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 آثار و برکات شهادت آیت هللا 
حاج آقا سید مصطفی خمینی

اول آبان ماه مصادف با سالروز شهادت فرزند ارشد 
سید  آقا  حاج  آیت هللا  خمینی)ره(،  امام  حضرت 
مصطفی خمینی است. یاد و خاطره این بزرگوار را 
گرامی می داریم و به روان پاک همه شهدا و ایشان 

درود  می فرستیم. 
تردیدی نیست شهادت آیت هللا حاج سید مصطفی 
انقالب  تاریخ  در  استثنایی  و  فرازی مهم  خمینی، 
اسالمی است. مبارزان و مجاهدانی که سال های 
سال مرارت های مبارزه و درد هجران پیشوای خود را 
تحمل کرده بودند، به نیکی در یاد و خاطر دارند که 
برکات شهادت آن سید عزیز چگونه و تا چه اندازه 
در گسترش روند رو به رشد انقالب مؤثر واقع شد. 
حضرت امام قبال آثار و نتایج این شهادت ها را به 
دشمنان ملک و دین یادآور شده بودند؛ اما به همان 
دلیلی که هشدارهای قبلی آن سید جلیل القدر را به 

فراموشی سپرده بودند...

به قلم مدیرمسئولسرمقاله
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انتقاد شدید کامران 
از وزیر نیرو

 حق آبه حق الناس است
حکومت هم نمی تواند آن را بفروشد

ثبت نام ۱۳۸ هزار اصفهانی  برای 
پیاده روی اربعین

طاعون نشخوارکنندگان، تنوع 
زیستی گیالن را تهدید می کند
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لبنیات، لوازم ساختمانی و 
خودرو تا سه برابر گران شدند
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خواهد شد.

صفحه 2

مدیر کل امور مرزی وزارت کشور:

 مرزبانان ربوده شده
 در سالمت کامل هستند

صفحه 2

ــه  ــاره حق آب ــرو را درب ــر نی ــخ های وزی ــس پاس ــدگان مجل نماین
ــده ندانســتند.  ــان قانع کنن کشــاورزان شــرق اصفه

ســؤال حســن کامــران از وزیــر نیــرو دربــاره جاری نشــدن حق آبــه 
کشــاورزان شــرق اصفهــان در رودخانــه زاینده رود در جلســه علنی 
ــس از شــنیدن  ــدگان پ ــح روز یکشــنبه مطــرح شــد. نماین صب
ــا ۱۱۴ رأی  ــرو ب ــر نی ــان و توضیحــات وزی ــده اصفه ســؤال نماین
موافــق، ۹۶ رأی مخالــف و ۲ رأی ممتنــع از مجمــوع ۲۲۸ نماینده 

حاضــر، پاســخ وزیــر را قانع کننــده ندانســـتند.
ــس شــورای  ــان در مجل ــردم اصفه ــده م ــران، نماین حســن کام
ــاره  ــرو درب ــر نی ــود از وزی ــؤال خ ــرح س ــان ط ــامی، در جری اس
علــت جاری نشــدن حق آبــه کشــاورزان شــرق اصفهــان در 
ــاورزان  ــن کش ــه ای ــن حق آب ــه غارت رفت ــده رود و ب ــه زاین رودخان
اظهــار کــرد: قوانیــن مجــاز ندانســته اســت وزارت نیــرو حق آبــه را 
بفروشــد. مصوبــات شــورای عالــی آب و شــورای هماهنگــی هــم 
بــر ایــن موضــوع تأکیــد دارنــد؛ ولــی متأســفانه این هــا تبدیــل به 

گفتاردرمانــی شــده اســت.
ــا  ــه نیســت؛ ام ــرای هم ــی آب نیســت، ب ــرد: وقت ــه ک وی اضاف
ــال در  ــود. امس ــیم ش ــب تقس ــه تناس ــد ب ــت بای ــی هس وقت
ــا  ــت م ــه مدیری ــید؛ وگرن ــا رس ــه داد م ــدا ب ــت ماه خ اردیبهش
ــد. ــه ش ــب آب اضاف ــر مکع ــون مت ــت. ۵۵۰ میلی ــاز نیس کارس

ــه  ــه کــرد: حق آب ــده مجلــس شــورای اســامی اضاف ــن نماین ای
حق النــاس اســت؛ حکومــت هــم نمی توانــد آن را بفروشــد؛ 
ــه صنعــت  ــم آب شــرب را ب ــد حــق نداری ــون می گوی ــی قان حت
بدهیــم و اگــر اضطــرار بــود، قیمــت آب معلــوم اســت و بایــد بــه 

نــرخ روز محاســبه شــود.
ــان هســتیم.  ــژه محروم ــه به وی ــدار هم ــه داد: طرف ــران ادام کام

ــرب  ــی آب ش ــد، ول ــا باش ــار دری ــتان در کن ــود خوزس نمی ش
نداشــته باشــد. حق آبــه از زمــان صفویــه، قاجــار و رژیــم 
ستمشــاهی بــوده و شــیخ بهایــی آن را به درســتی بــه گونــه ای 

ــر ســر آن نباشــد. ــی ب ــه دعوای ــرده اســت ک تقســیم ک
وی بــا بیــان اینکــه دولت هــای نهــم بــه بعــد آبــی بــه 
ــه،  ــی آن در منطق ــرد: خروج ــار ک ــد، اظه ــه داران نداده ان حق آب
بیماری هــای ســالک و ام اس بــوده اســت. ایــن مــردم نجیــب 
ــک شــعار ناهنجــار  ــی در تجمعاتشــان ی ــد و حت شــهید داده ان
ــان شــعار  ــق اصفه ــه در بعضــی مناط ــم ک ــی ه ــد؛ وقت نداده ان

ــد. ــورد ش ــا برخ ــا آنه ــد، ب ــاری داده ش ناهنج
کامــران بــا انتقــاد از غیبــت وزیــر نیرو در جمــع معترضان یــادآور 
شــد: اگــر یــک شــعار ناهنجــار دادنــد، مــن شــما را مفتــی بــه 
مکــه می فرســتم؛ البتــه اگــر نوبتتــان باشــد؛ امــا مشــهد نوبــت 

ــه مشــهد می فرســتم. ــد؛ شــما را ب نمی خواه
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان 
اینکــه آب حق آبــه داران بــه فــوالد، ذوب آهــن و صنایــع نظامــی 
داده شــده اســت، اظهــار کــرد: همچنیــن ۴۰ هــزار پروانــه چــاه به 
میــزان ۵ میلیــون متــر مکعــب دادنــد؛ همچنیــن ۱۴ هــزار چــاه 
غیرمجــاز هــم وجــود دارد. اصــرار مــن بــر اجــرای قانــون اســت و 
مصوبــه شــورای آب هــم می گویــد رودخانــه مــال حق آبــه داران 
اســت؛ ایــن از زمــان قدیــم بــوده و تأکیــد مــا بــر اجــرای قانــون 

ست. ا
نماینــده اصفهــان در ادامــه فیلمــی از تجمعــات اعتراضــی 
ــه در آن  ــت ک ــش گذاش ــه نمای ــان ب ــرق اصفه ــاورزان ش کش
تصاویــری از برخــورد خشــونت آمیز بــا تجمع کننــدگان نیــز وجود 

ــت. داش

در همیــن زمینــه مســعود پزشــکیان کــه اداره جلســه را بــر عهــده 
داشــت، خطــاب بــه کامــران گفــت: می گوینــد فیلــم مربــوط بــه 

ســال ۹۲ اســت. در این بــاره توضیــح دهیــد.
کامــران گفــت: همیــن حــاال هــم چشــم این هــا را کــور کرده انــد. 
پیرمــردی کــه می گویــد دروغ می گوییــد و فکــر قبرتــان باشــید، 
همیــن امســال ایــن را گفتــه، مــرد باشــید و بــه منطقــه بیاییــد، 
اینهــا را ببینیــد. این هــا بــا نظــام هســتند و علیــه نظــام شــعار 
نمی دهنــد. چــه کســی بــاال ســر شــما )پزشــکیان( ایــن 

حرف هــا را می زنــد.
نماینــده مــردم اصفهــان خطــاب بــه پزشــکیان گفت:  من از شــما 
دعــوت می کنــم همیــن هفتــه بــا وزیــر بــه منطقــه بیاییــد. یــک 
ســال آب زاینــده رود را ول کردنــد کــه آن هــم سیاســی بــود و برای 
انتخابــات ریاســت جمهــوری ایــن اتفــاق افتــاد. دولــت یازدهم و 
دوازدهــم یــک قطــره آب نــداد؛ غیــر از آبــی کــه بــرای انتخابــات 

جــاری کــرد. آن وقــت می گوییــد فیلــم قدیمــی اســت.
ــت  ــی رعای ــون مدن ــس و قان ــون مجل ــه قان ــان اینک ــا بی وی ب
نمی شــود، اظهــار کــرد: آن وقــت می خواهنــد تــازه ۱۲ آبــان 
شــورای هماهنگــی آب را تشــکیل بدهنــد یــا می گوینــد امنیتــی 
شــده اســت؛ امــا اگــر امنیتــی می شــد، ماننــد جاهــای دیگــر 
اصفهــان شــعار ناهنجــار می دادنــد. ایــن آدم هــا نمرده انــد، 

زنده انــد.
ــه اســفند ســال گذشــته مجلــس  ــه مصوب ــا اشــاره ب کامــران ب
دربــاره پرداخــت خســارت کشــت نکردن خاطرنشــان کــرد: ایــن 
مصوبــه اجرایــی نشــده؛ ایــن در حالــی اســت کــه حق آبه هــا از 
زمــان صفویــه اســت و مــا عرضــه حفــظ آن را نداریــم. ضربــه اش 

ــد. را هــم مــردم محــروم می بینن

نماینده مردم اصفهان در مجلس در دفاع از حق آبه کشاورزان چه گفت؟

کامران از وزیر نیرو انتقاد شدید 
حق آبه حق الناس است؛ حکومت هم نمی تواند آن را بفروشد



یادداشت
چالش انتخابات پارلمانی 

افغانستان
نفیسهالهدادی

کارشناسارشدعلومسیاسی
N.A.Dadi@eskimia.ir

ــامگروههــایتروریســتیمأنــوسشــده ــان افغانســتانب
اســتوکمتــرکســیتصــورمیکنــددرایــنکشــوربتــوان

نمادهــایدموکراســیرایافــت.
انتخابــاتپارلمــانافغانســتانبــاســهســالتأخیــرباالخره
ــاید ــرد.ش ــبنک ــانههاراجل ــهرس ــاتوج ــد؛ام ــزارش برگ
ــانافغانســتاناز ــروزپارلم ــهام ــاب ــهت ــلک ــندلی ــهای ب
اســتقاللبرخــوردارنبــودهوتصمیــممهمــینگرفتــهاســت.
شــایدبرعکــسســایرانتخابــاتبرگزارشــدهدرافغانســتان
ایــنانتخابــاتمهــمباشــد؛زیــرادرپیونــدمســائل
افغانســتانوامنیــتکشــورهایمنطقــهغــربآسیاســت؛
ازایــنمنظــروبــاتوجــهبــهاینکــهیکــیازخاســتگاههای
ــود ــیمیش ــتانمعرف ــترافغانس ــشبیش ــدهوداع القاع
ــالش ــهت ــامتوج ــیاریازنگرانیه ــالبس ــنح ودرعی
آمریــکابــرایبازگردانــدنبخشهایــیازداعــشبــه
افغانســتاناســت،بــهنظــرمیرســدنتایــجایــنانتخابــات
ونزدیکــییــادوریچهرههــایمنتخــببــهآمریــکابتوانــد

ــد. امنیــترادچــارچالــشکن
ــتانی ــد؛افغانس ــتقلنمیخواه ــتانیمس ــکاافغانس آمری
وابســتهمیخواهــدکــهبــهعلــتنزدیکــیبــهمــرزایــران
اهمیــتداردومیتوانــدمــرزشــرقیایــرانرادچــارتزلــزل
کنــد.ازســویدیگربیدارشــدناحساســاتناسیونالیســتی
ــای ــهکاهــشج ــرب ومیهنپرســتانهدرافغانســتانمنج
ــردن ــادورک ــکاب ــنآمری ــود؛بنابرای ــکامیش ــایآمری پ
افغانســتانازاطالعــاتعلمیسیاســیوایجــادتفرقــهبین
قبایــلآنهمچنــانبــهغارتگــریخویــشادامــهمیدهــد.
دموکراســیبنــدزدهافغانســتانهمــراهبــاعوامــلداخلــی
وخارجــیمتعــددیمانــعثبــاتاســت.دموکراســی
ــردم ــریم ــلبراب ــااص ــلب ــیاصی ــتان،دموکراس افغانس
ــیو ــهدموکراســیواردات ــردمنیســت،بلک ــتم وحاکمی
ــش ــورخوی ــرایحض ــکاب ــهآمری ــتک ــدهاس نسخهش
ــه ــدگانب ــترأیدهن ــنامنی ــت.تأمی ــردهاس ــیک طراح
ــاال ــنح ــاهمی ــیت ــشانتخابات ــنچال ــوانبزرگتری عن
ــهدر ــیک ــهخونین ــسازحادث ــژهپ ــت؛بهوی ــرحاس مط
ــن ــاد،ممک ــاقافت ــدگاناتف ــرایرأیدهن ــلب ــربکاب غ
اســتمشــارکتدرانتخابــاتکمتــرشــود.رعبووحشــت
حاصــلازحضــورچندیــنگــروهتروریســتیخــودازعوامل

ــت. ــاتاس ــوردرانتخاب ــدهحض بازدارن

کوتاه از سیاست
خلیج فارس ثبت جهانی شد

مهــدیمیرصالحــی،مدیــرکلدفتــرمالکیــتفکری
وزارتصنعــت،درنشســتیخبــریبــااشــارهبــهثبت
جهانــیخلیــجفــارسدروایپــوگفــت:خیلــجفــارس
بــاپیشــوندمرواریــددرســازمانمالکیــتفکــریبــه

ثبترسـید.
ــتو ــچدول ــسهی ــنپ ــرد:ازای ویخاطرنشــانک
ــام ــان ــدایــنخلیــجراب کشــوروســازمانینمیتوان

ــد. ــذاریکن ــرینامگ دیگ
ــههمــت ــابیــاناینکــهایــناقــدامب میرصالحــیب
وزارتصنعــتبــودهاســت،افــزود:فراینــدثبــتدو

سالهبودهاست.
ــاخلیــجفــارس ــاناینکــهدرگذشــتهتنه ــابی ویب
ــت ــزود:براســاسســندثب ــودهاســت،اف مطــرحب
ــج ــنخلی ــذاریای ــارس«نامگ ــجف ــدخلی »مرواری
ــالف ــارس«خ ــجف ــدخلی ــام»مرواری ــرازن ــهغی ب

قوانینبینالمللیاست.
ــت ــوعثب ــارسازن ــجف ــتخلی ــهوی،ثب ــهگفت ب
ــدأونشــانجغرافیاســت؛از ــتازاســامیمب حمای
ــتشــدهاســت. ــهثب ــامنطق ــنحــوزهب ــنروای ای
ویاضافــهکــرد:پرونــدهایــنثبــتبراســاسقانــون
الحــاقدولــتایــرانبــهموافقتنامــهلیســبون
ــیآن ــدأوثبــتجهان ــارهحمایــتازاســامیمب درب
مصــوبمجلــسوهمچنیــنقانــونالحــاقدولــت
ــی ــازمانجهان ــیسس ــیونتأس ــهکنوانس ــرانب ای
مالکیــتفکــریمصــوبســال1380مجلــس

تشکیلشد.
مدیــرکلدفتــرمالکیــتفکــریوزارتصنعــتثبــت
ــر ــندفت ــرای ــاتدیگ ــرراازاقدام ــولدیگ 6محص
ــالت، ــنمح ــنگتراورت ــد:س ــادآورش ــردوی ــامب ن
ــات، ــرانقائن ــارس،زعف ــتانف ــتهباناس ــراس انجی
گــزاصفهــان،گــزبلداجــیوکشــمشمالیــرازدیگــر
ــی ــازمانجهان ــهدرس ــتک ــیاس ــوالتایران محص

ــترســید. ــهثب ــتفکــریب مالکی
ویرتبــهایــراندرثبــتجهانــیراچهــارمذکــرکــرد
ــه ــادآورشــد:فرانســه،اســپانیاوچکســلواکیب وی
ترتیــبرتبههــایاولتــاســومرادرایــنزمینــه

دارند.

رئیس قوه قضائیه:
 دربرابر مفسدان اقتصادی 

کوتاه نمی آییم
ــی ــیدرجمــعمســئوالنعال ــیالریجان آیــتهللاآمل
قضایــیکشــوربــااشــارهبــهتأییــدحکــماعــدامبرای
ــد ــنومحم ــدمظلومی ــادی)وحی ــداقتص دومفس
ســالم(گفــت:مــادربرابــرمفســدانوبــرایبرخــورد
ــامرا ــنپی ــزود:ای ــم.ویاف ــاهنمیآیی ــاکوت ــاآنه ب
ــدیدترین ــارش ــهدرانتظ ــمک ــدانمیدهی ــهمفس ب

برخوردهــاباشــند.
ــیتصریــحکــرد:ســودجویی آیــتهللاآملــیالریجان
ومنفعتطلبــیبرخــینهتنهــابــهمــردمضــرر
ــهآســیابدشــمن ــنکارآبب ــاای ــهب ــد،بلک میزن
ــمیــکعــده ــماجــازهدهی ــانمیتوانی ــد.م میریزن
افــرادازجیــبهمــهمــردمبــرایخــودپــولجمــع

کننــد.
رئیــسقــوهقضائیــهگفــت:عــدهایفکــرمیکننــد
ــددر ــد،بای ــانســرمایهدارن ــاردتوم ــزارمیلی ــره اگ
ایــنشــرایطآنرابــه۵هــزارمیلیــاردتومــانتبدیــل
کننــد؛درحالــیکــهایــنموضــوعباعــثتالطــمدر

ــود. ــورمیش کش
ــگاقتصــادیدلبســته ــهجن ــزود:دشــمنب ویاف
اســتومیخواهــدازایــنراهبــهکشــورصدمــهبزند.
درشــورایهماهنگــیاقتصــادیاقدامــاتخوبــیدر
جریــاناســتتــادرمقابــلجنــگاقتصادیدشــمن

وعملیــاتروانــیدشــمنبایســتیم.

نفیسهالهدادی
کارشناسارشدعلومسیاسی

N.A.Dadi@eskimia.ir

حجتاالســالموالمســلمینمحســنی
مســئوالن نشســت حاشــیه در اژهای
ــارهآخریــنوضعیــت عالــیقضایــیدرب
پرونــدهمحکومــانبــهاعــدامگفــت:
پــسازاعتــراضکســانیکــهحکمشــان
ــیاالرضدردادگاه ــدف ــوانمفس ــهعن ب
ــا ــدهآنه ــود،پرون ــدهب ــادرش ــدویص ب
بــرایطــیتشــریفاتقانونــیبــهدیــوان
عالــیکشــورارســالشــد.درایــنزمینــه
دونفــرازیــکپرونــدهبودنــدونفــرســوم
ازیــکپرونــدهدیگــر.دربــارهپرونــدهنفر
ــت. ــدهاس ــریدادهنش ــوزنظ ــومهن س
ــاد ــیزی ــدهخیل ــمآنپرون ــهحج البت
ــددی ــالیانمتع ــیس ــونط ــت؛چ اس
چنــدکارتــنحجــم حــدود و بــوده
هنــوز بنابرایــن اوســت؛ پروندههــای

رســیدگیبــهآنهــادردیــوانعالــیکشــور
ــامنرســیدهاســت. ــهاتم ب

از بعضــی گفــت: اژهای محســنی
اســتانهاییکــهدادگاهویــژهبهتازگــی
ــهزودی ــدهاســت،ب ــاتشــکیلش درآنه
شــروع را خــود رســیدگیهای
ــهاســتانهرمــزگانکــه میکننــد؛ازجمل
ــده ــنهادش ــتهوپیش ــیداش پروندههای
تشــکیل آنجــاشــعبههایی در اســت
شــود.درشــیرازهمدادگاهتشــکیلشــده
ــا ــمی ــانه ــژهاصفه ــتودادگاهوی اس
شــروعبــهکارکــردهیــابــهزودیشــروع

ــرد. ــدک ــهکارخواه ب
ــن ــهدرای ــریک ــبدیگ ــت:مطل ویگف
نشســتمســئوالنقضایــیمطــرحشــد
ــود ازطــرفرئیــسســازمانزندانهــاب
ــهای ــالبودج ــرایامس ــدب ــانش وبی
لحــاظشــدهاســتوزمانــیکــهآن

ــاظ ــالح ــازمانزندانه ــرایس ــهب بودج
ــازارو ــاناتب ــشازنوس ــود،پی ــدهب ش
افزایــشقیمــتبهویــژهقیمــتارزاق
عمومــیمثــلگوشــت،برنــجو...و
مایحتــاجدیگــریکــهمــوردنیازســازمان
زندانهاســت،تعییــنشــده؛امــااکنــون
کفــاف هیچوجــه بــه بودجــه ایــن
نیــازســازمانزندانهــارانمیدهــد.
ــن ــارهای ــوددرب ــتنمیش ــیاس طبیع
مســائلدرمــوردزندانــیکــمکاریو
نمیشــودازبهداشــتیــاغــذایاوکســر
ــهقــرارشــد کــرد؛بنابرایــندرایــنزمین
کارگروهــیمتشــکلازمعاونــتراهبــردی
ــه ــهب ــوهقضائی ــیق ــتیبانیومال وپش
همــراهرئیــسســازمانزندانهــاحتمــا
ایــنموضــوعرادنبــالکننــدکــهدرایــن
راســتابــاتوجــهبــهکســریایکــهوجــود
تــا صــورتگیــرد چارهاندیشــی دارد،
ســازمان و زندانیــان بــرای مشــکلی

زندانهــاپیــشنیایــد.
ــندر ــهم ــهایک ــرد:نکت ــوانک ویعن
اینجــااضافــهمیکنــمدربــارهافســاد
اینبــاره در مــا اســت. االرض فــی
قانــون مــاده۲88 ازجملــه قوانینــی

داریــم. را اســالمی مجــازات

ــا ــمحتم ــردمخواهــشمیکن ــنازم م
ــد.بحمــدهللابیشــتر ایــنرامطالعــهکنن
مــردممــاباســوادهســتندوخوباســت
بــهقوانیــنمراجعــهکننــدوقوانیــن
قانــونمجــازات ازجملــه بخواننــد؛ را
اخاللگــراندرنظــاماقتصــادیکشــور
ــراترا ــونتعزی ــال6۹وقان ــوبس مص
درایــنزمینــهداریــم.مــردمحتمــاایــن
مســائلرابخواننــدوآنرابــهکســانیکه
ــهکارخــالفمیافتنــد، خــدایناکــردهب
توجــهبدهنــد؛بهویــژهمــاده۲86قانــون
تأکیــددارمکــه مجــازاتاســالمیرا

ــد. ــردمبخوانن م

ــن ــارهای ــرد:درب ــانک محســنیاژهایبی
قوانیــنچیــزیکــهمهــماســت،اینکــه
ــامو ــانظ ــهب ــدمقابل ــیقص ــرکس اگ
ــر ــااگ ــدی ــتهباش ــدازیداش ــدبران قص
ــد ــتهباش ــهداش ــهنتیج ــمب ــیعل کس
کــهکاراوضربــهبــهنظــاماســت،یعنــی
ممکــناســتقصــدنداشــتهباشــد،امــا
ــه ــیک ــنکارهای ــهای ــهاینک ــمداردب عل
ــه ــهب ــهآنضرب ــد،نتیج ــاممیده انج
نظــاممیشــود،عمــلاوازحیــثافســاد
ــود. ــریخواهــدب ــلپیگی فــیاالرضقاب
ســخنگویدســتگاهقضــاگفــت:اکنــون
ــه ــالشاســتب ــالت ــهدشــمندرح ک
مــردممــاواقتصــادمــافشــارواردکنــد
ــا ــتدرتنگن ــاظمعیش ــردمراازلح وم
ــدوارزاقو ــیبیای ــرکس ــد،اگ ــرارده ق
ــکار ــلدارورااحت ــیمث ــاجعموم مایحت
کنــدکــهگرانتــربفروشــد،قطعــانتیجــه
بــهنظــاماســت؛ ایــنکاراوضربــه
بنابرایــنبــهایــنکارتوجهداشــتهباشــند؛
ــن ــهای ــدچگون ــامیگوین چــونخیلیه
فــردمفســدفــیاالرضاســت.بــرای
ــون ــدقان ایــنموضــوعبهتــراســتبرون
رامطالعــهکننــدوببیننــدقانــونچگونــه
مفســدفــیاالرضراتعریــفکردهاســت.

شــهریارحیــدری،مدیــرکلامــورمــرزیوزارتکشــور،بــااشــارهبــه
آخریــنوضعیــتمرزبانــانربودهشــدهایرانــیاظهــارکــرد:مرزبانــان

ربودهشــدهســالمودراختیــارگروهــکتروریســتیهســـتند.
مدیــرکلامــورمــرزیوزارتکشــوربــابیــاناینکــهپیگیریهــابــرای
آزادیایــنعزیــزانپیوســتهادامــهدارد،گفــت:اقدامــاتالزمازســوی
دولــتجمهــوریاســالمیایــرانوازطریــقوزارتکشــوروخارجــهدر
حــالانجــاماســتوامیدواریــمایــنموضــوعازطریــقدیپلماســیبــه
ســرانجامبرســد.ویادامــهداد:وزیــرکشــوراعتــراضخودرابــهدولت
پاکســتاناعــالمکــردهوازایــنکشــورخواســتهاســتتمــاماقدامــات

الزمرابــرایآزادیمرزبانــانانجــامدهــد.
ــورمان،در ــهکش ــورخارج ــرام ــف،وزی ــوادظری ــنمحمدج همچنی
توضیــحآخریــناقدامــاتصورتگرفتــهبــرایمرزبانــانربودهشــدهدر
میرجــاوهگفــت:دولــتپاکســتاناذعــانداشــتهدرصــورتهمــکاری

ایــرانپیگیــرپیداکــردنمرزبانــانربودهشــدهخواهیــمبــود؛درواقــع
مســئولیتدولــتپاکســتانبــهجهــتاتفــاقایــنحادثــهونگهــداری

ایــنمرزبانــاندرخــاکایــنکشــوراســت.
ویافــزود:بــههمــراهســردارباقــریودرســطوحدیگــربــادولتمــردان
ومســئوالنکشــورپاکســتانصحبــتکردیــمتــاحضورشــانرادرمــرز
ــاایــرانافزایــشدهنــد؛البتــهجمهــوریاســالمیایــران مشــترکب

حضــورخوبــیدرمــرزمشــترکخــودبــاپاکســتاندارد.
وزیــرامــورخارجــهدرمجلــسشــورایاســالمییــادآورشــد:بــهنظــر
ــااز ــرایآنه ــدب ــتانوهن ــاافغانس ــتانب ــترکپاکس ــایمش مرزه
اهمیــتبیشــترینســبتبــهمرزمشــترکبــاایــرانبرخــورداراســت؛
امــابــهمــاوعــدهافزایــشحضــوردرشــرایطمناســبدادنــد؛هرچنــد
ــش ــرزحاکمیتشــانافزای ــیازم ــیدربخشهای ــاققبل ــسازاتف پ

پیــداکــردهاســت.

بــا گفتوگــو در عربســتان، خارجــه وزیــر الجبیــر، عــادل
ــاض ــت:ری ــارداش ــکااظه ــوزآمری ــیفاکسنی ــبکهتلویزیون ش
ــالخاشــقجی ــازاتمســئوالنکشتهشــدنجم ــهمج ــمب مصم
اتفــاق ایــن از اطالعــی هیــچ محمدبنســلمان و اســت

ندارد.
ویدربــارهاظهــاراتومواضــعاعضــایکنگــرهآمریــکامبنــیبــر
اینکــهبنســلمانپشــتقتــلخاشــقجیاســتودرخواســتها
ــخداد: ــهپاس ــتاناینگون ــدیعربس ــاریاوازولیعه ــرایبرکن ب
اظهــاراتقانونگــذارانآمریکایــیاحساســیوازرویاحساســات
ــتو ــردچــهکســیآنراهدای ــممیگی اســت.عربســتانتصمی

رهبــریکنــد.
ــاالیســعودیراازنوارهــای الجبیــراطالعداشــتنمقامــاتردهب
ادامــه در و ردکــرد قتــلخاشــقجی از صوتــیضبطشــده

ــات ــهتحقیق ــدهوادام ــنپرون ــقای ــیحقای ــایتمام ــهافش ب
ســعودیهاوعــدهدادومدعــیشــدملــکســلمانبــنعبدالعزیز
ــازاتمســئوالنآناســت. ــقومج ــهافشــایحقای ــمب مصم

رئیــسدســتگاهدیپلماســیعربســتانآنچــهرابــرایخاشــقجی
ــه ــدوب ــریشــنیعخوان ــاده،اشــتباهیفاحــشوام ــاقافت اتف

ــوادهخاشــقجیتســلیتگفــت. خان
ویبــادفــاعازتفســیرکشــورشدربــارهقتــلخاشــقجیواینکــه
اوبــهدســتتیــمامنیتــیکشــورشکشــتهشــدهدرحالــیکــه
ــودهاســت، ــمپزشــککالبدشــکافیب ــنتی ــیازاعضــایای یک
ــان ــرهدرزم ــم1۵نف ــایتی ــاماعض ــمتم ــورنمیکن ــت:تص گف
ــی ــرادبازجوی ــناف ــاازتمــامای ــد.م ــهدرکنســولگریبودن حادث
ــهآنجــافرســتاده وتــالشمیکنیــمبفهمیــمچطــوراحضــاروب

ــم. ــاشمیکنی ــتراف ــامحقیق ــدهاندوتم ش

 مرزبانان ربوده شده 
در سالمت کامل هستند

عادل الجبیر:

قتل »خاشقجی«، اشتباهی فاحش است

سیاسـت2

،،
اگــر کســی بیایــد و ارزاق و مایحتــاج 
عمومــی مثــل دارو را احتــکار کنــد کــه 
گران تر بفروشد، قطعا نتیجه این کار 

او ضربــه بــه نظــام اســت

ــنای ــیس ــتیپارلمان ــروهدوس ــسگ ــکارر،رئی ــپبون فیلی
فرانســهوایــران،درنشســتخبــریرؤســایگروههــای
دوســتیپارلمانــیمجالــسملــیوســنایفرانســهومجلــس
ایــرانبــااشــارهبــهســفرهیئــتپارلمانــیفرانســویبــهایــران
ــتانه ــندرآس ــوازوهمچنی ــتیاه ــوادثتروریس ــسازح پ
اعمــالدوردومتحریمهــایآمریــکاعلیــهایــرانتصریــحکــرد:
ــارهراهکارهــایعملــیصحبــتکنــم؛همــواره میخواهــمدرب
ــا ــهب ــرایمقابل ــاتالزمراب ــاشــماامکان ــامیپرســندآی ازم
تحریمهــایآمریــکاعلیــهایــرانداریــدتــابــهصورتمســتقل
ازمــاحمایــتکنیــد؛بایــدصادقانــهبگویــمجــوابدادنبــهاین
پرســشســختاســت؛درعیــنحــالنیــزغیرممکننیســت.
رئیــسگــروهدوســتیپارلمانــیســنایفرانســهوایــراندرباره
راهکارهــایطــرفاروپایــیبــرایحفــظبرجــامافزود:نخســت
احیــایقانــونانســداد1۹۹6اســتکــهپاســخسیاســیفــوری
ــدام ــود؛اگرچــهاق ــکاازبرجــامب ــهخــروجآمری ــاب اروپاییه
ــههــرحــالیــکجــواب عملــیدرســتیدیــدهنشــد،امــاب

سیاســیبــود.
اتصــال را اروپایــی دوم عملــی راهــکار بونــکارر فیلیــپ
دســتکمیــکبانــکایرانــیبــهســوئیفتاعــالمکــرد
ــر ــا4نوامب ــهدرتالشــیمت ــیک ــدامعمل ــناق ــت:درای وگف

ــوئیفت ــهس ــیب ــکایران ــکبان ــود،دســتکمی ــیش اجرای
وصــلمیشــودتــاازآنطریــقمــراوداتبانکــیوپولــیبــرای
کاالهــاوخدماتــیکــهمشــمولتحریمهــانمیشــوند،ادامــه

ــد. یاب
ــت: ــزگف ــانی ــوماروپاییه ــیس ــکارعملیات ــارهراه ویدرب
ــژه،راهــکاری ــااهــدافوی ــاهمــاناقــدامب سیســتمSPVی
اســتثناییاســتوآن،ایجــادســازوکاریبــدونوجــودبانــک
ــا ــرانب ــادالتتجــاریای ــیمب ــیاســت؛یعن ــراوداتپول وم
کشــورهایآســیایینظیــرچیــنوهنــددرایــنسیســتمثبــت
ــود ــدخ ــهازایخری ــدیماب ــاهن ــیی ــرفچین ــودوط میش
ــت ــادریاف ــدکاالازاروپ ــاخری ــولی ــورتپ ــهص ــرانراب ازای

میکنــد.
ــنسیســتم ــاای ــهآی ــنپرســشک ــهای ــکارردرپاســخب بون
ســریعوتــا4نوامبــراجرایــیمیشــودنیــز،گفــت:دوزمــان
وجــوددارد؛اولیــنزمــان4نوامبــرواجــرایمرحلــهدوم
ــانی ــالانس ــهکان ــراناســتک ــهای ــکاعلی ــایآمری تحریمه
بــرایانتقــالمــوارددارویــیوکشــاورزیبــهایــرانراشــامل
میشــود؛امــازمــاندومآنچالشــیبــرایماســتکــهالبتــه
فکــرنمیکنیــمتــا4نوامبــراجرایــیشــودواحتمــاالشــش

ــیخواهــدشــد. ماهــهاول۲01۹عملیات

مدیــرعامــلشــرکتبریتیــشپترولیــومکــهدوهفتــهپیــش
ــالم ــود،اع ــافشــدهب ــرانمع ــهای ــیعلی ــاینفت ازتحریمه
کــرد:ایــنشــرکتبــاســازوکاریکــهاروپاییهــابــرایحفــظ
ــراه ــد،هم ــرانایجــادمیکنن ــاای ــادالتخــودب تجــارتومب

نخواهــدشــد؛زیــراریســکبزرگــیاســت.
بــابدادلــی،مدیــرعامــلشــرکتانگلیســیبیپــی،بهتازگــی
اعــالمکــردهاســتبــاســازوکاراروپاییهــابــرایحفــظ

ــرانهمــراهنخواهــدشــد. ــاای همــکاریب
ــام ــازوکاروانج ــنس ــهای ــتنب ــتپیوس ــهاس ــیگفت دادل

ــت. ــیاس ــکبزرگ ــرانریس ــاای ــادالتب مب
بــهگــزارشفــارس،شــرکتانگلیســیبریتیــشپترولیــومدر
میــدانگازی»رهــام«مشــترکیبــاایــرانوانگلیــسفعالیــت
ــن ــریشــهرابردی ــدانگازیدر400کیلومت ــنمی ــد.ای میکن
درآبهــایســاحلیاســکاتلنددردریــایشــمالقــراردارد.

