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سالروز آغاز امامت منجی عالم بشریت حضرت ولی عصر )أرواحنا لتراب مقدمه الفداء( را به جهانیان تبریک می گوییم.

توضیحات سخنگوی 
 سپاه درباره آزادی

 ۵ مرزبان ربوده شده
|صفحه 2

در گفت وگو با کیمیای وطن بررسی شد:

اعتیاد نوجوانان به 
دنیای مجازی

|صفحه 7

 آیا کیفیت سرویس مدارس 
با افزایش نرخ بهتر می شود؟

 چالش کیفیت و 
قیمت سرویس مدارس

|صفحه 6

 نگاهی به وضعیت تماشاگران 
فوتبال زده پایتخت

هر تهرانی، یک شیپور
|صفحه 7

 پشت پرده فشارها برای 
افزایش قیمت خودرو

|صفحه 3

بزرگنمایی تحریم ها، ظلم ملی
تحریم یا بی تدبیری؟ تأثیر کدام یک بیشتر است؟                    
شدت  را  خود  تحریم های  آمریکا  آبان ماه،   13 از 
بخشید و مقامات آن کشور برای ترساندن ملت ایران 
به یک تهاجم سخت رسانه ای دست زدند که با جنگ 
روانی، جنگ اقتصادی علیه ملت ایران را به نتیجه ای 
که می خواهند برسانند. از طرفی عده ای هرچند کم و 
بی مقدار، اما با هیاهو در داخل آن را همراهی کرده 
و می کنند تا در دل مردم ترس و دلهره بیندازند و راه 
رسیدن به نتیجه ای را که دشمن می خواهد، آسان 
این تحریم ها  از  این دو هفته ای که  اما در  کنند؛ 
می گذرد، چیزی عاید آنها نشد. اگرچه همان گروه 
داخلی همچون گذشته هر مشکلی را به تحریم ها 
پیوند می دهند، در حالی که این چنین نیست؛ بلکه 
باید میان تأثیر تحریم های اقتصادی علیه ایران و تأثیر 
ناکارآمدی های موجود در کشور تفکیک قائل شد... 

به قلم مدیرمسئولسرمقاله

|صفحه 2

صدور حکم اعدام برای
قاتل ملیکای ۵ساله

 برگزاری ۲۲۰ برنامه 
ویژه هفته کتاب در مشهد

گام بلند شهرداری اصفهان
 در راستای اثربخشی

 آمار و اطالعات شهری

|صفحه 6

|صفحه 5

|صفحه 6
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خاشقجی در کنسولگری ما تکه تکه شد
اعتراف جدید دادستانی عربستان درباره جنایت وحشیانه سعودی ها:

 مبادالت با دالر 
باید حذف شود

 دکتر یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق
در گفت وگوی اختصاصی با کیمیای وطن: 

در شرایط حساس کنونی وجود پیمان های پولی دوجانبه یک ضرورت است

سلطه دالر بازتاب هایی بسیار منفی در زندگی مردم دارد
می توانیم تجارت با کشورهای همسایه را به سه برابر برسانیم

بیشترین حجم مبادالت تجاری ما در سال 97 با عراق بوده است
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صفحه 3

صفحه 2صفحه 7

بر اثر حادثه رانندگی رخ داد:

 درگذشت رئیس سازمان 
تأمین اجتماعی کشور

علت تصادف خودروی همراهان وزیر کار مشخص شد

کنش وزارت خارجه به   وا
 تصویب قطعنامه ضدایرانی

 در سازمان ملل
 سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل: 

آمریکا، بزرگ ترین دشمن دموکراسی و حقوق بشر است

|صفحات 2 و 8

نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه: برای مقابله با ایران، شریکی بهتر از سعودی ها نداریم
رسانه انگلیسی فاش کرد: رشوه 300 میلیون دالری عربستان برای اغتشاش در ایران



یادداشت
 چالش های دشمنان 

جمهوری اسالمی ایران
نفیسهالهدادی

کارشناسارشدعلومسیاسی
N.A.Dadi@eskimia.ir

دشــمنانایــرانحتــیدرخــوابوخیــالخویــشاز
ندارنــد. آرامــش دسیســهچینی

عربســتانبــاوجــودمشــکالتعدیــدهداخلــیوبینالمللی
خویــشهمچنــانبــهدنبــالمخالفــتبــاجمهــوری
اســالمیاســت.عربســتاندرباتــالقیمــنفرورفتــهاســت
ــر ــویدیگ ــدارد؛ازس ــونتورزین ــزخش ــیج وراهنجات
ــرویرفتــهبنســلمان هنــوزتکلیــفقتــلخاشــقجیوآب
مشــخصنشــدهاســت.امــورداخلــیعربســتاننیــزچندان
ــا ــلمانب ــیبنس ــهاصل ــادغدغ ــدهنیســت؛ام امیدوارکنن
ــودهاســت؛ ــوریاســالمیب ــوارهجمه همــهمشــکالتهم
ایــندغدغــهنشــانمیدهــدایــرانهیبــتوشــوکت
نظامــیوسیاســیقابــلقبولــیازخــودنشــاندادهاســت
ــندرالک ــمنیدارد،چنی ــایدش ــهادع ــتانیک ــهعربس ک

ــهاســت. خــودفرورفت
ــت؛ ــپاس ــکاوترام ــران،آمری ــمنانای ــرازدش ــیدیگ یک
رئیسجمهــوریکــهزیــرتمامــیمذاکراتــیزدهکــهتــالش
میشــدهبــهتوافقــاتتــازهایختــمشــوند.اوازبســیاریاز
توافقــاتجــدیومحکــمودیرینــهخــارجشــدهوبســیاری
ازمعاهــداتموجــودکــهموازنههــایبینالمللــیراتعییــن
میکننــد،زیــرســؤالبــردهاســت؛یکــیازایــنمعاهــدات
کــهپــسازبیــشازیــکدهــهمذاکــرهحاصلشــد،برجام
ــدهو ــارجش ــکاازآنخ ــوریآمری ــهرئیسجمه ــتک اس
شــکافیرادرروابــطبینالمللــیآمریــکاایجــادکــردهاســت.
ــت ــرایامنی ــامراب ــظبرج ــاحف ــهاروپاییه ــیک درحال
ــروج ــاخ ــکاب ــد،آمری ــتمیدانن ــزاهمی ــاحائ ــیاروپ مل
یکجانبــهخــود،خواســتههایانحصــاریازایــرانمطالبــه

کــردهاســت.
ــودرا ــیخ ــائلداخل ــممس ــکاه ــیآمری ــایمذاکرات آق
ــهاســت. ــراندوخت ــاای ــهدشــمنیب ــدوچشــمب نمیبین
ــت.وی ــهاس ــشیافت ــهروزکاه ــپروزب ــتترام محبوبی
درســوریه،عــراقوافغانســتاننیــزنتوانســتهیــچاقــدام
موفقــیانجــامدهــد؛ازســویدیگــربــاصدایــیرســاگفــت
درخلیــجفــارسمیمانــد؛بــانــاوپیشــرفتهایعــازمشــد،
امــادیــرینپاییــدکــهمجبــوربــهعقبنشــینیشــد.ترامپ
ــالمی ــوریاس ــدرتجمه ــوسق ــبکاب ــرروزوش ــمه ه

ایــرانرامیبینــد.
ــددر ــطمیتوانن ــرانفق ــالمیای ــوریاس ــمنانجمه دش
خیــالخــودتصوراتــیدربــارهایــرانداشــتهباشــند،نــهدر

ــع. ــمواق عال

کوتاه از سیاست
 توضیحات سخنگوی سپاه 

درباره آزادی ۵ مرزبان ربوده شده 
ســرداررمضــانشــریف،ســخنگوومســئولروابــطعمومــی
ــاره ــیدرب ــالمی،درگفتوگوی ــالباس ــدارانانق ــپاهپاس س
اخبــارمنتشرشــدهمبنــیبــرآزادی5نفــرازمرزبانــان
ربودهشــدهایرانــیدرمیرجــاوهگفــت:آنهــااعــالمکــردهبودنــد
درمرحلــهاول5نفــرازمرزبانــانربودهشــدهراآزادمیکننــد؛
امــاســپاهبــهدنبالآناســتتــاتمامــیمرزبانــانراآزادکند.
ــان ــدامازمرزبان ــوزهیچک ــههن ــهک ــننکت ــدای ــاتأیی ویب
ــرف ــهط ــیک ــرقول ــاب ــزود:بن ربودهشــدهآزادنشــدهاند،اف
پاکســتانیدادهاســت،تروریســتهاحاضــرشــدهاند5نفــر
ــان ــرورزم ــام ــدب ــددی ــابای ــد؛ام ازربودهشــدگانراآزادکنن
چــهنتیجــهایمیتوانیــمبگیریــم.منتظــرهســتیمببینیــم
ــهآزادی طــرفپاکســتانیدرگفتوگوهــایبعــدیموفــقب
ــانازدســتایــنگروهــکضدانقــالب چــهتعــدادازمرزبان

میشــود.
ســردارشــریفتأکیــدکــرد:مــاازهمــانروزاولوقــوعحادثه
بهشــدتموضــوعآزادیمرزبانــانراپیگیــریکردهایــمو

همچنــانآنرابــاجدیــتدنبــالمیکنیــم.
سرلشــکرمحمدعلــیجعفــری،فرمانــدهکلســپاهپاســداران
انقــالباســالمی،درجریــانبرگــزارییــادوارهشــهدایقزوین
ازآزادی5نفــرازمرزبانــانربودهشــدهدرمــرزمیرجــاوهخبــر
ــالب ــپاهپاســدارانانق ــهس ــودک ــاهامســالب داد.24مهرم
اســالمیدراطالعیــهایازربودهشــدنتعــدادیازبســیجیان
بومــیونیروهــایهنــگمــرزیمیرجــاوهتوســطیــکگــروه

ضدانقــالبخبــردادهبــود.

نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه: 
 برای مقابله با ایران 

شریکی بهتر از سعودی ها نداریم 
جیمــزجفــری،نماینــدهویــژهدولــتآمریــکادرامــورســوریه،
میگویــدواشــنگتنبــرایمقابلــهبــاایــرانشــریکیبهتــراز
عربســتانســعودینــداردوبــدونســعودیهانمیتوانســت
آنچــهراامــروزعلیــهایــرانانجــاممیدهــد،انجــامدهــد.

ــهدر ــیک ــاتآمریکای ــندیپلم ــک،ای ــتهنیوزوی ــهنوش ب
ششــمیننشســتســاالنه»دیفنــسوان«ســخنمیگفت،
اظهــارداشــت:عملیاتمســتقیمنظامــیبرایشکســتدادن
ایــرانوشــبکهروبــهگســترشمتحــدانمســلحآنکافــی
نیســتکــهبســیاریازآنهــابــهادعــایایــنمقــامآمریکایــی

ــدهاند. ــکیلش ــیعهتش ــبهنظامیانش ازش
ــران، ــوذمداخلهجــویای ــرایشکســتدادننف ــزود:ب ویاف
ــرا ــورهاییاج ــنکش ــازدرچنی ــایثباتس ــدعملیاته بای

کنیــم.

عراقچی: 
اقدامات اتحادیه اروپا به راه حل های 

عملیاتی منجر نشده است
ــاون ــی،مع ــاسعراقچ ــیدعب ــیما،س ــلازصداوس ــهنق ب
سیاســیوزیــرامــورخارجــهکشــورمان،درجمــعخبرنــگاران
ایتالیایــی،مواضــع رســانههایگروهــیوپژوهشــگران
جمهــوریاســالمیایــرانرادربــارهبرجــامووضعیــت

ــرد. ــریحک ــاتش ــاوایتالی ــااروپ ــکاریب هم
عراقچــیدرایــننشســتاظهــارداشــت:آمریــکافقــطبــه
خــروجازبرجــاماکتفــانکــردهاســت؛بلکــهدیگــرکشــورهای
ــد؛ ــه22۳۱تشــویقمیکن ــهنقــضقطعنام ــانراهــمب جه
خــروجآمریــکاازآن،امنیــتاروپــاومنطقــهونظــام
ــوری ــت.جمه ــردهاس ــهروک ــشروب ــاچال ــلراب بینالمل
ــل ــامعم ــشدرچهارچــوببرج ــهتعهدات ــرانب اســالمیای
ــارعمــل ــمدرکن ــاانتظــارداری ــهاروپ کــردهاســت؛ازاتحادی
بــهتعهــداتسیاســیبــهتعهــداتاقتصــادیخــوددربرجــام
ــه ــاب ــهاروپ ــاتاتحادی ــوناقدام ــونتاکن ــد؛چ ــلکن عم

ــت. ــدهاس ــرنش ــیمنج ــایعملیات راهحله

نفیسهالهدادی
کارشناسارشدعلومسیاسی

N.A.Dadi@eskimia.ir

آیــتهللامحمــدامامــیکاشــانی،امــام
ــای ــران،درخطبهه ــتته ــهموق جمع
نمــازجمعــهایــنهفتــهتهــرانبااشــاره
بــهروایتیازامامحســنعســکری)ع(
مبنــیبــراینکــهاگــردرســخنراســتگو
بودیــد،امیــنبودیــدورفتارتانبــامردم
خــوببــود،شــیعههســتیدوایــنمن
راخوشــحالمیکنــد،گفــت:حضــرت
فرمودهانــدایشــیعیان،مودتهــارا
ــهایعمــل ــهگون ــابکشــانیدوب ــهم ب
کنیــدکــهدلهــابــهســمتماکشــیده

شــودومــردمعالقــهپیــداکننــد.
ــر ــدب ــاتأکی ــرانب ــهته ــبجمع خطی
اینکــهنبایددرکشــوریماننــدجمهوری
ــادی ــائلاقتص ــراندرمس ــالمیای اس
کــرد: تأکیــد شــود، ســودجویی

ــاو ــا،احتکاره ــودجوییها،خیانته س
اینکــهاگــرجایــیخالفــیشــدقیمــت
ــد ــشدهن ــوریافزای ــکهودالرراف س
ــرد ــد،کارف ودیگــرهــمکاهــشندهن

ــننیســت. شــیعهومؤم
آیــتهللاامامــیکاشــانیبــاتوصیــهبــه
امینبــودندرکارهــاودرنظرگرفتــن
جامعــهوکشــوربــرایجلوگیــریاز
اخــاللدراقتصــاد،گفــت:تولیــدبایــد
درســتباشــدواحتــکارنشــودوکاالهــا
واجنــاسبایــدبــهمــردمبهموقــع
ارائــهشــودتــاگرانــیبــهوجــودنیایــد.
احتــکارعملــیشــنیعوموجــبقبــح

اســت.
امــامجمعــهموقــتتهــرانادامــهداد:
خوشــبختانهقــوهقضائیــهکــهدررأس
آنفقیهــیعــادلقــراردارد،مســائلرا
ــنفقهــیوشــرعی ــادقــتدرموازی ب

ــروی ــنازنی ــدوهمچنی ــالمیکن دنب
پلیــس زحماتــیکــه و انتطامــی
میکشــدنیــز،بایــدتقدیــرشــود.
ــهشــدتانجــامشــود ــدب ــالشبای ت
ــددر ــتاندرکارانبای ــئوالنودس ومس
ــدی ــنوج ــادیریزبی ــائلاقتص مس

باشــند.
ویبــااشــارهبــهآیــه۳۳ســورهمبارکــه
مائــدهگفــت:درتفســیرایــنآیــهآمــده
ــگ ــطجن ــهفق ــئلهمحارب ــتمس اس
خونــینیســت؛بلکــهدرروایتمســئله
غــارتامــوالواختــاللدرنظــامزندگی
نیــزدربــارهآنآمــدهاســت.غــارت
امــوالواخــاللدرنظــاماقتصــادی
ــادشــمنان کشــورموجــبمیشــودت
ــگرســانهای ــاجن ــلترامــپب ــامث م
ودروغوتهمــتخــودراموفــقنشــان

دهنــد.
ــرد: ــدک ــیکاشــانیتأکی ــتهللاامام آی
اگرچــهدولــتآمریــکاهمیشــهبــا
ــچ ــاهی ــت،ام ــودهاس ــمنب ــادش م
ــکا ــورآمری ــرهرئیسجمه ــیچه زمان
کریهتــرازرئیسجمهــورفعلــیآمریــکا
نبــودهاســت.جنایــاتآلســعودو
صهیونیســتهاازکجاســت؟رژیــم

آمریــکاوهمــهکســانیکــهبــااوهمراه
وهمــدوشهســتند،بدتریــنچهــرهرا

ــد. ــادارن ــروزدردنی ام

ــه ــارهب ــااش ــرانب ــهته ــبجمع خطی
موردتمســخرقرارگرفتــنرئیسجمهور
ــازمان ــیس ــععموم ــکادرمجم آمری
ــوری ــروزجمه ــرد:ام ــوانک ــلعن مل
اســالمیدردنیــاعزتمنــداســتوهمــه
دنیــابــهجمهــوریاســالمیبــاصــدق،
امانــتومــردمبــافضیلــتوکشــوری
کــهنظامــیصــادقدارد،نــگاهمیکنــد.
ــا ــداب ــلازابت ــقوباط ــزود:ح ویاف
یکدیگــردرجنــگبودنــدوخداونــد

حــقراهمیشــهیــاریمیکند.مســئله
ــادران ــدرانوم ــهپ ــارک ــهادتوایث ش
ــان ــدوشــهادتجوان وهمســراندارن
مــاپــسازانقــالبدرایــنمســیراثــر
زیادیداشــتهاســت.عــزتایــراننصر
ــداز خداســتونصــرخــدارانمیتوانن

بیــنببرنــد.
آیــتهللاامامــیکاشــانیبــااشــاره
ــاتو ــرتحقیق ــتب ــشاینترن ــهنق ب
تألیفــاتکتابهــا،تصریــحکــرد:اینکــه
ــالهای ــمازرس ــتبخواهی دروناینترن
رونویســیکنیــم،چــهدرحــوزهوچهدر
دانشــگاههادانــشرابیشــترنمیکنــد.
البتــهفضایمجــازیواینترنــتخوب
ــهآدمدرجســتوجو اســتوبســیارب
کمــکمیکنــد؛امــاکتــابنوشــتناز
ــد ــراهنخواه ــههم ــتدانشــیب اینترن

داشــت.
کاشــانی، امامــی محمــد آیــتهللا
ــان ــران،درپای ــهموقــتته ــامجمع ام
ــه ــورب ــرانکش ــهمدی ــههم ــاتوصی ب
دلســوزیدراموراجتماعیخاطرنشــان
کــرد:اگــریــکمدیــردلســوزجامعــه
باشــد،خیلــیازمدیریتهــابــهنتیجــه

میرســد.

خطیب نماز جمعه پایتخت:

 مسئوالن در مسائل اقتصادی 
ریزبین و جدی باشند

و مدیریــت پژوهــش و آمــوزش عالــی مؤسســه
ــتعفای ــااس ــورب ــرد:رئیسجمه ــالمک ــزیاع برنامهری
ــرد. ــتک ــادیموافق ــوراقتص ــوددرام ــژهخ ــتیاروی دس
بــهگـــزارشفـــارس،درادامـــهآمدهاســت:رئیسجمهور
ــای ــابآق ــمندجن ــایارزش ــکرازهمکاریه ــنتش ضم
ــا ــمب ــمودوازده ــاییازده ــادولته ــیب ــعودنیل مس
اســتعفایایشــانازســمتدســتیاریویژهرئیسجمهور
ــیاقتصــادی ــتادهماهنگ ــرس ــوراقتصــادیودبی درام

موافقــتکــرد.
براســاسایــنگــزارش،نیلــی،یکــیازمدافعــانافزایــش
نــرخارزبــهنفــعصــادراتوتولیــدبــودکــهبــاچندیــن
برابرشــدننــرخارزدرماههــایاخیــروافزایــشانتقــادات

بــهتیــمدولــت،ویمجبــوربــهاســتعفاشــد.

همچنیــنبنــابــرپیشــنهادعبدالناصــرهمتــیرئیــسکل
ــا ــیطیبنی ــور،عل ــدرئیسجمه ــزیوتأیی ــکمرک بان
وزیــراســبقامــوراقتصــادیودارایــیدردولــتیازدهــم

بــهعضویــتشــورایپــولواعتبــاردرآمــد.
ــده ــرعه ــنســمتراب ــیای ــنمســعودنیل ــشازای پی

ــت. ــتعفادادهاس ــهاس ــتک داش

پایــگاه»کریتیکــسکارینــکل«مســتقردربیرمنــگامانگلیــس،بــه
ــزارشداده ــاضگ ــاتری ــهمقام ــکب ــعنزدی ــلازبعضــیمناب نق
بهتازگــیرضــاپهلــویبــاســفیرعربســتاندرآمریــکاوبرخــیدیگــر

ازمقامــاتبلندپایــهســعودیدیــدارداشــتهاســت.
ــا ــودهاســت،رض ــورکب ــهدرنیوی ــاک ــندیداره ــهشــدهدرای گفت
پهلــوی،فرزنــدشــاهســابقایــران،خواســتارکمــکرهبــرانریــاض
ــده ــرانش ــالمیای ــوریاس ــامجمه ــانظ ــهب ــرایمقابل ــهاوب ب

است.
ــده ــاوع ــندیداره ــاتســعودیدرای ــع،مقام ــنمناب ــهای ــهگفت ب
ــهآندانســتهاندکــهاوبعضــی ــوطب ــویرامن ــهرضــاپهل کمــکب

ــد. ــالکن ــرانرادنب ــزرگای اغتشاشــاتدرشــهرهایب
درایــنگــزارشگفتــهشــده،بعضــیدیدارهــایپیشــینمیــانرضــا
پهلــویومقامــاتســعودیکــهازســالگذشــتهمیــالدیآغازشــده،

ــنزدهو ــاناودام ــاناطرافی ــاتوفضــایمتشــنجمی ــهاختالف ب
ــویو ــانرضــاپهل ــامی ــههمکاریه ــاناواینگون برخــیازاطرافی

سرانریاضراغیرقابلقبولعنوانکردهاند.
ــه ــزانکمکهــایاعطاشــدهب ــعرســمیســعودیمی اگرچــهمناب
ــای ــاگزارشه ــد،ام ــالمنکردهان ــرانرااع ــابقای ــاهس ــدش فرزن
ــم ــاورحاک ــادر«،مش ــرجن ــارات»ج ــاساظه ــدهبراس منتشرش
ــاع ــاددف ــایواســطهگردر»بنی ــنبرخــیالبیه ــاراتوهمچنی ام
ازدموکراســیها«درواشــنگتنوحتــیمنابــعوزارتخارجــه
آمریــکانشــانمیدهــدرضــاپهلــوی۳۰۰میلیــوندالررابهتازگــیاز
ســعودیهابــاعنــوانکمــکبــهاغتشاشــاتدرایــراندریافــتکرده
اســت.ایــنگــزارشدرپایــانمیگویــدرضــاپهلــویامیــدواراســت
بــاحمایــتاســرائیل،عربســتانوآمریــکابتوانــدباایجاداغتشــاش

درایــراناهــدافمدنظــرخــودرادنبــالکنــد.

مؤسسه عالی آموزش و پژوهش خبر داد:
موافقت رئیس جمهور با استعفای مسعود نیلی

رسانه انگلیسی فاش کرد:
رشوه 300 میلیون دالری عربستان برای اغتشاش در ایران

سیاسـت2

،،
ســودجویی ها، خیانت هــا، احتکارهــا 
و اینکــه اگــر جایــی خالفــی شــد قیمــت 
ســکه و دالر را فــوری افزایــش دهنــد 
و دیگــر هــم کاهــش ندهنــد، کار فــرد 

شــیعه و مؤمــن نیســت

وزارتخارجــهروســیهاعــالمکــردآمریــکاحمــالتخــودرادرشــرق
فــراتدرســوریهازســرگرفتــهاســت.

بــهگــزارشفــارس،ماریــازاخــارووا،ســخنگویوزارتخارجــه
روســیه،روزپنجشــنبهتأکیــدکــرد:آمریــکاحمــالتخودرادرشــرق
فــراتدرســوریهبــااســتفادهازبمبهــایفســفریازســرگرفتــه

اســت.
اســتفادهازبمبهــایفســفریپیــشازایــننیــزدرســوریهوعلیــه
داعــشســابقهداشــتهاســت؛بــهطــوریکــهوزارتخارجــهســوریه
ــازمان ــرکلس ــهدبی ــهب ــیجداگان ــردرنامههای ــخ2۸مه درتاری
ملــلورئیــسدورهایشــورایامنیــتاعــالمکــردآمریکاییهــااز
بمبهــایممنوعــهفســفریاســتفادهمیکننــدکــهآخریــنمــورد
آندر۱۳اکتبــردرشــهر»هجیــن«درحومــهدیرالــزوراتفــاقافتــاده

اســت.
فســفرســفید،مــادهایاســتهواســوزکــهوقتــیدرمعــرضهــوا
قــرارمیگیــرد،شــروعبــهســوختنمیکنــدودودســفیدی
ــاندردلآب ــوشنمیشــودوهمچن ــاآبخام ــادهب ــنم دارد.ای
میســوزد.اگــرایــنمــادهرویاعضــایبــدنجانــداریبریــزد،تــا
عمــقبــدنویرامیســوزاندوهرگــزخامــوشنمیشــودوحتــی
اســتخوانراهــممیســوزاند.همچنیــنبمــبفســفریجــزورده
تســلیحاتکشــتارجمعــیقــراردارد؛ضمــناینکــهاینبمــبدودی

ســمیداردکــهمشــکالتحــادتنفســیدرحــدخفگــییاســوختن
ــد. ــادمیکن ــردایج ــارادرف ریهه

ســخنگویوزارتخارجــهروســیهدرکنفرانــسمطبوعاتــیخــودبــه
ــاوجــود موضــوعتحــوالتســوریهپرداخــتوگفــت:متأســفانهب
تالشهــایصورتگرفتــه،تفکیــکالزممیــانتروریســتهاو
معارضــانمســلحبــهاصطــالح»میانــهرو«درادلــبصــورتنگرفتــه
ــه ــهادام ــنمنطق ــوددرای ــالتخ ــهحم ــتهاب ــتوتروریس اس

میدهنــد.
ویدرادامــهتأکیــدکــرد:منابــعمحلــیبــهمســکواعــالمکردهانــد
ائتــالفآمریــکادرحمــالتخــوددرشــرقرودخانــهفراتدرســوریه
ــات ــد،ازمهم ــوردارن ــتهاحض ــوزتروریس ــههن ــیک ودرمناطق
آغشــتهبــهفســفراســتفادهکــردهوایــنحمالتدرســطحگســترده
ــه ــنمنطق ــردرای ــالتاخی ــهحم ــتودرنتیج ــهاس ــامگرفت انج

ــدهاند. ــروحش ــیمج ــتکم6۰غیرنظام دس
ــه ــرد:وزارتخارجــهســوریهدونام ــحک ــنتصری ــاروواهمچنی زاخ
مجــزابــهدبیــرکلســازمانملــلورئیــسشــورایامنیــتســازمان
ــن ــاای ــتت ــردهاس ــتک ــادرخواس ــننامهه ــالودرای ــلارس مل
حمــالت]ائتــالفآمریــکا[متوقــفشــودوضمــنانجــامتحقیقــات
ــارهایــنجنایــاتومحکومکــردنآن،مســبباناصلــینیــزبــه درب

ســزایاعمــالخــودبرســند.

ســردارحســینســالمی،جانشــینفرمانــدهســپاه
پاســدارانانقــالباســالمی،دریــادوارهســهشــهیدمدافع
حــرمآذربایجــانشــرقیکــهدرمســجددانشــگاهتبریــز
ــدرت ــکاتمــامق ــراینکــهآمری ــدب ــاتأکی ــزارشــد،ب برگ
روانــیورســانهایوفرهنگــیخــودرابــهصحنــهآوردتــا
ــانراازانقــالبورهبــریواســالمودســتاوردهای جوان
ــذر ــاب ــانم ــنجوان ــدودرذه ــداکن ــالبج ــزرگانق ب
ــرایــنهجمــهفرهنگــی ــدبیفشــاند،گفــت:دربراب تردی
ــهجبهههــایمقاومــت ــاب ــانم ــیدشــمن،جوان وروان
رویآوردنــد،درمســاجدمعتکــفشــدندودرایــنتهاجم
فرهنگــیدشــمنرابــرزمیــنزدنــدکههیــچایرانــیآزاده

وشــرافتمندیبــهاولبیــکنگفــت.
ــن ــد،درای ــواندادن ــهفراخ ــروزههرچ ــهداد:ام ویادام
شــرایطســختاقتصــادیودراوجفشــار»راهبــرداعمال
حداکثــرفشــار«راواردوعملیــاتروانــیســنگینیرادر
درونجامعــههدایــتکردنــدتــامــردمرابــهخیابانهــا
ــه ــاک ــتم ــرشــرافتمل ــدب ــیدرودخداون ــد؛ول بریزن

تصمیــمگرفتنــددشــمنراناامیــدکننــد.
جانشــینفرمانــدهســپاهپاســدارانانقــالباســالمیبــا
تأکیــدبــراینکــهامــروزخــودآنهاگرفتــاربدبختیهســتند

ــی ــدنفت ــالدرآم ــدازه۱۰۰س ــهان ــوندالرب ــه7تریلی ک
ــه ــینتیج ــد،ول ــهکردن ــههزین ــراقدرمنطق ــرانوع ای
ــردر ــوننف ــا5۰میلی ــهداد:درکشــورآنه ــد،ادام نگرفتن
کنــارخیابــانازگرســنگیمیمیرنــدکــهایــنمحصــول
تصمیمــاتنادرســتوهزینهکــردنظامــیدرمنطقــه

است.
ســردارحســینســالمی،جانشــینفرمانــدهســپاه
ــیاز ــرد:یک ــالباســالمی،خاطرنشــانک پاســدارانانق
وزرایآمریکایــیگفتــهبــود»اگــرنظــامایــرانمیخواهد
مردمــشگرســنهنباشــند،بایــدازآمریــکاپیــرویکنــد«؛
مــادرپاســخاومیگوییــمبــهفکــر5۰میلیــونگرســنه
خــودباشــید؛دورریــزغــذایایرانیهــا4۰میلیونگرســنه
ــرایط ــدش ــاننمیتوان ــردولتش ــهاگ ــدک ــیرمیکن راس
گرســنگانرامدیریــتکنــد،مــاازدورریــزغــذایایرانیــان
ایــنکاررامیکنیــم.فکــرمیکنیــدرزقوروزیمــا
دردســتشماســت؟ملــتخــودراازگرســنگینجــات
ــا ــرم ــنوصف ــرمواربعی ــایمح ــوزدیگه ــد.هن دهی
برپاســت؛اگــربــرایمــردمدلمیســوزانید،میخواهیــد
ملــترافلــجکــردهوفقــرومحرومیــتراآرزومیکنیــد،

ایــنآرزورابــهگــورخواهیــدبــرد.

پاسخ سردار سالمی  به سخنان توهین آمیز وزیر آمریکایی:  

دورریز غذای ایرانی ها 40 میلیون گرسنه آمریکا را سیر می کند 
 آمریکا حمله به شرق فرات را 

با بمب های فسفری از سر گرفته است

ســخنگویوزارتخارجــهگفــت:اســتفاده
ابــزاریازحقــوقبشــر،قطعنامههــایحقــوق
ــط ــیتوس ــازوکارهایبینالملل ــریوس بش
ــماشــغالگر ــیورژی بعضــیکشــورهایغرب
بعضــی و صهیونیســتی کودککــش و
ــومو ــامحک ــهقوی ــعمنطق ــایمرتج رژیمه

ــت. ــردوداس م
بــهگــزارشایســنا،بهــرامقاســمیبــااشــاره
بــهتصویــبقطعنامــهوضعیــتحقــوقبشــر
ایــراندرنشســتکمیتــهســوماجــالس7۳
ــورک ــلدرنیوی ــیســازمانمل ــععموم مجم
ــود ــهخ ــیک ــیدولتهای ــتبعض ــاحمای ب
در بشــر حقــوق ناقضــان بزرگتریــن از
ــرکشــورهاهســتند، کشــورهایخــودودیگ
ایــنگــروه اقــدام ضمــنمحکومکــردن

ازکشــورهااظهــارداشــت:ایــنقطعنامــه
بــدوندرنظرگرفتــنواقعیــاتموجــودایــران،
مبتنــیبــرنگرشــیگزینشــی،تبعیضآمیــز،
غرضورزانــهوبــااهــدافسیاســیتهیــه
وتصویــبشــدهاســتکــهآنرامــردود

میدانیــم.
ــوق ــزاریازحق ــتفادهاب ــزود:اس ــمیاف قاس
و بشــری حقــوق قطعنامههــای بشــر،
ســازوکارهایبینالمللــیتوســطبعضــی
و اشــغالگر رژیــم و غربــی کشــورهای
بعضــی و صهیونیســتی کودککــش
ــری ــرایپیگی ــهب ــعمنطق ــورهایمرتج کش
همچنیــن و افراطگرایانــه شــوم مقاصــد

از وحمایــت آشــوبطلبانه سیاســتهای
تروریســتهایتجزیهطلــبراقویــامحکــوم
میکنیــمومعتقدیــمادامــهایــنرونــد
اعتمــادجامعــهبینالمللــیرابهســازوکارهای
بینالمللــیتضعیــفمیکنــدواثربخشــیو
کارایــیآنهــارادرمواقــعضــروریوالزمزیــر

میبــرد. ســؤال
ســخنگویوزارتامــورخارجــههمچنیــن
ــامحــلمناســبو ــرم ــارداشــت:ازنظ اظه
جهانشــمولارزیابیحقوقبشــردرکشــورها،
ــی( ــی.آر)بررســیدورهایجهان ســازوکاریو.پ
ــورها ــهکش ــضهم ــدونتبعی ــهب ــتک اس
رامــوردبررســیقــرارمیدهــد.مشــارکت

ســازندهوفعــالکشــورماندرایــنســازوکار،
نشــاندهندهجدیــتایــراندرارتقــایحقــوق
بشــروعمــلبــهتعهــداتبینالمللــیخــوداز
طریــقهمکاریهــایســازندهوســازوکارهای

ــت. ــرگفتوگوس ــیب مبتن
کمیتــهســوممجمــععمومــیســازمان
ملــلمتحــدعصــرپنجشــنبهبــهوقــت
ــرای ــاداراب ــیقطعنامــهپیشــنهادیکان محل
موضعگیــریدرزمینــهوضعیــتحقــوقبشــر
ــرد. ــبک ــتتصوی ــا۸5رأیمثب ــرانب درای
ــق،۳۰رأی ــا۸5رأیمواف ــهب ــنقطعنام ای
مخالــفو6۸رأیممتنــعبــهتصویبرســید.
ــاریدر ــالج ــامبرس ــهدردس ــنقطعنام ای

ــیســازمان ــععموم ــیمجم نشســتعموم
ــهرأیگذاشــتهخواهــدشــد. ــلب مل

آل »اســحاق گــزارش، ایــن براســاس
حبیب«،ســفیرومعــاوننمایندگــیجمهوری
ــه ــل،درکمیت ــراندرســازمانمل اســالمیای
ــه ــارهقطعنام ــریدرب ــشازرأیگی ســومپی
پیشــنهادیحقــوقبشــرایــرانطــیاظهاراتــی
ــندشــمندموکراســیو ــکارابزرگتری آمری
ــه ــادارانمون ــهوکان ــوقبشــردرخاورمیان حق
ــوی ــیازس ــندموکراس ــهیغمارفت ــنب روش
ــد. ــدخوان ــتیوآپارتای ــداراننژادپرس طرف

ــکارا ــهآمری ــرخارج ــروزی ــاراتاخی ویاظه
مبنــیبــراینکــه»رهبــرانایــرانبایــدتصمیــم
ــان ــردمکشورش ــدم ــامیخواهن ــدآی بگیرن
غــذابخورنــد«،جنایــتعلیــهبشــربرشــمرد.

