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قانون منع به کارگیری بازنشستگان:
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قانون برای همه یکسان است

قراری برای افزایش قیمت بنزین نداریم
 انتظار این است که براساس شرایط و عوامل بنیادین نرخ ارز کاهش یابد
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ــه  ــار گزین ــران از چه ــهر ته ــورای ش ــای ش ــا رأی اعض ب
تصــدی شــهرداری تهــران، دو گزینــه آخونــدی و حناچــی 

ــدند. ــاب ش ــی انتخ ــه پایان ــت در مرحل ــرای رقاب ب
در نوبــت عصــر نودونهمیــن جلســه شــورای شــهر تهــران 
ــهر  ــورای ش ــس ش ــنجانی، رئی ــمی رفس ــن هاش محس
ــاده  ــزاری جلســه فوق الع ــرای برگ ــری را ب ــران، رأی گی ته

روز سه شــنبه بــه تاریــخ 22 آبــان انجــام داد کــه در ادامــه 
ــزاری  ــه برگ ــا 19 رأی ب ــران ب ــهر ته ــورای ش ــای ش اعض

ــد. ــه رأی دادن جلس
در ادامــه جلســه دیــروز نیــز محســن هاشــمی بــا اشــاره 
ــه برنامــه 4 نفــر از نامزدهــای تصــدی شــهرداری  ــه ارائ ب
تهــران آقایــان کامــل تقوی نــژاد، پیــروز حناچــی، عبــاس 

ــه  ــا توجــه ب آخونــدی و غالمرضــا انصــاری اظهــار کــرد: ب
ــن دو  ــت از بی ــرار اس ــاه ق ــنبه 22 آبان م ــه روز سه ش اینک
گزینــه شــهردار تهــران انتخــاب شــود، درنهایــت مــا بایــد 
امــروز از بیــن 4 گزینــه تصــدی شــهرداری تهــران 2 نفــر 

را انتخــاب کنیــم.
در جلســه عصــر دیــروز، اعضــای شــورای شــهر تهــران از 
بیــن 4 گزینــه شــهرداری تهران، عبــاس آخونــدی 16 رأی، 

پیــروز حناچــی 11 رأی را انتخــاب کردنــد.
گفتنــی اســت تقوی نــژاد 10 رأی و انصــاری 3 رأی کســب 

کردنـد.

در حالــی کــه آمریــکا اعــالم کــرده اســت در هفتــه جــاری 
دسترســی بعضــی بانک هــای ایرانــی را بــه سیســتم 
ســوئیفت قطــع می کنــد، مدیــر عامــل صنــدوق ضمانــت 
صــادرات خبــر از راه انــدازی پیام رســان داخلــی بیــن 
بانکــی بــه جــای ســوئیفت می دهــد کــه قطــع ســوئیفت 

ــرد. ــد ک ــر خواه ــال بی اث را عم
ــای  ــکا، بخش ه ــه آمری ــای یک جانب ــت تحریم ه بازگش
مختلــف اقتصــادی ایــران را نشــانه گرفتــه اســت؛ بــا ایــن 
ــوان  ــی کشــور به عن ــت و سیســتم بانک ــت نف حــال صنع
ــوک  ــا جهــان در ن ــران ب شــاهراه های ارتباطــی اقتصــاد ای
پیــکان قــرار دارنــد و آمریــکا در تــالش اســت بــا اعمــال 
فشــار بــر ایــن دو بخــش، اقتصــاد ایــران را بــا مشــکالت 

جــدی روبــه رو کنــد.
یکــی از بخش هایــی کــه در تحریم هــا مــورد هــدف قــرار 
گرفتــه، بحــث ارتباطــات بیــن بانکــی و قطــع دسترســی 
ــن  ــاس ای ــت. براس ــوئیفت اس ــتم س ــه سیس ــران ب ای
تحریم هــا، قــرار اســت در هفتــه جــاری دسترســی بعضــی 
ــا  ــه ســوئیفت قطــع شــود. ایــن کار ب ــران ب بانک هــای ای
هــدف ایجــاد اختــالل در تجــارت و نقــل و انتقــاالت پولــی 
و مالــی انجــام می شــود. بــا وجــود آنکــه آمریــکا اعــالم 
کــرده غــذا و دارو از لیســت تحریم هــا خــارج اســت، امــا 
در عمــل قطــع ســوئیفت می توانــد باعــث اختــالل در کل 
سیســتم بانکــی شــود؛ بــا ایــن حــال صاحب نظــران حــوزه 
ــد  ــوئیفت نمی توان ــع س ــد قط ــده دارن ــران عقی ــی ای بانک

ــد؛ اگرچــه ممکــن اســت  ــه اقتصــاد بزن ــه جــدی ب ضرب
ــا باعــث ایجــاد  ــرد ی ــاال بب ــران ب ــادالت را در ای ــه مب هزین

ــا شــود. ــی در بعضــی حوزه ه اقتصــاد زیرزمین
 ۱6 بانک ایرانی همچنان به سوئیفت متصل اند

ــت  ــدوق ضمان ــل صن ــر عام ــال ســیدعلی، مدی ســید کم
ــه  ــان اینک ــا بی ــالس ب ــا ایرناپ ــو ب ــادرات، در گفت وگ ص
»ســوئیفت روابــط بانکــی نیســت، بلکــه یــک پیام رســان 
بیــن بانکــی اســت«، گفــت: کارگــزاران بانکــی می تواننــد از 

ــد. ــن سیســتم پیام رســان اســتفاده کنن ای
وی ادامــه داد: بیــش از 16 بانــک ایرانــی مشــکلی بــرای 
ارتبــاط بــا ســوئیفت ندارنــد و همچنــان بــه ایــن سیســتم 

متصــل خواهنــد بــود.
ــن  ــه ای ــزود: البت ــزی اف ــک مرک ــبق بان ــاون ارزی اس مع
امــکان هســت کــه جایگزیــن ســوئیفت را راه انــدازی کنیم. 
ایــن همــان پیام رســان های داخلــی اســت کــه تهیــه شــده 
ــه  ــود؛ البت ــوئیفت ش ــن س ــد جایگزی ــی می توان و به راحت
ــم الزم اســت بانک هــای خارجــی  ــن مه ــق ای ــرای تحق ب

اراده معاملــه بــا ایــران را داشــته باشــند.
 از قطع سوئیفت استقبال نمی کنیم؛ اما برای 

آن چاره داریم
وی بــا اشــاره بــه اینکــه »مشــکل اصلــی در روابــط 
تأکیــد  اســت«،  روابــط کارگــزاری  مشــکل  بانکــی، 
ــرا  ــت؛ زی ــکل نیس ــوئیفت مش ــراری س ــدم برق ــرد: ع ک
ــرده  ــه ک ــی را تهی ــن بانک ــی بی ــان داخل ــران پیام رس  ای

و در بعضــی نقــاط نیــز از آن اســتفاده می شــود؛ بنابرایــن 
ــران  ــا ای ــاط ب ــال ارتب ــه دنب ــی ب ــای خارج ــر بانک ه اگ

ــد. ــره ببرن ــد از آن به ــتند، می توانن هس
ــت  ــد دانس ــذاری جدی ــک رمزگ ــان را ی ــن پیام رس وی ای
و گفــت: البتــه مــا از اینکــه سیســتم ســوئیفت در ایــران 
قطــع شــود، اســتقبال نمی کنیــم؛ زیــرا بســیاری از 
بانک هــا تــا بخواهنــد ایــن سیســتم جدیــد را برقــرار کننــد 

ــد. ــان الزم دارن ــت و زم فرص
 الگوبرداری از اتاق مبادالت ارزی برای تجارت 

با جهان
در همیــن زمینــه عطــا بهرامــی، کارشــناس اقتصــاد 
سیاســی، در گفت وگــو بــا ایرناپــالس بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــال  ــا فع ــا اروپ ــکاری ب ــی وی را در هم ــدل اس پ ــر م »اگ
کنیــم، بخــش زیــادی از مشــکالت ارزی حــل می شــود«، 
ــی  ــن کار عمل ــد ای گفــت: برخــالف آنکــه برخــی می گوین

ــد.  ــد می آی ــر کارآم ــه نظ ــت، ب نیس
داشــتیم کــه  ارزی  مبــادالت  اتــاق  نیــز  در گذشــته 
ــول  ــال پ ــی داد و در قب ــام م ــن را انج ــه ای کاری شــبیه ب
صــادرات نفــت، طبــق توافقاتــی، پــول بــه حســاب 
ــور وارد  ــه کش ــز و کاال ب ــران واری ــه ای ــندگان کاال ب  فروش

می شد.
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه تحریم هــای یک جانبــه 
ــه  ــن چرخ ــد در ای ــا می خواهن ــاال اروپایی ه ــکا، ح آمری

ســهیم و خودشــان تســهیل کننده باشــند.

دو گزینه نهایی شهرداری تهران انتخاب شدند

رقابت آخوندی و حناچی در فینال

جایگزین وطنی سوئیفت در راه است
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رئیس سازمان انرژی اتمی:

 دستاوردهای ایران با وجود تحریم ها 
کرده است دنیا را مبهوت 

دو گزینه نهایی شهرداری تهران انتخاب شدند

رقابت آخوندی و حناچی در فینال
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ــران- ــرزه۱۳۹۶ای ــد.زمینل ــالهش ــکس ــاهی ــهکرمانش زلزل
ــهبزرگــی۷٫۳ریشــترشــامگاهیکشــنبه۲۱آبانمــاه عــراقب
ــرز ــیم ــاهدرنزدیک ــتانکرمانش ــهاس ــیازگل ۱۳۹۶درنزدیک
ایــرانوعــراقدر۳۲کیلومتــریجنــوبغربــیشــهرحلبچــه
ــرد. ــرک ــرانرابهشــدتمتأث ــتای ــهمل ــهایک رخداد؛زلزل
ــر ــه۵۷۴نف ــرانب براســاسگزارشهــاتعــدادکشــتههادرای
ــزمصــدوم ــرنی ــا۹.۳۸۸نف ــرگزارشه ــاب رســیدهاســت؛بن
ــهرهای ــاازش ــتههاوزخمیه ــارکش ــترینآم ــدهاند.بیش ش
ــزارش ــیگ ــاثباباجان ــابوث ــرپلذه ــیرین،س ــرش قص
شــدهاند.ایــنگــزارشکوتاهــیازوقایــعســالپیــش

ــود. کرمانشــاهب
بــه خدمترســانی نخســت صــف در ســپاه و ارتــش
ــد.مــردمنیــزدر ــهزدهخدمــاتخــودراآغــازکردن مــردمزلزل
ــد؛ ــغنکردن ــیدری ــچتاش ــاهازهی ــهکرمانش ــانیب کمکرس
امــامتأســفانهپــسازگذشــتیــکســالاززلزلــهکرمانشــاه
ــا ــدوب ــهســرمیبرن ــهزدگاندرچــادروکانکــسب ــوززلزل هن
ــد؛ ــدش ــختترخواه ــانس ــرایطبرایش ــواش ــدنه سردش
ــت ــردرجه ــایدیگ ــینهاده ــکنوبعض ــادمس ــدبنی هرچن
احــداثمنــازلتــاشمیکننــد،امــاجبــرانخســارت

ــبانهروزیدارد. ــاشش ــهت ــازب ــدهنی واردش
نکتــهجالبــیکــهدررویکــردخارجــیدرزمــانزلزلــهکرمانشــاه
رخدادایــنبــودکــهکمکهــایاهدایــیفعــاالنآمریکایــیبــه
زلزلــهزدگانایرانــیبــهدلیــلتحریمهــایآمریــکابلوکــهشــده
ــد؛ ــرانمیزن ــتای ــتمل ــپدمازحمای ــکترام اســتواین
امــاتحریمهــامــردمرانشــانهگرفتــهاســت؛زیــراآمریــکاهــم
میدانــدتــاوقتــیملــتپشــتنظــامباشــد،توهــمبرانــدازی

پــوچاســت.
آمریــکادرابــرازدشــمنیباایــراندرهیچشــرایطیدســتبردار
نبــودهاســتوبرخــافجوســازیهاعلیــهجمهــوریاســامی
ایــران،ملــتایــرانهمــوارههوشــیارانهدرمقابــلعوامفریبــی
ویایســتادهاســت.زلزلــهزدگانکرمانشــاهیهمــانمردمــان
غیــورزمــانجنــگتحمیلــیهســتندواینــکنیــزدرجنــگ
اقتصــادیوتحریمهــایظالمانــهایســتادهاند؛امــاایــن
دشــمناســتکــهبــههــردریمیزنــدتــامقاومــترابشــکند

کــهخیالــیپــوچاســت.

کوتاه از سیاست
عضو کمیسیون صنایع و معادن 

 مجلس در گفت وگو با 
 کیمیای وطن درباره قانون 

منع به کارگیری بازنشستگان:
 شهرداران دست از 

رایزنی های خود بردارند
قانون برای همه یکسان است

گروهمجلسفریبامیرزایی
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ــع ــیونصنای ــوکمیس ــادی،عض ــدهزرآب ــیدحمی س
ــو ــامی،درگفتوگ ــورایاس ــسش ــادنمجل ومع
بــاکیمیــایوطــندربــارهمستثنیشــدنبرخــی
شــهردارانبهویــژهشــهردارتهــرانگفــت:برایهمیشــه
پرونــدهمســتثنیبودنبرخــیشــهردارانازمنــع
بهکارگیــریبازنشســتگانبســتهشــدوبهتــراســت
شــهرداراندســتازرایزنیهــایخــودبردارنــد؛قانــون
بــرایهمــهیکســاناســتوشــهردارومعــاونوزیــر

نمیشناســد.
زرآبــادیدربــارهتأثیــراتارتبــاطبیــنایــرانوروســیه
گفــت:بــههــرحــالمــادرسیاســتهایبینالمللــی
ــا ــاطب ــراریارتب ــالبرق ــهدنب ــمب ــالمیکنی ــهدنب ک
ــی ــتفعل ــوندروضعی ــتیم؛چ ــورهاهس ــهکش هم
کشــورهانمیتواننــدبــانبــودروابــطشــرایطمطلوبــی

بــرایمــردمفراهــمکننــد.
ویدرادامــهافــزود:هــرکشــوریبایــدمنافــعخــود
رادرنظــربگیــردودرتوافقنامههایــیکــهصــورت
ــتبیشــتریداشــتهباشــیم. ــددق ــرد،بای میگی

زرآبــادیدرادامــهگفــت:ازنظــرمــنهیــچکشــوری
قابــلاعتمــادنیســت؛ولــیناچاریــماعتمــادکنیــم؛
زیــرابایــدبــاســایرکشــورهاارتبــاطداشــتهباشــیم.

بلوسوف در دیدار با پزشکیان:
روسیه، مانعی بزرگ در برابر 

یک جانبه گرایی آمریکاست
ســرگئیبلوســوف،رئیــسهیئــتپارلمانــیشــورای
فدراســیونروســیه،درحاشــیهنشســتهمکاریهای
ایــران، اســامی جمهــوری ســهجانبه پارلمانــی
جمهــوریقزاقســتانوفدراســیونروســیهبامســعود
ــورایاســامی، ــسش ــسمجل ــکیان،نایبرئی پزش

ــرد. ــوک ــداروگفتوگ دی
ــهفرصتهــایســرمایهگذاری ــااشــارهب پزشــکیانب
ــت: ــزرگف ــایخ ــیهدری ــژهدرحاش ــهبهوی درمنطق
ــاحلی ــورهایس ــرکش ــاردیگ ــیهدرکن ــرانوروس ای
ــداز ــیوتوســعهارتباطــاتمیتوانن ــاهمگرای خــزرب
ــادرجهــتتأمیــن ظرفیتهــایموجــوددرایــندری

منافــعمــردممنطقــهاســتفادهکننــد.
ــش ــامیدربخ ــورایاس ــسش ــسمجل نایبرئی
دیگــریازســخنانخــودبــاانتقــادازیکجانبهگرایــی
آمریــکادرجهــانوپایبندنبــودنایــنکشــوربــه
تعهــداتوقواعــدبینالمللــیازجملــهبرجــامگفــت:
مقابــل در میبایــد جهــان مســتقل کشــورهای
یکجانبهگرایــیوهنجارشــکنیآمریــکابایســتند
وبــهایــنکشــوراجــازهتــداوماقدامــاتزورگویانــهو
ــد. ــرکشــورهاراندهن ــیدیگ ــورداخل ــهدرام مداخل
ســرگئیبلوســوف،رئیــسهیئــتشــورایفدراســیون
روســیه،نیــزدرایــندیــداربــاابــرازخرســندیازرونــد
ــران ــت:ای ــورگف ــایدوکش ــدهمکاریه ــهرش روب
وروســیهازتوانمندیهــایفراوانــیدرعرصههــای
مختلــفبرخوردارنــدکــهمیبایــدبــااســتفادهاز
ــادالت ــهرشــدوگســترشهرچــهبیشــترمب ــاب آنه
اقتصــادی،تجــاری،صنعتــیوکشــاورزیوهمچنیــن
توســعهصنعــتگردشــگردیبیــندوکشــورکمــک

کننــد.
انتقــاد بــا همچنیــن دیــدار ایــن در بلوســوف
چندجانبــه توافقــات نقــض در آمریــکا رفتــار از
ــع ــعقاط ــت:موض ــامگف ــهبرج ــیازجمل بینالملل
روســیهدرحمایــتازبرجــاممانعــیبــزرگدربرابــر
آمریکاســت. یکجانبهگرایــی و زیادهخواهیهــا

نفیسهالهدادی
کارشناسارشدعلومسیاسی
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اژهای،ســخنگویقــوه غامحســینمحســنی
قضائیــه،دریکصدوسیوســومیننشســتخبــری
ــوندو ــرد:تاکن ــارک ــااصحــابرســانهاظه خــودب
ــدندو ــقش ــیتعلی ــفازکارقضای ــیمتخل قاض
ــد. ــالش ــاتارس ــرایقض ــهدادس ــدهب پرون

ســخنگویقــوهقضائیــهتصریــحکــرد:یــکقاضی
ــامحجــتهللایازرلــوفرزنــدســلمانبــه ــهن نیــزب
ــال ــاقو۳س ــهش ــسو۷۵ضرب ــالحب ۱0س
تعلیــقوضبــطامــوالبــهمیــزان۷میلیــاردتومــان
بــهاتهــامدریافــترشــوهمحکــومشــد؛همچنیــن
ــد، ــتیکارکردن ــهبهدرس ــیک ــاناز۱۹قاض درکرم

تقدیــرشــد.
ســخنگویدســتگاهقضــاتصریــحکــرد:درجلســه
ــهشــدکــه ــیگرفت ــیتصمیمات ــرشــورایعال اخی
ــاترؤســایســه ــرتصمیمــیبراســاسمصوب اگ
قــوهگرفتــهشــود،هیــچفــردینمیتوانــدبافاصله
بــهدیــوانعالــیکشــورشــکایتوآنرالغــوکنــد.
ــهرؤســایدادگســتریها ــهب ــوهقضائی ــسق رئی
ــزی ــکمرک ــیازبان ــرکس ــتاگ ــردهاس ــاغک اب
براســاسمصوبــاتجلســهســرانســهقــوه

ــهویارجــاع ــدهب ــداپرون ــدابت ــرد،بای شــکایتک
ــود. دادهش

ویتصریــحکــرد:فــردیبــهنــامکمــالعلیبیــک
ــه ــه،ب ــورخارج ــدوزارتام ــد،کارمن ــدمحم فرزن
ــه۱0ســالحبــسوپرداخــت جــرمجاسوســیب

ــومشــد. ــزاردالرمحک ۲۷0ه
محســنیاژهایگفــت:افــرادیکــهدرکــفخیابــان
باعــثاخــالدربــازارارزوســکهشــدند،حــدود۹۶
ــا نفــرهســتندکــهبازداشــتو۲۳نفــرازآنهــاب

قــراروثیقــهآزادشــدند.
محســنیاژهایگفــت:بــرای۴نفــردرشــرکت
لیزینــگکیمیایــیکــه۱۲00نفــرشــاکیدارد،

کیفرخواســتصــادرشــدهاســت.
ویافــزود:بــرایدونفــرازمتهمــانپرونــدهتعاونی
ولیعصــرکیفرخواســتصــادرشــدوهمچنیــندر
ــرای ــاریدومــانوتومــان،ب ــیاعتب ــدهتعاون پرون
۶نفــرکیفرخواســتصــادرشــدکــه۴نفــرازآنهــا
بازداشــتهســتند.درپرونــدهشــرکتتعاونــیالبرز
ــت ــانکیفرخواس ــرازمتهم ــرایدونف ــانب ایرانی

صــادرشــدهاســت.
محســنیاژهایبــابیــاناینکــهدرایــنمــدت
جعــل و کاهبــرداری کــه داشــتیم افــرادی

ــای ــلامض ــاجع ــردیب ــت:ف ــد،گف ــاکردن امض
ــه ــار،نام ــولواعتب ــورایپ ــهش ــورب رئیسجمه

نوشــتهاســت.
ویافــزود:فــرددیگــریابتــداعنــوانکــردهدامــاد
رئیسجمهــوراســتودختــررئیسجمهــورراطاق
ــردم ــادمحســنیاژهایاســت.م دادهوحــالدام
بایــدهوشــیارباشــندوگــولایــنافــرادرانخورنــد.
ایــنفــردبــهیکــیازروســتاهایهمــدانرفتــهو
میخواســتهبــهصــورتغیرقانونــیملکیرابســازد
وخــودشرادامــادبنــدهمعرفــیکــردهاســت.

محســنیاژهایگفــت:ســاختمشــروباتالکلــی
بــهماننــدفســادفــیاالرضاســت؛زیــراســاخت
مشــروبومصــرفآنجــرماســت.۳۸نفــر
ــی ــروباتالکل ــرفمش ــتمص ــهعل ــورب درکش
غیرمجــازفــوتکردنــدو۴۳۲نفــرنابینــاودیابتــی

شــدند.
ــهپرسشــی ــخب ــهدرپاس ــوهقضائی ــخنگویق س
مبنــیبــراینکــهآیــادربــارهاتهاماتــیکــهبــهســیف
رئیــسســابقبانــکمرکــزیواردشــدهپرونــدهای
تشــکیلشــدهاســت،تصریــحکــرد:دربانــک
مرکــزیســهپرونــدهتشــکیلشــدهاســت.ســیف

ــت. ــروجاس ــانممنوعالخ همچن
محســنیاژهایگفــت:دربــارهجعبــهســیاهبابــک
زنجانــیکیفرخواســتصــادرشــدهاســت.ایــنفرد
ــی ــکزنجان ــدهباب ــولدرپرون ــالپ ــلوانتق درنق

دخالــتداشــتهاســت.
ــهگفــت: ــرپروندههــایمهری ــاراخی ــارهآم ویدرب
اگــرکســیبــهپرداختمــالماننــدمهریــهمحکوم
ــه ــد،ب ــولآننباش ــتپ ــهپرداخ ــادرب ــودوق ش
زنــدانمحکــوممیشــودکــهبــاارســالدرخواســت
اعســاراززنــدانخــارجمیشــود.حــالاگــرفــردی
ــا ــزمشــدهباشــدوب ــهپرداخــتیــکســکهمل ب
گرانشــدنقیمــتســکهتوانایــیپرداخــتهمــان
یــکســکهراهــمنداشــتهوقاضــینیزدرخواســت
ــتور ــقدس ــد،طب ــردهباش ــادرک ــتاوراص بازداش
رئیــسقــوهقضائیــهبایــدایــنفــردآزادوپرداخت
ــاه ــشقســطبندیشــودوهــرســهم ســکهبرای

یــکبــاریــکســکهبپــردازد.
محســنیاژهایهمچنیــندرایــننشســتاســامی
تعــدادیازمحکومــاندادگاههــایویژهاقتصــادیرا

بهشــرحذیــلاعــامکــرد:
داریــوشابراهیمیــانویونــسبهاءالدینــیبهاتهــام
ــه ــدندک ــومش ــداممحک ــهاع ــادفیاالرضب فس

ــندوغیرقطعــیاســت. حکــمای
محمــدبهاءالدینــیمحکــومبــه۱0ســالحبــسو
ردمــال.ایمــانپهلوانــیمحکــومبــه۵ســالحبس
ــی ــی.داودکاتب ــوهتحصیل ــطوج ــریوضب تعزی

محکــومبــه۷ســالحبــستعزیــری.
ــس ــه۵ســالحب ــومب ــژادمحک مرتضــیکاتبین
تعزیــری.رضــانــادریمحکــومبــه۵ســالحبــس

ــد ــیفرزن ــیزرینکاه ــدمیرزای ــری.حمی تعزی
ــریو ــه۷ســالحبــستعزی عیــنهللامحکــومب
جــزاینقــدی.جعفــربهشــتیفروتــنمحکــومبــه
ــی ــدی.عل ــزاینق ــسوج ــاهحب ــالو۶م ۶س
اصغــرکاویانــیمحکــومبــه۶ســالو۳مــاه
ــنیاژهای ــهمحس ــدی.بهگفت ــزاینق ــسوج حب
ــایر ــتس ــدام،محکومی ــهاع ــانب ــرازمحکوم غی

ــرادقطعــیاســت. اف
ســخنگویقوهقضاییــههمچنیــناعــامکــرد:کنــار
ــه ــتندک ــمهس ــریه ــراددیگ ــا،اف ــنپروندهه ای
ــل ــابهدلی ــامشــدهام ــااع ــتآنه ــممحکومی حک
اینکــهپروندههــایآنهــامربــوطبــهدادگاههــایویژه
اقتصــادیواســتجازهرئیــسقــوهقضاییهنیســت،

فعــاًازبیــانجزئیــاتپرونــدهآنهــامعــذورم.
ــا ــهآی ــنســوالک ــهای ــندرپاســخب ویهمچنی
ــطزیســتی ــدهمحی ــواناتهامــیمتهمــانپرون عن
ــن ــهیای ــواناولی ــرکــردهاســت؟گفــت:عن تغیی
متهمــانجاسوســیبــودوطبــققانــونجاسوســی
ــر ــرود.ب ــامعــادلافســادفــیاالرضب ــدت میتوان
حســباطاعــاتوگــزارشهــایتکمیلــیازســتاد
نیروهــایمســلحوبــاتوجــهبــهاقاریــرایــنافــراد،
مشــمولمــاده۲۸۶ونــهصرفًاجاسوســیدانســته
ــاوصــول ــودکــهب شــد.تشــخیصقاضــیایــنب
گــزارشمذکــورازجاسوســیبــهافســادفــیاالرض

تبدیــلشــدوبــهدادگاهارســالشــدهاســت.

بیانــاترهبــرمعظــمانقــاباســامیدردیــداربــادســتاندرکارانکنگره
شــهدایاســتانقزویــنکــهدرتاریــخ۱۴آبــان۹۷برگــزارشــدهبــود،در

محــلایــنهمایــشدرقزوینمنتشــرشــد.
ــت ــهموقعی ــارهب ــااش ــدارب ــندی ــهایدرای ــتهللاخامن ــرتآی حض
جغرافیایــی،تاریخــیوفرهنگــیقزویــنگفتند:بــزرگان،علماوشــهدای
برجســتهقزویــنوســوابقایــناســتاندرآزمــونبــزرگدورانانقــاب

اســامیودفــاعمقــدسمایــهافتخــاراســت.
ایشــانشــهدارامایــهرونــقحیــاتمعنــویدرکشــوروحفــظحرکتبه
ســمتاهــدافآرمانهــادانســتندوافزودنــد:شــهیددردورانزندگــیبــا
تــنوجــانخــوددرخدمــتاســاماســتوپــسازشــهادتبــاایجــاد

فضــایمعنــویبــهجامعــهاســامیخدمــتمیکنــد.
رهبــرمعظــمانقــاباســامیصــدایشــهیدانراتأثیرگرفتــهازخداونــد
متعــالخواندنــدوخاطرنشــانکردنــد:بزرگداشــتشــهیدانایــنصدای

بیدارگــروهوشــیارکنندهرابــهگــوشهمــهمیرســاندودلهــارامنقلــب
میکنــدوبــرهمیــناســاساگــرروحیــهجهــادوشــهادتگســترش
یابــد،گرایــشبــهشــرقوغــربوکفــروالحــادرخــتبرخواهــدبســت.
حضــرتآیــتهللاخامنــهایبــاانتقــادازکســانیکــهدرصددنــدیادشــهدا
رابــهفراموشــیبســپارندیــادرعظمــتکاربــزرگشــهیدانخدشــهوارد
کننــد،گفتنــد:اگرچهســیســالازپایــاندوراندفــاعمقــدسمیگذرد،
ــهروزدر ــهروزب ــدشــد،بلک ــوشنخواه ــافرام ــادشــهیداننهتنه ــای ام

جامعــهزندهتــرمیشــود؛زیــراشــهدا،الگــوواســوههســتند.
رهبــرمعظــمانقــاباســامیبــاتأکیدبــرلــزوماســتفادهحداکثــریاز
یــادشــهیدانوانجــامکارهنرمندانــهودقیــقدربــارهآنانافزودنــد:گاهی
برخــیافــراددربیــانآثــارشــهدامبالغــهمیکننــد؛درحالــیکهشــهیدان
ازجــانوآرزوهــایخــودبــرایخــداگذشــتندوعملشــانآنقــدرمهــم،

عظیــموباشــکوهاســتکــهنیــازیبــهاغــراقنــدارد.

علیاکبــرصالحــیدرحاشــیهبازدیــدازنمایشــگاهدســتاوردهای
ــا ــهتحریمه ــاناینک ــابی ــنب ــتهایدرقزوی ــکیوهس موش
پیشــرفتایــراناســامیرامتوقــفنخواهــدکــرد،گفــت:ملــت
ــنا ــاآش ــامســئلهتحریمه ــونب ــابتاکن ــدایانق ــرانازابت ای
ــازهو ــوعت ــهموض ــنزمین ــکادرای ــتآمری ــتندوسیاس هس

ــرایکشــورنیســت. جدیــدیب
ویاظهــارداشــت:اکنــونایــرانپــسازچهــلســالازگذشــت
انقــاببــاوجــودهمــهفشــارها،محدودیتهــا،هشــتســال
ــای ــهموفقیته ــدهب ــایفلجکنن ــیوتحریمه ــگتحمیل جن
بســیاریدســتیافتــهکــهاســتکبارجهانــیودشــمنانرامــات

ومبهــوتســاختهاســت.
رئیــسســازمانانــرژیاتمــیگفــت:ازابتــدایانقــابتاکنــون
ــود ــایخ ــارویپ ــیتحریمه ــودتمام ــاوج ــرانب ــتای مل

ــدر ــهدایگرانق ــانوش ــتبلندقامت ــاهم ــتوب ــتادهاس ایس
ایــنملــتبــهجایــیرســیدکــهموشــکهایدوربــردو
ــت. ــدهاس ــانش ــزدجه ــرانزبان ــتهایای ــتاوردهایهس دس
ویگفــت:درایــننمایشــگاهدســتاوردهایهســتهای،بخشــی
ازتوانمندیهــایعظیــمملــتایــرانبــهنمایــشدرآمــدهکــه
ــهدســتآمــده ــاوجــودفشــارهاومحدودیتهــایبســیارب ب
ــری ــتاوردهایعظیمت ــود،دس ــارهانب ــنفش ــرای ــتواگ اس
ــااشــارهبــهکنگــرهســههــزارشــهید بــهدســتمیآمــد.ویب
ــا ــاهســتندت ــزود:شــهدا،نشــانههایراهم ــناف اســتانقزوی
مــاراهراگــمنکنیــمودرمســیرانقــاباســامیحرکــتکنیــم.
کنگــرهملــیســههزارشــهیدقزویــنازدیــروزدرنمایشــگاههای
ــاه ــا۲۴آبانم ــردهوت ــهکارک ــازب ــناســتانآغ ــیای بینالملل

ادامــهخواهــدداشــت.

 اگر روحیه جهاد و شهادت گسترش یابد
گرایش به شرق و غرب رخت برمی بندد

 دستاوردهای ایران با وجود تحریم ها 
دنیا را مبهوت کرده است

سیاسـت2

عبدالرضــارحمانــیفضلــیدرهمایــشاســتاندارانسراســر
ــارت، ــدنوتج ــت،مع ــرانصنع ــوروزی ــاحض ــهب ــورک کش
امــوراقتصــادیودارایــیورئیــسکلبانــکمرکــزیدرایــن
ــادی ــوزهاقتص ــت:درح ــارداش ــد،اظه ــزارش ــهبرگ وزارتخان
بــاشــرایطخاصــیمواجــههســتیم؛درماههــایاخیــر
ــاو ــرقیمته ــهب ــدیمک ــهروش ــازارروب ــاناتیدرب ــانوس ب
ــابرنامهریزیهــا ــازارتأثیــرگذاشــتکــهب فضــایعمومــیب
ــاشــرایطنســبتاآرامــی ــونب ــاتانجامشــدههماکن واقدام
ــات ــنثب ــظای ــتحف ــتهدرجه ــدپیوس ــابای ــم؛ام مواجهی
ــهنفــعمــردمحرکــتکنیــم.شــرایط نســبیواصــاحآنب
خاصــیاســت،امــادرتوفیــقملــتتردیــدیوجــودنــداردو
مــاحتمــامیتوانیــمبــرایــنشــرایطتحمیلــیغلبــهکنیــم؛
ــن ــختترازای ــرایطیس ــاش ــتهب ــالگذش ــوندر۴0س چ

مواجهبودهایم.
اکنــونموضــوعاجمــاع بیــانکــرد: رحمانــیفضلــی
جهانــیعلیــهایــرانرانداریــموایــنمزیــتبســیارمهمــی
اســت؛بــهعــاوهدرداخــلآمریــکاهــمفضــایحمایــتاز
ــروزاختــاف ــوریآنکشــورپیــشنمــیرودوب رئیسجمه
وتفــاوترأیونظــردرحاکمیــتآنهــابســیارجــدی

است.

ویبــایــادآوریاینکه»درحوزهسیاســیکشــورفضایــیآرامو
درعیــنحــالفعــالوپویــاداریم«،خاطرنشــانکــرد:احزاب،
ــدو ــهمیدهن ــودراادام ــتخ ــاتفعالی ــانههاومطبوع رس
وزارتکشــورنیــزجلســاتمتعــددیدرایــنزمینــهداشــته
اســت.همچنیــنبعضــیازاســتانهادرزمینــهمنشــور
گفتوگوهــایسیاســیبســیارفعــالبودنــدوبهخوبــیپــای

کارآمدنــد.
وزیــرکشــورخاطرنشــانکــرد:نــگاهدولــت،نــگاهواگــذاری
مســئولیتهاازمرکــزکشــوربــهاستانهاســت؛رهبــرمعظــم
ــتندو ــدداش ــوعتأکی ــنموض ــرای ــداب ــمازابت ــابه انق
بهتازگــیمــواردروشــن،امیدبخــشودقیقــیدرایــنعرصــه
ــر ــدب ــهبای ــدک ــاغکردهان ــتانهااب ــتاس ومشــخصاتقوی

اجرایآننظارتداشتهباشیم.
ــهکــرد:منافــعمــردمرا ــهاســتاندارانتوصی ویهمچنیــنب
بــهمصالــحفــردوجنــاحخــاصترجیــحدهیــد؛ازحواشــی
ــردمباشــد. ــهم ــتب ــا،خدم ــهکاره ــدومحــورهم بپرهیزی
آمــاروارقــامرادرســتوشــفافاعــامکنیــد؛زیــراآمــارغلــط
موجــبتصمیمگیــریغلــطدرســطحکانمیشــود.آمارهــا
رابــهروزکنیــد.مــازمانــیمیتوانیــمبــهخوبــیعمــلکنیــم

کــهاســتانهابــهروزودقیــقعمــلکننــد.

ــرای ــهب ــرانک ــامیای ــوریاس ــاعجمه ــردف ــینوزی جانش
شــرکتدرهشــتمیندورهبرگــزارینمایشــگاهدفاعــیاندونزی
ــا ــاســفرکــردهاســت،درادامــهدیدارهــایخــودب ــهجاکارت ب
ــرروز ــورعص ــنکش ــیای ــی،دفاع ــهسیاس ــاتعالیرتب مقام
جمعــهبــاژنــرالویرانتــو،وزیــرارشــدهماهنگیهــایسیاســی،

امنیتــیوحقوقــیاندونــزی،دیــدارکــرد.
جانشــینوزیــردفــاعتحریمهــایغیرقانونــیوظالمانــه
آمریــکاعلیــهدولــتوملــتایــرانراادامــهتعرضــات
ــن ــاتوموازی ــا،توافق ــههنجاره ــنکشــورعلی ــیای غیرمنطق
ــمخــروج ــاممه ــارداشــت:پی ــردواظه ــوانک ــیعن بینالملل
آمریــکاازبرجــام،بیاعتمــادیهمــهکشــورهایجهــانو
حتــیمتحــدانایــنکشــوررابــهآمریــکادرپــیداشــته

است.
ســردارتقــیزادهبــااشــارهبــهسیاســتهایصلحجویانــهایــران
درقبــالکشــورهایمنطقــهاعــامکــرد:قــدرتدفاعــیایــران
همــوارهدرخدمــتتحکیــمصلــحوثبــاتواســتمرارامنیــت
درمنطقــهبــودهوایــراندرطــولتاریــخمعاصــرخــودهیــچگاه
آغازگــرجنــگعلیــهکشــورهایهمســایهخــودنبــودهوهمــواره
ــه ــکاتمنطق ــلمش ــرایح ــالمتآمیزب ــایمس ــرروشه ب

تأکیــدکــردهاســت.

