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 شورای شهر تهران
شهردار جدید پایتخت را انتخاب کرد

 پیروزی »حناچی« 
در ماراتن بهشت
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روحانی در جلسه شورای عالی اجتماعی:

  ایجاد ناامیدی 
ظلم به مردم است
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 مروری بر بسته های حمایتی دولت ها 
برای قشرهای کم درآمد

از »عیدانه« تا »جبرانی«
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رسانه های جهان هر روز ابعاد جدیدی از 
پرونده قتل خاشقجی را افشا می کنند

 کابوس عربستان
 ادامه دارد
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 ضرورت هم افزایی 
به جای نگاه به بیرون

چشم و گوش برخی افراد به ویژه سیاسیون و گروه های 
سیاسی در روزهای گذشته اخبار مجلس نمایندگان 
آمریکا را دنبال می کرد؛ خیلی عجیب است! اگرچه 
برای خودشان شاید نه تنها عجیب نیست، بلکه این 

یک امتیاز است. 
آری، در حالی که چند روزی تعطیل بود، اما بسیاری 
از اشخاص و رسانه ها تیز و حواس جمع چشم به 
انتخابات مجلس نمایندگان آمریکا دوخته بودند و 
لحظه به لحظه نتایج اولیه را بررسی می کردند. البته 
افزایش  و  این موضوع در چهارچوب اطالع رسانی 
آگاهی عمومی، امری حرفه ای تلقی می شود؛ اما گویا 
برخی سیاسیون به طور رسمی و غیررسمی انتظار 
نتایج را می کشیدند و این ابهام به وجود آمد که کسب 
اکثریت کرسی ها برای دموکرات ها، موهبتی است...

به قلم مدیرمسئولسرمقاله
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رئیس سازمان بازرسی کل کشور خبر داد:

 15 آذر، آخرین مهلت 
ترک خدمت بازنشستگان

رئیس مرکز مطالعات اجتماعی وزارت نیرو :

92درصد مشترکان اصفهانی 
 مطابق الگو 

آب مصرف می کنند 

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی یزد خبر داد:

 راهیابی ۷2 اثر 
 به مرحله پایانی 

جشنواره فیلم رضوی یزد
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کارتقرمزبهچندشغلهها
 وزیر جدید کار دستور حذف مدیران چندشغله را ظرف مدت یک هفته از 

هیئت مدیره شرکت های تابعه سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری صادر کرد
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عذرخواهی» اسالمی«
بابت مشکالت مسکن مهر

وزیر جدید راه و شهرسازی با نمایندگان ساکنان و متقاضیان مسکن مهر دیدار کرد

تمام شدن پروژه مسکن مهر، اولویت وزارت راه و شهرسازی است
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ــزرگ  ــای ب ــق گروه ه ــه خل ــا ب ــت: غربی ه ــی گف ــعدهللا زارع س
ــرار  ــت غیرمســتقیم آن هــا ق ــه تحــت حمای ــی ک ــک عملیات چاب
ــد  ــا بیاین ــن گروه ه ــد ای ــرار ش ــد و ق ــند، روی آوردن ــته باش داش
ــا اینکــه یــک هــرج و مــرج بزرگــی را  ــد ی ــر دهن منطقــه را تغیی
ــرج و  ــن ه ــی ها روی ای ــا و انگلیس ــد و آمریکایی ه ــد آورن پدی
مــرج ســوار شــوند و مســائل منطقــه را مطابــق دیدگاهشــان تغییر 

ــد.  دهن
بــه گــزارش خبرنــگار کیمیــای وطــن، ســعدهللا زارعــی، تحلیلگــر 
ــان  ــا بی ــران ب ــرب آســیا، در نشســتی در دانشــگاه ته مســائل غ
ــاز محــل توجــه  اینکــه منطقــه مــا، منطقــه ا ی اســت کــه از دیرب
ویــژه قدرت هــا و ابرقدرت هــا بــوده اســت، اظهــار داشــت: 
ــز توجــه  ــن تمرک ــده هــم ای ــه نظــر می رســد صدهــا ســال آین ب
قدرت هــا و ابرقدرت هــا روی ایــن منطقــه حفــظ شــود. برخــی در 
بعضــی ســازمان های جمهــوری اســامی این گونــه وانمــود کردنــد 
کــه اهمیــت منطقــه خاورمیانــه بــرای غــرب کــم شــده اســت و 
ــه ســمت شــرق  ــه ب ــا آمریکایی هــا توجهشــان را از خاورمیان مث
آســیا و منطقــه چیــن ســوق دادنــد و بــرای آمریکایی هــا خیلــی 
ــت  ــن واقعی ــد؛ ای ــرمایه گذاری کنن ــا س ــه در اینج ــد ک نمی صرف
نــدارد. منطقــه خاورمیانــه بــرای اروپایی هــا و آمریکایی هــا 
منطقــه ای اســت کــه هیــچ جایگزینــی نــدارد.  ایــن امــر جنبه های 

ــف اقتصــادی، فرهنگــی و سیاســی دارد. مختل
وی ادامــه داد: منطقــه مــا وضعیتــی را پشــت ســر گذاشــت کــه 
ــا  ــزرگ ب ــای ب ــق گروه ه ــا خل ــد ب ــاش کردن ــا ت در آن غربی ه
جمعیت هــای زیــاد و قــدرت ویــژه و تحــت حمایــت غیرآشــکار 
بیاینــد و بــر غــرب آســیا مســلط شــوند. گروه هــای بزرگــی مثــل 
داعــش و النصــره بنــا بــود بــا برخــورداری از پشــتیبانی های 
نظامــی و سیاســی و اطاعاتــی و امثــال این هــا بیاینــد و وضــع 

منطقــه خاورمیانــه را بــه گونــه ای تغییــر بدهنــد کــه یا زمینــه تغییر 
را فراهــم کننــد یــا ســلطه دیرینــه کشــورهای اروپایــی بــه منطقــه 
برگــردد. ایــن طــرح به ویــژه پــس از زمانــی مطــرح شــد کــه طــرح 
قبلــی غربی هــا مبنــی بــر تســلط بــر منطقــه بــه کمــک اســرائیل 
ــه  ــا ب ــس غربی ه ــود. پ ــت خورده ب ــزدور شکس ــای م و دولت ه
ــت  ــت حمای ــه تح ــی ک ــک عملیات ــزرگ چاب ــای ب ــق گروه ه خل
غیرمســتقیم آن هــا قــرار داشــته باشــند، روی آوردنــد. قــرار شــد 
ایــن گروه هــا بیاینــد منطقــه را تغییــر دهنــد یــا اینکــه یــک هــرج 
و مــرج بزرگــی را پدیــد آورنــد و آمریکایی هــا و انگلیســی ها 
روی ایــن هــرج و مــرج ســوار شــوند و مســائل منطقــه را مطابــق 

دیدگاهشــان تغییــر دهنــد.
ــا بیــان اینکــه مــا هم اکنــون در  تحلیلگــر مســائل غــرب آســیا ب
زمــان طــرح جدیــد آمریــکا در منطقــه هســتیم، گفــت: ایــن دوره، 
ــزرگ،  ــه جــای گروه هــای خیلــی ب دوره ای اســت کــه غربی هــا ب
ــای  ــه ج ــد و ب ــر دارن ــر را مدنظ ــر و چابک ت ــای کوچک ت گروه ه
حمایت هــای غیرمســتقیم و غیررســمی، حمایت هــای رســمی را 
مدنظــر دارنــد. بــه جــای اینکــه کانــون فرماندهــی گروه هــا خــارج 
از منطقــه قــرار داشــته باشــد، ایــن فرماندهــی را بــه منطقــه مــا 
منتقــل کردنــد. در ایــن چنــد ماهــه شــما شــاهد بودیــد گروه هــای 
کوچــک در بعضــی جاهــا فعــال شــدند و کارهایــی انجــام دادنــد. 
در اطــراف مرزهــای جمهــوری اســامی هــم شــاهد رخدادهایــی 
ــه  ــد ک ــام می ش ــانی انج ــط کس ــا توس ــن رخداده ــه ای ــم ک بودی
ــا از  ــات آنه ــن اقدام ــا طنی ــد؛ ام ــزرگ نبودن ــای ب ــا گروه ه این ه
ــی  ــل گروه های ــود. در مقاب ــتر ب ــزرگ بیش ــای ب ــات گروه ه اقدام
ــتند،  ــو داش ــر عض ــزار نف ــد ه ــش از ص ــه بی ــش ک ــد داع مانن
گروه هایــی بــا 200عضــو مأمــور می شــوند کــه در جاهــای مختلــف 
ــت.  ــرب اس ــان در غ ــا دفترش ــن گروه ه ــد. ای ــش کنن ــای نق ایف
ــود  ــور خ ــتی در کش ــای تروریس ــر گروه ه ــودن دفت ــا از ب غربی ه
ــای  ــا توســط دولت ه ــا این ه ــد. نه تنه ــار شــرمندگی نمی کنن اظه

ــد، بلکــه  ــرار می گیرن ــت ق فرانســه، بلژیــک و آلمــان مــورد حمای
ــران  ــت ای ــار دول ــد رفت ــن دولت هــا رســما اعــام می کنن حتــی ای
را بــا ایــن گروه هــا در اروپــا زیــر نظــر داریــم؛ بنابرایــن غــرب ایــن 
نکتــه را در نظــر دارد کــه گروه هــای چابــک تروریســتی امنیــت را 
از منطقــه ســلب و وانمــود کننــد منطقــه مــا آســیب پذیر اســت.

وی افــزود: کانــون فرماندهــی ایــن گروه هــا بــه عربســتان و امــارات 
منتقــل شــده اســت و از طرفــی تــاش کردنــد کشــورهایی را ماننــد 
عمــان کــه هماهنــگ با غــرب نبودنــد، خاموش کننــد. ایــن توطئه را 
این هــا در منطقــه مــا پیگیــری می کننــد. ایــن مســئله بیان کننــده 
ایــن اســت کــه مــا در یــک مقطــع زمانــی کــه نمی دانیــم چقــدر 
طــول می کشــد در انتظــار یــک سلســله رخدادهــای کوچــک از نظر 
ارزش عملیاتــی کم اهمیــت، ولــی پرطنیــن به ویــژه مــورد اســتفاده 
ــوری  ــف نشــان دادن جمه ــه منظــور ضعی در فضاهــای مجــازی ب
اســامی و جبهــه مقاومــت باشــیم. از طرفــی برخــاف چیــزی کــه 
آنهــا وانمــود می کننــد کــه بــه نســخه جدیــدی دســت پیــدا کردنــد، 
ایــن نســخه جدیــد نیســت؛ بلکــه کوچک شــده نســخه بزرگ تــری 

اســت کــه مــا بــا موفقیــت بــر آن غلبــه کردیــم. 
زارعــی بــا بیــان اینکــه دشــمنان جبهــه مقاومــت از فــرط ناچــاری 
نســخه ای را طراحــی کردنــد و روی آن تبلیغــات می کننــد و 
ــرد: در  ــان ک ــت، خاطرنش ــانه اس ــئله رس ــن مس ــان در ای مبنایش
خبرهــا شــنیدید یــک قلــم ســرمایه گذاری کــه ســعودی ها 
ــران  ــبکه ای ــه ش ــی از آن ب ــه بخش ــوده ک ــارد دالر ب ــد، 2میلی کردن
ــود  ــال خ ــنال م ــران اینترنش ــت. ای ــده اس ــنال داده ش اینترنش
ــده  ــبکه داده ش ــن ش ــه ای ــون دالر ب ــی میلی ــت. س سعودی هاس
اســت؛ امــا آن هــا 2میلیــارد دالر ســرمایه گذاری کردنــد و در فضــای 
مجــازی و شــبکه های ماهــواره ای وارد شــدند؛ چــون اساســا ایــن 
عملیــات، عملیــات مجــازی اســت. این ها از خودشــان یــک قدرت 
مجــازی ســاختند و دارنــد بــا ایــن قــدرت مجــازی وارد ایــن صحنه 

می شــوند.

وزیــر جدیــد راه و شهرســازی روز گذشــته ضمــن دیــدار بــا نمایندگان 
ســاکنان و متقاضیــان مســکن مهــر بابــت مشــکات به وجودآمــده 

بــرای آنهــا عذرخواهــی کــرد.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، محمــد اســامی، وزیــر راه و شهرســازی، 
در دیــدار بــا متقاضیــان مســکن مهــر اظهــار کــرد: در وهلــه نخســت 
ــت  ــکات و وضعی ــی مش ــر بعض ــه خاط ــه ب ــی ک ــه مردم از هم
ــی  ــده عال ــوان نماین ــه عن ــدند، ب ــکل ش ــار مش ــده دچ به وجودآم
دولــت در وزارت راه و شهرســازی عذرخواهــی می کنــم؛ بــا ایــن حــال 
ــزان  خوشــحالم کــه در یــک جمــع دوســتانه مشــکات شــما عزی
مطــرح شــد تــا بــه امیــد خــدا و کمــک و همــکاری یکدیگــر بتوانیــم 

آن را بــه ســرانجام برســانیم.
وی تصریــح کــرد: از تمــام مطالبــی کــه دربــاره مســکن مهــر شــهر 
جدیــد پردیــس در ایــن جلســه اعــام شــد، و از خبرهــای مربــوط 
بــه آن آگاه هســتم. در ایــن زمینــه و بــا توجــه بــه مشــکات 
به وجودآمــده نکتــه مهــم ایــن اســت کــه بــا شــما و در کنــار شــما 
ــدام و  ــی اق ــه اجرای ــک برنام ــا ی ــم و ب ــن مشــکات را حــل کنی ای
عمــل بــه جــای وعــده و وعیــد داشــته باشــیم. قطعــا در این مســیر 
ــه  ــا کار ب ــرد ت ــم ب ــره خواهی ــر دســتگاه ها هــم به از مشــارکت دیگ

ســرانجام برســد.
وی خطــاب بــه حبیــب هللا طاهرخانــی، مدیــر عامــل شــرکت عمــران 

شــهرهای جدیــد، و احمــد اصغــری مهرآبادی، مشــاور وزیــر در پروژه 
ــته های  ــوارد و خواس ــام م ــه تم ــام اینک ــن اع ــر، ضم ــکن مه مس
پــروژه مســکن مهــر و دیگــر پروژه هــا در ایــن زمینــه پیگیــری شــود، 
ــرق دارد و  ــا پروژه هــای دیگــر ف ــروژه ب ــا هــر پ ــرد: قطع ــح ک تصری
در مســکن مهــر پردیــس هــر فــاز شــرایط متفاوتــی دارد. بخشــی 
ــدوارم  ــه امی ــت ک ــازی اس ــار وزارت راه و شهرس ــات در اختی از امکان
ــدی  ــک زمانبن ــم شــود و در ی ــز فراه ــا نی ــر بخش ه ــات دیگ امکان
مناســب کار بــا رعایــت همــه تعهــدات و شــرایط الزم پیــش بــرود.

وی تأکیــد کــرد: اولویــت وزارت راه و شهرســازی تمام شــدن مســکن 
مهــر و تشــکیل کانون هــای گــرم خانــواده در ایــن پــروژه اســت.

ــاختمان  ــل س ــر مقاب ــکن مه ــان مس ــدادی از متقاضی ــروز تع دی
شــهید دادمــان وزارت راه و شهرســازی حضــور یافتنــد کــه بــه داخــل 
ســاختمان دادمــان دعــوت شــدند و بــا حضــور در ســالن اجتماعــات 
ــر راه و  ــا وزی ــا ب ــی از آنه ــن پذیرای ــه ضم ــف وزارتخان ــه همک طبق

ــد. ــره کردن ــان وی مذاک شهرســازی و معاون

سعدهللا زارعی، کارشناس مسائل منطقه: 

غربی ها به گروه های تروریستی کوچک روی آورده اند
 سرمایه گذاری 2میلیارد دالری سعودی ها برای جنگ روانی و رسانه ای علیه جبهه مقاومت

وزیر جدید راه و شهرسازی با نمایندگان ساکنان و متقاضیان مسکن مهر دیدار کرد

عذرخواهی» اسالمی« بابت مشکالت مسکن مهر
تمام شدن پروژه مسکن مهر، اولویت وزارت راه و شهرسازی است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: 

دولت دو برابر سال 9۶ 
کرد خود را بدهکار 
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ــاواقعیتهــامشــکلدارد؛بــرایاینکــهنمیخواهــد ترامــپب
بــاورکنــددســتبــهتغییــرمیزنــدوچــوندرتغییــراتنیــز
ــط ــنفق ــود،بنابرای ــدش ــهمیخواه ــهک ــداردآنگون ــنن یقی
تفکــرخــودراتغییــرمیدهــد.همانگونــهکــهدربــارهجمهــوری
اســامیایــراننیــزچنیــنرویکــردیداشــت.نخســتقصــد
برانــدازینظاماســامیایــرانراداشــتوازطریقرســانههایی
مثــلبیبیســی،آمدنیــوزو...بــرایالقــاینظــراتمنحــرف
ــقنشــدوســپس ــهموف ــردک ــاشک ــردمت ــهم ــشب خوی
ســناریویخــروجازبرجــامراطراحــینمــودتــابتوانــدبافشــار
ــه ــودک ــوریاســامیش ــهجمه ــببآســیبب اقتصــادیس
ایــنهــمنتیجــهنــدادهاســتوبایــدگفــت40ســالاســت
نتیجــهنــدادهوازایــنپــسنیــزحربــهاقتصــادیناکارآمــد

خواهــدبــود.
ــازیبولتــونســعیدر ــادورهگــردیوخالهب ازســویدیگــرب
تغییــررویکــردهمســایگانودولعربــیداردکــهبایــدگفت40
ســالاســترویکــرددولعــرببــهجمهــوریاســامیایــران
چنیــناســتودشــمنیواختافــاتآنهاچیــزتازهاینیســت؛
بنابرایــنبهتــراســتکســیترامــپراازخــواببیــدارکنــدو
بگویــدواقعیــتایــناســتکــهجمهــوریاســامیایــراناز
پــاینخواهــدنشســتوبــا40ســالدشــمنیوتحریــماکنون

درباالتریــننقطــهخاورمیانــهایســتادهاســت.
ــر ــیب ــکواقعبین ــودوعین ــدارش ــواببی ــدازخ ــپبای ترام
ــد ــاببین ــد؛ت ــوریاســامیراببین ــاجمه ــدت چشــمانشبزن
ــر ــیاگ ــد؛حت ــرکن ــرانراصف ــتای ــادراتنف ــدص نمیتوان
ــود. ــادش ــیایج ــتیهایایران ــرایکش ــهایب ــکاتبیم مش
عربســتاننمیتوانــدنفــتبیشــترازســهمخــودتولیــدکنــد؛

ــادلخواهــدشــد. ــازارعرضــهوتقاضــانامتع ــنب بنابرای
ــنکارزار، ــیازای ــوانبخش ــهعن ــکاب ــتآمری ــندول همچنی
کارگروهــیمشــترکهمــراهبــارژیــمصهیونیســتیتشــکیل
دادهکــههــدفآن،تحریــکبــهاغتشــاشوناآرامکــردنایــران
اســت؛امــاحاصلــینداشــتهاســت.ترامــپهــمادامهدهنــده
مســیرســایرســکاندارانکاخســفیداســت؛بنابرایــنمــاایــن
مســیررا40ســالاســتطــیکردهایــموهراســینداریــم.

کوتاه از سیاست
 دولت دو برابر سال ۹۶ 

خود را بدهکار کرد
حمیدرضــاحاجیبابایــیدرگفتوگــوبــاخبرنــگارمهــرگــزارش
عملکــردمنابــعومصــارفعمومــیبودجــهکشــوررادر۷ماههاول
ســال۱۳۹۷کــهازســویســازمانبرنامــهوبودجــهبــهمجلــس

ارائــهشــد،تشــریحکــرد.
ــع ــهداد:مناب ــسادام ــهوبودجــهمجل عضــوکمیســیونبرنام
عمومــیبودجــهدرهفــتماهــهاولســال۱۳۹۷بیــشاز
۱.۸0۶.۶۸۹میلیــاردریــالاســتکــهایــنرقــممعــادل۸0درصــد
ــد ــندورهو۱۳0درص ــال۱۳۹۷درای ــهس ــونبودج ــوبقان مص
ــن ــت؛بنابرای ــابهاس ــال۱۳۹۶دردورهمش ــهس ــردبودج عملک
هرچنــدعملکــردمنابــععمومیبودجــهدرهفــتماههاولســال
۲0،۱۳۹۷درصــدکمتــرازپیشبینــیقانــونبودجــهبــوده،ولــی
نســبتبــهدورهمشــابهســالقبــل۳0درصدرشــدداشــتهاســت.
ــه ــیدر۷ماه ــایمال ــذاریداراییه ــارهواگ ــیدرب حاجیبابای
ســال۹۷گفــت:واگــذاریداراییهــایمالــیشــاملانــواعاوراق
مالــیاســامیوســایرداراییهــایمالــیاســتکــهدرهفــت
ماهــهاولســال۱۳۹۷بیــشاز۳۲۱.۶40میلیــاردریــالتحقــق
ــونبودجــهســال ــم۸۸درصــدمصــوبقان ــنرق ــهای ــهک یافت
۱۳۹۷درایــندورهو۱۷۹درصــدعملکــردبودجــهســال۱۳۹۶در
دورهمشــابهاســت،دولــتحــدودادوبرابــرســال۹۶اقــدامبــه
انتشــاراوراقکــردهکــهایــنامــرموجــببدهکارترشــدندولــت

شــدهاســت.

آمریکا خواهان توقف کامل 
صادرات نفت ایران است

ــون،مشــاور ــیالحــدث،جــانبولت ــلازشــبکهتلویزیون ــهنق ب
امنیــتملــیآمریــکا،بــاتأکیــدبــرمواضــعخصمانــهواشــنگتن
علیــهکشــورمان،گفــت:آمریــکاخواهــانتوقــفکامــلصــادرات

نفتــیایــراناســت.
اوکــهبــرایحضــوردرنشســتیبــهســنگاپورســفرکــردهاســت،
بــاتکــرارادعاهــاینخنمــایخــودگفــت:آمریــکاخواهــانتوقــف
کامــلصــادراتنفــتایــراناســت.ایــرانزیــرفشــارشــدیدقــرار
داردوواشــنگتنبــهاعمــالفشــاربــرایــنکشــورادامــهخواهــد
داد.مشــاورامنیــتملــیآمریــکادربخشــیدیگــرازاظهاراتــش
گفــت:واشــنگتنتحقیقــاتدادســتانعربســتانســعودیدرباره
قتــلجمــالخاشــقجی،روزنامهنگارعربســتانی،درکنســولگری

ســعودیدراســتانبولراپیگیــریمیکنــد.

 اختالفات به تریبون ها 
کشیده نشود

ســیدحســیننقــویحســینیدرگفتوگــوبــاایســنا،بخشــیاز
مقابلــهبــاشــرایطتحریمــیرامربــوطبــهعرصــهداخلیدانســت
وگفــت:بایــددرعرصــهداخــلانســجام،وحــدت،هماهنگــیو
یکپارچگــیبیــنارکاننظــامحفــظشــودکــهایــنبــهنفــعمردم
خواهــدبــود.امــروزملــتایــرانپــایکاراســتوایــنمســئوالن

هســتندکــهبایــدپــایکاربیایند.
ــافو ــاوجــودشــکافواخت ــهداد:قطع ــویحســینیادام نق
طــرحمنازعــاتواختافــاتدرتریبونهــابــهســودمنافــعملــی
وکشــورنیســت.دراینبــارههمــهدســتگاههامســئولهســتندو
نبایــداختافــاتبــهتریبونهــاکشــیدهشــود؛ایــنیعنــیدولت،
مجلــس،قــوهقضائیــه،احــزابوهمــهبایــدشــرایطرارعایــت
کننــد.مــادرحــالجنــگهســتیموقطعــادرشــرایطجنگــی

منازعــاتداخلــیباعــثتضعیــفمیشــود.

 اظهارات ظریف 
سبب واکنش مجلس شد

ــر ــاراتاخی ــهاظه ــشب ــسدرواکن ــدگانمجل ــینماین برخ
محمدجــوادظریــفدربــارهآنچــه»واقعیــتپولشــوییگســترده
ــرای ــاب ــعآوریامض ــالجم ــت،درح ــدهاس ــران«خوان درای
ســؤالازویدرصحــنعلنــیمجلــسهســتند.نمایندگانــیکه
خواهــانســؤالازوزیــرامــورخارجــههســتند،خواهــانتوضیــح

ــدهاند. ــودش ــایخ ــارهادع ــفدرب ظری
ــابیــاناینکــهپولشــوییگســترده ظریــفطــیگفتوگویــی،ب
ــود:درایــرانخیلیهــا درکشــوریــکواقعیــتاســت،گفتــهب
ازپولشــوییمنفعــتمیبرنــدوآنجاهایــیکــههــزارانمیلیــارد
پولشــوییانجــاممیدهنــد،حتمــاآنقــدرتــوانمالــیدارنــدکــه
دههــایــاصدهــامیلیــاردهزینــهتبلیغاتوفضاســازیدرکشــور

علیــهقوانیــنضدپولشــوییایجــادکننــد.

نفیسهالهدادی
کارشناسارشدعلومسیاسی

N.A.Dadi@eskimia.ir

ــح ــور،صب ــی،رئیـسجمهـ ــنروحان حسـ
جلســه در آبانمــاه ۲۲ سهشــنبه
شــورایعالــیاجتماعــیکشــور،اقدامــات
ــه انجامشــدهدرحــوزهپیشــگیریومقابل
ــاآســیبهایاجتماعــیطــیســالهای ب
اخیــرراامیدوارکننــدهدانســتواظهــار
اجتماعــی آســیبهای موضــوع کــرد:
ــردم ــرایم ــاسب ــیارحس ــائلبس ازمس
ــاخصها ــودش ــاربهب ــهآم اســتوچنانچ
درحــوزهآســیبهایاجتماعــیبــهمــردم
دلگرمکننــده میتوانــد شــود، منتقــل

باشد.
و نــو فناوریهــای افــزود: وی
کنــار در جدیــد علمــی دســتاوردهای
مصائبــیکــهمیتوانــدداشــتهباشــد،بــرای
مــردمتســهیات،امنیــتوآرامــشخاطــر

ــتفاده ــااس ــاب ــدوخانوادهه ــادمیکن ایج
ازامکانــاتدیجیتالــیوتلفــنهمــراه
ــدان ــتفرزن ــیازوضعی ــدبهراحت میتوانن
ــد؛ضمــناینکــهمــردم خــودآگاهــییابن
ــد ــامیتوانن ــنفناوریه ــتفادهازای ــااس ب
بســیاریازامــوروکارهــایروزمــرهخــودرا

انجامدهند.
ــد ــتامی ــتتقوی ــهاهمی ــارهب ــااش ویب
بــهآینــدهدربرخــوردبــامســائلاجتماعــی
ــه ــدب ــرامی ــداگ ــدونتردی ــرد:ب ــارک اظه
جرایــم و ناهنجاریهــا نباشــد، آینــده
بنابرایــن مییابــد؛ افزایــش اجتماعــی
ــد ــیبای ــانههایاجتماع ــژهرس ــهبهوی هم
ــت ــردمتقوی ــنم ــدهرادربی ــهآین ــدب امی

کنند.
ــانکــرد:اگرچــهامــروزمــردم ــیبی روحان
بــهواســطهتحریــمبــامشــکاتیدرحــوزه
اقتصــادیومعیشــتیمواجــهشــدهاند

ومشــکلکســانیکــهحقــوقثابــتدارنــد،
دوچنــداناســت،امــامطمئنیــممشــکات
سیاســی،اقتصــادیواجتماعــیقابــلحل
ــیبرطــرف ــهفضــلاله ــودهوب وفصــلب
ــن ــهای ــتک ــننیس ــدوچنی ــدش خواه
مشــکاتحلنشــدنیباشــد؛بنابرایــن
بایــدبــهرفــعاینگونــهمشــکاتامیــدوار

بود.
اینکــهگاهــی بیــان بــا رئیسجمهــور
ــات ــاواقعی بعضــیازرســانههاوروزنامهه
تلــخرابیــشازآنچــههســت،بــزرگ
جلــوهمیدهنــد،اظهــارکــرد:اینگونــه
ناامیدکــردن و مشــکات بزرگنمایــی
ــتو ــردماس ــهم ــیب ــمبزرگ ــردم،ظل م
همــهبایــددرایــنزمینــههوشــیارانهعمــل

ــد. کنن
ــی ــعبعض ــرد:رف ــانک ــیخاطرنش روحان
آســیبهایاجتماعــیازجملــهفقرزدایــی،
اجرایــی و عملــی اقدامــات نیازمنــد
ــوت ــاق ــوزهب ــنح ــددرای ــهبای ــتک اس
تصمیمگیــریوعمــلکــرد؛امــابخشــیاز
ایــنمســائلجنبــهروانــیداردوناشــیاز
بزرگنمایــیبعضــیازمشــکاتاســتکــه
درایــنزمینــهاگــرامیــدونشــاطدرجامعه
ــردن ــددربرطرفک ــد،میتوان ــشیاب افزای
آســیبها از پیشــگیری و مشــکات
تأثیرگــذارباشــد؛بــراینمونــهچــهایــرادی

داردکــهبخشــیازاســتادیومورزشــیکــه
هیــچمنافاتــیبــاقانــونوشــرعومصوبــه
شــورایعالــیانقــابفرهنگــینــدارد،

بهبانواناختصاصیابد.

ــش ــخنانخوی ــیازس ــیدربخش روحان
ادامــهداد:امــروزبایــدهمــهتــاشکنیــم
ــدا ــهبیشــترکاهــشپی ــاقهرچ ــارط آم
کنــد.اگرچــهبعضــیمــواردادامــهزندگــی
بــرایزوجیــنامکانناپذیــرووقــوعطــاق
الزمبــهنظــرمیرســد؛امــاتــاجایــی
ــع ــامشــاورهورف ــدب ــکاندارد،بای ــهام ک
ــهزندگــی ــهادام ــاراب مشــکاتخانوادهه
ــرای ــاب ــاقنهتنه ــراط ــرد؛زی ــویقک تش
ــرای ــزب ــوئینی ــارس ــهآث ــرد،بلک زنوم

ــهدارد. ــدانوجامع فرزن

فرهنگــی اقدامــات رئیسجمهــور
مســائل بــا مواجهــه در اولیــنگام را
ــدکــرد:معمــوال اجتماعــیدانســتوتأکی
بهتــر درفعالیتهــایفرهنگــیمــردم
میکننــد؛ عمــل دولتــی نهادهــای از
ــدســازمانهاو ــنحــوزهبای ــندرای بنابرای
ــتاز ــلپیش ــاداصی ــایمردمنه جمعیته

باشــند.
ــوزشو ــشآم ــهنق ــارهب ــااش ــیب روحان
پــرورشدراصــاحکشــورگفــت:آمــوزش
ــی ــننهادهای ــیازمهمتری ــرورش،یک وپ
اســتکــهمیتوانــددراصــاحامــورکشــور

بسیارمؤثرباشد.
رئیــسشــورایعالــیاجتماعــی»امــربــه
ــهعنــوان معــروف«و»نهــیازمنکــر«راب
یکــیازوظایــفاجتماعــیوتأثیرگــذار
ــرار ــدق ــوردتأکی ــهم ــاحجامع ــرایاص ب
دادوگفــت:اگــر»امــربــهمعــروف«و
ــامانداده ــتیس ــر«بهدرس ــیازمنک »نه
شــود،میتوانــدازبســیاریازمنکــرات
جلوگیــریومــردمرابــهانجــامرفتارهــای
درســتتشــویقکنــدومعتقــدم»امــر
بــهمعــروف«و»نهــیازمنکــر«،یــک
ــیاســت؛امــاگاهــی ــهمهــمهمگان وظیف
بهدرســتیمــورداســتفادهقــرارنگرفتــه
وچــهبســانتیجــهمعکــوسداشــته

است.

