدربرابــر
تجاوزگــریجدیــداشــغالگرانصبــورینخواهــدکــردوبــرایبدترین

احتمــاالتآمــادهاســت.
ــه ــارهب ــیفلســطیندراش ــتمردم ــایمقاوم ســخنگویکمیتهه
ــه ــتب ــکراک ــتی ــارهاصاب ــتدرب ــایصهیونیس ــایمقامه ادع
ــاق ــت:ات ــطینگف ــغالیفلس ــیاش ــبعدراراض ــرالس ــهرکبئ ش
ــه ــهب ــاحمل ــیب ــطینیارتباط ــایفلس ــترکگروهه ــاتمش عملی
بئــرالســبعنــدارد.اشــغالگرانبایــدبداننــدمــاپشــتکســیپنهــان
نمیشــویم؛بلکــهشــهامتآنراداریــمکــهمســئولیتخــوددرانجــام
هرگونــهحملــهایرااعــامکنیــم.اشــغالگرانبــهدنبــالهــربهانــهای
ــود ــقخ ــرح ــتب ــایمقاوم ــتندوگروهه ــریهس ــرایتجاوزگ ب
بــرایپاســخگوییتأکیــدمیکنند.ابومجاهــدگفــت:ملــتفلســطین
ابزارهــایزیــادیبــرایشکســتنمحاصــرهدارنــدکــهازجملــهآنهــا،
راهپیمایــیبازگشــتاســت.اشــغالگرانهــراسزیــادیازمقابلــهبــا

ــهدســتآوردهاســت؛ ــادیب ــدکــهدســتاوردهایزی ــتمــادارن مل
زیــرامقاومــتملــتمــادربســیاریاززمینههــاازجملــهراهپیمایــی

ــهاســت. ــشزاتوســعهیافت ــایآت بازگشــتوبالنه
ــر ــهداردواگ ــریادام ــرایموضعگی ــاب ــرد:رایزنیه ــحک ویتصری
تجاوزگــریادامــهیابــد،ممکــناســتچیزدیگــریغیرصــدوربیانیه
صــورتگیــرد.رایزنیهــابــاهیئــتمصــریموجــوددرنــوارغــزهادامه
داردومقاومــتبــهایــنهیئــتگفتــهاســتخواهــانتنــشنیســت؛

امــادرعیــنحــالآمــادهپاســخاســت.
طــالابوظریفــه،عضــودفترسیاســیجبهــهدموکراتیــکبــرایآزادی
ــرایپاســخ ــاتالزمراب ــردمقاومــتامکان ــدک ــزتأکی فســطین،نی
ــرای ــهاشــغالگرانب ــهتجاوزگــریدارد؛امــانمیخواهــدب ــههرگون ب

تنشآفرینــیوتوقــفراهپیمایــیبازگشــتبهانــهبدهنــد.
ــنافــزود:گروههــای ــیالمیادی ــاشــبکهتلویزیون ویدرگفتوگــوب

مقاومــتبــرایتــداومهماهنگــیبــاالاتفــاقنظــرکردهانــد.
ابوظریفــهگفــت:کســیکــهحملــه»فیالبداهــه«بهبئــرالســبعکرده
اســت،بهانــهبــهاشــغالگرانبــرایتجاوزگــریدادهاســت؛بــاوجــود
اینکــهنیــازیبــهآننیســت.آنهــاتــاشمیکننــدســطحفشــاربــر
کابینــهاشــغالگرانرابــرایشکســتنمحاصــرهبــاهماهنگــیبیــن

همــهگروههــایفلســطینیافزایــشدهنــد.

سخنگوی کمیته های مقاومت مردمی فلسطین: 

اشغالگران صهیونیست یک هفته مهلت دارند
عربستان 100 میلیون دالر حق السکوت به آمریکا داد

ــران، ــتانته ــادی،دادس ــریدولتآب ــاسجعف عب
درحاشــیهنشســتبــامعاونــاندادســرایتهــران
ودادســتانهایشهرســتانهایتابعــهاظهــارکــرد:
بــهلحــاظتشــکیلشــعبویــژهوتراکــماقدامــات
ــه ــهجلس ــبتب ــهنس ــنجلس ــه،ای صورتگرفت
ــهدلیــل ــیرخدادوب ــهزمان ــافاصل ــلکمــیب قب
هماهنگــیبعضــیسیاســتها،ابــاغمــواردمهــم
ــا ــزارشــدت ــنجلســهبرگ ــاای وبعضــیتوصیهه
ــندادســتانهایشهرســتانها، ــیبی ــرهماهنگ ب
پیشــگیریازوقــوعجــرم،کمــکبــرایرفــع

ــس ــاپلی ــکاریب بعضــیمشــکاتکشــوروهم
تأکیــدشــود.

جعفــریدولتآبــادیدرپاســخبــهپرسشــی
دربــارهبرخــوردبــااخالگــرانارزیوبازداشــتیهای
ــهتصریــحکــرد:ایــنموضــوع اخیــردرایــنزمین
یکــیازسیاســتهایجــدیاســتکــهدســتگاه
قضایــیبــاهماهنگیبانکمرکــزیووزارتکشــور
وســایردســتگاههایمرتبــطدرپیــشگرفتــه

اســت.
ــروشارزدر ــدوف ــهخری ــراینک ــدب ــاتأکی ویب

خــارجازصرافیهــاجــرمتلقــیمیشــود،افــزود:
بــاهماهنگیهایــیکــهروزگذشــتهصــورتگرفــت،
ــردر ــتگیری۱۳نف ــردس ــاوهب ــرع ــردیگ ۴0نف
چهارشــنبههفتــهگذشــته،دســتگیرشــدندکــهاز
ایــن۴0نفــر،8کیلــوطــا،۱میلیــونلیــرترکیــه،
)POS(۱۷0هــزاردالرو۲۱دســتگاهکارتخــوان
کشــفشــدکــهنشــانمیدهــدایــنافــرادخریــد

ــد. ــرانتقــالدادهان ــهمعاب وفــروشراب
ویسیاســتدادســتانیدربرخــوردبــااخالگــران
ــورت ــهص ــروشارزب ــقف ــرازطری ارزیدرمعاب

ــرد. ــامک ــیراجــدیاع غیرقانون
جعفــریدولتآبــادیدرپاســخبــهپرسشــی
دربــارهآخریــناخبــارازشــرکتهاییکــهبــه
پیشفــروشخــودرواقــداممیکننــد،گفــت:

دربــارهپروندههــایوارداتــیخــودرو،یــکپرونــده
ازبندرعبــاسبــهدادگاهارجــاعدادهوتکمیــل
ــه ــامشــدهاســتک ــراناع ــهته ــاتآنب تحقیق
ظــرفچنــدروزگذشــتهدرایــنزمینــهمدیــر
شــرکتگــروهایــرتویــاویکــیازکارکنــانگمــرک
دســتگیرشــدهوتحقیقــاتپرونــدهدرحــالانجام

ــت. اس
دادســتانتهــراناضافــهکــرد:دربــارهپرونــده
وارداتخــودروکــهمربــوطبــهشــشهــزاروانــدی
خــودرواســتنیــز،دونفــردســتگیرشــدهاند
کــهتحقیقــاتواردبابهــایجدیــدیشــدهو
پیشــرفتخوبــیداشــتهاســتوامیدواریــمایــن

ــهنتیجــهبرســد. ــرب ــدهزودت پرون
ویدربــارهرســانههاییکــهبــاانتشــاربعضــی

اخبــاربــهاختافافکنــیمیــانمــردمایــرانو
ــه ــسازاینک ــزود:پ ــد،اف ــردهبودن ــدامک ــراقاق ع
ــدادیاز ــتانیتع ــد،دادس ــرش ــارمنتش ــناخب ای
ســایتهاوروزنامههــارااحضــارکــردوتذکــر
دادوروزسهشــنبهمدیــرانمســئولدوروزنامــه
ــرده ــامک ــهرااع ــاراولی ــهاخب شــرقوشــهروندک
بودنــد،احضــاروتفهیــماتهامشــدندوکیفرخواســت
ــدخطــوط آنهــاصــادرشــدهاســت.رســانههابای
قرمــزمطبوعــاتکشــوررارعایــتکننــدوبرگــزاری
نشســتهایتعاملــیبــارســانه،مانعــینیســتکه
اگــرجرمــیمرتکــبشــدند،تعقیــبنشــوند.

ــادیازوزارتارشــادخواســتدر ــریدولتآب جعف
ایــنبخــشبیشــترکمککنــد؛زیــراایــنهمکاری

ــارزهراکاهــشدهــد. ــدهزینههــایمب میتوان

جعفری دولت آبادی:
40 نفر از اخاللگران ارزی دستگیر شدند

جانشین بن سلمان از آمریکا خواهد آمد
ــه ــوان»چ ــاعن ــهایب ــسدرمقال ــزانگلی ــهتایم روزنام
کســیجانشــینمحمــدبــنســلمان،ولیعهــدعربســتان،
میشــود؟«نوشــت:رویکارآمــدنمحمــدبــنســلمانبــه
ــود.اگــر ــکاوانگلیــسب ــرایآمری ــیب ــهحلقــهنجات مثاب
ملــکســلمانبــنعبدالعزیــزپادشــاهعربســتانتصمیــم
ــد ــحخواه ــاالترجی ــد،احتم ــیکن ــدراقربان ــردولیعه بگی
دادایــنپســتهمچنــانمتعلــقبــهایــنخانــوادهباشــد
وهمیــنمســئلهباعــثشــده»خالــدبــنســلمان«،
ــد ــرمحم ــرادرکوچکت ــنگتنوب ــفیرعربســتاندرواش س
ــه ــدهخاشــقجیب ــیپرون ــیدرپ ــهبهتازگ ــنســلمانک ب
ریــاضفراخوانــدهشــدهاســت،جایگزیــناحتمالــی

باشد.

ونزوئال دالر را از اقتصاد خود کنار گذاشت
بــهگــزارششــبکهخبــریراشــاتــودی،معــاون
ــا ــریب ــتخب ــکنشس ــادری ــورونزوئ رئیسجمه
بیــاناینکــهتحریمهــایاخیــرآمریــکاعلیــهونزوئــا
اســتفادهازدالردرمعامــاتتجــاریراغیرممکــن
کــردهاســت،گفــت:»ایــنتحریمهــانشــانمیدهــد
پیــش میتوانــد کجــا تــا امپریالیســم جنــون

برود.«
ــا ــایونزوئ ــرد:بانکه ــهک ــامیاضاف ــارکالایس ت
ــهجــای ــرایانجــاممعامــاتخــودب ازایــنپــسب
ــوان)واحــدپــول ــا(وی ــورو)واحــدپــولاروپ دالرازی
چیــن(وهــرارزقابــلتبدیــلدیگــریکــهدراختیــار

ــدکــرد. داشــتهباشــند،اســتفادهخواهن

بین الملل

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

حاکمیت مستضعفان
وفرودســتانوضعیفنگهداشتهشــدگانمراکز
قــدرترادردســتمیگیرنــدوبهراســتی
ــه ــوندوآرزویدیرین ــممیش ــانحاک محروم
ــران ــتانوپیامب ــانوانساندوس ــهمصلح هم
ــه ــابک ــنانق ــد.ای ــتینمییاب ــیراس تحقق
بــهســودطبقــهمســتضعفصــورتمیپذیــرد،
ــان ــودآخرالزم ــیموع ــیونهای ــابجهان انق
ــر ــهزی ــدراب ــلطهطلبانقدرتمن ــهس ــتک اس
ــز ــرمراک میکشــدوفرودســتانمحــرومراب
 ــنَّ ــُدَأْنَنُم ــازد.)َوُنِری ــممیس ــدرتحاک ق
ِذیــَناْســُتْضِعُفواِفــیاْلَْرِضَوَنْجَعَلُهــْم َعَلــىالَّ
ــَن-قصــص:۵( ــُماْلوارِِثی ــًةَوَنْجَعَلُه َأِئمَّ

دلیــل بــه انقابیــون نهایــی انقــاب در
ــرجــانوروان ــهب ــیک ــقاله ــایدقی معیاره
آنهــاحاکــماســتودینبــاوریراســتینی
ــت، ــردهاس ــوذک ــاننف ــایروحش ــهدرژرف ک
خویــش الهــی و اصلــی راه از هیــچگاه
غافــلنمیماننــدوجهــتحرکــتخــودرا
ــی ــکلاصل ــنمش ــد؛بنابرای ــوضنمیکنن ع
رســیدن از پــس تاریــخکــه انقابهــای
ــت ــسپش ــشراپ ــتهخوی ــدرتگذش ــهق ب
میافکننــدوبــههمــهمعیارهــاواصــول
انقــابخــودپشــتمیکننــد،پیــشنمیآیــد
ــی ــوارهانقاب ــیهم ــتانقاب ــهفرودس وطبق

میماند.
درایــنرخــدادبــزرگتاریــخانســان،حقیقتــی
کــههمــوارهبــهآنوعــدهدادهشــدوهیــچگاه
جامــهواقعیــتنپوشــیدوبــهعینیــتنرســید،
ــو ــد.درپرت ــتمییاب ــودوعینی ــکارمیش آش
ایــندگرگونــیبنیادیــنکــهجوهــریانقابــی
دگرگــون اجتماعــی روابــط ماهیــت دارد،
ــی ــد؛یعن ــیمییاب ــیاصول ــودوتحول میش
ــر ــاانســانهایدیگ ــالمانســانب ــطناس رواب
حتــی میشــود؛ دگرگــون طبیعــت بــا و
ــر.رابطــه ــرودرگســترهایعظیمت بســیارباالت
ــی ــزتحول ــاخویشــتننی ــاخــداوب انســانب
ــده ــتیبن ــانبهراس ــیانس ــد؛یعن ژرفمییاب
ــم ــوتعالی ــراومیشــودودرپرت خــداوفرمانب
خالــصونــابآنمعلــمومربــیالهــیتوحید
ــص، ــایناخال ــوزد،ازتوحیده ــتینمیآم راس
فلســفههاوعرفانهــایبشــریجــداوراه
مســتقیمالهــیروشــنمیشــود،خداشناســی
وخدایابــیبــهاوجشــکوفاییمیرســدوایــن
ــا ــایانقــابراســتیندررابطــهانســانب معن

خداســت.
درانقــابمهدی)عــج(روابــطســلطهطلبانهو
اســتثماریبــهروابــطبرادرانــهوحقشناســانه
ــانی ــرانس ــود.درآندوراندیگ ــلمیش تبدی
ــدوکســیدر ــالنمیکن حــقانســانیراپایم
ــرار ــورداســتثمارق ــهانســانیم ــروجامع قلم
نمیگیــردوهــرانســانیهرچنــدضعیــف
ــچ ــدونهی ــشب ــوقخوی ــهحق ــوانب ونات
ــر ــد.الزمــهتفکیکناپذی مانعــیدســتمییاب

ــناســت. ــتمســتضعفانهمی حاکمی
حاکمیــتمســتضعفانبــهمعنــایحاکمیــت
ایــن اســت. انســانی درســت معیارهــای
ــاد ــهابع ــهایدرهم ــیریش ــتتحوالت حاکمی
ــدمــیآوردودرنتیجــهزندگــیراه زندگــیپدی
ــه ــانهاهم ــد،انس ــشرامییاب ــتخوی درس
بــهزیســتیشایســتهدســتمییابنــد،محیــط
طبیعــیومنابــعآنازهرگونهتخریــبوتباهی
مصــونمیمانــدوچنــاندورانــیپیــش
میآیــدکــهانتظــارهمــهانسانهاســت.

محــوردیگــریکــهدرحاکمیــتمســتضعفان
و اشــرافیگری بــا مبــارزه اســت، نهفتــه
ــه ــمک ــهحاک ــراطبق ــت؛زی ــرمایهداریاس س
ــش ــودخوی ــاموج ــاتم ــلب ــتوعم درعینی
ــد ــسکردهان ــترالم ــتضعافومحرومی اس
ــد، ــتیندارن ــیراس ــکاتآناحساس وازمش
هیــچگاهبــااشــرافیتوســرمایهداریســازش
نمیکننــدومیــدانرابــراییکهتازیهــای
ــای ــهراهه ــدوهم ــهبازنمیگذارن ــرمرف قش
ــه ــیجامع ــایحیات ــانرادربخشه ــوذآن نف
کار و راه ماهیــت ایــن میکننــد. ســد
ــل ــاعام ــچگاهب ــههی ــتک ــتضعفاناس مس
اصلــیمحرومیــتکنارنیاینــدوریشــهآنرادر
جامعــهبشــریبخشــکانندوایــنراهــیاســت
ــوده ــرب ــامدنظ ــایانبی ــازنهضته ــهازآغ ک
اســت.چنانکــهقــرآنکریــمهمــوارهایــنبعد
ازقیــامپیامبــرانراترســیمکــردهاســتکــهبــا
طاغوتیــانوســلطهطلبانمالــیدرگیــرشــدند،
ــاســلطهطلبانسیاســیو ــهب همــانســانک
ــْد ــم:»َوَلَق ــممیخوانی ــرآنکری نظامــی.درق
ــی ــٍنِإَل ِبی ــْلَطاٍنمُّ ــاَوُس ــْلَناُموَســیِبآَیاِتَن َأْرَس
اٌب« ِفْرَعــْوَنَوَهاَمــاَنَوَقــاُروَنَفَقاُلــوْاَســاِحٌرکَذَّ
ــاآیــاتخــودو )غافــر:۲۴(»مــاموســیراب
حجتــیآشــکارفرســتادیمبــهســویفرعــون
وهامــانوقــارونگفتنــدکــهاوجادوگــری

ــت.« دروغگوس
ــر ــنپیامب ــدافای ــهاه ــتازجمل ــناس روش
الهــیچنانکــهســرنگونینظــامسیاســی
ــرمایهو ــامس ــرنگونینظ ــت،س ــیاس فرعون
ثروتانــدوزینیــزهســتکــهســمبلآن
درآنروزگارقــارونبــودهاســت.آری،درآن
دورانسراســرعــدلاســتکــهســرمایهداریو
ــد ــانمییاب ــرجوامــعبشــریپای ســلطهآنب
وتودههــایمظلــومبشــریاززیــریــوغســلطه
ایــنطبقــهزالوصفــترهایــیمییابنــدو
هرگونــهبهرهکشــیظالمانــهازمیــانمــیرودو
اســتثمار،ایــنپدیــدهشــوم،رهنیســتیوزوال
میپویــد.ایــنالزمــهطبیعــیحاکمیــتطبقــه
پاییــنومســتضعفاســتکهبــهدورانســیاه
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کوتاه اخبار 

 افزایش زیرپوستی 
سود بانک های خصوصی

ــن  ــش از ای ــه پی ــی ک ــای خصوص ــدادی از بانک ه تع
مطیــع دســتورات بانــک مرکــزی بودنــد، مدتــی اســت 
نــرخ ســود را از ۱۵درصــد بــه ۱۸درصــد افزایــش 

ــد.  داده ان
گشــت وگذاری در شــعب بانک هــای خصوصــی و 
ــی در ســود  ــاز هــم تغییرات ــی نشــان می دهــد ب دولت
ســپرده ایــن بانک هــا رخ داده اســت. تعــدادی از 
دســتورات  از  ماه هاســت  خصوصــی  بانک هــای 
ســودی بانــک مرکــزی و شــورای پــول و اعتبــار 
ســرپیچی کــرده و ســودهای خــود را بــاالی 23درصــد 
برده انــد؛ اســامی ایــن بانک هــا نــه بــر بانــک مرکــزی 
ــن بانک هــای  ــا بی ــر مــردم؛ ام ــه ب پوشــیده اســت، ن
ــه  ــزرگ ک ــای ب ــدادی از بانک ه ــد تع ــی بودن خصوص
ــوده و  ــزی ب ــک مرک ــتورات بان ــع دس ــان مطی همچن
ســود ســپرده های خــود را ماننــد مصوبــه شــورای پــول 

ــد.  ــن کــرده بودن ــار تعیی و اعتب
ــان  ــا نش ــن بانک ه ــعب ای ــه ش ــه ب ــن مراجع تازه تری
بانک هــای  ایــن  بــه  ســودی  مســابقه  می دهــد 
ــز  ــن بانک هــا نی قانونمــدار هــم رســیده و ســود در ای
رشــد داشــته اســت؛ البتــه نــه بــه میزانــی کــه در دیگر 
ــت.  ــده اس ــزارش ش ــد گ ــی رش ــای خصوص بانک ه

ــورای  ــودی ش ــه س ــا از مصوب ــف بانک ه ــروع تخل ش
ــای ارزی در  ــدید تالطم ه ــس از تش ــار پ ــول و اعتب پ
بــازار بــود و زمانــی شــدت گرفــت کــه بانــک مرکــزی 
در بســته مدیریــت بــازار ارز مجــوز انتشــار اوراق گواهــی 
ــا داد. ــه بانک ه ــدروزه ب ــرای دوره چن ــدی را ب 20درص

 ۲۲درصد شماره های 
تلفن ثابت کشور غیرفعال اند

آمارهــا نشــان می دهــد از حــدود 3۸ میلیــون شــماره 
تلفــن ثابــت واگذارشــده فقــط حــدود ۷۸درصــد از آنها 

دایــری شــده و باقــی غیرفعــال مانده انــد. 
بــا وجــود رشــد شــتابان و فراگیــری ارتباطــات همــراه 
در تمامــی ابعــاد جغرافیایــی کشــور امــا توســعه 
تلفــن ثابــت همچنــان بــا نرخــی بــه نســبت ثابــت و 
 شــیبی بســیار کنــد طــی چندیــن ســال اخیــر پیــش 

می رود. 
بــا نگاهــی بــه وضعیــت توســعه ایــن بخــش متوجــه 
می شــویم طــی ســال های 92 تــا 9۵ میــزان ضریــب 
نفــوذ تلفــن ثابــت در کشــور بــه ترتیــب ســال ها 
بــوده  3۸.۵4درصــد  و   3۸.6۷  ،3۷.۸۷  ،36.99
ــد  ــان می ده ــا نش ــن گزارش ه ــا جدیدتری ــت؛ ام اس
ضریــب نفــوذ »تلفــن ثابــت« تــا ســه ماهــه ابتــدای 
ســال جــاری دوبــاره رونــد نزولــی گرفتــه و روی عــدد 
ــه  ــا توجــه ب ــف شــده اســت. ب 3۷.۷۸ درصــد متوق
ــت  ــوان عدال ــه دی ــاس مصوب ــی براس ــه به تازگ اینک
اداری، »آبونمــان« بایــد از صورتحســاب های تلفــن 
ثابــت حــذف شــود و اخــذ آن غیرقانونــی اســت، 
ــت  ــا اف ــعه ب ــن توس ــزان ای ــود می ــی می ش پیش بین
بیشــتری مواجــه شــود و حتی شــاخص ضریــب نفوذ 
تــا انتهــای ســال با همین شــیب کاهشــی طی مســیر 
کنــد؛ زیــرا مســئوالن مخابــرات طــی یــک مــاه اخیــر 
بارهــا بــه تنگناهایــی کــه بــر اثــر حــذف آبونمــان بــر 
ــد،  ــد می آی ــور پدی ــن در کش ــعه تلف ــیر توس ــر مس س
اشــاره کرده انــد و بــه نوعــی آهنــگ افزایــش احتمالــی 
بــه  پرداخــت  کم رونقــی  و  ارتباطــی  تعرفه هــای 

ــد. ــده را ســر داده ان مباحــث توســعه ای در آین

اخبار اقتصادی
 افزایش ۳۵درصدی 
واردات گوشی همراه

ــش از  ــی از واردات بی ــران حاک ــرک ای ــای گم آماره
یــک میلیــون و ۵00 هــزار دســتگاه گوشــی همــراه در 

شــش ماهــه نخســت ســال جــاری اســت. 

ــارت  ــران از تج ــرک ای ــار گم ــن آم ــاس تازه تری براس
خارجــی نیمــه نخســت ســال جــاری، در ایــن مــدت 
ــواع  ــتگاه ان ــزار و ۸64 دس ــون و ۵26 ه ــک میلی ی
ــه  ــه ارزش آن ب ــده ک ــور ش ــراه وارد کش ــی هم گوش

242 میلیــون و 692 هــزار دالر می رســد. 
واردات گوشــی همــراه در ایــن مــدت، هــم بــه لحــاظ 
ارزش و هــم ازنظــر تعــداد، افزایــش جالــب توجهــی 
ــان  ــته نش ــال گذش ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب را نس

می دهــد.
بنــا بــر ایــن گــزارش، در شــش ماهــه نخســت ســال  
ــی  ــواع گوش ــتگاه ان ــزار دس ــداد 393 ه ــاری تع ج
ــده  ــور ش ــته وارد کش ــال گذش ــتر از س ــراه بیش هم
ــد.  ــوع 3۵درصــد رشــد را نشــان می ده ــه درمجم ک
واردات گوشــی همــراه در نیمه نخســت ســال گذشــته 
بــه تعــداد یــک میلیــون و ۱33 هــزار و 90۸ دســتگاه 
بــود کــه ارزش ایــن تعــداد گوشــی همــراه در مــدت 
ــت؛  ــوده اس ــزار دالر ب ــون و 69 ه ــده ۱۵۸ میلی یادش
ــرخ ارز  ــی اســت کــه در پــی افزایــش ن ایــن در حال
ــا  ــازار ب در ســال جــاری، قیمــت گوشــی همــراه در ب
افزایــش چشــمگیری در ماه هــای قبــل همــراه بــوده 
ــادی گوشــی همــراه توســط  ــه تعــداد زی اســت. البت
دســتگاه های مربوطــه توقیــف شــده کــه گفتــه 
می شــود در صورتــی کــه ایــن گوشــی ها تعییــن 
تکلیــف و وارد بــازار ایــران شــود، می توانــد در کاهــش 

قیمــت گوشــی همــراه تأثیرگــذار باشــد.

بانک ها دالر را چند می خرند؟
ــرخ حــدود ۱3 هــزار  ــا ن ــن روزهــا ب ارز مســافرتی ای
تومــان بــرای هــر یــورو در بانک هــا عرضــه می شــود. 
ــان  ــزار و ۸00 توم ــر دالر را ۱0 ه ــا ه ــن بانک ه همچنی

ــد. ــا ۱2 هــزار و 600 تومــان می خرن ــورو را ت و هــر ی
ــه گــزارش ایســنا، بانک هــای عامــل ارز مســافرتی  ب
ــایر  ــورو و س ــا ۵00 ی ــایه ت ــورهای همس ــرای کش را ب
کشــورها تــا هــزار یــورو می پردازنــد کــه نــرخ روزانــه 

ــود. ــن می ش ــزی تعیی ــک مرک ــوی بان آن از س
ــت  ــان قیم ــزار توم ــورو ۱3 ه ــر ی ــنبه ه روز چهارش
خــورد کــه در مقایســه بــا نــرخ یــورو در بــازار آزاد کــه 
ــان  ــت، 3۵00 توم ــان اس ــزار و ۵00 توم ــدود ۱6 ه ح
اختــالف دارد. ایــن اختــالف قیمــت بیــن بــازار آزاد و 
ارز بانکــی، موضوعــی اســت کــه طــی چنــد مــاه اخیر 

ــود. موجــب ایجــاد رانــت در ارز مســافرتی شــده ب
بانک هــا ارز مســافرتی را دالر ارائــه نمی کننــد و عمدتــا 
یــورو اســت و مســافران می تواننــد هفــت روز پیــش 
ــزا،  ــون وی ــی همچ ــتن مدارک ــا همراه داش ــفر ب از س
پاســپورت و بلیــت بــرای ثبت نــام ارز بــه شــعب ارزی 

ــد. ــه کنن بانک هــا مراجع
امــا بانک هــا خریــدار ارز از مــردم نیــز هســتند و 
البتــه نــرخ بــرای هــر روز می توانــد متفــاوت باشــد؛ 
ــه طــوری کــه هــر دالر ۱0 هــزار و ۸00 تومــان و هــر  ب
یــورو تــا ۱2 هــزار و 600 تومــان در بانک هــا خریــداری 
می شــود. همچنیــن بانک هــا ارزی خــارج از ضوابــط 
ــد. ــروش آزاد ارز ندارن ــی ف ــه عبارت نمی فروشــند و ب

ــاد  ــه اقتص ــی ک ــاس کنون ــه حس ــک در بره بی ش
ــراه شــده اســت و  ــی هم ــا مســائل مختلف ــران ب ای
فشــارهای بیرونــی بــر آن تحمیــل می شــود، حمایت 
از تولیــد داخلــی صرفــا بــا شــعار محقق نخواهد شــد 
ــت  ــی اس ــای پازل ــت تکه ه ــش درس ــد آرای و نیازمن
ــئوالن را  ــدگان و مس ــدگان، مصرف کنن ــه تولیدکنن ک

دربرمی گیــرد.
بــه گــزارش ایســنا، ایــران بــه عنــوان کشــوری 
ــا بیــش از ۸۱ میلیــون  مســتقل در آســیای غربــی ب
پرجمعیــت  هجدهمیــن کشــور  جمعیــت،  نفــر 
ــدرت  ــری ق ــر براب ــی رود و ازنظ ــمار م ــه ش ــان ب جه
ــد  ــان را دارد و از نظــر تولی ــه هجدهــم جه ــد رتب خری
ناخالــص داخلــی بیســت وهفتمین کشــور دنیاســت. 
حمایــت از کاالهــای ســاخت داخــل و الــزام یــا 
ــای  ــتفاده از کااله ــه اس ــدگان ب ــویق مصرف کنن تش
داخلــی، موضوعــی اســت کــه دســت کم در ســه 
ــای  ــت ها و دغدغه ه ــواره از سیاس ــته هم ــه گذش ده
ــی  ــز اقدامات ــق آن نی ــرای تحق ــوده و ب ــئوالن ب مس
انجــام شــده اســت؛ هرچنــد کــه هیــچ گاه اثربخشــی 
ایــن اقدامــات اندازه گیــری نشــده، امــا نتایــج نشــان 
ــه خریــد کاالی خارجــی افزایــش  می دهــد تمایــل ب
نبــود  اقدامــات،  یکپارچه نبــودن  اســت.  یافتــه 
مطالعــات بازاریابــی و اصــرار بــر خریــد کاالی داخلــی 
بــدون درنظرگرفتــن نیــاز مشــتری و بهبــود کیفیــت 
محصــوالت در بعضــی مواقــع مانعــی بــوده اســت کــه 
بــه واســطه آن عمــوم مــردم از دســتیابی بــه کاالهــای 
باکیفیــت و بــا قیمــت مناســب بازمانده انــد کــه 
نتیجــه آن در بعضــی محصــوالت )مانند پوشــاک( به 
رشــد معضالتــی همچــون قاچــاق کمــک کرده اســت.
بــا توجــه بــه تجــارب دیگــر کشــورها و ســوابق ایــران 
درزمینــه  حمایــت از کاالی داخلــی، موارد پیــش  رو در 
جهــت کمــک بــه برنامه ریــزی پیشــنهاد شــده و برای 
تدویــن برنامــه الزم اســت تــا بعضــی پرســش ها بــه 

صــورت شــفاف پاســخ داده شــود. 
ــدف  ــای ه ــت؟ کااله ــی چیس ــور از کاالی ایران منظ
کدام انــد؟ بــرای شناســایی کاالهــای مــورد حمایت در 
وهلــه  اول بایــد مشــخص شــود کــه منظــور از کاالی 
ایرانــی چیســت؛ آیــا کاالهایــی کــه در کشــور مونتــاژ 
 می گــردد بــه عنــوان کاالی ایرانــی تلقــی می شــوند؟ 

ــژه و مناطــق  ــای تولیدشــده در مناطــق وی ــا کااله آی
آزاد تجــاری بــه عنــوان کاالی داخلــی محســوب 
آیــا  چیســت؟  حمایــت  از  منظــور  می شــوند؟ 
حمایت هــا صرفــا بــرای بازارهــای داخــل کشــور 
اســت یــا حمایــت بــرای حضــور موفــق در بازارهــای 
ــی  ــان اصل ــرد؟ مخاطب ــز دربرمی گی ــی را نی بین الملل
برنامه هــا چــه کســانی هســتند؟ نهادهــای درگیــر در 

اجــرای برنامه هــا چــه ارگان هایــی هســتند؟ 
می توانــد جامعــه  پرســش ها  ایــن  بــه  پاســخ 
تولیدکننــدگان و نیــز ســبد کاالهــای تحــت حمایــت 
را مشــخص کنــد؛ زیــرا ایــن امــر بــه اجــرای موفــق 
ــه و  ــان، هزین ــن زم ــری از هدررفت ــه و جلوگی برنام

امکانــات کمــک می کنــد.
 هدف، حمایت از کاالی ایرانی

اســتراتژی پیشــنهادی ترجیحــا حمایــت از کاالی 
ــا فراهم کــردن بســتر رقابتــی و ممانعــت از  ایرانــی ب
ــه اســتفاده از کاالی  انحصــار، فرهنگ ســازی درزمین
ایرانــی، ارتقــای کیفیــت کاالهــای ایرانــی، شناســایی 
ــه و  ــوه ارائ ــود نح ــتریان، بهب ــلیقه مش ــا و س نیازه
عرضــه محصــوالت و بهبــود کیفیــت خدمــات پــس 

ــت. ــروش اس از ف
 فرصت ها و امتیازات

در شــاخص های بین المللــی انــدازه بــازار ایــران 
ــال  ــران در س ــه ای ــود )رتب ــان داده می ش ــزرگ نش ب
20۱۷ در رکــن انــدازه بــازار در شــاخص رقابت پذیــری 
۱9 بــوده اســت( و افزایــش قیمــت ارزهــای خارجــی 
ســبب ایجــاد مزیــت بــرای کاالی ایرانی شــده اســت؛ 
ایــن در حالــی اســت کــه ســطح آگاهــی و احســاس 
مســئولیت اجتماعــی در جهــت ضــرورت حمایــت از 
تولیــد کشــور زیــاد اســت و زیرســاخت های مناســب 
تولیــد می توانــد در جهــت بهبــود کمــی و کیفــی 
تولیــدات مؤثــر باشــد )در ســال 20۱۷ رتبه زیرســاخت 
ــوده اســت(. ــری ۵۷ ب ــران در شــاخص رقابت پذی ای