ــرارشــدهماهنگیهــایسیاســیامنیتیو ــو،وزی ــرالویرانت ژن
حقوقــیبــاابــرازخرســندیازفرصــتحضــورهیئــتدفاعــی
ایــراناســامیدرهشــتمیندورهنمایشــگاهدفاعــیاندونــزی
ــابســیارطوالنیمــدتو ــران–جاکارت ــانته ــطمی گفــت:رواب
مملــوازاحتــرامودرکمتقابــلاســتواطمیناندارماینســفر
نقــشمهمــیدرتوســعهروابــطدوجانبــهداشــتهوقطعــاآثارو
نتایــجآنمیتوانــدبــهایفــاینقــشمؤثــردوکشــوردرتحکیــم

ثبــاتوامنیــتدرمنطقــهوجهــانکمــککنــد.
ویبــااشــارهبــهتوانمندیهــایفنــیوفناورانــهایــراندرابعــاد
مختلــف،خواســتارتوســعهمناســباتمیــانکشــورهایجهــان
ــای ــالکمکه ــهصــورتفع ــاب ــت:جاکارت ــدوگف اســامش
خــودرابــهکشــورهایاســامینظیــرافغانســتانوفلســطین
ــادو ــرایج ــیب ــودمبن ــتهایخ ــرسیاس ــردهوب ــالک ارس
تحکیــمعدالــتدرمیــانکشــورهایجهــانبهویــژهکشــورهای

اســامیتأکیــدداریــم.
ــا ــارزهب ــزیدرمب ــحکــرد:اندون ــانتصری ــودرپای ــرالویرانت ژن
تروریســمهمــوارهپیشــروبــودهودرتــاشاســتباکشــورهای
ــی ــایمال ــعکمکه ــرایقط ــیاب ــرقآس ــوبش ــهجن منطق
بــهگروههــایتروریســتیاقدامــاتمهمــیرابرنامهریــزی

کند.

سردار تقی زاده:

قدرت دفاعی ایران برای تحکیم صلح و ثبات در منطقه است
رحمانی فضلی:

بر شرایط تحمیلی به کشور غلبه می کنیم

روزنامــهنیویورکتایمــزنوشــت:دولــتدونالــد
ــته ــنبهگذش ــکا،دوش ــورآمری ــپ،رئیسجمه ترام
ــراناعمــالکــرد. تحریمهــایجدیــدیراعلیــهای
ایــنتحریمهــاکــهدرپــیتصمیــممــاهمــهترامپ
ــال ــراناعم ــتهایای ــقهس ــروجازتواف ــرایخ ب
شــدند،نفــت،بانکــداری،کشــتیرانی،کشتیســازی
ــراردادهاســت. ــنکشــورراهــدفق وبیمــهای

البتــهایــننمایــشبــاحمــاتمتقابلــیمواجــه
ــیتأکیــددارنــد میشــود.دیپلماتهــایاروپای
درروزهــاوهفتههــایآینــدههمــکارینزدیکــیرا
بــراییافتــننظــامپرداخــتجایگزیــنبــاایــران
ادامــهمیدهنــدتــاتحریمهــایآمریــکارادور
بزننــد.چیــن،هنــد،روســیهوعــراقنیــزاحتمــاال
بــاتحریمهــایجدیــدمخالفــتمیکننــدورجــب
ــن ــزای ــه،نی ــورترکی ــان،رئیسجمه ــباردوغ طی

ــرد. ــدهمیگی ــارانادی ــنتحریمه ــتای ــهگف هفت
مدتهاســتمقامــاتدولــتآمریــکاگفتهانــد
راهبردهــایآنهــاســرانجامنتایــجخوبــیراهمــراه
خواهــدداشــت؛امــادوســالپــسازرویکار
آمــدندونالــدترامــپدیگــرهیــچبهانــهایمؤثــر
نخواهــدبــود.وقتــیدرمــاهســپتامبر،ســران
دنیــادرســازمانملــلبــهترامــپخندیدنــد،ایــن
ــهشــیوههایترامــپ خنــدهنشــانهاهانــتآنهــاب
ــرامتیازدهــی، ــهب ــهجــایتکی ــهبیشــترب ــودک ب
و تحریمهــا بــر گفتوگــو، و ســرمایهگذاری

اعمــالتعرفههــاتکیــهدارد.

ــکااز ــددردهههــایگذشــتهاســتفادهآمری هرچن
نظــامتحریمهــابــهتدریــجافزایــشیافتــهاســت،
ــت ــیسیاس ــتهاصل ــردراهس ــنرویک ــپای ترام
ــره ــاک ــرانت ــت.ازای ــراردادهاس ــیاشق خارج
شــمالیوروســیهتــاونزوئــا،ازقاچاقچیــانمــواد

مخــدرکلمبیــاتــاحمــاس.
حقوقــی شــرکت ارزیابیهــای براســاس
ــت ــتهدول ــالگذش ــوندان،س ــیگیبس چندملیت
ــرده ــمک ــادراتحری ــخصیتونه ــپ۹۴۴ش ترام

اســت.
ــد ــاتارش ــیازمقام ــمیت،یک ــهآداماس ــهگفت ب

ــابق ــورس ــارئیسجمه ــتاوبام ــادردول تحریمه
آمریــکا،امســالانتظــارمــیرودایــنرقــمازهــزار
ــمدر ــالتحری ــزاناعم ــترینمی ــررود.بیش فرات
ــهدر۲0۱۶ ــقداردک ــاتعل ــاراکاوبام ــهب گذشــتهب

ــرد. ــمک ــادراتحری ۶۹۵شــخصیتونه
ــق ــروجازتواف ــرایخ ــپب ــمترام ــونتصمی اکن
ــق ــنتواف ــهدرای ــیک ــدمتحدان هســتهایوتهدی
ماندهانــد،بــاواکنــششــدیدیمواجــهشــده
اســت.دیپلماتهــایاروپایــیمیگوینــدبــاوجــود
ــده ــهوع ــتندب ــمهس ــدیمصم ــایج چالشه
خــودبــرایایجــادیــککانالمالــیمســتقلازدالر

بــرایادامــهروابــطتجــاریبــاایــرانعمــلکننــد.
سالهاســتمقامــاتروســیوچینــیتــاش
کردهانــداروپــارامتقاعــدکننــدیــککانــالتجــاری
مســتقلازدالروآمریــکاایجــادکننــد.البتــهتاکنون
ــتهاســت. ــینداش ــهایدرپ ــانتیج ــنتاشه ای

ــد. ــرکن ــدتغیی ــناوضــاعمیتوان ــهای البت
منتقــداندولــتترامــپنگرانانــدایــنگفتــه
ــه ــهگفت ــران،ک ــورای ــی،رئیسجمه حســنروحان
بــودتحریمهــایجدیــدبــهجــایایــران،آمریــکا

ــردهاســت،درســتباشــد. ــزویک رامن
آنهــاهمچنیــننگرانانــدتحریمهــایجدیــد
ــی ــازوکارمال ــکس ــکلگیریی ــهش ــتب درنهای
ــده ــکادرآنگنجان ــهآمری ــودک ــرش ــدمنج جدی
نشــدهباشــد؛اقدامــیکــهقــدرتواقتصــادآمریکا

راهــدفقــرارمیدهــد.

نیویورک  تایمز:
اعتیاد ترامپ به تحریم، همچون پتک بر سر آمریکا کوبیده خواهد شد

 عصبانیت اردوغان از 
دادستان کل عربستان

ــتانبول ــتاناس ــپوتنیک،دادس ــزاریاس ــزارشخبرگ ــهگ ب
ــگار ــرد:جمــالخاشــقجی،روزنامهن ــراعــامک در۳۱اکتب
ــور ــهط ــولگریب ــهکنس ــسازورودب ــت،پ واشنگتنپس
عمــدیخفــه،اعضــایبدنــشازیکدیگرجــداوازبیــنبرده
ــداردادســتانهای ــاراتپــسازدی شــدهاســت.ایــناظه
کلعربســتانســعودیوترکیــهبیــانشــد؛دیــداریکــه
نتیجــهایبــههمــراهنداشــت.اردوغاناعــامکرد:دادســتان
کلعربســتانســعودیبــهترکیــهآمــدتــامانــعتحقیقــات
شــود.ایــنمســئلهنمیتوانــدتوضیحیداشــتهباشــد؛چرا

ایــن۱۵نفــرازعربســتانبــهترکیــهآمدنــد؟

عمان پا به ورطه خطرناکی 
گذاشت

»العربــیالجدیــد«دریادداشــتیبــاعنــوان»ماجراجویــی
مســقط«،ابــرازامیــدواریکــردهوشــیاریمقامــات
سلطاننشــینعمــاناجــازهخدشــهبــهمســئلهفلســطین
راندهــد.العربــیالجدیــدافــزود:مســقطمعتقــداســت
ویژگــیسیاســتعمــانواســتقالآندروهلــهنخســت
مبتنــیبــردیپلماســیمثبــتوایجــادفضــایمثبــتبرای
حــلمناقشــاتاســت؛نقشــیکــهازســطحمیانجیگــری
بــهســطحتولیــدایدههــایجدیــدرفتــهاســت؛بنابرایــن
بــهنظــرمیرســدمســقطبــااســتقبالازبنیامیــننتانیاهو،
نخســتوزیراســرائیل،گامــیخطرنــاکبرداشــتهاســت.

سیاست به سبک ترامپ
اعــامکــرد: گزارشــی در آسوشــیتدپرس خبرگــزاری
ــرون ــلماک ــکاوامانوئ ــورآمری ــپرئیسجمه ــدترام دونال
رئیسجمهــورفرانســهتــاشکردنــداتحــادخــودرانشــان
دهنــد؛ایــندرحالــیاســتکــهترامــپپــسازاظهــارات
ماکــرونمبنــیبــرایجــادارتــشاروپایــیشــدیداازفرانســه
انتقــادکــردهبــود.رهبــرانفرانســهوآمریــکادرجمــع
خبرنــگارانپیــشازانجاممذاکراتپشــتدرهایبســتهدر
کاخالیــزهاعــامکردنــدآنهــادوســتانخوبیهســتند؛بااین
حــالترامــپکــهقــراربــودازقبرســتانســربازانکشتهشــده
جنــگجهانــیاولبازدیــدکنــد،ترجیــحداداینبرنامــهرابه

دلیــلهــوایبارانــیلغــوکنــد.

 اقدام قطر 
نتانیاهو را خوشحال کرد

ــم ــو،نخســتوزیررژی ــننتانیاه ــزارش»واال«،بنیامی ــهگ ب
صهیونیســتی،خاطرنشــانکــرد:منبــاهماهنگــینیروهای
ــدن ــرایبازگردان ــدب ــهازدســتمبربیای ــیهــرکاریک امنیت
ــم.وی ــاممیده ــیانج ــینانجنوب ــهشهرکنش ــشب آرام
درادامــهافــزود:ورودامــوالقطــریبــهغــزهمانــعازوقــوع
بحــرانانســانیمیشــودودرحــالحاضــرایناقدامدرســتی
اســت.نتانیاهوهمچنینگفــت:مذاکراتغیرمســتقیممیان
حمــاسواســرائیلتحــتنظــارتمصــروســازمانمللطی
روزهــایاخیــرمنجــربــهتوافــقبــرســرورودامــوالقطــری
وپرداخــتحقــوقکارمنــدانســابقجنبــشحمــاسشــد.

 چینی ها برای اس 300 
رقیب رو کردند

بــهگــزارشنشــنالاینترســت،اچکیــو-۹اولیــنموشــک
ــوب ــنمحس ــوایچی ــهه ــطحب ــیس ــردداخل دورب
میشــودودرمقایســهبــاموشــکهایدیگــرکشــورها،
بــهنظــرمیرســدایــنموشــکشــبیهبــهاس۳00
ــه ــن-شــورویدرده ــانشــکافچی ــااززم اســت؛ام
۱۹۵0،اتحادیــهجماهیرشــورویدرتوســعهموشــکهای
ســطحبــههــوایچیــنکمــکچندانــینکــردهاســت.
ــی ــطسیاس ــدنرواب ــورویتیرهش ــن-ش ــکافچی ش
وایدئولوژیــکجمهــوریخلــقچیــنواتحــادجماهیــر
ــود. ــانجنــگســردب شــورویسوسیالیســتیدرجری

بین الملل

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

بسم هللا!
ــاقیمــتدالر حتــیکاالهایــیکــههیــچارتباطــیب
ندارنــد،افزایــشقیمــتداشــتهاندوبــاوجــود
کاهــشقیمــتدالربــههیچوجــهقیمتشــانکاهش
نمییابــد؟!بیشــترکاالهــابیــشاز۷0تــا۸0درصــد
بــاافزایــشقیمــتمواجــهشــدهاند.ظاهــرابــازهــم
ــت؛ ــاناس ــمیدرمی ــمیوغیررس ــایدالالنرس پ
دالالنــیکــهبــاسوءاســتفادهازبحرانهــایاقتصــادی
وجایگاههــایرانتــیاداریدرتمــامبخشهــای
ــبکه ــودش ــدوازنب ــگدارن ــوریپررن ــادحض اقتص

ــد. ــعســودمیبرن ــمتوزی منظ
ازچنــدمــاهگذشــتهتاکنــونهــرروزخبریجدیــداز
دســتگیریدالالنیــامحتکرانکاالمنتشــرمیشــود.
هــربــارکــهاقتصــادایــرانوضعیــتبحرانــیمییابد،
ســروکلهدالالنپیــدامیشــود.ایــنســودجویان
ــتگذار ــهسیاس ــوندک ــالمیش ــیفع ــطزمان فق
ــرایاســتفادهو مســیراشــتباهیرفتــهوزمینــهراب
جــوالنآنهــافراهــمکــردهاســت؛مثلهمیــنروزها
کــهازگرانــیارزوطــاومســکن،پــولهنگفتــیبــه
جیــبزدهانــدوبــازاربرخــوردپلیســیبــاآنهــاداغ

اســت.
درماههــایگذشــتهکــهارز،ســکه،مســکنوانــواع
ــراری ــاتتک ــمجم ــازه ــرانشــدهاســت،ب کاالگ
ــم ــهه ــاراب ــود؛دالالنبازاره ــرارمیش ــتهتک گذش
ریختنــد.ایــنفرصتطلبــاندراقتصــادایــران
ــع ــبتوزی ــبکهمناس ــودش ــهنب ــیازجمل ــهدالیل ب
ــطهای ــایواس ــرفعالیته ــتب ــارتدرس کاالونظ
ــوارد ــدودرم ــاکنن ــیایف ــشپررنگ ــدنق میتوانن
زیــادیازپرداخــتمالیــاتهــمخــودداریمیکننــد.
اینجاســتکهمســئوالنبایــدمراقبتکامــلونظارت
دقیــقبــربازارداشــتهباشــند.حــالچرانقــشدالالن
دراقتصــادمــاآنقــدرپررنــگاســت؟درســایهنبــود
سیســتمتوزیــعمناســبونظــارتاصولــیدرتمــام
زنجیرههــایکاالیــیاعــمازخــوراک،پوشــاکو
ســایرکاالهــا،داللــیهمیشــهشــغلپرســودیبــوده
ــازاری ــراهــرزمــانب ــادیهــمدارد؛زی وریســکزی
دچــاربحــرانوآشــفتگیشــود،انگشــتاتهــامبــه

ــت. ــنواسطههاس ــویای س
بــازارلــوازمخانگــیازجملــهبازارهایــیاســتکــهدر
ــاناتشــدید ــانوس ــاهنخســتامســالب شــشم
ــه ــودکاالگرفت ــدهاســت؛ازکمب ــهش ــیمواج قیمت
ــکلی ــت؛مش ــدیقیم ــا۱00درص ــش۵0ت ــاافزای ت
زوجهــای خانوادههــای و مصرفکننــدگان کــه
جــوانبــاآنمواجــهشــدندوموجــبنگرانــیشــدید

ــت. ــدهاس ــیش ــایایران خانوادهه
تولیدکننــدگانبــهتناســبافزایشقیمــتارزوبرخی
بیشــتر،قیمــتراافزایــشدادنــد؛امــاحــاالکــهدالر
ــش ــهکاه ــرب ــد،حاض ــیمیکن ــیراط ــیرنزول س
قیمــتنیســتندوبــازاررابــاعرضهنکــردنتشــنهنگــه
میدارنــد.ظاهــرامشــکلتوزیــعکشــورنبایــدحــل
شــود.چنانچــهپسازپایــانجنگتحمیلــیتاکنون
ــادیروی ــدداقتص ــایمتع ــابحرانه ــاوباره باره
داده،امــادولــتومجلــسهمتــیاصولــیوپایــدار
بــرایســاماندادنبهسیســتمتوزیعکشــورنداشــتند
ودرمیــانهــزارانقانونــیکــهســالیانهبــهتصویــب
مجلــسمیرســد،همچنــانجــایخالــیسیســتم
توزیــعســالموالبتــهنظــارتاصولــیواساســیدر

جامعــهخالــیاســت.
جــایتعجــبداردکــهوزیــرمحتــرمجهادکشــاورزی
ــدو ــرمیده ــعخب ــتمتوزی ــفسیس ــدامازضع م
ــدمحصــولکشــاورزی ــهبای ــدایــنوزارتخان میگوی
راازســرمزرعــهتــاســرســفرهمــردمهدایــتکنــد؛
امــاایــنزنجیــرهکامــلنبــودهوکاالپیــشازاینکهبه
دســتمصرفکننــدهبرســد،اینزنجیــرهپارهشــدهو
بــهدســتدالالنوواســطههامیافتــد.ایــناظهــارات
درحالــیاســتکــههمیــنوزارتخانهمنتقــددرهفت
ــتدر ــتدول ــههیئ ــچطرحــیب ســالگذشــتههی
ــه ــوبارائ ــنسیســتممعی ــاماندهیای ــتایس راس
ــاوســخنرانیها ــادرهمایشه ــردهاســت؛صرف نک
ازتوزیــعنامناســبمحصــوالتکشــاورزیگلــهکــرده
وبــس؛گویــیکســیبایــدازجــایدیگــریبیایــدو

ایــننابســامانیرابســامانکنــد.
تردیــدینیســتاصنــافوبازاریــانیــکســرتوزیــع
نامناســبکاالهســتندکــهاگــرراهشــانراازدالالنو
واســطههاجــداکننــد،میتواننــدوضعیــتتوزیــعرا
بهبــودبخشــند.البتــهبــرکســیپوشــیدهنیســتکه
اصــاحایــنزنجیــرهبیمــارنیــازبهاقــدامعملــیدارد
وصرفــابــاحــرفوانتقــاداصاحشــدنینیســت.در
حــالحاضــربــهعلــتنبــودسیســتمتوزیعســالمو
مناســبونظــارتمــردمفدامیشــوندوحقوقشــان
ــده ــثش ــامانیباع ــننابس ــردد.ای ــالمیگ پایم
اســتمصرفکننــدگانزیــرچــرخگرانــیخردشــوند

وصدایشــانبــهجایــینرســد.
ــکدوره ــسازی ــورپ ــادیکش ــونوزرایاقتص اکن
نســبتاطوالنــیبــامعرفــیرئیسجمهــورموفــقبــه
اخــذرأیاعتمــادمجلــسشــدهاند.انتظــارمــیرود
ــس ــیتازهنف ــهعبارت ــهب ــتک ــادیدول ــماقتص تی
ــاقاطعیــتبــهرتــقوفتــق هســتند،تماموقــتوب
امــوراقتصــادیبپردازنــدونابســامانیایجادشــدهبــه
دلیــلنبــودفرماندهــیمناســبرابرطــرفکننــدودر
ــه ــاب ــیاقتصــادیوبرگشــتقیمته ــتپویای جه
مــرزدرســتخــودکــهمناســبدرآمــدمــردمباشــد،
ــانشناســندوبدیــنوســیلهشــکرنعمــت ســرازپ
نماینــدکــهبــهفرمــودهامــامحســین)ع(نیــازمــردم
بــهشــما،نعمتــیالهــیاســتوشــکرایــننعمــت،

ــود. ــدب ــردمخواه گرهگشــاییازمشــکاتم
راهاصلــیحــلمشــکات،بریــدندســتدالالن
ــان ــدودکارشناس ــدهمع ــمیوع ــمیوغیررس رس
بعضــی در النهگزیــده اقتصــادی اصطــاح بــه
ــهگاهــی ــیاســتک مســئولیتهاوروزنههــایرانت
نقشــیپررنگتــرازدالالندارنــدومســیراقتصــادرا
بــاچالــشروبــهرومیکننــدونیــزاصــاحسیســتم
اســتخوان شکستهشــدن صــدای اگــر توزیــع.
مصرفکننــدگانرازیــرچــرخگرانــیمیشــنوید،

ــمهللا! بس

ادامه از صفحه اول
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سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری تشریح کرد:

 دو حکم اعدام جدید 
برای دو مفسد اقتصادی



کوتاه اخبار 

 ۱۳ مدیر دوشغله هلدینگ تاپیکو
اولین آزمون فسادستیزی وزارت کار

هفتــه گذشــته باالخــره لیســت اســامی اعضــای هیئت مدیــره 
ــتگی  ــدوق بازنشس ــتا و صن ــه شس ــرکت های زیرمجموع ش
ــد؛  ــر ش ــی منتش ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــط وزارت تع توس
ــرد ۸۲  ــال 67 و پیرم ــد س ــوان متول ــه در آن از ج ــتی ک لیس
ــده  ــس دی ــده مجل ــغله و نماین ــران چندش ــا مدی ــاله ت س

می شــود. 
در گام نخســت از بررســی لیســت منتشرشــده توســط 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، خبرگــزاری مهــر لیســت 
ــگ  ــه هلدین ــرکت های زیرمجموع ــره ش ــای هیئت مدی اعض
نفــت، گاز و پتروشــیمی تأمیــن یــا همــان هلدینــگ تاپیکــو 
از زیرمجموعه هــای شســتا را مــورد بررســی قــرار داده اســت؛ 
ــی  ــی داشــت، ول ــواره حاشــیه های فراوان ــه هم هلدینگــی ک
ــا روی کارآمــدن محمــود مخدومــی کــه مــدرک تحصیلــی  ب
بــرق و غیرمرتبــط بــا ماهیــت نفتــی شــرکت های زیرمجموعه 

ــر شــد. ــد براب ــگ چن ــن هلدین داشــت، حاشــیه های ای
شــرکت های  هیئت مدیــره  اعضــای  لیســت  بررســی 
زیرمجموعــه ایــن هلدینگ نشــان می دهد محمــود مخدومی، 
مدیــر عامــل ایــن هلدینــگ، بــرای معاونــان و مدیران خــود در 
هلدینــگ تاپیکــو یــک پســت هــم در شــرکت های زیرمجموعه 
ایــن هلدینــگ در نظــر گرفتــه اســت. بــر ایــن اســاس ۱۳ نفــر 
ــز  ــه نی ــرکت های زیرمجموع ــگ در ش ــن هلدین ــران ای از مدی
ِســمت دارنــد. ایــن هلدینــگ قــرار بــود ناظــر بــر شــرکت های 
زیرمجموعــه باشــد، ولــی اکنــون مشــخص نیســت مدیــران 
هلدینــگ تاپیکــو کــه خــود عضــو هیئت مدیــره شــرکت های 
زیرمجموعــه هســتند، آیا بــه وظایــف نظارتی خــود در هلدینگ 

تاپیکــو پایبندنــد یــا بــه منافــع شــرکت ها.
 بایــد منتظــر مانــد و دیــد آیا محمــد شــریعتمداری کــه در وزارت 
ــا فســاد در حــوزه واردات  صنعــت نتوانســت برخــورد قاطعــی ب
خــودرو انجــام دهــد، در صندلــی جدیــد و در قامــت وزیــر تعــاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی می توانــد بــا ایــن تخلفــات برخــورد کنــد یــا 

. خیر

 ایران ۳۲ کیلومتر ریل 
شلمچه- بصره را می سازد

معــاون فنــی و زیربنایــی راه آهــن گفــت: رئیس جمهــور 
ــن  ــط آه ــری خ ــیر ۳۲ کیلومت ــتور داد کل مس ــی دس به تازگ

ــود.  ــاخته ش ــران س ــه ای ــا هزین ــره ب ــه بص ــلمچه ب ش
ــاخت  ــاره س ــی درب ــار یزدان ــر، مازی ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
راه آهــن شــلمچه بــه بصــره گفــت: ۳۲ کیلومتــر از مســیر اتصال 
راه آهــن ایــران بــه عــراق باقــی مانــده اســت کــه بــا ســاخت پل 
ریلــی بازشــو بــه طــول ۸۰۰ متــر و ۳۱ کیلومتــر باقــی بــه صورت 

کفــی در خــاک عــراق ایــن اتصــال برقــرار خواهــد شــد. 
وی گفــت: هزینــه اتصــال پــل ریلــی روی ارونــد ۲۲۰ میلیــارد 
تومــان بــرآورد شــده و بــا دســتور رئیس جمهــور قــرار شــد ایــن 

پــل را بســازیم و بــه کشــور عــراق هبــه کنیــم.

اخبار اقتصادی
بخشنامه سایپا به مشتریان:

 به  جای ساندرو 
پراید تحویل بگیرید!

ــه  ــل تأمــل ب شــرکت ســایپا روز شــنبه در بخشــنامه ای قاب
نمایندگی هــا اعــام کــرد: مشــتریانی کــه ســاندرو و تنــدر ۹۰ 
ثبت نــام کرده انــد، می تواننــد محصــوالت خانــواده پرایــد یــا 
تیبــا را بــه  جــای خــودروی ثبت نامــی خــود تحویــل بگیرنــد. 
در بخشــنامه ســایپا بــه نمایندگی هــای فــروش آمــده 
ــل  ــورت تمای ــد در ص ــرم می توانن ــتریان محت ــت: مش اس
بــرای انتخــاب یکــی از دو روش پیشــنهادی زیر اقــدام کنند:
۱- انتظــار مشــتریان محتــرم تــا رفــع مشــکل تولیــد 

محصــوالت رنــو بــا شــرایط ذیــل:
الــف- قیمــت محصــوالت بــه  قیمــت زمــان تحویــل 

مشــتری طبــق قــرارداد محاســبه خواهــد شــد.
ــزان  ــه  می ــرارداد ب ــق ق ــر طب ــارکت و تأخی ــود مش ب- س
۲7درصــد )۱5درصــد ســود مشــارکت( ادامــه خواهــد یافت.

ــل خــودرو  ــرای مشــتریانی کــه قصــد تبدی پیشــنهاد اول ب
ــد: دارن

جایگزینــی تعهــدات رنــو بــا محصــوالت X۱۰۰ )ســایپا ۱۳۱، 
ســایپا ۱5۱( و X۲۰۰ )تیبــا، تیبا ۲، ســاینا( با ســود مشــارکت 
ــی از  ــه یک ــرارداد ب ــق ق ــد طب ــزان ۲7درص ــه  می ــر ب و تأخی

روش هــای ذیــل:
الــف- تعهــدات انــواع ســاندرو و اســتپ وی بــه دو دســتگاه 
ــک  ــتگاه X۲۰۰؛ ی ــک دس ــتگاه X۱۰۰ و ی ــک دس ــودرو ی خ
ــا قیمــت  ــا موعــد تحویــل بهمــن ۹7 بــه بعــد ب دســتگاه ب
زمــان تحویــل محصــول رنــوی مشــتری و یــک دســتگاه بــا 

زمــان تحویــل آذر ۹۸ بــه  قیمــت روز شــرکت.
ب- تعهــدات تنــدرو بــه یــک دســتگاه خــودرو X۱۰۰ )ســایپا 
ــا موعــد  ــا ۲، ســاینا( ب ــا، تیب ۱۳۱، ســایپا ۱5۱( و X۲۰۰ )تیب
تحویــل بهمــن ۹7 بــه بعــد بــا قیمــت زمــان تحویــل 

ــتری. ــوی مش ــول رن محص
گفتنــی اســت پیشــنهاد دوم ایــن شــرکت بــرای مشــتریان 

نیــز انصــراف و برگشــت اصــل پــول اســت.

شیوه وام دهی بانک ها تغییر کرد
بســیاری از کارمنــدان شــعب بانکــی بــه بهانــه نبــود 
اعتبــارات کافــی از ارائــه وام بــه متقاضیــان طفــره می روند؛ 
ــا  ــا ب ــد ت ــویق می کنن ــردم را تش ــا م ــی بانک ه ــا بعض ام
ســپرده گذاری، ۸۰ تــا ۹۰درصــد ســپرده خــود را وام 

ــد.  بگیرن
ــگار  ــا خبرن کارمنــد یکــی از شــعب بانکــی در گفت وگــو ب
ــه  ــرای ســپرده گذاری ب ــردی ب ــه ف ــی ک ــت: وقت ــر گف مه
ــت  ــی دریاف ــد متقاض ــد، می توان ــه می کن ــک مراجع بان
ــرایط  ــن ش ــد؛ در ای ــم باش ــود ه ــپرده خ ــال س وام در قب
ــه اینکــه  ــا توجــه ب ــر کــرده و ب ــرای او تغیی ــرخ ســود ب ن
ــد  ــرد، می توان ــرار می گی ــار او ق ــز در اختی ــره نی وام کم به
کاهــش نــرخ ســود ســپرده خــود را بــه راحتــی بپذیــرد. 
ــرای  ــپرده گیری ب ــه س ــت این گون ــا مزی ــزود: تنه وی اف
بانک هــا، پرداخــت ســود کمتــر بــه مشــتریان و اطمینــان 
از بازپرداخــت وام اســت؛  امــا بــرای مشــتری نیــز ممکــن 
اســت ایــن مزیــت وجــود داشــته باشــد کــه وام کم بهــره 
ــه  ــا کمتریــن تشــریفات اداری دریافــت کنــد و نیــاز ب را ب

ــدارد. ضامــن و مــوارد ســختگیرانه این چنینــی ن

وزیــر امــور اقتصــاد و دارایــی کشــور بــا بیــان اینکــه 
ــدارد،  ــی ن ــی جــای نگران ــه فعل تحریم هــای ظالمان
گفــت: اصــاح نظــام بانکــی را از هفتــه گذشــته آغاز 

کرده ایــم.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، فرهــاد دژپســند درباره 
ــتر  ــت: بیش ــار داش ــور اظه ــی کش ــرایط تحریم ش
ــه را پشــت ســر گذاشــته ایم  ــای چندجانب تحریم ه
و تحریم هــای ظالمانــه فعلــی جــای نگرانــی نــدارد.

بــه برنامه هــای دولــت و وزارت  بــا اشــاره  وی 
اقتصــاد در شــرایط کنونــی گفــت: اول بایــد بدانیــم 
بــا  بــا مــا چــه می کننــد؛ آمریــکا  تحریم هــا 
تحریم هــا می خواهــد مــردم را از دولــت جــدا و 
ــا  ــد. تحریم ه ــاد کن ــت ایج ــان مل ــدی را می ناامی
ــه  ــد؛ ب قصــد دارد ورودی هــای کشــور را مســدود کن
ــدی  ــتقات آن ج ــی و مش ــم نفت ــل تحری ــن دلی ای

گرفتــه می شــود.
دژپســند ادامــه داد: اگــر مــردم احســاس کننــد بــا 
دولــت و حکومــت هســتند، بخشــی از گام هــای الزم 
ــد  ــه بای ــه چگون ــال اینک ــت؛ ح ــده اس ــته ش برداش
ایــن حــس پدیــد آیــد؟ حکومــت بایــد در رفتــارش 
ثابــت کنــد هدفــی جــز افزایــش رفــاه مــردم نــدارد 
و آرامــش و آســایش مــردم را در اولویــت قــرار دهــد. 
اگــر رقابت هــا را بــرای انتخابــات نگــه داریــم و پــس 
از انتخابــات بــه رفاقــت بپردازیــم و لبــاس همفکری 
بپوشــیم، می توانیــم گامــی مناســب در ایــن راســتا 

برداریــم.
او افــزود: پــس از تأمیــن منابــع و ایجــاد آســایش 
ــره وری  ــم و به ــه کنی ــته هایمان توج ــه داش ــد ب بای
را حداکثــر ســازیم؛ بایــد از ظرفیت هــای خالــی 
را  دولــت  دارایی هــای  بایــد  کنیــم.  اســتفاده 
ــم  ــرایط تحری ــروج از ش ــرای خ ــم؛ ب ــی کنی اهرم
ــق از  ــن منظــور توانســته ایم محاســبه ای دقی ــه ای ب

دارایی هــای دولــت تهیــه کنیــم.
وزیــر اقتصــاد تصریــح کــرد: در حــال حاضــر 
ــزار  ــت ه ــدود هف ــزی ح ــت چی ــای دول دارایی ه

تریلیــون تومــان اعــم از مســتغات و اماکــن اســت 
کــه ۲۰درصــد ایــن رقــم حــدود هــزار و چهارصــد و 
چهــل میلیــارد تومــان خواهــد بــود و همیــن مبلــغ 
بــرای ایجــاد اهــرم محــرک اقتصــادی کافــی اســت. 
ــی وارد  ــای مختلف ــه گونه ه ــد ب ــم می توان ــن رق ای
ــا  ــد ی ــروش برس ــه ف ــا ب ــود ی ــور ش ــاد کش اقتص
امــاک  بــه  بعضــی شــرکت ها  نیازمندی هــای 

ــن شــود. تأمی
او ادامــه داد: واگــذاری شــرکت های دولتــی از دیگــر 
اقدامــات مؤثــر در ایجــاد تحــرک اقتصــادی خواهــد 
بــود؛ البتــه موانــع اجتماعــی و فرهنگــی بســیاری بر 
ــم  ــا نمی خواهی ــود دارد. م ــرح وج ــن ط ــر راه ای س
بحران هــای  دولــت،  راســتای کوچک ســازی  در 
بیــکاری ایجــاد کنیــم؛ بلکــه هــدف مــا تنوع بخشــی 
بــه نیــروی کار توســط آموزش هــای فنــی و حرفــه ای 
ــود و  ــش س ــت افزای ــم در جه ــود؛ آن ه ــد ب خواه
ــی  ــده واقع ــرکت های خصوصی سازی ش ــع ش مناف

اســت.
دژپســند دربــاره تــورم و عوامــل وابســته بــه آن گفت: 
گاهــی اوقــات بــه دلیــل افزایــش نــرخ ارز و مشــکل 
در تأمیــن مــواد اولیــه، تــورم ناشــی از فشــار هزینــه 
حاصــل می شــود و بعضــی مواقــع بی اعتمــادی 
بــه آینــده می توانــد انتظــارات را بــاال ببــرد کــه 
ــورم ایجــاد  ــت ت ــد و درنهای ــش می یاب تقاضــا افزای
خواهــد شــد. اینکــه در دولــت آقــای روحانــی تــورم 
به خوبــی کنتــرل شــده اســت، می تــوان علــت آن را 
کنتــرل انتظــارات بیــان کــرد؛ یعنــی مــن بــه عنــوان 
ــات  ــده کاال و خدم ــته ام در آین ــد داش ــدار امی خری
ارزان تــر خواهــد شــد یــا اطمینــان داشــته ام گران تــر 
ــد نداشــته ام.  ــرای خری نمی شــود؛ پــس شــتابی ب
ــد  ــا شــود، می توان ــاره احی ــن احســاس دوب ــر ای اگ
بــه شــرایط اقتصــادی کشــور کمــک بســیاری کنــد؛ 
ولــی دشــمن نمی خواهــد چنیــن اتفاقــی رخ دهــد.