محمــودواعظــی،رئیــسدفتــررئیسجمهــور،درگفتوگــوبــاتســنیم،
ازواگــذاریبعضــیمســئولیتهایمعاونــتاجرایــیرئیسجمهــوربــه
ــه دفتــررئیسجمهــورخبــردادوگفــت:تمامــیایــنمســئولیتهاب
دفتــررئیسجمهــورواگــذارنشــدهاســت؛بلکــهبــهایــنگونــهاســتکه
کمیتــهتنظیــمبــازاربــهوزارتصمــت،بخشــیازفعالیتهــاهــمبــه
ــهوزارتنفــتواگــذارشــده ــزب وزارتکشــاورزیوبحــثســوختنی

اســت.
دفتــر بــه نیــز رئیسجمهــور اســتانی ســفرهای افــزود: وی
رئیسجمهــورواگــذارشــدکــهدردولــتنهــمودهــمنیزســابقهداشــته
کــهایــنبخــشازکارهــاتوســطدفتــررئیسجمهــورصــورتگیــرد.
رئیــسدفتــررئیسجمهــوردرپاســخبــهایــنپرســشکــهمعاونــت
اجرایــیردیــفبودجــهجداگانــهداشــتهوتکلیــفآنچــهخواهــدشــد،

اظهــارداشــت:ردیــفبودجــهایــنمعاونــتصفــراســت.

محمــدشــریعتمداریاولیــنوآخریــنمعــاوناجرایــیروحانیبــود.او
پــسازپیــروزیحســنروحانــیدرانتخابــاتریاســتجمهوریســال
۹۲،معــاوناجرایــیویشــد.درابتــدایدولــتدوازدهــموتــایــکماه
پیــشوزیــرصنعــتوحــاالوزیــرکارشــدهاســت.محمــودواعظــی
میگویــد:رئیسجمهــورفعــابــهمعــاوناجرایــینیــازضــرورینــدارد
ــای ــهبخشه ــتب ــنمعاون ــایای ــاسمأموریته ــناس ــرهمی وب

مختلفازجملهدفتررئیسجمهورمنتقلشدهاست.
ــد ــینخواه ــاوناجرای ــرمع ــوردیگ ــهرئیسجمه ــارهاینک واعظــیدرب
داشــت،تصریــحکــرد:معــاونمثــلوزیــرنیســتکــههــرروزســراغش
رابگیریــد.آقــایرئیسجمهــوربــرایاینکــهکارهایشــانرابهتــرانجــام
دهنــد،میتواننــدبــهایــنجمعبنــدیبرســندکــهنیــازبــهکمــکدارنــد
ــدو ــدوندنــگوفنــگحکــمبزنن ــدب ــرهمیــناســاسمیتوانن وب

مشــاورومعــاونبــرایخــودانتخــابکننــد.

درشــرایطیکــهاتحادیــهاروپــا،چیــن،روســیهوتقریبــاتمامــی
کشــورهایدنیــااعــامکردنــدایــرانپایبنــدیخــودبــهبرجــام
ــد ــایجدی ــردهاســتوازتحریمه ــتک ــلثاب ــورکام ــهط راب
ــاالت ــتای ــیدول ــافشــارهایبینالملل ــد،ام ــروینمیکنن پی
متحــدهباعــثشــدهبعضــیمحدودیتهــادرعرصههــای
مختلــفاقتصــادیازجملــهعرصــهدریایــیعلیــهایــرانشــکل

بگیــرد.
ــدروزپــسازاعــامخــروجترامــپازبرجــام،بزرگتریــن چن
ــرانخــارج ــردازآبهــایای ــاناعــامک ــیجه ــربینالملل الین
ازشــرکتهای نیــزتعــدادی ازآن خواهــدشــدوپــس
ــای ــلمحدودیته ــهدلی ــدب ــامکردهان ــدیاع ــهوردهبن بیم
اعمالشــدهازســویآمریــکا،امــکانتــداومهمــکاریبــاایــران

ــدداشــت. رانخواهن

دولــتایــاالتمتحــدهنیــزگفتــهبــهجــزبنــدرچابهــار،ســایر
ــدمیشــوندوشــرکتهایی ــرانواردتحریمهــایجدی ــادرای بن
کــهدرایــنبخشهــابــاایــرانهمــکاریکننــد،ازســویایــن

دولــتجریمــهخواهنــدشــد.
بــهدنبــالایــناتفــاق،ایــرانگــزارشوشــکایتیرامســتندبــه
ــر ــاممدی ــاساع ــهبراس ــردهک ــادهک ــیآم ــنبینالملل قوانی
عامــلســازمانبنــادرودریانــوردیدرروزهــایآینــدهازســوی

نماینــدهایــراندرلنــدنارائــهخواهــدشــد.
مدیــرعامــلســازمانبنــادرودریانــوردیایــنرانیــزگفتــهکــه
ــی ــکاهمراه ــاآمری ــدب ــایجدی ــوریدرتحریمه ــچکش هی
نمیکنــدوپیشبینــیمیکنیــمدراجــاسپیــشروی

ــرد. ــورتبگی ــرانص ــادیازای ــتزی ــازمانIMOحمای س

واعظی: 

رئیس جمهور دیگر معاون اجرایی نخواهد داشت
 شکایت ایران از آمریکا 

این بار در لندن

سیاسـت2

،،
 بزرگ نمایی  مشکالت و ناامیدکردن 
مــردم، ظلــم بزرگــی بــه مــردم اســت و 
همــه بایــد در ایــن زمینــه هوشــیارانه 

عمــل کنند

شهرســازی و معمــاری معــاون حناچــی، پیــروز
ــهر، ــورایش ــایش ــا۱۱رأیاعض ــران،ب ــهرداریته ش

شــهردارپایتخــتشــد.
درجلســهعلنــیدیــروزشــورایاســامیشــهرتهــران،
ــرایانتخــابشــهردارپایتخــتازبیــندو رأیگیــریب
ــای ــدیازاعض ــاسآخون ــیوعب ــروزحناچ ــهپی گزین
ــروز ــا،پی ــریاعض ــسازرأیگی ــد.پ ــامش ــوراانج ش
ــدادآرای ــد.تع ــرانش ــهردارته ــا۱۱رأیش ــیب حناچ
عبــاسآخونــدینیــز۱0رأیبــود.بدیــنترتیــبحناچی
ــم ــهردورهپنج ــورایش ــبش ــهردارمنتخ ــومینش س

ــهکارشــد. ــازب ــاهازآغ ــسازحــدود۱4م پ
حناچــیپیــشازایــنعهــدهدارمعاونــتمعمــاری
وشهرســازیشــهرداریتهــرانوپیشتــرمعــاون
ــدی ــاسآخون ــانوزارتعب ــازیوزارتراهدرزم شهرس
ــساســبق ــارئی ــتب ــنتوانســتدررقاب ــودوبنابرای ب
ــد. ــبکن ــتراتصاح ــانبهش ــیاولخیاب ــودصندل خ
ویمتولــدخردادمــاه۱۳4۲دانشآموختــهاولیــندوره

دبیرســتانمفیــداســت.
حناچــیکــهپیــشازایــنمعاونشهرســازیشــهرداری
تهــرانبــود،تحصیلکــردهومــدرسرشــتهشهرســازی

اســتوپیــشازایــنهــمبــرایشهردارشــدنکاندیــدا
شــدهبــودکــهبــهاعتقــادکارشناســانبــاوجــودداشــتن
ــیاز ــطحزب ــتنرواب ــلنداش ــهدلی ــتگیالزم،ب شایس

شهردارشــدنبازمانــد.
ــهرداری ــیش ــیوعمران ــاونفن ــنمع ــشازای ویپی
تهــراننیــزبــودکــهبــارویکارآمــدنافشــانیدر
شــهرداریتهــران،ایــرجمعــزییــارگرمابــهوگلســتان
افشــانی،ســکاندارمعاونــتفنــیوحناچــیبــه

معاونــتشهرســازیکــوچدادهشــد.
معــاون تــا۸4 ۸0 ســالهای فاصلــه در حناچــی
معمــاریوشهرســازیوزارتراهبــودهوبــاحکــم
روحانــی،بــهعنــوانیکــیازچهــارعضــوحقیقیشــورای
ــراثفرهنگــیکشــورمنصــوبشــدهاســت. ــیمی عال

رئیــسســازمانبازرســیکلکشــوربــااشــارهبــهاختافات
پیشآمــدهدرتفســیرزمــاناجــرایقانــونمنــعبهکارگیری
بازنشســتگانگفــت:آخریــنروزیکــهبازنشســتگانبــرای

تــرکخدمــتفرصــتدارنــد،۱۵آذراســت.
اختــاف دربــاره بــامهــر ناصــرســراجدرگفتوگــو
پیشآمــدهدرزمینــهزمــاناجــرایقانــونمنــعبهکارگیــری
ــه ــوندرروزنام ــنقان ــهریورای ــت:۳۱ش ــتگانگف بازنشس
رســمیدرجشــدهوطبــققانــون۱۵روزبعــدیعنــی۱۵مهر
قابلیــتاجــرادارد؛امــاایــنقانــونیــکفرجــهدوماهــه
راتعییــنکــردهاســتکــهبــاایــناحتســاب۱۵آذرقابــل

ــود. اجــراخواهــدب
ویافــزود:اختافاتــیبیــنمســئوالناجرایــیومــادربــاره
ــا ــهآنه ــوریک ــهط ــت؛ب ــودداش ــونوج ــاغقان ــاناب زم
معتقدنــدمــاکتاریــخ۲۶شــهریوریعنــیزمــانابــاغبــه
ــود ــهس ــیرب ــاتفس ــت.دراینج ــتخدامیاس ــازماناس س
ذینفــعاســتوبنابرایــن۱۵آذرمــاه،آخریــنروزیاســت
کــهبازنشســتگانبــرایتــرکپســتخــودفرصــتدارنــد.
ــه ــراینک ــدب ــاتأکی رئیــسســازمانبازرســیکلکشــورب
بایــدحرمــتبازنشســتگانحفــظشــود،گفــت:ایــنتــرک
ــتگان ــتبازنشس ــهزحم ــدک ــوریباش ــدط ــتنبای خدم

ــت ــونوضعی ــرقان ــالحاض ــود؛درح ــهش ــدهگرفت نادی
ــا تــرکپســتراتعییــنکــردهاســتوبایــدمشــموالنت
تاریــخیادشــدهتــرکپســتکننــد؛بــاوجــودایــننهادهــاو
ســازمانهایمختلــفبایــدتشــکروتقدیــرازبازنشســتگان
راهــملحــاظکننــدتــابعــداخاقــیموضــوعهــملحــاظ

شــود.
ویخطــاببــهســازمانهاونهادهــایدولتــیگفــت:
ــه ــهبعــدنبایــدنهادهــاهیــچپرداختــیب ازایــنتاریــخب
ــن ــمای ــاامیدواری ــهم ــند؛البت ــتهباش ــتگانداش بازنشس
ــن ــنای ــادرصــورتنادیدهگرفت موضــوعلحــاظشــود؛ام

ــرد. ــورتمیگی ــاص ــوردحتم ــوعبرخ موض
ســراجهمچنیــندرپاســخبــهایــنپرســشکــهبهتازگــی
نارضایتیهــایگســتردهایازنحــوهفــروشخــودرودردو
شــرکتدولتــیایرانخــودرووســایپامطــرحشــدهاســت،
بــهطــوریکــهاکنــونیکــیازایــنشــرکتهااعــامکــرده
ــد ــودرومیتوانن ــودرو،دوخ ــکخ ــدی اســتدرازایخری
ــارت ــوعنظ ــنموض ــرای ــیب ــازمانبازرس ــاس ــد،آی بخرن
ــر ــادره ــانم ــرانوکارشناس ــت:مدی ــت،گف ــتهاس داش
ــی ــیوبازرس ــالبررس ــتقرودرح ــازیمس دوخودروس

هســتند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خبر داد:

15 آذر، آخرین مهلت ترک خدمت بازنشستگان
شورای شهر تهران، شهردار جدید پایتخت را انتخاب کرد

پیروزی »حناچی« در ماراتن بهشت

محمدجــوادظریــف،وزیــرامــورخارجــهایــران،
ــد« ــیالجدی ــه»العرب ــاروزنام ــوب درگفتوگ
ــان ــابی ــکاســت،ب ــهکشــورقطــرنزدی ــهب ک
دارد، اقتصــادی تأثیــرات تحریمهــا اینکــه
تأکیــدکــرد:امــابــرسیاســتمــاتأثیــرنخواهد

گذاشــت.
ویتوضیــحداد:اززمانــیکــهفعــاالناقتصادی
دریافتنــددونالــدترامــپرئیسجمهــورآمریــکا
چــهتصمیمــیدرقبــالتوافــقهســتهایدارد،
ایــنمســئلهتأثیــرمنفــیخــودبــراقتصــادرا
برجــاگذاشــتودرنتیجــهملــتایــرانهــدف

واقعــیتحریــماســتوآمریــکاامیــدواراســت
ــت ــتراتح ــهودول ــم،جامع ــنتحری ــاای ب
فشــارقــراربدهــدتــاسیاســتشراتغییــردهــد

یــااینکــهکلنظــامراتهدیــدکنــد.
بــهگفتــهمحمدجــوادظریــفنیــازاســت
حیــاتتوافــقبــاهــدفکســبمزایــای

شــود. حفــظ آن، اقتصــادی
ویادامــهداد:اروپاییهــابــرایحفــظآن
ــه ــیراک ــیتعهدات ــلسیاس ــددرمحاف هرچن
ــد، ــهطــورجــدیانجــامدادن ــد،ب ــامکردن اع
امــادرعرصــهاجــراوعمــل،موانعــیبــرســر

میدانــد ایــران و گرفــت قــرار راهشــان
دولتهــایاروپایــیهنــوزآمادگــیاجــرای
تعهــدسیاســیراهمزمــانبــادادنبهــای
اقتصــادیبــرایحفــظتوافــقبرجــامندارنــد.
ــددســتاوردهارا ــدمیتوانن ــانمیکنن ــاگم آنه

ــد. ــظکنن ــاوان[حف ــا]ت ــدوندادنبه ب
ظریــفایــنسیاســترابــرایاروپــا»در
طوالنیمــدت«زیانبــاردانســتوبــابیــان
ــار ــهب ــاب ــرایآنه ــریب ــهبزرگت ــههزین اینک
خواهــدآورد،گفــت:بــاایــنحــالمــاهنــوزبــا
شــرکادراروپــا،چیــنوروســیهدرتماســیمو
ــا ــهب ــرایمقابل ــیراب ــمراههای ــاشمیکنی ت
تحریمهــاوکاســتنازپیامدهــایآنپیــدا
کنیــم.درســتاســتکــهآمریــکاقــدرت
اقتصــادیبزرگــیاســت،امــاهمــهکشــورهای

ــتادهاند. ــماوایس ــلتحری ــامقاب دنی
ظریــفبــاردیگــربــرایــنموضــوعتأکیــدکــرد
کــهآمریــکانمیتوانــدصــادراتنفــتایــرانرا
صفــرکنــد.ایــرانقــدرتصــادراتنفــتخــود

راداشــتهوبــازارهــمبــهآننیــازدارد.
ــای ــوختگیریهواپیماه ــفس ــارهتوق ویدرب
ــای ــاراهه ــت:م ــهگف ــانوترکی ــیدرلبن ایران
ــه ــانادام ــاآنپروازهایم ــهب ــمک ــادیداری زی
یابــد.آنراقبــاتجربــهکردیــموتکــرارش

ــرد. ــمک خواهی
ظریــفپیشــنهاد»تشــکیلمجمــعگفتوگــوی
ــان ــکاریمی ــیوههم ــرایش ــهایواج منطق
کشــورهایمنطقــه«رایــادآوریکــردوگفــت:
ــههســتندکــه متأســفانهکشــورهاییدرمنطق
ــا ــام ــد؛ام ــترابخرن ــدامنی ــاشمیکنن ت

معتقدیــمامنیــتخریدنــینیســت؛بلکــهبــه
ــهایایجــادمیشــود. ــایمنطق دســتنیروه
ــنپرســشکــهنظــر ــهای ظریــفدرپاســخب
شــمادربــارهخبرهایــیمبنــیبــربرنامهریــزی
عربســتانبــرایتــرورمســئوالنایرانــیازجمله
ــات ــاقعملی ــکیلات ــلیمانیوتش ــمس قاس
جنــگاقتصــادیعلیــهایــرانچیســت،گفــت:
مــااطاعاتــیازآنداشــتیم.عربســتاناز
ــال ــدس ــرانچن ــتیدرای ــایتروریس گروهه
ــن ــاای ــاضقب ــد.ری ــتمیکن ــتحمای اس
ــه ــگراب ــهجن ــودک ــردهب ــامک ــمااع رارس
مــا آن از پــس میکشــاند. ایــران عمــق
شــاهدافزایــشفعالیــتگروههــایمســلحو
تروریســتیدرشــرقکشــوربودیــموهمچنیــن

ــرد. ــهک ــسحمل ــهمجل ــهب داعــشک

ظریف:
تحریم، سیاست ایران را تغییر نمی دهد

کابوس عربستان ادامه دارد
روزنامــهنیویــورکتایمــزبــهنقــلاز۳منبــعآگاهازفایــل
صوتــیمربــوطبهقتــلجمالخاشــقجیدرکنســولگری
عربســتانســعودیدراســتانبولگــزارشدادکــهمــدت
کوتاهــیپــسازکشتهشــدنوی،یــکعضــوتیــمتــرور
ازطریــقتلفــنبــهمافــوقخــوددرعربســتانســعودی
میگویــدبــهرئیســت)کــهاحتمــاالمحمــدبــنســلمان
باشــد(بگــو،مأموریــتانجــامشــد.ایــنگــزارشافــزود:
ــاهاســپلرئیــسســازمان ــیکــهجین ایــنفایــلصوت
ســیانیــزآنراشــنیدهاســت،ازســویمقامــاتاطاعاتی
ــن ــدب ــتنمحم ــهدستداش ــدرکدرزمین ــنم قویتری

ســلماندرقتــلخاشــقجیقلمــدادمیشــود.

زنان یمنی داروندار خود را برای 
کمک به انصارهللا اهدا کردند
ــش ــهپی ــکهفت ــعودیازی ــاوزس ــافمتج ائت
حمــاتخــودرابــهالحدیــدهدرغربیمنتشــدید
کــردهاســت.درایــنمیــانکشــورهایغربــینیــز
ــل ــندلی ــههمی ــد؛ب ــهکمــکعربســتانآمدهان ب
ــای ــهروشه ــدگانب ــاررزمن ــندرکن ــردمیم م
ــامتجــاوزانهســتند. ــارزهب مختلــفدرحــالمب
ــان ــراززن ــررســیدهدههــانف درهمیــنراســتاخب
ــنکشــور،پولهــای ــا،پایتخــتای ــیدرصنع یمن
خــودرابــهنیروهــایجنبشانصــارهللابــرایمقابله
ــد. ــامتجــاوزانومــزدورانســعودیاهــداکردن ب

ترامپ احساس خطر کرد
بــهگــزارشرویتــرز،اززمانــیکهمقامــاتفلوریدابازشــماری
بیــشاز۸میلیــونرأیراازاوایــلهفتــهجاریآغــازکردند،
ترامــپبــدونارائــهادلــهکافــی،فراینــدبازشــماریرأیهــا
ــت ــماریآرایرقاب ــدبازش ــعرون ــرد؛درواق ــؤالب ــرس رازی
میــان»ریــکاســکات«فرمانــدارفلوریــداو»بیــلنلســون«
ســناتوردموکــراتآمریــکابرایکســبکرســیســناورقابت
انتخابــاتفرمانــداریمیان»راندســانتیس«جمهوریخواه
و»آنــدروگیلــوم«جمهوریخــواهرانشــانهگرفتــهاســت.بــا
شــمارشبیشــترآرا،پیشــتازینامزدهــایجمهوریخــواه
درانتخابــاتمیــاندورهایکنگــرهدرایالــتفلوریــدا)ســناو

ــرشــدهاســت. ــداری(کمرنگت فرمان

 واکنش رئیس ناتو به 
تشکیل ارتش اروپایی

ینــساســتولتنبرگ،دبیــرکلســازمانپیمــانآتانتیــک
خبــری شــبکه بــا گفتوگــو در )ناتــو(، شــمالی
ــه«،گفــت:پیشــنهادتشــکیلارتــشاروپایــی »دویچهول
کــهامانوئــلمکــرونمطرحکــردهاســت،میتوانــدقابلیت
دفاعــیاروپــاراتقویــتکنــد؛امــابایدهمــراهباناتــوصورت
گیــرد.ویدربــارهتنــشدررابطــهبــاآمریــکاهشــدارداد.
دبیــرکلناتــوگفــت:آنچهمــاازجنگجهانــیدوموجنگ
ســردآموختهایــمایــناســتکــهارتبــاطفراآتانتیــکمهم
اســت؛بــههمیــندلیــلمــابایــدمطمئــنشــویماروپــاو

آمریــکایشــمالیدرکنــارهــمهســتند.

کنسول عربستان در استانبول 
گم شد

ــات ــکدیپلم ــزی ــههرگ ــتانبولک ــتاندراس ــولعربس کنس
برجســتهنبــوده،پــسازقتــلروزنامهنــگارمخالــفســعودی
بــهکشــورشبرگشــتهودیگــردرانظــارعمومــیدیــدهنشــده
ــدهمطــرح ــارهایــنپرون وپاســخگویپرســشهاییکــهدرب
شــده،نیســت.بــهگــزارشواشنگتنپســت،محمــدالعتیبــی،
تنهــاشــاهدیاســتکــهمیدانــدچــهاتفاقــیبــرایجمــال
خاشــقجیافتــادهاســت.موقعیــتایــنکنســولدرششــم
اکتبــرزمانــیتغییــرکــردکــهمســئولراهنمایــیخبرنــگاران
رویتــرزوبــهچهــرهانــکارعربســتاندربــارهناپدیدشــدن
ــدلشــد. ــاکشتهشــدنشدرکنســولگریب خاشــقجیی

بین الملل

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

 ضرورت هم افزایی 
به جای نگاه به بیرون

کــهنصیــبکشــورمانشــدهوبایــدامیــدواربــود
ــر ــایشهاوتغیی ــاهدگش ــسش ــنپ ــهازای ک

ــیم! ــکاباش ــیآمری ــتهایترامپ سیاس
برخــیفکــرمیکننــداگــرترامــپبــرودودیگــری
بیایــدیــااگــرجمهوریخواهــانشکســتبخورنــد
ودموکراتهــابیاینــدراهبــرایمــاهمواروشــرایط
ازوضــعفعلــیخــارجومشــکاتحــلمیشــود؛
امــاتجربــهســالهایگذشــتهوتاریــخ40ســاله
ــادآور ــهمــای انقــاباســامیچیــزدیگــریراب
ــان ــکاهمچن میشــودوآنایــناســتکــهآمری
کــهبــهقــولامــامخمینــی)ره(تروریســمبالذات
اســت،دشــمنیذاتــیبــاملــتایــراندارد؛حــاال
چــهفرقــیمیکنــدکــهایــنبــرودیــاآنبیایــد.
ــه ــریتوج ــمرهب ــاممعظ ــخنمق ــنس ــهای ب
کنیــمکــهفرمودنــد:بنــدههیــچقضاوتــیدربــاره
انتخابــاتآمریــکانــدارم.آنحــزبوایــنحــزب،
هرکســیآمــد،فقــطشــررســاند؛یکــیتحریــم
کــرد،یکــیبــههواپیمــایمســافربریویکــیبــه
ســکوینفتــیحملــهکــرد.مــانگرانــینداریــمو
بــرایمقابلــهباهــرحادثــهمحتمــلآمادهایــم.در
دنیــاعــدهایعــزاگرفتنــدوعــدهایشــادیکردند؛
ــم؛ ــهشــادیمیکنی ــمون ــزامیگیری ــهع ــان م
ــد ــهبای ــهچگون ــمک ــرمیکنی ــنفک ــهای ــاب م

کشــورراازمشــکاتاحتمالــیعبــورداد.
ایــنســخنســابقهتاریخــیآمریــکانســبتبــه
ملــتایــرانرانشــانمیدهــد؛هــرعقــلســلیمی
ــارویکار ــکاب ــتهایآمری ــهسیاس ــدک میدان
آمــدناحــزابمختلــفتغییــرینخواهــدداشــت
وصرفــاتاحــدودیابزارهــایاجرایــیدرآنتغییر
ــود ــهبهب ــیب ــایواه ــنامیده ــد؛بنابرای میکن
ــرایبازگشــت ــاب ــارازدموکراته ــرایطوانتظ ش
ــش ــژهحمایت ــاوبهوی ــتهایدوراناوبام سیاس
ازبرجــامبــاعقانیــتســازگارینــدارد.چنانچــه
همــانآقــایاوبامــاپــسازامضــایبرجــامهیــچ
اقــدامعملــیدرجهــتاجــرایبرجــامنداشــتو

ــانبهانههــایدیگــرمــیآورد. همچن
حضــور کــه اســت ایــن خوشــبینانهاش
ــا ــانب ــنجری ــبیای ــکافنس ــاوش دموکراته
ــرای ــیب ــدفرصت ــپ،میتوان ــتهایترام سیاس
ایــرانبهمنظــورتقویــتتعامــلبــادیگــرکشــورها
وتثبیــتجایــگاهبینالمللــیخــودنــزدجهانیــان
باشــد؛امــاحقیقــتایــناســتکــهتحریمهــای
آمریــکابــههــرشــکلیچــهنفتــیوچــهبانکــی
ــر ــودوتأثی ــدب ــکلآفرینخواه ــامش ــرایم ب
ــا ــیب ــرانارتباط ــردمای ــیم ــرزندگ ــیآنب منف
نتایــجآرانخواهــدداشــتوهــرکــدامازاحــزاب
کــهرأیبیاورنــد،بــامــاهمــانرفتــارراخواهنــد
داشــت؛بنابرایــنبایــدراهکارهــایدرونــیرابیش
ازامیدواریهــایبیپشــتوانهبــهتغییــرقــدرتدر
آمریــکایــامســاعدتهایاروپــامدنظــرداشــت.
گزافــهنیســتاگــربگوییــمامــروزنیــازکشــوربــه
ــی ــگتحمیل ــانجن ــشاززم ــیبی ــدتمل وح
ــن ــیبی ــهوحــدتمل ــنوصــفک ــاای اســت.ب
مــردممشــکلینــدارد،امــابینسیاســیوننیازمند
ترمیــمجــدیاســتوهرچــهنگرانــیوجــوددارد
ازافتــراقبــهاصطــاحنخبــگانسیاســیاســت؛
بنابرایــناگــرایــنروزهــامیشــنویمبرخــیافــراد
دمازگفتوگــویملــیو...میزننــد،منظورشــان
خودشــانبــاسیاســیونوگروههــایدیگــر
اســت؛وگرنــهمــردممشــکلیندارنــدودروحــدت
ــیون ــطسیاس ــد؛فق ــرمیبرن ــهس ــیب وهمدل
هســتندکــهبــاانــدکافــرادخــودوســروصدای
رســانهایمرتــبگفتوگــویملــیرامطــرح
ــوی ــدوگفتوگ ــاحکنن ــداص ــهبای ــدک میکنن
ــا گروههــاوافــرادسیاســتمداریــاسیاســتزدهب
همدیگــررادنبــالکننــد؛هــمآنهایــیکــهوحــدت
ملــیراممکــناســتبــاچالــشمواجــهکننــد.
ــهگفتوگــوی امــروزبیــشازهــرزمــاندیگــرب
ملــیسیاســیونوهمافزایــیدرســاختارداخلــی
ــادی ــی،اقتص ــفسیاس ــادمختل ــوردرابع کش
ــان ــراقمی ــم.متأســفانهافت ــینیازمندی وفرهنگ
جریانهــایسیاســیدرکشــورمانبیــشاز
ــهمــردمراتضعیــف تحریمهــایخارجــی،روحی

میکنــد.
ــه ــادرب ــزارانق ــدکارگ ــهمیبین ــیک ــهزمان جامع
رفــعوحــلمشــکاتنیســتند،نســبتبــهآینــده
ایــنبیانگیزهبــودن، دچــاریــأسمیشــود.
خارجــی خصومتهــای تأثیــر و ورود دروازه
خواهــدبــودوهــرتیــردشــمنبــهقلــبجامعــه
ــی ــاقمل ــدتووف ــاوح ــت.تنه ــدنشس خواه
اســتکــهانســجامداخلــیرابــهعنــوانســپری
دربرابــرسیاســتهایتحمیلــیدشــمنانایجــاد

میکنــد.
علــت بــه کــه اســت زیــادی مــدت مــا
پیادهکــردن درصــدد مــدام منفعتمحــوری،
یکدیگــرازقطــارانقابهســتیم.امروزهمــانروز
موعــوداســت.بایــدتوجــهخــودرابــهصداهــاو
توانهایــیمعطــوفکنیــمکــهشــنیدهنشــدندیــا
نادیــدهانگاشــتهشــدند.تــوانداخلــیکشــوربــه
ســببهمیــنافتــراقهــدررفتــهاســتکــهبایــد
ترمیــمشــود.تنهــاراهنجــاتامــروزمــادربرابــر
تحریمهــاوفشــارهایسیاســیواقتصــادی،
ــول ــتواص ــوروالی ــولمح ــیح ــادهمدل ایج
اساســیاســت؛اصولــیکــهبــهتأییــدوامضــای
ــنموضــوع ــرانرســیدهاســت.درکای ــتای مل
ــن ــیکارســختینیســت؛بنابرای درشــرایطکنون
ــرار ــتورکارق ــیرادردس ــیعقان ــنمش ــرای اگ
ندهیــم،عمــانشــانخواهیــمدادمنافــعحزبــی
واهــدافگروهــیرابــرمنافــعومصالــحعمومــی
ــن ــهنتیجــهای ــموافســوسک ــحمیدهی ترجی
نگــرشصرفــاتحمیــلفشــاربــرمــردمخواهــد

بود.