دادلــیهمچنیــندربــارهقیمــتنفــتنیــزاعــالمکــرد:قیمــت
فعلــی80دالردرهــربشــکهبــرایجهــانپیامــدخوبــینــدارد.
مدیــرعامــلشــرکتانگلیســیبریتیــشپترولیــومنظــرخــود
ــن ــرم ــهنظ ــت:ب ــهاس ــنگفت ــتچنی ــدهقیم ــارهآین رادرب
ــا60دالرمناســباســت. ــتدرمحــدوده۵0ت قیمــتنف

بــهاعتقــادمدیــرعامــلبریتیــشپترولیــومقیمــتنفــتبــه

صــورتتصنعــیزیــادبــودهودلیــلعمــدهآن،کاهــشتولیــد
نفــتونزوئــالوتحریمهــاینفتــیعلیــهایــراناســت.

تنشهــای فروکــش از پــس اســت معتقــد دادلــی
ژئوپلیتیکــیقیمــتنفــتدوبــارهبــهمحــدوده60تــا6۵دالر

برمیگــردد.
آمریــکاحــدوددوهفتــهپیــشبــهشــرکتبریتیــشپترولیوم
وســریتاانــرژیمجــوزجدیــدیبــرایادامــهفعالیــتمیــدان
گازیدریــایشــمالدادکــهبخشــیازآندرمالکیــتایــران
ــه ــادریاســتک ــاین ــیازمعافیته ــوردیک ــنم اســت.ای
ــی ــاینفت ــدنتحریمه ــتانهاجراییش ــپدرآس ــتترام دول

ایــراناعطــاکــردهاســت.
ــد ــنتمدی ــودای ــردهب ــالمک ــهایاع ــرژیدربیانی ــریتاان س
ــهام ــتس ــالمالکی ــدانتق ــدفراین ــازهمیده ــتاج معافی
ــروسوکیــت بریتیــشپترولیــومدرمیادیــنگازیرهــام،ب

ــود. ــلش ــهشــرکتســریتاتکمی ب
ــه ــهایجــادحســابیاســتک ــدمشــروطب ــنمجــوزجدی ای
تمامــیعایــدیازایــنمیــدانتــازمانــیکــهتحریمهــا

پابرجاســت،درآنواریــزشــود.
ســریتااعــالمکــردایــنمجــوزتــا31اکتبــر۲01۹معتبــراســت
وممکــناســتبــهمحــضدرخواســتدوبــارهتمدیــدشــود.

آب پاکی غول نفتی انگلیس روی دست ایران

بریتیش پترولیوم: با سازوکار اروپا همراه نمی شویم
 در تالشیم تا 4 نوامبر 

دست کم یک بانک ایرانی به سوئیفت وصل شود

دوشــنبه اســالمی انقــالب معظــم رهبــر
گذشــته)۹7/07/۲3(درابتــدایجلســهدرس
خــارجفقــهخــود،درتوضیــح»نامــهحضــرت
و مســئوالن بــه خطــاب امیرالمؤمنیــن)ع(
ــانرا ــفآن ــیوظای ــی«بعض ــاننظام فرمانده
برشــمردندوایــننامــهرابــهمثابــهدســتورکاری
بــرایهمــهمدیــراننظــاماســالمیدانســتندو
بــااشــارهبــهفرازهایــیازایــننامــهگفتنــد:در
ــل ــهدلی ــویاگــرکســیب منطــقحکومــتعل
مســئولیتشدارایامتیــازواحترامــیشــد،ایــن
ــردم ــام ــاراوراب ــالقورفت ــداخ ــوعنبای موض

ــد. ــردمدورکن ــدواوراازم ــربده تغیی
افزودنــد: خامنــهای آیــتهللا حضــرت
مســئوالننظــاماســالمیبداننــدشــکرنعمــت
مسئولیتشــاندرایــناســتکــهبهبنــدگانخدا

نزدیکــیبیشــتریپیــداکننــد،بــاآنــاننشســت
وبرخاســتکننــدونســبتبــهآنهــامهربانــیو

ــد. ــرجدهن ــهخ ــتریب ــهبیش توج
ــهفــرازدیگــریازایــننامــه ایشــانســپسب
دربــارهموضــوعشــفافیتمســئوالنپرداختنــد:
ــم ُدوَنکُ ــنَّ ــِدیَانالََاحَتِجَب ــمِعن َلکُ »َاالَواِنَّ

ــرب«. ــیَح ــّرًااِالّف ِس
ــرت ــهحض ــرازازنام ــنف ــرحای ــاندرش ایش
بســیار نکتــه »ایــن گفتنــد:  علــی)ع(
ــاالســر ــهح ــنشــفافیتیک ــیاســت؛ای مهم

زبانهاســتکــه»آقــاشــفاف،شــفاف«،درکالم
امیرالمؤمنیــناســت.بعضیهــاعــادتکردهانــد
هــرچیــزخوبــیراکــهدرجامعهاســالمیاســت
نســبتبدهنــدبــهغربیهــا.واقعــاانســان
بعضیهــا! کوتهفکــری از میکنــد تعجــب
توجــهبــهمــردم،آراءمــردم،اهتمــامبــه
ــادگرفتیــم ــد»مــاازغربیهــای مــردم،میگوی
ــالمی ــعاس ــهمناب ــهب ــیمراجع ــارا«؛وقت اینه
امیرالمؤمنیــن کلمــات وقتــی نمیکنیــد،
نمیخوانیــد، را اســالم مکــرم رســول و

ــاد ــه،ازغربیهــابایــدی ــدنیســتید،خــببل بل
ــه ــنویدک ــامیش ــدبعضیه ــد.میگوین بگیری
ــاد ــای ــهم ــاب ــنشــفافیتراهــمآنه ــه،ای »بل
دادنــد«؛نخیــر؛شــفافیتراامیرالمؤمنیــنیــاد
داده؛میگویــدحــقشــمابــرمــن-یعنــی
حقــیکــهشــماپیــشمــنداریــد-ایــناســت
ــچ ــدارم؛هی ــانن ــچرازیراازشــماپنه ــههی ک
حرفــیراازشــماپنهــاننکنــم؛مگــردرجنــگ
ــمن ــادش ــهب ــائلیک ــگومس ــائلجن ومس
اینجــانمیشــودحرفهــا طــرفهســتیم؛

ــم،شــما ــهگفتی ــیک ــونحــرفراوقت رازد؛چ
ــه،درایــن شــنفتی،دشــمنهــممیشــنود.بل
مســائلحــرب-حــرب،اعــمازهمیــنحــرب
بهاصطــالحنظامــیوماننــداینهاســت-در
مســائلامنیتــی،درمســائلنظامــی،درمســائل
گوناگونــیکــهجنــگداریــمبــادشــمن،مقابلــه
بــادشــمنداریــم،بلــه،اینجــاجــایافشــاگری
ــر ــادرغی نیســت،جــایشــفافیتنیســت؛ام
الَ »َان مــردم، عمومــی درمســائل اینهــا،

ــّرًا«. ــمِس ُدوَنکُ ــنَّ َاحَتِجَب
ــد ــهتأکی ــننکت ــرای ــالبب ــمانق ــرمعظ رهب
کردنــد:مســئوالنجــزدرمــواردنظامــی،امنیتی
ــد ــم،بای ــهداری ــادشــمنمقابل ــهب ــوریک وام
ــان ــچرازیراازمــردمپنه شــفافباشــندوهی

نکننــد.

رهبر معظم انقالب در درس خارج فقه:
مسئوالن باید شفاف باشند 

مسئوالن جز در موارد نظامی و امنیتی، هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند

 بخشی از جسد »خاشقجی« 
به ریاض منتقل شده است

ــر ــردماه ــالمک ــیاع ــلازمنابع ــهنق ــدلایســتآیب می
ــدســعودی،بخشــیاز ــظشــخصیولیعه مطــرب،محاف
جســدجمــالخاشــقجی،روزنامهنــگارمخالفعربســتانی،

ــهریــاضمنتقــلکــردهاســت. راازاســتانبولب
ایــنپایــگاهنوشــت:چمدانهــایماهــرعبدالعزیــزمطــرب
ــتداشــتن ــهعل ــرودگاهاســتانبول،ب درزمــانخــروجازف
گذرنامــهدیپلماتیکبازرســینشــدهاســت.مطــربدرزمان
تــرکفــرودگاهآتاتــورکعجلهداشــت.اواحتماالبخشــیاز
جســدخاشــقجیرابــاچمدانهــایبزرگــیکــههمــراهخود
داشــتهازاســتانبولخــارجوبــهریــاضمنتقــلکردهاســت.

 عصبانیت روس ها از 
تصمیم خطرناک ترامپ

اقدامــات از مــورد جدیدتریــن در ترامــپ
از را آمریــکا اعــالمکــرد یکجانبهگرایانــهخــود
میانبــرد هســتهای موشــکهای منــع پیمــان
خــارجمیکنــد؛پیمــانمنــعموشــکهایهســتهای
میانبــرد)آیاناف(درســال1۹87درواشــنگتنمیان
رهبــرانآمریــکاوشــورویبــرایحــذفموشــکهای
ــپاز ــروجترام ــد.خ ــاش ــردامض ــردوکوتاهب میانب
»پیمــانمنــعموشــکهایهســتهایمیانبــرد«
بهشــدتخشــمروسهــارابرانگیختــهوآنهــااعــالم
ــدکــرد. ــناقــدامترامــپراتالفــیخواهن ــدای کردهان

دلخوری نخست وزیر جدید عراق 
از العبادی

بــهگــزارشروزنامــهالحیــاه،عــادلعبدالمهــدی،نخســتوزیر
ــار«و ــالحواإلعم ــیونهای»االص ــهفراکس ــراق،ب ــفع مکل
»البنــا«کــهاکثریــتکرســیهایپارلمــانرادراختیــاردارنــد،
گفتــهاســتازتصمیمــاتشــتابزدهحیــدرالعبــادیدربــاره
تعییــنمدیــرانعالــیدروزارتخانههــاکــهفعالیــتدولــترا
دچــارتنــشمیکنــد،ناخرســنداســت.ایــندوفراکســیون
نیــزمتعهــدشــدندایــنمســئلهرادرپارلمــانمطــرحکننــد.
دفتــرعبدالمهــدیاعــالمکــردویازنزدیــکتصمیمــات
العبــادیرازیــرنظــرداردوپــسازاینکــهدولتــشرأیاعتماد
پارلمــانراگرفــت،درایــنتصمیمــاتبازنگــریخواهــدکــرد.

پیشنهاد سناتور آمریکایی برای 
تنبیه آل سعود

بــهگــزارشاســپوتنیک،مقامــاتســعودیروزجمعــهاعالم
کردندخاشــقجیطیدرگیریدرکنســولگریعربســتاندر
اســتانبولبــهقتــلرســیدهاســت.مارتیــنهینریچ،ســناتور
ــت ــپخواس ــتترام ــو،ازدول ــتنیومکزیک ــراتایال دموک
بــهدلیــلقتــلجمــالخاشــقجیمانــعازصــادراتنفــت
ــاالت ــت:ای ــود.ویگف ــدهش ــاالتمتح ــهای ــتانب عربس
ــوقبشــر ــننقــضحق ــداجــازهدهــدای متحــدهنمیتوان
بــدونپاســخباقــیبمانــد؛بنابرایــنمــنخواســتارتوقــف
وارداتنفــتازعربســتانمتــاعالیتریــنردهازدولــت
عربســتانبــرایایــناقدامــاتمــوردبازخواســتقــرارگیرد.

 واکنش نتانیاهو به 
تصمیم جنجالی پادشاه اردن

ــهاقــدام نخســتوزیررژیــمصهیونیســتیدرواکنــشب
شــاهاردندرتمدیدنکــردنتوافقنامــهصلــحبــاایــنرژیم
گفــت:بــااردندربــارهتمدیــدالحاقیههــایتوافــقصلــح
دربــارهاراضــیالباقــورهوالغمــرگفتوگــوخواهــدکــرد.
براســاستوافقنامــه1۹۹4بــهاســرائیلاجازهبهرهبــرداری
ازدومنطقــهالباقــورهوالغمــرتــابیســتوپنجســالداده
شــدهبــود.ایــنوضعیــتدربیســتوپنجســالگذشــته
ــده ــالآین ــادرس ــنالحاقیهه ــت.ای ــتهاس ــودداش وج
ــم ــنتصمی ــردای ــالمک باطــلمیشــوندوشــاهاردناع

خــودرابــهاطــالعاســرائیلیهارســاندهاســت.

بین الملل

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

آثار و برکات شهادت آیت هللا 
حاج آقا سید مصطفی خمینی

اینبــارنیــزبــدونپندآمــوزیازتجربیــاتگذشــته
ــه ــهک ــدوهمانگون ــدزدن ــیجدی ــهجنایت ــتب دس
حضــرتامــامبعدهــافرمودنــد»بکشــیدمــاراملــتما
ــدشچــراغ ــدبرومن ــرمیشــود«،شــهادتفرزن بیدارت
ــران. ــتمســلمانای ــداریمل ــرایبی ــیشــدب هدایت
درایــنفرصــتبعضــیازآثــارونتایــجشــهادتآیــتهللا
ــرد. ــمک ــانخواهی ــیرابی ــیخمین ــامصطف ــاجآق ح
ــامصطفــی، ــارشــهادتحــاجآق ــنآث یکــیازمهمتری
ترویــجنــامویــادحضــرتامــام)ره(وتحکیــمموقعیت
ــخ ــاستاری ــعحس ــیازمقاط ــتدریک ــرینهض رهب
انقــالباســت.درمبــارزاتسیاســیهمــوارهبــرای
زنــدهنگهداشــتننــامویــادرهبــریمبــارزهازلــوازمو
ابزارهــایمختلفــیاســتفادهمیشــودکــهبعضــیازآنها
ــدد. ــوعمیپیون ــهوق ــیب ــیوناگهان ــهصــورتاتفاق ب
شــهادتفرزنــدگرامــیحضــرتامــام)ره(یکــیازایــن
ــرینهضــت ــامرهب ــهدرگســترشن ــلاســتک عوام
نقــشتعیینکننــدهایداشــت.درآنبرهــهتاریخســاز
کــهگفتــهمیشــوددرپــیفشــاررژیــمذکــرنــام
حضــرتامــامدرمحافــلومجامــعمختلــفدســتکم
بــاشــشمــاهزنــدانهمــراهوانــواعشــیوههای
سیاســیوفرهنگــیبــهخدمــتگرفتــهشــدهبــودتــا
نــامویــادرهبــریانقــالبفرامــوششــود،بــهیکبــاره
ــد. ــرآبش ــشب ــهنق ــایمذبوحان ــهآنتالشه هم
درادامــههمیــنرونــدودرشــرایطیکــههمراهداشــتن
رســالهعلمیــهحضــرتامــامجــرممحســوبمیشــد
ــود، ــعب ــرازمراج ــیدیگ ــغبرخ ــددتبلی ــمدرص ورژی
تعــدادیازســخنرانانمجالــسختــمحــاجآقــا
ــوانمرجــعمســّلم ــهعن ــامراب مصطفــی،حضــرتام

ــد. ــیمیکردن ــردممعرف ــهم ــیعیانب ش
آیــتهللاخمینــیکــهازتبعیدگاهشــاندرنجــفنهتنهــا
بیشــترتشــکیالتمذهبــیبلکــهنبــضسیاســیکشــور
رادردســتداشــتند،ناگهــاننــامممنوعالذکرشــانبــار
دیگــرپــسازســالهاودرپــیفــوتناگهانــیفرزنــد
ــن ــهای ــاد؛ب ــاافت ــرســرزبانه ــیب ارشدشــانمصطف
ــهو ــرفرزان ــادرهب ــاموی ــجن ــوانتروی ــبمیت ترتی
حکیــمانقــالباســالمیدرایــرانواقصــینقــاطبــالد
اســالمیوتبلیــغمرجعیــتآنحضــرترایکــیازآثــار

مهــمشــهادتفرزنــدفاضــلایشــاندانســت.
ــیرا ــامصطف ــاجآق ــهادتح ــرش ــگرفدیگ ــرش تأثی
بایــددرایجــادوحــدتویکپارچگــیدرمیــاننیروهــای
ــف ــارزاتقشــرهایمختل ــمدانســت.مب ــفرژی مخال
رژیــم حاکمیــت ســالیان طــول در ایــران مــردم
ستمشــاهیشــاملگروههــایمختلــفسیاســی
میشــد؛بنابرایــنایجــادوحــدتویکپارچگــیدر
ــای ــددگرایشه ــهلحــاظتع ــارزب ــایمب ــاننیروه می
ــود؛ ــواریمینم ــختودش ــیکارس ــیومذهب سیاس
امــابــهاعتــرافبســیاریازآگاهــانسیاســیدرپیــش
ــروزیانقــالباســالمیشــهادتآیــتهللا وپــسازپی
ــن ــدهایرادرای ــشتعیینکنن ــینق ــامصطف حــاجآق

ــاکــرد. راســتاایف
ــام ــلازحضــرتام ــهســوم،ایجــادفرصــتتجلی نکت
اســتکــهدرپــیایــنشــهادتظهــوریافــت.پــساز
ــاســالهایآخــر تبعیــدحضــرتامــامدرســال4۲ت
عمــرحاکمیــتطاغــوت،ملــتمســلمانایــرانذرهای
ازمجاهــدتبازنایســتاد.تودههــایمختلــفمــردم
ــرده ــرینهضــترادرکک ــترهب ــدومظلومی ــهتعه ک
بودنــد،انــدوهدوریایشــانرابــاصبــرومصیبــتتحمل
ــهادت ــرش ــیخب ــرایطیوقت ــنش ــد.درچنی میکردن
ــشاز ــنیدند،بی ــامراش ــرتام ــدحض ــدبرومن فرزن
پیــشبــهصداقــت،تعهــد،اخــالص،مظلومیــتونقش
ــامو ــسازگســترشن ــدوپ ــیبردن ــامپ محــوریام
ــهای ــدلحظ ــرمجاه ــلآنپی ــادآنحضــرتازتجلی ی

ــرداننشــدند. رویگ
تجلیــلازحضــرتامامدرحقیقــتتجلیــلازمجاهدت،
صداقــت،تعهــد،شــجاعتومظلومیــتایشــانبــودکــه
ــور ــانحض ــههم ــنک ــیوهممک ــتهترینش ــهشایس ب
ــود، جــدیدرمراســمبزرگداشــتفرزنــدگرامیشــانب

خــودرانشــانداد.
ســومینتأثیــرشــهادتآنبزرگمــردرابایــددرتشــدید
ــیاســالمیدانســت. ــیمل ــارزهودادخواه ــهمب روحی
بــدونشــکیکــیازمهمتریــنآثــارشــهادتحــاجآقــا
مصطفــی،ایجــادتحــرکوشــورانقالبــیروزافــزوندر
میــانمــردمبــود.براســاسبعضــیاطالعــاتموجــود
ــان، ــران،مشــهد،اصفه ــم،ته دســتکمدرشــهرهایق
شــیراز،یــزد،همــدان،خرمآبــاد،تبریــز،مراغــه،ارومیــه،
اراک،کاشــان،ســمنان،گرمســار،قزویــن،کــرج،خمین،
ــهر، ــادانوخرمش ــواز،آب ــان،اه ــر،بهبه ــدان،بهش زاه
ــاصو ــایخ ــانویژگیه ــاهم ــوگواریب ــسس مجال
ــن ــوانای ــتمیت ــد.درحقیق ــزارش ــودبرگ ــیخ انقالب
واقعــهرامستمســکیجدیــدبرایخشــمانقالبــیمردم

علیــهرژیــمدانســت.
تأثیــرشــهادتحــاجآقــامصطفــیبــرجنبــشمقاومت
اســالمیانکارناپذیــراســت.ازآنجــاکــهحضــرتامــاماز
نخســتینروزهــاینهضتهموارهمســائلجهاناســالم
رادرکنــارمســائلومشــکالتایــرانمطــرحمیکردنــد
وسرمنشــأهمــهمشــکالتجهــاناســالمراآمریــکاو
ــل ــاومحاف ــترگروهه ــتند،بیش ــممیدانس صهیونیس
سیاســیونیروهــایمبــارزکشــورهایاســالمیحرکــت
ــات ــاوبیان ــوودیدگاهه ــامراالگ ــرتام ــادیحض جه
ــد. ــراردادن ــشق ــلخوی ــایعم ــرتراراهنم آنحض
ــراری ــامصطفــیدربرق ــاننقــشحــاجآق ــنمی درای
تمــاسمســتقیمبــامبــارزانمســلمانکشــورهای
اســالمیبهویــژهنهضــتمقاومــتاســالمیفلســطینو
همچنیــنآمــوزش،ســازماندهیواعزامنیروهــایمبارز
ــود.درچنیــن ــدهب ــانبســیارتعیینکنن ــهجنــوبلبن ب
شــرایطیخبــرشــهادتحــاجآقــامصطفــیبالفاصلــه
ــدوه ــموان درکشــورهایاســالمیمنعکــسشــدوغ
فــراوانرابــردلنیروهــایمســلمانبــرجــاینهــاد؛امــا
خبــرایــنشــهادتمظلومانــههمانگونــهکــهدرداخــل
ایــرانموجــیازخشــمانقالبــیرابــههمــراهداشــت،در
ــت ــهتقوی ــزب ــانمجاهــدانکشــورهایاســالمینی می

روحیــهجهــادومبــارزهانجامیــد.

ادامه از صفحه اول
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محسنی اژه ای:

یکی از مفسدان اقتصادی محکوم به اعدام 
چند کارتن پرونده دارد



کوتاه اخبار 
سازمان راهداری کشور هشدار داد:

سودجویانی در پوشش 
امدادخودرو

ســازمان راهــداری کشــور در خصــوص  کیمیای وطن

ســوء اســتفاده برخــی ســودجویان در پوشــش امــداد 
ــه انتشــار اطالعیــه ای کــرد. در متــن  خــودرو اقــدام ب
ایــن اطالعیــه آمده اســت: بــه اطــالع هموطنــان گرامی 
می رســاند گاه عــده ای ســودجو بــا تمــاس تلفنــی بــا 
صاحبــان خــودرو بــرای صدور کارت هوشــمند اشــتراک 
امدادخودروهــا، مطالبــه هزینه هایــی می کننــد؛ در 
ــه  ــا هیچ گون ــه تماس ه ــال این گون ــه در قب ــی ک صورت

اجباری در کار نیست.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان راهــداری و حمــل 
ــرر پیشــین  ــای مک ــرو اطالعیه ه ــاده ای، پی ــل ج و نق
ــان  ــا هموطن ــی غیررســمی ب ــاره تماس هــای تلفن درب
و مالــکان خودروهــای شــخصی و عمومــی بــا عنــوان 
ــداری و  ــازمان راه ــه س ــته ب ــودرو وابس ــز امدادخ مرک
ــل جــاده ای و اجــرای طــرح صــدور کارت  حمــل و نق
هوشــمند اشــتراک و ارائــه خدمــات تعمیــر خــودرو و 
ــی  ــا بازاریاب ــن تماس ه ــاند ای ــی می رس ــه آگاه ...، ب
شــرکت های خصوصــی اســت و هیچ گونــه طــرح 
یــا برنامــه ای بــرای دریافــت اجبــاری ایــن نــوع کارت 
از لحــاظ قانونــی و همچنیــن از ســوی ایــن ســازمان 

ــدارد. وجــود ن
ــه  ــه آیین نام ــر اصالحی ــد براب ــه می افزای ــن اطالعی ای
ــوع  ــودرو موض ــدگان خ ــوق مصرف کنن ــت از حق حمای
ــورخ 97/2/22  ــه شــماره 18017/ت 54266 ه م مصوب
هیئــت محتــرم وزیــران تمامــی امــور و مســئولیت های 
شــرکت های امدادخــودرو بــه وزارت صنعــت، معــدن و 

تجــارت واگــذار شــده اســت.

مصرف شش بطری آب معدنی 
A4 برای تولید یک برگه

آب عــالوه بــر اینکــه نقــش مهمــی در حیــات انســان ها 
دارد، در تولیــد بســیاری از لــوازم مــورد نیــاز انســان نیــز 
مؤثــر اســت؛ بــه  گونــه ای کــه بــرای تولیــد فقــط یــک 
ــش  ــزان ش ــه  می ــر آب ب ــش از 10 لیت ــذ A4 بی کاغ

ــی مصــرف می شــود.  ــری آب معدن بط
مصــرف آب در تولیــد بســیاری از وســایل نقــش دارد 
ــه  ــدون توج ــان ب ــه انس ــت ک ــرایطی اس ــن در ش و ای
بــه اهمیــت ذاتــی، بســیاری از اشــیا را به راحتــی هــدر 
می دهــد و در ایــن مســیر نه تنهــا موجــب ازبین رفتــن 
ــد  ــز خواه ــت آب نی ــب هدررف ــه موج ــیا، بلک  آن اش

شد. 
ســاالنه 2۳0 میلیــون تــن کاغــذ در دنیــا مصــرف 
می شــود و در ایــران کــه یــک درصــد جمعیــت 
ــرف  ــم مص ــا ه ــذ دنی ــد کاغ ــک درص ــا را دارد، ی  دنی

می شود. 
ــاالنه  ــی س ــر ایران ــده ه ــای اعالم ش ــاس آماره براس
1۳ کیلوگــرم کاغــذ مصــرف می کنــد کــه در کل رقمــی 
برابــر 910 میلیــون کیلوگــرم می شــود و از آنجــا کــه برای 
تولیــد هــر تــن کاغــذ بایــد 17 درخــت تنومنــد قطــع 
شــود، در یــک ســال بیــش از 15 میلیــون درخــت برای 

ایــن میــزان مصــرف بایــد قطــع شــود. 
ــرای  ــرف آب ب ــزان مص ــدد می ــر ع ــان اگ ــن می در ای
تولیــد هــر بــرگ کاغــذ را محاســبه کنیــم، عــدد بســیار 
بزرگــی می شــود کــه لــزوم صرفه جویــی در مصــرف آن 
را نشــان می دهــد؛ موضوعــی کــه بایــد بــه جــد مــورد 

توجــه دولــت و تمــام شــهروندان قــرار گیــرد.

اخبار اقتصادی
مدیر عامل فوالد مبارکه:

از راهکارهای قانونی برای مقابله با 
تحریم ها استفاده می کنیم

مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه دربــاره تحریــم فــوالد مبارکــه 
از ســوی وزارت خزانــه داری آمریــکا گفــت: پیش تــر 
ــیمی  ــران و گاز و پتروش ــوالد ای ــت ف ــکا صنع ــز آمری نی
ــوع  ــاق، موض ــن اتف ــه ای ــود؛ درنتیج ــرده ب ــم ک را تحری

ــت. ــازه ای نیس ت

ــه  ــب در ادام ــن مطل ــان ای ــا بی ــان ب ــا عظیمی حمیدرض
ــردن از فــوالد مبارکــه اصفهــان و  افــزود: متأســفانه نام ب
چندیــن شــرکت در فهرســتی کــه منتشــر شــده، ممکــن 
اســت بعضــی محدودیت هــا را بــرای فــوالد مبارکــه 
ــا راهکارهــا و ظرفیت هــای  ایجــاد کنــد؛ البتــه مــا نیــز ب
ــا مشــکالتی  ــا تحریــم می رویــم ت ــه ب ــه مقابل قانونــی ب

ــرای شــرکت ایجــاد نکنــد.  ب
مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه بــا بیــان ایــن مطلــب افــزود: 
ــا  ــا ب ــی هماهنگی ه ــد بعض ــوع نیازمن ــن موض ــه ای البت
مراکــز دولتــی و وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت اســت 
کــه بــا آنهــا نیــز گفت وگــو می کنیــم تــا بتوانیــم 
راهــکاری بیابیــم. مــا در اولیــن فرصــت راهکارهــای خــود 
ــه  ــم و آن را ب ــه می کنی ــم تهی ــا تحری ــه ب ــرای مقابل را ب
اطــالع همــه مصرف کننــدگان، ســهام داران و کســانی کــه 

ــانیم.  ــتند، می رس ــاط هس ــه در ارتب ــوالد مبارک ــا ف ب
وی دربــاره اقدامــات ایــن شــرکت گفــت: هماهنگی هــای 
ــام  ــرم انج ــت محت ــا دول ــه و ب ــل کارخان الزم را در داخ

می دهیــم و آن را اعــالم می کنیــم. 
عظیمیــان ادامــه داد: مــا ســعی می کنیــم تأثیــر اقــدام 
خصمانــه آمریــکا را کــه از حربــه تحریــم علیــه کشــورها 
اســتفاده می کنــد، بــه حداقــل برســانیم و آثــار آن را بــر 

شــرکت بــه کمتریــن میــزان ممکــن برســانیم. 
ــا چــه  ــه ایــن پرســش کــه تحریم هــا ت وی در پاســخ ب
انــدازه  می توانــد بازارهــای ایــران را در اروپــا و کشــورهای 
ــت:  ــد، گف ــرار ده ــر ق ــت تأثی ــتان تح ــراق و افغانس ع
موضــوع  تحریم هــا  اشــاره کــردم،  همان گونــه کــه 
ــوالد  ــرکت ف ــم ش ــط اس ــون فق ــت و اکن ــدی نیس جدی
مبارکــه در فهرســت آمــده اســت؛ بنابرایــن مــا مذاکــرات 
ــم  ــه می دهی ــود ادام ــرارداد خ ــای ق ــا طرف ه ــود را ب خ
ــازار در کشــورهای  ــظ ب ــداوم و حف ــرای ت ــا را ب و راهکاره
اروپایــی و کشــورهای همســایه در دســت خواهیــم 
ــه  ــی ک ــه مذاکرات ــه ب ــا توج ــر ب ــوی دیگ ــت. از س داش
دولــت بــا گــروه 1+4 داشــته و در حــال انجــام اســت از 

ــرد. ــم ک ــتفاده خواهی ــای آن اس ظرفیت ه

صدور مجوز ۴۸۴ پرواز فوق العاده 
در روزهای اربعین

ــرد  ــالم ک ــوری اع ــی کش ــازمان هواپیمای ــخنگوی س س
ــی 484  ــرکت های هواپیمای ــه ش ــن ب ــای اربعی در روزه

ــت.  ــده اس ــا ش ــاده اعط ــرواز فوق الع ــوز پ مج
ــرد:  ــار ک ــنا، اظه ــا ایس ــو ب ــرزاده در گفت وگ ــا جعف رض
پروازهــای  صورت گرفتــه  برنامه ریزی هــای  طبــق 
ــن  ــه ای ــا نیم ــده و ت ــاز ش ــان آغ ــدای آب ــن از ابت اربعی
ــار  ــه در کن ــن برنام ــت. در ای ــد داش ــه خواه ــاه ادام م
پروازهــای برنامــه ای ســازمان هواپیمایــی تعــدادی پرواز 
فوق العــاده نیــز در نظــر گرفتــه شــده اســت تا بیشــترین 
 تعــداد ســفر هوایــی ممکــن در ایــن مســیر شــکل

 گیرد.

ــران  ــده کارگ ــه نماین ــه گفت ــه ب ــی ک در حال
ــه  ــتمزد ماهیان ــی کار، دس ــورای عال در ش
90درصــد کارگــران کمتــر از ۳ میلیــون 
تومــان اســت، جبــران قــدرت خریــد، 
نخســتین مطالبــه نماینــدگان آنهــا از وزیــر 

ــود. ــد ب کار خواه
ــه  دوران حــدود 80روزه محســنی بندپــی ب
عنــوان سرپرســت وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی بــا دوران حســاس بــرای جامعه 
کارگــری پیونــد خــورد. دورانــی کــه بــا 
تشــدید نوســانات اقتصــادی و درخواســت 
جامعــه کارگــری بــرای ترمیــم دســتمزد و 
ــن  ــت رفته ای ــد ازدس ــدرت خری ــران ق جب

قشــر از جامعــه همزمــان شــد.
ــری در  ــدگان کارگ ــاس نماین ــن اس ــر ای ب
شــورای عالــی کار بــه عنــوان باالتریــن 
روابــط  حــوزه  تصمیم گیــری  مرجــع 
کار ازجملــه دســتمزد کارگــران، در دوران 
ــی و  ــنی بندپ ــتی محس ــش از سرپرس پی
ــی ربیعــی،  در واپســین روزهــای وزارت عل
ــرای تشــکیل  ــی خــود را ب درخواســت کتب
نشســت فوق العــاده شــورای عالــی کار بــه 
منظــور بررســی راهکارهــای فــوری افزایش 
قــدرت خریــد کارگــران بــه وزارت کار ارســال 
کردنــد کــه نخســتین نشســت ایــن شــورا 
ســوم مردادمــاه در زمــان مســئولیت ربیعی 
در وزارت کار البتــه بــه ریاســت معــاون وی 

برگــزار شــد؛
اما عمر مســئولیت علی ربیعی در وزارت کار 
 به نشســت بعدی شــورای عالی کار نرســید

ــخ 17  ــا اســتیضاح وی در تاری ــه ب ــا اینک ت
ــوان  ــه عن ــی ب ــنی بندپ ــاه، محس مردادم
منصــوب  وزارتخانــه  ایــن   سرپرســت 

شد.
ــرایط  ــود در ش ــدوار ب ــری امی ــه کارگ جامع
حســاس اقتصــادی، سرپرســت وزارت کار 
ــرای  ــی کار ب ــورای عال ــت ش ــر نشس پیگی
ــدرت  ــش ق ــکار افزای ــف راه ــن تکلی تعیی
خریــد کارگــران باشــد؛ امــا بنــا بــه دالیلــی 
محســنی بندپــی در حالی که حــدود 80 روز 
مســئولیت موقت ایــن وزارتخانــه اقتصادی 
- اجتماعــی را عهــده دار بــود، زیــر بــار 
تشــکیل ایــن نشســت نرفــت کــه انتقــاد 

ــت. ــی داش ــری را در پ ــدگان کارگ نماین

در  کارگــران  نماینــدگان  کــه  آن گونــه 
شــورای عالــی کار اعــالم می کننــد، میــزان 
می توانــد  درنهایــت  کارگــران  درآمــد 
 ۳۳درصــد از هزینــه خانــوار را تأمیــن کنــد؛ 

ایــن بــدان معناســت کــه درآمــد کارگــران با 
هزینــه آنهــا 67درصد فاصلــه دارد.