دژپســند افــزود: زمانی که دربــاره بــازار مالی صحبت 
ــته ــش داش ــدر نق ــد اینق ــول نبای ــازار پ ــود، ب  می ش

 باشد؛ بلکه باید بازار سرمایه جایگزین آن شود. 
وی گفــت: در دو ســال اخیــر بــازار ســرمایه بــا توجــه 

بــه شــرایط، خــود را ســر پــا نگــه داشــته اســت. 
دژپســند بــا بیــان اینکــه بایــد عمــق بــازار ســرمایه 
را افزایــش دهیــم، افــزود: نــرخ ســود بایــد مثبــت 
ــرخ  ــد، ن ــی ش ــورم یک رقم ــه ت ــی ک ــد و زمان باش

ســود نیــز بایــد واکنــش نشــان مــی داد.
ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب ــام بانک ــاح نظ ــاره اص وی درب
ــه  ــت: برنام ــم، گف ــه داری ــرایط گای ــان از ش همچن
ــا  ــان ب ــه ای طراحــی شــود کــه مجری ــه گون ــد ب بای

ــد.  ــرا کنن ــه آن را اج عاق
ــران بانک هــا  دژپســند افــزود: البتــه در میــان مدی
ایــن عاقــه وجــود دارد و هــر بانکــی بایــد برنامــه 
مشــخصی دهــد تــا بــا پایــش آن، برنامــه اجرایــی 

شــود.
 اصالح نظام بانکی کلید خورد

وی گفــت: اصــاح نظــام بانکــی را از هفتــه پیــش 
آغــاز کردیــم. 

دژپســند افــزود: بانک هــا بــه دلیــل زیادبــودن 
ــتند.  ــکل هس ــار مش ــان دچ ــزان مطالباتش می

وی در پاســخ بــه اینکــه آیــا حــدود ۱۱۰ هــزار میلیارد 
تومــان از مطالبــات بانکــی در اختیــار ۸ نفــر اســت 
یــا خیــر، گفــت: در اعــداد تأمــل کــرده و براســاس 

تعاریــف آنهــا را بررســی می کنــم. 
ــی  ــام بانک ــه نظ ــت ب ــزود: بدهــی دول دژپســند اف
ادعایــی اســت کــه بانک هــا آن را مطــرح می کننــد 
ادعــا  ایــن  تــا زمانــی کــه  و مــا نمی توانیــم 

ــم.  ــد، آن را بپذیری ــده باش ــی نش حسابرس
وی گفــت: بایــد بــا مــردم صــادق باشــیم و مباحــث 
را شــفاف بگوییــم؛ زیــرا شــفافیت راهــکار مبــارزه بــا 

ــاد است.  فس
دژپســند افــزود: از کســی کــه افشــاگری آن منتهی 

بــه صــدور حکــم می شــود، بایــد قدردانــی کــرد. 
ــم،  ــاد بجنگی ــا فس ــم ب ــر می خواهی ــت: اگ وی گف
بایــد کارهــا الکترونیکــی شــود و از اقتصــاد مقــاوم 

را  اقتصــاد هوشــمند برویــم و آن  بــه ســمت 
ــم. ــی کنی الکترونیک

دژپســند در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا 
فســاد ســازمان یافته ای وجــود دارد، افــزود: فســاد 
ــاد از  ــور فس ــر منظ ــف دارد؛ اگ ــازمان یافته تعری س
صــدر تــا ذیــل باشــد، چنیــن فســادی وجــود نــدارد؛ 
امــا اگــر منظــور فســاد گســترده و شــبکه ای اســت، 

چنیــن فســادی داریــم.
بعضــی  مقاومــت  طبیعی خوانــدن  بــا  وی 
دســتگاه ها بــرای پیوســتن بــه شــبکه الکترونیکــی 
اقتصــاد  الکترونیکی کــردن  از  نبایــد  گفــت: 

کنیــم.  عقب نشــینی 
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی افــزود: در ایــن 
شــرایط افزایــش مالیات هــا توجیهــی نــدارد و بهتــر 

ــه شــود.  ــاره کاهــش آن مطالع اســت درب
دژپســند گفــت: بــه هیچ وجــه افزایــش نــرخ 

نیســت.  مطــرح  مالیات هــا 
ــتفاده  ــات اس ــت مالی ــه از ظرفی ــان اینک ــا بی وی ب
نمی کنیــم، افــزود: اکنــون ســهم مالیــات در اقتصاد 
ــه ۱۰درصــد  کشــور 7درصــد اســت کــه بایــد آن را ب

برســانیم. 
دژپســند گفــت: در چنــد ســال اخیــر بخــش 
مالیــات عملکــرد خوبــی داشــته اســت؛ امــا بایــد 
ــود.  ــته ش ــات بس ــاب از مالی ــرار و اجتن ــای ف راه ه
وی افــزود: شناســایی پایه هــای جدیــد مالیاتــی و 
لغــو بعضــی معافیت هــا موجــب افزایــش درآمــد 

ــود. ــی می ش مالیات
ــر  ــدون فشــار ب ــد ب دژپســند گفــت: مالیات هــا بای

ــد. ــش یاب ــدگان افزای ــردم و مالیات دهن م
وی بــا بیــان اینکــه مالیــات نبایــد فقــط ابــزار درآمد 
دولــت باشــد، افــزود: مالیــات، ابــزاری بــرای آرایش 
فعالیت هــای  زدودن  و  اقتصــادی  فعالیت هــای 

مخــرب در ایــن بخــش اســت.
دژپســند گفــت: موافــق مالیــات بــر عایدی ســرمایه 
هســتم؛ امــا نــرخ مالیــات نبایــد تولیــد را کــور کند و 

ســرمایه ها را فــراری دهــد.
وی دربــاره بعضــی گمانه زنی هــا مبنــی بــر افزایــش 
ــژه بنزیــن افــزود:  ــرژی به وی قیمــت حامل هــای ان
تاکنــون هیــچ قــراری در ایــن زمینه گذاشــته نشــده 

اسـت.
ــته هایی را  ــی بس ــز پژوهش ــت: مراک ــند گف دژپس
ارائــه داده انــد کــه ایــن بســته ها در دســت بررســی 
ــده  ــه نش ــی گرفت ــچ تصمیم ــون هی ــوده و تاکن ب

ــت. اس
ــی از  ــن یک ــه بنزی ــه اینک ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف
اصلی تریــن بخش هــای هدررفــت منابــع ملــی 
کشــور اســت و ایــن موضــوع مــورد توجــه بســیاری 
از کارشناســان قــرار دارد، تعییــن قیمــت ســوخت، 
فراینــدی را طــی می کنــد تــا نــرخ عادالنــه ای 

ــد. ــته باش داش
ــت:  ــز گف ــی نی ــاره بســته های حمایت دژپســند درب
بســته ها تــا پایــان ایــن مــاه اجرایــی می شــود؛ امــا 
دغدغــه ایــن اســت کــه شــئون مــردم حفــظ شــود.

ــت  ــن اس ــار ای ــت: انتظ ــار داش ــان اظه وی در پای
کــه براســاس شــرایط و عوامــل بنیادیــن نــرخ ارز 

ــد. ــش یاب کاه

ــن  ــراد قوانی ــن ای ــی بزرگ تری ــناس مال ــک کارش ی
مالیاتــی کشــور را اجــرای تنبیهــی مالیــات دانســت. 
ســید نویــد ســاداتی، کارشــناس آمــار و برنامه ریــزی، 
در گفت وگــو بــا ایســنا، در تشــریح مالیــات تنبیهــی 
اظهــار کــرد: بــه زبــان ســاده هرچــه شــرکت تولیــدی 
یــا کســب و کار مدنظــر توســعه بیشــتری پیــدا کند و 
بزرگ تــر شــود، مالیاتــی کــه بــرای آن در نظــر گرفتــه 

می شــود، بیشــتر خواهــد بــود. 

ــازمان  ــراد س ــن ای ــی را بزرگ تری ــات تنبیه وی مالی
ــن  ــرد: ای ــان ک ــت و خاطرنش ــور دانس ــی کش مالیات
ــه  ــه هم ــود ک ــال می ش ــرایطی اعم ــات در ش مالی
جوانــب قوانیــن مالیاتــی لحــاظ نشــده و هیــچ نــگاه 
ــده ــه کار گرفته ش ــرمایه ب ــزان س ــه می ــی ب  و توجه

در مجموعــه یــا تعــدد پرســنل شــاغل آن نمی شــود؛ 
ــه دلیــل شــفاف نبودن دسترســی  ــه بیــان دیگــر ب ب
بــه حســاب های شــرکت ها، هرچــه ایــن شــرکت ها 
بزرگ تــر شــوند، بایــد مالیــات بیشــتری بپردازنــد که 
در ایــن صــورت انــگار بــا درآمــد بیشــتر بــا پرداخــت 

مالیــات بیشــتر تنبیــه می شــوند. 
ــا بیــان اینکــه عــدم محاســبه درآمــد واقعــی  وی ب
بــه دالیــل متعــدد ســبب اجــرای نادرســت قوانیــن 
مالیاتــی می شــود، تصریــح کــرد: وقتــی مجموعه ای 
نمی توانــد تمــام هزینه هــا و درآمدهــای خــود را بــه 

طــور واضــح و شــفاف مشــخص کنــد، اجــرای چنین 
شــیوه نادرســت اخــذ مالیــات بــه امــری ناگزیــر بدل 

می شــود. 
ــا انتقــاد از نبــود شــفافیت  ایــن کارشــناس مالــی ب
مالــی در کشــور، سیاســت دالل پــروری در اقتصــاد را 
آفــت نظام هــای مالــی و مالیاتــی دانســت و افــزود: 
امــروزه کمتــر کارخانــه ای مــواد اولیــه خــود را بــدون 

ــد. ــرار می ده ــده ق ــار مصرف کنن واســطه در اختی

3 قتصـــاد ا

وزیر اقتصاد:

تحریم ها نگران کننده نیست
 انتظار این است که براساس شرایط و عوامل بنیادین نرخ ارز کاهش یابد
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معضل دالل پروری در اقتصاد ایران

معــاون ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای کشــور 
گفــت: مصوبــه جدیــد محاســبه نــرخ حمــل و نقــل جــاده ای 
ــی  ــر اجرای ــاه دیگ ــک م ــا ی ــر ت ــر کیلومت ــن ب ــاس ت براس

می شــود.
ــزود:  ــی اف ــوش امان ــنیم، داری ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ب
ایــن مصوبــه ابهاماتــی دارد کــه در حــال بررســی و رفــع آنهــا 

هســتیم. 
وی گفــت: در بحــث اضافــه دریافــت کمیســیون از راننــدگان 
ــت و  ــده اس ــورد ش ــف برخ ــرکت متخل ــزار و ۸5۰ ش ــا ه ب
ــد ماهــه  ــا چن ــک ت ــی ی ۲۳۰ شــرکت حمــل و نقــل تعطیل

داشــته اند. 
معــاون ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای کشــور 
گســترش شــرکت های تعاونــی درزمینــه حمــل بــار را 
ــزود:  ــرد و اف ــام ک ــن ســازمان اع ــه سیاســت های ای ازجمل
ــه در کشــور در  هم اکنــون ۱7۰ شــرکت تعاونــی در ایــن زمین

حــال فعالیــت هســتند. 
دبیــر اتحادیــه سراســری انجمن هــای صنفــی کامیــون داران 

ــا  ــار در جاده ه ــل ب ــرخ حم ــبه ن ــت: محاس ــز گف ــور نی کش
اصلــی  خواســته های  از  کیلومتــر  بــر  تــن  براســاس 
کامیــون داران اســت کــه تصویــب شــده، امــا هنــوز اجرایــی 

ــت.  ــده اس نش
ــه  ــه هم ــد ب ــن محاســبه جدی ــزود: در ای ــی اف ــد کریم احم
ــون  ــدگان کامی ــق رانن ــورد تواف شــاخص ها توجــه شــده و م

ــه اســت.  قــرار گرفت
ــدی از  ــون درص ــاس قان ــیون براس ــرخ کمیس ــت: ن وی گف
ــا  ــف، ت ــا تخل ــه بعضــی شــرکت ها ب ــه حمــل اســت ک کرای

ــد.  ــت می کنن ــیون دریاف ــق کمیس ــد ح 5۰درص
کریمــی نبــود الســتیک در بــازار و قیمــت زیــاد آن را ازجملــه 
ــه ۸  ــی ک ــزود: در حال ــون داران دانســت و اف مشــکات کامی
مــاه از ســال گذشــته، فقــط ۲ حلقه الســتیک بــه خودروهای 
ســنگین حمــل بــار تحویــل داده شــده اســت؛ در حالــی کــه 

هــر خــودرو نیــاز بــه تعویــض 6 حلقــه الســتیک دارد. 
وی گفــت: الســتیک خودروهــای ســنگین تــا ۳ برابــر قیمــت 
دولتــی در بــازار موجــود اســت و راننــدگان مجبــور بــه تهیــه 

آن هســتند. 
ــه قیمــت بعضــی  ــی اســت ک ــن در حال ــزود: ای کریمــی اف
ــش  ــر افزای ــا 6 براب ــنگین ت ــاری س ــای ب ــات خودروه قطع

ــه اســت.  یافت
همچنیــن مدیــر کل امــور اقتصــادی و تجــاری وزارت صنعت، 
معــدن و تجــارت گفــت: دولــت تمهیــدات الزم را بــرای واردات 
ــتگاه  ــزار دس ــون و ۲۰۰ ه ــک میلی ــاز ی ــورد نی ــتیک م الس

خــودروی ســنگین اندیشــیده اســت. 
محمدرضــا کامــی افــزود: از ایــن تعــداد 4۰۰ هــزار دســتگاه 

خــودروی بــاری و 5۱ هــزار دســتگاه مســافربری اســت. 
وی گفــت: خودروهای ســنگین کشــور ســالیانه بــه 4 میلیون 
و ۸۰۰ هــزار حلقــه الســتیک نیــاز دارنــد کــه از ایــن تعــداد یک 
میلیــون حلقــه در داخــل کشــور تولید و بقیــه وارد می شــود. 

کامــی بــا اشــاره بــه افزایــش نــرخ ارز وارداتــی الســتیک از 
۳ هــزار و ۳۰۰ تومــان بــه 4 هــزار و ۲۰۰ تومــان افــزود: همیــن 
مســئله خــود باعــث افزایــش قیمــت الســتیک خودروهــای 

ســنگین شــده اســت.

ــن  ــم ای ــوز ه ــی هن ــای تبلیغات ــش پیامک ه ــود کاه ــا وج ب
ــه و  ــن نرفت ــا از بی ــب وکارها کام ــرای کس ــات ب ــیوه  تبلیغ ش
اکنــون تماس هــای تبلیغاتــی هــم بــه آن هــا اضافــه شــده و 
بــه اذعــان مشــترکان، طــی چنــد مــاه گذشــته نیــز افزایــش 

ــه  اســت. یافت
بــه گــزارش ایســنا، مــدت زیــادی اســت کــه از پیامــک بــرای 
معرفــی کســب وکارها اســتفاده می شــود و کمتــر کســی 
ــی شــاکی نشــده نباشــد.  ــای تبلیغات ــه از پیامک ه اســت ک
ــررات  ــم مق ــازمان تنظی ــات، س ــش اعتراض ــا افزای ــه ب البت
ارتباطــات رادیویــی، ســامانه ۱۹5 و روش هــای گوناگــون 
مســدودیت را بــرای رســیدگی بــه ایــن پیامک هــا راه انــدازی 
کــرد و بــا آگاهــی افــراد نســبت بــه چگونگــی غیرفعال کــردن 
این گونــه پیامک هــا، از تعــداد آن هــا کاســته شــد؛ امــا پــس 
از آن کســب وکارها شــیوه  تماس هــای تبلیغاتــی را جایگزیــن 
ــت  ــم مزاحم ــی ه ــای تبلیغات ــاید از پیامک ه ــه ش ــد ک کردن

بیشــتری داشــته باشــد.
محمــود واعظــی، وزیــر پیشــین ارتباطــات و فنــاوری اطاعات، 

ــا  ــن پیامک ه ــود: »ای ــه ب ــی گفت ــای تبلیغات ــاره پیامک ه درب
ــد  ــر می کن ــا را درگی ــن آن ه ــرد و ذه ــردم را می گی ــت م وق
و بــر همیــن اســاس مــا هــم بــا آن هــا موافــق نیســتیم؛ زیــرا 
ایــن رونــد جالبــی نیســت کــه یــک مشــترک بــرای رســیدن 
ــه  ــا ب ــه پیامک هــای شــخصی چندیــن پیامــک را بگــردد ت ب

ــد.« ــود برس ــای خ پیامک ه
ــاره پیامک هــای  در حالــی کــه شــاید مهم تریــن موضــوع درب
تبلیغاتــی، مخدوش شــدن حفــظ حریــم شــخصی مشــترکان، 
مزاحمت هــا و صــرف وقــت بــرای مشــاهده  ایــن پیام هاســت، 
تماس هــای تبلیغاتــی هــم بــه همیــن ترتیــب بــرای مشــترک 
مزاحمــت ایجــاد می کنــد و اینکــه تلفــن شــما زنــگ بخــورد، 
گوشــی را برداریــد و بــا تعجــب بــه جای شــنیدن صدایی آشــنا 
یــا فــردی حقیقــی، یــک پیــام گویــای ضبط شــده بــه تبلیــغ 
ــردازد، بیشــتر ناقــض  ــک شــرکت بپ ــات ی محصــول و خدم

حریــم شــخصی اســت.
حســین فــاح جوشــقانی، رئیــس ســازمان تنظیــم مقــررات 
و ارتباطــات رادیویــی، بــا بیــان اینکــه ایــن کار اساســا خــاف 

اســت، چــون بــه نوعــی مزاحمــت تلفنــی محســوب می شــود 
و مزاحمــت تلفنــی هــم سال هاســت خــاف اســت و قانــون 
دارد، گفتــه بــود: دســتور داده شــده همــه مزاحمت هــای تلفنی 
تبلیغاتــی کــه توســط برخــی از شــهروندان گــزارش شــده، مورد 
پیگیــری قــرار بگیرنــد. هیچ گونــه مزاحمــت  تبلیغاتــی بــرای 
شــهروندان چــه در قالــب پیامــک یــا تلفنــی و اینکــه روی نوار 
ــا  ــرای م ــه هیچ وجــه ب ــد، ب ــغ کنن ــت را تبلی پاســخگو، اینترن

ــت. پذیرفته نیس
ــی  ــا وجــود عوامل ــان جوشــقانی، ب ــه اذع ــت اگرچــه ب درنهای
ــرای اعــام شــکایت و انتخــاب  ــدازی ســامانه ب ــه راه ان ازجمل
پیامک هــای تبلیغاتــی توســط مشــترکان و مدیریــت و کنترل، 
»ممکــن اســت هنــوز بــه وضعیــت ایــده آل نرســیده باشــیم« 
یــا جلوگیــری از ایــن تماس هــا نیــاز بــه مصوبــه جداگانــه ای 
ــان  ــا همچن ــن تماس ه ــه ای ــرایطی ک ــد، در ش ــته باش نداش
ادامــه دارد، شــاید الزم اســت پیــش از فراگیــری تماس هــای 
ــه  ــا، راهــکار دیگــری در نظــر گرفت ــد پیامک ه ــی مانن تبلیغات

شــود.

گــوگل تأییــد کــرده اســت اســتفاده کاربــران از تــم تاریک 
و شــبانه در برنامه هــای مختلــف بــه افزایــش عمــر مفید 

باتــری گوشــی های هوشــمند آنهــا کمــک خواهــد کــرد.
بــا توجــه بــه آنکــه طــی چنــد مــاه اخیــر شــاهد عرضــه 
حالــت تاریــک و شــبانه )Dark Mode( برای ســرویس 
و نرم افزارهــای موبایلــی نظیــر یوتیــوب، اندروید مســیجز 
ــرکت  ــد ش ــر می رس ــه نظ ــاال ب ــم، ح ــس اپ بودی و وات
ــتم عامل  ــی سیس ــعه دهنده اصل ــوان توس ــه عن ــوگل ب گ
موبایلــی اندرویــد نیــز تأییــد و اعــام کــرده اســت 
ــه و  ــبانه در برنام ــک و ش ــم تاری ــران از ت ــتفاده کارب اس
ــادی  ــد زی ــا ح ــود ت ــتفاده خ ــورد اس ــن های م اپلیکیش
از اتــاف انــرژی در باتــری گوشــی جلوگیــری بــه عمــل 

آورده و بــه افزایــش عمــر مفیــد باتــری آن کمــک 
ــرد.  بســزایی خواهــد ک

براســاس گزارشــی کــه در وب ســایت the verge آمــده 
اســت، تــم تاریــک و شــبانه مخصــوص اســتفاده کاربران 
ــون آن  ــط پیرام ــور محی ــه ن ــی ک در شــب هنگام و مواقع
ــا  ــد ت ــکان را می ده ــن ام ــران ای ــه کارب ــت، ب ــم اس ک
چشــمان خــود را از آســیب نــور زیــاد صفحــه نمایــش و 
ــف مصــون  ــای مختل ــه برنامه ه ــگ ســفید پس زمین رن
ــک  ــت شــبانه و تاری ــام حال ــه از ن ــد. همان طــور ک بدارن
ــرادی  ــرای آن دســته از اف ــم ب ــن ت مشــخص اســت، ای
کــه بــا حالــت خــودکار و معمــول شــبکه های اجتماعــی 
کــه پس زمینــه ســفید و روشــنی دارد، مشــکل دارنــد و 

جــزو آن دســته از کاربرانی انــد کــه بیشــتر هنــگام شــب 
ــمند  ــی های هوش ــت و گوش ــط از اینترن ــی محی و تاریک
اســتفاده می کننــد، بســیار کاربــردی خواهــد بــود و 

چشــمان آن هــا را کمتــر اذیــت خواهــد کــرد. 
برنامه هــای  و  اجتماعــی  شــبکه های  از  بســیاری 
کاربــردی به تازگــی اعــام کرده انــد بــا انتشــار و دریافــت 
ــود  ــد ب ــادر خواهن ــران ق ــانی، کارب ــخه های به روزرس نس
جدیدتریــن نســخه به روزرسانی شــده آن را دریافــت 
 )dark mode( تاریــک  تــم  از  تــا  نصــب کننــد  و 
برنامه هــای مدنظــر بهره منــد شــوند و بــه افزایــش 
 طــول عمــر باتــری گوشــی های اندرویــدی خــود کمــک 

کنند.

تماس های تبلیغاتی دست بردار نیستند

عمر باتری گوشی های اندرویدی با یک قابلیت افزایش می یابد

اعالم نرخ جدید حمل ونقل جاده ای



اطالعرسانی4
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 

احترامــا ، بدینوســیله بــه اســتحضار مــی رســاند که 
بــا توجــه بــه دادخواســت  خانــم مریــم اصفهانی به 
طرفیــت آقــای ســعیدجمالی ارمنــدی بــه خواســته 
مطالبــه بــه ایــن شــعبه تســلیم نمــوده اســت کــه 
بــه کالســه 339 – 97  ثبــت و بــرای روز 97/9/24 
ســاعت 16  وقــت رســیدگی تعییــن شــده اســت 
ــی  ــکان م ــول الم ــده مجه ــه خوان ــه اینک ــر ب ، نظ
باشــد . لــذا حســب مــاده 73 قانون آیین دادرســی 
مدنــی مراتــب یــک نوبــت چــاپ در یکــی از روزنامه 
ــود و از  ــی ش ــر م ــع و نش ــار طب ــای کثیراالنش ه
خوانــده مذکــور دعــوت بــه عمــل مــی آیــد جهــت 
ــه  ــم ب ــی دادخواســت و ضمائ دریافــت نســخه ثان
ــز  ــوق نی ــرر ف ــت مق ــه و در وق ــر شــورا مراجع دفت
ــدم  ــت رســیدگی حاضــر شــود . در صــورت ع جه
حضــور خوانــده دادخواســت ابــالغ شــده محســوب 
ــه  ــود . چنانچ ــد نم ــاذ خواه ــم اتخ ــورا تصمی و ش
بعــدا نیــازی بــه آگهــی باشــد فقــط یک نوبــت درج 

ــت  ــدت آن ده روز اس و م
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــعبه دوم ش ــر ش ــر دفت مدی

شهرســتان برخــوار شناســه : 286695

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
احترامــا ، بدینوســیله بــه اســتحضار مــی رســاند که 
بــا توجــه بــه دادخواســت  خانــم مریــم اصفهانــی 
بــه طرفیــت آقــای ســید مجتبــی میرمحمدصادقی  
بــه خواســته مطالبــه بــه ایــن شــعبه تســلیم نموده 
اســت کــه بــه کالســه 340 – 97  ثبــت و بــرای روز 
ــن  97/9/24 ســاعت 16/15 وقــت رســیدگی تعیی
ــول  ــده مجه ــه خوان ــه اینک ــر ب ــت ، نظ ــده اس ش
المــکان مــی باشــد . لــذا حســب مــاده 73 قانــون 
آییــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبت چــاپ در 
یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنشــار طبــع و نشــر می 
شــود و از خوانــده مذکــور دعــوت بــه عمــل مــی آید 
جهــت دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائم 
بــه دفتــر شــورا مراجعــه و در وقــت مقــرر فــوق نیــز 
ــدم  ــت رســیدگی حاضــر شــود . در صــورت ع جه
حضــور خوانــده دادخواســت ابــالغ شــده محســوب 
ــه  ــود . چنانچ ــد نم ــاذ خواه ــم اتخ ــورا تصمی و ش
بعــدا نیــازی بــه آگهــی باشــد فقــط یک نوبــت درج 

و مــدت آن ده روز اســت . 
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــعبه دوم ش ــر ش ــر دفت مدی

شهرســتان برخــوار شناســه : 286697

 هیات موضوع قانون 
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهــی موضــوع مــاده  3 قانــون و مــاده  13 آئیــن 
نامــه قانــون تعیــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و 

ــمی ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
ــوع  ــات موض ــل هی ــای ذی ــماره ه ــر آرای ش براب
ــی اراضــی و  ــت ثبت ــن تکلیــف وضعی ــون تعیی قان
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد 
ثبتــی حــوزه ثبــت ملک دولــت آبــاد برخــوار بخش  
16 ثبــت اصفهــان باســتاد اســناد رســمی مالکیــت 
مشــاعی و اســناد عــادی تســلیمی تصرفــات 
متقاضیــان  بالمعــارض  و  ماکانــه  و  مفــروزی 
ــاده 3  ــق م ــذا طب ــت ل ــده اس ــرز گردی ــل مح ذی
ــی  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
ــه منظــور  و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و ب
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت به فاصلــه 15  روز 
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
ــان اعتراضــی  ــه صــدور اســناد مالکیــت متقاضی ب
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت 
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهی 
ــدم  ــور و ع ــدت مذک اســت در صــورت انقضــای م
ــت  ــررات اســناد مالکی ــق مق ــراض طب وصــول اعت
صــادر خواهــد شــد . صــدور ســند مالکیــت مانــع از 

ــه دادگاه نیســت .  مراجعــه متضــرر ب
1-برابــر رای شــماره 139760302018000628 کالســه 
پرونــده 1396114402018000108 خانــم نــورا بــرادران 
قنــدی فرزنــد احمــد بــه شــماره شناســنامه 6408 
صــادره از اصفهــان نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب 
کارگاه بــه مســاحت 324 متــر مربــع احداثــی بــر 
روی قســمتی از پــالک 320 اصلــی واقــع در منطقه 
صنعتــی دولــت آبــاد بخــش 16 ثبــت اصفهــان در 

ازای مالکیــت مشــاعی اولیــه 
2-برابــر رای شــماره 139760302018000629 کالســه 
مهــدی  آقــای   1396114402018000110 پرونــده 
بــرادران قنــدی فرزنــد احمــد به شــماره شناســنامه 
89 صــادره از اصفهــان نســبت بــه ششــدانگ 
یکبــاب کارگاه بــه مســاحت 300 متــر مربــع احداثی 
ــع در  ــی واق ــالک 320 اصل ــمتی از پ ــر روی قس ب
ــت  ــش 16 ثب ــاد بخ ــت آب ــی دول ــه صنعت منطق

ــه ــاعی اولی ــت مش ــان در ازای مالکی اصفه
3-برابر رای شــماره 139760302018000630 کالســه 
پرونــده 1396114402018000105 خانــم طیبــه طرفــه 
نــژاد فرزنــد محمــد حســین بــه شــماره شناســنامه 
ــدانگ  ــه شش ــبت ب ــان نس ــادره از اصفه 656 ص
یکبــاب کارگاه بــه مســاحت 90 متــر مربــع احداثــی 
ــع در  ــی واق ــالک 320 اصل ــمتی از پ ــر روی قس ب
ــت  ــش 16 ثب ــاد بخ ــت آب ــی دول ــه صنعت منطق

اصفهــان در ازای مالکیــت مشــاعی اولیــه
 139760302018000633 شــماره  رای  4-برابــر 
آقــای   1396114402018000106 پرونــده  کالســه 
ــد احمــد بــه شــماره  ــرادران قنــدی  فرزن مهــدی ب
شناســنامه 89 صــادره از اصفهــان نســبت بــه 
ــر  ــاحت 90 مت ــه مس ــاب کارگاه ب ــدانگ یکب شش
ــالک 320  ــمتی از پ ــر روی قس ــی ب ــع احداث مرب
اصلــی واقــع در منطقــه صنعتــی دولت آبــاد بخش 
16 ثبــت اصفهــان در ازای مالکیــت مشــاعی اولیــه

 139760302018000634 شــماره  رای  5-برابــر 
آقــای   1396114402018000109 پرونــده  کالســه 
ــد  ــد احم ــدی فرزن ــرادران قن ــین ب ــد حس محم
ــان  ــادره از اصفه ــنامه 50461 ص ــماره شناس ــه ش ب

نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب کارگاه بــه مســاحت 
300 متــر مربــع احداثــی بــر روی قســمتی از پــالک 
320 اصلــی واقــع در منطقــه صنعتــی دولــت آبــاد 
بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری از مالــک 

ــدی  ــرادران قن ــدی ب ــای مه ــمی آق رس
حبیبــی – رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــالک 

ــوار برخ
تاریخ انتشار نوبت اول :  1397/8/21
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/9/6

شناسه :  283110 – 283112

آگهي مفادآرا
صادره از هیات قانون 

تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمی 

مستقردرثبت نایین
دراجــرای مــاده یــک قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد 
ــون مذکــور   ــر حســب مــاده 3قان ســند رســمی وب
ــد  ــی برتایی ــات مبن ــن هی ــه از طــرف ای ــل ک آرا ذی
انتقــال عــادی ویاســهم مفــروزی متقاضــی صــادر 
ــه 15روزآگهــی  مــی  ــه فاصل ــت ب ــده دردونوب گردی
شودتاشــخص یااشــخاصی که بــه آرا مذکوراعتراض 
دارندازتاریــخ اولیــن انتشــارآگهی ظــرف مــدت 
دومــاه اعتــراض خودرابــه ایــن اداره تســلیم نمــوده 
ــراض  ــلیم اعت ــخ تس ــاه ازتاری ــک م ــت ی ودرمهل
ــه  ــم دادخواســت ب ــه تقدی فرصــت دارندنســبت ب
دادگاه صالحــه وارایــه گواهــی مبنــی برطــرح دعوی 
اقــدام نماینــد درایــن صــورت اقدامــات ثبــت 
موکــول بــه ارایــه حکــم قطعــی دادگاه خواهــد بــود 
ــراض  ــول اعت ــدم وص ــت وع ــورت انقضامهل ودرص
طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد 
وصدورســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه 

ــود. ــد ب دادگاه نخواه
1-رای  شــماره 97/5/21-139760302031000237 
ــد محمــود  ــی فرزن ــای احمــد حســین پورکجان آق
ششــدانگ یکبــاب خانــه به پــالک ثبتــی 71 فرعی 
ــی واقــع در روســتای کجــان بخــش 17  از 26 اصل
اصفهــان الحاقــی بــه ثبــت ناییــن بمســاحت 180 
مترمربــع خریــداری  عــادی مــع الواســطه از علــی 

محمــد مالــک رســمی
شــماره139760302031000363- 2-رای 

97/7/18خانــم زهرانقیــب زاده نائینــی فرزنــد 
ســید محمــود ششــدانگ قطعــه زمیــن مزروعــی 
ــتزار  ــع در کش ــی واق ــی  300 اصل ــالک ثبت ــه پ ب
جزیســر بخــش 2 ثبــت نائیــن بــه مســاحت 1260 
ــادات  ــروغ الس ــادی از ف ــداری ع ــع خری ــر مرب مت
نقیــب زاده نائینــی وامیرحســین اباصلتیــان نائینی  

ــمی ــن رس مالکی
ــماره 97/7/18-139760302031000364  3-رای ش
آقــای حســن بالنیــان فرزنــد عبدالصمد نســبت به 
ــه  ــدانگ  مزرع ــهم شش ــاع از 72 س ــهم مش 3 س
ــع  ــی واق ــی  4138 اصل ــالک ثبت ــه  پ ــاد ب اکبرآب
ــه  ــن  ب ــت نائی ــش 3 ثب ــاد  بخ ــه اکبرآب درمزرع
مســاحت ششــدانگ 16062 متــر مربــع خریــداری 
عــادی مــع الواســطه از عبدالرضــا بالنیــان مالــک 

رســمی
ــماره 97/7/18-139760302031000365  4-رای ش
ــد  ــد عبدالصم ــان فرزن ــی بالنی ــد عل ــای محم آق
ــه  ــدانگ مزرع ــهم شش ــاع از 72 س ــهم مش 6 س
ــع  ــی واق ــی 4138 اصل ــالک ثبت ــه  پ ــاد ب اکبرآب
ــه  ــن ب ــت نائی ــش 3 ثب ــاد  بخ ــه اکبرآب در مزرع
مســاحت ششــدانگ 16062 متــر مربــع خریــداری 
عــادی مــع الواســطه از عبدالرضــا بالنیــان مالــک 

رســمی
5-رای شــماره 97/7/18-139760302031000366 
خانــم ســمیه بالنیــان فرزنــد یداله 3 ســهم مشــاع 
از 72 ســهم ششــدانگ مزرعــه اکبرآبــاد بــه  پــالک 
ثبتــی 4138 اصلــی واقــع در مزرعــه اکبرآبــاد  
ــه مســاحت ششــدانگ  ــن ب ــت نائی بخــش 3 ثب
16062 متــر مربــع خریــداری عــادی مع الواســطه از 

خانــم آغــا صاحــب بالنــی مالــک رســمی
6-رای شــماره 97/7/21-139760302031000374 
ــه ســه  ــت ال ــد نعم ــی فرزن ــرم پوربافران ــم اک خان
ــه  ــه ب ــدرب خان ــدانگ یک ــاع از شش ــگ مش دان
پــالک ثبتــی 2 فرعــی از 6339 اصلــی واقــع 
دربافــران بخــش 2 حــوزه ثبــت ناییــن بمســاحت 
ــع  ــادی م ــداری ع ــع خری ــدانگ 128 مترمرب شش
الواســطه از خانــم بتــول پوربافرانــی مالــک رســمی

ــماره 97/7/21-139760302031000375  7-رای ش
آقــای محمــد پوربافرانــی فرزنــد رضــا ســه دانــگ 
ــالک  ــه پ ــه ب ــدرب خان ــدانگ یک ــاع از شش مش
ــران  ــع درباف ــی واق ــی از 6339 اصل ــی 2 فرع ثبت
بخــش 2 حــوزه ثبــت نایین بمســاحت ششــدانگ 
ــول  ــم بت ــادی از خان ــداری ع ــع خری 128 مترمرب

ــی مالــک رســمی پوربافران
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/8/6
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/8/21

ــتان  ــالک شهرس ــناد و ام ــت اس ــس اداره ثب رئی
نائیــن   ابــاذر مهیمــن   م الــف 274509

 آگهی ابالغ وقت رسیدگی
  و دادخواست و ضمائم 

به آقای مجید صالحی
ــای  ــی شــعبه: 971064  خواهــان آق شــماره بایگان
ــن  ــد محس ــتجرده فرزن ــهبازی دس ــیاوش ش س
ــد  ــای مجی ــده آق ــت خوان ــه طرفی ــتی ب دادخواس
ــناد  ــل اس ــه تحوی ــزام ب ــته ال ــه خواس ــی ب صالح
ــرح  ــس ( مط ــور پال ــدارک ) الشــه ســند موت و م
ــده  ــه شــماره پرون ــن شــعبه ارجــاع و ب ــه ای کــه ب
دادگاه   11 شــعبه   9709980351100951 کالســه 
ــع  ــان )مجتم ــتان اصفه ــی شهرس ــی حقوق عموم
ــورخ  ــیدگی م ــت رس ــت و وق ــتی( ثب ــهید بهش ش
حســب  کــه  12تعییــن  ســاعت   1397/11/17
دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده 73 قانــون 
آئیــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان 
بــودن خوانــده و در خواســت خواهــان مراتــب 
یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیــر االنتشــار آگهــی 

ــس از  ــاه پ ــک م ــده ظــرف ی ــا خوان ــردد ت ــی گ م
ــه و  ــر دادگاه مراجع ــه دفت ــی ب ــخ انتشــار آگه تاری
ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود ، نســخه ثانــی 
دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت 
 مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر 

گردد . 
م الــف 282793 منشــی شــعبه 11 دادگاه عمومــی 

حقوقــی شهرســتان اصفهان

دادنامه 
شــماره دادنامــه :9709976795300914 شــماره 
شــماره   9709986795300285  : پرونــده 
کالســه  پرونــده   970285  : شــعبه  بایگانــی 
9709986795300285 شــعبه 23 حقوقي شــوراي 
حــل اختــالف اصفهــان )مجتمــع شــهید حججــي( 
شــماره9709976795300914  نهایــی  تصمیــم 
ــا  خواهــان: آقــای حســین موذنــي فرزنــد علــي ب
ــد عباســعلي  ــم ســمیه بحرينــي فرزن وکالــت خان
بــه نشــاني اســتان اصفهــان - شهرســتان شــاهین 
ــروي  ــوي -روب ــه - خ مول ــه - میم ــهر و میم ش
ــای  ــده: آق ــا 32 خوان مســجد حضــرت ســلس پ
ــول  ــاني مجه ــه نش ــي ب ــي جوزدان ــداداد عباس خ
ــه  ــت ... ب ــه باب ــه وج ــته : مطالب ــکان  خواس الم
تاريــخ 97/6/24شــعبه 23 شــورای حــل اختــالف 
اصفهــان بــه تصــدی امضــاء كننــده ذیــل تشــکیل 
پرونــده کالســه 970285 مفتــوح اســت بــا مالحظه 
اوراق پرونــده شــورا بــا اســتعانت از خــدای متعــال 
بــه شــرح أن المبــادرت بــه صــدور قــرار مینمایــد.