 تهدیدات و ضعف ها
درســت  اســتفاده نکــردن از نقدینگــی جامعــه در 
ــدات  ــودن تولی ــدی، رقابت پذیرنب ــای تولی فعالیت ه
ــت،  ــت، کیفی ــر قیم ــی ازنظ ــا کاالی خارج ــی ب داخل
ســلیقه مشــتری، تبلیغــات و ...، وجــود معضــل 
ــی  ــتم های نظارت ــف سیس ــور و ضع ــاق در کش قاچ

ــد کاال  ــه تولی ــودی هزین ــرل آن، ســیر صع ــرای کنت ب
ــاد تســهیالت  ــه ســود زی ــف ازجمل ــل مختل ــه دالی ب
ــات، بیمــه، تأمیــن اجتماعــی، قاچــاق،  بانکــی، مالی
واردات بی رویــه و مــوارد مشــابه، ضعــف قوانیــن 
و آیین نامه هــای مربــوط بــه حمایــت از تولیــد، 
نهادهــا،  و  بخش هــا  میــان  همــکاری  ضعــف 
برابرنبــودن ســرمایه گذاران در برخــورداری از امکانــات 
کشــور، آگاهــی کــم تولیدکننــدگان از نیــاز و ســلیقه 
ــظ  ــی در حف ــع نظارت ــف مراج ــدگان، ضع مصرف کنن
کیفیــت و اســتانداردهای تولیــد و حمایــت از حقــوق 
تهدیداتــی  و  ازجملــه ضعف هــا  مصرف کننــدگان 
ــه  ــی را ب هســتند کــه رســالت حمایــت از کاالی ایران

خطــر می اندازنــد.
 ارکان مؤثر در پیشبرد هدف »حمایت از 

تولید داخل«
ــج مخاطــب  ــی پن در موضــوع حمایــت از کاالی ایران
اصلــی وجــود دارد؛ مســئوالن، تشــکل های کارفرمایــی 
و اصنــاف، بخش هــای عمومــی، تولیدکننــدگان و 
ــر  ــری ب ــه خطی ــک وظیف ــه هری ــدگان ک مصرف کنن
ــن  ــی در ای ــیب های اصل ــی از آس ــد. یک ــده دارن عه
زمینــه، بی توجهــی بــه نقــش تمامــی عناصــر و 
تمرکــز صــرف بــر نقــش عمــوم مــردم اســت. بایــد 
توجــه داشــت بازیگــر اصلــی در موضــوع حمایــت از 
کاالی ایرانــی ابتــدا مســئوالن و ســپس تولیدکنندگان 
و تشــکل های کارفرمایــی و اصنــاف هســتند. بخــش 
عمومــی نیــز از طریــق فرهنگ ســازی در دســتیابی به 

ایــن هــدف نقــش مؤثــری دارد. 
دربــاره مصرف کننــدگان الزم اســت برنامه هــا بــا 
رویکــرد متفاوتی نســبت به مســئوالن و تولیدکنندگان 
ــه  ــف ب ــا را موظ ــوان آن ه ــرا نمی ت ــود؛ زی ــن ش تدوی
مصــرف کاالی ایرانــی کــرد، امــا می تــوان بــا شــناخت 
ســالیق و نیازهــای آنــان و جلــب اطمینــان درزمینــه  
ــت  ــب و رعای ــت مناس ــول، قیم ــل قب ــت قاب کیفی
مســائل حقوقــی مصرف کننــدگان، آنــان را بــه خریــد 

ــرد. ــب ک ــی ترغی کاالی ایران
مســئوالن،  از  منظــور  کــرد  خاطرنشــان  بایــد 
نقش هــای  در  کــه  هســتند  نهادهایــی  تمــام 
فعال انــد.  نظارتــی  و  قانون گــذاری   مدیریتــی، 
اســت دولــت  زمینــه  ایــن  در  نهــاد   مهم تریــن 

کــه هدایــت تولیــد و مصرف کشــور را بــه عهــده دارد و 
در ایــن بیــن نقــش وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
از بقیــه دســتگاه ها پررنگ تــر اســت و از دولــت 
ــزی،  ــش و برنامه ری ــوزه پژوه ــی رود در ح ــار م انتظ
ــدگان  ــرای تولیدکنن ــویقی ب ــای تش ــن برنامه ه تدوی
ــازار، بازاریابــی، توزیــع و فــروش،  موفــق و مؤثــر در ب
و  تولیدکننــدگان  از  حمایــت  فرهنگ ســازی، 

مصرف کننــدگان فعالیــت کنــد.
 بازاریابی، توزیع و فروش

بــر  تمرکــز  بــا  توزیــع  شــبکه های  نوین ســازی 
تقویــت ارتبــاط تولیدکننــده و توزیع کننــده و کاهــش 
ــای  ــایی کااله ــول، شناس ــه محص ــای عرض هزینه ه
ــا محصــوالت خارجــی رقابــت  داخلــی کــه بتواننــد ب
کننــد و می تواننــد مشــمول حمایــت باشــند، طراحــی 
نشــان کیفیــت و صــدور مجــوز بــرای الصــاق آن روی 
ــی  ــع الکترونیک ــر توزی ــارت ب ــی، نظ ــای کیف کااله
از ورود کاالهــای  کاالهــای داخلــی و جلوگیــری 
ــد کــه  ــه شــمار می رون ــازار مــواردی ب ــه ب بی هویــت ب
در حــوزه بازاریابــی، توزیــع و فــروش بــرای حمایــت 

مطرح انــد. کاال  از 
 حمایت از تولیدکنندگان

ــن  ــدگان، مهم تری ــار مصرف کنن ــدگان در کن تولیدکنن
تشــکیل  را  اقتصــادی  پــازل  ایــن  بخش هــای 
تولیدکننــدگان  از  مالــی  حمایت هــای  می دهنــد. 
ــای  ــی، معافیت ه ــع مال ــن مناب ــای تأمی در زمینه ه
مالیاتــی تولیــد کاالهــای مناســب و باکیفیــت، 
حمایت هــای بیمــه ای از کســب وکارهای نوظهــور و 
ــی، بانکــی و  همســوکردن تمامــی سیاســت های پول
ــاری  ــای تج ــی، حمایت ه ــد مل ــت تولی ارزی در جه
از تولیدکننــدگان از طریــق مدیریــت درســت واردات، و 

مبــارزه جــدی و شــفاف بــا فســاد اقتصــادی، کاهش 
تعــداد و زمــان انجــام فرایندهــای اداری و منــع خرید 
از  بودجه هــای دولتــی،  از محــل  کاالی خارجــی 

ــتند. ــدگان هس ــت از تولیدکنن ــات حمای الزام
 تولیدکنندگان چه باید بکنند؟

در ایــن بیــن امــا ارتقــای کیفیت، بــه حداقل رســاندن 
ــه تمام شــده تولیــد، گســترش خدمــات پــس  هزین
ــس از  ــا پ ــد ت ــد تولی ــه فراین ــزام ب ــروش و ال از ف
مصــرف، ذائقه شناســی مصرف کننــدگان، نیازســنجی 
بــازار و نــگاه بــه مزایــای داخلــی، توجــه تولیدکنندگان 
ــوآوری، خالقیــت، بســته بندی مناســب،  ــه بحــث ن ب
بازاریابــی کارآمــد، تبلیغــات مؤثــر، برندســازی و 
ارتقــای بهــره وری، ارتقــای ســطح تکنولــوژی و مهارت 
در  دانش بنیــان  تولیــدات  توســعه  و  نیــروی کار 
جهــت بهبــود کیفیــت تولیــدات و افزایــش بهــره وری، 
توســعه فروشــگاه های عرضــه مســتقیم کاال یــا 
ــک  ــور کم ــه منظ ــوالت ب ــه محص ــاماندهی عرض س
ــوالت  ــایی محص ــرای شناس ــدگان ب ــه مصرف کنن ب
داخلــی باکیفیــت، تقویــت بخــش طراحــی در تولیــد 
نظیــر  دربــاره محصوالتــی  )به ویــژه  محصــوالت 
پوشــاک، کفــش و ...( همگــی مــواردی هســتند 
کــه در صــورت توجــه و رعایــت آن هــا از ســوی 
ــت و  ــول باکیفی ــد محص ــکان تولی ــدگان ام تولیدکنن

ــد. ــم می کن ــازار را فراه ــت در ب ــل رقاب قاب
 حمایت از مصرف کنندگان

نیــز  مصرف کننــدگان  از  حمایــت  راســتای  در 
کنتــرل قیمــت کاالهــا و خدمــات و نظــارت بــر 
بــه  یارانــه  پرداخــت  و  مصرف کننــدگان  حقــوق 
ــران، مهم تریــن  ــدگان کاالهــای رقابتــی ای مصرف کنن
مســائلی هســتند کــه بایــد بــه آنهــا توجــه داشــت.

تجــارت  از  ایــران  گمــرک  آمــار  تازه تریــن  براســاس 
خارجــی طــی شــش  ماهــه اول ســال جــاری بیــش از 9 
میلیــون و ۱30 هــزار تــن کاالی اساســی وارد کشــور شــده 
اســت کــه از نظــر وزنــی ۵6درصــد از کل واردات را بــه خــود 

اختصــاص داده اســت. 
ــه  ــران، کل واردات کشــور در 6 ماه ــزارش گمــرک ای ــه گ ب
اول ســال 9۷، 22 میلیــارد و ۱۸2 میلیــون دالر بــا وزن ۱6 
میلیــون و 220 هــزار تــن بــوده کــه ســهم کاالهای اساســی 
ــارد و 6۷6  ــا ارزش 4 میلی ــن ب ــزار ت ــون و ۱30 ه 9 میلی
میلیــون دالر بــوده اســت. بــر همیــن اســاس طــی شــش 
 ماهــه اول ســال 96 ســهم کاالهــای اساســی از نظــر وزنــی 

۵2درصــد از کل واردات بــوده اســت. 
بنــا بــر ایــن گــزارش ایــن حجــم از کاالهــای اساســی بــه  
ــرکات  ــق گم ــون دالر از طری ــارد و 6۷6 میلی ارزش 4 میلی

ــد از  ــر ارزش 2۱درص ــه از نظ ــت ک ــده اس ــور وارد ش کش
کل واردات کشــور را دارد؛ ایــن در حالــی اســت کــه ســهم 
ــال  ــه س ــش  ماه ــی آن در ش ــی واردات ــای اساس کااله

ــوده اســت.  گذشــته 20درصــد ب
روغن هــای  دارو،  روغنــی،  دانه هــای  برنــج،  ذرت، 
خوراکــی، گوشــت قرمــز، کنجالــه ســویا، جــو، کــود، قنــد 
و شــکر و گنــدم ازجملــه کاالهــای اساســی ای اســت کــه 

ــت.  ــده اس ــاه وارد ش ــی 6 م ط
در شــش مــاه ســال 9۷، واردات ذرت، دانه هــای روغنــی، 

گوشــت قرمــز و جــو افزایــش داشــته اســت. 
براســاس ایــن گــزارش، 90درصــد کاالهایــی کــه وارد 
ترخیــص  روز  ســه  از  کمتــر  در  می شــوند  گمــرک 
می شــوند و در ایــن بیــن ترخیــص کاالهــای اساســی در 

اولویــت قــرار دارد.

ــودرو  ــی ایران خ ــروه صنعت ــروش گ ــی و ف ــاون بازاریاب مع
از اجــرای طــرح پیش فــروش جدیــد محصــوالت ایــن 

ــر داد.  ــاه خب ــنبه 29 مهرم ــرکت در روز یکش ش
بــه گــزارش ایســنا، براســاس اعــالم ایران خــودرو، مصطفــی 
خان کرمــی اظهــار کــرد: در طــرح جدیــد کــه در روز 29 
مهرمــاه اجــرا می شــود، شــرایط ثبت نــام بــرای متقاضیانــی 
ــم  ــده اند، فراه ــام نش ــه ثبت ن ــق ب ــل موف ــرح قب ــه در ط ک

شــده اســت. 
وی افــزود: از متقاضیــان بــه دلیــل اینکه امکان پاســخگویی 
بــه همــه درخواســت ها وجــود نداشــته اســت، عذرخواهــی 

ــم.  می کنی
خان کرمــی در ادامــه تأکیــد کــرد: فــروش محصــوالت 
گــروه صنعتــی ایران خــودرو همــواره بــر مبنــای پیش بینــی 
برنامــه تولیــد و مجوزهــای اخذشــده از مراجــع ذی صــالح 

انجــام می شــود و نمی تــوان بیشــتر از درصــد مشــخصی از 
ــام داد.  ــروش انج ــد، پیش ف ــه تولی برنام

ــودرو  ــی ایران خ ــروه صنعت ــروش گ ــی و ف ــاون بازاریاب مع
اعــالم کــرد برنامه ریــزی بــرای اجــرای طــرح پیش فــروش 
ــی  ــدگان واقع ــاز مصرف کنن ــن نی ــدف تأمی ــا ه ــد ب جدی
خــودرو انجــام شــده اســت کــه از ســاعت ۱0 صبــح 
روز یکشــنبه 29 مهرمــاه اجــرا خواهــد شــد. در طــرح 
محدودیت هــای  تمامــی  جدیــد  پیش فــروش 
ــرای  ــام ب ــکان ثبت ن ــدم ام ــه ع ــی ازجمل ــروش قبل پیش ف
ــه  ــتن گواهینام ــا، داش ــودرو اولی ه ــی، خ ــتریان حقوق مش
ــودرو  ــد محصــوالت ایران خ ــدم خری ــام و ع ــان ثبت ن در زم
طــی ۱۸ماهــه گذشــته اعمــال می شــود و ثبت نــام در ایــن 
ــه محدودیــت ظرفیــت در طــول  ــا توجــه ب روش فــروش ب

ــد. ــد ش ــام خواه ــک روز انج ی

 ۱.۳۳  ۶ میلیون بشکه، صادرات روزانه نفت ایران۱۱ سال، کمترین سن فرسودگی خودروها میلیون تن، تولید محصوالت باغی

صــادرات نفــت ایــران بــه چنــد مشــتری خــود ازجملــه هنــد و 
چیــن در دو هفتــه نخســت مــاه اکتبــر به 1.33 میلیون بشــکه 

در روز رســیده اســت.

هیئــت وزیــران ســن فرســودگی انــواع خــودرو و موتورســیکلت 
را برحســب نــوع موتــور احتراقــی )بنزینــی، دوگانه ســوز، برقــی 

و هیبریــدی( بیــن ۶ تــا ۲۰ ســال تعییــن کــرد.

براســاس نتایــج طــرح آمارگیــری مرکــز آمــار ایــران از باغــداری 
کشــور در ســال 13۹۶، 11,۶ میلیــون تــن محصــوالت باغــی در 

کشــــور تولیــــد شــده است.

3 قتصـــاد ا
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تهران

ــکبار  ــل و خش ــه آجی ــس اتحادی رئی
گفــت: قیمــت خشــکبار تحــت تأثیــر 
عوامــل مختلفــی نظیــر میــزان تولیــد، 
ــن  ــا و همچنی ــه و تقاض ــزان عرض می

ــد.  ــر می کن ــرخ ارز تغیی ن
بــه گــزارش »خبرآنالیــن«، مصطفــی 
افزایــش  دالیــل  دربــاره  احمــدی 
قیمــت انــواع آجیــل و خشــکبار اظهار 
کــرد: آجیــل و خشــکبار هــم مصــرف 
ــی دارد و هــم مصــرف خارجــی  داخل

ــواع  ــر قیمــت ان ــش و تغیی ــرخ ارز شــاهد افزای ــا نوســانات ن ــه ب ک
خشــکبار هســتیم. 

وی افــزود: مصــرف داخلــی فقــط ۱0درصــد میــزان تولیــد را شــامل 
ــکبار و  ــدی خش ــادرات 90درص ــه ص ــه ب ــا توج ــن ب ــود؛ بنابرای می ش
ــی روی قیمت هــا می گــذارد.  ــر فراوان ــل، ارز و نوســانات آن تأثی آجی
وی توضیــح داد:  اکنــون قیمــت هــر کیلــو پســته صادراتــی بیــن ۸ 
ــا ۱۵ دالر اســت کــه اگــر نــرخ ارز تثبیــت شــود، بــه حتــم شــاهد  ت

ــود.  ــم ب ــل و خشــکبار خواهی ثابت شــدن قیمــت آجی
احمــدی تصریــح کــرد: اکنــون قیمــت هــر کیلــو تخمــه 3 دالر اســت. 
ــن محصــول  ــود، ای ــان ب ــا 4 هــزار توم ــا 2 ت ــر ب ــه دالر براب ــی ک زمان
در بــازار داخلــی کیلویــی ۱0 تــا ۱2 هــزار تومــان بــه دســت مشــتری 
می رســید؛ امــا اکنــون نــرخ دالر افزایــش یافتــه و درنتیجــه قیمــت 

تخمــه در بــازار نیــز بیشــتر شــده اســت. 
احمــدی دربــاره چرایــی محاســبه و نرخ گــذاری آجیــل و خشــکبار و 
به ویــژه پســته بــا دالر گفــت: معمــوال تولیدکننــدگان پســته بــه طــور 
مســتقیم بــا خریــداران خارجــی ارتبــاط دارنــد و محصــوالت خــود را 

ــو  ــال هــر کیل ــا عرضــه و در قب ــه آنه ب
ــه  ــا ۱2 دالر ب پســته مبلغــی بیــن ۱0 ت
طــور میانگیــن دریافــت می کننــد؛ بــه 
همیــن دلیــل بــرای ایــن تولیدکنندگان 
صرفــه اقتصــادی نــدارد کــه محصــول 
خــود را بــه مصرف کننــده داخلــی کــه 
ــه  فقــط ۱0 درصــد میــزان مصــرف را ب
ــال  ــه ری ــد، ب خــود اختصــاص می ده

بفروشــند. 
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیا 
ــژه پســته داشــت  ــد فــروش آجیــل به وی ــر رون ــی ب ــوان نظارت نمی ت
ــد،  ــه کن ــری تهی ــول ارزان ت ــد محص ــی بتوان ــده داخل ــا مصرف کنن ت
توضیــح داد: اعمــال چنیــن نظارتــی شــدنی نیســت؛ زیــرا واحدهــای 
ــی عرضــه  ــازار داخل ــه ب ــازاد صــادرات خــود را ب ــوال م ــدی معم تولی

می کننــد.
ــکبار و  ــواع خش ــد ان ــش تولی ــاهد کاه ــال ش ــت: امس ــدی گف احم
آجیــل در کشــور بودیــم؛ بــه طــوری کــه تولیــد مغــز گــردو ۸0درصــد 
کاهــش داشــته و ایــن مســئله ســبب افزایــش قیمــت گردو بیــن ۱۱0 

تــا ۱20 هــزار تومــان شــده اســت. 
وی تصریــح کــرد: امســال میــزان تولیــد پســته در کشــور 60درصــد 
ــوال  ــته معم ــال های گذش ــه س ــی ک ــت؛ در حال ــته اس ــش داش کاه
میــزان تولیــد پســته در کشــور برابــر بــا ۱۷0 تــا ۱۸0 هــزار تــن بــود کــه 
حداکثــر 30 هــزار تــن از ایــن میــزان در بــازار داخــل عرضــه می شــد؛ 
امــا امســال میــزان تولیــد پســته بــه 60 هــزار تــن کاهش یافته اســت 
کــه بــه ایــن صــورت حتــی بــرای صــادرات نیــز بــا کمبــود محصــول 

مواجــه هســتیم.

مدیــر کل روابــط کار وزارت کار بــا اشــاره 
ــران  ــام سراســری کارگ ــاز ثبت ن ــه آغ ب
و کارفرمایــان در ســامانه جامــع روابــط 
کار در آینــده نزدیــک گفــت: کارگــران و 
کارفرمایــان ملــزم بــه ثبت نــام در ایــن 

ــامانه هستند.  س
اســماعیل ظریفــی آزاد در گفت وگــو 
بــا خبرنــگار مهــر، دربــاره آخریــن 
جامــع  ســامانه  اجــرای  وضعیــت 
روابــط کار گفــت: در حــال حاضــر 

ــط  ــی فق ــه صــورت الکترونیک ــران ب ــت دادخواســت کارگ ســامانه ثب
ــکیل  ــا تش ــه ب ــی ک ــرار دارد و کارگران ــترس ق ــران دردس ــهر ته در ش
پرونــده در دفاتــر پیشــخوان بــرای دریافــت نــام کاربــری و رمــز عبــور 
ــه صــورت  ــان خــود را ب ــد شــکایات از کارفرمای ــد، می توانن اقــدام کنن

ــد. ــت کنن ــامانه ثب ــق س ــوری و از طری غیرحض
مدیــر کل روابــط کار و جبــران خدمــت وزارت کار افــزود: بــا توجــه بــه 
اینکــه ســامانه دادخواســت بــه عنــوان یکــی از 30 زیرســامانه ســامانه 
جامــع روابــط کار در شــهر تهــران بــه صــورت آزمایشــی فعالیــت خــود 
را آغــاز کــرده اســت، مشــکالت ایــن ســامانه تقریبــا رفــع شــده و طــی 
مکاتبــه بــا ســازمان تنظیــم مقــررات درخواســت کردیــم تــا ثبت نــام 
از کارگــران سراســر کشــور بــرای دریافــت نــام کاربــری و رمــز عبــور از 

طریــق دفاتــر پیشــخوان آغــاز شــود. 
وی بــا بیــان اینکــه وزارت کار آمادگــی دارد تــا در فــاز نخســت خدمــات 
ثبــت شــکایات الکترونیکــی کارگــران را در سراســر کشــور دردســترس 
ــه ســامانه و  ــه اینکــه ورود ب ــا توجــه ب کارگــران قــرار دهــد، گفــت: ب

ثبــت شــکایات مســتلزم تشــکیل 
ــت،  ــخوان اس ــر پیش ــده در دفات پرون
بنابرایــن منتظریــم تــا ســازمان تنظیــم 
ــام  ــخ ثبت ن ــات و تاری ــررات مقدم مق
از کارگــران در سراســر کشــور را اعــالم 

کنــد. 
ــران و  ــداد کارگ ــاره تع ــی آزاد درب ظریف
ــر  ــه دفات ــون ب ــه تاکن ــی ک کارفرمایان
پیشــخوان بــرای ورود بــه ســامانه 
جامــع روابــط کار مراجعــه کرده انــد، 
ــه اینکــه  ــا توجــه ب گفــت: تعــداد ایــن افــراد بســیار انــدک اســت؛ ب
ــدازی  فعــال فقــط زیرســامانه ثبــت دادخواســت در شــهر تهــران راه ان
شــده اســت، بنابرایــن فقــط کارگــران متقاضــی ثبــت شــکایت مجبــور 

ــتند.  ــامانه هس ــام در س ــه و ثبت ن ــه مراجع ب
مدیــر کل روابــط کار و جبــران خدمــت وزارت کار بــا تأکیــد بــر الــزام 
کارگــران و کارفرمایــان بــرای ورود بــه ســامانه جامــع روابــط کار، درباره 
انتقــاد کارفرمایــان بــه ایــن ســامانه افــزود: جامعــه کارفرمایــی کشــور 
انتقــادی بــه ســامانه جامــع روابــط کار ندارنــد؛ بلکــه ابهاماتــی در ایــن 

زمینــه دارنــد کــه بیشــتر پیرامــون قانــون کار اســت.
ــان  ــا کارفرمای ــش ب ــد روز پی ــه چن ــه ای ک ــی جلس ــزود: ط وی اف
ــا و  ــل فراینده ــان در تحلی ــدگان کارفرمای ــد نماین ــرار ش ــتیم، ق داش
اســتقرار ســامانه های جامــع روابــط کار حضــور داشــته باشــند. 
همچنیــن بــه نماینــدگان کارگــری نیــز پیشــنهاد می کنیــم در صــورت 
ــامانه  ــای س ــا فراینده ــنایی ب ــرای آش ــود را ب ــدگان خ ــل نماین تمای

ــد. ــی کنن معرف

 الزام کارفرمایان و کارگران به چرا نرخ ارز بر قیمت آجیل اثر دارد؟
ثبت نام در سامانه جامع روابط کار

هدفون قابل شست وشو به بازار آمد
شــرکت جی لــب مــدل تــازه ای از هدفون هــای ورزشــی خــود را بــه بــازار عرضــه کــرده اســت کــه عــالوه بــر راحتــی 
و ســهولت اســتفاده بــه طــور مکــرر قابــل شست وشــو هســتند. بســیاری از افــرادی کــه در ســالن های بدنســازی یــا 
در محیــط بــاز بــه انجــام تمرینــات ورزشــی می پردازنــد، دوســت دارنــد بــا اســتفاده از هدفــون بــه موســیقی یــا دیگــر 
فایل هــای صوتــی گــوش دهنــد؛ امــا بــه علــت عرق کــردن در حیــن ورزش، هدفون هــای آنهــا نیــز بــه ســرعت کثیــف 
می شــود و ایــن در حالــی اســت کــه شســتن هدفون هــا و به ویــژه پوشــش بخــش گوشــی آنهــا کار ســاده ای نیســت 
و معمــوال ایــن کار باعــث پارگــی و ازبین رفتــن پوشــش یادشــده می شــود.هدفون تــازه جی لــب کــه فلکــس اســپورت 
نــام دارد، عــالوه بــر ســازگاری بــا قابلیــت بلوتــوث بــه صــورت قابــل شست وشــو طراحــی شــده و در صــورت جــذب 
ــردن و شســتن آن  ــکان پاک ک ــی ام ــی به راحت ــای بدن ــر فعالیت ه ــا دیگ ــن ورزش ی ــدن در حی ــرق ب ــی و ع آلودگ
وجــود خواهــد داشــت.این هدفــون پــس از شــارژ بــرای 20 ســاعت اســتفاده مــداوم مناســب اســت و بخــش گوشــی 
 »Be Aware« آن را به راحتــی می تــوان در ماشــین لباسشــویی انداخــت. هدفــون یادشــده دارای فنــاوری موســوم بــه
یــا »آگاه بــاش« نیــز هســت کــه موجــب می شــود صداهــای ضــروری و هشــداردهنده محیــط اطــراف بــه فــرد منتقل 
و توســط وی شــنیده شــود؛ بنابرایــن اگــر در حیــن ورزش خطــری متوجــه فــرد شــود و دوســتان و اطرافیــان تــالش 
ــد، اســتفاده از هدفــون باعــث شنیده نشــدن ایــن پیام هــای اعــالم خطــر  ــه او هشــدار دهن ــه ب ــد در ایــن زمین کنن

نمی شــود. قیمــت ایــن هدفــون ضدعــرق ۱00 دالر اســت.

فناوری
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آغاز پیش فروش جدید ایران خودرو از ۲۹ مهرماه۹ میلیون تن کاالی اساسی وارد کشور شد

پازل حمایت از »تولید داخل« چگونه باید چیده شود؟

مسیر سخت حمایت از تولید ملی



اطالعرسانی4
 اداره ثبت اسناد و امالک 

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

واراضــی وســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
برابــر آراء هیاتهــای موضــوع قانــون تعییــن 
ــی اراضــی و ســاختمانها  ــت ثبت ــف وضعی تکلی
ــه  ــی منطق ــد ثبت ــمی در واح ــند رس ــد س فاق
بــا  و  مالکانــه  تصرفــات  اصفهــان  شــمال 
ــت.  ــده اس ــرز گردی ــان  مح ــارض متقاضی مع
ــورد  ــاک م ــان و ام ــخصات متقاضی ــذا مش ل
تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم 
ــی میشــود  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب در دو نوب
ــدور  ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک در صورت
ســندمالکیت متقاضیــان اعتراضــی داشــته 
ــن  ــار اولی ــخ انتش ــد  از تاری ــی توانن ــند م باش
ــا  ــراض خــود را ب ــاه اعت ــه مــدت دو م آگهــی ب
ــلیم  و  ــل تس ــاک مح ــناد و ام ــت اس اداره ثب
ــاه از  ــک م ــدت ی ــس از اخــذ رســید.ظرف م پ
تاریــخ تســلیم اعتراض،دادخواســت خــود را بــه 
مرجــع قضایــی تقدیــم نمایــد. بدیهــی اســت در 
صــورت  انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 
اعتــراض نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت طبق 

ــد. ــد ش ــدام خواه ــررات اق مق
   1397603020260  05134 شــماره   رای   -1
مــورخ  1397/03/24   آقــاي رضــا مهرابــي بــه 
شناســنامه شــماره 288 كدملــي 1189085844 
ــه  ــبت ب ــين نس ــد حس ــتان فرزن ــادره اردس ص
ــاحت  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب شش
46.60 مترمربــع از پاك شــماره 14503و14504 
ثبــت اصفهــان  واقــع در بخــش 5  اصلــي 
ــع الواســطه  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

ــی ــی باطان ــا زارع ــمی رض ــک رس ازمال
   1397603020260  06972 شــماره   رای   -2
مــورخ  1397/04/21   آقــاي مهــدي اميــري بــه 
شناســنامه شــماره 20376 كدملي 1140203312 
صــادره خمینــی شــهر فرزنــد محمدرضا نســبت 
بــه ششــدانگ یکبــاب ســوله سنگفروشــی بــه 
مســاحت 371.30 مترمربــع پــاك شــماره 
واقــع در بخــش  اصلــي  از411  2056فرعــي 
ــک  ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه 16 ثب

رســمی مــی باشــد
   1397603020260  05271 شــماره   رای    -3
ــي  ــيدجواد بن ــاي س ــورخ  1397/03/28 آق م
هاشــمي كهنگــي بــه شناســنامه شــماره 21 
كدملــي 1189784807 صــادره اردســتان فرزنــد 
ســيدجعفر نســبت بــه 75.30 ســهم مشــاع از 
262 ســهم ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 
261.05 مترمربــع پــاك شــماره 309 اصلــي 
ــداری  ــان خری ــت اصفه ــش 16 ثب ــع در بخ واق
ــک  ــطه ازمال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام مبایع

ــی ــی زارع نریمان ــمی عل رس
  1397603020260  05272 شــماره   رای   -4
اصغــر  علــي  آقــاي   1397/03/  28 مــورخ 
جعفــري دليگانــي بــه شناســنامه شــماره 2361 
كدملــي 1286998824 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــاع از 262  ــهم مش ــه 104.80 س ــبت ب ــا نس رض
ســهم ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 
261.05 مترمربــع پــاك شــماره 309 اصلــي 
ــداری  ــان خری ــت اصفه ــش 16 ثب ــع در بخ واق
ــک  ــطه ازمال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام مبایع

ــی ــی زارع نریمان ــمی عل رس
   1397603020260  05273 شــماره   رای   -5
محمدعلــي  آقــاي    1397/03/28 مــورخ  
ــي  ــه شناســنامه شــماره 2792 كدمل ــي ب مهراب
1140785176 صــادره خمینــی شــهر فرزنــد 
ــاع از  ــهم مش ــه 52.40 س ــبت ب ــا نس غامرض
262 ســهم ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 
261.05 مترمربــع پــاك شــماره 309 اصلــي 
ــداری  ــان خری ــت اصفه ــش 16 ثب ــع در بخ واق
ــک  ــطه ازمال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام مبایع

ــی   ــی زارع نریمان ــمی عل رس
   1397603020260  05274 شــماره   رای   -  6
محســن  آقــاي     1397/03/28 مــورخ 
ــي  ــماره 4514 كدمل ــنامه ش ــه شناس ــي ب آقاي
1290888647 صــادره اصفهــان فرزنــد عبدالــه 
ــه 29.50 ســهم مشــاع از 262 ســهم  نســبت ب
ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 261.05 
ــع در  ــي واق ــماره 309 اصل ــاك ش ــع پ مترمرب
ــه  ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 16 ثب بخ
نامــه عــادی مــع الواســطه ازمالــک رســمی علی 

زارع نریمانــی
   1397603020260  08470 شــماره   رای   -7
ــوهان  ــدي س ــاي مه ــورخ 1397/03/07   آق م
زادگان بــه شناســنامه شــماره 188 كدملــي 
1110109954 صــادره فاورجــان فرزنــد رضــا 
بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه  به مســاحت 
  13900 شــماره  پــاك  از  مترمربــع   132.75
ثبــت اصفهــان  واقــع در بخــش 5  اصلــي 
ــع الواســطه  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری
ازمالــک رســمی حســینعلی احــد از وراث محمد 

ــدری ص
 1397603020260  07297 شــماره   رای   -8
مــورخ 1397/04/27  آقــاي عباســعلي احمــدي 
ــي  ــماره 1271242370 كدمل ــنامه ش ــه شناس ب
1271242370 صــادره اصفهــان فرزنــد عليرضــا 
ــه  ــاب ســاختمان ب ــه ششــدانگ یکب نســبت ب
ــاك شــماره 55  ــع پ مســاحت 260.50 مترمرب
فرعــي از14874 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبت 
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری اصفه

ــک رســمی مســعوداحمدی الواســطه ازمال
 1397603020260  08651 شــماره   رای   -9
مــورخ 1397/05/25  آقــاي محمــود منفــرد بــه 
شناســنامه شــماره 1106 كدملــي 1284594701 
ــد علــي محمــد بصــورت  صــادره اصفهــان فرزن
ــاحت  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب شش
126.50 مترمربــع از پــاك شــماره 124 فرعــي از 
15187 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
 1397603020260  05250 شــماره   رای   -10
مــورخ 1397/03/28   آقــاي ســيد جمــال 
ــي  ــه شناســنامه شــماره 274 كدمل ــران ب رنجب
1286531225 صــادره اصفهان فرزند حســن در 
ــاب  ــک ب ــدانگ  ی ــاع از  شش ــگ مش ــه دان س
ــع  ــاحت  21.25     مترمرب ــه مس ــاختمان ب س
پــاك شــماره  21 فرعــي از13658 اصلــي واقــع 
در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