در همیــن زمینــه علــی خدایــی، عضــو 
ــو  ــی کار، در گفت وگ ــورای عال ــری ش کارگ
ــار  ــاس آم ــت: براس ــر گف ــگار مه ــا خبرن ب
رســمی ســازمان تأمیــن اجتماعــی بیــش 
از 80درصــد کارگــران، دریافتــی کمتــر از 
یــک میلیــون و 400 هــزار تومــان دارنــد کــه 
بــا ایــن تحلیــل قطعــا دریافتــی 90درصــد 
کارگــران کمتــر از ۳ میلیــون تومــان در مــاه 

اســت.
 درآمد کارگران ۳۳درصد هزینه 

خانوار را تأمین می کند
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر میــزان 
می توانــد  درنهایــت  کارگــران  درآمــد 
تأمیــن  را  از هزینــه خانــوار  ۳۳درصــد 
ــن  ــرای تأمی ــی ب ــه عبارت ــت: ب ــد، گف کن
هزینه هــای یــک خانــوار ســه نفــره، کارگــر 
سرپرســت خانــوار بایــد ســه شــغله باشــد 
ــد شــاغل  ــواده بای ــا هــر ســه عضــو خان ی
ــد  ــری بتوان ــواده کارگ ــک خان ــا ی باشــند ت
ــاه را  ــک م ــی ی ــه حداقل ــد هزین 100درص

ــد. ــن کن تأمی
ایــن فعــال کارگــری بــه تعلــل سرپرســت 
وزارت کار در پیگیــری و برگــزاری نشســت 
شــورای عالــی کار بــرای تصمیم گیــری 
درزمینــه جبــران قــدرت خرید ازدســت رفته 
ــه داد:  ــرد و ادام ــه کارگــری اشــاره ک جامع
اگــر تصمیمــی بــرای ترمیــم مــزد جامعــه 
ــود،  ــه نش ــال گرفت ــه س ــری در میان  کارگ

مطمئنــا در پایــان ســال یــک فاصلــه عمیق 
بیــن دســتمزد و معیشــت ایجــاد خواهــد 

شــد.
ــزود:  ــی کار اف ــورای عال ــری ش ــو کارگ عض
ــرایط  ــر کار در ش ــر وزی ــتیضاح و تغیی اس
حســاس اقتصــادی انجــام شــد و طبیعــی 
اســت که اتخــاذ تصمیمــات دارای ریســک 
بــرای یــک سرپرســت اقــدام ســختی 
اســت؛ امــا اینکــه وزارت کار در شــرایط 
پرچالــش معیشــتی جامعــه کارگــری 
بی وزیــر شــود، ارمغانــی بــود کــه مجلــس 
بــه کارگــران داد؛ در حالــی کــه غالــب 
ــر  ــاری وزی ــف برکن جامعــه کارگــری مخال

ــد. ــابق بودن س
 معاون روابط کار استعفا داد

خدایــی گفــت: عــالوه بــر ایــن قانــون 
هــم  بازنشســتگان  به کارگیــری  منــع 
مزیــد بــر علــت شــد؛ زیــرا معــاون روابــط 
ــی کار را  ــری شــورای عال ــر کــه دبی کار وزی
ــون  ــن قان ــده دارد، مشــمول ای ــر عه ــز ب نی
داد؛  ارائــه  را  خــود  اســتعفای  و   شــد 

ــت  ــی اس ــرایط طبیع ــن ش ــم در ای ــاز ه ب
فــردی کــه اســتعفای خــود را تقدیــم کــرده 
ــد  ــک مانن ــات پرریس ــت، وارد تصمیم اس

دســتمزد نمی شــود.
وی دربــاره اولیــن مطالبــه جامعــه کارگــری 
از وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی گفــت: 
ــران  ــده، جب ــر آین ــه وزی ــتین وظیف نخس
ــط کار در دو  ــایی های رواب ــات و نارس اتفاق
مــاه گذشــته ازجملــه پیگیــری ســریع 
راهــکار افزایــش قــدرت خریــد کارگــران بــا 
توجــه بــه نوســانات اقتصــادی بــا تشــکیل 

ــت. ــی کار اس ــورای عال ش
احیــای  کارگــری  فعــال  ایــن 
ازدســت رفته  اعتمــاد  و  ســه جانبه گرایی 
نماینــدگان کارگــری را از وظایــف وزیــر کار 
ــرد:  ــد ک ــوان و تأکی ــط کار عن در حــوزه رواب
امیدواریــم پــس از تعییــن وزیــر کار، دوران 
بالتکلیفــی حــوزه روابــط کار به پایان برســد 
ــدرت  ــم ق ــوع  ترمی ــر موض ــه زودت و هرچ
ــن  ــال تعیی ــه س ــران در میان ــد کارگ خری

ــود. ــف ش تکلی

ــدود  ــازار آزاد از ح ــت دالر در ب ــال 1۳97 قیم ــل س از اوای
ــا حــدود 14 هــزار تومــان افزایــش پیــدا  4500 تومــان ت
ــا  ــز ب ــال نی ــازار ط ــد ب ــبب ش ــوع س ــن موض ــرد و ای ک
افزایــش قیمــت روبــه رو شــود؛ بــه طــوری کــه تــا چنــد 
هفتــه پیــش قیمــت هــر ســکه تمام بهــار آزادی 4 
میلیــون تومــان را پشــت ســر گذاشــت؛ در عیــن حــال 
قیمــت ســکه آتــی کــه در بــورس کاال مــورد معاملــه قــرار 
می گرفــت، در تمــام نمادهــا بــا افزایــش روبــه رو شــد و 
تعــدادی از افــراد کــه عمومــا بــا مکانیزم بــازار ســرمایه نیز 
آشــنایی کامــل نداشــتند، دربــاره ایــن بــازار اظهارنظراتــی 
کردنــد و گفتنــد بــازار آتــی بــه بــازار نقــد ســیگنال داده و 
ســبب شــده اســت قیمــت ســکه در بــازار نقــد افزایــش 
ــازار  ــن ب ــد ای ــورس کاال معتقدن ــئوالن ب ــا مس ــد؛ ام یاب
 آتــی نیســت کــه بــه بــازار نقــد ســیگنال می دهــد؛ 

ــازار  اســتدالل آن هــا ایــن اســت کــه حجــم معامــالت ب
ــد  ــازار نق ــه ب ــد ب ــه بتوان ــت ک ــا نیس ــکه آنقدره ــی س آت
جهــت دهــد؛ امــا درنهایــت چنــدی پیــش پــس از کــش 
ــورس  ــی در ب و قوس هــای فــراوان داد و ســتد ســکه آت
ــی در  ــا ایــن لحظــه نیــز ســکه آت کاال متوقــف شــد و ت

ــود.  ــه نمی ش ــورس کاال معامل ب
ــه بــا رئیــس  ــی در ایــن زمین خبرنــگار ایســنا به تازگ
ــرده و از او پرســیده اســت  ــو ک ــورس گفت وگ ســازمان ب
ــو  ــه تابل ــی ب ــا ســکه آت ــی آی ــه شــرایط کنون ــا توجــه ب ب
برمی گــردد یــا خیــر؛ شــاپور محمــدی، رئیــس ســازمان 
بــورس، در ایــن زمینــه گفــت: اگــر فضــای بــازار ارز 
ــت  ــکه مدیری ــالت س ــه روی معام ــود ک ــوی ش ــه نح ب
 مناســبی داشــته باشــیم، ایــن معامــالت را ادامــه 

می دهیم.

وزیــر نیــرو گفــت: نبایــد همــه مســائل را پشــت دیــوار 
ــن  ــا در ای ــم؛ ام ــان کنی ــرق پنه ــی ب ــای تکلیف قیمت ه

حــوزه بــه زودی شــاهد اصالحاتــی خواهیــم بــود. 
در  اردکانیــان  رضــا  مهــر،  خبرنــگار  بــه گــزارش 
ایــران  بــرق  بین المللــی  سی وســومین کنفرانــس 
بــا اشــاره بــه اینکــه قیمــت کنونــی تعرفــه بــرق 
تکلیفــی اســت، گفــت: بــا درنظرگرفتــن اینکــه قیمــت 
ــه از  ــا فاصل ــی و ب ــورت تکلیف ــه ص ــور ب ــرق در کش ب
قیمــت حقیقــی آن محاســبه می شــود، توانســتیم 
ــب  ــن ترتی ــه ای ــم؛ ب ــت کنی ــد را مدیری ــروز تولی ــا ام ت
ــرق  ــت تابســتان ســال جــاری صنعــت ب ــوان گف می ت
یــک کارنامــه مثبــت و قابــل اعتنــا دریافــت کــرد 
ــرار  ــس ق ــدگان مجل ــردم و نماین ــر م ــورد تقدی ــه م  ک

گرفت. 

وی اظهــار داشــت: بایــد بیــن مراکــز پژوهشــی، 
ــر،  ــی مؤث ــت ارتباط ــی و صنع ــگاهی و تحقیقات دانش
درســت و منظــم بیــش از پیــش شــکل گیــرد و بــه نظر 
ــه طــور ســاالنه  می رســد ایــن دســت از کنفرانس هــا ب
بتواننــد گام مؤثــری در حــوزه تقویــت ارتبــاط بین بخش 
ــاد  ــی ایج ــی و دولت ــش صنعت ــور و بخ ــگان کش  نخب

کنند. 
وزیــر نیــرو تأکیــد کــرد: در صنعــت بــرق نیازمنــد 
مدیریــت مصــرف هســتیم؛ امــا در همیــن حــوزه نیــز 
بــرای مصرف کننــدگان  بایــد شــیوه های تشــویقی 
وجــود داشــته باشــد تــا بــه ایــن ترتیــب بدمصرف هــا 
ــش  ــوند. در بخ ــه ش ــا اضاف ــبد خوش مصرف ه ــه س ب
اجــرا نیــز دســت اندرکاران و فعــاالن ایــن حــوزه نیازمنــد 

ــتند. ــده هس ــویقی و دلگرم کنن ــای تش ــاز و کاره س

 ۱.۴  ۳.۴  میلیون فقره، چک های برگشتی ۳.۳ 
در شهریورماه

 میلیون نفر، تعداد بازنشستگان 
تأمین اجتماعی

میلیون نفر، تعداد بیکاران مطلق

حــدود ۱.۴ میلیــون فقــره چــک بــه ارزشــی حــدود ۱۵۶ هــزار 
میلیــارد ریــال در شــهریور ۹۷ در کل کشــور برگشــت داده 

شــده اســت.
در حــال حاضــر بیــش از 3 میلیــون و ۴۰۰ هــزار نفــر بازنشســته 

تأمیــن اجتماعــی داریم.
3 میلیــون و 3۰۰ هــزار نفــر بیــکار مطلق انــد کــه در هفتــه 

نکرده انــد. کار  هــم  ســاعت  یــک  دســت کم 

3 قتصـــاد ا

،،
برای تأمین هزینه های یک خانوار سه 
نفره، کارگر سرپرســت خانوار باید ســه 
شــغله باشــد یــا هر ســه عضــو خانــواده 
بایــد شــاغل باشــند تــا یــک خانــواده 
کارگری بتواند ۱۰۰درصد هزینه حداقلی 

یــک مــاه را تأمیــن کند

بازارگــردی  اهــل  کــه  آن هایــی 
هســتند، بــازار پاچنــار را می شناســند؛ 
شــوی،  وارد  کــه  بــزرگ  بــازار  از 
عباس آبــاد،  بــازار  بــه  نرســیده 
ســه راهی خیاط هــا را کــه بپیچــی 
داخــل، حــول و حــوش مســجد 
آذربایجانی هــا؛ راســته ای کــه پــر 
اســت از معتبرتریــن و گران تریــن 
زارا  و  گوچــی  از  دنیــا؛  برندهــای 
و  لی وایــز  تــا  ماســیمودوتی،  و 

ــا  ــود ب ــدا می ش ــی پی ــه بخواه ــدی ک ــر برن ــا ه ــی؛ اینج دی اندج
قیمــت 80 تــا ۳00 تومــان!

ــارک  ــوع م ــر ن ــه ه ــازاری ک ــت؛ ب ــازار مارک فروش هاس ــا ب اینج
بــازار، تولیدکننــدگان  ایــن  لباســی را می فروشــد و مشــتری 
پوشــاکی هســتند کــه در تولیدی هــای همیــن تهــران و شــهرهای 
ــرک،  ــد ت ــک برن ــا ی ــد ب ــد می کنن ــان را تولی ــراف، محصوالتش اط
ایتالیایــی یــا آمریکایــی و آن را بــا عنــوان پوشــاک خارجــی روانــه 

می کننــد. بوتیک هــا 
ــارک  ــور م ــه ج ــا هم ــد اینج ــا می گوین ــن مارک ه ــندگان ای فروش
بــرای فــروش هســت؛ از مارک هــای معــروف و شناخته شــده 
ــا  ــد ت ــکیل می ده ــازار را تش ــن ب ــروش ای ــده ف ــه عم ــی ک خارج
مارک هایــی کــه بــا ســفارش مشــتری بــه نــام تولیدی هــای 
داخلــی و بســته بــه خواســت مشــتری، طراحــی و تولیــد می شــود.

ــای  ــا و برنده ــت مارک ه ــن قیم ــی بی ــازار فرق ــن ب ــه در ای اگرچ
معــروف و غیرمعــروف وجــود نــدارد، ولــی اجنــاس داخــل 
مغازه هــای کوچــک و حجره هــای نقلــی ایــن بــازار نشــان می دهــد 

ــابی  ــی حس ــای خارج ــازار مارک ه ب
داغ اســت؛ جالــب اینجاســت کــه 
بــازار،  ایــن  تمام شــده  قیمــت  در 
همــه چیــز تأثیرگــذار اســت، جــز نــام 
ــت  ــن قیم ــی بی ــد؛ یعن ــارک و برن م
گران تریــن  مارک هــای  تمام شــده 
برندهــای دنیــا بــا یــک برنــد چینــی 
ــا ارزش  ــی نیســت؛ اینج ــچ تفاوت هی
ــاد و  ــاس ابع ــط براس ــارک فق ــر م ه
ــه در  جنــس و تعــداد رنــگ به کاررفت

ــر. ــز دیگ ــه چی ــود، ن ــن می ش آن تعیی
تــوی حجره هــای کوچــک ایــن راســته تــا ســقف لیبل هــای خارجــی، 
ــروف و  ــای مع ــارک برنده ــن، م ــلوارهای جی ــزی ش ــای فل دکمه ه
خالصــه هــر چیــزی کــه می توانــد یــک لبــاس را بــه مشــابه خارجــی 

آن شــبیه تر کنــد، چیــده شــده اســت.
از  بــازار می گویــد: »خیلــی  ایــن  از فروشــندگان جــوان  یکــی 
تولیدکنندگانــی کــه محصوالتشــان در نیــاوران، شــهرک غــرب و 
پاســاژهای معــروف و بــه اصطــالح الکچــری تهــران بــه اســم »اصــل 
تــرک و لباس هــای برنــد« فــروش مــی رود، همگــی مشــتری همیــن 

می دهــد. آدرس  و  می بــرد  اســم  یکی یکــی  راســته اند«؛ 
ــی  ــند؛ ول ــی باش ــی ها تقلب ــه برندفروش ــه هم ــه اینک ــد: »ن می گوی
ــد می شــوند و مشــتری همیــن  ــی از آن هــا در همیــن جــا تولی خیل
بازارنــد؛ بارهــا بــرای خــودم اتفــاق افتــاده کــه موقــع خرید، فروشــنده، 
شــلوار یــا پیراهنــی را بــه عنــوان جنــس اصــل تــرک نشــانم داده؛ در 
حالــی کــه مــارک آن تولیــد خودمــان بوده اســت؛ وقتــی توی ایــن کار 
باشــی، راحــت می شــود جنــس اصــل را از فیــک و تقلبــی شــناخت.«

مدیــر پــروژه ارز اربعیــن با اشــاره 
بــه اینکــه 250 باجــه بــرای توزیع 
ــال  ــج در ح ــه تدری ــن ب ارز اربعی
فعال ســازی اســت، گفــت: در 
ــن  حــال حاضــر عرضــه ارز اربعی
در کاظمیــن، نجــف، کربــال و مــرز 

مهــران فعــال شــده اســت.
مقــداد محمــدی محفــوظ در 
ــا  ــر ب ــگار مه ــا خبرن ــو ب گفت وگ
اشــاره بــه آغــاز توزیــع ارز بــه 

زائــران اربعیــن در ســه شــهر نجــف، کربــال، کاظمیــن و مــرز 
مهــران گفــت: توزیــع ارز مســافرتی بــه ازای هــر نفــر 100 هزار 
دینــار و بــه نــرخ هــر دینــار 96 ریــال در شــهرهای کاظمیــن، 
ــای  ــت و در باجه ه ــده اس ــاز ش ــران آغ ــال مه ــف و کرب نج
مــرزی شــلمچه و چزابــه نیــز فعــال خواهــد شــد. درمجموع 
پیش بینــی شــده اســت ارز مســافرتی اربعیــن در 250 
باجــه بانکــی در 51 نقطــه واقــع در ســه مــرز مهران، شــلمچه 
و چزابــه و ســه شــهر کربــال، نجــف و کاظمیــن انجــام گیــرد.

مدیــر پــروژه ارز اربعیــن در پیام رســان »بلــه« بانــک ملــی 
افــزود: بــا توجــه بــه طوفــان بــروز بعضــی مشــکالت در مرز 
مهــران، تمــام تــالش مــا بــر ایــن اســت کــه محدودیت های 
به وجودآمــده را برطــرف کنیــم کــه بــر ایــن اســاس توزیــع 

ارز در مــرز مهــران بــه زودی از ســر گرفتــه می شــود.
وی تصریــح کــرد: مــردم هیچ گونــه نگرانــی بابــت دریافــت 
ارز اربعیــن نداشــته باشــند؛ زیــرا اگــر در یــک نقطــه موفــق 
ــده  ــای تعیین ش ــایر باجه ه ــوند، در س ــت ارز نش ــه دریاف  ب

در شــعب منتخــب می تواننــد ارز 
مــورد نیــاز خــود را دریافــت کنند.

مهــدی  حــال،  همیــن  در 
فیــروزی، یکــی از زائــران ایرانــی 
کــه در مــرز شــلمچه حضــور 
دارد، در گفت وگــو بــا خبرنــگار 
بانــک  باجــه  مهــر گفــت: دو 
ــوز  ــی واقــع در ایــن مــرز، هن مل
توزیــع ارز مســافرتی را شــروع 

نــد. نکرده ا
ــد  ــراق بای ــور ع ــه کش ــش از ورود ب ــا پی ــه داد: م وی ادام
دینــار را تهیــه کنیــم تــا از لحظــه ورود بتوانیــم هزینه هــای 
احتمالــی خــود را بپردازیــم؛ امــا مســئول باجــه بانــک ملــی 
ــدارد و  ــار وجــود ن ــل دین ــکان تحوی ــال ام ــت فع ــا گف ــه م ب
ــه  ــال مراجع ــا کرب ــف ی ــه نج ــد ب ــار بای ــت دین ــرای دریاف ب

کنیــم.
نکتــه حائــز اهمیــت آن اســت کــه بانــک مرکــزی بــا ایــن 
اقــدام تــالش دارد بخشــی از نگرانی هــای خــود مبنــی بــر 
اســتفاده ارز صرفــا بــرای هــدف تعیین شــده را از بیــن 
ببــرد؛ یعنــی افــرادی کــه از ارز مســافرتی اربعیــن اســتفاده 
ــده  ــد تعیین ش ــان مقص ــرای هم ــا آن را ب ــد، صرف می کنن
اســتفاده کننــد؛ بــه همیــن دلیــل ارز خریداری شــده پــس 
از خــروج هــر زائــر از ایــران اختصــاص می یابــد؛ امــا نکتــه 
اینجاســت کــه زائــران اربعیــن دغدغه هایــی دربــاره شــرایط 
ــدود  ــا ح ــا ت ــن دغدغه ه ــه ای ــد ک ــل ارز دارن ــان تحوی و زم

زیــادی هــم منطقــی اســت.

دغدغه زائران برای دریافت ارز اربعینبا ۳۰۰ تومان، صاحب معروف ترین برندهای دنیا شوید

عرضه گوشی قدرتمند و ارزان لنوو
ــخت افزاری  ــر س ــه ازنظ ــه اگرچ ــرده ک ــه ک ــرو عرض ــوو اس 5 پ ــام لن ــه ن ــدی ب ــی جدی ــوو گوش ــرکت لن ش
قدرتمنــد اســت، امــا قیمــت آن فقــط 185 دالر اســت. ایــن گوشــی نمایشــگر بــزرگ 6.18 اینچــی فــوق دقیــق 

بــا نســبت بصــری 18.7 بــه 9 دارد.
Lenovo S5 Pro مــدل پیشــرفته تری از گوشــی S5 محســوب می شــود کــه ابتــدا در مــاه مــارس عرضــه 
شــده بــود. گوشــی یادشــده 6 گیگابایــت رم و 64 گیگابایــت حافظــه داخلــی دارد کــه ایــن مقــدار حافظــه بــه 
128 گیگابایــت هــم قابــل افزایــش اســت. ایــن گوشــی در ســه رنــگ ســیاه، آبــی و طالیــی عرضــه می شــود.

 Adreno ــی ــده گرافیک ــور پردازن ــده 8 هســته ای Snapdragon63  و همین ط در گوشــی یادشــده از پردازن
509 اســتفاده شــده و سیســتم عامــل ایــن گوشــی هــم Android Oreo8.1 اســت.

ــده  ــی یادش ــای گوش ــر مزای ــه دیگ ــریع ازجمل ــارژ س ــت ش ــا قابلی ــی ب ــری 15 وات ــی آمپ ــری ۳500 میل بات
محســوب می شــود. دوربیــن پشــتی ایــن گوشــی بــا لنــز دوگانــه بــه صــورت 20 و 12 مگاپیکســلی و دوربیــن 
ــا لنزهــای دوگانــه 20 و 8 مگاپیکســلی طراحــی شــده اســت. اســتفاده از هــوش مصنوعــی در  ســلفی آن ب

ــود. ــر می ش ــت تصاوی ــش کیفی ــث افزای ــا باع ــن دوربین ه ــی ای طراح
بازکــردن قفــل گوشــی بــا مشــاهده صــورت، حســگر اثــر انگشــت و ســازگاری بــا وای – فــای، بلوتــوث، جــی 
پــی اس، USB Type-C و شــبکه های پیشــرفته نســل چهــارم ازجملــه دیگــر امکانــات ایــن گوشــی اســت.
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تعرفه برق به زودی اصالح می شودشرطی برای ادامه معامالت سکه آتی

درآمد کارگران به اندازه ۳۳درصد هزینه خانوار است

سنگینی گرانی بر دوش کارگران 

ــرف  ــرانه مص ــت: س ــات گف ــناس لبنی کارش
لبنیــات در ایــران 70 کیلوگــرم در ســال شــده 
کــه ایــن رقــم بــه زیــر خــط فقــر مصــرف این 

محصــول رســیده اســت.
ــزاری  ــگار اقتصــادی خبرگ ــزارش خبرن ــه گ ب
تســنیم، انعــام شــکری، مشــاور علمــی 

اتحادیــه لبنیــات ســنتی تهــران، در همایــش 
ــار کــرد:  غــذای ســالم و لبنیــات ســالم اظه
ــا  ــال 200۳ ت ــه از س ــی ک ــاس مطالعات براس
ــر  ــی منتش ــج آن به تازگ ــام و نتای 2018 انج
شــده اســت مصــرف چربــی لبنیــات پرچرب 
ــرای ســالمت افــراد مضــر نیســت،  ــا ب نه تنه

بلکــه مزایــای تغذیــه ای نیــز بــه همــراه دارد.
ــات  ــد لبنی ــرانه تولی ــزان س ــزود: می وی اف
در کشــورمان 1۳0 کیلوگــرم اســت کــه بــا 
نیــز  آن  از  بخشــی  اینکــه  درنظرگرفتــن 
صــادر می شــود، ســرانه مصــرف لبنیــات 
 در کشــور مــا بــه 70 کیلوگــرم می رســد.

ایــن رقم در مقایســه بــا ۳00 تــا ۳۳0 کیلوگرم 
کشــورهای پیشــرفته بســیار کــم اســت و مــا 

زیــر خــط مصــرف لبنیات هســتیم.
مشــاور علمــی اتحادیــه لبنیــات ســنتی 
ــات  ــده لبنی ــی تولیدکنن ــد صنف ــت:  واح گف
گرفــت قــرار  بررســی  مــورد   ســنتی 

ــتی  ــرات بهداش ــا مخاط ــدادی از آنه ــه تع  ک
بــرای مصرف کننــدگان داشــتند.

شــکری افــزود: بــرای رفــع ایــن مشــکل بــه 
آنهــا آموزش هــای چهــره بــه چهــره داده شــد 
و اکنــون مشــکالت اولویــت آنهــا رفــع شــده 
اســت؛ بــه طــوری کــه 72درصــد آنهــا دیگــر 
مشــکالت عــدم انطبــاق بــا اســتانداردهای ما 

را ندارنــد.

کاهش معنادار مصرف لبنیات در کشور

۱۱٬۱۲۰٬۰۰۰ ریال 

  ربع سکه بهار آزادی 

۲۱٬۱۳۰٬۰۰۰ ریال 

  نیم سکه بهار آزادی 

۶٬۴۲۰٬۰۰۰ ریال 

  سکه یک گرمی  

۴۱٬۹۶۰٬۰۰۰ ریال 

  تمام سکه طرح قدیم 

۴٬۰۱۰٬۱۰۰ ریال 

  گرم طال

۱۷٬۳۷۰٬۰۰۰ ریال 

  مثقال طال 

۴۵٬۴۰۰٬۰۰۰ ریال 

  تمام سکه طرح جدید

 $ ۱٬۱۸۶٫۵

 اتحادیه طال   اونس جهانی طال 
جواهر و سکه 

تهران
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دادنامه

 ۹۷۱۰۱۰۶۸۳۷۰۰۵۳۸۴ ابالغنامــه:  شــماره    
ــماره  ــده: ۹۶۰۹۹۸۶۸۳۷۰۰۰۹۶۴ ش ــماره پرون ش
پرونــده کالســه    ۹۶۱۰۵۳ شــعبه:  بایگانــی 
دادگاه   ۱۰ شــعبه     ۹۶۰۹۹۸۶۸۳۷۰۰۰۹۶۴
ــی   ــم نهای ــان  تصمی ــتان اصفه ــواده  شهرس خان
ــم  ــان :  خان شــماره ۹۷۰۹۹۷۶۸۳۷۰۰۱۰۰۴ خواه
زهــرا  چراغــی  چادگانــی  فرزنــد  غالمرضــا  بــه 
ــان  ــان  شهرســتان اصفه نشــانی  اســتان اصفه
ــه  ــالن  کوچ ــه  خ  دو طف ــان  خ الل ــهر اصفه ش
ــای  ــده :  آق ــالک ۱۵۸ خوان ــی پ ــهید  چراغ ش
ــدی بنشــانی   ــوه  فرزندمه ــی  خســروی  پات عل
مجهــول المــکان خواســته : طــالق به درخواســت  
زوجــه  گردشــکار :  دادگاه بــا بررســی محتویــات 
پرونــده  ختــم رســیدگی ر اعــالم  و بشــرح  زیــر 
مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد  رأی دادگاه 
:  در خصــوص دعــوی خانــم زهــرا چراغــی 
ــی  ــت عل ــه طرفی ــا ب ــد غالمرض ــی فرزن چادگان
ــدور  ــته ص ــه خواس ــدی ب ــد مه ــروی فرزن خس
حکــم طــالق مالحظــه مــی گــردد در ایــن پرونــده 
خواهــان در جلســه رســیدگی بیــان نمــود کــه بــه 
موجــب ســند ازدواج بــه شــماره ۸۷۴ در تاریــخ 
ــدود  ــردم ح ــده ازدواج ک ــا خوان ۱۳۸۳/۶/2۷ ب
چهــار ســال عقــد بودیــم ســپس عروســی کردیم 
حاصــل ایــن ازدواج یــک دختــر ۷ ســاله بــه نــام 
حدیــث مــی باشــد تــا دو ســال و نیــم قبــل بــا 
هــم بودیــم و ۹۴/۳/۱ کال از خانــه رفــت و خانــه 
ــه وســایل را ریخــت  ــرک کــرد. صاحــب خان را ت
ــور  ــا یــک بچــه مجب ــدم ب ــو کوچــه و مــن مان ت
شــدم رفتــم خانــه پــدرم و بــرای امــرار معــاش 
رفتــم ســر کار و تــا یکســال قبــل هــم گاهــی او 
را مــی دیــدم و مــی آمــد بچــه اش را ببینــد و از 
یــک ســال و نیــم قبــل تــا بــه حــال دیگــر اصــال 
از او خبــر نــدارم و نمــی دانــم کجــا رفتــه اســت. 
ــب و بچــه اش را  ــه اینجان ــه نفق ــر اینک ــالوه ب ع
نــداده دادخواســت نفقــه را داده ام کــه محکــوم 
شــده و حکــم جلــب او را هــم گرفتــم. ضمنــا او 
ــدان رفتــه اســت و  ــار هــم زن ــود و دو ب معتــاد ب
ــری او  ــار از طــرف کالنت ســابقه کیفــری دارد یکب
ــرد  ــرک ک ــه ت ــد ک ــد کمــپ بســتری کردن را بردن
ــه  ــرون مصــرف مــی کــرد ب ــی مــی رفــت بی ول
ــدت 2  ــه م ــط زوج ب ــزل توس ــرک من ــل ت دلی
ســال و اعتیــاد خوانــده و تخلــف زوج از شــروط 
منــدرج در بنــد ۸و۷ ســند ازدواج تقاضــای طــالق 
دارم. ( خوانــده بــا وصــف ابــالغ از طریــق نشــر 
ــز  ــه نی ــه دفاعی ــده و الیح ــر نگردی ــی حاض آگه
تقدیــم ننمــوده اســت. پاســخ مرکــز تــرک اعتیاد 
حاکــی از آن اســت کــه زوج از تاریــخ ۹۱/۱2/۱۴ 
لغایــت ۹۱/۱2/2۳جهــت درمــان تحــت نظــر آن 
ــه  ــان تعرف ــارات گواه ــت. اظه ــوده اس ــز ب مرک
ــه خواهــان حکایــت از آن دارد کــه  شــده از ناحی
ــده حــدود یکســال و خــرده ای اســت کــه  خوان
ــهود وی  ــرده و ش ــرک ک ــترک را ت ــی مش زندگ
ــس از  ــذا دادگاه پ ــد. علیه ــده ان ــل ندی را در مح
احــراز وجــود علقــه زوجیــت فیمابیــن طرفیــن 
ــه شــرح دادخواســت تقدیمــی ،  ــت ب ــا عنای و ب
اظهــارات خواهــان در جلســه رســیدگی و پاســخ 
اســتعالم از مرکــز تــرک اعتیــاد بــه شــرح فــوق 
الذکــر، فتوکپــی دادنامــه شــماره ۹۵۰۰۸۶۹ مورخ 
۴/ش    ۷۰۰/۹۵ شــماره  اجرائیــه  ۹۵/۹/۳۰و 
مــورخ ۹۵/۱/۱۵ دال بــر محکومیــت خوانــده بــه 
پرداخــت نفقــه زوجــه از مــورخ ۹۴/۳/۱ لغایــت 
ــه  ــان تعرف ــارات گواه ــه اظه ۹۵/۹/۳۰ و مالحظ
شــده از ســوی خواهــان و نظــر ایــن کــه مســاعی 
دادگاه جهــت حــل اختــالف فيمابیــن طرفیــن از 
طریــق داوری مؤثــر واقــع نگردیــده و توجــه بــه 
نظــر قاضــی محتــرم مشــاور دعــوی خواهــان را 
ــف  ــه احــراز تخل ــا توجــه ب ــت تشــخیص و ب ثاب
ــد  زوج از بندهــای او ۷ و ۸ شــروط ضمــن العق
مســتندا بــه مــاده ۱۱۱۹ قانــون مدنــی و مــواد 2۶ 
و 2۷ و 2۹ و ۳2 قانــون حمایــت خانــواده حکــم 
بــه احــراز شــرایط اعمــال وکالــت طــالق توســط 
زوجــه صــادر و اعــالم مــی گــردد. طــالق صــادره 
ــار  ــام به ــکه تم ــدد س ــذل 2۰ ع ــه ب ــه ب ــا توج ب
آزادی از مهریــه بائــن خلعــی و عــده طــالق ســه 
طهــر اســت و در خصــوص مابقــی مهریه و ســایر 
ــه  ــه اینک ــر ب ــکاح نظ ــی از ن ــی ناش ــوق مال حق
ــته دادگاه  ــی نداش ــده ادعای ــن پرون ــه در ای زوج
مواجــه بــا تکلیفــی نمــی باشــد. زوجیــن دارای 
یــک فرزنــد مشــترک ۷ ســاله بــا نــام حدیــث 
ــف  ــدر و تکلی ــرایط پ ــه ش ــه ب ــا توج ــتند، ب هس
دادگاه در رعایــت مصلحــت طفــل حضانــت طفل 
ــدر از  ــود و پ ــد ب ــادر خواه ــا م ــوغ ب ــن بل ــا س ت
ســاعت ۹ صبــح روز جمعــه لغایــت ۶ بعدازظهــر 
همــان روز مــی توانــد بــا طفــل مالقــات نمایــد. 
ــاه  ــیصد و پنج ــه س ــت ماهیان ــف اس ــدر مکل پ
هــزار تومــان بابــت نفقــه فرزنــد بــه حســاب مادر 
ــواد ۱۱۳۴ و ۱۱۳۵و۱۱۴۰  ــت م ــد. رعای ــز نمای واری
ــده  ــر عه ــورد ب ــب م ــی حس ــون مدن و ۱۱۴2 قان
ــدم  ــه طــالق اســت. در صــورت ع مجــری صیغ
حضــور زوج در دفترخانــه علیرغــم اخطاریه زوجه 
مــی توانــد بــه وکالــت از او خــود را مطلقــه نمایــد 
ــار حکــم طــالق شــش مــاه پــس  . مــدت اعتب
از تاریــخ ابــالغ رأی قطعــی اســت . رأي صــادره 
غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز از تاریــخ ابالغ 
ــت  ــرف مهل ــن دادگاه و ظ ــراض در ای ــل اعت قاب
ــی  ــه واخواه ــاء فرج ــخ انقض ــت روز از تاری بیس
ــرم تجدیدنظــر  ــراض در محاکــم محت ــل اعت قاب
.بپیوســت دادنامــه  اســتان اصفهــان اســت 
شــماره ۹۷۰۹۹۷۶۸۳۷۰۰۱۰۰۴ مربــوط بــه خانــم 
ــوه  ــروي پات ــي خس ــت عل ــي بطرفي ــرا چراغ زه
فرزنــد مهــدي مبنــي بــر طــالق بــه در خواســت 
ــودن  ــکان ب ــول الم ــه مجه ــه ب ــا توج ــه ب زوج
ــه نشــر درصــورت  ــق روزنام ــه از طری زوج دادنام
ــعبه ۱۰  ــه ش ــریعا ب ــرده س ــاهده زوج  نامب مش