رای قاضــی شــورا :در خصــوص دعــوی آقــای 
حســین موذنــی بــا وکالــت خانــم ســمیه بحرینــی 
بــه طرفیــت آقــای خــداداد عباســی جوزدانــی بــه 
خواســته مطالبــه وجــه یک عــدد فاکتــور بــه تاریخ 
94/9/8جمعــا بــه مبلــغ 100000000 ریــال بــه انضمام 
مطلــق خســارات قانونــی بــا عنایــت بــه محتویــات 
ــد  ــدارک در ی ــناد و م ــول اس ــاء اص ــده و بق پرون
خواهــان کــه داشــت، بــر اســتقرار دیــن و اشــتغال 
ذمــه خوانــده و اســتحقاق خواهــان در بطالبــه 
ــم  ــده علیرغ ــه خوان ــته دارد و و اینک ــه خواس وج
ابــالغ قانونــی در جلســه رســیدگی حضــور نیافتــه و 
هیچگونــه دليــل و يــا مــدرک موثــر قانونــی مبنــی 
بــر برائــت ذمــه خويــش اقامــه و ارائــه نکرده اســت 
شــورا دعــوی مطروحــه را وارد و ثابــت دانســته 
ــون  ــواد 198و519و522و 515 قان ــه م ــتندا ب ومس
آییــن دادرســی مدنــی حاکــم بــر محکومیــت 
ــت  ــال باب ــغ 100000000ری ــت مبل ــه پرداخ ــده ب خوان
اصــل خواســته و 1490000ریــال بابــت هزینــه 
دادرســی و حــق الوكالــه وكیــل و هزينه نشــر آگهی 
ــه  ــارت تاخيرتادي ــن خس ــه و همچنی ــق تعرف طب
ــخ  ــا تاري ــت 97/4/19ت ــم دادخواس ــخ تقدي ازتاري
وصــول محکــوم بــه طبــق آخریــن شــاخص بانــک 
مرکــزی جمهــوری اســالمی در حــق خواهــان صادر 
ــوده  ــي ب ــادره غياب ــد . رای ص ــی نمای ــالم م و اع
ــل  ــالغ قاب ــت بیســت روز پــس از اب وظرندهــا بعل
واخواهــی در همیــن شــعبه وســپس ظرف بیســت 
ــی  ــم عموم ــي در محاک ــل تجدیدنظرخواه روز قاب

ــود.  ــان خواهــد ب اصفه
م الــف 282773 قاضــی شــعبه 23 شــورای حــل 

اختــالف اصفهــان- حمیدرضــا عبــادي

دادنامه 
شــماره دادنامــه : 9709976797101066 شــماره 
شــماره   9709986797100293  : پرونــده 
کالســه  پرونــده   970294  : شــعبه  بایگانــی 
9709986797100293 شــعبه 41 حقوقــي شــوراي 
حــل اختــالف اصفهــان )مجتمــع شــهید حججــي( 
 9709976797101066 شــماره  نهایــی  تصمیــم 
خواهــان: آقــای احمــد اعتبــاري فرزنــد کریــم بــه 
نشــاني اســتان اصفهــان - شهرســتان اصفهــان - 
شــهر اصفهــان - خوراســگان-خ 22 بهمــن کوچــه 
شــیهد باقــري پ 20 خوانده: آقای شــیدا قياســيان 
فرزنــد مهــدي به نشــاني مجهــول المكان خواســته 
ــه وجــه بابــت ... گردشــکار: پــس از ارجــاع  مطالب
پرونــده بــه ایــن شــعبه و ثبــت آن بــه کالســه فــوق 
و طــی تشــریفات قانونــی و اخــذ نظریــه مشــورتی 
اعضــاء ، قاضــی شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم و به 
شــرح زیــر مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد:رای 
قاضــی شــورا در خصــوص دعــوی احمــد اعتبــاری 
بــه طرفیــت شــیدا قياســيان بــه خواســته مطالبــه 
ــورخ  ــیدعادی م ــق رس ــغ 128089486لاير طب مبل
ــا  ــی ب ــارات قانون ــق خس ــام مطل 97/4/12 انضم
ــه  ــده و مســتندات ارائ ــه محتویــات پرون عنایــت ب
شــده توســط خواهــان کــه مصــون از اعتــراض مــی 
باشــد و نظــر بــه اینکــه خوانــده دعــوی هیــچ گونــه 
ــی  ــر قانون ــند و موث ــه پس ــدرک محکم ــل و م دلی
مبنــی بــر برائــت ذمــه خویــش ارائــه ننموده اســت 
شــورا خواســته خواهــان را مــن حيــث المجمــوع 
ــواد  ــتند م ــخیص داده و مس ــت تش ــرز و ثاب مح
ــی  ــی مدن ــن دادرس ــون آیی 198 و 519 و 522 قان
حکــم بــر محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ 
ــغ  ــت اصــل خواســته و مبل ــال باب 128089486 ری
2080000ریــال بابــت هزینــه دادرســی( نشــرآگهی و 
خســارت تأخیــر تأدیــه از تاريــخ تقدیم دادخواســت 
79/4/21 لغایــت زمــان اجــرای حکم صــادر و اعالم 
میــدارد رأی صــادره غیابــی و پــس از 20 روز از 
ــن شــعبه و  ــل واخواهــی در همی ــالغ قاب ــخ اب تاری
ــی  ــل تجدیدنظرخواه ــس از آن ظــرف 20 روز قاب پ
در محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان مــی باشــد . 
ــف 282615 قاضــی شــعبه 41 شــورای حــل  م ال

اختــالف اصفهــان- ســیدرضا طباطبائــی

 دادنامه 
شــماره دادنامــه : 9709976805300608  شــماره 
شــماره   9609986805301532  : پرونــده 
کالســه  پرونــده   961532  : شــعبه  بایگانــی 
9609986805301532 شــعبه 53 شــورای حــل 
ــم  ــماره 3( تصمی ــع ش ــان )مجتم ــالف اصفه اخت
نهایــی شــماره خواهــان: آقــای ســعید نجــار 
ــی  ــای عل ــت آق ــا وکال ــن ب ــد حس ــی فرزن مارنان

جزینــی در چــه فرزنــد محمــد بــه نشــانی اصفهــان 
- اصفهــان - اصفهــان خ چهــارراه نقاشــی ابتدای خ 
فلســطين مجتمــع میــالد واحــد3  خوانــده: آقــای 
ــانی  ــه نش ــی ب ــین قل ــد حس ــار فرزن ــب بازی حبی
ــک  ــه چ ــه وج ــته مطالب ــكان خواس ــول الم مجه
رای اصالحــی قاضــی شــورا« در خصــوص دادنامــه 
اینکــه  بــه  9709976805300400نظــر  شــماره 
برخــی از مــوارد رای از قلــم افتــاده لــذا بــه اســتناد 
ــن  ــی ضم ــن دادرســی مدن ــون آیی ــاده 305 قان م
تصحیــح راى اوال نــام وکیــل خواهــان اقــای علــی 
ــق  ــل طب ــه وکی ــق الوکال ــا ح ــه ثاني ــی در چ جزین
تعرفــه در قســمت محکومیــت درج مــی گــرددرای 
صــادره غیابــی وظــرف 20 روز پــس از ابــالغ قابــل 
ــس  ــرف 20 روز پ ــن مرجــع وظ ــی در همی واخواه
از آن قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم 
ــماره  ــد  ش ــی باش ــان م ــی اصفه ــرم حقوق محت
دادنامــه : 9709976805300400  شــماره پرونــده 
ــعبه :  ــی ش ــماره بایگان : 9609986805301532 ش
961532 پرونــده کالســه 9609986805301532 
شــعبه 53 شــورای حــل اختالف اصفهــان )مجتمع 
شــماره 3( تصمیــم نهایــی شــماره خواهــان: آقــای 
ــت  ــا وکال ــد حســن ب ــی فرزن ــار مارنان ســعید نج
ــه  ــد ب ــد محم ــه فرزن ــی در چ ــی جزین ــای عل آق
نشــانی اصفهــان - اصفهــان - اصفهــان خ چهــارراه 
نقاشــی ابتدای خ فلســطین مجتمع میــالد واحد3  
خوانــده: آقــای حبیــب بازیــار فرزنــد حســین قلــی 
بــه نشــانی مجهــول المــكان »رای قاضــی شــورا« 
در خصــوص دعــوی آقــای ســعید نجــار مارانــی بــه 
ــغ  ــه خواســته مبل ــار ب طرفیــت آقــای حبیــب بازی
ــماره  ــه ش ــک ب ــه چ ــال وج ــون ری 52000000 میلی
ــق  ــا انضمــام مطل ــت ب ــک مل ــده بان 507734 عه
خســارات قانونــی بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده 
و بقــای اصــول مســتندات در یــد خواهــان و صــدور 
گواهــی عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال علیــه 
ــده و اســتحقاق  ــه خوان ــور در اشــتغال ذم ــه ظه ک
خواهــان در مطالبــه وجــه آن دارد و ایــن کــه خوانده 
علــى رقــم ابــالغ قانونــی در جلســه حضــور نــدارد 
و هیچگونــه الیحــه و دفاعیــات مســتند و محکمــه 
ــوی  ــه دع ــبت ب ــراض نس ــام اعت ــندی در مق پس
خواهــان از خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده لــذا دعــوی 
خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه نظــر مــی رســد 
کــه مســتندا بــه مــواد 3130310 قانــون تجــارت و 
522 ،198، 515،519 قانــون آییــن دادرســی مدنــی 
ــره  ــه تبص ــاریه ب ــون استفس ــده قان ــاده واح و م
ــم  ــک حک ــدور چ ــون ص ــاده 2 قان ــه م ــی ب الحاق
برمحکومیــت خوانــده بــه مبلــغ 52000000 میلیــون 
ریــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ 735000هــزار 
ــه هــای دادرســی و هزینهنشــر  ــت هزین ــال باب ری
ــر در  ــارت تاخی ــی خس ــه قانون ــق تعرف ــی طب آگه
تادیــه از تاریــخ 1384/4/25 لغایــت اجــرای حکــم 
کــه محاســبه آن طبــق شــاخص بانــک مرکــزی بــر 
عهــده اجــرای احــکام مــی باشــد در حــق خواهــان 
صــادر و اعــالم مــی نمایــد رای صــادره غیابــی 
ــی در  ــل واخواه ــالغ قاب ــس از اب ــرف 20 روز پ و ظ
ــل  ــس از آن قاب ــرف 20 روز پ ــع و ظ ــن مرج همی
تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم محتــرم حقوقــی 

ــان مــی باشــد.  اصفه
م الــف 282622 قاضــی شــعبه 53 حقوقــی 
شــورای حــل اختــالف اصفهــان مهســا جوانمــردی

اجرائیه
شــماره  اجرائیــه: 9710420351300048  شــماره 
ــی  ــماره بایگان ــده: 9409980351300445  ش پرون
شــعبه : 940458 تاریــخ  تنظیــم: 1397/2/17 

مشــخصات محکــوم لــه ردیــف 1 نــام بانــک 
ــا   ــد رض ــای  احم ــی  آق ــر عانل ــه مدی ــن ب قوامی
ــد  ــجاد  ح ــان  خ س ــانی:  اصفه ــی      نش خطیب
ــارراه  ســپه ســاالر     ــا  و چه ــارراه آپادان فاصــل  چه
مشــخصات محکــوم علیــه مــراد بــه نــژاد  نشــانی: 
ــم  ــا قائ ــده ی ــکان  مشــخصات نماین ــول الم مجه
مقــام قانونــی محکــوم لــه / محکــوم علیــه   آرزو  
ــانی   ــه نش ــیف ال ــد س ــادی فرزن ــح آب ــی  فت لطف
فالورجــان خیابــان نســیم  ســاختمان  زاینــده 
رد وکیــل  بانــک قوامیــن  بــه مدیــر عاملــی 
آقــای احمــد رضــا  خطیبــی حکــوم بــه: بموجــب 
درخواســت اجــرای  حکــم مربوطــه و شــماره  
دادنامــه  مربوطــه 9409970351301540   محکــوم 
علیــه  محکــوم اســت  بــه متضامنــا  بــه پرداخــت  
ــال   ــون ری ــج میلی ــاد و پن ــت و هفت ــغ  دویس مبل
بابــت اصــل خواســته  و مبلــغ  هشــت میلیــون و 
هشــتصد و ده و هــزار ریــال بابــت هزینه دادرســی و 
پرداخــت  حــق الوکالــه  وکیــل  مبلــغ 7800000 ریال  
و پرداخــت خســارت  تاخیــر تادیــه از زمــان تقدیــم 
دادخواســت 94/4/16 تــا زمــان  تادیــه آن  در حــق 
خواهــان  ضمنــا  حــق االجــرا  از ماخــذ  محکــوم به 
برعهــده  محکــوم علیــه اســت . .   محکــوم علیــه 
مکلــف اســت از تاریــخ ابــالغ اجرائیه : 1- ظــرف ده 
روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد ) مــاده34 قانون 
اجــرای احــکام مدنــی( .2- ترتیبــی بــرای پرداخت 
ــد کــه  ــی معرفــی کن ــه بدهــد . 3- مال محکــوم ب
ــر  ــه از آن میس ــوم ب ــتیفا محک ــم و اس ــرا حک اج
ــاد  ــرای مف ــه اج ــادر ب ــود را ق ــه خ ــد. چنانچ باش
اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه امــوال 
ــه  ــت هم ــدار و قیم ــا مق ــداد ی ــود را شــامل تع خ
ــه طــور مشــروح  امــوال منقــول و غیــر منقــول ، ب
مشــتمل بــر میــزان وجــوه نقــدی که بــه هــر عنوان 
نــزد بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری ایرانــی 
ــق  ــخصات دقی ــراه مش ــه هم ــی دارد ب ــا خارج ی
ــر  ــه ه ــه او ب ــی ک ــه اموال ــور و کلی حســابهای مذک
نحــو نــزد اشــخاص ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات او 
از اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت نقل و انتقــاالت و 
هــر نــوع تغییــر دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان یک 
ــه ضمیمــه  ــل از طــرح دعــوای اعســار ب ســال  قب
دادخواســت اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد 
ــاز داشــت مــی  ــه ب ــه در خواســت محکــوم ل واال ب
شــود) مــواد 8و3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیت 
ــه از  ــوم علی ــودداری محک ــی 1394(  .4- خ مال
ــرار از  ــور ف ــه منظ ــوال ب ــورت ام ــل ص ــالم کام اع

ــت  ــه هف ــری در ج ــس تعزی ــم ، حب ــرای حک اج
ــون اجــرای احــکام  ــاده 34 قان ــی دارد. ) م را در پ
ــوه  ــون نح ــاده 16 قان ــاده 20 ق.م.ا و م ــی و م مدن
اجــرای محکومیــت مالــی 1394( 5- انتقــال 
ــا انگیــزه فــرار از  مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو ب
ادای دیــن بــه نحــوی کــه باقیمانــده امــوال بــرای 
ــازات  ــب مج ــد موج ــی نباش ــون کاف ــت دی پرداخ
تعزیــری درجــه شــش یــا جــزای نقــدی معــادل 
نصــف محکــوم بــه یــا هــردو مجــازات مــی شــود. 
) مــاده 21 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 
1394(. 6- چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت 
ســی روز ارائــه شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان 
منــوط بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیع وثیقــه یا 
معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهد بــود.) 
تبصــره 1 مــاده 3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت 

ــی 1394( مال
م الف 282733 

مدیــر دفتــر شــعبه 13 دادگاه عمــوم  حقوقــی 
شهرســتان  اصفهــان – فریبــا  شــریعتی

اجرائیه
شــماره اجرائیــه: 9710426794300405 شــماره 
ــی  ــده: 9609986794300374  شــماره بایگان پرون
   97/8/5 تنظیــم:  تاریــخ    960375  : شــعبه 
مشــخصات محکــوم لــه ردیــف 1 نــام بانــک 
ــی (  نشــانی اصفهــان   مهراقتصــاد ) علیرضــا زمان
ــارراه   ــد از چه ــی  بع ســپاهان شــهر  ورودی  جنوب
ــوم  ــخصات محک ــاد     مش ــک  مهراقتص اول بان
علیــه رضــا  رمضانــی خلفلــو 2- محمــد  عابدیــن 

ــکان  ــول الم ــانی: مجه ــل     نش فرزندابوالفض
مشــخصات نماینــده یــا قائــم مقــام قانونــی 
محکــوم لــه / محکــوم علیــه  علــی جزینــی درچــه  
فرزنــد محمــد  نشــانی اصفهــان  خ چهــارراه  
نقاشــی ابتــدای خ فلســطین  مجتمــع میــالد  
واحــد 3  وکیــل بانــک مهر اقتصــاد  علیرضــا زمانی 
ــه:  بموجــب درخواســت اجــرای حکــم   محکــوم ب
مربوطه بــه شــماره 9710096794300429 و شــماره 
دادنامــه  مربوطــه 979976794300259 حکــم بــه 
ــه  ــه صــورت تضامنــی  ب محکومیــت  خوانــدگان ب
ــل  ــت  اص ــال باب ــغ 176240626 ری ــت  مبل پرداخ
خواســته  بخشــی از  چــک بــه شــماره  942375 
مــورخ 94/9/26 عهــده بانــک  ســپه  بابت بخشــی 
ــورخ 94/9/26  ــماره  942375 م ــه ش ــک ب از  چ
عهــده بانــک  ســپه  2393000 ریــال  بابــت هزینــه 
ــاب   ــا احتس ــی  ب ــر آگه ــه نش ــی  و هزین دادرس
ــل   ــه وکی اجــرای احــکام  و پرداخــت  حــق الوکال
طبــق تعرفــه  قانونــی  و همچنین  خســارت  تاخیر 
ــا  )94/9/26(  ــید  چکه ــر رس ــخ س ــه  از تاری تادی
خواهــان   حــق  در  وصــول   تاریــخ  لغایــت  
بااحتســاب نیــم عشــر  دولتــی    .   محکــوم علیــه 
مکلــف اســت از تاریــخ ابــالغ اجرائیه : 1- ظــرف ده 
روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد ) مــاده34 قانون 
اجــرای احــکام مدنــی( .2- ترتیبــی بــرای پرداخت 
ــد کــه  ــی معرفــی کن ــه بدهــد . 3- مال محکــوم ب
ــر  ــه از آن میس ــوم ب ــتیفا محک ــم و اس ــرا حک اج
ــاد  ــرای مف ــه اج ــادر ب ــود را ق ــه خ ــد. چنانچ باش
اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه امــوال 
ــه  ــت هم ــدار و قیم ــا مق ــداد ی ــود را شــامل تع خ
ــه طــور مشــروح  امــوال منقــول و غیــر منقــول ، ب
ــر  ــه ه ــه ب ــدی ک ــوه نق ــزان وج ــر می ــتمل ب مش
عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری 
ــخصات  ــراه مش ــه هم ــی دارد ب ــا خارج ــی ی ایران
ــه او  ــی ک ــه اموال ــور و کلی ــابهای مذک ــق حس دقی
ــه  ــث دارد و کلی ــخاص ثال ــزد اش ــو ن ــر نح ــه ه ب
مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت نقــل 
و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر دیگــر در امــوال مذکور 
از زمــان یــک ســال  قبــل از طــرح دعــوای اعســار 
بــه ضمیمــه دادخواســت اعســار بــه مقــام قضائــی 
ــاز  ــه ب ــه در خواســت محکــوم ل ــد واال ب ــه نمای ارائ
داشــت مــی شــود) مــواد 8و3 قانــون نحــوه اجرای 
محکومیــت مالــی 1394(  .4- خــودداری محکــوم 
علیــه از اعــالم کامــل صــورت امــوال بــه منظــور فرار 
از اجــرای حکــم ، حبــس تعزیــری در جــه هفــت 
ــون اجــرای احــکام  ــاده 34 قان ــی دارد. ) م را در پ
ــوه  ــون نح ــاده 16 قان ــاده 20 ق.م.ا و م ــی و م مدن
اجــرای محکومیــت مالــی 1394( 5- انتقــال 
ــا انگیــزه فــرار از  مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو ب
ادای دیــن بــه نحــوی کــه باقیمانــده امــوال بــرای 
ــازات  ــب مج ــد موج ــی نباش ــون کاف ــت دی پرداخ
تعزیــری درجــه شــش یــا جــزای نقــدی معــادل 
نصــف محکــوم بــه یــا هــردو مجــازات مــی شــود. 
) مــاده 21 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 
1394(. 6- چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت 
ســی روز ارائــه شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان 
منــوط بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیع وثیقــه یا 
معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهد بــود.) 
تبصــره 1 مــاده 3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت 

ــی 1394( مال
م الــف 282626  شــعبه 13 حقوقــی  شــورای  حل 

اختــالف  اصفهان 

اجرائیه
شــماره اجرائیــه: 9710426794300394 شــماره 
ــی  ــماره بایگان ــده: 9509986794301671  ش پرون
تنظیــم: 1397/8/5   تاریــخ    951680 : شــعبه 
مشــخصات محکــوم لــه ردیــف 1 نــام ســعید 
فردوســی گلســتان  فرزنــد محمــد علی      نشــانی: 
بنزیــن   اصفهــان  خ پرویــن  مقابــل  پمــپ 
ســاختمان 110واحــد2 طبقــه اول    مشــخصات 
محکــوم علیــه پیمــان  مظلومــی    نشــانی: مجهول 
ــام  ــم مق ــا قائ ــده ی ــخصات نماین ــکان  مش الم
قانونــی محکــوم لــه / محکــوم علیــه  علــی جزینی 
درچــه  فرزنــد محمــد  نشــانی اصفهــان  خ چهــارراه  
نقاشــی  ابتــدای خ فلســطین مجتمع میــالد  واحد 
3 وکیــل  ســعید فردوســی گلســتان  محکــوم بــه:  
ــه  ــه ب ــم مربوط بموجــب درخواســت اجــرای  حک
شــماره 9710096794300417 و شــماره دادنامــه  
مربوطــه 9709976794300147 محکــوم علیــه 

ــغ 195907000  ــت  مبل ــه پرداخ ــت ب ــوم اس محک
ــای  ــق  فاکتوره ــته  طب ــل خواس ــت  اص ــال باب ری
مــورخ 92/2/23 و 92/3/11 و 92/4/1و92/4/5و9

/92/4و92/4/25و4937450 ریــال بابــت  هزینــه  
دادرســی و هزینــه هــای نشــر آگهــی  بــا احتســاب  
ــکام  و  ــرای اح ــه  اج ــا مرحل ــکام  ت ــرای اح اج
همچنیــن  خســارت تاخیــر تادیــه  از تاریــخ  تقدیم 
ــول در  ــخ وص ــت  تاری ــت 95/12/10 لغای دادخواس
حــق محکــوم لــه  بــا احتســاب  نیــم عشــر دولتــی    
ــالغ  ــخ اب ــت از تاری ــف اس ــه مکل ــوم علی .   محک
اجرائیــه : 1- ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا 
ــی(  ــون اجــرای احــکام مدن گــذارد ) مــاده34 قان
ــه بدهــد .  ــرای پرداخــت محکــوم ب ــی ب .2- ترتیب
3- مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا 
ــه از آن میســر باشــد. چنانچــه خــود را  محکــوم ب
قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف 
ــا  ــداد ی ــامل تع ــود را ش ــوال خ ــه ام ــی روز کلی س
مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول و غیــر منقــول 
ــوه  ــزان وج ــر می ــتمل ب ــروح مش ــور مش ــه ط ، ب
نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات 
مالــی و اعتبــاری ایرانــی یــا خارجــی دارد بــه همراه 
مشــخصات دقیــق حســابهای مذکور و کلیــه اموالی 
کــه او بــه هــر نحــو نــزد اشــخاص ثالــث دارد و کلیه 
مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت نقــل 
و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر دیگــر در امــوال مذکور 
از زمــان یــک ســال  قبــل از طــرح دعــوای اعســار 
بــه ضمیمــه دادخواســت اعســار بــه مقــام قضائــی 
ــاز  ــه ب ــه در خواســت محکــوم ل ــد واال ب ــه نمای ارائ
داشــت مــی شــود) مــواد 8و3 قانــون نحــوه اجرای 
محکومیــت مالــی 1394(  .4- خــودداری محکــوم 
علیــه از اعــالم کامــل صــورت امــوال بــه منظــور فرار 
از اجــرای حکــم ، حبــس تعزیــری در جــه هفــت 
ــون اجــرای احــکام  ــاده 34 قان ــی دارد. ) م را در پ
ــوه  ــون نح ــاده 16 قان ــاده 20 ق.م.ا و م ــی و م مدن
اجــرای محکومیــت مالــی 1394( 5- انتقــال 
ــا انگیــزه فــرار از  مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو ب
ادای دیــن بــه نحــوی کــه باقیمانــده امــوال بــرای 
ــازات  ــب مج ــد موج ــی نباش ــون کاف ــت دی پرداخ
تعزیــری درجــه شــش یــا جــزای نقــدی معــادل 
نصــف محکــوم بــه یــا هــردو مجــازات مــی شــود. 
) مــاده 21 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 
1394(. 6- چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت 
ســی روز ارائــه شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان 
منــوط بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیع وثیقــه یا 
معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهد بــود.) 
تبصــره 1 مــاده 3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت 

ــی 1394( مال
م الف 282625 

شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف  اصفهان 

آگهی ابالغ
ــد  ــده فرزن ــه ژولی ــم وجیه ــه خان ــالغ ب ــی اب آگه
محمــد و بهنــام احمــد جمالــی فرزنــد امجــد بــه 
اتهــام مشــارکت در کالهبــرداری از طریــق ســامانه 
ــرف  ــان از ط ــه مبلغ399000توم ــه ای ب ــای رایان ه
ایــن دادســرا در پرونــده کالســه 970064د30تحــت 
تعقیــب اســت و ابــالغ احضاریــه بــه واســطه 
معلــوم نبــودن محــل اقامــت آنــان ممکــن نگردیده 
بدینوســیله در اجــرت مــاده 174 قانــون آییــن 
دادرســی کیفــری مراتــب بــه نامبــردگان ابــالغ تــا 
ظــرف یــک مــاه از تاریــخ اتشــار آگهــی در شــعبه 
ــت  ــان جه ــی اصفه ــرای عموم ــاری دادس 30 دادی
ــام خویــش حاضــر شــوند در  ــه اته پاســخگویی ب
صــورت عــدم حضــور پــس از یــک مــاه از تاریــخ 
لتشــار آگهــی اقــدام قانونــی معمــول خواهــد شــد. 
در ضمــن هزينــه نشــر آگهــی از طــرف دادگســتری 

ــردد.  پرداخــت میگ
ــاری  ــار شــعبه ســی ام دادی ــف 284456دادی م ال
دادســرای عمومــی و انقــالب شهرســتان اصفهــان 

)مجتمــع 2( - حمیدرضــا طاهــری بنــی

 آگهی ابالغ 
به محمدرضا طاهرآبادی - ایمان قانع

ــر  ــم محمدرضــا طاه ــای / خان ــه آق ــه اینک نظــر ب
ــام  ــه اته ــد - و غــالم ب ــع فرزن ــان قان ــادی وايم آب
مشــارکت در کالهبــرداری بــه میــزان 197000 تومــان 
، حســب شــکایت داود صبــوری فرزنــد منصــور از 
طــرف ایــن دادســرا درپرونــده کالســه 970058د34 
تحــت تعقیــب اســت وابــالغ احضاریــه بــه واســطه 
معلــوم نبــودن محــل اقامــت او ممکــن نگردیــده 
بدینوســیله در اجــرای مــاده 174 قانــون آییــن 
ــر  ــالب در ام ــی و انق ــای عموم ــی دادگاهه دادرس
ــه نامبــرده ابــالغ  کیفــری مصــوب 1392 مراتــب ب
تــا ظــرف یکمــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی در شــعبه 
ــت  ــان جه ــاری دادســرای عمومــی اصفه 34 دادی
ــود ،  ــر ش ــش حاض ــام خوی ــه اته ــخگویی ب پاس
ــخ  ــاه از تاری ــس از یکم ــدم حضــور پ در صــورت ع
انتشــار آگهــی اقــدام قانونــی معمــول خواهــد شــد.
م الــف 284475دادیــار شــعبه 34 دادســرای 

ــان ــالب اصفه ــی و انق عموم

آگهی ابالغ به حیدر روشن دل
ــدر روشــن دل  ــم  حی ــای/ خان ــه آق ــه اینک نظــر ب
فرزنــد گل محمــد بــه اتهــام کالهبــرداری رایانــه ای 
ــه میــزان 8410000 ریــال و دسترســی غیرمجــاز ،  ب
حســب شــکایت جعفــر چاووشــی فرزنــد رضــا از 
طــرف این دادســرا در پرونــده کالســه 970624د34 
تحــت تعقیــب اســت و ابــالغ احضاریــه بــه واســطه 
معلــوم نبــودن محــل اقامــت او ممکــن نگردیــده 
بدینوســیله در اجــرای مــاده 174 قانــون آییــن 
ــر  ــالب در ام ــی و انق ــای عموم ــی دادگاهه دادرس
ــه نامبــرده ابــالغ  کیفــری مصــوب 1392 مراتــب ب
تــا ظــرف یکمــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی در شــعبه 
ــت  ــان جه ــاری دادســرای عمومــی اصفه 34 دادی
ــود ،  ــر ش ــش حاض ــام خوی ــه اته ــخگویی ب پاس
ــخ  ــاه از تاری ــس از یکم ــدم حضــور پ در صــورت ع
 انتشــار اگهــی اقــدام قانونــی معمــول خواهــد 

شد .

م الــف 284457دادیــار شــعبه 34 دادســرای 
ــی ــواد مصلح ــان ج ــالب اصفه ــی و انق عموم

آگهی ابالغ به لطف اله شریفی
ــه شــریفی  ــم لطــف ال ــای خان ــه اینکــه آق نظــر ب
ــرداری بــه  ــام کالهب ــه اته ــه ب ــت ال ــد نعم فرزن
میــزان 18181818 ریــال ، حســب شــکایت ام 
ــی  ــه زارع ــود ونجم ــد محم ــر فرزن ــن یزدانف البنی
ــده  ــن دادســرا در پرون ــد حســین از طــرف ای فرزن
کالســه 970051د34 تحــت تعقیــب اســت و ابــالغ 
احضاریــه بــه واســطه معلــوم نبــودن محــل اقامــت 
ــاده  ــرای م ــیله در اج ــده بدینوس ــن نگردی اوممک
174 قانــون آییــن دادرســی دادگاههــای عمومــی و 
انقــالب در امــر کیفــری مصــوب 1392 مراتــب بــه 
ــخ انتشــار  ــاه از تاری ــا ظــرف یکم ــالغ ت ــرده اب نامب
آگهــی در شــعبه 34 دادیــاری دادســرای عمومــی 
ــش  ــام خوی ــه اته ــخگویی ب ــت پاس ــان جه اصفه
حاضــر شــود ، در صــورت عــدم حضــور پــس از یک 
مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی اقــدام قانونــی معمــول 

خواهــد شــد .
م الــف 284459دادیــار شــعبه 34 دادســرای 
عمومــی و انقــالب اصفهــان- جــواد مصلحــی

آگهی ابالغ به حسین نوری -عارف سوری
نظــر بــه اینکــه آقــای خانــم حســین نــوری وعــارف 
ســوری فرزنــد موســی ســعید بــه اتهــام مشــارکت 
در کالهبــرداری بــه میــزان شــصت میلیــون ریــال ، 
حســب شــکایت هوشــنگ کیــا فرزنــد نجــی الــه 
ــده کالســه 970604  ــن دادســرا در پرون از طــرف ای
ــه  ــه ب ــالغ احضاری ــت واب ــب اس ــت تعقی د34 تح
ــن  ــت ارممک ــل اقام ــودن مح ــوم نب ــطه معل واس
ــون  نگردیــده بدینوســیله در اجــرای مــاده 174 قان
آییــن دادرســی دادگاههــای عمومــی و انقــالب در 
ــرده  ــه نامب ــب ب ــوب 1392 مرات ــری مص ــر کیف ام
ابــالغ تــا ظــرف یکمــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی در 
ــان  ــاری دادســرای عمومــی اصفه شــعبه 34 دادی
جهــت پاســخگویی بــه اتهــام خویــش حاضر شــود 
، در صــورت عــدم حضــور پــس از یکمــاه از تاریــخ 
انتشــار آگهــی اقــدام قانونــی معمــول خواهــد شــد 
م الــف 284460 دادیــار شــعبه 34 دادســرای 

عمومــی وانقــالب اصفهان-جــواد مصلحــی

آگهی ابالغ به میثم بهمئی
نظــر بــه اینکــه آقــای خانــم میثــم بهمئــی فرزنــد 
جمعــه بــه اتهــام کالهبــرداری بــه میــزان چهــارده 
میلیــون ریــال ، حســب شــکایت زهــرا داوری دولت 
ــرا در  ــن دادس ــرف ای ــن از ط ــد حس ــادی فرزن آب
پرونــده کالســه 970615د34 تحــت تعقیــب اســت 
و ابــالغ احضاریــه بــه واســطه معلــوم نبــودن محــل 
ــده بدینوســیله در اجــرای  اقامــت أوممكــن نگردی
مــاده 174 قانــون آییــن دادرســی دادگاههــای 
عمومــی و انقــالب در امــر کیفــری مصــوب 1392 
مراتــب بــه نامبــرده ابــالغ تــا ظــرف یکمــاه از تاریــخ 
ــرای  ــاری دادس ــعبه 34 دادی ــی در ش ــار آگه انتش
ــام  ــه اته ــخگویی ب ــت پاس ــان جه ــی اصفه عموم
ــور  ــدم حض ــورت ع ــود ، در ص ــر ش ــش حاض خوی
پــس از یکمــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی اقــدام 

قانونــی معمــول خواهــد شــد. 
م الــف 284466 دادیــار شــعبه 34 دادســرای 

عمومــی و انقــالب اصفهان-جــواد مصلحــی

آگهی ابالغ به شیرین زینوندیان
ــان  ــم شــیرین زینوندی ــای خان ــه آق ــه اینک نظــر ب
فرزنــد عبــاس بــه اتهــام توهین ، حســب شــکایت 
ــن  ــرف ای ــنعلی از ط ــد حس ــی فرزن ــارا صادق س
دادســرا در پرونــده کالســه 970869د34 تحــت 
تعقیــب اســت و ابــالغ احضاریــه بــه واســطه 
معلــوم نبــودن محــل اقامــت او ممکــن نگردیــده 
بدینوســیله در اجــرای مــاده 174 قانــون آییــن 
ــر  ــالب در ام ــی و انق ــای عموم ــی دادگاهه دادرس
ــه نامبــرده ابــالغ  کیفــری مصــوب 1392 مراتــب ب
تــا ظــرف یکمــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی در شــعبه 
ــت  ــان جه ــی اصفه ــاری دادســرای عموم 24 دادی
ــه اتهــام خویــش حاضــر شــود ، در  پاســخگویی ب
صــورت عــدم حضــور پــس از یــک مــاه از تاریــخ 
انتشــار آگهــی اقــدام قانونــی معمــول خواهــد شــد 
م الــف 284467 دادیــار شــعبه 34 دادســرای 

ــی ــواد مصلح ــالب اصفهان-ج ــی و انق عموم

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه : 
139704002126000726/1

بدینوســیله بــه آقــای ســاالر مارابی فرزند ســیروس 
بدهــکار پرونــده کالســه 9700783 کــه برابــر گزارش 
مامــور پســت درنشــانی کاشــان-فاز2 ناجــی ابــاد-

بلوارگلســتان-الدن 8  شــناخته نگردیــده ایــد ابــالغ 
ــه  ــند ازدواج 1645مورخ ــر س ــه براب ــردد ک ــی گ م
1393/10/26 دفتــر 198 کاشــان بیــن شــما و خانــم 
فرزانــه فعلــه کــری فرزنــد نظرعلــی تعــداد 72 عــدد 
ســکه طــال تمــام بهــار آزادی که تا کنــون به نــرخ روز 
محاســبه نشــده اســت بدهــکار مــی باشــید کــه بــر 
اثــر عــدم پرداخــت وجه بســتانکار درخواســت صدور 
اجرائیــه نمــوده پــس از تشــریفات قانونــی اجرائیــه 
صــادر و بکالســه فــوق در ایــن اجــراء مطــرح مــی 
باشــد لــذا طبــق مــاده 18/19 آئیــن نامــه اجرائــی 
ــردد از  ــی گ ــالغ م ــما اب ــمی بش ــناد رس ــاد اس مف
تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی کــه تاریــخ ابــالغ اجرائیــه 
محســوب اســت فقــط یــک نوبــت در روزنامــه چاپ 
ــدت ده روز  ــرف م ــردد ظ ــی گ ــر م و درج و منتش
نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام و در غیــر 
ایــن صــورت بــدون انتشــار آگهــی دیگــری عملیات 
 اجرائــی طبــق مقــررات علیــه شــما تعقیــب خواهــد 

شد . 
-م/الــف  اســناد کاشــان  ثبــت  اداره  رئیــس 

288039

امروز دوشنبه 21 آبان ماه 1397 - سال چهارم - شماره 848 روزنامه

مفقودی نسخه سند راهوری 
 ســند راهــوری موتــور ســیکلت مــدل 1388 به 
رنــگ مشــکی بــه شــماره موتــور 4243676 و 
شــماره NCT000125C8705495  و شــماره 
ــد  ــی فرزن ــارال غیب ــام م ــه ن ــالک 7412 ب پ
قربــان  بــه کــد ملــی 3-519115-128 مفقــود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد
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و  نماینــده مــردم شهرســتان خــاش، میرجــاوه، کوریــن 
نصرت آبــاد در مجلــس شــورای اســامی گفــت: پــس از 
گذشــت دو دهــه از خشکســالی های مــداوم، اســتان سیســتان 
و بلوچســتان در آتــش داغ و ســوزان خشکســالی می ســوزد و 

مــردم رنج هــای فراوانــی را متحمــل می شــوند.
علــی کــرد در بازدیــد از حــوزه انتخابیــه خــود افــزود: بــر خــاف 
ــرای اعــزام  ــت ب شــعارها و وعده هــای داده شــده از ســوی دول
ــوزه  ــتان و ح ــن اس ــه ای ــور ب ــران کش ــی بح ــروه تخصص کارگ

انتخابیــه، تاکنــون ایــن امــر محقــق و عملــی نشــده اســت. 
ــن در  ــاوه و کوری ــاد و میرج ــاش و نصرت آب ــردم خ ــده م نماین
ــی  ــای عال ــد: مقام ه ــر ش ــامی متذک ــورای اس ــس ش مجل
ــوردار ســفر  ــه شــهرها و اســتان های برخ ــط ب ــت و وزرا فق دول
می کننــد و نســبت بــه امــورات مــردم نیازمنــد ایــن اســتان کــم 

توجــه هســتند. 
عضــو کمیســیون اجتماعــی مجلــس شــورای اســامی ادامــه 
داد: تاکنــون تذکــرات پرشــمار بــه دولــت داده شــده کــه تیمــی 
تخصصــی از وزرای تأثیرگــذار شــامل وزارت کشــور، وزارت جهــاد 
کشــاورزی، وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، وزارت تعــاون، کار و 
رفــاه اجتماعــی، مدیــرکل اداره بحــران را بــرای بازدیــد و بررســی 
ــه نظــر  ــی ب ــد؛ ول ــن اســتان، اعــزام کن ــه ای وضعیــت مــردم ب
می رســد در دولــت هیــچ اراده ای بــرای حــل مشــکل مــردم مــا 

وجــود نــدارد.
وی تأکیــد کــرد: بحــران خشکســالی در سیســتان و بلوچســتان 
ــد و شــرایط بســیار ســخت و دشــواری ناشــی از  ــداد می کن بی
خشکســالی در ایــن منطقــه بــه وجــود آمــده که بــا از بیــن رفتن 
کشــاورزی مــردم، عــدم فعالیــت صحیــح بازارچه های مــرزی و 
ــد در  ــرزی و نداشــتن راهــکار مناســب، می طلب گذرگاه هــای م
دولــت نگاهــی ویــژه بــرای حــل مشــکات مــردم شــکل بگیرد.