مالــک رســمی مــی باشــد
 1396603020260  21975 شــماره  راي   -11
محمــد  اقــای   1396/12/22 مــورخ  
 2162 شــماره  شناســنامه  بــه  ســعادت 
فرزنــد  اصفهــان  کدملی1287104126صــادره 
ــه  ــاب خان ــه بصــورت ششــدانگ یکب ــدرت ال ق
بــه مســاحت 75.40 متــر مربــع از پــاک 
شــماره 42 فرعــی از 14915 اصلــی واقــع در 
ــی  ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب بخ

مالــک رســمی مــی باشــد
 1397603020260  07896 شــماره  راي   -12
مــورخ 1397/05/07  آقــاي جــواد حيــدري 
كدملــي   5144 شــماره  شناســنامه  بــه 
ــي  ــد عل ــان فرزن ــادره اصفه 1287278043 ص
ــه  بــه مســاحت   در ششــدانگ  یــک بــاب خان
63.40  مترمربــع پــاك شــماره   293 فرعــي از 
14915 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
کــه مالــک رســمی عصمــت نجفــی بــوده 
ــب  ــطه بموج ــع الواس ــت م ــورد درخواس ــه م ک
قولنامــه توســط مهــدی و محمدجعفــر )نجفی( 
ــه  ــی ب ــت نجف ــوم عصم ــه مرح ــر از ورث دو نف

ــت  ــده اس ــذار ش ــی واگ متقاض
 1394603020260  33919 شــماره  راي   -13
مــورخ 1394/10/30  فريبــا ضيائــي حبيــب 
ــي  ــه شناســنامه شــماره 55046 كدمل ــادي ب آب
فرزنــد  اصفهــان   صــادره   1281647462
عباســعلي در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان 
بــه مســاحت 159.95  مترمربــع پــاك شــماره 
13900 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

 1397603020260  05078 شــماره  راي   -14
عليرضــا  آقــاي      1397/03/23 مــورخ 
محســني بــه شناســنامه شــماره 1622 كدملــي 
1286975697 صــادره اصفهــان فرزنــد حســن 
نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 
170.20  مترمربــع از پــاك شــماره 42 فرعــی از 
14915  اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهان 
کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

 1397603020260  05943 شــماره  راي   -  15
مــورخ 1397/04/04   آقــاي اليــاس نــوري 
ــي  ــماره 15 كدمل ــنامه ش ــه شناس ــکندري ب اس
1159781729 صــادره فریــدن فرزنــد احمدقلــي 
در ششــدانگ  یــک بــاب خانــه و مغــازه متصلــه  
بــه مســاحت  104.90  مترمربــع پــاك شــماره  
45 فرعــي از 15179 اصلــي واقــع در بخــش 5 
ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 
مــع الواســطه ازمالــک رســمی فضــل الــه 
شــیروانی احــد از ورثــه مرحــوم میــرزا مســعود 

خــان شــیروانی
 1397603020260  03389 شــماره  راي   -16
ــه  ــي ب ــرا قربان ــم زه ــورخ 1397/02/26  خان م
شناســنامه شــماره 51 كدملــي 5110580960 
ــه  ــد رضــا نســبت ب ــه فرزن صــادره برخوارومیم
ــاحت 118.65   ــه مس ــه  ب ــدانگ یکبابخان شش
مترمربــع از پــاك شــماره 13900  اصلــي واقــع 
در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

ــی باشــد ــک رســمی م مال
 1397603020260  07379 شــماره  راي   -17
ــمي  ــه قاس ــم فاطم ــورخ 1397/04/30  خان م
ــي  ــماره 217 كدمل ــنامه ش ــه شناس ــياني ب س
5659218296 صــادره کوهپایــه فرزنــد ابراهيــم 
نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 
106.20 مترمربــع پــاك شــماره 662 فرعــي 
از14915 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبت اصفهان 
ــع الواســطه  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

ــی کوشــکی ــدی عبداله ــک رســمی مه ازمال
18- راي شــماره 07161 1397603020260 مــورخ 
1397/04/24  آقــاي محمــد اســماعيل خوبــان 
بــه شناســنامه شــماره 26 كدملــي 1219656100 
ــورت  ــي بص ــد محمدعل ــگان فرزن ــادره گلپاي ص
ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 30 
ــاك شــماره 117 فرعــي از14915  ــع از پ مترمرب
ثبــت اصفهــان  واقــع در بخــش 5  اصلــي 
ــع الواســطه  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

ــی ــود زارع ــک رســمی محم ازمال
 1397603020260  00054 شــماره  راي   -19
مــورخ 1397/01/09  آقــاي اســداله شــيراني 
 6 شــماره  شناســنامه  بــه  آبــادي  شــمس 
اصفهــان  صــادره   1291248854 كدملــي 
فرزنــد محمدعلــي بصــورت ششــدانگ یکبــاب 
خانــه بــه مســاحت 580.50 مترمربــع از پــاك 
شــماره 13563  اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی می 

باشــد
 1397603020260  04628 شــماره  راي   -20
مــورخ 1397/03/13  آقــاي جمــال آســياء بــه 
ــي 1283932601  شناســنامه شــماره 229 كدمل
در  علــي  محمــد  فرزنــد  اصفهــان  صــادره 
ــاحت   ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی شش
170.20  مترمربــع پــاك شــماره 1  فرعــي از 
14955 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهان 
کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

21- راي شــماره 07070 1397603020260 مــورخ 
1397/04/23  آقــاي عليرضــا خيرخــواه بــه 
شناســنامه شــماره 125 كدملــي 1091926141 
در   قنبرعلــي  فرزنــد  آبــاد  نجــف  صــادره 
ــاحت   ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی شش
ــي از  ــماره -  فرع ــاك ش ــع پ 148.60  مترمرب
13900 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد 
 1397603020260  05141 شــماره  راي   -22
مــورخ 1397/03/24   آقــای اميــر نودوشــني به 
ــي 1290994579  شناســنامه شــماره 176 كدمل
صــادره اصفهــان فرزنــد علــي اكبــر نســبت بــه 
ــاحت  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب شش
177.55 مترمربــع از پــاك شــماره 108 فرعی از 
14915 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
ــع الواســطه  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

ازمالــک رســمی رضــا محســنی هماگرانــی
 1397603020260  06971 شــماره  راي   -23
مــورخ 1397/04/21  آقــاي احمــد رضــا ترابــي 
ــي  ــماره 1691 كدمل ــنامه ش ــه شناس ــه ب باغكم
ــد  ــد محم ــادان فرزن ــادره آب 1817978268 ص
نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 
فرعــي   1 شــماره  پــاك  مترمربــع   221.05
ثبــت  بخــش 5  در  واقــع  اصلــي  از13928 
ــمی  ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک اصفه

ــد ــی باش م
 1397603020260  05237 شــماره  راي   -24
مــورخ 1397/03/28 خانــم مائــده ســادات 
كرمانــي القريشــي بــه شناســنامه شــماره 
 1274454905 كدملــي   1274454905
صــادره اصفهــان فرزنــد ســيد رضــا نســبت بــه 
ــاحت  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب شش
254  مترمربــع از پــاك شــماره 5 فرعــی 
از13929  اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت 
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری اصفه
تاجمــاه  خانــم  رســمی  ازمالــک  الواســطه 

شــیرانی طبــق اظهارنامــه ثبتــی
 1397603020260  05077 شــماره  راي   -25
ــري  ــراح جاب ــم اف ــورخ 1397/03/23   خان م
ــي  ــماره 1272069532 كدمل ــنامه ش ــه شناس ب
1272069532 صــادره اصفهــان فرزنــد محســن 
نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 
86.65  مترمربــع از پــاك شــماره 22 فرعــی از 
15128  اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهان 
کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

 1397603020260  07781 شــماره  راي   -26
اثنــي  محمــد  آقــاي    1397/05/06 مــورخ 
ــي  ــه شناســنامه شــماره 71910 كدمل عشــران ب
ــد احمــد در  ــان فرزن 1281818100 صــادره اصفه
ــاحت   ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی شش
123.05  مترمربــع پــاك شــماره 2 فرعــي 
ثبــت   5 بخــش  در  واقــع  اصلــي   15100 از 
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری اصفه
الواســطه ازمالــک رســمی حســین پهلوانــی نژاد 

خوابجانــی
 1397603020260  07086 شــماره  راي   -27
ــدي  ــري احم ــم كب ــورخ 1397/04/23  خان م
بــه شناســنامه شــماره 11 كدملــي 6219976649 
صــادره بوئيــن و مياندشــت فرزنــد محمــود در  
ــاحت   ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی شش
153.60  مترمربــع پــاك شــماره 171  فرعــي از 
15179 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

28- راي شــماره 05120 1397603020260 مورخ 
ــه  ــي حســن زاده ب ــاي مجتب 1397/03/24  آق
شناســنامه شــماره 1055 كدملي 1285714318 
صــادره اصفهــان فرزنــد محمــد نســبت بــه ســه 
دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 
بــه مســاحت 143.48  مترمربــع از پــاك 
ــع در  ــي واق ــی از 14039 اصل ــماره 126 فرع ش
ــه  ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب بخ
ــمی  ــک رس ــطه ازمال ــع الواس ــادی م ــه ع نام

جمعــه قــره داغــی
 1397603020260  05121 شــماره  راي   -29
ــور  ــد جعفرپ ــاي مجي مــورخ 1397/03/24   آق
شــيرازي بــه شناســنامه شــماره 50721 كدملــي 
ــل  ــد خلي ــان فرزن ــادره اصفه 1280932831 ص
ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب نس
  143.48 مســاحت  بــه  ســاختمان  یکبــاب 
مترمربــع از پــاك شــماره 126 فرعــی از 14039 
اصفهــان  ثبــت  بخــش 5  در  واقــع  اصلــي 
ــطه  ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

ــی ــره داغ ــه ق ــمی جمع ــک رس ازمال
 1397603020260  07936 شــماره  راي   -30
ــي فخــاري  ــاي مصطف ــورخ 1397/05/07  آق م
ــي  ــماره 36664 كدمل ــنامه ش ــه شناس ــژاد ب ن
1280792256 صــادره اصفهــان فرزنــد تقــي 
بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه  بــه مســاحت 
295.19 مترمربــع از پــاك شــماره 357 فرعــي 
ثبــت  بخــش 5  در  واقــع  اصلــي  از14874 
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی می 

باشــد
 1397603020260  06967 شــماره  راي   -31
ــاري  ــي فخ ــاي مصطف ــورخ 1397/04/21 آق م
ــي  ــماره 36664 كدمل ــنامه ش ــه شناس ــژاد ب ن
1280792256 صــادره اصفهــان فرزنــد تقــي 
ــه  ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب نس
مســاحت 334.25 مترمربــع پــاك شــماره 
87فرعــي از14874 اصلــي واقــع در بخــش 
ــک  ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه 5 ثب

ــد ــی باش ــمی م رس
  1397603020260  06953 شــماره  راي   -32
الــه  عــزت  آقــاي    1397/04/21 مــورخ 
عباســي بــه شناســنامه شــماره 19 كدملــي 
5759622323 صــادره چــادگان فرزنــد باباجان 
نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 
263.50 مترمربــع پــاك شــماره93.1 فرعــي که 
ــده از14457  ــل ش ــی تبدی ــماره 2989 فرع بش
اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان که خود 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
 1397603020260  04256 شــماره  راي   -33
مــورخ 1397/03/07  آقــاي  احمــد صفــري بــه 
ــي 5499655375  شناســنامه شــماره 14 كدمل
صــادره تيــران و کــرون فرزنــد علي در ششــدانگ  
مســاحت  167.15   بــه  خانــه   بــاب  یــک 

مترمربــع پــاك شــماره  13992 اصلــی کــه طبق 
ــت  ــک و جه ــهم زارع و مال ــه س ــورت جلس ص
زارعیــن شــماره 13992.1اختصــاص یافته اســت  
ــداری  ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ واق
ــک  ــطه ازمال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام مبایع

ــادی ــمس آب ــدادادی ش ــد خ ــمی محم رس
 1395603020260  05248 شــماره  راي   -34
مــورخ 1395/03/28  آقــاي ذبيــح الــه شــفيعي 
ــي  ــماره 2 كدمل ــنامه ش ــه شناس ــاد ب ــال آب كم
1249691141 صــادره نائیــن فرزنــد رضــا بصورت 
ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 196.50 
ــع از پــاك شــماره 123 فرعــي از14915   مترمرب
ــه  ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــي واق اصل

خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
 1397603020260  03779 شــماره  راي   -35
مــورخ 1397/02/30   خانــم فاطمــه شيشــه 
363 كدملــي  شــماره  شناســنامه  بــه  گــر 
1286289246 صــادره اصفهــان فرزنــد حســين 
نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 
ــي  ــاك شــماره 15137 اصل ــع پ 71.35 مترمرب
ــود  ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ واق

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
 1396603020260  22226 شــماره  راي   -36
ــه  ــلماني ب ــي س ــاي عل ــورخ 1396/12/28 آق م
شناســنامه شــماره 1432 كدملــي 1289451591 
ــه در ششــدانگ   ــد عزيزال ــان فرزن صــادره اصفه
یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 116.50   مترمربع 
پــاك شــماره  - فرعــي از13900  اصلــي واقع در 
بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامه 
ــد  ــمی محم ــک رس ــطه ازمال ــع الواس ــادی م ع

صــدری
 1397603020260  02489 شــماره  راي   -37
محســن  آقــاي    1397/02/15 مــورخ 
شــماره 54228  شناســنامه  بــه  دردشــتيان 
كدملــي 1281639257 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــاع  ــم مش ــگ ونی ــک دان ــه ی ــبت ب ــي نس عل
ــاحت  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ازشش
277.09 مترمربــع پــاك شــماره 65 فرعــي 
از14915 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهان 
کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
 1397603020260  02491 شــماره  راي   -38
مــورخ 1397/02/15 خانــم نســرين هنرمنــد 
كدملــي   42278 شــماره  شناســنامه  بــه 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1282348019
غامعبــاس نســبت بــه یــک دانــگ ونیم مشــاع 
ــاحت  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ازشش
277.09 مترمربــع پــاك شــماره 65 فرعــي 
از14915 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهان 
کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
 1396603020260  12680 شــماره  راي   -39
مــورخ 1396/07/17 و رای اصاحــی شــماره 
  1397/02/15 مــورخ   139760302026002487
ــه شناســنامه شــماره  ــور طاهــر ب ــي پ ــاي عل آق
ــان  ــادره اصفه ــي 1287438075 ص 134 كدمل
فرزنــد محمــد حســن نســبت بــه ســه  دانــگ 
مشــاع ازششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه 
ــاك شــماره 65  ــع پ مســاحت 277.09 مترمرب
فرعــي از14915 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی می 

باشــد
40-  راي شــماره 07292 1397603020260 مورخ 
ــه  ــر ب ــي ف ــد توكل ــاي محم 1397/04/27   آق
شناســنامه شــماره 1193 كدملــي 4569579401 
ــه  ــد نســبت ب ــد عبدالمجي صــادره مشــهد فرزن
ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 64.25 
ــع  ــي واق ــماره 13745 اصل ــاك ش ــع پ مترمرب
در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

مالــک رســمی مــی باشــد
 1397603020260  07762 شــماره  راي   -41
مــورخ 1397/05/06  خانــم جميلــه بهبــودي 
اســكندري بــه شناســنامه شــماره 1687 كدملــي 
1159321027 صــادره فریــدن فرزنــد محمــد 
ــه  ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــورت شش ــي بص عل
مســاحت 72.64 مترمربــع از پــاك شــماره 37 
فرعــي از15179 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت 
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری اصفه

ــی ــین بنائ ــمی حس ــک رس ــطه ازمال الواس
 1397603020260  05340 شــماره  راي   -42
مــورخ 1397/03/29   خانــم زهــره قاســمي 
تودشــكي بــه شناســنامه شــماره 1523 كدملــي 
ــد محمدرضــا  ــد فرزن 3090781565 صــادره زرن
در  ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  
ــي از  ــماره -  فرع ــاك ش ــع پ 67.25  مترمرب
15138 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
 1397603020260  06959 شــماره  راي   -43
ــه  ــان ب ــي دهق ــاي عل ــورخ 1397/04/21   آق م
شناســنامه شــماره 56350 كدملي 1281660515 
صــادره اصفهــان فرزنــد محمــد نســبت بــه 
ــاحت  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب شش
133.07 مترمربــع پــاك شــماره 13842 اصلــي 
ــداری  ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ واق
ــک  ــطه ازمال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام مبایع

ــی ــن الرعایائ ــین امی ــمی عبدالحس رس
 1397603020260  09166 شــماره  راي   -44
مــورخ 1397/06/15 آقــاي اميــن رســتميان 
بــه شناســنامه شــماره 1271169266 كدملــي 
ــا  ــد عليرض ــان فرزن ــادره اصفه 1271169266 ص
نســبت بــه چهاردانــگ مشــاع از ششــدانگ 
ــع  ــه مســاحت 43.57 مترمرب یکبــاب مغــازه ب
ــش 5  ــع در بخ ــي واق ــماره 309 اصل ــاك ش پ
ــداری مبایعــه نامــه عــادی  ــان خری ثبــت اصفه
مــع الواســطه ازمالــک رســمی محمدرضــا حــق 

ــناس ش
45- راي شــماره 09167 1397603020260 مورخ 
1397/06/15  آقــاي عليرضــا رســتميان بــه 
شناســنامه شــماره 426 كدملــي 1284664627 
صــادره اصفهــان فرزنــد رضــا نســبت بــه دودانگ 

مشــاع از ششــدانگ یکبــاب مغــازه به مســاحت 
43.57 مترمربــع پــاك شــماره 309 اصلــي 
ــداری  ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ واق
ــک  ــطه ازمال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام مبایع

رســمی محمدرضــا حــق شــناس
 1397603020260  07298 شــماره  راي   -46
آقــاي احمــد ســيمه  مــورخ 1397/04/27  
بــه شناســنامه شــماره 1642 كدملــي  جــو 
1287957242 صــادره اصفهــان فرزنــد عبــاس 
ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب نس
یکبابخانــه بــه مســاحت 210.90 مترمربــع پــاك 
شــماره 106 فرعــي از14915 اصلــي واقــع در 
بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه 
نامــه عــادی مــع الواســطه ازمالــک رســمی حاج 

ــی  ــنی هماگران ــی محس مصطف
 1397603020260  07299 شــماره  راي   -47
مــورخ 1397/04/27  خانــم طاهــره رنجبــر 
ــي  ــماره 466 كدمل ــنامه ش ــه شناس ــاري ب مهي
1287626564 صــادره اصفهــان فرزنــد غامرضا 
ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب نس
یکبابخانــه بــه مســاحت 210.90 مترمربــع پــاك 
شــماره 106 فرعــي از14915 اصلــي واقــع در 
بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه 
نامــه عــادی مــع الواســطه ازمالــک رســمی حاج 

ــی  ــنی هماگران ــی محس مصطف
 1396603020260  19309 شــماره  راي   -48
ــن  ــای ســیدمحمود امی ــورخ 1396/10/30  اق م
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی  ب ــی خوابجان الرعایائ
صــادره    1281735175 كدملــي    63535
بــه  نســبت  ســیداصغر  فرزنــد  اصفهــان  
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان مســکونی ومغازه 
متصلــه بــه مســاحت 181.40  مترمربــع از پــاك 
شــماره 13803  اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی می 

باشــد
 1397603020260  03365 شــماره  راي   -49
مــورخ 1397/02/26  آقــاي جعفــر اســدي 
زمــان آبــادي بــه شناســنامه شــماره 59 كدملــي 
1284038556 صــادره اصفهــان فرزنــد رضــا 
علــي نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 
پــاك  از  مترمربــع    130.25 مســاحت  بــه 
شــماره14946  اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی می 

باشــد
تاریخ انتشار نوبت اول       97/07/11
تاریخ انتشار نوبت دوم      97/7/26
م الف / نوبت اول            261463
 م الف نوبت دوم :          261464

زهره ایروانی   
ــت اســناد و امــاک شــمال  ــه ثب رئیــس منطق
اصفهــان  شــماره ثبــت در دبیرخانــه 26033581 

مورخ 97/07/09

آگهی مزایده اموال غیرمنقول 
اجــرای احــکام حقوقــی شــعبه ششــم اصفهــان 
در نظــر دارد جلســه مزایــده ای در خصــوص 
پرونــده اجرایــی کاســه 970671ج/ 6 لــه بانــک 
ــی  ــی رضای ــد عل ــای محم ــت آق ــا وکال انصــار ب
ــن  ــرز روش ــوی 2- فریب ــدا موس ــه 1- ن و علی
علــی مبنــی بــر مطالبــه مبلــغ 1198829018 
ریــال بابــت محکــوم بــه و هزینــه هــای اجرایــی 
ــر اجــرای  ــی ب ــی کــه مبن و حــق األجــرای دولت
ــی  ــون اجــرای احــکام مدن ــاه 34 قان تبصــره م
ــت  ــود را جه ــک خ ــامی مل ــر اس ــای اصغ آق
ــی نمــوده اســت در  ــه مدن بدهــی محكــوم علي
تاریــخ 97/8/23 ســاعت 11صبــح در محــل 
اجــرای احــکام دادگســتری اصفهــان طبقــه 
ــت  ــهید نیکبخ ــان ش ــاق 18 خیاب ــن ات زیرزمی
جهــت فــروش 163/5 ســهم از 17120 ســهم 
ــی  ــی 39 اصل ــاک ثبت ــه پ ــی ب ــاع از ملک مش
بخشــی 18 اصفهــان بــا مشــخصات منــدرج در 
ــا درج شــده اســت  ــه ذی ــه کارشناســی ک نظری
ملکــی اصغــر اســامی و اکنــون در تصــرف 
مالکانــه محكــوم عليــه توســط کارشــناس 
ــی  ــل ارزیاب ــرح ذی ــه ش ــتری ب ــمی دادگس رس
ــن  ــرض طرفی ــون از تع ــه وی مص ــده نظری ش
ــد  ــن خری ــد. طالبی ــزار نمای ــده برگ ــع گردی واق
مــی تواننــد ظــرف 5 روز قبــل از جلســه مزایــده 
ــد و  ــک بازدی ــه و از مل ــوق مراجع ــه نشــانی ف ب
در روز مزایــده بــا همــراه داشــتن 10 درصــد 
ــن شــده  ــا چــک تضمی ــد ی ــه صــورت نق ــا ب به
ــی  ــکام حقوق ــرای اح ــه اج ــی در وج ــک مل بان
ــنهاد  ــد. پیش ــرکت نماین ــده ش ــه مزای در جلس
دهنــده باالتریــن قیمــت برنــده مزایــده خواهــد 
ــر عهــده محکــوم  ــه هــای اجرایــی ب ــود. هزین ب
علیــه مــی باشــد. و مابقــی ثمــن ظــرف حداکثر 
یکمــاه پرداخــت واال ده درصــد واریــزی بــه نفــع 
دولــت ضبــط خواهــد شــد.اوصاف ملــک مــورد 
ــال شــماره 70010 مــورخ  ــر ســند انتق مزایدهبراب
97/1/28 دفتــر خانــه اســناد رســمی شــماره 55 
ــان تمامــت 163/5ســهم مشــاع از 17120  اصفه
ســهم یــک حبــه مشــاع از تمامــت شــش حبه و 
یــازده هــزار هفــده هــزار و یکصــد و بیســتم حبــه 
مشــاع بــه اســتثنای بهــای ثمنیــه اعیانــی یــازده 
هــزار هفــده هــزار و یکصــد و بیســتم حبه مشــاع 
از 72 حبــه ششــدانگ قریــه ارزنــان پــاک 39 
اصلــی بخــش 18 ثبــت اصفهــان بــه نــام آقــای 
ــده اســت . آدرس  ــال گردی ــر اســامی انتق اصغ
ملــک : اصفهــان : فلکــه جــوان محلــه ارزنــان - 
ســه راهــی خیابــان شــهید دســتغیب روبــه روی 
مســجد ابوالفضــل مجــاور ملــک نیمــه ســاز کــه 
بــه صــورت زمیــن بایــر بــوده محــل مــورد بازدیــد 
بــه صــورت زمیــن بایــر بــوده و محــدوده آن برابر 
ــه شــده  ــه ســاختمانی شــماره 101490 ارائ پروان
ــه مســاحت عرصــه  ــای اســامی ب ــه آق از ناحی
163/5متــر مربــع و حــدود اربعــه شــما بــه طول 
ــه  ــه طول21/8ب ــرقا ب ــاک . ش ــه پ ــر ب 7/5 مت
ــول 7/5  ــه ط ــا ب ــاک جنوب ــری و پ ــذر 6 مت گ

ــه  ــر ب ــه طــول 21/8 مت ــأ ب ــاک غرب ــه پ ــر ب مت
پــاک مــی باشــد کــه همانطــور کــه در بــاال بیــان 
ــوده و  ــه صــورت مشــاعی ب ــت آن ب شــد مالکی
حســب االظهــار نامبــرده ایــن قطعــه بــه ایشــان 
ــم  ــه پیوســت تقدی ــی ب ــا کروک ــق دارد ضمن تعل
مــی گــردد. بــا توجــه بــه مــوارد فــوق و موقعیــت 
محــل ملــک ارزشــی معــادل 1062750000ریــال 
) یــک میلیــارد شــصت و دو میلیــون و هفتصــد 
وپنجــاه هــزار ریــال ( بــه نظــر اینجانــب ارزیابــی 

مــی گــردد.
م الف 261486 

مدیر و دادورز اجرای احکام حقوقی اصفهان

اجرائیه
شــماره اجرائیــه:9710420350400250 شــماره 
ــی  ــماره بایگان ــده: 9609980350401126 ش پرون
شــعبه: 961305 مشــخصات محکــوم لــه / 
محکــوم لهــم شــرکت توســعه ســاختمان و بتون 
همدانیــان بــه شــماره ثبــت 9345 بــه مدیریــت 
عاملــي آقــاي حبيــب الــه بهرامــي اصفهــان - خ 
نظــر غربــي- روبــروي بيمــه تامیــن اجتماعــي- 
عليــه  محكــوم  123مشــخصات  ســاختمان 
محكــوم عليهم:مســعود اقبالــي بابــادي  فرزنــد 
چراغعلــي مجهــول المــکان مشــخصات نماینده 
ــوم  ــه امحك ــوم ل ــی محک ــام قانون ــم مق ــا قائ ی
ــاني  ــی  نش ــد عل ــری فرزن ــدی خی ــه مه علي
اصفهــان - چهاربــاغ بــاال - هتــل پــل۔ مجتمــع 
ــل  ــه 4 - واحــد  602 وکی ــاز 1 - طبق ــر - ف کوث
ــان  ــون همدانی شــرکت توســعه ســاختمان و بت
ــت 9345  ــي شــماره ثب ــري عل ــدي خي ــه مه ب
بــه مدیریــت عاملــي آقــاي حبيــب الــه بهرامي , 
مریــم بقالیــان زاده فرزند عبدالحســین  نشــانی 
ــد602   ــه 4 – واح ــاز 1- طبق ــر - ف ــع کوث مجتم
وكيــل شــرکت توســعه ســاختمان و بتــون 
همدانیــان بــه مهــدي خيــري علــي شــماره ثبت 
9345 بــه مدیریــت عاملــي آقــاي حبيــب الــه 
ــب  ــي بموج ــمه تعال ــه بس ــوم ب ــي محک بهرام
درخواســت اجــراي حكــم مربوطــه بــه شــماره و 
شــماره دادنامــه مربوطــه 9709970350400383 
محكــوم عليــه محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلغ 
34953000ریــال و بــا احتســاب هزینه دادرســی 
بــه مبلــغ 34953000 ریــال، حــق الوكالــه وكيــل 
ــز  ــال و نی ــغ 25000000 ری ــه مبل ــه ب ــق تعرف طب
ــای شــاخص  ــر مبن ــه ب ــر در تأدی خســارت تأخی
بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران کــه از 
ــرای  ــان اج ــت زم ــک لغای ــید چ ــخ سررس تاری
حکــم کــه در مرحلــه اجرایــی محاســبه و وصــول 
ــت  ــه و پرداخ ــوم ل ــق محك ــد در ح ــد ش خواه
نیــم عشــر دولتــي در حــق صنــدوق دولــت. ایــن 
ــف  ــه مکل ــوم علی ــت. .   محک ــی اس رأی غیاب
ــرف ده  ــه : 1- ظ ــاغ اجرائی ــخ اب ــت از تاری اس
ــاده34  ــذارد ) م ــرا گ ــع اج ــرا بموق ــاد آن روز مف
قانــون اجــرای احــکام مدنــی( .2- ترتیبــی برای 
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد . 3- مالــی معرفی 
کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوم بــه از آن 
میســر باشــد. چنانچــه خــود را قــادر بــه اجــرای 
مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه 
امــوال خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمــت 
ــه طــور  ــول ، ب ــر منق ــول و غی ــوال منق ــه ام هم
مشــروح مشــتمل بــر میــزان وجــوه نقــدی کــه 
ــزد بانکهــا و موسســات مالــی  ــوان ن ــه هــر عن ب
ــراه  ــه هم ــا خارجــی دارد ب ــی ی ــاری ایران و اعتب
ــه  ــور و کلی ــابهای مذک ــق حس ــخصات دقی مش
اموالــی کــه او بــه هــر نحــو نــزد اشــخاص ثالــث 
دارد و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیــز 
ــر  ــوع تغیی ــر ن ــاالت و ه ــل و انتق ــت نق فهرس
دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال  قبــل 
از طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت 
اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه در 
ــاز داشــت مــی شــود)  ــه ب خواســت محکــوم ل
ــت  ــرای محکومی ــوه اج ــون نح ــواد 8و3 قان م
مالــی 1394(  .4- خــودداری محکــوم علیــه از 
ــه منظــور فــرار از  اعــام کامــل صــورت امــوال ب
اجــرای حکــم ، حبــس تعزیــری در جــه هفــت 
را در پــی دارد. ) مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام 
مدنــی و مــاده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحــوه 
ــال  ــی 1394( 5- انتق ــت مال ــرای محکومی اج
مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار از 
ادای دیــن بــه نحــوی کــه باقیمانــده امــوال برای 
پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب مجــازات 
تعزیــری درجــه شــش یــا جــزای نقــدی 
معــادل نصــف محکــوم بــه یــا هــردو مجــازات 
ــرای  ــوه اج ــون نح ــاده 21 قان ــود. ) م ــی ش م
محکومیــت مالــی 1394(. 6- چنانچــه صــورت 
امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائه شــود آزادی 
ــت  ــه موافق ــوط ب ــدان من ــه از زن ــوم علی محک
محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا معرفــی کفیــل 
ــود.) تبصــره 1  ــه خواهــد ب توســط محکــوم علی
مــاده 3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 

)1394
ــي  ــر دادگاه حقوق ــر دفت ــف 267567 مدی م ال
ــتان  ــي شهرس ــي حقوق ــعبه 4 دادگاه عموم ش

ــي ــين جمال ــان - حس اصفه

اجرائیه
شــماره اجرائیــه: 9710426796100116 شــماره 
ــده: 9609986796100712  شــماره بایگانــی  پرون
شــعبه : 960712  مشــخصات محکــوم لــه 
ردیــف 1 نــام عبــاس کاوه  قارنــه   فرزنــد جــواد    
نشــانی:  اســتان اصفهــان  شهرســتان اصفهــان 
خ جــی  خ مهدیــه  کوچــه مجاهــد  پــاک 
ــدرت  درم  ــه  ق ــوم علی ــخصات محک 17    مش
گزیــن  فرزنــد محمــد     نشــانی: مجهــول 
ــام  ــم مق ــا قائ ــده ی ــکان  مشــخصات نماین الم
قانونــی محکــوم لــه / محکــوم علیــه  محکــوم 
حکــم  اجــرای   درخواســت  بموجــب  بــه: 
مربوطــه بــه شــماره  و شــماره دادنامــه  مربوطــه 
ــوم  ــه محک ــوم علی 9609976796103732محک

اســت بــه پرداخــت مبلــغ 9977000 ریــال بابــت 
اصــل خواســته  و مبلــغ یــک میلیــون و صــد و 
ــال  ــت ری ــصد و بیس ــزار و شش ــه ه ــادو ن هفت
ــی  ــر آگه ــه نش ــی و هزین ــه دادرس ــت هزین باب
ــخ ســر رســید  ــه  از تاری ــر تادی و خســارت تاخی
ــم  و  ــرای حک ــخ  اج ــا تاری چــک ) 96/2/7( ت
پرداخــت  نیــم عشــر  حــق االجــرا  .   محکــوم 
ــه :  ــاغ اجرائی ــخ اب ــت از تاری ــف اس ــه مکل علی
1- ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد 
ــی( .2-  ــون اجــرای احــکام مدن ) مــاده34 قان
ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد . 3- 
ــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا  ــی معرفــی کن مال
محکــوم بــه از آن میســر باشــد. چنانچــه خــود را 
قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظرف 
ســی روز کلیــه امــوال خــود را شــامل تعــداد یــا 
ــر  ــول و غی ــوال منق ــه ام ــت هم ــدار و قیم مق
منقــول ، بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر میــزان 
ــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا و  وجــوه نقــدی کــه ب
موسســات مالــی و اعتبــاری ایرانــی یــا خارجــی 
ــابهای  ــق حس ــخصات دقی ــراه مش ــه هم دارد ب
مذکــور و کلیــه اموالــی کــه او بــه هــر نحــو نــزد 
اشــخاص ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات او از 
اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت نقــل و انتقــاالت 
و هــر نــوع تغییــر دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان 
ــه  ــار ب ــوای اعس ــرح دع ــل از ط ــال  قب ــک س ی
ضمیمــه دادخواســت اعســار بــه مقــام قضائــی 
ــه  ــوم ل ــت محک ــه در خواس ــد واال ب ــه نمای ارائ
بــاز داشــت مــی شــود) مــواد 8و3 قانــون 
ــی 1394(  .4-  ــت مال ــرای محکومی ــوه اج نح
خــودداری محکــوم علیــه از اعــام کامــل صــورت 
امــوال بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم ، حبــس 
تعزیــری در جــه هفــت را در پــی دارد. ) ماده 34 
قانــون اجــرای احــکام مدنــی و مــاده 20 ق.م.ا و 
مــاده 16 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالی 
ــر  ــه ه ــری ب ــه دیگ ــال ب ــال م 1394( 5- انتق
نحــو بــا انگیــزه فــرار از ادای دیــن بــه نحــوی کــه 
ــون کافــی  ــرای پرداخــت دی ــوال ب ــده ام باقیمان
نباشــد موجــب مجــازات تعزیــری درجــه شــش 
یــا جــزای نقــدی معــادل نصــف محکــوم بــه یــا 
ــون  ــاده 21 قان ــی شــود. ) م ــازات م ــردو مج ه
ــی 1394(. 6-  ــت مال ــرای محکومی ــوه اج نح
چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز 
ارائــه شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان منــوط 
ــا  ــا تودیــع وثیقــه ی ــه ی ــه موافقــت محکــوم ل ب
ــد  ــه خواه ــوم علی ــل توســط محک ــی کفی معرف
ــرای  ــوه اج ــون نح ــاده 3 قان ــره 1 م ــود.) تبص ب