ادامه از صفحه اول
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روحانی در جلسه شورای عالی اجتماعی:

ایجاد ناامیدی ظلم به مردم است



کوتاه اخبار 

هشدار شرکت ملی پخش:
 امکان استفاده همزمان از 

دو کارت سوخت وجود ندارد
شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی ایــران 
دربــاره سوءاســتفاده احتمالــی از کارت هــای ســوخت 

ــرد.  ــه ک ــی را ارائ ــا توضیحات ــخصی در جایگاه ه ش
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم، شــرکت ملــی 
پخــش فرآورده هــای نفتــی دربــاره خریــد و فــروش 
ــق  ــخصی از طری ــوخت ش ــمند س ــای هوش کارت ه
فــروش کارت و ســپس تقاضــای صــدور کارت المثنی، 
اعــام کــرد: بــا توجــه بــه ظرفیت هــای ســامانه 
ــان از دو  ــتفاده همزم ــکان اس ــوخت، ام ــمند س هوش

ــدارد.  ــود ن کارت وج
ایــن اطاعیــه می افزایــد: بــرای صــدور کارت هوشــمند 
ســوخت المثنــی جدیــد نخســت بایــد کارت ســوختی 
کــه مفقــودی آن اعــام شــده اســت، ابطــال شــود و 

ســپس فراینــد صــدور کارت جدیــد آغــاز می شــود.

تا سه ماه دیگر
تهرانی ها پکیج لوازم کاهنده 
مصرف آب دریافت می کنند

مدیــر عامــل شــرکت آب  و فاضــاب اســتان تهــران از 
توزیــع لــوازم کاهنده مصــرف در بین مشــترکان تهرانی 
خبــر داد و گفــت: درنهایــت تــا ســه مــاه دیگــر ایــن 

طــرح اجرایــی خواهــد شــد. 
محمدرضــا بختیــاری در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا اشــاره 
ــرف  ــش مص ــرای کاه ــا ب ــرکت آبف ــدات ش ــه تمهی ب
آب در تهــران اظهــار کــرد: طــرح توزیــع لــوازم کاهنــده 
ــی  ــی اجرای ــر در ادارات دولت ــال حاض ــرف در ح مص
شــده و مــا موظفیــم دســتگاه هایی را کــه از ایــن 
طــرح پیــروی نمی کننــد، شناســایی و بــه وزارت نیــرو 

ــم.  و اســتانداری گــزارش کنی
ــوازم  ــع ل ــرح توزی ــر ط ــال حاض ــه وی در ح ــه گفت ب
ــال  ــهری در ح ــترکان ش ــرای مش ــرف ب ــده مص کاهن
مطالعــه اســت تــا بــا توجــه بــه تــوان مالی مشــترکان 
ــاده شــود.  ــج آم ــن پکی مناســب ترین و اقتصادی تری
ــران  ــل شــرکت آب  و فاضــاب اســتان ته ــر عام مدی
ــرار  ــاال ق ــت: احتم ــرح گف ــن ط ــات ای ــاره جزئی درب
اســت تــا هزینــه پکیــج بــه صــورت قســطی در قبــض 
مشــترکان آورده شــود و بــه نظــر می رســد ایــن 
مســئله نیــز بتوانــد تأثیــر زیــادی در کاهــش مصــرف 

ــد. ــته باش ــران داش آب در ته

مشتریان تازه برای سیب ایرانی
و  صادرکننــدگان  ملــی  اتحادیــه  نایب رئیــس 
واردکننــدگان محصــوالت کشــاورزی ایــران از ورود 
ــمت  ــه س ــاری ب ــال ج ــور در س ــدی کش ــیب تولی س
بازارهــای جدیــد در دنیــا مثــل هندوســتان و روســیه 

خبــر داد.
بــه گــزارش صداوســیما، صدرالدیــن نیاورانــی با اشــاره 
بــه اینکــه ســیب در کشــور بــه لحــاظ تولید و صــادرات 
از مزیــت نســبی برخــوردار اســت، افــزود: ایــن 
محصــول بــه دلیــل بهره منــدی از بعضــی ویژگی هــا از 
قبیــل رنــگ، عطــر، طعــم، کیفیــت و مصادیقــی از این 
نــوع، جایــگاه ویــژه ای در ســطح بازارهای جهانــی دارد. 
ــته  ــال گذش ــاورزی از س ــاد کش ــت: وزارت جه وی گف
ــل اعطــای  ــه صــادرات ســیب از قبی ــری درزمین تدابی
جوایــز صادراتــی، تمهیــدات مناســب در زمینــه حمل و 

نقــل، ایجــاد زنجیــره و ... انجــام داده اســت.

اخبار اقتصادی
وزیر صنعت، معدن و تجارت:

خودروسازان باید به تعهداتشان 
عمل کنند

ــازان  ــت: خودروس ــارت گف ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
بایــد بــه تعهداتشــان در برابــر کســانی کــه قــرارداد 

ــد.  ــل کنن ــد، عم ــودرو دارن ــی خ ــروش قطع ف
ــزود:  ــی اف ــا رحمان ــر، رض ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
بعضــی خودروهــا تــا ۹۰درصــد قطعاتشــان تولیــد داخــل 
اســت و بایــد خودروســازان روی ســاخت ایــن خودروهــا 

تمرکــز کننــد. 
وی ســهم خــودرو از صنعــت کشــور را حــدود ۱۸درصــد 
ــا  ــد خودروه ــذاری جدی ــت: قیمت گ ــرد و گف ــام ک اع
دو مــاه پیــش صــورت گرفتــه و ابــاغ شــده اســت؛ امــا 

اجــرای آن نیازمنــد تمهیــدات و مقدماتــی اســت. 
ــتاد  ــم، س ــن تصمی ــاس آخری ــزود: براس ــی اف رحمان
تنظیــم بــازار مأموریــت قیمت گــذاری بــرای خودروهــا را 

ــر عهــده گرفتــه اســت.  ب
ــد، ۳۰ هــزار  ــی تولی ــرای اجــرای طــرح مل وی گفــت: ب
میلیــارد تومــان ابــاغ شــده کــه تاکنــون جــذب نشــده 

اســت. 
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت افــزود: همــکاری 
بانک هــا بــا تولیدکننــدگان خــوب اســت؛ امــا بــه علــت 
نیــاز واحدهــای تولیــدی بایــد همــکاری بیشــتری وجود 

داشــته باشــد.

 قیمت مرغ در بازار 
34درصد گران تر از نرخ مصوب!

ــع کامــل پروتئیــن اســت. ۱2۰ گــرم گوشــت  مــرغ، منب
مــرغ، 7۰درصــد نیــاز پروتئیــن بــدن را بــرآورده می کنــد.

در حالی کــه آخریــن مصوبــه ســتاد تنظیــم بــازار حداکثر 
قیمــت مصرف کننــده بــرای هــر کیلوگــرم گوشــت مــرغ 
را ۸۱7۵ تومــان اعــام کــرده اســت، ایــن محصــول 
ــر از  پروتئینــی به طــور میانگیــن حــدود 2۰درصــد گران ت

ــدگان می رســد.  ــه دســت مصرف کنن ــد ب ــه بای آنچ
ــی،  ــی رضای ــش مرتض ــدی پی ــنا، چن ــزارش ایس ــه گ ب
ــت  ــور دام، قیم ــاورزی در ام ــاد کش ــر جه ــاون وزی مع
ــدود ۹7۰۰  ــرغ را ح ــت م ــرم گوش ــر کیلوگ ــط ه متوس
تومــان اعــام کــرد و گفــت اینکــه برخــی قیمــت ایــن 
ــام  ــان اع ــزار توم ــدود ۱۱ ه ــی را ح ــول پروتئین محص
می کننــد، درســت نیســت و در بیشــتر اســتان ها قیمــت 
هــر کیلوگــرم گوشــت مــرغ کمتــر از ۱۰ هــزار تومان اســت 
ــه زودی از ســوی  ــد آن ب ــرخ مصــوب جدی ــه ن ــه البت ک

ــود.  ــاغ می ش ــی و اب ــازار نهای ــم ب ــتاد تنظی س
ــه براســاس  ــت ک ــی صــورت گرف ــارات در حال ــن اظه ای
ــازار در تاریــخ ســوم  ــه کارگــروه تنظیــم ب آخریــن مصوب
مردادمــاه امســال کــه تصویــر آن در ســایت اطاع رســانی 
قیمت هــای ســازمان حمایــت از مصرف کننــدگان و 
ــدگان درج شــده اســت، قیمــت هــر کیلوگــرم  تولیدکنن
گوشــت مــرغ بــرای مصرف کننــده حداکثــر ۸۱7۵ 
ــا  ــن ســازمان، ت ــام ای ــق اع ــام شــده و طب ــان اع توم
قیمت هــای جدیــد اعــام نشــود، نرخ هــای بیــش از آن 
ــا آن برخــورد  ــد ب مشــمول گران فروشــی می شــود و بای

شــود. 
در ایــن شــرایط جدیدتریــن آمــار بانــک مرکــزی از 
متوســط قیمــت خرده فروشــی بعضــی مــواد خوراکــی 
نشــان می دهــد بــازار گوشــت مــرغ مدت هاســت فراتــر 
ــت در آن  ــد و قیم ــت می کن ــوب حرک ــای مص از نرخ ه
بــه  گونــه ای دیگــر ثبــت می شــود؛ بــا حســاب و کتابــی 
ــده  ــت اعام ش ــط قیم ــت متوس ــوان دریاف ــاده می ت س
ــد  ــزی ۱۸.۳۴درص ــک مرک ــوی بان ــرغ از س ــت م گوش
ــازار اســت و  ــم ب ــروه تنظی ــرخ مصــوب کارگ ــش از ن بی
اگــر قیمــت ۱۱ هــزار تومانــی برخــی اتحادیه هــای مرتبــط 
را در نظــر بگیریــم، درصــد گران فروشــی ایــن محصــول 

ــد. ــم می رس ــه ۳۴.۵۵ ه ــی ب پروتئین

ســخت  شــرایط  در  حمایتــی  بســته  اجــرای 
ــازه ای در دولت هــا نیســت و  اقتصــادی، ماجــرای ت
در گذشــته نیــز بــه نحــوی دیگــر در دســتورکار بــوده 
ــود  ــت خ ــم در دول ــژاد ه ــود احمدی ن ــت. محم اس
بــرای پوشــش بخشــی از فشــار تورمــی حــدود 2.7 
میلیــارد دالر از ذخایــر ارزی برداشــت و پــول نقد بین 
ــرای  مــردم توزیــع کــرد و اکنــون دولــت روحانــی ب
کاهــش فشــارهای موجــود و حمایــت از قشــرهای 
ــی  ــدی و غذای ــته های نق ــع بس ــه توزی ــد ب کم درآم

روی آورده اســت.
ــان  ــا پای ــت ت ــت دول ــرار اس ــنا، ق ــزارش ایس ــه گ ب
آبان مــاه طــرح حمایــت از قشــرهای کم درآمــد را بــه 
دلیــل شــرایط نه چنــدان مناســب اقتصــادی موجــود 
بــه مراحــل اجــرا برســاند. بــه هــر صــورت نوســان 
ــازار ارز و تورمــی کــه در ماه هــای اخیــر در اقتصــاد  ب
ــردم را  ــا حــدی معیشــت م ــران ایجــاد شــد و ت ای
تحــت تأثیــر قــرار داد، دولــت را بــر آن داشــت تــا بــه 
ــه وضعیــت اقتصــادی  ــرای کمــک ب ــزی ب برنامه ری
مــردم بپــردازد و در ایــن راســتا از طــرح خــود بــرای 
بســته حمایتــی خبــر داد کــه اگرچــه جزئیــات کامل 
ــوع  ــا درمجم ــوز مشــخص نشــده اســت، ام آن هن
را  کاالیــی  و  نقــدی  حمایت هــای  از  بســته ای 

دربرخواهــد گرفــت.
ــه  ــا کم تجرب ــی دولت ه ــردم در بســته های حمایت م
ــد؛  ــاهد آن بوده ان ــز ش ــن نی ــش از ای ــتند و پی نیس
زمانــی کــه وضعیــت اقتصــادی به هــر دلیلــی از روال 
معمــول خــود خــارج شــده و درگیــر تــورم می شــود، 

دولت هــا بــرای پوشــش بخشــی از فضــای حاکــم 
ــه  ــی البت ــه اقدامات ــت ب ــردم دس ــت م ــر معیش ب

ــد.  ــدت زده ان ــی و کوتاه م مقطع
ــر بســته های اقتصــادی دولت هــا بیــش  مــروری ب
ــرار  ــه ق ــورد توج ــذاری آن را م ــزی اثرگ ــر چی از ه
می دهــد و اینکــه اگــر قــرار بــود چنیــن بســته هایی 
اجرایــی شــوند، تــا چــه انــدازه آثــار منفــی کمتــری 
بــا توجــه بــه نحــوه اجــرا و ســاز و کار خــود داشــته 
ــره از ســختی شــرایط  ــدازه توانســته گ ــا چــه ان و ت

معیشــتی مــردم بــاز کنــد.
احمدی نــژاد در پایــان ســال ۱۳۹۱ و زمانــی کــه تــورم 
رونــد صعــودی بــاالی ۳۵درصــد و رشــد اقتصــادی 
منفــی تــا ۵درصــد را طــی می کــرد، به بهانــه حمایت 
از مــردم بــه پرداخت هــای نقــدی روی آورد؛ بــه 
ــاب  ــه حس ــت ب ــرار اس ــد ق ــام ش ــه اع ــوری ک ط
ــا حــدود ۸۰  ــر ت ــر نف ــه ازای ه ــر و ب ــراد یارانه بگی اف
هــزار تومــان و بــرای قشــرهای آســیب پذیرتر تــا ۱۰۰ 
هــزار تومــان بــا عنــوان »عیدانــه« و حتــی »جبرانی« 
واریــز شــود. ایــن اقــدام دولــت دهــم در زمــان خــود 
ماجــرای خاصــی بــه همــراه داشــت؛ زیــرا بعضــی 
ــول وجــود داشــت و  ــع نقــدی پ ــه توزی انتقــادات ب
می توانســت تشــدیدکننده تــورم در آن مقطــع باشــد؛ 
ــر  ــت اث ــم نمی توانس ــن رق ــه ای ــال ک ــن ح در عی
بلندمدتــی در اوضــاع زندگــی مــردم داشــته باشــد و 
ــر  ــش از اث ــد و بی ــرج می ش ــد روز خ ــط در چن فق

مثبــت، آثــار منفــی بــا خــود بــه همــراه داشــت.
 نحــوه تأمیــن مالــی منابعــی کــه قــرار شــد 

بــه حســاب حــدود 7۶ میلیــون نفــر واریــز شــود، از 
انتقــادات اصلــی بــه اقــدام دولــت دهــم در حمایــت 
از مــردم بــود. ایــن در حالــی اســت کــه در آن زمــان 
احمدی نــژاد بــا دریافــت مجــوز و مصوباتــی از 
مجلــس بــه برداشــت از صنــدوق توســعه ملــی روی 
آورد و حــدود 2.7 میلیــارد دالر معــادل ۶۵۰۰ میلیــارد 
تومــان را از صنــدوق توســعه ملــی برداشــت و بیــن 

مــردم در یــک مــاه پــول نقــد توزیــع کــرد.
کارشناســان معتقــد بودنــد ایــن رقــم ۸۰ هــزار 
تومانــی آن هــم در آســتانه افزایــش قیمت هــا 
در نــوروز نمی توانــد دردی از مــردم دوا کنــد و در 
ســوی دیگــر موجــب دســت زدن بــه منابــع و ذخایــر 
نفتــی شــده اســت؛ آن هــم در شــرایطی کــه طبــق 
ــن  ــق چنی ــی ح ــعه مل ــدوق توس ــنامه صن اساس

ــت. ــود نداش ــتی وج برداش
از  دهــم  دولــت  برداشــت  درنهایــت 
حمایــت  بهانــه  بــه  ملــی  توســعه  صنــدوق 
میلیــارد   2.7 را  دولــت  جامعــه،  قشــرهای  از 
بدهــکار کــرد بــه صنــدوق توســعه ملــی   دالر 
ــال ۱۳۹۴  ــان س ــا پای ــال ۱۳۹2 ت ــد از س ــرار ش و ق
ســالیانه 2درصــد اضافــه بــر آنچــه بایــد هــر ســال 
از منابــع نفتــی بــه حســاب صنــدوق توســعه ملــی 
ــت  ــی دول ــا بده ــود ت ــت ش ــد، پرداخ ــز می ش واری
ــات از  ــن اطاع ــن حــال آخری ــا ای تســویه شــود؛ ب
جریــان تســویه بدهــی دولــت بــه صنــدوق توســعه 
ــه ســال ۱۳۹۱ از آن حکایــت دارد  ملــی بابــت عیدان
کــه دولــت در ســال ۱۳۹2 و ۱۳۹۳ بخشــی از بدهــی 

بابــت عیدانــه احمدی نــژاد را پرداخــت کــرد؛ ولــی بــا 
توجــه بــه شــرایط ســخت تأمیــن درآمدهــای ارزی 
ــت  و کاهــش قیمــت نفــت از ســال ۱۳۹۴ کــه دول
ســهم صنــدوق توســعه ملــی را در پایین تریــن حــد 
خــود )2۰درصــد( پرداخــت کــرد، دیگــر مانــده بدهی 
عیدانــه تســویه نشــد و در حــال حاضر از بدهــی 2.7 
میلیــارد دالری حــدود یــک میلیــارد دالر دیگــر باقــی 

مانــده اســت.
در ســوی دیگــر اکنــون دولــت دوازدهــم در شــرایطی 
ــدان  ــاع نه چن ــه اوض ــه ب ــا توج ــه ب ــه ک ــرار گرفت ق
مناســب اقتصــادی ناچــار بــه اجــرای طــرح »بســته 
ــی«  ــا »جبران ــد« ی ــرهای کم درآم ــی از قش حمایت
ــر  ــریعتمداری وزی ــه ش ــور ک ــت و آن ط ــده اس ش
ــت،  ــرده اس ــام ک ــی اع ــاه اجتماع ــاون، کار و رف تع
طــرح در دو فــاز کاالیــی و نقــدی دنبــال می شــود؛ 
ــه  ــن هفت ــرف ای ــه در گام اول ظ ــو ک ــن نح ــه ای ب
پوشــش  تحــت  دهک هــای  و  افــراد  تمــام 
ــد  ــرار می گیرن ــتورکار ق ــی در دس ــای حمایت  نهاده

و بــا جــدول جدیــدی کــه بــر ایــن اســاس تعریــف 
شــده اســت، هــر خانــوار یــک نفــره تــا پنــج نفــره از 
رقمــی بیــن ۱۰۰ هــزار تــا ۳۰۰ هــزار تومــان بهره منــد 
می شــوند.این در شــرایطی اســت کــه در ســوی 
دیگــر بحث هایــی دربــاره افزایــش حقــوق کارکنــان 
ــوع  ــه درمجم ــا وجــود دارد ک ــز در بعضــی گروه ه نی
ــم  ــت دوازده ــی دول ــته حمایت ــت بس ــوان گف می ت
ــت از  ــته حمای ــد کرد.بس ــدی خواه ــی و نق را کاالی
قشــرهای کم درآمــد در شــرایطی تــا روزهــای آینــده 
ــاز و  ــورد نی ــع م ــزان مناب ــه می ــود ک ــی می ش اجرای
اینکــه محــل تأمین آن کجاســت، هنــوز در ابهــام قرار 
دارد. در عیــن حــال کــه بیــش از آنکــه ایــن بســته ها 
اجرایــی شــود، مهم تــر شــاید آن اســت کــه دولــت 
برنامــه فعلــی را چگونــه می خواهــد اجرایــی کنــد تــا 
کمتریــن آســیب را بــه همــراه داشــته باشــد و تجربه 
گذشــته تکــرار نشــود و اینکــه دولــت پــس از اجرای 
بســته حمایتــی چــه برنامــه بلندمدتــی بــرای ترمیم 
وضعیــت موجود معیشــتی مــردم در دســتورکار دارد.

در حالــی کــه فقــط چند روز از انتشــار لیســت 
اســامی مدیران چندشــغله زیرمجموعه وزارت 
ــر  ــریعتمداری وزی ــد ش ــذرد، محم کار می گ
ــازمان  ــل س ــران عام ــه مدی ــه ای ب کار در نام
ــتگی  ــدوق بازنشس ــی و صن ــن اجتماع تأمی
کشــوری، دســتور حــذف مدیــران چندشــغله 
را از هیئت مدیــره شــرکت های تابعــه آنهــا 

صــادر کــرد. 
بــه گــزارش ایســنا، موضــوع انتشــار اســامی 
شــرکت های  هیئت مدیــره  اعضــای 
تابعــه وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
وعــده ای بــود کــه شــریعتمداری در راســتای 
ــس از  ــد روز پ ــه چن ــه فاصل شفاف ســازی ب
به دســت گرفتن ســکان اداره وزارت کار عملــی 
کــرد. او هنــگام اخــذ رأی اعتمــاد از مجلــس 
ــرای  ــان دفــاع از صاحیــت خــود ب و در جری
ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف تصــدی وزارت تع

گفتــه بــود در صورت تصــدی، همــه معامات 
تأمیــن  و  بازنشســتگی  صندوق هــای  در 
ــار  ــوف در اختی ــور مکش ــه ط ــی را ب اجتماع

مــردم قــرار می دهــد و لیســت اســامی 
ــای  ــای هیئت مدیره ه ــران و اعض ــه مدی هم
شــرکت های تابعــه ایــن وزارتخانــه را روی 

ــد.  ــر می کن ــمی منتش ــایت رس س
ــای  ــت اعض ــار لیس ــا انتش ــم ب وزارت کار ه
وعــده  تابعــه  شــرکت های  هیئت مدیــره 
وزیــر را عملــی کــرد و اســامی مدیــران را 
دردســترس عمــوم قــرار داد. ایــن وزارتخانــه 
همچنیــن اعــام کــرد اطاعــات منتشرشــده 
را بــه صــورت مــداوم تکمیــل و به روزرســانی 

ــرد.  ــد ک خواه
ــم  ــت ه ــن لیس ــار ای ــد انتش ــه نمان ناگفت

ــراد و  ــرا از اف ــود؛ زی ــب ب ــود عجی ــوع خ در ن
بــا مــدارک تحصیلــی  نام هــای متعــدد 
غیرمرتبــط، حضــور ژن هــای خــوب و برخــی 
سیاســیون، مدیــر یــک روابــط عمومــی 
ــده  ــی ش ــرکت نفت ــک ش ــل ی ــه مدیرعام ک
ــات  ــی آشکارشــدن بعضــی تخلف ــود و حت ب
ــط  ــی توس ــگ داروی ــک هلدین ــر اداره ی نظی
ــت و  ــرده برداش ــکان پ ــران در واتی ــفیر ای س
این گونــه شــد کــه شــریعتمداری در اقدامــی 
ــرای  ــت روزه ای را ب ــل هف ــد ضرب االج جدی
ــتور  ــن و دس ــغله ها تعیی ــتعفای چندش اس
حــذف مدیــران چندشــغله را از هیئت مدیــره 

تأمیــن  ســازمان  تابعــه  شــرکت های 
اجتماعــی و صنــدوق بازنشســتگی کشــوری 

ــرد.  ــادر ک ص
ــه  ــن زمین ــانه ای در ای ــاع رس ــد اجم بی تردی
اگــر نگوییــم بیشــترین ســهم امــا دســت کم 
ــذف  ــتور ح ــدور دس ــذاری الزم را در ص تأثیرگ
دوشــغله های ایــن وزارتخانــه داشــته اســت.

در دســتور وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، 
ســید تقــی نوربخــش )مدیــر عامــل ســازمان 
تأمیــن اجتماعــی( و جمشــید تقــی زاده 
)مدیــر عامل صندوق بازنشســتگی کشــوری( 
مأموریــت یافتنــد بــرای اجرای دســتور حذف 
مدیــران چندشــغله ســازمان های تابعــه خــود 
ــتعفای  ــدام و اس ــت روز کاری اق ــرف هف ظ
ایــن مدیــران از هیئت مدیــره شــرکت های 
تابعــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی و صنــدوق 

بازنشســتگی کشــوری را اجرایــی کننــد.

 وزیر کار دستور حذف مدیران چند شغله ظرف مدت یک هفته از 
هیأت مدیره شرکت های تابعه سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری را صادر کرد

کارتقرمزبهچندشغلهها

 ۴ ۶ میلیونو۴۰۰هزارتومان۲۴ 
قیمتسکهتمامطرحامامی

میلیارددالر،صادراتغیرنفتیبهعراق درصد،مالیاتبرارثسهامعدالت

طــی روزهــای اخیــر هــر ســکه تمام طــرح امامــی بــا قیمــت 4 
میلیــون و 4۰۰ هــزار تومــان داد و ســتد شــد.

ارزش صــادرات غیرنفتــی ایــران در هفــت مــاه ســال جــاری بــه 
عــراق، ۶ میلیــارد دالر بــوده اســت.

میــزان مالیــات بــر ارث ســهام عدالــت بــرای وراث طبقــه اول 
۶درصــد و بــرای وراث طبقــه دوم و ســوم بــه ترتیــب ۱۲درصــد و 

۲4درصــد ارزش اســمی ســهام تعییــن شــده اســت.

3 قتصـــاد ا

ــر خصوصی ســازی واقعــی مقاومــت  ــان در براب ــت: همچن رئیــس ســازمان خصوصی ســازی گف
می شــود و هــر چقــدر واگذاری هــا بــه بخــش خصوصــی واقعــی افزایــش می یابــد، تهمت هــای 
بیشــتری بــه مــا می زننــد و می گوینــد خصوصی ســازی بــا افزایــش بیــکاری همــراه بــوده اســت 

کــه در ایــن میــان بایــد گفــت یــک جــای کار می لنگــد. 
میرعلی اشــرف عبــدهللا پوری حســینی بــا اشــاره بــه اینکــه بعضــی از بنگاه هــای دولتــی و 
ــع  ــرکت های توزی ــرد: ش ــار ک ــد، اظه ــاز دارن ــاختار نی ــاح س ــه اص ــذاری ب ــرای واگ ــبه دولتی ب ش
ــد و امــکان  ــه می گیرن ــت یاران ــرق، آب و گاز از ایــن شــرکت ها هســتند کــه از دول ــد ب ــرق، تولی ب
ــم، 2۰۰  ــذاری داری ــت واگ ــه در فهرس ــی ک ــدارد و از ۶۳۰ بنگاه ــود ن ــان وج ــذاری مالکیتی ش واگ

ــوع اســت.  بنــگاه از همیــن ن
رئیــس ســازمان  خصوصی ســازی بــه قیمت گــذاری بنگاه هــا اشــاره کــرد و افــزود: از موانــع دیگــر 
واگــذاری ایــن اســت کــه بخــش خصوصــی مــا هنــوز توانمنــد نیســت و نمی توانــد از عهــده خریــد 

بعضــی بنگاه هــا برآیــد کــه بایــد از آنهــا حمایــت شــود. 
ــد گفــت واگــذاری شــرکت ها و بنگاه هــا  ــد مــردم را ترســاند؛ بلکــه بای ــه نبای وی ادامــه داد: البت
باعــث افزایــش ســطح اشــتغال شــده و بــه علــت خصوصی ســازی، اشــتغال کــم نشــده اســت. 
پوری حســینی بــا اشــاره بــه اینکــه گفتــه می شــود خصوصی ســازی بــا افزایــش بیــکاری همــراه 
بــوده اســت، تأکیــد کــرد: مگــر در کل شــرکت های دولتــی کــه قــرار اســت واگــذار شــوند، چنــد نفر 
کار می کننــد؟ بســیاری از نهادهــای اجرایــی مثــل صداوســیما و وزارتخانه هــا کــه دولتــی هســتند، 
ــد؛ چــرا  ــر کار می کنن ــزار نف ــا ۱۵۰ ه ــذار می شــوند، ۱۰۰ ت ــه واگ ــی ک ــذار نمی شــوند. در آن های واگ

صــدای ایــن عــده از ۸۰ میلیــون نفــر بلندتــر اســت؟ معلــوم اســت کــه یــک جــای کار می لنگــد.
رئیــس ســازمان خصوصی ســازی اظهــار کــرد: از آنجــا کــه مخابــرات بــه بخــش خصوصــی واقعــی 
واگــذار نشــده، در پنــج ســالی کــه در ســازمان خصوصی ســازی فعالیــت کــردم، هیــچ شــکایتی 
ــه  ــدی ک ــوم المه ــد آلومینی ــرکت هایی مانن ــرای ش ــی ب ــت؛ ول ــه اس ــورت نگرفت ــورد ص در آن م
ــد کــه ایــن نشــان  ــار از مــا شــکایت می کنن ــه بخــش خصوصــی واقعــی واگــذار شــده، هــر ب ب

ــود دارد.  ــی وج ــازی واقع ــر خصوصی س ــا در براب ــد مقاومت ه می ده
ــی  ــای دولت ــی از بنگاه ه ــذاری بعض ــرای واگ ــه ب ــی ک ــه مقاومت های ــاره ب ــا اش ــینی ب پوری حس
وجــود دارد، گفــت: در ایــن ۱2 ســال کــه کار واگــذاری شــرکت ها شــروع شــده اســت، بیــش از ۱۰۰ 
میلیــارد دالر ســهم واگــذار کرده ایــم کــه بیشــتر بورســی بــوده اســت و بخشــی از ســهام مدیریتــی 
ــد کــه بیشــتر شــرکت هایی هســتند کــه ســودده  ــوز باقــی مانده ان و شــرکت های غیربورســی هن

 . نیستند
ــه بخــش خصوصــی واقعــی بیشــتر  ــدر واگذاری هــا ب پوری حســینی گفــت: متأســفانه هــر چق

ــد. ــا می زنن ــه م ــتری ب ــای بیش ــود، تهمت ه می ش

مدیــر عامــل شــرکت ســاخت و توســعه زیربناهــای حمــل و نقــل کشــور گفــت: قیمــت قیر 
از ســال ۸۰ تاکنــون افزایــش ۴۰۰ برابــری داشــته اســت. 