 خشم عربستان از 
رودست آمریکایی ها

ــهگــزارشرویتــرز،زمانــیکــهترامــپدرتابســتانامســالاز ب
ــران ــتای ــینف ــردنجــایخال ــرایپرک عربســتانخواســتب
ــن ــلای ــالمی ــاکم ــاضب ــد،ری ــشده ــودراافزای ــدخ تولی
خواســتهواشــنگتنراپذیرفــت؛امــابهگفتــهمنابــعآگاهدراوپک
وقتــیترامــپدرچرخشــیناگهانیمعافیتهاییســخاوتمندانه
ازتحریــمایــرانبــه۸کشــورمصرفکننــدهاعطــاکــرد،ازپیــش
ــدام ــهازاق ــونســعودیهاک ــداد.اکن ــین ــهعربســتاناطالع ب
آمریــکابــهخشــمآمدهانــد،نگرانیهایــیرادربــارهمــازادعرضــه
ــداوپــکو مطــرحســاختهاندودرحــالبررســیکاهــشتولی
متحدانــشبــهمیــزانحــدود۱.4میلیونبشــکهدرروزهســتند.

 خانم رئیس حرف آخر را 
درباره برگزیت زد

بــهگــزارش»دیولــت«،درحالــیکــهدولــتتــرزامــیدر
لنــدنپــسازدســتیابیبــهتوافــقبرگزیتبــااتحادیــهاروپا
تحــتفشــارشــدیدیقــراردارد،آنــگالمــرکل،صــدراعظــم
آلمــان،دربــارهدســتیابیبــهچنیــنتوافقــیابرازخرســندی
کــرد.مــرکلتوافــقبرگزیــتبهدســتآمدهبیــنانگلیــس
ــرازخرســندی ــارهاب ــنب ــدودرای ــاراتمجی ــهاروپ واتحادی
کــردکــهدرمذاکراتــینهچنــدانســادهوطوالنــیتوانســتیم
پیشــنهادهاییرابــرایدســتیابیبــهتوافــقارائهدهیــم.وی
گفــت:مــاحــاالســندیرارویمیــزداریــمکــهانگلیــسو

27عضــواتحادیــهاروپــابــاآنموافقــتکردهانــد.

تظاهرات آوارگان روهینگیا
ــگالدشدر ــیمســتقردربن صدهــاآوارهروهینگیای
ــار، ــهمیانم ــروهب ــدننخســتینگ آســتانهبازگردان
ــدونداشــتن ــدب ــراتگفتن ــزاریتظاه ــنبرگ ضم

ــد. ــاربازنمیگردن ــهمیانم ــهروندیب ــقش ح
ــگالدش ــعدربن ــیمناب ــلازبعض ــهنق ــرزب رویت
نوشــت:بــاایــناعتراضــاتبازگردانــیایــنآوارگان

ــادهاســت. ــقافت ــهتعوی ــارفعــالب ــهمیانم ب
همچنیــنکمیســاریایعالــیپناهنــدگانســازمان
ملــلهشــدارداددرصــورتاســتقراربلندمــدت
اقلیــتروهینگیــادرکمپهایــیدرمیانمــار،هیــچ

ــد. ــهنمیکن ــتانهایارائ ــتبشردوس حمای

هلند ساز مخالف زد
ــه ــشب ــد،درواکن ــاعهلن ــردف ــی،وزی ــزارشآناتول ــهگ ب
ایــدهتشــکیلارتــشواحــداروپایــیاعــالمکــردکشــورش
ــا ــهاروپ ــروینظامــیایدراتحادی ــننی ــاتشــکیلچنی ب
مخالــفاســت.پیــشازایــنرئیسجمهــورفرانســه،در
ــود ــا۱«مدعــیشــدهب ــواروپ ــا»رادی گفتوگــویخــودب
تشــکیلنیــروینظامــیمســتقلوواحــدبــرایاتحادیــه
اروپــاضــروریاســتوصــدراعظــمآلمــاننیزازپیشــنهاد
ــد ــاعهلن ــردف ــالوزی ــود.ح ــردهب ــتک ــهحمای فرانس
ــان ــهوآلم ــرانفرانس ــررهب ــماندازمدنظ ــدچش میگوی
بــراینیــروینظامــیمشــترکاروپاییبــرایایــناتحادیه

بســیارآرمانــیودورازانتظــاراســت.

کره شمالی یک سالح فوق 
پیشرفته جدید را آزمایش کرد

خبرگــزاریرســمیکــرهشــمالیازآزمایــشموفقیتآمیــز
ســالحیجدیــدبــافنــاوریفوقپیشــرفتهدراینکشــورخبــرداد
ونوشــت:آزمایــشایــنســالحراهبــردیجدیــددرآکادمیملی
علــومدفاعــیکــرهشــمالیصــورتگرفتــهاســت.کــرهشــمالی
بــهماهیــتایــنســالحجدیــداشــارهاینکــردهوفقــطبــهذکــر
ایــننکتــهاکتفــاکــردهکهکیــمجــوناونبــاابــرازرضایــتازاین
آزمایــش،آنرانقطــهعطفــیدرتقویــتقــدرتدفاعــینیروهای
مســلحکــرهشــمالیتوصیــفکــردهاســت.ترامــپبارهــامدعی
شــدهبــوداززمــانتغییــررویکــرداودرقبــالکــرهشــمالی،ایــن
کشــورهیــچآزمایــشتســلیحاتیجدیــدیانجــامندادهاســت.

بین الملل

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

بزرگنمایی تحریم ها، ظلم ملی
ــع ــاررف ــددرانتظ ــانبای ــود،همچن ــننش ــرچنی اگ
ــرهمــهمشــکالتراناشــیاز ــم.اگ ــابمانی تحریمه
تحریــمبدانیــم،بایدبنشــینیمومنتظربرداشتهشــدن
تحریمهــاباشــیم.البتــهوصــدالبتــهکــهتحریمهای
اقتصــادیبیتأثیــرنیســت؛امــاآیــاتحریمهــااثــری

بیشــترازکمکاریهــاوبیتدبیریهــادارد؟
امــروزهمــهمیداننــدواذعــانمیکننــددرصــدتأثیــر
تحریمهــادربرابــربیتدبیریهــا،ناهماهنگیهــاو
ناکارآمدیهــابســیارکمتــراســت؛بنابرایــنکوبیــدن
بــرطبــلتأثیــرتحریمهــاوبزرگنمایــیآثــارآنظلــم

ملــیوجفایــیآشــکاراســت.
هــمملــتایــرانوهــمهمــهملتهــابلکــهبســیاری
غیرقانونــی، را آمریــکا تحریمهــای دولتهــا از
تقبیــح را آن و ظالمانــهوســلطهگرانهمیداننــد
میکننــد؛موضوعــیکــهدرآنتردیــدینیســتو
ــدعلیــهآنواردعمــلشــد.امــروزهمــهکســانی بای
کــهدلشــانبــرایایــنملــکوملــتمیتپــد،بایــد
ــودن ــموســلطهگریکاروغیرقانونیب ــنظل ــهای علی
ــه ــد؛ن ــالکنن ــکارابرم ــادیآمری ــایاقتص تحریمه
اینکــهبــرتأثیــرآنرویاقتصــادایــراندائــمتحلیــلو
تفســیرداشــتهباشــندوآنچــهراازســویخودمــاندر
راســتایکمــکبــهتحریمهاســت،بــهبوتهفراموشــی

بســپارند!
ایــنمطلــبرانیــزهمــهمیداننــدکــهملــتایــران
اززمــانپیــروزیانقــالبتاکنــونتحــتتحریمهــای
ــلو ــازمانمل ــتس ــورایامنی ــکا،ش ــونآمری گوناگ
ــی ــوده،ول ــدهب ــاالتمتح ــاای ــوب ــورهایهمس کش
توانســتهاســتبــاوجــودضعفهــاوناکارآمدیهــای
ــهراه ــذاردوب ــاراپشــتســربگ ــی،تحریمه مدیریت

خــودادامــهدهــد.
پررنــگجلــوهدادنتحریمهــادرداخــلهمگامشــدن
دنبــال آمریکاییهــا کــه اســت سیاســتی بــا
میکننــد.مقامــاتورســانههایآمریکایــی،غربــیو
عربــیســعیمیکننــددرجنــگروانــیواقتصــادی
کــهعلیــهجمهــوریاســالمیآغــازکردهانــد،القــاکنند
ــادرخواهــدآورد؛ ــرانراازپ تحریمهــایاقتصــادیای
ــی ــدتحریمهای ــررمیگوین ــکامک ــانههایآمری رس
ــر ــردهاســت،تأثی ــرانوضــعک ــهای ــکاعلی ــهآمری ک
خــودراخواهــدگذاشــتووضــعموجــوددرایــرانرا

ــد. ــوانمیکنن ــاعن ــنتحریمه ــرهمی ــهخاط ب
مــردممــامیداننــدحقیقــتچیــزدیگــریاســت.
ــه ــتک ــالاس ــران4۰س ــهای ــردک ــادب ــدازی نبای
تحریــماســت؛حتــیشــدیدترازتحریمهایــیراکــه
اکنــونآمریــکاعلیــهایــرانوضــعکــرده،پشــتســر
ــدهاســت.درجنــگنظامــی گذاشــتهوآســیبیندی
ــود،ســربلند ــماقتصــادیهــمب کــههمزمــانتحری
بیــرونآمــد؛حــاالنیــزایــنفــرازرابــاپیــروزیپشــت
ــدفاز ــده ــرمیرس ــهنظ ــت.ب ــدگذاش ــرخواه س
پررنــگجلــوهدادنتأثیــرتحریمهــایاقتصــادی
توســطگروهــیترســویــادلــدادهبــهغــرب،تــندادن
ــن ــفانهچنی ــد؛متأس ــکاباش ــاآمری ــرهب ــهمذاک ب
ــایسیاســیو سیاســتیازســویبعضــیجریانه

شــخصیتهادیــدهمیشــود.
جمهــوریاســالمیایــرانازظرفیتهــایبســیار
ــر ــود،تأثی ــننب ــرچنی ــت؛اگ ــورداراس ــیبرخ بزرگ
تحریمهــایاقتصــادیمیتوانســتاوضــاعرابســیار
ــت. ــدهاس ــننش ــمچنی ــامیبینی ــد؛ام ــمکن وخی
نمونههایــیوجــودداردکــهآمریــکاتحریمهــای
ــهبعضــیکشــورهاهمچــونعــراق، اقتصــادیراعلی
ــا ــردهاســت،ام ــالک ــرهشــمالیو...اعم ــال،ک ونزوئ
تأثیــریکــهبــرآنهــاگذاشــتهقابــلمقایســهبــاایــران

نیســت.
اکنــونمهمتریــنموضوعــیکــهبایــدمســئوالن
بــرآنتمرکــزداشــتهباشــند،مســائلیاســتکــهدر
ــد؛اینکــه ــاقمیافت ــهاقتصــادیاتف داخــلودرزمین
همــهکاالهــاونیازهــایمــردمدرکشــوروجــودداردو
هیــچکمبــودیدیــدهنمیشــود،امــاشــاهدافزایــش
ــتیم، ــیهس ــهوغیرقانون ــوربیروی ــهط ــاب قیمته
ــش ــهافزای ــوالتروزان ــاومحص ــت.کااله بیمعناس
قیمــتدارنــد؛آنهــمکاالهایــیکــهدرداخــلتولیــد

میشــوندوصددرصــدایرانیانــد.
مســئوالنچنیــنشــرایطیرامیبیننــدوبــرای
ــرانجــام جلوگیــریازصعــودقیمتهــااقدامــیمؤث
نمیدهنــدوفقــطبــهابــرازتأســفبســندهمیکننــد؛
درحالــیکــهبــانظــارتوکنتــرلمیتواننــدازچنیــن

پدیــدهایجلوگیــریکننــد.
و ناکارآمــدی اکنــون اقتصــادیکشــور مشــکل
ضعــفدربخشهــایمهــماقتصــادیکشــوراســت.
مقصردانســتنتأثیــرتحریمهــایاقتصــادیبــهنظــر
میرســدانحرافــیاســتکــهبرخــیدرصــددتشــدید
آنهســتند؛شــایدبــاایــنبزرگنمایــیبتواننــد
مــردمرابــرایحــلمشــکالتاقتصــادیبــهســوی
ــد. ــککنن ــکانزدی ــاآمری ــرهب ــهمذاک ــتدادنب رضای
مــردمدردوران4۰ســالهانقــالباســالمیبــهنیــروو
توانمنــدیداخــلتوســلجســتندوتوانســتندکشــور
ــزدر ــدوهرگ ــاتدهن ــفنج ــایمختل راازتوطئهه
بدتریــنشــرایطدســتبــهدامــندیگــرانودشــمنان
ــدو ــامیدانن ــردمم ــّلمم ــدرمس ــدند.ق ــودنش خ
ــه ــکاعلی ــایاقتصــادیآمری ــهتحریمه ــدک میبینن
ایــرانناکارآمــداســتونمیتوانــدباعــثاصلــی
ــه بهوجودآمــدنشــرایطاقتصــادیموجــودباشــد.ن
اینکــهبیخاصیــتباشــد،بلکــهبســیارکماثــرخواهــد

بــود.
مســئوالنومــردمبایــداصــالحامــوراقتصــادیوحل
مشــکالترادرداخــلجســتوجوکننــدکــهدولــتدر
ایــنامــرنقــشاصلــیراداردومــردمنیــزصاحباثر
زیــادیهســتند.درماجــرایتحریمهــایاقتصــادیو
تأثیــرآنبــراقتصــادکشــوربزرگنمایــیمیشــود.بــا
بزرگنمایــیســعیبــرایــناســتکــهافــکارعمومــی
نیــزمنحــرفشــود.ایــرانبــهخاطــرمنابــع،ذخایــرو
ظرفیتهــایبســیاریکــهدارد،توانایــیآنراداردکــه
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رویداد هفته

اقتصاد در هفته ای که گذشت
گروه اقتصاددامون رشیدزاده

D.Rashidzade@eskimia.ir

بــه مــرور مهم تریــن عناویــن خبــری اقتصــاد در 
هفتــه گذشــته خواهیــم پرداخــت.

- هفتــه گذشــته باالخــره لیســت اســامی اعضای 
هیئت مدیــره شــرکت های زیرمجموعــه شســتا و 
صنــدوق بازنشســتگی توســط وزارت تعــاون، کار و 
رفــاه اجتماعــی منتشــر شــد؛ لیســتی کــه در آن 
ــاله  ــرد ۸۲ س ــال 67 و پیرم ــد س ــوان متول از ج
تــا مدیــران چندشــغله و نماینــده مجلــس دیــده 

می شــود.
ــه  ــان اینک ــا بی ــزی ب ــک مرک ــس کل بان - رئی
بــه زودی تمهیــدات نحوه بازگشــت ارز صــادرات به 
چرخــه اقتصــاد کشــور را اعالم خواهیم کــرد، تأکید 
کــرد: صــادرات ریالــی بــه مثابه خــروج ســرمایه از 

کشــور اســت.
- شــرکت ســایپا در بخشــنامه ای قابــل تأمــل بــه 
نمایندگی هــا اعــالم کــرد مشــتریانی که ســاندرو و 
تنــدر ۹۰ ثبت نــام کرده انــد، می تواننــد محصــوالت 
ــودروی  ــای خ ــه  ج ــا را ب ــا تیب ــد ی ــواده پرای خان

ثبت نامــی خــود تحویــل بگیرنــد.
- نایب رئیــس شــورای ملــی زعفــران گفــت: 
امســال کشــاورزانی کــه زعفــران کشــت کرده انــد، 
نســبت به دیگــر تولیدکننــدگان، رضایت بیشــتری 

دارنــد. 
ــری از ســخنان  ــری در بخــش دیگ غالمرضــا می
خــود بــه ثبات قیمــت طــالی ســرخ در بازار اشــاره 
کــرد و ادامــه داد: حداقــل قیمــت زعفــران کیلویــی 
6 میلیــون و حداکثــر قیمت آن ۱۲ میلیــون تومان 
اســت؛ ایــن قیمت هایــی اســت کــه مــا محصــول 

را از کشــاورزان خریــداری می کنیــم.
- یــک کارشــناس مالــی، بزرگ تریــن ایــراد 
قوانیــن مالیاتــی کشــور را اجــرای تنبیهــی مالیات 

ــت.  دانس
و  آمــار  کارشــناس  ســاداتی،  نویــد  ســید 
ــا ایســنا، در تشــریح  ــزی، در گفت وگــو ب برنامه ری
ــاده  ــان س ــه زب ــرد: ب ــار ک ــی اظه ــات تنبیه مالی
هرچــه شــرکت تولیــدی یــا کســب و کار مدنظــر 
ــود،  ــر ش ــد و بزرگ ت ــدا کن ــتری پی ــعه بیش توس
ــه می شــود،  ــرای آن در نظــر گرفت ــه ب ــی ک مالیات

ــود.  ــد ب ــتر خواه بیش
وی مالیــات تنبیهــی را بزرگ تریــن ایــراد ســازمان 
مالیاتــی کشــور دانســت و خاطرنشــان کــرد: ایــن 
مالیــات در شــرایطی اعمــال می شــود کــه همــه 
جوانــب قوانیــن مالیاتــی لحاظ نشــده و هیچ نگاه 
و توجهــی بــه میــزان ســرمایه بــه کار گرفته شــده 
آن  پرســنل شــاغل  تعــداد  یــا   در مجموعــه 

نمی شود. 
دلیــل شــفاف نبودن  بــه  عبارتــی دیگــر  بــه 
ــه  ــرکت ها، هرچ ــاب های ش ــه حس ــی ب دسترس
ــات  ــد مالی ــوند بای ــر ش ــرکت ها بزرگ ت ــن ش ای
بیشــتری بپردازنــد کــه در ایــن صــورت گویــی بــا 
درآمــد بیشــتر بــا پرداخــت مالیــات بیشــتر تنبیــه 

می شــوند.
- بــا وجــود ادامــه بررســی و تــالش برای رســیدن 
بــه اجمــاع نظــری کاربــردی بــرای مباحــث مربوط 
ــن در  ــع بنزی ــر توزی ــت بهینه ت ــوه مدیری ــه نح ب
ــدن  ــهمیه بندی و چندنرخی ش ــث س ــور، بح کش
ایــن فــرآورده نفتــی تــا اطــالع ثانــوی بــه تعویــق 

افتــاده اســت.

اخبار اقتصادی

دالل بازی زیر پوست آجیل
ــوف  ــت: صن ــکبار گف ــل و خش ــه آجی ــس اتحادی رئی
ــای  ــدید تقاض ــش ش ــل کاه ــه دلی ــکبارفروش ب خش
ناشــی از گران شــدن قیمت هــا تحــت فشــار هســتند. 
مصطفــی احمــدی دربــاره دالیــل افزایــش قیمــت انواع 
خشــکبار در بــازار اظهــار کــرد: بعضــی از کاالهــای صنف 
مــا ماننــد پســته بــا توجــه بــه اینکــه صادراتی هســتند، 
از افزایــش نــرخ ارز تأثیــر می گیرنــد و از طرفــی بخــش 
ــردو و  ــز گ ــد مغ ــا مانن ــف م ــای صن ــری از کااله دیگ
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــز ب ــردان نی ــدو و آفتاب گ ــم ک تخ
وارداتــی هســتند، از افزایــش نــرخ ارز تأثیــر مســتقیم 

می گیرنــد. 
وی افــزود: علــت افزایــش قیمــت تخمــه آفتاب گــردان 
ــرخ ارز اســت کــه از هــر  ــه دلیــل افزایــش ن ــازار ب در ب
ــان رســیده  ــزار توم ــه ۲۰ ه ــان ب ــزار توم ــرم ۸ ه کیلوگ
ــی  ــای جهان ــن محصــوالت در بازاره ــت ای اســت؛ قیم
ــول  ــا اینکــه ارزش پ ــا توجــه ب تغییــری نکــرده، امــا ب
ــن  ــده، ای ــتر ش ــرخ دالر بیش ــه و ن ــش یافت ــا کاه م
محصــوالت نیــز بــا قیمت هــای بیشــتری در مقایســه 

ــد.  ــروش می رس ــه ف ــل ب ــا قب ب
احمــدی گفــت: صنــوف مــا فــروش ندارنــد؛ بــه طــوری 
کــه برخــی از همــکاران مــا در روز فقط دو کیلوگــرم گردو 
ــوان  ــروش نمی ت ــزان ف ــن می ــا ای ــه ب ــد ک فروخته ان

ــل کــرد.  هزینه هــای اداره واحــد صنفــی را تقب
رئیــس اتحادیــه آجیــل و خشــکبار در پاســخ بــه اینکــه 
ــل افزایــش قیمــت خشــکبار در  ــا واقعــا همــه دالی آی
بــازار ناشــی از خشکســالی، ســرمازدگی و افزایــش نرخ 
ارز اســت، گفــت: تمــام دالیــل افزایش قیمت خشــکبار 
ایــن مــوارد نیســت و 3۰درصــد ایــن افزایــش قیمت هــا 

نیــز بــه دلیــل دالل بازی اســـت.

دروغ بزرگ سیاستمداران آمریکا: 
تحریم دارویی نکردیم

ثانویــه  تهدیــد  و  بانکــی  شــدید  تحریم هــای 
شــرکت هایی کــه بــا ایــران همــکاری می کننــد، تقریبــا 
همــکاری شــرکت های دارویــی را بــا ایــران غیرممکــن 
کــرده اســت. دولــت ترامــپ می گویــد تحریم هــا 
ــدارد؛  تأثیــری روی تجــارت کاالهــای انسان دوســتانه ن
امــا بســیاری بــه ایــن موضــوع بــا شــک و تردیــد نــگاه 

می کننــد.
یــک واردکننــده دارو در ایــن زمینــه گفــت: تحریم هــای 
بانکــی باعــث شــده اســت مشــتریان اروپایــی و 
ــرد  ــران دلس ــه ای ــه واردات دارو ب ــبت ب ــی نس آمریکای
شــوند و منتظــر یــک نشــانه هســتند تا بفهمنــد معامله 

ــا کــدام بانــک بــرای آن هــا خطرنــاک نیســت.  ب
وی دربــاره ایــن موضــوع توضیــح داد: بــه علــت نبــود 
بانک هــا پرداخــت پــول بــه اروپــا غیرقابــل اتــکا و ایــن 
باعــث می شــود معاملــه بــا شــرکت اروپایــی کــه حتــی 
ــا مشــکل  ــران اســت، ب ــه ای ــان صــادرات دارو ب خواه

مواجــه شــود.
همچنیــن مســائل اقتصــادی، این مشــکالت را تشــدید 
کــرده اســت. کاهــش ارزش ریــال باعــث شــده اســت 
هزینــه خریــد دارو در ایــران افزایــش پیــدا کنــد. 
آقــای کریمــی قبــال بــا ۲۸ دالر بــرای پــدرش دارو 
می خریــد؛ امــا اکنــون ایــن قیمــت بــه ۴3 دالر رســیده 
اســت. بعضــی مواقــع هــم ایــن کمبــود دارو بــه علــت 
انبارکــردن آن توســط بیمــاران و اقدامــات دولــت بــرای 

ــد. ــه وجــود می آی ــا ب ــزان داروه ــرل می کنت
ــالمت روان  ــص س ــه ۲۰۰ متخص ــک ب ــی نزدی به تازگ
دربــاره کاهــش میــزان دارو نامــه ای بــه مســئوالن ایران 
ــا  ــی از امض ــی، یک ــین جالل ــر امیرحس ــتند. دکت نوش
کننــدگان ایــن نامــه، در این بــاره گفــت: حتــی بعضــی 
داروهــای تولیــد داخــل بــه مــواد اولیــه ای نیــاز دارنــد 

ــوند. ــا وارد نمی ش ــت تحریم ه ــه عل ــه ب ک

کیمیای وطن سجاد کمالی
S.Kamali@eskimia.ir

»تحریــم«، واژه پرکاربــرد کارشناســان ایرانــی در 
ایــن روزهاســت. بــا آغــاز دور جدیــد تحریم های 
آمریــکا بســیاری از مــردم نگــران ایــن هســتند 
ــر ســر اقتصــاد ایــران چــه خواهــد آمــد.  کــه ب
تجــارت از مهم تریــن ارکان اقتصــاد ایــران اســت 
کــه در عصــر تحریــم بــا مشــکل مواجــه خواهــد 
شــد و راهبردهایــی الزم اســت کــه دولــت بایــد 
ــد. از طرفــی  ــرای فــرار از تحریــم پیگیــری کن ب
برنامــه تلویزیونــی »ثریــا« به تازگــی بــا پخــش 
ــی  مســتندی نشــان داد حضــور کاالهــای ایران
ــن رو  ــت؛ از همی ــف اس ــیار ضعی ــراق بس در ع
بــا دکتــر یحیــی آل اســحاق، رئیــس اتــاق 
بازرگانــی ایــران و عــراق و وزیــر بازرگانــی دولــت 

ــو نشســتیم. ــه گفت وگ ســازندگی، ب
 به نظر شما برای اینکه تجارت ایران 

در عصر تحریم دچار مشکل نشود، 
باید روی رابطه تجاری با کدام کشورها 

سرمایه گذاری کرد؟
تجــاری،  روابــط  توســعه  راه  مناســب ترین 
بــا کشــورهای همســایه  گســترش روابــط 
اســت. مــا یــک بــازار ۴۰۰ میلیونــی بــه شــعاع 
همســایه های ایــران داریــم کــه می توانیــم 
ــا،  ــی از آن ه ــیم و یک ــته باش ــوذ داش در آن نف
ــارت  ــرای تج ــراق ب ــت ع ــت. ظرفی ــراق اس ع
دالر  میلیــارد   ۲۰ ســالیانه  حــدود  مــا   بــا 

است. 

هم اکنــون مــا بــا عــراق حــدود ۱۲ میلیــارد دالر 
ــه  ــم آن را ب ــه می توانی ــم ک ــه تجــاری داری رابط
ــه هــم  ــا ترکی ــارد دالر هــم برســانیم. ب ۲۰ میلی
می توانیــم روابــط تجــاری را تــا 3۰ میلیــارد 
ادامــه دهیــم. ما با ۱5 کشــور همســایه هســتیم 
و بــا همــه این هــا می توانیــم مــراودات در 
ــات و  ــارت کاال و خدم ــت کاال، تج ــوزه ترانزی ح

ــیم.  ــته باش ــادی داش ــای اقتص همکاری ه

بزرگــی  بســیار  ظرفیت هــای  بازارهــا  ایــن 
هســتند. مــا می توانیــم تجــارت خــود بــا 
کشــورهای همســایه را تــا حــد ســه برابــر هــم 

راه اســت؛ ایــن مناســب ترین  برســانیم. 
ضمــن اینکــه بایــد در رابطــه بــا بقیــه کشــورها 
مــا نوعــی تهاتــر را انجــام دهیــم؛ یعنــی اینکه در 
مقابــل واردات، صــادرات را هــم بــه آن ها داشــته 

باشــیم. ایــن راه هــم ممکــن اســت. 

نــوع دیگــری از همکاری هــای مــا، بحــث 
ــت  ــه موقعی ــه ب ــا توج ــا ب ــت. م ــت اس ترانزی
ژئوپولیتیکــی کــه در منطقه داریــم، دروازه طالیی 
بــرای شــمال و جنــوب و شــرق و غرب هســتیم 
ــی  ــات بازرگان ــوان خدم ــه براســاس آن می ت ک

ــامان داد. ــی را س مفصل
 درباره ضرورت وجود و گسترش 

پیمان های پولی دوجانبه توضیح دهید.
ــژه در  ــت؛ به وی ــی اس ــیار کار خوب ــن کار بس ای
ــن شــرایط حســاس کــه یکــی از معضــالت  ای
دنیــا تســلط دالر بــر اقتصــاد اســت و همــه جای 
ــای  ــلطه دالر بازتاب ه ــدند س ــه ش ــا متوج دنی
ــن  ــردم دارد؛ از چی ــی م ــی در زندگ ــیار منف بس
و روســیه گرفتــه تــا خیلــی از کشــورها بــه 
 دنبــال ایــن هســتند کــه از ایــن ســلطه خــالص 

شوند. 
حتــی اتحادیــه اروپــا بــه دنبــال ایــن اســت کــه 
از ایــن ســلطه رهایــی یابــد. در حــال حاضــر 6۰ 
ــد  کشــور هســتند کــه ایــن کار را شــروع کرده ان
ــی  ــه زندگ ــلطه را از صحن ــن س ــد ای و امیدوارن

اقتصــادی خــود بیــرون کننــد. 
مــا اگــر بتوانیــم بــا همــه کشــورها رابطــه پولــی 
دوجانبــه داشــته باشــیم، بســیار عالــی اســت. 
 ایــن را چیــن شــروع کــرده و موفــق هــم بــوده 
ــور  ــا 6۰ کش ــم ب ــه گفت ــور ک ــت و همان ط اس

ــد.  ــه می کن ــودش معامل ــول خ ــاس پ براس
در شــرایطی کــه آمریــکا بــه دلیل تســلط بــر دالر 
می گویــد بــرای معامــالت بیــش از ۱۰ هــزار دالر 

بایــد از مــن مجــوز بگیریــد، مــا بایــد معامــالت 
بــا دالر را حــذف کنیــم تــا بتوانیــم تجــارت خــود 

را به راحتــی انجــام دهیــم.
 برنامه تلویزیونی »ثریا« 

 به تازگی مستندی را پخش کرد 
و نشان داد حضور تجاری ایران در عراق 

ضعیف است؛ چرا وضعیت رابطه تجاری 
با عراق این گونه است؟

ایــن حــرف اشــتباهی اســت. تــا پیــش از ایــن 
ــن  ــا چی ــا اول ب ــاری م ــط تج ــترین رواب بیش
ــال ۹7  ــی از اول س ــود؛ ول ــارات ب ــا ام ــد ب و بع
یعنــی در هفــت مــاه گذشــته بیشــترین روابــط 
ــون عــراق  ــا عــراق اســت. هم اکن تجــاری مــا ب
ــادالت تجــاری  اولیــن کشــور از نظــر حجــم مب
مــا بــا دنیاســت. شــاید ایــن مســتند مربــوط به 
دو ســه ســال قبــل باشــد. هم اکنــون آمارهــای 
رســمی نشــان می دهــد اولیــن طــرف تجــاری 

ایــران، عــراق اســت.
 برخی می گویند برای تحقق اقتصاد 
مقاومتی باید اتاق های بازرگانی منحل 

شوند؛ نظر شما در این باره چیست؟

منحل کــردن اتاق هــای بازرگانــی مشــکلی را 
حــل نمی کنــد. در شــرایطی کــه می گوییــم 
و  دربیایــد  دولتی بــودن  از  بایــد  اقتصــاد 
در دســت مــردم قــرار بگیــرد، نهــادی کــه 
و  بخــش خصوصــی  و  اقتصــادی  فعــاالن 
 مردمــی را ســامان می دهــد، اتــاق  بازرگانــی 
اســت. هیــچ کشــوری را نداریــم کــه اتــاق 

بازرگانــی نداشــته باشــد. 
ــل  ــود کــه اوای ــی بحثــی ب ــاق بازرگان انحــالل ات
ــت چــپ داشــتند و  ــه ذهنی ــرادی ک انقــالب اف
ــای اقتصــاد  ــی را مخــل فعالیت ه ــاق بازرگان ات

ــد.  ــال آن بودن ــتند، دنب ــی می دانس دولت
آنهــا می گفتنــد اتاق هــای بازرگانــی را بایــد 
ــع دولتی شــدن اقتصــاد  ــرا مان منحــل کــرد؛ زی

ــت.  اس
حــاال کــه 3۰ ســال از ایــن حرف هــا گذشــته و 
ایــن حرف هــا را زدنــد، پــس دوبــاره بــه عقــب 
حرف هــا گذشــته  ایــن  عمــر   برگشــته اند. 
در  بازرگانــی  اتاق هــای  البتــه  اســت. 
اصــالح  بایــد  برنامه هــا  و  جهت گیری هــا 

شــوند.