ــی 1394( ــت مال محکومی
ــی  ــعبه 31 حقوق ــی ش ــف 267539 منش م ال
مجتمــع  اصفهــان   اختــاف  حــل  شــورای 

شــهدای مدافــع حــرم 

اجرائیه
ــماره  ــه:9710426795600208 ش ــماره اجرائی ش
پرونــده: 9609986795600713 شــماره بایگانــی 
لــه  محکــوم  مشــخصات   960713 شــعبه: 
ــا  ــد رض ــي فرزن ــردوس مؤذن ــم ف ــوم له امحك
نشــانی اســتان اصفهــان - شهرســتان اصفهــان 
ــيم  ــي س ــر خ ب ــان - خ بزرگمه ــهر اصفه - ش
چهــارراه ســوم کــوي شــهيد كريــم غامــي پ30
ــم :  ــوم عليه ــه محك ــوم علي ــخصات محك مش
ــوم  ــكان  محک ــول الم ــی - مجه ــد خیاط احم
ــه بســمه تعالــي بموجــب درخواســت اجــراي  ب
ــه  ــماره دادنام ــماره و ش ــه ش ــه ب ــم مربوط حك
مربوطــه محكــوم عليــه محکــوم اســت بــه 
پرداخــت مبلــغ 20700000ریــال بابــت بابــت 
اصــل خواســته و پرداخــت مبلــغ 1500000 ریــال 
بابــت هزینــه کارشناســی و مبلــغ 1405750 
ــوم  ــق محک ــی در ح ــت هزینهدادرس ــال باب ری
لــه  محکــوم علیــه مکلــف اســت از تاریــخ 
ابــاغ اجرائیــه : 1- ظــرف ده روز مفــاد آنــرا 
ــون اجــرای  ــاده34 قان ــذارد ) م ــع اجــرا گ بموق
ــت  ــرای پرداخ ــی ب ــی( .2- ترتیب ــکام مدن اح
محکــوم بــه بدهــد . 3- مالــی معرفــی کنــد کــه 
اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوم بــه از آن میســر 
باشــد. چنانچــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد 
اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه امــوال 
خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه 
امــوال منقــول و غیــر منقــول ، بــه طــور مشــروح 
ــه هــر  ــر میــزان وجــوه نقــدی کــه ب مشــتمل ب
عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات مالــی و اعتباری 
ایرانــی یــا خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات 
دقیــق حســابهای مذکــور و کلیــه اموالــی کــه او 
بــه هــر نحــو نــزد اشــخاص ثالــث دارد و کلیــه 
ــز فهرســت  ــث ونی ــات او از اشــخاص ثال مطالب
نقــل و انتقــاالت و هــر نوع تغییــر دیگــر در اموال 
مذکــور از زمــان یــک ســال  قبــل از طــرح دعوای 
اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت اعســار بــه مقام 
قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه در خواســت محکوم 
ــون  ــواد 8و3 قان ــاز داشــت مــی شــود) م ــه ب ل
ــی 1394(  .4-  ــت مال ــرای محکومی ــوه اج نح
خــودداری محکــوم علیــه از اعــام کامــل صــورت 
امــوال بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم ، حبــس 
تعزیــری در جــه هفــت را در پــی دارد. ) ماده 34 
قانــون اجــرای احــکام مدنــی و مــاده 20 ق.م.ا و 
مــاده 16 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالی 
ــر  ــه ه ــری ب ــه دیگ ــال ب ــال م 1394( 5- انتق
نحــو بــا انگیــزه فــرار از ادای دیــن بــه نحــوی کــه 
ــون کافــی  ــرای پرداخــت دی ــوال ب ــده ام باقیمان
نباشــد موجــب مجــازات تعزیــری درجــه شــش 
یــا جــزای نقــدی معــادل نصــف محکــوم بــه یــا 
ــون  ــاده 21 قان ــی شــود. ) م ــازات م ــردو مج ه
ــی 1394(. 6-  ــت مال ــرای محکومی ــوه اج نح
چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز 
ارائــه شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان منــوط 
ــا  ــا تودیــع وثیقــه ی ــه ی ــه موافقــت محکــوم ل ب
ــد  ــه خواه ــوم علی ــل توســط محک ــی کفی معرف
ــرای  ــوه اج ــون نح ــاده 3 قان ــره 1 م ــود.) تبص ب

ــی 1394( ــت مال محکومی
م الف 267437 

ــاف  ــل اخت ــوراي ح ــعبه ش ــر ش ــئول دفت مس
شــعبه 26 حقوقــي شــوراي حــل اختــاف 
اصفهــان مجتمــع شــماره یــک( – ســليمي

امروز پنجشنبه 26 مهرماه 1397 - سال چهارم - شماره 830 روزنامه
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کوتاه اخبار 

اصابت تیر به استاد دانشگاه 
علوم پزشکی اهواز اتفاقی بود

خوزستان
esfahan.kimia@gmail.com

معــاون سیاســی اجتماعی اســتانداری خوزســتان بــا 
ــه  ــدازی در مراســم نســبت ب ــه اینکــه تیران اشــاره ب
گذشــته کاهــش یافتــه اســت، گفــت: اصابــت تیــر 
بــه یکــی از اســتادان دانشــگاه علــوم پزشــکی اهــواز، 

اتفاقــی بــود.
علی حســین حســین زاده در گفت وگــو بــا ایســنا، 
دربــاره رســم تیرانــدازی در بعضــی مراســم در اهــواز 
اظهــار کــرد: بــا طرح هایــی کــه نیــروی انتظامــی در 
ــبت  ــا نس ــداد تیراندازی ه ــرار داده، تع ــتورکار ق دس
ــت. در  ــرده اس ــدا ک ــش پی ــته کاه ــال گذش ــه س ب
ایــن زمینــه انجــام کارهــای فرهنگــی کمــک شــایانی 
ــا  ــی ی ــم عروس ــا در مراس ــش تیراندازی ه ــه کاه ب

ــرده اســت. ــزاداری ک ع
ــی  ــای فرهنگ ــام کاره ــق انج ــا از طری ــزود: م وی اف
تــاش می کنیــم بعضــی رســوم را بــا درایــت و 
آگاهــی خــود مــردم و مســئوالن و بــزرگان و نخبــگان 
کاهــش دهیــم. بایــد بــرای برخــورد بــا ایــن رســم، 
ــا  ــگان به ــزرگان و نخب ــه ب ــام و ب ــی انج کار فرهنگ

ــم. دهی
معــاون سیاســی اجتماعی اســتانداری خوزســتان 
گفــت: در گذشــته صــدای تیراندازی هــا شــب ها 
به شــدت شــنیده می شــد؛ حــاال دیگــر ایــن صداهــا 
کــم شــده اســت؛ امــا گاه ممکــن اســت در مراســمی 
ــد  ــه چن ــه ای ک ــدازی انجــام شــود. حادث ــن تیران ای
شــب پیــش بــرای یکــی از اســتادان دانشــگاه علــوم 
ــوی اســتادان رخ  ــواز در ک پزشــکی جندی شــاپور اه

داد نیــز، اتفاقــی بــوده اســت.
از  هــم  انتظامــی  نیــروی  افــزود:  حســین زاده 
جنبه هــای تشــویقی و هــم از جنبه هــای قانونــی 
ــد؛  ــتفاده می کن ــئله اس ــن مس ــا ای ــورد ب ــرای برخ ب
امــا محــور اصلــی کار مــا، انجــام کارهــای اغنایــی و 
ــود  ــا ورود خ ــا ب ــن تیراندازی ه ــت. ای ــی اس فرهنگ
بــزرگان، نخبــگان و معتمــدان نســبت بــه ســال قبــل 
خیلــی کاهــش پیــدا کــرده اســت. همچنیــن بــرای 
ــه  ــط، نیــروی انتظامــی ب ــا ایــن رســم غل برخــورد ب
شــکل مداخلــه ای ورود کــرده اســت و کارهایــی مثــل 
کشــفیات ســاح های غیرمجــاز نســبت بــه گذشــته 

ــادی داشــته اســت. ــش زی افزای
ــه  ــی ک ــای هوای ــزارش ایســنا، بازگشــت تیره ــه گ ب
در خــارج از دانشــگاه و در مناســبت هایی ماننــد 
ــا در  ــوند، باره ــلیک می ش ــی ش ــزاداری و عروس ع
ــی  ــا گاه ــت. تیره ــده اس ــاهده ش ــگاه ها مش دانش
بــه ســاختمان های دانشــگاه برخــورد می کننــد. 
ــجویان  ــی از دانش ــز یک ــال نی ــاه امس ــتم مهرم هش
دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز بــر اثــر برخــورد یــک 
تیــر بازگشــتی کــه در خــارج از دانشــگاه بــه صــورت 

ــد. ــروح ش ــود، مج ــده ب ــلیک ش ــی ش هوای
همچنیــن چنــد شــب پیــش یکــی از اســتادان 
دانشــگاه علــوم پزشــکی جندی شــاپور اهــواز در 
کــوی اســتادان در اثــر برخــورد یــک تیــر بازگشــتی 
کــه خــارج از دانشــگاه شــلیک شــده بــود، از ناحیــه 

ــد. ــروح ش ــانه مج ش

 135 هزار لیتر سوخت قاچاق 
در بوشهر کشف شد

بوشهرصبا کرم پورنیا
S.Karampur@eskimia.ir

مدیــر کل بنــادر و دریانــوردی اســتان بوشــهر گفــت: 
۱۳۵ هــزار لیتــر ســوخت قاچــاق بــه ارزش 7 میلیارد 
و ۶۳۰ میلیــون ریــال در بنــدر بوشــهر کشــف و ضبــط 

. شد
ســیاوش ارجمنــدزاده در این بــاره افــزود: بــا دریافــت 
گزارشــی مبنــی بــر مشــاهده نشــتی از یــک کانتینــر 
حامــل کاالی مایــع در محــدوده کاالهــای صادراتــی 
مأمــوران یــگان حفاظــت بنــدر در محــل حاضــر 

ــد. ــه بررســی موضــوع پرداختن شــدند و ب
وی بیــان کــرد: در بررســی ها مأمــوران بــه ۶ دســتگاه 
ــری،  ــکه های ۲۲۰ لیت ــاوی بش ــوت ح ــر ۴۰ ف کانتین
مظنــون شــدند و در اســرع وقــت بــا گرفتــن دســتور 
قاضــی کشــیک تمامــی کانتینرهــای یادشــده را 

توقیــف کردنــد.
ــا تحقیــق از ترخیــص کاران  ارجمنــدزاده ادامــه داد: ب
ــی  ــری و بررس ــه و بارگی ــدی تخلی ــرکت متص و ش
اســناد کاال و کانتینرهــا مشــخص شــد محموله هــای 
ســوخت قاچــاق بــا نــام تجــاری منــو اتیلــن گلیکــول 
ــه گمــرک بوشــهر  ــی( ب ــاده شــیمیایی و غیرنفت )م

اظهــار شــده اســت.
ــف  ــرکت متخل ــاط ش ــن ارتب ــرد: در ای ــوان ک وی عن
ــی  ــع قضای ــه مراج ــی ب ــل قانون ــیر مراح ــرای س ب

ــد. ــی ش معرف

زهرا افضلیان
Z.Afzaleian@eskimia.ir

یزد

ــت:  ــزد گف ــه ای ی ــرکت آب منطق ــل ش ــر عام مدی
ــان  ــر و دشــت کوهبن ــر دره انجی ــق، کوی دشــت باف
کــه بخشــی از آن در شهرســتان بافــق قــرار گرفتــه 
وضعیــت مناســبی ندارنــد؛ به ویــژه در دشــت بافــق 

ــی وجــود دارد. شــرایط بســیار بحران
محمدمهــدی جوادیــان زاده در نشســت با کشــاورزان 
شهرســتان بافــق خطــاب بــه کشــاورزان و مســئوالن 
ذی ربــط اظهــار داشــت: نبایــد شــرکت آب منطقه ای 
ــما  ــار ش ــا در کن ــد. م ــود بدانی ــل خ ــزد را در مقاب ی
ــم؛  ــر می گیری ــی را در نظ ــع مل ــا مناف ــتیم. م هس
ــظ  ــردا حف ــروز و ف ــل ام ــرای نس ــد آب ب ــرا بای زی

شــود.
وی افــزود: دشــت بافــق، کویــر دره انجیــر و دشــت 
کوهبنــان کــه بخشــی از آن در شهرســتان بافــق قرار 
گرفتــه وضعیــت مناســبی ندارنــد؛ به ویژه در دشــت 
بافــق شــرایط بســیار بحرانــی اســت و دیگــر جــای 
ــر  ــا حف ــن تأمل ه ــل ای ــرا حاص ــت؛ زی ــل نیس تأم

۳۰۰ هــزار حلقــه چــاه غیرمجــاز و کاهــش ســطح 
ــی در همــه دشــت های کشــور اســت. آب زیرزمین

جوادیــان زاده تصریــح کــرد: اکنــون مــا بایــد بــرای 
ــا  ــه گذشــتگان آنه ــم ک ــری کنی مردمــی تصمیم گی
هــزاران ســال در ایــن شــهرها زندگــی و بــا امکانــات 
ــن تمــدن  ــوان ای ــد و نمی ت ــم آن را حفــظ کرده ان ک

چندیــن هــزار ســاله را نادیــده گرفــت.

وی خاطرنشــان ســاخت: وقتی آب هــای زیرزمینی 
بــه پایــان برســد، تنهــا کشــاورزی از بیــن نمــی رود؛ 
بلکــه حیــات مــردم هــم بــه خطــر می افتــد و دیگــر 

جایــی بــرای زندگــی باقــی نمی مانــد.
 راضی به خشک شدن حتی یک درخت 

نیستیم
ــت:  ــزد گف ــه ای ی ــرکت آب منطق ــل ش ــر عام مدی
ــت  ــک درخ ــی ی ــدن حت ــه خشک ش ــی ب ــا راض م
نیســتیم. می دانیــم کشــاورزی باعــث رونــق، تولیــد 
ــت  ــط زیس ــازی محی ــراوت و بهس ــتغال، ط و اش
ــا کــی می تــوان  می شــود، امــا بــه چــه قیمتــی؟ ت

این چنیــن بی رویــه ادامــه داد؟
وی اظهــار داشــت: بایــد کشــاورزان و مســئوالن بــا 
همفکــری زمــان خاموشــی زمســتانه چاه هــای 
ــد و برخــاف نظــر برخــی  ــام کنن کشــاورزی را اع
از افــراد کــه معتقدنــد اجــرای ایــن طــرح موجــب 
ازبین رفتــن محصوالتشــان شــده، جهــاد کشــاورزی 
اعــام کــرده اســت خاموشــی زمســتانه چاه هــای 
کشــاورزی هیــچ نقشــی در کاهــش یــا ازبین رفتــن 

ــدارد. محصــوالت کشــاورزی ن
 اجرای طرح خاموشی زمستانه چاه های 

کشاورزی حرکت مثبتی است
جوادیــان زاده تأکیــد کــرد: طرح خاموشــی زمســتانه 
ــه  ــت ک ــی اس ــت مثبت ــاورزی حرک ــای کش چاه ه
ــت در ســال های  ــا موفقی ــت کشــاورزان ب ــا حمای ب
گذشــته اجــرا شــد و اولیــن منفعــت اجــرای ایــن 

طــرح بــرای شــخص کشــاورزان اســت.
ایــن مســئول گفــت: بــا اجــرای ایــن طــرح 
در شــهر مروســت افــت ســطح آب زیرزمینــی 

 کاهــش یافــت و آب در بعضــی از مناطــق شــیرین 
شد.

ــای  ــتانه چاه ه ــی زمس ــان خاموش ــاره زم وی درب
ــی و کار  ــا بررس ــد ب ــت: بای ــار داش ــاورزی اظه کش
ــا هــم  ــه شــکلی برنامه ریــزی کــرد ت کارشناســی ب
مــا بــه اهــداف خــود برســیم و هــم کشــاورزان ضرر 
ــا  ــود. ب ــظ ش ــا حف ــع آنه ــد و مناف ــیب نبینن و آس
اجــرای ایــن طــرح، کشــاورزان بــا تحویــل حجمــی 
آب آشــنا شــده و آمادگــی الزم در آنهــا ایجــاد 

می شــود.

اردبیلعفت آقایاری
E.Aghayari@eskimia.ir

مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان 
ــره دار  ــه مه ــه ۱7 گون ــان اینک ــا بی ــل ب اردبی
انقــراض  معــرض  در  اســتان  ایــن  در 
بــا  خاطرنشــان کــرد:  گرفته انــد،  قــرار 
برنامه ریزی هــای انجام شــده ســعی بــر 
ایــن اســت جلــوی انقــراض ایــن گونه هــای 

ــود. ــه ش ــاب گرفت ــادر و کمی ــره دار ن مه
محمــد خداپرســت در بازدیــد از مناطــق 
حفاظتــی نیــر اظهــار کــرد: در حــال حاضــر 
اردبیــل  اســتان  در  پرنــده  ۲۵7 گونــه 
ــم  ــعی می کنی ــه س ــده اند ک ــایی ش شناس

ــادر  ــز ن ــا نی ــن گونه هــا کــه بیشــتر آنه از ای
ــت و  ــته محافظ ــو شایس ــه نح ــتند، ب هس

ــم. ــت کنی صیان
محیــط  حفاظــت  اداره کل  افــزود:  وی 
ــد  ــاش می کن ــل ت ــتان اردبی ــت اس زیس
از  صیانــت  و  شناســایی  حفــظ،  بــرای 
ــدگان و  ــات، پرن ــف حیوان ــای مختل گونه ه
آبزیــان برنامه ریــزی درســتی انجــام دهــد 
تــا نســل های آینــده از ایــن ســرمایه ها 

ــد. ــتفاده کنن اس
خداپرســت بیــان کــرد: مــا کار را بــه نحــوی 
ــری از  ــدف جلوگی ــا ه ــا ب ــم ت ــش بردی پی
انقــراض گونــه بی نظیــر خــرس قهــوه ای در 

ارتفــاع ۳ هــزار و ۶۰۰ متــری از ســطح دریــا 
در قلــه ســبان برنامه هــا و فعالیت هــا بــه 
نحــوی انجــام شــود تا شــرایط مناســبی در 

ایــن حــوزه ایجــاد گــردد.
مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان 
اردبیــل تصریــح کــرد: ایــن اداره کل بــا 
ــد  ــاش می کن ــدگان ت ــس پرن ــه اطل تهی
بــه نوعــی برنامه ریزی هــا را در حفاظــت 
ــوری و گیاهــی  ــت از گونه هــای جان و صیان
ــراث  ــن می ــا ای در مســیری انجــام دهــد ت
ــده  ــل های آین ــه نس ــی ب ــمند طبیع ارزش

منتقــل شــود.
ــوب  ــتعداد خ ــر را دارای اس ــت نی خداپرس

بــه عنــوان زیســتگاه طبیعــی بعضــی 
گونه هــای نــادر جانــوری توصیــف کــرد 
و افــزود: تــاش می کنیــم بــا ارتقــای 
مدیریــت حفاظــت محیــط زیســت در ایــن 
شهرســتان و راه انــدازی اداره مســتقل در 
ایــن شهرســتان فعالیت هــا و برنامه هــا بــه 

ــود. ــام ش ــترده انج ــکل گس ش
ــر  ــتان نی ــدار شهرس ــد فرمان ــن بازدی در ای
ضــرورت ایجــاد اداره محیــط زیســت ایــن 
شهرســتان را یــادآور شــد و اظهــار کــرد: بــا 
ــی از  ــای حفاظت ــن اداره کاره ــدازی ای راه ان
ــکل  ــه ش ــوری ب ــی و جان ــای گیاه گونه ه

ــود. ــی می ش ــع اجرای ــتقل و جام مس

استانها

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل مطرح کرد:

وجود ۱۷ گونه مهره دار در معرض انقراض در استان

کوتاه از استان ها
بازدید معاون عمرانی وزارت کشور از 

بندر بوشهر
بوشهرصبا کرم پورنیا

S.Karampur@eskimia.ir

جمالی نــژاد، معــاون عمرانــی وزارت کشــور، بــه همــراه 
هیئتــی از تأسیســات و تجهیــزات بنــدر بوشــهر بازدیــد 

کــرد.

ــوردی  ــادر و دریان ــر کل بن ــدزاده، مدی ــیاوش ارجمن س
ضمــن  بازدیــد  ایــن  ابتــدای  در  بوشــهر،  اســتان 
خیرمقــدم بــه مقامــات بازدیدکننــده بــه بیــان گزارشــی 
ــن اداره کل  ــده در ای ــات انجام ش ــا و اقدام از فعالیت ه

ــت. پرداخ
ــه  ــهر ب ــدر بوش ــعه بن ــرح توس ــزود: ط ــدزاده اف ارجمن
عنــوان یــک بنــدر نســل ســوم در مجتمــع بنــدری نگین 
خواهــد بــود کــه به منزلــه یــک پتانســیل، ظرفیت هــا و 
ــی  ــی در آن پیش بین ــرمایه گذاری خوب ــای س فرصت ه

شــده اســت.
در ادامــه بازدیــد، معــاون عمرانــی وزیــر کشــور و هیئــت 
همــراه بــا حضــور در بــرج کنتــرل ترافیــک دریایــی بندر 
بوشــهر از نزدیــک در جریــان فعالیت هــای اداره کل 

بنــادر و دریانــوردی اســتان بوشــهر قــرار گرفتنــد.
همچنیــن هیئــت بازدیدکننــده بــا حضــور روی شــناور از 

کانــال دسترســی بنــدر بوشــهر نیــز دیــدن کردنــد.

ثبت ملی 1400 محوطه باستانی 
در سیستان و بلوچستان

سیستان وبلوچستان احمد پیشکو
A.Pishko@eskimia.ir

مدیــر کل میــراث فرهنگــی سیســتان و بلوچســتان 
و  باستان شناســی  محوطــه   ۱۴۰۰ از  بیــش  گفــت: 
تاریخــی سیســتان و بلوچســتان در فهرســت آثــار ملــی 

ــت. ــده اس ــت ش ثب
علیرضــا جال زایــی افــزود: تاکنــون بــا کاوش هــا و 
میــراث  کارشناســان  و  باستان شناســان  تحقیقــات 
فرهنگــی، حــدود ســه هــزار محوطه باســتانی شناســایی 
ــراث  ــازمان می ــدی س ــی اولویت بن ــه ط ــت ک ــده اس ش
ــی  ــت جغرافیای ــینه و موقعی ــاس پیش ــی براس فرهنگ

مــورد بررســی قــرار می گیرنــد.
ــه  ــرف گنجین ــتان را مع ــتان و بلوچس ــی سیس جال زای
ــت: در  ــرد و گف ــوان ک ــاله عن ــزار س ــد ه ــای چن تمدن ه
ادامــه تحقیقــات باستان شناســی در منطقــه شــهر 
ســوخته، هفدهمیــن دوره کاوش ایــن محوطــه باســتانی 

ــود. ــام می ش ــال انج امس
وی افــزود: تعییــن حریــم آثــار تاریخــی روســتای تیس، 
ــگاری  ــه، الیه ن ــتانی خواج ــوه باس ــار ک ــی در حص پی یاب
قلعــه بمپــور و ادامــه حفاری هــای تپــه طالب خــان و تپــه 
صــادق از دیگــر عملیــات باستان شناســی اســت کــه تــا 

پایــان امســال در اســتان بــه اتمــام می رســد.

 دیدار مدیر کل 
سازمان بازرسی استان با 

سرپرست شهرداری کرمانشاه
کرمانشاهمنیر دشتی

Dashti@eskimia.ir

حامــد  بــا  اســتان  بازرســی  ســازمان  کل  مدیــر 
ــدار و  ــاه، دی ــهرداری کرمانش ــت ش ــش، سرپرس لعل بخ

کــرد. گفت وگــو 
ــدار  ــن دی ــی، در ای ــازمان بازرس ــر کل س ــان، مدی جهانی
ــر در  ــی مدی ــی، راهنمای ــازمان بازرس ــه س ــت: وظیف گف
مســیر قانــون اســت؛ زیــرا تنهــا راه ریشــه کن کردن 

ــت. ــون اس ــت قان ــرای درس ــاد اج فس
وی افــزود: هماهنگــی سیســتم مدیریــت شــهری 
ــر  ــه بهت ــد ب ــی می توان ــازمان بازرس ــا س ــهرداری ب در ش
اجراشــدن قانــون و افزایــش کیفیــت خدمات رســانی بــه 

مــردم منجــر شــود.
ــدار  ــن دی ــز در ای لعل بخــش، سرپرســت شــهرداری، نی
ــی  ــازمان بازرس ــاری س ــکاری و همی ــکر از هم ــا تش ب
ــارت  ــا نظ ــت: قطع ــهری گف ــت ش ــه مدیری ــا مجموع ب
ــد  ــعه و رش ــه توس ــد ب ــور می توان ــرای ام ــد اج ــر رون ب
ــردم و شــهروندان منجــر شــود و  ــه م خدمات رســانی ب
شــهرداری کرمانشــاه نیــز بــرای هرچــه بهتــر اجراشــدن 
ــوع  ــر ن ــاده ه ــی آم ــت همشــهریان گرام ــون و رضای قان

ــود. ــد ب ــی خواه ــازمان بازرس ــا س ــکاری ب هم
سرپرســت شــهرداری تأکیــد کــرد: شــهرداری کرمانشــاه 
ــواره  ــی هم ــع مال ــژه در مناب ــا به وی ــود کمبوده ــا وج ب
ــور  ــرای ام ــفافیت الزم را در اج ــت ش ــرده اس ــعی ک س
ــت  ــب رضای ــت کس ــم در جه ــد و امیدواری ــته باش داش
شــهروندان بــا همــکاری ارگان هایــی مثــل ســازمان 

ــیم. ــذار باش ــق و تأثیرگ ــی موف بازرس

،،
دشــت بافــق، کویــر دره انجیــر و دشــت 
کوهبنان که بخشی از آن در شهرستان 
بافــق قــرار گرفتــه، وضعیــت مناســبی 
ندارنــد؛ به ویــژه در دشــت بافــق شــرایط 

بســیار بحرانی اســت

امروز پنجشنبه 26 مهرماه 1397 - سال چهارم - شماره 830 روزنامه

شهرستان  قدسفریده ناصریان
Nasrian@eskimia.ir

نشســت مشــترک معتمــدان شهرســتان قــدس 
اینانلــو معــاون سیاســی انتظامی  بــا حضــور 
ــس  ــی رئی ــین چناقچ ــدس، حس ــداری ق فرمان
شــورای شهرســتان قــدس، نقــی علیونــد رئیــس 
شــورای اســامی شــهر و اعضای شــورای اســامی 

ــزار شــد. ــداری برگ در فرمان
ــا  رئیــس شــورای اســامی شهرســتان قــدس ب
اشــاره بــه جمعیــت زیاد شهرســتان قــدس افزود: 
تراکــم جمعیتــی زیاد در شهرســتان قــدس، امروز 
ــک  ــوان ی ــه عن ــه ب ــد، بلک ــوان تهدی ــه عن ــه ب ن
ظرفیــت بــرای رشــد، پویایــی و بالندگــی بیــش از 

ــود. ــرح ش ــد مط ــش می توان پی
ــه  ــدان در جامع ــش معتم ــر نق ــد ب ــا تأکی وی ب
افــزود: همدلــی و همراهــی همــه اقــوام ســاکن 
در شهرســتان قــدس در همــه  عرصه هــا از انقــاب 
اســامی تــا بــه امــروز مشــهود اســت و ایــن مهــم 

بــا وجــود معتمــدان شــهر محقــق شــده اســت.
ــرد: رخدادهــای شهرســتان  ــح ک چناقچــی تصری
قــدس درنتیجــه خــرد جمعــی و اتحــاد اعضــای 
ــروز  ــرا ام ــد؛ زی ــاق می افت ــامی اتف ــورای اس ش
ــده  ــعی ش ــد و س ــه ای می اندیش ــورا فرامنطق ش
ــورت  ــه ص ــهری را ب ــات ش ــع و امکان ــت مناب اس
عادالنــه در همــه نقــاط شــهر توســعه دهیــم و در 
ایــن زمینــه بــه مناطــق حاشــیه ای و کم برخــوردار 

ــه  ــه اســت ک ــژه ای صــورت گرفت ــه وی شــهر توج
ــار،  ــرخ حص ــزی، س ــهرک عزی ــه ش ــوان ب می ت

ــرد. شــهرک کاووســیه و... اشــاره ک
رئیــس شــورای اســامی شهرســتان قــدس 
در خاتمــه یــادآور شــد: امیــدوارم خادمــان و 
نماینــدگان شایســته ای بــرای مــردم باشــیم کــه 
در همیــن راســتا مجموعــه مدیریــت شــهری 
معتمــدان  توصیه هــای  و  راهنمایی هــا  بــه 
نیــاز دارد؛ زیــرا شــما بــه عنــوان جامع تریــن 
ســخنگوی مــردم می توانیــد بــا بازتــاب و انتقــال 
ــه  ــن مجموع ــردم ای ــای م ــا و دغدغه ه اولویت ه
را در پاســخگویی بــه مطالبــات بحــق مــردم یــاری 

ــد. کنی

 معتمدان شهرستان، حلقه پیوند میان 
مسئوالن شهری و مردم

ــت:  ــار داش ــت اظه ــن نشس ــد در ای ــی علی ون نق
تنــوع قومیتــی در شــهر قــدس کــه در کمتــر 
ــه  ــت، در بره ــابه آن را یاف ــوان مش ــهری می ت ش
زمانــی خاصــی از دیــدگاه برخــی بــه عنــوان یــک 
تهدیــد یــاد می شــد؛ ولــی امــروزه بــه یــک 
فرصــت تبدیــل شــده کــه می تــوان از ایــن فرصــت 
در جهــت پیشــرفت و توســعه شــهر اســتفاده کــرد. 
ــت:  ــدس گف ــهر ق ــامی ش ــورای اس ــس ش رئی
ــادم  ــوان خ ــه عن ــهری ب ــت ش ــه مدیری مجموع
و نماینــده مــردم همــواره ســعی می کنــد بــا 
درنظرگرفتــن ایــن تنــوع قومیتــی در جهــت 
رفــع دغدغه هــا و معضــات مــردم در نقــاط 
مختلــف شــهر گام بــردارد تــا بــا ایجــاد بســترهای 
 مناســب، زمینــه رضایتمنــدی شــهروندان را فراهــم 

کند.

ــدان در  ــش معتم ــه نق ــاره ب ــن اش ــد ضم علی ون
ــردم و  ــان م ــال می ــه  اتص ــان را حلق ــهر، ایش ش
ــواره  ــرد: هم ــان ک ــت و خاطرنش ــئوالن دانس مس
یــک حلقــه گمشــده در خدمت رســانی مســئوالن 
بــه مــردم احســاس می شــد کــه معتمــدان 
ــردم و  ــان م ــد می ــه  پیون ــن حلق ــتان ای شهرس
مســئوالن را ایجــاد کردنــد و در ایــن راســتا بــا توجه 
بــه نقش بســیار مؤثــر خــود در پیگیــری معضات 
ــن  ــادی بی ــوار کم اعتم ــد دی ــهروندان، می توانن ش

ــد. ــئوالن را فروریزن ــردم و مس م
مرامــی، مدیــر عامل انجمــن معتمدان شهرســتان 
قــدس، در ایــن نشســت اظهــار داشــت: معتمدان، 
همیــاران مــردم شهرســتان قــدس هســتند و 
اعــام مــی دارم ایــن انجمــن آمادگی ایــن موضوع 
را دارد تــا بــا تمامــی مســئوالن شهرســتان قــدس 
ــکات  ــی از مش ــد گره ــا بتوان ــد ت ــاط باش در ارتب
مردمــان شــهیدپرور شهرســتان قــدس بــاز کنــد.

معاون سیاسی انتظامی فرمانداری قدس:

معتمدان نقش مؤثری در بازتاب دغدغه های شهروندان دارند

گیانزلیخا صفری
Z.Safari@eskimia.ir

چهارمیــن دوره طــرح ملــی آمارگیری مســکن 
روســتایی از ۲۱مهــر همزمــان با سراســر کشــور 

در شهرســتان فومــن آغــاز شــد.
ــه  ــا اشــاره ب ــن ب ــاد مســکن فوم ــس بنی رئی
اینکــه یکــی از اهــداف ایــن طــرح تعــداد 
ــت:  ــت، گف ــاکن در روستاهاس ــای س خانواره
بــرای برنامه ریــزی دقیــق و مناســب نیازمنــد 
ــگام از  ــق و بهن ــات دقی ــار و اطاع داشــتن آم
وضعیــت کمــی و کیفــی مســکن در روســتاها 

هســتیم.
وی افــزود: در تحقــق ایــن امــر اجــرای طــرح 
ــتایی  ــکن روس ــای مس ــری از ویژگی ه آمارگی
هــر پنــج ســال یک بــار توســط بنیــاد مســکن 
بــا همــکاری مرکــز آمــار ایــران برگزار می شــود.