ــا بیــان اینکــه کشــور مــا، یــک  خیــرهللا خادمــی در دهمیــن همایــش قیــر و آســفالت ب
ــا وجــود توســعه شــبکه ریلــی کشــور کــه  کشــور حمــل و نقــل جــاده ای اســت، گفــت: ب
۳۳۰۰ کیلومتــر مســیر ریلــی در حــال اجراســت و بعضــی از ایــن محورهــا بــه بهره بــرداری 
رســیده، امــا آمــار اســتفاده از ریــل در کشــور پاییــن بــوده کــه بــه معنــای هدررفــت منابــع 

ملــی اســت. 
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه فقــط ۱۰درصــد حمــل و نقــل کشــور ریلــی و ۹۰درصــد آن جــاده ای 
اســت، افــزود: بنابرایــن چــاره ای جــز تأمیــن ایمنــی حمــل و نقــل جــاده ای نداریــم؛ بــه 
ــور در  ــی در کش ــاده اصل ــراه، آزادراه و ج ــم از بزرگ ــاده اع ــر ج ــل 7۸۰۰ کیلومت ــن دلی همی

حــال اجراســت. 
معــاون وزیــر راه و شهرســازی افــزود: بــا توجــه بــه خودرومحــوری کــه در کشــور داریــم، نیاز 

مــا بــه توســعه جاده هــا بیــش از ایــن مقــدار اســت.
مدیــر عامــل شــرکت ســاخت و توســعه زیربناهــای حمــل و نقــل کشــور بــا بیــان اینکــه 
ــادآور  ــده اند، ی ــداث ش ــادی اح ــه زی ــا هزین ــه ب ــم ک ــور داری ــر آزادراه در کش 222۰ کیلومت
ــن  ــون ت ــالیانه ۳۵ میلی ــته س ــت. در گذش ــن آزادراه هاس ــداری ای ــا نگه ــت ب ــد: اولوی ش
آســفالت ریزی بــرای احــداث راه هــای جدیــد داشــتیم، امــا در حــال حاضــر بــه دلیــل گرانــی 

ــن در ســال رســیده اســت. ــون ت ــه ۱۵ میلی ــر حجــم آســفالت ریزی ب قی
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول در وزارت راه و شهرســازی از ســال ۸۰ تاکنــون قیمــت قیــر ۴۰۰ 
برابــر شــده اســت. هرچنــد ایــن افزایــش قیمــت بــرای تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان قیــر 
مناســب اســت، امــا بــرای دســتگاه های مرتبــط بــا احــداث و نگهــداری جاده هــا چالــش 

ایجــاد کــرده اســت.
خادمــی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر در راه ســازی از روش هــای ســنتی اســتفاده شــده 
ــب از  ــازی مناس ــا زیرس ــد ب ــت: بای ــد، گف ــفالت ریزی می کنن ــه آس ــد الی ــان چن و مجری
ــت  ــد دول ــر می کنن ــکاران و راه ســازان فک ــر پیمان ــم؛ اگ ــم کنی حجــم مصــرف آســفالت ک
ــزی  ــن چی ــر چنی ــم، دیگ ــداری کنی ــم آن را نگه ــم راه بســازیم و ه ــه ه ــد ک ــول می ده پ
وجــود نــدارد؛ بلکــه بایــد روش هــای طراحــی و مهندســی راه تغییــر یابــد؛ ضمــن 
ــک  ــا ی ــر اختاط ه ــر و تغیی ــرف قی ــش مص ــون کاه ــری همچ ــای دیگ ــه روش ه اینک
ــرار  ــورد توجــه جــدی ق ــد م ــی موجــود بای ــع مال ــه مناب ــا توجــه ب ــه ب  ضــرورت اســت ک

گیرد.

افزایش۴۰۰برابریقیمتقیر
دردودههاخیر

مقاومتدربرابرخصوصیسازیواقعی
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مروری بر بسته های حمایتی دولت ها از قشرهای کم درآمد

از»عیدانه«تا»جبرانی«

وزارت تعــاون،کار و رفــاه اجتماعــی جزئیــات 
ــم  ــار ک ــی از اقش ــرح حمایت ــه اول ط مرحل

درآمــد جامعــه را اعــام کــرد. 
تصویــب  مطابــق  تســنیم،  بــه گــزارش 
بــه  وزیــران  محتــرم  هیــأت  نامــه 
مــورخ  ه   ۵۵۸۵۵ شــماره۱۰2۵۶۸/ت 
ــرح  ــرای »ط ــه اج ــن مرحل ۰۵/۰۸/۹7 اولی
حمایــت غذایــی از اقشــار کــم  درآمــد 

ــاه  ــاون، کار و رف ــه«، توســط وزارت تع جامع
ــاه  ــان م ــخ دوشــنبه 2۱ آب اجتماعــی از تاری
۱۳۹7 عملیاتــی شــده اســت. جزئیــات 
مرحلــه اول ایــن طــرح بــه شــرح زیــر اعام 

ــود : ــی ش م
شــامل  طــرح  ایــن  اول  مرحلــه   -۱
مددجویــان و مشــمولین کمیتــه امــداد امام 
خمینــی )ره(  و ســازمان بهزیســتی کشــور 

اســت؛  درایــن طــرح  بــه ازای هــر خانــوار و 
بــر حســب بعــد خانــوار از ۱۰۰ تــا ۳۰۰ هــزار 
تومــان، کارت یارانــه سرپرســت خانوار شــارژ 
ــا  ــد ب ــن خانوارهــا می توانن خواهــد شــد. ای
ــرارداد  ــه فروشــگاه های طــرف ق ــه ب مراجع
طــرح، اقــدام بــه خریــد اقــام متنــوع مــواد 

غذایــی مــورد نیــاز خــود نماینــد.
2- کاالهــای هــدف ایــن طــرح شــامل 

ــج،  مــواد غذایــی نظیــر گوشــت، مــرغ، برن
ــی  ــواد خوراک ــایر م ــن و س ــات، روغ حبوب
ــه سرپرســتان  ــا ســت  ک ــاز خانواره موردنی
بــه فروشــگاه های  بــا مراجعــه  خانــوار 
طــرف قــرارداد طــرح، می تواننــد اقــدام بــه 

ــد. ــا نماین ــن کااله ــد ای خری
ــگاه  ــت فروش ــاس فهرس ــن اس ــر ای ۳- ب
هــای طــرف قــرارداد طــرح عبارتنــد از : 
فروشــگاه رفــاه، فروشــگاه اتــکا، فروشــگاه 
افــق کــوروش، فروشــگاه هفــت، فروشــگاه 
فروشــگاه  اســکاد،  فروشــگاه  امــکان، 

تعاونــی  جانبــو،  فروشــگاه  فرهنگیــان، 
مصــرف محلــی، تعاونــی روســتایی کشــور.
در مرحلــه اول اجــرای  ایــن طــرح از طریــق 
فروشــگاههای زنجیره ای در سراســر کشــور 
ــی  ــن دسترس ــا ضم ــت ت ــده اس ــدام ش اق
شــبکه  ایــن  بــه  شــهروندان  مناســب 
فروشــگاهی، کیفیــت کاالی ارائــه شــده بــه 

ــن شــده باشــد. ــز تضمی مشــمولین نی
الزم بذکــر اســت جزییــات مربــوط بــه 
مراحــل دیگــر طــرح در اطاعیــه هــای 

بعــدی متعاقبــا اعــام خواهــد شــد.

جزئیاتمرحلهاولطرححمایتازاقشارکمدرآمد



اطالعرسانی4
رای افرازی

ــکاران  ــکن گل ــی مس ــرکت تعاون ــان: ش خواه
باریج اســانس خوانــدگان: آقایان حســینعلی-
غالمعلی-محمدعلی-حســنعلی-صنعت-

ــا  ــه نراقی-ثری ــو رمضانزاده-راضی ــرت عم نص
فرجاد-ابوالفضــل متولی-حســین رمضانزاده-

حســین اکرمیان-مرضیــه اخوان-علــی محمد 
رمضانزاده-امیرحســین-لیال فرجاد-ابوالفضــل 
ــوان  ــن امامی-رض ــید حس ــان فینی-س یزدی
فیضی-ســکینه  مقدم-اســداله  اکبــری 
میرصیفی-زهراســلمانی-عذرا  خندان-رضــا 
دولت-کامــران  فرجــاد  زاده-رضــا  عــرب 
ــیری- ــوان مش ــته گلی-حمیدامیری-رض دس

امیرحســین بنائی-رضــا میرصیفی-علیرضــا 
پــور- تادیلــی  زارع-مرتضــی  زاده  رحیــم 

ســلمانی-زهرا  آرانی-احمــد  دادائــی  علــی 
زارعیان-حســین حمامــی آرانی-محمدتقــی 
زاده-ابوالفضــل  غــالم  حقیقیان-محمــود 
آرانی-علیرضــا  ســعدآبادی  خیرخــواه-آرام 
سماقی-حســین  زارع-احمــد  زاده  رحیــم 
حمامــی آرانی-زهــرا زارعیان-محمدحســین 
االســالمی-علی  محمودیان-مهــران حجتــه 
محمــد علــی زاده یزدلی-فاطمــه جعفــری 
ــی- ــااله گل ــی نیاسر-ماش ــی-رویا عرش کاش

قدســی محتشمیان-سیدحسن حسینی-علی 
راد-حمیدجوانی-معصومــه  مشــکات  اکبــر 
محمدرضــا  بیگی-محمدنقشــی-  حســن 
شــعبانی-رویا حقیقی-منیــر یســاری-جواد 
آرانــی- طباطبایــی  ترابیان-آریــن ســادات 

خیرخواه-حمیدرضــا  زاهدی-مرضیــه  علــی 
ــدی- ــر محم ــرداد اخباری-جعف زیلوباف-مه

فر-ملیحــه  عیــاری  آبائی-محمــد  روح هللا 
نخلی-مهــدی  حسینی-ماشــااله  ســادات 
لطیف-مریــم صدوقی-زهــرا گل ســرخ-اصغر 
طهماســبی-علی دربندی-حکیمــه گنجی-رضا 
سیدجعفری-حســینعلی منعمی-ابوالفضــل 
یوســف زاده-قاســم سهیلی-محمدحســین 
حیدری-رضــا تمدنی-زهــرا صادق-حســین 
حمامــی- خواســته افــراز قدرالســهم خــود 
از پالکهــای 1و2و3 فرعــی مجــزی شــده از 
شــماره 103 اصلــی واقــع در ســیف آبــاد بخش 
6 کاشــان گــردش کار:شــرکت تعاونــی مســکن 
گلــکاران باریــج اســانس طبــق تقاضــای وارده 
شــماره 80747 مــورخ 95/1/17 درخواســت 
افــراز قدرالســهم خــود از پالکهــای 1و2و3 فرعی 
ــع در  ــی واق مجــزی شــده از شــماره 103 اصل
ــان را  ــی کاش ــوزه ثبت ــش ح ــاد بخ ــیف آب س

نمــوده بــا مالحضــه پرونــده ثبتــی و بــا توجــه 
ــه  ــن نام ــاده 2 آیی ــب م ــه موج ــه ب ــه  اینک ب
قانــون افــراز عملیــات ثبتــی خاتمــه یافتــه لــذا 
بــا توجــه بــه صــورت مجلــس تنظیمــی شــماره 
53335 مــورخ 97/8/1 و موافقــت شــهرداری 
ــه شــماره 95/2170 مــورخ 95/4/9 و  نیاســر ب
ــاده  ــوع م ــورخ 97/7/14 و موض 97/10420 م
3 آییــن نامــه قانــون افــراز حــدود قطعــه 
ــدارد  ــروض می ــل مع ــرح ذی ــه ش ــرازی ب اف
حــدود قطعــه افــرازی و ششــدانگ یــک قطعه 
زمیــن بــه مســاحت 17627/30 مترمربــع بــه 
شــماره- فرعــی مجــزی شــده از شــماره 103-

ــوزه  ــاد بخــش 6 ح ــع در ســیف اب ــی واق اصل
ــه  ــه محــدود اســت شــماال ب ــی کاشــان ک ثبت
طــول 180 متــر پــی دیــوار بــه باقیمانده شــماره 
3 فرعــی شــرقا بــه طــول 100 متــر پــی دیــوار 
ــی  ــر پ ــول 180 مت ــه ط ــی ب ــن جنوب ــه خیاب ب
دیــوار بــه باقیمانــده شــماره 3 فرعــی غربــا بــه 
طــول 100 متــر پــی دیــوار بــه باقیمانــده شــماره 
مذکورایــن قطعــه در ســهم خواهــان قــرار گرفته 
ــرار  ــی ق ــده 3 فرع ــالک باقیمان ــاط در پ و مح
دارد حــدود قطعه ســهمی خواندگان:ششــدانگ 
یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر خانــه و باغچــه 
و زمیــن مزروعــی بــه مســاحت 437488/36 
مترمربــع باقیمانــده شــماره 3 فرعی به شــماره 
هفــت فرعــی منظــور شــده اســت شــماال 
ــورت  ــرح ص ــه ش ــا ب ــا و غرب ــرقا و جنوب و ش
ســهمی افــراز 33350 میباشــد ایــن تصمیــم 
ــراز و  ــون اف ــه قان ــن نام ــاده 6 آیی ــق م مطاب
ــرازی  ــادر و رای اف ــاع ص ــالک مش ــروش ام ف
ــاده  ــق م ــیمی مطاب ــه ترس ــت نقش ــه پیوس ب
ــه  17 آییــن نامــه اســناد رســمی الزم االجــرا ب
خواهــان و خوانــدگان ابــالغ میگــردد تــا چنــان 
چــه نســبت بــه رای مذکوراعتــراض دارنــد 
ــرف  ــراز ظ ــون اف ــاده 2 قان ــررات م ــق مق وف
ــراض  ــالغ اعت ــخ اب ــس از تاری ــدت 10 روز پ م
ــه دادگســتری کاشــان تســلیم  ــا ب  خــود را کتب

نمایند
ثبــت  رئیــس   97/8/23 انتشــار  تاریــخ 
280906 شناســه  ســلمانی  کاشــان:محمد 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
شهرســتان  انقــالب  و  عمومــی  دادســرای 
ــده  ــه موجــب کیفرخواســت در پرون اصفهــان ب
 970566 و   9509980359501059 کالســه 
ــه  ــده ســلطانی علی ــم زبی ک118 شــکایت خان
ســهراب درویشــی فرزنــد علــی بــه اتهــام 

ــه  ــوده ک ــر نم ــای کیف ــد تقاض ــن و تهدی توهی
رســیدگی بــه موضــوع بــه ایــن شــعبه ارجــاع 
ــه 1397/9/25  ــرای مورخ ــیدگی ب ــت رس و وق
ســاعت 8:30 تعییــن گردیــده اســت . بــا 
ــدم  ــودن وع ــکان ب ــول الم ــه مجه ــت ب عنای
دسترســی بــه متهــم و در اجــرای مقــررات 
مــواد 344 قانــون آئیــن دادرســی دادگاههــای 
ــب  ــری مرات ــور کیف ــالب در ام ــی و انق عموم
یــک نوبــت منتشــر تــا متهــم جهــت دفــاع از 
اتهــام انتســابی در وقــت مقــرر در دادگاه حاضر 
گــردد. بدیهــی اســت در صــورت عــدم حضــور 
، مطابــق مقــررات رســیدگی غیابــی بــه عمــل 

ــد. ــد آم خواه
م الف 276877

همایــون نظــری ســفتجانی رئیــس شــعبه 118 
دادگاه کیفــری دو اصفهــان 

 آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
شهرســتان  انقــالب  و  عمومــی  دادســرای 
ــده  ــه موجــب کیفرخواســت در پرون اصفهــان ب
 970542 و   9609980364901545 کالســه 
ک118 شــکایت آقایــان بابــک نجفــی و حمیــد 
نجفــی هــر دو فرزنــدان غالمعباس علیــه آقای 
جعفــر امانــی شــلمزاری فرزنــد ســلطانعلی بــه 
اتهــام خیانــت در امانــت تقاضــای کیفــر نمــوده 
کــه رســیدگی بــه موضــوع به ایــن شــعبه ارجاع 
ــرای مورخــه 1397/9/24  ــت رســیدگی ب و وق
ســاعت 8:30 تعییــن گردیــده اســت . بــا 
ــدم  ــودن وع ــکان ب ــول الم ــه مجه ــت ب عنای
دسترســی بــه متهــم و در اجــرای مقــررات 
مــواد 344 قانــون آئیــن دادرســی دادگاههــای 
عمومــی وانقــالب در امــور کیفــری مراتــب 
یــک نوبــت منتشــر تــا متهــم جهــت دفــاع از 
اتهــام انتســابی در وقــت مقــرر در دادگاه حاضر 
گــردد. بدیهــی اســت در صــورت عــدم حضــور 
، مطابــق مقــررات رســیدگی غیابــی بــه عمــل 

خواهــد آمــد. 
م الــف 276878 همایــون نظری ســفتجانی - 

رئیــس شــعبه 118 دادگاه کیفــری دو اصفهان

آگهی مزایده
شــعبه 20 اجــرای احــکام مدنــی اصفهــان 
ــوص  ــده ای در خص ــه مزای ــر دارد جلس در نظ
پرونــده کالســه 962117 ج 20 لــه خانمهــا 
زهــره و عصمــت و فاطمــه براآنــی دســتجردی 
بــا وکالــت آقــای ســروش دهقانــی علیــه 
آقــای اســمعیل براآنــی دســتجردی بــه آدرس 

ــام رضــا،  ــوار کشــاورز ، کوچــه ام ــان ، بل اصفه
ــزل  ــالک 42 من ــت آرش ، پ ــن بس ــب ب جن
اســماعیل براآنــی دســتجردی مبنــی برمطالبــه 
مبلــغ 551519446ریــال بابــت فاضــل ماتــرک 
و اجــرت المثــل تصرفــات و هزینــه هــای 
دادرســی و مبلــغ 27407972 ریــال  حــق 
مــورخ  پنجشــنبه  روز  در  دولتــی  األجــرای 
1397/9/22در ســاعت 8 صبــح در محــل ایــن 
اجــرا )اصفهــان، بیــن خیابــان آتشــگاه و میــرزا 
طاهــر، مجتمــع قضایی شــهید مطهــری، طبقه 
ــاع از  ــه مش ــروش 10/319حب ــت ف دوم( جه
36 حبــه از 72حبــه شــش دانــگ پــالک 
4348/1049 واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
از ســهم آقــای اســمعیل براآنــی دســتجردی به 
آدرس اصفهــان، خیابــان بــاغ فــردوس )لولــه 
ســابق(، کوچــه میثــم )شــماره 17( کــه در 
تصرف شــخصی بنــام حســن )بصــورت اجاره( 
مــی باشــد بــا وصــف کارشناســی ذيــل الذکــر 
کــه مصــون از تعــرض طرفیــن واقــع گردیــده 
ــل از  ــد 5 روز قب ــن خری ــد. طالبی ــزار نمای برگ
ــه  ــادر ب ــک ق ــانی مل ــه نش ــده ب ــه مزای جلس
بازدیــد از آن خواهنــد بــود. تــا بــا تودیــع نقــدی 
ــرکت  ــده ش ــه مزای ــه در جلس ــت پای 10٪ قیم
ــت  ــن قیم ــده باالتری ــنهاد دهن ــد. پیش نماین
برنــده مزایــده خواهــد بــود. هزینــه هــای 
اجرایــی بــه عهــده محکــوم علیــه مــی باشــد. 
ــناس  ــر کارش ــاس نظ ــر اس ــک ب ــاف مل اوص
 x =0557637  ملــک مــورد نظــر در مختصــات
و y=3610251 در خیابــان بــاغ فــردوس )لولــه 
ســابق( ، کوچــه میثــم )شــماره 17( واقــع 
گردیــده اســت و محــدود اســت از شــمال بــه 
پــالک 296 فرعــی از جنــوب بــه پــالک 295 و 
از شــرق بــه پــالک 1050 و از غــرب بــه پــالک 
1041، مســاحت زمیــن 252/45متــر مربع و در 
حــال حاضــر بــه صــورت زمیــن زراعــی اســت. 
ارزش هرمترمربــع بــا توجــه بــه جميــع جهــات 
ــغ  ــک مبل ــال و ارزش کل مل ــغ 16000000ری مبل
4039200000 ریــال بــرآورد و اعــالم مــی گــردد. 
ضمنــا اضافــه مــی گــردد مبلــغ حــق األجــرای 
دولتــی در ســهم مــورد فــروش لحــاظ گردیــده 
ــرا را  ــغ حــق االج ــی بایســت مبل ــدار م و خری

ــد. ــز نمای ــه واری جداگان
م الــف 282530اجــرای  احــکام شــعبه 20 

ــان ــی اصفه حقوق

رونوشت آگهی حصر وراثت
فرزنــد  دهاقیــن  موســی  خانــم   / آقــای 

شــکراله دارای شــماره شناســنامه 2 بــه شــرح 
دادخواســت بــه کالســه 1397/362از ایــن 
شــورا در خواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده 
و چنیــن توضیــح داده کــه شــا دروان علیرضــا 
دهاقیــن فرزنــد موســی بــه شــماره شناســنامه 
ــی  ــگاه دائم ــخ 1396/7/27دراقامت 23 در تاری
ــوم  ــه آن مرح ــه ورت ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب خ
ــد،  ــن فرزن ــا دهاقی ــه -:پوری منحصــر اســت ب
ــنامه 1220084141  ــماره شناس ــه ش ــا ب علیرض
ــا  ــی 2 - پری ــر متوف ــار پس ــادره از خوانس ص
دهاقیــن فرزنــد علیرضــا به شــماره شناســنامه 
دختــر  خوانســار  از  صــادره   1220116637
ــه  ــی ب ــد مک ــی فرزن ــال دهقان ــی 3- لي متوف
شــماره شناســنامه 27 صــادره از خوانســار 
)همســر متوفــی(4- موســی دهاقیــن فرزنــد 
ــادره از  ــنامه 2 ص ــماره شناس ــه ش ــکراله ب ش
خوانســار پــدر متوفــی 5- فاطمــه رضائــی 
ــنامه 311  ــماره شناس ــه ش ــا ب ــد غالمرض فرزن
صــادره از خوانســار مــادر متوفی(اینــک بــا 
خواســت  در  مقدماتــی  تشــریفات  انجــام 
ــد  ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب ــور را در ی مزب
ــا وصیتنامــه  ــا هــر کســی اعتراضــی دارد و ی ت
ــک  ــرف ی ــد ظ ــی باش ــزد او م ــی ن ای از متوف
ــل  ــه شــورا تحوی ــی ب ــخ نشــر آگه ــاه از تاری م
ــت  ــای مهل ــا انقض ــت ب ــی اس ــد ، بدیه دهی
ــد  ــت صــادر خواه ــی انحصــار وراث ــرر گواه  مق

شد. 
م الــف 289495رئیــس شــورای حــل اختالت 
شــعبه اول شــهری خوانســار- محمدتقی اردی

دادنامه 
پرونــده   960180 : بایگانــی شــعبه  شــماره 
شــعبه   9609983644200174 کالســه 
دادگســتري  دادگاه عمومــی حقوقــي(  دوم 
ــماره  ــی ش ــم نهای ــمیرم تصمی ــتان س شهرس
ــدا  ــای خ ــان: آق 9709973644200567 خواه
خواســت درخشــاني فرزنــد حســین به نشــانی 
اصفهــان -ســمير م-حنــا خیابــان علمــدار 
کربــال خوانــده: آقــای علــی رضــا جــان نثــاري 
الدافــي فرزنــد نظــر علــي بــه نشــانی مجهــول 
المــکان  خواســته هــا 1. مطالبــه وجــه چــك 2. 
اعســار از پرداخــت هزینــه دادرســي گردشــکار : 
دادگاه پــس از جــری تشــریفات قانونــی و بــا 
ــادرت  ــل مب ــم رســیدگی بشــرح ذی اعــالم خت
ــد. .)رأی دادگاه( در  ــی نمای ــدور رأی م ــه ص ب
ــاني  ــت درخش ــدا خواس ــوي خ ــوص دع خص
بــه طرفیــت علیرضــا جــان نثــاري الدافــي بــه 

ــه  ــره چــك ب ــك فق ــه وجــه ي خواســته مطالب
ــغ  ــه مبل ــورخ 95/7/25 ب شــماره 885665 م
یــک میلیــارد و هفتصــد و بیســت و پنــج 
میلیــون ربــال بانــك ســپه بــه انضمــام هزینــه 
دادرســي و خســارت تأخیــر تأدیــه بــا توجــه بــه 
محتویــات پرونده و مســتندات ابــرازي خواهان 
و گواهــی عــدم پرداخــت صــادره از بانــك محال 
عليــه و اینکــه مســتندات ابــرازي اشــتغال 
ذمــه خوانــده را ایجــاب مــی نمایــد و خوانــده 
علیرغــم ابــالغ وقــت رســیدگی از طريــق نشــر 
آگهــی در دادگاه حاضــر نشــده اســت و دفاعــي 
ــه عمــل  ــر در دعــوي باشــد از خــود ب ــه موث ک
ــان را  ــوي خواه ــذا دادگاه دع ــت ل ــاورده اس نی
وارد تشــخیص عليهــذا دادگاه بــه اســتناد مــواد 
198 و 519 و 522 قانــون آئیــن دادرســي مدني 
و مــواد 310 الــى 315 قانــون تجــارت و تبصــره 
ــون  ــالح قان ــون اص ــاده 2 قان ــه م ــي ب الحاق
ــده  ــت خوان ــه محکومی ــم ب ــك حك ــدور چ ص
ــد  ــارد و هفتص ــک میلی ــغ ی ــت مبل ــه پرداخ ب
ــل  ــت اص ــال باب ــون ری ــج میلی ــت و پن و بیس
ــون  ــت میلی ــاه و هش ــغ پنج ــته و مبل خواس
ــت  ــال باب ــزار ری ــج ه ــاد و پن ــیصد و هفت و س
ــر  ــه دادرســي و پرداخــت خســارت تأخی هزین
تادیــه از زمــان ســر رســید چــك 95/7/25 تــا 
زمــان تادیــه آن در حــق خواهــان صــادر و اعالم 
مــی نمایــد . و بــا توجــه به صــدور حکم اعســار 
خواهــان از پرداخــت هزینــه دادرســي خواهــان 
ــه  ــوم ب ــول محك ــان وص ــت در زم ــف اس مكل
ــدام  ــه دادرســي اق ــه پرداخــت هزین نســبت ب
نمایــد . رأي صــادره غيابــي و ظرف بیســت روز 
پــس از ابــالغ قابــل واخواهــي در همیــن دادگاه 
و پــس از آن ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد 
ــتان  ــر اس ــد نظ ــي در دادگاه تجدی ــر خواه نظ

اصفهــان مــی باشــد . 
م الف 290496

اســداله طاوســي رئیــس شــعبه دوم حقوقــي 
ســميرم

آگهی مزایده و فروش مال غیر منقول
 شــعبه اجــرای احــکام مدنی دادگاه شهرســتان 
برخــورد بــا عنایــت بــه اجراییــه صــادره مبنــی 
بــر محکومیــت آقــای رضــا داوری دولــت آبادی 
فرزنــد محمــد بــه تحویــل 140 گــرم طــالی آب 
ــاه  ــر م ــخ 97/8/1 ه ــا تاری ــار 750 ت ــده عی ش
20 گــرم تــا پایــان محکومیــت 457/78 گــرم 
ــد حســین و  ــی فرزن ــم لیــال کمائ در حــق خان
پرداخــت مبلــغ10/722/600  ریــال بابــت حــق 

ــر دارد  ــت ،در نظ ــدوق دول ــق صن ــرا در ح االج
ــی  ــده اجرای ــده در خصــوص پرون جلســه مزای
کالســه 970388 درتاریــخ97/9/14 ســاعت 
9 صبــح در محــل اجــرای احــکام حقوقــی 
دادگســتری شهرســتان برخــوار طبقــه همکــف 
اتــاق 7 جهــت فــروش ششــدانگ یکبــاب 
منــزل مســکونی واقــع در دولــت آبــاد خیابــان 
ــن  ــوی نازنی ــدی داوری ک ــد مه ــهید محم ش
ــه توســط  ــالک 43 ک کــوی شــهید بهشــتی پ
کارشــناس رســمی دادگســتری بــه شــرح ذیل 
ارزیابــی شــده برگــزار نمایــد . طالبیــن خریــد 
می تواننــد ظــرف 5 روز قبــل از جلســه مزایــده 
ــد  ــکام از موع ــرای اح ــن اج ــی ای ــا هماهنگ ب
مزایــده بازدیــد نماینــد و بــا ســپردن 10 درصــد 
قیمــت پایــه بــه حســاب ســپرده دادگســتری 
بــه شــماره حســاب2171290226001 نــزد بانــک 
ملــی در جلســه مزایــده شــرکت نماینــد. ضمنــا 
پیشــنهاد دهنــده باالتریــن قیمت برنــده مزایده 
خواهــد بــود و تســلیم مــال پــس از پرداخــت 
تمــام بهــای آن صــورت خواهــد گرفــت هزینــه 
هــای اجرایــی بــر عهــده محکــوم علیه میباشــد 
. مشــخصات ملــک مــورد مزایــده طبــق نظــر 
ــورد  ــک م کارشــناس رســمی دادگســتری: مل
ــک و  ــکونی ی ــزل مس ــاب من ــک ب ــده :ی مزای
نیــم طبقــه )نیــم طبقــه زیرزمیــن- همکــف (
دارای پــالک ثبتــی بــه شــماره 344 فرعــی از 
105 اصلــی بخــش 16 متعلــق بــه آقــای رضــا 
ــا زیربنــای حــدودا 115  ــادی ب داوری دولــت آب
ــال و  ــاالی 20 س ــاخت ب ــت س ــع قدم مترمرب
بــا مســاحت عرصــه حــدود 140 مترمربــع کــه 
مشــخصات اسکلت ســاختمان : مجموعه دیوار 
باربــر بــا ســتون فلــزی در وســط و ســقف طــاق 
ــه  ــم طبق ــی مــی باشــد . مشــخصات نی ضرب
ــه  ــک ، بدن ــف موزایی ــاری ک ــورت انب ــه ص : ب
پالســتر ســیمان ســفید ، ســقف ســفید اســت. 
مشــخصات طبقــه همکــف : بــه صــورت یــک 
واحــد مســکونی متشــکل از اتــاق هــای خواب، 
پذیرایــی، نشــیمن ، نورگیــر ،آشــپزخانه ،حمــام 
و ســرویس بهداشــتی می باشــد . مشــخصات 
حیــاط :کــف موزاییــک و بدنه پالســتر ســیمان 
ــعابات آب،  ــا دارای انش ــت و ضمن ــفید اس س
ــک  ــالً در تصــرف مال ــرق، گاز می باشــد و فع ب
ــی باشــد  ــادی م ــت آب ــای رضــا داوری دول آق
ــتری  ــمی دادگس ــناس رس ــط کارش ــه توس ک
پــس از بررســی و بانظــر در نظــر گرفتــن جمیع 
جهــات ارزش شــش دانــگ ملــک فــوق 
 1/200/000/000 ریــال ارزیابی و کارشناســی شــده 

است .
 شناسه : 289505

دادورز اجــرای احــکام مدنــی دادگاه شهرســتان 
برخــوار -داریــوش معمــار-
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کوتاه اخبار 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خراسان رضوی بیان کرد:

 فعالیت ۷۰ مرکز کاریابی 
در سطح استان خراسان رضوی

مشهدمهری خزاعی
M.Khazaie@eskimia.ir

ــوی از  ــان رض ــی خراس ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــرکل تع مدی
فعالیــت ۷۰ مرکــز کاریابــی در ســطح خراســان رضــوی خبــر 

داد.
محمــد ســنجری در نشســت مطبوعاتــی اظهــار کــرد: نــرخ 
بیــکاری یکــی از چالش هایــی اســت کــه اذهــان مســئولین 
را مشــغول کــرده و همــه سیاســت گذاری ها در تــاش بــرای 

کاهــش نــرخ بیــکاری اســت. 
ســنجری تصریــح کــرد: هفتــه کار آفرینــی از ۲۱ تــا ۲۹ 
آبان مــاه جــاری اســت، به همیــن منظــور ۵۰ برنامــه عملیاتی 

ــا در ایــن هفتــه اجرایــی شــود. تدویــن شــده ت
وی عنــوان کــرد: برنامه هــای هفتــه تعــاون در ســطح اســتان 
برگــزار می شــود و روزهــای ایــن هفتــه بــا عناویــن کارآفرینــی 
و کســب و کار، کارآفرینــی و خوداشــتغالی، کارآفرینــی و 
ــوزش  ــی و آم ــردازی، کارآفرین ــی و ایده پ ــگاه، کارآفرین دانش
ــگ  ــی و فرهن ــوآوری و کارآفرین ــی و ن ــرورش، کارآفرین و پ

مشــاوره نامگــذاری شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه یکــی از برنامه هــای مــا در دوره مدیریتــی 
جدیــد ایــن اداره، شناســایی ســمن ها و بنگاه هــای کارآفریــن 
ــن  ــه کارآفری ــون ۱۲ مجموع ــوده و تاکن ــتان ب ــطح اس در س
موفــق و فعــال در خراســان رضــوی شناســایی شــده، افــزود: 
ــه  ــد ک ــت دارن ــی فعالی ــر کاریاب ــتان ۷۰ دفت ــطح اس در س
ایــن دفاتــر کمــک بزرگــی در حــوزه اشــتغال جوینــدگان کار 
ــر  ــرای ۴۵۹۳ نف ــال ب ــت امس ــه نخس ــد و در ۶ ماه کرده ان

ایجــاد اشــتغال کردنــد.
مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی خراســان رضــوی افزود: 
ایــن اســتان همــه ســاله جــزء ۵ اســتان برتــر کشــور در ایــن 
ــرخ مشــارکت اقتصــادی اســتان در  ــوده اســت و ن حــوزه ب
فصــل بهــار امســال ۴۳.۷ درصــد و در فصل تابســتان امســال 
۴۱.۶ درصــد بــود و نــرخ بیکاری هــم در ۳ ماهه نخســت ۹۷، 
۱۰.۶ درصــد و در ۳ ماهــه دوم امســال ۱۰.۲ درصــد بــوده و تــا 
پایــان آبان مــاه امســال بیــش از ۷۳ درصــد از تعهــدات مــا در 

ســال ۹۷ در حــوزه اشــتغال محقــق شــده اســت.
ــارد تومــان در بحــث  ــغ ۲۱ میلی ــوان کــرد: دولــت مبل وی عن
حمایت هــا، معافیت هــا و مشــاوره های بیمــه ای و خدماتــی 
در حــوزه اشــتغال پایــدار به خراســان رضــوی اختصــاص داده 
ــه  ــص یافت ــار تخصی ــم اعتب ــان ه ــارد توم اســت و ۶۴ میلی
ــون ۱۳  ــه تاکن ــوده ک ــی ب ــاغل خانگ ــث مش ــتان در بح اس
میلیــارد تومــان آن بــه ۹۸۳ متقاضــی اعطــا شــده و بیــش 
ــای  ــه بانک ه ــت تســهیات ب ــرای دریاف ــم ب ــر ه از ۲۸۰۰ نف

عامــل معرفــی شــدند.