ــودی  ــد رک ــت: رون ــالک گف ــاوران ام ــه مش ــس اتحادی نایب رئی
بــازار مســکن تــا پایــان پاییــز همچنــان ادامــه دارد و قیمت هــا 

ــد.  ــری نمی کن ــز تغیی نی
حســام عقبایــی افــزود: معامــالت مســکن رونــد نزولی بــه خود 
ــاه  ــاه ۲6درصــد، مردادم ــه در تیرم ــوری ک ــه ط ــه اســت؛ ب گرفت
36درصــد، شــهریور ۴6درصــد و مهرمــاه ۴۰درصــد کاهــش 

داشــته اســت. 
وی رکــود حاکــم بــر بــازار مســکن را نتیجــه افزایــش قیمت هــا 
دانســت و بــا اشــاره بــه اینکــه براســاس آمــار، قیمــت مســکن 
۸3درصــد افزایــش پیــدا کــرده اســت، گفــت: در تهــران میانگین 
ــی  ــت؛ یعن ــان اس ــزار توم ــون و 6۰۰ ه ــکن ۸ میلی ــت مس قیم
قیمــت یــک آپارتمــان 5۰ متــری معــادل  ۴5۰ میلیــون تومــان 

اســت. 
کــرد:  اضافــه  امــالک  مشــاوران  اتحادیــه   نایب رئیــس 

ــرا در  ــود؛ زی ــد ب ــاوت خواه ــد در فصــل زمســتان متف ــن رون ای
نیمــه دوم بهمن مــاه بــه دلیــل نزدیکــی بــه ســال جدیــد افــراد 
زیــادی قصــد خریــد مســکن را دارنــد و ایــن امــر باعــث افزایش 

معامــالت مســکن می شــود. 
ــرایط  ــرد: ش ــد ک ــالک تأکی ــاوران ام ــه مش ــس اتحادی نایب رئی
ــر  ــد. اگ ــر می کن ــازار ارز تغیی ــرایط ب ــا ش ــز ب ــکن نی ــازار مس ب
ــازار  ــه تغییــر قیمتــی در ب ــد، هیچ گون ــازار ارز ثابــت باقــی بمان ب
نخواهیــم داشــت؛ امــا اگــر قیمــت ارز رونــد کاهشــی یابــد یــا 
ــتان ۹7   ــه اول زمس ــم نیم ــی می کنی ــد، پیش بین ــری نکن تغیی
ــاط  ــی نق ــکن در بعض ــت مس ــی در قیم ــت حباب ــک شکس ی

داشــته باشــیم. 
و  راه  وزارت  مســکن  برنامــه  در  تغییــری  اگــر  وی گفــت: 
شهرســازی صــورت نگیــرد، رونــد رکــودی ایــن بــازار تا 6 مــاه اول 

ــود. ــد ب ــه دار خواه ۹۸ ادام

ســید مرتضــی خاتمــی، نماینده مــردم زنجــان در مجلس، 
بــا تأکیــد بــر اینکــه تهیه نــان مرغــوب و باکیفیت، شــرایط 
ــرد،  ــم ک ــه آن را فراه ــد زمین ــه بای ــد ک ــوب می خواه مطل
گفــت: در ســال های اخیــر کیفیــت نــان در ســطح کشــور 
کاهــش یافتــه اســت. امــروز با شــرایط اقتصادی ســختی 
ــان  ــه ن ــرایطی مطالب ــن ش ــم و در چنی ــور مواجهی در کش

باکیفیــت از نانوایــان بی انصافــی اســت. 
ــی  ــورد ارزیاب ــان م ــت ن ــد قیم ــرد: بای ــان ک ــی بی خاتم
کارشناســانه قــرار گیــرد و در تعرفه گــذاری بازنگــری شــود 
ــان حــل  ــت ن ــا را در کیفی ــوان مشــکالت نانوایی ه ــا بت ت

کــرد. 
نماینــده مــردم زنجــان در مجلــس افــزود: نان با ســالمت 
جامعــه ارتبــاط مســتقیم دارد و هرچــه همراهی بیشــتری 
ــان ســالم داشــته باشــیم، در جهــت ســالمت  ــه ن در تهی

جامعــه گام برداشــته ایم؛ بنابرایــن دولــت و دســتگاه های 
ــت  ــد در جه ــئوالن بای ــه مس ــس و هم ــط و مجل ذی رب

گره گشــایی از مشــکالت صنــف نانــوا تــالش کننــد. 
ســید مرتضــی خاتمــی، نماینــده مــردم زنجــان در 
ــان  ــان از زم ــت ن ــه کیفی ــرد: پروس ــح ک ــس، تصری مجل
کاشــت گنــدم تــا زمــان نگهــداری نــان را شــامل می شــود 
و همــه شــرایط بایــد بــه گونــه ای باشــد تــا بتــوان کیفیــت 
نــان را افزایــش داد. طبــخ نــان حتــی بــه شــرایط اقلیمــی 
و هوایــی نیــز وابســته اســت؛ بــه هــر حــال بایــد شــرایط 
ــم.  ــم کنی ــول فراه ــن محص ــت ای ــد باکیفی ــرای تولی را ب
تولیــد نــان بــا هزینــه زیــادی انجــام می شــود و همیــن 
امــر در کیفیــت نــان اثرگــذار اســت و گاهــی بیماری هــای 
نــان  کیفیــت  بــه  بی توجهــی  نتیجــه   گوارشــی 

است.

 ۷  ۷00 درصد،افزایشتسهیالتاعطاییبانکها۱0  دالر،قیمتزعفرانایراندربازارجهانی میلیونتن،وارداتکاالهایاساسی
بررســی آمــار عملکــرد بانک هــا و مؤسســات اعتبــاری کشــور 
حاکــی اســت کــه مبلــغ کل تســهیالت اعطایــی در شــهریور 
امســال نســبت بــه اســفند پارســال رشــد ۶.۸درصــدی داشــته 

اســت.
در حــال حاضــر هــر کیلوگــرم زعفــران ایرانــی 700 تــا 1000 دالر 

ــه می شــود. معامل

براســاس تازه تریــن آمــار تجــارت خارجــی کشــور در هفــت ماهــه 
ســال  جــاری بیــش از 10 میلیــون تــن کاالی اساســی وارد کشــور 

شد.

3 قتصـــاد ا

،،
مناسب ترین راه توسعه روابط تجاری، 
گسترش روابط با کشورهای همسایه 
اســت. مــا یــک بــازار 400 میلیونــی بــه 

شــعاع همســایه های ایــران داریــم

نخســتین جلســه رحمانــی، وزیــر جدیــد صمــت، بــا تشــکل ها بــا 
موضــوع صــادرات برگــزار شــد. 

وی در جلســه ای بــا کارکنــان و مدیــران وزارت صمــت، مشــورت بــا 
ــد ایــن  تشــکل ها و حــل مســائل صــادرات را از اولویت هــای جدی

وزارتخانــه اعــالم کــرده بــود.
رســول خلیفه ســلطانی، دبیــر انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد، ضمــن 
حضــور در ایــن جلســه، طــی گزارشــی جزئیــات درخواســت 

فوالدی هــا را تشــریح کــرد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه روش غلــط تعییــن ارزش پایــه صادراتــی 
باعــث شــده اســت واحدهــای فــوالدی صادرکننــده مجبــور باشــند 
بیــش از قیمــت واقعــی صــادرات محصوالتشــان تعهــد بازگشــت 
ــن  ــه ای ــدان معناســت ک ــر ب ــن ام ــت: ای ــد، گف ــی بدهن ارز صادرات
ــدارد،  ــی ن ــود خارج ــه وج ــت ارزی ک ــرای بازگش ــد ب ــا بای واحده
تعهــد بدهنــد. در یــک مــاه گذشــته واحدهــای فــوالدی صادرکننــده 
ــدود  ــرک، ح ــی در گم ــه صادرات ــت نبودن ارزش پای ــت درس از باب
ــر قیمــت واقعــی صــادرات، پیمــان ارزی  ــون دالر مــازاد ب ۱5 میلی
ســپرده اند کــه ممکــن اســت ابعــاد حقوقــی پیــدا کنــد؛ بنابرایــن 
کارگــروه بررســی ارزش پایــه صادراتــی بایــد ســریع بــرای اصــالح 

ــد. ــدام کن ــا اق ــن نرخ ه ای
دبیــر انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد افــزود: صادرکننــدگان فــوالد بــه 
ناحــق و بــه دلیــل آمــار اشــتباه متهــم بــه بازنگردانــدن ارز صادراتــی 
خــود شــده اند؛ در حالــی کــه قضاوت هــا براســاس اطالعــات 

ــت دار انجــام می شــود.  نادرســت و شــاید جه

واحدهــای تولیــدی صادرکننــده فــوالد بــرای حضــور بلندمــدت در 
ایــن عرصــه، قطعــا ارز صادراتــی خــود را بــا روش هــای مختلــف بــه 

چرخــه اقتصــادی کشــور بازمی گرداننــد.
ــن  ــر ت ــد ه ــه تولی ــب ک ــن مطل ــان ای ــن بی ــلطانی ضم خلیفه س
فــوالد ۱۰۰ تــا ۱۲۰ دالر هزینــه ارزی دارد و ایــن مبلــغ صــرف واردات 
مــواد اولیــه و تجهیــزات مــورد نیــاز همچــون کک و زغــال ســنگ، 
فروآلیاژهــا، نســوزها، الکتــرود گرافیتــی و اقــالم این چنینــی 
می شــود، گفــت: در مقــررات پیمان ســپاری ارزی توجهــی بــه 
بازپرداخــت اقســاط وام هــای ارزی فوالدســازان و همچنیــن تفاوت 
منشــأ ارز در کشــور مقصــد صــادرات محصول و کشــور مبــدأ واردات 
ــه بیــان دیگــر، مثــال ارز  مــواد اولیــه و تجهیــزات نشــده اســت. ب
ــه  ــاز ب ــا وجــود نی ــده ب ــورو اســت و صادرکنن ــا ی ــی در اروپ صادرات
یــورو، بــرای واردات کاالیــی مثــل الکتــرود مجبــور اســت آن را بــه 
ســامانه نیمــا بازگردانــد؛ امــا ارز تخصیصــی بــه واردات یــوآن چیــن 
اســت کــه بــه درد واحــد تولیــدی بــرای واردات کاالی مــورد نیــازش 

نمی خــورد.
ــه  ــور ک ــروز کش ــاص ام ــرایط خ ــرد: در ش ــه ک ــان اضاف وی در پای
نیازمنــد حفــظ بازارهــای صادراتی و ارزآوری هســتیم، بایــد مقررات 
بــه گونــه ای باشــد کــه واحــد تولیــدی صادرکننــده بتواند بــا کمترین 
محدودیــت ممکــن، از ارز صادراتــی خــود بــرای واردات مــواد اولیــه 
ــد بوروکراســی های  ــه بای ــن زمین ــد و در ای ــاز اســتفاده کن ــورد نی م
اداری همچــون الــزام بــه اخــذ مجوزهــای متعــدد در حداقــل قــرار 

گیــرد تــا تولیــد و صــادرات آســیب کمتــری ببینــد.

ــش  ــای افزای ــا زمزمه ه ــن روزه ای
خــودرو شــدت گرفتــه  قیمــت 
ــه نظــر می رســد پشــت  اســت و ب
ایــن فشــارها بــرای گرانــی خــودرو 
ــال  ــه فع ــش از بقی ــروه بی ــک گ ی
شــده اند، بــه نــام »قطعه ســـازان«.

بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم، 
هم اکنــون بیــش از ۸۰درصــد از 
نیــاز صنعــت خــودروی کشــور 
داخلــی  قطعه ســازان  توســط 

تأمیــن و فقــط ۲۰درصــد از نیــاز خودروســازان داخلــی بــه ارزش 
تأمیــن می شــود. واردات  از طریــق  دالر  میلیــارد   ۴

ــن  ــع همگ ــی صنای ــن تخصص ــر انجم ــژاد، دبی آرش محبی ن
نیــرو محرکــه و قطعه ســازی خــودروی کشــور، معتقــد اســت: 
صنعــت قطعه ســازی کشــور بــا ایــن همــه ظرفیــت و توانمنــدی 
بــه دلیــل کمبــود نقدینگــی، مطالبــات معــوق از خودروســازان، 
کاهــش تولیــد خــودرو و قیمــت دســتوری خــودرو کــه موجــب 
ــد،  شــده خودروســازان، قیمــت تمام شــده قطعه ســاز را نپذیرن
در شــرایط نامطلوبــی بــه ســر می بــرد و ممکــن اســت اشــتغال 

موجــود بــا خطــر مواجــه شــود.
وی واردات قطعــات کامــل بــه جــای مــواد اولیــه توســط تعــداد 
ــش روی  ــر پی ــکل دیگ ــازان را، مش ــماری از قطعه س انگشت ش
ایــن صنعــت دانســت و گفــت: البتــه برخوردهــا بــا ایــن عــده 

معــدود انجــام شــده و در حــال پیگیــری اســت.
ــد  ــی تهدی ــه نوع ــل واردات ب ــن قبی ــژاد ای ــه محبی ن ــه گفت ب
اســت آن  در  موجــود  اشــتغال  و  قطعه ســازی   صنعــت 

ــده  ــراوان یادش ــکالت ف ــه از مش ک
ــد. ــج می برن ــز رن نی

ــدی  ــه مه ــه گفت ــه ب ــتغالی ک اش
ــن  ــس انجم ــب زاده، نایب رئی مطل
ــل و  ــر تعدی ــا خط ــازان، ب قطعه س
تعلیــق مواجــه اســت؛ بــه گونــه ای 
اســت کــه ایــن صنعــت تاکنــون 3۰ 
هــزار تعدیــل نیــرو و 7۰ هــزار نفــر 
تعلیــق داشــته کــه اگــر مشــکالت 
پیــش رو حــل نشــود، ایــن تعدیــل 

ــت. ــد یاف ــش خواه ــا افزای و تعلیق ه
ــگاه داری  ــی را ریشــه در بن ــن مشــکل اصل ــب زاده همچنی مطل
دولــت می دانــد و می گویــد: وزارت صنعــت در ســال های 
گذشــته بــه جــای سیاســت گذاری کالن،  سیاســت بنــگاه داری 
را در خودروســازی کشــور در پیــش گرفــت؛ البتــه خودروســازی 
ــه  ــت ک ــی داش ــودهای کالن ــت س ــای دول ــا حمایت ه ــم ب ه
متأســفانه بــه جــای اینکــه این ســودها صــرف توســعه محصول 

شــود، تقســیم شــد و عمــال نتیجــه ای نداشــت.
مشــکل  دیگــر  را  بی بازگشــت  ســرمایه گذاری های  وی 
ــاط  ــی نق ــد: در بعض ــد و می افزای ــور می دان ــازی کش خودروس
کشــور بــا فشــار نماینــدگان مجلــس واحدهــای خودروســازی 
بــه ظاهــر راه انــدازی شــده اســت؛ امــا در عمــل بــا یــک تریلــی 
ــور و گیربکــس آمــاده  ــی دیگــر موت ــا تریل ــاق رنگ شــده و ب ات
ــا تریلــی  بــه آن شهرســتان مــی رود، در آنجــا مونتــاژ شــده و ب
ــرمایه گذاری  ــی س ــداق عین ــن مص ــه ای ــردد ک ــر برمی گ دیگ

بی بازگشــت و غیراقتصــادی اســت.

دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد:
صادرکنندگانفوالدبهناحقوبهدلیلآماراشتباه
متهمبهبازنگرداندنارزصادراتیخودشدهاند

پشتپردهفشارهابرایافزایشقیمتخودرو

استفاده واتس اپ از کدهای QR برای انتقال اطالعات
منابــع آگاه اعــالم کرده انــد واتــس اپ احتمــاال قصــد دارد بــه کاربــران امــکان دسترســی بــه یــک سیســتم جدید 
بــرای انتقــال اطالعــات مدنظــر را بدهــد. واتــس اپ کــه یکــی از محبوب تریــن و پرطرفدارتریــن اپلیکیشــن های 
 QR ــت ــردن قابلی ــا اضافه ک ــد ب ــر می رســد می خواه ــه نظ ــاال ب ــان محســوب می شــود، ح پیام رســان در جه
code بــه کاربرانــش ایــن امــکان را بدهــد تــا در صورتــی کــه می خواهنــد شــماره تمــاس و اطالعــات مربــوط 
بــه مخاطبــان را بــرای کســی بفرســتند، از ایــن سیســتم اســتفاده و بالفاصلــه اطالعــات موردنیــاز خــود را بــرای 
ــا  ــن کده ــرد. ای ــکن ک ــمند اس ــی های هوش ــک گوش ــه کم ــوان ب ــای QR را می ت ــد. کده ــال کنن ــران ارس دیگ
می تواننــد حــاوی اطالعاتــی نظیــر آدرس اینترنتــی، نــام، نشــانی، تلفــن، متــن دلخــواه یــا هــر اطالعــات دیگری 

باشـند.
ــورت  ــه ص ــه ب ــت ک ــا )Quick Response Code( اس ــریع« ی ــش س ــای واکن ــارت »کده ــف عب QR مخف
 UPC مربعی شــکل بــوده و نخســتین بــار توســط پژوهشــگری ژاپنــی ابداع شــد. برخــالف بارکدهــای اســتاندارد
ــا حــاوی اطالعــات بســیار بیشــتری  کــه از خطــوط عمــودی و اعــداد تشــکیل شــده اند، یــک کــد QR نه تنه

اســت، بلکــه می تــوان بــه ســرعت بــه اطالعــات گســترده ای کــه در آن وجــود دارد، دسترســی پیــدا کــرد.
ــد، رمزگشــایی می شــود و  ــت پشــتیبانی می کنن ــن قابلی ــه از ای ــه و سیســتم هایی ک ــا توســط رایان ــن کده ای

ــف دارد. ــای مختل ــددی در زمینه ه ــای متع کاربرده
البتــه هنــوز بــه صــورت رســمی توســط واتــس اپ اضافــه شــدن ایــن قابلیــت بــه پلتفــرم ایــن پیــام رســان 
اعــالم نشــده و هنــوز معلــوم و مشــخص نیســت کــه چنیــن ویژگــی بــه واتــس اپ اضافــه می شــود یــا خیــر.
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مبادالتبادالربایدحذفشود
می توانیم تجارت با کشورهای همسایه را به سه برابر برسانیم
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۴۱٬۹۶۰٬۰۰۰ ریال 

تمامسکهطرحقدیم

 $ ۱٬۱۸۶٫۵

اونسجهانیطال

۱۷٬۳۷۰٬۰۰۰ ریال 

مثقالطال

۴٬۰۱۰٬۱۰۰ ریال 

گرمطال

۴۵٬۴۰۰٬۰۰۰ ریال

 اتحادیه طال تمامسکهطرحجدید
جواهر و سکه 

تهران

ــت در بخشــنامه بودجــه ۹۸ اعــالم  دول
ــران در ســال  ــوق کارگ ــرده اســت حق ک
آینــده متوســط ۲۰درصــد افزایــش یابــد؛ 
ــنهاد و  ــه پیش ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــا  ــران ب ــوق کارگ ــب حق ــن و تصوی تعیی
ــت.  ــه دول ــی کار اســت، ن شــورای عال

در ضوابــط مالــی ناظــر بــر تهیــه و 
تدویــن الیحــه بودجــه ســال ۹۸ آمــده 
ــی و  ــی مل ــتگاه های اجرای ــت: دس اس
اســتانی ضریــب ریالــی افزایــش حقوق 
ــاظ  ــد لح ــط ۲۰درص ــور متوس ــه ط را ب
کننــد. رقــم قطعــی ضریــب بــه تصویب 

ــران خواهــد رســید. ــت وزی هیئ
دولــت همچنیــن در ایــن بخشــنامه 
ــوق  ــش حق ــت افزای ــرده اس ــالم ک اع
کار  قانــون  مشــمولین  دســتمزد  و 
تعییــن  ۲۰درصــد  مســتمری ها  و 
ــه  ــش ب ــی افزای ــم قطع ــود. رق می ش

تصویــب شــورای عالــی کار خواهــد 
رســید؛ ایــن درحالــی اســت کــه حقــوق 
و  ســوی کارگــران  از  بایــد  کارگــران 
کارفرمایــان پیشــنهاد شــود و در شــورای 
ــت  ــد؛ دول ــب برس ــه تصوی ــی کار ب عال
ــوان یکــی  ــه عن ــد ب و وزارت کار هــم بای
از ارکان ســه جانبه در تعییــن حقــوق 

نقش آفرینــی کننــد. کارگــران 

ایــن روزهــا در پــی کاهــش شــدید 
قــدرت خریــد کارگــران، نماینــدگان ایــن 
قشــر در شــورای عالــی کار در حــال 
رایزنــی بــرای افزایــش دوبــاره دســتمزد 
ــان  ــت کارفرمای ــا مخالف ــه ب ــتند ک هس
مواجــه شــده اســت. بــه نظــر می رســد 
پیشــنهاد کارگــران بــرای رقــم افزایــش 
مــزد ســال ۹۸ بیــش از ۲۰درصد باشــد.

پیشنهادافزایش۲۰درصدیحقوقکارگراندرسال۹۸
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  اخطار اجرایی 
کالســه :مشــخصات محکــوم علیــه : نــام :  مرتضــی 
موســوی      مجهــول المــکان  مشــخصات محکــوم 
لــه : نــام :  روح الــه یــزدی   نشــانی محــل اقامــت 
:  خــورزوق بلــوار ولــی عصــر – اســالم آبــاد روبــروی 
مســجد چهــارده معصــوم پشــت ایســتگاه اتوبــوس 
محکــوم بــه  بــه موجــب رای شــماره   555  تاریــخ  
97/6/12   حــوزه برخــوار شــورای حــل اختــالف 
شهرســتان برخــوار کــه قطعیــت یافتــه اســت .  
ــغ  ــه :پرداخــت مبل ــوم اســت ب ــه محک ــوم علی محک
ــماره 959878  ــه ش ــک ب ــت چ ــال باب 30/000/000 ری
تاریــخ  از  تادیــه  تاخیــر  احتســاب  و   95/12/1  –
صــدور چــک لغایــت زمــان تادیــه و پرداخــت مبلــغ  
1/975/000 ریــال هزینــه دادرســی رای صــادره غیابــی 
ــر عهــده محکــوم علیــه مــی  اســت و هزینــه اجــرا ب
ــاده 3۴  ــورا    م ــی ش ــان – قاض ــد . داوود صفی باش
قانــون اجــرای احــکام همیــن کــه اجرائیــه بــه 
ــف  ــه مکل ــوم علی ــد ، محک ــالغ ش ــه اب ــوم علی محک
اســت  ظــرف 10 روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا 
بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد 
یــا مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء 
محکــوم بــه از آن میســر باشــد در صورتــی کــه خــود 
را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد ، بایــد 
ــی خــود را  ــور صــورت جامــع دارای ــت مزب ظــرف مهل
بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد ، 

ــد  . ــالم نمای ــا اع صریح
شناسه :    2900۴

  اخطار اجرایی 
کالســه :  اخطــار اجرایــی : مشــخصات محکــوم 
ــول المــکان   ــی     مجه ــام :  شــهرام  هیبت ــه : ن علی
ــزدی    ــه ی ــام :  روح ال ــه : ن ــوم ل ــخصات محک مش
ــوار ولــی عصــر  نشــانی محــل اقامــت :  خــورزوق بل
ــوم  ــارده معص ــجد چه ــروی مس ــاد روب ــالم آب – اس
ــه موجــب  ــه  ب ــوس محکــوم ب پشــت ایســتگاه اتوب
رای شــماره   532  تاریــخ   97/6/11   حــوزه برخــوار 
شــورای حــل اختــالف شهرســتان برخــوار کــه قطعیت 
ــه :  ــه محکــوم اســت ب ــه اســت .  محکــوم علی یافت
ــال بابــت چــک هــای  ــغ 13/000/000 ری پرداخــت مبل
ــر  ــاب تاخی ــماره 11۴67 – 95/7/10  و احتس ــه ش ب
ــه و  ــه از تاریــخ صــدور چــک لغایــت زمــان تادی تادی
ــی  ــه دادرس ــال هزین ــغ  1/202/500 ری ــت مبل پرداخ
ــده  ــر عه ــه اجــرا ب ــی اســت و هزین رای صــادره غیاب
محکــوم علیــه مــی باشــد . داوود صفیــان – قاضــی 
شــورا    مــاده 3۴ قانــون اجــرای احــکام همیــن کــه 
اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــالغ شــد ، محکــوم علیه 
ــع  ــه موق ــاد آن را ب ــرف 10 روز مف ــت  ظ ــف اس مکل
اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه 
ــم و  ــه اجــرای حک ــد ک ــی کن ــی معرف ــا مال ــد ی بده
اســتیفاء محکــوم بــه از آن میســر باشــد در صورتــی 
ــد ،  ــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندان کــه خــود را قــادر ب
بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارایــی خود 
را بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد ، 

ــد  . صریحــا اعــالم نمای
شناسه :    292016

  اخطار اجرایی 
کالســه :  اخطــار اجرایــی :مشــخصات محکــوم 
ــکان   ــول الم ــل    مجه ــدون فاض ــام :  فری ــه : ن علی
ــزدی    ــه ی ــام :  روح ال ــه : ن ــوم ل ــخصات محک مش
ــوار ولــی عصــر  نشــانی محــل اقامــت :  خــورزوق بل
ــوم  ــارده معص ــجد چه ــروی مس ــاد روب ــالم آب – اس
ــب  ــه موج ــه ب ــوم ب ــوس محک ــتگاه اتوب ــت ایس پش
ــخ  97/6/11 حــوزه برخــوار  رای شــماره    533  تاری
شــورای حــل اختــالف شهرســتان برخــوار کــه قطعیت 
ــه :  ــه محکــوم اســت ب ــه اســت .  محکــوم علی یافت
پرداخــت مبلــغ 11/000/000 ریــال بابــت چــک بــه 
شــماره  685386 – 96/3/12 و احتســاب تاخیرتادیه 
از تاریــخ صــدور چــک لغایــت زمــان تادیــه و پرداخــت 
مبلــغ  1/187/500 ریــال بابــت هزینــه دادرســی 
ــده  ــرا برعه ــه اج ــت و هزین ــی اس ــادره غیاب رای ص
محکــوم علیــه مــی باشــد . داوود صفیــان – قاضــی 
شــورا    مــاده 3۴ قانــون اجــرای احــکام همیــن کــه 
اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــالغ شــد ، محکــوم علیه 
ــع  ــه موق ــاد آن را ب ــرف 10 روز مف ــت  ظ ــف اس مکل
اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه 
ــم و  ــه اجــرای حک ــد ک ــی کن ــی معرف ــا مال ــد ی بده
اســتیفاء محکــوم بــه از آن میســر باشــد در صورتــی 
ــد ،  ــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندان کــه خــود را قــادر ب
بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارایــی خود 
را بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد ، 

ــد  . صریحــا اعــالم نمای
شناسه :    292017 

رونوشت اگهی حصر وراثت 
اقــای جــالل اردبیلــی دارای  فرزنــد رضــا شناســنامه 
شــماره 927 به شــرح دادخواســت به کالســه 970۴00 
از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده 
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادوران میــالد اردبیلــی 
ــنامه ۴31075۴۴783  در  ــه شناس ــالل ب ــد ج فرزن
تاریــخ 97/05/31 اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود 
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصر 
اســت بــه : 1 – جــالل اردبیلــی پــدر متوفــی به شــماره 
شناســنامه 927 2 -  زهــرا ابــاذری مــادر متوفــی بــه 
ــی  ــری لیاول ــا باق ــنامه 1001 3 – پریس ــاره شناس ش
همســر متوفــی بــه شناســنامه ۴310979327 اینــک 
بــا انجــام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در 

یــک نوبــت اگهــی مــی نمایــد  تــا هــر کــس اعتراضی 
دارد و یــا وصیــت نامــه ای از متوفــی نــزد او باشــد از 
تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم 

دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.
ــتان  ــالف اس ــل اخت ــورای ح ــعبه 22 ش ــی ش قاض

ــن  قزوی

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه : 
139704002126000566/1

بدینوســیله بــه حمیدرضــا یــزدان پــور فرزنــد عبــاس 
بــه   12618150331 ملــی  بــا کــد   533 ش.ش 
ــوی  ــانی ک ــه کاش ــت ال ــان آی ــان، خیاب ــانی کاش نش
مدرســه کتابچــی پیمــان یــک بدهــکار پرونــده 
شــماره  بــه  و   13970۴002126000566/1 کالســه 
ــور پســت  ــزارش مام ــر گ ــه براب ــی 9700608  ک بایگان
ــی  ــالغ م ــت اب ــده اس ــناخته نگردی ــما ش ــانی ش نش
ــرارداد بانکــی 269۴۴6066 مــورخ  ــر ق گــردد کــه براب
ــک  ــعب بان ــت ش ــما و مدیری ــن ش 139۴/10/08بی
ســپه منطقــه اصفهــان مبلــغ 120/906/917 ریــال 
بابــت اصــل طلــب و 22/257/960 ریــال بابــت 
ــه  ــر تادی ــال خســارت تاخی ســود و 22/518/536 ری
ــغ  ــه مبل ــخ روزان ــن تاری ــخ 97/0۴/31 و از ای ــا تاری ت
105/903 ریــال بدهــکار مــی باشــید کــه بــر اثــر عــدم 
پرداخــت وجــه بســتانکار درخواســت صــدور اجرائیــه 
ــه صــادر و  ــی اجرائی نمــوده پــس از تشــریفات قانون
بکالســه فــوق در ایــن اجــراء مطــرح مــی باشــد لــذا 
طبــق مــاده 18/19 آئیــن نامــه اجرائــی مفــاد اســناد 
رســمی بشــما ابــالغ مــی گــردد از تاریــخ انتشــار ایــن 
ــت  ــوب اس ــه محس ــالغ اجرائی ــخ اب ــه تاری ــی ک آگه
ظــرف مــدت ده روز نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود 
ــی  ــار اگه ــدون انتش ــورت ب ــن ص ــر ای ــدام و در غی اق
دیگــری عملیــات اجــرای طبــق مقــررات علیــه شــما 

ــد شــد. ــب خواه تعقی
اداره ثبت اسناد کاشان  م/الف 29052۴

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــه  شناســنامه شــماره  ــادی ب آقــای جــواد زارع باقرآب
ــه کالســه 1138/97 از  ــه شــرح دادخواســت ب 17۴ ب
ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده 
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان احمــد زارع 
ــخ  ــنامه 19780 در تاری ــماره شناس ــه ش ــادی ب باقرآب
97/۴/2۴ اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی 
گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
ــه ش  ــد احمــد ب ــادی فرزن ــه  1( جعفــر زارع باقرآب ب
ش 558  2( فاطمــه زارع باقرآبــادی فرزنــد احمــد به 
ش ش 239  3( جــواد زارع باقرآبــادی فرزنــد احمــد 
بــه ش ش 17۴  ۴( ماشــااله زارع باقرآبــادی فرزنــد 
احمــد بــه ش ش 3979 فرزنــدان  اینــک بــا انجــام 
ــک  ــور را در ی ــت مزب ــی درخواس ــریفات مقدمات تش
نوبــت و یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی 
ــا وصیتنمامــه از متوفــی /متوفیــه  اعتراضــی دارد و ی
نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه 
بــه شــورا  تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهد شــد . 
 قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــالف کاشــان 

، مجتبــی زراعتــی م/الــف 292587 

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــه  ــه  شناســنامه شــماره 9۴2 ب آقــای اصغــر خلــج ب
شــرح دادخواســت بــه کالســه 1137/97 از ایــن شــورا 
ــن  ــوده و چنی ــت نم ــر وراث ــی حص ــت گواه درخواس
ــه شــماره  ــج ب ــی خل ــه شــادروان عل ــح داده ک توضی
اقامتــگاه  تاریــخ 97/8/8  در   32850 شناســنامه 
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفوت 
آن مرحــوم منحصــر اســت بــه  1( محمد خلــج فرزند 
علــی بــه ش ش 668  2( فاطمــه خلــج فرزنــد علــی 
بــه ش ش 57  3( معصومــه خلــج فرزنــد علــی بــه 
ــه  ــی ب ــد عل ــج فرزن ــر خل ش ش 39756  ۴( اصغ
ش ش 9۴2  5( صدیقــه خلــج فرزنــد علــی بــه ش 
ش 262 6( زهــرا خلــج فرزنــد علــی بــه ش ش 2۴ 
فرزنــدان 7( طلعــت بیرونــی کاشــانی فرزنــد رضــا بــه 
ش ش 36650 همســر  اینــک بــا انجــام تشــریفات 
مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت و یــک 
مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تا هــر کســی اعتراضــی دارد 
و یــا وصیتنمامــه از متوفــی /متوفیــه نــزد او باشــد از 
تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا  تقدیــم 

دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد . 
 قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــالف کاشــان 

، مجتبــی زراعتــی م/الــف 292588 

آگهی مزایده
  شــماره  13970۴302126000052پرونــده اجرائــی 
کالســه 96002۴0 ششــدانگ یــک بــاب خانــه پــالک 
ــی  ــوزه ثبت ــش دو ح ــع در بخ ــی ۴9/8382 واق ثبت
کاشــان بــه نشــانی خیابــان نطنــز خ معــراج ۴8 نبش 
قائــم 18 بــه مســاحت 198 مترمربــع کــه در صفحــه 
62 دفتــر 736 امــالک ذیــل شــماره ۴7967بــه نــام 
ــادر و  ــت ص ــند مالکی ــت و س ــی ثب ــن کاظم محس
ــا حــدود و مشــخصات شــماال در  ــده ب تســلیم گردی
ــر  ــول 23/50 مت ــه ط ــوار ب ــمت اول درب و دی دوقس
ــه شــارع  بکوچــه دوم پــی اســت بطــول 1/50 متــر ب
ــا  ــه کوچــه جنوب ــر ب ــوار بطــول 7 مت شــرقا درب و دی
ــالک  ــزء پ ــن ج ــه زمی ــر ب ــت 23/85 مت دیواریس
1۴71 فرعــی غربــا دیواریســت بطــول 8/۴5 متــر بــه 
زمیــن جــزء باقیمانــده مرقــوم طبــق نظــر کارشــناس 
رســمی ششــدانگ پــالک فــوق، در حــال حاضــر بــه 
ــا قدمــت 20ســال دارای عرصــه  صــورت مســکونی  ب
بــه مســاحت 202 متــر مربــع و زیرزمیــن بســماحت 
127 متــر مربــع و همکــف بمســاحت 127متــر مربــع 
و پارکینــگ بمســاحت 20 متــر مربــع و 75 مترمربــع 
ــا آجــرو موزائیــک دارای امتیازهــای  حیــاط ســازی ب
ــه  ــی نیم ــح مصرف ــا مصال ــرق ب شــهری آب و گاز وب
ــای  ــک و نم ــف موزائی ــن و ک ــزی و ســقف تیرآه فل
ــغ 2/620/000/000  ــه مبل ــا ب ــد جمع ــی باش ــری م آج
ــردگان  ــی نامب ــده ملک ــی گردی ــی و قطع ــال ارزیاب ری
-13۴866 شــماره  رهنــی  ســند  طبــق  باالکــه 

1391/10/27 دفترخانــه اســناد رســمی ۴8 تهــران  
دررهــن بانــک ســرمایه شــعبه مرکــزی مســتقر شــده 
ــورخ  ــک شــنبه م ــی 12 روز ی اســت ، از ســاعت 9 ال

1397/09/25 در واحــد اجــرای اســناد رســمی کاشــان 
ــل ا  ــاد مح ــدان جه ــش می ــر نب ــوار باهن ــع در بل واق
داره ثبــت اســناد وامــالک بــه مزایــده گــزارده میشــود 
.مزایــده از مبلــغ پایــه 2/620/000/000 ریــال شــروع و 
بــه هرکــس کــه خریــدار باشــد بــه باالتریــن قیمــت 
پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود . الزم بــه ذکــر 
اســت پرداخــت بدهیهــای مربــوط بــه آب، بــرق و گاز 
اعــم از حــق انشــعاب و حــق اشــتراک و مصــرف در 
ــز بدهیهــای  ــا باشــد و نی ــده دارای آنه صورتیکــه مزای
مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تا تاریــخ مزایده 
اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده 
باشــد بعهــده برنــده مزایــده اســت ضمــن آنکــه پــس 
ــی  ــازاد، وجــوه پرداخت ــده در صــورت وجــود م از مزای
ــده  ــه برن ــازاد ب ــوق از محــل م ــه هــای ف ــت هزین باب
مزایــده مســترد میگــردد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده 
مصــادف بــا تعطیــل رســمی غیرمترقبــه گــردد، مزایده 
اولیــن روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و 
مــکان مقــرر خواهــد بــود. مــورد مزایــده طبــق ســند 
ــت  ــک نوب ــی در ی ــد.این آگه ــی باش ــه م ــی بیم رهن
ــورخ 1397/08/28 درج و  ــه کثیراالنتشــار م در روزنام