ــد . ــواده مراجعــه فرمای خان
م الــف 2۶۸۵۷۶ رئیــس شــعبه ده خانــواده  

ــی ــادق طباطبائ ــید ص ــان س اصفه

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه : 
139704002146000119/2

هــا  خانــم  و  مهــدی  آقــای  بــه  بدینوســیله 
معصومه-ســعیده-زهره همگــی لبافیــان بیدگلــی 
ــت  ــی وراث رحم ــکاری بیدگل ــه م ــم فاطم و خان
الــه لبافیــان بیدگلــی و بدهــکاران پرونــده کالســه 
ابــالغ واقعــی  ۹۷۰۰۶۹۸ کــه در آدرس مــورث 
ــند  ــر س ــه براب ــردد ک ــی گ ــالغ م ــوده اب ــدور نب مق
ازدواج ۱۹۶۸ مورخــه ۱۳۴۸/۱2/۰2 دفتــر 2۶ آران و 
بیــدگل بیــن شــما و فاطمــه مــکاری بیدگلــی مبلغ 
شــصت و نــه هزارریــال کــه تــا کنــون بــه نــرخ روز 
محاســبه نشــده اســت بدهــکار مــی باشــید کــه 
بــر اثــر عــدم پرداخــت وجــه بســتانکار درخواســت 
صــدور اجرائیــه نمــوده پــس از تشــریفات قانونــی 
اجرائیــه صــادر و بکالســه فــوق در ایــن اجــرا 
مطــرح مــی باشــد لــذا طبــق مــاده ۱۸/۱۹ آئیــن 
ــالغ  ــاد اســناد رســمی بشــما اب ــی مف ــه اجرائ نام
مــی گــردد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی کــه تاریــخ 
ابــالغ اجرائیــه محســوب اســت فقــط یــک نوبــت 
در روزنامــه چــاپ و درج و منتشــر مــی گــردد 
ــه پرداخــت بدهــی  ظــرف مــدت ده روز نســبت ب
خــود اقــدام و در غیــر ایــن صــورت بــدون انتشــار 
آگهــی دیگــری عملیــات اجرایــی طبــق مقــررات 

علیــه شــما تعقیــب خواهــد شــد . 
رییس اداره ثبت اسناد کاشان ، 

م/الف 2۷۳۳2۴

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
فــالح  علیرضــا  خواهــان  اینکــه  بــه  نظــر 
ــک  ــه چ ــه وج ــته مطالب ــه خواس ــتی ب دادخواس
ــون  ــغ ده میلی ــماره ۸2۰۷۳۴-۹۷/۳/2۰ بمبل بش
ــه  ــر تادی ــه دادرســی و تاخی ــه هزین ــال و مطالب ری
بــه طرفیــت یونــس قــادری بــه مجتمع شــوراهای 
حــل اختــالف کاشــان تقدیــم کــه پــس از ارجــاع 
بــه شــعبه اول حقوقــی شــورای حــل اختــالف بــه 
ــخ ۹۷/۹/۱۹  ــرای تاری ــت و ب ــه 2۸۹/۹۷ ثب کالس
ســاعت ۱۰:۴۵ 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 ــالب در ام ــی و انق ــای عموم دادگاه ه
مراتــب بــه نامبــرده ابــالغ 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 دریافت نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائم 
آن بــه دفتــر شــورا مراجعــه نماینــد .انتشــار ایــن 
آگهــی بــه منزله ابــالغ محســوب شــده و در صورت 
عــدم حضــور شــورا تصمیــم مقتضــی اتخــاذ 

خواهــد نمــود.
مســئول دفتــر شــعبه اول شــورای حــل اختــالف 

ــف 2۷۴۰۳2 ــان. م/ال کاش

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقــای وحیــد حســین پــور بــه  شناســنامه شــماره 
ــه ۱۰۱2/۹۷  ــه کالس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش 2۰۷ ب
ــت  ــر وراث ــی حص ــت گواه ــورا درخواس ــن ش از ای
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان زهــرا 
ــه شــماره شناســنامه ۳۶۹2۹ در  مــس فــروش ب
ــدرود  ــود ب ــی خ ــگاه دائم ــخ ۹۷/۶/۴ اقامت تاری
ــوم  ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت زندگ
منحصــر اســت بــه ۱( وحیــد حســین پــور فرزنــد 
ــام  ــا انج ــک ب ــد این ــه ش ش 2۰۷ فرزن ــی ب عل
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک 
ــر  ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــه آگه ــک مرتب ــت و ی نوب
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 اختــالف 
کاشــان ، مجتبــی زراعتــی م/الــف 2۷۳۹۹۴

آگهی ابالغ
بــه  وضمائــم  رســیدگی  وقــت  ابــالغ  آگهــی 
ــن  ــی ریگــی  خواهــان : آقــای دی آقــای محمدنب
محمدریگــی خــاص          دادخواســت بــه طرفیت 
ــه  ــی           ب ــی ریگ ــد نب ــای محم ــده آق خوان
ــی مطــرح  ــات اجرائ ــه عملی ــراض ب خواســته اعت
ــده  ــه شــماره پرون ــن شــعبه ارجــاع وب ــه ای ــه ب ک
حــل  شــورای   ۹۷۰۹۹۸۵۵۰۰۷۰۰2۹۴ کالســه 
ــتان  ــزی شهرس ــع مرک ــماره ۷ مجتم ــالف ش اخت
زاهــدان ثبــت ووقت رســیدگی مــورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ 
ــتور دادگاه  ــب دس ــه حس ــن ک ــاعت ۱۶:۰۰ تعیی س
ــن دادرســی  ــون آیی ــاده ۷۳ قان ــق موضــوع م طب
مدنــی بــه علــت مجهــوال المــکان بــودن خوانــده 
.درخواســت خواهــان مراتــب  یــک نوبــت دریکــی 
ــا  ــردد ت ــی گ ــی م ــار آگه ــر االنتش ــد کثی از جرای
خوانــده ظــرف مــدت یکمــاه پــس از اتنشــار آگهی 
ــر دادگاه مراجعــه وضمــن اعــالم نشــانی  ــه دفت ب
ــم  ــی دادخواســت وضمائ کامــل خــود نســخه ثان
رادریافــت ودروقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی 

ــردد ــر گ در دادگاه حاض
مســئول دفتــر شــعبه شــورای حــل اختــالف 
ــدان  ــتان زاه ــزی شهرس ــع مرک ــماره ۷ مجتم ش
-------- مریــم ســرحدی  م الــف : ۱۷۱۱

دادنامه
 : دادنامــه  شــماره   ۹۶۰۳2۶ پرونــده  کالســه 
۹۶۹۹۷۶۷۹۵۶۰۱۴۳ تاریــخ: …. مرجــع رســیدگی  

ــان  ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ــعبه 2۶  ش ش
ــان  خ  ــانی : اصفه ــهرام نش ــعید ش ــان س خواه
وکیــل  ســلیمی  ســایپا  نمایندگــی   وحیــد  
ــت   ــت بهش ــی  خ هش ــری خاروان ــدی باق :  مه
ــزار  ســاختمان  ــر  و گل ــی  حدفاصــل  بزرگمه غرب
ــی  ــم  کریمــی  نوگورات ــد گان :  ۱- کری وکال   خوان
2- کیــوان فدایــی نشــانی هــر دو مجهــول المــکان 
شــورا باعنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ نظــر 
ــالم  ــیدگی را اع ــم رس ــورا خت ــا ش ــورتی اعض مش
ــی  ــدور رای م ــه ص ــادرت ب ــی مب ــرح آت ــه ش و ب
ــوص  ــالف در خص ــل اخت ــورای ح ــد رای ش نمای

ــت   ــه وکال ــای ســعید  شــهرام  ب دادخواســت  آق
از مهــدی باقــری خاروانــی بطرفیــت  آقایــان 
ــی  ــوان فدای ــی 2- کی ــی  نوگورات ــم کریم ۱- کری
بخواســته  مطالبــه مبلــغ ۷۶۰۰۰۰۰۰ ریــال  وجــه دو 
ــره  چــک بشــماره هــای ۷۹2۱۷۵- ۸۶/2/۱۵   فق
و ۳2۱۵۹۹-۸۶/۶/۹  عهــده بانــک ســپه  بــه 
ــا  ــه ب ــر تادی ــی و تاخی ــارات دادرس ــام  خس انضم
توجــه بــه دادخواســت تقدیــم  و مالحظــه  اصــول 
مســتندات  دعــوی  و اینکــه  خوانــدگان  بــا ابــالغ 
قانونــی و وقــت و انتظــار  کافــی  در جلســه شــورا  
ــتندات   ــوی  و مس ــال دع ــده  و در قب ــر نش حاض
ابــرازی خواهــان  ایــراد و تکذیبــی  بعمــل  نیــاورده 
ــتغال  ــت از  اش ــز حکای ــرازی  نی ــتندات  اب و مس
ذمــه  خوانــدگان  بــه خواهــان را  دارنــد  علــی هــذا 
ضمــن ثابــت دانســتن دعــوی بــه اســتناد بــه مواد 
ــی  و  ــن دادرســی مدن ــون آئی ۵۱۹و۱۹۸و۵22  قان
ــارت    ــون تج ــواد ۳۱۵و۳۱۰و۳۰۹و2۴۹و۳۰۷  قان م
ــه  ــدگان  ب ــی  خوان ــت تضامن ــه محکومی ــم ب حک
ــال  ــاد و شــش میلیــون  ری ــغ هفت پرداخــت  مبل
مبلــغ  پرداخــت   و  اصــل خواســته   بعنــوان 
ــه دادرســی و پرداخــت  ــال بابــت هزین ۱2۹۰۰۰۰ ری
ــت  ــه  و پرداخ ــق تعرف ــل   طب ــه وکی ــق الوکال ح
خســارت تاخیــر  تادیــه  از تاریــخ ســر رســید 
چــک هــا  لغایــت  زمــان وصــول آن طبــق نــرخ 
شــاخص بانــک مرکــزی  در حــق خواهــان صــادر 
و اعــالم  مــی گــردد رای صــادره ظــرف مــدت 2۰ 
روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه  
و ســپس مــدت 2۰ روز قابــل تجدیــد نظــر خواهی 

ــی باشــد .  ــان م ــی اصفه ــم حقوق در محاک
م الــف 2۶۷۴۹۷ قاضــی شــعبه  2۶ شــورای حــل 

اختــالف اصفهان جمشــید شــیروانی 

آگهی احضار متهم 
ــد  ــم  حمی ــا/ خان ــده : ۹۶۰2۰۵ آق ــماره پرون  ش
آقاجــان   در پرونــده شــماره....  بــه اتهــام  فــروش 
ــن  ــه ای ــرار دارد  ب ــب  ق ــت تعقی ــر  تح ــال غی م
وســیله بــر اســاس مــاده ۱۷۴ قانــون آئیــن 
دادرســی کیفــری بــه شــما ابــالغ مــی شــود ظــرف 
ــعبه  ــن ش ــی در ای ــر آگه ــخ نش ــاه از تاری ــک م ی
ــر اینصــورت پــس از انقضــا  حاضــر شــوید  در غی
مهلــت مقــرر بــه موضــوع رســیدگی و اظهــار نظــر 

ــی شــود . م
م الف 2۶۷۶۸2

بازپرس  شعبه 2۳ دادسرای  اصفهان 

آگهی ابالغ 
شــماره بایگانــی شــعبه: ۹۴۰۴۷۶  در پرونــده 
کالســه ۹۴۰۹۹۸۰۳۵۸۹۰۰۴۳۱ ایــن شــعبه آقــای 
امیــن الــه فخــاری فرزنــد علــی بــه اتهــام ســرقت 
تحــت تعقیــب قــرار گرفتــه اســت . بــا عنایــت بــه 
مجهــول المــکان بــودن متهــم ودر اجــرای مقررات 
مــاده ۱۱۵ قانــون آئیــن دادرســی دادگاههــای 
ــرده  ــه نامب ــری ب ــور کیف ــالب در ام ــی و انق عموم
ابــالغ مــی گــردد تــا ظــرف مهلــت ۳۰ روز از انتشــار 
ایــن آگهــی جهــت دفــاع از اتهــام انتســابی در ایــن 
ــورت  ــت در ص ــی اس ــردد. بدیه ــر گ ــعبه حاض ش
عــدم حضــور ، مطابــق مقــررات رســیدگی غیابــی 

بعمــل خواهــد آمــد. 
م الــف 2۶۷۶۱2 بازپــرس شــعبه دهــم بازپرســی 
ــان  ــالب شهرســتان اصفه ــوط و انق دادســرای عم

)مجتمــع ۵(-امیــر کاظمــی 

 آگهي ابالغ دادخواست 
 و ضمائم تجدیدنظرخواهي 

به آقاي/خانم
ــماره  ــه : ۹۷۱۰۱۰۰۳۵۱۳۰۷۸۰۶ ش ــماره ابالغنام ش
پرونــده : ۹2۰۹۹۸۰۳۵۱۳۰۰۵2۳  شــماره بایگاانــی 
شــعبه : ۹2۰۵۹۶  تجدیدنظرخــواه آقــاي/ حســین 
خلیلــی ده کلبعلــی  دادخواســت تجدیدنظرخواهي 
آقاي/خانــم   تجدیدنظرخوانــده  طرفیــت  بــه 
۱- فاطمــه  صفــری  گیشــنگانی 2- شــرکت 
آریــا چیپــس اســپادانا نســبت بــه دادنامــه 
ــه  ــم ک ــعبه تقدی ــه در ش ــده کالس ــماره در پرون ش
طبــق موضــوع مــاده ۷۳ و ۳۴۶ قانــون آئیــن 
دادرســي مدنــي بــه علــت مجهــول المــكان بــودن 
تجدیدنظرخوانــده مراتــب تبــادل لوایــح يــك نوبت 
در يكــي از جرایــد کثیــر االنتشــار آگهــي مــي 
گــردد تــا تجدیدنظرخوانــده ظــرف ده روز پــس از 
ــر دادگاه مراجعــه و  ــه دفت ــخ انتشــار آگهــي ب تاری
ضمــن اعــالم نشــاني کامــل خــود ، نســخه ثانــي 
دادخواســت و ضمائم تجدیدنظرخواهــي را دريافت 
و چنانچــه پاســخي دارد کتبــا بــه ایــن دادگاه ارائــه 
نمایــد. در غیــر اینصــورت پــس از انقضــاء مهلــت 
مقــرر قانونــي نســبت به ارســال پرونــده بــه دادگاه 

ــدام خواهــد شــد.  تجدیدنظــر اق
م الف 2۶۸۵۸۰  

ــي  ــي حقوق ــعبه ۱۳ دادگاه عموم ــر ش ــر دفت مدی
ــريعتي ــا ش ــان فریب ــتان اصفه شهرس

 آگهی ابالغ داد خواست
  و ضمائم تجدید نظر خواهی 

به آقای خانم فرزام رئيسيان آل آقا 
 شــماره ابالغنامــه : ۹۷۱۰۱۰۰۳۶۱۷۰۹۳2۴  شــماره 
ــی  ــماره بایگان ــده : ۹۶۰۹۹۸۰۳۶۱۷۰۰۸۹۸ ش پرون
ــم  ــای / خان ــواه آق ــعبه : ۹۶۱۰۰۷  تجدیدنظرخ ش
شــهره مســائلی دادخواســت تجدیدنظــر خواهــی 
ــم  ــای / خان ــده آق ــر خوان ــت تجدیدنظ ــه طرفی ب
فــرزام رئیســیان آل آقــا نســبت بــه دادنامــه 
شــماره ۹۷۰۹۰۹ در پرونــده کالســه ۹۶۱۰۰۷ شــعبه 
ــاده ۷۳ و ۳۴۶  ــوع م ــق موض ــه طب ــم ک 2۸ تقدی
ــه علــت مجهــول  قانــون آئیــن دادرســی مدنــی ب
المــكان بــودن تجدیدنظــر خوانــده مراتــب تبــادل 
لوایــح یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیر االنتشــار 
آگهــی مــی گــردد تــا تجدیدنظــر خوانــده ظــرف ده 
روز پــس از تاريــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه 
ــود ،  ــل خ ــانی کام ــالم نش ــن اع ــه و ضم مراجع
ــر  ــم تجدیدنظ ــی دادخواســت و ضمائ نســخه ثان
خواهــی را دریافــت و چنانچــه پاســخی دارد کتبــا 

ــورت  ــر اینص ــد. در غی ــه نمای ــن دادگاه ارائ ــه ای ب
ــبت  ــی نس ــرر قانون ــت مق ــاء مهل ــس از انقض پ
ــدام  ــر اق ــه دادگاه تجدیدنظ ــده ب ــال پرون ــه ارس ب

خواهــد شــد .
م الــف 2۶۷۵۶۸ مدیــر دفتــر دادگاه حقوقــی 
شــعبه 2۸ دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان 

ــمی ــد قاس ــان - حمی اصفه

 آگهی ابالغ 
در پرونــده کالســه ۹۷۰۳۰۳ب ۶ شــعبه ششــم 
ــان  ــادی اصفه ــم اقتص ــرای جرای ــی دادس بازپرس
آقــای محمــد رضــا امیــن الســاداتی فرزند حســن 
شــکایتی علیــه آقــای مســعود فــرح زاد دایــر بــر 
کالهبــرداری مطــرح نمــوده کــه جهــت رســیدگی 
بــه ایــن شــعبه ارجــاع گردیــد . نظــر بــه ایــن کــه 
متهــم مجهــول المــکان مــی باشــد حســب مــاده 
ی ۱۷۴ قانــون آییــن دادرســی دادگاههــای عمومی 
و انقــالب در امــور کیفــری مراتــب یــک نوبــت در 
یکــی از جرایــد کثیــر االنتشــار آگهــی مــی شــود تــا 
متهــم از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مدت یکمــاه به 
شــعبه مربوطــه مراجعــه تــا ضمــن اعــالم نشــانی 
ــام وارد  ــه اته ــی ب کامــل خــود جهــت پاســخ گوی
ــدم  ــردد . در صــورت ع ــاع از خــود حاضــر گ و دف
حضــور دادســرا تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد 

نمــود . 
م الف 2۶۷۶۱۷  

جرایــم  دادســرای  ششــم  شــعبه  بازپــرس 
رحیمــی مجتبــی  اصفهــان  اقتصــادی 

 آگهی ابالغ 
ششــم  شــعبه   ۹۷۰۷۵2 کالســه  پرونــده  در 
ــان  ــادی اصفه ــم اقتص ــرای جرای ــی دادس بازپرس
آقــای هاشــم صابــری فرزنــد عباســعلی شــکایتی 
علیــه آقــای امیــد یزدانینجــف آبــادی فرزنــد احمد 
و خانــم مریــم نصیــری فرزنــد عبدالوهــاب دایــر 
بــر کالهبــرداری - فــروش مــال غیــر و تحصیــل 
مــال از طریــق نامشــروع مطــرح نمــوده کــه 
ــد  ــاع گردی ــعبه ارج ــن ش ــه ای ــیدگی ب ــت رس جه
ــکان  ــول الم ــن مجه ــه متهمي ــن ک ــه ای ــر ب . نظ
ــن  ــون آیی ــاده ی ۱۷۴ قان ــب م ــد حس ــی باش م
ــور  ــالب در ام ــای عمومــی و انق دادرســی دادگاهه
ــد  ــی از جرای ــت در یک ــک نوب ــب ی ــری مرات کیف
ــن از  ــا متهمی ــر االنتشــار آگهــی مــی شــود ت کثی
تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت یکمــاه بــه شــعبه 
مربوطــه مراجعــه تــا ضمــن اعــالم نشــانی کامــل 
خــود جهــت پاســخ گویــی بــه اتهــام وار اور دفــاع 
از خــود حاضــر گرددنــد . در صــورت عــدم حضــور 
دادســرا تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد نمــود . 

م الف 2۶۷۶۳۶ 
جرایــم  دادســرای  ششــم  شــعبه  بازپــرس 

رحیمــی مجتبــی  اصفهــان  اقتصــادی 

آگهی احضار متهم
 آقــای ناصــر اســدی زارنجــی فرزنــد عزیــز پرونــده 
ــک  ــام هت ــه اته ــعبه ب ــن ش ــماره ۹۶۱۰۸2 ای ش
ــد  ــرار داری ــب ق ــی تحــت تعقی ــه ای ــت رایان حیثی
ــون  ــاده ۱۷۴ قان ــاس م ــر اس ــلیه ب ــن وس . بدی
آییــن دادرســی کیفــری بــه شــما ابــالغ مــی شــود 
ــن  ــی در ای ــر آگه ــخ نش ــاه از تاری ــک م ــرف ی ظ
شــعبه حاضــر شــوید. در غیــر ایــن صــورت پــس 
ــه موضــوع رســیدگی و  ــرر ب ــت مق از انقضــاء مهل

اظهــار نظــر مــی شــود. 
ــرای  ــعبه ۱۶ دادس ــرس ش ــف 2۶۷۶۱۵ بازپ م ال

ــلطانیان ــجاد س ــان س ــالب اصفه ــی و انق عموم

آگهی ابالغ 
شــماره بایگانــی شــعبه: ۹۶۱۱۱۵  اصفهــان در 
پرونــده کالســه ۹۶۰۹۹۸۰۳۵۸۹۰۱۰۶۷ ایــن شــعبه 
آقــای مهــدی خلیلــی دخــت فرزنــد حســین آقــا 
ــرار  ــب ق ــازه تحــت تعقی ــام ســرقت از مغ ــه اته ب
ــکان  ــول الم ــه مجه ــت ب ــا عنای ــه اســت . ب گرفت
بــودن متهــم و در اجــرای مقــررات مــاده ۱۱۵ 
عمومــی  دادگاههــای  دادرســی  آئیــن  قانــون 
وانقــالب در امــور کیفــری بــه نامبــرده ابــالغ مــی 
ــن  ــار ای ــت ۳۰ روز از انتش ــرف مهل ــا ظ ــردد ت گ
ــن  ــابی در ای ــام انتس ــاع از اته ــت دف ــی جه آگه
ــورت  ــت در ص ــی اس ــردد. بدیه ــر گ ــعبه حاض ش
عــدم حضــور ، مطابــق مقــررات رســیدگی غیابــی 

ــد.  ــد آم ــل خواه بعم
م الــف 2۶۷۶۱۱ بازپــرس شــعبه دهــم بازپرســی 
دادســرای عمومــی و انقــالب شهرســتان اصفهــان 
ــان  ــان - خیاب ــی اصفه ــر کاظم ــع ۵( امی )مجتم
ــی  ــع قضای ــتار مجتم ــهدای س ــان ش ــی خیاب ج

شــهید بهشــتی شــعبه ۱۰ بازپرســی

 آگهی ابالغ 
پرونــده  : ۹۶۰۴2۵در  شــعبه  بایگانــی  شــماره 
ــای  ــن شــعبه آق کالســه ۹۶۰۹۹۸۰۳۵۸۹۰۰۴۱2 ای
جبــار شــاه نظــری فرزنــد اکبــر بــه اتهــام ســرقت 
گوشــی تلفــن همــراه تحــت تعقیــب قــرار گرفتــه 
ــودن  ــکان ب ــول الم ــه مجه ــت ب ــا عنای ــت . ب اس
متهــم ودراجــرای مقــررات مــاده ۱۱۵ قانــون آئیــن 
ــور  ــالب در ام ــای عمومــی و انق دادرســی دادگاهه
ــا ظــرف  ــالغ مــی گــردد ت ــرده اب ــه نامب کیفــری ب
مهلــت ۳۰ روز از انتشــار ایــن آگهــی جهــت دفــاع 
ــردد.  ــر گ ــعبه حاض ــن ش ــابی در ای ــام انتس از اته
ــق  ــدم حضــور ، مطاب ــی اســت در صــورت ع بدیه

ــی بعمــل خواهــد آمــد ــررات رســیدگی غیاب مق
م الــف 2۶۷۶۱۰ و بازپــرس شــعبه دهــم بازپرســی 
دادســرای عمومــی و انقــالب شهرســتان اصفهــان 

)مجتمــع ۵( امیــر کاظمــی 

 آگهی ابالغ 
ــه  ــه ب ــعبه : ۹۶۱۳۰۸  باتوج ــی ش ــماره بایگان ش
اینکــه شــکایتی علیــه آقــای علــی اکبــر دهقانــی 
فرزنــد فشــنگ مبنــي برخيانــت در امانــت در 
ایــن شــعبه مطــرح گردیــده اســت کــه پرونــده بــه 
ــه  ــه اینک ــر ب ــذا نظ ــده ل كالســه۹۶۱۳۰۸ثبت گردی

متهــم مجهــول المــكان مــي باشــند حســب مــاده 
۱۷۴ قانــون آییــن دادرســي كيفــري مراتــب يــك 
ــار  ــر االنتش ــاي کثی ــه ه ــي از روزنام ــت در يك نوب
طبــع و نشــر مــی شــود و از متهــم مذكــور دعــوت 
بــه عمــل مــی آیــد ظــرف مــدت یکمــاه پــس از 
ــام خــود  ــه اته نشــر آگهــي جهــت پاســخگويي ب
بــه ایــن مرجــع مراجعــه نماینــد در صــورت  عــدم 
حضــور دادســرا تصمیــم مقتضــي اتخــاذ خواهــد 

نمــود. 
ــرس شــعبه اول دادســرای  ــف 2۶۷۶۰۹  بازپ م ال

عمومــی و انقــالب اصفهــان   

آگهی احضار متهم
آقــای ۱- حســین جوزعلــی پــور خانــم 2- فاطمــه 
ــن  ــى 2- غالمحس ــد ۱- عل ــژاد فرزن ــیبی ن مس
ــه  ــعبه ب ــن ش ــماره ۹۵۱۳۱۰ب ۱۶ ای ــده ش درپرون
ــب  ــت تعقی ــرداری تح ــارکت در کالهب ــام مش اته
ــاده  ــاس م ــر اس ــلیه ب ــن وس ــد . بدی ــرار داری ق
ــما  ــه ش ــری ب ــی کیف ــن دادرس ــون آیی ۱۷۴ قان
ابــالغ مــی شــود ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر 
آگهــی در ایــن شــعبه حاضــر شــوید. در غیــر ایــن 
صــورت پــس از انقضــاء مهلــت مقــرر بــه موضــوع 

ــار نظــر مــی شــود.  رســیدگی و اظه
م الــف 2۶۷۶۱۶ بازپــرس شــعبه ۱۶ دادســرای 

ــلطانیان ــجاد س ــان س ــالب اصفه ــی و انق عموم

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
فــالح  علیرضــا  خواهــان  اینکــه  بــه  نظــر 
ــک  ــه چ ــه وج ــته مطالب ــه خواس ــتی ب دادخواس
ــون  ــغ ده میلی ــماره ۸2۰۷۳۴-۹۷/۳/2۰ بمبل بش
ــه  ــر تادی ــه دادرســی و تاخی ــه هزین ــال و مطالب ری
بــه طرفیــت یونــس قــادری بــه مجتمع شــوراهای 
حــل اختــالف کاشــان تقدیــم کــه پــس از ارجــاع 
بــه شــعبه اول حقوقــی شــورای حــل اختــالف بــه 
ــخ ۹۷/۹/۱۹  ــرای تاری ــت و ب ــه 2۸۹/۹۷ ثب کالس
ســاعت ۱۰:۴۵ 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 ــالب در ام ــی و انق ــای عموم دادگاه ه
مراتــب بــه نامبــرده ابــالغ 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 دریافت نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائم 
آن بــه دفتــر شــورا مراجعــه نماینــد .انتشــار ایــن 
آگهــی بــه منزله ابــالغ محســوب شــده و در صورت 
عــدم حضــور شــورا تصمیــم مقتضــی اتخــاذ 

خواهــد نمــود.
مســئول دفتــر شــعبه اول شــورای حــل اختــالف 

کاشــان.م/الف 2۷۴۰۳2

آگهی اصالحی  اداره ثبت اسناد و 
امالک شمال اصفهان

ــه  ــاه ۱۳۹۷ روزنام ــنبه 2۸ مهرم ــی ش ــرو آگه پی
ــماره ۸۳۱ ــارم _  ش ــال چه ــن _ س ــای وط کیمی

اداره ثبــت اســناد و امــالک شــمال اصفهــان آگهــی 
ــه  ــن نام ــاده ۱۳ آیی ــون و م ــاده ۳ قان موضــوع م
ــی واراضــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان

وســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
برابــر آراء هیاتهــای موضــوع قانــون تعییــن تکلیف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانها فاقــد ســند 
ــان  ــه شــمال اصفه ــی منطق رســمی در واحــد ثبت
تصرفــات مالکانــه و بــال معــارض متقاضیــان  
محــرز گردیــده اســت. لــذا مشــخصات متقاضیان 
و امــالک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور 
اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهی 
میشــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســندمالکیت متقاضیــان اعتراضــی داشــته 
باشــند مــی تواننــد  از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا اداره ثبــت 
ــس از اخــذ  اســناد و امــالک محــل تســلیم  و پ
ــلیم  ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــید.ظرف م رس
ــی  ــه مرجــع قضای اعتراض،دادخواســت خــود را ب
تقدیــم نمایــد. بدیهــی اســت در صــورت  انقضــای 
ــبت  ــراض نس ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک م
ــدام  ــررات اق ــق مق ــه صــدور ســند مالکیــت طب ب

خواهــد شــد.
بــه اطــالع میرســاند : تاریــخ انتشــار نوبــت 
ــخ   ــه تاری ــده ک ــد ش ــتباها  ۱۳/۰۸/۷ قی دوم اش

میباشــد. صحیــح    ۱۳۹۷/۰۸/۱۳

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقــای مهــدی جــوان پرشــور به  شناســنامه شــماره 
۴2۹۵بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه ۱۰۱۷/۹۷ 
ــت  ــر وراث ــی حص ــت گواه ــورا درخواس ــن ش از ای
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان رحیــم 
ــه شــماره شناســنامه ۵2۳2۶ در  جــوان پرشــور ب
ــدرود  ــود ب ــی خ ــگاه دائم ــخ ۹۷/۴/۳۰ اقامت تاری
ــوم  ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت زندگ
منحصــر اســت بــه  ۱( فاطمــه کریمشــاهی بیدگلی 
فرزنــد عبدالــه بــه ش ش ۵۰۰ همســر  2( مهــدی 
ــه ش ش ۴2۹۵  ــم ب ــد رحی ــور فرزن ــوان پرش ج
ــی  ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب ــد این فرزن
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 
ــه شــورا   از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه ب

ــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد .   تقدی
قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــالف 
کاشــان ، مجتبــی زراعتــی م/الــف 2۷۳۷۹۹

رونوشت آگهی حصر وراثت
اقــای وحیــد حســین پــور بــه  شناســنامه شــماره 
2۰۷ بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه ۱۰۱۳/۹۷ از 
ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نموده 
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان علی حســین 
پــور سنســنی بــه شــماره شناســنامه ۸۹ در تاریــخ 
ــی  ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم ۹۷/۴/2 اقامت
ــر  ــوم منحص ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث گفت

ــی  ــد عل ــور فرزن ــین پ ــد حس ــه ۱( وحی ــت ب اس
ــروش  ــس ف ــرا م ــد 2( زه ــه ش ش 2۰۷ فرزن ب
فرزنــد احمــد بــه ش ش ۳۶۹2۹ همســراینک بــا 
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 . 
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه شش ــی ش  قاض
کاشــان ، مجتبــی زراعتــی م/الــف 2۷۳۹۹۳