رئیــس بنیــاد مســکن شهرســتان فومــن 
بــا اشــاره بــه اینکــه طــرح آمارگیــری از 
ــا  ــان ب ــتایی همزم ــکن روس ــای مس ویژگی ه
سراســر کشــور در سطح روســتاهای شهرستان 
نیــز اجــرا می شــود، گفــت: ایــن طــرح، گامــی 
ــی و  ــم در جهــت اجــرای طرح هــای عمران مه
نیز ســاماندهی و بهســازی مســاکن روســتایی 

ــت. اس
ــن  ــرای ای ــد: در اج ــادآور ش ــی ی ــدی عفت مه
طــرح مــردم ســاکن روســتاها در مشــارکت و 
همــکاری و ارائــه اطاعــات دقیــق به مســئوالن 

آمارگیــری نقــش مهــم و اساســی دارنــد.
طــرح  از  دوره  ایــن  اینکــه  بیــان  بــا  وی 

آمارگیــری ویژگی هــای مســکن روســتایی، در 
دو بخــش مرکــزی و ســردار جنگل شهرســتان 
فومــن بررســی می شــوند، افــزود: در ایــن 
طــرح ۲۵ روســتای شهرســتان جامــع هــدف 

ــت. ماس
ــا  رئیــس بنیــاد مســکن شهرســتان فومــن ب
ــر آن در  ــار و تأثی ــم آم ــش مه ــر نق ــد ب تأکی
ــده در توســعه روســتاها،  برنامه ریزی هــای آین
ــداران  ــاعدت بخش ــکاری و مس ــتار هم خواس
محتــرم و ســایر نهادهــا و ادارات و ســازمان ها 

ــد. ــردم ش ــه م ــی ب ــانی عموم در اطاع رس
ایــن مســئول در ادامــه ضمــن تأکیــد بــر 
ــر  ــور ب ــری در کش ــای آمارگی ــت طرح ه اهمی

ــار  ــع آوری آم ــت در جم ــزوم شــفافیت و دق ل
تأکیــد کــرد و یــادآور شــد: وجــود آمــار و 
اطاعــات باعــث کاهــش هزینه هــای اجرایــی، 
ــا و  ــه بخش ه ــا ب ــت اعتباره ــاص درس اختص
نهادهــای مختلــف و افزایــش ســرعت و بهبــود 
ــردم می شــود. ــه م ــات ب ــه خدم ــت ارائ کیفی

عفتــی وجــود آمــار و اطاعــات را پیش شــرط 
حرکــت بــه ســمت پیشــرفت های اقتصــادی و 
اجتماعــی و الزمــه رســیدن بــه توســعه  پایــدار 
در کشــور خوانــد و افــزود: اعضــای شــوراهای 
اســامی روســتاها و دهیــاران روســتاهای 
ــئوالن و  ــا مس ــت ب ــاش و جدی ــا ت ــدف ب ه
نیروهــای اجرایــی طــرح آمارگیــری همــکاری 
کننــد و بــرای آگاهی بخشــی و دعــوت مــردم 
به منظــور همــکاری در ایــن طــرح مشــارکت و 

حضــور فعــال داشــته باشــند.

رئیس بنیاد مسکن شهرستان فومن خبر داد:
آغاز طرح ملی آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی در فومن

رئیس شعبه سوم دادگاه خانواده کاشان

گمشده حسب محتویات پرونده کالسه 970485 رخ 3 موضوع دادخواست آقای  
سید رحمت اله بابائی مبنی بر فوت فرضی آقای سید حسین بابائی فرزند 
سید احمد صاحب عکس الصاقی لذا بدینوسیله وفق ماده 1023 قانون مدنی و ماده 155 
قانون امور حسبی طی سه نوبت متوالی با فاصله زمانی یک ماه در یکی از روزنامه های 
گردد تا چنانچه  گهی  کثیر االنتشار سراسری )کشوری( و همچنین در یکی از جراید محلی، آ
کاشان  شخص یا اشخاصی از آقای سید حسین بابائی فرزند سید احمد متولد 1300، اهل 
روستای مشهد اردهال اطالعی دارید در اسرع وقت به شعبه سوم دادگاه خانواده کاشان 

واقع در بلوار بوستان اداره دادگستری طبقه اول مراجعه نمایند.

گهی تغییرات شرکت ارس باران سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت 33557 و شناسه ملی 10260540701  آ

گهی تغییرات شرکت اصفهان توسعه پروژه مبنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 61109 و شناسه ملی 14007818310  آ

ک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 59078 و شناسه ملی 14007027142 گهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی راسا سازان پارتا آ

ک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 59078 و شناسه ملی 14007027142  گهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی راسا سازان پارتا آ

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/05/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس استان 
ک  کاشانی-کوچه شهید برزو ]46[-خیابان میرداماد-پال اصفهان - شهرستان اصفهان - بخش مرکزی - شهر اصفهان-محله 
کدپستی 8136934659 تغییر یافت و ماده 4 اساسنامه شرکت به شرح  -148-ساختمان خورشید-طبقه چهارم-واحد 12 به 

فوق اصالح شد. 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/06/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نام شرکت به »کارن توسعه پروژه 
مبنا« تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/06/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم مهسا طاهری وشاره 1292160829 به عنوان رئیس هیئت مدیره و  آقای دانیال محمد 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و  عسکری 1199276340 به عنوان مدیر عامل و  آقای بهنام اسکندری 1754491960 بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 
تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضاء مهدی نظری منفردا و با مهر شرکت معتبر است. مدیر عامل شرکت مجری 

مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. 

کدملی 1199276340و خانم مهسا طاهری وشاره به  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/06/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای دانیال محمد عسکری به 
کدملی 1292160829 و آقای بهنام اسکندری به کدملی1754491960 بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. خانم شهال طاهری وشاره به کدملی 
کثیراالنتشار  1818048213 و خانم پگاه امینی مقصود بیگی به کدملی1289744467 بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه 

گهی های شرکت تعیین گردید.  کیمیای وطن جهت درج آ

ک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )270971( ک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )270918(اداره کل ثبت اسناد و امال اداره کل ثبت اسناد و امال

ک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )270901( اداره کل ثبت اسناد و امال

ک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )270904( اداره کل ثبت اسناد و امال

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای یزد:

دشت بافق شرایطی بسیار بحرانی دارد

تبریز
esfahan.kimia@gmail.com

ــات  ــات و ارتباط ــاوری اطاع ــازمان فن ــس س رئی
ــوت شــاخص های  ــز از اجــرای پایل شــهرداری تبری

ــر داد. ــز خب شــهر هوشــمند در کان شــهر تبری

بــه گــزارش ایســنا، احمــد فیضــی، رئیــس ســازمان 
فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات شــهرداری تبریــز در 
جلســه مشــترک بــا نماینــدگان شــرکت موننکــوی 
ــه  ــهرها ب ــی ش ــزوم طراح ــه ل ــاره ب ــا اش ــران ب ای
ــای  ــازمان گام ه ــن س ــت: ای ــمند گف ــورت هوش ص

اساســی در جهــت هوشمندســازی شــهر تبریــز 
ــا فراهم کــردن زیرســاخت های  برداشــته اســت و ب
الزم بــرای تحقــق اهــداف شــهر هوشــمند در تــاش 
ــرای  ــز ب ــرد تبری ــای منحصربه ف ــت از قابلیت ه اس

تبدیــل بــه شــهر هوشــمند بهــره ببــرد.

در ایــن دیــدار نماینــده موننکــوی ایــران نیز با اشــاره 
ــه هوشــمند  ــز درزمین ــه پتانســیل های شــهر تبری ب
ــیاری  ــای بس ــز از قابلیت ه ــرد: تبری ــان ک خاطرنش
محورهــای  و  برخــوردار  هوشمندســازی  بــرای 
متعــددی بــرای ایــن فعالیت هــا متصــور اســت کــه 
حمــل و نقــل هوشــمند، پارکینــگ هوشــمند، فضای 
هوشــمند، روشــنایی هوشــمند، دفع زباله هوشــمند 

ــارکت  ــا مش ــه ب ــتند ک ــواردی هس ــه  م و ... ازجمل
مدیــران ارشــد و شــهروندان به راحتــی در تبریــز 

قابلیــت اجرایــی دارنــد.
ــا  ــن شــرکت ب ــت: ای ــو گف ــده شــرکت موننک نماین
افتخــار تمــام اعــام می کنــد آمــاده اجــرای پایلــوت 
شــاخص های شــهر هوشــمند بــه صــورت کامــل در 

بعضــی مناطــق مســتعد شــهر تبریــز اســت.

اجرای پروژه شهر هوشمند به صورت پایلوت در تبریز
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نایب رئیــس هیئــت تنیــس اســتان اصفهــان در گفت وگــوی 
اختصاصــی بــا خبرنــگار کیمیــای وطــن دربــاره فعالیت هــای 
ایــن هیئــت در حــوزه زنــان گفــت: در دو رده زیــر ۱۵ ســال و 
ــر  ــار ورزشــکار در رنک هــای برت ــر ۱۲ ســال درمجمــوع چه زی

کشــوری داریــم.
ــس  ــی تنی ــای بین الملل ــی رویداده ــن زاده میزبان ــدا مؤم  ن
همچــون فیوچــرز و دیویــس کاپ در کشــور بــا وضعیــت ارزی 
فعلــی را دشــوار خوانــد و تصریــح کــرد: توانســتیم میزبانــی 
مســابقات قهرمانــی کشــور دختــران زیــر ۱۴ ســال را بگیریــم 
و مســابقات آســیایی زیــر ۱۴ ســال، آبــان امســال در اصفهــان 

برگــزار خواهــد شــد.
وی شــمار تنیســورهای اســتان اصفهــان را بیــش از ۵ هــزار 
ــدود ۲  ــداد ح ــن تع ــت: از ای ــار داش ــرد و اظه ــرآورد ک ــر ب نف
هــزار نفــر بــه طــور جــدی و مســتمر بــه بــازی در ایــن رشــته 

می پردازنــد.
ــان از پیشــروترین اســتان ها  ــه اصفه ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
در ورزش تنیــس بــه شــمار مــی رود، افــزود: بانــوان تنیســور 
رده بنــدی  در  را   ۱0 زیــر  رده هــای  توانســته اند  اصفهانــی 
ــد کــه نشــان از فعالیــت  ــن رشــته کســب کنن فدراســیون ای
خــوب آنــان دارد. ایــن هیئــت قصــد دارد نفــرات بیشــتری را 

ــه تیــم ملــی اضافــه کنــد. بــه بدن

پزشکی قانونی اصفهان اعالم کرد:
افزایش آمار مراجعان به دلیل 

نزاع در شش ماهه سال 97
ــر  ــداد ۲3 هــزار و ۵۲8 نف در شــش ماهــه ســال جــاری تع
بــه دلیــل صدمــات ناشــی از نــزاع بــه مراکــز پزشــکی قانونــی 
ــا  ــد. ایــن رقــم در مقایســه ب اســتان اصفهــان مراجعــه کردن
مــدت مشــابه ســال قبــل معــادل 8.۲ درصــد افزایــش یافتــه 
اســت؛ ایــن در حالــی اســت کــه مراجعــان بــه دلیــل نــزاع، 
3۵درصــد از حجــم مراجعــان معاینــات بالینی مراکز پزشــکی 

قانونــی اســتان اصفهــان را تشــکیل می دهنــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل پزشــکی قانونــی اســتان 
اصفهــان، از کل مراجعــان نــزاع تعــداد 8 هــزار و 33 نفــر زن و 

۱۵ هــزار و ۴9۵ نفــر مــرد بوده انــد.
ضمنــا در مــدت مشــابه ســال قبــل تعــداد ۲۱ هــزار و 7۵0 نفر 
بــه دلیــل نــزاع بــه مراکــز پزشــکی قانونــی اســتان مراجعــه 
ــر  ــزار و 9۵9 نف ــر زن و ۱۴ ه ــزار و 79۱ نف ــه 6 ه ــد ک کرده ان

ــد. ــرد بوده ان م
در شــهریورماه ســال جــاری نیــز 3 هــزار و 9۵9 نفــر )۱300 زن 
و ۲6۵9 مــرد( بــه دلیــل صدمــات ناشــی از نــزاع بــه مراکــز 
ــه  ــه نســبت ب ــد ک ــه کرده ان ــی اســتان مراجع پزشــکی قانون
شــهریورماه ســال گذشــته )3۲۲0 نفر شــامل ۱079 زن و ۲۱۴۱ 

مــرد( حــدود ۲3درصــد افزایــش داشــته اســت.

مسئول ایستگاه های صبحگاهی 
خبر داد:

افزایش ایستگاه های شهروندی 
ورزش در سال 97

ایســتگاه های صبحگاهــی ســازمان فرهنگــی،  مســئول 
ــان از افزایــش تعــداد  اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری اصفه
ایســتگاه های شــهروندی ورزش در ســال 97 خبــر داد. 

ایــن خبــر گفــت: تعــداد  اعــام  بــا  آرش ذاکــری زاده 
 ۱۲۴ بــه   96 ســال  در  شــهروندی  ورزش  ایســتگاه های 
ایســتگاه رســید و در ســال 97 بــا حمایــت ســازمان فرهنگــی، 
اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری اصفهــان ایــن تعــداد بــه ۱۵۴ 

ــت.  ــش یاف ــتگاه افزای ایس
وی بــا بیــان اینکــه ایســتگاه های ورزش شــهروندی در 
بعضــی از مناطــق شــهرداری اصفهــان بــه وســایل و امکانــات 
تــازه ای مجهــز شــده اســت، گفــت: چهــار منطقــه ۱۵، 8، 7 و 
۴ در ســال 97 بــا تعامــل شــهرداری مناطــق تجهیــز شــده و 
وســایل جدیــدی در اختیــار آنهــا قــرار گرفتــه که ایــن امکانات 
براســاس میــزان تقاضــای هــر منطقــه، فضــای ســبز موجــود 
در آن و نحــوه فعالیــت هــر کانــون و مرکــز اختصــاص یافتــه 

اســت. 
ذاکــری زاده بــا بیــان اینکــه 68 ایســتگاه فعــال ورزشــی ویــژه 
بانــوان در شــهر اصفهــان وجــود دارد، گفــت: ایــن مراکــز کــه 
ــه فعالیــت  ــده رود مشــغول ب ــب در مناطــق حاشــیه زاین اغل
هســتند، تاکنــون بــا اســتقبال بســیار خوبــی از ســوی بانــوان 

روبــه رو شــده اســت.

۲۵ پایگاه امداد و نجات اصفهان 
خودروی نجات ندارد

مدیــر کل جمعیــت هــال احمر اســتان اصفهان گفــت: ۲۵ 
پایــگاه امــداد و نجــات اســتان اصفهــان خــودروی نجــات 

ندارد. 
ــار  ــر اظه ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــی در گفت وگ ــن مؤمن محس
داشــت: تجهیــزات و لــوازم امــدادی نیــاز بــه به روزرســانی 
ــرد.  ــن حــوزه صــورت بگی ــدام جــدی در ای ــد اق دارد و بای
وی بیــان داشــت: اکنــون ۲۵ پایــگاه امــداد و نجــات 
اســتان، خودروی نجــــات ندارد کــــه تأمین ایــن خودروها 
موجــب عملکــرد بهتر در پاســخگویی بــــه حــوادث خواهد 

بــود. 
اصفهــان  اســتان  احمــر  هــال  کل جمعیــت  مدیــر 
ــوادث  ــی کــه آمــار حــ ــان داشــت: همچنیــن در فصول بی
و  بــه جــذب  نیــاز  افزایــش می یابــد،  عملیات هــا  و 
مهارت آمــوزی بــه امدادگــران بیشــتر از گذشــته احســاس 

می شــود. 
ــادی در  ــات زی ــال تصادف ــه امس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
بزرگــراه قــم، کاشــان و نطنــز اتفــاق افتــاده اســت، ادامــه 
داد:  عواملــی چــون یکنواختــی مســــیر و خواب آلودگــــی 

ــود.  ــی می ش ــوادث دلخراش ــه ح ــر ب ــدگان منج رانن
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ــه اقتصــاد نفــت  ــان امــروز توجــه صــرف ب در جه
و محصــوالت جانبــی آن، صنعــت و کشــاورزی بــا 
ــه تغییــرات اقلیمــی به وجودآمــده، دیگــر  توجــه ب
ــوزه  ــان در ح ــه جهانی ــون توج ــه و کان ــگ باخت رن
اقتصــاد بــه بخــش گردشــگری و هنرهــای اصیــل 
ایرانــی معطــوف شــده اســت. یکــی از عرصه هایــی 
ــی  ــش مهم ــور نق ــاد کش ــد در اقتص ــه می توان ک
داشــته باشــد، توجــه بــه هنــر اصیــل ایرانــی یعنــی 

فــرش دســتباف اســت.
صنعــت فــرش دســتباف متأثــر از ویژگی هــای 
ــب  ــش جال ــری اش، نق ــی و هن ــته فرهنگ برجس
ــتغال زایی دارد  ــادرات و اش ــد و ص ــی در تولی توجه
و یکــی از منابــع مهــم ارزآوری در اقتصــاد بــه 
ــن کاالی ســنتی  ــا صــادرات ای ــی رود؛ ام شــمار م
ــال های  ــت، در س ــاص اس ــام و خ ــزد ع ــه زبان ک
ــوده  ــادی مواجــه ب ــای زی ــت و خیز ه ــا اف ــر ب اخی
ــی  ــگاه واقع ــن جای ــه یافت ــه ای ک ــه گون ــت؛ ب اس
فــرش اصیــل اصفهانــی بــا توجــه بــه نعمت هــا و 
ــر - صنعــت دارد،  ــن هن ــه ای ــرکات اقتصــادی ک ب
همــت همــه مســئوالن را می طلبــد کــه دســت بــه 
دســت یکدیگــر دهنــد و چــاره ای برای مشــکات و 

ــع آن بیندیشــند. موان

 سپهساالری اصفهان در تولید فرش 
دستباف کشور

اســتان اصفهــان کــه پیشــینه و یــد طوالیــی 
البتــه  و  دارد  فــرش  بافــت  و  هنــر  درزمینــه 
بافنــدگان بی شــماری در ایــن حــوزه فعالیــت 
می کننــد، بــا وجــود تــاش بســیار بافنــدگان 
فــرش در ســال های اخیــر از ماراتــن صــادرات 
ــن  ــت و ای ــده اس ــب مان ــی عق ــن کاالی اساس ای
ــن  ــد ای ــوان فهمی ــار می ت ــی آم ــا بررس ــا ب روزه
بــا  می توانــد  ارز آوری اش  ارزشــمند کــه  کاالی 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــد، م ــری کن ــی براب ــای نفت ارزه

ــت.  ــه اس نگرفت
ــدن اســتان در  ــت و مع ــار اداره صنع براســاس آم
ــش  ــا کاه ــان ب ــتباف اصفه ــرش دس ــال 96 ف س
۵8درصــدی صــادرات روبــه رو بــود و ایــن مســئله 
بدیــن معناســت کــه اصفهــان، دوران افــول و رکــود 
جهانــی  رقابت هــای  عرصــه  در  را  شــکننده ای 

می گذرانــد.
ــرش یکــی  ــر ف ــه هن ــه درزمین ــان ک اســتان اصفه
ایــن هنــر اصیــل بــه شــمار  از اســطوره های 
ــر  ــزار نف ــدود ۲80 ه ــر ح ــال حاض ــی رود، در ح م
ــد  ــز تولی ــز و غیرمتمرک ــده و ۱۵0 کارگاه متمرک بافن
فــرش دســتباف را در خــود جــای داده اســت 
ــه  ــدی ازجمل ــت ســبک تولی ــش از هف ــا بی ــه ب ک

ــن،  ــخ نایی ــم و ن ــان، پش ــم اصفه ــرک و ابریش کُ
فــرش کاشــان، شــهرضا، خوانســار و گلپایــگان 
و مناطــق فریــدن و فریدونشــهر محبوب تریــن 
فرش هــای دســتباف کشــور را می بافنــد. البتــه در 
ایــن اســتان ســاالنه ۴00 هــزار متــر مربــع فــرش 
ــود  ــد می ش ــده تولی ــزار بافن ــا ۲90 ه ــتباف ب دس
فــرش  تولیــد  درصــدی  و 0.8  کــه ســهم ۱۲ 
ــاص داده  ــان اختص ــه اصفه ــور را ب ــتباف کش  دس

است.
 حال ناخوش بافندگان فرش

ــی کــه فــرش دســتباف  ــراز و فرودهای ــا همــه ف ب
ایــن هنــر اصیــل ایرانــی دارد و بــا کاهش صــادرات 
و ازدســت دادن بازارهــای جهانــی، جایــگاه جهانــی 
فــرش دســتباف ایــران دســتخوش تغییــرات 
حــال  میــان  ایــن  در  اســت؛  فراوانــی شــده 
ــوب  ــدان خ ــز چن ــل نی ــر اصی ــن هن ــدگان ای بافن

ــت. نیس
ــا وجــود ســاعت ها  ــر اصیــل ب ــدان ایــن هن هنرمن
ــه ایــن  ــار و پودهــای فــرش ب تــاش و گــره زدن ت
امیــد کــه بتواننــد بــرای خــود و خانواده شــان 
کســب درآمــد کننــد، ســاعت ها روی دار قالــی 
و  و خــاک می خورنــد  خفــت می زننــد، گــرد 
دچــار دردهــای شــدید در ناحیــه دســت، پــا و کمــر 
ــه عایدشــان  ــزی ک ــت چی ــی درنهای می شــوند، ول
ــه حداقــل حقــوق  ــر نیســت؛ ن می شــود، دندان گی
اداره کار را می گیرنــد، نــه بــه صــورت ســاعتی مــزد 

دریافــت می کننــد.
 قانون بی اساس دستمزد

ــرای بافنــدگان  قانــون دریافــت پــول و دســتمزد ب
ــا هــر رج  فــرش دســتباف فقــط در هرصدتایــی ی
خاصــه می شــود؛ تــازه آن هــم بــه قیمــت  ریــال؛ 
بــرای نمونــه برخــی بافنــدگان بــرای بافــت قالــی 
ــد  ــت می کنن ــان دریاف ــر رج ۱۲0 توم ــمی ه ابریش

و بــرای قالــی کاشــان و ناییــن هــر رج 90 تــا 
ــی اســت کــه ســاعت کار  ــن در حال ۱00 تومــان؛ ای
ــر اســت و  بافنــدگان قالــی از کارمنــدان هــم زودت
ــی رود و  ــر م ــران فرات ــم از کارگ ــان ه ــان کارش پای
ــه بیشــتر  ــی اســت ک ــن مســائل در حال ــه ای هم
ــه و  ــان دارای عائل ــوان و اغلبش ــدگان بان ــن بافن ای

ــد هســتند. فرزن

بــا همــه ســختی هایی کــه بافنــدگان فــرش 
ــورد  ــوم م ــن قشــر مظل ــوز ای ــد، هن دســتباف دارن
ــا وجــود ســختی هایی  ــد و ب ــرار نگرفته ان ــه ق توج
کــه کارشــان دارد، برایشــان مــزد و تســهیات ویــژه 
از ســوی اداره کار در نظــر گرفتــه نشــده اســت. در 
ســال های گذشــته البتــه بحــث بیمــه قالی بافــان 
مطــرح شــد کــه بیشــتر بافنــدگان معتقدنــد 
ــدارد و در  ــی ن ــچ مزیت ــا هی ــرای م ــه ب ــن بیم ای
آن ســرفصل های ازکارافتادگــی، بازنشســتگی و 
ــرای درمــان  ــی ب ــدارد. وقت ــی درمــان وجــود ن حت
بــه بیمارســتان ها مراجعــه می کنیــم مشــمول 
ــا دوا  ــه دردی از م ــن بیم ــت و کا ای ــیز اس فرانش

نمی کنــد.
در گفت وگویــی کــه بــا برخــی بافنــدگان فــرش در 

ــوان  ــه بان ــا ک ــان داشــتم، بیشــتر آن ه ــه رهن محل
ــت  ــه وضعی ــد از مســئوالن تقاضــا داشــتند ب بودن
معیشــت آنــان توجــه شــود. اظهــارات بافنــدگان و 
ــی  ــر گران ــر روز ب ــه ه ــروز ک شــرایط اقتصــادی ام
کاالهــا افــزوده می شــود، نشــان می دهــد شــرایط 
ــرای  ــان ب ــوی کارفرمای ــه از س ــتمزدی ک کار و دس
بافنــدگان تعییــن می شــود، عادالنــه نیســت و 
دولــت بایــد بــرای ایــن قشــر تســهیات ویــژه در 
نظــر بگیــرد؛ زیــرا اگــر ایــن هنــر نیــز مــورد حمایت 
نباشــد، ماننــد دیگــر هنرهــا رو بــه رخوت مــی رود و 
جایــگاه فــرش ایــران و اصفهــان در منطقــه و جهان 

از بیــن خواهــد رفــت.
 باالتر از خبر

ــط  ــئوالن مرتب ــی از مس ــود یک ــده ب ــا آم در خبره
بــا اشــتغال دربــاره اعطــای تســهیات ۲0 میلیــارد 
ــال  ــتباف در س ــرش دس ــدگان ف ــه بافن ــی ب تومان
بــا  امــا  اســت؛  داشــته  اشــاره هایی  گذشــته 
ــا  ــت ب ــه گرف ــوان نتیج ــکافانه می ت ــی موش نگاه
ــن،  ــد چی ــورها مانن ــی کش ــه بعض ــی ک ضربه های
هنــد، ترکیــه و ... بــه هنــر فــرش اصیل ایرانــی وارد 
ــران  ــرداری از صنعــت فــرش ای ــه کپی ب ــدام ب و اق
ــی  ــد، توانســتند بســیاری از بازارهــای صادرات کردن

ــد. ــود کنن ــول را از آن خ ــن محص ای
ــرش  ــه ف ــه در صحن ــکات ک ــن مش ــه ای ــا هم ب
وجــود دارد کارفرمایــان و بافنــدگان فــرش اذعــان 
دارنــد بــا ایــن ارقــام اعتبــاری اختصاص داده شــده 
ــد؛ آن  ــه دهن ــا ادام ــا رقب ــت  ب ــه رقاب ــد ب نمی توانن
ــای  ــت کااله ــر قیم ــر روز ب ــه ه ــی ک ــم در زمان ه

ــود. ــزوده می ش ــی اف اساس
فــرش  تولیدکننــدگان  و  بافنــدگان  تقاضــای 
دســتباف از مســئوالن ایــن اســت کــه بــرای رفــع 
چالش هــای موجــود در ایــن رشــته تدبیــر و 

تصمیمــات فــوری داشــته باشــند.

نماینــده ولــی فقیــه در اســتان اصفهــان گفــت: دفتــر رســیدگی 
بــه امــور مســاجد بــا همــکاری کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( 
و بــا محوریــت مســاجد، بایــد نیازمنــدان را شناســایی کــرده و 

از آنــان حمایــت کنــد. 
آیــت هللا ســید یوســف طباطبایی نــژاد در جلســه شــورای زکات 
اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه مــردم اصفهــان اهــل اســراف 
نیســتند و در زندگــی روزمــره درســت مصــرف می کننــد، اظهــار 
ــه دلیــل نداشــتن  داشــت: همــواره عــده ای از افــراد جامعــه ب
ســامت جســمی یــا روحــی توانایــی کســب درآمــد ندارنــد و 
ــه ایــن گــروه از جامعــه  اســام قســمتی از مصــارف زکات را ب

اختصــاص داده اســت. 
وی افــزود: در نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران کمیتــه 
امــداد و بهزیســتی، دو نهــادی هســتند کــه بــرای رســیدگی بــه 

ــای  ــد خیریه ه ــده اند؛ هرچن ــکیل ش ــد تش ــرهای کم درآم قش
متعــدد مردمــی هــم در ایــن زمینــه فعالیــت دارنــد. 

نماینــده ولــی فقیــه در اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه 
ــه وظایــف ذاتــی  تبییــن واجبــات الهــی همچــون زکات ازجمل
صداوسیماســت، تصریــح کــرد: شــورای زکات بــه صــدا و ســیما 
کمــک کــرده و برنامه هــای تلویزیونــی ســاخته شــده اســت و 
صداوســیما نبایــد از دســتگاه ها و ارگان هایــی کــه ظرفیت هایــی 

ــرد. ــه بگی ــد، هزین ــاد می کنن را ایج
ــتگیری از  ــرورت دس ــر ض ــد ب ــا تأکی ــژاد ب ــت هللا طباطبایی ن آی
نیازمنــد در شــرایط اقتصــادی کنونــی خاطرنشــان کــرد: دفتــر 
ــا همــکاری کمیتــه امــداد امــام  رســیدگی بــه امــور مســاجد ب
خمینــی)ره( و بــا محوریــت مســاجد، بایــد نیازمنــدان اطــراف 

ــد. ــان حمایــت کن مســاجد را شناســایی و از آن

معــاون فنــی حفاظــت محیــط زیســت 
در  رس  از  اســتفاده  گفــت:  اصفهــان 
کوره هــای آجرپــزی ذرات معلــق را افزایــش 
ــا  ــو ب ــی در گفت وگ ــدی ریاح ــد. مه می ده
خبرنــگار مهــر با اشــاره بــه اینکــه روش های 

جدیــدی بــرای کاهــش آالیندگــی کوره هــای 
آجرپــزی وجــود دارد، اظهــار داشــت: در 
ــوره  ــادی ک ــداد زی ــان هــم تع اســتان اصفه
ــی  ــه بعض ــه البت ــت دارد ک ــزی فعالی آجرپ
ــه تغییــر فراینــد تولیــد بــرای  از آنهــا نیــاز ب

کاهــش آالینده هــا دارد. 
وی ادامــه داد: درصــد انــرژی به کاررفتــه 
ــز  ــنتی نی ــه روش س ــر ب ــد آج ــرای تولی ب
ــا اســتفاده از  ــوان ب فــراوان اســت کــه می ت
ــه  ــرژی را ب ــی ان ــد، صرفه جوی راه هــای جدی

ــاند.  ــد رس ۴0درص
اســتان  زیســت  محیــط  فنــی  معــاون 
ــد  ــه در روش جدی ــان اینک ــا بی ــان ب اصفه
ــردد  ــا بازمی گ ــای کوره ه ــه ورودی ه ــوا ب ه
و همیــن مســئله میــزان مصــرف انــرژی را 
ــت  ــرد: فعالی ــح ک ــد، تصری کاهــش می ده
ســنتی کوره هــای آجرپــزی ذرات معلــق 
ــتان  ــه در اس ــد ک ــده می کن ــوا را پراکن در ه
اصفهــان نیــز بــا اســتفاده از رس کشــاورزی 

معلــق  ذرات  ایــن  آجــر،  تولیــد  بــرای 
می شــود. 

وی ادامــه داد: در روش هــای ســنتی تولیــد 
آجــر افــت حرارتــی زیــاد ســبب بــروز 
آالیندگــی در هــوا می شــود کــه در اصفهــان 
ــوان  ــه می ت ــود دارد ک ــورد وج ــن م ــز ای نی
از  حرارتــی  شــیل  جایگزین کــردن  بــا 
ــت و  ــا کاس ــن کوره ه ــی ای ــزان آالیندگ می
داد. افزایــش  را  انــرژی  در  صرفه جویــی 
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فرمانــده انتظامــی اســتان اصفهــان از اجــرای طــرح ویــژه ارتقــای 
رضایتمنــدی گردشــگران خارجــی درزمینــه ارائــه خدمــات انتظامی 
بــه آنــان خبــر داد و گفــت: ایــن طــرح در بلندمــدت بــه افزایــش 
مســافرت گردشــگران و رونــق صنعــت گردشــگری کشــور کمــک 

شــایانی خواهــد کــرد. 
ــنجی های  ــاس نظرس ــت: براس ــی گف ــدی معصوم بیگ ــردار مه س
معتبــر بین المللــی، کشــور ایــران ازنظــر مناظــر طبیعــی رتبــه پنجم 
و ازنظــر داشــتن اماکــن تاریخــی رتبــه دهــم و ازنظــر امنیــت یکی 
از عالی تریــن ســطوح امنیتــی جهــان را دارد و همیــن امــر باعــث 

رشــد ســفر گردشــگران خارجــی بــه کشــور مــا شــده اســت. 
ــرای  ــژه ای ب ــت وی ــی اهمی ــروی انتظام ــه نی ــان اینک ــا بی وی ب

ــت،  ــل اس ــی قائ ــگران خارج ــن گردش ــت در بی ــاس امنی احس
ــن تاریخــی و  ــد گردشــگران خارجــی از اماک ــزود: حجــم بازدی اف
دیدنــی اســتان اصفهــان حاکــی از آن اســت کــه امــروز ایــران بــه 
یکــی از گزینه هــای اول گردشــگران جهــان تبدیــل شــده و همیــن 
ــرای ناامــن  ــی ب ــه رســانه های غرب امــر باعــث شــده اســت توطئ

ــا شکســت مواجــه شــود.  ــوه دادن کشــور مــا ب جل
وی از اجــرای طــرح تحقیقاتــی بــا عنــوان راهکارهــای نویــن ارتقای 
میــزان رضایتمنــدی گردشــگران خارجــی از خدمــات انتظامــی بــه 
آنــان و حمایــت امنیتــی از گردشــگران در دفتــر تحقیقــات کاربردی 
ــن طــرح  ــا اجرایی شــدن ای ــت: ب ــر داد و گف ــن فرماندهــی خب ای
امیدواریــم بتوانیــم میــزان احســاس امنیــت را در بیــن گردشــگران 
خارجــی افزایــش دهیــم و زمینــه ســفر تعــداد بیشــتری از 
گردشــگران و رونــق صنعــت گردشــگری کشــور را فراهــم آوریــم.