منتشــر میگــردد./
اداره ثبت اسناد کاشان  م الف29259۴

مفاد آرا 
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ــمی ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ثبت
ــن  ــاده  13 آئی ــون و م ــاده  3 قان ــوع م ــی موض آگه
نامــه قانــون تعیــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضی و 

ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
برابــر آرای شــماره هــای ذیــل هیــات موضــوع 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد 
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک دولــت آبــاد برخــوار بخــش  
ــت  ــمی مالکی ــناد رس ــتاد اس ــان باس ــت اصفه 16 ثب
مشــاعی و اســناد عــادی تســلیمی تصرفــات مفروزی 
و ماکانــه و بالمعــارض متقاضیــان ذیــل محــرز 
ــن  ــون تعیی ــاده 3 قان ــق م ــذا طب ــت ل ــده اس گردی
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در  ســند رســمی و ب
ــود در  ــی ش ــی م ــه 15  روز آگه ــه فاصل ــت ب دو نوب
ــناد  ــدور اس ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک صورت
ــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی  ــت متقاضی مالکی
ــه مــدت دو  ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی ــد از تاری توانن
مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از 
اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
ــی  ــه مراجــع قضای ــراض ، دادخواســت خــود را ب اعت
ــی اســت در صــورت انقضــای  ــد . بدیه ــم نماین تقدی
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 
ــد شــد . صــدور ســند  ــت صــادر خواه اســناد مالکی
مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت . 
ــه  ــماره  139760302018000627  کالس ــر رای ش  براب
پرونــده  139611۴۴02018000061  شــرکت کیــان بتــن 
ــبت  ــی 10260686579  نس ــه مل ــه شناس ــپادانا ب اس
ــه مســاحت 5/  ــه ب ــاب کارخان ــه ششــدانگ یــک ب ب
10138 متــر مربــع احداثــی بــر روی قســمتی از پــالک 
396 اصلــی واقــع در جــاده اردســتان اصفهــان بخــش 
16  ثبــت اصفهــان خریــداری بطــور مــع الواســطه از 

آقــای عبــاس داوری 
حبیبی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار

تاریخ انتشار نوبت اول :  97/8/26
تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/9/11
شناسه :  288766 - 28876۴

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
نظــر بــه اینکه خواهــان ســیدرضا ناصری دادخواســتی 
بــه خواســته تقاضــای مطالبــه وجــه یــک فقــره چــک 
ــه دادرســی  ــراه هزین ــال هم ــغ 110/000/000 ری ــه مبل ب
ــه  ــه مشــخصات ب ــه چــک ب ــر تادی و خســارت تاخی
شــماره /581025-96/7/11 عهــده بانــک ســپه شــعبه 
ــه  ــی نیاســری ب ــت غالمعل ــه طرفی ــرج ب ــرم دره ک گ
مجتمــع شــوراهای حــل اختــالف کاشــان تقدیــم کــه 
ــه شــعبه 11 حقوقــی شــورای حــل  پــس از ارجــاع ب
ــخ  ــرای تاری ــت و ب ــه کالســه 533/97 ثب ــالف ب اخت
97/11/16 ســاعت 15 وقــت رســیدگی تعییــن گردیــده 
از آنجاکــه خوانــده فــوق الذکــر مجهــول المــکان بــوده 
ــی  ــن دادرس ــون آئی ــاده 73 قان ــز م ــه تجوی ــذا ب ل
دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی مراتــب 
ــه نامبــرده ابــالغ مــی گــردد کــه در وقــت مقــرر در  ب
جلســه دادرســی حاضــر شــوند . ضمنــا نامبــرده مــی 
ــت  ــت دریاف ــل از جلســه رســیدگی جه ــا قب ــد ت توان
ــر  ــه دفت ــم آن ب ــت و ضمائ ــی دادخواس ــخه ثان نس
شــورا مراجعــه نماینــد .انتشــار ایــن آگهــی بــه منزلــه 
ابــالغ محســوب شــده در صــورت عــدم حضــور، شــورا 

تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد نمــود.
مســئول دفتــر شــعبه 11 شــورای حــل اختــالف 

290531 کاشــان.م/الف 

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم علیــه : علــی حاجیونــد ســورانی 
ــول  ــت: مجه ــل اقام ــانی مح ــاور  نش ــدر: ی ــام پ ، ن
ــه حاجــی  ــه: روح ال ــوم ل ــکان مشــخصات محک الم
عبــدهللا لــو، نــام پــدر: محمــد  نشــانی محــل اقامــت 
: آران و بیــدگل-خ امیرالمومنیــن ک 23 محکــوم بــه 
: بــه موجــب رای شــماره ۴38/97 تاریــخ 97/5/27 
حــوزه هشــتم شــورای حــل اختــالف شهرســتان 
ــه  ــوم علی ــت محک ــه اس ــت یافت ــه قطعی ــان ک کاش
محکــوم اســت بــه : پرداخــت مبلــغ 111/000/000 ریــال 
ــماره 2۴5335- ــه ش ــک ب ــره چ ــب دوفق ــه موج ب
اصــل  بابــت    92/2/3-  2۴5333  ،  92/1/18
ــت  ــال باب ــغ 1/617/500 ری ــت  مبل ــته وپرداخ خواس
ــه  ــر تادی ــه دادرســی و پرداخــت خســارت تاخی هزین
وجــه از تاریــخ چکهــا بــر مبنــای نــرخ تــورم اعالمــی 
از ســوی بانــک مرکــزی در حــق خواهــان رای صــادره 
غیابــی اســت.تبصره 2 مــاده 306 آ.د.م اعمــال گــردد.
هزینــه نیــم عشــر دولتــی پرداخــت گــردد. مــاده 3۴ 
قانــون اجــرای احکام:همیــن کــه اجراییــه بــه محکوم 
علیــه ابــالغ شــد محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف 
ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی 

بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی 
ــه از آن  ــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفا محکــوم ب کن
میســر باشــد و در صورتــی کــه خــود را قــادر بــه اجرای 
مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صورت 
جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم کند و 

اگــر مالــی نــدارد صریحــا اعــالم نمایــد.
قاضی شعبه هشتم شورا  م/الف 291789

آگهی فقدان سند مالکیت
ــاع  ــگ مش ــت چهاردان ــند مالکی ــه س ــه اینک ــر ب نظ
از ششــدانگ پــالک ثبتــی شــماره : 108۴ فرعــی 
از اصلــی واقــع در بخــش 12 کاشــان ذیــل ثبــت 
ــام  ــه ن ــد 3 ب ــالک جل ــر ام ــه 2۴ دفت 291 در صفح
آقــای احمــد عابدینــی فرزنــد کرمعلــی ثبــت و 
صــادر و تســلیم گردیــده است،ســپس بالواســطه/مع 
ــه موجــب ســند انتقــال شــماره: ســپس  الواســطه ب
نامبــرده بــا ارائــه درخواســت کتبــی بــه شــماره 
وارده: 9782195717805۴0 بــه انضمــام دو بــرگ 
استشــهادیه محلــی کــه امضــاء شــهود آن بــه گواهــی 
دفترخانــه 2۴ جوشــقان رســیده اســت مدعــی اســت 
ــه علــت جابجائی/ســرقت/ کــه ســند مالکیــت آن ب

ــت  ــت و درخواس ــده اس ــود گردی ــگاری مفق ــهل ان س
صــدور المثنــای ســند مالکیــت ملــک فــوق را نمــوده 
ــک اصالحــی  ــه اســتناد تبصــره ی ــب ب ــذا مرات ــد ل ان
ــک  ــت در ی ــون ثب ــه قان ــن نام ــاده 120 آیی ــل م ذی
ــی  ــی مدع ــه کس ــود چنانچ ــی ش ــی م ــت آگه نوب
ــه ملــک مرقــوم یــا وجــود  انجــام معاملــه نســبت ب
ــزد خــود میباشــد از تاریــخ انتشــار  ســند مالکیــت ن
ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را کتبــا 
ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه 
بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نمایــد تــا مراتــب 
صورتمجلــس و اصــل ســند مالکیــت بــه ارائــه کننــده 
ســند مســترد گــردد بدیهــی اســت اگــر ظــرف مــدت  
مقــرر اعتراضــی نرســید یــا در صــورت اعتــراض اصــل 
ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه نشــود اقــدام 
ــررات  ــق مق ــی طب ــت المثن ــند مالکی ــدور س ــه ص ب

ــد شــد. خواه
تاریخ انتشار : 97/8/26 

رئیس ثبت جوشقان قالی-حسین نوروز

قاضی شورا
در خصــوص دعــوی آقــای محمــد نجابــت قمصــری 
ــه خواســته  ــه طرفیــت آقــای ابوالفضــل نجــاری  ب ب
مطالبــه وجــه  یــک فقــره چــک بــه مبلــغ 20/000/000 
ریــال بــه شــماره ســریال 171259-1393/۴/1بعهــده 
بانــک ملــی شــعبه فاضــل نراقــی  بــه انضمــام 
ــه  ــه ب ــا توج ــه، ب ــر تادی ــی و تاخی ــارات دادرس خس
مفــاد دادخواســت تقدیمــی و منضمــات آن و بــا 
ــک و امضــای  ــدم پرداخــت بان ــه گواهــی ع توجــه ب
ــده  ــده در ذیــل چک/کــه از تعــرض مصــون مان خوان
و بقــای اصــول مســتندات در یــد مدعــی کــه همگــی 
ــه  ــر ب ــده دارد و نظ ــه خوان ــتغال ذم ــر اش ــت ب دالل
اینکــه خوانــده نســبت بــه مســتندات خواهــان انــکار 
ــر پرداخــت مــا فــی  ــا تکذیبــی ننمــوده و دلیلــی ب ی
ــه  ــه نظری ــا توجــه ب ــد ب ــداده ان ــه ن ــه خــود ارائ الذم
ــوی  ــن دع ــورا بنابرای ــرم ش ــای محت ــورتی اعض مش
خواهــان را مقــرون بــه صحــت تشــخیص داده و بــه 
اســتناد مــواد 1 و 9 قانــون شــوراهای حــل اختــالف و 
310 و313 قانــون تجــارت وتبصــره الحاقــی بــه مــاده 
ــواد 198 و 515 و 519 و  ــک و م ــدور چ ــون ص 2 قان
522 از قانــون آییــن دادرســی دادگاههــای عمومــی و 
انقــالب در امــور مدنــی حکــم بــر محکومیــت خوانــده 
ــل  ــت اص ــال باب ــغ 20/000/000 ری ــت مبل ــه پرداخ ب
ــارات  ــت خس ــال باب ــغ 375/000 ری ــته و مبل خواس
دادرســی و همچنیــن پرداخــت خســارت تاخیــر تادیه 
نســبت بــه خواســته از تاریــخ چــک / بــر مبنــای نــرخ 
تــورم اعالمــی بانــک مرکــزی در حــق خواهــان صــادر 
ــی اســت و ظــرف   ــن رای غیاب و اعــالم مــی نماید.ای
بیســت روز ازتاریــخ  ابــالغ قابــل واخواهــی در همیــن 
شــعبه و پــس ازآن ظــرف مهلت مشــابه قابــل تجدید 
نظــر خواهــی در محاکــم عمومــی حقوقی کاشــان می 
باشــد . قاضــی شــعبه هشــتم شــورای حــل اختــالف 

ــف 291679 ــی م/ال کاشــان ، علیرضــا عالی

آگهی وقت رسیدگی 
خواهــان    فرهــاد ســعیدی    دادخواســتی به طرفیت 
ــه  ــادر خدیجــه ب ــی  م ــی برزان ــی ماهران ــده  عل خوان
خواســته  اعســار از محکــوم بــه دادنامــه 659 مــورخ 
82/3/22    مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه 
شــماره پرونــده  کالســه 9707۴6ح1  شــعبه 1 دادگاه  
عمومــی حقوقــی شهرســتان  اصفهــان  ثبــت و وقــت 
رســیدگی  مــورخ 97/9/27 ســاعت 11 صبــح   تعیین 
کــه حســب دســتور  دادگاه طبــق  موضــوع مــاده 73  
ــول  ــت مجه ــه عل ــی ب ــی  مدن ــن دادرس ــون آیی قان
ــه  المــکان بــودن  خوانــده و درخواســت خواهــان و ب
تجویــز مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای 
ــتور دادگاه  ــی و دس ــور مدن ــالب در ام ــی و انق عموم
ــد کثیراالنتشــار  ــی از جرای ــت در یک ــک نوب ــب ی مرات
ــی  ــس از نشــر آگه ــده پ ــا خوان ــی شــود ت ــی م آگه
و اطــالع از مفــاد آن بــه دادگاه مراجعــه و ضمــن 
اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت 
ــت  ــوق جه ــرر ف ــت مق ــت و در وق ــم را دریاف و ضمائ

رســیدگی حاضــر گــردد .
م الــف 28253۴ مدیــر دفتــر دادگاه حقوقی شــعبه 1 

دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهان 

آگهی وقت رسیدگی 
ــت   ــه طرفی ــی   ب ــد تق ــار فرزن ــد عص ــان  احم خواه
ــدان  ــروی فرزن ــاز خس ــروی 2- فرن ــاد خس 1- فره
ــی  ــد عل ــمند فرزن ــم هوش ــین 3- مری ــد حس محم
اصغــر بخواســته  انتقــال ســهم االرث  مرحــوم محمــد 
حســین خســروی   تســلیم ایــن دادگاه نمــوده  کــه 
بــه کالســه 970656 ح ثبــت و بــرای روز دوشــنبه 
ــح  وقــت رســیدگی   مــورخ 97/10/17 ســاعت 10 صب
تعییــن شــده اســت  بعلــت مجهــول المــکان بــودن 
مریــم  و  فرنــاز خســروی  و  فرهــاد  خوانــدگان) 
هوشــمند (  و در خواســت خواهــان  و دســتور  شــورا  
و بــه تجویــز  مــاده  73 قانــون آئیــن دادرســی  مدنی  

ــد کثیراالنتشــار   ــت در یکــی از  جرای مراتــب یــک نوب
آگهــی  مــی گــردد  تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس 
ــه  ــر دادگاه  مراجع ــه دفت ــی  ب ــخ  انتشــار آگه از تاری
ــی   ــل خــود  نســخه ثان ــالم نشــانی کام ــن اع و ضم
دادخواســت  و ضمائــم را  دریافــت  و در وقــت مقــرر 

ــردد .  ــت رســیدگی  در دادگاه حاضــر گ ــوق  جه ف
م الــف 292280 حســینی رئیــس شــعبه اول  دادگاه 

عمومــی حقوقــی  خوانســار  

» آگهی مزایده اموال غیرمنقول «
 اجــرای احــکام حقوقــی شــعبه چهــارم اصفهــان در 
ــده  ــوص پرون ــده ای در خص ــه مزای ــر دارد جلس نظ
اجرایــی کالســه 970۴51 ج/۴لــه خانــم گالره مومنــی 
ــروش  ــر ف ــی ب ــای مرتضــی واحــدی مبن ــه آق و علی
پــالک ثبتــی 9 فرعــی از ۴550 اصلــی بخــش 5 ثبــت 
ــح  ــاعت  8/30 صب ــخ 97/9/25 س ــان در تاری اصفه
در محــل اجــرای احــکام دادگســتری اصفهــان طبقــه 
زیرزمیــن اتــاق 18 جهــت فــروش شــش دانگ ملکی 
بــه پــالک ثبتــی شــماره فــوق بــا مشــخصات منــدرج 
در نظریــه کارشناســی کــه ذیال درج شــده اســت ملکی 
طرفیــن و اکنــون در تصــرف مالكانــه اســتیجاری 
طرفیــن )خالی از ســکنه( میباشــد توســط کارشــناس 
ــی شــده  ــل ارزیاب ــه شــرح ذی رســمی دادگســتری ب
نظریــه وی مصــون از تعــرض طرفیــن واقــع گردیــده 
ــد ظــرف 5  ــد مــی توانن ــد. طالبیــن خری برگــزار نمای
روز قبــل از جلســه مزایــده بــه نشــانی فــوق مراجعــه 
و از ملــک بازدیــد و در روز مزایــده بــا همــراه داشــتن 
ــن  ــک تضمی ــا چ ــد ی ــورت نق ــه ص ــا ب ــد به 10 درص
شــده بانــک ملــی در وجــه اجــرای احــکام حقوقــی 
در جلســه مزایــده شــرکت نماینــد. پیشــنهاد دهنــده 
باالتریــن قیمــت برنــده مزایــده خواهــد بــود هزینــه 
هــای اجرایــی بــر عهــده محکــوم علیــه مــی باشــد. 
مابقــی ثمــن معاملــه ظــرف حداکثــر یکمــاه پرداخت 
واال ده درصــد واریــزی بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد 
ــوع  ــل وق ــده :مح ــورد مزای ــک م ــاف مل ــد. اوص ش
ــوار کشــاورزی  ــان بل ــان خیاب ــه ادرس اصفه ــک ب مل
ــتی 817۴8-63۴71  ــد پس ــید )20( ک ــه خورش کوچ
ــا معاینــه بعمــل آمــده ذیــال  پــالک )26( بازدیــد و ب
گــزارش کارشناســی بشــرح ذیــل بــه اســتحضار 
ــر  ــق تصوی ــک: طب ــی مل ــخصات ثبت ــاند: مش میرس
ــک  ــان مل ــای کریمی ــط آق ــده توس ــه ش ــند ارائ س
ــه  ــی ن ــالک ثبت ــه پ ــق ب ــه طل ــان خان ــه و اعی عرص
ــی  ــاه اصل ــد و پنج ــار ص ــزار و چه ــار ه ــی از چه فرع
ــع در  ــی واق ــماره دو فرع ــده از ش ــزا ش ــروز و مج مف
ــه  بخــش 5 حــوزه ثبتــی منطقــه جنــوب اصفهــان ب
ــر  ــش مت ــاد و ش ــیصد و هفت ــاحت 376/5 س مس
ــار دانــگ  ــع میباشــد. کــه چه و پنجــاه دســیمتر مرب
مشــاع از ششــدانگ بنــام خانــم گالره مومنــی در 
ــماره  ــه ۴13 و ش ــالک 1315 صفح ــر ام ــماره دفت ش
ثبــت ملــک 22۴816 ســابقه ثبــت دارد و دارای ســند 
بــه شــماره چاپــی 1985۴8 ســری 91 الــف میباشــد. 
مشــخصات ملــک: محــل معرفــی شــده یــک بــاب 
منــزل مســکونی اســت بــه آدرس فــوق الذکــر، طبــق 
ــر  ــاحت 376/5 مت ــه مس ــه ای ب ــند دارای عرص س
مربــع بــا ابعادتقریبــی موجــود شــماال » 21/85 متــر 
شــرقا« 17/۴0  متــر جنوبــا21/50  متــر و غربــا17/30  
متــر کــه ضلــع غربــی بــر گــذر واقــع میباشــد. اعیانــی 
آن بــه مســاحت تقریبــی 300 متــر مربــع، یــک طبقــه 
) دارای مثنــی و بصــورت دوبلکــس( و همچنیــن زیــر 
زمیــن در تــراز 80-(، ) مســاحت همكــف حــدود 
23۴ متــر مربــع و زیــر زمیــن حــدود 66 متــر مربــع 
( اســکلت ســاختمان دیــوار باربــر و ســقف هــا تیــر 
آهــن و طــاق ضربــی بنــا شــده و قدمت آن حــدود 30 
ســال میباشــد. دارای ســه خــواب ، هــال و پذیرایــی، 
آشــپزخانه و ســرویس بهداشــتی و حمــام میباشــد. 
کــف کلیــه ســاختمان موزاییــک و بدنــه اشــپز خانــه 
کاشــی و بدنــه هــال و پذیرایــی و اطاقهــا انــدود گــج 
ــاق  ــک اط ــز ی ــه ج ــزی شــده اســت )ب ــگ آمی و رن
کــه کاغــذ دیــواری اســت(. بدنــه ســرویس و حمــام 
ــار  ــت. چه ــده اس ــاد 15x15 کار ش ــه ابع ــی و ب کاش
ــی و از جنــس  ــا چوب ــزی و در اطاقه ــا فل چــوب دربه
ــن کار  ــس آه ــا از جن ــای نم ــره ه ــی و پنج ــه الی س
شــده اســت. زیــر زمیــن دارای یــک اطــاق و ســالن 
ــیمان  ــه س ــتر ماس ــنگ و پالس ــه آن س ــوده و بدن ب
ــای ســاختمان اجــر و ســنگ  ــد. نم ســفید شــده ان
تیشــه ای و بادبــر( و کــف حیــاط موازئیــک میباشــد. 
گرمایــش آن بخــاری و ســرمایش کولــر آبــی اســت. 
ملــک دارای انشــعابات آب و فاضــالب، گاز و بــرق می 
باشــد. نتیجــه: بــا عنایــت بــه مراتــب فــوق و در نظــر 
داشــتن موقعیــت ملــک، قدمــت و نــوع بنــا و هزینــه 
انشــعابات و تحقیــق محلــی بعمل آمده ارزش شــش 
دانــگ عرصــه و اعیــان ملــک فــوق الذکــر بــه مبلــغ 
ــرآورد و  ــال( ب ــارد ری ــازده میلی ــال) ی 111000000000 ری
اعــالم نظــر میگــردد. مطابــق اســتعالم انجــام شــده 
ــگ  ــدی 2 دان ــای واح ــگ و آق ــی ۴ دان ــم مومن خان
مالــک بــوده و مطابــق مــاده 10 آییــن نامــه فــروش 
ــس از  ــروش پ ــل از ف ــوه حاص ــاع وج ــالک مش ام
کســر هزینــه عملیــات اجرایــی نســبت ســهم هــر یک 

از مالکیــن تقســیم خواهــد شــد.
م الف 267۴۴2 

دادورز اجرای احکام حقوقی اصفهان

 آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
 و دادخواست و ضمائم 

 به آقای خانم الهه میر مجربیان
 فرزند محمد على 

شــماره بایگانــی شــعبه: 970380 خواهــان آقــای 
ــده  ــه طرفیــت خوان فرشــاد شــعرباف دادخواســتی ب
ــه  ــزام ب ــته ال ــه خواس ــان ب ــر مجربی ــه می ــم اله خان
تنظیــم ســند خــودرو و خســارات دادرســی مطــرح که 
بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کالســه 
9709986795200380 شــعبه 22 حقوقــی شــورای 
ــی(  ــهید حجج ــع ش ــان مجتم ــالف اصفه ــل اخت ح
ثبــت و وقت رســیدگی مــورخ 97/10/9 ســاعت 16:30 
ــوع  ــق موض ــتور دادگاه طب ــب دس ــه حس ــن ک تعیی
ــت  ــه عل ــی ب ــی مدن ــن دادرس ــون آئی ــاده 73 قان م
مجهــول المــکان بــودن خوانــده و در خواســت خواهان 
مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیــر االنتشــار 

آگهــی مــی گــردد تــا خوانــده ظــرف یــک ماه پــس از 
تاریــخ انتشــار آگهی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمن 
اعــالم نشــانی کامــل خــود ، نســخه ثانی دادخواســت 
ــت  ــوق جه ــرر ف ــت مق ــت و در وق ــم را دریاف و ضمائ

ــردد . رســیدگی در دادگاه حاضــر گ
م الــف 2827۴0 منشــی شــعبه 22 حقوقــی شــورای 
حــل اختــالف اصفهــان )مجتمــع شــهید حججــی( - 

ــه جهانگیری فاطم

 آگهي ابالغ وقت رسیدگی 
 و دادخواست و ضمائم 

به آقاي/خانم مهدي طالبي اسفنداراني 
فرزند حسن 

ــاي  ــان آق ــعبه: 970629  خواه ــی ش ــماره بایگان ش
ــي دادخواســتي  ــد محمــد عل ــدي فرزن ــي عاب کرمعل
بــه طرفیــت خوانــده آقــاي مهــدي طالبي اســفنداراني 
ــك و  ــه چ ــه وج ــته مطالب ــه خواس ــن ب ــد حس فرزن
ــه  ــه ب ــرح ک ــه مط ــر تادی ــي و تاخی ــارات دادرس خس
ــه  ــده کالس ــماره پرون ــه ش ــاع و ب ــعبه ارج ــن ش ای
عمومــی  دادگاه   28 9709980291700560شــعبه 
شــهید  )مجتمــع  اصفهــان  شهرســتان  حقوقــی 
ــورخ 97/10/9   ــیدگی م ــت رس ــت و وق ــتی( ثب بهش
ســاعت 10:30 تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طبق 
موضــوع مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســي مدنــي بــه 
علــت مجهــول المــكان بــودن خوانــده و در خواســت 
خواهــان مراتــب يــك نوبــت در يكــي از جرایــد کثیــر 
االنتشــار آگهــي مــي گــردد تــا خوانــده ظــرف يــك ماه 
پــس از تاریــخ انتشــار آگهــي بــه دفتــر دادگاه مراجعه 
ــي  و ضمــن اعــالم نشــاني کامــل خــود ، نســخه ثان
ــرر  ــت مق ــت و در وق ــم را دریاف ــت و ضمائ دادخواس

ــردد .  ــر گ ــیدگی در دادگاه حاض ــت رس ــوق جه ف
م الف 282535 

منشــي شــعبه 28 دادگاه عمومــي حقوقي شهرســتان 
اصفهــان حیــدر علــي هاشــم پور

 آگهي ابالغ وقت رسیدگی 
 و دادخواست و ضمائم 

 به آقاي/خانم سعید پاپي 
فرزند محمدحسن 

شــماره بایگانــی شــعبه: 9709۴5 خواهــان آقــاي 
علــي نظــري دادخواســتي بــه طرفیــت خوانــده آقــای 
ســعید پاپــي فرزنــد محمدحســن به خواســته مطالبه 
وجــه چــک را مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه 
شــماره پرونــده کالســه 97099803503008۴7 شــعبه 
3 دادگاه عمومــي حقوقــي شهرســتان اصفهــان ثبت و 
وقــت رســیدگی مــورخ 1397/10/۴ســاعت 11 تعييــن 
کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده 73 
ــول  ــت مجه ــه عل ــي ب ــي مدن ــن دادرس ــون آئی قان
المــكان بــودن خوانــده و در خواســت خواهــان مراتــب 
ــر االنتشــار آگهــي  ــد کثی ــت در یکــی از جرای يــك نوب
مــي گــردد تــا خوانــده ظــرف يــك مــاه پــس از تاریــخ 
ــن  ــه و ضم ــر دادگاه مراجع ــه دفت ــي ب ــار آگه انتش
اعــالم نشــاني کامــل خــود ، نســخه ثاني دادخواســت 
ــت  ــوق جه ــرر ف ــت مق ــت و در وق ــم را دریاف و ضمائ

رســیدگی در دادگاه حاضــر گــردد . 
م الف 275715

منشــي دادگاه حقوقــي شــعبه 3 دادگاه عمومــي 
حقوقــي شهرســتان اصفهان-مصطفــي شــباني

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
شــماره بایگانــی شــعبه: 97082۴ خواهــان غالمرضــا 
ــده عوضعلــی  ــه طرفیــت خوان ــادری دادخواســتی ب ن
نــادری بــه خواســته تقســیم ترکــه تقدیــم دادگاه های 
عمومــی شهرســتان اصفهــان کــه جهــت رســیدگی بــه 
شــعبه هشــتم دادگاه عمومــی )حقوقــی( شهرســتان 
اصفهــان واقــع در اصفهــان بــر اتوبــان شــهید خــرازی 
بیــن اتشــگاه و میــرزا طاهــر مجتمــع شــهید مطهــری 
و بــه کالســه پرونــده 97082۴ ثبــت گردیــده و وقــت 
رســیدگی آن 97/10/8 و ســاعت 12 تعییــن شــده 
اســت. بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خواننــدگان 
و درخواســت خواهــان و بــه تجویــز مــاده 73 قانــون 
ــالب در  ــی و انق ــای عموم ــی دادگاه ه ــن دادرس آیی
ــت در  ــک نوب ــب ی ــی و دســتور دادگاه مرات ــور مدن ام

ــا  ــود ت ــی ش ــی م ــار آگه ــد کثیراالنتش ــی از جرای یک
خوانــده پــس از نشــر آگهــی و اطــالع از مفــاد آن بــه 
دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود 
ــت و در  ــم را دریاف ــت و ضمائ ــخه دوم دادخواس نس

وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی حاضــر گــردد.
م الف 282528 

منشــی دادگاه حقوقــی شــعبه 8 دادگاه عمومــی 
حقوقــی مجتمــع امــور تجــاری و بازرگانــی شهرســتان 

ــی ــرام همت ــان - به اصفه

 آگهي ابالغ وقت رسیدگی 
 و دادخواست و ضمائم به 

آقاي /خانم محمدهادي تاج بخش 
فرزند حمیدرضا

ــرکت  ــان ش ــعبه: 970696 خواه ــی ش ــماره بایگان ش
ــا مســئولیت محــدود  آســانبر کیــان افــراز اســپادانا ب
بــا مدیریــت احســان صادقــي زفــره دادخواســتي بــه 
ــده آقــاي محمــد هــادي تــاج بخــش  طرفیــت خوان
ــرح  ــره مط ــك وغي ــه چ ــه وج ــته مطالب ــه خواس ب
ــده  ــماره پرون ــه ش ــاع و ب ــعبه ارج ــن ش ــه ای ــه ب ک
دادگاه   6 شــعبه   . کالســه9709980350600617 
عمومــي حقوقــي شهرســتان اصفهــان ثبــت و وقــت 
رســیدگی مــورخ 97/10/۴ ســاعت 9 تعييــن کــه 
حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده 73 قانون 
ــكان  ــول الم ــت مجه ــه عل ــي ب ــي مدن ــن دادرس آئی
ــك  ــب ي ــان مرات ــده و در خواســت خواه ــودن خوان ب
ــر االنتشــار آگهــي مــي  ــد کثی ــت در يكــي از جرای نوب
ــخ  ــس از تاری ــاه پ ــك م ــرف ي ــده ظ ــا خوان ــردد ت گ
ــن  ــه و ضم ــر دادگاه مراجع ــه دفت ــي ب ــار آگه انتش
اعــالم نشــاني کامــل خــود ، نســخه ثاني دادخواســت 
ــت  ــوق جه ــرر ف ــت مق ــت و در وق ــم را دریاف و ضمائ

ــردد .  ــر گ ــیدگی در دادگاه حاض رس
م الف 282810

منشــي دادگاه حقوقــي شــعبه 6 دادگاه عمومــی 
حقوقــی شهرســتان اصفهــان-- الماســي

 آگهي ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخر است و ضمائم به آقاي/خانم 

عبد الحليم بر از پور فرزند قنبر 
ــاي/ ــان آق ــعبه: 9710۴6 خواه ــی ش ــماره بایگان ش

خانــم غالمرضــا جانشــر بــان دادخواســتي بــه طرفیت 
ــته  ــه خواس ــور ب ــم برازپ ــد الحلي ــاي عب ــده آق خوان
ــه  ــاع و ب ــعبه ارج ــن ش ــه ای ــه ب ــرح ک ــه مط مطالب
شــماره پرونــده کالســه 9709986793601035 شــعبه 
6 حقوقــي شــوراي حــل اختــالف أصفهــان )مجتمــع 
ــورخ  ــیدگی م ــت رس ــت و وق ــی( ثب ــهید حجج ش
1397/10/1ســاعت9 تعییــن کــه حســب دســتور 
دادگاه طبــق موضــوع مــاده 73 قانــون آئین دادرســي 
ــده و  ــودن خوان ــكان ب ــول الم ــت مجه ــه عل ــي ب مدن
در خواســت خواهــان مراتــب يــك نوبــت در يكــي از 
ــا خوانــده  جرایــد کثیــر االنتشــار آگهــي مــي گــردد ت
ــه  ــی ب ــار آگه ــخ انتش ــس از تاری ــاه پ ــك م ــرف ي ظ
دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــاني کامــل 
خــود ، نســخه ثانــي دادخواســت و ضمائــم را دریافت 
و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه 

ــد. حاضــر گــر دی
252596

مســئول دفتــر شــعبه شــورای حــل اختــالف شــعبه 6 
حقوقــي شــوراي حــل اختــالف اصفهــان

 آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
شــماره بایگانــی شــعبه: 9706۴2  در خصــوص دعوی 
ــد غالمرضــا بطرفیــت  خواهــان اعظــم صادقــی فرزن
ــد عبــد المــوال بخواســته  ــده بهمــن شــکور فرزن خوان
الــزام بــه فــک خــودرو داد خواســتی را بــه شــعبه نهم 
حقوقــی اصفهــان ارائــه نمــوده اســت کــه دادخواســت 
ــه تاریــخ 1397/10/1   مذکــور در ایــن شــعبه ثبــت و ب
ــد.  ــی باش ــیدگی م ــت رس ــاعت 11 دارای وق راس س
نظــر بــه مجهــول المــكان بــودن خوانــده بهمن شــكور 
و بنــا بــه درخواســت خواهــان بــا عنایــت به مــاده 73 
قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت در 
جرایــد کثیــر االنتشــار چــاپ تــا خوانــده ضمــن اطالع 
از دادخواســت مطــرح شــده در جلســه رســیدگی 

حاضــر گــردد. 
م الف 282612 

منشــی  دادگاه حقوقــی شــعبه و دادگاه عمومــی 
ــان ــیدجواد رضی ــان - س ــتان اصفه ــی شهرس حقوق

آگهی مفقودی
بــرگ ســبز, برگــه گمرکــی, وکالــت فــروش 
ــا  ــواری تویوت ــودروی س ــی  خ ــند قطع و س
GX2700  پــرادو  مــدل 2006 رنــگ مشــکی 
روغنــی بــه  شــماره پــالک 82 ایــران 278 ط 
67  شــماره موتــور 2TR021۴673  و شــماره 
ــام    ــه ن ــی JTBL29J365026686   ب شاس
ــده و از  ــود گردی ــری مفق ــواد کبی ــد ج محم

درج اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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کوتاه اخبار 

 تقویت مشاغل خانگی 
الزمه پیشرفت اقتصادی است

زهرا افضلیان
Z.Afzaleian@eskimia.ir

یزد

معــاون اقتصــادی اســتاندار یــزد تقویــت خصوصی ســازی بعضی 
از محصــوالت را مهــم دانســت و گفــت: بایــد در کنــار شــهرک های 
صنعتــی بــه مشــاغل خانگــی توجــه کنیــم و از جذابیــت آنهــا بهره 

ببریم. 
ــت  ــار تف ــنواره ان ــتین جش ــه نخس ــد در افتتاحی ــی زینی ون عل
اظهــار داشــت: رویدادهایــی ازجملــه جشــنواره زعفــران در بهابــاد 
ــهر  ــطح ش ــات آن را در س ــه تبلیغ ــت ک ــار در تف ــنواره ان و جش
می بینیــم، اتفــاق بســیار جالــب و تــازه ای بــرای مــردم و در حــال 

انجــام اســت. 
وی افــزود: در بازدیــدی کــه از غرفه هــا داشــتیم، متوجــه شــدیم 
محصــوالت ایــن شهرســتان بســیار متنــوع اســت؛ بــه ویــژه اینکه 
ــه دار  ــای خان ــی اســت و ســلیقه خــود خانم ه ــا تجرب ــه آنه هم
و آقایانــی اســت کــه در قالــب مشــاغل خانگــی ایــن کار را رقــم 

زده انــد. 
معــاون اقتصــادی اســتاندار بــا اشــاره به مشــاغل خانگــی تصریح 
کــرد: بــا بازدیــد از یکــی از ایــن غرفه هــا کــه تنــوع محصــوالت آن 
بیــش از 10 نــوع محصــول از انــار بــود، متوجــه شــدیم ایــن فــرد با 
وامــی حــدود 10 میلیــون تومــان در خانــه خــود در قالــب مشــاغل 

خانوادگــی در حال کار اســت. 
غول پیکــر،  ایجــاد کارخانه هــای  دنیــا  در  افــزود:  زینی ونــد 
ــتان  ــرورت دارد و اس ــزرگ ض ــع ب ــی و صنای ــهرک های صنعت ش
یــزد هــم در ایــن زمینــه پیشــرو اســت؛ ولــی بــرای اشــتغال در 
اســتان یــزد بایــد بــه مشــاغل خانگــی و کوچک توجــه شــود؛ زیرا 

الزمــه پیشــرفت اقتصــادی اســت.
معــاون اســتاندار تصریــح کــرد: مــا بایــد بــه ایــن امــر مهــم توجــه 
ــه  ــژه ای ب ــه وی ــده توج ــال آین ــال و س ــن امس ــم و همچنی کنی
تخصیــص اعتبــارات ایــن موضــوع داشــته باشــیم تــا بتوانیــم از 

ــم. ــا اســتفاده کنی ــن جذابیت ه ای

 تمامی محورهای کرمانشاه 
لغزنده است

 کرمانشاه
esfahan.kimia@gmail.com

رئیــس پلیــس راه اســتان کرمانشــاه بــا اشــاره بــه بــارش بــاران 
در سراســر اســتان از لغزنده بــودن تمامــی محورهــای مواصالتــی 

خبــر داد. 
ــت  ــور 60 گش ــه حض ــاره ب ــا اش ــدری ب ــد حی ــرهنگ محم س
محســوس و نامحســوس در محورهــای اســتان گفــت: از رانندگان 
می خواهیــم در ایــن زمــان بــا توجــه بــه شــرایط جاده هــا بیــش از 
پیــش مقــررات راهنمایــی و رانندگــی را رعایــت کنند و بــا نیروهای 

پلیــس همــکاری داشــته باشــند. 
وی افــزود: همچنیــن توصیــه می شــود راننــدگان در محورهایی که 
مــه گرفتــه اســت و بــا محدودیــت دیــد مواجــه هســتند، بســیار با 
احتیــاط رانندگــی و حتمــا از چراغ هــای مه شــکن اســتفاده کننــد.