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقــای محمدرضــا برنــاک بــه  شناســنامه شــماره 
۷2۳۶ بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه ۱۰2۶/۹۷ 
ــت  ــر وراث ــی حص ــت گواه ــورا درخواس ــن ش از ای
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان مهدی 
برنــاک بــه شــماره شناســنامه ۹۶۹در تاریــخ 
ــدرود زندگــی  ۹۶/۱۱/2۸ اقامتــگاه دائمــی خــود ب
ــر  ــوم منحص ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث گفت
اســت بــه ۱( امیرارســالن برنــاک فرزنــد مهــدی به 
ش ش ۱2۵۱۱2۸۸2۳ فرزنــد  2( زهــره تقــی زاده 
فخــار فرزنــد محمــد بــه ش ش ۳۷۰ مــادر اینــک 
بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور 
را در یــک نوبــت و یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد 
ــه  ــا وصیتنمام ــی دارد و ی ــی اعتراض ــر کس ــا ه ت
ــخ نشــر  ــزد او باشــد از تاری ــه ن ــی /متوفی از متوف
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا  تقدیــم دارد واال 

گواهــی صــادر خواهــد شــد .  
قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــالف 
کاشــان ، مجتبــی زراعتــی م/الــف 2۷۴2۴۸

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقــای محمدرضــا برنــاک بــه  شناســنامه شــماره 
۷2۳۶ بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه ۱۰2۷/۹۷ 
ــت  ــر وراث ــی حص ــت گواه ــورا درخواس ــن ش از ای
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان زهــره 
ــنامه ۳۷۰در  ــماره شناس ــه ش ــار ب ــی زاده فخ تق
ــدرود  ــود ب ــی خ ــگاه دائم ــخ ۹۷/۶/۱۴ اقامت تاری
ــوم  ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت زندگ
ــد  ــاک فرزن ــین برن ــه ۱( حس ــت ب ــر اس منحص
علــی آقــا بــه ش ش ۱۰۵۷  2( حمیدرضــا برنــاک 
ــی  ــه ش ش ۹۷۵۵ ۳(مرتض ــا ب ــی اق ــد عل فرزن
برنــاک فرزنــد علــی اقــا بــه ش ش ۱۳۷۷ ۴(زهرا 
برنــاک فرزنــد علــی اقــا بــه ش ش ۱2۵۰۱۰۴۸۴۱ 
ــه ش  ــا ب ــی اق ــد عل ــاک فرزن ۵( محمدرضــا برن
ــره ای  ــم فخ ــری خان ــدان ۶( کب ش ۷2۳۶ فرزن
فرزنــد عبــاس بــه ش ش ۱۱ مــادر اینــک بــا 
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 اختــالف 
کاشــان ، مجتبــی زراعتــی م/الــف 2۷۴2۵۱

آگهی مزایده و فروش مال غیر منقول 
شــعبه دوم اجــرای احــکام حقوقــی دادگســتری 
شهرســتان برخــوار در نظــر دارد در خصــوص پرونده 
ــع  ــه نف ــکام ب ــرای اح ــن اج ــه ۹۷۰۷۸۹ ای کالس
محکــوم لــه : خانــم آذرقنبــری خرزوقی بــا وکالت 
خانــم پریســا غفــوری مقــدم علیــه محکــوم علیه : 
آقــای اصغــر قنبــری بــه خواســته دســتور فــروش 
جلســه مزایــده ای درتاریــخ ۹۷/۸/۱۹ ســاعت 
ــزل  ــگ من ــش دان ــروش ش ــت ف ــح جه ۹ صب
مســکونی واقــع در خــورزوق . خیابــان ابــوذر پالک 
ــزل مســکونی  ــاب من ــک ب ــا مشــخصات : ی ۱2 ب
یــک طبقــه بــا زیربنــای اعیانــی حــدودا ۱۰۰ متــر 
ــه اســکلت  ــع ک ــر مرب ــع و عرصــه ۱2۸/۷۰مت مرب
ــاق  ــقف ط ــا س ــر ب ــوار بارب ــوع دی ــاختمان از ن س
ضربــی مــی باشــد و دارای اتــاق خــواب ، پذیرایــی 
، آشــپزخانه ، حمــام و ســرویس بهداشــتی و 
ــند  ــد س ــرق ، گاز و فاق ــعابات : آب ، ب دارای انش
رســمی ثبتــی و بــه صــورت قولنامــه ای بــا قدمــت 
ــد  ــزار نمای ــد برگ ــی باش ــال م ــت س ــاالی بیس ب
کــه توســط کارشــناس رســمی دادگســتری ارزش 
شــش دانــگ عرصــه و اعیانــی ملــک فــوق الذکــر 
ــغ ۱/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ــه مبل ــروش ب ــده و ف ــت مزای جه
ــد  ــان خری ــت . متقاضی ــده اس ــی ش ــال ارزیاب ری
ــده  ــل از جلســه مزای ــد ظــرف ۵ روز قب ــی توانن م
بــا هماهنگــی ایــن اجــرای احــکام از مــورد مزایــده 
ــت  ــد قیم ــپردن ده درص ــا س ــد و ب ــد نماین بازدی
پایــه بــه حســاب ســپرده دادگســتری برخــوار بــه 
شــماره حســاب 2۱۷۱2۹۰22۶۰۰۱ نــزد بانــک ملــی 
در جلســه مزایــده شــرکت نمایــد . ضمنا پیشــنهاد 
ــد  ــده خواه ــده مزای ــت برن ــن قیم ــده باالتری دهن
بــود و تســلیم مــال پــس از پرداخــت تمــام بهــای 
آن صــورت خواهــد گرفــت و هزینــه هــای اجرایــی 

بــر عهــده محکــوم علیــه مــی باشــد . 
دادورز اجــرای احــکام حقوقــی دادگاه شهرســتان 

ــوش معمــار شناســه : 2۷۴۴۶۴ برخــوار – داری
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شماره دادنامه : 97/7/21-594

مرجــع رســیدگی شــعبه  دوم شــورای حــل 
اختــالف برخــوار خواهــان    علیرضــا شــفیعی     
آدرس :  دســتگرد خ انقــالب – ۸ متــری اول

مریــم  داوری     2-  مجیــد   -۱    : خوانــده 
نصیــری           آدرس : هــر دو مجهــول المــکان  
ــوی علیرضــا  ــه  درخصــوص دع خواســته : مطالب
شــفیعی    بطرفیــت  : مجیــد داوری – مریــم 
نصیــری  بخواســته مطالبــه مبلــغ  ۵۹/۰۰۰/۰۰۰  
ریــال وجــه یــک فقــره چــک بانــک مســکن بــه 
مبلــغ   ۵۹/۰۰۰/۰۰۰ ریــال بتاریــخ ۹۵/۵/2۵ بــا 
احتســاب هزینــه دادرســی وخســارت تاخیــر تادیه 
ــان  ــی خواه ــت تقدیم ــاد دادخواس ــه مف ــر ب نظ
ومالحظــه تصویــر مصــدق چــک مســتند دعــوی 

ــده  ــه خوان ــن ک ــت آن وای ــدم پرداخ ــی ع وگواه
ــورا  ــی درش ــار کاف ــی وانتظ ــالغ قانون ــم اب علیرغ
ــان  ــته خواه ــه خواس ــبت ب ــده ونس حاضرنگردی
ــت ذمــه  ــی بربرائ ــراد واعتراضــی ننمــوده ودلیل ای
خویــش ارائــه ننمــوده لــذا ادعــای خواهــان راوارد 
ــه مــواد  ۳۱۳  وثابــت تشــخیص داده ومســتندا ب
ــی  ــون مدن ــون تجــارت و۱2۹۱و۱۳۰۱  قان و ۳۱۰ قان
ــی و  ــی مدن ــن دادرس ــون آیی و۱۹۸و۵۱۹و۵22قان
ــه  ــده را ب ــارت خوان ــون تج ــاده ۳۱۰ و ۳۱۳ قان م
ــت اصــل  ــال باب ــغ   ۵۹/۰۰۰/۰۰۰   ری پرداخــت مبل
خواســته ومبلــغ  ۱/۹۰۰/۰۰۰    ریــال بابــت هزینــه 
ــه  ــر تادی ــز پرداخــت خســارت تاخی دادرســی و نی
ــم  ــرای حک ــخ اج ــا تاری ــک ت ــدور چ ــخ ص از تاری
برمبنــای نــرخ تــورم بــر اســاس شــاخص اعالمــی 
از ســوی بانــک مرکــزی کــه توســط اجــرای احکام 
محاســبه خواهــد شــد در حــق خواهــان محکــوم 
مینمایــد رای صــادره غیابــی اســت وظــرف بیســت 
روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در همیــن شــورا 
ــر  ــد نظ ــل تجدی ــت روز قاب ــرف بیس ــپس ظ وس
خواهــی در دادگاههــای عمومــی برخــوار میباشــد.
قاضــی شــورا شــعبه دوم برخــوار- ســید حســام 

ــن ارشــش شناســه   2۷۴۴۶۷  الدی

اگهی ابالغ اجراییه کالسه 
139604002002000032/1

ــماره  ــده : ۱۳۹۶۰۴۰۰2۰۰2۰۰۰۰۳2/۱ ش ــماره پرون ش
آگهــی  : ۹۶۰۰۷۵۳/۱  شــماره  بایگانــی شــعبه 
ابالغیــه : ۹۷/۷/۱ بدینوســیله بــه اقایــان ۱- مهــرداد 
شــیران فرزنــد ولــی الــه شناســنامه شــماره ۶۵۱2 
و شــماره ملــی ۱2۹22۱۷۹2۸ متولــد اصفهــان 
ــه شــماره  ــه ب ــی ال ــد ول ــی شــیران فرزن 2- مجتب
شناســنامه ۱۳۵۴۳ به شــماره ملــی ۱2۹22۸۸۳۷۱ 
ــی  ــد ول ــد شــیران فرزن ــان ۳- محم ــد اصفه متول
ــی  ــه شــماره شناســنامه 2۹۶۸ و شــماره مل ــه ب ال
مصطفــی   -۴ اصفهــان  متولــد   ۱2۸۵۱۶۰۴۹۵
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــه ب ــی ال ــد ول ــیران فرزن ش
222۴ و شــماره ملــی ۱2۸۵۱۰۰۵۹۱ متولــد اصفهــان 
ــماره  ــه ش ــه ب ــی ال ــد ول ــیران فرزن ــم ش ۵- مری
شناســنامه ۵۳2۹۶ و شــماره ملــی ۱2۸۰۴2۱۸۰۰ 
ــی  ــد ول ــدرام فرزن ــه بی ــان ۶- فاطم ــد اصفه متول
الــه بــه شــماره شناســنامه 2۹ و شــماره ملــی 
ــی  ــان همگــی وراث ول ــد اصفه ۵۱۱۰۵2۹۵2۳ متول
ــان  ــه ادرس اصفه ــده ب ــد پرون ــیران متعه ــه ش ال
خیابــان مــدرس خیابــان مولــوی - کوچــه نیلوفــر 
ــالغ  ــد پســتی ۸۱۴۹۸۴۶۹۴۷ اب ــالک ۳۶ - ک - پ
مــی شــود کــه خانــم فرزانــه طغیانــی دولــت آبادی 
ــدد  ــاه ع ــول پنج ــت وص ــین جه ــد غالمحس فرزن
ســکه تمــام بهــار آزادی بــه اســتناد مهریــه منــدرج 
در ســند ازدواج شــماره 2۳۴ دفتــر ازدواج 2۱۰شــهر 
اصفهــان علیــه شــما اجرائیــه صــادر نمــوده و پرونده 
ــکیل  ــن اداره تش ــوق در ای ــماره ف ــه ش ــی ب اجرائ
ــق گــزارش مــورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰  مامــور،  شــده و طب
بعلــت عــدم حضــور در محــل ابــالغ واقعــی میســر 
نمــود ، لــذا بنــا بــه تقاضــای بســتانکار طبــق مــاده 
۱۸ و ۱۹ آئیــن نامــه اجــرای مفــاد اســناد رســمی به 
شــما ابــالغ مــی شــود اجرائیــه فقــط یــک مرتبــه 
ــی  ــن آگه ــای وط ــای کیمی ــه ه ــی از روزنام در یک
مــی شــود و چنانچــه ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ 
ــردد،  ــی گ ــوب م ــالغ محس ــه روز اب ــی ک ــن آگه ای
نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام ننماییــد، 
بــدون انتشــار اگهــی دیگــر عملیــات اجرایــی طبــق 
مقــررات علیــه شــما تعقیــب خواهــد شــد عملیــات 

ــان خواهــد یافــت. ــی جری اجرائ
اخطاریه ماده ۸۷

ــی  ــالک ۷فرع ــدانگ پ ــاع از شش ــگ مش ــه دان س
۱۵۱۶۰ اصلــی واقــع در بخــش ه ثبــت اصفهــان 
ــم  ــب خان ــال طل ــما در قب ــورث ش ــه  م ــق ب متعل
فرزانــه طغیانــی و حقــوق دولتــی متعلقــه بــاز 
ــه  ــن نام ــاده ۸۷ آئی ــق م ــذا طب ــده ل داشــت گردی
ــا هــر  ــب بشــما اخطــار میشــود ضمن اجــرای مرات
ــی از طــرف شــما نســبت بمــورد  ــه نقــل انتقال گون
ــر داده نمــی  ــب اث ــوع اســت و ترتی بازداشــت ممن

ــود./ ش
اخطاریه ماده ۱۰۱

ــه  ــوق، ب ــه ف ــی کالس ــده اجرای ــوص پرون در خص
موجــب گــزارش بــه شــماره وارده ۳۰2۷۳۶۷ مــورخ 
ــه  ــتری ب ــمی دادگس ــناس رس ۱۳۹۶/۱2/۱۵ کارش
شــرح تصویــر پیوســت، تمامــت ســه دانــگ مشــاع 
از ششــدانگ پــالک ثبتــی ۷ فرعــی از پــالک اصلی 
۱۵۱۶۰ واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان متعلــق بــه 
مــورث )ولــی الــه شــیران ( بــه مبلــغ ۴۱2۵۰۰۰۰۰۰

ــاده  ــر م ــذا براب ــت. ل ــده اس ــی گردی ــال ارزیاب  ری
۱۰۱ آئیــن نامــه اجــرای مفــاد اســناد رســمی ، 
ــه مرحــوم اخطــار مــی  ــه شــما ) ورث بدینوســیله ب
شــود کــه پــس از رویــت ایــن اخطــار چنانچــه بــه 
مبلــغ ارزیابــی پــالک مذکــور معتــرض مــی باشــید 
ــه  ــود را ب ــی خ ــراض کتب ــدت ۵ روز اعت ــرف م ظ
ضمیمــه فیــش بانکــی دســتمزد کارشــناس تجدید 
ــت  ــه جه ــال هزین ــون ری ــه میلی ــغ ن ــه مبل ــر ب نظ
تجدیــد ارزیابــی ارســال داریــد. ضمنــا بــه اعتراضــی 
کــه خــارج از موعــد مقــرر یــا فاقــد فیــش بانکــی 
دســتمزد کارشــناس تجدیدنظــر باشــد ترتیــب اثــر 
داده نخواهــد شــد و بــه همــان قیمــت آگهــی 

ــد.  ــد گردی خواه
اخطاریه محاسبه مهریه به نرخ روز

ــه  ــه فرزان ــوق ل ــی کالســه ف ــده اجرائ حســب پرون
طغیانــی دولــت آبــادی بــه کــد ملــی ۱2۷۰۵2۷۰۵۳ 
بدینوســیله باطــالع میرســاند جهــت ادامــه عملیات 
ــت  ــتانکار قیم ــت بس ــب درخواس ــی و بموج اجرائ
آزادی موضــوع  بهــار  تمــام  یــک عــدد ســکه 
الزم االجــرای ســند ازدواج شــماره 2۳۴ مــورخ 
۹2/۱۰/۱۳  تنظیمــی در دفتــر ازدواج شــماره 2۱۰ 
ــر،  ــال ، جواه ــف ط ــه صن ــط اتحادی ــان توس اصفه
نقــره، ســکه و صــراف اصفهــان بــه مبلــغ۳۸۰۱۰۰۰۰ 
ریــال )تعــداد ۵۰ عــدد ســکه موضــوع الزم االجــرا 
جمعــا بــه مبلــغ۱۹۰۰۵۰۰۰۰۰ ریــال ارزیابــی گردیــده 
ــه  ــه شــیران ب ــی ال ــه مرحــوم ول ــذا )ورث اســت. ل
شــرح فــوق ( چنانچــه بــه ارزیابــی فــوق معتــرض 
ــراض  خــود  ــج روز  اعت ــت پن ــالغ لغاي ــخ اب از تاری
ــه  ــن اداره ارائ ــه ای ــکه ب ــن س ــراه  عي ــه هم  را  ب

نمائید .
م الف 2۶۰۰۴۹
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کوتاه اخبار 

طاعون نشخوارکنندگان، تنوع 
زیستی گیالن را تهدید می کند

گیالنزلیخا صفری
Z.Safari@eskimia.ir

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت گیــالن گفــت: بیمــاری 
هــاری و شــیوع طاعــون نشــخوار کننــدگان در اســتان و بیمــاری 
بالســت شمشــادها از دیگــر تهدیــدات زیســتی گیالن محســوب 

می شــوند.
ــل و  ــد غیرعام ــورای پدافن ــه ش ــور در جلس ــی محمدپ قربانعل
قــرارگاه زیســتی کــه در ســالن الغدیــر اســتانداری گیــالن برگــزار 
شــد، گفــت: یــازده تهدیــد زیســتی در ۵ ســال اخیــر در گیــالن 
شناســایی شــده اســت کــه پســماند بدتریــن وضعیــت را دارد.

ــع  ــه مناب ــا ب ــماندها و ورود فاضالب ه ــیرابه پس ــزود: ش وی اف
آبــی نیــز از دیگــر تهدیــدات زیســت محیطــی گیــالن محســوب 

می شــوند.
ــی  ــالن رشــد ســنبل آب ــط زیســت گی ــرکل حفاظــت محی مدی
ــرای اســتان  در اکوسیســتم های ارزشــمند را مشــکلی جــدی ب
ــی در  ــار اراضــی تاالب ــون ۴۰۰ هکت ــوان کــرد و ادامــه داد: تاکن عن
محاصــره ایــن گیــاه مزاحــم مــورد پایــش قــرار گرفتــه اســت.

ــن  ــا ای ــد ت ــول می کش ــال ط ــه ۱۵ س ــان اینک ــا بی ــور ب محمدپ
ــرد:  ــح ک ــود، تصری ــذف ش ــتان ح ــل از اس ــور کام ــه ط ــاه ب گی
 هرجــا کــه ســنبل آبــی ورود کنــد بعــد از گذشــت ۶ مــاه،

نیم متر تراز آبی محدوده خود را کاهش می دهد.
وی گفــت: بیمــاری هــاری و شــیوع طاعون نشــخوار کننــدگان در 
اســتان و بیمــاری بالســت شمشــادها از دیگــر تهدیدات زیســتی 

گیــالن محســوب می شــوند.
ــاورزی  ــش کش ــاد آب در بخ ــرف زی ــه مص ــان اینک ــا بی وی ب
ــرد: ــدات زیســت محیطــی اســت خاطرنشــان ک ــر تهدی  از دیگ
ــال  ــود. امس ــرف می ش ــاورزی مص ــوزه کش ــد آب در ح ۹۰ درص
اگرچــه ایــن مصــرف کاهــش یافــت امــا کافــی نیســت، بایــد 

تدبیــر انجــام شــود تــا درصــد مصــرف بیشــتر کاهــش یابــد.
ــدات  ــر از تهدی ــی دیگ ــاالب را یک ــوزی ت ــش س ــور آت محمدپ
زیســتی در گیــالن عنــوان کــرد و افــزود: در ۵ ســال اخیــر بیــش 
ــت.  ــتان رخ داده اس ــای اس ــوزی در تاالبه ــش س ــورد آت از ۱۲ م
ضمــن اینکــه تغییرکاربــری اراضــی نیــز از تهدیــدات مهم اســتان 

ــود. ــوب می ش محس

اصالح و بازسازی شبکه توزیع و 
 انشعابات آب شهر شهباز 

استان مرکزی
اراکتهمینه دباغ چی

T.Dabaghchi@eskimia.ir

در راســتای نوســازی و بهســازی شــبکه های توزیع آب در شــهرها 
و جلوگیــری از هدررفــت آب در اثــر فرســودگی شــبکه، امــور آب و 
فاضــالب شهرســتان شــازند اقــدام بــه اصــالح ۴۰۰ متــر از شــبکه 

توزیــع و تعــداد 3۰ فقــره از انشــعابات آب شــهر شــهباز کرد.
ــتان  ــالب اس ــرکت آب و فاض ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مرکــزی، رضــا علیخانــی، مدیــر امــور آب و فاضــالب شهرســتان 
شــازند، گفــت: بــا توجــه بــه فرســودگی شــبکه آبرســانی 
شــهر شــهباز و لــزوم اجــرای طــرح مدیریــت مصــرف آب 
ــری از  ــرای جلوگی ــی ب ــای اساس ــی از راهکاره ــوان یک ــه عن ب
تلفــات و هــدرروی آب، اجــرای عملیــات اصــالح شــبکه و 
ــالب  ــور آب و فاض ــتورکار ام ــهباز در دس ــهر ش ــعابات آب ش انش
ــبکه  ــر از ش ــون ۴۰۰ مت ــت و تاکن ــرار گرف ــازند ق ــتان ش شهرس
 و 3۰ فقــره از انشــعابات آب ایــن شــهر اصــالح و بازســازی 

شد.
وی خاطرنشــان کــرد: انجــام ایــن عملیــات توســط پرســنل اداره 
ــت و  ــی صــورت پذیرف ــه صــورت امان ــرداری آب شــازند ب بهره ب
بــرای تکمیــل پــروژه اصــالح و بازســازی بقیــه شــبکه آبرســانی 

ایــن شــهر نیــاز بــه اعتبــارات الزم و پیمانــکار اســت.
ــتور  ــی دس ــن در پ ــرد: همچنی ــح ک ــان تصری ــی در پای علیخان
مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان مرکــزی مبنــی بــر 
ــه شــهر شــهباز  ــه بازن ــه محل ــه هفتــه ب وصــل شــبکه آب محل
بــرای برطرف کــردن کمبــود آب محلــه بازنــه عملیــات اتصــال و 
ســه راه گیری از شــبکه آبرســانی ایــن منطقــه توســط امــور آب و 

فاضــالب شهرســتان شــازند اجــرا شــد.

تبریزسعید شیعه نواز
M.Sh.Navaz@gmail.com

اســتاندار آذربایجــان شــرقی گفــت: اداره کل 
دامپزشــکی اســتان عالــی و حرفــه ای مدیریــت 
می شــود و در بزنگاه هــای مختلــف توانســته 
ــان  ــود نش ــی از خ ــیار عال ــرد بس ــت عملک اس

ــد. ده
بــه گــزارش خبرنــگار مــا در تبریــز، مجیــد 
خدابخــش افــزود: عملکــرد دامپزشــکی اســتان 
نشــان می دهــد انســجام خوبــی در ایــن اداره کل 
وجــود دارد و مســلما ایــن عملکردها بــا مدیریت 
علمــی و منســجم و نتیجــه تالش هــای جمعــی 

اســت.
مباحــث  دربــاره  خوشــبختانه  گفــت:  وی 
دامپزشــکی مــورد و مشــکل خاصــی وجــود 
نــدارد. در مباحــث اخیــر نیــز انصافــا دامپزشــکی 
بســیار خــوب عمــل کــرد و همــکاری دامپزشــکی 
ــال  ــش در ح ــه قیمت ــرغ ک ــع م ــث توزی در بح
ــی  ــز عال ــع گوشــت قرم ــا در توزی ــود ی ــود ب صع
ــزو ادارات  ــاظ ج ــر لح ــن اداره کل از ه ــود و ای ب
بی حاشــیه و انصافــا دارای حیطــه مدیریتــی 
قــوی اســت کــه عملکــرد مناســب ایــن اداره کل 
ــز در  ــث شــده اســت هرســاله و امســال نی باع
ارزیابــی عملکــرد دســتگاه های اجرایــی اســتان 

ــت آورد. ــه دس ــر را ب ــام برت مق

ــر  ــیوع اخی ــه ش ــرقی ب ــان ش ــتاندار آذربایج اس
ــز  ــدگان نی ــاد پرن ــوق ح ــزای ف ــاری آنفلوآن بیم
ــه  ــده ب ــه بن ــن زمین ــت: در ای ــرد و گف ــاره ک اش
شــخصه نگرانــی زیــادی داشــتم و احتمــال 
ایجــاد بحــران در اســتان مــا نیــز وجــود داشــت؛ 
امــا در ایــن زمینــه نیــز مثــل همیشــه مدیریــت 
مجموعــه  و  کل  مدیــر  مناســب  عملکــرد  و 
دامپزشــکی باعــث شــد ایــن بیمــاری به خوبــی 

ــود. ــع ش ــا رف ــار و نگرانی ه مه

 یکی از ادارات و سازمان هایی که 
به صورت حرفه ای و عالی مدیریت 

می شوند، اداره کل دامپزشکی استان 
است

ــه اهمیــت مدیریــت حرفــه ای و منســجم  وی ب
ــزود: یکــی از ادارات و  ــرد و اف در ادارات اشــاره ک
ســازمان هایی کــه بــه صــورت حرفــه ای و عالــی 
مدیریــت می شــوند، اداره کل دامپزشــکی اســتان 
اســت؛ حتــی در بخــش مدیریتــی نیــز بــه دلیــل 
ــران  ــودن مباحــث دامپزشــکی از مدی تخصصی ب
بــا رشــته تخصصــی آن اداره اســتفاده شــده 
ــد رویــه جدیــد  ــوع خــود می توان اســت کــه در ن
و در عیــن حــال مؤثــری بــرای پیشــبرد وظایــف 

تخصصــی آن اداره باشــد.
اســتاندار آذربایجــان شــرقی همچنیــن بــر 
اهمیــت حضــور در فضــای مجــازی تأکیــد 
ــه دور از  ــذب و ب ــای ک ــت: گاه خبره ــرد و گف ک
ــود  ــش می ش ــازی پخ ــای مج ــت در فض واقعی
ــن  ــد در ای ــازمان ها بای ــران ادارات و س ــه مدی ک
فضــا حضــور کامل و مســتمر داشــته باشــند و از 
پیشــنهادها، اطالعــات و اخبــار مرتبــط بــا زمینــه 
مســئولیت خــود آگاه باشــند و در صــورت ایجــاد 
ــای  ــد و خبره ــد روشــنگری کنن شــبهات، بتوانن

ــد. ــال دهن ــردم انتق ــه م درســت را ب
ــکی  ــر کل دامپزش ــدار مدی ــن دی ــدای ای در ابت
از  قدردانــی  ضمــن  شــرقی  آذربایجــان 
شــرقی  آذربایجــان  اســتاندار  حمایت هــای 
کل  اداره  عملکــرد  از  مبســوطی  گــزارش 
دامپزشــکی اســتان ارائــه کــرد و مشــکالت پیش 

روی دامپزشــکی را کــه گاهــی باعــث ایجــاد 
ــتی  ــداف بهداش ــق اه ــه در تحق ــکل و وقف مش

تشــریح کــرد. می شــود،  اداره کل  ایــن 
 تمامی کشتارگاه های استان به 

سیستم پیش سرد مجهز شده است
امیرحســین بهــداد بــا اشــاره بــه اینکــه تمامــی 
کشــتارگاه های اســتان بــه سیســتم پیش ســرد 
مجهــز شــده اســت، افــزود: بــا لطــف و عنایــت 
ــتارگاه های  ــی کش ــتیم تمام ــا توانس ــد م خداون
اســتان را بــه سیســتم پیش ســرد مجهــز کنیــم 
و بــه عنــوان اســتان پیشــرو در ایــن زمینــه 

معرفــی شــدیم.
 توانسته ایم جلوی بیماری خطرناک 

تب کریمه کنگو را بگیریم
ــتحصالی،  ــز اس ــت قرم ــتم، گوش ــن سیس در ای
بــه مــدت ۲۴ســاعت در دمــای ۰ تــا ۴ درجــه در 
کشــتارگاه ها نگهــداری می شــود و پــس از طــی 
ایــن زمــان، گوشــت وارد چرخــه توزیــع می شــود. 

بــا ایــن اقــدام مــا توانســته ایم جلــوی بیمــاری 
ــو  ــه کنگ ــده کریم ــب خونریزی دهن ــاک ت خطرن
را در اســتان بگیریــم. در ســال گذشــته در ســایر 
ــن  اســتان های کشــور مــوارد تلفــات انســانی ای
بیمــاری وجــود داشــت؛ امــا بــا عنایــت خداونــد 
متعــال هیــچ مــوردی از بیمــاری مشــترک بیــن 

انســان و دام در اســتان مــا گــزارش نشــد.
در پایــان ایــن دیــدار، بهــداد از حمایــت اســتاندار 
دامپزشــکی  کل  اداره  از  شــرقی  آذربایجــان 
ــارات  ــه گاه اظه ــراد ک ــر برخــی اف اســتان در براب
ــت و  ــه بهداش ــی درزمین ــی و غیرفن غیرتخصص
ســالمت جامعــه می کننــد، قدردانــی کــرد و 
ــد  ــث ش ــه باع ــما ک ــت ش ــن حمای ــت: ای گف
ــل  ــی خــود را در مقاب ــف قانون ــم وظای ــا بتوانی م
تخلفــات بهداشــتی کــه دربــاره ممنوعیــت ذبــح 
ــام  ــدرت انج ــا ق ــود، ب ــتارگاه ها ب ــارج از کش خ
ــتان  ــت اس ــی بهداش ــه تاریخ ــم، در حافظ دهی

ــد. ــد ش ــط خواه ــت و ضب ثب

اردبیلعفت آقایاری
E.Aghayari@eskimia.ir

ــاده ای  ــل ج ــداری و حمل ونق ــر کل راه مدی
اســتان اردبیــل از ثبــت بیــش از ۵۶ میلیــون 
و ۲۶۴ هــزار تــردد در ۶ماهه نخســت امســال 
خبــر  اســتان  مواصالتــی  محورهــای   در 

داد.
محورهــای  از  بازدیــد  در  رحمتــی  علــی 
ــه  ــرد: در ۶ماه ــار ک ــتان اظه ــی اس مواصالت
نخســت امســال بیــش از ۵۶ میلیــون تــردد 
در محورهــای مواصالتــی اســتان اردبیــل 
ــت  ــه ثب ــمار ب ــتگاه ترددش ــط ۶۴ دس توس
ــدت  ــا م ــه ب ــه در مقایس ــت ک ــیده اس رس

مشــابه ســال قبــل کــه بیــش از ۴۹ میلیــون 
ــش را  ــد افزای ــدود ۱3٫۶درص ــود، ح ــردد ب ت

نشــان می دهــد.
ــی  ــی ایمن ــت اجرای ــر کمیســیون مدیری دبی
حمل ونقــل اســتان، محورهــای اردبیــل- 
ــا ثبــت بیــش  آســتارا و اردبیــل- نمیــن را ب
پرترددتریــن  جــزو  تــردد  میلیــون   3 از 
محورهــای اســتان در ســال ۹۷ برشــمرد 
شــهریور،  و  مــرداد  ماه هــای  افــزود:  و 
امســال  ۶ماهــه  در  ماه هــا  پرترددتریــن 

ــد. بودن
ــردد  ــا بیــان اینکــه ایــن میــزان ت رحمتــی ب
توســط ۶۴ ســامانه ترددشــمار در 3۲ نقطــه 

ــه ثبــت رســیده اســت،  از راه هــای اســتان ب
گفــت: آمــار تــردد در محــور ورودی و خروجی 
اســتان طــی ایــن مــدت درمجمــوع بیــش 
بــوده  و ۴۴۴  هــزار  و ۶۵۰  میلیــون   از ۸ 

کــه نســبت بــه مــدت مشــابه در ســال 
گذشــته ۸درصــد رشــد داشــته اســت.

وی از نصــب ۲۷ ســامانه هوشــمند ثبــت 
تخلفــات عبــور و مــرور بــا امــکان ثبــت 
پــالک خودروهــا در جاده هــای اســتان خبــر 
داد و تصریــح کــرد: از ایــن تعــداد ۱3 ســامانه 
موجــود در ۸ مقطــع از محورهــا نصــب شــده 
و ۱۴ ســامانه جدیــد نیــز در محورهــای 
ــال  ــر در ح ــل- نی ــتارا و اردبی ــل- آس اردبی

بهره بــرداری اســت.
ــرد:  ــان ک عضــو شــورای ترافیــک اســتان بی
مکان یابــی ۱۴ ســامانه ثبــت تخلفــات عبور و 
مــرور در ۱۲ نقطــه از محورهــای اصلی اســتان 

ازجملــه محورهــای اردبیــل- پارس آبــاد و 
اردبیــل- ســرچم صــورت گرفــت کــه در فــاز 
ــدی طــرح ســامانه های یادشــده نصــب  بع

خواهنــد شــد.
ــاده ای  ــل ج ــداری و حمل ونق ــر کل راه مدی
ــاژ،  ــه تن ــف اضاف ــت تخل ــل ثب اســتان اردبی
ســرعت و ســبقت غیرمجــاز، ثبــت بیــش از 
هــزار و ۲۰۰ تخلــف ارســالی حیــن حرکــت و 
۲۲ هــزار تعــداد تخلــف ثبت شــده غیرمجــاز 
ارسال شــده بــه پلیــس راه کشــور را از نتایــج 
و عملکــرد ســامانه های هوشــمند ثبــت 
تخلــف درنیمســال نخســت ســال دانســت 
ــل  ــت کام ــا رعای ــدگان ب ــرد: رانن ــه ک و اضاف
وارد  مطمئنــه  و  مجــاز  ســرعت  قوانیــن 
ــت  ــامانه ۱۴۱ مدیری ــق س ــا و از طری جاده ه
ــت  ــن وضعی ــای اســتان از آخری ــز راه ه مرک

جاده هــا آگاه شــوند.