وی اظهــار کــرد: وضعیــت نامناســب کشــاورزی و دامپــروری در 
ــدم توجــه وزارت  ــل ع ــه دلی ــه وجــود دارد و متأســفانه ب منطق
ــه،  ــود علوف ــداران، کمب ــروران و دام ــه دامپ ــاورزی ب ــاد کش جه
یونجــه، کنســتانتره و عــدم کمک هــای باعــوض و کم بهــره بــه 
کشــاورزان و دامــداران مشــکات متعــددی بــرای مــردم ایجــاد 

شــده اســت.
کــرد گفــت: اگــر ســفر هیئــت دولــت و وزرای تأثیرگذار به اســتان 
بلوچســتان اتفــاق نیفتــد بدون شــک جمعیــت روســتاهای این 
اســتان بــه مــرور تخلیــه می شــود و مــردم بــرای کســب درآمــد 
بــه کشــورهای خلیــج فــارس ســفر می کننــد؛ لــذا ایــن موضــوع 
بــرای کشــور مــا بــا ظرفیت هــای عظیــم گردشــگری، کشــاورزی 

و معــدن جــای تأمــل دارد.

 استان ایالم همچنان پیشتاز 
 در نهال کاری و توسعه جنگل 

در کشور
ایاممسعود هواسی

M.Havasi@eskimia.ir

در ســال جــاری نزدیــک بــه نیمــی )47 درصــد( از نهال کاری هــا 
و توســعه جنــگل در اســتان ایــام اجــرا می شــود.

احمــدی، مدیــرکل منابــع طبیعی و آبخیزداری اســتان گفــت: در 
ســال جــاری نزدیــک بــه نیمــی )47 درصــد( از نهال کاری هــا و 

توســعه جنــگل در اســتان ایــام اجــرا می  شــود.
ایشــان افــزود: بــا توجــه بــه ســابقه درخشــان اســتان در زمینــه 
توســعه جنــگل و نهــال کاری و پتانســیل موجــود در ایــام و بــا 
اهتمــام ســازمان جنگل هــا و توجــه رئیــس محتــرم ســازمان 
47 درصــد کل جنگل کاری هــای کشــور در ســال جــاری در 

ــد. ــه اجــرا در می آی ــام ب اســتان ای
ــا چاله هــای  احمــدی افــزود: تاکنــون 1500 هکتــار چاله کنــی ب
یــک مترمکعبــی در مناطــق مختلــف اســتان حفــر شــده و 300 
هکتــار نهــال کاری نیــز انجــام شــده اســت کــه تــا پایــان ســال 

ادامــه خواهــد داشــت.
ایــام ســال های متمــادی اســت در امــر جنــگل کاری و توســعه 

جنــگل بــا مشــارکت مــردم رتبــه اول را در کشــور دارد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
استان البرز:

 بیش از ۱۰ کشور 
 در نمایشگاه توانمندی های 
استان البرز شرکت می کنند

البرز محمد ساداتی
M.Sadati@gmail.com

مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان البــرز از 
ــن  ــش از 10 کشــور در بزرگ تری ــای تجــاری بی حضــور هیئت ه
ــای  ــی و فرصت ه ــدی و صادرات ــای تولی نمایشــگاه توانمندی ه
ســرمایه گذاری صنایــع کوچــک و متوســط اســتان البــرز خبــر 

داد.
محمدامیــن فرشــی اظهــار داشــت: اســتان البــرز از ظرفیت های 
بســیار خوبــی در صنایــع کوچــک و متوســط برخــوردار اســت و 
تعــداد زیــادی از واحدهــای صنعتــی اســتان جــزء واحدهــای 

ــه صادرکننده هســتند. نمون
وی بــا اشــاره بــه برگــزاری بزرگ تریــن نمایشــگاه توانمندی های 
طــی  ســرمایه گذاری  فرصت هــای  و  صادراتــی  تولیــدی 
ــی از  ــای خارج ــزود: هیئت ه ــتان، اف ــن اس ــاری در ای ــاه ج م
کشــورهای عراق، افغانســتان، ســوریه، لبنــان، ترکیــه، آذربایجان 
و قزاقســتان در نمایشــگاه صنایــع اســتان البرز حضــور می یابند.

ــا  ــرز ب ــتان الب ــی اس ــهرک های صنعت ــرکت ش ــل ش مدیرعام
بیــان اینکــه ایــن نمایشــگاه فرصــت مناســبی بــرای شــناخت 
ــای  ــی و فرصت ه ــای صادرات ــان دادن توانایی ه ــتر و نش بیش
ســرمایه گذاری در حــوزه واحدهــای تولیــدی اســتان البرز اســت، 
اضافــه کــرد: در حاشــیه ایــن نمایشــگاه دیدارهــای رو در رو بــا 
صنعتگــران اســتان البــرز و مهمانــان مختلــف ایــن نمایشــگاه 

ــود. ــزار می ش برگ
وی بــا اعــام حضــور بیــش از 120 واحــد صنعتــی صادرکننــده 
ــن  ــه ای ــای دوجانب ــرد: گفت وگوه ــوان ک ــن نمایشــگاه، عن در ای
ــا  ــرای صنعتگــران اســتان البــرز فراهــم می کنــد ت فرصــت را ب
زمینــه حضــور خــود را در بــازار هدف کشــورهای شــرکت کننده در 

ایــن نمایشــگاه تســهیل کننــد.
فرشــی بــا ابــراز اینکه میهمانــان زیادی در ســطوح مختلــف برای 
ــد،  ــرز حضــور می یابن ــن نمایشــگاه در اســتان الب حضــور در ای
گفــت: در حاشــیه این نمایشــگاه کاس های آموزشــی مختلفی 

ــود. ــزار می ش برگ

همدانسمیرا قادری
S.Ghaderi@eskimia.ir

همــدان از 21 تــا 23 آبان مــاه میزبــان اعضــای 
ســازمان جهانــی گردشــگری اســت.

محمودرضــا عراقــی، معــاون امــور عمرانــی اســتاندار 
ــی  ــه هماهنگ ــگاران در زمین ــع خبرن ــدان در جم هم
اجــاس اعضــای وابســته بــه ســازمان جهانــی 
گردشــگری، اظهــار کــرد: گردشــگری، صنعتــی جدید 
در کشــور اســت کــه بایــد ســازوکار جدیــدی بــرای آن 
درنظــر گرفتــه شــود تــا از طریــق آن بتــوان اقتصــاد 

کشــور را شــکوفا کــرد.
وی بــه ضــرورت برندســازی در محصــوالت همــدان 
اشــاره و تصریــح کــرد: یکــی از مهم تریــن اقدامــات 
ــا  ــه دنی ــدان را ب ــای هم ــه ظرفیت ه ــت ک ــن اس ای
ــه  ــن زمین ــات در ای ــی از اقدام ــه یک ــانیم ک بشناس
برگــزاری همایش هــا و اجاس هــای بین المللــی 

اســت.
وی ابــراز کــرد: تاقــی میزبانــی چهلمیــن دوره 
ــا چهلمیــن ســالگرد  ســازمان جهانــی گردشــگری ب
پیــروزی انقــاب اســامی اتفــاق خوبــی اســت کــه 

ــرد. ــگاه ک ــه آن ن ــد خــوب ب ــا دی ــد ب بای
معــاون اســتاندار تأکیــد کــرد: دبیرخانــه ایــن اجاس 
ــده  ــکیل ش ــدر تش ــرکت علیص ــه در ش ــا 15 کمیت ب
و میــراث فرهنگــی، اصحــاب رســانه، تله کابیــن 
گنجنامــه و شــهرداری نیــز همــکاری الزم را داشــتند 

ــی را شــاهد باشــیم. ــا اجــاس خوب ت
وی پیوســتن شــهرداری همــدان را بــه اعضــای 
و  دانســت  خوبــی  اتفــاق  جهانــی گردشــگری، 
ــتین  ــرای نخس ــدان ب ــهرداری هم ــرد: ش ــوان ک عن
ــود ــازمان ش ــن س ــو ای ــته عض ــان توانس ــار در جه  ب

 که اتفاق مبارکی است.
ــور  ــس جمه ــور رئی ــاره حض ــتاندار درب ــاون اس مع
ــور در  ــس جمه ــور رئی ــت: حض ــز گف ــاس نی در اج
ــی  ــت در مســائل امنیت ــش باعــث اهمی ــن همای ای
ــرار  ــه همایــش را تحت الشــعاع خــود ق می شــود ک

ــد داد. خواه
مدیرعامــل شــرکت ســیاحتی علیصــدر گفــت: 
ــادی را  ــای زی ــدر برنامه ه ــیاحتی علیص ــرکت س ش
پــس از اجــاس جهانــی گردشــگری بــرای افزایــش 

گردشــگر دارد.
حمیدرضــا یــاری در زمینــه هماهنگــی اجــاس 
ــی گردشــگری،  ــه ســازمان جهان اعضــای وابســته ب
ــه رأس  ــم افتتاحی ــان مراس ــرد: روز 21 آب ــار ک اظه
ســاعت 10 صبــح بــه مــدت 45 دقیقــه آغــاز و پــس 

ــد. ــد ش ــاز خواه ــی آغ ــای تخصص از آن پنل ه
ــان کــرد:  مدیرعامــل شــرکت ســیاحتی علیصــدر بی
ــل  ــکان هت ــان در م ــی در روز 22 آب دو کارگاه آموزش

باباطاهــر اجــرا خواهــد شــد.
وی افــزود: یکــی از ویژگی هــای ایــن اجــاس 
ــای آموزشــی از سراســر کشــور اســت  وجــود پنل ه
ــرکت کنندگان  ــرای ش ــی ب ــه بین الملل ــه گواهینام ک

ــد شــد. صــادر خواه
ــاغ مــوزه دفــاع  ــاری تأکیــد کــرد: غــار علیصــدر، ب ی
مقــدس، گنجنامــه و اللجیــن در دســتور گردشــگری 

ــرار دارد. ق
وی بیــان کــرد: ایــن اجــاس بزرگ تریــن برنامــه ای 
اســت کــه از پیــروزی انقــاب اســامی تاکنــون 
در ســطح کشــوری برگــزار می شــود و از اهمیــت 

ــت. ــوردار اس ــژه ای برخ وی
وی افــزود: مــا نیــاز نداریــم کــه همــدان را بــه 

ــطح  ــد در س ــه بای ــم، بلک ــی کنی ــا معرف همدانی ه
ــات و اطاع رســانی انجــام شــود. ــی تبلیغ بین الملل

ــدان،  ــت هم ــه درخواس ــت: ب ــدان گف ــهردار هم ش
ــو  ــه اک ــینا در مؤسس ــی ابن س ــهر جهان ــی ش کرس
ــت  ــن فرص ــه از ای ــده ک ــرار ش ــل برق ــازمان مل س
می تــوان بــرای معرفــی همــدان اســتفاده کــرد.

عبــاس صوفــی در زمینــه هماهنگی اجــاس اعضای 
وابســته بــه ســازمان جهانــی گردشــگری، اظهــار کرد: 
اجاس هــا و همایش هــا فرصتــی اســت کــه بایــد از 

طریــق آنهــا اســتان را بــه جهانیان بشناســانیم.
وی افــزود: همــدان لیاقــت تبدیــل شــدن بــه یــک 
دارای ظرفیت هــای کــم  و  دارد  را  شــهر جهانــی 

ــت. ــری اس نظی
ــون نتوانســته ایم  ــد کــرد: تاکن شــهردار همــدان تأکی
ظرفیت هــای همــدان را بــه ایــران و حتــی بــه 
ــت  ــاس فرص ــن اج ــه ای ــانیم ک ــان بشناس جهانی

ــت. ــی اس مغتنم
وی عنــوان کــرد: در جلســاتی کــه بــا ســفرای زیــادی 
داشــتیم از آنهــا دعــوت کردیــم در ایــن اجــاس و در 

همــدان حضــور داشــته باشــند.
صوفــی بــه پیوســتن شــهرداری همــدان بــه اعضــای 
عضــو وابســته ســازمان جهانــی اشــاره و تأکیــد کــرد: 
ــای  ــی قابلیت ه ــرای معرف ــت ب ــن فرص ــد از ای بای

همــدان اســتفاده کــرد.
ــکاری  ــز توســعه هم ــاح مرک ــه افتت ــا اشــاره ب وی ب
ــوع  ــن موض ــرد: ای ــح ک ــدان تصری ــی هم بین الملل
می توانــد در اشــتغالزایی اثرگــذار باشــد؛ زیــرا کارهــای 
اســتقرار نمایندگــی وزارت امــور خارجــه در همدان نیز 

در حــال پیگیــری اســت.
و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 

ــر فــراز  گردشــگری اســتان همــدان گفــت: عــاوه ب
و فرودهــای کشــور در حــوزه گردشــگری، در همــدان 
ــم. ــوزه بودی ــن ح ــدی در ای ــد 30 درص ــاهد رش ش

علــی مالمیــر اظهــار کــرد: نشســت ها و رویدادهــای 
ــت  ــای دول ــن هزینه ه ــزء ارزان تری ــگری ج گردش
اســت و کســانی کــه در آنهــا حضــور پیــدا می کننــد با 
خــود آورده هــای فراوانــی بــه همــراه خواهند داشــت.

وی بــه دســتاوردهای اجــاس و رویــداد 201۸ اشــاره 
کــرد و افــزود: یکــی از مهم تریــن دســتاوردهای ایــن 
اجــاس، رســانه ای شــدن ایــن موضــوع در ســایت ها 

و فضاهــای مجازی اســت.
از  همــدان  اســتان  فرهنگــی  میــراث  مدیــرکل 
ایجــاد شــعبه دفتــر بررســی ها در میــراث فرهنگــی 
ــه تســریع  ــر ب ــن دفت ــت: ای ــر داد و گف ــدان خب هم
صــدور مجوزهــا و بهبــود فضــای کســب و کار کمــک 

می کنــد.
ــتان  ــی در اس ــورهای خارج ــور کش ــاره حض وی درب
ــی  ــازمان جهان ــو س ــور عض ــرد: 157 کش ــح ک تصری
ــه حضــور همــه  گردشــگری هســتند؛ امــا الزامــی ب

ــدارد. ــود ن ــاس وج ــورها در اج کش
مالمیــر افــزود: در اجــاس ای.ســی. دی 34 کشــور 
عضــو بودنــد؛ امــا در اجاس 1۶ کشــور شــرکت کردند 

و بــا وجــود تبلیغــات ســوء کــه علیــه ایــران انجــام 
شــد، اســتقبال خوبــی در اجــاس وجــود داشــت.

رویکــرد  و  دســتگاه ها  بیــن  هم افزایــی  وی 
گردشــگری پیــدا کــردن را از دســتاوردهای اجــاس 
دانســت و عنــوان کــرد: همــه دســتگاه ها بــه گونــه ای 
در حــوزه گردشــگری حضــور پیــدا می کننــد کــه 
ــن رویدادهــا و تقویــت گردشــگری  ــار ای نشــان از آث

دارد.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی اســتان همــدان بــا بیــان 
اینکــه در ایــن رویدادهــا همــه اســتان و کشــور 
ــت ها  ــه داد: نشس ــوند، ادام ــی می ش ــغ و معرف تبلی
ــت ها  ــن نشس ــگری از ارزان تری ــای گردش و رویداده
ــده ای از  ــش عم ــا بخ ــت و قالب ــت اس ــرای دول ب
هزینــه نشســت ها توســط میهمانــان پرداخــت 

می شــود کــه آورده ای بــرای اســتان اســت.
مالمیــر گفــت: رویدادهــای گردشــگری در مقایســه 
بــا ســایر رویدادهــا کــم هزینــه اســت و هزینــه ای که 
اختصــاص یافتــه بــرای تولیــد محتــوا بــوده اســت و 

ــه میهمانی نیســت. هزین
وی بیــان کــرد: حساســیت زایی در همه ارکان اســتان 
نســبت بــه مقولــه گردشــگری از دیگــر دســتاوردهای 

گردشــگری و این رویدادهاســت.

زهرا افضلیان
Z.Afzaleian@eskimia.ir

یزد

مجتبی فرهمند با رأی 11 نفر از اعضای شــورای شهر 
 یــزد بــه عنــوان شــهردار شــهر جهانــی یــزد انتخــاب 

شد.
اعضای شــورای شــهر یزد در نشســت شــورای شــهر 
کــه بــا حضــور تمامــی اعضــا برگــزار شــد، مجتبــی 
فرهمنــد را کــه یکــی از 4 گزینــه اصلــی شــورا بــرای 
انتخــاب شــهردار بــود، بــا 11 رأی بــه عنــوان شــهردار 

انتخــاب کردنــد.
پیــش از ایــن 4 گزینــه بــرای تصــدی پســت 
شــهردار یــزد کاندیــد شــده بودنــد کــه 3 نفــر از آنهــا 
انصــراف دادنــد و در نهایــت، مجتبی فرهمنــد با رأی 

اعضــای شــورا بــه عنــوان جوان تریــن شــهردار یــزد 
انتخــاب شــد.

ــزد،  ــد پیــش از تصــدی پســت شــهرداری ی فرهمن
معــاون شهرســازی و معمــاری شــهرداری یــزد بــوده 
و ســابقه فعالیــت در حــوزه معماری و شهرســازی و 

بافــت تاریخــی را نیــز دارد.
ــزد دارای  ــد شــهر ی ــد شــهردار جدی ــی فرهمن مجتب
مــدرک فــوق لیســانس معمــاری و شهرســازی 
ــران اســت و پیــش  ــم و صنعــت ای از دانشــگاه عل
ــراث  ــگاه می ــر پای ــال مدی ــدت 4 س ــه م ــن ب از ای
فرهنگــی شــهر تاریخــی یــزد بــوده و یکــی از 
بــوده  تاریخــی  بافــت  جهانــی  ثبــت   عوامــل 

است.

گرگاننادر کرمی
N.Karami@eskimia.ir

مدیــرکل تبلیغــات اســامی گلســتان گفــت: شبکه ســازی 
ــد  پایگاه هــای فرهنگــی و مذهبــی امــری ضــروری اســت و بای

ــیم.  ــدی آن باش ــت و روزآم ــر تقوی ــه فک ب
ــای  ــش نقــش چهره ه ــژاد در همای ــورهللا ولی ن حجت االســام ن
تأثیرگــذار در اعتــای فرهنگــی اظهــار داشــت: فرهنــگ، زیربنــای 
ــی  ــه حت ــی رود ک ــمار م ــه ش ــا ب ــا و فعالیت ه ــه بخش ه هم
ــان  ــا بی ــد.  وی ب ــت می کن ــم از آن تبعی اقتصــاد و سیاســت ه
اینکــه دشــمن، فرهنــگ، اقتصــاد و سیاســت مــا را نشــانه گرفتــه 
اســت، افــزود: دشــمن از جنــگ نظامــی صرف نظــر کــرده اســت؛ 

ــرای آنهــا نخواهــد داشــت.  ــد دســتاوردی ب چــون می دان
ــادی،  ــگ اقتص ــمنان در جن ــروز دش ــت: ام ــان داش ــژاد بی ولی ن

ــرای  ــد، ب ــت دارن ــران، منفع ــت ای ــا مل ــی ب ــی و فرهنگ سیاس
همیــن اســت کــه بــا قــدرت وارد میــدان شــده اند.  وی بــا بیــان 
اینکــه فرهنــگ یکــی از مهم تریــن مؤلفه هــای اقتــدار در جامعــه 
اســت، گفــت: امــروز وظیفــه و مســئولیت فعاالن، شــخصیت ها و 
عوامــل مؤثــر بــر ایــن حــوزه، بــه عنــوان ســربازان جبهــه فرهنگی، 
ســخت تر و ســنگین تر از گذشــته اســت. وی یکــی از اقدامــات 
ــه  ــردم ب ــی م ــهیل دسترس ــش را تس ــن بخ ــاز در ای ــورد نی م
پایگاه هــای فرهنگــی و مذهبــی دانســت و گفــت: باید دسترســی 
مــردم را بــه پایــگاه فرهنگــی کوتــاه و آســان کنیــم تــا همــه مردم 
در طبقــات اجتماعــی مختلــف دسترســی راحتــی بــه ایــن نقــاط 
ــای  ــازی پایگاه ه ــت: شبکه س ــار داش ــند.  وی اظه ــته باش داش
فرهنگــی و مذهبــی در گلســتان امــری ضــروری اســت و بایــد به 

فکــر تقویــت و روزآمــدی آن باشــیم.

استانها

 شهردار جدید شهر جهانی یزد
انتخاب شد

 گلستان به شبکه سازی پایگاه های فرهنگی و مذهبی
 نیاز دارد

کوتاه از استان ها
 حجت االسالم علیزاده 
مدیرکل اوقاف گیالن:

امامزادگان راه انتشار معارف دین 
هستند
گیانزلیخا صفری

Z.Safari@eskimia.ir

مدیــرکل اوقــاف گیــان بــا اشــاره بــه اینکــه عمــل بــه 
نیــات واقفــان، ارمغانــی جــز آبادانــی شــهرها نخواهــد 
داشــت و قطــب فرهنگــی شــدن بقــاع متبرکــه دغدغــه 
مقدســی اســت، گفــت: راه انتشــار معــارف دیــن همین 

امامــزادگان هســتند.

ــان در  ــاف گی ــرکل اوق ــزاده، مدی ــام علی حجت االس
مراســم کلنگ زنــی بنــای بقعــه ســیده فاطمه گلدشــت 
ــه  ــجد و بقع ــعه مس ــرد:  توس ــار ک ــاد اظه ــم آب رحی
ــع  ــه طــرح جام ــد تهی  ســیده فاطمــه گلدشــت نیازمن

است.
وی بــا بیــان اینکــه ســاخت بقعــه از محــل نــذورات بقع 
زمان بــر و ســخت اســت، گفــت: ایجــاد مجمــع خیرین 
و اســتفاده از ظرفیــت خیــران در تســریع ســاخت بقعــه 

ــت. مؤثر اس
مدیــرکل اوقــاف گیــان، خواســتار تشــکیل ســتاد 
احیــای موقوفــات در رحیــم آبــاد شــد و گفــت: عمــل 
بــه نیــات واقفــان ارمغانــی جــز آبادانــی شــهرها نخواهد 
داشــت و  قطــب فرهنگــی شــدن بقــاع متبرکــه دغدغه 

مقدســی اســت.
مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه گیــان در مراســم 
کلنگ زنــی ســاختمان جدیــد امامــزادگان ســید محمــد 
و ســید ابراهیــم شــیرایه رودســر اعــام کــرد: پیونــد مــا 

و امــام حســین )ع( ناگسســتنی اســت.
وی افــزود: امــام حســین )ع( جهانــی شــده و دیــن ما 
هــم بــه واســطه اربعیــن حســینی جهانی شــده اســت.

مدیــرکل اوقــاف گیــان اعــام کــرد: دشــمنان شــب و 
روز در حــال تــاش هســتند کــه دیــن را از مــا بگیرنــد.

وی یــادآور شــد: فقــط در 50 کشــور دنیــا مراســم 
شــیرخوارگان حســینی برگــزار شــده اســت.

علیــزاده اظهــار داشــت: امــروزه امــام حســین )ع( بــه 
عنــوان مــرد صلــح و عدالــت و عظمــت در دنیــا مطــرح 

اســت.
وی اذعــان کــرد: امــام حســین )ع( مکتــب اســام و 
دیــن را آبیــاری کــرده و اکنــون درخــت اســام چنــان 
قدرتمنــد شــده اســت کــه تــوان مقابلــه را از دشــمنان 

گرفتــه اســت.
مدیــرکل اوقــاف گیــان گفــت: راه انتشــار معــارف دیــن 

همیــن امامزادگان هســتند.
حجت االســام علیــزاده تأکیــد کــرد: امامــزادگان مــا را 

بــا اندیشــه ها و فرهنــگ اهــل بیــت آشــنا کردنــد.
ــه صــورت  ــای امامــزادگان شــیرایه ب ــی اســت بن گفتن
دو یادمــان 30 متــری بــا بنــای ســنتی ســاخته خواهــد 

شــد. 

 عملیات امداد پزشکی 
 به خدمه شناور ایرانی 
در نزدیکی بندر بوشهر

بوشهرصبا کرم پورنیا
S.Karampur@eskimia.ir

بــا اقــدام بــه موقــع ناجــی 20، عملیــات امــداد پزشــکی 
بــه خدمــه شــناور شایســته بــا موفقیــت انجام شــد. 

ــوردی  ــادر و دریان ــرکل بن ــدزاده، مدی ــیاوش ارجمن س
اســتان بوشــهر در ایــن بــاره گفــت: در پــی اعــام 
ــدر  ــمت بن ــه س ــهر ب ــدر بوش ــه از بن ــور ک ــناور مذک ش
ــه مرکــز  ــود ب ــردد ب ــی در کشــور امــارات در حــال ت دب
ــی  ــارگ مبن ــی خ ــات دریای ــت وجو و نج ــی جس فرع
بــر بیمــاری یــک نفــر از خدمــه )دریازدگــی(، بافاصلــه 
هماهنگــی الزم بــه عمــل آمــد و شــناور ناجــی 20 بــه 

ــزام شــد.  ــت اع موقعی
ــه  ــا رســیدن شــناور ناجــی 20 ب ــزود: ب ــدزاده اف ارجمن
موقعیــت و انجــام اقدامــات اولیــه، فــرد بیمــار تحویــل 
گرفتــه شــد و در اســکله مرواریــد جزیــره خــارگ 
تحویــل عوامــل اورژانــس مســتقر بر روی اســکله شــد.

راهکارهای عملیاتی مدیریت 
مصرف آب

اراکتهمینه دباغ چی
T.Dabaghchi@eskimia.ir

جلســه فرهنــگ عمومــی شهرســتان دلیجان بــا حضور 
فرمانــدار، مدیــر امــور آب و فاضــاب و دیگــر مســئولین 
ــام  ــه و ام ــی فقی ــده ول ــت نماین ــه ریاس ــتان ب شهرس
ــر امــام جمعــه برگــزار  جمعــه دلیجــان در محــل دفت

شــد.
ــاب  ــور آب و فاض ــر ام ــی مدی ــور فاضل ــاس قلی پ عب
شهرســتان دلیجــان گفــت: ایــن نشســت فرهنگــی بــا 
ــا حضــور ســلیمانی،  ــت مصــرف آب ب موضــوع مدیری
فرمانــدار و جمعــی از مســئولین شهرســتان دلیجــان در 
دفتــر حجت االســام کرامتــی امــام جمعــه ایــن شــهر 

برگــزار شــد. 
ــور آب و  ــر ام ــی مدی ــور فاضل ــه، قلی پ ــن جلس در ای
ــرایط  ــت و ش ــریح وضعی ــه تش ــان ب ــاب دلیج فاض
ــه  ــراق پرداخت ــان و ن ــهرهای دلیج ــود در ش ــی موج آب
ــرف آب،  ــی در مص ــزوم صرفه جوی ــه ل ــاره ب ــا اش و ب
راهکارهــای عملیاتــی بــرای اعمــال مدیریــت مصــرف 

ــود.  ــه نم ــراق ارائ ــان و ن ــهرهای دلیج آب در ش
وی تصریــح کــرد: مکاتبــه بــا مســئولین تمامــی ادارات 
و ســازمان ها بــرای الــزام اســتفاده از تجهیــزات کاهنــده 
ــور  ــا مکانیکــی( و نصــب پرالت فشــار آب )هوشــمند ی
به ویــژه در اماکــن عمومــی و پــر جمعیــت، توصیــه بــه 
تمامــی ادارات دارای فضــای ســبز بــه کاهــش ســطح 
فضــای ســبز و الــزام بــه اســتفاده از سیســتم آبیــاری 
قطــره ای و پیمایــش انشــعابات غیــر مجــاز و پــر 
مصــرف از راهکارهــای فنــی اعمــال مدیریــت مصــرف 

ــه آن اقــدام شــد. آب اســت کــه نســبت ب
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رئیس سازمان جهاد 
کشاورزی کرمانشاه خبر داد:

پرداخت کامل مطالبات 
گندمکاران

کرمانشاهمنیردشتی
Dashti@eskimia.ir

ــاد کشــاورزی اســتان  ــس ســازمان جه رئی
کرمانشــاه از برنامه ریــزی بــرای کاهــش 
ــر  ــدم در اســتان خب ــر کشــت گن ســطح زی

داد.
ــرای  ــه ب ــان اینک ــا بی ــهبازی، ب ــرو ش خس
کاهــش بیــش از 20 هــزار هکتــاری کشــت 
گنــدم در اســتان برنامه ریــزی شــده، ادامــه 
ــت  ــطح زیرکش ــم س ــا داری ــال بن داد: امس
ــار  ــزار هکت ــر 400 ه ــه زی ــتان را ب ــدم اس گن

برســانیم.
شــهبازی یکــی از دالیــل برنامه ریــزی بــرای 

ــال  ــدم در س ــت گن ــطح زیرکش ــش س کاه
ــدف  ــا ه ــی ب ــاوب زراع ــت تن جــاری را رعای
ــاده  ــش م ــاک و افزای ــاختمان خ ــود س بهب

ــوان کــرد. ــی خــاک عن آل
ــوارد  ــاوب زراعــی را از م ــت تن شــهبازی رعای
ــاک  ــاختمان خ ــظ س ــرای حف ــروری ب ض
دانســت و افــزود: اگــر تنــاوب زراعــی را 
ــزان  ــده می ــم در ســال های آین ــت نکنی رعای
ــزارع  ــراض م ــات و ام ــرز، آف ــای ه علف ه
ــت  ــد اف ــوع می توان ــن موض ــه و ای ــاال رفت ب
ــدم در  ــول گن ــردی را در محص ــدید عملک ش

ــی داشــته باشــد. پ
شــهبازی گفــت: همچنیــن در ســال های 
اخیــر شــاهد ازدیــاد سوســک قهــوه ای گندم 
ــا  ــه تنه ــم ک ــتان بوده ای ــدم اس ــزارع گن در م
راه مبــارزه بــا ایــن سوســک رعایــت تنــاوب 

زراعــی اســت.
ــاد کشــاورزی اســتان  ــس ســازمان جه رئی

ــته  ــی گذش ــال زراع ــت: در س ــاه گف کرمانش
ــزار  ــم و 9۸ ه ــدم دی ــار گن ــزار هکت 314 ه
اســتان  مــزارع  در  آبــی  گنــدم  هکتــار 

ــود. ــده ب ــت ش ــاه کش کرمانش
بــه  هــم  اشــاره ای  ســپس  شــهبازی 
پرداخــت کامــل مطالبــات گندمکاران اســتان 
ــات  ــار کــرد: مطالب کرمانشــاه داشــت و اظه
گندمــکاران اســتان کرمانشــاه در ســال زراعی 
گذشــته بیــش از ۸45 میلیــارد تومــان بــوده 
کــه تمامــی ایــن مبلــغ بــه زارعــان پرداخــت 

شــده اســت.
ــاد کشــاورزی اســتان  ــس ســازمان جه رئی
ــان اینکــه در ســال زراعــی  ــا بی کرمانشــاه ب
ــدم  ــن گن ــزار ت ــوع ۸50 ه ــته در مجم گذش
ــه  ــد، اضاف ــد ش ــاه تولی ــتان کرمانش در اس
کــرد: در نهایــت ۶۸5 هــزار تــن محصــول از 
گندمــکاران ایــن اســتان خریــداری شــده که 
40 هــزار تــن آن گنــدم بــذری بــوده اســت.