تبریزاسد فالح
A.Fallah@gmail.com

ــرقی  ــان ش ــتان آذربایج ــکن اس ــاد مس ــر کل بنی مدی
گفــت: از ۴ میلیــون تــن قیــر رایــگان فقــط 1۷درصد قیر 
در اختیــار بنیــاد مســکن بوده کــه صرف آســفالت معابر 

روســتایی شــود. 
ــور  ــظ باباپ ــز، حاف ــا در تبری ــگار م ــزارش خبرن ــه گ ب
شــوراهای  رؤســای  و  دهیــاران  نشســت  در 
ــاد از  ــا انتق ــاب ب ــتان بن ــتاهای شهرس ــالمی روس اس
اختصاص نیافتــن قیــر بــرای طرح هــای بنیــاد مســکن 
اظهــار کــرد: اختصــاص 6۵درصــد ســهمیه قیــر رایــگان 
بــه راه هــای روســتایی و 1۷درصــد بــرای آســفالت معابر 
روســتایی مناســب نیســت و ایــن در حالــی اســت کــه 
مســاحت معابــر روســتایی دســت کمی از راه هــای 

ــدارد.  ــتایی ن روس
وی خواســتار اختصــاص دســت کم ۲۵درصد از ســهمیه 

قیــر رایــگان برای آســفالت معابر روســتایی شــد. 
مدیــر کل بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی آذربایجــان  
شــرقی افــزود: تــا پیــش از ســال 1۳۹۴ کل قیــر 
اختصاص یافتــه طی ۳6 ســال یــک میلیــون و ۵00 هزار 
متــر مربــع بــوده اســت؛ در حالــی کــه پــس از ســال ۹۴ 
تاکنــون بیــش از ۲ میلیــون مترمربــع معابــر روســتایی 
آســفالت ریزی شــده اســت؛ یعنــی طــی ۴ ســال برابــر 
ــا ۳6 ســال گذشــته در اســتان و در ســطح روســتاها  ب

ــه اســت.  آســفالت ریزی صــورت گرفت
بــه گفتــه باباپــور تاکنــون ۵۲درصــد خانه های روســتایی 
ــاب مقاوم ســازی شــده اند کــه 10درصــد از میانگیــن  بن

کشــوری باالتــر اســت. 
در  کشــوری  میانگیــن  هم اکنــون  گفــت:  وی 
مقاوم ســازی خانه هــای روســتایی ۴۲درصــد اســت و 
ایــن میانگیــن در اســتان آذربایجــان  شــرقی ۳۹درصــد 

ــت.  اس

مدیــر کل بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی آذربایجــان 
ــارات  ــذب اعتب ــت ج ــه وضعی ــان اینک ــا بی ــرقی ب  ش
خانه هــای  مقاوم ســازی  بخــش  در  ســال ۹۷  در 
ــن  ــوده و ای ــد ب ــدود 1۷درص ــتان ح ــتایی در اس روس
مقــدار مناســب نیســت، گفــت: افزایــش قیمــت 
مصالــح ســاختمانی باعــث شــده اســت روســتاییان 
ــته  ــازی نداش ــارات مقاوم س ــذب اعتب ــه ج ــی ب رغبت
ــن  ــردن شــورای مســکن ای ــا فعال ک ــد ب باشــند و بای

ــود.  ــرف ش ــکل برط مش
باباپــور در عیــن حــال گفــت: هم اکنــون ۷00 روســتا در 
آذربایجــان  شــرقی نیــاز بــه بازنگــری دارنــد کــه تاکنون 
ــن  ــتان تأمی ــتا در اس ــط ۸0 روس ــری فق ــار بازنگ اعتب

شــده اســت. 
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــاب در مجل ــردم بن ــده م نماین
در جمــع دهیــاران و رؤســای شــوراهای اســالمی 
ــات  ــریح خدم ــا تش ــاب ب ــتان بن ــتاهای شهرس روس
ــژه در  ــور به وی ــالب در کش ــول انق ــه در ط صورت گرفت
روســتاها گفــت: بــه برکــت انقــالب اســالمی، مقاومــت 
ــات  ــه خدم ــت فقی ــروی از والی ــردم و پی ــالش م و ت
ــی در ســطح روســتاهای کشــور انجــام  ــب توجه جال

ــت.  ــده اس ش
ــن ســالگرد  ــت: امســال چهلمی ــزازی گف ــاءهللا اع ضی
ــور  ــرایطی در کش ــالمی را در ش ــالب اس ــروزی انق پی
ــام و  ــن نظ ــایه ای ــه در س ــت ک ــم گرف ــن خواهی جش
انقــالب بــرکات زیــادی شــامل حــال مــردم این کشــور 

شــده اســت و بــرای شــکرگزاری ایــن نعمــات چهلمین 
ســالگرد پیــروزی انقــالب اســالمی را جشــن خواهیــم 

گرفــت.
ــای  ــاران و رؤس ــت دهی ــز در نشس ــاب نی ــدار بن فرمان
ــا  ــاب ب شــوراهای اســالمی روســتاهای شهرســتان بن
مدیــر کل بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی آذربایجــان 
اعتبــارات عمرانــی  بــا تشــریح وضعــی   شــرقی 
ــت  ــاز دول ــت: از آغ ــتان گف ــن شهرس ــای ای دهیاری ه
ــب  ــار در قال ــال اعتب ــارد ری ــون ۲۵0 میلی یازدهــم تاکن
روســتای  بــه ۲۸  دیگــر  منابــع  و  ارزش  افــزوده 

ــت.  ــه اس ــاص یافت ــاب اختص ــتان بن شهرس
ــارد  ــز ۳۸ میلی ــال ۹۷ نی ــزود: در س ــی اف ــن رفیع امی
ریــال اعتبــار از طریــق دولــت به روســتاهای شهرســتان 

بنــاب پرداخــت شــده اســت. 
ــع  ــزار و ۵00 مترمرب ــون ۹۲ ه ــرد: هم اکن ــان ک وی بی
زیرســازی در ســطح روســتاهای بنــاب بــرای آســفالت 

آمــاده شــده اســت. 
نماینــده عالــی دولــت در شهرســتان بنــاب همچنیــن 
ــرای  ــگان ب ــر رای ــن قی ــزار و ۷00 ت ــاص یک ه از اختص
آســفالت معابر روســتایی بنــاب خبــر داد و عنــوان کرد: 
ــع از  ــزار و ۸0۴ مترمرب ــون 1۵۵ ه ــال 1۳۹۳ تاکن از س
ــر روســتایی بنــاب آســفالت ریزی شــده اســت.  معاب
رفیعــی ادامــه داد: هم اکنــون وضعیــت معابر روســتایی 
بنــاب از لحــاظ آســفالت بهتــر از محــالت شــهری بناب 

است.

بــه گفتــه وی از 1۳ هــزار و ۳۳۷ واحــد مســکونی 
روســتایی بنــاب تاکنــون ۵ هــزار و ۵00 واحد مســکونی 
ــاب در  ــتان بن ــهم شهرس ــده اند و س ــازی ش مقاوم س
ســال ۹۷ در مقاوم ســازی 601 واحــد اســت و افزایــش 
قیمــت مصالــح ســاختمانی باعــث شــده روســتاییان 
رغبتــی بــه مقاوم ســازی خانه هــای روســتایی نشــان 

ندهند. 
ــه  ــان ســال ۹6 ب ــا پای ــرد: ت ــان ک ــاب اذع ــدار بن فرمان
میــزان 66٫۵درصــد واحدهــای مســکن روســتایی 
ســنددار شــدند و قــرار اســت در ســال ۹۷ نیز بــرای 1۵0 
واحــد مســکونی روســتایی ســند رســمی صــادر شــود.

ــای  ــری طرح ه ــر ضــرورت بازنگ ــد ب ــا تأکی ــی ب رفیع
 هــادی روســتایی شهرســتان بنــاب یــادآور شــد: از ۲۸ 
روســتای شهرســتان بــرای ۲1 روســتا بیــش از 10 ســال 
اســت طــرح  هــادی تهیــه شــده و نیــاز اســت بــا توجــه 
بــه افزایــش جمعیــت و کمبــود فضــای مســکونی در 
اجــرای طرح هــای  هــادی روســتایی ایــن شهرســتان 

بازنگــری اساســی صــورت گیــرد. 
ــی از  ــه یک ــاز ب ــازهای غیرمج ــت: ساخت وس وی گف
مشــکالت اساســی و معضــالت در روســتاهای بنــاب 
ــا بازنگــری طرح هــای   ــم ب تبدیــل شــده کــه امیدواری

هــادی ایــن مشــکل حــل شــود.

اردبیلعفت آقایاری
E.Aghayari@eskimia.ir

مدیــر کل کتابخانه هــای عمومــی اســتان 
اردبیــل بــه فعالیــت ۷۷ کتابخانــه در ســطح 
اســتان اشــاره کــرد و گفت: ســعی و تالش بر 
این اســت تــا تجهیــز و توســعه کتابخانه ها در 

ــرد. ــرار گی ــت برنامه هــا ق اولوی
ربــاب عزیزخانــی در نشســت خبــری بــا 
اصحــاب رســانه در اردبیــل اظهــار کــرد: 1۹ تــا 
۳0 آبان مــاه »هفتــه کتــاب و کتابخوانــی« 
ــال خــوش  ــذاری و شــعار امســال »ح نام گ

ــدن« انتخــاب شــده اســت. خوان
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ۲۴ آبان مــاه عضویــت 
در کتابخانه هــای عمومــی اســتان رایــگان 
اســت، افــزود: بیــش از ۵0 برنامــه فرهنگــی 
ــی  ــاب و کتابخوان ــت کت ــه گرامیداش در هفت

ــود. ــزار می ش برگ

 بازگشایی تاالر بیضای 
کتابخانه شهید مطهری اردبیل 

همزمان با هفته کتاب
مدیــر کل کتابخانه هــای عمومــی اســتان 
اردبیــل یــادآور شــد: تــاالر بیضــای کتابخانــه 
ــل  ــورت کام ــه ص ــل ب ــری اردبی ــهید مطه ش
بازســازی شــده اســت و در هفتــه کتــاب بــه 

می رســد. بهره بــرداری 
بیشــترین  اینکــه  بیــان  بــا  عزیزخانــی 
اســتقبال از ســوی بانــوان اســت، عنــوان کرد: 
از کل اعضــای کتابخانه هــا ۳0 هــزار و ۳60 نفر 
شــامل بانــوان می شــود کــه ســعی و تــالش 
ــازی در  ــر فرهنگ س ــا ام ــت ت ــن اس ــر ای ب

حــوزه کتــاب و کتابخوانــی مــورد توجــه قــرار 
گیــرد.

اعضــای  ۲۲درصــدی  رشــد  از  وی 
در  اســتان  ایــن  عمومــی  کتابخانه هــای 
هفــت ماهــه ســال جــاری بــه نســبت مــدت 
ــر داد و گفــت: در  مشــابه ســال گذشــته خب
ــای  ــداد اعضــای کتابخانه ه حــال حاضــر تع
عمومــی اســتان ۵۹ هــزار و 1۲0 نفــر اســت.

ــد،  ــرد: برنامه هــای نق ــح ک ــی تصری عزیزخان
ــم   ــرای مراس ــاب، اج ــی کت ــی و معرف بررس
بلندخوانــی کتاب بــا حضور کــودکان و اعضای 
فعــال کتابخانه، برگــزاری کارگاه های آموزشــی 
اعضــای  بــرای  مناســبتی هفتــه کتــاب 
نشســت های  و  جمع خوانــی  کتابخانــه، 
ــل  ــگاه های داخ ــزاری نمایش ــوان، برگ کتابخ

کتابخانه هــا،  آذین بنــدی  کتابخانــه ای، 
عضویــت رایــگان در تمــام کتابخانه هــای 
عمومــی اســتان همزمــان بــا ۲۴ آبــان و روز 
کتــاب، کتابخوانــی و کتابــدار و هماهنگــی 
از  مــدارس  دانش آمــوزان  بازدیــد  بــرای 
بخشــی  فقــط  عمومــی،  کتابخانه هــای 
داخــل  در  کــه  اســت  برنامه هایــی  از 
برگــزار می شــود.  کتابخانه هــای عمومــی 
ــر کل کتابخانه هــای عمومــی اســتان در  مدی
ادامــه ســخنان خــود راه انــدازی بخــش ویــژه 
ــز بخــش  صفویه شناســی و همچنیــن تجهی
ــه  ــزی را ازجمل ــه مرک ــی کتابخان ــخ خط نس
برنامه هــای مهــم اجراشــده ایــن اداره کل در 
ســال جــاری عنــوان کــرد و گفــت: راه انــدازی 
ایــن بخش هــا نقــش مهمــی در تأمیــن 
ــگران  ــی پژوهش ــی و اطالعات ــای علم نیازه

خواهــد داشــت.

استانها

مدیر کل کتابخانه های عمومی اردبیل خبر داد:

فعالیت ۷۷ کتابخانه در استان اردبیل

کوتاه از استان ها
 کاشت غالت پاییزه

در شهرستان سیروان
ایالممسعود هواسی

M.Havasi@eskimia.ir

احمد محمدی، مدیر جهـــاد کشــاورزی شهرســـتان 
ــه  ــزه و دان ــالت پایی ــت غ ــت: کاش ــیروان، گف سـ

ــاز شــد.  ــن شهرســتان آغ ــزا در ای ــی کل روغن
ــی می شــود حــدود  ــه داد: پیش بین ــدی ادام محم
10۳00 هکتــار از اراضـــی ایــن شهرســتان بــه کاشــت 
غــالت پاییــزه گنــدم و جــو اختصــاص یابــد کــه از 
ایــن مجمــوع ۵000 هکتــار گنــدم و ۵۳00 هکتــار جو 

اســت. 
احمد محمدی، مدیر جهـــاد کشــاورزی شهرســـتان 
جــاری  زراعــی  ســال  در  افــزود:  ســـیروان، 
ــار از اراضــی  ــی می شــود حــدود ۷00 هکت پیش بین
ایــن شهرســتان تحت کشــت مکانیــزه قرار گیــرد. از 
آنجا که کاشــت مکانیزه باعث اســـتفاده حـــداکثری 
از بارنـــدگی و حفــظ رطوبــت خــاک به ویــژه در زمــان 
کاهــش بارندگــی و کاشـــت یکنواخت بـــذر در عمق 
ــول و  ــرد محص ــش عملک ــاک و افزای ــاسب خ منـ
ــن  ــده و همچنی ــود ش ــذر و ک ــان بـ ــت همزم کاش
موجــب کاهــش برهــم زدن خــاک و درنتیجــه 
ــن در  ــود، بنابرای ــاک می ش ــاختمان خ ــظ س حف
همین راسـتا مـــدیریت جهاد کشاورزی شهرسـتان 
دو دســـتگاه کارنـــده بــه صورت امـــانت در اختیـــار 
تراکتــورداران قــرار داده کــه هم اکنــون مشـــغول 
انجـــام عملیـــات کـــاشت در حوزه کـــارزان هستند. 

 برگزاری ۲۲۰ برنامه 
ویژه هفته کتاب در مشهد

مشهدمهری خزاعی
M.Khazaie@eskimia.ir

رئیــس اداره کتابخانه هــای عمومــی مشــهد گفــت: 
ــزار  ــهد برگ ــاب در مش ــه کت ــژه هفت ــه وی ۲۲0 برنام

می شــود.
ــال  ــه در ح ــان اینک ــا بی ــع زادگان ب ــا بدی محمدرض
حاضــر ۵۲ کتابخانــه عمومــی در مشــهد بــا ۷۸ 
هــزار عضــو فعالیــت می کننــد، افــزود: نهــاد 
کتابخانه هــای عمومــی در ســال ۸۵ پــس از جدایی 
از وزارت ارشــاد تأســیس شــد کــه در هر اســتان یک 
 اداره کل و در هــر شهرســتان هــم یــک اداره مســتقل 

دارد. 
محمدرضــا بدیــع زادگان رئیــس اداره کتابخانه هــای 
عمومــی مشــهد بــا بیــان اینکــه ۲۲0 برنامــه ویــژه 
ــهد  ــاب در مش ــه کت ــمین دوره هفت ــت  و شش بیس
برگــزار می شــود، گفــت: حضــور جمعــی از کتابــداران 
در حــرم مطهــر، غبارروبــی مــزار شــهدا، برپایــی 11 
نمایشــگاه کاریکاتــور کتــاب، آغــاز طــرح نــذر کتــاب، 
ــادت از  ــدارس، عی ــی در م ــگ کتابخوان ــرای زن اج
ــه آنهــا، برگــزاری  کــودکان بیمــار و اهــدای کتــاب ب
همایــش معرفــی و خوانــش کتــاب ســرباز کوچک 
امــام و برگزاری نشســت های کتابخــوان کتابخانه ای 

ــاب اســت. ــه کت ــای هفت از برنامه ه

امروز شنبه 26 آبان ماه 1397 - سال چهارم - شماره 852 روزنامه

رئیس شعبه سوم دادگاه خانواده کاشان

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

طبقه اول مراجعه نمایند.

گهی تغییرات شرکت نکو پخش سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 48524 و شناسه ملی 10260667469  آ

گهی تغییرات شرکت نکو پخش سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 48524 و شناسه ملی 10260667469  آ

گهی تغییرات شرکت مدرن پولیکا سهامی خاص به شماره ثبت 9437 و شناسه ملی 10260305232  آ

گهی تغییرات شرکت سیال سازه زرینه سهامی خاص به شماره ثبت 48444 و شناسه ملی 10260666584  آ

گهی تغییرات شرکت سیال سازه زرینه سهامی خاص به شماره ثبت 48444 و شناسه ملی 10260666584  آ

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/07/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رضا صفری پور به کدملی 1129635104 و مرضیه صفری پور 
به کدملی 1129898423 و فرزانه خانی حبیب آبادی به کدملی 6609965803 بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.
کدملی 1288339453 بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت  کدملی 6249662261 و حسین حکیمی نیا به  زهرا آذرخش به 

گهی های شرکت تعیین گردید.  یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار کیمیای وطن جهت درج آ

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رضا صفری پور به کدملی 1129635104 بعنوان رئیس هیئت مدیره 
و مدیر عامل ومرضیه صفری پور به کدملی 1129898423 بعنوان عضو هیئت مدیره و فرزانه خانی حبیب آبادی به کدملی 6609965803 بعنوان نائب 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود  رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 

اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل منفردا و با مهر شرکت معتبر است. مدیر عامل شرکت مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/27 محمد حیدری به کدملی 5110377022 بسمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ، مصطفی 
حیدری به کدملی 1282898442 بسمت نایب رئیس هیات مدیره و علی حیدری به کدملی 1293277101 بسمت عضو اصلی هیات مدیره برای مدت 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با  گردیدند.  دو سال انتخاب 

امضاء مدیرعامل منفردا و با مهر شرکت معتبر است.ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. 

گهی های شرکت تعیین شد.  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/08/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - روزنامه کثیراالنتشار کیمیای وطن جهت درج آ
- آقای ابراهیم خدایی اسماعیل کندی به شماره ملی 2939039331، خانم مهسا اردوی میاندواب به شماره ملی 2972245131 و آقای بهروز خدایی اسماعیل کندی به 
شماره ملی 2971813223 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - آقای عباس صالحی به شماره ملی 5759248014 به عنوان بازرس 

اصلی و خانم معصومه قنبری شیل سر به شماره ملی 2649786353 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 

کندی به شماره ملی 2939039331 بعنوان رئیس  به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/08/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای ابراهیم خدایی اسماعیل 
کندی به شماره ملی 2971813223 بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم مهسا اردوی میاندوآب به شماره ملی  هیئت مدیره، آقای بهروز خدایی اسماعیل 
2972245131 بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، 

عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. - ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. 

ک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )291875( اداره کل ثبت اسناد و امال

ک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )291873( اداره کل ثبت اسناد و امال

ک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )291835( اداره کل ثبت اسناد و امال

ک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )291811( اداره کل ثبت اسناد و امال

ک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )291810( اداره کل ثبت اسناد و امال

گهی تغییرات شرکت نکو پخش سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 48524 و شناسه ملی 10260667469  آ

گهی تغییرات شرکت مدرن پولیکا سهامی خاص به شماره ثبت 9437 و شناسه ملی 10260305232  آ

گهی انحالل شرکت ارگ گستران پرتیکان سهامی خاص به شماره ثبت 44593 و شناسه ملی 10260625040  آ

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلی شرکت در واحد ثبتی اصفهان به نشانی استان اصفهان ، 
ک 52 ، ساختمان تجاری پزشکان گلستان ، طبقه اول ، واحد 1 کدپستی  شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان، گلستان ، خیابان گلستان ، خیابان صفائیه ، پال

8193951595 تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/07/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - محمد حیدری به کدملی 5110377022 ، مصطفی حیدری 
به کدملی 1282898442 و علی حیدری به کدملی 1293277101 بسمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - محمد ایروانی محمدآبادی 

به کدملی 1293302937 و اصغر مهدیان به کدملی 1281723347 بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/22 شرکت منحل و حسین امامیان به کدملی 1062727827 بعنوان مدیر تصفیه برای 
مدت دو سال انتخاب گردید. نشانی شرکت منحله در حال تصفیه ورودی خانه اصفهان- جنب مسجدالشهدا- مجتمع سرهنگ کیقبادی- طبقه دوم 

-کدپستی 8194643981 تعیین و اعالم گردید. 

ک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )291874( اداره کل ثبت اسناد و امال

ک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )291834( اداره کل ثبت اسناد و امال

ک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )291833( اداره کل ثبت اسناد و امال

گرگاننادر کرمی
N.Karami@eskimia.ir

کارشناســان اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری شهرســتان 
ــدارس دوره اول متوســطه شــهید  ــا حضــور در م ــال ب آق ق
ــی  ــهید حبیبل ــه ش ــی و مدرس ــتای دوگونچ ــزدی روس ای
ــار  ــا وظایــف همی شهرســتان، کالس آموزشــی آشــنایی ب

ــد.  طبیعــت را برگــزار کردن
آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع  اداره  رئیــس  اورمــز، 

شهرســتان آق قــال، اعــالم کــرد: در راســتای تحقــق اهــداف 
ــزداری  ــع و آبخی و سیاســت های ســازمان جنگل هــا، مرات
ــوزی و  ــت دانش آم ــار طبیع ــه جــذب همی کشــور درزمین
ــا  ــاران طبیعــت ب ــا وظایــف همی آشــنایی دانش آمــوزان ب
هماهنگــی اداره آمــوزش و پــرورش شهرســتان و مدیــران 
مــدارس شــهید ایــزدی و شــهید حبیبلــی یــک دوره کالس 
ــزار  ــت برگ ــار طبیع ــف همی ــا وظای ــنایی ب ــی آش  آموزش

شد. 

و  ترویــج  آمــوزش،  مســئول  و  اداره  معــاون  ســقر، 
مشــارکت های مردمــی، بــه همــراه کارشناســان اداره 
ــار  ــا حضــور در ایــن مــدارس ضمــن تحویــل کارت همی ب
ــه  ــی را درزمین ــوزان، مطالب ــی از دانش آم ــه یک ــت ب طبیع
اهمیــت منابــع طبیعــی و وظایــف همیــار طبیعــت ارائــه 

ــرد.  ک
در ایــن کالس آموزشــی ۵۷ دانش آمــوز حضــور داشــتند و 

ــوزش الزم را فراگرفتند. آم

باغستان میالد میرزایی
Mirzaie@eskimia.ir

فرمانــدار شهرســتان شــهریار،  بــا حضــور طاهــری، 
جلســه شــورای هماهنگــی شــهرداران و بخشــدار مرکــزی 
شهرســتان شــهریار در شــهرداری فردوســیه برگــزار شــد. 
ــدار شهرســتان  ــه ریاســت طاهــری، فرمان ــن جلســه ب ای
ــی انتظامی،  ــاون سیاس ــور مع ــور فرنیاپ ــا حض ــهریار، ب ش
عبدالعلــی معــاون فنــی و عمرانــی، ژالــه رو معــاون 
شــهرداران  فرمانــداری،  مالــی  اداری  و  برنامه ریــزی 
شــهرهای شــهریار، اندیشــه، وحیدیه، باغســتان، صباشهر، 
فردوســیه و رحیمــی بخشــدار مرکزی شهرســتان شــهریار 
ــد.  ــزار ش ــیه برگ ــهرداری فردوس ــات ش ــالن جلس در س

ــر ایــن گــزارش، در ایــن جلســه طاهــری وضعیــت  ــا ب بن
اقتصــادی کشــور را تحــت کنتــرل دقیــق دولــت دانســت و 

خاطرنشــان کــرد: بایــد در جهــت افزایش تــاب آوری تالش 
ــمن  ــا دش ــه ب ــه مقابل ــتمر ب ــالش مس ــا کار و ت ــرد و ب ک
ــانی  ــای غیرانس ــالی تحریم ه ــت پوش ــا هیب ــت ت برخاس

آمریــکا شکســته شــود. 
ــاره  ــا اش ــهریار ب ــتان ش ــت در شهرس ــی دول ــده عال نماین
بــه برگــزاری هفتــه فرهنگــی شهرســتان شــهریار در هفتــه 
ــزوم اصــالح معایــب و نواقــص آن خواســتار  وحــدت و ل
ارتقــای ســطح کیفیــت برنامه هــای اجرایــی در ایــن هفتــه 
ــاط و  ــای نش ــور الق ــه منظ ــردم ب ــتر م ــارکت بیش و مش

ــان شــد.  شــکوفایی اســتعدادهای آن
ــاز  ــری از ساخت وس ــهریار جلوگی ــتان ش ــدار شهرس فرمان
غیرمجــاز در ســطح شهرســتان را موضــوع مهمــی برشــمرد 
ــور  ــه منظ ــق ب ــای دقی ــارت و پیگیری ه ــد نظ ــه نیازمن ک
جلوگیــری از تکــرار موضوعــات مشــابه در بعضی از شــهرها 

و روستاهاســت.
وی در ادامــه بــا خاطرنشــان کردن موضــوع فصــل ســرما 
و بارندگی هــای شــدیدی کــه احتمــال دارد رخ بدهــد، 
ــام  ــود و تم ــاوت ب ــن موضــوع بی تف ــه ای ــد ب ــزود: نبای اف
ادارات مرتبــط و شــهرداری ها بایــد از االن تــدارک ببیننــد و 

آمادگــی کامــل داشــته باشــند. 
ــع موجــود  ــر حــل مشــکالت و موان ــد ب ــا تأکی طاهــری ب
ــا  ــوع باره ــن موض ــت: ای ــرمایه گذاران گف ــر راه س ــر س ب
ــر  ــه اگ ــده ک ــان ش ــور بی ــی کش ــئوالن عال ــط مس توس
ــود،  ــه ش ــور توج ــاز روز کش ــم و نی ــوع مه ــن موض ــه ای ب
بســیاری از مشــکالت حــل خواهــد شــد و مــا بایــد 
ــرمایه گذاری  ــای س ــرای پروژه ه ــب را ب ــای مناس زمینه ه
ــه  ــم و ب ــم کنی ــی فراه ــش خصوص ــارکت های بخ و مش

هیچ وجــه کوتاهــی صــورت نگیــرد.

گهی روزنامه کیمیای وطن 4-95013702جذب آ

مدیر کل بنیاد مسکن استان آذربایجان شرقی:

 طی 4 سال معادل ۳۶ سال گذشته در سطح 
روستاهای آذربایجان شرقی آسفالت ریزی شده است

تأکید فرماندار شهریار بر آمادگی شهرداری ها هنگام بارش برف و باران

برگزاری کالس آشنایی با وظایف همیار طبیعت برای دانش آموزان شهرستان آق قال
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کوتاه از اصفهان
 ترویج فرهنگ وقف نیازمند 

برندسازی در جامعه است
مدیــر کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان اصفهــان گفــت: 
وقــف در کاهــش آســیب های اجتماعــی در جامعــه 

ــذار اســت. تأثیرگ
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل اوقــاف و امــور خیریه 
ــی در جلســه هم اندیشــی  ــان، رضــا صادق اســتان اصفه
دانشــگاه علــوم قرآنــی و اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه 
ــف  ــه وق ــه مناســبت ده ــک ب ــا تبری ــان ب اســتان اصفه
ــا برنامه ریزی هــای انجام شــده امســال  ــار داشــت: ب اظه
همزمــان بــا آغــاز دهــه وقــف اقدامــات تبلیغاتــی و 
ــی در جهــت معرفــی وقــف در  اطالع رســانی بســیار خوب

ســطح اســتان صــورت گرفــت.
ــه هــدف از برگــزاری جلســه هم اندیشــی  وی در ادامــه ب
امــور  و  اوقــاف  اداره کل  و  قرآنــی  علــوم  دانشــگاه 
ــا وجــود  خیریــه اســتان اصفهــان اشــاره کــرد و گفــت: ب
ظرفیت هــای قرآنــی کــه در اســتان اصفهــان وجــود دارد، 
ــف  ــای مختل ــرای برنامه ه ــد در اج ــان بای ــتان اصفه اس
ــو  ــی، پژوهشــی و... در ســطح کشــور پیشــرو و الگ قرآن

باشــد.
مدیــر کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان اصفهــان 
خاطرنشــان شــد: یکــی از کارهایــی کــه ایــن کارگــروه باید 
ــت  ــد، اســتفاده از ظرفی ــری کن ــه صــورت جــدی پیگی ب
وقــف بــرای ترویــج قــرآن کریــم و همچنیــن برنامه ریزی 
و اجــرای برنامه هــای علمــی در جهــت فرهنگ ســازی و 

برندســازی وقــف در جامعــه اســت.
ــروه  ــن کارگ ــای ای ــی از مأموریت ه ــه یک ــی در ادام صادق
متشــکل از افــراد صاحب نظر را تشــکیل شــورای مشــورتی 
بــا رویکــرد ترویــج فرهنــگ وقــف نــام بــرد و گفــت: بایــد 
در ایــن کارگــروه در راســتای جهــت دادن بــه نیــات واقفــان 
نیک اندیــش بــه ســمت نیازهــای روز جامعــه، راهکارهــای 

الزم بررســی و بــرای تحقــق آن هــا برنامه ریــزی شــود.
وی در ادامــه بیــان کــرد: همچنیــن بــا توجــه بــه تغییــر 
بافــت شــهری و اجتماعــی الزم اســت بــه گونــه ای از نظــر 
علمــی و عملــی در ایــن کارگــروه کارکــرد موقوفــات مــورد 
مطالعــه قــرار بگیــرد کــه بتــوان از ظرفیت هــای مدیریــت 
ــات در  ــره وری موقوف ــای به ــز در راســتای ارتق شــهری نی
جهــت بهره منــدی ملموس تــر مــردم از دســتاوردهای 

وقــف اســتفاده کــرد.
مدیــر کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان اصفهــان در ادامه 
ــان  ــم بنی ــف در تحکی ــای وق ــرد: کارکرده ــان ک خاطرنش
خانواده هــا امــروز بایــد بیــش از گذشــته مــورد مطالعــه 
و بررســی قــرار بگیــرد و ایــن کارگــروه نیــز بایــد بــه ایــن 

موضــوع نــگاه ویــژه داشــته باشــد.