دستگیری عامل شرارت و نزاع 
در دلگان

سیستان وبلوچستان احمد پیشکو
A.Pishko@eskimia.ir

ــه ای  ــزاع طایف ــرارت و ن ــی ش ــان اصل ــر از عام ــی دیگ یک
 در روســتای چــاه کیچــی شهرســتان دلــگان دســتگیر 

شد.
فرمانــدار دلــگان گفــت: ایــن فــرد از اعضــای یکــی از طوایــف 
ــری  ــته در درگی ــال گذش ــفندماه س ــه اس ــت ک ــه اس منطق

مســلحانه طایفــه ای حضــور داشــته اســت.
شــجاعی افــزود: ایــن شــرور، بــا همــکاری نیــروی انتظامــی، 
ــام امــام زمــان )عــج( در شهرســتان  ســپاه و ســربازان گمن

چابهــار دســتگیر شــد.
وی گفــت: در ایــن درگیــری کــه از اســفندماه ســال گذشــته 
ــه نفــر هــم  آغــاز شــده شــش نفــر از دو طایفــه کشــته و ن

ــده اند. ــی ش زخم
شــجاعی افــزود: مــاه گذشــته نیــز یکــی دیگــر از عوامــل این 

درگیــری طایفه ای دســتگیر شــده اســت.

گیانزلیخا صفری
Z.Safari@eskimia.ir

مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
ــان، از برگــزاری چهاردهمیــن  اســتان گی
نمایشــگاه کتــاب گیــان بــا حضــور بیش 
از ۴٠٠ ناشــر اســتانی و کشــوری، از ٢۶ 
آبــان لغایــت یکــم آذرمــاه در رشــت خبــر 

داد.
در نشســت خبــری  فاضلــی،  فیــروز 
برگــزاری چهاردهمیــن نمایشــگاه کتــاب 
گیــان در رشــت، اظهــار کــرد: نمایشــگاه 
کتــاب بزرگ تریــن رویــداد فرهنگــی 
اســتان گیــان بــوده و بــه فرهنــگ مــردم 
ــرای  ــگاه ب ــن نمایش ــده  و ای ــل ش تبدی
پنجمیــن ســالی متوالــی در رشــت برگزار 

می شــود.
وی بــا بیــان اینکه اولیــن دوره نمایشــگاه 
اســتانی کتاب در ســال ١٣٧١ بــه میزبانی 
ــا  ــت: ب ــد، گف ــزار ش ــان برگ ــتان گی اس
برگــزاری چهاردهمیــن نمایشــگاه کتــاب 
اســتان گیــان تعــداد نمایشــگاه اســتانی 

ــد. ــه ۳۷۰ می رس ــور ب ــاب در کش کت
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
از بیــش  حضــور  از   اســتان گیــان، 

 ۴٠٠ ناشــر اســتانی و کشــوری در ٢٠٠ 
غرفــه نمایشــگاه امســال خبــر داد و 
گفــت: از ایــن تعــداد ٣۵ ناشــر گیانــی 
ــت  ــه عل هســتند و ناشــران محــدودی ب
ــگاه  ــه نمایش ــکان ب ــدود م ــت مح ظرفی

کتــاب دعــوت شــده اند.

فاضلــی، کتــاب را مــاده ای فرهنگــی 
دانســت کــه جامعــه بــه آن نیازمند اســت 
و یــادآور شــد: بــوی کاغــذ و کتــاب هرگــز 
از رونــق نمی افتــد و بایــد ایــن »یــار 
مهربــان« را در کنــار خــود داشــته باشــیم.

ــکات  ــذاری مش ــه اثرگ ــاره ب ــا اش وی ب

کاغــذ بر عرصــه نشــر کتــاب و مطبوعات، 
عنــوان کــرد: از رســانه ها می خواهیــم 
در راســتای فرهنگ ســازی مطالعــه و 
ــاب و  ــا کت ــد ت ــاش کنن ــی، ت کتابخوان
خریــد کتــاب تبدیــل بــه فرهنــگ شــود، 
ــا  ــی ب ــی منافات ــب الکترونیک ــه کت البت

ــدارد. ــه ن ــگ مطالع ــج فرهن تروی
ــف  ــه تخفی ــئول، از ارائ ــام مس ــن مق ای
٣٠ درصــدی خریــد کتــاب در نمایشــگاه 
ــادآور شــد: اداره کل  ــر داد و ی امســال خب
فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان ســهم 
ــف در  ــن تخفی ــه ب ــا ارائ ــدی ب ٢٠ درص
غرفــه بانــک شــهر فعــال در نمایشــگاه را 
ــه  ــران ارائ ــط ناش ــی آن توس دارد و مابق
می شــود؛ لــذا از ناشــران می خواهیــم 
ــاب و  ــگ کت ــور گســترش فرهن ــه منظ ب
ــد. ــش دهن ــف را افزای ــی تخفی کتابخوان

وی بــا تشــکر از اســتانداری، ســازمان 
برنامــه و بودجــه و شــهرداری رشــت 
ــی  ــداد فرهنگ ــن روی ــزاری ای ــرای برگ ب
گفــت: بانــک شــهر مســئولیت نمایشــگاه 

ــت. ــه اس ــده گرفت را برعه
مدیــرکل ارشــاد اســامی گیــان، بــا بیــان 
اینکــه مراســم افتتاحیــه نمایشــگاه کتاب 

ســاعت ١٠ صبــح روز شــنبه ٢۶ آبــان 
ــرد: در  ــح ک ــد، تصری ــد ش ــزار خواه برگ
ایــن مراســم از ســه ناشــر، یــک مؤلــف 
خردســال و یــک خبرنــگار فعــال در حوزه 
ترویــج فرهنــگ کتــاب و کتابخوانــی 

تجلیــل می شــود.
ــی  ــاب را فرصــت خوب وی، نمایشــگاه کت
بــرای ارائــه اقدامــات فرهنگــی و هنــری 
ــادآور  ــت و ی ــتگاه ها دانس ــا و دس نهاده
و  کتــاب  از  رونمایــی  مراســم  شــد: 
بزرگداشــت چهره هــای فرهنگــی از جملــه 
برنامه هــای جنبــی نمایشــگاه کتــاب 

ــت. اس
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
اســتان گیان،بــا بیــان اینکه اقتصاد نشــر 
بــا خریــد کتــاب می چرخــد، خاطرنشــان 
ــوان  ــگاهی و کتابخ ــه دانش ــرد: جامع ک
گیــان منتظــر برگــزاری نمایشــگاه کتــاب 

هســتند و لــذا بــا هماهنگی هــای انجــام 
ــن  ــور در ای ــرح کش ــر مط ــده ١١٠ ناش ش

ــد. نمایشــگاه حضــور دارن
برگــزاری  کیفیــت  دربــاره  فاضلــی 
نمایشــگاه نیــز اظهــار کــرد: فضــای 
فیزیکــی نمایشــگاه متعلق به ما نیســت، 
ارشــاد متولی نمایشــگاه اســت و ناشــران 
متصــدی هســتند و همــه می دانیــم کــه 
ــا  ــی برنامه ه ــرای برخ ــرای اج ــتان ب اس
نیازمنــد فضــای فیزیکی مناســب اســت، 
ــد خــود  ــر نمایشــگاه بای ــه بهت ــرای ارائ ب

ــد. ــتری کنن ــاش بیش ــران ت ناش
ــان  ــاب گی ــگاه کت ــن نمایش چهاردهمی
ــاه ١٣٩٧  ــم آذرم ــت یک ــان لغای از ٢۶ آب
نمایشــگاه های  دائمــی  محــل  در 
فــرش  )ســالن  گیــان  بین المللــی 
گیــان( واقــع در کیلومتــر ۵ جــاده رشــت 

بــه تهــران برگــزار می شــود.

تبریزماهان فاح
M.Fallah@gmail.com

ــا  ــی IOT ب ــن آموزش ــای نوی ــش تکنولوژی ه همای
ــه ای و اداره  ــی و حرف ــوزش فن ــارکت اداره کل آم مش
کل ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات اســتان آذربایجــان 
شــرقی در مرکــز آمــوزش فنــی و حرفــه ای شــماره ۳ 

تبریــز برگــزار شــد. 
بــه گــزارش خبرنــگار مــا در تبریــز، مدیــرکل آمــوزش 
فنــی و حرفــه ای آذربایجــان شــرقی در خصــوص این 
همایــش اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه ســرعت تغییــرات 
تکنولــوژی در دنیــای امــروز، لــزوم آموزش هــای 
نویــن از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت، بــه طــوری 
کــه در حــال حاضــر ایــن زمــان بــه چهــار ســاعت در 

روز رســیده اســت. 
ــمتی  ــه س ــا ب ــروزه دنی ــزود: ام ــده اف ــوب نماین یعق
حرکــت می کنــد که تمامــی اشــیاء بــه تکنولوژی های 
روز دنیــا مجهــز خواهنــد شــد و در پــی آن آســایش، 
 رفــاه و البتــه بهــره وری نصیــب انســان خواهــد 

شد. 

ــوع  ــن ن ــه ای ــده ای ک ــای عم ــه داد: از مزای وی ادام
تکنولوژی هــا می توانــد بــرای مــا انســان ها بــه 

ــت.  ــاه اس ــایش و رف ــاورد، آس ــان بی ارمغ
مدیــرکل آمــوزش فنــی و حرفــه ای آذربایجان شــرقی 
بــا اعــام اینکــه مــا هنــوز در مراحــل اولیــه ورود بــه 
دنیــای انقــاب صنعتی هســتیم، تصریــح کــرد: برای 
ورود بــه عصــر صنعتــی وجــود برنامــه ای منســجم و 

سیســتماتیک امــری الزم و ضــروری اســت. 
یعقــوب، نماینــده بــا اشــاره بــه جهــان ســومی بــودن 
ــت از  ــرون رف ــران، راه ب ــه ای ــورها از جمل ــب کش اغل
ــوع  ــن ن ــری ای ــوزش و به کارگی ــن شــرایط را در آم ای
از تکنولوژی هــای نویــن روز دنیــا عنوان و خاطرنشــان 
کــرد: بــا اســتفاده از ایــن روش می توانیــم از هدررفــت 

هزینه هــای زندگــی پیرامونــی خــود جلوگیــری 
ییم. نما

وی اضافــه کــرد: براســاس پیش بینــی صــورت 
گرفتــه در ســال ۲۰۲۰، در کل ۳۴ میلیــارد دســتگاه بــه 
اینترنــت وصــل خواهد شــد و تجــارت در جهــان آینده 
جــزء اصلــی اینترنــت اشــیاء قــرار خواهــد گرفــت و 
کســب و کارهــا نیــز می تواننــد رونــد کار خــود را بهبــود 

 . ببخشند
ــش  ــی، افزای ــای عملیات ــش هزینه ه ــده، کاه نماین
ــد را از  ــوالت جدی ــازار محص ــترش ب ــره وری و گس به
نتایــج مطلــوب ایــن نــوع از تکنولوژی هــای صنعتــی 

برشــمرد. 
ــود  ــت و بهب ــای دول ــن کاهــش هزینه ه وی همچنی

کیفیــت زندگــی انســان ها را در گــرو به کارگیــری 
ــرد.  ــوان ک ــای iot عن تکنولوژی ه

وی از ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور 
بــه عنــوان نهــادی آموزشــی نــام بــرد و خاطرنشــان 
ــد،  ــود می دان ــه خ ــی وظیف ــاد آموزش ــن نه ــرد: ای ک
ــای الزم  ــه آموزش ه ــوع و ارائ ــری موض ــن پیگی ضم
ــه خصــوص اقشــار  ــه، آحــاد مــردم و ب در ایــن زمین
ــا  ــگاهی را ب ــگان دانش ــرده و دانش آموخت تحصیلک
ــه ایــن ســمت ببــرد.  رویکــردی علمــی، جامعــه را ب
یعقوب نماینده از شــرکت نیک مهرگســتر در راســتای 
ــه روز  ــای ب ــه آموزش ه ــکاری و مشــارکت در ارائ هم
در ایــن حــوزه در مرکزتربیــت مربــی ســازمان آموزش 
ــان  ــتان آذربایج ــز اس ــور و نی ــه ای کش ــی و حرف فن
شــرقی کــه بــه عنــوان منطقــه و قطبــی کــه همیشــه 
بــه دنبــال توســعه عقایــی بــوده و بــه نســبت ســایر 
اســتان ها در ایــن زمینــه پیشــرو بــوده اســت، تقدیــر 

و تشــکر کــرد.

استانها

با هدف ارائه آخرین دستاوردهای تکنولوژی روز دنیا برگزار شد:

کارگاه آموزشی تکنولوژی های نوین آموزشی IOT در اتوماسیون صنعتی

کوتاه از استان ها
عضو وابسته سازمان جهانی 

گردشگری خواستار شد:
میزبانی یکی از سمینارهای 
تخصصی به ایران اعطا شود

همدانسمیرا قادری
S.Ghaderi@eskimia.ir

رئیــس دهکــده تفریحــی توریســتی گنجنامــه همــدان بــا بیــان 
اینکــه کشــورهای در حــال توســعه مثــل ایــران بــه توجه بیشــتر 
ســازمان جهانــی گردشــگری نیــاز دارنــد گفــت: میزبانــی یکی از 

ســمینارهای تخصصــی بــه ایــران اعطــا شــود.
ســعید ترابیــان در نشســت عمومــی با اعضای وابســته ســازمان 
ــه  ــدان ۳ مجموع ــت: در هم ــار داش ــگری اظه ــی گردش جهان
ــه در  ــی گردشــگری عضــو هســتند و گنجنام در ســازمان جهان
 UNWTO ۲۰۱۴ بــه عنــوان اولیــن مقصــد گردشــگری ایــران در
معرفــی شــد و اکنــون ایــران ۱۶ عضــو را در ایــن ســازمان دارد.

وی عنــوان کــرد: از بســیاری کشــورها بازدیــد کــردم؛ ولــی 
در گنجنامــه ظرفیت هــای باالیــی وجــود دارد و روز گذشــته 
میهمانــان ایــن ســازمان و دبیرکل ســازمان جهانی گردشــگری از 

ــد. گنجنامــه بازدیــد کردن
ــان  رئیــس دهکــده تفریحــی توریســتی گنجنامــه همــدان بی
کــرد: کشــورهای در حــال توســعه مثــل ایــران بــه توجــه بیشــتر 
ســازمان جهانــی گردشــگری نیــاز دارنــد، بــرای مثــال اســپانیا 
میزبــان بســیاری از ســمینارهای تخصصــی اســت و درخواســت 
می کنــم تــا میزبانــی یکــی از ســمینارهای تخصصــی بــه ایــران 

اعطــا شــود.
ــران  ــت: ای ــران ۴ فصــل اســت گف ــه ای ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
ــد کمک هــا و حمایت هــای بیشــتری از ســازمان اســت؛  نیازمن

ــرار دارد. ــدای راه ق ــرا در ابت زی

افتتاح مرکز جامع بیماران خاص 
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 

در بیمارستان امام حسین )ع(
شاهرود حسین بابامحمدی

H.B.mohammadi@eskimia.ir

مرکــز جامــع بیمــاران خــاص دانشــگاه علــوم پزشــکی شــاهرود 
در بیمارســتان امــام حســین )ع( همزمــان بــا ۸۳ مرکــز دیگــر 
در سراســر کشــور بــه صــورت ویدئــو کنفرانس توســط هاشــمی، 

وزیــر بهداشــت افتتــاح شــد.

وزیــر بهداشــت بــه صــورت ویدئو کنفرانــس در خصــوص بیماران 
خــاص و هزینه هــای ســنگین درمــان آنهــا و لــزوم توجــه جدی 
بــه اقدامــات پیشــگیرانه اشــاره و از دولــت و مجلــس محتــرم 
تقاضــای تصویــب اعتبــارات الزم بــرای درمــان بیمــاران خــاص 

را داشــت.
در ایــن مراســم، شــیبانی معــاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی 
شــاهرود افتتــاح مراکــز جامــع بیمــاران خــاص را تثبیــت یــک 
تفکــر و اندیشــه در راســتای توجــه ویــژه به قشــر بیمــاران خاص 
قلمــداد نمــود و تجمیــع تمامی امکانــات کلینیکــی و پاراکلینکی 
در یــک مــکان جهت دسترســی آســان بیمــاران خــاص را قدمی 
مثبــت بــرای آســایش آنــان دانســت کــه تمامــی ایــن امکانــات 

در بیمارســتان امــام حســین )ع( تجمیع و وجــود دارد.
ــه تغییــر الگــوی شــیوع  همچنیــن معــاون درمــان دانشــگاه ب
ــر  ــن غی ــای مزم ــرم بیماری ه ــه ف ــر ب ــرم واگی ــا از ف بیماری ه
واگیــر در دهه هــای اخیــر اشــاره کــرد کــه برخــی از بیماری هــای 
ــه شــدت  ــده و ب ــر خــاص، بســیار ناتوان کنن ــر واگی ــن غی مزم
نیازمنــد هزینه هــای بــاالی دارو و درمــان هســتند کــه بایســتی 

مــورد توجــه خــاص قــرار گیرنــد.
شــیبانی بــه تجمیــع مرکــز جامــع بیمــاران خــاص دانشــگاه در 
مســاحتی حدود ۱۰۰۰ مترمربع در بیمارســتان امام حســین )ع( 
اشــاره و آمــار بیمــاران خــاص تحــت پوشــش دانشــگاه را تعــداد 
۴۲۶ نفــر اعــام کــرد کــه شــامل ۱۹۳ بیمــار MS و ۱۵۶ بیمــار 
دیالیــزی، ۲۰ بیمــار تاالســمی، ۵۶ بیمــار هموفیلــی و ۱ نفر بیمار 
Eb بــوده و از خدمــات درمانــی ایــن مرکــز اســتفاده می نماینــد.

،،
رونــق  از  و کتــاب هرگــز  بــوی کاغــذ 
نمی افتد و باید این »یار مهربان« را در 

کنــار خــود داشــته باشــیم
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی یزد 
خبر داد:

راهیابی ۷۲ اثر به مرحله پایانی 
جشنواره فیلم رضوی یزد

یزد کاظم صادقپور
K.Sadeghpour@eskimia.ir

مجیــد جوادیــان زاده گفــت: ســیزدهمین جشــنواره فیلــم رضــوی از 

۲۷ تــا ۳۰ آبان مــاه بــا حضــور ۷۲ اثــر در بخــش مســتند و داســتانی 
در شــهر یــزد برگــزار خواهد شــد.مجید جوادیــان زاده، مدیکل فرهنگ 
و ارشــاد اســامی در نشســت خبــری جشــنواره فیلــم رضــوی، اظهار 
ــه  ــت ک ــی اس ــال متوال ــمین س ــرای شش ــتان ب ــن اس ــت: ای داش
میزبــان برگــزاری ایــن جشــنوراه فاخــر اســت و ایــن جشــنواره یکــی 
از بزرگ تریــن رویدادهــای ســینمایی کشــور اســت کــه در یــزد برگــزار 
خواهــد شــد.وی افــزود: محــل برگــزاری ایــن جشــنواره پردیــس 
ســینمایی تــک اســت و در مجمــوع، بیــش از ۵۰۳ اثــر بــه دبیرخانــه 

ایــن جشــنواره ارســال شــده کــه پــس از بازبینــی و بررســی ۴۰۱ اثــر، 
ــه  ــم در دو بخــش مســتند و داســتانی راهــی مرحل تعــداد ۷۲ فیل
رقابــت ایــن جشــنواره شــده اســت.جوادیان زاده تصریــح کــرد: هیئت 
داوران ایــن جشــنواره در بخــش داســتانی مهــدی کارگــر شــورکی، 
مهدی مرعشــی و ســید مجتبی حســینی پس از بازبینی و بررســی 
ــام شــده در ســایت شــمس  ــر ثبــت ن ــر از مجمــوع ۳۱۴ اث ۲۵۶ اث
طــوس در نهایــت ۴۵ اثــر را بــرای شــرکت در بخــش مســابقه بــه 

هیئــت داوران جشــنواره معرفــی کردنــد.

اراکتهمینه دباغ چی
T.Dabaghchi@eskimia.ir

صنعتــی  شــهرک های  شــرکت  مدیرعامــل 
اســتان مرکــزی گفــت: ۳۵ لیتــر بر ثانیــه آب به 
منظــور تأمیــن زیرســاخت در شــهرک صنعتــی 
خمیــن و ناحیــه صنعتــی شــهید ســعیدی 
خریــداری  ســد کوچــری  انتقــال  خــط   از 

شد.
مصطفــی آمــره، مدیرعامل شــرکت در نشســت 
ــبکه  ــرای ش ــذاری اج ــای واگ ــی راهکاره بررس
آبرســانی کوچــری بــه شــهرک صنعتــی خمیــن 
افــزود: ایــن میــزان شــامل ۲۵ لیتــر آب در ثانیه 
بــرای شــهرک صنعتــی خمیــن و ۱۰ لیتــر آب بر 

ثانیــه بــرای ناحیــه صنعتی شــهید ســعیدی در 
ــهابیه است. ش

ایــن طــرح  اجــرای  بــرای  داد:  ادامــه  وی 
آبرســانی بــه ناحیــه صنعتــی شــهید ســعیدی، 
بــرآورد  و  انجــام  مطالعاتــی  برنامه هــای 
اعتبــاری آن نیــز ۵۵ میلیــارد ریــال پیش بینــی 
شــده کــه بــا اجــرای مناقصــه در آذرمــاه کلیــد 

می خــورد.
صنعتــی  شــهرک های  شــرکت  مدیرعامــل 
اســتان مرکــزی بیــان کــرد: آب چاه هــای 
ناحیــه صنعتــی شــهید ســعیدی خمیــن 
خشــک شــدند و بــا توجه بــه پتانســیل منطقه، 
ــد و اینــک واحدهــای  امــکان کف شــکنی ندارن

صنعتــی مســتقر در ایــن ناحیــه بــرای تأمیــن 
ــتند. ــه هس ــکل مواج ــا مش آب ب

آمــره در ارتبــاط بــا آب شــهرک صنعتــی خمیــن 
ــن در حــال  ــی خمی ــت: آب شــهرک صنعت گف
حاضــر از ۲ حلقــه چــاه تأمیــن می شــود و 
ــرای توســعه  ــا ب ــدارد؛ ام ــود آب ن مشــکل کمب
واحدهــای  اســتقرار  و  صنعتــی  واحدهــای 

ــت. ــده اس ــزی ش ــد برنامه ری ــی جدی صنعت
صنعتــی  شــهرک های  شــرکت  مدیرعامــل 
انجــام  اقدامــات  افــزود:  مرکــزی  اســتان 
ــن  ــی خمی ــی صنعت ــهرک و نواح ــده در ش ش
ــرفت  ــل، از پیش ــال های قب ــا س ــه ب در مقایس

درخــور توجهــی برخــوردار اســت.

وی بــا بیــان اینکــه تصفیه خانه آب، زیرســازی و 
آســفالت و آبرســانی از طرح هــای در حــال اجــرا 
در شــهرک صنعتــی خمیــن اســت تأکیــد کــرد: 
مرحلــه دوم تصفیه خانــه فاضــاب شــهرک 
صنعتــی خمیــن یکــی از ایــن طرح هــای مهــم 
ــار  ــال اعتب ــارد ری ــرای آن ۴۰ میلی ــه ب ــت ک اس

تخصیــص یافتــه اســت.
اســتان  شــهرک های  شــرکت  مدیرعامــل 
مرکــزی گفــت: قــرارداد ایــن طرح منعقد شــده 
و عملیــات اجرایــی آن ۵۰ درصد پیشــرفت دارد.
بــر  نشســت  ایــن  در  خمیــن  فرمانــدار 
تأمیــن زیرســاخت های الزم بــرای توســعه 
و  کشــاورزی  بخــش   ۲ در  ســرمایه گذاری 

صنعتــی تأکیــد کــرد و گفــت: ناحیــه صنعتــی 
شــهید ســعیدی و مجتمــع گل و گیــاه خمیــن 

اکنــون بــا چالــش آب مواجــه هســتند.
ــاز  ــی افــزود: تأمیــن آب مــورد نی احمــد طهران
فعالیــت صنایــع از مهم تریــن دغدغه هــای 
ســرمایه گذاران اســت و تأمیــن آب مجتمــع 
ــد  ــق خری ــتان از طری ــن شهرس ــه ای ای گلخان
چاه هــای اطــراف بایــد در دســتور کار قــرار 

ــرد. گی
ســرمایه گذاری  افزایــش  تأکیــد کــرد:  وی 
و  تدبیــر  اتخــاذ  و  آب  تأمیــن  نیازمنــد 
مســئوالن  ســوی  از  مطلــوب  برنامه ریــزی 

اســت.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی مطرح کرد:
تأمین نیاز آبی شهرک و ناحیه صنعتی خمین از سد کوچری

گهی تغییرات شرکت آسمان خراش سلمان سهامی خاص به شماره ثبت 58961 و شناسه ملی 14001915894  آ
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/03/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شعبه شرکت به نشانی استان چهارمحال وبختیاری - شهرستان لردگان - بخش 
کدملی  کدپستی 8891616587 به مدیریت یداهلل محمودیان چناری به  ک 49- طبقه همکف و  کوچه 4- پال مرکزی - شهر لردگان-محله دبستان دانش آفرین-بلوار شهدا- 

4669701843 افتتاح شد و یک تبصره به ماده 4 اساسنامه اضافه شد.
ک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )289251( اداره کل ثبت اسناد و امال

     
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سبحان تراش برتر در تاریخ 1397/08/10 به شماره ثبت 61387 به شناسه ملی 14007922924 
کلی و  گهی میگردد. موضوع فعالیت :تراشکاری  که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آ گردیده  ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل 
عام در زمینه قطعات فلزی و غیر فلزی و کلیه واردات و صادرات مربوط به موضوع فعالیت و جوشکاری و ساخت در و پنجره فلزی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز  اصلی : استان اصفهان - شهرستان اصفهان - بخش مرکزی - شهر اصفهان-محله ولی عصر-کوچه 
فروردین-خیابان ولی عصر-پالک -293-طبقه همکف- کدپستی 8155798131 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر 
یک از شرکا آقای امیر حسین نقش نیلچی به شماره ملی 1290553351 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقای سیدمحمد حسنی به شماره ملی 1290559074 دارنده 500000 
ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای امیر حسین نقش نیلچی به شماره ملی 1290553351و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت نامحدود آقای سیدمحمد حسنی به شماره ملی 1290559074و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء آقایان امیرحسین نقش نیلچی وسیدمحمد 
گهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع  حسنی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار کیمیای وطن جهت درج آ

فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

گهی تاسیس  آ

گهی تغییرات شرکت مسلط سازان سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 15250 و شناسه ملی 10260362256  آ
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/07/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسن خبازیان آذرخوارانی به کدملی 5649684472 و بهروز فنائی 
به کدملی 1290960781و مصطفی خبازیان به کدملی 1293281441 بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. علیرضا اسالمیان 
کوپائی به کدملی 5659363709 و فرانک اعزازی به کدملی 1170639526 بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. 