#خبر _ ویژه

تبریزاسد فاح
A.Fallah@gmail.com

ــاد  ــگ و ارش ــی اداره کل فرهن ــاون اداری و مال مع
ــت  ــن نشس ــرقی در چهارمی ــامی آذربایجان ش اس
مجمــع همکاری هــای بیــن بخشــی ایــران و ترکیــه 
ــادی و  ــد اقتص ــای جدی ــت نظام ه ــا محوری ــه ب ک
بخش هــای راهبــردی برگــزار شــد، گفــت: جمهــوری 
ــگ و  ــا فعال ســازی عرصــه فرهن ــران ب اســامی ای
هنــر از طریــق دیپلماســی عمومــی و تأثیرگــذاری بر 
مناســبات اجتماعــی توانســته اســت از فضــای انزوا 

عبــور کنــد.
بــه گــزارش خبرنگار مــا در تبریــز، علــی پیروزمنش، 
ــر  ــود اگ ــد ب ــراق نخواه ــد اغ ــرد: بی تردی ــار ک اظه
ــدازه  ــه ان ــان ب ــایگانی در جه ــچ همس ــم هی بگویی
ایــران و ترکیــه وجــود نــدارد کــه اشــتراکات فراوانــی 
داشــته باشــند و کمتــر مردمانــی را می تــوان ســراغ 
گرفــت کــه بــه انــدازه ایرانیــان و تــرکان در زمینه های 
گوناگــون فرهنگــی، تمدنــی، زبانــی و دینــی چنــان 
مشــترک باشــند کــه گویــا هیچــگاه مرزهــای 
جغرافیایــی در بیــن ایــن دو کشــور کشــیده نشــده 

اســت. 
ــات  ــاظ مختص ــه لح ــه ب ــران و ترکی ــزود: ای وی اف
ــخ،  ــی، تاری ــی، جامعه شناس ــی، فرهنگ مردم شناس
میــراث فرهنگــی، علــم آشــپزی، آداب و رســوم 
ــم  ــان در ه ــی چن ــا زبان ــی و نهایت ــی و اجتماع دین
تنیده انــد کــه گاهــی تعجــب باستان شناســان و 
دو کشــور  هــر  برمی انگیــزد.  را  جامعه شناســان 
دارای دیــن واحــد و پیامبــر واحــدی هســتند و کمتر 
کتابــی در کتابخانه هــای ترکیــه می تــوان یافــت کــه 
در آن زبــان غنــی فارســی بــه عنــوان زبــان رســمی 
ســلجوقی و عثمانــی معرفــی و اعــام نشــده باشــد.

 وی تصریــح کــرد: در یــک کام می تــوان گفــت
 ایــران و ترکیــه دارای پیشــینه و نقــاط مشــترک 5 
هــزار ســاله هســتند و بــا ایــن مقدمــه می خواهــم 
ــم، باوجــود چنیــن اشــتراکات تاریخــی،  عــرض کن
زبانــی، دینــی، فرهنگــی و ... اکثــر مردمان دو کشــور 

از وجــود چنیــن ســرمایه ای بــی خبرنــد. 
وی افــزود:  بــا توجــه بــه فعالیــت دیپلماســی 
ــه  ــران در ابعــاد رســانه،  فرهنگــی،  مبادل عمومــی ای
ــی  ــی عموم ــای دیپلماس ــود نهاده ــی و وج و نظام
ــانه ای وزارت  ــی و رس ــز دیپلماس ــد مرک ــال مانن فع
ارتباطــات  و  فرهنــگ  ســازمان  خارجــه،   امــور 
اســامی، ســازمان صــدا و ســیما، ســازمان میــراث 
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری، وزارت 
ــل  ــور بین المل ــاوری و ام ــات و فن ــوم و تحقیق عل
حــوزه علمیــه و تغییــر رویکــرد رســانه ای و فرهنگــی 
دولــت حــزب و عدالــت و توســعه جمهــوری ترکیــه 
ــای  ــت و آمده ــی و رف ــادالت فرهنگ ــش مب و افزای
تجــاری و ســیاحتی و سیاســی خوشــبختانه چهــره 
ــوز  ــه هن ــه شــده اســت ک ــران ارائ ــری از ای واقعی ت

ــد. ــتری را می طلب ــاش بیش ــت و ت ــص اس ناق

پیروزمنــش خاطرنشــان کــرد: معتقدیــم در شــرایط 
حســاس فعلــی دشــمنان نظــام مقــدس جمهوری 
اســامی ایــران چنــد پــروژه مهــم ماننــد تحریم هــا، 
آشــوب های اجتماعــی و انــزوای جهانــی را در پیــش 
ــران  ــره ای ــیاه نمایی چه ــتای س ــد و در راس گرفته ان
ــاد  ــا متض ــیمایی کام ــان دادن س ــامی و نش اس
ــام  ــی انج ــامی اقدامات ــاب اس ــای انق ــا آرمان ه ب
ــگ و  ــه فرهن ــازی عرص ــا فعال س ــا ب ــد؛ ام داده ان
ــذاری  ــی و تأثیرگ ــی عموم ــق دیپلماس ــر از طری هن
بــر مناســبات اجتماعــی، جمهــوری اســامی ایــران 

توانســته اســت از فضــای انــزوا عبــور کنــد.
وی افــزود:  ظرفیت هــای موجــود در حوزه هــای 
مختلــف ایــران بــه خصــوص اســتان های واقــع در 
شــمال غــرب از نظــر جغرافیایی بــا موقعیت ویــژه را 
می تــوان بــا مدیریــت ارتباطــی بیــن حــوزه فرهنگ، 
هنــر و رســانه و دیپلماســی فعال تــر اســتفاده کنیــم.

وی بــا اشــاره آمــاری بــه برخــی از ایــن ظرفیت هــا 
گفــت: 120 انجمــن تخصصــی فرهنگــی و هنــری، 
150 مؤسســه فرهنگــی غیردولتــی، ۶00 نشــریه، ۸00 
کانــون تبلیغاتــی، اجــرای 70 جشــنواره، 2000 اجــرای 

نمایــش، 500 اجــرای موســیقی، 400 آموزشــگاه 
ــاب  ــده و 1500 کت ــد ش ــم تولی ــی، ۸0 فیل تخصص
ــن ظرفیت هــا هســتند. ــۀ ای منتشــر شــده از جمل

ــود  ــه وج ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک ــش تصری پیروزمن
هنرمنــدان خــاق و صاحــب فکــر و اندیشــه و 
فارغ التحصیــان دانشــگاهی و اســاتید چیره دســت 
و ماهــر در حوزه هــای مختلــف فرهنگــی و هنــری، 
ــت  ــیری حرک ــت در مس ــه می بایس ــن عرص در ای
ــی و اقتصــادی و  ــت اجتماع ــن ظرفی ــه ای ــم ک کنی
خاقانــه را بــه فضــای بین المللــی و منطقــه ای 
ــی  ــا و چالش های ــا فرصت ه ــم؛ ام ــر کنی نزدیک ت

ــود دارد. ــیر وج ــن مس ــز در ای نی
وی اضافــه کــرد: در ایــن خصــوص اهــداف و 
ــطوح  ــا س ــوند ت ــف ش ــد تعری ــتراتژی هایی بای اس
ارتباطــی و نقــاط تقاطــع میــان همســایگان و 
کشــورهایی بــا مرزهــای مشــترک مشــخص شــوند 
و چــون در ایــن سیاســت ها بخــش خصوصــی 
نقــش اصلــی را داشــته و دولــت فقط تســهیل کننده 
اســت؛ از ایــن رو خطــوط ارتباطــی مســیر فرهنــگ 
ــا کشــور  ــر و بازارهــای بین المللــی خصوصــا ب و هن

ــد مشــخص شــود.  ــه بای ترکی
وی چنــد هــدف کلــی را در ایــن راســتا عنــوان کــرد 
ــاد  ــامل ایج ــاق ش ــاد خ ــعه اقتص ــت: توس و گف
ــوق  ــت از حق ــن، صیان ــی فی مابی ــای فرهنگ بازاره
ــری و  ــار هن ــدگان آث ــوی و پدیدآورن ــادی و معن م
امــکان تعامــات فی مابیــن بیــن شــرکت های 
کارآفریــن در حــوزه صنایــع خــاق و همچنیــن 

توســعه تعامــات رســانه ای شــامل افزایــش رفــت 
و آمدهــای خبرنــگاران و همچنیــن برگــزاری تورهای 
آموزشــی، برقــراری موافقت نامــه بــا خانه هــای 
مطبوعــات یــا اتحادیه هــای رســانه، ایجــاد پایگاه هــا 
و کانال هــای ارتباطــی رســانه ای از جملــه  ایــن مــوارد 

اســت.
همکاری هــای  و  روابــط  توســعه  افــزود:  وی 
فرهنگــی و هنــری شــامل ایجــاد همــکاری بــا 
ــت های  ــه و یادداش ــد موافقت نام ــا، عق کتابخانه ه
همــکاری، برگــزاری هفته هــای فرهنگــی و هنــری، 
ــنواره ها و  ــور در جش ــی، حض ــل ادب ــزاری محاف برگ
نمایشــگاه ها،  تولیــد مشــترک محصــوالت فرهنگــی 
ــای  ــزاری رویداده ــه، برگ ــت ترجم ــری، نهض و هن
ــی  ــزه بین الملل ــف جای ــترک و تعری ــی مش فرهنگ
مشــترک، جــزء راهبردهــا بــرای ایــن اهــداف 

ــت.  ــترک اس مش
ــا  ــان دارم ب ــرد: ایم ــد ک ــان تأکی ــش در پای پیروزمن
ــی  ــاط منطق ــراری ارتب ــت و برق ــزی درس برنامه ری
ــاهد  ــب ش ــرد مناس ــاذ رویک ــرف و اتخ ــن دو ط بی
تعامــات بــا ارزش افــزوده  بــاال بیــن اصحــاب 
فرهنــگ و هنــر شــهرهای تبریــز، زنجــان، ارومیــه و 
اردبیــل بــا شــهرهای مختلــف ترکیــه خواهیــم بــود.
الزم بــه ذکــر اســت بــرای حضــور و شــرکت در ایــن 
نشســت از رؤســا و مدیــران خانه هــای مطبوعــات و 
ــز  ــور نی ــرب کش ــمال غ ــتان های ش ــانه های اس رس
دعــوت بــه عمــل آمــده بــود. ریاســت ایــن نشســت 
را نیــز کــه در محــل اتــاق بازرگانــی تبریــز برگزار شــد 
علــی نــواداد، مدیــرکل اســبق صداوســیمای اســتان 
آذربایجــان شــرقی و معــاون فعلــی سیاســی، 
ــر عهــده  امنیتــی و اجتماعــی اســتانداری اردبیــل ب

داشــت.

در چهارمین نشست مجمع همکاری های بین بخشی دو کشور تأکید شد:
تعامالت فرهنگی و رسانه ای ایران و ترکیه توسعه یابد

همدان، میزبان اجالس اعضای وابسته 
به سازمان جهانی گردشگری
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در نشســت خبــری نخســتین نمایشــگاه بین المللــی 
بهــره وری آب و انــرژی در ســاختمان، صنعــت و 
حمل ونقــل بــا رویکــرد حفــظ محیــط زیســت و 
و  تجهیــزات  بین المللــی  نمایشــگاه  هفدهمیــن 
ــور  ــا حض ــه ب ــی ک ــی و گرمایش ــات سرمایش تأسیس
ســاختمان،  مهندســی  نظــام  ســازمان  رئیــس 
ــی ســاختمان و اداره کل راه  ــررات مل رئیــس اداره مق
و شهرســازی، عضــو هیئت مدیــره ســازمان نظــام 
مهندســی، رئیــس کمیســیون انــرژی، محیط زیســت 
و اســتاندارد مصالــح ســاختمانی ســازمان نظــام 
مهندســی کشــور بــه میزبانــی شــرکت نمایشــگاه های 
ــدات  ــزار شــد، تهدی ــان برگ ــی اســتان اصفه بین الملل
ناشــی از تغییــر اقلیــم و پدیــده فرونشســت و 
عنــوان  بــه  انــرژی  و  آب  در حــوزه  ســوءمصرف 
ــر و  ــال حاض ــران در ح ــاد بح ــل ایج ــن عوام مهم تری

ــدند. ــرح ش ــده مط آین

 لــزوم دســتیابی فعـاالن ساخت وساز به 
اســتانداردهـای روز

شــرکت  عامــل  مدیــر  یارمحمدیــان،  علــی 
نمایشــگاه های بین المللــی اســتان اصفهــان، بــا 
اشــاره بــه اســتقبال 100 هــزار نفــری از نمایشــگاه کتاب 
و فــروش 6 میلیــارد تومانــی آن گفــت: برگــزاری 
مســئولیت های  زمــره  در  فرهنگــی  رویدادهــای 
اجتماعــی و فرهنگــی شــرکت نمایشگاه هاســت. 
ــازی آب  ــگاه بهینه س ــتین نمایش ــزاری نخس وی برگ
ــل از 27  ــت و حمل ونق ــاختمان، صنع ــرژی در س و ان
ــی  ــگاه بین الملل ــن نمایش ــاه و هفدهمی ــا 30 دی م ت
ــا 2  ــان ت ــی از 29 آب ــی و گرمایش ــزات سرمایش تجهی
ــرف  ــره وری و مص ــت به ــتای اهمی ــاه را در راس آذرم
بهینــه بیــان کــرد و افــزود: بیــش از نیمــی از مصــرف 
انــرژی در بخــش ســاختمان متمرکــز شــده و هنــوز 
بســیاری از فعــاالن ساخت وســاز عزمــی جــدی بــرای 

ــد.  ــه اســتانداردهای روز ندارن دســتیابی ب
بازیافــت  سیســتم های  نمایــش  از  یارمحمدیــان 

انــرژی، تجهیــزات ســاختمانی کاهنده مصــرف انرژی، 
انــواع عایق هــای حرارتــی، صوتــی، سیســتم های 
ــوع،  ــه مطب ــه تهوی ــز ب ــی مجه ــی و گرمایش سرمایش
ــتم های  ــرژی و سیس ــمند ان ــرل هوش ــتم کنت سیس
بازرســی درزمینــه بهــره وری انــرژی در نخســتین 

ــر داد.  ــرژی خب ــره وری آب و ان ــگاه به نمایش
ــی  ــی و سرمایش ــگاه گرمایش ــن نمایش وی هفدهمی
ــی  ــان را حاک ــا پشــتوانه ای خــوب در اســتان اصفه ب
ــرای  ــه ب ــی ک ــته بندی های دقیق ــا و دس از حمایت ه
حضــور در نمایشــگاه صــورت گرفتــه، دانســت و آن را 
یکــی از نمایشــگاه های برتــر اســتان در کشــور نامیــد. 

 احیانشدن زاینده رود، تشدید فرونشست 
زمین

نظــام  رئیــس ســازمان  غالمحســین عســگری، 
ــل  ــگاه را مح ــزاری نمایش ــاختمان، برگ ــی س مهندس
تالقــی افــکار مســئوالن اجرایــی و عرضه کننــدگان 
و  مصالــح  مفیدبــودن  بــر  و  نامیــد  محصــوالت 

ــرد.  ــد ک ــور تأکی ــرای کش ــزات ب تجهی
وی بــا اشــاره بــه بیشــترین مصــرف و هدررفــت 
ــل  ــه دلی ــاختمان ها ب ــور در س ــیلی کش ــرژی فس ان
رعایت نشــدن اســتانداردهای ســاختمانی، وظیفــه 
ــط را توجــه  طراحــان ســاختمان و ســازمان های مرتب
بــه مقــررات ســاختمانی مانــع از هدررفــت انــرژی کــه 
حاصــل زحمــات فــراوان اســت، مطــرح کــرد و افــزود: 

آیتم هــای ایــن نمایشــگاه، راهکارهایــی درزمینــه 
ــرژی هســتند.  ــه ان مصــرف بهین

عســگری زمــان برگــزاری نمایشــگاه در فصل زمســتان 
ــوا  ــی ه ــورژن و آلودگ ــده این ــاهد پدی ــه در آن ش را ک

هســتیم، فرصــت مناســبی عنــوان کــرد. 
رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان بــا 
ــه وجــود بحــران و تهدیــدات جــدی پدیــده  اذعــان ب
فرونشســت در ســاختمان ها به ویــژه در اصفهــان 
بــه دلیــل عــدم مدیریــت و بهــره وری بهینــه از منابــع 
ــت در  ــا قاطعی ــام مهندســی قصــد دارد ب ــزود: نظ اف
اجــرای مقــررات ســاختمان وارد عمــل شــود و انتظــار 

ــازمان ها را دارد.  ــر س ــا دیگ ــکاری ب هم
ــر نقــش رســانه ها در نهادینه ســازی ایــن  عســگری ب
امــر تأکیــد کــرد و هشــدار داد: وجــود ترک در ســقف و 
دیوارهــا در ســاختمان هایی کــه فرســوده نیســتند، بــه 

دلیــل فرونشســت زمین اســت. 
وی تصریــح کــرد: اگــر زاینــده رود احیــا نشــود، 
ــدی  ــه تهدی ــود ک ــدید می ش ــن تش ــت زمی فرونشس
و  اصفهــان  تاریخــی  پل هــای  بــرای  جــدی 

 . ســت ن ها ختما سا
عســگری یــادآور شــد: راه حل هایــی بــرای مقابلــه بــا 
ایــن خطــر بــزرگ وجــود دارد؛ ولــی انجــام نداده ایــم. 
بایــد از شــعار و کنفرانــس رهــا و بــه طــور جــدی وارد 

عمــل شــد.

 کاربرد سیستم های متناسب با اقلیم و 
جغرافیا

احمدرضــا طاهــری اصــل، رئیــس کمیســیون انــرژی، 
محیــط زیســت و اســتاندارد مصالــح ســاختمانی 
ســازمان نظــام مهندســی کشــور، بــا صحبــت از 
اهمیــت تولیــد مصالحــی کــه مصــارف انــرژی و 
آســیب محیــط زیســتی کمتــری دارنــد و تأمیــن رفــاه 
و آســایش درنتیجــه تجهیــزات مطلــوب، از برگــزاری 
همایــش ســاختمان پایــدار و انــرژی، چالش هــا 
چگونگــی  و  تخصصــی  نشســت   10 راهکارهــا،  و 
ــی  ــرژی، 10 کارگاه تخصص ــره وری ان ــه به ــتیابی ب دس
ــای  ــد و روش ه ــزات جدی ــات و تجهی ــی امکان طراح
طــی  انــرژی  مصــرف  بهــره وری  و  بهینه ســازی 

ــر داد.  ــگاه خب ــزاری نمایش برگ
ــتم های  ــرد سیس ــر کارب ــد ب ــا تأکی ــل ب ــری اص طاه
ــا توجــه بــه  ــا اقلیــم و جغرافیــا افــزود: ب متناســب ب
45درصــد مصــرف انــرژی در ســاختمان ها، بایــد 
و هوشمندســازی سیســتم های  بهینه ســازی  بــه 
فعلــی، آمــوزش فعــاالن ســاختمان و عرضه کننــدگان 

ــم.  ــزات بپردازی تجهی
ــم و دسترســی  ــر اقلی ــه بحــران تغیی وی در اشــاره ب
ــع،  ــالف مناب ــش ات ــر کاه ــیدی، ب ــرژی خورش ــه ان ب
ــه  بازیافــت آب خاکســتری و اســتفاده از فاضــالب ب

ــد کــرد. ــوان طــالی کثیــف تأکی عن

زهرا نصیریگروه اصفهان
Z.Nasiri@eskimia.ir

فرمانــده انتظامــی اســتان اصفهــان دربــاره 
کمبــود مراکــز معاینــه فنــی خــودرو در اصفهــان 
ــان، 4  ــی اصفه ــه فن ــروه معاین ــت: در کارگ گف
ایســتگاه بــرای غــرب اســتان تعریــف و مصوب 
ــاز  ــت آن هــا آغ ــه زودی فعالی شــده اســت و ب

می شــود.
نشســت  در  معصوم بیگــی  مهــدی  ســردار 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــگاران ب ــا خبرن ــری ب خب
مراکــز موجــود معاینــه فنــی خــودرو در اصفهان 
ــانی  ــاده خدمت رس ــیفته آم ــورت 3 ش ــه ص ب
بــه شــهروندان بــرای کنتــرل خــودرو هســتند، 
ــرد را  ــرح زوج و ف ــم ط ــالش می کنی ــزود: ت اف
همزمــان بــا تهــران در اصفهــان اجرایــی کنیــم؛ 
همچنیــن برخــورد بــا خودروهــای دودزا در 
معابــر شــهری را شــروع کرده ایــم؛ بــه طــوری 

کــه بــدون اســتثنا خودروهــای پلیــس را نیز در 
ــم. ــه مــورد بررســی قــرار داده ای ایــن زمین

وی دربــاره نقــش ملــی اصفهــان در مبــارزه بــا 
ــواع  ــن ان ــش از 22 ت ــزود: بی ــدر اف ــواد مخ م
ــواد مخــدر در ســال جــاری کشــف شــده و  م
40درصــد افزایــش کشــف را نســبت بــه مــدت 
ــواد  ــد م ــم. 100 بان مشــابه ســال گذشــته داری
ــده  ــه ش ــا مقابل ــا آن ه ــایی و ب ــدر شناس مخ
اســت؛ باندهایــی با بیــش از 500 کیلوگــرم مواد 

ــته ایم. ــاد داش ــدر زی مخ
ــق اســتانداردهای  ــه اینکــه طب ــا اشــاره ب وی ب
جهانــی بایــد بــه ازای هــر هــزار نفــر 6 پلیــس 
ــتان  ــه داد: در اس ــد، ادام ــته باش ــود داش وج

اصفهــان همیــن امــروز شــاید نیــاز بــه 20 
پاســگاه پلیــس داشــته باشــیم؛ امــا بــا توجــه 
بــه شــرایط نمی شــود و نتیجــه آن ایــن اســت 
کــه همــکاران مــا زحمــت دوچندانــی را متحمل 

می شــوند.
فرمانــده انتظامــی اســتان اصفهــان با اشــاره به 
ــه ســرقت اقدامــات  ــوط ب اینکــه در حــوزه مرب
خوبــی انجــام شــده و قــرارگاه مبــارزه بــا 
ســرقت در شــهر اصفهــان فعــال اســت، گفــت: 
ــال  ــرارگاه فع ــن ق ــان ای ــتان اصفه در شهرس
اســت؛ در ســال جــاری 94 بانــد ســرقت 
ــوط  ــورد مرب متالشــی شــده و بیشــترین برخ
ــایر  ــودرو، س ــرقت خ ــزل، س ــرقت من ــه س ب

ــه عنــف و ســرقت احشــام  اماکــن، ســرقت ب
ــت. ــوده اس ب

ــارزه  ــرد: در حــوزه مب ــح ک معصوم بیگــی تصری
بــا قاچــاق کاال و ارز برخــورد نســبت بــه مــدت 
مشــابه ســال گذشــته 50درصد افزایش داشــته 
اســت. اجــرای طرح هــای سراســری مبــارزه بــا 

ــته؛  ــش داش ــد افزای ــاق کاال و ارز 42درص قاچ
بیــش از 75 میلیــارد تومــان ارزش ریالــی 
ــای قاچــاق کشــف مکشــوفه در ســطح  کااله
اســتان در ســال جــاری بــوده اســت؛ بخشــی 
از این هــا بــه گمــرک تحویــل داده شــده و 
بخشــی توســط تعزیــرات بایــد تعییــن تکلیــف 

شــود.
وی اضافــه کــرد: در حــوزه احتــکار حــدود 250 
ــده،  ــداری می ش ــا کاال نگه ــه در این ه ــار ک انب
در ســطح اســتان بررســی شــده و بیــش از 40 
ــود  ــده در آن وج ــاس احتکارش ــه اجن ــار ک انب
داشــته، پلمــب و بــا آن هــا برخورد شــده اســت.

وی خاطرنشــان کــرد: در ســال جــاری حــدود 
ــد. در  ــن رفتن ــفر اربعی ــه س ــر ب ــون نف 2 میلی
اصفهــان ایــن عــدد در ســال گذشــته 70 هــزار 
نفــر بــوده و امســال 150 هــزار ویــزا بــرای 

ــت. ــده اس ــه ش ــن گرفت اربعی

 رئیس پلیس استان اصفهان:

در اصفهان به 20 پاسگاه پلیس نیاز داریم

اجرای طرح بهینه سازی مصرف انرژی 
در 5 هزار موتورخانه استان اصفهان

طــرح بهینه ســازی مصــرف انــرژی موتورخانه هــا  کیمیای وطن
ــزار  ــدود 5 ه ــی در ح ــمگیر گاز طبیع ــی چش ــدف صرفه جوی ــا ه ب

موتورخانه استان اصفهان اجرایی می شود.
مدیــر کل ســتاد بحــران اســتانداری اصفهان در نشســتی کــه با حضور 
ــام  ــس ســازمان نظ ــان، رئی ــل شــرکت گاز اســتان اصفه ــر عام مدی
ــی  ــان و نمایندگان ــر کل اداره اســتاندارد اســتان اصفه مهندســی، مدی
ــه میزبانــی شــرکت گاز برگــزار  از شــرکت ها و ســازمان های اســتان ب
شــد، گفــت: در طــرح بهینه ســازی موتورخانه هــا بــا اجــرای راهکارهــای 
بهینه ســازی شــامل معاینــه فنــی موتورخانه هــا و تنظیــم مشــعل آن، 
ــی  ــق کاری حرارت ــه، عای ــرل هوشــمند موتورخان نصــب سیســتم کنت
منبــع انبســاط بــاز و نصــب دســتگاه رســوب گیر و راهکارهــای دیگــر، 
می تــوان مصــرف ســوخت را دســت کم 30 تــا 40درصــد کاهــش داد. 
ــا  ــازی موتورخانه ه ــرح بهینه س ــزود: در ط ــه فروش اف ــور شیش منص
هــزار   5 در  فــوق  راهکارهــای  اجــرای  بــرای  اســت  نظــر  در 
اقــدام  تجــاری  و  اداری  مســکونی،  ســاختمان های   موتورخانــه 
شــود. وی یکــی از مهم تریــن گلوگاه هــای هدررفــت انــرژی را 
موتورخانه هــای گرمایشــی ســاختمان ها دانســت و گفت: کالن شــهرها 
و شهرســتان های سردســیر در اولویــت اجــرای طــرح هوشمندســازی 
ــی متوســط  ــه طــور کل ــادآور شــد: ب ــد. وی ی ــرار دارن ــا ق موتورخانه ه
مصــرف انــرژی در بخــش ســاختمان در کشــورمان بیــش از 2,6 برابــر 

ــاختمان های  ــبت در س ــن نس ــت و ای ــی اس ــرف جهان ــط مص متوس
اداری و دولتــی، بــه 4 تــا 5 برابــر متوســط مصــرف جهــان می رســد.

ــات  ــا، حــدود 50درصــد تلف ــی موتورخانه ه وی گفــت: سیســتم کنون
انــرژی دارد کــه اجــرای بعضــی راهکارهــا در موتورخانه هــا، دســت کم 
ــات  ــی تلف ــت؛ باق ــد داش ــراه خواه ــه هم ــی ب ــد صرفه جوی 30درص
انــرژی نیــز مربــوط بــه راندمان بســیار پاییــن احتــراق و انتقــال حرارت 
در مشــعل و بویلــر اســت کــه بــا جایگزینــی فناوری هــای جدیــد مانند 

بویلــر چگالشــی، ایــن میــزان اتــالف نیــز کاهــش می یابــد.
در کشــور مــا ســهم مصــرف انــرژی در بخش خانگــی و تجــاری حدود 
ــال های  ــد در س ــن رون ــت و ای ــرژی اس ــرف ان ــد از کل مص 40درص
ــان  ــی ها نش ــت. بررس ــوده اس ــش ب ــه افزای ــان رو ب ــته همچن گذش
می دهــد بیشــترین ســهم از مصــرف نهایــی انــرژی در بخــش خانگی 
ــه  ــی و گاز طبیعــی اســت؛ ب ــه فرآورده هــای نفت ــوط ب و تجــاری مرب
طــوری کــه حــدود 30درصــد از گاز طبیعــی کشــور در بخش ســاختمان 
ــوخت در  ــرف س ــازی مص ــن رو بهینه س ــد؛ از ای ــرف می رس ــه مص ب
ایــن بخــش بســیار ضــروری و منطقــی اســت.در ایــن نشســت مدیــر 
عامــل شــرکت گاز اســتان اصفهان گفــت: اجرای طرح هوشمندســازی 
ــراق  ــوالت احت ــد محص ــش تولی ــه در کاه ــی و چ ــه در صرفه جوی چ
بســیار مؤثــر است.ســید مصطفــی علــوی بــا اظهــار خرســندی از بحث 
اجباری شــدن اســتاندارد موتورخانه هــا و برچســب گذاری انــرژی 
بــرای کاهــش میــزان آلودگــی افــزود: یکــی از راهکارها برای دســتیابی 
بــه کاهــش انتشــار گازهــای گلخانــه ای، بهینه ســازی مصــرف انــرژی 

اســت.

ــی  ــاب و کتابخوان ــه کت ــواز هفت ــم پیش مراس کیمیای وطن
ــایپا در  ــپاهان و س ــم س ــن دو تی ــابقه بی ــاز مس ــش از آغ پی

ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
ــر  ــا حضــور دکت ــی ب ــاب و کتابخوان ــه کت مراســم پیشــواز هفت
ــس  ــدی رئی ــد عی ــان، محم ــوروزی شــهردار اصفه ــدرت هللا ن ق
ــان،  ــی و ورزشــی شــهرداری اصفه ــی، اجتماع ســازمان فرهنگ
مســعود تابــش مدیــر عامــل باشــگاه ســپاهان اصفهــان و کادر 
فنــی و بازیکنــان تیم هــای ســپاهان و ســایپا بــا شــعار »کتــاب، 
ــا و  ــور کتابخانه ه ــوی اداره ام ــی« از س ــمان دانای ــرواز در آس پ
کتابخانــه مرکــزی در ورزشــگاه نقــش جهــان اصفهــان برگــزار 

شــد.
قــدرت هللا نــوروزی پیــش از آغــاز مســابقه بیــن تیم هــای 
ــر  ــش، مدی ــعود تاب ــا مس ــدار ب ــن دی ــایپا ضم ــپاهان و س س
عامــل باشــگاه فــوالد مبارکــه ســپاهان، بــه رختکــن تیــم فوتبال 
ســپاهان رفــت و پــس از گفت وگــو بــا مربــی و بازیکنــان ایــن 
تیــم در محوطــه کنــاری زمیــن چمــن ورزشــگاه از نمــاد هفتــه 

کتــاب و کتابخوانــی رونمایــی کــرد.
ــرمربی  ــی س ــی دای ــه عل ــان ب ــهردار اصفه ــم، ش ــن مراس در ای
تیــم ســایپا، امیــر قلعه نویــی ســرمربی تیــم ســپاهان اصفهــان، 
ــم  ــای دو تی ــران داوری و کاپیتان ه ــابقه، ناظ ــن مس داوران ای
کتاب هایــی بــا عناویــن »نیمکــت داغ«، »فوتبــال علیــه 
فوتبــال«، »روزی روزگاری فوتبــال« و »فوتبــال و فلســفه، ذهــن 

ــا« اهــدا کــرد. ــازی زیب ــا، ب زیب
ــش  ــن مســابقه، در اســکوربورد ورزشــگاه نق ــاز ای ــش از آغ پی
ــراد  ــرای اف ــی ب ــه و کتابخوان ــاره مطالع ــی درب ــان پیام های جه
حاضــر در ورزشــگاه ارائــه و از مــردم دعــوت شــد تــا به مناســبت 
هفتــه کتــاب در یــک مانــور شــهری در تاریــخ 24 تــا 26 آبان مــاه 

کــه در 3 نقطــه از شــهر انجــام می گیــرد، شــرکت کننــد.
شــهردار اصفهــان در ایــن مراســم گفــت: هــدف از ایــن اقــدام، 
ــگ  ــج فرهن ــان، تروی ــار جوان ــابقه کن ــای مس ــر تماش ــالوه ب ع
کتابخوانــی در مکانــی اســت کــه شــور و نشــاط وجــود دارد تــا 
پیونــدی میــان ورزش و کتابخوانــی ایجــاد شــود. ورزش و کتاب 
ــن دو  ــد ای ــه ســالمت جســم و روح منجــر می شــوند و پیون ب

حرکتــی در جهــت خــوب اندیشــیدن اســت.
محمــد عیــدی، رئیــس ســازمان فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی 
ــان و  ــه بازیکن ــدم ب ــن خیرمق ــز ضم ــان، نی ــهرداری اصفه ش
ــا،  ــف م ــی از وظای ــت: یک ــار داش ــایپا اظه ــم س ــی تی کادر فن
نهادینه ســازی فرهنــگ شــهروندی بــه عنــوان شــهرداری اســت 
ــه در 90  ــت ک ــهروندی اس ــه ش ــن مدرس ــال، بزرگ تری و فوتب
دقیقــه تابلویــی واقعــی از زندگــی چندســاله را رودرروی افــراد 

ــد. ــرار می ده ق
وی خاطرنشــان کــرد: امیدواریــم ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی 
و ورزشــی شــهرداری اصفهــان بــا همــکاری ســازمان های 
مختلــف، بتوانــد فرهنــگ شــهروندی را در حــوزه ورزش و 
باشــگاه های ورزشــی کــه بیشــتر در قالــب هیئت هــا هســتند، 

توســعه دهــد.

#خبر_گردی

کوتاه اخبار 

مجوز افزایش سرمایه ۸5درصدی 
ذوب آهن اصفهان صادر شد

ســازمان بــورس و اوراق بهــادار مجــوز  کیمیای وطن
افزایــش ســرمایه 28 هــزار و 322 میلیــارد ریالــی 
)85درصــدی( شــرکت ذوب آهــن از محــل مــازاد تجدید 

ارزیابی دارایی های این شرکت را صادر کرده است.
مدیــر راهبــری شــرکت ها، امــور مجامــع و ســهام 
شــرکت ذوب آهــن اصفهــان بــا اعــالم ایــن خبــر 
ــاده  ــی فوق الع ــع عموم ــزاری مجم ــان برگ ــاره زم درب
ایــن شــرکت بــرای تصویــب افزایــش ســرمایه گفــت: 
ــه کثیراالنتشــار شــرکت  ــق روزنام ــن موضــوع از طری ای
ــرای آگاهــی ســهام داران  ــدال ب ــن ســامانه ک و همچنی
ــرادی  ــرم شــرکت اطالع رســانی شــده اســت و اف محت
کــه در زمــان برگــزاری مجمــع ســهام دار شــرکت باشــند، 

ــق خواهــد گرفــت. ــا تعل ــه آنه ــزه ب ســهام جای
روح هللا فاضل پــور بــه توقــف نمــاد معامالتــی ایــن 
براســاس  داشــت:  اظهــار  و  اشــاره کــرد  شــرکت 
دســتورکار اجرایــی نحــوه انجــام معامــالت اوراق بهــادار 
در فرابــورس ایــران، زمــان توقــف نمــاد معامالتــی، یــک 
روز کاری پیــش از برگــزاری مجمــع عمومــی صاحبــان 
ســهام اســت و بازگشــایی نمــاد نیــز در شــرایط معمــول 
ــع  ــزاری مجم ــان برگ ــس از زم ــر دو روز کاری پ حداکث

ــود. خواهــد ب
و  شــبانه روزی  تــالش  بــا  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
پیگیری هــای مســتمر هیئت مدیــره و مدیــر عامــل 
شــرکت توانســتیم ایــن حجــم ســنگین از کار را در کمتر 
ــی  ــرد: موضوع ــح ک ــر برســانیم، تصری ــه ثم ــاه ب از 6 م
ــا  ــد؛ ام ــر بیای ــه نظ ــاده ب ــگاه اول س ــاید در ن ــه ش ک
بــرای شــرکتی همچــون ذوب آهــن اصفهــان کــه تعــداد 
تجهیــزات و ماشــین آالت آن بســیار زیــاد و رقــم ریالــی 
آن نیــز بســیار اســت، کار بســیار دشــوار و ســنگینی بــود.

مدیــر راهبــری شــرکت ها، امــور مجامــع و ســهام 
شــرکت ذوب آهــن اصفهــان بــه تأثیــرات مثبــت 
ــن  ــت: ذوب آه ــت و گف ــز پرداخ ــرمایه نی ــش س افزای
ــا ایــن افزایــش ســرمایه از شــمول مــاده 141 الیحــه  ب
ــا  ــد و ب ــد ش ــارج خواه ــارت خ ــون تج ــی قان اصالح
افزایــش مبلــغ ســرمایه شــرکت بــه 6150 میلیــارد 
ــد  ــمگیری خواه ــود چش ــه بهب ــبت مالکان ــان، نس توم
داشــت کــه ایــن موضــوع نیــز در بهبــود رتبــه اعتبــاری 
شــرکت نــزد بانک هــا و کاهــش نــرخ مؤثــر تســهیالت 

ــت. ــذار اس ــز اثرگ ــرکت نی ــی ش ــی دریافت مال
ــه  ــایعه پراکنی هایی ک ــاد از ش ــا انتق ــور ب روح هللا فاضل پ
ــدن  ــا تأییدنش ــدن ی ــه انجام نش ــدت درزمین ــن م در ای
افزایــش ســرمایه شــرکت وجــود داشــت، از ســهام داران 
ــه  ــایعاتی ک ــی و ش ــار جعل ــه اخب ــت ب ــرکت خواس ش
دربــاره ســهام ایــن شــرکت منتشــر می شــود، توجهــی 
نکننــد و تمامــی اخبار و مســتندات رســمی شــرکت را از 

ســامانه کــدال پیگیــری کننــد.