 نیمی از مردم ایران 
سهام دار ذوب آهن اصفهان 

محسوب می شوند
ــط  ــی رواب ــن فرهنگ ــی انجم ــتمین گردهمای شصت وهش
عمومــی اســتان اصفهــان 22 آبان مــاه جــاری بــه میزبانــی 
ــردم  ــده م ــر نماین ــور فوالدگ ــا حض ــان ب ــن اصفه ذوب آه
اصفهــان در مجلــس شــورای اســالمی، یــزدی زاده مدیــر 
عامــل ذوب آهــن و جمعــی از مدیــران روابط عمومی هــای 
ــزار  ــتان برگ ــی اس ــی و غیردولت ــازمان ها و ادارات دولت س

شــد.
ــه اداری و  ــی از مجموع ــن گردهمای ــرکت کنندگان در ای ش
امکانــات باشــگاه فرهنگی ورزشــی ذوب آهــن در مجموعــه 
اداری آموزشــی ذوب آهــن واقــع در بلــوار شــفق اصفهــان 
ــن  ــد ذوب آه ــای جدی ــد و طرح ه ــن خــط تولی و همچنی

بازدیــد کردنــد.
ــع  ــان، در جم ــن اصفه ــل ذوب آه ــر عام ــزدی زاده، مدی ی
اســتان  نهادهــای  و  ادارات  عمومــی  روابــط  مدیــران 
اصفهــان بــه تشــریح شــرایط ذوب آهــن پرداخــت و گفــت: 
ــی  ــهام دار اصل ــوان س ــه عن ــی ب ــن اجتماع ــازمان تأمی س
ــت  ــور را تح ــت کش ــی از جمعی ــش از نیم ــن بی ذوب آه
پوشــش بیمــه ای خــود دارد؛ بنابرایــن بیــش از نیمــی از 
ــران ســهام دار ذوب آهــن محســوب می شــوند و  مــردم ای
مســائل جــاری ایــن شــرکت بــرای آنهــا از اهمیــت خاصی 

برخــوردار اســت.
آرمان هــای  بــه  اشــاره  بــا  ذوب آهــن  عامــل  مدیــر 
ــرد: در  ــح ک ــالمی تصری ــالب اس ــی)ره( و انق ــام خمین ام
ســنگین تر  روابط عمومی هــا  وظیفــه  شــرایط کنونــی 
ــن نحــو  ــه بهتری ــد ب ــد ســعی کنن از گذشــته اســت و بای
ــالمی  ــالب اس ــتاوردهای انق ــهدا و دس ــون ش ــدار خ  پاس

باشند.

 صدور حکم اعدام برای 
قاتل ملیکای 5ساله

رئیــس کل دادگســتری اســتان اصفهــان  کیمیای وطن
گفــت: قاتــل ملیــکا، دختــر ۵ســاله فالورجانی، بــه قصاص 

محکوم شد.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، احمــد خســروی وفا، رئیــس 
کل دادگســتری اســتان اصفهــان، در تشــریح آخریــن 
جزئیــات پرونــده قاتــل ملیــکا گفــت: متهــم از جهــت قتــل 
بــه قصــاص و از جهــت تجــاوز بــه عنــف نســبت بــه فــرد 

دیگــری بــه اعــدام محکــوم شــده اســت.
ــوان  ــان در ادامــه عن ــی در اســتان اصفه ــام قضای ــن مق ای
ــی  ــت آدم ربای ــه جه ــن ب ــل همچنی ــه قت ــم ب ــرد: مته ک
ــه بیســت ســال  ــرادرش ب ــکا، خواهــر و ب ــه ملی نســبت ب
ــس و  ــال حب ــک س ــه ی ــکا ب ــودک آزاری ملی ــس، ک حب
حبــس غیرقانونــی ایــن دختربچــه بــه چهــار ســال حبــس 

ــوم شــد. محک
رئیــس کل دادگســتری اســتان اصفهــان تصریح کــرد: این 
رأی در دادگاه کیفــری یــک اســتان اصفهــان صــادر شــده 

و قابــل تجدیدنظرخواهــی از ســوی محکــوم علیــه اســت.
ــان  ــتان اصفه ــتری اس ــس کل دادگس ــن رئی ــش از ای پی
اظهــار کــرده بــود ملیــکا، قربانــی معاملــه مــواد مخدر شــده 
اســت و ۵ نفــر در ایــن رابطــه دســتگیر و بازداشــت موقــت 

شــده اند.

زهرا نصیریگروه اصفهان
Z.Nasiri@eskimia.ir

هرســاله بــا فرارســیدن بهــارِ تعلیــم و تربیــت 
ــم و  ــوزه تعلی ــا در ح ــواع نرخ ه ــز ان ــل پایی از اوای
ــت  ــود و اینجاس ــه رو می ش ــد روب ــا رش ــت ب تربی
نوشــت افزار  از  اقــالم  قیمــت  افزایــش  کــه 
ــه  ــی کرای ــدارس و حت ــرم م ــا ف ــوزان ت دانش آم
ســرویس مــدارس شــروع می شــود و تــا ثبت نــام 
دانش آمــوزان در مــدارس دولتــی و خصوصــی 
ادامــه پیــدا می کنــد؛ در ایــن میــان هــم بــه دلیــل 
تعــدد نهادهــای مســئول چنــدان نمی تــوان انتظــار 
ــن  ــه حــق دار برســد و کســی در ای داشــت حــق ب

ــد. ــه تخلــف نکن زمین
ــه  ــرخ کرای ــن ن ــرای تعیی ــته ب ــال های گذش در س
ســرویس مــدارس شــورای شــهر و نهادهــای 
وابســته بــه شــهرداری )تاکســیرانی( وارد میــدان 
شــدند و در ایــن زمینــه بــا اعمــال نظــارت ناظــران 
و تعییــن قیمت هــای مصــوب تــالش کردنــد 
جلــوی قیمت هــای بی حــد و حســابی را کــه 
ــدارس  ــرویس م ــت س ــدگان باب ــی رانن گاه برخ
ــه  ــد؛ اگرچ ــد بگیرن ــت می کردن ــن دریاف از والدی
در ایــن زمینــه توفیقاتــی حاصــل شــده، امــا 
ــاز  ــه ب ــن زمین ــان در ای ــت متخلف ــم دس ــاز ه  ب

است.

ــان  ــای پارلم ــه اعض ــود ک ــاه 97 ب ــل آبان م در اوای
گرانــی  ســابق  روال  ماننــد  اصفهــان  شــهر 
12درصــدی ســرویس مــدارس را بــرای خانواده هــا 
رقــم زدنــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه هنــوز خبــری 
از گرانــی بنزیــن نیســت! البتــه ایــن گرانــی 
درزمینــه کرایــه اتوبوس هــا و تاکســی های ســطح 
شــهر هــم اعمــال شــد. بایــد از مســئوالن پرســید 
ــه  ــه ب ــت را ک ــای دول ــد هزینه ه ــردم بای ــا م آی
شــهرداری پرداخــت نمی شــود، بپردازنــد یــا تــاوان 
هزینه هــای بی شــماری را بدهنــد کــه در شــهر 
ــود؟ ــا می ش ــر برنامه ه ــا دیگ ــات ی ــت تبلیغ باب

 کسی حق تخلف ندارد
ســرویس  نــرخ کرایــه  افزایــش  راســتای  در 
مــدارس رئیــس شــورای اســالمی شــهر اصفهــان 
گفــت: نرخ هــا بایــد بــه صــورت مقضــی بــه ســمع 
ــه  و نظــر والدیــن برســد و ســازمان تاکســیرانی ب
ــرویس های  ــر س ــه ب ــب و همه جانب ــورت مرت ص
متخلــف  راننــدگان  و  کنــد  نظــارت  مدرســه 
ــرویس  ــده س ــال آین ــا در س ــوند ت ــایی ش شناس

ــرد. ــق نگی ــا تعل ــه آنه مدرســه ب
ــه  ــکیل کمیت ــه تش ــاره ب ــا اش ــن ب ــح هللا معی  فت
ــه ایــن  نظــارت بــر عملکــرد ســرویس مــدارس ب
نکتــه اشــاره داشــت کــه تعــداد پیکان هــای مــورد 
اســتفاده بــرای ســرویس مدرســه بســیار محــدود 

اســت؛ از ســوی دیگــر میــزان شــکایات خانواده هــا 
داشــته  بــه ســال گذشــته کاهــش   نســبت 

است.
 سرویس های مدارس زیر ذره بین ناظرها

مدیــر عامــل ســازمان تاکســیرانی شــهرداری 
اصفهــان نیــز بــا بیــان اینکه امســال 1۰ هــزار خودرو 
ــرویس  ــل س ــل و نق ــرکت حم ــب ۵۳ ش در قال
ــیرانی در  ــازمان تاکس ــارت س ــت نظ ــدارس تح م
ــه 72 هــزار دانش آمــوز  ــد ب ســال تحصیلــی جدی
ــه  ــد، ادام ــرویس دهی می کنن ــان س ــهر اصفه ش
ــر  ــازمان ب ــتر س ــر و بیش ــارت بهت ــرای نظ داد: ب
ســرویس مــدارس بــا افزایــش بازرســان ســازمان 
ــرکت های  ــق ش ــر و از طری ــه 11۵ نف ــر ب از 1۵ نف
ــن نظــارت  حمــل و نقــل درصــدد هســتیم بهتری
به منظــور  دانش آمــوزی  ســرویس های  بــر  را 
افزایــش امنیــت و آرامــش خانواده هــا برقــرار 

کنیــم.
ــی و دو  ــپ خودروی ــج اکی ــداد پن ــزود: تع وی اف
ــر فعالیــت ســرویس مــدارس  ــوری ب اکیــپ موت
ــامل  ــا ش ــن نظارت ه ــه ای ــد ک ــارت دارن ــهر نظ ش
رعایــت منشــور اخالقــی ســازمان تاکســیرانی، 
ســرویس دهی طــی ســاعات پیــک در مســیرهای 
مشــخص، ســوارنکردن دانش آمــوزان بیــش از 

ــاز و ... اســت. حــد مج
ــد  ــدگان می توانن ــهروندان و رانن ــه داد: ش وی ادام
عملکــرد  از  را  خــود  انتقــادات  و  پیشــنهادها 
ســازمان، شــرکت های حمــل و نقــل درون شــهری، 
ــن  ــق تلف ــدارس از طری ــرویس م ــا و س آژانس ه
ــه شــماره ۳۵۶۸۸1۰۰ ســامانه  ــای ســازمان ب گوی
پیــام کوتــاه 1۰۰۰۸۵9۰ و فضــای مجــازی بــه آدرس 
ــای  ــد. اکیپ ه ــان بگذارن @TAxikhabar در می
نظارتــی تاکســیرانی بر عملکــرد ســرویس مدارس 

ــد. ــارت می کنن نظ

 سرویس دهی اتوبوسرانی به 
دانش آموزان

 مدیــر عامــل شــرکت واحــد اتوبوســرانی از افزایش 
2۰ خــط اتوبوســرانی خبــر داد و گفــت: عــالوه بــر 
1۰۳ خــط اتوبوســرانی در کریدورهایــی کــه تراکــم 
مراکــز آموزشــی وجــود دارد، ســرویس های ویــژه 
ــرویس دهی  ــک س ــاعات پی ــوزی در س دانش آم
ــا ســهولت بیشــتر و  ــوزان ب ــا دانش آم ــد ت می کنن

اتــالف وقــت کمتــری بــه مقصــد برســند.
ــا در  ــه کریدوره ــار اینک ــا اظه ــاری ب ــدرت افتخ ق
نقاطــی از شــهر کــه بیشــترین مــدارس در آن قــرار 
ــالوه  ــا ع ــن کریدوره ــده و در ای ــف ش دارد، تعری
ــوص  ــرویس مخص ــج، س ــرویس های رای ــر س ب
ــی و  ــع راهنمای ــرای مقاط ــژه ب ــوزان به وی دانش آم
متوســطه ارائــه می شــود، افــزود: روزانــه بیــش از 
2۰۰ هــزار نفــر از دانش آمــوزان و دانشــجویان شــهر 
بــرای رســیدن بــه مقصــد از حمــل و نقــل عمومــی 
ــن  ــه ای ــد ک ــتفاده می کنن ــا اس ــژه اتوبوس ه به وی
آمــار معــادل ۳۰درصــد مســافران اتوبوســرانی 

اصفهــان اســت.
وی همچنیــن از کاهــش مصــرف ۸۰۰ هــزار لیتری 
گازوئیــل در ۶ ماهــه امســال خبــر داد و گفــت: 1۰۰ 
ــا  ــوس شــهری از رده خــارج شــدند و پایانه ه اتوب
نیــز بایــد مــورد اصــالح قــرار گیرنــد تــا بــه صــورت 
شــبانه روزی، اتوبوس هــای شــهری فعــال شــوند. 
ــر  ــهری عم ــای ش ــد اتوبوس ه ــش از ۵۰درص بی
بــاالی 1۰ ســال دارنــد و بنــا بــر ایــن گذاشــته شــده 
کــه اگــر بیــش از ده دقیقــه در محل توقــف کردند، 

خامــوش شــوند.
 سه دستگاه اتوبوس ویژه قشرهای 

خاص در اصفهان
ــتگاه  ــش از 2۰۰ دس ــه بی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
اتوبــوس بــرای معلــوالن به روزرســانی شــده اســت 

ــن  ــال 94 در ای ــه از س ــی ک ــی اتوبوس های و تمام
ــن  ــرای ای ــتفاده ب ــت اس ــد، ظرفی ــاوگان بوده ان ن
ــک  ــه زودی ی ــت: ب ــد، گف ــه را دارن ــر از جامع قش
ــازان و دو دســتگاه  ــرای جانب ــوس ب دســتگاه اتوب
اتوبــوس بــرای بقیــه معلــوالن فعــال خواهــد شــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه طــی دو ســال آینــده ۳۰۰ 
ــه  ــاوگان اتوبوســرانی اضاف ــه ن ــوس شــهری ب اتوب
ــتیم  ــره هس ــال مذاک ــت: در ح ــد، گف ــد ش خواه
ــرانی  ــاوگان اتوبوس ــی وارد ن ــای برق ــا اتوبوس ه ت
ــرو تالقــی  ــا مت شــوند. خط هــای اتوبوســی کــه ب
ــه  ــوند ک ــی ش ــه ای بازطراح ــه گون ــد ب ــد، بای دارن

ــد. ــرو اســتفاده کنن مــردم بیشــتر از مت
 باالتر از خبر

مــدارس  در ســرویس  نــرخ کرایــه  افزایــش 
از  بعضــی  می خــورد کــه  رقــم  بــه گونــه ای 
وســایل گرمایشــی  بــدون  ایــن ســرویس ها 
یــا سرمایشــی هســتند و در بیشــتر مواقــع 
دانش آمــوزان به ویــژه مقطــع ابتدایــی بیــش 
از ظرفیــت خــودرو در آن حضــور دارنــد و ایــن 
تخلفــی آشــکار اســت کــه نــه مدیــر مدرســه بــه آن 
توجــه دارد و نــه پلیــس. در بیشــتر ســرویس های 
مــدارس ظرفیــت مجــاز افــراد از 4 نفــر هــم عبــور 
ــا  ــرویس ها ب ــن س ــوزان در ای ــد و دانش آم می کن
ــد روی  ــی بای ــوند و حت ــه رو می ش ــکالتی روب مش
پــای یکدیگــر بنشــینند؛ ایــن در حالــی اســت کــه 
ــن ســرویس ها نرخ هــای خــود  ــی بیشــتر ای حت
را بــه بهانه هــای واهــی از خانواده هــا بیشــتر 
ــد  ــئوالن بای ــد. مس ــت می کنن ــد دریاف از 12درص
همان طــور کــه بــرای افزایــش نــرخ تصمیم گیــری 
ــارت  ــز نظ ــرویس دهی نی ــوه س ــر نح ــد ب می کنن
داشــته باشــند و بــه گونــه ای عمــل کننــد تا دســت 
ســودجویان از جیــب والدیــن دانش آمــوزان کوتــاه 

ــر شــود. ــات کمت و تخلف

معاونــت  و سرپرســت  کل  مدیــر  اجرایــی  مشــاور 
ســرمایه گذاری اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان اصفهان 
از برنامه ریــزی بــرای ثبــت ملــی رویــداد »روز اصفهــان« 
ــر داد.  ــور خب ــی کش ــوس مل ــراث ناملم ــت می در فهرس
ســید علــی صالــح درخشــان ضمــن تأکیــد بــر برگــزاری 
ــزاری  ــک برگ ــرد: بی ش ــار ک ــان اظه ــکوه روز اصفه باش
آییــن نکوداشــت روز اصفهــان در اول آذرمــاه آرزوی 
میــراث  دوســتداران  و  اصفهان شناســان  از  بســیاری 
ــوده  ــته ب ــه گذش ــش از دو ده ــان از بی ــی اصفه فرهنگ
ــات مســئول  ــک بســیار خرســندیم مقام اســت. هم این
ــا بررســی های علمــی و  ــی ب ــن مــدت طوالن ــس از ای پ
همچنیــن درنظرگرفتن نظرات کارشناســان و دوســتداران 
میــراث فرهنگــی، روز اول آذر را بــه عنــوان »روز اصفهــان« 

پذیرفته انــد. 

ــن  ــی در ای ــی های علم ــه بررس ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف
ــراث  ــتداران می ــان و دوس ــط اصفهان شناس ــه توس زمین
ــن  ــه ای ــتان ب ــی اس ــراث فرهنگ ــی، اداره کل می فرهنگ
ــی،  ــون تاریخ ــاس مت ــه براس ــت ک ــت یاف ــه دس نتیج
اول آذرمــاه روز اصفهــان بــوده کــه پیشــینیان براســاس 
برنامه ریــزی کامــال علمــی و بــا درنظرگرفتــن صــور فلکی 
ــومین  ــن روز از س ــوس و در اولی ــرج ق ــان را در ب اصفه
 مــاه پاییــز در پیــش از چنــد هــزار ســال قبــل بنــا 

نهاده اند. 
ــر همیــن اســاس در  ــح درخشــان تصریــح کــرد: ب صال
یــک مــاه گذشــته پرونــده روز اصفهــان بــرای ثبــت ملــی 
در فهرســت میــراث ناملمــوس کشــور و به منظــور ثبــت 
نهایــی و دریافــت شــماره ثبــت بــه شــورای ملــی ثبــت 

آثــار تاریخــی کشــور ارســال شــد.

اصفهــان، میزبــان مدیــران بهره بــرداری فاضــالب 
ــبکه های  ــازی ش ــوزش بازس ــه آم ــور درزمین کش
فاضــالب بــا تکنیــک »CIPP – UV« بــوده 

ــت. اس
نخســتین دوره آموزشــی روش هــای نوســازی و 
ــا  ــالب ب ــع آوری فاض ــبکه های جم ــازی ش بازس
ــط  ــک »CIPP – UV«، توس ــری از تکنی بهره گی
ــان  ــی در شــهر اصفه ــی و چین کارشناســان آلمان

ــت. صــورت گرف
مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان 
ــدف از  ــت: ه ــر گف ــن خب ــالم ای ــا اع ــان ب اصفه
اجــرای ایــن دوره، معرفــی روش هــای نویــن 

ــواع  ــن ان ــالب و تبیی ــبکه های فاض ــازی ش بازس
هــدف جامعــه  منتخبــان  بــرای   تکنیک هــا 

است.
ــرداری  ــان بهره ب ــزود: معاون ــی اف ــدس امین مهن
و مدیــران نظــارت بــر بهره بــرداری فاضــالب 
شــرکت های آبفــای اســتانی، از مخاطبــان اصلــی 
دوره آمــوزش روش هــای نوســازی و بازســازی بــه 

ــد. ــمار می آین ش
آمــوزش  نخســت  هفتــه  در  وی  بــه گفتــه 
بــر  نظــارت  مدیــران  بازســازی،  روش هــای 
بهره بــرداری فاضــالب کالن شــهر اصفهــان نیــز در 

ایــن دوره حضــور یافتنــد.

مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان 
ــی  ــته آموزش ــن بس ــت: ای ــان داش ــان بی اصفه
ــه برگــزار خواهــد شــد   در 4 گــروه و طــی 4 هفت

کــه میهمانانی از شــرکت مهندســی آب و فاضالب 
کشــور و شــرکت های آبفــای تهــران، یــزد و ... در 

هفتــه دوم دوره حضــور خواهنــد داشــت.
مهنــدس امینــی بــا اشــاره بــه ویژگی هــای 
بــا  آموزشــی  دوره  نخســتین  منحصربه فــرد 
بازســازی  و  نوســازی  روش هــای  موضــوع 
ــری  ــا بهره گی ــالب ب ــع آوری فاض ــبکه های جم ش
از تکنیــک »CIPP – UV« خاطرنشــان ســاخت: 
ــر  ــا افــزون ب ــر آن شــده ت در ایــن دوره، ســعی ب
ــب  ــوری و در قال ــورت تئ ــه ص ــب ب ــه مطال ارائ
کالس هایــی کــه توســط اســتادان و کارشناســان 
پــروژه  ترمیــم شــبکه فاضــالب کالن شــهر اصفهان 

ــل  ــور در مح ــا حض ــن ب ــود، مدعوی ــزار می ش برگ
پــروژه، عملیات هــای شست وشــو و بازرســی 
 »CIPP – UV« و بازســازی بــه روش )CCTV(
ــد و از جزئیــات فنــی، اجرایــی  را از نزدیــک ببینن
و مهندســی عملیات هــای فــوق نیــز آگاه شــوند.

براســاس ایــن گــزارش، نخســتین دوره آموزشــی 
بــا موضــوع روش هــای نوســازی و بازســازی 
ــری  ــا بهره گی ــالب ب ــع آوری فاض ــبکه های جم ش
ــرکت آب  ــط ش ــک »CIPP – UV« توس از تکنی
و فاضــالب اســتان اصفهــان و بــا همــکاری و 
مشــارکت دانشــکده آب و بــرق وزارت نیــرو و 
ــت. ــزاری اس ــال برگ ــم در ح ــرکت ژرف کار ج ش

مدیــر مرکــز حــوادث و فوریت هــای پزشــکی اســتان 
اصفهــان گفــت: در نیمــه نخســت ســال جــاری، 9۳درصــد 

ــد.  ــوان بودن ــه کار از بان از مصدومــان حادث
غفــور راســتین در گفت وگــو بــا خبرنــگار مهــر اظهــار 
ــه  داشــت: در نیمــه نخســت امســال بیــش از ۶۰4 حادث
کار در اصفهــان بــه وقــوع پیوســته اســت کــه بیشــترین 

ــد.  ــان بودن ــان، زن مصدوم
وی بیــان داشــت: از ۶۰4 حادثــه کاری کــه در ســطح 
اســتان رخ داده اســت، ۵۶۳ مــورد زنــان و 41 مــورد 

مــردان را شــامل می شــود. 
مدیــر مرکــز حــوادث و فوریت هــای پزشــکی اســتان 
ــن  ــان اینکــه بیشــترین مصدومــان در بی ــا بی ــان ب اصفه
رنــج ســنی ۳1 تــا 4۰ ســال قــرار دارنــد، افــزود: پــس از 
آن گــروه ســنی 21 تــا ۳۰ ســال باالتریــن مصدومیت هــا 

را داشــتند. 
غفــور راســتین مدیــر مرکــز حــوادث و فوریت هــای 
پزشــکی اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه گروه ســنی 
۶۰ ســال بــه بــاال کمتریــن میــزان مصدومــان حادثــه کار 
بودنــد، ادامــه داد: 17۰ نفــر بیــن ۳1 تــا 4۰ ســال و پــس 
از آن 1۵9 نفــر بیــن 21 تــا ۳۰ ســال و 1۳۰ نفــر بیــن 41 تــا 

۵۰ ســال داشــتند.
ــا  ــه کار بیــن ۵1 ت ــر از مصدومــان حادث وی گفــت: 72 نف
۶۰ ســال و ۳7 نفــر زیــر 2۰ ســال و پــس از آن ۳۶ نفــر از 

مصدومــان ۶۰ ســال بــه بــاال داشــتند. 
ــان  ــر حــوادث و فوریت هــای پزشــکی اســتان اصفه مدی
ــد  ــن کار می توان ــی حی ــول ایمن ــت اص ــرد: رعای ــالم ک اع
ــش  ــوادث کار را کاه ــروز ح ــی، ب ــب توجه ــد جال ــا ح  ت

دهد.
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معــاون برنامه ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی شــهرداری اصفهــان از 
رونمایــی از 1۰ ســامانه و محصــول جدیــد ایــن معاونت در حــوزه مدیریت 

اطالعــات و ارزیابــی نظــام عملکــرد در شــهرداری اصفهــان خبــر داد.
بــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفهــان، بهــروز 
ارباب شــیرانی اظهــار داشــت: 24 آبان مــاه تعــدادی ســامانه و محصــول 
جدیــد کــه از ســوی معاونــت برنامه ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی 
بــا مشــارکت مراکــز علمــی و دانشــگاهی، طراحــی و اجــرا شــده اســت، 

رونمایــی شــد.
وی ادامــه داد: ســامانه پشــتیبانی تصمیــم و داشــبوردهای مدیریتــی، 
ســامانه یکپارچــه مدیریــت اطالعــات )ســیما(، ســامانه یکپارچــه گردش 

ــام  ــامانه نظ ــیگما( و س ــهری )س ــای ش ــات پروژه ه ــت اطالع و مدیری
ــی  ــه رونمای ــت ک ــی اس ــه طرح های ــرد )QPR(، ازجمل ــی عملک  ارزیاب

شد.
ــان  ــهرداری اصفه ــانی ش ــرمایه انس ــعه س ــزی و توس ــاون برنامه ری مع
افــزود: همچنیــن از شــش ســامانه و محصــول دیگــر ازجملــه ســامانه 
مدیریــت دانــش شــهرداری اصفهــان، ســامانه منابــع انســانی پــگاح 2، 
ســامانه تطبیــق شــغل و شــاغل )نســیم(، ســامانه نقشــه پایــه شــهر، 
 )RTK-GPS( ســامانه تعییــن موقعیــت دقیــق مکانــی شــهر اصفهــان
و اســتقرار نظــام تعالــی ســازمانی در شــهرداری اصفهــان )EFQM( نیــز 

رونمایــی شــد.
وی بــا بیــان اینکــه تعــداد محصــوالت و ســامانه های تهیه شــده از ســوی 
ــان  ــزی و توســعه ســرمایه انســانی شــهرداری اصفه ــت برنامه ری معاون
بیــش از 1۰ مــورد اســت، گفــت: هرکــدام از ایــن ســامانه ها می توانــد در 
حــوزه اطالعــات و ارزیابــی عملکــرد کمــک زیــادی بــرای برنامه ریــزی در 

مدیریــت شــهری داشــته باشــد.
ــن  ــی از ای ــرای بعض ــی و اج ــرای طراح ــهرداری ب ــرد: ش ــه ک وی اضاف
ــه  ــرده ک ــره ب ــی به ــان داخل ــرکت های دانش بنی ــوان ش ــامانه ها از ت س

ایــن امــر بســیار مهــم اســت.

فرهنگســرای پایــداری وابســته  کیمیای وطن
بــه ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی 
ــان ویژه برنامه هــای مختلفــی را  شــهرداری اصفه
ــه 2۵  ــالروز حماس ــیدن س ــبت فرارس ــه مناس ب

آبان ماه تدارک دید.
مدیــر فرهنگســرای پایــداری بــا اعــالم ایــن خبــر 
ــا روز  ــن ویژه برنامه ه ــه ای ــن افتتاحی ــت: آیی گف
22 آبان مــاه بــا حضــور ۳7۰ نفــر از دانش آمــوزان 
اصفهانــی کــه نمــادی از ۳7۰ شــهید تشییع شــده 
در ســال ۶1 و در روز 2۵ آبان هســتند، در گلســتان 
شــهدا و بــر ســر مــزار شــهدای عملیــات محــرم 

برگــزار شــد.
ســعید صرامــی افــزود: برگــزاری مراســم »عصــر 
 خاطــره«، نخســتین برنامــه ایــن روزهاســت 

کــه 2۳ آبان مــاه در تــاالر ســعدی برگــزار شــد. در 
ایــن مراســم ســرهنگ شــریفیان از ســوی ارتش 
ــی  ــرهنگ مرتض ــران، س ــالمی ای ــوری اس جمه
شــریعتی از ســپاه و قائــدی از جهــاد ســازندگی 
حضــور یافتنــد و بــه نقــل خاطراتــی از ایــن 

ــد. ــزرگ پرداختن حماســه ب
وی ادامــه داد: مســئله خاکســپاری پیکــر مطهــر 
ایــن شــهدا، معضــل بزرگــی در آن روز بوده اســت 
ــازل  ــه همیــن دلیــل تعــدادی از ســاکنان من و ب
مســکونی در اطــراف گلســتان شــهدا بــه صــورت 
ــد و آن  ــرک می کنن ــود را ت ــازل خ ــه من داوطلبان
را بــرای خاکســپاری شــهدا در اختیــار مســئوالن 

ــد. ــرار می دهن ق
وی اضافــه کــرد: علــی یــاری بــه عنــوان کســی که 
مســئول تشــییع شــهدا در آن روز بــوده اســت، در 
مراســم عصــر خاطــره بــه بیــان خاطــرات خــود 
و روایــت ازخودگذشــتگی مــردم در ایــن روز 

پرداخــت.
ــت  ــا محوری ــاب ب ــار کت ــی از چه ــی رونمای صرام
روایــت حماســه 2۵ آبــان را از دیگــر رویدادهــای 
و گفــت: کتاب هــای  دانســت  مراســم  ایــن 
»مگــر شــما ایرانــی نیســتید؟« نوشــته عبــاس 
از عاشــقی« نوشــته  رئیســی، »ســهم مــن 
 جانبــاز قطــع نخاعــی رمضانعلــی کاووســی، 

»تاکســی ســرویس بــرای خــواب« نوشــته 
جانبــاز قطــع نخاعــی محمــد بلــوری و »ســیزده 
در هفــت« نوشــته محمــود نجیمــی، چهــار کتابی 
اســت کــه در ایــن مراســم از آنهــا رونمایــی شــد.

مدیر فرهنگســرای پایــداری بازدید دانشــجویان از 
مــزار شــهدای عملیــات محــرم را دیگــر ویژه برنامه 
ایــن روزهــا دانســت و اظهــار کــرد: ایــن برنامــه با 
ــاش از  ــا روایتگــری بکت ــام »بهشــت گردی«، ب ن
ــهدای  ــزار ش ــارت م ــدس و زی ــاع مق ــان دف راوی

عملیــات محــرم برگــزار شــد.
وی افــزود: همچنیــن در ســالن فرهنگســرای 
پایــداری نشســتی بــا محوریــت نقــد و بررســی 

ــان در  ــه 2۵ آب ــانه ای حماس ــش رس ــوه پوش نح
ــزار  ــان برگ ــی آن زم ــی و خارج ــانه های داخل رس

شــد.
صرامــی اظهــار داشــت: غبارروبــی و رنگ آمیــزی 
قبــور شــهدای عملیــات محــرم همــراه بــا تزئیــن 
ایــن قبــور بــا اســتفاده از نمادهــای دفــاع برنامــه 
ــا  ــاه ب ــر روز 24 آبان م ــه بعدازظه ــود ک ــری ب دیگ
حضــور خادمــان در گلســتان شــهدا برگــزار شــد.

پایان بخــش  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
مراســم  برپایــی  آبــان،   2۵ ویژه برنامه هــای 
دعــای ندبــه در صبــح جمعــه و در خیمه گلســتان 
ــهدای  ــور ش ــانی قب ــا عطرافش ــه ب ــود ک ــهدا ب ش
ــان  ــه پای ــئوالن ب ــط مس ــرم توس ــات مح عملی

رســید.

#خبر _گردی

یادداشت

گذری بر تاریخچه برق دهاقان 
پژوهش  حکمت هللا زمانی

H.Zamani@eskimia.ir

زنبــوری،  پیه ســوز،  گردســوز،  چراغ هــای  شــاید 
فانــوس و ... بــه عنــوان اشــیای عتیقــه و تاریخــی در 
بســیاری از خانه هــای دهاقــان وجــود داشــته باشــد 
کــه یــادآوری خاطــرات شــیرین دوران نه چنــدان دور 

را موجــب می شــود.
ــه  ــازه در جامع ــای ت ــر پدیده ه ــد دیگ ــرق مانن ورود ب
ــری  ــتاها، ام ــتان ها و روس ــژه در شهرس ــی به وی ایران
پیچیــده و بســیار مشــکل بــود. حــدود ۶۰ســال پیــش 
روشــنایی بــه بســیاری از خانه هــای دهاقــان راه پیــدا 
کــرد کــه مرهــون خدمــات ارزنــده حــاج ســید منصــور 
قریشــی بــود. هرچنــد وی مقیــم دهاقــان نبــود، ولــی 

ــد.  ــه زادگاهــش عشــق می ورزی ب
وی اهالــی دهاقــان را بــه یــک کار دســته جمعی 
مربــوط بــه مشــارکت و سهیم شــدن در کارخانــه 
بــرق دعــوت کــرد. حــاج ســید جــواد حجــازی 
دهاقانــی مقیــم اهــواز بــود ولــی زمینــی بــه مســاحت 
2۰۰۰مترمربــع بــرای احــداث ســاختمان شــرکت بــرق 

ــرد.  ــدا ک اه
شــادروان قریشــی طــرح خــود را بــا همدلــی و یــاری 
مــردم و روان شــاد حجــازی ســامان داد. ســقف 
ســهام شــرکت بــرق 2۰۰۰بــرگ بــود و ارزش هــر ســهم 
1۰۰تومــان کــه ایــن مــرد بــزرگ و نیکــوکار )قریشــی( 
7۰۵ســهم خریــداری کــرد و بقیــه بــا همــکاری مــردم 
خریــداری شــد. ســرانجام بــا خریــد دو دســتگاه مولد 
ــانی  ــان کار برق رس ــزار توم ــه ارزش ۳۰۰۰۰۰ ه ــرق ب ب
ــید  ــان رس ــه پای ــختکوش ب ــانی س ــیله انس ــه وس ب
ــرق  ــوژی ب ــان از تکنول ــال 1۳۳۸ ه.ش دهاق و در س

ــد. ــد ش بهره من
بــرق از غــروب آفتــاب تــا نیمــه شــب منــازل و معابر را 
روشــن می کــرد. در اواخــر ســال 1۳۵2 ه.ش بــا اتصال 
بــه شــبکه سراســری، بــرق دهاقــان شــبانه روزی شــد 
و لــوازم برقــی ازجملــه یخچــال و پنکــه مورد اســتفاده 
ــژه  ــردم )به وی ــز بهداشــت م ــت و نی ــرار گرف ــردم ق م
آب آشــامیدنی( سروســامان گرفــت. بــا احــداث پمپ 
ــا  ــاورزی کاره ــین آالت کش ــتفاده از ماش ــن و اس بنزی
آســان شــد و بــا آمــدن ایــن صنعــت مــدرن بــه تدریج 
تحــوالت و پیشــرفت های صنعتــی و دولتــی وابســته 

بــه بــرق گســترش یافــت.
حــاج ســید منصــور قریشــی فرزنــد ســید یوســف در 
ســال 1۳۶۰ ه.ش در شصت وســومین بهــار زندگــی در 

تهــران چشــم از جهــان فروبســت.
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کوتاه از شهرستان ها
 سارقان احشام اردستان 

در دام پلیس گرفتار شدند
فرماندهــی انتظامــی اردســتان گفت: مأمــوران پلیس 
آگاهــی اردســتان بــا هماهنگــی مقــام قضایــی پنــج 
نفر ســارق غیربومی احشــام در اردســتان را دســتگیر 
 و بــه یــگان انتظامــی ایــن شهرســتان منتقــل 

کردند. 
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، ســرهنگ غالمرضــا  
هاشــمی زاده در جمــع خبرنــگاران در اردســتان اظهــار 
داشــت: در پــی وقــوع چنــد فقــره ســرقت احشــام با 
تشــکیل پرونــده موضوع در دســتورکار پلیــس آگاهی 

قــرار گرفــت. 
وی افــزود: مأمــوران انتظامــی بــا انجــام تحقیقــات 
میدانــی موفــق بــه شناســایی ســارقان غیربومــی و 

ــر شــدند.  ــان در اســتان های دیگ ــگاه آن مخفی
فرماندهــی انتظامــی اردســتان گفت: مأمــوران پلیس 
آگاهــی اردســتان بــا هماهنگی مقــام قضایــی موفق 
ــگان  ــه ی ــتگیر و ب ــارق را دس ــر س ــج نف ــدند پن ش

انتظامــی اردســتان منتقــل کننــد. 
ــان اینکــه متهمــان در  ــا بی ســرهنگ  هاشــمی زاده ب
ــرقت  ــره س ــت فق ــکاب هف ــه ارت ــه ب ــی اولی بازجوی
ــه تعــداد 14۰ رأس و ارزش یــک میلیــارد  احشــام ب
و 4۰۰ میلیــون ریــال اعتــراف کردنــد، بیان داشــت: در 
ایــن راســتا یــک نفــر مالخــر نیــز دســتگیر شــد و بــه 

جــرم خــود اعتــراف کــرد.