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان تأکید کرد:

حمایت از نیازمندان با محوریت مساجد

معاون فنی حفاظت محیط زیست اصفهان:

استفاده از رس در کوره های آجرپزی ذرات معلق را افزایش می دهد

  اجرای راهکارهای نوین افزایش 
رضایتمندی گردشگران خارجی

در هفته سالمت زنان از ۲4 تا 30 مهرماه 
اعالم شد:

 آموزش، تغذیه سالم و 
 پرهیز از رفتارهای پرخطر 

ضامن سالمتی است
گروه اصفهان فرزانه افسرطه

F.Afsartaha@eskimia.ir

ــن  ــره انجم ــای هیئت مدی ــری اعض ــت خب در نشس
ســرطان اصفهــان بــه مناســبت هفتــه ســامت 
ــوان نیمــی از  ــه عن ــان جامعــه ب ــوان، ســامت زن بان
جمعیــت جامعــه، یــک مســئله مهــم تلقــی شــد کــه 
بایــد از بــدو تولــد تــا مراحــل بلــوغ، ازدواج، بــارداری، 
ــرات و  ــا و تغیی ــه بحران ه ــگی ب ــالی و یائس میانس
ــه  ــد، توج ــک زن روی می ده ــرای ی ــه ب ــی ک تحوالت

داشــت.
دکتــر ســید مهــدی احمــدی، رئیــس انجمــن 

ــش  ــه نق ــاره ب ــا اش ــان، ب ــان و زایم ــی زن تخصص
ســامتی زنــان در جامعــه و داشــتن فرزندانــی 
ســالم، از الگــوی ســبک زندگــی ســالم، عوامــل 
دسترســی  و  درســت  تغذیــه  و  زیســت محیطی 
ــرد و گفــت:  ــت ک ــی ارگانیــک صحب ــع غذای ــه مناب ب
اســتفاده از پســماندها در آبیــاری گیاهــان مختلــف به 
دلیــل ورود مــواد شــیمیایی و فلزاتــی مثــل جیــوه و 
ــی دارد  ــواد غذای ــرای م ــاری ب ــار زیان ب ــوم، آث کادمی
ــدار  ــدن انســان پای ــس از ســال ها در ب ــی پ ــه حت ک

اســت و آسیب رســان خواهــد بــود. 
وی بــر آمــوزش و رعایــت دســتورکارهای بهداشــتی، 
واکسیناســیون و ایجــاد شــرایط مناســب بــرای 
زایمــان ســالم و طبیعــی تأکیــد کــرد و افــزود: فاکتور 
ســن، عامــل مهمــی در بــارداری ســالم اســت؛ ضمــن 
آنکــه الزم اســت آموزش هــای پــس از زایمــان بــرای 

مراقبــت از مــادر و کــودک نیــز ادامــه یابــد.
دکتــر فرشــته دانشــمند، متخصــص زنــان و زایمــان 
و نایب رئیــس انجمــن زنــان و زایمــان، از ۲۴ تــا 30 

مهرمــاه را هفتــه ســامت بانــوان اعــام کــرد و گفــت: 
ــار  ــخ و زیان ب ــده تل ــا پدی ــارزه ب ــاه، روز مب ۲۵ مهرم
قلیــان نــام گرفتــه و متأســفانه اکنــون تهدیــدی 

ــان کشــور شــده اســت.  ــرای ســامتی زن جــدی ب
وی گفــت: هــر قلیــان صــد تــا دویســت برابــر 
ســیگار مضــر اســت و عوارضــی مثــل ســردرد، عــدم 
تمرکــز، کاهــش حافظــه، آلزایمــر و تضعیــف قــدرت 
ــای  ــرطان و بیماری ه ــواع س ــه ان ــا ب ــری، ابت یادگی
قلبــی را بــه همــراه دارد؛ ضمــن آنکــه مصــرف 
مشــترک قلیــان، موجــب بیماری هــای عفونــی، 
ســل هپاتیــت، رشــد قــارچ و میکــروب، آســیب 
ــگی  ــا، یائس ــب دندان ه ــو و تخری ــت و م ــه پوس ب
زودرس، نابــاروری، اختــال در رشــد جنیــن و کاهش 
ــن می شــود. وی  ــان از ســامت جنی ــب اطمین ضری
بلــوغ زودرس و همین طــور بــا تأخیــر دختــران را یــک 
هشــدار عنــوان کــرد کــه مســتلزم مشــاوره بــا پزشــک 

ــدد اســت. متخصــص غ
دکتــر پوریــا عادلــی، متخصــص رایوتراپــی و انکولوژی 

و دبیــر انجمــن ســرطان اصفهــان، بــا اشــاره بــه تأثیــر 
ــای  ــروس HPV، از بیماری ه ــوان، از وی ســامتی بان
تناســلی  زگیل هــای  عامــل  بانــوان کــه  شــایع 
اســت، صحبــت کــرد و گفــت: 80درصــد افــرادی کــه 
ــد، درگیــر ایــن بیمــاری  تمــاس جنســی فعــال دارن

می شــوند. 
وی افــزود: برخــی از انــواع ایــن بیمــاری، زمینــه ابتــا 
بــه ســرطان اســت و در زنانــی کــه مصــرف ســیگار و 
قلیــان و الــکل بیشــتر اســت، احتمــال ابتــا بیشــتر 

می شــود. 
وی تأکیــد کــرد: انجــام تســت پــاپ اســمیر در 
فواصــل معیــن و رعایــت عفــت خانوادگــی در روابــط 
به ویــژه در مراکــزی مثــل  بهداشــتی  و مســائل 

اســت.  آرایشــگاه ها ضــروری 
عادلــی از انجام واکسیناســیون در پیشــگیری ســخن 
 HPV رانــد و افــزود: بیــش از ۲00 نــوع ویــروس
تشــخیص داده شــده اســت؛ در حالــی کــه مــا فقــط 

دو نــوع واکسیناســیون داریــم. 

زهرا نصیریگروه اصفهان
Z.Nasiri@eskimia.ir

امســال بارش هــای خوبــی داریــم؛ ولــی 
ــای خارج شــدن از خشکســالی  ــه معن ایــن ب

نیســت.
مدیــر کل هواشناســی اســتان اصفهــان در 
اولیــن نشســت خبــری خــود بــا خبرنــگاران 
پــس از انتصابــش بــا اشــاره بــه مطلــب بــاال 
ــاه  ــه از اول مهرم ــی ک ــال زراع ــت: در س گف
بارش هایــی  تاکنــون  می شــود،  شــروع 
ــش  ــا افزای ــد بارش ه ــه درص ــته ایم؛ البت داش
معنــای  بــه  ایــن  ولــی  اســت،  یافتــه 

نیســت. ازبین رفتــن خشکســالی 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــیدی ب ــا خورش حمیدرض
ــه  ــبت ب ــد نس ــال 370درص ــای امس بارش ه
ــه داد:  ــل رشــد داشــته اســت، ادام ســال قب
بارش هــا امســال در اســتان برابــر بــا ۲07 
میلیمتــر بــوده اســت که نســبت بــه بلندمدت 
ــش داشــته اســت. مشــابه ۱33درصــد افزای

وی بــا اشــاره بــه اینکــه بیشــتر مناطق اســتان 
درگیــر خشکســالی هســتند، افــزود: در طــول 
۱0 ســال وضعیــت در اصفهــان بســیار بــد بوده 

است.
 بیشتر استان های کشور با 

خشکسالی شدید روبه رو هستند
وی بــا بیــان اینکــه بیشــتر اســتان های کشــور 
با خشکســالی شــدید روبــه رو هســتند، گفت: 
در همیــن رابطــه خشکســالی خفیــف ۵درصد 
و متوســط 33درصــد در اســتان اصفهــان بوده 

است.
مدیــر کل هواشناســی اســتان اصفهــان عوامل 
ــده  ــامل پدی ــا را ش ــر بارش ه ــر ب ــوی مؤث ج
ال نینــو و باکینــگ عنوان کــرد و بیان داشــت: 
هم اکنــون پدیــده باکینــگ در اروپــا رخ داده 

ــی را  ــای بارش ــده جریان ه ــن پدی ــت. ای اس
کمتــر کــرده اســت و ســامانه های بارشــی بــه 
ســمت کشــور مــا حرکــت می کنــد؛ درنتیجــه 

بارش هــای خوبــی را شــاهد خواهیــم بــود.
وی افــزود: پدیــده باکینــگ در فصــل پاییــز 
در  بارش هــا  افزایــش  جهــت  در  عاملــی 
ــی  ــود و پیش بین ــد ب ــان خواه ــتان اصفه اس
ــی اســتان بیشــترین  ــه غرب می شــود در نیم

بارش هــا را شــاهد باشــیم.
اصفهــان  اســتان  هواشناســی  کل  مدیــر 
ــش  ــا کاه ــز دم ــه در پایی ــر اینک ــد ب ــا تأکی ب
ــود،  ــر می ش ــا بهت ــد و شــرایط بارش ه می یاب
ادامــه داد: بایــد از ذخایــر آبــی محافظــت 
کنیــم؛ بــا ایــن بارش هــا خشکســالی از بیــن 
ــاز دارد. ــت نی ــرف آب مدیری ــی رود و مص نم

ــه  ــز ب ــه اینکــه در فصــل پایی ــا اشــاره ب وی ب
علــت ناپایداربــودن جــو، شــاهد آلودگــی 
کمتــری در اصفهــان خواهیــم بــود، گفــت: در 
ــه  ــی ک ــای خوب ــت بارش ه ــه عل ــن دوره ب ای
داریــم، کشــاورزان بایــد کشــت دیــم داشــته 
باشــند تــا محصــوالت کشــاورزی خوبــی 
ــی  ــود آب بحران ــران کمب ــیم. بح ــته باش داش
ــم. ــل کنی ــه عم ــد آگاهان ــت و بای ــدی اس ج

 با بارورسازی ابرها نمی توان 
خشکسالی را برطرف کرد

خورشــیدی افــزود: بــاروری ابرهــا نیــاز بــه ابــر 
ــه  ــا هســته تراکمــی ایجــاد شــود. البت دارد ت
ــا  ــه ب ــت ک ــه داش ــه توج ــن نکت ــه ای ــد ب بای
ــالی را  ــوان خشکس ــا نمی ت ــازی ابره بارورس

برطــرف کــرد.

وی بیــان داشــت: در هــر لحظــه و مــکان 
ــر  ــر و ه ــر اب ــرد و ه ــازی ک ــوان بارورس نمی ت
محیطــی ایــن شــرایط را نــدارد. بایــد بگویــم 
در سرچشــمه ها و مناطــق پربــارش می تــوان 
بارورســازی کــرد و هنــوز ایــن پــروژه در مرحله 

تحقیقاتــی و آزمایشــگاهی اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســال قبــل زمســتان 
و پاییــز خشــکی داشــتیم، ادامــه داد: منابــع 
آبــی مــا بدتریــن وضعیــت را دارنــد؛ 8۵درصد 
منابــع  بــه بدتریــن وضعیــت دچــار شــده اند. 
امســال بارش هــای خوبــی داریــم؛ ولــی 
ــای خارج شــدن از خشکســالی  ــه معن ایــن ب

نیســت.
وی تأکیــد کــرد: بــه شــدت بایــد در منابــع آبی 
ــن  ــی از پرچالش تری ــم. یک ــی کنی صرفه جوی
مباحــث در دنیــا، پدیــده تغییــر اقلیــم اســت. 
مدل هــای اقلیمــی مــا در آینــده رویکــرد 
خوبــی را نشــان نمی دهــد و بارندگی هــا از 

جامــد بــه ســمت مایــع مــی رود.

#خبر _گردی

کوتاه از شهرستان ها
 شهردار وزوان 

در گفت وگو با کیمیای وطن:
 شب شعر انقالب اسالمی 

در وزوان برگزار می شود
کیمیای وطن سجاد کمالی

S.Kamali@eskimia.ir

شــهردار وزوان از برگــزاری شــب شــعر انقــاب اســامی در این 
شــهر در دهــه فجر خبــر داد.

محمدرضــا شــفیعی در گفت وگــو بــا خبرنــگار کیمیــای وطــن 
بــا بیــان اینکــه از برنامه هــای عمرانــی کــه بــرای شــهر وزوان 
ــوی  ــر و ک ــکن مه ــازی مس ــث محوطه س ــی بح ــم، یک داری
انقــاب و راه هــای دسترســی بــه مســکن مهــر بــوده کــه در 
حــال انجــام اســت، اظهــار داشــت: چیــزی حــدود ۲0 هــزار 
متــر طــول جدول گــذاری و 9 هــزار متــر مربــع آســفالت ریزی 
ــث  ــت. بح ــام اس ــال انج ــه در ح ــم ک ــر را داری ــکن مه مس
زیرســازی و جدول گــذاری و آســفالت بانــد دوم بلــوار مولــوی 
ــه و  ــیمن و نمازخان ــاخت نش ــث س ــم و بح ــی را داری جنوب

ــم. ــز داری ــه وزوان نی ــارک الل آالچیــق را در پ
وی افــزود: همچنیــن بحــث نماســازی و نماکاری ســاختمان 

شــهرداری و شــورای اســامی شــهر را داریــم.
ــه مناســبت های  ــا توجــه ب ــه ب ــان اینک ــا بی شــهردار وزوان ب
ــم، برنامه هــای مختلفــی  ــه در طــول ســال داری ــی ک مختلف
ــا االن  ــه ت ــن هایی ک ــت: جش ــت، گف ــده اس ــی ش پیش بین
برگــزار شــده، یکــی جشــن عیــد غدیــر و عیــد نیمــه شــعبان 
بــوده اســت کــه در وزوان برگــزار کردیــم. برنامه هــای فرهنگــی 

نیــز در عیــد نــوروز برگــزار کردیــم.
ــتاد  ــر س ــه فج ــه مبارک ــرای ده ــاءهللا ب ــه داد: ان ش وی ادام
برگــزاری دهــه فجــر کــه در شــهرداری وزوان تشــکیل 
می شــود، برنامه هــای متنــوع فرهنگــی مثــل جشــنواره 
غــذای ســنتی شــهر وزوان، مســابقات ورزشــی و فرهنگــی، 
شــب شــعر انقــاب و برنامه هــای دیگــر را کــه مــورد نیاز شــهر 

ــرد. ــد ک ــزار خواه اســت، برگ
شــفیعی خاطرنشــان کــرد: تقریبــا بیشــتر نیروهایمــان 
نیروهــای جــوان هســتند. شــاید حــدود ۴0درصــد آنهــا 
نیروهــای میانســال و 60درصــد آنهــا جوان انــد. در برنامه هــای 
مختلفــی هــم کــه در ســطح شــهر بــه صــورت مردمــی برگــزار 
ــای جــوان و  ــه از نیروه ــن اســت ک ــر ای ــم، ســعی ب می کنی

ــم. ــات مذهبــی کمــک بگیری هیئ

70درصد دانش آموزان اردستانی 
 در دانشگاه های دولتی 

پذیرفته شده اند
حمید فرخی

H.Farokhi@eskimia.ir

 اردستان

اردســتان گفــت: 70درصــد  پــرورش  و  آمــوزش  مدیــر 
دانش آمــوزان اردســتانی توانســته اند در دانشــگاه های دولتــی 
پذیرفتــه شوند.عیســی شــفیعی در جلســه شــورای آمــوزش 
ــاخصه های  ــی از ش ــت: یک ــار داش ــتان اظه ــرورش اردس و پ
شــورای آمــوزش و پــرورش، دفــاع از حقــوق معلمــان 

دانش آمــوزان و مجموعــه آمــوزش و پــرورش اســت.
ــری  ــم رهب ــام معظ ــخنان مق ــه س ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف

هزینه کــردن در آمــوزش و پــرورش اســراف نیســت.
بــرای  گفــت:  اردســتان  پــرورش  و  آمــوزش  مدیــر 
دانش آمــوزان مقطــع ابتدایــی همایــش تندخوانــی و آمــوزش 
حافظه خوانــی انجــام شــده و برگــزاری کارگاه خاقیــت هــم 
انجــام خواهــد شــد.وی تأکیــد کــرد: بــا توجــه بــه چهلمیــن 
ســال پیــروزی انقــاب اســامی پیشــنهاد می شــود تــا چهــل 
ــه منظــور آشــنایی  ــل از بهمــن مــاه در مــدارس ب برنامــه قب
دانش آمــوزان بــا دســتاوردهای انقــاب اســامی برگــزار شــود.

مدیــر آمــوزش و پــرورش گفــت: بهتریــن ابــزار و نهــاد 
ــا هجمــه دشــمن مؤثــر  ــه ب ــد در مقابل فرهنگــی کــه می توان
ــد از  ــزود: ۴6درص ــت.وی اف ــرورش اس ــوزش و پ ــد، آم باش
ــوزان اردســتان در هنرســتان ها و ۵۴درصــد هــم در  دانش آم
دبیرســتان ها در دو شــاخه فنــی و حرفــه ای و کار و دانــش کــه 
هــدف آن جــذب بــازار کار اســت، مشــغول تحصیــل هســتند.

شــفیعی همچنیــن اعــام کــرد: 70درصــد دانش آمــوزان 
اردســتانی توانســته اند در دانشــگاه های دولتــی پذیرفتــه 
شــوند کــه اگــر کیفیــت بخشــی بهتــری انجــام شــود، نتایــج 

ــم خواهــد خــورد. ــری رق بهت

کلنگ سالن ورزشی محله والشان 
درچه به زمین زده شد

گروه اصفهانسید محمدحسین مجیدی
M.H.Majidi@gmail.com

بــا حضــور حجت االســام و المســلمین حــاج ســید محمــد 
ــی  ــین رئیس ــه، امیرحس ــه درچ ــام جمع ــوی ام ــی موس عل
مدیــر کل دفتــر فنــی و علی اصغــر ذاکــری هرنــدی مدیــر کل 
دفتــر امــور شــهری و شــوراهای اســتانداری اســتان اصفهــان، 
محمــود مســلم زاده فرمانــدار شهرســتان خمینی شــهر، اکبــر 
جزینــی رئیــس شــورای اســامی و رضــا واعظ مقدم شــهردار 
درچــه کلنــگ ســالن ورزشــی محلــه والشــان درچــه بــه زمین 

زده شــد.
اکبــر جزینــی، رئیــس شــورای اســامی شــهر درچــه، گفــت 
ــالن  ــاظ س ــده از لح ــال آین ــی ده س ــه ط ــبختانه درچ خوش
ورزشــی اشــباع شــده اســت و تمــام محله هــای درچــه مثــل 
ــه والشــان  ــان و ان شــاءهللا محل ــاد، دین شــمس آباد، احمدآب
دارای ســالن ورزشــی خواهنــد شــد. ســالن ورزشــی محلــه 
دینــان هــم بــا ســرعت در حــال احــداث اســت. آقــای امینــی 
ــم  ــی داری ــن خاک ــک ورزشــگاه زمی ــت ی ــم گف روشــندل ه
ــود و از  ــتفاده ای از آن نمی ش ــه اس ــفانه هیچ گون ــه متأس ک

ــد. ــن کنن ــم آن را چم ــئوالن می خواه مس
مصطفــی  ســید  حــاج  المســلمین  و  حجت االســام   
ــکر از  ــن تش ــم ضم ــان، ه ــت والش ــام جماع ــف، ام میرخل
ــالن  ــداث س ــرای اح ــت ب ــا خواس ــئوالن از آنه ــات مس زحم

ســریع تر اقــدام کننــد.
ــن ســالن دو  ــدم، شــهردار شــهر درچــه، گفــت: ای واعــظ مق
ــت  ــا دویس ــاز دارد و فع ــل نی ــه تکمی ــان هزین ــارد توم میلی
میلیــون تومــان بــرای زیرســازی تأمیــن اعتبــار شــده اســت.
ــان و پــارک  ــان شــهید صمــدی دین در ایــن روز کلنــگ خیاب

ــه زمیــن زده شــد. ســامت درچــه توســط مســئوالن ب
همچینــن گلــزار شــهدای اســام آبــاد درچــه، خیابــان ترمینال 
باربــری و خیابــان گلخانــه بیــن درچــه و محلــه تیرانچــی در 

ایــن روز افتتــاح و مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفــت.

مدیر کل هواشناسی استان اصفهان:
با بارورسازی ابرها نمی توان خشکسالی را برطرف کرد

،،
اظهــارات بافندگان و شــرایط اقتصــادی 
امــروز کــه هر روز بر گرانی کاالها افــزوده 
می شــود، نشــان می دهد شــرایط کار و 
دستمزدی که از سوی کارفرمایان برای 
بافنــدگان تعییــن می شــود، عادالنــه 

نیست
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گزارش کیمیای وطن از وضعیت دستمزد بافندگان فرش در اصفهان

قصه تلخ رنج و دسترنج



7 ورزش کوتاه اخبار 
 سیامند رحمان از عضویت 

در کمیته ورزشکاران آسیا بازماند
ــای  ــدال ط ــی م ــه تازگ ــه ب ــان ک ــول جه ــن معل قوی تری
گــردن  بــه  هــم  را  جاکارتــا  پاراآســیایی  بازی هــای 
آویختــه، نتوانســت بــه عضویــت کمیتــه ورزشــکاران آســیا 
ــات کمیســیون ورزشــکاران کمیتــه آســیایی  ــد. انتخاب درآی
پارالمپیــک در جریــان بازی هــای پاراآســیایی ۲۰۱۸ جاکارتــا 
برگــزار شــد و ســیامند رحمــان کــه بــرای آن کاندیــدا شــده 

ــت آورد.  ــه دس ــت آرای الزم را ب ــود، نتوانس ب
در پایــان رأی گیــری از ورزشــکاران حاضــر در دهکــده، 
ــی از  ــی، جونیچــی کاوای ــره جنوب ــی از ک ــن ل ــگ می جئون
ــدی  ــل الراش ــعود مهی ــنگاپور، مس ــم از س ــور علی ــن، ن ژاپ
ــه  ــن، ب ــگ وان از چی ــن جان ــی و ت ــارات متحــده عرب از ام

ــد.  ــره درآمدن ــیون ۵ نف ــن کمیس ــت ای عضوی
بــه زودی بــا انتخــاب رئیــس ایــن کمیســیون توســط ایــن 
ــه عنــوان عضــو هیئــت اجرایــی کمیتــه  پنــج عضــو، وی ب

ــک انتخــاب می شــود. آســیایی پارالمپی

 دعوت AFC از مربی ایرانی 
برای تدریس در هند

بــه  نامــه ای  ارســال  بــا  آســیا  فوتبــال  کنفدراســیون 
فدراســیون فوتبــال ایــران از مــدرس بین المللــی فوتســال 

ــت. ــرده اس ــوت ک ــی دع ــس در بمبئ ــرای تدری ب
کمیتــه فوتســال ایــن کشــور کــه ریاســت افتخــاری آن را 
فیگــو بــه عهــده دارد، در راســتای طــرح توســعه فوتســال در 
ــک در  ــری فوتســال ســطح ی ــد دو دوره کاس مربی گ هن

شــهر بمبئــی برگــزار خواهــد کــرد. 
ــه ای  ــال نام ــا ارس ــیا )AFC( ب ــال آس ــیون فوتب کنفدراس
ــفال منش،  ــهاب س ــال از ش ــیون فوتب ــرکل فدراس ــه دبی ب
مــدرس بین المللــی فوتســال بــرای تدریــس در ایــن دوره 

ــرده اســت.  ــوت ک ــان دع ــا ۲۶ آب از ۲۱ ت
ایــن مــدرس ایرانــی پــس از دوره مربی گــری، کاس 
ــز برگــزار خواهــد کــرد. ــام را نی ســطح ســه در کشــور ویتن

نخستین خرید تابستانی یووه 
برای فصل بعد

یوونتــوس بــه بازیکــن آژاکــس عاقــه زیــادی دارد و بــرای 
جــذب ایــن بازیکــن ۵۰ میلیــون یــورو پرداخــت می کنــد. 
روزنامــه توتــو اســپورت از نخســتین هــدف یوونتــوس برای 
ــان آورد  ــه می ــاالت تابســتانی ســخن ب ــل و انتق فصــل نق
ــدی  ــن هلن ــت، بازیک ــاس دی لخ ــذب ماتی ــت: ج و نوش
آژاکــس نخســتین خریــد مــورد عاقــه یوونتــوس در 

تابســتان خواهــد بــود. 
ــتان  ــوس در تابس ــت: یوونت ــی نوش ــه ایتالیای ــن روزنام ای
گذشــته هــم بــه جــذب دی لخــت ابــراز عاقــه نشــان داد؛ 

امــا آژاکــس ایــن ســتاره جــوان خــود را نفروخــت. 
یــووه آمــاده اســت کــه بــرای جــذب ایــن بازیکــن هلنــدی 
ــد؛ امــا یــک رقیــب جــدی  ــورو پرداخــت کن ۵۰ میلیــون ی
بــه نــام بارســلونا دارد و بایــد دیــد کــه در نهایــت کــدام یــک 
ــزرگ را  ــن اســتعداد ب ــد ای ــزرگ می توانن ــم ب ــن دو تی از ای

جــذب کننــد.

اخبارکوتاه

اخباری از پشت درهای بسته 
تیم ملی وزنه برداری!

مســابقات جهانــی وزنه بــرداری ۲۰۱۸ از ۱۰ آبان مــاه بــه میزبانــی 
عشــق آبــاد ترکمنســتان در شــرایطی برگــزار می شــود کــه ایــران 

بایــد بــرای دفــاع از عنــوان قهرمانــی خــود تــاش کند. 
ســال پیــش کــه محســن بیرانونــد هدایــت ایــن تیــم را برعهده 
داشــت، در غیــاب برخــی قدرت هــای جهــان همچــون روســیه، 
چیــن و قزاقســتان ایــران بــرای نخســتین بــار بــر بــام جهــان 
ــوان دبیــر فدراســیون فعالیــت  ــه عن ــد ب ایســتاد. حــاال بیرانون
می کنــد و محمدحســین برخــواه هدایــت پوالدمــردان را برعهده 
ــرداران  ــا اعــزام وزنه ب ــده ت ــه مان ــه حــدود ۲ هفت دارد. در فاصل
ــه گــوش  ــی ب ــر خاصــی از اردوی تیــم مل ــاد خب ــه عشــق آب ب
نمی رســد و بــه شــکلی عجیــب اجــازه ورود رســانه ها بــه 
تمرینــات تیــم ملــی هــم بــا خواســت آقــای ســرمربی صــادر 

نمی شــود! 
ــم  ــای تی ــودن دره ــی بســته ب ــاره چرای ــد درب محســن بیرانون
ــن موضــوع  ــه هــر حــال ای ــت: ب ــه »ورزش ســه« گف ــی ب مل
ــه سیاســت های ســرمربی برمی گــردد و برخــواه می خواهــد  ب

آرامــش تیــم حفــظ شــود! 
وی دربــاره انتخــاب ترکیــب نهایــی تیــم ملــی عنــوان کــرد: مــا 
پــس از رکوردگیــری تیــم ملــی ۱۲ نفــر را انتخــاب کردیــم کــه 

هــم اکنــون در اردو هســتند. 
ایــن نفــرات تــا روز اعــزام در تمرینــات حضــور خواهنــد داشــت 
و ســپس ۱۰ نفــر نهایــی از ســوی کادر فنــی انتخــاب می شــوند. 
ایــن قابلیــت باعــث شــده تــا مــا تــا روز آخــر بتوانیــم در صورت 
ــم. کار  ــن کنی ــرات را جایگزی ــی نف ــیب دیدگی های احتمال آس
ــه  ــرداران در حــال انجــام اســت و ب صــدور ویــزای همــه وزنه ب

زودی تاریــخ اعــزام هــم مشــخص خواهــد شــد.

 لوازم خانگی کن
صدرنشین لیگ تکواندوی زنان

در پایــان هفتــه چهــارم از دور رفــت لیــگ جوانــان و بزرگســاالن 
زنــان، هوگوپوشــان لــوازم خانگــی کــن در صــدر جــدول 

ــد.  ــرار گرفتن ــدی ق رده بن
در ایــن دوره از مســابقات، تیم هــای لــوازم خانگــی کــن، هیئــت 
تکوانــدو شــمیرانات، هیئــت تکوانــدو اســتان تهــران، ققنــوس، 
هیئــت تکوانــدو البــرز، هیئــت تکوانــدو ورامین، هیئــت تکواندو 
ــاد  ــزد، بنی ــس ی ــران، باشــگاه ورزشــی داتی شــمال  شــرق ته
ــدو  ــت تکوان ــتان، هیئ ــتان گلس ــدو اس ــت تکوان ــان، هیئ گی
اســتان چهارمحــال و بختیــاری، هیئــت تکوانــدو جنوب  شــرق، 
هیئــت تکوانــدو شهرســتان کــرج، آینده ســازان لــوازم خانگــی 
کــن، هیئــت تکوانــدو شهرســتان بهــار و هیئــت تکوانــدو جنوب  

غــرب تهــران بــا یکدیگــر بــه رقابــت می پردازنــد. 
ــا کســب  ــوازم خانگــی کــن ب ــان هفتــه چهــارم، تیــم ل ــا پای ب
۱۲ امتیــاز و تفاضــل ۲۸ صدرنشــین شــد، بنیــاد گیــان بــا ۱۲ 
امتیــاز و تفاضــل ۲۰ در رده دوم قــرار گرفــت و ققنــوس نیــز با 9 

امتیــاز جایــگاه ســومی را بــه خــود اختصــاص داد.

مدیرعامــل باشــگاه ســپاهان می گویــد ایــن تیــم ابــزار و 
امکانــات الزم را بــرای قهرمانــی دارد؛ امــا بــه ایــن معنی نیســت 

کــه ایــن تیــم حتمــا بایــد قهرمــان شــود. 
ــا ایســنا  ــو ب ــل ســپاهان در گفت وگ ــش، مدیرعام مســعود تاب
در خصــوص شــرایط ایــن تیــم بیــان کــرد: خــدا را شــکر تیــم 
ــد.  ــان را بلدن ــرمربی کارش ــی و س ــم و کادر فن ــتی داری یک دس
باشــگاه هــم تمــام حمایــت خــودش را از تیــم فوتبــال و 
ــه  ــه ســپاهان ادام ــای ورزشــی مجموع ــه تیم ه ــن هم همچنی

ــت.  ــوب اس ــم خ ــرایط تی ــد و ش می ده
او بــا انتقــاد از برخــی از رســانه ها بــرای انتشــار اخبــار نادرســت 
ــاره باشــگاه ســپاهان اظهــار کــرد: مــا تیــم خوبــی داریــم؛  درب
ــن  ــویم. ای ــان ش ــد قهرم ــه بای ــم ک ــت نگفت ــن هیچ وق ــا م ام
اصــا حــرف درســتی نیســت. مــا ابــزار و امکانــات الزم را بــرای 

ــد  ــا بای ــه م ــت ک ــی نیس ــن معن ــه ای ــا ب ــم؛ ام ــی داری قهرمان
قهرمــان شــویم. چــه کســی فکــر می کــرد در ایــن فصــل رئــال 
مادریــد، بارســلونا و بایــرن مونیــخ نتایــج ضعیــف بگیرنــد؟ مــا 
حتــی نمی توانیــم بگوییــم بایــد ســهیمه آســیایی بگیریــم. مــا 
ــه  ــا چشــم ب ــه ســپاهان هســتیم و قطع ــم ک همیشــه گفته ای

قهرمانــی در هــر دو جــام حذفــی و لیــگ برتــر داریــم. 
تابــش دربــاره اوضــاع مالــی باشــگاه هــم بیــان کــرد: باشــگاه 
ســپاهان ۷۰ تیــم در رشــته های مختلــف دارد و اداره کــردن ایــن 
باشــگاه بــا باشــگاهی کــه فقــط یــک تیــم دارد بســیار متفــاوت 

اســت؛ از ایــن نظــر شــرایط ســختی داریــم. 
باشــگاه ســپاهان از حــدود ۳۰۰۰ نفــر بازیکــن، کادر فنــی، 
تیم هــای پزشــکی، تــدارکات و پرســنل اداری تشــکیل شــده و 
هزینه هــای مــا ســه برابــر شــده اســت کــه سرســام آور اســت.

پــدر مــارال مردانــی، جــودوکار ۱۶ ســاله کــه در المپیــک جوانــان 
اجــازه شــرکت در مســابقه بــه او ندادنــد، گفــت: دختــرم بــرای 
ــختی  ــرد و س ــن ک ــی تمری ــا خیل ــن رقابت ه ــت در ای موفقی

کشــید؛ امــا اجــازه مســابقه ندادنــد. 
ــک  ــه در المپی ــرای اینک ــرم ب ــرد: دخت ــار ک ــی اظه ــا مردان رض
ــرد  ــن می ک ــا ۶ جلســه تمری ــق شــود، روزی ۵ ت ــان موف جوان

ــی ســختی کشــید.  و خیل
ــرکت  ــا ش ــد در رقابت ه ــه نمی توان ــاره اینک ــه داد: درب وی ادام
کنــد، چیــزی بــه مــا نگفتــه بودنــد و حتــی روز وزن کشــی هــم 
در ایــن مــورد صحبــت نشــده بــود؛ امــا روز مســابقه نگذاشــته 

بودنــد، روی تاتامــی بــرود. 
مردانــی یــادآور شــد: خــودم چــون کــه احتمــال مــی دادم اجازه 
 ندهنــد بــا مقنعه روی تاتامی برود، برایــش یک کاه کاراته گرفته

بــودم؛ امــا بــا آن کاه هــم مانــع مســابقه شــده بودنــد و تنهــا 
ــه  ــوده ک ــدون حجــاب ب ــا، شــرکت در مســابقات، ب شــرط آنه
دختــرم قبــول نکــرده و ارزش هــا برایــش جایــگاه ویــژه ای دارد. 
مردانــی گفــت: دختــرم در ایــن مــدت درس و خیلــی دیگــر از 
مســائل را آن طــور جــدی نگرفتــه بــود و فقــط تمرکــزش را روی 

موفقیــت در المپیــک جوانــان گذاشــت؛ امــا نشــد. 
ــاع  ــا اط ــه م ــه ب ــر اینک ــم مقص ــه نمی دان ــان اینک ــا بی وی ب
نــداده بودنــد چــه کســی اســت، افــزود: حــال روحــی دختــرم 
خــوب نیســت و از اینکــه نتوانســته مســابقه بدهــد، ناراحــت 

اســت. 
مردانــی بیــان کــرد: امیدوارم توســط مســئوالن شــرایطی فراهم 
ــا حجــاب اســامی در عرصه هــای  ــا دختــران ایرانــی ب شــود ت

ورزشــی شــرکت کــرده و خــوش بدرخشــند.