انجام 55 عملیات امدادی 
توسط هالل احمر اصفهان

گروه اصفهان پریسا خاکبازان
P.Khakbazan@eskimia.ir

معــاون امــداد و نجــات جمعیــت هــالل احمــر اســتان 
ــه 187  ــی ب ــران اصفهان ــانی نجاتگ ــان از امدادرس اصفه
حادثه دیــده در هفتــه گذشــته خبــر داد و گفــت: در طــول 
ــه توســط  ــدادی 55 حادث ــه گذشــته، پوشــش ام هفت

امدادگــران ایــن جمعیــت انجــام شــده اســت.
 داریــوش کریمــی در ادامــه بــه حــوادث تحــت پوشــش 
جمعیــت هــالل احمــر اســتان در بــازه زمانــی 12 تــا 18 
مهرمــاه اشــاره و خاطرنشــان کــرد: در ایــن بــازه زمانــی 
29 حادثــه جــاده ای، 10 حادثــه شــهری، 9 مــورد خدمات 
ــی و  ــه صنعت ــتان، 2 حادث ــه کوهس ــوری، 3 حادث حض
کارگاهــی، 1 حادثــه بــرف و کــوالک، 1 حادثــه ســاحلی 
توســط نیروهــای امــدادی جمعیت هــالل احمر اســتان 

پوشــش داده شــد.
ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه اینکــه در طــول ایــن 
ــای  ــط تیم ه ــازی توس ــات رهاس ــورد عملی ــدت 4 م م
عملیاتــی ایــن جمعیــت صــورت گرفتــه اســت، تصریــح 
ــب  ــت در قال ــن جمعی ــی ای ــروی عملیات ــرد: 179 نی ک
65 تیــم عملیاتــی بــا همراه داشــتن تجهیــزات الزم 
ــانی  ــه خدمت رس ــده ب ــای یادش ــدادی در عملیات ه ام

ــد. ــدگان پرداختن ــه حادثه دی ب

برگزاری همایش دیدگاه های علوم 
قرآنی آیت هللا فاضل لنکرانی )ره( 

در اصفهان
گروه اصفهان فوزیه خاکبازان

F.Khakbazan@eskimia.ir

ملــی  همایــش  علمــی  پیش نشســت  ســومین 
دیدگاه هــای علــوم قرآنــی آیــت هللا فاضــل لنکرانــی)ره( 
ــر واحــد در تفســیر و بررســی  ــوان »حجیــت خب ــا عن ب
آیــات تحــدی از دیــدگاه آیــت هللا لنکرانــی« 21 آبان مــاه 
ــت  ــی مدیری ــت فرهنگ ــت معاون ــه هم ــان ب در اصفه
برگــزار   حــوزه علمیــه خواهــران اســتان اصفهــان 

می شود.
ــران  ــه خواه ــوزه علمی ــت ح ــی مدیری ــاون فرهنگ مع
ــن نشســت  ــه گفــت: ای ــن زمین ــان در ای اســتان اصفه
ــی،  ــی اصفهان ــود ملک ــالم محم ــور حجت االس ــا حض ب
ــاگردان  ــوزه و از ش ــی ح ــطوح عال ــتاد س ــق و اس محق
محســن  دکتــر  و  لنکرانــی)ره(  فاضــل  آیــت هللا 
ــوان ســخنران  ــه عن ــش ب ــی همای ــر علم ــرزاده دبی قم
پیش نشســت، 25 مهرمــاه ســال جــاری در ســالن 
مدیریــت حــوزه علمیــه خواهران اســتان اصفهــان برگزار 

می شــود.
صدیقــه بهشــتی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن برنامــه علمی 
ــکاری  ــا هم ــار)ع( و ب ــه اطه ــی ائم ــز فقه ــط مرک توس
مدیریــت حــوزه علمیــه خواهران اســتان اصفهــان برگزار 
می شــود، گفــت: ایــن نشســت بــرای آگاهــی و ارتقــای 
ســطح علمــی و نــگارش مقــاالت بــا عنــوان »حجیــت 
خبــر واحــد در تفســیر و بررســی آیــات تحــدی از دیدگاه 
ــطوح  ــتادان س ــالب و اس ــژه ط ــی« وی ــت هللا لنکران آی

عالــی تفســیر اســتان اصفهــان برگــزار می شــود.

امروز دوشنبه 21 آبان ماه 1397 - سال چهارم - شماره 848 روزنامه

گهی مزایده تجدید آ

احمدرضا محسنی - شهردار داران

کاربری مسکونی واقع در  گذاری 12 قطعه زمین با  شهرداری داران  با استناد مصوبه شماره 330-97/6/11 شورای محترم اسالمی شهر داران در نظر دارد نسبت به وا
شهرک نیروی انتظامی و کوی کاوه براساس نرخ کارشناسی به قرار ذیل به صورت مزایده به فروش برساند.

کل مبلغ را بحساب 1-4311846512-1414بانک انصار بنام سپرده جاری شهرداری داران واریز نمایند و فیش مربوطه را ضمیمه  1- پیشنهاددهندگان بایستی %5 
پیشنهاد خود نمایند مطالبات قابل قبول نمی باشد.

گهی امضا شده مزایده )ب( شامل پیشنهاد قیمت. کت )الف( شامل 5% فیش واریزی و آ 2- پیشنهاد دهندگان باید قیمت پیشنهادات خود در دو پا
ک و مهر شده به دفتر حراست شهرداری تحویل نمایند.  کت ال 3- پیشنهادات از روز شنبه 97/8/12 تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 97/8/24 در پا

4- پیشنهادات رسیده در روز شنبه تاریخ 97/8/26 باز وقرائت خواهد شد. 
5- سپرده نفر دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در شهرداری باقی مانده و چنانچه نفر اول از عقد قرارداد پس از یک هفته خودداری نماید سپرده او به نفع 

شهرداری ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد و در صورتی که نفر دوم هم از انعقاد قرارداد خودداری نمود سپرده او نیز ضبط و نفر سوم همچنین. 
6- کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار خواهد بود. 

7- پیشنهاددهندگان باید قانون منع دخالت کارکنان دولت را رعایت بنمایند. 
8- بهای زمین نقدا و به صورت یکجا دریافت خواهد شد. 

کمیسیون پیشنهادات مبهم و مخدوش را رد خواهد نمود )یک درصد بیشتر  از  9- پیشنهاددهندگان باید قیمت پیشنهادی خود را بطور دقیق مشخص نمایند و 
باالترین قیمت(. 

10- هزینه  مالیات و صدور سند و پروانه ساختمان و تفکیک و خدمات و هزینه های دیگر  به عهده خریدار می باشد و شهرداری هیچ گونه تعهدی در قبال آن ندارد. 
11- جهت اطالع از مساحت و موقعیت زمین های مورد نظر  به دفتر  فنی یا نقشه منصوب در تابلوی اعالنات شهرداری مراجعه نمایید. 

12- الزم به ذکر است در صورتی که برنده مزایده دارای مطالباتی از شهرداری باشد مبلغ کل زمین به هیچ وجه با مطالبات تهاتر  نخواهد شد. 
گهی را به منزله قبولی کلیه شرایط آن مهر و امضا نموده و ضمیمه فیش بانکی خود نمایند.  13- پیشنهاددهندگان باید ذیل این برگه آ

گهی به عهده برنده مزایده می باشد.  14- هزینه آ
15- خریدار باید قیمت زمین را ظرف مدت یک هفته به حساب شهرداری واریز  در غیر اینصورت سپرده او به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 

کتهای پیشنهادی الزامی می باشد. ک زمین مورد نظر بر روی پا 16- درج نام و نام خانوادگی شرکت کننده و شماره پال

قیمت مساحت ک شماره پال ردیف محل قیمت مساحت ک شماره پال ردیف محل
331.500.000 217.48 41 12 325.000.000 200 39/1 1

- - - - 325.000.000 200 40/1 2

- - - - 312.000.000 200 41/1 3

- - - - 312.000.000 200 43/1 4

- - - - 338.000.000 200 46/1 5

- - - - 357.500.000 200 54/1 6

357.500.000 200 55/1 7

351.000.000 200 57/1 8

364.000.000 200 58/1 9

370.500.000 200 60/1 10

377.000.000 200 61/1 11
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کوتاه از اصفهان
مدیر عامل انجمن روشن بین 

 اصفهان در گفت وگوی اختصاصی با 
کیمیای وطن:

جشن هفته کتاب با محوریت 
نابینایان برگزار می شود

گروه اصفهان فاطیما جاللی
F.Jalali@eskimia.ir

مدیــر عامــل انجمــن روشــن بین اصفهــان در گفت وگــوی 
اختصاصــی بــا کیمیــای وطــن گفــت: بــا همــکاری ایــن 
انجمــن بخــش نابینایــان کتابخانــه ولــی عصــر اصفهــان، 
نهــاد کتابخانه هــای عمومــی و ســازمان بهزیســتی اســتان 
اصفهــان، مراســم جشــن هفتــه کتــاب برگــزار می شــود.

ــا اشــاره بــه وجــود بیــش از 7 هــزار  علیرضــا حیــدری ب
ــن  ــان هــدف از برگــزاری ای ــا در اســتان اصفه و 500 نابین
ــا  ــس ب ــج ان ــاب، تروی ــه کت ــت هفت ــه را گرامیداش برنام
ــل از  ــول و تجلی ــان معل ــی در مخاطب ــاب و کتابخوان کت
معلــوالن فعــال در عرصه هــای کتــاب و کتابخوانــی 
ــه  ــئوالن ب ــران و مس ــب مدی ــزود: ترغی ــرد و اف ــوان ک عن
همــکاری هرچــه بیشــتر بــرای رفع مشــکالت معلــوالن در 
حوزه هــای مربــوط بــه نشــر کتــاب و کتابخوانــی، از دیگــر 

ــه اســت. ــن برنام ــداف ای اه
وی بــا اشــاره بــه اینکــه از تعــداد نابینایان اصفهــان 3 هزار 
نفــر آن هــا در شــهر اصفهــان ســاکن اند، افــزود: ایــن تعداد 
همگــی نابینــای مطلــق نیســتند و درصــد بســیاری از آنهــا 
ــت  ــن رو الزم اس ــد؛ از ای ــکیل می دهن ــان تش را کم بینای
ــر خاصــی اندیشــیده  ــوالن تدابی ــن گــروه از معل ــرای ای ب

شــود.
حیــدری بــا اظهــار اینکــه در شــهر اصفهــان چهــار ســازمان 
مردم نهــاد فعــال در حــوزه نابینایــان وجــود دارد کــه ایــن 
انجمن هــا در شــهرهای کاشــان، خمینی شــهر و شــهرضا 
هــم فعــال هســتند، ادامــه داد: معلــوالن 10درصــد جامعــه 

را شــامل می شــوند کــه متولــی آنهــا بهزیســتی اســت.
ــا  ــه ب ــان در مقایس ــداد نابینای ــت: تع ــئول گف ــن مس ای
افــراد ســالم چنــدان زیــاد نیســت کــه بتوانیــم امکانــات 
ــه  ــا دو کتابخان ــم؛ ام ــاد کنی ــان ایج ــی برایش اختصاص
ــاص دارد و در  ــان اختص ــش نابینای ــه بخ ــان ب در اصفه
دانشــگاه های اصفهــان، پیــام  نــور و آزاد خوراســگان هــم 
ــان  ــرای نابینای ــات مناســب ب ــی و امکان کتاب هــای صوت

ارائــه می شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مراســم جشــن کتــاب 21 آبان ماه 
در ســالن اجتماعــات ســازمان بهزیســتی اســتان اصفهان 
ــن  ــوم در ای ــرای عم ــرکت ب ــت: ش ــود، گف ــزار می ش برگ
مراســم آزاد اســت و زمــان برگــزاری ایــن مراســم از 15:30 

تــا 17:30 خواهــد بــود.

پیوند میان ورزش و کتابخوانی در ورزشگاه نقش جهان

 در نشست خبری نخستین نمایشگاه بین المللی 
بهره وری آب و انرژی در ساختمان، صنعت و حمل ونقل مطرح شد:

 سوءمصرف آب و انرژی 
مهم ترین عامل ایجاد بحران 



7 ورزش کوتاه اخبار 
تیم ملی هواپیمای اختصاصی اش 

را از دست داد!
ــار  ــد در اختی ــرد قی ــام ک ــک باشــگاه تراکتورســازی اع مال
گذاشــتن هواپیمــای اختصاصــی بــرای تیــم ملــی فوتبــال 

ــت.  را زده اس
ــام  ــش از ج ــال پی ــیون فوتب ــه فدراس ــائلی ک ــی از مس یک
ــوس  ــذاق کارل ــه م ــادی داد و ب ــور زی ــی روی آن مان جهان
هواپیمــای  اختصــاص  آمــد،  خــوش  هــم  کــی روش 
اختصاصــی بــه ملی پوشــان بــرای ســفر بــه روســیه و 

ــود.  ــور ب ــن کش ــهری در ای ــن ش ــفرهای بی س
ایــن کار در گذشــته نیــز بارهــا از ســوی محمدرضــا زنــوزی، 
مالــک باشــگاه تراکتورســازی و هواپیمایــی آتــا انجام شــده؛ 
امــا در طــول جــام جهانــی بــا توجــه بــه راحتــی بازیکنــان 
ــود  ــهری نم ــن ش ــفرهای بی ــام س ــرای انج ــی ب ــم مل تی
ــه  ــی ک ــت اقدام بیشــتری داشــت و فدراسیون نشــینان باب
ــر و تشــکر  ــار از او تقدی ــن ب ــود چندی ــوزی انجــام داده ب زن

ــد.  کردن
حــاال امــا در شــرایطی کــه تیــم ملــی کمتــر از دو مــاه دیگــر 
بایــد در جــام ملت هــای آســیا در کشــور امارات شــرکت کند، 
مالــک تراکتورســازی اعــام می کنــد کــه دیگــر قصــد نــدارد 
ــد.  ــرار بده ــاگردانش ق ــی روش و ش ــار ک ــا در اختی هواپیم
ــی  ــل فوتبال ــا در محاف ــرف و حدیث ه ــی ح ــوزی از برخ زن
از ســوی مدیــران و ســرمربیان لیــگ برتــری بابــت ارتباطات 
مخفیانــه بــا فدراســیون فوتبــال دلخــور اســت و بــرای اینکــه 
نمی خواهــد ایــن شــائبه ها ادامــه داشــته باشــد قیــد 
همــکاری بــا فدراســیون فوتبــال و تیــم ملــی را زده اســت.

 پوالدمردان ایرانی روی 
سکوی سوم جهان ایستادند

ــای  ــران در رقابت ه ــاالن ای ــرداری بزرگس ــی وزنه ب ــم مل تی
ــر ســکوی ســوم  ــاز ب ــا ۴۴۸ امتی ــان ب ــی ۲۰۱۸ جه قهرمان

ــتاد.  ــان ایس ــرداری جه وزنه ب
تیــم ملــی وزنه بــرداری بزرگســاالن ایــران کــه بــا ۸ 
وزنه بــردار، حســین ســلطانی )دســته ۷۳ کیلوگــرم(، 
ــر  ــرادی و امی ــهراب م ــرم(، س ــی )۸۹ کیلوگ ــارف خاک ع
ــا  ــمی و رض ــی هاش ــرم(، عل ــته ۹۶ کیلوگ ــی )دس حقوق
بیرالونــد )دســته ۱۰۲ کیلوگــرم(، محمدرضــا بــراری )دســته 
۱۰۹ کیلوگــرم( و علــی داودی )دســته ۱۰۹+کیلوگــرم( و 
ــاد  ــق آب ــی عش ــای جهان ــر در رقابت ه ــهمیه کمت ــا دو س ب
ترکمنســتان شــرکت کــرد، در پایــان ایــن رقابت هــا باالتــر از 
تیم هــای روســیه، آمریــکا، ژاپــن، کــره جنوبــی، قزاقســتان و 

ــت.  ــام ســومی دســت یاف ــه ج ازبکســتان ب
ســهراب مــرادی در دســته ۹۶ کیلوگــرم ۳ مــدال طا کســب 
ــران  ــده ای ــب ش ــازات کس ــی در امتی ــهم بزرگ ــرد و س ک
داشــت. در ادامــه هــم در دســته ۱۰۲ کیلوگــرم علی هاشــمی 
یــک برنــز، یــک نقــره و یــک طــا و رضــا بیرالونــد یــک طا 

و یــک برنــز گرفــت. 
در ســایر اوزان، پوالدمــردان ایرانی از کســب مــدال بازماندند؛ 
امــا توانســتند امتیازاتــی را در بخــش تیمــی کســب کننــد. با 
اینکــه ایــران ســال گذشــته بــرای نخســتین بــار بــه مقــام 
ــه  ــود و امســال ۲ رده نســبت ب ــان رســیده ب ــی جه قهرمان

ســال قبــل ســقوط کــرد.

گزارش
تکمیل درخشش ساحلی بازان ایران 

با قهرمانی
 فوتبال ساحلی ایران 

بر بام جهان ایستاد
ــیا،  ــان آس ــگ قهرمان ــال لی ــال فوتب ــوی فین در هیاه
شــاگردان مارکــو اوکتاویــو بــا کســب پیــروزی مقابــل 
ــن  ــام بی ــای ج ــی رقابت ه ــوان قهرمان ــیه به عن روس
دســت  امــارات   ۲۰۱۸ ســاحلی  فوتبــال   قــاره ای 

یافتند. 
بــه گــزارش »ورزش ســه«، تیــم ملــی فوتبال ســاحلی 
ایــران پــس از آنکــه در مرحلــه اول جــام بیــن قــاره ای 
امــارات برابــر آمریــکا )۸ بــر یــک(، تاهیتــی )۴ بــر ۲( 
و روســیه )۳ بــر ۲( بــه ســه پیــروزی متوالــی رســید و 
به عنــوان صدرنشــین گــروه B بــه مرحلــه نیمــه نهایــی 
صعــود کــرد و در دیــدار مــا قبــل پایانــی ایــن رقابت هــا 
بــه مصــاف مصــر رفــت کــه ایــن تیــم را نیــز بــا نتیجــه 

۳ بــر یــک شکســت داد تا فینالیســت شــود. 
در دیــدار فینــال، ســاحلی بازان ایــران در دقیقــه ۴ 
ــی  ــیدند؛ ول ــه گل رس ــی ب ــی کیان ــه مصطف ــا ضرب ب
ــری  ــی بعــد هــم روی پــاس امیرحســین اکب لحظات
و ضربــه تمام کننــده محمــد معصومــی زاده شــاگردان 
ــان  ــش از پای ــا پی ــیدند؛ ام ــه گل دوم رس ــو ب اوکتاوی
نیمــه اول، حمیــد بهزادپــور، دروازه بــان ایــران با شــوت 
تماشــایی، دروازه تیــم روســیه را بــاز کــرد تــا هماننــد 
دیــدار مرحلــه گروهــی موفــق بــه انجــام ایــن کار برابــر 
روس هــا شــده باشــد. در دقیقــه ۱۳ تیــم روســیه یکی 
از گل هــای خــورده را جبــران کــرد؛ ولــی پیــش از پایان 
نیمــه دوم بــاز هــم معصومــی زاده دروازه خالــی حریف 
را گشــود تــا تیــم ملــی ســاحلی ایــران بــا برتــری ۴ بر 

یــک راهــی تایــم ســوم شــود. 
پوپوروتنــی، بازیکــن بــا تجربــه روســیه در دقیقــه ۳۱ 
ــر  ــه ثم ــبی ب ــت مناس ــش را در موقعی گل دوم تیم
ــال  ــاحلی بازان فوتب ــن س ــت، ای ــی در نهای ــاند؛ ول رس
ــه  ــر ۲ رســیدند و ب ــری ۴ ب ــه برت ــه ب ــد ک ــران بودن ای
ــت  ــارات دس ــاره ای ام ــن ق ــام بی ــی ج ــام قهرمان مق

یافتنــد. 
در جــام بیــن قــاره ای امــارات کــه مهم ترین مســابقات 
ــوب  ــاحلی محس ــال س ــی فوتب ــام جهان ــس از ج پ
می شــود، تیــم ملــی ایــران تاکنــون ســه بــار بــه فینال 
راه یافتــه بــود کــه امشــب توانســت بــرای دومیــن بــار 

بــا هدایــت اوکتاویــو بــه مقــام قهرمانــی برســد. 
ملی پوشــان فوتبــال ســاحلی ایــران در ســال ۲۰۱۳ نیز 
بــا شکســت تیــم ملــی روســیه بــه قهرمانــی در جــام 
بیــن قــاره ای رســیدند؛ ولــی دو ســال پیــش بــا باخت 
برابــر برزیــل از رســیدن بــه این عنــوان مهــم بازماندند. 
در پایــان ایــن مســابقات، حمیــد بهزادپــور دروازه بــان 
تیــم ملــی فوتبــال ســاحلی ایــران به عنــوان بهتریــن 

گلــر رقابت هــا شــناخته شــد.

گروه ورزشدامون رشیدزاده
D.Rashidzade@eskimia.ir

ــح  ــرای فت ــا ب ــای ایرانی ه ــنبه امیده روز ش
جــام قهرمانــان باشــگاه های آســیا رنــگ 
باخــت و بــاز هــم تیمــی از شــرق آســیا 

قهرمــان ایــن رقابت هــا شــد.
ــش از  ــیا بی ــال آس ــطح فوتب ــن س در باالتری
۲5 ســال اســت کــه تیمــی از ایــران قهرمــان 
ــال ها  ــن س ــی ای ــه در ط ــت، البت ــده اس نش
چنــد تیــم ایرانــی توانســته اند خــود را تــا پــای 
فینــال بــاال بکشــند؛ امــا هربــار ایــن تیم هــای 
ــت و  ــی راح ــه خیل ــد ک ــیا بوده ان ــرق آس ش
حســاب شــده ایرانی هــا را بــا شکســت روانــه 
خانــه کرده انــد و حــاال حســرت کســب جــام 
آســیایی بــرای تیم هــای ایرانــی بــه ربــع قــرن 

رســیده اســت.
ــال  ــود را از فوتب ــت خ ــن سال هاس ــره و ژاپ ک
ــول اقتصــادی  ــن دو غ آســیا جــدا کرده اند.ای
منطقــه شــرق آســیا کــه اتفاقــا جــزء هشــت 
ــود،  ــه ن ــتند از ده ــا هس ــی دنی ــور صنعت کش

ــد.  ــاز کردن ــود را آغ ــه ای خ ــال حرف فوتب

ــگ  ــان لی ــا هم ــگ ی ــی لی ــال ج ــرای مث ب
ــا ۱۰  ــط ب ــال ۱۹۹۲ و فق ــن از س ــه ای ژاپ حرف
ــا دو ســال  ــس از تنه ــا پ ــاز شــد؛ ام ــم آغ تی
ــه  ــن ب ــال در ژاپ ــاگران فوتب ــن تماش میانگی
ــید و  ــازی رس ــر ب ــر در ه ــزار نف ــدود ۲۰ ه ح
ــر  ــزار نف ــی از ۴۰ ه ــن حت ــن میانگی ــاال ای ح
ــن و  ــه ای ژاپ ــگ حرف ــه و لی ــر رفت ــم فرات ه
ــره  ــه ای ک ــگ حرف ــگ )لی ــی لی ــور ک همینط
جنوبــی( در میــان پــر تماشــاگرترین و البتــه 
 پــر درآمدتریــن لیگ هــای فوتبــال آســیا 

هستند. 
ــط  ــه فق ــا ک ــه ای م ــال حرف ــاف فوتب ــر خ ب

نــام حرفــه ای را یــدک می کشــد، لیــگ 
ژاپــن و کــره جنوبــی بــه تمــام معنــا حرفــه ای 
خصوصــی،  باشــگاه های کامــا  هســتند. 
اســتادیوم های مــدرن در ســطح اول کاس 
جهانــی و البتــه بازیکنــان خــوب داخلــی 
و خارجــی باعــث شــده فوتبــال در ایــن 
 دو کشــور بــا ســرعت سرســام آوری رشــد

کند. 
هــم اکنــون بازیکنــان کــره ای ژاپنــی فراوانــی 
ــازی  ــر اروپایــی در حــال ب در لیگ هــای معتب
هســتند و ایــن دو کشــور بیش از هر کشــوری 

در آســیا بازیکنــان لژیونــر در اختیــار دارنــد. 
در لیــگ حرفــه ای ایــن دو کشــور فوتبــال پایــه 
ــادی برخــوردار اســت و تمامــی  از اهمیــت زی
ــف ســنی آکادمــی  تیم هــا در رده هــای مختل
دارنــد و موظــف هســتند در تمــام رده هــا 

تیــم داری کننــد. 
قوانیــن حرفــه ای بــا ســختگیری بســیار 
ــود و  ــال می ش ــگ اعم ــن دو لی ــادی در ای زی
اگــر باشــگاه ها کوچک تریــن تخلفــی در ایــن 
زمینــه داشــته باشــند به راحتــی از ســطح اول 

ــار گذاشــته می شــوند.  ــال کشــور کن فوتب
ــم  ــی ه ــچ تفاوت ــن هی ــن قوانی ــرای ای در اج
میــان تیم هــای صاحــب نــام و پرافتخــار 
و تیم هــای تــازه تأســیس وجــود نــدارد و 
فدراســیون فوتبــال ایــن دو کشــور زیــر ســلطه 
هیــچ کــدام از تیم هــای ثروتمنــد قــرار ندارنــد.

ایــن ســاختار محکــم و حرفــه ای باعــث شــده 
از ســال ۲۰۰۳ تاکنــون فقــط یــک تیــم از غرب 
ــه  ــی شــود و ب ــه فتــح قهرمان آســیا موفــق ب
جــرأت می تــوان گفــت؛ اگــر قــرار بــود فوتبــال 
لیــگ قهرمانــان آســیا بــه صــورت مختلــط و 
ــه شــکل فعلــی )اکنــون فوتبــال لیــگ  ــه ب ن
قهرمانــان آســیا بــه صــورت مجــزا بیــن غــرب 
ــرب  ــای غ ــود و تیم ه ــزار می ش ــرق برگ و ش
ــورد  ــم برخ ــه ه ــال ب ــط در فین ــرق فق و ش
غــرب  تیم هــای  برگــزار شــود  می کننــد( 
آســیا حتــی در بیــن ۴ تیــم نیمــه نهایــی هــم 
قــرار نمی گرفتنــد، حــاال ایــن ســطح از فوتبــال 
ــه ای  ــر حرف ــه ظاه ــال ب ــا فوتب ــه ای را ب حرف

خودمــان مقایســه کنیــد. 
ــط  ــر فق ــال حاض ــران در ح ــر ای ــگ برت در لی
ســه تیــم خصوصــی وجــود دارد و بقیــه 
می شــوند.  اداره  دولتــی  کامــا  تیم هــا 
 حتــی بــر خــاف قوانیــن فیفــا کــه نداشــتن

دو تیــم از یــک ارگان در یــک لیــگ را خــاف 
ایــران دو  مقــررات می دانــد، وزارت ورزش 
تیــم اســتقال و پرســپولیس را همزمــان اداره 
ــر  ــگ برت ــای لی ــر تیم ه ــا اکث ــد. تقریب می کن
ایــران ده هــا پرونــده تخلــف بــاز و حــل نشــده 
در فیفــا دارنــد و بیشــتر ایــن پرونده هــا هــم 
ــه پرداخــت نکــردن حــق و حقــوق  ــوط ب مرب

بازیکنــان خارجــی اســت.
ــا بودجــه دولــت  دو تیــم پــر طرفــدار ایــران ب
ــن دو  ــوند و ای ــال اداره می ش ــول بیت الم و پ
باشــگاه همیــن حــاال میلیاردهــا تومــان بدهی 

پرداخــت نشــده دارنــد.
جــز  بــه  برتــر  لیــگ  تیم هــای  تمامــی 
ــی  ــه، آکادم ــطح پای ــتان در س ــوالد خوزس ف
درســت و درمانــی ندارنــد و فقــط بــرای 
در  را  تیــم  دو  یکــی  قوانیــن  زدن  دور 
ســطح پایــه اداره می کننــد کــه وضعیــت 
آکادمی هــا  ایــن  بازیکنــان  اســف بار 
ایــران  فوتبــال  معضــات  از   همچنــان 

است. 
ــال  ــای فوتب ــان آکادمی ه ــیاری از بازیکن بس
در  و  اســتاندارد  غیــر  شــرایطی  در  ایــران 
اتاقک هایــی بــدون حداقل امکانــات نگهداری 
می شــوند و نــه تنهــا پولــی بــه آنهــا پرداخــت 
بــرای  آنهــا  از  بلکــه بســیاری  نمی شــود، 
ــت  ــه پرداخ ــور ب ــردن مجب ــازی ک ــس ب فیک

هســتند. پول هــای کان 

بنــد،  و  زد  جادوگــری،  اداری،  فســاد 
شــفاف،  غیــر  قراردادهــای  شــرط بندی، 
ــی و  ــر فوتبال ــص و غی ــر متخص ــران غی مدی
ده هــا مشــکل بــزرگ و کوچــک دیگــر را هــم 
ــران  ــال ای ــکات فوتب ــت مش ــه لیس ــد ب بای

ــرد. ــه ک اضاف
چگونــه  باشــیم  منصــف  بخواهیــم  اگــر 
می تــوان انتظــار داشــت کــه تیمــی از فوتبــال 
مــا قهرمــان آســیا شــود؟ آیــا اگر پرســپولیس 
قهرمــان آســیا شــده بــود انصــاف و عدالــت در 

ــت؟ ــؤال نمی رف ــر س ــال زی فوتب
ــن  ــا ای ــت ب ــی هس ــا ضرب المثل ــان م در زب
عنــوان کــه از تــو حرکــت و از خــدا برکــت، آیــا 
مــا واقعــا حرکتــی انجــام داده ایــم کــه حــاال 

منتظــر برکــت هســتیم؟ 
ــا حــق ژاپنی هــا و کره ای هاســت  برکــت قطع
ــال  ــر شــدن فوتب ــرای بهت ــه سال هاســت ب ک

ــند.  ــت می کش ــان زحم کشورش
ــاخت های  ــاد زیرس ــاد و ایج ــا فس ــارزه ب مب
ــوان کار  ــچ عن ــه هی ــال ب ــاز در فوتب ــورد نی م
آســانی نیســت و اگــر ایــن دو کشــور در ایــن 
زمینــه بــه موفقیــت رســیده اند بــه ایــن 
دلیــل اســت کــه زحمــات فراوانــی را متحمــل 

شــده اند.
ــی  ــب قهرمان ــس از نای ــش و پ ــال ها پی س
ــازی  ــر حج ــاد ناص ــیا، زنده ی ــتقال در آس اس
حــرف جالبــی زد، او گفــت: بــا ایــن وضعیــت 

ــال  ــا ۲۰ س ــی ت ــم ایران ــچ تی ــا هی ــال م فوتب
دیگــر هــم قهرمــان آســیا نخواهــد شــد. 

در آن روز خیلی هــا بــه او خندیدنــد و بــا 
فوتبــال  از صحنــه  را  او  بی رحمــی  کمــال 
حــذف کردنــد؛ امــا امــروز آنچــه کــه می بینیــم 
ایــن اســت کــه چگونــه پیش بینــی ایــن 
 مــرد بــزرگ بــه حقیقــت تبدیــل شــده 

است.
جملــه  از  ایرانــی  تیم هــای  هرچنــد 
ــت  ــن دس ــپاهان و ذوب آه ــپولیس، س پرس
بــه کار بزرگــی زده انــد و تــا فینــال آســیا هــم 
پیــش رفته انــد؛ امــا واقعیــت ایــن اســت کــه 
در فوتبــال، معجــزه بــا دســتان خالــی اتفــاق 
ــت می رســند  ــه موفقی ــد و کســانی ب نمی افت
ــند.  ــه باش ــرق ریخت ــت ع ــرای موفقی ــه ب ک

مــا  بی سروســامان  و  دولتــی  فوتبــال  در 
ــار  ــیا، انتظ ــم در آس ــی، آن ه ــار قهرمان انتظ
ــر  ــه نظ ــد ب ــت و بعی ــوده ای اس ــوچ و بیه پ
می رســد کــه ایــن آرزوی دســت نیافتنــی 
 بــه ایــن زودی هــا و بــا شــرایط فعلــی محقــق 

شود. 
ــم  ــط می توانی ــان، فق ــی فوتبالم در روزگار فعل
ــم  ــان ک ــم از ارزش هایم ــزی ه ــم و چی ببازی
ــی  ــق ریاض ــاس منط ــر اس ــه ب ــود، البت نش
ــرای  ــد و ب ــد ش ــم نخواه ــر ک ــزی از صف چی
همیــن هــم هســت کــه مــا بــا هــر شکســت 

چیــزی از دســت نمی دهیــم.

،،
واقعیــت ایــن اســت کــه در فوتبــال، 
معجزه با دستان خالی اتفاق نمی افتد 
و کســانی بــه موفقیــت می رســند کــه 

بــرای موفقیــت عــرق ریختــه باشــند
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چرا تیم های ایرانی قهرمان آسیا نمی شوند؟

معجزه با دستان خالی ممکن نیست

آگهی نوبتی سه ماهه
بموجــب مــاده 11 قانــون ثبــت اســناد و امــالک و مــاده 59-اصالحــی و آن امالکــی کــه در ســه 

ماهــه دوم ســال 1397 تقاضــای ثبــت آنهــا پذیرفتــه شــده بشــرح ذیــل آگهــی میشــود: 
شــماره 11 اصلــی قنــوات ســه گانــه الســتان مشــهور بــه ســقلبه و ذهــاب و گنبــدی و چشــمه 

ســارهای تابعــه آن
آقــای صفرعلــی رضوانــی مفــرد فرزنــد رجبعلــی تمامــی یــک ســهم از جملــه 2100 ســهم قنوات 

ق فو
آقای محمود گلی فرزند میرزا محمد تمامی دو سهم از جمله 2100 سهم قنوات فوق
شماره های فرعی از شماره 21 اصلی واقعات در کامو

876 آقــای ابراهیــم صنعتگــر قهــرودی فرزنــد صفرعلــی تمامــی دوازده ســهم مشــاع از 25 ســهم 
ششــدانگ قطعــه زمیــن محصــور در دشــت خیــر بمســاحت 1472/10 مترمربــع

1128 آقــای محمــود مهــدوی معیــن فرزنــد علــی و آقــای ابوالفضــل حاجــی بابائــی فرزنــد امرالــه 
باالمناصفــه مشــاعا ششــدانگ قطعــه زمیــن مزروعــی بمســاحت 1563/85 مترمربع

1174 آقــای محمــود مهــدوی معیــن فرزنــد علــی و آقــای ابوالفضــل حاجــی بابائــی فرزنــد امرالــه 
باالمناصفــه مشــاعا ششــدانگ قطعــه زمیــن مزروعــی بمســاحت 158/72 مترمربع

1455 خانــم راحلــه عارضــی فرزنــد حیــدر ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ قطعــه زمیــن مزرعــی 
دشــت زرد بمســاحت 1427/77 مترمربــع

1576خانــم راحلــه عارضــی فرزنــد حیــدر ســه ســهم مشــاع از هفــت ســهم ششــدانگ قطعــه 
زمیــن مزروعــی بمســاحت 3574 مترمربــع

ــدانگ  ــهم شش ــار س ــاع از چه ــهم مش ــک س ــی ی ــد عل ــکینه حســن زاده فرزن ــم س 1617 خان
ــع ــاحت 1880 مترمرب ــت زرد بمس ــه در دش یکبابخان

شماره های فرعی از شماره 22 اصلی واقعات در چوگان
ــاحت 92  ــور بمس ــن محص ــدانگ زمی ــی شش ــد غالمعل ــان فرزن ــا حمامی ــای محمدرض 175 آق

ــع مترمرب
567 آقــای محمدرضــا خلقــی فرزنــد حیــدر و خانــم معصومــه خلقــی فرزند امیــد علــی باالمناصفه 

مشــاعا ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 600 مترمربع 
شماره فرعی از شماره 26 اصلی واقع در همواریه کامو

319 خانــم نســیبه رحمانــی فرزنــد رضــا و آقــای میثــم ابوترابــی فرزند فریــدون باالمناصفه مشــاعا 
ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 352/86 مترمربع

شماره فرعی از شماره 41 اصلی واقع در الزگ
226 آقــای غالمحســین چوپانیــان فرزنــد علــی ششــدانگ قطعــات زمین گلســتان واقــع در مزرعه 

لزگ ا
ــن  ــدرج در ای ــالک من ــه ام ــبت ب ــی نس ــه کس ــت چنانچ ــون ثب ــاده 16 قان ــق م ــذا طب        ل
آگهــی اعتراضــی داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن نوبــت انتشــار آگهــی بــه مــدت 90 روز دادخواســت 
واخواهــی خــود را کتبــا بــه ایــن اداره تســلیم و ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم معتــرض 
در دادگاه صالحــه اقامــه دعــوی نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت را اخــذ و بــه ایــن اداره تســلیم 
نمایــد در صورتــی کــه قبــل از انتشــار آگهــی دعــوی اقامــه شــده باشــد طرف دعــوی بایــد گواهی 
دادگاه  مشــعربر جریــان دعــوی را ظــرف مــدت مذکــور تســلیم نمایــد اعتــراض یــا گواهــی طــرف 
دعــوی کــه پــس از انقضــاء مــدت مرقــوم واصــل گرددبالاثــر مــی باشــد و برابــر قســمت اخیــر 
مــاده 16  و تبصــره مــاده 17 قانــون ثبــت رفتارخواهــد شــد .ضمنــا طبــق مــاده 56 آئیــن نامــه 
قانــون ثبــت حقــوق ارتفاقــی در موقــع تحدیــد حــدود و در صورتمجلس تحدیــدی قیــد و واخواهی 
صاحبــان امــالک نســبت بــه حقــوق ارتفاقــی مطابــق مــاده20 قانــون ثبــت پذیرفتــه خواهدشــد .