گهی های شرکت تعیین گردید. روزنامه کثیراالنتشار کیمیای وطن جهت درج آ
ک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )288943( اداره کل ثبت اسناد و امال

ک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )288975( اداره کل ثبت اسناد و امال

گهی  مزایده کتبی نوبت اول شهرداری شفت آ

شهردار شفت - یاسر شادفرد

شهرداری شفت به استناد بند 8مصوبه جلسه شماره 33 مورخ 97/1/21 و بند 12مصوبه جلسه شماره 41 مورخ 97/6/21 شورای اسالمی شهر شفت 
در نظر دارد نسبت به اجاره سه واحد تجاری واقع در میدان انقالب،طبقه همکف،ساختمان اداری شهرداری از طریق مزایده کتبی به شرح زیر  اقدام 

نماید:
واحد تجاری قطعه اول:  به مساحت 32/4 متر مربع دارای اسکلت سازه فلزی با  دیوارهای آجری،کف و نمای داخلی مغازه به ارتفاع 1/2متر سرامیک  
و مابقی نمای داخلی و سقف گچ کاری  شده و مغازه دارای درب و ورودی شیشه سکوریت و سر بندی چوبی و پوشش شیروانی ایرانیت و قدمت3 
ساله و امتیازات آب و برق و گاز مستقل می باشد )ارزش روز اجاره بهای مغازه موصوف به مبلغ ودیعه 150.000.000 ریال و ماهانه 8.000.000 ریال برآورد 

شده است(
واحد تجاری قطعه دوم: به مساحت 32 متر مربع دارای اسکلت سازه فلزی با دیوارهای آجری،کف و نمای داخلی مغازه به ارتفاع 1/2متر سرامیک و 
مابقی نمای داخلی و سقف گچ کاری شده و مغازه دارای درب و ورودی شیشه سکوریت و سر بندی چوبی و پوشش شیروانی ایرانیت و قدمت 3 ساله 
و امتیازات آب و برق و گاز مستقل می باشد )ارزش روز اجاره بهای مغازه موصوف به مبلغ ودیعه 150.000.000 ریال و ماهانه 8.000.000 ریال بر آورد شده 

است(
واحد تجاری قطعه سوم: به مساحت 27 متر مربع دارای اسکلت سازه فلزی با دیوارهای آجری،کف و نمای داخلی مغازه به ارتفاع 1/2متر سرامیک و 
مابقی نمای داخلی و سقف گچ کاری شده و مغازه دارای درب و ورودی شیشه سکوریت و سر بندی چوبی و پوشش شیروانی ایرانیت و قدمت 3 ساله 
و امتیازات آب و برق و گاز مستقل می باشد )ارزش روز اجاره بهای مغازه موصوف به مبلغ ودیعه 100.000.000 ریال و ماهانه 6.800.000 ریال برآورد شده 

است(
کثر تا تاریخ چهارشنبه مورخ 97/09/07 به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند. متقاضیان بعد از بازدید از محل پیشنهاد خود را حدا

کات واصله: راس ساعت  10 صبح روز پنج شنبه مورخ  97/09/08 با حضور اعضای کمیسیون معامالت شهرداری در اتاق  زمان بازگشایی و قرائت پا
شهردار می باشد.

شرایط شرکت در مزایده
1-واریز مبلغ 20.000.000 ریال به عنوان تضمین سپرده شرکت در مزایده )برای هر یک از مغازه ها( به حساب شماره 3100000929000 شهرداری شفت 

عهده بانک ملی یا ضمانتنامه معتبر بانکی یا اسنادخزانه وضمیمه آن به برگ پیشنهاد قیمت
2-برنده مزایده مکلف است ظرف مدت 7 روز پس از ابالغ شهرداری نسبت به واریز  بهای مغازه به حساب جاری شماره 31000926006 شهرداری 
شفت نزد بانک ملی شعبه شفت اقدام نماید. در غیر این صورت سپرده اش به نفع شهرداری ضبط و با  نفرات دوم و سوم با همان شرایط معامله 

می شود.
گهی روزنامه و نقل و انتقال دفترچه به عهده برنده مزایده می باشد. 3-هزینه کارشناسی و چاپ آ

4- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
5-بدیهی است شرکت در  مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول تمامی شرایط شهرداری می باشد.

وم
ت د

وب
ن

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گیالن:

نمایشگاه کتاب گیالن، بوی »یار مهربان« 
را در آشفته بازار کاغذ تازه می کند



اصفهان6

کوتاه از اصفهان
میزان مصرف آب و برق کشور با 
منطق اقتصادی هماهنگ نیست

گروه اصفهان فوزیه خاکبازان
F.Khakbazan@eskimia.ir

ــرد وزارت  ــت عملک ــی و مدیری ــر بازرس ــر کل دفت مدی
نیــرو بــه مشــکالت پیــش روی صنعــت بــرق اشــاره 
ــکالتی  ــا مش ــع تحریم ه ــور قط ــه ط ــت: ب ــرد و گف ک
ــا  ــا م ــرده اســت؛ ام ــا ایجــاد ک ــران م ــرای صنعتگ را ب
ــته ایم و  ــنگ اندازی ها را داش ــن س ــه ای ــال ها تجرب س

ــم. ــا بوده ای ــن خباثت ه ــاهد ای ــل ش از قب
ســید مجتبــی اخــوان حجــازی ادامــه داد: آنچــه 
اهمیــت دارد مدیریت کــردن و گــذر از شــرایط موجــود 
اســت. همدلــی و جلــب مشــارکت، یکــی از مهم تریــن 
ــت  ــت و دول ــرایط اس ــن ش ــت از ای ــای برون رف راه ه
ــای  ــا روش ه ــرای کاهــش خســارت ب ــر الزم را ب تدابی

دیپلماســی ایجــاد کــرده اســت.
داخلــی  مدیریت هــای  در  بایــد  مــا  گفــت:  وی 
ــده و  ــم و سیســتم های پیچی ــگاه ایجــاد کنی ــر ن تغیی
بوروکراســی های دســت وپاگیر را برطــرف کنیــم و از 
همــه مهم تــر مدیــران مــا بایــد قــدرت ریســک پذیری 
زیــادی داشــته باشــند و از محافظــه کاری دوری کننــد 
ــم و  ــش ببری ــهیل پی ــا تس ــا را ب ــم فراینده ــا بتوانی ت
مدیــران بــا یــک مدیریــت درســت بایــد تصمیم گیــری 

و تصمیم ســازی کننــد.
حجــازی دربــاره کم و کیــف برگزاری نمایشــگاه صنعت 
ــا  ــرق در مقایســه ب ــرق گفــت: نمایشــگاه صنعــت ب ب
صنعــت آب بــا کیفیــت بهتــر و تعــداد بازدیدکننــدگان 
ــه رو  ــا روب ــدد غرفه ه ــئوالن و تع ــور مس ــتر و حض بیش

بــود.
ــودن  ــه منطقی نب ــود ب ــای خ ــه صحبت ه وی در ادام
مصــرف مشــترکان اشــاره کــرد و گفــت: میــزان مصرف 
آب و بــرق کشــور بــه هیچ وجــه بــا منطــق اقتصــادی 
هماهنــگ نیســت و بــدون توجــه بــه نیــاز آینــدگان بــد 
مصــرف می شــود و مــا فقــط بــا جنبه هــای اخالقــی و 
توضیــح نمی توانیــم مدیریــت مصــرف داشــته باشــیم؛ 
بلکــه بایــد از تمــام ابزارهــا اســتفاده و عــزم همگانــی 

ایجــاد شــود.
حجــازی تأکیــد کــرد: مــردم در فرایندهــای پیــش رو 
بایــد عدالــت اجتماعــی را شــاهد باشــند و در صــورت 
ــن  ــام مناطــق شــاهد ای ــد تم ــت اضطــرای بای مدیری
شــرایط باشــند تــا تفــاوت بیــن افــراد احســاس 
نشــود؛ بــه طــور قطــع بــا واردکــردن متخصصــان علــوم 
اجتماعــی در وزارتخانــه می توانیــم با مطالعــه، پژوهش 
و واکاوی و تحقیــق مســیر درســتی را بــرای ارائــه بــرق 

پایــدار و مطمئــن در اختیــا ر مــردم قــرار دهیــم.

آغــاز بــه کار کنگــره علــوم و مهندســی 
آب و فاضــاب ایــران در اصفهــان

برنامه ریزی در بخش آموزش و 
پژوهش آب بسیار مهم است

گروه اصفهان فاطیما جاللی
F.Jalali@eskimia.ir

رئیــس دانشــگاه صنعتــی اصفهــان در دومیــن کنگــره 
ــن  ــران و دومی ــالب ای ــی آب و فاض ــوم و مهندس عل
همایــش ملــی عرضه و تقاضای آب شــرب و بهداشــتی 
ــا حضــور اســتادان، دانشــجویان، متخصصــان و  کــه ب
ــا 24  ــور از 22 ت ــالب کش ــت آب و فاض ــران صنع مدی
آبــان ســال جــاری در اصفهــان در حــال برگزاری اســت، 
ــا توجــه بــه اهمیــت برنامه ریــزی در بخــش  گفــت: ب
آمــوزش و پژوهــش آب، مــا برنامه ریزی هــای زیــادی 
در ایــن زمینــه داشــتیم تــا جایی کــه پژوهشــکده آب و 

فاضــالب را تأســیس کردیــم.
ســید محمــود مــدرس  هاشــمی بــا اشــاره بــه اجــرای 
ــی  ــگاه صنعت ــی در دانش ــرح صنعت ــزار و 400 ط 2 ه
اصفهــان اظهــار داشــت: ایــن مجموعــه تاکنــون 50 هزار 

ــت. ــته اس ــه داش دانش آموخت
وی بــا اشــاره بــه انتشــار یــک هــزار و 500 مقالــه 
ــالدی  ــال 2017 می ــگاه در س ــن دانش ــی از ای بین الملل
افــزود: دانشــگاه صنعتــی اصفهــان از جایــگاه خوبی در 
ــت. ــوردار اس ــی برخ ــای بین الملل ــه مقاله ه ــتناد ب اس

وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن همایــش 310 مقالــه 
بــرای کنگــره دریافــت شــد کــه از بیــن آنهــا 227 مقالــه 
پذیرفتــه شــد، گفــت: 95 مقالــه بــه صــورت شــفاهی 
و 132 مقالــه بــه صــورت پوســتر ارائــه می شــود؛ 
ــد  ــت، 36درص ــا از صنع ــد مقاله ه ــن 46درص همچنی
ــوده  ــه صــورت مشــترک ب از دانشــگاه ها و 18درصــد ب

اســت.
دبیــر کنگــره علــوم و مهندســی آب و فاضــالب ایــران 
نیــز در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه اینکــه دانشــگاه های 
صنعتــی اصفهان، شــهید بهشــتی و اصفهان بیشــترین 
مقاله هــا را بــرای ایــن نشســت عملی داشــتند، افــزود: 
از ســوی صنایــع نیــز شــرکت های آب و فاضــالب 
اصفهــان، تهــران، فــارس، خراســان رضــوی و همــدان 

بیشــترین مقاله هــا را ارســال کردنــد.
منوچهــر حیدرپــور بــا بیــان اینکــه ســه نشســت 
ــت،  ــده اس ــی ش ــره پیش بین ــن کنگ ــی در ای تخصص
ــوزه آب،  ــی در ح ــات اجتماع ــت تعارض ــت: مدیری گف
ــی  ــا کم آب ــازگاری ب ــا و س ــرف و تقاض ــت مص مدیری
و دســتاوردها و چالش هــای اســتفاده از آب هــای 

ــت. ــن نشست هاسـ ــن ای ــارف، عناوی نامتع
وی بــا اشــاره بــه برگــزاری 18 کارگاه آموزشــی در ایــن 
کنگــره گفت: تبــادل تجربــه و نظــر میان دانشــگاهیان، 
پژوهشــگران، مدیــران و کارشناســان صنعــت آب 
چالش هــای  و  مشــکل ها  بررســی  و  فاضــالب  و 
 موجــود از اهــداف برگــزاری ایــن رویــداد علمــی ملــی 

است.
نمایشــگاهی نیــز بــه منظــور آشــنایی شــرکت کنندگان 
بــا توانمندی هــا و آخریــن دســتاوردهای تولیدکنندگان، 
ــن  ــالب در ای ــت آب و فاض ــوآوران صنع ــران و ن مبتک

رویــداد علمــی برپــا شــده اســت.

زهرا نصیریگروه اصفهان
Z.Nasiri@eskimia.ir

رئیــس دانشــگاه جامــع علمی کاربــردی 
افتتاحیــه  آییــن  در  اصفهــان  اســتان 
مجموعه هــای نویــن دانشــگاه فرهنــگ 
ــر  ــگ و هن ــگاه فرهن ــت: دانش ــر گف و هن
پتانســیل جــذب دانشــجویان خارجی مقیم 

ایــران را دارد.
ــرد:  ــد ک ــگر تأکی ــن قاضی عس ــید حس س
امــور بین الملــل دانشــگاه بســیار مهــم 
اســت و مــا بــا توجــه بــه ظرفیت هــای 
 خالــی کــه در مراکــز علمی کاربــردی داریــم، 

از  را  دانشــجو  هــزار  بیســت  می توانیــم 
ــی از  ــم. یک ــرش کنی ــور پذی ــارج از کش خ
ــن راه  ــد در ای ــه می توان ــزی ک ــن مراک بهتری
ــردی  ــد، مرکــز علمی کارب مــا را همراهــی کن

ــت. ــر اس ــگ و هن فرهن
وی بــا بیــان اینکــه هنرهــای قدیمــی و 
ازیادرفتــه بایــد احیــا شــود، گفــت: بــا 
رایزنی هایــی کــه انجــام داده ایــم، قــرار 
ــاغ در  ــاده راه چهارب ــی پی ــور اصل ــت مح اس
اختیار دانشــجویان دانشــگاه فرهنــگ و هنر 
قــرار بگیــرد تــا آثــار خــود را بــرای عمــوم بــه 

ــد. ــش بگذارن نمای

ــا بیــان اینکــه ســامانه ای بــرای ثبــت  وی ب
شــده  طراحــی  دانشــجویان  اختراعــات 
افــراد  ســامانه  ایــن  در  اســت، گفــت: 
ــم  ــه اس ــود را ب ــای خ ــد فعالیت ه می توانن
خودشــان ثبــت کننــد تــا آثارشــان بــه 

ســرقت نــرود.
وی بــا بیــان اینکــه 14درصــد از دانشــجویان 
و  مهارتــی  آموزش هــای  از  کشــور  کل 
ــن  ــار کــرد: ای ــد، اظه ــره می برن ــردی به کارب
در حالــی اســت کــه در کشــور های پیشــرفته 
آموزش هــا  از  70درصــد  حــدود  دنیــا 
ــز  ــران نی ــی اســت و در ای ــردی و مهارت کارب
ــه  ــر ایــن شــده کــه ایــن 14درصــد ب قــرار ب

ــد. ــدا کن ــش پی ــد افزای 30درص
 دانشگاه فرهنگ و هنر بین المللی 

می شود
سرپرســت دانشــگاه فرهنگ و هنــر اصفهان 
نیــز در آییــن افتتاحیــه مجموعه هــای نویــن 
دانشــگاه فرهنــگ و هنــر اصفهــان بــا اشــاره 
بــه اینکــه ایــن دانشــگاه در چشــم انداز 1400 
بین المللــی خواهــد شــد و رتبــه اول کشــور 
را در حوزه هــای علمــی، فرهنگی هنــری، 
اقتصــادی، اجتماعــی، مهارتــی و کارآفرینــی 
ــای  ــت: از طرح ه ــرد، گف ــد ک ــب خواه کس
خالقانــه دانشــجویان حمایــت خواهیــم کرد.

ــاد  ــزود: ایج ــان اف ــد قلمکاری ــید محم س
ــعه  ــی آزاد توس ــای پودمان ــز آموزش ه مرک

بخش هایــی  از  یکــی  هنــر،  و  فرهنــگ 
ــده  ــه ش ــه آن پرداخت ــر ب ــه کمت ــت ک اس
پژوهشــکده  مرکــز  همچنیــن  اســت؛ 
فرهنــگ و هنــر کــه کار تدویــن برنامه هــای 
پژوهشــی را بــر عهــده دارد، از مــواردی 
ــه  ــرار گرفت ــان ق ــه در برنامه هایم ــت ک  اس

است.

کانــون  افتتــاح  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــز  ــر و مرک ــگ و هن ــگان فرهن دانش آموخت
آیینــی و ســنتی در دانشــگاه  هنرهــای 
ــای  ــز هنره ــت: در مرک ــر گف ــگ و هن فرهن
آیینــی هنرهایــی همچــون تعزیه خوانــی 
ــدازی  ــا راه ان ــن ب ــم؛ همچنی ــا می کنی را احی
مرکــز مشــاوره و راهنمایــی تحصیلــی و 
مرکــز کارآفرینــی و مشــاوره و ثبــت مالکیت 

ــده  ــری و ای ــار هن ــم آث فکــری در نظــر داری
افــراد بــه نــام خــود صاحــب آثــار ثبت شــود 
کــه فرصــت مناســبی اســت تــا دانشــجویان 
ایده هــای خــود را بــه ایــن مرکــز ارائــه 

ــد.   دهن
وی از راه انــدازی مرکــز امــور بین الملــل 
و پذیــرش 5 هــزار دانشــجو از ایــران و 
ــز  ــت: مرک ــر داد و گف ــور خب ــارج از کش خ
بــا 65  هنــر  و  فرهنــگ  علمی کاربــردی 
ــرده  ــرار ک ــی برق ــان راه ارتباط ــگاه جه دانش
اســت کــه تبــادل اســتاد و دانشــجو داشــته 
باشــد و در همیــن راســتا در ســفری 18 
نفــر از دانشــجویان عکاســی و گرافیــک 
بــه فرایبــورگ رفتنــد و تعامــالت خوبــی در 
ــه زودی  ــه ب ــت ک ــورت گرف ــفر ص ــن س ای
گالری هــای دانشــگاه را بــه مــدت یــک 
هفتــه در اختیــار ایــن دانشــجویان قــرار 
ــار  ــد و آث ــه کنن ــادل تجرب ــا تب ــم ت می دهی

ــد. ــش بگذارن ــه نمای ــود را ب خ
سرپرســت دانشــگاه فرهنــگ و هنــر در 
ــگ  ــه فرهن ــی را درزمین ــه گفــت: خّیران ادام
ارزشــمندند؛  بســیار  داریــم کــه  هنــر  و 
همچنیــن وقف هایــی کــه درزمینــه فرهنــگ 
و هنــر مانــدگار شــده اند و حتــی می توانیــم 
وقف هایــی را درزمینــه آمــوزش هــم داشــته 
باشــیم کــه واقفــان آموزش هــای خــود را در 

اختیــار دیگــران قــرار بدهنــد.

گروه اصفهان فرزانه افضل
F.Afzal@eskimia.ir

بیســت وچهارمین  افتتــاح  آییــن  در 
ــر  ــوکام، کامپیوت ــی ات ــگاه بین الملل نمایش
ــتارتاپ  ــرات، اس ــیون اداری، مخاب و اتوماس
ــزات  ــروش تجهی ــنواره ف ــمین جش و شش
دیجیتــال، بــر نقــش ICT در ایجاد اشــتغال 

و ثروت آفرینــی تأکیــد شــد.
عامــل  مدیــر  یارمحمدیــان،  علــی 
بین المللــی  نمایشــگاه های  شــرکت 
اســتان اصفهــان، نمایشــگاه اتــوکام را از 
کشــور  نمایشــگاه های  پرمخاطب تریــن 
عنــوان کــرد کــه ایــن اســتقبال بی نظیــر، آن 

را بــه یکــی از معتبرتریــن نمایشــگاه ها بــدل 
ــت.   ــرده اس ک

وی بــا اشــاره بــه بلــوغ ایــن نمایشــگاه برای 
ــراوان  ــای ف ــرمایه گذاری در ICT، از مزای س
ایــن حــوزه در رونــق اقتصــادی کشــور 
ســرمایه گذاری  افــزود:  و  رانــد  ســخن 
افــزوده  ارزش  و  هزینــه کمتــر   ،ICT در 
بیشــتری نســبت به دیگــر صنایــع دارد؛ زیرا 
ــت.  ــوژی اس ــر و تکنول ــام آن، فک ــواد خ م
یارمحمدیــان آثــار ســرریز ایــن بخــش بــر 
دیگــر بخش هــای اقتصــاد را تحقــق رشــد 
و توســعه، اشــتغال و کارآفرینی برشــمرد که 
می توانــد کارایــی را افزایــش و هزینــه تولیــد 

را کاهــش دهــد.
محمــد اطــرج، رئیــس ســازمان نظــام 
صنفــی رایانــه ای اســتان اصفهــان، بــا بیــان 
شــعار »توســعه اقتصــاد دیجیتــال بــا 
ــه  ــش از دو ده ــی بی ــی«، برپای ــوان ایران ت
نمایشــگاه اتــوکام را نشــانه موفقیــت آن در 

ــت.  ــور دانس کش
حضــور  شــاهد  امســال  گفــت:  وی 
نوپــا  و کارهــای  و کســب  اســتارتاپ ها 
نقــش  نمایشــگاه می توانــد  هســتیم و 
مؤثــری در توســعه ایــن بخــش ایفــا کنــد. 
اطــرج بــا اذعــان بــه لــزوم کمک هــای 
دولــت در ایــن جنــگ اقتصــادی اظهــار کرد: 

ــق  ــازار متعل ــد ب ــون 80درص ــفانه چ متأس
ــرکت های  ــت، ش ــی اس ــاد دولت ــه اقتص ب
بحــران شــده اند  مــا دچــار  نرم افــزاری 
نمایشــگاه،  ایــن  مخاطبــان  عمدتــا  و 
ســازمان های دولتــی هســتند؛ از طرفــی 
ــه  ــا ب ــری م ــرمایه های فک ــیاری از س بس

رفته انــد. غــارت 
ــازمان  ــس س ــری، رئی ــر اثنی عش محمدباق
ــاره  ــا اش ــور، ب ــه ای کش ــی رایان ــام صنف نظ
بــه فراینــد تشــکیل ســازمان نظــام صنفــی 
ــتان  ــو در 28 اس ــزار عض ــا 14 ه ــه ای ب رایان
کشــور، در بــرآوردی از ICT بــدون اپراتورهــا، 
ــدن،  ــت و مع ــدازه صنع ــه ان ــش آن را ب نق

دوبرابــر صنعــت حمــل و نقــل و نصــف 
ــرد.  ــان ک خــودرو در اقتصــاد کشــور بی

وی بــا اشــاره بــه اینکــه در برنامــه دوم 
ــده  ــر ش ــهم IT دو براب ــی س ــت روحان دول
اســت، ICT را ثروت آفریــن و اشــتغال زا 

ــد.  خوان
ــردازی  ــا ایده پ ــان ب ــری ورود جوان اثنی عش
ــور  ــد کش ــب رش ــه را موج ــن عرص ــه ای ب
 ،ICT دانســت و خاطرنشــان کــرد: صنعــت
از ابزارهایــی اســت کــه می تــوان بــرای 
ــرد و  ــتفاده ک ــد از آن اس ــا مفاس ــارزه ب مب
ــردم  ــایش م ــاه و آس ــب رف ــت موج  درنهای

می شود.

زهرا نصیریگروه اصفهان
Z.Nasiri@eskimia.ir

ــان  ــز اصفه ــیمای مرک ــر کل صداوس مدی
ــاره  ــن درب ــای وط ــا کیمی ــو ب در گفت وگ
تغییــر زمــان پخــش برنامه هــای شــبکه 
ــد  ــت چن ــس از گذش ــت: پ ــان گف اصفه
ســال کمبــود برنامه هــای تولیــدی در 
جــدول پخــش شــبکه اصفهــان بــه دلیل 
تنگناهــای مالــی ســازمان، بــا مدیریــت و 
برنامه ریــزی مناســب از ایــن بحــران گــذر 

ــد  ــای جدی ــد برنامه ه ــا تولی ــم و ب کردی
پویایــی و حرکــت بــه چــرخ تولیــد ایــن 

مرکــز بازگشــت.
بــه  اشــاره  بــا  عبدالحســینی 
برنامه ریــزی جدیــد شــبکه اصفهــان، 
ــرای  ــی ب ــت های مردم ــه درخواس ــا ب بن
جابه جایــی ســاعت بعضــی از برنامه هــا و 
همچنیــن بازشــدن فضــا بــرای 18 برنامه 
بــا ســاختار جدیــد گفــت: برنامه هایــی بــا 
ــه  ــی«، »مجموع ــن حوال ــن »همی عناوی

مســتند زندگــی بــرای همــه«، »مجموعــه 
شهرســتان ها«،  بــه  ســفر  مســتند 
میــراث کهــن«،  مســتند  »مجموعــه 
»نگارســتان«، »اینجــا اصفهــان«، برنامــه 
ویــژه خانــواده »زیــر یــک ســقف«، 
برنامــه شــبانه »هشت بهشــت«، برنامــه 
مخصــوص کــودک، »کارنامــه«، مســتند 
منابــع طبیعــی »مســافر بــاد«، »صنایــع 
ــی  ــم؛ زندگ ــتند »اتیس ــادن«، مس و مع
مســتند  ارتبــاط«،  بــدون  دنیــای  در 

گزارشــی »اســتاندارد«، مســتند بررســی 
ــه«،  آســیب های اجتماعــی، »هشــتگ ن
ــده رود«  ــای »زن ــد برنامه ه ــری جدی س
ــه  ــن مجموع و »ســتاره چینی« و همچنی
ــا  مســتندهای چهلمیــن ســال انقــالب ب
عناویــن »میــدان انقــالب«، »بلــوغ نــور«، 
ــه و  ــه« تهی ــم« و »کارنام ــت چهل »روای

می شــود. پخــش 
عبدالحســینی بــا اشــاره بــه عملکــرد 
پخــش  و  تهیــه  در  اصفهــان  شــبکه 
مجموعه هــا و آثــار تلویزیونــی فاخــر 
بــا  برنامه ســازان  ارزشــمند گفــت:  و 
برنامه ریــزی منســجم و هماهنــگ بایــد 
از همــه ظرفیت هــای فکــری، فرهنگــی، 

علمــی و مــادی و معنــوی اســتان در 
جهــت ارتقــای کیفیــت تولیدات اســتفاده 
ــان  ــن در می ــوذ آنت ــب نف ــا ضری ــد ت کنن
ــن  ــان از ای ــدی مخاطب ــردم و رضایتمن م

ــد. ــش یاب ــبکه افزای ش
وی در ادامــه عملکــرد شایســته واحدهای 
ــز  ــه ســیمای مرک ــن برنام ــد و تأمی تولی
اصفهــان را در ایجــاد روحیــه تعاملــی 
بیــن نیروهــای ایــن مجموعــه دانســت و 
ــا تأکیــد بــر اینکــه تصویــب طرح هــای  ب
ــی  ــی و کیف ــی کم ــث خروج ــد باع جدی
آنتــن می شــود، افــزود: بایــد زمینــه 
ــد برنامه ســازان را  ــه ایده هــای جدی مبادل
بــرای تولیــدات رســانه ملــی فراهــم کنیم.

در بیست وچهارمین نمایشگاه بین المللی اتوکام اصفهان مطرح شد:

ICT اقتصاد دیجیتالی با توان ایرانی، ثروت آفرینی و رونق اقتصادی با

مدیر کل صداوسیمای مرکز اصفهان در گفت وگو با کیمیای وطن:

چرخ تولید برنامه های شبکه اصفهان به حرکت درآمد

معاون اجتماعی سازمان 
فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان 
در گفت وگو با خبرنگار کیمیای وطن:

 اصفهان، میزبان 
 مجموعه برنامه های 

»من بهشتی هستم« 
گروه اصفهان فرزانه افسرطه

F.Afsartaha@eskimia.ir

معــاون اجتماعــی ســازمان فرهنگی اجتماعــی شــهرداری 
ــهید  ــد ش ــالگرد تول ــن س ــه نودمی ــاره ب ــا اش ــان ب اصفه
بهشــتی، از برگــزاری مجموعــه برنامه هــای »مــن بهشــتی 

هســتم« در اصفهــان خبــر داد.
ــار  ــا اظه ــگار م ــا خبرن ــو ب ــیدی در گفت وگ ــی رش مرتض
داشــت: شــهید بهشــتی جزو افراد اندیشــه ورز و از مدیران 
کلیــدی در شــکل گیری انقــالب اســالمی بودنــد کــه پــس 
ــت  ــز مدیری ــالمی نی ــکوهمند اس ــالب ش ــروزی انق از پی

ــده داشــتند. ــر عه ــالب را ب ــه انق ســال های اولی
ــهید  ــخصیت ش ــت ش ــه اهمی ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف
ــان،  ــام زاده اصفه ــهید واالمق ــن ش ــه ای ــتی و اینک بهش
افتخــار ایــن شــهر و جــزو ســرمایه های نمادیــن و 
شــخصیت های مؤثــر کشــور و اســتان بــه شــمار مــی رود، 
همچنیــن گســتردگی ابعــاد شــخصیتی ایشــان، ســوابق 

تبلیغــی و عمــق نظریــات شــهید بهشــتی به ویــژه در 
ــه  ــی، ب ــه های تربیت ــی و اندیش ــای اسالم شناس حوزه ه
نظــر می رســد بایــد بــرای بررســی و بازخوانــی آرای ایشــان 

ــود. ــام ش ــاره ای انج ــای دوب تالش ه
معــاون اجتماعــی ســازمان فرهنگی اجتماعــی شــهرداری 
ــای  ــه برنامه ه ــزاری مجموع ــه برگ ــاره ب ــا اش ــان ب اصفه
»مــن بهشــتی هســتم«، تصریــح کــرد: از مجموعــه 
ــا  ــی ب ــتم«، برنامه های ــتی هس ــن بهش ــای »م برنامه ه
همــکاری ســازمان فرهنگی اجتماعــی شــهرداری اصفهــان، 
ــال  ــواده در ح ــز تخصصــی خان ــان و مرک دانشــگاه اصفه

ــت. اجراس
وی بــا بیــان اینکــه بــه مناســبت ایــن روزهــا چهــار برنامــه 
در نظــر گرفتــه شــده اســت که ســه عنــوان آن در دانشــگاه 
ــزل شــهید بهشــتی  ــان و جلســاتی شــب ها در من اصفه
برگــزار می شــود، گفــت: یکــی از نشســت ها در تــاالر 

ــی از  ــه روز متوال ــی س ــان ط ــگاه اصفه ــریعتی دانش ش
ســاعت 12 اجــرا می شــود کــه در ایــن نشســت ها قانــون 
اساســی، مباحــث حقوقــی، دیــن و حــوزه اقتصــاد از نــگاه 
ــی قــرار خواهــد  ــی و بازخوان شــهید بهشــتی مــورد ارزیاب

گرفــت.
ــگ شــهید  ــه فرهن ــه خان ــه داد: در مجموع رشــیدی ادام
بهشــتی نیــز طــی روزهــای 21 تــا 23 آبــان از ســاعت 18 
تــا 20 گفت وگویــی صمیمانــه بــا اعضــای خانــواده شــهید 
بهشــتی انجــام می شــود کــه محــور آن شــخصیت و 

ــت.  ــتی اس ــهید بهش ــه های ش اندیش
ــد  ــو، کلی ــت »گفت وگ ــزاری نشس ــه برگ ــاره ب ــا اش وی ب
ــنبه  ــت روز چهارش ــن نشس ــت: ای ــدان«، گف ــد فرزن رش
23 آبــان ســاعت 15 و 30 دقیقــه در محــل ســالن 
همایش هــای کتابخانــه مرکــزی شــهرداری اصفهــان 

می شــود. برگــزار 

معــاون اجتماعــی ســازمان فرهنگی اجتماعــی شــهرداری 
رشــد  »گفت وگــو، کلیــد  نشســت  افــزود:  اصفهــان 
ــش آن در  ــو و نق ــوع آزادی گفت وگ ــا موض ــدان« ب فرزن
رشــد و تربیــت فرزنــدان، بــه بازخوانــی اندیشــه های 
ــول  ــت و در ط ــد پرداخ ــتی خواه ــهید بهش ــی ش تربیت
برگــزاری آن دکتــر محمدرضــا عابــدی، رئیــس دانشــکده 
روان شناســی دانشــگاه اصفهــان، بــه ابعــاد روان شــناختی، 
ــی در  ــث تربیت ــش آن در مباح ــو و نق ــت گفت وگ اهمی
خانــواده و دکتــر ملــوک الســادات بهشــتی، فرزنــد شــهید 
بهشــتی، بــه تبیین شــخصیت شــهید بهشــتی می پــردازد.