 خمینی شهر، برند تولید
گل شب بوی ایران است

گفــت:  خمینی شــهر  شهرســتان  فرمانــدار 
خمینی شــهر بــا تولیــد 11.۵ میلیــون گلــدان گل 
ــرای  ــوب ب ــاک مرغ ــتن خ ــال و داش ــب بو در س ش
کاشــت ایــن گل، در کشــور رتبــه اول را دارد؛ بــه روایتی 
ایــران  تولیــد گل شــب بوی  برنــد   خمینی شــهر 

است. 
محمــود مســلم زاده رتبــه تولیــد ناخالص شهرســتان 
ــوان کــرد و گفــت: خمینی شــهر در  را ۳.۶ درصــد عن
صنعــت رتبــه دهــم اســتان، در محیــط کســب و کار 
ــه  ــگری رتب ــتی و گردش ــع دس ــه دوم و در صنای رتب

ســوم اســتان را داراســت. 
ــه پتانســیل های بخــش کشــاورزی  ــا اشــاره ب وی ب
شهرســتان گفــت: در حــوزه کشــاورزی بــا نــرخ ۳.2 
درصــد، رتبــه 1۵ را در اســتان داریــم؛ ولیکــن بایــد این 
ــود بخشــیم. وجــود بیــش از 4۰۰ واحــد  ــه را بهب رتب
گلخانــه ای و پایانــه عظیــم گل و گیاه از پتانســیل های 

بخــش کشــاورزی اســت. 
ــطح  ــهر س ــدار خمینی ش ــلم زاده فرمان ــود مس محم
زیــر کشــت گلخانــه ای شهرســتان را ۸۰ هکتــار عنوان 
کــرد و افــزود: ۶۰ هکتــار از ایــن ۸۰ هکتــار مربــوط بــه 
گل هــای فصلــی و نشــایی در ۳9۶ واحــد گلخانــه ای 
ــبزیجات در 2۸  ــار آن س ــن 2۰ هکت ــت. همچنی اس

گلخانــه اســت.
وی گفــت: خمینی شــهر بــا تولیــد 11.۵ میلیــون 
گلــدان گل شــب بو و داشــتن خــاک مرغــوب بــرای 
کاشــت ایــن گل، در کشــور رتبــه اول را دارد. بــه 
روایتــی خمینی شــهر برنــد تولیــد گل شــب بوی 
ایــران اســت و همه ســاله در اســفندماه نیز جشــنواره 
 گل شــب بو در ایــن شهرســتان برگــزار خواهــد 

شد.

»روزاصفهان«اولآذرماهثبتملیمیشود

بازدیدازمزارشهدایعملیاتمحرمدرویژهبرنامه»بهشتگردی«

برگزاریدورهآموزشبازسازیشبکههایفاضالبباتکنیکCIPP–UVبراینخستینباردرکشور

زنان،بیشترینقربانیانحادثهکاردراصفهان

 آیا کیفیت سرویس مدارس با افزایش نرخ بهتر می شود؟

چالشکیفیتوقیمتسرویسمدارس



7 و حوادث اجتماعی  کوتاه اخبار 
 علت تصادف خودروی 

همراهان وزیر کار مشخص شد
ــادف  ــه تص ــت حادث ــتان، عل ــس راه گلس ــس پلی رئی
رانندگــی خــودروی دکتــر نوربخــش و تاج الدیــن، مدیــر 
عامــل و معــاون پارلمانــی ســازمان تأمین اجتماعــی، را 
ســه عامــل رعایت نکــردن حــق تقــدم راننــده ســواری، 
بی توجهــی بــه جلــو راننــده تریلــی و قصــور مســئوالن 

راه بــرای احــداث دوربرگــردان ایمــن اعــام کــرد.
ــت:  ــدی گف ــی عب ــرهنگ عل ــنا، س ــزارش ایس ــه گ ب
براســاس بررســی ها درزمینــه علــت تصــادف روز 
پنجشــنبه کــه منجــر بــه فــوت مدیــر عامــل و معــاون 
پارلمانــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی کشــور شــد، ســه 

ــتند. ــش داش ــه نق ــن حادث ــترک در ای ــل مش عام
وی افــزود: اولیــن علــت، بی احتیاطــی از جانــب راننــده 
ســواری تویوتــا لندکــروز بــه علــت رعایت نکــردن حــق 
تقــدم عبــور هنــگام دورزدن، دومیــن علــت، بی توجهــی 
بــه جلــو از جانــب راننــده تریلــی نفتکــش و ســومین 
ــرای احــداث  ــه قصــور مســئوالن راه ب ــوط ب ــت مرب عل
 دوربرگــردان ایمــن یــا تقاطــع غیرهمســطح بــوده 

است.
ــر  ــان وزی ــه از همراه ــن ک ــش و تاج الدی ــر نوربخ دکت
ــد، عصــر روز پنجشــنبه  ــه گلســتان بودن کار در ســفر ب
حیــن خدمــت در بریدگــی ورودی غربــی گــرگان بــر اثر 
تصــادف بــا یــک تانکــر تریلــی حمــل ســوخت جــان 

ــد.  ــت دادن ــود را از دس خ

 پیشنهاد جدید برای 
بیمه تکمیلی بازنشستگان

ــه  ــاره ب ــا اش ــظ ب ــازان حاف ــه آتیه س ــل بیم ــر عام مدی
اینکــه بیمــه تکمیلــی بازنشســتگان تأمیــن اجتماعــی 
ــد  ــنهادی جدی ــد، پیش ــام می رس ــه اتم ــان ب ــان آب پای

ــه کــرد.  ــرای بیمــه تکمیلــی ایــن افــراد ارائ ب
مهــدی ریاحی فــر در گفت وگــو بــا خبرنــگار مهــر، 
تکمیلــی  بیمــه  بــرای  جدیــد  پیشــنهاد  دربــاره 
ــون اجــازه  بازنشســتگان تأمیــن اجتماعــی گفــت: قان
ــب  ــه ضری ــی را ک ــای خال ــد از تخت ه ــا ۱۰درص داده ت
اشــتغال پایینــی دارنــد، بــه صــورت VIP و غیردولتــی 

ــد.  ــه دهن ارائ
ــوان  ــه عن ــوع را ب ــن موض ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
پیشــنهاد ارائــه خواهیــم کــرد، گفــت: براســاس قانــون، 
آن هــا می تواننــد بــه منظــور جبــران هزینه هــای خــود 

از ایــن روش اســتفاده کننـــد. 
ــا ایــن  مدیــر عامــل بیمــه آتیه ســازان حافــظ گفــت: ب
ــت  ــه تخ ــی را ک ــای دولت ــد بخش ه ــون می توانن قان
ــا اســتفاده از تــوان بخــش  خالــی و ظرفیــت دارنــد، ب
خصوصــی فعــال و کمبــود پرســتار و پزشــک را نیــز از 

ــد.  ــران کنن ــا جب ــایر بخش ه س
بــه گفتــه ریاحی فــر ایــن پیشــنهاد می توانــد پیشــنهاد 
ــی  ــن اجتماع ــی تأمی ــی فعل ــه تکمیل ــن بیم جایگزی
باشــد یــا اینکــه بیمــه تکمیلــی بخشــی از بیمه شــدگان 
این گونــه اجرایــی شــود کــه البتــه هنــوز در حــد 

پیشــنهاد اســت.

جامعه
رئیس کمیته امداد:

مددجویی نداریم که به دلیل 
 نداشتن هزینه تحصیل 

به مدرسه نرود
ــه  ــان اینک ــا بی ــی)ره( ب ــام خمین ــداد ام ــه ام ــس کمیت رئی
کــودکان تحــت پوشــش ایــن نهــاد مشــکلی از نظــر هزینــه 
ــه  ــل کمیت ــدگان از تحصی ــاره بازمان ــد، درب ــی ندارن تحصیل
ــه  ــی ب ــه مددجوی ــم ک ــه را گرفته ای ــن بهان ــت: ای ــداد گف ام
ــان  ــی رود؛ محص ــه نم ــه مدرس ــل ب ــه تحصی ــت هزین عل
ــکلی  ــچ مش ــل هی ــه تحصی ــر هزین ــش از نظ ــت پوش تح

ــد. ندارن
پرویــز فتــاح دربــاره آمار بیــش از ۲۵ هــزار کــودک بازمانده از 
تحصیــل تحت پوشــش کمیتــه امــداد در دو ســال تحصیلی 
گذشــته اظهــار کــرد: نمی دانــم ایــن آمــار چقــدر دقــت نظــر 
دارد؛ ولــی مــا ۳۳۰ هــزار دانش آمــوز تحــت پوشــش داریــم 

و ســقفی هــم بــرای آن تعییــن نکردیم. 
محرومــی  مناطــق  در  اســت گاه  ممکــن  افــزود:  وی 
ــرود کــه مــا آگاه  ــه مدرســه ن ــل خاصــی ب ــه دالی کــودک ب
ــن بچه هــا  ــن اســت کــه ای ــم ای ــه مه نمی شــویم؛ امــا نکت
از نظــر هزینــه تحصیــل هیــچ مشــکلی ندارنــد و مــا ایــن 
بهانــه را گرفته ایــم کــه مددجویــی بــه علــت هزینــه تحصیــل 

ــه مدرســه نمــی رود.  ب
رئیــس کمیتــه امــداد امــام خمینــی بــا بیــان اینکــه ممکــن 
اســت در منطقــه ای مدرســه ســاخته نشــده نباشــد کــه به ما 
ــوط نیســت، اظهــار کــرد: در میــان همــه دانش آمــوزان  مرب
تحــت پوشــش در ابتــدای مهــر از محــل کمک هــای مردمــی 
و دولتــی بســته های نوشــت افزار و پوشــاک توزیــع کردیــم.

 موارد نقص معاینه فنی 
وسایل نقلیه اعالم شد

ــی  ــه فن ــص معاین ــوارد نق ــزرگ م ــران ب ــور ته ــس راه پلی
ــرد.  ــام ک ــه را اع ــایل نقلی وس

و  راهنمایــی  پلیــس  اطاع رســانی  بــه گــزارش مرکــز 
رانندگــی تهــران بــزرگ، ســرهنگ علی اصغــر شــریفی، 
ــن  ــک ای ــگ ترافی ــی و فرهن ــت اجتماع ــین معاون جانش
پلیــس، اصلی تریــن مــوارد نقــص معاینــه فنــی را این گونــه 
ــا تغییــر در وضعیــت ظاهری فنــی  ــروز نقــص ی برشــمرد: ب
وســیله نقلیــه، دودزابــودن، تولیــد صــدای ناهنجــار، نقــص 
ــگ  ــور و رن ــزان ن ــر در می ــا تغیی ــنایی ی ــتم روش در سیس

اســتاندارد و تنظیم نبــودن چرخ هــای جلــو و فرمــان.
شــریفی دربــاره مــوارد دیگــری کــه جــزو نقــص فنی خــودرو 
محســوب می شــود، گفــت: نقــص در ســامانه ترمزهــا، 
نداشــتن بــرف پاک کــن در مواقــع بارندگــی، نداشــتن 
ــدان،  ــا الســتیک یخ شــکن در مواقــع یخ بن زنجیــر چــرخ ی
ــده  ــد رانن ــع دی ــه مان ــی ک ــو به صورت شکســتن شیشــه جل
باشــد، نقــص در تجهیــزات ایمنــی ماننــد کمربنــد ایمنــی و 

کیســه هــوا نیــز از مــوارد نقــص معاینــه فنــی اســت.

رئیــس مرکــز امــور بین الملــل و مــدارس خــارج از کشــور 
ــری  ــزار نف ــش ۳۰ ه ــرورش از افزای ــوزش و پ وزارت آم
ــر داد و  ــاری خب ــی ج ــال تحصیل ــاع در س ــام اتب ثبت ن
ــا آذر  ــرای اتبــاع در مــدارس ت ــام ب گفــت: پرونــده ثبت ن
و دی مــاه بــاز اســت و محدودیتــی از ایــن حیــث وجــود 

نــدارد.
ــه  ــا ایســنا، در پاســخ ب غامرضــا کریمــی در گفت وگــو ب
ــته  ــدارس بس ــاع در م ــام اتب ــده ثبت ن ــا پرون ــه آی اینک
ــخصی  ــر ش ــم ه ــون ه ــرد: اکن ــار ک ــت، اظه ــده اس ش
ــد  ــد و شــرایط الزم را داشــته باشــد، می توان ــه کن مراجع

ــد. ــام ده ــود را انج ــام خ ثبت ن
وی افــزود: معمــوال بــرای اتبــاع، پرونــده ثبت نــام تــا آذر 
و دی مــاه بــاز اســت و محدودیتــی از ایــن حیــث وجــود 

نــدارد.

رئیــس مرکــز امــور بین الملــل و مــدارس خــارج از کشــور 
ــاره تعــداد ثبت نامی هــای  ــرورش درب وزارت آمــوزش و پ
ســال تحصیلــی جــاری گفــت: تعــداد دانش آمــوزان ما در 
ســال تحصیلــی گذشــته ۴۵۰ هــزار نفــر بــود کــه اکنــون 
بــه ۴۸۰ هــزار نفــر رســیده اســت و تقریبــا ۳۰ هــزار مــورد 
ــه  ــف داشــتیم ک ــای مختل ــام از ملیت ه ــش ثبت ن افزای

عمدتــا افغانســتانی بودند.
کریمــی دربــاره بازماندگــی از تحصیــل اتبــاع نیــز اظهــار 
کــرد: در آمارهــای جهانــی از مجمــوع پناهنــدگان حــدود 
۶۰درصــد وارد مــدارس می شــوند؛ امــا در ایــران ایــن آمــار 
ــه مدرســه  ــه ورود ب ــه ۸۰درصــد رســیده اســت و زمین ب
فراهــم اســت؛ بــا ایــن حــال عــده ای بیــرون از مدرســه 
ــواده و تــرس از حضــور  ــه وضعیــت خان ــد کــه ب می مانن

غیرقانونــی و شناسایی شــدن برمی گــردد.

معــاون توســعه پیشــگیری ســازمان بهزیســتی کشــور پیشــنهاد 
ســازمان را دربــاره چگونگــی تخصیــص اعتبار 9۸ »بیمــه اعتیاد« 

ــریح کرد.  تش
فاطمــه عباســی دربــاره وضعیــت بیمــه اعتیــاد در بودجــه ســال 
9۸ افــزود: ســازمان بهزیســتی درزمینــه تغییــر رونــد تخصیــص 
منابــع مالــی بیمــه اعتیــاد بــه مجلــس شــورای اســامی نامه ای 
فرســتاده اســت. همچنیــن در جلســه ای بــا حضــور کمیســیون 
اجتماعــی و فراکســیون امیــد شــرکت و دربــاره تخصیــص 
بخشــی از بیمــه اعتیــاد بــه ســازمان بهزیســتی پیشــنهادهایی 

ارائــه کــرد.
وی گفــت: پیشــنهاد ســازمان بهزیســتی ایــن اســت که بخشــی 
از منابــع بیمــه اعتیــاد کــه در بودجــه منظــور شــده، امــا بــه دلیــل 
نبــود اوراق هویتــی برخــی معتــادان امــکان پرداخت آن از ســوی 

بیمــه وجــود نــدارد، بــه ایــن امــر اختصــاص یابــد.

معــاون توســعه پیشــگیری ســازمان بهزیســتی کشــور بــا اشــاره 
ــاماندهی  ــوزه س ــتی در ح ــازمان بهزیس ــه س ــود بودج ــه کمب ب
ــرد:  ــار ک ــاد اظه ــان اعتی ــای درم ــان در کمپ ه ــادان و درم معت
منابــع مالــی پرداخت شــده بــه کمپ هــای درمــان اعتیــاد قبــا 
ــاد  ــود؛ امــا از ســالی کــه موضــوع بیمــه اعتی ــه ب ــب یاران در قال
مطــرح شــد، یارانــه مراکــز درمــان خصوصــی را قطــع کردنــد؛ این 
در حالــی اســت کــه بیمــه اعتیــاد هنــوز بــا ایــن مراکــز قــراردادی 
نبســته اســت تــا مراجعــان آنهــا بتواننــد از بیمــه اســتفاده کننــد.
عباســی در ادامــه گفــت: درزمینــه تخصیــص منابــع بیمــه 
ــه  ــار ب ــا ۵ ب ــز، ۴ ی ــدت نی ــی میان م ــز اقامت ــه مراک ــاد ب اعتی
ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر نامــه نوشــتیم و درنهایــت گفتــه 
شــد درصــورت ابــاغ وزارت بهداشــت، بیمــه نیــز اقدامــات الزم را 
انجــام می دهــد. نامــه درخواســت مــا فرســتاده شــد، امــا وزارت 

ــه اقدامــی کــرد. ــه اباغــی انجــام داد و ن بهداشــت ن

»بیمه اعتیاد« در پیچ وخم وزارت بهداشتپرونده باز ثبت نام اتباع در مدارس

گروه اجتماعی رسول مهدی زاده
R.M.Zadeh@eskimia.ir

ــماری  ــای بی ش ــایبری جذابیت ه ــای س فض
دارد کــه بــر هیچ کــس پوشــیده نیســت و 
ــم  ــان ه ــادران، نوجوان ــدران و م ــر پ ــاوه ب ع
تمایــل بــه اســتفاده از ایــن فضــا دارنــد؛ امــا 
را  فرزندانشــان  فعالیــت  خانواده هــا  بایــد 
ــد؛ چــون آســیب های بی شــماری  کنتــرل کنن
را همــراه دارد و فقــط بــا پیشــگیری می تــوان 

ــرد.  خطــرات را محــو ک
و مشــاور  روان شــناس  مرضیــه شــمالی، 
خانــواده، در این بــاره بــه کیمیــای وطــن گفــت: 
ــق فرهنگــی کــه  ــرات عمی ــه تغیی ــا توجــه ب ب
در شــیوه های زندگــی امــروز ایجــاد شــده 
ــت  ــه اینترن ــنی ب ــای س ــام گروه ه ــت، تم اس
و وب ســایت ها دسترســی دارنــد و کمتــر 
کســی را می تــوان یافــت کــه از ایــن تغییــرات 
و دنیــای مجــازی بی بهــره باشــد؛ به ویــژه 
نوجوانــان کــه در مقطــع ســنی حساســی قــرار 
دارنــد و تغییــرات جســمی و روحــی دوران 
ــد  ــوغ آن هــا را دســتخوش مســائلی می کن بل
کــه در آن بــا تغییــر گســترده شــناختی و 

ــتند. ــه رو هس ــاختاری روب س
بی شــک گســترش ســریع و فراگیــر اینترنــت 
و شــبکه های اجتماعــی در بیــن نســل امــروز 
از شــتابی بی ســابقه برخــوردار اســت و هیــچ 
 رســانه دیگــری بیــش از این قــادر نبوده اســت 

ــم در  ــی عظی ــدت کوتاهــی تحول ــن م در چنی
زمینه هــای اجتماعــی ایجــاد و در کالبــد و روح 
ــرات را  ــن تغیی ــد. برخــی ای ــوذ کن ــه نف جامع
ــد؛  ــی می دانن ــز آن را منف ــده ای نی ــت و ع مثب
ــت  ــک فرص ــا ی ــن فناوری ه ــع ای ــی درواق ول
اســت کــه ســبک های زندگــی جوانــان را 
بیــش از ســبک های زندگــی ســایر گروه هــای 
ســنی تغییــر داده اســت و اگــر با آمــوزش الزم 
از آنهــا اســتفاده نشــود، بــه یــک تهدیــد تبدیل 

خواهنــد شــد.

فضــای  پیامدهــای  دربــاره  شــمالی 
ابــزاری اســت  اینترنــت،  مجــازی گفــت: 
ــازی  ــای مج ــم آوردن فض ــق فراه ــه از طری ک
از درد ســر  را  افــراد  رابطــه،  ایجــاد  بــرای 
قرارگرفتــن  و  دیگــران  بــا   روبه روشــدن 

در وضعیت های واقعی می رهاند.
وی افــزود: بــا وجــود برتری هــا و مزایــای 
اســتفاده از اینترنــت نگرانی هــای جدیــدی 
ــن  ــه ای ــی ک ــتفاده از آن و تأثیرات ــه اس درزمین
تکنولــوژی بــر ابعــاد مختلــف زندگــی انســان 
ــران  ــش اســت. کارب ــذارد، در حــال افزای می گ
در پــی اســتفاده روزافــزون از اینترنــت و زندگی 
در فضــای مجــازی بــه مــدت طوالنــی، نوعــی 
ــه  ــد ک ــدا می کنن ــه آن پی ــتگی کاذب ب وابس
ــن  ــفانه ای ــت. متأس ــوار اس ــی از آن دش رهای
فضــا جســم و روح نوجوانــان را درگیــر می کنــد 
ــا را  ــی آنه ــی و اجتماع ــی، روان ــد فیزیک و رش
ــه  ــادت ب ــد. ع ــرار می ده ــر ق ــرض خط در مع
ــه  ــان پرخاشــگری را ب ــرای نوجوان ــت ب اینترن
همــراه دارد. بعضــی از پژوهش هــا در ایــن 
زمینــه نشــان داده انــد یکــی از آثــار وابســتگی 
ــراد وابســته،  ــه اف ــن اســت ک ــت ای ــه اینترن ب
زمــان کمتــری را بــا خانــواده  خــود می گذراننــد. 
ــه گیری،  ــتگی، گوش ــن وابس ــانه های ای از نش
اختــال در الگــوی خــواب، احســاس نیــاز بــه 
تنهابــودن و فراموش کــردن مســئولیت های 
خانوادگــی اســت. از ســوی دیگــر بایــد بــه این 
امــر اذعــان داشــت کــه همیــن عامــل انــزوای 
ــی  ــاد اینترنت ــدید اعتی ــث تش ــی باع اجتماع
ــه اینکــه  ــا توجــه ب در بیــن افــراد می شــود. ب
تنظیــم هیجــان بخشــی از زندگی هر فــرد را به 
 خــود اختصــاص می دهــد، تعجــب آور نیســت 

کــه آشــفتگی در هیجــان و عــدم تنظیــم 
ــی و  ــه اندوهگین ــر ب ــد منج ــان می توان هیج
حتــی آســیب های روانی اجتماعــی شــود.

در ایــن زمینــه نوجوانانــی کــه اســتفاده  افراطی 
از اینترنــت و فضــای مجــازی دارنــد، پــس از 
مدتــی ارتبــاط خــود را بــا جهــان واقعــی قطــع 
می کننــد و می تــوان ادعــا کــرد نوجوانــان 
از طریــق ارتباطــات اینترنتــی فرصت هــای 
ــا اشــخاص گوناگــون  ــرای تعامــل ب ــادی ب زی
ــن آزادی  ــا ای ــه آن ه ــن وســیله ب ــد و بدی دارن
داده می شــود کــه افــکار خــود را بــا گــروه 
ــه  ــدون اینک ــد، ب ــان بگذارن ــاالن در می همس
بــرای آنچــه هســتند، مــورد انتقــاد قــرار 
و  ارتباطــات کامپیوتــری  بگیرند.همچنیــن 
ــن  ــران بی ــه بح ــر ب ــد منج ــت می توان اینترن
والدیــن و نوجوانــان، بحــران در چگونگــی 
اســتفاده و تنظیــم برنامــه شــود و شــکافی را 

ــد. ــاد کن ــارات ایج ــن انتظ بی

مرضیــه شــمالی، روان شــناس و مشــاور 
ــرد:  ــوان ک ــان ســخنانش عن ــواده،  در پای خان
شــبکه های  نقــش  نمی توانــد  هیچ کــس 
ــر ســبک  اجتماعــی و ارتباطــات مجــازی را ب
ــر  ــه نظ ــرد. ب ــده بگی ــان نادی ــی نوجوان زندگ
و  نوجوانــان  بــه  آگاهــی دادن  می رســد 
نظــارت  و  فرهنگ ســازی  و  اطاع رســانی 
اجتماعــی  شــبکه های  بــر  کارشناســانه 
بــرای  اساســی  پیشــنهاد  دو  می توانــد 
سیاســت گذاران حــوزه مجــازی باشــد تــا 
ــات و  ــتفاده از امکان ــا اس ــوان ب ــی بت از جهت
شــبکه های  در  ایجادشــده  فرصت هــای 
اجتماعــی شــرایط تقویــت و گســترش ســبک 
بــرای  را  تنــش  بــدون  و  ســالم  زندگــی 
ایــن گــروه ســنی حســاس مهیــا کــرد و 
از تهدیــدات آن نیــز بــا فرهنگ ســازی در 
 امــان مانــد و تهدیــدات را بــه فرصــت تبدیــل 

کرد.

،،
کاربــران در پــی اســتفاده روزافــزون از 
اینترنــت و زندگــی در فضای مجــازی به 
مدت طوالنی، نوعی وابستگی کاذب 

بــه آن پیــدا می کننــد
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در گفت وگوی کیمیای وطن با مرضیه شمالی، روان شناس و مشاور خانواده بررسی شد:

اعتیاد نوجوانان به دنیای مجازی

نگاهی به وضعیت تماشاگران فوتبال زده پایتخت

هر تهرانـــــی، یک شیپـــــور

توپ و تور

لحظه شماری دو استقاللی برای 
بازگشت به میدان

دو بازیکــن تیــم فوتبــال اســتقال کــه بــه دلیل آســیب دیدگی 
نامشــان در لیســت نیم فصــل اول قــرار نداشــت، بــرای 
نیم فصــل دوم بــدون مشــکل در خدمــت تیــم خواهنــد بــود. 
ــل  ــتقال فص ــال اس ــم فوتب ــر، تی ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
ــت  ــن باب ــت و از ای ــادی داش ــای زی ــته مصدومیت ه گذش
ــوش  ــی و داری ــن کریم ــود. محس ــه ب ــکاتی مواج ــا مش ب
شــجاعیان، فقــط دو تــا از چنــد بازیکــن آســیب دیده فصــل 
گذشــته بودنــد کــه البتــه شــدت مصدومیتشــان هم بیــش از 
دیگــران بــود و زانــوی خــود را بــه تیــغ جــراح ســپردند. ایــن 
دو بازیکــن رونــد درمانــی را به خوبــی طــی کرده انــد و در 
حالــی کــه ۳ هفتــه بــه پایــان نیم فصــل نخســت زمــان باقــی 
ــرای نیم فصــل  ــا ب اســت، شرایطشــان خــوب اســت و قطع

ــد داشــت.  دوم مشــکلی بابــت حضــور در میــدان نخواهن
کریمــی و شــجاعیان در تمرینــات آبی پوشــان حضــوری 
ــاده نیم فصــل  ــراوان خــود را آم ــزه ف ــا انگی ــد و ب ــال دارن فع
دوم می کننــد. انتظــار مــی رود بــا بازگشــت ایــن دو بازیکــن، 
بخــش عمــده ای از مشــکات تیــم شــفر در خطــوط میانــی و 

حملــه مرتفــع شــود.

 روسیه، میزبان 
والیبال قهرمانی جهان ۲۰۲۲

ــی  ــال قهرمان ــای والیب ــان رقابت ه ــوان میزب ــه عن ــیه ب روس
ــد.  ــاب ش ــال ۲۰۲۲ انتخ ــان در س جه

بــه گــزارش فدراســیون والیبــال، نشســت ســالیانه فدراســیون 
ــزاری اســت  ــال برگ ــون در ح ــال FIVB هم اکن ــی والیب جهان
و پــس از مراســم ابتدایــی ایــن نشســت گزارش هــا و 

ــه شــد.  تصمیمــات اتخاذشــده ارائ
ــان  ــت میزبان ــن نشس ــای ای ــن بخش ه ــی از مهم تری در یک
رقابت هــای جهانــی نیــز معرفــی شــدند کــه بــر ایــن اســاس 
رقابت هــای قهرمانــی مــردان جهــان در ســال ۲۰۲۲ بــه 
روســیه رســید. در ایــن راســتا فینــال لیــگ ملت هــای جهــان 
تــا ۳ ســال آینــده در بخــش مــردان بــه آمریــکا و در بخــش 

زنــان بــه چیــن داده شــد.

 تقابل صدرنشین و قعرنشین 
در فوتسال بانوان

در هفتــه چهاردهــم لیــگ برتــر فوتســال بانــوان امــروز 
ــاز  ــا ۳۶ امتی ــه ب ــاری ک ــی حف ــزار می شــود. شــرکت مل برگ
صدرنشــین اســت بــه مصــاف اســتقال ســاری مــی رود؛ این 

ــرار دارد.  ــاز در قعــر جــدول ق ــار امتی ــا چه ــم ب تی
همچنیــن دختــران کویــر مــس کرمــان )۲۱ امتیــاز( بــه عنوان 
ســومین تیــم جــدول در مشــهد برابر هیئــت فوتبال خراســان 
رضــوی بــه میــدان می رونــد. نماینــده مشــهد بــا ۶ امتیــاز و 
بــه دلیــل تفاضــل گل بهتــر نســبت بــه دریژنــو فرخشــهر در 
ــان کار  ــو اصفه ــی ن ــا نام ــرار دارد؛ ام ــم جــدول ق ــگاه نه جای
ســختی را بــرای غلبــه بــر مــس رفســنجان دارد کــه از امتیــاز 
میزبانــی برخــوردار اســت. نماینــده اصفهــان بــا ۳۱ امتیــاز در 
ــم ــاز پنج ــا ۱۸ امتی ــس ب ــتاده و م ــگ ایس ــگاه دوم لی  جای

 است.

کوتاه اخبار 
 کاراته ایران 

نایب قهرمان جهان شد
ــا  ــران ب ــم ای ــت: تی ــان گف ــه جوان ــم کارات ســرمربی تی
ــتحق  ــا مس ــه دنی ــتاره های کارات ــی از س ــور جمع حض
ایــن نایب قهرمانــی بــا ارزش بــود؛ ولــی مقایســه آن بــا 

ــان درســت نیســت.  ــان و جوان نوجوان
ــی  ــه قهرمان ــای کارات ــت: رقابت ه ــر گف ــران بهنام ف مه
جهــان بــه دلیــل حضــور بهترین هــای دنیــا بــه عنــوان 
ــی  ــته ورزش ــن رش ــارزه در ای ــدان مب ــن می معتبرتری
ــود و  ــزار می ش ــی برگ ــی باالی ــطح فن ــه در س همیش
در ایــن دوره حساســیت های کســب امتیــاز ورودی 
ــر را  ــی باالت ــی در کاس ــد مبارزات ــث ش ــک باع المپی

شــاهد باشــیم. 
وی ادامــه داد: در ایــن میــدان ســخت تیــم ملــی کاراتــه 
ایــران بــا تمرینــات و اردوهــای منظــم و تورنمنت هــای 
ــا  ــد مــاه اخیــر داشــت، ب ســطح باالیــی کــه طــی چن
آمادگــی مناســب در بیســت وچهارمین دوره رقابت هــای 
جهانــی شــرکت و برابــر انتظــار نتایــج فوق العــاده خوب 

و شایســته ای هــم کســب کــرد. 
وی در پایــان گفــت: گاهــی اوقــات می بینــم دوســتان 
کارشــناس بــدون تحقیــق نتیجــه ایــن تیــم را بــا نتیجه 
جوانــان و نوجوانــان مقایســه می کننــد. تیــم مــا در دو 
ســال گذشــته در آســیایی قزاقســتان و ژاپــن قهرمــان 
شــد و در جهانــی اســپانیا و کســب ســهمیه المپیــک 
و در المپیــک آرژانتیــن هــم کــه قهرمــان شــدیم. مــن 
ــم و در  ــاده کردی ــم را آم ــزی تی ــا عزی ــک رض ــه کم ب
ــم  ــان هــم نشــدیم. آن تی ــی نایب قهرم ــچ تورنمنت هی
کم تجربــه کجــا و ایــن تیــم باتجربــه کــه در جای جــای 
ــا کادر فنــی  جهــان ســمینار می گذارنــد کجــا. تیمــی ب
باتجربــه و پرتعــداد، نفراتــی فــوق حرفــه ای و بــه واقــع 
ایــن قیــاس درســتی نیســت. موفقیــت کاراته ایــران در 
میادیــن بین المللــی باعــث خوشــحالی همــه اعضــای 
ــه  ــی متأســفانه برخــی ب ــه می شــود، ول ــواده کارات خان

دنبــال اهــداف خــاص خــود هســتند.

 خداحافظی رونی از 
بازی های ملی

ــک  ــب در ی ــس پنجشنبه ش ــال انگلی ــی فوتب ــم مل تی
بــازی دوســتانه بــه مصــاف آمریــکا رفــت و بــا ســه گل 
پیــروز شــد؛ بــا ایــن حــال مهم تریــن اتفــاق ایــن بــازی 
ــخ  ــزن تاری ــن گل ــود. برتری ــی ب ــن رون خداحافظــی وی
ــا  ــار ب ــن ب ــرای آخری ــی ب ــی انگلیــس در حال ــم مل تی
ــازی  ــه میــدان رفــت کــه در ۱۲۰ ب پیراهــن کشــورش ب

توانســت ۵۳ گل بــه ثمــر برســاند. 
ــگارد وارد  ــی لین ــای جس ــه ج ــه ۵۸ ب ــی در دقیق رون
زمیــن شــد و تــا پایــان تیمــش را همراهــی کــرد. او در 
 میــان تحســین تماشــاگران از فوتبال ملــی خداحافظی

 کرد.