گروه ورزشدامون رشیدزاده
D.Rashidzade@eskimia.ir

راه  در  فوتبــال کشــورمان  ملــی  تیــم 
ملت هــای  جــام  بــرای  آماده ســازی 
ــد  ــق ش ــی موف ــداری تدارکات ــیا در دی آس
تیــم ملــی بولیــوی را در ورزشــگاه آزادی بــا 

ــد. ــت ده ــک شکس ــر ی ــه ۲ ب نتیج
البتــه ایــن پیــروزی تنهــا نکتــه ایــن بــازی 
ــوان در ورزشــگاه آزادی  ــود و حضــور بان نب
ــش از  ــی بی ــه حت ــود ک ــری ب ــه دیگ نکت
ــی داشــت. ــاب جهان ــران بازت ــروزی ای پی

پــس از اولتیماتوم هــای فیفــا، باالخــره 
فدراســیون فوتبــال برخــی خــط قرمزهــای 
حضــور  بــا  و  گذاشــت  را کنــار  خــود 
ــت  ــتادیوم موافق ــو در اس ــاگران بان تماش

ــرد.  ک
بازتــاب جهانــی ایــن اتفــاق بــه حــدی بــود 
کــه رســانه های معتبــری همچــون ســان، 
ــایت و  ــن س ــس ۲4 و چندی ــپ، فران اکی
نشــریه مهــم جهانــی خبــر پیــروزی ایــران 
بــر بولیــوی را در حاشــیه ایــن اتفــاق مهــم 

قــرار دادنــد.
دیــدار  ایــن  تماشــاگران  چنــد  هــر 
تیم هــای پایــه فوتبــال و فوتســال بانــوان 
و برخــی از هنرمنــدان و خانــواده بازیکنــان 
ــوان  ــه هــر حــال حضــور بان ــا ب ــد، ام بودن
آن هــم در شــرایطی کــه احتمــاال فیفــا در 

تــدارک قوانیــن ســختگیرانه ای در ایــن 
زمینــه اســت خــود اتفــاق مهمــی بــود کــه 

باالخــره رخ داد. 
بــه گفتــه مســئوالن فدراســیون فوتبــال و 
ــور  ــگاه حض ــر در ورزش ــاگران حاض تماش
ــرای  ــکلی ب ــچ مش ــا هی ــه تنه ــوان ن بان
ورزشــگاه ایجــاد نکــرد بلکــه باعــث شــد 
ــگاه آزادی  ــن ورزش ــن و ناام ــای خش فض
ــت و  ــی مثب ــه فضای ــا ب ــس از مدت ه پ

ــود.  ــل ش ــی تبدی خانوادگ

ادامــه حضــور بانــوان در ورزشــگاه های 
فوتبــال باعــث خواهــد شــد جــو مســموم 
ورزشــگاه ها اصــاح شــود و بخــش بزرگی 
از تماشــاگرنماها کــه اســتادیوم را محلــی 
بــرای رفتارهــای ناهنجــار می دانســتند 

آهســته آهســته ســکوها را بــه تماشــاگران 
ــار  ــا در کن ــال واگــذار کنند.ام واقعــی فوتب
بحــث حضــور تماشــاگران، بــازی تدارکاتی 
ــر بولیــوی از نظــر فنــی هــم  ایــران در براب

نــکات جالبــی داشــت.
 سردار آزمون

خداحافظــی  از  پــس  آزمــون  ســردار 
ــی  ــم مل ــب تی ــه ترکی ــم ب ــش بازه عجیب
برگشــت و نمایــش قابــل قبولــی در یــک 
ــت.  ــدان داش ــود در می ــور خ ــه حض نیم
ــده آل  ــه فــرم ای ــوز ب ــد آزمــون هن هــر چن
خــودش نرســیده؛ امــا دســت کم در چنــد 
ــای خــود  ــا پاس ه ــق شــد ب ــه موف صحن
ــان  ــر بازیکن ــی دیگ ــرای گلزن ــه را ب زمین

ــد. فراهــم کن
 علیرضا جهانبخش

ــاق  ــم اتف ــی علیرضــا جهانبخــش ه گلزن
ــدار رخ  ــن دی ــه در ای ــود ک ــر ب ــوب دیگ خ

داد. 
علیرضــا کــه پــس از فصــل درخشــان در 
ــن  ــی در ای ــای گل ــه آق ــد و رســیدن ب هلن
ــوز  ــود هن ــده ب ــون ش ــی برایت ــور راه کش
نتوانســته خــود را بــه ترکیــب اصلــی 
ــه او پیــش  ــد. البت ــل کن ــم تحمی ــن تی ای
فصــل برایتــون را بــه دلیــل حضــور در 
ــی از دســت داد و ناچــارا ایــن  جــام جهان
ــم  ــازی ه ــت ب ــد از روی نیمک ــا بای روزه

تیمی هایــش را نظــاره کنــد؛ امــا گلزنــی او 
در دیــدار ایــران - بولیــوی باعــث خواهــد 
ــازی دادن  ــرای ب ــون ب ــی برایت ــد مرب ش
بــه علیرضــا تحــت فشــار افــکار عمومــی و 
هــواداران ایــن تیــم انگلیســی قــرار بگیــرد.

 ترابی نوید یک ستاره
امــا آخریــن اتفــاق مهــم ایــن بــازی هــم 
ــتاره  ــاره س ــش دوب ــک درخش ــدون ش ب

ــود.  ــی ب ــم مل جــوان تی
کارلــوس کــی روش در ابتــدای نیمــه دوم 
دیــدار دوســتانه تیم هــای ایــران و بولیــوی 
4 تعویــض در فــاز تهاجمــی انجــام داد 
ــن علیرضــا  ــرون رفت ــا بی ــی از آنه ــه یک ک
جهانبخــش و ورود مهــدی ترابــی بــه 

ــود. ــن ب زمی
ــاوی را  ــی گل تس ــم مل ــه تی ــس از اینک پ
ــرد، فشــار حمــات  ــت ک ــوی دریاف از بولی
ملی پوشــان کمــی بیشــتر شــد و در یکــی 

از ایــن حمله هــا ترابــی موفــق شــد دروازه 
ــن در  ــد. ای ــاز کن ــبزپوش را ب ــف س حری
ــم از  ــه ه ــوز ۲۰ دقیق ــه هن ــود ک ــی ب حال
ورود ایــن مهاجــم بــه بــازی نگذشــته بود.

ــوش  ــن ملی پ ــاره بازیک ــب درب ــه جال نکت
ســایپا ایــن اســت کــه او برخــاف شــروع 
کــم فروغــی کــه در رقابت هــای ایــن 
فصــل بــا تیــم باشــگاهی خــود داشــته، در 
ــاال  ــرده و ح ــی کار ک ــی عال ــای مل دیداره
ــه  ــی ب ــی وقت ــازی متوال ــن ب ــرای دومی ب
عنــوان یــار تعویضــی وارد زمیــن می شــود، 
 گل برتــری تیم ایــران را وارد دروازه حریفان 

می کند.
اگــر ایــن رونــد بــرای وینگــر جــوان تیــم 
ملــی ادامــه پیــدا کنــد، می توانــد او را 
ــام  ــی روش در ج ــی ک ــِی اصل ــه تعویض ب
ملت هــا یــا حتــی ســورپرایز او در ترکیــب 

ــد. ــل کن ــران تبدی ــی ای اصل

،،
ســردار آزمــون پــس از خداحافظــی 
عجیبــش بازهــم بــه ترکیــب تیــم ملی 
برگشت و نمایش قابل قبولی در یک 
نیمــه حضــور خــود در میــدان داشــت. 
هــر چنــد آزمــون هنــوز بــه فــرم ایــده آل 

خــودش نرســیده اســت.
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ــد کــه  ــی معرفــی کن ــه بدهــد . ۳- مال محکــوم ب
ــر  ــه از آن میس ــوم ب ــتیفا محک ــم و اس ــرا حک اج
ــاد  ــرای مف ــه اج ــادر ب ــود را ق ــه خ ــد. چنانچ باش
اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه امــوال 
ــه  ــت هم ــدار و قیم ــا مق ــداد ی ــامل تع ــود را ش خ
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نــزد بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری ایرانــی 
ــق  ــخصات دقی ــراه مش ــه هم ــی دارد ب ــا خارج ی
ــر  ــه ه ــه او ب ــی ک ــه اموال ــور و کلی حســابهای مذک
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از اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت نقل و انتقــاالت و 
هــر نــوع تغییــر دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان یک 
ــه ضمیمــه  ــل از طــرح دعــوای اعســار ب ســال  قب
دادخواســت اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد 
ــاز داشــت مــی  ــه ب ــه در خواســت محکــوم ل واال ب
شــود) مــواد ۸و۳ قانــون نحــوه اجــرای محکومیت 
مالــی ۱۳94(  .4- خــودداری محکــوم علیــه 
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پــی دارد. ) مــاده ۳4 قانــون اجــرای احــکام مدنــی 
ــون نحــوه اجــرای  و مــاده ۲۰ ق.م.ا و مــاده ۱۶ قان
ــه  ــال ب ــال م ــی ۱۳94( ۵- انتق ــت مال محکومی
دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار از ادای دیــن 
ــرای پرداخــت  ــوال ب ــده ام ــه باقیمان ــه نحــوی ک ب
ــری  ــون کافــی نباشــد موجــب مجــازات تعزی دی
درجــه شــش یــا جــزای نقــدی معــادل نصف 

محکــوم بــه یــا هــردو مجــازات مــی شــود. ) مــاده 
۲۱ قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی ۱۳94(. 
۶- چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلت ســی روز 
ارائــه شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان منــوط بــه 
موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا معرفــی 
کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد بــود.) تبصــره 
۱ مــاده ۳ قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 

)۱۳94
ــورای  ــعبه ش ــر ش ــئول دفت ــف ۲۶۷4۵9 مس م ال
ــل  ــوراي ح ــي ش ــعبه ۱۲ حقوق ــاف ش ــل اخت ح
اختــاف اصفهــان )مجتمــع شــهدای مدافــع حــرم( 

اجرائیه
شــماره   9۷۱۰4۲۶۷94۲۰۰۳۶۰ اجرائیــه:  شــماره 
پرونــده: 9۶۰99۸۶۷94۲۰۱۶۶۵ شــماره بایگانــی 
شــعبه: 9۶۱۶۷۵ اصفهــان مشــخصات محکــوم لــه 
ــان  ــر تاب ــي مه ــدي و صنعت ــم:۱ تولي ــوم له / محک
ــب  ــه خورت-قط ــانی :اصفهان-مورچ ــپاهان نش س
صنعتــي مورچــه خورت-فــاز ســوم- خیابــان یکــم 
فرعــي ۶محــل کارخانــه  مشــخصات محكــوم 
عليــه / محكــوم عليهــم ردیــف  اكبــر پــور ی 
عطــار - مجهــول المــكان ۲ فــرزاد محمدحســيني 
فرزنــد حســن اســتان تهــران - شهرســتان تهــران 
- شــهر تهــران - تهرانپــارس- خ ۲۰۲ غربــي - 
پ ۱۳۱ محکــوم بــه بســمه تعالــي : بموجــب 
درخواســت اجــراي حكــم مربوطــه بــه شــماره 
مربوطــه  دادنامــه  شــماره  9۷۱۰۰9۶94۲۰۰۳۶۲و 
بنحــو  عليهمــا  محكــوم   9۷۰99۷۶۷94۲۰۰۷۶۷
تضامنــي محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ 
ــته و ۵4۷۵۰۰  ــل خواس ــت اص ــال باب ۲۷۵۰۰۰۰۰ ری
ــه از  ــه دادرســي وخســارت تاخيردرتادي ــال هزین ری
ــورخ  ــماره ۰۳۵۲۳4 م ــك ش ــید چ ــخ سررس تاری
۸۳/۷/۱۵ تاتاریــخ اجــراي حكــم در حــق محكــوم 
لــه ونيــم عشــر حــق االجــرا. محکــوم علیــه مکلــف 
ــرف ده روز  ــه : ۱- ظ ــاغ اجرائی ــخ اب ــت از تاری اس
ــون  ــاده۳4 قان ــذارد ) م ــع اجــرا گ ــرا بموق ــاد آن مف
اجــرای احــکام مدنــی( .۲- ترتیبــی بــرای پرداخــت 
ــه  ــد ک ــی کن ــی معرف ــه بدهــد . ۳- مال ــوم ب محک
ــر  ــه از آن میس ــوم ب ــتیفا محک ــم و اس ــرا حک اج
ــاد  ــرای مف ــه اج ــادر ب ــود را ق ــه خ ــد. چنانچ باش
ــه امــوال  ــد ظــرف ســی روز کلی ــد بای اجراییــه ندان
ــه  ــت هم ــدار و قیم ــا مق ــداد ی ــامل تع ــود را ش خ
ــه طــور مشــروح  ــر منقــول ، ب امــوال منقــول و غی
ــر  ــه ه ــه ب ــدی ک ــوه نق ــزان وج ــر می ــتمل ب مش
ــزد بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری  عنــوان ن
ــخصات  ــراه مش ــه هم ــی دارد ب ــا خارج ــی ی ایران
ــه او  ــی ک ــه اموال ــور و کلی ــابهای مذک ــق حس دقی
ــه  ــث دارد و کلی ــخاص ثال ــزد اش ــو ن ــر نح ــه ه ب
مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت نقــل 
و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر دیگــر در امــوال مذکور 
از زمــان یــک ســال  قبــل از طــرح دعــوای اعســار 
بــه ضمیمــه دادخواســت اعســار بــه مقــام قضائــی 
ــاز  ــه ب ــوم ل ــه در خواســت محک ــد واال ب ــه نمای ارائ
داشــت مــی شــود) مــواد ۸و۳ قانــون نحــوه اجرای 
محکومیــت مالــی ۱۳94(  .4- خــودداری محکــوم 

علیــه از اعــام کامــل صــورت امــوال بــه منظــور فــرار 
از اجــرای حکــم ، حبــس تعزیــری در جــه هفــت 
ــون اجــرای احــکام  ــاده ۳4 قان ــی دارد. ) م را در پ
ــوه  ــون نح ــاده ۱۶ قان ــاده ۲۰ ق.م.ا و م ــی و م مدن
انتقــال  اجــرای محکومیــت مالــی ۱۳94( ۵- 
ــا انگیــزه فــرار از  ــه هــر نحــو ب ــه دیگــری ب مــال ب
ادای دیــن بــه نحــوی کــه باقیمانــده امــوال بــرای 
ــازات  ــب مج ــد موج ــی نباش ــون کاف ــت دی پرداخ
ــا جــزای نقــدی معــادل  ــری درجــه شــش ی تعزی
نصــف محکــوم بــه یــا هــردو مجــازات مــی شــود. 
) مــاده ۲۱ قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 
۱۳94(. ۶- چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت 
ســی روز ارائــه شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان 
منــوط بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یا 
معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهد بــود.) 
تبصــره ۱ مــاده ۳ قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت 

ــی ۱۳94( مال
م الــف ۲۶۷4۵۶ مســئول دفتــر شــعبه ۱۲ حقوقــي 
شــوراي حــل اختــاف اصفهــان )مجتمــع شــهداي 

مدافــع حــرم ( - نفیســه ســربلوك زاده هرنــدي 

آگهی احضار متهم 
نظــر بــه اینکــه آقایــان ۱- ناصــر ۲- محســن هــر 
ــد و  ــام تهدی ــه اته ــت ب ــدان نعم ــوقی فرزن دو ش
ــن دادســرا  ــرا از طــرف ای ــن و فحاشــی و افت توهی
ــه بواســطه  ــاغ احضاری ــب اســت و اب تحــت تعقی
ــده  ــودن محــل اقامــت او ممکــن نگردی ــوم نب معل
بدینوســیله در اجــرای مــاد ۱۷4 قانــون آئیــن 
دادرســی کیفــری مراتــب بــه نامبــرده اباغ تــا ظرف 
ــعبه اول  ــی در ش ــار آگه ــخ انتش ــاه از تاری ــک م ی
ــاری دادســرای عمومــی و انقــاب شهرســتان  دادی
برخــوار جهــت پاســخگویی بــه اتهــام خویــش 
حاضــر شــود درصــورت عــدم حضــور پــس از یــک 
مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی اقــدام قانونــی معمــول 

ــد شــد . خواه
دادیــار شــعبه اول دادیــاری دادســرای برخوار-علــی 

ســورانی شناســه : ۲۷۲۰4۶

اجرائیه
شــماره اجرائیــه: 9۷۱۰4۲۶۷944۰۰۳۵۲ شــماره 
بایگانــی  پرونــده: 9۶۰99۸۶۷944۰۰9۰9 شــماره 
شــعبه: 9۶۰9۱۰ مشــخصات محکــوم لــه ا محکــوم 
لهــم ردیــف :پریســا دينلــي فرزنــد مصطفي اســتان 
اصفهــان - شهرســتان اصفهــان - شــهر اصفهــان - 
ــي  ــهيد عليخان ــوي ش ــر ک ــتاق دوم خ مه خ مش
کوچــه نشــاط دوم پــاک 4۳مشــخصات محكــوم 
ــام خانوادگــي  ــام ن عليــه محكــوم عليهــم ردیــف ن
نــام پــدر نشــاني ســیاوش کريمــي مجهــول المکان 
مشــخصات نماینــده یــا قائــم مقــام قانونــی 
محکــوم لــه امحكــوم عليــه محکــوم لــه/ محکــوم 
خانوادگــی ریحانــه نورالهــي فرزنــد حســین نشــانی  
ــه  ــیده ب ــي نرس ــريعتي غرب ــان ش ــان خیاب اصفه
چهــارراه محتشــم کاشــاني مجتمــع اريــا طبقــه اول 
واحــد ۳وکیــل  پریســا دینلــی  محکــوم بــه بســمه 
تعالــی بموجــب درخواســت اجــراي حكــم مربوطــه 

بــه شــماره 9۷۱۰۰9۶۷944۰۰۳۲۷و شــماره دادنامــه 
عليــه  محكــوم   9۶۰99۷۶۷944۰4۰۵۱ مربوطــه 
ــواری  ــودروی س ــترداد خ ــه اس ــت ب ــوم اس محک
ــه  ــی ۵۳-9۳۲ب ۲۲ ب ــاک انتظام ــارس پ ــژو پ پ
انضمــام پرداخــت مبلــغ۳۰۰/۱/ ۰۰۰ ریــال بابــت 
هزینــه دادرســی و حــق الوكالــه وكيــل طبــق تعرفــه 
قانونــی و هزينــه نشــر آگهــی در حــق محکــوم لــه 
و پرداخــت نیــم عشــر حــق االجــرا در حــق اجــرای 
احــکام محکــوم علیــه مکلــف اســت از تاریــخ ابــاغ 
اجرائیــه : ۱- ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا 
ــی(  ــون اجــرای احــکام مدن ــاده۳4 قان ــذارد ) م گ
ــد .  ــه بده ــوم ب ــرای پرداخــت محک ــی ب .۲- ترتیب
۳- مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا 
ــه از آن میســر باشــد. چنانچــه خــود را  ــوم ب محک
قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف 
ــا  ــداد ی ــامل تع ــود را ش ــوال خ ــه ام ــی روز کلی س
مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول و غیــر منقــول 
ــوه  ــزان وج ــر می ــتمل ب ــروح مش ــور مش ــه ط ، ب
نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات 
مالــی و اعتبــاری ایرانــی یــا خارجــی دارد بــه همــراه 
مشــخصات دقیق حســابهای مذکــور و کلیــه اموالی 
کــه او بــه هــر نحــو نــزد اشــخاص ثالــث دارد و کلیه 
مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت نقــل 
و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر دیگــر در امــوال مذکور 
از زمــان یــک ســال  قبــل از طــرح دعــوای اعســار 
بــه ضمیمــه دادخواســت اعســار بــه مقــام قضائــی 
ــاز  ــه ب ــوم ل ــه در خواســت محک ــد واال ب ــه نمای ارائ
داشــت مــی شــود) مــواد ۸و۳ قانــون نحــوه اجرای 
محکومیــت مالــی ۱۳94(  .4- خــودداری محکــوم 
علیــه از اعــام کامــل صــورت امــوال بــه منظــور فــرار 
از اجــرای حکــم ، حبــس تعزیــری در جــه هفــت 
ــون اجــرای احــکام  ــاده ۳4 قان ــی دارد. ) م را در پ
ــوه  ــون نح ــاده ۱۶ قان ــاده ۲۰ ق.م.ا و م ــی و م مدن
انتقــال  اجــرای محکومیــت مالــی ۱۳94( ۵- 
ــا انگیــزه فــرار از  ــه هــر نحــو ب ــه دیگــری ب مــال ب
ادای دیــن بــه نحــوی کــه باقیمانــده امــوال بــرای 
ــازات  ــب مج ــد موج ــی نباش ــون کاف ــت دی پرداخ
ــا جــزای نقــدی معــادل  ــری درجــه شــش ی تعزی
نصــف محکــوم بــه یــا هــردو مجــازات مــی شــود. 
) مــاده ۲۱ قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 
۱۳94(. ۶- چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت 
ســی روز ارائــه شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان 
منــوط بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یا 
معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهد بــود.) 
تبصــره ۱ مــاده ۳ قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت 

ــی ۱۳94( مال
م الف ۲۶۷4۶۲  

مســئول دفترشــعبه ۱4 حقوقــي شــوراي حــل 
اختــاف اصفهــان - هاجــر شــیروي خوزانــي

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

 )همگی  مجهول المکان ( 
تجدیــد نظــر خواهــان  آقــای احمــد شــهراز  و آقــای 

محمــد حســین  نجفــی  فرزنــد میــرزا  علــی  علیــه 
تجدیــد  نظــر خوانــدگان  خانــم فاطمــه  اکبــری  و 
خانــم فاطمــه  یــاوری  و آقاتــی مجیــد ســر هــول  
ــد کــه  ) ســر حــول ( و ســایرین مطــرح نمــوده ان
بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده  کاســه 
9۷۰۳9۱ و 9۷۰۵۲۱ شــعبه ۲۳ دادگاه تجدیــد نظــر  
ــورخ  ــیدگی م ــت رس ــت و وق ــان  ثب ــتان اصفه اس
9۷/۸/۲۸ ســاعت 9 تعییــن کــه حســب  دســتور 
دادگاه بعلــت  مجهــول المــکان  بــودن تجدیــد  نظر 
ــت  در  ــک نوب ــب ی ــر  مرات ــوق الذک ــدگان ف خوان
ــردد   ــی گ ــی م ــار  آگه ــد  کثیراالنتش ــی از جرای یک
تــا تجدیــد نظــر خوانــدگان  فــوق الذکــر  در وقــت  
ــر  ــیدگی  در دادگاه حاض ــت  رس ــوق  جه ــرر ف مق

گــردد. 
م الــف ۲۶۷۶4۰مدیــر دفتــر  شــعبه ۲۳ دادگاه 

زنــدی  - اصفهــان   تجدید نظر تان  

آگهی حصر وراثت
بــه  آهنگــران  پــور  غامــي  حســن  آقــاي   
ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره ۱ ب ــنامه ش شناس
کاســه ۳۱۳/9۷ ش ۲  از ایــن شــورا درخواســت 
ــح  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــر وراث ــی حص گواه
ــه  ــي ب ــه نابين ــرف حياتي ــادروان اش ــه ش داده ک
ــخ ۱۳9۷/۵/۵  در  ــماره ۸۰ در تاری ــنامه ش شناس
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه 
حيــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه :١- 
متقاضــي : حســن غامــي پــور آهنگران )همســر( 
۲- محمدحیاتيــه نايينــي )پــدر( ٣۔ صديقــه 
آقابیــگ زاده نايينــي )مــادر(4- امیــن غامــي پور 
آهنگــران )پســر( ۵- مهــرداد غامــي پــور آهنگران 
ــران  ــور آهنگ ــي پ ــل غام ــو الفض ــر( ۶- اب )پس
)پســر( اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــي در 
خواســت مزبــور را يكمرتبــه آگهــي مــي نمايــد تــا 
هرکســي اعتراضــي دارد و بــا وصيتنامــه از متوفــي 
نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتين آگهــي ظرف 
يــك مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد و اال گواهــي صــادر 

خواهــد شــد .
ــس  ــودخاني رئی ــا س ــف ۲۷۰۶۵۳ محمدرض م ال
اختــاف  حــل  شــوراي  حقوقــي  دوم  شــعبه 

شهرســتان ناییــن

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
زاده  علــی صــادق  خواهــان  اینکــه  بــه  نظــر 
دادخواســتی بــه خواســته الــزام بــه تنظیــم 
ســند رســمی ملــک بــه طرفیــت ربابــه نقــوی بــه 
دادگســتری کاشــان تقدیــم کــه پــس از ارجــاع بــه 
شــعبه هفتــم دادگاه حقوقــی بــه کاســه 9۷۰۷۱4 
ــح  ــاعت 9/۳۰صب ــرای روز 9۷/۸/۲۸ س ــت و ب ثب
وقــت رســیدگی تعییــن گردیــده از آنجاکــه خوانده 
فــوق الذکــر مجهــول المــکان بــوده لــذا بــه تجویــز 
مــاده ۷۳ قانــون آئیــن دادرســی دادگاه هــای 
عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی مراتــب بــه 
ــرر  ــه در وقــت مق ــاغ مــی گــردد ک ــردگان اب نامب
در جلســه دادگاه حاضــر شــوند . ضمنــا نامبــردگان 
میتواننــد تــا قبــل از جلســه رســیدگی جهــت 

دریافــت نســخه ثانی دادخواســت و ضمائــم آن به 
دفتــر دادگاه مراجعــه نماینــد .انتشــار ایــن آگهــی 
بــه منزلــه ابــاغ محســوب شــده در صــورت عــدم 
ــد  ــاذ خواه ــی اتخ ــم مقتض ــور دادگاه تصمی حض
ــر شــعبه هفتــم دادگاه عمومــی  کرد.مســئول دفت

حقوقــی کاشــان.م/الف ۲۷۱۶۳۸

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقــای سیدمحســن مصطفوی نــژاد به  شناســنامه 
ــه  ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره ۳۵۳ب ش
99۸/9۷ از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر 
وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان 
شــماره  بــه  نــژاد  مصطفــوی  محمــود  ســید 
شناســنامه ۱۱4۸ در تاریــخ 9۷/۵/4 اقامتــگاه 
ــن  ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ دائم
الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه  ۱( مریــم 
ســادات مصطفــوی نــژاد فرزنــد ســیدمحمود بــه 
ــی  ــردی کاش ــادات ف ــرا س ش ش ۱۲۰۳  ۲( زه
فرزنــد ســید محمــود بــه ش ش ۳۰۳  ۳( ســید 
علــی محمــد مصطفــوی نــژاد فرزنــد ســید محمود 
بــه ش ش ۱۷4۳  4( ســید محســن مصطفــوی 
نــژاد فرزنــد ســید محمــود بــه ش ش ۳۵۳ 
ــد  ــینی فرزن ــیدیان حس ــه س ــدان  ۵(فاطم فرزن
ــا  ــک ب ــر این ــه ش ش ۳۰۷ همس ــی ب ــید عل س
انجــام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در 
یــک نوبــت و یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هر 
کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنمامــه از متوفی /

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

خواهــد شــد .  
قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــاف 

کاشــان ، مجتبــی زراعتــی م/الــف ۲۷۱۶۲۷

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
ــه اینکــه خواهــان عبــاس مســگری شــهر  نظــر ب
ــک  ــه چ ــه وج ــته مطالب ــه خواس ــتی ب دادخواس
شــماره ۲4۰۱۵9 زودتــر از موعــد بمبلــغ ســی 
میلیــون ریــال و تاخیــر تادیــه از 9۵/۲/۳۰ لغایــت 
اجــرا و مطالبــه کلیــه خســارات قانونــی بــه طرفیت 
ــه مجتمــع شــوراهای  ســید مصطفــی ســیدی  ب
حــل اختــاف کاشــان تقدیــم کــه پــس از ارجــاع 
بــه شــعبه اول حقوقــی شــورای حــل اختــاف بــه 
ــخ 9۷/9/۲۱  ــرای تاری ــت و ب ــه 4۸۵/9۷ ثب کاس
ســاعت ۱۰ وقــت رســیدگی تعییــن گردیــده از 
آنجاکــه خوانــده فــوق الذکــر مجهــول المــکان بوده 
ــون آئیــن دادرســی  ــز مــاده ۷۳ قان ــه تجوی ــذا ب ل
ــی  ــور مدن ــاب در ام ــی و انق ــای عموم دادگاه ه
مراتــب بــه نامبــرده ابــاغ مــی گــردد کــه در وقــت 
ــا  مقــرر در جلســه دادرســی حاضــر شــوند . ضمن
ــیدگی  ــه رس ــل از جلس ــا قب ــد ت ــرده میتوان نامب
جهــت دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت و 
ضمائــم آن بــه دفتر شــورا مراجعــه نمایند .انتشــار 
ایــن آگهــی بــه منزلــه ابــاغ محســوب شــده و در 
ــی  ــم مقتض ــورا تصمی ــور ش ــدم حض ــورت ع ص

اتخــاذ خواهــد نمــود.

مســئول دفتــر شــعبه ۱ شــورای حــل اختاف 
ــان. م/الف ۲۷۱۷4۲ کاش

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــه  شناســنامه شــماره  آقــای احمــد صفــی پــور ب
۸۳۶ بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 9۷9/9۷ 
ــت  ــر وراث ــی حص ــت گواه ــورا درخواس ــن ش از ای
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان 
قدســی جاویــدان بــه شــماره شناســنامه ۱۱۱۵ در 
ــدرود  ــود ب ــی خ ــگاه دائم ــخ 94/۸/۱۸ اقامت تاری
ــوم  ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت زندگ
منحصــر اســت بــه  ۱( محمدآقــا صفــی پــور فرزند 
قاســم بــه ش ش ۷9 همســر  ۲( احمــد صفــی 

ــه ش ش ۸۳۶  ــا ب ــد محمدآق ــور فرزن پ
۳( جعفــر صفــی پــور فرزنــد محمدآقا بــه ش ش 
۱۵ فرزنــدان اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتی 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت و یــک مرتبــه 
آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و 
یــا وصیتنمامــه از متوفــی /متوفیــه نــزد او باشــد 
از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا  

تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد . 
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه شش ــی ش  قاض

کاشــان ، مجتبــی زراعتــی م/الــف ۲۷۱۷۳9

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقــای جــواد شــایان منــش به  شناســنامه شــماره 
ــه کاســه ۱۰۰9/9۷  ــه شــرح دادخواســت ب 4۰۶ ب
ــت  ــر وراث ــی حص ــت گواه ــورا درخواس ــن ش از ای
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان بتــول 
ماشــااله زاده بــه شــماره شناســنامه ۸۵ در تاریــخ 
94/۸/۲۵ اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی 
ــر  ــوم منحص ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث گفت
اســت بــه  ۱( ماشــااله غامــزاده فرزنــد علینقــی 
بــه ش ش ۵۱۸ همســر  ۲( اعظــم غامــزاده 
فرزنــد ماشــااله بــه ش ش 4۵۳9  ۳( جــواد 
ــه ش ش 4۰۶   ــد ماشــااله ب شــایان منــش فرزن
4( علــی اصغــر غامــزاده فرزنــد ماشــااله بــه ش 
ش ۳۷۳  ۵( فاطمــه غــام زاده فرزنــد ماشــااله 
ــد  ــام زاده فرزن ــرم غ ــه ش ش 4۵۵۰9 ۶( اک ب
ماشــااله بــه ش ش ۱44 ۷( آمنــه غــام زاده 

ــه ش ش ۷۰۵ ــااله ب ــد ماش فرزن
۸(طاهــره غامــزاده فرزنــد ماشــااله بــه ش 
فرزنــد  غامــزاده  اکبــر  9(علــی  ش 4۲4۳۲ 
ــزاده  ــه ش ش ۱4۰9 ۱۰(حســین غام ــااله ب ماش
فرزنــد ماشــااله بــه ش ش ۲9۳ ۱۱(نرگــس 
غامــزاده فرزنــد ماشــااله بــه ش ش 49۳۷۲ 
ــی  ــا انجــام تشــریفات مقدمات ــک ب ــدان این فرزن
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت و یــک مرتبــه 
ــا هــر کســی اعتراضــی دارد  ــد ت آگهــی مــی نمای
و یــا وصیتنمامــه از متوفــی /متوفیــه نــزد او 
ــاه  ــک م ــرف ی ــی ظ ــر آگه ــخ نش ــد از تاری باش
 بــه شــورا  تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد 

شد . 
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه شش ــی ش  قاض

کاشــان ، مجتبــی زراعتــی م/الــف ۲۷۲۰۲۸
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پیروزی در آزادی
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ترفندهایخانهداری
 ازبین بردن لکه های 

عرق روی لباس
رنگ هــای روشــن و ســفید، رنگ هایی انــد کــه به راحتــی 
ــا ســفید باشــند  ــد زرد ی ــا می توانن ــک دار می شــوند؛ لکه ه ل
ــد.  ــل دارن ــر بغ ــه زی ــر ناحی ــر را ب ــترین تأثی ــوال بیش و معم
ــاوت  ــذف آن متف ــرای ح ــان ب ــه، درم ــدت لک ــه ش ــته ب بس
اســت؛ بســتگی بــه جنــس و رنــگ پارچــه و ســطح دشــواری 
از بین بــردن لکــه دارد؛ بنابرایــن مهــم اســت بــرای همــه 
لباس هــا یــک روش لکه بــری را بــه کار نبریــم؛ زیــرا روشــی 
کــه بــرای یــک لبــاس رنگــی بســیار مناســب اســت، ممکــن 

اســت بــرای لبــاس ســفید مناســب نباشــد.
 ازبین بردن لکه های عرق با نمک مخصوص 

آشپزی
یکــی دیگــر از عناصــری کــه در خانــه داریــد و نمی دانیــد کــه 
بــرای پاک کــردن لکه هــا مناســب اســت، نمــک اســت. نمک 
بــرای هــر دو لبــاس ســفید و رنگــی مناســب اســت و باعــث 
ــن مراحــل را  ــگ نمی شــود. فقــط کافــی اســت ای ــر رن تغیی

دنبــال کنیــد و نتایــج بســیار خوبــی بــه دســت آوریــد.
نمــک ۱ قاشــق غذاخــوری )۱۰ گــرم(، مــواد شــوینده معمولــی 

ــرای شست وشــو. ب
ــا  ــد ت ــدا پارچــه را مرطــوب کنی ــم؟ ابت ــه اســتفاده کنی چگون
بهتــر جــذب کنــد. ســپس نمــک را روی کل لکه هــا بریزیــد 
و تــا ۱۲ ســاعت بگذاریــد خیــس بخــورد و پــس چنــگ زدن 

لبــاس را آب بکشــید.