وی تصریــح کــرد: حضــور در ایــن نشســت بــرای عمــوم 
ــگان اســت. شــهروندان آزاد و رای

ــات  ــی از موضوع ــو یک ــه گفت وگ ــان اینک ــا بی ــیدی ب رش
ــوان  ــودک و نوج ــژه ک ــواده به وی ــم رشــد اعضــای خان مه
ــو  ــه گفت وگ ــی را ب ــر فرصت ــک اگ ــت: بی ش ــت، گف اس
بیــن اعضــای خانــواده اختصــاص دهیــم و شــنونده خوبی 
باشــیم، بســیاری از چالش هــا و شــکاف میــان نســل ها 
ــادی از مســائل حــوزه  ــرا حجــم زی ــرد؛ زی شــکل نمی گی

ــود. ــل می ش ــر ح ــوی مؤث ــا گفت وگ ــواده ب خان
وی تأکیــد کــرد: امــروز در دورانــی بــه ســر می بریــم 
کــه بحــران گفت وگونکــردن در خانواده هــا وجــود دارد 
و میانگیــن گفت وگــو در حــال کاهــش اســت و ایــن 
ــا  چالــش آســیب های متعــددی را در جامعــه رقــم زده ت
ــوان گفــت بیشــتر بحران هــای اجتماعــی  آنجــا کــه می ت

حاصــل نبــود گفت وگــو در خانواده هاســت.

گروه اصفهان فرزانه افسر طه
F.Afsartaha@eskimia.ir

ــاح بیســت وچهارمین  در نخســتین روز از افتت
نمایشــگاه بین المللــی اتــوکام اصفهــان، مدیر 
ــتریان  ــور مش ــاری و ام ــاون تج ــل و مع عام
مخابــرات منطقــه اصفهــان در غرفــه ایــن 
شــرکت از ســهولت دسترســی مشــتریان خود 

بــه خدمــات مختلــف خبــر دادنــد.
ناصــر مشــایخی، معــاون تجــاری و امــور 
مشــتریان مخابــرات منطقــه اصفهــان، در 
گفت وگــو بــا خبرنــگار مــا بیــان داشــت: 
ــت  ــه اینترن ــاز ب ــرای رشــد خــود نی ــع ب صنای
پرســرعت و ســهولت ارتبــاط دیجیتــال دارنــد 

ــا  ــت ب ــت و اینترن ــا، اینتران ــد دیتاه ــا بتوانن ت
ــند. ــته باش ــاد داش ــرعت زی س

معــاون تجــاری و امــور مشــتریان مخابــرات 
ــات الزم  ــرد: اقدام ــان ک ــان بی ــه اصفه منطق
بــه منظــور تأمیــن زیرســاخت های مخابراتــی 
ارتباطــات باکیفیــت اتخاذ شــده و کارشناســان 
ــای  ــان، نیازه ــر زم ــد در ه ــرات می توانن مخاب
ــرای مشــتریان فراهــم  ارتباطــی مناســب را ب

کننــد.
ســرویس های  ارائــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 

مختلــف در نمایشــگاه، از تحویــل بســته های 
ویــژه بــه همشــهریان بــا هزینه هــای مناســب 

ــر داد. خب
مشــایخی از افزایــش پهنــای بانــد در مناطقی 
از شــهر اصفهــان و شهرســتان های اســتان 
ــه سیســتم  ــج ک ــه تدری ــزود: ب ــر داد و اف خب
ــت  ــرعت اینترن ــد، س ــعه می یاب FTTH توس
افزایــش خواهــد یافــت و گســترش ایــن 
سیســتم در ســطح همــه مناطــق اســتان 

ــود. ــد ب خواه

ــرات  ــل مخاب ــر عام ــدرزاده، مدی ــدی حی مه
منطقــه اصفهــان، نیــز بــا اشــاره بــه اســتقبال 
خــوب مــردم در ســاعات اولیــه افتتــاح 
نمایشــگاه، اهــداف حضــور شــرکت مخابــرات 
نماینــدگان  و  همشــهریان  بــا  ارتبــاط  را 
ســازمان ها عنــوان کــرد و گفــت: ارتبــاط 
ــه مــا در افزایــش ســطح  ــه چهــره ب چهــره ب
رضایتمنــدی مشــتریان کمــک می کنــد و 
می توانیــم کیفیــت خدمــات بــه مشــتریان را 

ــم. ــی کنی بررس

حیــدرزاده اظهــار داشــت: در نمایشــگاه در ســه 
بخــش ســرویس تلفــن ثابــت، پهنــای بانــد 
ــکاران،  ــم و هم ــرکت کرده ای ــراه اول ش و هم

ســرویس ها را ارائــه می دهنــد. 
وی در تشــریح ارائــه خدمــات بیــان داشــت: 
در ســال های 95 و 96، بــه 400 هــزار مشــتری 
FTTH ارائــه کردیــم و در ســال 97، 1500 

ــده اند. ــه ش ــتری اضاف مش
وی از عرضــه تلفن هــای رنــد بــا تخفیــف 
ــماره های 4  ــت: ش ــر داد و گف ــگاه خب نمایش
ــاص  ــتریان خ ــرای مش ــی ب ــی و 5 رقم رقم
مثــل شــرکت های بــزرگ بــه لحــاظ ســهولت 

ــود. ــه می ش ــاط عرض ارتب

#خبر_ویژه

کوتاه اخبار 
مدیر خاقیت و فناوری های نوین 

شهرداری اصفهان مطرح کرد:
ارائه خدمات بهتر و ارزان تر به 
شهروندان با تحقق ایده های نو

گروه اصفهان فرزانه افضل
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در نشســت خبــری مدیــر خالقیــت و فناوری هــای نویــن 
شــهرداری اصفهــان، آخریــن اقدامــات شــهرداری در اســتفاده 
از ایده هــای نویــن شــهروندان و تعامــل بــا شــرکت های 
دانش بنیــان بــه منظــور تحقــق ایده هــا در راســتای اداره 

ــد. ــریح ش ــر تش ــت بهت ــهر و مدیری ــر ش ارزان ت
ــوها و  ــرای ایده ش ــزی ب ــی از برنامه ری ــین قورچان محمدحس
ایــده کاپ دانش آمــوزی درزمینــه درآمدزایــی شــهری خبــر داد 
و گفــت: بــا شــروع ایــده کاپ دانش آمــوزی بیــش از 200 طــرح 
ــده  ــه ای ــه مــا معرفــی شــد کــه ب ــی ب در ســه مقطــع تحصیل
برتــر جوایــزی تعلــق می گیــرد؛ همچنیــن در ایــده کاپ، ورود به 

ســامانه بــدون محدودیــت ســنی امکان پذیــر اســت. 
ــهری،  ــائل ش ــا مس ــودکان ب ــاختن ک ــی درگیرس وی چگونگ
تقویــت جرئــت و جســارت کــودکان در دفــاع از ایــده و مدیریت 
ایــده و چگونگــی رســیدن ایــده بــه ذهــن را از اهــداف برشــمرد. 
وی نبــود چرخــه فنــاوری و اینکــه چگونــه یــک فراینــد می تواند 
بــه مســیر نهایــی برســد، ضعــف عمــده در فناوری هــای نویــن 
شــهرداری اصفهــان عنــوان کــرد کــه انجــام مطالعــات مــوردی 
ــاوری بومی ســازی  ــق چرخــه فن ــران و تحق روی شــهرهای ای

در ایــن راستاســت. 
ــاوری،  ــی فن ــورای عال ــکیل ش ــس از تش ــزود: پ ــی اف قورچان
ذی نفعــان وارد عمــل می شــوند و بــا گــردش اقتصــادی طبقــه 

ــود.  ــل می ش ــت حاص ــالق، موفقی خ
ــاوری و بازدیــد  ــرای برگــزاری تورهــای فن وی از برنامه ریــزی ب
ــز  ــگاه ها و مراک ــان، دانش ــرکت های دانش بنی ــدی ش از توانمن
ــای شــهری  ــا نیازه ــد، آن ه ــن رون ــا ای ــه ب ــر داد ک علمــی خب
دسترســی  ســهولت  جهــت  در  ایده هــا  و  می شناســند  را 

ــد.  ــق می یابن ــات تحق ــه خدم ــهروندان ب ش
وی بازدیــد از ســایت پســماند و ســایت محمودآبــاد را در ایــن 
راســتا عنــوان کــرد و گفــت: تورهــای دیگــری در حــوزه عمــران، 
ســازمان میادیــن، خدمــات موتــوری و حمــل و نقل شــهرداری 

ــود. ــزار می ش برگ
قورچانــی در بخــش خالقیــت و نــوآوری از ارتبــاط بــا شــهرهای 
خــالق و ارتبــاط بــا یونســکو خبــر داد و افــزود: تمرکــز مــا بــر 

صنایــع خــالق اســت. 
وی گفــت: شــبکه شــهرهای خــالق در هفــت حــوزه موســیقی، 
صنایــع دســتی و هنرهــای مردمــی، خــوراک، فیلــم، طراحــی 
ــاله  ــابقه 4 س ــا س ــان ب ــد و اصفه ــت می کن ــوراک فعالی و خ
عضویــت خــود در حــوزه صنایــع دســتی و هنرهــای مردمــی، 
از مزیــت رقابتــی زیــادی بــه دلیــل تنــوع بیــش از 190 رشــته 
ــدن  ــرای کاربردی ش ــردازی ب ــن ایده پ ــت؛ بنابرای ــوردار اس برخ

صنایــع دســتی و هنرهــای مردمــی حائــز اهمیــت اســت.

با هدف ارتقای سامت نوزادان 
محروم از شیر مادر صورت می گیرد:

تأسیس بانک شیر در اصفهان
گروه اصفهان پریسا خاکبازان

P.Khakbazan@eskimia.ir

روند تأسیس بانک شیر مادر در اصفهان آغاز شد. 
رئیــس اداره مامایــی معاونــت درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی 
اصفهــان اعتبــار اختصاص یافتــه بــه راه انــدازی ایــن بانــک را 2 
میلیــارد و 500 میلیــون ریــال بیــان کــرد و گفــت: ایــن دانشــگاه 
درصــدد تشــکیل گــروه علمــی و اجرایــی بــرای راه انــدازی بانک 
شــیر مــادران و رونــد ایجــاد ایــن بانــک در اصفهــان در مرحلــه 
تأمیــن زیرســاخت شــامل فضای فیزیکــی، تجهیــزات و نیروی 
انســانی اســت. زهــرا جوانمــردی هــدف از راه انــدازی ایــن بانک 
ــتری در  ــیرخوارگان بس ــوزادان و ش ــر ن ــرگ و می ــش م را کاه
بیمارســتان ها دانســت و افــزود: بــا آغــاز فعالیــت ایــن بانــک، 
شــیر مــادران اهداکننــده آزمایــش و تأییــد ســالمت می شــود 
و بــه عنــوان اهداکننــده بــرای ذخیره ســازی شــیر مــادر، عضــو 
ــه  ــک می شــوند. وی گفــت: شــیر اهداشــده ب ــن بان فعــال ای
بانــک شــیر منتقــل و پــس از گذرانــدن فرایند پاستوریزاســیون 
ــوزادان و مراقبت هــای ویــژه  ــه بخش هــای ن ــرای اســتفاده ب ب

ــارس )NICU( ارســال می شــود. ــوزادان ن ن
وی افــزود: اســتفاده از شــیر اهدایــی مــادران نه تنهــا منجربــه 
نجــات نــوزادان محــروم از شــیر مــادر می شــود، بلکــه در تــداوم 

تغذیــه بــا شــیر مــادر هــم مؤثــر اســت. 
ــا هــدف  ــادر در ســال 1393 ب ــک شــیر م ــدازی بان ــده راه ان ای
ارتقــای شــاخص ســالمت نــوزادان نخســتین بار در وزارت 
بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی مطــرح و نخســتین بانک 

ــز ایجــاد شــده اســت. آن در تبری

 جهادگران دانش 
به مناطق محروم می روند

پایــداری ســازمان  فرهنگســرای  مدیــر  کیمیای وطن
فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری اصفهــان از اجــرای 
طــرح جهادگــران دانــش در مناطــق محروم شــهر اصفهــان خبر 
ــال  ــت س ــهدای هش ــه ش ــور ک ــت: همان ط ــار داش داد و اظه
ــری  ــل ایثارگ ــه باط ــق علی ــای ح ــدس در جبهه ه ــاع مق دف
ــردم و  ــت م ــا فعالی ــوز ب ــری هن ــه ایثارگ ــن روحی ــد، ای کردن
ــور  ــان تبل ــادی در مناطــق محــروم شــهر اصفه گروه هــای جه
ــه  ــن دغدغ ــه اصلی تری ــفانه ب ــان متأس ــن می ــا در ای دارد؛ ام
ــی  ــت تحصیل ــی وضعی ــروم یعن ــق مح ــا در مناط خانواده ه

فرزندان آنها توجهی نشده است. 
ســعید صرامــی افــزود: برخــی دانش آمــوزان در مناطــق 
کم برخــوردار شــهر در دروس خــود مشــکالت و ایراداتــی 
دارنــد، امــا تــوان مالــی بــرای شــرکت در کالس هــای تقویتــی و 
اســتفاده از معلــم خصوصــی ندارنــد؛ بــه همیــن دلیــل تصمیم 
ــار در  ــتین ب ــرای نخس ــش را ب ــران دان ــرح جهادگ ــم ط گرفتی

ــان اجــرا کنیــم.  کشــور در شــهر اصفه
ــی  ــه از توانای ــرادی ک ــام اف ــجویان و تم ــه داد: دانش وی ادام
ــن طــرح مشــارکت  ــد در ای ــی برخــوردار باشــند، می توانن علم
ــه  ــون ورودی و مصاحب ــام، در آزم ــس از ثبت ن ــراد پ ــد. اف کنن
شــرکت کــرده و در صــورت قبولــی، در دوره ای 6 جلســه ای 
شــامل مخاطب شناســی، روش تدریــس و روان شناســی 
ــرای  حضــور پیــدا می کننــد و ســپس از دهــه فجــر امســال ب
مناطــق محــروم کالس هــای کمک درســی  دانش آمــوزان 

ــرد. ــد ک ــزار خواهن ــیمی و ... برگ ــک، ش ــی، فیزی ریاض

مدیر عامل مخابرات منطقه اصفهان در گفت وگو با کیمیای وطن خبر داد:
واگذاری شماره های 4 و 5 رقمی به مشترکان پرمخاطب

،،
امور بین الملل دانشــگاه بســیار مهم 
اســت و مــا بــا توجــه بــه ظرفیت هــای 
خالــی کــه در مراکــز علمی کاربــردی 
هــزار  بیســت  می توانیــم  داریــم، 
دانشــجو را از خــارج از کشــور پذیــرش 

کنیــم

امروز چهارشنبه 23 آبان ماه 1397 - سال چهارم - شماره 850 روزنامه

رئیس دانشگاه علمی کاربردی در مراسم افتتاح مجموعه های نوین دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان خبر داد:

تبادل فرهنگی دانشگاه فرهنگ و هنر با 65 دانشگاه بین المللی



7 رسانی اطالع 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقــای هوشــنگ طغرانــی ســمیرمی فرزنــد 
رحمــت الــه بــه شــماره شناســنامه ۲۰ بــه شــرح 
دادخواســت بــه کالســه ۱55/97/ش ح ۱ از ایــن 
دادگاه در خواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده 
ــت  ــه شــادروان  رحم ــح داده ک ــن توضی و چنی
الــه طغرائــی ســمیر مــی فرزنــد علی محمــد به 
شــماره شناســنامه 3434 در تاریــخ ۱397/5/9 
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دایم اقامت
ورثــه  حيــن الفــوت أن مــر حــوم منحصر اســت 
ــه  ــد محمــد ب ــه ۱-  مهتــاب منصــورزاده فرزن ب
شــماره شناســنامه 5646 متولــد ۱3۱5 صــادره 
از ســمیرم )همســر متوفــی( ۲- زهــرا طغرائــی 
ســمیرمی بــه شــماره شناســنامه 9۲7۲ متولــد 
۱345 صــادره از ســمیرم )فرزنــد متوفــی( 3- 
گوهــر طغرائــی ســمیرمی به شــماره شناســنامه 
85۱۱ متولــد ۱34۱ صــادره از ســمیرم  )فرزنــد 
متوفــي ( 4- حشــمت هللا  طغرائــی ســمیرمی 
بــه شــماره شناســنامه ۱79 متولــد ۱349 صادره 
از ســمیرم )فرزنــد متوفــی( 6- هوشــنگ  
طغرانــی ســمیرمی بــه شــماره شناســنامه، 
۲۰ متولــد ۱336 صــادره از ســمیرم )فرزنــد 
متوفــی( 6 - قــدرت الــه طغرائــی ســمیرمی بــه 
شــماره شناســنامه ۲۰9 متولــد ۱339 صــادره از 
ســمير م )فرزنــد متوفــی( و الغیــر ٪ اینــک بــا 
انجــام تشــریفات مقدماتــی در خواســت مزبــور 
را در یــک نوبــت یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد 
تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از 
متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین 
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد و 

اال گواهــی صــادر خواهــد شــد.
م الــف ۲7۰64۰ ســید محمــد فقیهــی محمــد 
ــماره  ــالف ش ــل اخت ــورای ح ــی ش ــادی قاض آب

یــک شهرســتان ســمیرم

 آگهی ابالغ  وقت رسیدگی
 آقای اسکندر شیری فرزند راهخدا 

شــاکی   97۰968  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
ــه  ــکایتی علی ــان  ش ــر مرادی ــور  پی ــای منص آق
اســکندر شــیری فرزنــد راهخــدا  دائــر بــر  
ــن  ــه ای ــه ب ــرح  ک ــک مط ــره چ ــت دو فق خیان
ــه  ــده  کالس ــماره پرون ــه ش ــاع  و ب ــعبه  ارج ش
دادگاه   ۱۰۱ شــعبه   96۰99836455۰۰۲38
کیفــری دو شهرســمیرم  ) جزایــی ســابق ( ثبــت 
ــاعت  ــورخ ۱397/9/۲6 س ــیدگی  م ــت رس و وق
۱۲:3۰ تعییــن کــه حســب  دســتور دادگاه  طبــق 
موضــوع  مــاده 73 قانــون آئویــن دادرســی 
مدنــی  بــه علــت مجهــول المــکان بــودن متهــم  

و در خواســت  شــاکی  مراتــب  یــک نوبــت  در 
یکــی از جرایــد کثیــر االنتشــار  آگیــه مــی گــردد 
تــا متهــم  ظــرف یــک مــاه پــس از تاریخ انتشــار  
آگیــه  بــه دفتــر  دادگاه  مراجعــه و ضمــن اعــالم 
نشــانی کامــل خــود  در وقــت مقــرر فــوق  جهــت 

ــردد . ــر گ ــدگی  در دادگاه حاض رس
ــری دو شــهر  ــر شــعبه ۱۰۱ دادگاه کیف ــر دفت مدی
ســمیرم ) جزایــی ســابق ( علــی اکبــر قاســمی 

اجرائیه
 97۱۰4۲۰35۲4۰۰۲6۰ اجرائیــه:  شــماره 
و   95۰99868۰38۰۰469 پرونــده:  شــماره 
ــی شــعبه :  95۰99868۰38۰۰469 شــماره بایگان
ــم: ۱397/7/۲6  ــخ  تنظی 96۱۰54 و 96۱۰۲۲ تاری
ــک  ــام باب ــف ۱ ن ــه ردی ــوم ل ــخصات محک مش
ــان   ــانی: اصفه ــی      نش ــد قربانعل ــات فرزن بی
ــالک 669    ــرات  ۱4 پ ــه 4 خ ف ــتان  محل بهارس
مشــخصات محکــوم علیــه رامیــن رئیســی فرزند 
ــخصات  ــکان  مش ــول الم ــانی: مجه ــرج نش ای
ــه /  ــی محکــوم ل ــام قانون ــم مق ــا قائ ــده ی نماین
محکــوم علیــه   طاهــره رضایــی فرزنــد علیرضــا 
ــش  ــمالی  نب ــفی  ش ــبزوار  خ کاش ــانی س نش
کاشــفی 9 طبقــه فوقانــی  عطــر نارســیس 
ــب   ــی نس ــعید بهرام ــات ۲- س ــک بی ــل باب وکی
ــت  ــان الف ــتان  خیاب ــانی بهارس ــد زال نش فرزن
ــه  ــی عصــر طبق ــن ول ــه میدل ــی  نرســیده ب غرب
ــک  ــل باب ــمی ۱۱۰ وکی ــناد رس ــی  دفتراس فوقان
بیــات  محکــوم بــه: بموجــب درخواســت  اجــرای 
ــه  ــماره  دادنام ــه ش ــه ب ــی مربوط ــم  غیاب حک
ــه  ــوم علی ــه  97۰997۰35۲4۰۰۲89 محک مربوط
ــواد ۱۰ و  ــه م ــه ۱- مســتندا  ب محکــوم اســت  ب
۲۱9 قانــون مدنــی  و مــواد ۱98و5۱5و5۲۲ قانــون 
آئیــن دادرســی و دادگاههــای  عمومــی و انقــالب 
ــغ   ــه پرداخــت  مبل ــده  را ب ــی خوان در امــور  مدن
هشــتصد و ســی و نــه  میلیــون  و نهصــد و ســی 
و هشــت  هــزار و هفتــاد  و هفــت  ریــال بابــت 
اصــل خواســته و ۲739783۲ریــال بابــت  هزینه 
ــت   ــال باب ــت  ۲۱3585۱3 ری ــی  و پرداخ دادرس
حــق الوکالــه وکیــل  در حــق خواهــان  محکــوم 
مــی نمایــد  و همچنیــن  خوانــده مکلــف اســت  
خســارت تاخیــر  را بــر مبنــای  شــاخص  اعالمــی 
ــت  ــم  دادخواس ــخ  تقدی ــزی  از تاری ــک مرک بان
۱395/5/۱4  لغایــت  وصــول  محکــوم بــه 
پرداخــت  نمایــد . ۲- پرداخــت نیــم عشــر  حــق 
االجــرا  درحــق  صنــدوق  دولــت 4۱996935ریال    
.   محکــوم علیــه مکلــف اســت از تاریــخ ابــالغ 
اجرائیــه : ۱- ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بموقــع 
ــکام  ــرای اح ــون اج ــاده34 قان ــذارد ) م ــرا گ اج

ــوم  ــت محک ــرای پرداخ ــی ب ــی( .۲- ترتیب مدن
ــرا  ــه اج ــد ک ــی کن ــی معرف ــد . 3- مال ــه بده ب
حکــم و اســتیفا محکــوم بــه از آن میســر باشــد. 
چنانچــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه 
ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه امــوال خــود را 
ــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال  شــامل تعــداد ی
منقــول و غیــر منقــول ، بــه طــور مشــروح 
ــر  ــه ه ــه ب ــدی ک ــزان وجــوه نق ــر می مشــتمل ب
عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری 
ــه همــراه مشــخصات  ــا خارجــی دارد ب ــی ی ایران
ــه او  ــی ک ــه اموال ــور و کلی ــق حســابهای مذک دقی
ــه  ــث دارد و کلی ــزد اشــخاص ثال ــه هــر نحــو ن ب
ــت  ــز فهرس ــث ونی ــخاص ثال ــات او از اش مطالب
نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر دیگــر در 
امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال  قبــل از طــرح 
دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت اعســار 
بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال به در خواســت 
محکــوم لــه بــاز داشــت مــی شــود) مــواد 8و3 
ــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی ۱394(   قان
ــل  ــالم کام ــه از اع ــوم علی ــودداری محک .4- خ
ــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم  صــورت امــوال ب
ــی دارد.  ــری در جــه هفــت را در پ ، حبــس تعزی
) مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی و 
ــون نحــوه اجــرای  ــاده ۱6 قان ــاده ۲۰ ق.م.ا و م م
ــه  ــال ب ــال م ــی ۱394( 5- انتق ــت مال محکومی
دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار از ادای دین 
بــه نحــوی کــه باقیمانــده امــوال بــرای پرداخــت 
دیــون کافــی نباشــد موجــب مجــازات تعزیــری 
ــادل نصــف  ــا جــزای نقــدی مع درجــه شــش ی
ــود. )  ــی ش ــازات م ــردو مج ــا ه ــه ی ــوم ب محک
مــاده ۲۱ قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 
۱394(. 6- چنانچــه صــورت امــوال پس از مهلت 
ســی روز ارائــه شــود آزادی محکوم علیــه از زندان 
منــوط بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه 
یــا معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد 
ــرای  ــوه اج ــون نح ــاده 3 قان ــره ۱ م ــود.) تبص ب

ــی۱394( ــت مال محکومی
دادگاه عمومــی  الــف ۲86869 شــعبه ۲4  م 
بازرگانــی   حقوقــی مجتمــع امــور تجــاری و 

اصفهــان  شهرســتان 

ابالغیه
 97۱۰۱۰67936۰4663  : ابالغنامــه  شــماره 
شــماره پرونــده 97۰99867936۰۰84۰ شــماره 
تنظیــم  تاریــخ   97۰85۱  : شــعبه  بایگانــی 
ــی  ــالغ شــونده حقیق ۱397/8/۱3مشــخصات اب
تاریــخ  المــکان  مجهــول  یاقچــی  رضــا   :
حضور۱397/9/۲6محــل حضــور اص خ ســجاد – 

خ آیــت الــه اربــاب روبــروی مدرســه نیلــی پــور 
جنــب ســاختمان صبــا پــالک 57 تاریــخ حضــور 
۱397/9/۲6 ســاعت حضــور : 9 در خصــوص 
ــما  ــت ش ــه طرفی ــه ب ــد ی ــا حمی ــوی علیرض دع
ــر تامیــن خواســته و مطالبــه  خســارت  مبنــی ب
تاخیــر تادیــه  و مطالبــه وجــه چــک  و مطالبــه  
ــت  ــوق جه ــرر ف ــت مق خســارت دادرســی در وق

ــوید .  ــر ش ــعبه حاض ــن ش ــیدگی در ای رس
م الف ۲8۲68۱ 

ــالف   ــی شــورای حــل اخت ــر شــعبه 6 حقوق دفت
ــع  شــهید حججــی  ــان  مجتم اصفه

ابالغیه
 97۱۰۱۰67936۰468۲  : ابالغنامــه  شــماره 
شــماره پرونــده 97۰99867936۰۱۰۱۲ شــماره 
تنظیــم  تاریــخ   97۱۰۲3  : شــعبه  بایگانــی 
ــی :  ــونده حقیق ــالغ ش ــخصات اب 97/8/۱3مش
ــخ  ــکان تاری ــول الم ــد مجه ــاره عاب ــا مق علیرض
ــجاد –  ــور اص خ س ــل حض حضور97/9/۲6مح
خ آیــت الــه اربــاب روبــروی مدرســه نیلــی پــور 
جنــب ســاختمان صبــا پــالک 57 تاریــخ حضــور 
۱397/9/۲6 ســاعت حضــور : 9:3۰ در خصــوص 
ــی  ــه طرفیــت شــما مبن دعــوی آرش حیــدری ب
ــک  و  ــه چ ــه وج ــته و مطالب ــن خواس ــر  تامی ب
مطالبــه  خســارت دادرســی و مطالبــه  خســارت 
تاخیــر تادیــه در وقــت مقــرر  فــوق شــما در وقــت 
مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در ایــن شــعبه 