همدان
esfahan.kimia@gmail.com

بحــران  مدیریــت  کل  مدیــر 
اســتانداری همــدان بــا بیــان اینکــه 
خســارتی  هیــچ  نهاونــد  زلزلــه 
نداشــته اســت، گفــت: زلزلــه صبــح 
دوشــنبه و روزهــای گذشــته نهاونــد 

نداشــته  خســارتی  هیچ گونــه 
اســت.

کل  مدیــر  طالبــی  علیمــردان 
اســتانداری  بحــران  مدیریــت 
اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  همــدان 
۱۰۰درصــدی  تــا   ۲۰ تخریــب 
خســارت بــه شــمار مــی رود، دربــاره 

ــازل  ــی من ــزش بعض ــیب و ری آس
ــرد:  ــار ک ــد اظه ــتان نهاون در شهرس
میــزان خســارت بایــد قابــل درج در 
ــه  ــای خســارت باشــد و اینک فرم ه
ــودن و  ــت مقاوم نب ــه عل ــه ای ب خان
ــردارد، خســارت  ــرک ب فرســودگی ت

ــی رود. ــمار نم ــه ش ب

استانها

مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اردبیل خبر داد:

ثبت بیش از ۵۶ میلیون تردد در ۶ماهه نخست سال در استان اردبیل

کوتاه از استان ها
نماینده ولی فقیه در استان ایالم:
مساجد و حسینیه های مهران 

برای زائران باز است
ایالممسعود هواسی

M.Havasi@eskimia.ir

نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه ایــالم 
گفــت: تکایــا و مســاجد و حســینیه های شــهر بــرای 
ــن  ــکلی در ای ــتند و مش ــاز هس ــران ب ــی از زائ پذیرای

ــدارد.  ــه وجــود ن زمین
ــار در  ــور کریمی تب ــلمین هللا ن ــالم و المس حجت االس
دیــدار بــا هیئــت امنــا و موکــب داران در مهــران اظهــار 
ــی  ــرکات اله ــینی از ب ــه زوار حس ــت ب ــت: خدم داش
بــه مــردم اســتان و آبــروی ایــالم در گــرو اســتقبال و 

ــی از زوار حســینی اســت.  پذیرای
ــتقبال و  ــا، اس ــتان م ــردم اس ــار م ــت: افتخ وی گف

پذیرایــی از زوار حســینی اســت. 
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه ایــالم 
تصریــح کــرد: دغدغــه همــه مــردم و مســئوالن، کمک 
بــه زائــران اباعبــدهللا الحســین)ع( اســت و در کنــار آن 

بایــد بــه مســائل امنیتــی نیــز توجــه شــود. 
ــه در اســتان و  ــی فقی ــده ول ــار نماین ــور کریمی تب هللا ن
ــا و مســاجد و  امــام جمعــه ایــالم، تأکیــد کــرد: تکای
حســینیه های شــهر بــرای پذیرایــی از زائــران بــاز 

ــدارد. ــود ن ــه وج ــن زمین ــکلی در ای ــتند و مش هس

 گازرسانی به 
140 روستای استان کرمانشاه

کرمانشاهمنیر دشتی
Dashti@eskimia.ir

مدیر عامل شــرکت گاز اســتان کرمانشــاه از گازرســانی 
بــه ۱۴۰ روســتای ایــن اســتان از ابتــدای ســال جــاری 

تــا پایان شــهریورماه خبــر داد. 
ــار  ــب اظه ــن مطل ــان ای ــا بی ــهبازی ب ــیروس ش س
داشــت: توســعه گازرســانی بــه روســتاها از برنامه های 
اصلــی شــرکت گاز اســتان کرمانشــاه در ســال جــاری 
ــان شــهریورماه ۱۴۰  ــا پای ــن راســتا ت ــه در ای اســت ک

ــه شــبکه گاز متصــل شــدند.  روســتای اســتان ب
ــت روســتایی  ــون ۶۱درصــد جمعی ــزود: هم اکن وی اف
اســتان در قالــب یــک هــزار و ۱۰۰ روســتا از گاز طبیعــی 

ــد هســتند.  بهره من
مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان کرمانشــاه بــه تــداوم 
ــار  ــاره و اظه ــتاها اش ــه روس ــانی ب ــای گازرس برنامه ه
ــه ۵۴۵ روســتای  کــرد: در حــال حاضــر گازرســانی ب
اســتان در دســت اجراســت و گازرســانی بــه ۱3۷ 
روســتا نیــز در مرحلــه پیمان ســپاری و گازرســانی بــه 
ســایر روســتاهای بــاالی ۲۰ خانــوار غیربرخــوردار از گاز 

در مرحلــه مطالعــه و طراحــی اســت. 
ســیروس شــهبازی مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان 
برنامه ریــزی  مطابــق  تصریــح کــرد:  کرمانشــاه، 
ــه  ــتاهایی ک ــه روس ــه هم ــانی ب ــه گازرس انجام گرفت
ــه  ــون در دســت اجــرا، پیمان ســپاری و مطالع هم اکن
اســت تــا پایــان ســال ۹۸ بــه اتمــام می رســد و 
ــه  ــاه ب ــتان کرمانش ــانی در اس ــوذ گازرس ــب نف ضری

ــید. ــد رس ــد خواه ــش از ۹۰درص بی

صرفه جویی حدود 47 میلیون لیتر 
بنزین در چهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری
esfahan.kimia@gmail.com

ــای  ــش فرآورده ه ــر پخ ــب، مدی ــر ساالری نس جعف
نفتــی منطقــه چهارمحــال و بختیــاری، گفــت: در 
ــون و  ــدود ۴۷ میلی ــاری ح ــال ج ــه س ــش ماه ش
۱3۲ هــزار متــر مکعــب گاز طبیعــی فشــرده CNG در 
ــیده  ــروش رس ــه ف ــتان ب ــه CNG اس ــاری عرض  مج

است.
ساالری نســب تصریــح کــرد: بــه ازای گاز طبیعــی 
فشــرده CNG مصرف شــده در ایــن بــازه زمانــی 
حــدود ۴۷ میلیــون لیتــر بنزیــن در چهارمحــال و 

ــت. ــده اسـ ــی ش ــاری صرفه جوی بختی
ایــن مقــام مســئول افــزود: بازدیدهــای ادواری توســط 
کارشناســان شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای 
 CNG نفتــی از وضعیــت جایگاه هــای عرضــه ســوخت

ادامــه دارد. 
بــا  مطابــق  بازدیدهــا  ایــن  در  کــرد:  اظهــار  وی 
چــک لیســت های ســازمان اســتاندارد، وضعیــت 
جایگاه هــای CNG اســتان در جهــت ارتقــای ســطح 
ایمنــی مــورد بررســی قــرار می گیــرد و اقدامــات 
ــای  ــرد جایگاه ه ــت عملک ــود کیفی ــت بهب الزم در جه
بــه  خدمــات  در   CNG ســوخت  عرضه کننــده 
ــرد. ــرار می گی ــری ق ــد و پیگی ــورد تأکی ــهروندان م ش

،،
عملکــرد دامپزشــکی اســتان نشــان 
می دهــد انســجام خوبــی در ایــن اداره 
کل وجود دارد و مسلما این عملکردها 
با مدیریت علمی و منســجم و نتیجه 

تالش هــای جمعــی اســت
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زهرا افضلیان
Z.Afzaleian@eskimia.ir

یزد

مدیــر کل حــج و زیــارت اســتان یــزد گفت: 
ــر یــزدی در  ــون بیــش از 3۵ هــزار زائ تاکن

ــد. ــام کرده ان ــماح ثبت ن ــامانه س س
ــه  ــا اشــاره ب ــر شــریفی  زارچــی ب علی اصغ
ایــن مطلــب اظهــار داشــت: تاکنــون بــرای 
ــده  ــادر ش ــزا ص ــر وی ــزار و 3۲۶ نف 3۲ ه
ــته  ــال گذش ــه در س ــی  ک ــت؛ در صورت اس
بــرای ۲۸ هــزار و ۹۰۵ نفــر از اســتان روادیــد 
ــان دهنده  ــار نش ــن آم ــه ای ــده ک ــادر ش ص
ــد در  ــدور روادی ــد ص ــه رون ــت ک ــن اس ای

ــش اســت. ــه افزای ــاری رو ب ســال ج

وی رونــد صــدور روادیــد را در اســتان خــوب 
ارزیابــی کــرد و افــزود: پیش بینــی مــا ایــن 
ــزار  ــز ۴۰ ه ــاری نی ــال ج ــه در س ــت ک اس
ــام  نفــر از اســتان در ســامانه ســماح ثبت ن
کننــد؛ زیــرا درواقــع میــزان ثبت نــام زائــران 

در ســامانه ســماح در حــال شــتاب اســت.
ــح  ــارت اســتان تصری ــر کل حــج و زی مدی
ــه  ــران ب ــه زائ ــت ک ــن اس ــار ای ــرد: انتظ ک
مســائل امنیتــی توجــه کننــد و در حفــظ و 
نگهــداری گذرنامه هــای خــود دقــت الزم را 

داشــته باشــند و بــه تذکــرات بهداشــتی نیز 
توجــه کننــد؛ همچنیــن احتــرام بــه قوانیــن 

ــز ضــروری اســت. کشــور عــراق نی
ــران  ــه زائ ــان اینک ــا بی ــی ب ــریفی  زارچ ش
ثبت نــام خــود را بــه روزهــای آخــر موکــول 
نکننــد و هرچــه زودتــر بــرای ثبت نــام 
در ســامانه ســماح اقــدام کننــد، گفــت: 
افــرادی کــه بــه هــر دلیــل خــارج از ســامانه 
ــد،  ــراق کنن ــور ع ــه کش ــفر ب ــه س ــدام ب اق
تحــت پوشــش خدمــات ایــن ســامانه قرار 
نمی گیرنــد؛ همچنیــن عالقه منــدان بــه 
ــا حــد  ــوی ت ــن مراســم معن شــرکت در ای
امــکان بایــد از ســفرهای انفــرادی بپرهیزند 

و بــا کاروان هــا بــه ایــن ســفر مشــرف 
ــوند. ش

ایــن مســئول خاطرنشــان ســاخت: بــا 
ــته  ــزا در گذش ــغ وی ــه مبل ــه اینک ــه ب توج
3۷۵ هــزار تومــان بــود و بــا تــالش ســتاد 
مرکــزی اربعیــن قیمــت آن بــه ۲۴3 هــزار 
ــان  ــه، درم ــزا، بیم ــامل وی ــه ش ــان ک توم
اســت، کاهــش  یافتــه،  حق الزحمــه  و 
ثبت نــام  قبــال  کــه  افــرادی  بنابرایــن 
ــا  ــرای آن ه ــی ب ــد، برنامه ریزی های کرده ان
ایــن افــراد پــس از  صــورت گرفتــه و 
بازگشــت از ســفر می تواننــد وجــوه اضافــی 

ــد. ــت کنن ــود را دریاف خ

مدیر کل حج و زیارت یزد خبر داد:
ثبت نام ۳۵ هزار زائر یزدی برای پیاده روی اربعین

گهی مناقصه و مزایده عمومی آ

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان

انتشارات  2-دفتر  سوپرمارکت،  1-بوفه  دارد  نظر  در  فالورجان  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
کشاورزی، 4-کافی شاپ دانشجویی )نوبت  دانشجویی )تایپ و تکثیر(، 3-گلخانه و زمین های 

گذار نماید.  دوم( را جهت اجاره به صورت مجزا و از طریق مزایده به افراد واجد شرایط وا
مبلغ خرید اسناد: 300.000ریال به شماره 0108683239002 بانک ملی به نام دانشگاه آزاد اسالمی 

فالورجان 
محل دریافت اسناد: فالورجان- بلوار دانشگاه- امور اداری دانشگاه 
مهلت تحویل اسناد: تا پایان ساعت اداری روز شنبه مورخ 97/8/12

گهی به عهده برنده مزایده می باشد.  دانشگاه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است و هزینه درج آ
www.iaufala.ac.ir :شماره تماس:  03137434081      سایت دانشگاه

آدرس: فالورجان- بلوار دانشگاه- دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان 

گهی مناقصه نوبت اول شهرداری شفت آ

شهردار شفت - یاسر شادفرد

شهرداری شفت در نظر دارد به استناد بند 1 صورتجلسه شماره 41 مورخ 97/06/21 شورای اسالمی شهر شفت 
ابالغی به شماره 1/275/ش 5 مورخ 1397/7/12 جهت تامین نیروی انسانی به صورت حجمی به منظور اجرای 
بخشی از وظایف واحد خدمات شهری )رفته گری( را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط 
گذار نماید. پیمانکاران دارای گواهی تایید صالحیت جهت شرکت در مناقصه و دریافت اسناد مناقصه و همچنین  وا
کثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 97/08/22  به دفتر شهرداری شفت مراجعه نمایند.  ارائه پیشنهادات حدا
قیمت اسناد مناقصه: مبلغ 500000 ریال می باشد که باید به حساب جاری 0847082852 شهرداری شفت نزد بانک 

تجارت شعبه شفت واریز و رسید آن تحویل واحد مالی گردد.
کات واصله: راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 97/08/23 در اتاق شهردار می باشد. زمان بازگشایی پا

شرایط شرکت در مناقصه 
1-واریز مبلغ 220000000 ریال به عنوان تضمین سپرده شرکت در مناقصه به حساب شماره 3100000929000 شهرداری 

شفت عهده بانک ملی یا ضمانت نامه معتبر بانکی یا اسناد خزانه.
2- کلیه کسورات قانونی )مالیات و بیمه...( مشمول قرارداد به عهده پیمانکار می باشد.

کت )الف( و مدارک و اسناد  3-پیشنهاددهندگان در مناقصه باید فیش واریزی سپرده شرکت در مناقصه را در پا
کت )ب(  مربوط به مفاصا حساب تامین اجتماعی ومجوز اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اساسنامه شرکت را در پا

کت )ج( قرار داده و تحویل شهرداری نمایند.  و مبلغ پیشنهادی خود را در پا
4- برنده مناقصه ظرف مدت 7 روز پس از ابالغ شهرداری بایستی نسبت به انعقاد قرارداد با شهرداری اقدام نماید. 
در غیر این صورت سپرده شرکت در مناقصه به نفع شهرداری ضبط و به ترتیب با نفرات دوم وسوم مناقصه قرارداد 

بسته خواهد شد. 
گهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 5- هزینه چاپ آ
6- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

استاندار آذربایجان شرقی:

بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان با 
مدیریت عالی دامپزشکی استان مهار شد

زلزله نهاوند خسارتی نداشته است
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کوتاه از اصفهان
 رئیس سازمان حج و زیارت 

استان اصفهان خبر داد:
 ثبت نام ۱۳۸ هزار اصفهانی 

برای پیاده روی اربعین
ــت:  ــان گف ــتان اصفه ــارت اس ــج و زی ــازمان ح ــس س رئی
ــرای پیــاده روی  تاکنــون ۱۳۸ هــزار نفــر از اســتان اصفهــان ب

اربعیــن در ســامانه ســماح ثبت نــام کرده انــد. 
ــنیم در  ــگار تس ــا خبرن ــو ب ــدی در گفت وگ ــین زاه غالمحس
اصفهــان بــا اشــاره بــه نزدیــک شــدن بــه اربعیــن حســینی، 
ــام، ســیل مشــتاقان  ــن ای ــار داشــت: همــه ســاله در ای اظه

ــوند.  ــی می ش ــالی معل ــی کرب ــین راه ــدهللا الحس اباعب
ــام در اربعیــن نداریــم و  وی افــزود: محدودیتــی بــرای ثبت ن
همــه کســانی کــه تــوان زیــارت دارنــد، می تواننــد در ســایت 

ــد.  ــام کنن ســماح ثبت ن
ــان  ــا بی ــان ب ــارت اســتان اصفه ــس ســازمان حــج و زی رئی
ــرای  ــان ب ــتان اصفه ــر از اس ــزار نف ــون ۱۳۸ ه ــه، تاکن اینک
پیــاده روی اربعیــن در ســایت ســماح ثبت نــام کرده انــد، 
گفــت: بیشــترین ثبت نــام کننــدگان از شــهر اصفهــان، 

هســتند. نجف آبــاد  و  خمینی شــهر 
وی ادامــه داد: زائــران کربــال، بابــت ویــزا، حــق بیمــه و خدمات 
درمانــی مبلــغ 2۳4 هــزار و ۸75 هــزار تومــان پرداخــت 
کرده انــد. زاهــدی خاطرنشــان کــرد: تنهــا راه ســفر بــه کربــالی 
معلــی و شــرکت در مراســم بــزرگ اربعیــن، ثبت نــام در 
ســامانه ســماح بــوده و از طریــق دیگــری اجــازه خــارج شــدن 

از ایــران را ندارنــد.

 پایداری جو اصفهان 
از روز سه شنبه تا پایان پنجشنبه

ــی اداره کل هواشناســی  ــز پیش بین کارشــناس مســئول مرک
ــنبه  ــان روز پنجش ــا پای ــروز ت ــت: از ام ــان گف ــتان اصفه اس
شــاهد جــو پایــداری در اســتان خواهیــم بــود و شــرایط بــرای 

برداشــت محصــول کشــاورزان مســاعد اســت.
حجــت هللا علی عســگریان تصریــح کــرد: دمــا طــی 24 
و  داشــت  نخواهــد  محسوســی  تغییــر  آینــده  ســاعت 
حداقــل دمــای شــهر اصفهــان ۱0 و حداکثــر دمــا 24 درجــه 

ســانتی گراد خواهــد بــود. 
ــی هواشناســی اســتان  ــز پیش بین کارشــناس مســئول مرک
اصفهــان افــزود: ســردترین نقطــه اســتان در 24 ســاعت آینده 
بویین میاندشــت بــا یــک درجــه ســانتیگراد و گرم تریــن 
نقطــه اســتان چوپانــان بــا ۳۱ درجــه ســانتیگراد پیش بینــی 

می شــود.

بررسی »کهن ترین فناوری 
ایرانیان« در نشست چهارم 

مسئله  فولکلور
مــوزه عصارخانــه شــاهی بــه عنــوان مرکز  کیمیای وطن
مطالعــات فرهنــگ عامــه و یکــی از مراکــز هنری وابســته به 
ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری اصفهــان 
ــاه  ــکاری اداره گردشــگری روز چهارشــنبه دوم آبان م ــا هم ب
ســاعت ۱7 در چهارمیــن نشســت خــود بــه بررســی مســئله 
»خیش خانــه  موضــوع  بــا  عامــه  فرهنــگ  و  فولکــور 
کهن تریــن فنــاوری ایرانیــان در زمینــه تهویــه مطبــوع« 

می پردازد.
چهارمیــن نشســت از ایــن سلســله نشســت ها بــا حضــور 
دکتــر علی بلوکباشــی، نویســنده و پژوهشــگر مردم شناســی 
در محــل مــوزه عصارخانــه شــاهی واقــع در میــدان نقــش 
جهــان، بــازار عطارهــا، ورودی ســرای مخلــص برگــزار 

می شــود.

رئیس جمعیت هالل احمر 
شهرستان اصفهان خبر داد:

 اجرای برنامه های متنوع 
 هفته ملی سالمت بانوان 

در هالل  احمر اصفهان
رئیــس جمعیــت هــالل احمــر شهرســتان اصفهــان از برگزاری 
برنامه هــای متنــوع در هفتــه ملــی ســالمت بانــوان بــا هــدف 
گروه هــای  آگاه ســازی  و  حساس ســازی  اطالع رســانی، 
مختلــف جامعــه بــه خصــوص بانــوان در ایــن جمعیــت خبــر 

داد.
ــط عمومــی جمعیــت هــالل احمــر اســتان  ــه گــزارش رواب ب
ــرورت  ــه ض ــاره ب ــا اش ــادی ب ــاری ط ــهریار انص ــان، ش اصفه
توانمندســازی زنــان بــرای خــود امــدادی و دگــر امــدادی در 
زمــان حادثــه و بحــران، گفــت: زنــان محــور ســالمت خانــواده 
هســتند و نقــش مســتقیم در ارتقــای ســالمت جامعــه دارند.

ــی  ــه مل ــده در هفت ــرا ش ــای اج ــن برنامه ه ــه مهم تری وی ب
ــان هــالل احمــر اشــاره کــرد  ــوان توســط داوطلب ســالمت بان
و افــزود: غربالگــری تســت قنــد و فشــار خــون و همچنیــن 
غربالگــری قــد و وزن و اجــرای برنامــه یــوگای خنــده توســط 
کارشناســان و مربیــان داوطلــب ایــن جمعیــت انجــام شــد.

انصــاری طــادی بــا بیــان اینکــه کارگاه آموزشــی بــا موضــوع 
تغذیــه ســالم توســط کارشــناس تغذیــه و همــکاری کلینیــک 
ــذای  ــخ غ ــرد: طب ــح ک ــزار شــد، تصری ــان برگ ســالمت ایرانی
ــی داوطلــب ایــن  ســالم و نحــوه  پخــت ماهــی توســط مرب
ــوزش  ــرکت کنندگان آم ــه ش ــی ب ــورت عمل ــه ص ــت ب جمعی

ــد. داده ش
رئیــس جمعیــت هــالل احمــر شهرســتان اصفهــان در بخش 
ــکاران،  ــه هم ــر از هم ــن تقدی ــری از ســخنان خــود ضم دیگ
ــه  ــن برنام ــه در اجــرای ای ــواری ک ــان بزرگ ــن و داوطلب خیری
ــی  ــزاری دوره آموزش ــت: برگ ــار داش ــتند، اظه ــارکت داش مش
تحــت عنــوان آســیب های فضــای مجــازی نیــز بــا همــکاری 
پلیــس فتــا دربــاره فضــای مجــازی، شــبکه های اجتماعــی و 
ــی شــده  ــه برنامه هــای پیش بین بازی هــای مجــازی از جمل

در ایــن هفتــه بــود.
گفتنــی اســت معــاون داوطلبــان، رئیــس حراســت جمعیــت 
هــالل احمــر اســتان و کارشناســان ســتادی حــوزه داوطلبــان 

اســتان در ایــن برنامه هــا حضــور داشــتند.

زهرا نصیریگروه اصفهان
Z.Nasiri@eskimia.ir

ــا  ــن روزهــا دســت روی هــر چــه بگــذاری ب ای
ــی  ــوی، قیمت ــه رو می ش ــت روب ــش قیم افزای
ــه بعــد دســتخوش  ــا هفت ــه ت ــن هفت کــه از ای

ــود. ــی می ش ــرات ملموس تغیی
شــاید اولیــن قــد کشــیدن افزایــش قیمت هــا را 
بتــوان در محصــوالت لبنــی و ســلولزی و بــه تبع 
آن خــودرو، موبایــل، پوشــاک و غیــره مشــاهده 
ــه،  ــک بچ ــت پوش ــد قیم ــی رش ــرد. منحن ک
دســتمال کاغــذی و دیگــر محصــوالت وابســته 
بــه صنایــع ســلولزی از ســه مــاه پیــش خــود 
ــگاه ها  ــه در فروش ــه ای ک ــه گون ــان داد، ب را نش
شــد  نایــاب  اجنــاس  ایــن  داروخانه هــا  و 
 و مــردم گاهــی بــرای تهیــه آن هــا صــف 

کشیدند. 
ایــن افزایــش قیمــت که به واســطه ســربه فلک 
ــود را  ــه ای خ ــه گون ــود ب ــت ارز ب ــیدن قیم کش
نشــان داد کــه قیمــت پوشــک بچه کــه تا پیش 
ــه طــور میانگیــن  از آن در بســته های کوچــک ب
بیــن ۱0 تــا ۱2 هــزار تومــان و در بســته های 
بــزرگ ۳6 هــزار تومــان بــود، بــه 70 تــا 90 هــزار 

تومــان در حــال حاضــر رســیده اســت.
ــس  ــچ ک ــوز هی ــا هن ــن روزه ــه ای ــی ک پرسش
ایــن اســت  نــداده اســت،  بــه آن پاســخ 
ــع  ــن صنای ــس انجم ــده رئی ــود وع ــه باوج ک
ســلولزی ایــران در 27 مهرمــاه کــه اعــالم 
ــرای  ــی ب ــای داخل ــر کارخانه ه ــود دیگ ــرده ب ک
تأمیــن و ســاخت صنایــع ســلولزی از نظــر 
 مــواد اولیــه بــا مشــکل روبــه رو نیســتند 

ــلولزی در  ــع س ــه صنای ــواد اولی ــد م و ۸0 درص
گمــرکات بــا پادرمیانــی وزیــر صنایــع آزاد شــده 
ــوز  ــرا هن ــت؛ چ ــده اس ــا ش ــی کارخانه ه و راه
ــش  ــا کاه ــازار ب ــوالت در ب ــن محص ــت ای قیم
ــن  ــان قیمــت ای ــوده اســت و همچن ــه رو نب روب
اقــالم تــا 50 درصــد افزایــش را تجربــه می کنــد.

 گرانی محصوالت سلولزی باوجود 
ورود مواد اولیه

عبــاس فصیــح خوشــگرد، رئیــس انجمــن 
ــه  ــاه از س ــران، 27 مهرم ــلولزی ای ــع س صنای
ــلولزی  ــع س ــات صنای ــودن کارخانج ــیفته ب ش
خبــر داد و اشــاره کــرد: مــواد اولیــه و محصــول 
نهایــی ایــن صنایــع بــه وفــور یافــت می شــود.

ــت ۱0  ــش قیم ــر افزای ــالوه ب ــرد: ع ــد ک او تأکی
درصــدی محصــوالت ســلولزی کــه ســاالنه 
ــی ارز،  ــه گران ــرد در بهبوح ــق می گی ــه آن تعل ب
ایــن محصــوالت بــا افزایــش ۳ برابــری قیمــت 
هــم روبــه رو بوده انــد؛ زیــرا تمامــی مــواد اولیــه 
ــی  ــد تیشــو، واردات ــرای تولی ــداری شــده ب خری
بــوده و در بخــش پوشــک بچــه نیــز ۸0 درصــد 

ــی اســت. ــه آن واردات ــواد اولی م
حــاال ســؤالی که بایــد از مســئوالن ســتاد تنظیم 
بــازار، صنعــت و معــدن و بازرســی اصنــاف 
ــواد  ــور م ــود حض ــه باوج ــت ک ــید آن اس پرس
ــادی شــدن  ــواد ســلولزی و ع ــازار م ــه در ب اولی
ــت  ــرا قیم ــرخ ارز، چ ــش ن ــد و کاه روال تولی
ــه،  ــک بچ ــم از پوش ــلولزی اع ــوالت س محص
ــوار  ــذی و ن ــتمال کاغ ــال، دس ــک بزرگس پوش
ــن نیامــده و  بهداشــتی از نقطــه اوج خــود پایی

ــی رود. ــاال م ــا ب ــان قیمت ه همچن

 دالالن مصالح ساختمانی اجناس را 
بلوکه کرده اند

قیمت هــا در ملزومات و تأسیســات ســاختمانی 
نیــز بی قاعــده بــاال رفتــه اســت و بــه گفتــه یکی 
ــه  ــاختمان در س ــات س ــندگان تأسیس از فروش
مــاه اخیــر قیمــت انــواع آبگرمگــن دیــواری در 
ــان،  ــزار توم ــه ۸00 ه ــان ب ــزار توم ــازار از 400 ه ب
ــه  ــواع شــیرآالت از 70 هــزار تومــان ب قیمــت ان
ــانی  ــبکه آبرس ــای ش ــان، لوله ه ــزار توم ۱40 ه
ــان  ــزار توم ــه ۸ ه ــان ب ــزار توم ــری 4 ه از مت
ــن  ــف رســیده اســت؛ در ای در ســایزهای مختل
ــش قیمــت  ــرخ افزای ــه ن ــت ک ــد گف ــه بای زمین
ــد  ــا 40 درص ــاختمانی از ۳0 ت ــات س در تأسیس

ــوده اســت. ب
لــوازم  اتحادیــه  رئیــس  زمینــه،  ایــن  در 
ــو  ــان در گفت وگ ســاختمانی و بهداشــتی اصفه
بــا کیمیــای وطــن از افزایــش ۳ برابــری قیمــت 
لــوازم ســاختمانی و بهداشــتی خبــر داد و از 
ــالم  ــن اق ــوال ای ــاع و اح ــودن اوض ــاعد ب نامس
ــه دلیــل بلوکــه کــردن اقــالم توســط تاجــران  ب

ــرد. ــه ک گالی
ایــن  بــه  اشــاره  حقیقــت زاده،  حســنعلی 
موضــوع داشــت کــه تاجــران چیــزی در اختیــار 
فروشــندگان و بازاریــان قــرار نمی دهنــد یــا اگــر 
ــاال  ــیار ب ــای بس ــا قیمت ه ــد ب ــه دهن ــم ارائ ه
اســت، نوســانات ارز را بهانــه ای بــرای تغییــرات 
قیمــت قــرار دادنــد؛ امــا ممانعــت از ورود کاال بــه 
بــازار مهم تریــن دلیــل افزایــش قیمــت اســت.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال گذشــته، 
ــاختمانی  ــوازم س ــت ل ــت قیم ــار لیس ــه ب س
اکنــون  گفــت:  کــرد،  تغییــر  بهداشــتی  و 
فروشــندگان اگــر بــاری را تهیــه کننــد بــه صورت 
علی الحســاب می فروشــند و بــه همیــن دلیــل 
بایــد  می خــورد.  رقــم  قیمت هــا  بی ثباتــی 
گفــت کاســبان و بازاریــان انحصــار مــس، روی، 
آلومینیــوم، آهــن و غیــره را در دســت ندارنــد که 

ــند. ــی باش ــده اصل ــد ضررکنن بخواهن
 کاهش قیمت خودرو استارت 

نمی خورد
و  اتومبیــل  فروشــندگان  اتحادیــه  رئیــس 
ــف  ــراز تأس ــا اب ــز ب ــان نی ــگاه داران اصفه نمایش
از اینکــه شــرکت های خودرویــی بنــگاه داری 
می کننــد افــزود: نوســان قیمــت، احتــکار 
در پارکینــگ، تحویــل نــدادن خودروهــا بــه 

مشــتریان توســط ایــران خــودرو و ســایپا و عدم 
ــی  ــن عرضــه و تقاضــا همگــی عامل ــادل بی تع
بــرای گرانــی خــودرو داخلــی هســتند. قیمــت 
خــودرو داخلــی بــه نــرخ دالر وابســته نیســت و 
ــی اســت. ــل گران ــازار عام ــق آن در ب ــدم تزری ع

ــوز  ــه هن ــاد از اینک ــا انتق ــدی، ب ــا قن حمیدرض
نمایندگی هــای خــودرو باوجــود ثبــت ســفارش 
ــد و نوســان  ــت نکرده ان ــی دریاف ــچ خودروی هی
قیمــت و وضعیــت خــودرو داخلــی مربــوط 
ــا  ــزود: در گذشــته ۱500 ت ــت اســت، اف ــه دول ب
ــون در  ــا اکن ــد، ام ــد می ش ــل تولی 2000 اتومبی
ــد  ــودرو تولی ــا ۳00 خ ــه 200 ت ــور، روزان کل کش

می شــود.
وی بــا بیــان اینکــه اختــالف قیمــت خــودرو در 
کارخانــه و بــازار بیــن ۱0 تــا ۳0 میلیــون تومــان 
ــودجویی  ــی و س ــورت دالل ــن ص ــت و در ای اس
ادامــه خواهــد داشــت گفــت: وقتــی در صنعــت 
خــودرو انحصــار داشــته  باشــیم، خودروســازان 
و  می کننــد  سوءاســتفاده  فرصــت  از  نیــز 
ــوی ورود  ــک روز جل ــی ی ــی حت ــاهدیم وقت ش
خــودرو بــه بــازار گرفتــه می شــود، آشــفته بــازار 

می شــود.

 رغبت مردم به استفاده از خودروهای 
کارکرده

ــی  ــای خارج ــرد: واردات خودروه ــد ک وی تأکی
نیــز بــه علــت نوســان نــرخ ارز، متوقــف شــده 
اســت، همچنین تقاضــای ماشــین های کارکرده 
نیــز افزایــش یافتــه و قیمــت آن نیــز نســبت به 

نــرخ خودروهــای صفــر رشــد داشــته اســت.
ــک از  ــچ ی ــه هی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدی ب  قن
ــد و  ــکار نکردن ــا را احت نمایشــگاه داران، خودروه
اتومبیل هــای موجــود در نمایشــگاه ها ضمانــت 

مشــتری اســت افــزود: در گذشــته تولیــد 
خــودرو زیــاد و عرضــه و تقاضــا متناســب بــود؛ 

ــت. ــد اس ــش از تولی ــا بی ــون تقاض ــا اکن ام
وی افــزود: خودروســازان بــا عــدم تحویــل 
ــا ۳0 میلیــون  اتومبیــل و اختــالف قیمــت 20 ت
تومانــی، دوبــاره خواهــان افزایــش بیشــتر 
ــن شــرایطی،  قیمــت خــودرو هســتند. در چنی
تمــام منافــع آن به جیــب خودروســازان و دالالن 

ــی رود. م
 افزایش سرسام آور قیمت خوردوهای 

داخلی
وی در گفت وگــو بــا کیمیــای وطــن تفــاوت 
قیمــت محصــوالت ایــران خــودرو را تــا ۳ برابــر 
عنــوان کــرد و بــه ایــن موضــوع اشــاره داشــت 
ــا  ــه ت ــرکت از کارخان ــن ش ــدات ای ــه کل تولی ک
ــا خــود یــدک  ــی را ب ــازار تفــاوت قیمــت باالی ب
می کشــند از جملــه، انــواع خــودروی دنــا، وانــت 
اریســان، انــواع ســمند، پــژو، رنــو، هایمــا، وانــت 
ــو و  ــای رن ــه در خودروه ــره. البت ــکان و غی پی
ســوزوکی، پــژو 50۸ و ۳0۱ وضعیــت توقــف 

ــد وجــود دارد. ــف تولی ــا توق ــروش ی ف
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان اتومبیــل اصفهان 
افــزود: قیمــت محصــوالت ســایپا نیــز افزایــش 
ــدک  ــود ی ــا خ ــدی را ب ــا 25 درص ــت ۱5 ت قیم
می کشــند و ایــن افزایــش در انــواع کیــا ســراتو، 
آریــو، وانــت زامیــاد، تیبــا و پرایــد مشــهود 
اســت. شــرکت پــارس خــودرو، کرمــان موتــور، 
کارمانیــا، بهمــن موتــور، مدیــران خــودرو، ام جی 
و جیلــی، نیــز بــا افزایــش ۳0 درصــدی قیمــت 

روبــه ور هســتند.
 باالتر از خبر...