تاریخ انتشار نوبت اول :97/8/21
تاریخ انتشار نوبت دوم:21//97/09

م الف 274038  
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جوشقان قالی حسین نوروز
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تشکیل کمیته ای توانمند و ملی برای بومی سازی تجهیزات و تأمین مواد مصرفی صنعت فوالد
ــوالد  ــرکت ف ــل در ش ــد غیرعام ــزرگ پدافن ــور ب مان
مبارکــه بــا حضــور امــام جمعــه، فرمانــدار، دادســتان، 
رئیــس دادگســتری، اعضــای شــورای تأمیــن، رئیس 
اداره اطالعــات، فرماندهــان نیــروی انتظامــی و نیروی 
ــدن و  ــت، مع ــس اداره صنع ــیج، رئی ــت بس مقاوم
تجــارت شهرســتان مبارکــه و مدیــر عامــل، معاونان و 

جمعــی از مدیــران فــوالد مبارکــه برگــزار شــد.
حمیدرضــا عظیمیــان، مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه، در 
ــا بیــان اینکــه فــوالد  ــور ب جریــان برگــزاری ایــن مان
ــری در  ــده مؤث ــر دوراندیشــانه و بازدارن ــه تدابی مبارک
ــترین  ــت: بیش ــت، گف ــرده اس ــاذ ک ــوزه اتخ ــن ح ای
ــه  ــرم متوج ــگ ن ــه جن ــی از ناحی ــات احتمال صدم
بخش هایــی اســت کــه در حــوزه پدافنــد غیرعامــل، 
برنامه ریــزی و عملکــرد خوبــی نداشــته اند. چــه 
ــود،  ــرا ش ــی اج ــتورکار های آن به خوب ــر دس ــا اگ بس

ــد. ــد مان ــم خواهن ــا عقی توطئه ه
از  یکــی  مبارکــه  فــوالد  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــوری اســالمی  ــم جمه دســتاوردهای ارزشــمند و مه
ایــران اســت، تأکیــد کــرد: ســامانه اینترنتــی، رایانه ای 
و نرم افــزاری خطــوط تولیــد و پشــتیبانی شــرکت از 
مهم تریــن بخش هایــی اســت کــه بایــد بهتــر از قبــل 
ــی پدافنــد غیرعامــل در آنهــا رعایــت شــود. و به خوب

و  مدیــران  نظــر همــه  دقــت  و  وی هوشــیاری 
کارکنــان فــوالد مبارکــه را از ضروریــات کار دانســت و 
گفــت: هرقــدر دشــمنان حربه هــای بیشــتری بــرای 
ضربــه واردکــردن بــه کشــور مــا بــه کار می برنــد، مــا 
ــی  ــه و حت ــدات خردمندان ــر آن تمهی ــد براب ــد چن بای
ــا بتوانیــم ایــن دســتاورد  پیشــگیرانه اتخــاذ کنیــم ت

ــم. ــظ کنی ارزشــمند را حف
ــه از  ــوالد مبارک ــم ف ــه تحری ــاره ب ــا اش ــان ب عظیمی
ــز  ــال نی ــه قب ــه ک ــت: همان گون ــکا گف ــوی آمری س
گفته ایــم، تحریم هــا چیــز تــازه ای نیســت؛ امــا بایــد 
بــه خاطــر داشــته باشــیم هــدف دشــمن از تحریــم 
واردآوردن ضربــه اقتصــادی بــه کشــور اســت؛ از ایــن 
رو شایســته اســت مــا نیــز بــه دور از هرگونــه غفلــت 

خــود را تقویــت کنیــم.
ــوالد کشــور  ــاز صنعــت ف ــن ۱۰۰درصــدی نی وی تأمی
ــور را از  ــل کش ــی از داخ ــواد مصرف ــات و م ــه قطع ب
ــل  ــد غیرعام ــی پدافن ــه نوع ــم و ب ــای مه اولویت ه
دانســت و گفــت: اگرچــه تحریم هــا همــواره در وهلــه 
اول شــرایط را قــدری ســخت کرده انــد، ملــت بــزرگ 
ــی  ــه اقتصــاد داخل ــداری و تقویــت بنی ــا پای ــران ب ای
ــرای  ــی ب ــوان فرصت ــه عن ــا ب ــک از تحریم ه از هری
ــت. ــرده اس ــه ک ــتفاده بهین ــی اس ــد و خوداتکای  رش

از یــاد نبریــم هرچــه دشــمن عرصــه را بــر مــا تنگ تــر 
ــال  ــه دنب ــد اســتوارتر از همیشــه ب ــز بای ــد، مــا نی کن
راهکارهــای مناســب باشــیم و بدانیــم پیشــرفت در 

ــود. ــل می ش ــخت حاص ــرایط س ش
مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه در همین زمینه از تشــکیل 
کمیته هــای توانمنــد و ملــی بــرای بومی ســازی 
تجهیــزات و تأمیــن قطعــات یدکــی مورد نیــاز صنعت 
ــر داد و  ــک خب ــده نزدی ــوالد از داخــل کشــور در آین ف
ــه نوعــی راهبردهــای  گفــت: در ایــن کمیته هــا کــه ب
پدافنــد غیرعامــل را اجــرا می کننــد، راهکارهــای 
بومی ســازی هرچــه بیشــتر قطعــات بــه دســت 
ســازندگان داخلــی و تأمیــن مــواد مصرفی مــورد نیاز 

در دســتورکار قــرار خواهــد گرفــت.
ــان  ــی کارکن ــت نقــش تمام ــه اهمی ــا اشــاره ب وی ب
ــه  ــت: آنچــه مســلم اســت اینک ــن شــرایط گف در ای
ــچ دوره ای  ــه در هی ــوالد مبارک ــان ف ــران و کارکن مدی
بــه روزمرگــی دچــار نشــده و نخواهنــد شــد. نیــروی 
انســانی پویــا و توانمنــد فــوالد مبارکــه در همــه ادوار با 
حرکــت رو بــه جلــوی خــود ثابــت کــرده اســت هیــچ 
عامــل بازدارنــده ای نمی توانــد خللــی در عــزم و اراده 
ــتاوردهای  ــرکت وارد آورد و دس ــان ش ــن کارکن پوالدی
مســتمر گــروه فــوالد مبارکــه گــواه ایــن مدعاســت.
مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه در بخــش پایانی ســخنان 
خــود تصریــح کــرد: خداونــد در قــرآن کریــم بارهــا به 
ــد،  ــالش می کنن ــود ت ــاش خ ــه در راه مع ــانی ک کس
وعــده یــاری داده اســت؛ بنابرایــن بایــد بــا تــوکل بــر 
او و بــا همیــاری بیشــتر بــرای از پیــش رو برداشــتن 

مشــکالت، همــت گماریــم.
 همه مسئوالن باید با کمک و همیاری از 

دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسالمی 
که فوالد مبارکه در بخش صنعت سرآمد 

آنهاست، حراست کنند
ــن جلســه،  ــه ای ــوالد در ادام ــگار ف ــزارش خبرن ــه گ ب
فقیــه  ولــی  نماینــده  موســوی،  حجت االســالم 
ــی از  ــن قدردان ــه، ضم ــهر مبارک ــه ش ــام جمع و ام
اقدامــات پیشــگیرانه فــوالد مبارکــه گفــت: دشــمن 
بســیار خطرنــاک اســت؛ امــا در برابــر ایمــان، اراده و 
ــش  ــالمی کاری از پی ــران اس ــدان ای ــدی فرزن توانمن

ــرد. ــد ب نخواه
وی خاطرنشــان کــرد: همــه مســئوالن بایــد بــا کمــک 
و همیــاری از دســتاوردهای نظــام مقــدس جمهــوری 
اســالمی کــه فــوالد مبارکــه در بخش صنعت ســرآمد 
ــا  ــرکت ب ــن ش ــرا ای ــد؛ زی ــت کنن ــت، حراس آنهاس
مجاهــدت و تــالش بســیاری بــه دســت آمده اســت.

 در راستای حفظ و یاری شرکت فوالد 
مبارکه، همه مدیران و مسئوالن شهرستان 
مبارکه از هر حیث آمادگی دارند تا هنگام 
بروز مشکالت احتمالی در کنار آن باشند

فرمانــدار  عصــارزادگان،  جلســه،  ایــن  ادامــه  در 
ــه اینکــه مقــام  ــا اشــاره ب شهرســتان مبارکــه، نیــز ب
معظــم رهبــری در هــر حــال در زمــان جنــگ و صلــح 
آمادگــی کامــل را مــورد تأکیــد قــرار داده انــد، گفــت: 
ــت.  ــگ نیس ــان جن ــص زم ــل مخت ــد غیرعام پدافن
بایــد در مقابــل بالیــای طبیعــی احتمالی نیــز آمادگی 

داشــته باشــیم.
فرمانــدار شهرســتان مبارکــه بــا اشــاره بــه اهمیــت و 
ضــرورت اجــرای پدافنــد غیرعامــل در فــوالد مبارکــه 
ــا  ــع کشــور ب ــه بســیاری از صنای ــی ک ــت: در حال گف
مشــکالت و محدودیت هــای مختلــف مواجهنــد، 
فــوالد مبارکــه بــا دقــت و ظرافــت در حــال کار و تولیــد 
ــرای  ــازار داخــل ب ــاز ب ــن نی ــر تأمی ــالوه ب اســت و ع

ــبی دارد. ــز ارزآوری مناس ــور نی کش
ــان  ــرای جوان ــه در اشــتغال زایی ب ــوالد مبارک ــر ف تأثی
و  بــاال  در  ایــن شــرکت  تعیین کننــده  نقــش  و 
از دیگــر مــواردی بــود کــه  پایین دســت خــود، 
عصــارزادگان ضمــن اشــاره بــه آنهــا اظهــار کــرد: ایجاد 
ــد  ــه می توان ــد کار ایــن کارخان ــه خلــل در فراین هرگون
ــرار  ــر ق ــت تأثی ــور را تح ــادی از کش ــای زی بخش ه
دهــد؛ بنابرایــن بایــد بــا همــکاری هــم در حفــظ ایــن 

ــیم. ــم بکوش ــه معظ کارخان
ــل  ــد غیرعام ــور پدافن ــرای مان ــه اج ــاره ب ــا اش وی ب
در فــوالد مبارکــه گفــت: برگــزاری چنیــن مانورهایــی 
ــا  ــه ب ــرکت را در مواجه ــی ش ــع آمادگ ــور قط ــه ط ب
تهدیــدات، حــوادث و بالیــای طبیعــی احتمالــی 

ــرد. ــد ک ــتر خواه بیش
ــود  ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــارزادگان در بخ عص
فــوالد  اقدامــات  و  بــه مســاعدت ها  اشــاره  بــا 
مبارکــه در هنــگام بــروز حــوادث در منطقــه پیرامــون 
شــرکت گفــت: اینکــه فــوالد مبارکــه در راســتای 
بــروز  هنــگام  خــود  اجتماعــی  مســئولیت های 
حــوادث در شــهرها و کارخانه هــای اطــراف، ســریع بــا 
اعــزام تیــم آتش نشــانی مجــرب و مجهــز بــه کمــک 
هموطنــان و همنوعــان می شــتابد و از واردآمــدن 
ــری  ــه مــردم جلوگی ــی ب ــی و مال خســارت های جان

ــت. ــمند اس ــیار ارزش ــد، بس می کن
ــی  ــدار شهرســتان مبارکــه تســهیل در جابه جای فرمان
ــه  ــوالد مبارک ــالم ورودی ف ــدی و اق محصــوالت تولی
ــتا را از  ــن راس ــالل در ای ــه اخ ــری از هرگون و جلوگی

راهبردهــای پدافنــد غیرعامــل خوانــد و بــا بیــان اینکه 
پــس از بندرعبــاس بزرگ تریــن پایانــه حمــل بــار در 
شهرســتان مبارکه مســتقر است، خاطرنشــان کرد: در 
راســتای حفــظ و یــاری ایــن شــرکت بــزرگ، همــه 
مدیــران و مســئوالن شهرســتان مبارکــه از هــر حیــث 
آمادگــی دارنــد تــا هنــگام بــروز مشــکالت احتمالــی 
در کنــار فــوالد مبارکــه باشــند و نگذارنــد کوچک تریــن 

خللــی در فراینــد کار ایــن شــرکت بــه وجــود آیــد.
 توسعه صنعت فوالد و سایر صنایع کشور 

به عنوان نمونه هایی بارز از به بارنشستن 
اقتصاد مقاومتی و پدافند غیرعامل است

ــیج  ــت بس ــه مقاوم ــده ناحی ــر، فرمان ــرهنگ نص س
ــن  ــر از ســخنرانان ای ــی دیگ ــه، یک شهرســتان مبارک
جلســه گفــت: پدافنــد در لغت بــه معنی دفاع اســت؛ 
دفــاع در برابــر تهدیــدات دشــمن. پدافنــد عامــل بــا 
ــل  ــد غیرعام ــت و پدافن ــزار اس ــتفاده از جنگ اف اس
ــی  ــر خاص ــا تدابی ــزار و ب ــتفاده از جنگ اف ــدون اس ب

صــورت می گیــرد.
اصــول  و مهم تریــن  راهبردی تریــن  از  یکــی  وی 
دفاعــی کشــور را پدافنــد غیرعامــل دانســت و گفــت: 
ایــن بــه معنــی تمامــی اقدامــات و تدابیــری اســت 

ــر دشــمن ایمــن کنــد. کــه مــا را در براب
فرمانــده ناحیــه مقاومــت بســیج شهرســتان مبارکــه 
افــزود: پدافنــد غیرعامــل حوزه هــای مختلفــی را 
دربرمی گیــرد کــه بــه طــور اخــص یکــی از مهم تریــن 
ایــن حوزه هــا، اقتصــاد اســت؛ از ایــن رو بایــد 
ــم. ــت کنی ــور را تقوی ــادی کش ــاخت های اقتص زیرس

ــتورکار  ــرد و دس ــازی راهب ــر از پیاده س ــرهنگ نص س
و  بزرگ تریــن  عنــوان  بــه  مقاومتــی  اقتصــاد 
ــای  ــه حوزه ه ــل در هم ــد غیرعام ــن پدافن کارآمدتری
ــور  ــی کش ــی و فرهنگ ــی، سیاس ــادی، اجتماع اقتص
نــام بــرد و خاطرنشــان کــرد: توســعه صنعــت فــوالد و 
ســایر صنایــع کشــور نمونه هایــی بــارز از به بارنشســتن 
ــل اســت. چــه  ــد غیرعام ــی و پدافن اقتصــاد مقاومت
بســا توجــه بــه تولیــد و ایجــاد ارزش افــزوده در ایــن 
چرخــه می توانــد در ایمن ســازی و تقویــت بنیــه 

ــر باشــد. ــد و مؤث اقتصــادی کشــور مفی
وی تقویــت سیســتم های امنیتــی در ســاختار خطوط 
تولیــد و شــبکه ای صنعــت را یکــی از الزامــات پدافنــد 
غیرعامــل در صنایــع خوانــد و ادامــه داد: گاه دشــمن 
ــور  ــه کش ــکاری ب ــوذ و خراب ــا نف ــد ب ــالش می کن ت
ضربــه بزنــد کــه بایــد در ایــن زمینه نیز بــا اســتفاده از 
سیســتم های بهــروز ایمنی کامال هوشــیار باشــیم و راه 

هرگونــه ورود غیرمجــاز بــه شــبکه را ببندیــم.

 پدافند غیرعامل به عنوان یک اصل، 
هیچ گاه از دستورکار شرکت خارج نشده 

است
در ایــن جلســه، جهانگیــر وکیلــی، مدیــر حراســت و 
دبیــر کمیتــه پدافنــد غیرعامــل فــوالد مبارکــه، ضمــن 
ارائــه گزارشــی از اقدامــات فــوالد مبارکــه در راســتای 
پدافنــد غیرعامــل و بــا بیــان اینکــه پدافنــد غیرعامــل 
بــه عنــوان یــک اصــل، هیــچ گاه از دســتورکار شــرکت 
ــن  ــی از مهم تری ــت: بعض ــت، گف ــده اس ــارج نش خ

ــد از: ــوزه عبارت ان ــن ح ــات در ای اقدام
ایجــاد دیواره هــای ضدآتــش بیــن ترانس هــای بــرق 

اصلــی شــرکت در ســطوح ۴۰۰ و ۶۳ کیلوولت؛
ــری از  ــور جلوگی ــه منظ ــق ب ــواره ضدحری ــاد دی ایج

ــیژن؛ ــد اکس ــورهای واح ــار کمپرس انفج
در  حریــق  اطفــای  و  اعــالم  سیســتم  توســعه 
پســت ها، تونل هــا، اتاق هــای کنتــرل واحدهــای 

مختلــف؛
ســاخت و بهره بــرداری از واحــد شــماره ۲ تولیــد 

ــتیبان؛ ــوان پش ــه عن ــیژن ب اکس
تأمیــن حــدود ۲۵درصــد بــرق مــورد نیــاز شــرکت از 

محــل نیــروگاه داخلــی؛
احــداث پســت شــماره ۲ در ســطح ۴۰۰ کیلوولــت بــه 

منظــور افزایــش پایــداری تأمیــن بــرق شــرکت؛
ــور  ــه منظ ــرازی ب ــهید خ ــتگاه گاز ش ــداث ایس اح

افزایــش پایــداری تأمیــن گاز شــرکت؛

احــداث واحــد تصفیــه پســاب های صنعتــی و 
ــان  ــن آب شــرکت در زم ــور تأمی ــه منظ بهداشــتی ب

کم آبــی و بحــران؛
ــد پســاب های شــهری شهرســتان های مجــاور  خری
ــن آب  ــداری تأمی ــش پای ــور افزای ــه منظ ــرکت ب ش

شــرکت؛
احــداث تونل هــای جدیــد بــه منظــور تأمیــن پایــدار 

ــرق کوره هــای قــوس الکتریکــی. ب
ــتر  ــه بیش ــظ هرچ ــتای حف ــزود: در راس ــی اف وکیل
ســالمت جســمانی  ارتقــای  و  زیســت  محیــط 
ــی  ــز اقدامات ــرکت نی ــاغل در ش ــانی ش ــروی انس نی
نظیــر مجهزکــردن ایســتگاه تزریــق کلــر بــه سیســتم 
اطــراف  دیــواره  ایجــاد  و  کلــر  خنثی ســازی گاز 
واحــد  ســرد  مایــع  ذخیره ســازی  تانک هــای 

اکســیژن جدیــد صــورت گرفتــه اســت.
دبیــر کمیتــه پدافنــد غیرعامــل بــا اشــاره بــه اهمیــت 
ــرد: در  ــح ک ــرکت تصری ــوالت ش ــار و محص ــل ب حم
ــش  ــر افزای ــی نظی ــل پروژه های ــل و نق ــوزه حم ح
ــه منظــور پایــداری ورود مــواد  ســهم حمــل ریلــی ب
و محصــوالت شــرکت و مجهزکــردن شــرکت های 
ــور  ــه منظ ــل ب ــل و نق ــوزه حم ــال در ح ــاری فع اقم
حمــل جــاده ای مــواد و محصــوالت در شــرایط 
اضطــراری تعریــف و اجــرا شــده اســت کــه بســیاری 
از آنهــا بــه طــور پیوســته توســعه داده خواهنــد شــد.
ــه ــات صورت گرفت ــریح اقدام ــه تش ــه ب  وی در ادام

در حــوزه فنــاوری اطالعــات پرداخــت و در ایــن 
ــایت  ــرای س ــات الزم ب ــام مطالع ــت: انج ــه گف زمین
پشــتیبان، تشــکیل کمیتــه امنیــت اطالعــات، طــرح 
پــروژه ریســک امنیــت اطالعــات، انجــام تســت نفوذ 
سیســتم های اطالعاتــی در زیرســاخت ها و رفــع 
مغایرت هــای موجــود در ایــن زمینــه، آمــوزش و 
اطالع رســانی بــه کارشناســان بــا برگــزاری دوره هــای 
مختلــف آموزشــی، راه انــدازی مرکــز پایــش و مقابلــه 
بــا رخدادهــای امنیتــی، توســعه زیرســاخت های 
ــی  ــز داده و تجهیزات ــازی مراک ــبکه، نوس ــی ش ارتباط
جدیــد، بازنگــری و طراحــی دوبــاره شــبکه های 
ارتباطــی برون ســازمانی در بســتر اینترنــت و طراحــی 
ــن  ــه از مهم تری ــوالد مبارک ــروه ف ــدار در گ ــبکه پای ش

ــد. ــوزه بوده ان ــن ح ــات در ای اقدام
مدیــر حراســت فــوالد مبارکــه در بخــش پایانــی ایــن 
گــزارش خاطرنشــان کــرد: بــا تدابیــر اندیشیده شــده 
ــا وجــود  و پیگیری هــای مســتمر در ســال جــاری ب
بــروز بعضــی مشــکالت، خوشــبختانه هیچ گونــه 
خللــی در فراینــد کاری شــرکت ایجــاد نشــده اســت.
ــی  ــور ترکیب ــام مان ــا انج ــل ب ــد غیرعام ــور پدافن مان
واکنــش تیم هــای آتش نشــانی، حفاظــت فیزیکــی 
و اورژانــس فــوالد مبارکــه در ســناریوی برخــورد 
ــه  ــوخت در ناحی ــره س ــای ذخی ــا تانک ه ــودرو ب خ
ــان  ــل مصدوم ــق و حم ــای حری ــرم و اطف ــورد گ ن

ــد. ــزار ش ــت برگ ــا موفقی ــزی و ب برنامه ری

سفرنامه اربعین

 پرده هفدهم - معجزه
»معجــزه« بــه چیــزی می گوینــد کــه بشــر از آوردنــش و درک 
و فهمــش عاجــز باشــد. بشــر عــادی نمی توانــد عصــا را اژدهــا 
ــد. ایــن معجــزه اســت؛ چــون بشــر از  ــا مــاه را دو نیمــه کن ی
فهمــش عاجــز اســت. ایــن مســیر و ایــن اتفــاق و ایــن حماســه 
سراســر معجــزه اســت؛ بــا حســاب و کتاب هــای دنیایــی جــور 
ــون  ــال 28 میلی ــار پارس ــون )آم ــش از 20 میلی ــد. بی درنمی آی
بــوده(، طــی ده روز مســافتی را طــی می کننــد و همــه در شــهری 
جمــع می شــوند. اصــا فــرض کنیــد 10 میلیونشــان روز اربعیــن 
نباشــند. بــاز هــم 10 میلیــون نفــر! مگــر گنجایــش شــهر کربــا 
چقــدر اســت؟ 10 میلیــون نفــر عــدد کمــی نیســت. اگــر بخواهی 
از 1 تــا 10 میلیــون را بشــمری و هرعــدد 1 ثانیــه وقــت بگیــرد، 
روزی 8 ســاعت کــه بشــماریم حــدود 347 روز طــول می کشــد!
ــد  ــارت کن ــلوغی اراده زی ــن ش ــه در ای ــر ک ــت ه ــب اس جال
می توانــد زیــارت کنــد. آمارهــای غــذا و آب و پذیرایی هــا هــم 
بــه کنــار. این هــا را بگذاریــد کنــار کشــوری جنــگ زده و بــدون 
ــز در  ــه چی ــه هم ــت ک ــران نیس ــا ای ــاختی. اینج ــچ زیرس هی
اختیــارت باشــد. این هــا گاز ندارنــد و بــا کپســول پخــت و پــز 
ــار همــه اینهــا ســامت حداکثــری زوار اســت.  می کننــد. در کن

ــت. ــود اس ــار خ ــن آم ــانی در پایین تری ــات انس تلف
ــان  ــه ده ــت ب ــا انگش ــی دنی ــان جامعه شناس ــام کارشناس تم
ــب  ــم تعج ــد ه ــه؛ بای ــد. بل ــاره می کنن ــط نظ ــد و فق گرفته ان
کننــد. ایــن مغناطیــس حســین اســت کــه همــه را بــه ســمت 
خــود می کشــد و ایــن حماســه تــا ظهــور ادامــه دارد. خــود را از 

ایــن حرکــت عظیــم محــروم نکنیــم.
 پرده هجدهم - ورودی

اینجــا عمــود 1313 اســت؛ ورودی شــهر کربــا. تــا حــرم حســین 
ــه  ــده. هم ــر مان ــی 5 کیلومت ــود یعن ــدود 140 عم ــزی ح چی
ــه  ــرده. هم ــا ورم ک ــت. پاه ــی اس ــا خاک ــته اند. چهره ه خس

ــده. ــرم نمان ــا ح ــد. راهــی ت ــان را می کنن ــاس پاهایش التم
 پرده نوزدهم - ُشکر

اینجــا کرباســت. اینجــا قتلــگاه بهترین هــای دنیاســت. 
 اینجــا َمذبــح طفــل شــش ماهــه اســت. اینجــا فــرق عبــاس 
شــد.  جــدا  بــدن  از  عبــداهلل  دســتان  اینجــا   شــکافت. 

اینجــا علی اکبــر پاره پــاره شــد. اینجــا حســین را شــهید کردنــد. 
اینجــا بهتریــن مــکان زمین اســت.

ــتند،  ــا را می دانس ــل کرب ــردم فضائ ــر م ــم اگ ــث داری در حدی
ــت؛  ــه اس ــب جمع ــد. ش ــل می ش ــدا تعطی ــه خ ــواف خان ط
شــب زیارتــی اربابمــان. خدایــا شــکرت. امســال هــم دعوتمــان 
کــردی. امســال هــم نگاهمــان کــردی. حســین جــان، ممنونــم 
ازت، ممنونــم. دیوانــه ام کــردی. مــا هیــچ نداریــم؛ مــا در برابــر 
وجــود تــو، هیــچ هــم نیســتیم؛ هرچــه هســت در ایــن خانــه 
پیــدا می شــود؛ هرچــه هســت اینجاســت. بــه راســتی هرکــه 

کربــا نبینــد و از دنیــا بــرود، گویــی خیــر ندیــده.
باالخــره رســیدیم. بــا هــر ســختی کــه بــود، رســیدیم. 

هســتم. نایب الزیــاره 
 پرده بیستم - زیارت

اینجــا کرباســت. اولیــن هدفــی کــه همــه اینجــا دارنــد، زیــارت 
ــاب آداب  ــارت ارب ــه زی ــت ک ــّری اس ــه س ــم چ ــت. نمی دان اس
خاصــی نــدارد. بــرای زیــارت علــی ابــن موســی الرضــا گفته انــد 
ــارت کنیــد،  ــه تــن داشــته باشــید و غســل زی لبــاس ســفید ب
ــد  ــین گفته ان ــارت حس ــرای زی ــا ب ــد؛ ام ــارت بروی ــه زی ــد ب بع
مســتحب اســت بــا گــرد و خــاک راه بــه زیــارت بــروی. خدایــا، 
ــگار مســیر شــریعتت فــرق  ــه حســین کــه می رســی ان  چــرا ب

می کند. 
ــا همــان حــال خــود را  ــد ب ــا، چــه ســّری اســت کــه بای خدای
ــوی،  ــر می ش ــرم نزدیک ت ــه ح ــه ب ــانیم. هرچ ــاب برس ــه ارب ب
ــا تــو ســر  قلبــت تندتــر می زنــد. انــگار شــارع العبــاس هــم ب
ناســازگاری گذاشــته. گنبــد و مناره هــای حــرم عبــاس را از ســه 
کیلومتــر دورتــر نشــانت می دهنــد؛ امــا هرچــه مــی روی انــگار 
نمی رســی. شــاید عبــاس می خواهــد تشــنه ات کنــد. تشــنه تر 
از آنــی کــه هســتی. حــاال می فهمــم چــرا عمودهــا خــود را بــه 
حــرم عبــاس ختــم می کنند. تــو بایــد اذن دخــول بگیــری و اذن 

دخــول حــرم اربــاب عبــاس اســت.
ــا  ــذاری. اینج ــد بگ ــارت را بای ــت. کوله ب ــارت اس ــت زی االن وق

ــچ تعلقــی. ــدون هی ــد، ب ــودت را می خواهن ــط خ فق
السام علیک یا ابا عبداهلل.

پایان 

امام زنده است
نویسنده: سید محسن میرزاترابی 

سفرنامه اربعین 1440 به روایت کیمیای وطن )قسمت ششم(

 از سال 95 تاکنون در خانه فرهنگ آب اصفهان انجام شد:

آموزش ده ها هزار دانش آموز درزمینه راهکارهای مدیریت مصرف آب

خانــه فرهنــگ آب شــرکت آب و فاضــالب اســتان 
اصفهــان در ســال جــاری آمــوزش راه هــای  مصرف 
بهینــه آب را از طریــق نمایــش و تئاتــر در دســتورکار 
قــرار داد؛ زیــرا هنــر تئاتــر عــالوه بــر کارکــرد ابــزاری 
نمایــش در انتقــال مفاهیــم آموزشــی بــه کــودکان 
ــی  ــن در حال ــت؛ ای ــر اس ــیار مؤث ــان بس و نوجوان
اســت کــه از ســال 9۵ تاکنــون ده هــا هــزار نفــر از 
دانش آمــوزان در خانــه فرهنــگ آب بــا راهکارهــای 

مدیریــت مصــرف آب آشــنا شــدند.
ــا  ــگ آب، ب ــه فرهن ــس خان ــیعی، رئی ــره تش زه
بیــان اینکــه بــا توجــه بــه ادامــه رونــد خشکســالی 
ــام  ــع آب، انج ــود مناب ــان و کمب ــتان اصفه در اس
فعالیت هایــی درزمینــه فرهنگ ســازی مصــرف 
اولویت هــای   مهم تریــن  از  یکــی  آب،  بهینــه 
شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان اســت، عنــوان کرد: 
ــران  ــرداران، مدی ــان امــروز، بهره ب کــودکان و نوجوان
و تصمیم ســازان آینــده درزمینــه مدیریــت مصــرف 
آب هســتند؛ بــر ایــن اســاس یکــی از اهــداف مهــم 
ــوزان در  ــوزش دانش آم ــگ آب، آم ــه فرهن در خان
همــه مقاطــع تحصیلی اســت کــه در ایــن راســتا از 
تئاتــر بــه عنــوان ابــزاری آموزشــی اســتفاده کردیــم.

ــوزش  ــر آم ــر در ام ــش تئات ــت و نق ــه اهمی وی ب
اشــاره کــرد و بیــان داشــت: در امــر آمــوزش، مهــم 
»یادگیــری« اســت؛ بنابرایــن آمــوزش زمانــی مفید 
ــد. ــان کن ــری را آس ــل یادگی ــه عم ــود ک ــد ب  خواه

 

رشــته ای  عنــوان  بــه  تئاتــر،  منظــر،  ایــن  از 
هنــری، یکــی از مهم تریــن راه هــای آموزشــی 
محســوب می شــود کــه کــودکان بــا پذیرفتــن 
یــاد  را  آموزشــی  مباحــث  بهتــر   نقــش 

می گیرند.
ــه  ــه اهمیــت آمــوزش راه هــای مصــرف بهین وی ب
تصریــح  و  پرداخــت  دانش آمــوزان  بــه  آب 
انتقال دهنــدگان  بهتریــن  دانش آمــوزان،  کــرد: 
پیــام اهمیــت آب هســتند؛ بنابرایــن آمــوزش 
و مشــارکت دادن آنهــا در طــرح »حامیــان آب 
حــس  تقویــت  بــر  عــالوه  دانش آمــوزی«، 
موجبــات  می توانــد  آنهــا  در  مســئولیت پذیری 

تعمیــق باورهــا و ترویــج هنجارهــای خانواده هــا را 
فراهــم ســازد.

ــف مــردم  ــرد: قشــرهای مختل  تشــیعی اعــالم ک
جامعــه گاه تحــت آمــوزش مصــرف بهینــه آب در 
ــن  ــا در ای ــد؛ ام ــرار می گیرن ــگ آب ق ــه فرهن خان
ــژه ای برخــوردار  ــگاه وی ــوزان از جای ــان دانش آم می
ــد و  ــی دارن ــری خوب ــم تأثیرپذی ــرا ه ــتند؛ زی هس
ــواده و  ــر خان ــر نظی ــراد دیگ ــر اف ــد ب ــم می توانن ه
ــا را  ــذار باشــند و آموزش ه همســاالن خــود تأثیرگ

بــه آن هــا منتقــل کننــد. 
ــگ آب  ــه فرهن ــی در خان ــای آموزش ــه راه ه وی ب
ــار داشــت: آمــوزش  ــان اشــاره کــرد و اظه در اصفه
راه هــای مصــرف بهینــه آب بــه دانش آمــوزان 
مقاطــع مختلــف تحصیلــی در قالــب دو کارگاه 
تئــوری و عملــی و بــه صــورت روش هــای آموزشــی 

ــود. ــه می ش ــتقیم ارائ ــتقیم و غیرمس مس
ــی  ــوارد آموزش ــه م ــگ آب ب ــه فرهن ــس خان رئی
ــان  ــت و بی ــی پرداخ ــوری و عمل ــای تئ در کارگاه ه
داشــت: در کارگاه تئــوری راهکارهــای مصــرف بهینه 
ــه صــورت گــراف، شــعر، قصــه، موســیقی و  آب ب
اجــرای مســابقه، پخــش انیمیشــن و اینفوگرافــی 
ــای  ــرای نمایش ه ــق اج ــی از طری و در کارگاه عمل
طنــز، نقاشــی، خمیرســازی، کار بــا کاغــذ رنگــی و 
...، راهکارهــای مدیریــت مصــرف آمــوزش داده 

می شــود.
وی بــا بیــان اینکــه تمامــی دانش آمــوزان پــس از 

اینکــه تحــت آمــوزش مصــرف بهینــه قــرار گرفتند، 
موفــق بــه دریافــت کارت حامیــان آب دانش آموزی 
می شــوند، خاطرنشــان ســاخت:  بــرای همــه 
دانش آمــوزان کارت حامیــان آب دانش آمــوزی 
صــادر می شــود و همــه آن هــا موظــف خواهنــد بــود 
ــواده در صــورت  ــط مدرســه، جامعــه و خان در محی
مشــاهده هدررفــت آب، چگونگــی راه هــای مصرف 
بهینــه آب را بــه افــرادی کــه آب را درســت مصــرف 

ــد. ــد، آمــوزش دهن نمی کنن
تشــیعی گفــت: در خانــه فرهنــگ آب تــالش 
می شــود موضوعــات مربــوط بــه مدیریــت مصــرف 
ــه  ــص ک ــرب متخص ــان مج ــیله مربی ــه وس آب ب
ــال  ــد، انتق ــوزان دارن ــا دانش آم ــری ب ــاط مؤث ارتب
داده شــود؛ از ایــن رو مباحثــی همچــون اســتفاده 
از روش هــای بهینــه مصــرف در مقایســه بــا 
روش هــای متــداول پرمصرف بــرای انجــام کارهای 
روزانــه ماننــد عــدم اســتفاده دانش آمــوزان از 
ــئله  ــاره مس ــدار درب ــر، هش ــباب بازی های آب ب اس
ــه  ــوزان ب ــویق دانش آم ــران آب، تش ــی و بح کم آب
عنــوان حامیــان آب در خانــه فرهنــگ آمــوزش داده 

می شــود.
رئیــس خانــه فرهنــگ آب عنوان کــرد: بــرای اولین 
ــا  ــار در کشــور شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان ب ب
ــون  ــه فرهنــگ آب از ســال 9۵ تاکن تأســیس خان
ــا راهکارهــای  توانســته ده هــا هــزار دانش آمــوز را ب

مدیریــت مصــرف آب آشــنا ســازد.

زندگی