ــوید .  ــر ش حاض
م الف ۲8۲758 

دفتــر شــعبه 6 حقوقــی  شــورای حــل اختــالف  
اصفهــان  مجتمــع شــهید حججــی 

ابالغیه
 97۱۰۱۰67936۰4689  : ابالغنامــه  شــماره 
شــماره پرونــده 97۰99867936۰۱۰۱3 شــماره 
تنظیــم  تاریــخ   97۱۰۲4  : شــعبه  بایگانــی 
97/8/۱3 مشــخصات ابــالغ شــونده حقیقــی 
ــخ  ــکان تاری ــول الم ــد مجه ــاره عاب : علیرضــا مق
ــجاد –  ــور اص خ س ــل حض حضور97/9/۲6مح
خ آیــت الــه اربــاب روبــروی مدرســه نیلــی پــور 
جنــب ســاختمان صبــا پــالک 57 تاریــخ حضــور 
۱397/9/۲6 ســاعت حضــور : ۱۰:۰۰ در خصــوص 
ــی  ــه طرفیــت شــما مبن دعــوی آرش حیــدری ب
ــن  ــه و تامی ــر تادی ــارت تاخی ــه  خس ــر  مطالب ب
خواســته  و مطالبــه  خســارت دادرســی و مطالبــه 
وجــه چــک در وقــت مقــرر  فــوق شــما در وقــت 
مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در ایــن شــعبه 

ــوید .  ــر ش حاض

م الف ۲8۲756 
دفتــر شــعبه 6 حقوقــی  شــورای حــل اختــالف  

اصفهــان  مجتمــع شــهید حججــی 

ابالغیه
 97۱۰۱۰۰35۰7۰8854  : ابالغنامــه  شــماره 
شــماره   96۰998۰35۰7۰۰۱۲6 پرونــده  شــماره 
تنظیــم  تاریــخ   96۰۱5۲  : شــعبه  بایگانــی 
ــالغ شــونده حقیقــی :  ۱397/8/6مشــخصات اب
منوچهــر شــیخ  فرزنــد عبدالــه مجهــول المــکان 
در خصــوص تجدیــد نظــر  خواهــی  اداره کل  
ــت  ــان  بطرفی ــتان اصفه ــازی اس ــهر س راه و ش
شــما نســبت بــه  دادنامــه  صــادره از ایــن 
ثانــی   نســخه  شــعبه 97۰997۰365۱۰7۰۰89۱ 
ــی   ــر خواه ــد نظ ــم  تجدی ــت و ضمائ دادخواس
ــده   ــالغ  ارســال گردی ــه ســامانه  اب ــرای شــما ب ب
اســت . مقتضــی اســت حســب مــاده 346 
قانــون آئیــن دادرســی  دادگاه هــای عمومــی   و 
انقــالب در امــور مدنــی  چنانچــه  پاســخی  داریــد 
ظــرف ده روز  از  تاریــخ  ابــالغ  بــه نحــو مکتــوب  
بــه ایــن دادگاه  تحویــل دهیــد  درغیــر اینصــورت  
پرونــده بــدون دفــاع  شــما بــه مرجــع  تجدیدنظر  

ــردد.   ــال میگ ارس
م الــف ۲8۲5۲5 دفتــر   شــعبه 7دادگاه عمومــی  

حقوقــی  شهرســتان اصفهان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــت  ــان رونوش ــی : 97۰7۰3 خواه ــماره بایگان ش
حصــر وراثــت  ســحر جــان خــادم گوشــه فرزنــد 
خورشــید  بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی  ثبــت 
شــده  بــه کالســه  97۰998743۰3۰۰698 از ایــن 
دادگاه  درخواســت گواهــی حصــر وراثــت  نمــوده  
و چنیــن توضیــح داده  کــه شــادروان شــادروان  
رضــا علــی یــاری حکوانــی    در اقامتــگاه دائمــی  
ــه  ــات  گفت ــدرود حی ــورخ 97/7/۱4  ب ــود م خ
و ورثــه  حیــن الفــوت  آن مرحــوم  منحصــر 
اســت بــه  ۱- ســحر جــان خــادم گوشــه فرزنــد 
متوفــی  بــا  نســبت   34۱ ش  ش  خورشــید 
ــی  ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــی  ب ــادر متوف م
آگهــی  نوبــت  یــک  در  را  مزبــور  درخواســت 
ــا  ــر کســی اعتراضــی دارد و ی ــا ه ــد ت ــی نمای م
وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد ظــرف 
ــن شــورا  ــه ای ــی ب ــخ نشــر آگه ــاه از تاری ــک م ی
تحویــل دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای مهلــت 
ــد  ــادر خواه ــت ص ــار وراث ــی انحص ــرر گواه  مق

شد .  
مســئول دفتــر شــعبه ســوم  شــورای  حــل 

شهریاســوج  اختــالف  

رونوشت آگهی حصر وراثت
شــماره بایگانــی شــعبه : 97۰757خواهــان 
ســکینه   ســیده  وراثــت   حصــر  رونوشــت 
حســینی  ســعد آبــادی  فرزند ســید ابوالحســن  
بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی  ثبــت شــده  به 
کالســه  97۰998743۰5۰۰745 از ایــن دادگاه  
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت  نمــوده  و 
چنیــن توضیــح داده  کــه شــادروان فیــروز 
محمــدی کیــا   در اقامتــگاه دائمــی  خــود 
ــه   ــه و ورث ــات  گفت ــدرود حی ــورخ 97/7/۲6 ب م
حیــن الفــوت  آن مرحــوم  منحصــر اســت بــه  
۱- مریــم محمــدی کیــا  فرزنــد فیــروز ش 
ش ۲36۰9۰554 فرزنــد متوفــی ۲- محمــد 
محمــدی کیــا  فرزنــد فیــروز ۲36۰8۱3۰۱3 
ــینی  ــکینه  حس ــیده س ــی 3- س ــد متوف فرزن
نصــر آبــادی فرزنــد  ســید عبدالحســن ش 
ش 36۲ همســر متوفــی 4- علــی دوســت 
چیــا  فرزنــد جانــی ش ش ۱۲39 پــدر متوفــی 
ــراد  ش ش  ــد م ــتیان  فرزن ــت  دش 5- صول
۱685 مــادر متوفــی  اینــک بــا انجــام تشــریفات 
ــت  ــک نوب ــور را در ی ــت مزب ــی درخواس مقدمات
آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد 
و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد 
ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی بــه ایــن 
ــا انقضــای  شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی اســت ب
ــادر  ــت ص ــار وراث ــی انحص ــرر گواه ــت مق مهل

ــد .  ــد ش خواه
  مســئول دفتر شــعبه پنجم  شورای  حل اختالف

  شهریاسوج 

 آگهي ابالغ وقت رسیدگی
  و دادخواست و ضمائم

  به آقاي/خانم محسن پناهي
 فرزند محمدعلي 

شــماره بایگانــی شــعبه : 97۰954 خواهــان 
ريــزي  ضيائــي  علیرضــا  آقاي/خانــم 
آقــاي/ خوانــده  طرفیــت  بــه  دادخواســتي 
ــي  ــد عل ــد محم ــي فرزن ــن پناه ــم محس خان
ــه ایــن  ــه خواســته کالهبــرداری مطــرح کــه ب ب
شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کالســه 
دادگاه   ۱۱6 شــعبه   96۰998۰3653۰۱449
ــي  ــاری و بازرگان ــور تج ــع ام ــري دو مجتم كيف
ســابق(  جزايــي   ۱۱6( اصفهــان  شهرســتان 
ثبــت و وقــت رســیدگی مــورخ ۱397/9/۲6 
ــتور دادگاه  ــب دس ــه حس ــن ک ــاعت9. تعيي س
طبــق موضــوع مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســي 
مدنــي بــه علــت مجهــول المــكان بــودن خوانده 
ــت در  ــك نوب ــب ي ــان مرات ــت خواه و در خواس
یکــی از جرایــد کثیــر االنتشــار آگهــي مــي گــردد 
ــخ  ــس از تاری ــاه پ ــك م ــرف ي ــده ظ ــا خوان ت
انتشــار آگهــي بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن 
اعــالم نشــاني کامــل خــود ، نســخه ثانــي 
ــت  ــت و در وق ــم را دریاف ــت و ضمائ دادخواس
ــر  ــیدگی در دادگاه حاض ــت رس ــوق جه ــرر ف  مق

گردد .
 م الف ۲75694 

دادگاه   ۱۱6 شــعبه  دفتــري  امــور  متصــدی 
ــي  ــاری و بازرگان ــور تج ــع ام ــري دو مجتم كيف

شهرســتان اصفهــان )۱۱6 جزايــي ســابق(
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و  شــهرداری  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
دکتــر  رباط کریــم  شــهر  اســامی  شــورای 
ســید محمــد میرزمانــی، شــهردار رباط کریــم، 
و  ســودجو  افــراد  برخــی  متأســفانه  گفــت: 
منفعت طلــب امــروز بــه دنبــال متشــنج کردن 
ــی و بهره برداری هــای گروهــی خــود  ــکار عموم  اف

هستند. 
ــل حفــظ  ــه دلی ــم ب ــون ســکوت کرده ای ــر تاکن اگ
آرامــش شــهروندان و دوری از حواشــی بــرای 
ــم  ــردم رباط کری ــه م ــر ب خدمات رســانی مطلوب ت
یک ســاله  عملکــرد  گــزارش  اســت.  بــوده 
مــردم  پیــش چشــم  رباط کریــم  شــهرداری 
ــت  ــه مدیری ــا در مجموع ــرد م ــرار دارد و عملک ق
 شــهری کامــا شــفاف، مســتند و گویاســت؛ 

ــه  ــواره ب ــب هم ــراد منفعت طل ــی اف ــن برخ لیک
دنبــال اتهام زنــی و تشــویش اذهــان عمومــی بــر 
پایــه حــدس و گمــان و شــایعات هســتند و هــر 
ــود  ــای خ ــرای ادعاه ــم ب ــه می خواهی ــی ک زمان

ــد.  ــره می رون ــد، طف ــه کنن ــناد ارائ اس
اگــر تخلفی صــورت بگیــرد رأســا برخــورد خواهیم 
کــرد و از همیــن جــا اعــام می شــود از ورود 
ــه  ــتان ب ــتان و اس ــی شهرس ــتگاه های نظارت دس
ــا زمانــی  همــه موضوعــات اســتقبال می کنیــم. ت
ــه مــردم هســتیم  ــگاه خدمتگــزاری ب کــه در جای
ــه مــردم شــریف  ــرای خدمــت ب از تــاش و کار ب
ــه  ــید و درزمین ــم کش ــت نخواهی ــم دس رباط کری
نخواهیــم  عقب نشــینی  ذره ای  مــردم   انتفــاع 

کرد. 

 کاشت ۱۵۴۹ اصله درخت و 
۴۱۵۰۰ بوته گل فصلی و دائمی

در یک مــاه  میرزمانــی گفــت:  ســید محمــد 
ــه گل  ــت و ۴۱۵۰۰ بوت ــه درخ ــته ۱۵۴۹ اصل گذش
فصلــی و دائمــی در رباط کریــم کاشــته شــده 

ــت.  اس
بــه  اشــاره ای  همچنیــن  رباط کریــم  شــهردار 
ــال های  ــزود: در س ــرد و اف ــال ک ــان کهنس درخت
ــی در داخــل کوچه هــا و باغ هــای  گذشــته درختان
قدیــم - کــه برخــی از آنهــا هم اکنــون بــا توســعه 
ــا و  ــل کوچه ه ــا در داخ ــاد خیابان ه ــهر و ایج ش
خیابان هــا قــرار گرفته انــد - توســط اهالــی و 
ــهرداری  ــد و ش ــاری می ش ــا آبی ــاکنان کوچه ه س
ــود،  ــرده ب ــرس ک ــود غ ــه خ ــی را ک ــط درختان فق
آبیــاری می کــرد. در بعضــی مــوارد نیــز آســفالت 
کوچه هــا اطــراف طوقــه درختــان را احاطــه کــرده 
بــود کــه نحــوه رســیدن آب بــه ایــن درختــان فقط 
رطوبــت زمیــن بــود. از طرفــی کاهــش بارش هــا و 
کاهــش رطوبــت خــاک زیریــن و گرمــای شــدید 
هــوا در ســال های اخیــر باعــث ضعیف شــدن 
ــبختانه  ــه خوش ــود ک ــده ب ــان ش ــی از درخت بعض
درختــان  آبیــاری  و  امســال طــرح حفاظــت 

ــت. ــرار گرف کهنســال در دســتورکار ق
 اجرای آسفالت ورودی و خروجی 

دانشگاه آزاد رباط کریم و خیابان شنبه بازار
ــت:  ــا گف ــگار م ــا خبرن ــو ب ــی در گفت وگ میرزمان
ــا  ــم ب ــگاه آزاد رباط کری ــی دانش ورودی و خروج
ــه بیشــتر  ــز ک ــردد دانشــجویان عزی ــه ت توجــه ب
آنهــا از خــارج شهرســتان بــه ایــن دانشــگاه بــرای 
ــد، زیبنــده شهرســتان  تحصیــل تشــریف می آورن
و شــهر نبــود، و شایســته نبــود کــه مســیر تــردد 
بــه ایــن دانشــگاه خاکــی و در وضعیــت نامناســب 

باشــد. 
بــه ســبقه  توجــه  بــا  افــزود:  ادامــه  در  وی 
فرهنگــی و تمــدن کهن شــهر رباط کریــم، ایــن 
ــدان و  ــا احــداث می ــم گرفــت ب شــهرداری تصمی

جدول گــذاری مناســب مســیر ورودی و خروجــی 
ــد.  ــاح کن ــگاه را اص دانش

شــهردار رباط کریــم عنــوان کــرد: پــس از احــداث 
میــدان و عملیــات جدول گــذاری و کاشــت نهــال 
در امتــداد ایــن خیابــان، کار تســطیح و زیرســازی 
ــام  ــگاه آزاد انج ــی دانش ــیر ورودی و خروج مس
شــد و با عملیات قیرپاشــی و آســفالت توانســتیم 
ایــن خیابــان را بــه بهتریــن شــکل ممکــن احداث 
و بــرای اســتفاده دانشــجویان عزیــز مهیــا کنیــم. 

وی در ادامــه اظهــار کــرد: تــا بــه امــروز بــا وجــود 
ــت  ــادی، مدیری ــی و اقتص ــکات مال ــام مش تم
ارائــه  در  هیــچ کوتاهــی   رباط کریــم  شــهری 
خدمــت بــه شــهروندان عزیــز نداشــته اســت؛ زیرا 
هــدف را خدمــت شایســته بــه مــردم می دانیــم. 
وی در ادامــه افــزود: بــا وجــود گرانــی و افزایــش 
قیمــت آســفالت، پخــش آســفالت و ســاماندهی 
معابــر در نقــاط مختلــف شــهر مــورد توجــه 

ــت.  ــوده اس ــم ب ــهرداری رباط کری ش
وی اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه اجــرای بهســازی 
و آســفالت معابــر ســطح شــهر عملیــات گســترده 
پخــش و روکــش آســفالت معابر توســط معاونت 
فنــی و عمرانــی شــهرداری در حــال انجــام اســت. 
داد: در ضمــن خیابــان شــنبه بازار  ادامــه  وی 
معابــری کــه  و  خیابان هــا  و  شــد  آســفالت 
زیرســازی آن بــه اتمــام رســیده اســت، در روزهای 

ــد. ــد ش ــفالت خواه ــده آس آین
 ادامه اجرای مناسب عملیات پخش و 

روکش آسفالت در نقاط مختلف شهر
ــا وجــود تمــام  ــه امــروز ب ــا ب ــی گفــت: ت میرزمان
مشــکات مالــی و اقتصــادی، مدیریــت شــهری 
ــه  ــت ب ــه خدم ــی در ارائ ــچ کوتاه ــم هی رباط کری
ــرا هــدف را  ــز نداشــته اســت؛ زی شــهروندان عزی

ــم.  ــردم می دانی ــه م ــته ب ــت شایس خدم
ــش  ــی و افزای ــود گران ــا وج ــت: ب ــار داش وی اظه
قیمــت آســفالت، پخــش آســفالت و ســاماندهی 
معابــر در نقــاط مختلــف شــهر مــورد توجــه 

شــهرداری رباط کریــم بــوده اســت. 
ــه اجــرای بهســازی و  ــا توجــه ب ــه داد: ب وی ادام
ــر ســطح شــهر عملیــات گســترده  آســفالت معاب
پخــش و روکــش آســفالت معابر توســط معاونت 
فنــی و عمرانــی شــهرداری در حــال انجــام اســت. 
 وی افــزود: خیابــان بهارســتان آســفالت شــد

و خیابان هــا و معابــری کــه زیرســازی آن بــه 
اتمــام رســیده اســت، در روزهــای آینــده آســفالت 

خواهــد شــد. 
شــهردار رباط کریــم تأکیــد کــرد: افزایــش قیمــت 
ــهرداری ها  ــی ش ــا برخ ــده ت ــر ش ــفالت منج آس
 عملیــات پخــش آســفالت را متوقــف کننــد؛

ــه  ــم فقــط در یــک مرحل امــا شــهرداری رباط کری
ــه مســاحت  آســفالت ورودی شــهرک ســفیدار ب
3۵۰۰ متــر مربــع را در مــاه گذشــته اجرایــی کــرد 
ــهری  ــت ش ــدی مدیری ــه ج ــان از توج ــه نش ک
بــه آســفالت معابــر و بهســازی خیابان هــا و 

کوچه هــای ســطح شــهر دارد.
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کار و تالش دوچندان برای خدمت به مردم  امروز فضای 
در شهرداری رباط کریم نهادینه شده است
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مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان در 
ــا  ــل فرمانداری ه ــد غیرعام ــن پدافن ــران و رابطی ــه دبی جلس
ــر  ــد ســال اخی ــت: در چن ــی اســتان گف و دســتگاه های اجرای
پرداختــن بــه اصــول پدافنــد غیرعامل در تأسیســات ســازه ای و 
غیرســازه ای آبفــای اســتان اصفهــان بــا جدیــت دنبــال شــد؛ به 
طــوری کــه طــی قــراردادی بــا نیــروی انتظامــی از ایــن ظرفیت 
بــه منظــور مقابلــه بــا تهدیــدات احتمالــی در تصفیه خانــه آب 

ــود. ــتفاده می ش ــیخعلی اس باباش
مهنــدس هاشــم امینــی افــزود: در چنــد ســال اخیــر شــرکت 
آبفــای اســتان اصفهــان بــه دلیــل اهمیــت اصــول پدافنــد کمی 
ــا وجــود ایــن  و کیفــی آب شــرب تدابیــری در نظــر گرفــت؛ ب
در حــال حاضــر میــزان ذخیــره آب ســد زاینــده رود حــدود ۱26 
ــد  ــر از ۱۰درص ــی کمت ــه نوع ــه ب ــت ک ــب اس ــون مترمکع میلی

ــره ســد محســوب می شــود. ــت حجــم ذخی ظرفی
وی اعــام کــرد: ظرفیــت ذخیــره حجــم ســد زاینــده رود یــک 
ــون ۱26  ــون مترمکعــب اســت کــه هم اکن ــارد و ۴۰۰ میلی میلی
میلیــون مترمکعــب حجــم ذخیــره آن اســت؛ ایــن در حالــی 
اســت کــه از ایــن رقــم، ۵۰ میلیــون مترمکعــب آن نیــز حجــم 
ــت  ــن شــرایط رعای ــس در ای رســوبات انباشته شــده اســت؛ پ
اصــول پدافنــد کمــی آب شــرب بســیار حائــز اهمیــت اســت.
ــز  ــه آبری ــل در حوض ــد غیرعام ــول پدافن ــت اص ــه اهمی وی ب

زاینــده رود اشــاره و اعــام کــرد: هم اکنــون حوضــه آبریــز 
زاینــده رود آب شــرب بیــش از ۵ میلیــون نفــر از ســاکنان 
اســتان های اصفهــان و یــزد را تأمیــن می کنــد؛ ایــن در 
ــه  ــا تصفیه خان ــز زاینــده رود ت حالــی اســت کــه از حوضــه آبری
ــاظ  ــاز و از لح ــیر روب ــر مس ــش از 2۰۰ کیلومت ــیخعلی بی باباش

ــت. ــیب پذیر اس ــیار آس ــی بس کیف
امینــی عنــوان کــرد: عــاوه بــر رعایــت اصــول پدافنــد غیرعامــل 
و  آب  مخــازن  تمامــی  در  باباشــیخعلی،  تصفیه خانــه  در 
ایســتگاه های پمپــاژ آب نیــز ایــن اصــول رعایــت می شــود تــا 
بتوانیــم پیوســته خدمــات آبفــا را کــه یکــی از زیربنایی تریــن 
ــه کنیــم. ــه مــردم ارائ ــوع خدمــات اســت، ب و اساســی ترین ن

ــه  ــان ب ــتان اصفه ــاب اس ــرکت آب و فاض ــل ش ــر عام مدی
تهدیــدات بیوتروریســتی اشــاره و تصریــح کــرد: شــرکت آبفــای 
اســتان اصفهــان بــه دلیــل گســتردگی خطــوط آبرســانی و نیــز 
وجــود تأسیســات متعــدد در معــرض تهدیــدات بیوتروریســتی 
ــد  ــت اصــول پدافن ــا رعای ــر ب ــا در ســال های اخی ــرار دارد؛ ام ق

غیرعامــل توانســتیم بــا ایــن نــوع تهدیــدات مقابلــه کنیــم.
وی بــا بیــان اینکــه غیــر از فصــل تابســتان صددرصد آب شــرب 
ــان  ــانی اصفه ــرح آبرس ــق ط ــتا از طری ــهر و 3۰۰ روس ۵6 ش
بــزرگ تأمیــن می شــود، اظهــار داشــت: طــرح آبرســانی 
ــرد،  ــتا را دربرمی گی ــهر و 3۰۰ روس ــه ۵6 ش ــزرگ ک ــان ب  اصفه

ــر  ــه بیــش از ۴۰۰ کیلومت ــه دارد ک ــارک ادام ــا ان ــادران ت ــاغ به از ب
اســت و آب شــرب مشــترکان را در ایــن محــدوده تأمیــن می کنــد.

وی افــزود: در فصــل تابســتان بــه دلیــل افزایــش نیــاز آبــی و نیــز 
ــترکان  ــرب مش ــد آب ش ــدود 8۰درص ــا، ح ــش تخصیص ه کاه
ــه  ــی ب ــاز آب ــزرگ و بقیــه نی از طریــق طــرح آبرســانی اصفهــان ب
ــی اســت  ــن در حال ــن می شــود؛ ای ــی تأمی ــع محل واســطه مناب
ــه ۱۴.۵ مترمکعــب در  ــاز آب شــرب ب کــه در فصــل تابســتان نی
ثانیــه می رســد؛ در حالــی کــه نهایــت ظرفیــت تصفیــه و انتقــال 
ــن  ــر ای ــه ب ــه حــدود ۱2.۵ مترمکعــب اســت ک آب در تصفیه خان
ــه  ــود 2.۵ مترمکعــب در ثانی ــا کمب اســاس در فصــل تابســتان ب

ــه رو هســتیم. آب روب

در دومیــن کنگــره علــوم و مهندســی آب و فاضاب  
ایــران و دومیــن همایــش ملــی عرضــه و تقاضــای 
ــی  ــه در دانشــگاه صنعت آب شــرب و بهداشــتی ک
اصفهــان برگــزار شــد، دکتــر فاضلــی، رئیــس 
ــرو،  ــی وزارت نی ــوم اجتماع ــات عل ــز مطالع مرک
ــرب در  ــد آب ش ــر 88درص ــال حاض ــت: در ح گف
بخــش خانگــی مصــرف می شــود؛ ایــن در حالــی 
اســت کــه بــرآورد شــد ســالیانه 3 میلیــارد و ۵۰۰ 
میلیــون مترمکعــب آب در بخــش خانگــی مصرف 
می شــود؛ در حالــی کــه اگــر مدیریــت مصــرف در 
ایــن بخــش صــورت بگیــرد، بســیاری از مشــکات 
در بخــش تأمیــن آب شــرب برطــرف خواهــد شــد. 
وی افــزود: هم اکنــون ۴3درصــد مشــترکان در 
ــرف از آب  ــوی مص ــش از الگ ــی بی ــش خانگ بخ

اســتفاده می کننــد؛ همچنیــن ایــن ۴3درصــد 
بیــش از 66درصــد آب شــرب را مصــرف می کننــد.

اســتان  در  هم اکنــون  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــا الگــوی  ــق ب اصفهــان ۹2درصــد مشــترکان مطاب
مصــرف آب اســتفاده می کننــد، اعــام کــرد: 
ــه ســایر  ــه شــود ک ــش گرفت ــه ای در پی ــد روی بای
ــمت  ــه س ــترکان را ب ــرف مش ــم مص ــتان ها ه اس
ــمگیری  ــش چش ــرا بخ ــد؛ زی ــوق دهن ــو س الگ
 از منابــع  توســط مشــترکان پرمصــرف هــدر 

می رود.

ــه اهمیــت تأمیــن  ــرو در ادامــه ب ــر نی مشــاور وزی
ــن آب  ــرد: تأمی ــح ک ــت و تصری ــرب پرداخ آب ش
شــرب بســیار مهــم و راهبــردی و از لحــاظ امنیتــی 
ــز تولیــد و  ــز اهمیــت اســت و نی و اجتماعــی حائ
تأمیــن آن بــه لحــاظ کیفــی و بهداشــتی هزینــه ای 
گــزاف بــه همــراه دارد؛ پــس مدیریــت مصــرف آب 

در ایــن بخــش بایــد بــا جدیــت دنبــال شــود.
ــده در  ــزات کاهن ــش تجهی ــه نق ــی ب ــر فاضل دکت
مصــرف بهینــه اشــاره و خاطرنشــان کــرد: در حــال 
 حاضــر در بســیاری از کشــورهای توســعه یافته

و  ســاختمان ها  در  مصــرف  کاهنــده  ابــزار  از 
ــرا  ــوند؛ زی ــد می ش ــکونی بهره من ــای مس واحده
ــی  ــویی های خصوص ــر در دستش ــه اگ ــرای نمون ب
از تجهیــزات کاهنــده اســتفاده شــود، خروجــی آب 
ــن  ــه ای ــی ک ــد؛ در حال ــر کاهــش می یاب ــا 6 لیت ت
رقــم بیــن ۹ تــا ۱3 لیتــر در شــبانه روز اســت و ایــن 
ــزار  ــتفاده از اب ــا اس ــط ب ــدی فق ــش ۵۰درص کاه

ــود. ــل می ش ــده حاص کاهن
وی مصــرف بهینــه آب را بســیار مقــرون بــه صرفــه 
برشــمرد و بیــان داشــت: اگــر در مصــرف آب 
ــی  ــد صرفه جوی ــدود 2۵درص ــور ح ــرب در کش ش
شــود، بــه نظــر می رســد دیگــر نیــاز بــه انتقــال آب 
بیــن حوضــه ای نیســت؛ ایــن در حالــی اســت کــه 
ــال آب از  ــرای اجــرای ۱۰ خــط انتق ــرآورد شــد ب ب
خلیــج فــارس تــا فــات مرکــزی ۴ تــا ۵ میلیــارد 

یــورو نیــاز اســت.
همایــش  در  می شــود  پیشــنهاد  گفــت:  وی 
برگــزار  آب  دربــاره  بعــدی کــه  و کنگره هــای 
ــی  ــوم اجتماع ــوان عل ــا عن ــوری ب ــود، مح می ش
ــود؛  ــه ش ــر گرفت ــور در نظ ــاب کش  در آب و فاض

زیــرا بــه نظــر حلقــه گمشــده ایــن صنعــت، نبــود 
مطالعــات اجتماعــی اســت؛ بــه گونــه ای کــه ارتباط 
ــه  ــا مــردم صــورت نگرفت و تعامــل کافــی و الزم ب

اســت.
در ادامــه ایــن همایــش، مدیــر عامــل شــرکت آب 
ــوی  ــت الگ ــه رعای ــان ب ــتان اصفه ــاب اس و فاض
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــترکان اش ــط مش ــرف توس مص
ــرف  ــوی مص ــد الگ ــدود 63درص ــال 8۹ ح در س
را رعایــت می کردنــد؛ در حالــی کــه ایــن رقــم 

ــه بیــش از ۹2درصــد رســیده اســت؛  ــون ب هم اکن
بــه طــوری کــه مصــرف ســرانه آب در ســال جــاری 
بــه ۱۵۴ لیتــر در شــبانه روز رســیده اســت؛ در 
صورتــی کــه ایــن رقــم در ســال 8۹ بیــش از ۱86 

ــوده اســت. ــر در شــبانه روز ب لیت
وی بــا بیــان اینکــه از ســال86 تاکنــون هیــچ منبع 
ــزرگ  ــان ب ــانی اصفه ــامانه آبرس ــه س ــدی ب جدی
ــه  ــا اینک ــت: ب ــار داش ــت، اظه ــده اس ــزوده نش اف
ــر تعــداد مشــترکان اضافــه می شــود  همه ســاله ب

و از ســویی منابــع آبــی هیچ گونــه افزایشــی نیافــت، 
توانســتیم بــا بعضــی اقدامــات ســخت افزاری و 
نرم افــزاری آب شــرب مشــترکان را بــه صــورت 

پایــدار تأمیــن کنیــم.
ــرد: در ســال 86  ــام ک ــی اع ــدس هاشــم امین مهن
میــزان هدررفــت آب حــدود 36درصــد بــوده کــه این 
رقــم بــا تدابیــر در نظــر گرفتــه بــه ۱6درصــد کاهــش 
ــی اســت کــه اســتاندارد  یافتــه اســت؛ ایــن در حال
میــزان آب بــدون درآمــد در مناطــق بــا اقلیــم گــرم و 

خشــک حــدود ۱۵درصــد بــرآورد شــده اســت.
وی بازچرخانــی آب را بســیار ضــروری دانســت 
و عنــوان کــرد: در شــرایطی کــه منابــع آبــی بســیار 
بســیار حائــز  آب  بازچرخانــی  اســت،  محــدود 
ــای  ــن راســتا شــرکت آبف ــه در ای ــت اســت ک اهمی
ــا  ــراردادی ب ــاد ق ــا انعق ــا ب ــان نه تنه ــتان اصفه اس
شــرکت فــوالد مبارکــه اجــرای تأسیســات فاضــاب 
ــه و لنجــان  ــازده شــهر از شهرســتان های مبارک در ی
ــل  ــی در مقاب ــش خصوص ــرمایه گذاری بخ ــا س را ب
تخصیــص پســاب در دســتورکار قــرار داد، بلکــه 
قراردادهایــی از ایــن دســت را نیــز بــا شــرکت 
ــن،  ــرکت ذوب آه ــی، ش ــای نفت ــش فرآورده ه پخ
نیروگاه هــای اصفهــان مدنظــر قــرار داده اســت؛ ایــن 
مهــم فقــط در جهــت اســتفاده بهینــه از بازچرخانــی 

ــت.  آب اس

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در جمع دبیران و رابطین پدافند غیرعامل فرمانداری ها و دستگاه های اجرایی استان مطرح کرد:

رعایت اصول پدافند غیرعامل در تأسیسات آبفای استان اصفهان 

رئیس مرکز مطالعات اجتماعی وزارت نیرو :
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