از آمــار و ارقــام کــه بگذریــم، اگــر مــردم بخواهند 
اســتفاده از ایــن اقــالم را فاکتــور بگیرنــد؛ امــا در 
مــورد اســتفاده از محصــوالت خوردنــی و لبنــی 

نمی تواننــد ازآن بــه ســادگی عبــور کننــد. 
در حــال حاضــر محصــوالت لبنــی بــا افزایــش 
2 برابــری قیمــت روبــه رو هســتند و البتــه 
بســیاری از ایــن محصــوالت بــا کم فروشــی بــه 
ــان دیگــر  مــردم عرضــه می شــوند! در ایــن می
محصــوالت خوردنــی نیــز گرانی چندیــن برابری 
ــخگو  ــد پاس ــئوالن بای ــد. مس ــه کرده ان را تجرب
باشــند؛ چــرا محصوالتــی کــه در داخــل کشــور 
تولیــد آن بــه راحتــی انجــام می شــود و دخلــی 
ــده  ــرای مصرف کنن ــدارد ب ــائل ارزی ن ــه مس ب

ــزاف عرضــه می شــود.  ــای گ ــه به ــی ب داخل
ــاز اســت کــه قــوای ســه گانه  ــه نی در ایــن زمین
بــه صــورت جــدی پــای کار بیاینــد و بــرای 
حــل مشــکالت معیشــتی مــردم تدبیــر و 
چاره اندیشــی کننــد تــا هــر روز دود ایــن گرانــی 
و تــورم در چشــم قشــر ضعیــف جامعــه نــرود.  

نماینــده ولــی فقیــه در اســتان اصفهــان بــا 
اشــاره بــه مشــکالت روستانشــینان پیش از 
پیــروزی انقــالب اســالمی گفــت: آبرســانی 
و گازرســانی بــه روســتاها یکــی از خدمــات 
نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی ایــران به 

شــمار مــی رود.
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی و فرهنگــی 
دفتــر نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام 
ــف  ــید یوس ــت هللا س ــان، آی ــه اصفه جمع
ــران  ــی از مدی ــدار جمع ــژاد در دی طباطبایی ن
ــتان  ــتایی اس ــالب روس ــرکت آب و فاض ش
ــان  ــتان اصفه ــت: اس ــار داش ــان اظه اصفه
ــت  ــور اس ــاور کش ــتان های پهن ــی از اس یک
کــه خدمــات مختلفــی همچــون آب و گاز در 
نقــاط دور و نزدیــک روســتایی ایــن اســتان 
ــایش  ــاه و آس ــه رف ــه زمین ــده ک ــم ش فراه

مــردم را ایجــاد کــرده اســت.

وی بــا تأکیــد بــر ضــرورت خدمت رســانی به 
آحــاد مــردم افــزود: خدمت به مــردم خیلی 
بــا ارزش اســت؛ زیرا مخلوقات خــدا عیاالت 
خــدا هســتند و بهتریــن خلــق خــدا کســی 
ــت  ــدا خدم ــات خ ــه مخلوق ــه ب ــت ک اس
کنــد، البتــه مســئوالن باید شــکرگزار باشــند؛ 
زیــرا خداونــد توفیــق خدمــت بــه مــردم در 
ــرده،  ــم ک ــران را فراه ــوری اســالمی ای جمه
ــرای  ــی ب ــت الگوی ــرار اس ــه ق ــوری ک کش

مــردم دنیــا باشــد.
ــان  ــتان اصفه ــه در اس ــی فقی ــده ول نماین
گفــت: خداونــد متعــال در قــرآن کریــم 
می فرمایــد تعــداد کمــی از بنــدگان، بــه 

یــاد نعمت هــا هســتند؛ شــکر کــردن بدیــن 
معنــا اســت کــه بدانیــم کــه نعمت هــا، از مــا 
نیســت و همــه را خــدا عطــا کــرده اســت. 
متأســفانه برخــی از مــردم هنگامــی کــه بــا 
مشــکالت مواجــه می شــوند، می گوینــد 
انقــالب بــرای مــا چــه کــرده اســت و 
فرامــوش کرده انــد کــه چــه خدماتــی در ایــن 

ــت. ــده اس ــه ش ــال ها ارائ س
و  آب  مدیــرکل  دیــدار  ایــن  ابتــدای  در 
فاضــالب روســتایی اســتان اصفهان بــا بیان 
اینکــه یــک هــزار و 2۸7 روســتا در اســتان 
اصفهــان وجــود دارد، اظهــار داشــت: تعــداد 
954 روســتا تحــت پوشــش کامــل شــرکت 

ــان  آب و فاضــالب روســتایی اســتان اصفه
هســتند و ســایر روســتاها بــدون هیــچ 

اعتبــاری، پوشــش داده می شــوند.
ــن آب  ــزود: تأمی ــی اف ــین قرائت محمدحس
ســالم، پایــدار و بهداشــتی بــرای 650 هــزار 
نفــر توســط 52۳ حلقــه چــاه، 72 چشــمه 
قنــات صــورت می پذیــرد،  و 22 رشــته 
ــع  ــی از مناب ــته بخش ــال گذش ــه در س البت
آبــی روســتایی از دســت رفــت؛ امــا منابــع 
جدیــدی از طریــق اجــاره چاه و غیــره در نظر 

گرفتــه شــد.
ــانی در  ــکالت آبرس ــه مش ــاره ب ــا اش وی ب
تابســتان امســال گفــت: تانکرهای آبرســانی 
ــبانه روز  ــف ش ــاعات مختل ــواره و در س هم
رصــد می شــوند و از نظــر بهداشــت تمامــی 
ــالم  ــا آب س ــود ت ــت می ش ــوارد الزم رعای م

ــل داده شــود. ــه مــردم تحوی ب

ــان  ــتان اصفه ــکی اس ــای پزش ــوادث و فوریت ه ــر ح مدی
ــتانی و  ــس پیش بیمارس ــای اورژان ــام پایگاه ه ــت: تم گف
ــه  ــان ب ــا ۱2 آب ــردا ت ــی در ســطح اســتان از ف ــز درمان مراک

ــتند. ــد هس ــاش صددرص ــورت آماده ب ص
غفــور راســتین در گفت وگــو بــا خبرنــگار تســنیم در اصفهــان 
ــار  ــینی، اظه ــن حس ــدن اربعی ــک ش ــه نزدی ــاره ب ــا اش ب
ــر  ــر نظ ــتانی زی ــس پیش بیمارس ــای اورژان ــت: تیم ه داش
کمیتــه بهداشــت و درمــان اربعیــن دانشــگاه علوم پزشــکی 
ــتگاه  ــا ۱7 دس ــم ب ــان ۱7 تی ــتان اصفه ــهم اس ــت. س اس
آمبوالنــس اعــالم شــد کــه اکنــون برحســب دســتورالعمل 
ــای  ــه مرزه ــس ب ــتگاه آمبوالن ــم و 7 دس ــوری، 7 تی کش

ــده اند. ــزام ش ــی اع خروج
وی بــا بیــان اینکــه تیــم درمانــی نیــز اعــزام شــده اســت، 
افــزود: 20 نفــر متخصــص، شــامل جــراح، ارتوپــد، جــراح 

مغــز و اعصــاب، متخصــص طــب اورژانــس، پزشــک 
بــه  مامایــی  و  پرســتاری  و کادر  رادیولــوژی  عمومــی، 

دانشــگاه های ایــالم، آبــادان و اهــواز اعــزام شــدند.
ــان  ــتان اصفه ــکی اس ــای پزش ــوادث و فوریت ه ــر ح مدی
خاطرنشــان کــرد: از یکــم آبــان تــا ۱2 آبــان، تمــام 
پایگاه هــای اورژانــس پیش بیمارســتانی و همــه مراکــز 
درمانــی در ســطح اســتان بــه صــورت آماده بــاش صددرصــد 
ــال هســتند.  ــران کرب ــی زائ ــرش حــوادث احتمال ــرای پذی ب
وی گفــت: همچنیــن اتوبــوس آمبوالنــس و تیم هــای 
درمانــی در خروجــی غــرب اســتان در منطقــه بوییــن 
ــی،  ــالی معل ــران از کرب ــت زائ ــان برگش ــا پای ــت ت میاندش
ــی کــه از اســتان  ــه زائران مســتقر و آمــاده خدمت رســانی ب
ــد،  ــات اورژانســی دارن ــه خدم ــاز ب ــد و نی ــور می کنن ــا عب م

ــتند. هس

فعــال گردشــگری گفــت: تصمیمــات جدیــد در بحــث گردشــگری 
گرفتــه شــده اســت کــه یکــی از تصمیم هــای مهــم کــه نیازمنــد 
تأییــد ســازمان میــراث  فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
اســت دو نرخــی شــدن هتل هــا و دریافــت دالر از توریســت های 

خارجــی اســت. 
بیگــی در خصــوص وضعیــت گردشــگری اصفهــان  کریــم 
اظهــار کــرد: در شــرایط سیاســی فعلــی میــزان ورود گردشــگران 
تحت الشــعاع قــرار گرفتــه اســت و رکــودی در بحــث گردشــگری 
ــگر در  ــش گردش ــد کاه ــا 40 درص ــت و ۳0 ت ــده اس ــاد ش ایج
ــزود: در حــال حاضــر یکســری  ــاری داشــته ایم. وی اف ســال ج
تصمیمــات جدیــد در بحــث گردشــگری گرفتــه شــده اســت؛ بــر 
اســاس یکــی از ایــن تصمیمــات، بحــث دو نرخــی کــردن هزینــه 

ــت. ــی اس ــی و خارج ــت های داخل ــت توریس اقام
ــی از  ــز اقامت ــا و مراک ــه داد: هتل ه ــگری ادام ــال گردش ــن فع ای

توریســت های خارجــی دالر دریافــت کننــد، ایــن اتفــاق تأثیرگــذار 
اســت و از نظــر درآمــدی مهــم خواهــد بــود و البتــه بایــد مجوزهــا 

در ســازمان میــراث فرهنگــی دریافــت شــود. 
بیگــی بــا اشــاره بــه اینکــه گردشــگران اروپایــی و آمریکایــی کمتــر 
شــده اند، گفــت: در حــال حاضــر موضــوع گردشــگران حاضــر در 
ایــران موضــوع زیارتــی اســت و مســافرین عــرب نیــز بــه دلیــل 
به صرفــه بــودن ســفر بــه ایــران ورودشــان چنــد برابر شــده اســت.

ــث  ــری در بح ــکل دیگ ــه مش ــان ب ــمان اصفه ــل آس ــر هت مدی
هتلــداری اشــاره و تأکیــد کــرد: در مصــارف آب قوانیــن جدیــدی 
گذاشــته اند کــه بــر اســاس آن هتل هــا بــه دلیــل مــازاد مصــرف 
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــوند؛ ای ــه می ش ــر جریم ــن براب چندی
مشــکل بایــد حــل شــود؛ زیــرا شــاید ایــن قانــون بــرای واحدهای 
ــاری در  ــدار اختی ــی کــه هتل ــز باشــد، امــا در هتل خصوصــی جای

ــود. ــی ش ــون اجرای ــن قان ــد ای ــدارد نمی توان ــرف آب ن مص

آیت هللا سید یوسف طباطبایی نژاد:

آبرسانی به روستاها از خدمات نظام اسالمی است

 ۶۰۰ مورد ابتال به سالک 
در استان اصفهان گزارش شده است

ــت  ــز بهداش ــر مرک ــای واگی ــا بیماری ه ــارزه ب ــروه مب مدیرگ
ــورد  ــون، 600 م ــدای ســال تاکن ــت: از ابت ــان گف اســتان اصفه
ابتــال بــه ســالک در اســتان گــزارش شــده و در حــال حاضــر 
40 مرکــز درمــان و تشــخیص رایــگان ســالک در نواحــی 

ســالک خیز فعالیــت می کننــد. 
ــان  ــنیم در اصفه ــگار تس ــا خبرن ــو ب ــی در گفت وگ ــا فدای رض
ــت: در  ــار داش ــور، اظه ــالک خیز کش ــاط س ــه نق ــاره ب ــا اش ب
ــه  ــده ک ــناخته ش ــالک خیز ش ــتان س ــور، ۱7 اس ــطح کش س
اســتان اصفهــان نیــز یکــی از آن استان هاســت. بخش هایــی 
از اســتان اصفهــان، از جملــه قســمت هایی از شــهر اصفهــان، 
شاهین شــهر، نطنــز، اردســتان و برخــوار از نقــاط ســالک خیز 

ــوند. ــوب می ش ــتان محس اس
 وی بــا بیــان اینکــه در نقــاط ســالک خیز اســتان، ایــن 
بیمــاری مشــاهد شــده، گفــت: در ســال جــاری تاکنــون 600 

ــت. ــده اس ــزارش ش ــالک گ ــه س ــال ب ــورد ابت م

بیمــاری ســالک در اثــر گــزش پشــه ای کــه انــگل بیمــاری را 
ــاد  ــه ایج ــر ب ــود و منج ــاد می ش ــد، ایج ــت می کن وارد پوس
زخمــی می شــود کــه تــا نزدیــک بــه یــک ســال باقــی 

می مانــد.
ــت  ــز بهداش ــر مرک ــای واگی ــا بیماری ه ــارزه ب ــروه مب مدیرگ
اســتان اصفهــان خاطرنشــان کــرد: شــرایط اقلیمــی مناطــق 
ــه و  ــود پش ــی، وج ــش گیاه ــاک، پوش ــس خ ــه جن از جمل
ــاط  ــاری را در نق ــن بیم ــاد ای ــای ایج ــوش، زمینه ه ــی م نوع

ســالک خیز بــه وجــود می آورنــد.
وی بــا اشــاره بــه نقــش مداخــالت دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــا  ــار داشــت: ت ــاری ســالک، اظه ــرل بیم ــرای کنت ــان ب اصفه
پیــش از آن، ســاالنه بیــن 4 تــا 5 هــزار مــورد ســالک گــزارش 
می شــد، در حالی کــه بــا مداخــالت ۱0 ســاله دانشــگاه علــوم 
پزشــکی بــه هــزار مــورد و حتــی کمتــر کاهــش یافتــه اســت.

ــوش  ــه و م ــر پش ــبب تکثی ــه س ــی ک ــزود: عوامل ــی اف فدای
می شــوند، می تواننــد موجــب گســترش ســالک شــوند و رهــا 
ــکونی و  ــق مس ــراف مناط ــاختمانی اط ــای س ــردن نخاله ه ک
ــر شــهری،  ــت مناســب زباله هــای شــهری و غی عــدم مدیری

ــتر  ــق بیش ــوش را در مناط ــه و م ــر پش ــد و تکثی ــرایط رش ش
می کنــد.

وی بــا بیــان اینکــه داروهــای متنوعــی بــرای درمــان ســالک 
وجــود دارد، گفــت: وقتــی دارویــی در دســترس نباشــد 
درمان هــای  بــرای  و  می کننــد  اســتفاده  جایگزین هــا  از 
غیردارویــی هــم از روش منجمــد کــردن زخــم اســتفاده 
می شــود و از بابــت مقــدورات درمانــی، روی هــم رفتــه 

ــدارد. ــود ن ــه وج ــن زمین ــکلی در ای مش
ــت  ــز بهداش ــر مرک ــای واگی ــا بیماری ه ــارزه ب ــروه مب مدیرگ
مرکــز  پیشــگیرانه  اقدامــات  دربــاره  اصفهــان  اســتان 
ــار داشــت:  ــاری ســالک، اظه ــا بیم ــارزه ب ــرای مب بهداشــت ب
ــق  ــون در مناط ــال ۱۳۸7 تاکن ــتان از س ــت اس ــز بهداش مرک
ســالک خیز عملیــات وســیع جونده کشــی در شــعاع 500 
متــری منــازل مســکونی، عملیــات سم پاشــی وســیع در 
مناطقــی کــه بیشــتر زبالــه و نخالــه ســاختمانی وجــود دارد، 
برگــزاری کالس آموزشــی بــرای آگاهــی شــهروندان بــرای 
روش هــای پیشــگیری و توزیــع بروشــورهای آموزشــی بیــن 

آنهــا، انجــام می دهــد.

#خبر _گردی

کوتاه از شهرستان ها
 شهرداری طالخونچه 

به عنوان یکی از شش شهر برتر 
اصفهان برگزیده شد

ــهرداری  ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب کیمیای وطن
طالخونچــه، طــی مراســمی در محــل هتــل عباســی اصفهــان 
بــا حضــور معــاون رئیــس جمهــور و رئیــس ســازمان میــراث 

ــع دســتی و گردشــگری کشــور، مســئولین  ــی، صنای فرهنگ
اســتان، فرمانــداران، شــهرداران، هنرمنــدان و فعــاالن عرصــه 
گردشــگری از شــهرداری طالخونچــه بــه عنــوان یکی از شــش 
شــهر برتــر اســتان در بخــش میــراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری توســط دکتــر مونســان معــاون رئیــس جمهــور 

تقدیر و قدردانی شد.

 اجرای طرح زندگی به رنگ خدا 
در امامزادگان شهرستان گلپایگان

سرپرســت اداره اوقــاف و امــور خیریــه  کیمیای وطن

شهرســتان گلپایــگان گفــت: طــرح زندگــی بــه رنــگ خــدا بــا 
ــه صــورت رایــگان  هــدف آموزش هــای مهارت هــای فــردی ب
در جــوار حــرم مطهــر امامــزادگان شهرســتان گلپایــگان اجــرا 

می شود.
داشــت:  اظهــار  نصیراالســالمی  عبــاس  حجت االســالم 
ــه و  براســاس دســتور العمــل ســازمان اوقــاف و امــور خیری
همچنیــن در راســتای پیــروی از منویــات مقام معظــم رهبری 
)مدظلــه العالــی( مبنــی بــر ترویــج ســبک زندگــی اســالمی 
و بــا هــدف نشــر معــارف اهــل بیــت )ع( طــرح زندگــی بــه 
رنــگ خــدا بــا رویکــرد آموزش هــای مهارت هــای فــردی بــه 
صــورت رایــگان در جــوار حــرم مطهــر امامــزادگان شهرســتان 

ــود.  ــرا می ش ــگان اج گلپای
ــوان  ــران و بان ــژه دخت ــرح وی ــن ط ــزود: ای ــه اف وی در ادام
در ســه گرایــش و دو ســطح مقدماتــی و پیشــرفته بــا 
موضوعــات مهارت هــای ازدواج و تحکیــم خانــواده بــا رویکــرد 
ــد در جــوار  ــت فرزن ــردی و تربی ــای ف ــای مهارت ه آموزش ه
حــرم مطهــر امامــزادگان عظیم الشــأن شهرســتان گلپایــگان 

برگــزار می شــود.
سرپرســت اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان گلپایــگان 
ــا 5  ادامــه داد: ایــن دوره هــا از ۱9 آذرمــاه آغــاز می شــوند و ت

اردیبهشــت نیــز ایــن کالس هــا ادامــه دارنــد. 
حجت االســالم  عبــاس نصیراالســالمی در ادامــه اضافــه کــرد: 
ایــن دوره هــا در جــوار حــرم مطهــر امامــزاده هفــده تــن )ع(، 
امامــزاده ابراهیــم )ع(، امامــزاده عمــران بــن علــی )ع(، بقعــه 
متبرکــه حجت االســالم و اداره اوقــاف و امــور خیریــه گلپایگان 

ــزار می شــود. برگ
ــا کســب  ــرای شــرکت ی ــدان ب ــت: عالقه من ــه گف وی در ادام
ــد  ــن دوره هــا می توانن اطالعــات بیشــتر از نحــوه برگــزاری ای
همــه روزه از ســاعت ۸ صبــح لغایــت ۱4 بعدازظهــر بــا شــماره 

574۸250۱ داخلــی 4 تمــاس حاصــل نماینــد.

 کاهش 2۸ درصدی 
تصادفات درون شهری در نطنز

فرمانــده انتظامــی شهرســتان نطنــز گفــت: تصادفــات 
ــدی  ــش 2۸ درص ــا کاه ــز ب ــتان نطن ــهری در شهرس درون ش

ــت.  ــوده اس ــه رو ب روب
مرتضــی هادیــان در حاشــیه دیــدار بــا خانــواده شــهدا در جمع 
خبرنــگاران، اظهــار کــرد: تصادفات درون شــهری در شهرســتان 
نطنــز نســبت بــه مشــابه ســال قبــل بــا کاهــش 2۸ درصــدی 

روبــه رو بــوده اســت.
وی افــزود: ایــن موضــوع نشــان از عــزم جــدی پلیــس بــرای 
کاهــش تخلفــات حادثه ســاز و همچنیــن حمایــت و همکاری 
ــه  ــت ک ــی اس ــی و رانندگ ــن راهنمای ــت قوانی ــردم در رعای م

باعــث کاهــش تصادفــات شــده اســت. 
فرمانــده انتظامــی نطنــز گفــت: در بحــث ســرقت احشــام هم 
عــالوه بــر اینکــه ایــن نــوع ســرقت بــا افزایــش 4 درصــدی 
ــا رشــد ۱2  ــش کشــف ب ــی در افزای ــوده اســت؛ ول ــه رو ب روب

درصــدی روبــه رو هســتیم. 
هادیــان تصریــح کــرد: از همــه دامــداران می خواهیــم کــه بــا 
رعایــت تمــام نــکات امنیتــی و محافظتــی بــرای جلوگیــری از 
ســرقت احشــام بــا پلیــس همــکاری کننــد و هرگونــه مــورد 

مشــکوکی را بــا ایــن مرکــز در میــان بگذارنــد.

 مسجد جامع اردستان 
جهانی می شود

و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  اداره  سرپرســت 
گردشــگری اردســتان گفــت: طــی بررســی های انجــام شــده 
حریــم مجموعــه مســجد مشــخص شــده اســت و کارهــای 
مطالعاتــی بــرای ثبــت جهانــی مســجد جامــع از ســمت اداره 

ــی انجــام و ارســال شــده اســت.  ــراث فرهنگ می
مهــدی مشــهدی اظهــار کــرد: مســجد جامــع اردســتان یــک 
اثــر بی نظیــر جهانــی شــامل، مدرســه علــوم دینــی، حســینیه، 
کاروانســرا، حمــام، بازارچــه و آب انبــار اســت. ایــن مجموعــه 
ــی  ــراث فرهنگ ــازمان می ــوده و س ــا ب ــون پوی ــده و هم اکن زن

وظیفــه مرمــت و حفــظ ایــن بنــا را بــر عهــده دارد. 
وی بــا بیــان اینکــه مســجد جامــع اردســتان جــزء بناهــای 
شــاخص شهرســتان بــه شــمار می آیــد، افــزود: طــی 
بررســی های انجــام شــده حریــم مجموعه مســجد مشــخص 
شــده اســت و کارهــای مطالعاتــی بــرای ثبــت جهانی مســجد 
جامــع از ســمت اداره میــراث فرهنگــی انجــام و ارســال شــده 
ــتان  ــوی اس ــه از س ــی ک ــا پیگیری های ــم ب ــت. امیدواری اس
می شــود بــه زودی شــاهد ثبــت جهانــی ایــن اثــر نیز باشــیم. 
سرپرســت اداره میــراث فرهنگــی اردســتان در خصــوص ادامه 
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب ــتان، گف ــی در اردس ــرح بازآفرین ط
محــور اطــراف مســجد جامــع بــه پایــان نرســیده اســت اکثــر 
اعضــای کارگــروه بازآفرینــی معتقــد هســتند کــه ایــن پــروژه 
بــه اتمــام برســد و ســپس طــرح بازآفرینــی قنــات دوطبقــه 

آغــاز شــود.

،،
در ایــن زمینــه نیــاز اســت کــه قــوای 
ســه گانه بــه صــورت جــدی پــای کار 
بیایند و برای حل مشکالت معیشتی 
مردم تدبیر و چاره اندیشی کنند تا هر 
روز دود این گرانی و تورم در چشم قشر 

ضعیــف جامعــه نــرود

امروز سه شنبه 01 آبان ماه 1397 - سال چهارم - شماره 834 روزنامه

هتل ها دو نرخی می شوندآماده باش کامل پایگاه های اورژانس اصفهان تا ۱۲ آبان

 گزارش کیمیای وطن از افزایش بی رویه قیمت ها در بازار پس از نوسانات ارز:

لبنیات، لوازم ساختمانی و خودرو تا سه برابر گران شدند
 مسئوالن برای رفع گرانی به صورت جدی پای کار بیایند
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گرشاسبی و افتخاری در دادسرا
مدیرعامل باشــگاه پرســپولیس و مدیرعامل پیشــین باشــگاه 
اســتقالل تهــران در دادســرای فرهنگ و رســانه حضــور یافتند. 
بــه گــزارش ایســنا، حمیدرضــا گرشاســبی مدیرعامــل کنونــی 
پرســپولیس و ســیدرضا افتخــاری، مدیرعامــل پیشــین 
باشــگاه اســتقالل تهــران بــرای پــاره ای از توضیحــات در 

ــد.  ــور یافتن ــانه حض ــگ و رس ــرای فرهن دادس
مدیــران  از  برخــی  بــه همــراه  افتخــاری  و  گرشاســبی 
ســازمان لیــگ و فدراســیون فوتبــال بــا حضــور در دادســرا در 
ــپولیس  ــتقالل و پرس ــای اس ــی بازی ه ــوع بلیت فروش موض

ــد.  ــه کردن ــرا ارائ ــه دادس ــی را ب توضیحات
پرونــده بلیت فروشــی رقابت هــای لیــگ برتــر و انحصــار یــک 
شــرکت خــاص در ایــن موضــوع از ماه هــای گذشــته بــا ورود 
نهادهــای ناظــر پیگیــری شــده بــود کــه در نهایــت بــا ایراداتــی 
ــد  ــرر ش ــود، مق ــده ب ــه وارد ش ــرارداد یکطرف ــن ق ــه ای ــه ب ک
ــای  ــگ و بازی ه ــای لی ــی رقابت ه ــاختار بلیت فروش ــه س ک

اســتقالل و پرســپولیس تغییــر کنــد.
ــدار اســتقالل و  ــران دو باشــگاه پرطرف ــن راســتا مدی در همی
پرســپولیس کــه بخــش بزرگــی از ایــن بلیت فروشــی مربــوط 
ــده شــده  ــه دادســرا فراخوان ــرای توضیــح ب ــوده، ب ــا ب ــه آنه ب

بودنــد.

 ۱۰ دی ماه 
دیدار دوستانه ایران با قطر

تیــم ملــی فوتبــال قطــر در دیــداری دوســتانه به مصــاف ایران 
خواهــد رفــت. بــه گــزارش ایســنا، تیــم ملــی فوتبــال قطــر 

ــد.  خــود را آمــاده حضــور در جــام ملت هــای آســیا می کن
روزنامــه الــرای قطــر از چنــد دیــدار دوســتانه بــرای تیــم ملــی 
ــازی  ــه میــان آورد کــه یکــی از آن هــا ب ایــن کشــور ســخن ب

برابــر ایــران اســت. 
ــامبر )۱۰ دی( و در  ــدار در ۳۱ دس ــن دی ــرای ای ــته ال ــه نوش ب

دوحــه برگــزار خواهــد شــد.

 پرس مقصر اصلی 
بحران رئال مادرید

رئــال مادریــد در شــرایط بــدی بــه ســر می بــرد و بــه نوعــی 
ــا جایــگاه  ــد. ایــن تیــم در هفتــه نهــم ت در بحــران قــرار دارن
هفتــم ســقوط کــرد؛ چــون دوبــاره شکســت را در اللیــگا تجربه 
کــرد و دو بــر یــک مغلــوب لوانتــه شــد. پــس از ایــن اتفــاق، 
ســایت آس اســپانیا یــک نظرســنجی قــرار داد و از کاربــران 
ــد.  ــد را مشــخص کن ــی بحــران مادری خواســت مقصــر اصل
ــرس،  ــو پ ــام فلورنتین ــه ن ــت ک ــود داش ــه وج ــط دو گزین فق
ــد  ــال مادری ــن لوپتگــی، ســرمربی رئ ــس باشــگاه و یول رئی
ــوادار  ــزار ه ــش از ۳۰ ه ــزارش آس، بی ــد.به گ ــده می ش دی
رأی دادنــد و در پایــان آمــار عجیبــی بــه ثبــت رســید. تقریبــا 
۸۷ درصــد کاربــران پــرس را مقصــر اصلــی دانســتند و یولــن 
ــه خــود اختصــاص داد.  لوپتگــی فقــط ۱۳.۵۸ درصــد آرا را ب
هــواداران از نحــوه مربیگــری لوپتگــی شــناخت خیلــی خوبی 
دارنــد و می داننــد ایــن ســرمربی عملکــرد خیلــی خوبــی در 
تیــم ملــی اســپانیا داشــته اســت. آن هــا بــه همیــن خاطــر 

رئیــس باشــگاه را مقصــر اصلــی ایــن بحــران می داننــد.

گزارش
اندوه و ناراحتی عجیب پلنگ جویبار 

روی سکوی سوم
چرا یزدانی قهرمان نشد؟

حســن یزدانــی بــه هــدف همیشــگی اش کــه کســب 
خوشــرنگ ترین مــدال بــود، نرســید؛ امــا شــاید ایــن 
مــدال بــا یــک چاشــنی یــک شکســت تلــخ تلنگــری 

بــرای ایــن نابغــه بــرای آینــده باشــد. 
یزدانــی پــس کســب مــدال برنــز بــا چهــره ای درهــم 
ــه  ــب ب ــکلی عجی ــه ش ــد و ب ــر ش ــکو حاض روی س
درخواســت دیویــد تیلــور بــرای گرفتــن عکــس 
یــادگاری هــم پاســخ رد داد و زودتــر از ســایرین 

ســکوی وزن ۸۶ کیلوگــرم را تــرک کــرد. 
امــا واقعــا دلیــل شکســت حســن یزدانــی برابــر دیوید 
ــاالی کشــتی گیر  ــود؟ جــدا از آمادگــی ب ــور چــه ب تیل
ــد  ــن چن ــه در ای ــی ک ــا آزادکار ایران ــی، قطع آمریکای
ســال بــه خاطــر نمایــش بی نظیــر خــود لقــب نابغــه 
ــی داشــته؛  ــدک می کشــد، ایرادهای ــه ی ــود ب ــا خ را ب
وگرنــه از نظــر فنــی و بدنــی کــه او همیــن حــاال 
 هــم آماده تریــن کشــتی گیر ایــران بــه حســاب 

می آید. 
ــی  ــورای فن ــو ش ــوان عض ــه عن ــه ب ــر ک ــور برزگ منص
ــی  ــبتا نزدیک ــه نس ــتی آزاد، رابط ــی کش ــای مل تیم ه
هــم بــا حســن یزدانــی دارد، در ایــن بــاره بــه »ورزش 
ســه« می گویــد: »رســول خــادم و ســایر اعضــای کادر 
فنــی بایــد بــرای مبــارزه بــا ایــن کشــتی گیر آمریکایی 

در روز اول برنامه ریــزی دقیقــی می کردنــد. 
مشــخص بــود کــه تیلــور آمــده بــود تــا در تایــم دوم به 
حســن ضربــه بزنــد و همیــن کار را هــم کــرد؛ امــا چــرا 
مــا بــرای ۳ دقیقــه دوم برنامه ریــزی نکــرده بودیم؟  در 
چنین کشــتی ســخت و حساســی بایــد با برنامــه وارد 
شــد؛ نــه اینکــه یزدانــی از همــان ابتــدا بــرود تا کشــتی 
را ۱۰ بــر صفــر کنــد. قطعــا بــرای اینکــه حســن یزدانــی 
در آینــده بخواهــد ایــن کشــتی گیر را شکســت دهــد، 

بایــد تاکتیــک خــود را تغییــر دهد.« 
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه کســب مــدال برنــز 
می افزایــد: »البتــه کــه کســب مــدال برنــز هــم 

ارزشــمند اســت. 
حســن یزدانــی نبایــد روحیــه اش را از دســت بدهد. به 
هــر حــال او در ایــن چنــد ســال عالــی کار کــرده و همه 
بــار کشــتی را یــک تنه به دوش کشــیده اســت. شــاید 
ــه خاطــر ایــن فشــارهای بیــش از حــد  هــم کمــی ب
اذیــت شــده و یکــی از دالیلــش شکســتش برابــر آن 

آمریکایــی همیــن موضــوع بــوده اســت.« 
برزگــر در پایــان دربــاره آینــده صحبــت می کنــد: 
»هیــچ چیــز تمــام نشــده و هنــوز یزدانــی راه زیــادی 
دارد تــا بــه قهرمانی هــای دیگــری برســد؛ اگــر حســن 
می خواهــد در المپیــک ۲۰۲۰ قهرمــان شــود، بایــد 

ــد.« ــق بیشــتری روی رقبایــش بکن تحقی

ــه ای  ــال در هال ــا ونزوئ ــران ب ــدار دوســتانه ای ــزاری دی برگ
ــران  ــود ای ــزی شــده ب ــر برنامه ری ــام اســت. پیش ت از ابه
روز ۲9 آبان مــاه در اســتادیوم آزادی میزبــان ایــن تیــم از 

آمریــکای جنوبــی باشــد. 
بــه گــزارش »ورزش ســه«، ونزوئــال در نامــه ای بــه 
ــازی در  ــن ب ــزاری ای ــتار برگ ــال خواس ــیون فوتب فدراس
ــه  ــاب ب ــا خط ــت! آنه ــده اس ــران ش ــر از ای ــوری غی کش
فدارســیون فوتبــال گفته انــد نمی توانیــم بــرای ایــن 
ــکان دارد  ــرای شــما ام ــر ب ــم؛ اگ ــران بیایی ــه ته ــازی ب ب
ایــن بــازی را در یکــی از کشــورهای همجــوار برگــزار کنید. 
فدراســیون فوتبــال هنوز پاســخی به این درخواســت نداده 
اســت و قصــد دارد در ایــن زمینــه مشــورتی بــا کارلــوس 
ــه نظــر می رســد  ــد ب ــا بعی  کــی روش داشــته باشــد؛ ام

ــی  ــم مل ــی از تی ــه میزبان ــی ب ــال راض ــیون فوتب فدراس
ــه  ــر ک ــن خاط ــه ای ــود؛ ب ــری ش ــور دیگ ــال در کش ونزوئ
ــال در حــال حاضــر از نظــر مالــی اصــال  فدراســیون فوتب
شــرایط خوبــی نــدارد و همیــن یکــی دو هفتــه پیــش بود 
کــه ســفر تیــم ملــی فوتســال بــه برزیــل بــرای برگــزاری 
دیــدار دوســتانه بــا تیــم ملــی ایــن کشــور لغــو شــده بود. 
جالــب اینکــه فدراســیون فوتبــال ونزوئــال در نامــه ای کــه 
بــرای فدراســیون فوتبــال ایران فرســتاده اســت اشــاره ای 

بــه دلیــل عــدم ســفر بــه تهــران نکــرده اســت. 
ــت  ــا دی را از دس ــر دو فیف ــای اخی ــی در ماه ه ــم مل تی
داده اســت و اگــر در نهایــت، بــازی بــا ونزوئــال لغــو شــود 
ایــن ســومین فیفــا دی خواهــد بــود کــه بــازی ایــران لغو 

می شــود.