سالمباشیم
صورتتان را با صابون نشویید!

ــراد  ــوال در آن اف ــه معم ــی را ک ــنین نوجوان ــما س ــاید ش ش
ــد،  ــت می دهن ــی اهمی ــه ســامت پوســت و زیبای بیشــتر ب
پشــت ســر گذاشــته باشــید؛ امــا متخصصــان پوســت 
ــار  ــا دو ب ــک ی ــد روزی ی ــما بای ــنی ش ــر س ــد در ه معتقدن

ــویید.  ــان را بش صورتت
بــه گــزارش پنــدار آنایــن، متخصصــان معتقدنــد ایــن 
کار بیشــتر از زدن کرم هــای مختلــف بــه صــورت پــس 
از دوش گرفتــن بــه ســامت پوســتتان کمــک می  کنــد. 
ــت از  ــرای مراقب ــا ب ــن کاره ــی از مهم تری ــن یک ــع ای درواق
پوســت اســت کــه متخصصــان می خواهنــد هرگــز دســت از 
انجامــش برندارید.دلیلــش ایــن اســت کــه آب گرمــی کــه از 
دوش روی صــورت شــما ریختــه می شــود، چربــی طبیعــی 

ــرد.  ــن می ب ــتتان را از بی پوس
ــد  ــوینده می توان ــواد ش ــون و م ــتفاده از صاب ــن اس همچنی
پوســت را بیــش از انــدازه خشــک کنــد و اســیدهای چربــی، 
پروتئین هــا و دیگــر مــواردی را کــه بــرای محافظــت از پوســت 
ــد، از بیــن ببرد.درنتیجــه  ــه طــور طبیعــی روی آن قــرار دارن ب
ــه  ــرم زدن ب ــدازه و ک ــش از ان ــای بی ــه جــای دوش گرفتن ه ب
صــورت بهتــر اســت صورتتــان را در روشــویی بشــویید و پــس 
از آن هــم از هیــچ کرمــی اســتفاده نکنیــد؛ فقــط کافــی اســت 
هنــگام شســتن بــه آرامــی و بــدون اســتفاده از مــواد شــوینده 
صورتتــان را ماســاژ دهیــد و بشــویید. پــس از شست وشــو هم 
از حولــه ای نــرم اســتفاده کنیــد کــه به پوســتتان آســیب نزند.

 چگونه انرژی منفی خانه را 
از بین ببریم؟

ــای  ــد انرژی ه ــان می توانن ــد بدنم ــز همانن ــا نی ــای م خانه ه
منفــی را تقویــت کننــد و ایــن بــه وضــوح حــس می شــود؛ 
چــون وقتــی وارد خانــه می شــوید، احســاس ســنگینی 
می کنیــد و آن آرامشــی را کــه بایــد در خانــه داشــته باشــید، 
ــرای  ــد ب ــادی هســتند کــه می توانی ــد. تکنیک هــای زی نداری

ــد. ــه کار ببری ــه ب ــرژی در خان ــن ان ــردن ای ازبین ب
ــی  ــرژی منف ــه ان ــای خان ــن، فض ــدار آنای ــزارش پن ــه گ ب
ــاجرات و  ــه مش ــرای نمون ــرد؛ ب ــا می گی ــی چیزه را از خیل

 . یختگی هــا به هم ر
پــس از بعضــی اتفاقــات مهــم مثــل طــاق یــا تغییــر شــغل 
ــرای  ــود را ب ــعی خ ــام س ــد تم ــد، بای ــی می افت ــه در زندگ ک

ــم. ــه بکنی ــرژی منفــی ایجادشــده در خان ــردن ان ازبین ب
 پاک سازی رنگین کمانی 

ایــن مثبت گرایــی را بــا خــود بــه تمــام قســمت ها و گوشــه و 
کنــار خانــه بــه اتاق هــا، آشــپزخانه، حمــام و... ببریــد. از ایــن 
کار لــذت ببریــد و هنگامــی کــه کار را بــه اتمــام رســاندید بــا 

تمــام وجــود آن را حــس کنیــد.
اکنــون دســته گیاه دارویــی را بیــرون بگذاریــد و یــک لیــوان 
ــد و در  ــه دســت بگیری ــوان را ب ــد. لی ــزرگ آب شــور برداری ب

ــد. ــه راه بروی ــمت های خان ــام قس تم
در آخــر آب شــور را در توالــت بریزیــد و بگذاریــد تمــام 

ریختــه شــوند. دور  منفــی  انرژی هــای 

خانواده سبکزندگی
 منشور سخنان رهبر معظم انقالب

درباره سبک زندگی
اگــر از منظــر معنویــت نــگاه کنیــم کــه هدف انســان رســتگارى 
و فــاح و نجــاح اســت، بایــد به ســبک زندگــى اهمیــت دهیم؛ 
اگــر بــه معنویــت و رســتگارى معنــوى اعتقــادى هــم نداشــته 
باشــیم، بــراى زندگــى راحــت، زندگــى برخــوردار از امنیــت روانى 
ــت؛  ــم اس ــى مه ــبک زندگ ــه س ــن ب ــاز پرداخت ــى، ب و اخاق
بنابرایــن مســئله، مســئله  اساســى و مهمــى اســت. چــرا بایــد 

بــه »ســبک زندگــی« اهمیــت داد؟
 باید آسیب شناسی کنیم چرا در بخش سبک 

زندگی پیشرفت نکردیم
در انقــاب، در ایــن بخــش، پیشــرفت ما چشــمگیر نیســت؛ در 
ایــن زمینــه، مــا مثــل بخــش اول حرکــت نکردیــم، پیشــرفت 
ــد آسیب شناســى کنیــم؛ چــرا مــا در ایــن  نکردیــم. خــب، بای

بخــش پیشــرفت نکردیــم؟
ــیب هایى  ــه آس ــه ب ــى توج ــم؛ یعن ــى کنی ــد آسیب شناس بای
ــن  ــل ای ــت وجو از عل ــود دارد و جس ــه وج ــن زمین ــه در ای ک
آســیب ها. البتــه مــا اینجــا نمی خواهیــم مســئله را تمام شــده 
ــگ کار  ــم: چــرا فرهن ــم؛ فهرســتى مطــرح می کنی فــرض کنی
ــیب  ــک آس ــن ی ــت؟ ای ــف اس ــا ضعی ــه  م ــى در جامع جمع
اســت. بــا اینکــه کار جمعــى را غربى هــا بــه اســم خودشــان ثبــت 
کرده انــد، امــا اســام خیلــى قبــل از این هــا گفتــه اســت: »تعاونوا 
علــى البــرّ و الّتقــوى« یــا »و اعتصموا بحبــل الّله جمیعــا«؛ یعنى 
ــد دســته جمعى باشــد. ــه هــم بای ــه حبل الّل حتــی اعتصــام ب

کیمیای وطنامید وکیلی
O.Vakili@eskimia.ir

خرمــا، تنهــا محصولــی  اســت کــه بــا حمایــت دســتگاه های 
ــادی  ــکات اقتص ــیاری از مش ــع بس ــه رف ــادر ب ــط ق ذی رب
شــهر های جنوبــی و توســعه صــادرات غیرنفتــی کشــور 

ــود. خواهــد ب
خرمــا از محصــوالت بســیار غنــی و سرشــار از ویتامین هــا و 
مــواد مغــذی اســت کــه عمدتــا در مناطق گرمســیری کاشــت 

و برداشــت می شــود.
خرمــا بــا برخــورداری از ویتامین هــای مختلــف بــا درصدهای 
بســیار زیــاد و غنــی در زمــره محصــوالت انرژیــک و بــا کالری 
بســیار اســت و اساســا اوج مصــرف ایــن محصــول در ایــران 
ــواد  ــتر م ــرا بیش ــردد؛ زی ــان بازمی گ ــارک رمض ــاه مب ــه م ب
ــود.  ــت می ش ــول یاف ــن محص ــا در ای ــذی و ویتامین ه مغ
ــت  ــول، خاصی ــن محص ــواص ای ــته ترین خ ــی از برجس یک

ضدســرطانی و درمانــی آن بــه شــمار مــی رود. 
ــا  ــرف خرم ــرانه مص ــده، س ــی های انجام ش ــر بررس ــا ب بن
ــن  ــه در ای ــه البت ــت ک ــال اس ــرم در س ــور، 7 کیلوگ در کش
معدل گیــری نقــش میــزان مصــرف شــهرهای جنوبی کشــور 

ــذ اســت. بســیار برجســته و ناف
ــرم،  ــرف ۲5 کیلوگ ــرانه مص ــا س ــور ب ــی کش ــق جنوب مناط
ضریــب افزایــش آن را در معدل گیــری میــزان مصــرف 
ــه صــورت  ــرا ب ــد؛ زی ــاال برده ان ــی ب ــب توجه ــزان جال ــه می ب
ــن محصــول در دیگــر  ــزان مصــرف ســالیانه ای ــی می تقریب
ــه ازای هــر نفــر یــک کیلوگــرم اســت  اســتان های کشــور، ب

ــد. ــر می رس ــه نظ ــز ب ــم ناچی ــدد و رق ــن ع ــه ای ک
ــالیانه  ــانه ها، س ــده در رس ــام منتشرش ــداد و ارق ــر اع ــا ب بن
نزدیــک بــه 7 میلیــون تــن خرمــا در جهــان تولیــد می شــود 
ــا ۲۰۰  ــه تولیــد یــک میلیــون و ۱۰۰ ت ــا قریــب ب کــه ایــران ب

هــزار تــن نقــش جالــب توجهــی در تأمیــن خرمــای جهــان 
ــد. ــا می کن ایف

گــردش مالــی خرمــا در ســال نیــز بــه صــورت تقریبــی بیش 
از یــک میلیــارد دالر بــرآورد می شــود کــه ایــن رقــم و عــدد 

بــه نوبــه خــود برجســته بــه نظــر می رســد.
بــدون تردیــد هرچــه ســهم ایــران در میــزان صــادرات خرمــا 
و گــردش مالــی اشاره شــده افزون تــر شــود، زمینــه و بســتر 
توســعه فرصت هــای شــغلی و شــکوفایی اقتصــادی کشــور 

بــه نحــو شایســته تری فراهــم خواهــد شــد.
در میــان اســتان های ایــران کرمــان، سیســتان و بلوچســتان، 
ــزد از زمین هــا و  ــارس، خوزســتان و ی بوشــهر، هرمــزگان، ف
ــرورش  ــد و پ ــرای تولی ــتعد ب ــی مس ــای جغرافیای عرصه ه

ــد. ــمار می رون ــه ش ــا ب خرم
در ایــن حــوزه ماننــد بســیاری از عرصه هــای دیگــر، از 
ــود  ــتفاده نمی ش ــد اس ــه بای ــان ک ــود، آنچن ــت موج ظرفی
ــه  ــا ب ــد خرم ــری تولی ــش 5 براب ــد و افزای ــود رش ــا وج و ب
ــوب  ــی رود در چهارچ ــار م ــته، انتظ ــای گذش ــبت دهه ه نس
سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی و حمایــت از کاالی ایرانــی، 
ــن  ــادرات ای ــعه ص ــدف توس ــا ه ــمندانه تری ب ــر هوش تدابی

ــود. ــی ش ــاذ و عملیات ــول اتخ محص
امــا عمده تریــن مشــکل ایــن اســت کــه متأســفانه نفــوذ و 
جــوالن دالل هــا، بــازار خرمــا و دســترنج و ســود نخــل داران 
ــل  ــن عارضــه باعــث تحمی ــرار داده و ای را تحــت الشــعاع ق
خســارت بســیاری به تولیدکننــدگان خرمــا و مصرف کنندگان 

ایــن محصــول شــده اســت.
چنــدی پیــش، علی اصغــر موســوی، دبیــر کل انجمــن 
ــه  ــا اشــاره ب ــا رســانه ها ب ــی ب خرمــای کشــور، در گفت وگوی
دراختیارگرفتــن بــازار خرمــا از ســوی ۱۰۰ دالل گفــت: بــه واقع 
واســطه ها بــرای تولیدکننــده و مصرف کننــده تصمیم گیــری 

ــت  ــازار را دس ــض ب ــراد نب ــن اف ــی ای ــه نوع ــد و ب می کنن
گرفته انــد.

ــدای  ــا در ابت ــد: دالل ه ــن عارضــه می گوی وی در تشــریح ای
فصــل برداشــت، محصــول را از نخــل داران خریــداری می کنند 
و در زمــان مقتضــی آن را ِدپــو کــرده و پــس از باالبــردن نــرخ 

خرمــا )بــا کاهــش عرضــه( آن را بــه فــروش می رســانند.
بــه زعــم دبیــر کل انجمــن خرمــای کشــور دالالن بــرای ســه 
میلیــون نخــل دار کشــور تصمیم گیــری می کننــد و می طلبــد 
بــرای مقابلــه و دفــع ایــن عارضــه تدابیــر الزم اتخــاذ و 

عملیاتــی شــود.
بــا توجــه بــه تأکیــد دلســوزان نظــام و انقــاب و در رأس آن 
مقــام معظــم رهبــری، مبنــی بــر توســعه صــادرات غیرنفتــی 
بــه عنــوان یکــی از ضروریــات اقتصــادی کشــور و مؤلفه هــای 
اساســی در شــکوفایی ایــن عرصــه انتظــار مــی رود مســئوالن 
ــت گذاری  ــزی، سیاس ــا برنامه ری ــط ب ــتگاه های ذی رب و دس
ــدی  ــث تولی ــه کشــور از حی ــی ک ــژه در حوزه های ــر وی و تدابی
ــرای ارتقــای ســطح  از توانمنــدی زیــادی برخــوردار اســت، ب

صــادرات اقدامــات الزم را عملیاتــی کننــد.
ــری  ــی، ام ــادرات غیرنفت ــعه ص ــر، توس ــن ام ــق ای ــا تحق ب
دســت یافتنی خواهــد بــود و بــا حرکــت در ایــن مســیر بــه 
ــن  ــی از بزرگ تری ــوان یک ــه عن ــی ب ــاد نفت ــج از اقتص تدری
ــه  ــری ک ــم شــد؛ ام ــای اقتصــادی کشــور دور خواهی آفت ه
تحقــق آن، ضامــن شــکوفایی، توســعه و رشــد هرچه بیشــتر 
اقتصــادی ایــن مــرز و بــوم خواهــد بــود؛ در غیــر ایــن صورت 
ــه  ــت در صحن ــز و درش ــایی های ری ــاهد نارس ــان ش همچن
ــن  ــه ای ــا مجموع ــتیم و قطع ــور هس ــن کش ــادی ای اقتص
ــمت  ــه س ــه را ب ــتابان جامع ــریع و ش ــت س ــص، حرک نواق
فتــح و تســخیر قله هــای توســعه اقتصــادی کنــد و دشــوار 

می ســازد.
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ــکده  ــجویی دانش ــیج دانش ــت بس ــه هم ــت ب نشســت ران
حقــوق و علــوم سیاســی دانشــگاه تهــران در ســالن دادگاه 

مجــازی ایــن دانشــکده برگــزار شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار کیمیــای وطــن، موضــوع این نشســت 
»انحصــار رانــت و ارتبــاط آن بــا مباحــث شــفافیت مالــی« 
بــود. ســخنرانان ایــن نشســت، حجت االســام دکتــر 
مصباحــی مقــدم عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام، 
دکتــر مســتخدمین حســینی معاونــت اســبق وزارت اقتصاد 
ــاد  ــتاد اقتص ــره، اس ــر خوش چه ــزی و دکت ــک مرک و بان

دانشــگاه تهــران و نماینــده مجلــس هفتــم بودنــد.
 نبود شفافیت یعنی دیگران این شفافیت را 

نسبت به ما نمی بینند
حجت االســام غامرضــا مصباحــی مقــدم بــا بیــان اینکــه 
رونــد تضعیــف جایــگاه ایــران در شــفافیت، محصــول 
پیشــرفت کشــورهای دیگــر در شــفافیت و درجــازدن 
ــا  ــع م ــت: وض ــار داش ــا، اظه ــن م ــه عقب رفت ــت و ن ماس
ازنظــر شــفافیت بدتــر نشــده اســت؛ بلکــه ممکــن اســت 
ــا  ــر درج ــورهای دیگ ــی کش ــد؛ ول ــده باش ــم ش ــر ه بهت
ــی  ــارهای خارج ــا فش ــی ی ــرفت های داخل ــد و پیش نزدن
ــه  ــر اینک ــه دیگ ــد. نکت ــرفت کنن ــت پیش ــده اس ــث ش باع
ــن شــرایط ســعی  ــم هســتیم و در ای ــا در شــرایط تحری م
ــی  ــن کار گاه ــه ای ــم ک ــم داری ــای تحری ــر دورزدن راه ه ب
ناگزیــر از شــفاف نبودن اســت. همیــن علــت موجــب شــده 
ــه  ــد؛ وگرن ــت کن ــا اف ــگاه م ــی جای ــای بین الملل در رتبه ه
اقتضــای شــرایط ایــن نیســت کــه رتبــه مــا در شــفافیت و 

ــد. ــده باش ــر ش ــی بدت رانت زدای
ــز  ــه چی ــا هم ــور م ــون در کش ــه هم اکن ــان اینک ــا بی وی ب
ثبــت الکترونیــک می شــود، افــزود: اطاعــات بــرای خــود 
دســتگاه شــفاف اســت؛ امــا ارتبــاط بیــن دســتگاهی 
برقــرار نیســت؛ بــه گونــه ای کــه وزارت اقتصــاد اگــر بخواهــد 
اطاعــات مربــوط بــه فعالیت هــای مالــی همــه دســتگاه ها 
را بــه دســت آورد، به راحتــی امــکان نــدارد. هم اکنــون 
دولــت در ایــن وضعیــت ارزی می خواهــد بــه مردمــی کــه 
وضعیــت وخیمــی دارنــد، کمــک کنــد. دولــت می خواهد به 
پنــج دهــک کمک کند. یکــی از کارشناســان ســازمان برنامه 
و بودجــه گــزارش داد بــا اســتفاده از پایگاه هــای اطاعاتــی 
ــمول  ــانی مش ــه کس ــه چ ــم ک ــایی کنی ــم شناس می توانی
یارانه هــای جدیــد شــوند. ایــن یارانه هــا بناســت بــه صــورت 
کاالیــی داده شــود؛ ولــی مجموعــه این هــا بــه صــورت یــک 
شــبکه جامــع درنیامــده اســت. ســازمان برنامــه و بودجــه 

ــد. ــا را جداجــدا بررســی کن ــد این ه بای
کــرد:  تأکیــد  مبــارز  روحانیــت  جامعــه   ســخنگوی 

نبــود شــفافیت یعنــی دیگــران ایــن شــفافیت را نســبت بــه 
مــا نمی بیننــد. البتــه ایــن بــه ایــن معنــا نیســت کــه داده ها 
ــار  ــد در اختی ــه بای ــرد، بلک ــرار گی ــی ق ــر کس ــار ه در اختی

کســانی کــه صاحیــت دارنــد، قــرار گیــرد.
 نه در سیاست گذاری موفق بودیم، نه نظارت

حیــدر مســتخدمین حســینی نیــز بــا بیــان اینکــه بایــد دید 
اصــوال بحث هــای مربــوط بــه رانــت و نبــود شــفافیت از کجا 
ــه نحــوی کــه آمارهــا  نشــئت می گیــرد و بازپــروری دارد، ب
وضعیــت ایــران را نامطلــوب نشــان می دهــد، گفــت: امــروز 
ــذارد؛  ــدی می گ ــه کلی ــا دو وظیف ــده دولت ه ــر عه ــان ب جه
یکــی مجموعــه سیاســت گذاری ها در عرصه هــای مختلــف 
و یکــی هــم بحــث نظارت. ایــن دو وظیفــه به عنــوان وظیفه 
کلیــدی دولت هــا تلقــی می شــود کــه سیاســت گذاری 
نظــارت کننــد.  سیاســت گذاری کردنــد،  آنچــه  بــر  و 
ــش و...  ــد ارت ــی مانن ــف حاکمیت ــر از وظای ــن غی ــه ای  البت

است. 
ــه  ــم، ن ــه در سیاســت گذاری موفــق بوده ای ــا ن متأســفانه م
در نظــارت. در دولت هــا اگــر یکــی ضعیــف باشــد، مجموعــه 
بــرای  برد-بــرد  شــرایط  بنابرایــن  می شــود؛  ضعیــف 
دولت هــا شــرایطی اســت کــه سیاســت گذاری منطبــق بــا 
واقعیت هــا و ظرفیت هــای آن کشــور صــورت بگیــرد و بعــد 

بتــوان بــر آن نظــارت کــرد.
وی ادامــه داد: بیــن ایــن دو امــر بحــث نظــام حاکمیتــی 
مطــرح می شــود. هــر چقــدر ایــن نظــام حاکمیتــی 
ــر می شــویم و فســاد  ــت نزدیک ت ــه عدال ــر باشــد، ب کامل ت
ــوع آن  ــد و درمجم ــد ش ــتر خواه ــفافیت بیش ــر و ش کمت
جامعــه از توزیــع رانــت حداقــل برخــوردار می شــود. وقتــی 
کــه سیاســت گذاری در حوزه هــای مختلــف درســت شــکل 
بگیــرد و بتواننــد در قالــب نظــام حاکمیتــی آن را بــه اجــرا 
دربیاورنــد و مــوازی بــا آن هــم بحــث نظــارت را هم پوشــانی 
بکننــد، می بینیــم آن کشــورها کمتریــن فســاد و شــفافیت 

زیــادی دارنــد.

وی درزمینــه نظــارت دولــت بــا انتقــاد بــه نحــوه تخصیــص 
ــم  ــناس می گوی ــوان کارش ــه عن ــت: ب ــا، گف ــه کااله ارز ب
ــه صــورت نگرفــت. در لیســت  ــن زمین ــی در ای اصــا نظارت
واردکننــدگان بــا ارز 4۲۰۰ کســانی بودنــد کــه بــرای اولیــن بار 

ــد! ــه واردات می کردن ــدام ب اق
 مشکل اصلی ترمینولوژی است

ــا بیــان  دکتــر محمــد خوش چهــره نیــز در ایــن نشســت ب
اینکــه دنیــای ســلطه در خیلــی از مناســباتش دچــار نبــود 
ــه« در  ــت: »رأس کل خطیئ ــار داش ــت، اظه ــفافیت اس ش
ــت.  ــی اس ــوژی و واژه شناس ــا، ترمینول ــت گذاری م سیاس
اســتنباط های  و  مبهم بــودن  چیزهــا  از  خیلــی  منشــأ 
ــا در کمیســیون  ــه م شــخصی اســت. یکــی از مســائلی ک
ــوژی  ــم، ترمینول ــر آن بودی ــس درگی خصوصی ســازی مجل
ــراد  ــم، ای ــت می کنی ــم صحب ــت داری ــاره ران ــر درب ــود. اگ ب
ــن اســت  نظــام تصمیم گیــری و سیاســت گذاری مــا در ای
ــف نشــده اند و شــاخص و  ــا درســت تعری ــن واژه ه ــه ای ک

ــه نشــده اســت. مــاک برایشــان گفت
ــتاورد  ــه دس ــا اینک ــازندگی ب ــا در دوره س ــزود: مث وی اف
ــم، ۱7 هــزار  ــس رفتی ــه مجل ــه ب ــی ک ــی زمان داشــتیم، ول
پــروژه ناتمــام داشــتیم؛ یعنــی پروژه هــای ســازندگی 
چالــش ملــی شــده بــود. تعریــف مفهومــی موقعــی اســت 
کــه بــرای آن شــاخص و مــاک قائــل شــویم و بشــود آن را 
انــدازه گرفــت؛ مثــا منافــع ملــی واژه کلیــدی بــرای تعریــف 
یــک نظــام اســت؛ اما بــدون اینکــه معلوم شــود چــه ابعاد و 
حوزه هایــی دارد، هرکســی هــر کاری کــه می کنــد می گویــد 
در راســتای منافــع ملــی ایــن کارهــا را انجــام دادم؛ در حالی 
ــی اســت.  ــی و ضــد اقتصــاد مل کــه ایــن ضــد منافــع مل
ایــن قصــور از محافــل آکادمیــک و دانشــگاهی و نخبــگان 
اســت کــه راحــت واژه هــا را می گوینــد و بــه چالــش کشــیده 
ــن  ــه ای ــوند ک ــن نمی ش ــم وارد ای ــانه ها ه ــوند. رس نمی ش
ــی چــه؟ شــاخصش چیســت  ــی یعن ــه می گوی ــزی ک چی
کــه مــا ســه چهــار ســال بعــد بــا ایــن اندازه گیــری کنیــم؟

بررسی شفافیت و رانت در نشست دانشگاه تهران

سیاست گذاری و نظارت دولت زیر ذره بین
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: در شفافیت درجا زدیم

قربانی، مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اصفهان:

قصه گویی، ابزاری ارتباطی و فرهنگ ساز در جامعه است
 سالک: نیازهای کانون را اطالع رسانی کنید تا در مجلس چاره اندیشی کنیم

کیمیای وطن زهرا نصیری
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قصه گویــی  بین المللــی  جشــنواره  بیســت ویکمین 
)قصــه زندگــی مــن( مرحلــه اســتانی از ۲۲ مهرمــاه  بــه 
ــودکان و  ــری ک ــرورش فک ــون پ ــه روز در کان ــدت س م

ــزار شــد. ــزی برگ ــل فل ــع در پ ــان واق نوجوان
ایــن جشــنواره در حالــی ۲4 مهرمــاه بــه کار خــود پایــان 
داد کــه برگزیــدگان آن در بخــش زنــان و مــردان هــدی 
احمــدی، مریــم ســامی، ســمیه ســپندی، رضــا ابراهیمی 
ــب  ــه ترتی ــدند و ب ــی ش ــیدی معرف ــن جمش و محس

ــد.  ــب کردن ــم را کس ــا پنج ــای اول ت مقام ه
در بخــش دختــران و پســران )۱4 تــا ۱۸ ســال( فاطمــه 
براتــی، زهــرا طاهــری و پرنیــان یارمنــد موفــق بــه کســب 

مقام هــای نخســت تــا ســوم شــدند. 
در بخــش پدربزرگ هــا و مادربزرگ هــا نیــز مریــم 
معینــی و مســعود شــاهنگی مقام هــای اول و دوم را از 

ــد.  ــود کردن آن خ
قصه گویــی  بین المللــی  جشــنواره  بیســت ویکمین 
)قصــه زندگــی مــن( مرحلــه اســتانی  در ســه بخــش 
ــعه  ــدف توس ــا ه ــی ب ــی و علم ــی، مقاله نویس قصه گوی
و ترویــج فرهنــگ قصه  گویــی، ایجــاد زمینــه بــرای 
ارتقــای دانــش نظــری و تبــادل تجربه هــای مفیــد بیــن 
ــد. ــزار ش ــی برگ ــنت قصه گوی ــای س ــان و احی قصه گوی

در آییــن اختتامیــه  ایــن جشــنواره مهــدی قربانــی، مدیر 
کل کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان اصفهــان 
ــی و  ــزاری ارتباط ــی، اب ــه قصه گوی ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
فرهنگ  ســاز در جامعــه اســت، ادامــه داد: بخــش 
ــه ای  ــای 9۰ثانی ــامل قصه ه ــنواره ش ــن جش ــی ای عموم
ــامل  ــی ش ــش تخصص ــتند و بخ ــم مس ــب فیل در قال
قصه گویــی کاســیک و خــاق بــود کــه در ایــن بخــش 
دختــران و پســران ۱4 تــا ۱۸ ســال، زنــان و مــردان 
۱۸ســال بــه بــاال و مادربزرگ هــا و پدربزرگ هــا شــرکت 

ــد. کردن
ــر  ــنواره 569 اث ــن جش ــرای ای ــد: ب ــادآور ش ــی ی قربان
ــش  ــر در بخ ــه، ۱5۲ اث ــش مقال ــر در بخ ــامل ۲3 اث ش
قصه گویــی و 394 اثــر در بخــش »قصــه  زندگــی مــن« 
بــه دبیرخانــه ارســال شــد کــه درنهایــت 3۰ قصه گــو در 
ــوان و  ــوی نوج ــت قصه گ ــان، هف ــوان و آقای ــش بان بخ
ــا  ــا و مادربزرگ ه ــش پدربزرگ ه ــو در بخ ــج قصه گ پن

بــه مرحلــه اســتانی راه یافتنــد.
ــر از  ــی ۱۱ نف ــداد فرهنگ ــن روی ــت: در ای ــان داش وی بی
ــه  ــد ک ــه ای راه یافتن ــه منطق ــه مرحل ــان ب اســتان اصفه
ــردان، ســه  ــان و م ــده در بخــش زن ــج برگزی شــامل پن
پدربــزرگ و مادربــزرگ و ســه برگزیــده در بخــش 

ــت. ــران اس ــران و پس دخت
ــت ویکمین  ــاری بیس ــال ج ــرد: در س ــار ک ــی اظه قربان

جشــنواره بین المللــی قصه گویــی دو شــاخصه مطلــوب 
داشــت کــه ایــن شــاخص ها نســبت به ســال گذشــته در 
تعــداد زیــاد آثــار ارسال شــده و پیشــرفت چشــمگیر آثــار 

بــه لحــاظ محتــوا ماحظــه شــد.
ــتان  ــی در اس ــتانی قصه گوی ــنواره اس ــزود: جش وی اف
ــوب  ــعار »خ ــا ش ــو و ب ــت 4۲ قصه گ ــا رقاب ــان ب اصفه
ــرد. ــه کار ک ــاز ب ــد« آغ ــن می خواه ــردن تمری زندگی ک

 کودکان، آینده سازان کشور هستند 
ــده  ــالک، نماین ــد س ــلمین احم ــام  و المس حجت االس
مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای اســامی، در مراســم 
قصه گویــی  بین المللــی  جشــنواره  بیســت ویکمین 
افــزود: علــم را در کودکــی آموختــن ماننــد نقــش روی 
ســنگ اســت. اگــر کــودکان مطلــب خــوب و ارزشــی را 
بیاموزنــد تــا پایــان عمــر ایــن مطالــب در فکــر، ذهــن و 

ــد. ــان می مان عملکردش
ــن دو  ــودکان از س ــدی ک ــخصیت توحی ــزود: ش وی اف
ســالگی ســامان می یابــد. اگــر این شــخصیت براســاس 
شــناخت الهــی پایه گــذاری شــود، ایــن کــودکان در آینــده 

بــرای جامعــه فــردی مفیــد خواهنــد بــود.
 نیازهای کانون را اطالع رسانی کنید

ــان در مجلــس شــورای اســامی  ــردم اصفه ــده م نماین
تصریــح کــرد: اگــر کســی کار بــدی کنــد، بــه ایــن دلیــل 
 شــخصیتی اســت کــه در کودکــی او شــکل گرفتــه 

و تمــام مربیــان و اســتادانی کــه در شــکل گرفتن 
ــد او  ــد، در کار ب ــل بوده ان ــودک دخی ــن ک ــخصیت ای ش
شــریک اند. اگــر شــخصی از عمــل زشــت دیگــری 

ــت. ــریک اس ــز ش ــل او نی ــد، در عم ــی باش راض
وی خطــاب بــه مربیــان تصریــح کــرد: کــودکان در دســت 
شــما امانت انــد؛ بــا ایــن امانــت طــوری رفتــار کنیــد کــه 
ــودکان  ــور را ک ــن کش ــده ای ــند؛ آین ــالم باش ــده س در آین
ــا اگــر در  ــه آن هــا برســیم؛ ام می ســازند، اگــر خــوب ب
ایــن راســتا سســتی کنیــم، آینــده کشــور تبــاه می شــود.

وی از مدیــر کل کانــون آمــوزش و پــرورش فکــری 
کــودکان خواســتار گزارشــی بــرای کمیســیون فرهنگــی 
ــان  ــم اســتان اصفه ــد بدانی ــزود: بای مجلــس شــد و اف
چــه نیازهایــی دارد تــا بتوانیــم در ایــن راســتا بــه اســتان 

اصفهــان کمــک کنیــم.
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برگزیدگان مرحله استانی بیست ویکمین جشنواره بین المللی قصه گویی معرفی شدند