بــا شکســت ناباورانــه ۲ نماینــده ایــران در روز آخــر 
ــادم  ــاگردان خ ــان، ش ــی جه ــتی قهرمان ــابقات کش مس
ــد. ــاز می گردن ــران ب ــه ته ــال ب ــگ فین ــدن رن ــدون دی ب

در روز پایانــی مســابقات جهانــی کشــتی ۲۰۱۸، رقابت های 
ــود. در وزن ۷۰  ــری می ش ــرم پیگی ۲ وزن ۷۰ و 9۷ کیلوگ
کیلوگــرم کــه ۲۸ کشــتی گیر حضــور دارنــد یونــس امامــی 
در دور نخســت بــه مصــاف »تیمــوراز ســالکازانوف« از 
اســلواکی رفــت. بــا اینکــه بــه نظــر می رســید ایــن 
کشــتی گیر جــوان کار آســانی را پیــش رو داشــته باشــد 
ماننــد اکثــر کشــتی گیران ایــران در ایــن دوره از رقابت هــا، 

ــرد.  ــذار ک ــی واگ ــای پایان ــابقه را در ثانیه ه مس
از ســوی دیگــر مجتبــی گلیــج نماینــده وزن 9۷ کیلوگــرم 
ایــران در اولیــن دیــدار خــود در رقابت هــای جهانــی 

ــک  ــالن بی ــر اص ــر براب ــر صف ــه ۱۰ ب ــا نتیج ــتان ب مجارس
آلبــروف از آذربایجــان دارنــده مــدال برنــز جهــان مغلــوب 

شــد.
ایــن آزادکار ایرانــی کــه ســال گذشــته در مســابقات 
ــا  ــود،  ب ــیده ب ــی رس ــوان قهرمان ــه عن ــان ب ــای جه امیده
اعتمــاد رســول خــادم توانســت مســافر بوداپســت شــود 
ــف در همــان گام نخســت شکســت  ــا نمایشــی ضعی و ب
خــورد؛ ایــن در حالــی اســت کــه رضــا یزدانــی، کشــتی گیر 
ــورای  ــادم و ش ــول خ ــوی رس ــن وزن از س ــه در ای باتجرب

ــه تیــم ملــی دعــوت نشــد. فنــی ب
بــا ایــن نتایــج امیــد ایــران بــرای کســب مــدال طــال بــه 
طــور کلــی از بیــن رفــت تــا ایــران بــا چنــد مــدال برنــز این 

رقابت هــا را بــه پایــان برســاند.

گروه ورزشدامون رشیدزاده
D.Rashidzade@eskimia.ir

ــپولیس  ــروز پرس ــازی ام ــوان ب ــرأت می ت ــه ج ب
ــازی پرســپولیس در  ــن ب ــل الســد را مهم تری مقاب

ــر دانســت.  ــه اخی ــک ده ــش از ی بی
ــارات  ــن و افتخ ــی عناوی ــای پایتخــت تمام قرمزه
ــا  ــد؛ ام ــب کرده ان ــران را کس ــال ای ــود در فوتب موج
جــای خالــی قهرمانــی آســیا در کارنامــه ایــن تیــم 
ــال ها  ــس از س ــود. پ ــاس می ش ــدت احس ــه ش ب
امــا حــاال فرصتــی بــه دســت آمــده که پرســپولیس 
بتوانــد خــود را بــه فینــال مهم تریــن رقابــت 

باشــگاهی در ســطح آســیا برســاند. 
ــدند در  ــق ش ــت موف ــازی رف ــی ها در ب پرسپولیس
دیــدار دراماتیــک، تیــم قدرتمنــد الســد را در قطــر بــا 

یــک گل شکســت دهنــد. 
ــی ها  ــه پرسپولیس ــی رخ داد ک ــاق در حال ــن اتف ای
ــاالت  ــل و انتق ــت در پنجــره نق ــل محرومی ــه دلی ب
نتوانســتند هیــچ بازیکنــی را در ابتــدای فصــل 
ــری و  ــد امی ــن وحی ــر ای ــالوه ب ــد، ع ــذب کنن ج
صــادق محرمــی دو مهــره تأثیرگــذار ایــن تیــم 
هــم از ایــن تیــم جــدا شــدند تــا مشــکالت 
پرســپولیس بــه شــکل پیچیــده ای امیدهــای 
هــواداران را بــرای موفقیــت کمرنــگ کنــد؛ امــا 
پرســپولیس  بــرای  فصــل  نابــاوری،  عیــن  در 
دســت کم در بازی هــای لیــگ قهرمانــان آســیا 
ــد  ــم امی ــم ک ــم خــورد و تی ــن شــکل رق ــه بهتری ب
 پرســپولیس حــاال امیدوارتریــن تیــم بــرای رســیدن

 به فینال آسیاست.
 پرســپولیس در طــول تاریــخ خــود دو بــار در 
ــه  ــوده ک ــی جــام در جــام آســیا حاضــر ب نیمه نهای
هــر ۲ بــار بــه فینالیســت شــدن ایــن تیــم منجــر 
شــده اســت؛ ولــی در ۵ نوبتــی کــه در لیــگ 
قهرمانــان و جــام باشــگاه های آســیا در ایــن مرحله 
حضــور داشــته، در رســیدن بــه فینــال نــاکام بــوده 

ــت. اس
نیمه نهایــی  در  پرســپولیس  قبلــی  حضــور   ۵
رقابت هــای آســیایی یــک وجــه اشــتراک داشــته و 

ــت. ــی اس ــاز میزبان ــردن از امتی ــتفاده نک آن اس

پرســپولیس در نیمــه نهایــی این دوره ماننــد دو دوره 
حضــور در نیمــه نهایــی جــام در جــام آســیا از مزیت 
میزبانــی بهره منــد اســت و همیــن امــر امیــدواری 

بــه فینالیســت شــدن را مضاعــف می کنــد.

حریــف پرســپولیس امــا آشــناترین تیــم آســیا، به 
جــو اســتادیوم آزادی اســت و همیــن شــاید بــرای 

نماینــده ایران دردسرســاز شــود. 
ایــن چهارمیــن حضــور الســد در دو فصــل اخیــر 
اســت.  آزادی  اســتادیوم  در  قهرمانــان  لیــگ 
حضــور مکــرر در اســتادیوم آزادی، باعــث شــده تــا 
بازیکنــان الســد مدعــی شــوند کــه دیگــر ترســی از 

ــد.  ــزرگ پایتخــت ندارن ورزشــگاه ب
ــا  ــود در آزادی ب ــور خ ــن حض ــم در آخری ــن تی ای
ــا ۳ گل  ــرد و ب ــرک ک ــران را ت ــوش ته ــره خ خاط
اســتقالل را شکســت داد تــا بــا اعتمــاد بــه نفــس 

ــدار بگــذارد. ــه ایــن دی ــا ب بیشــتری پ
ــازی در  ــه الســدی ها ترسشــان از ب ــدر ک ــر چق ه
ــه ادعــای  ــا ب اســتادیوم ترســناک قــاره آســیا )بن
ســایت کنفدراســیون فوتبــال آســیا( ریخته باشــد؛ 
امــا آمــار تحســین برانگیز بازی هــای خانگــی 
پرســپولیس می توانــد موجــب دلهــره آنهــا شــود. 
پرســپولیس در ۱۵ دیــدار قبلــی خانگــی در آســیا 
شکســتی نداشــته اســت و آخریــن باخــت ایــن 
ــن  ــا از ای ــردد؛ ام ــر می گ ــال ۲۰۱۲ ب ــه س ــم ب تی
بهتــر آمــار دیدارهــای خانگــی پرســپولیس در ایــن 
فصــل اســت کــه در هــر ۵ بــازی خــود به پیــروزی 

رســیده اســت.
یــاران ژاوی در دو حضــور قبلــی خــود در آزادی 
در همــان دقایــق ابتدایــی دچــار لغــزش شــدند و 
ــاز کردنــد از همیــن  بــه اشــتباه دروازه خــودی را ب
رو فشــار مضاعــف روی دروازه حریــف قطــری در 

آغــاز بــازی اهمیــت زیــادی دارد، مخصوصــا اینکــه 
ــل  ــه دلی ــود را ب ــی خ ــان اصل ــم دروازه ب ــن تی ای
ــعل  ــاال مش ــدارد و احتم ــار ن ــت در اختی محرومی
ــم  ــن تی ــان دوم( درون دروازه ای ــام )دروازه ب برش

قــرار گیــرد.
 دفاع مستحکم

دفــاع مســتحکم، بــرگ برنــده پرســپولیس 
در ســال های اخیــر بــوده اســت. ایــن تیــم 
بــا ۶ کلین شــیت رکــورددار ایــن فصــل لیــگ 
ــن  ــد در ای ــم بتوان ــن تی ــر ای ــت؛ اگ ــان اس قهرمان
ــم  ــه دارد ه ــته نگ ــود را بس ــز دروازه خ ــازی نی ب
فینالیســت می شــود و هــم بــا ۷ کلین شــیت 
در  تعــداد کلین شــیت  بیشــترین  رکــورد  بــا 
ــد  ــر خواه ــیا براب ــان آس ــگ قهرمان ــک دوره لی  ی

شد.
ــا  ــل پرســپولیس ب ــازی شــانزدهمین تقاب ــن ب ای
ــت.  ــان آسیاس ــگ قهرمان ــری در لی ــای قط تیم ه
پرســپولیس در ۱۵ بــازی قبلــی ۷ پیــروزی، ۵ 

ــت.  ــت آورده اس ــه دس ــاوی ب ــت و ۳ تس شکس
ــت  ــرده اس ــازی ک ــا ب ــا ایرانی ه ــار ب ــد ۱9 ب الس
کــه صاحــب ۵ بــرد، ۷ مســاوی و ۷ باخــت شــده 

اســت. 
ــد.  ــروه بودن ــم گ ــی ه ــه گروه ــم در مرحل دو تی
ــار در لیــگ  الســد و پرســپولیس در مجمــوع، دوب
ــه مصــاف هــم رفتنــد کــه هــر  ــان آســیا ب قهرمان

ــد.  ــه دســت آوردن ــرد ب ــک ب ــدام ی ک
در ســه تقابــل دو تیــم، پرســپولیس دو بــار برنــده 

شــده و الســد یــک مرتبــه.
ایــن  تقابل هــای  از  هیچکــدام  بی شــک  امــا 
ــروز  ــدار ام ــدازه دی ــه ان ــل ب ــن فص ــم در ای دو تی

ــت. ــوده اس ــت نب پراهمی
ســاعت ۱۸:۳۰ دقیقــه امــروز ورزشــگاه آزادی 
بازهــم میعــادگاه صــد هــزار هــوادار عاشــق فوتبــال 
ــوادار  ــا ه ــه میلیون ه ــی ک ــود، در حال ــد ب خواه
دیگــر هــم در خانه هــا قلبشــان بــرای پرســپولیس 

خواهــد تپیــد.

ورزشامروز سه شنبه 01 آبان ماه 1397 - سال چهارم - شماره 834 روزنامه

عجیب اما واقعی

ونزوئال:بهایراننمیآییم
شکست عجیب و ناباورانه گلیج و امامی

امیدایرانبرایطالبربادرفت

پرسپولیس ایران – السد قطر

روزمـــوعـــود

،،
ورزشــگاه آزادی بازهــم میعــادگاه صــد 
هــزار هــوادار عاشــق فوتبــال خواهــد 
بــود، در حالــی کــه میلیون هــا هــوادار 
دیگــر هــم در خانه هــا قلبشــان بــرای 

پرســپولیس خواهــد تپیــد

کوتاه اخبار 

 معارفه رسمی جانشین 
بهرام شفیع در هاکی

ــت  ــوان سرپرس ــه عن ــاذری ب ــن اب ــه حس ــم معارف  مراس
ــر  ــر کل دفت ــا حضــور شــروین اســبقیان مدی فدراســیون ب
ــد  ــفیع فرزن ــال ش ــیون ها و امیراقب ــترک فدراس ــور مش ام
ــد. وزارت ورزش  ــزار ش ــیون برگ ــن فدراس ــد ای ــس فقی رئی
پــس از اینکــه بهــرام شــفیع دار فانــی را وداع گفــت، حســن 
ــن فدراســیون  ــس در ای ــوان نایب رئی ــه عن ــه ب ــاذری را ک اب
فعالیــت می کــرد، بــه عنــوان سرپرســت جدیــد فدراســیون 

هاکــی معرفــی کــرد. 
در ایــن جلســه پــس از گرامی داشــتن یــاد و خاطــره 
بهــرام شــفیع و خوانــدن حکــم سرپرســتی  مرحــوم 
فدراســیون کــه از ســوی وزیــر ورزش و جوانــان ابــالغ شــده 
بــود، شــروین اســبقیان بــه نمایندگــی از وزارت ورزش بــرای 
حســن ابــاذری در راه توســعه و اعتــالی ورزش هاکی کشــور 

ــرد.  ــت ک آرزوی موفقی

نامه تند فدراسیون جهانی جودو 
به ایران درباره بازنشسته ها

ــری بازنشســتگان  ــع به کارگی ــون من ــال اجــرای قان ــه دنب ب
ــه  ــه ب ــه ورزش ک ــی ازجمل ــتگاه های اجرای ــی دس در تمام
ــیون  ــس فدراس ــان رئی ــد درخش ــردار محم ــن س کناررفت
ــی جــودو در  جــودو منجــر خواهــد شــد، فدراســیون جهان
نامــه ای شــدیداللحن بــر لــزوم دخالت نکــردن دولــت 
ــران  ــک و وزارت ورزش ای ــی المپی ــه مل ــه کمیت در ورزش ب
هشــدار داده اســت؛ موضوعــی کــه بــه نظــر می رســد ریشــه 
ــی  ــه مجامــع بین الملل ــرادی از داخــل ب در گــزارش دادن اف

دارد.
هرچنــد تعــدادی دیگــر از رؤســای فدراســیون های ورزشــی 
همچــون والیبــال، قایقرانــی و... نیــز بــرای ایســتادگی 
ــه  ــه مکاتب ــدام ب ــون اق ــن قان ــرای ای ــال اج ــوده در قب بیه
بــا فدراســیون های جهانــی کرده انــد و فدراســیون های 
ــئوالن  ــرای مس ــی را ب ــز نامه های ــته ها نی ــن رش ــی ای جهان
ــی  ــا نامــه مســئوالن فدراســیون جهان ورزش نوشــته اند، ام
جــودو بــه ایــران بــا توجــه بــه نفــوذ شــخص درخشــان در 
فدراســیون جهانــی، بــه حــدی تنــد بــوده کــه باعــث تعجــب 
مســئوالن وزارت ورزش و کمیتــه ملــی المپیــک شــده 

اســت. 
ــت  ــت دول ــود دخال ــه خ ــودو در نام ــی ج ــیون جهان فدراس
در تغییــر رئیــس فدراســیون جــودو را گوشــزد کــرده و ایــن 
امــر را نشــانه دخالــت واضــح دولــت در ورزش کــه برخــالف 
موازیــن بین المللــی اســت، دانســته و دربــاره پیامدهــای آن 

هشــدار داده اســت. 
پیــرو ایــن اتفــاق کمیتــه ملــی المپیــک نیــز در نامــه ای بــه 
IJF تأکیــد کــرده اســت ایــن قانــون توســط پارلمــان ایــران 
بــه تصویــب رســیده و دولــت هیــچ دخالتــی در تصویــب آن 
نداشــته و حتــی بــا تصویــب ایــن قانــون نیــز از همــان ابتــدا 
مخالــف بــوده اســت؛ امــا درنهایــت نماینــدگان مجلــس آن 
را بــه تصویــب رســانده اند و دولــت نیــز طبــق قانــون مکلــف 
بــه اجــرای آن اســت. از ســوی دیگــر عــدم تمکیــن در برابــر 
ایــن قانــون بــا برخــورد قانونــی از ســوی قــوه قضاییــه ایــران 

روبــه رو و جــرم محســوب خواهــد شــد.
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امام  حسین)ع(:
إِّن ِشيَعَتَنا َمْن َسِلَمْت ُقُلوُبهْم ِمْن ُكّل ِغّش َوَغّل َوَدَغٍل.

 شيعه ما كسى است كه دلش از هرگونه خيانت، 
نرينگ و مكرى پاک است.

حدیث روز

)بحار االنوار، ج ۶۵، ص ۱۵۶، ح ۱۰ (

   ترفندهای خانه داری
تمیزکردن آکواریوم 

ــم؟  ــد توجــه کنی ــی بای ــه چــه نکات ــوم ب ــد آکواری ــرای خری ب
ــت؟  ــوم چیس ــردن آکواری ــن راه تمیزک بهتری

مهــم ایــن اســت کــه پیــش از شــروع همــه چیــز را آمــاده 
ــردن  ــگام تمیزک ــاال هن ــرا احتم ــه؛ زی ــه حول ــد؛ ازجمل کنی
ــر  ــه خاط ــد شــد. ب ــارج خواه ــی آب از آن خ ــوم کم آکواری
داشــته باشــید کــه کار شــما بایــد باعــث کمتریــن تأثیــر روی 
ماهــی شــود؛ بــه همیــن دلیــل آب بایــد کم کــم از آکواریــوم 
ــک  ــوارد الزم اســت: ی ــن م ــرای شــروع ای ــارج شــود. ب خ
ســطل خالــی، حوله هــای تمیــز، یــک ســیفون آب، وســیله  

ــه آب. ــزه، تهوی ــازی خ پاک س
 مراحل تمیزکردن آکواریوم

3- شیشــه داخلــی آکواریــوم را بــا اســتفاده از وســیله 
زداینــده جلبــک تمیــز کنیــد و حــرکات صعــودی و نزولــی را 
بــه آرامــی انجــام دهیــد؛ برای ایــن کار ابتدا از قســمت ســفت 
و زبــر اســکرابر و ســپس قســمت صــاف آن اســتفاده کنیــد.

4- از یــک تــوری بــرای جمــع آوری جرم هــا و کثیفی هایــی 
ــس از آن،  ــد؛ پ ــتفاده کنی ــد، اس ــطح آب آمده ان ــه س ــه ب ک
ــن  ــد .کوچک تری ــارج کنی ــیفون خ ــا س ــی از آب را ب بخش
ــوم و وســیع ترین بخــش  ــای ســیفون را داخــل آکواری انته
ــا  ــم، ام ــد. حــرکات مالی ــرار دهی ــی ق را داخــل ســطل خال
ســریع را بــا ســیفون داخــل آکواریــوم انجــام دهیــد تــا آب 

ــد. ــدن از آن کن ــه بیرون آم ــروع ب ش

   سالم باشیم
پیامدهای منفی استفاده بی رویه از 

ابزارهای الکتریکی 
محمــد کی پــور، متخصــص اپتومتــر، گفــت:  اســتفاده 
ــه  ــن ازجمل ــه از همــه ابزارهــای الکتریکــی نوی بی روی
تبلت هــا کــه بــه وفــور دردســترس عمــوم مــردم قــرار 
ــل  ــرای تکام ــدی  را ب ــی ج ــت، خطرهای ــه اس گرفت
ــه همــراه  سیســتم بینایــی و وضعیــت عمومــی آن ب

دارد.
وی افــزود: نزدیک بینــی، شــایع ترین خطــر اســتفاده 
از تبلــت در بیــن کودکانــی اســت کــه از آن بــه مــدت 
طوالنــی و در نــور کــم اســتفاده می کننــد. ایــن مســئله 
بــدون اســتراحت و وقفــه  ادامــه می یابــد و منجــر بــه 
نزدیک بینــی در بیــن کــودکان و همچنیــن تــاری دیــد 

و ســردرد در ســنین باالتــر می شــود.
ــه  ــرادی ک ــه داد: در اف ــر ادام ــص اپتومت ــن متخص ای
ــه  ــد، ب ــتفاده می کنن ــت اس ــی از تبل ــدت طوالن ــه م ب
ــتیم.  ــاهد هس ــم را ش ــای ک ــده پلک زدن ه ــور عم ط
ایــن مســئله خشــکی چشــم را بــه دنبــال دارد کــه بــا 

ــراه اســت. ــزش اشــک هم ری
کی پــور بــا اشــاره بــه شــدت شــیوع اســتفاده از تبلــت 
ــت شــیوع  ــه عل ــر ب ــرد: در ســال های اخی ــح ک تصری
ــوب انکســاری  ــب شــیوع عی ــت ضری اســتفاده از تبل

رشــد بیشــتری پیــدا کــرده اســت.

چگونه دعوای بین بچه ها را 
کنترل کنیم؟

معمــوال خواهرهــا و برادرهــا در ســنین پاییــن زیــاد بــا 
هــم دعــوا می کننــد و والدیــن بــه دنبــال راه حلــی بــرای 

خاتمــه دادن بــه جنــگ بین فرزندانشــان هســتند. 
 بازی کودکان ممنوع!

برخــی والدین بــرای پیشــگیری از دعواهای همســاالن 
ــد؛  ــق می کنن ــی خل ــا قانون های ــا و برادره ــا خواهره ی
ماننــد اینکــه نبایــد بــا یکدیگــر بــازی کنیــد یــا هرکس 
ــن کار نادرســت  ــه ای ــد ک ــازی کن ــاق خــود ب ــد در ات بای
 اســت. مــا اجــازه نداریــم کــودک را از بــازی منــع 

کنیم. 
هــر بــازی هــزاران تجربــه در دل دارد کــه به راحتــی آنــان 
را در اختیــار فرزنــد مــا می گــذارد. ممکــن اســت بارهــا 
بــا هــم بجنگنــد، امــا بــاز هــم حــق دارنــد تــا کودکــی و 

بــا یکدیگــر بــازی کنند.
هــدف مــا ایــن اســت کــه آنــان یــاد بگیرنــد چگونــه 
ــده  ــرای زندگــی آین ــد و ب مشــکالت خــود را حــل کنن
آمــاده شــوند. بــه بــازی و دعــوای کــودکان بــه چشــم 
تجربیــات ارزشــمند نــگاه کنیــد. ایــن نــگاه بــه شــما 
کمــک می کنــد تــا فلســفه دعواهــای کودکانــه را 
راحت تــر درک کنیــد و کمتــر عصبانــی شــوید و درنهایت 
ســعی کنیــد رفتارهــای بچه هــا را هدایت شــده تر 

مدیریــت کنیــد.

   سبک زندگی   خانواده
 منشور سخنان رهبر معظم انقالب

درباره سبک زندگی
ــان  ــدف انس ــه ه ــم ک ــگاه کنی ــت ن ــر معنوی ــر از منظ اگ
رســتگارى و فــالح و نجــاح اســت، بایــد بــه ســبک زندگــى 
ــوى  ــتگارى معن ــت و رس ــه معنوی ــر ب ــم؛ اگ ــت دهی اهمی
اعتقــادى هــم نداشــته باشــیم، بــراى زندگــى راحــت، زندگى 
برخــوردار از امنیــت روانــى و اخالقــى، بازپرداختــن به ســبک 
زندگــى مهــم اســت؛ بنابرایــن مســئله، مســئله  اساســى و 
مهمــى اســت. چــرا باید بــه »ســبک زندگــی« اهمیــت داد؟

 سبک زندگی تابع تفسیر ما از زندگی است
رفتــار اجتماعــى و ســبک زندگــى، تابــع تفســیر مــا از زندگى 
اســت: هــدف زندگــى چیســت؟ هــر هدفــى کــه مــا بــراى 
ــه  ــم، ب ــان ترســیم کنی ــراى خودم ــم، ب ــن کنی ــى معی زندگ
طــور طبیعــى متناســب بــا خــود، یــک ســبک زندگــى بــه 
مــا پیشــنهاد می شــود. یــک نقطــه  اصلــى وجــود دارد 
ــم -  ــد ترســیم کنی ــى را بای ــک هدف و آن، ایمــان اســت. ی
هــدف زندگــى را - بــه آن ایمــان پیــدا کنیــم. بــدون ایمــان 
پیشــرفت در ایــن بخش هــا امکان پذیــر نیســت؛ کارِ درســت 
انجــام نمی گیــرد. حــاال آن چیــزى کــه بــه آن ایمــان داریــم، 
ــد کاپیتالیســم باشــد،  ــد لیبرالیســم باشــد، می توان می توان
می توانــد کمونیســم باشــد، می توانــد فاشیســم باشــد، 
می توانــد هــم توحیــد نــاب باشــد؛ باالخــره بــه یــک چیــزى 
بایــد ایمــان داشــت، اعتقــاد داشــت، بــه دنبــال این ایمــان و 

اعتقــاد پیــش رفــت. مســئله  ایمــان، مهــم اســت. 

گهیفراخوانعمومیانتخابسرمایهگذار آ

سیدمحسنهاشمی،شهردارمبارکه

شهرداری مبارکه به استناد مجوز مورخ 1397/7/23 هیات عالی سرمایه گذاری و به استناد مصوبه شماره 
96/1399 مورخ 1396/11/9 شورای محترم اسالمی شهر  مبارکه در نظر دارد نسبت به احداث پروژه تجهیز، 
تکمیل و بهره برداری از آسیاب سرارود و محوطه سازی اطراف آن به روش B.O.L.T  از طریق فراخوان 

عمومی به سرمایه گذار واجد شرایط طبق مشخصات مندرج در اسناد فراخوان اقدام نماید. 
گهی در  روزنامه تا تاریخ 1397/08/20  *  لذا متقاضیان می توانند اسناد و مدارک را همه روزه از تاریخ درج آ
از امور قراردادهای شهرداری مبارکه واقع در مبارکه- میدان انقالب- شهرداری مبارکه به شماره تماس 
52402021 دریافت نمایند. در ضمن جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص پروژه به اداره سرمایه گذاری 
و مشارکت های مردمی واقع در  مبارکه- میدان انقالب- خیابان ولیعصر- خیابان شهید بهشتی مراجعه و یابا 

شماره تلفن  52412110 تماس حاصل نمایند.
گهی در  *  تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه محرمانه )حراست( شهرداری: از تاریخ درج نوبت دوم آ
روزنامه  تا روز چهارشنبه مورخ 1397/08/23 تا پایان وقت اداری. الزم به ذکر  است به پیشنهادات رسیده 
بعد از تاریخ فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد و هیات عالی سرمایه گذاری در رد یا قبول پیشنهادهای  

رسیده مختار است. 
* زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشایی  پیشنهادات رأس ساعت  11 صبح روز پنجشنبه مورخ 1397/08/23 

در محل شهرداری مبارکه
-مبلغ سپرده شرکت در فراخوان:  202.000.000 ریال )دویست و دو میلیون ریال( می باشد.

-طول پایه دوران بهره برداری 8 سال می باشد و به پیشنهادات بیشتر  از این مدت ترتیب اثر داده نمی شود.
-میزان اجاره بهای ماهیانه ثابت و طول دوران بهره برداری به پیشنهاد سرمایه گذار می باشد و توسط هیات 

عالی سرمایه گذاری شهر داری بررسی می گردد. 
-الزم به ذکر  می باشد پیشنهاددهنده می بایستی طرح، مشخصات فنی، آنالیز قیمت و سایر موارد را همراه 

با جزییات دقیق تهیه و تحویل نماید.
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 آورده 
طرف مشارکت  آورده شهرداری  مساحت عرصه 

)مترمربع(
 روش 

مشارکت نام پروژه 

8 سال 23.900.000
کلیه هزینه های 

مجوزات+ طراحی+ 
ساخت+ بهره برداری

زمین +موافقت 
با احداث موضوع 

فراخوان
1000 B.O.L.T

تجهیز، تکمیل و بهره برداری 
از آسیاب سرارود و 

محوطه سازی اطراف آن

آیــت هللا مهــدوی کنــی در 29 مهرمــاه 1393 بــه رحمــت 
ــر  ــا رهب ــی ب ــه بســیار نزدیک ــزدی پیوســتند. ایشــان رابط ای
انقــالب داشــتند و ایــن نکتــه از ســوی افــراد زیــادی مطــرح 
ــم  ــن عال ــت ای ــالگرد رحل ــبت س ــه مناس ــت. ب ــده اس ش
بزرگــوار، مؤسســه مطالعــات تاریــخ معاصــر مصاحبــه ای بــا 
فرزنــد ایشــان، مهدیــه مهــدوی کنــی، منتشــر کــرده اســت 
کــه در آن بــه خاطــره ای از رهبــر انقــالب اشــاره شــده اســت. 

ــده اســت:  ــه آم ــن مصاحب در ای
ــا رهبــر معظــم  - از آخریــن دیــدار آیــت هللا مهــدوی کنــی ب

ــه یــاد داریــد؟ انقــالب چــه خاطــره ای ب
پــس از پذیــرش ریاســت خبــرگان از جانــب پــدرم، حضــرت 
ــا از  ــا م ــان روزه ــا هم ــد؛ ضمن ــان آمدن ــدار ایش ــه دی ــا ب آق
ــرده  ــتگاری ک ــرم خواس ــرای پس ــان ب ــای پناهی ــه آق صبی
بودیــم؛ یعنــی چنــدروزی از خواســتگاری مــا می گذشــت و 
قــرار بــود بــرای نیمــه شــعبان بــرای صحبت هــای مقدماتــی 

بــه منــزل آقــای پناهیــان برویم. خیلی هم دوســت داشــتیم 
بــرای عقــد خدمــت حضــرت آقا برســیم؛ ولــی شــنیده بودیم 
ایشــان دیگــر بــرای کســی عقــد نمی خواننــد؛ بــا ایــن  حــال 
خیلــی دلمــان می خواســت و آرزو داشــتیم ایــن اتفــاق 
بیفتــد؛ بــا ایــن  همــه هنــوز حتــی مراحــل مقدماتــی را هــم 

انجــام نــداده و روز عقــد را هــم تعییــن نکــرده بودیــم.
از دفتــر مقــام معظــم رهبــری تمــاس گرفتنــد ایشــان امــروز 
ــد. مــا خیلــی خوشــحال شــدیم  ــه دیــدن حاج آقــا می آین ب
و همســرم گفــت: شــما راضــی هســتی کــه مــن بــروم جلــو 
ــد؟  ــاری کنن ــد را ج ــا فری ــد آق ــه عق ــم خطب ــا بخواه و از آق
مــن گفتــم: اگــر قبــول کننــد چــه بهتــر از ایــن! یعنــی قبــول 

می کننــد؟ ایشــان گفتنــد: تــوکل بــه خــدا.
آن روز ســریع مقدمــات مختصــر و انگشــتری را فراهــم کردم 
و بــه خانــواده آقــای پناهیــان هــم اطــالع دادیــم منتظــر خبر 
مــا باشــند کــه اگــر آقــا قبــول کردنــد، ســریع حاضــر شــوند. 

ــوز آزمایش هــای  ــد؛ حتــی بچه هــا هن ــول کردن ــا هــم قب آنه
قبــل از عقــد را هــم انجــام نــداده بودنــد؛ ولــی هــر دو خانواده 

گفتیــم چــه بهتــر از اینکــه آقــا خطبــه عقــد را بخواننــد. 
وقتــی کــه آقــا از ماشینشــان پیــاده شــدند، آقــای میرلوحــی، 
همســرم، همــراه حاج آقــا جلــو می رونــد و آقــا فریــد را 
معرفــی می کننــد و می گوینــد: ایــن همــان پســر مــن اســت 
کــه قــرار اســت امــروز شــما خطبــه عقــدش را بخوانیــد. آقــا 
هــم می گوینــد: اصفهانــی زرنــگ شــنیده بــودم؛ ولــی ندیــده 

بــودم... و بعــد هــم لطــف کردنــد و پذیرفتنــد.
ــد.  ــاق پــدرم بودن آن روز یــک جمــع کوچــک صمیمــی در ات
ــای  ــواده آق ــور خان ــا حض ــد و ب ــی کردن ــا صحبت های حاج آق
ــا  ــد. آق ــد را جــاری کردن ــه عق ــا صیغ ــان، حضــرت آق پناهی
همچنیــن یــک جلــد قــرآن بــه عنــوان هدیه بــرای عقدشــان 
و یــک انگشــتری بــه پســرم دادنــد کــه یــادگار بســیار 
ــا انگشــترهایی  ــب آنکــه همراهــان آق ــود. جال ارزشــمندی ب
همراهشــان بــود و بــه اشــاره آقــا رفتنــد و آوردنــد و از 
 بیــن آنهــا انگشــتری را انتخــاب کردنــد و بــه پســرم 

دادند.

اصفهانی زرنگ در دیدار با رهبر انقالب