گروه ورزشدامون رشیدزاده
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ــد  ــه بع ــی ب ــای جنوب ــی آفریق ــام جهان از ج
نوعــی بــوق عجیــب و غریــب جــای خــود را در 
دل تماشــاگران تهرانــی بــاز کــرد؛ ووووزال یــک 
متــر طــول دارد و توســط لــب و ارتعاشــات ریــه 
ــد و  ــدای بلن ــد. ووووزال ص ــد می کن ــدا تولی ص
ــه  ــبیه ب ــه ش ــد ک ــاد می کن ــی را ایج یکنواخت
ــن  ــار ای ــدای ناهنج ــت. ص ــل اس ــدای فی ص
شــیپور عجیــب در جــام جهانــی ۲۰۱۰ بــه 
حــدی وحشــتناک بــود کــه بعضــی از تیم هــا 
خواهــان حــذف ایــن بــوق از ورزشــگاه ها 
شــدند؛ درنهایــت بــا حذف تیــم ملــی آفریقای 
ــی آن ســال  ــی از رقابت هــای جــام جهان جنوب
ماجــرای ووووزال کم کــم بــه فراموشــی ســپرده 
شــد؛ امــا هــزاران کیلومتــر آن ســوتر در پایتخت 
ــان  ــخراش چن ــدای گوش ــن ص ــا، ای ــور م کش
تماشــاگران فوتبــال را محصــور خــود کــرد کــه 
خیلــی زود مدل هــای بهینه شــده ایــن شــیپور 
از کشــور ســازنده یعنــی چیــن بــه کشــور مــا 
ــه  ــی در حوم ــه نیانگ ج ــد. کارخان ــرازیر ش س
شــهر نیگبــو قطب تولیــد ایــن شــیپور در جهان 
ــن  ــزرگ ای ــی از مقاصــد ب ــران، یک اســت و ای
ــه  ــد. البت ــه حســاب می آی ــان ب شــیپور در جه
آمــار دقیقــی از تعــداد واردات ووووزال بــه ایــران 
در دســت نیســت، امــا قیمــت کــم این شــیپور 
ــل  ــا یکــی از دالی ــا ۱۰ هــزار تومــان( قطع )۵ ت
ــه  ــا توجــه ب محبوبیــت آن در ایــران اســت و ب
شــواهد موجــود احتمــاال بــه انــدازه میلیون هــا 
ــیپور وارد  ــن ش ــت ای ــال در پایتخ ــوادار فوتب ه

کشــور مــا شــده اســت.
جــدا از ارز خارج شــده بــرای تولیــد ایــن 
ــتادیوم  ــخراش آن اس ــدای گوش ــول ص محص
ــروصداترین  ــی از پرس ــه یک ــران را ب آزادی ته

ورزشــگاه های جهــان تبدیــل کــرده اســت.
در دیــدار برگشــت فینــال لیــگ قهرمانــان 
ــدای  ــیما ص ــان کاش ــه بازیکن ــه گفت ــیا ب آس
تولیدشــده از شــیپور تماشــاگران پرســپولیس 
ــد  ــه چن ــان از فاصل ــود کــه بازیکن ــه حــدی ب ب
متــری هــم صــدای همدیگــر را نمی شــنیدند. 
البتــه ایــن صــدای گوشــخراش نه تنهــا کمکــی 
بــه پرســپولیس نکــرد، بلکــه بازیکنــان ژاپنــی 
ــی  ــران موفــق شــدند جــام قهرمان ــب ای در قل
ــدی  ــا عای ــاال تنه ــد و احتم ــر ببرن ــاالی س را ب
تماشــاگران قرمــز پــس از ایــن بــازی انــدوه و 

ــوده اســت. ســردرد ناشــی از صــدا ب

امــا چــرا تشــویق های هیجانــی و به یادماندنــی 
بــه  را  خــود  جــای  پایتخــت  در  فوتبــال 

شــیپورهای چینــی داده اســت؟
ــی  ــث مفصل ــال بح ــاگران فوتب ــث تماش بح
اســت. همان گونــه کــه بارهــا هــم گفتــه شــده 
بــه دلیــل اینکــه سال هاســت تماشــاگران 
ندارنــد،  اســتادیوم ها  در  جایــی  واقعــی 
بامنــازع  تماشــاگرنماها حاکمــان  اکنــون 
ــران هســتند. ایــن موضــوع  اســتادیوم ها در ای
دارد  بیشــتری  نمــود  پایتخــت  در   به ویــژه 

ــه  ــش از آنک ــت بی ــوب پایتخ ــم محب و دو تی
ــود  ــازی خ ــر ب ــند در ه ــته باش ــاگر داش تماش

ــتند.  ــاگرنما هس ــزاران تماش ــان ه میزب
ــای  ــای تماش ــه ج ــوال ب ــاگرنماها معم تماش
ــود  ــه خ ــورد عاق ــم م ــویق تی ــا تش ــال ی فوتب
ترجیــح می دهنــد بــه کارهــای حاشــیه ای 
ــواع  ــد؛ فحاشــی، کشــیدن ســیگار و ان بپردازن
و اقســام مخدرهــای دیگــر، دعــوا و درگیــری 
مدت هــا فعالیــت مــورد عاقــه تماشــاگرنماها 
بــه  نیــز  بــوق زدن  حــاال  و  اســت  بــوده 
ــه  ــده اضاف ــن ع ــه ای ــورد عاق فعالیت هــای م
ــدن  ــا جدی ترش ــه ب ــژه ک ــت؛ به وی ــده اس ش
ــی  ــکان فحاش ــگاه ام ــوان در ورزش ــور بان حض
هــم از ایــن گــروه گرفتــه شــده و آنهــا ترجیــح 
می دهنــد فعــا بــا صــدای گوش خــراش 
بــرای  را  فوتبــال  دیــدن  لــذت  شــیپورها 
تماشــاگران داخــل اســتادیوم و بیننــدگان 

ــد. ــخ کنن ــی تل تلویزیون
ــش  ــز نق ــا نی ــاگرنماها، لیدره ــز تماش ــه ج ب
پررنگــی در زیادشــدن این شــیپورها داشــته اند. 
ــا  ــال، لیدره ــدن فوتب ــش از حرفه ای ش ــا پی ت
بنــا بــر عشــق و عاقــه شــخصی و بــدون هیــچ 
چشمداشــتی در اســتادیوم حضــور پیــدا و 
ــد.  ــویق می کردن ــان را تش ــورد عاقه ش ــم م تی
ممــد بــوق یــا ســهراب بوقــی، دو لیــدر فقیــد 
ــتند  ــراد هس ــن اف ــای ای ــت، از نمونه ه پایتخ
کــه در تمــام عمرشــان بــدون هیــچ درآمــدی 
محبوبشــان  تیم هــای  تشــویق  مشــغول 
ــن  ــال ای ــدن فوتب ــا حرفه ای ش ــا ب ــد؛ ام بودن
لیدرهــای مردمــی جــای خــود را بــه لیدرهــای 
ــه  ــرادی ک ــد. اف ــگاه ها دادن ــانده باش دست نش
ــه تشــویق  ــم ب ــی تصمی ــع مال براســاس مناف
یــا تخریــب بازیکنــان، مربیــان و تیم هــا 

می گیرنــد. 

ایــن لیدرهــای جدیــد، امــا مدت هاســت 
و  ندارنــد  مــردم  میــان  جایگاهــی  دیگــر 
ــرده  ــاد« و »م ــده ب ــرای »زن ــان ب تاش هایش
ــی  ــه جای ــن« ب ــا ک ــن، ره ــا ک ــا »حی ــاد« ی ب
نمی رســد و تماشــاگران خــود را ملــزم بــه 
پیــروی از آن هــا نمی داننــد و تقریبــا اوضــاع در 
ورزشــگاه های پایتخــت بــه گونــه ای اســت کــه 
ــد و چــه ســازی  هرکــس ســاز خــود را می زن
بهتــر از شــیپور ارزان قیمــت و گوش خراشــی بــه 

نــام ووووزال.
ــای  ــی بازی ه ــزاری تمام ــا برگ ــار این ه در کن
ملــی در 7۰ – ۸۰ ســال اخیــر در تهــران و 
ــی  ــور از میزبان ــاط کش ــر نق ــت دیگ محرومی
اســت  شــده  باعــث  ملــی  بازی هــای 
تماشــاگران تهرانــی حتــی در بازی هــای مهــم 
ــه  ــن ب ــرای رفت ــی ب ــت چندان ــم رغب ــی ه مل
ورزشــگاه و حتــی تشــویق تیــم ملــی نداشــته 
باشــند و معــدود تماشــاگرانی هــم کــه در 
این گونــه بازی هــا بــه اســتادیوم می رونــد، 
بــه جــای تشــویق ترجیــح می دهنــد بی هــدف 

در شیپورهایشــان بدمنــد.
حتــی در بــازی روز پنجشــنبه تیــم ملــی هــم 
کــه اتفاقــا بــا اســتقبال ســرد تهرانی هــا 
روبــه رو شــد، شــاهد بودیــم انــدک تماشــاگران 
درون اســتادیوم از دقیقــه یــک تــا دقیقــه نــود 
ــود  ــوم نب ــد و اصــا معل ــوق زدن  یــک نفــس ب

این هــا در حــال تشــویق تیــم ملــی هســتند یــا 
در حــال تخریــب روحیــه بازیکنــان لی پــوش.

متأســفانه وضعیــت تماشــاگران فوتبــال در 
ــه  ــت؛ البت ــوب نیس ــه خ ــه هیچ وج ــران ب ته
ایــن مشــکل بــه بســیاری از شــهرهای دیگــر 
هــم ســرایت کــرده اســت؛ امــا بــا ایــن حــال 
در شــهرهایی کــه فوتبالشــان ریشــه دار اســت، 
هنــوز هــم شــاهد تشــویق پرشــور تماشــاگران 

هســتیم.
بــه نظــر می رســد فوتبــال ایــران بــرای رهایــی 
از ایــن معضــل بایــد در گام اول ورود ایــن 
ــگاه ها  ــه ورزش ــراش را ب ــیپورهای گوش خ ش
ــاگرنماها  ــدی تماش ــای بع ــوع و در گام ه ممن
فضــای  از  را  دست نشــانده  لیدرهــای  و 

اســتادیوم ها پــاک کنــد. 
بــا بازگشــت هــواداران واقعــی بــه اســتادیوم ها 
زمینــه بــرای فرهنگ ســازی و ســرودهای 
حماســی هــم بازخواهــد شــد؛ امــا نکتــه مهــم 
ــدن  ــکان دی ــد ام ــه بای ــت ک ــن اس ــر ای دیگ
ــران  ــر ای ــردم سراس ــرای م ــی ب ــای مل بازی ه
ــهد،  ــز، مش ــون در تبری ــود. هم اکن ــم ش فراه
اصفهــان و اهــواز شــرایط بــرای برگــزاری 
ــن  ــردم ای ــی فراهــم اســت و م بازی هــای مل
شــهرها قطعــا اســتقبال پرشــوری از تیــم 
ــزه  ــد انگی ــه می توان ــت ک ــد داش ــی خواهن مل
ــد. ــی بازگردان ــال مل ــه فوتب ــت رفته را ب ازدس

ســرمربی ســابق ذوب آهــن اعتقــاد دارد برای 
برکنــاری او از بیــرون باشــگاه بــه آذری، مدیر 

عامل باشــگاه، فشــار وارد شــده اســت. 
ــا اینجــا آذری  ــاره اینکــه ت امیــد نمــازی درب
از او حمایــت می کــرده، امــا هیئت مدیــره 
ــان  ــت، بی ــوده اس ــف ب ــدن او مخال ــا مان ب
آذری  می دهــم  تشــخیص  مــن  کــرد: 
ــروژه ای کــه مــا شــروع  می خواســت ایــن پ
ــه  ــد و هم ــد برس ــه مقص ــم، ب ــرده بودی ک
تاشــش را کــرد. متأســفانه از باالتــر از آذری 

و از درون هیئت مدیــره فشــارهایی وجــود 
داشــت. آن هــا کاندیداهــای خودشــان را 
داشــتند و فکــر نمی کردنــد مــا بتوانیــم 
ــا یــک  ــم. آذری هــم ت ــران کنی ــج را جب نتای
جایــی می توانســت مقاومــت کنــد و بــه 
اصطــاح موضــع خــودش هــم در خطــر بــود؛ 

بــه همیــن دلیــل صحبــت کردیــم و توافقــی 
ــدیم. ــدا ش ج

ــم  ــم ه ــاس می کن ــن احس ــه داد: م او ادام
از درون کارخانــه و هــم از درون هیئت مدیــره 
می کردنــد.  وارد  آذری  بــه  فشــارهایی 
ــد،  ــتباه باش ــم اش ــن ه ــت م ــاید برداش ش

امــا احســاس مــن ایــن اســت. هــر پــروژه 
ــداف  ــه اه ــا ب ــد ت ــان می خواه ــدی زم جدی
در  متأســفانه  برســد.  برنامه ریزی شــده 
ــم  ــه ک ــر و حوصل ــن صب ــران ای ــال ای فوتب
اســت و همــه بــه دنبــال نتیجــه فــوری 

ــتند.  هس

نمــازی دربــاره اشــتباهات خــودش هــم 
دربــاره ۲، ۳  مــن  بیــان کــرد:  این طــور 
بازیکــن خــاص اشــتباهاتی داشــتم و نبایــد 
در  می کــردم.  اســتفاده  آنهــا  از  تیــم  در 
انتخــاب دســتیار هــم اشــتباه کــردم. دنبــال 
ــم.  ــم بده ــی در تی ــه تغییرات ــودم ک ــن ب ای
ــی  ــد؛ ول ــن را می دان ــم ای ــگاه ه ــود باش خ
بــه نیم فصــل نرســیدیم. نتوانســتم ایــن 
ــتباهات  ــن اش ــم. ای ــاد کن ــرات را ایج تغیی

ــد. ــا برس ــه اینج ــد کار ب ــث ش باع

نمازی:

برای برکناری من به آذری فشار آوردند

،،
تماشاگرنماها معموال به جای تماشای 
فوتبال یا تشویق تیم مورد عالقه خود 
ترجیح می دهند به کارهای حاشــیه ای 

بپردازند
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حدیث روز

   ترفندهای خانه داری
استفاده آسان از جوش شیرین 

جــوش شــیرین از خــواص بســیار فوق العــاده ای 
ــتفاده  ــورد اس ــی م ــوارد فراوان ــت و در م ــوردار اس برخ
قــرار می گیــرد؛ همچنیــن کاربردهایــی دارد کــه در ادامــه 

می خوانیــد.
ــرح  ــش مط ــن پرس ــردم ای ــی از م ــرای خیل ــاید ب ش
باشــد کــه جــوش شــیرین چگونــه درســت می شــود، 
مضــرات آن چیســت، کجاهــا اســتفاده می شــود، 
ــش  ــن بخ ــا در ای ــه و...؛ م ــا ن ــت ی ــد اس ــا مفی آی
ــاده  ــرای شــما آم ــاره جــوش شــیرین ب ــی درب  مطالب

کرده ایم. 
 جوش شیرین برای تراشیدن ریش

اصالح کــردن ســاده ترین راه بــرای ازبین بــردن موهــای 
زائــد اســت؛ امــا گاهــی اوقــات ممکــن اســت موجــب 
ــب  ــیرین موج ــوش ش ــود. ج ــیب هایی ش ــروز آس ب
ــاد  ــث ایج ــه باع ــود ک ــی می ش ــتن باکتری های کش
عفونــت هســتند و نه تنهــا عفونــت را درمــان می کنــد، 
ــس از  ــز پ ــارش دار را نی ــک و خ ــت خش ــه پوس بلک

ــد.  ــود می بخش ــالح بهب اص
ــک  ــیرین را در ی ــوش ش ــوری ج ــق غذاخ ــک قاش ی
لیــوان آب مخلــوط کنیــدو یــک تکــه پنبــه ای را در آن 
ــد.  ــای آســیب دیده بگذاری ــد و روی ناحیه ه ــرار دهی ق
ازه دهیــد چنــد دقیقــه بماند و خشــک شــود و ســپس 

ــد. ــا آب ســرد شست وشــو دهی ب

   سالم باشیم
 کم خونــی و خطــر کاهش شــنوایی 
کم خونــی می توانــد خطــر کاهــش شــنوایی را افزایــش 
ــه  ــک مطالع ــج ی ــت نیوز، نتای ــزارش بهداش ــه گ دهد.ب
جدیــد نشــان می دهــد کاهــش شــنوایی می توانــد بــا 
کم خونــی، فقــر آهــن - ترکیــب کاهــش ســطح آهــن 

و گلبول هــای قرمــز خــون - مرتبــط باشــد.
در ایــن مطالعــه آشــکار شــد افــراد مبتــال بــه کم خونــی 
ــن  ــه ای ــه ب ــرادی ک ــر بیشــتر از اف ــر آهــن دو براب و فق
عارضــه خونــی دچــار نیســتند، بــا خطــر کاهــش 

ــوند. ــه می ش ــنوایی مواج ش
ارتبــاط بیــن کاهــش شــنوایی و کم خونــی به ویــژه 
درزمینــه دو نــوع اختــالل کم شــنوایی شــامل »کاهــش 
شــنوایی حســی - عصبــی« و »کاهــش شــنوایی 

ــت. ــر اس ــی« قوی ت انتقال
ــن مطالعــه در دانشــکده  کاتلیــن شــیفر، نویســنده ای
ــت: در  ــاره گف ــیلوانیا، در این ب ــگاه پنس ــکی دانش پزش
ــد  ــد کن ــدارد کــه تأیی حــال حاضــر شــواهدی وجــود ن
ــنوایی را  ــد ش ــن می توان ــر آه ــی و فق ــان کم خون درم
ــی  ــاط احتمال ــط ارتب ــوق فق ــه ف ــود بخشــد و یافت بهب
بیــن فقــر آهــن و کم شــنوایی را نشــان می دهــد؛ 
ــری  ــل دیگ ــی، دلی ــد یک ــت نمی کن ــه ثاب ــی ک  در حال

است. 
بــا وجــود دســتیابی بــه نتایــج فــوق پزشــکان معتقدند 
انجــام مطالعــات بیشــتر در ایــن زمینــه ضروری اســت.

 توصیه هایی مهم برای 
آشتی پس از دعوا با همسر

بــرای همــه مــا در زندگــی زناشــویی بحــث و مشــاجره و گاهــی در 
پــی آن قهــر پیــش آمــده اســت؛ امــا پــس از دعــوا چگونــه بایــد بــا 

همســر رفتــار و آشــتی کــرد؟
 فوت و فن های قهر و آشتی با همسر

ــا گاهــی پیــش  ــه باشــید حتم ــا هــم ک ــن همســر دنی بهتری
می آیــد کــه بینتــان شــکرآب شــود. می گوینــد در دعــوا 
ــا در  ــد آدم ه ــا برخــی هــم می گوین ــد؛ ام ــر نمی کنن ــوا خی حل
ــر  ــان فک ــه بهش ــه همیش ــد ک ــی می زنن ــت حرف های عصبانی
ــد،  ــه باش ــا ک ــدام از این ه ــر ک ــال ه ــر ح ــد. در ه می کرده ان
بعــد از دعــوا و بعــد از کمــی مرورکــردن حرف هایــی کــه وســط 
ایــن جنجال هــا بینتــان رد و بــدل شــده اســت، بــه فکــر آشــتی 
ــم راه را  ــه می توان ــا چگون ــود آن حرف ه ــا وج ــه ب ــد ک می افتی

بــرای آشــتی بــاز کنــم؟ 
مســلما اگــر در زمــان بحث، دعوا شــدت و تندی زیادی نداشــته 
باشــد و بــه آرامــی دعــوا کنیــم و صبر بیشــتری به خــرج دهیم، 
ــاره ارتبــاط راهــی ســاده تر خواهــد  آشــتی کردن و برقــراری دوب
بــود؛ امــا در جنبــه  دوم اگر دعوا شــدت بیشــتری داشــته باشــد 
و بــه یکدیگــر ناســزا بگوییــم یــا در حیــن دعــوا حتــی یکدیگــر 
را بزنیــم، ایــن رابطــه را به ســختی می توانیــم برقــرار کنیــم یــا 
حتــی زمانــی کــه ایــن رابطــه برقــرار شــد، دیگــر آن صمیمــت 
ســابق را نــدارد و مثــل چینــی ترک خــورده ای اســت کــه بــا یــک 

ضربــه کوچــک بــرای همیشــه می شــکند و فنــا می شــود. 

   سبک زندگی   خانواده
 تأملی در انواع 

دسته بندی های سبک زندگی
اینکــه مــا بــا شــنیدن ســبک زندگــی به یــاد آشــپزی، مــد، تفریح 
و... می افتیــم، ریشــه های فــراوان و داللت هــای بســیار دارد. 
اینکــه گمــان کنیــم می تــوان به ســادگی بــا ســبک زندگــی، نمــاز و 
احــکام و اخــالق و ســایر موضوعــات اصلــی را کــه در زندگــی دینی 
مهــم اســت، مــراد کنیــم، اشــتباهی بــزرگ اســت؛ امــا چه کســی 
بــا چــه مالکــی تعییــن می کنــد یــک موضــوع مربــوط بــه ســبک 

زندگــی اســت یــا خیــر؟
 آیا این ها موضوعات اصلی سبک زندگی هستند؟

ممکــن اســت ایــن ســؤال مطــرح شــود کــه مگــر پرداختــن بــه 
ــن  ــه ای ــت ک ــای آن اس ــه  معن ــانه ها، ب ــوق در رس ــات ف موضوع
مــوارد اجــزای اصلــی زندگــی را تشــکیل می دهنــد؟ آیــا رســانه ها 
ابتــدا توجــه کرده انــد کــدام موضوعــات بخش هــای اصلــی زندگی 
را تشــکیل می دهنــد و بعــد آن هــا را به عنــوان مدخل هــای بحــث 
ــه ایــن  ــرای پاســخ ب ــد؟ ب ســبک زندگــی خــود انتخــاب کرد ه ان
پرســش بایــد بــه پرســش دیگــری پاســخ دهیــم؛ اینکه رســانه با 
چــه هدفــی ایــن بخش هــا را ذیــل ســبک زندگــی قــرار می دهد و 

اصــال چــرا رســانه ها از ســبک زندگــی ســخن می گوینــد؟
صرف نظــر از اینکــه رســانه بخش هــای اصلــی ســبک زندگــی را 
به عنــوان محورهــای ســبک زندگــی از جامعــه اخــذ می کنــد یــا 
بــر مبنــای دیگــری محورهــا را انتخــاب می کنــد، ایــن موضــوع 
مســّلم اســت کــه واقعیــت ســبک زندگــی در جامعــه بیــش از 

ــر از رسانه هاســت.  ــز متأث هرچی

 براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی

نرخ خودکشی در اروپا، بیش از خاورمیانه و آفریقاست
اگــر قــرار اســت جنگ هــا در ایــن دو منطقــه متوقــف شــود امــا بــه جــای 
ــد، از هم اکنــون بایــد در مــورد مســیر توســعه  آن خودکشــی افزایــش یاب

بــه هــوش بــود.
از هــر ۱۰۰ هــزار مــرد، ۴.۹ نفــر در ایــران خودکشــی می کننــد و ۲۲.۷ نفــر در 
بلژیــک. ایــن تفــاوت آمــارِی خیره کننــده و نزدیــک بــه ۵ برابــر را پیــش 
از هــر چیــز بایــد بــه عنــوان یــک واقعیــت تلــخ بــرای کشــورهای پیشــرفته 
ــرار اســت در مســیر  ــا ق ــه آی ــم ک ــن فکــر کنی ــه ای ــم و ســپس ب بپذیری

توســعه کشــور، خودکشــی افزایــش یابــد؟
بــه گــزارش مشــرق، ســاالنه نزدیــک بــه ۸۰۰ هــزار نفــر در جهان خودکشــی 
می کننــد. افســردگی بــر اثــر مســائل شــخصی یــا اجتماعــی، روان پریشــی 
در نتیجــه صدمــات روحــی، از دســت دادن کنتــرل عقــل بــر اثــر مصــرف 
مــواد یــا الــکل، بی معناشــدن زندگــی و ناامیــدی از آن از مهمتریــن عوامــل 
خودکشــی اســت. برخــی نیــز بــه روش هــای خطرناک متوســل می شــوند 
تــا بــا صدمــه زدن بــه خــود، اطرافیــان یــا دیگــران را نســبت به یک مســئله 
شــخصی یــا اجتماعــی هشــیار کننــد، امــا برخــالف انتظــار آنهــا اقدامشــان 

بــه مــرگ منجــر می شــود.
ــد،  ــا خودکشــی مرده ان ــه ب ــرادی ک ــرِ اف ــا ۲۰ براب ــن زده می شــود ت تخمی
ــق  ــا موف ــد ام ــی کرده ان ــه خودکش ــدام ب ــه اق ــد ک ــری بوده ان ــراد دیگ اف
ــش  ــد،   اطرافیان ــی می کن ــه خودکش ــردی ک ــر ف ــو ه ــده اند. از آن س نش
ــا ســال ها  ــه شــاید ت ــات روحــِی مشــابه مواجــه می ســازد ک ــا صدم را ب
گریبانگیــر آن هــا باشــد. همچنیــن عمــده کســانی کــه از خودکشــی نجــات 
یافته انــد، گفته انــد نمی خواســتند بمیرنــد بلکــه دیگــر تمایلــی بــه زندگــی 
ــار ســاده نیســت و  ــک آم ــا ی ــرخ خودکشــی تنه ــن ن نداشــته اند. بنابرای
می توانــد نشــانگر شــرایط فکــری و روانــی گــروه بزرگــی در یــک جامعــه 

باشــد.
در ایــن گــزارش مــروری بــر آمــار ســازمان بهداشــت جهانــی از وضعیــت 

ــرخ خودکشــی در ســال ۲۰۱۶ میــالدی خواهیــم داشــت: ن
 خودکشی در خاورمیانه و جنوب شرق آسیا

خاورمیانــه کمتریــن میــزان خودکشــی در میــان مناطــق مختلــف جهــان 
ــار  ــردان و هــم در آم ــان و م ــه زن ــار جداگان ــورد آم ــن هــم در م را دارد. ای
مجمــوع، صــادق اســت. میانگیــن منطقــه، ۳.۹ نفــر در ۱۰۰ هــزار اســت. 
یمــن بدتریــن اوضــاع را بــا نــرخ ۹.۸ دارد و پــس از آن ســودان، جیبوتــی، 

قطــر، بحریــن، لیبــی و افغانســتان قــرار دارنــد.
ایــران، عــراق و مصــر بــا نــرخ حــدود ۴، روی میانگیــن قــرار دارنــد و پــس 
از آن اردن )۳.۷(، عمــان )۳.۵(، عربســتان ســعودی )۳.۴(، لبنــان )۳.۲( 
و کویــت بــه ترتیــب اوضــاع بهتــری دارنــد. امــارات متحــده عربــی بــا ۲.۷، 
ســوریه بــا ۲.۴ و کویــت بــا ۲.۲ بهتریــن آمــار را در ایــن زمینــه دارنــد کــه 
البتــه ممکــن اســت در مــورد دومــی بــه عــدم جمــع آوری آمــار کامــل بــر 

اثــر شــرایط جنگــی مرتبــط باشــد.
ــان مناطــق  ــوب شــرق آســیا بیشــترین خودکشــی را در می از آن ســو جن
ــن  ــن ای ــت. میانگی ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــا ب ــس از اروپ ــان پ جه
 منطقــه ۱۳.۲ نفــر در ۱۰۰ هــزار اســت؛ هنــد بــا ۱۶.۳ بدتریــن شــرایط را دارد 

و پــس از آن ســریالنکا و تایلنــد قــرار دارنــد. امــا در پاییــِن میانگیــن ایــن 
ــار  ــال )۹.۶(، میانم ــمالی )۱۰.۶(، نپ ــره ش ــان )۱۱.۴(، ک ــه بوت ــه ب منطق
)۸.۱(، مالــزی )۶.۲(، بنــگالدش )۶.۱( و اندونــزی )۳.۷( می رســیم 
ــه خــود اختصــاص  ــزار ب ــر در ۱۰۰ ه ــا ۲.۷ نف ــو ب ــار را مالدی ــن آم  و بهتری

می دهد.
 خودکشی در آفریقا

در ایــن قــاره کشــور لســوتو بــا نــرخ خودکشــی ۲۸.۹، کوته دالویــر بــا ۲۳، 
ــد  ــدی دارن ــع ب ــا ۱۵ وض ــدی ب ــا ۱۵.۵ و برون ــاد ب ــا ۱۹.۵، چ ــرون ب کام
امــا میانگیــن کل ایــن قــاره ۷.۴ اســت کــه پــس از خاورمیانــه بهتریــن 
ــان اســت. پــس از کشــورهای یادشــده،  ــان مناطــق جه ــن در می میانگی
ــا  ــه ب ــا ۱۱.۴، گین ــی ب ــا ۱۱.۵، اتیوپ ــا ۱۲.۸، بوتســوانا ب ــی ب ــای جنوب آفریق
۱۰.۵، گامبیــا بــا ۱۰، کنگــو و آنگــوال و مالــی بــا نــرخ حــدود ۹، غنــا بــا ۸.۷ و 
جیبوتــی بــا ۸.۵ قــرار دارنــد و بهتریــن وضعیــت نیــز بــه الجزایــر بــا نــرخ 

ــر اختصــاص دارد. ۳.۳ در هــر ۱۰۰ هــزار نف
 خودکشی در اروپا و آمریکا شمالی

ــدی  ــاره، روســیه و کشــورهای هــم مــرزش اوضــاع ب ــن ق در مجمــوع ای
دارنــد و پــس از آنهــا تقریبــًا بــه ترتیــب، اروپــای شــمالی، اروپــای غربــی 
و اروپــای شــرقی و حــوزه بالتیــک قــرار دارنــد کــه نــرخ خودکشــی در آنهــا 

ــت. ــر اس پایین ت
روســیه )۲۶.۵( و لیتوانــی )۲۵.۷( بــا اختــالف از بقیــه کشــورهای اروپایــی 
در ایــن مصیبــت پیــش هســتند و پــس از آن قزاقســتان )۲۲.۸(، بالروس 

)۲۱.۴(، اوکرایــن )۱۸.۵( و لتونــی )۱۷.۲( قــرار دارنــد.
ــا نــرخ خودکشــی ۱۵.۷ در هــر ۱۰۰ هــزار نفــر، بــاالی میانگیــن  بلژیــک ب
اروپــا یعنــی ۱۵.۴ اســت و پــس از آن بــه فنالنــد )۱۳.۸(، هلنــد )۱۲.۶(، 
نــروژ )۱۲.۲(، فرانســه )۱۲.۱(، ســوئد )۱۱.۷(، کرواســی )۱۱.۵(، ســوییس 
)۱۱.۳( و نــروژ )۱۰.۱( برمی خوریــم کــه تــازه اینجــا میانگیــن جهانی اســت.
هلنــد )۹.۶(، دانمــارک )۹.۲(، آلمــان )۹.۱(، پرتغــال )۸.۶(، رومانــی )۸(، 
بریتانیــا )۷.۶( و پــس از آنهــا ترکیــه )۷.۲(، گرجســتان )۶.۷(، بوســنی و 
هرزگویــن )۶.۴(، اســپانیا )۶.۱(، ارمنســتان )۵.۷(، ایتالیــا )۵.۵(، قبــرس 

)۴.۵( و یونــان )۳.۸( در ردیف هــای بعــدی حضــور دارنــد.
ایــاالت متحــده آمریــکا نیــز نرخــی پایین تــر از ۱۳.۷ کســب نکــرده اســت 

امــا کانــادا بــا ۱۰.۴ و مکزیــک بــا نــرخ ۵.۲ وضــع بهتــری دارنــد.
 جمع بندی

ــود  ــی ب ــه ســازمان بهداشــت جهان ــوط ب تقســیم بندی های یادشــده مرب
ــه  کــه نشــان می دهــد در مجمــوع، خاورمیانــه شــرایط بهتــری نســبت ب
آفریقــا و آســیای جنــوب شــرقی دارد و ایــن دو هم شــرایط بهتری نســبت 
بــه اروپــا. بیهــوده نیســت کــه تــرزا مــی نخســت وزیر بریتانیــا اخیــرا وزیــر 
ــرا  ــت، زی ــرده اس ــوب ک ــی منص ــا خودکش ــه ب ــی و مقابل ــت روان بهداش
ایــن واقعیــت را پذیرفتــه کــه شــرایط فکــری و اجتماعــی در کشــورهای 
توســعه یافته اروپایــی نتوانســته معضــل خودکشــی را رفــع کنــد. آیــا ما نیز 
ایــن واقعیــت را در مــورد ضــرورت نقــد مســیر توســعه غربــی پذیرفته ایــم 

یــا حکایــت کاســه داغتــر از آش را بــه نمایــش می گذاریــم؟

اعتراف جدید دادستانی عربستان درباره جنایت وحشیانه سعودی ها:

»خاشقجی« در کنسولگری ما تکه تکه شد
دادســتانی ســعودی در اعترافــی جدیــد در 
پرونــده قتــل خاشــقجی اذعــان کــرد او در 
کنســولگری عربســتان تکه تکــه و ســپس بــه 
ــا مدعــی  ــال داده شــده اســت؛ ام ــرون انتق بی
شــد قتــل، تصمیــم ســرتیم مأموریــت بــوده، نه 

ــر. ــات باالت مقام
بــه گــزارش فــارس، دادســتانی عربســتان 
ســعودی روز پنجشــنبه در جدیدتریــن اعتــراف 
دربــاره پرونــده قتــل »جمال خاشــقجی« اذعان 
ــتانبول  ــعودی در اس ــولگری س ــرد او در کنس ک

ــت. ــده اس ــه ش تکه تک
دادســتانی عربســتان ســعودی روز پنجشــنبه 
کــرد:  اعــالم  بیانیــه ای  در  نوامبــر(   ۱۵(
)خاشــقجی(  پرونــده  در  بازداشت شــدگان 
ــان  ــم و علیه ش ــر مته ــتند؛ ۱۱ نف ــر هس ۲۱ نف
ــاع داده  ــه دادگاه ارج ــادر و ب ــت ص کیفرخواس
شــده اند و تحقیقــات از ســایر بازداشــتی ها 
تــا روشن شــدن نقششــان ]در قتــل[ ادامــه 

دارد...«.
براســاس گــزارش خبرگزاری رســمی عربســتان 
)واس(، در ایــن بیانیــه آمــده اســت: دادســتانی 
خواســتار »قتــل ]اعــدام[ آمــر و مجریــان 
جنایــت شــده کــه تعدادشــان پنــج نفر اســت« 
و همچنیــن خواســتار اجــرای حکــم شــرعی در 

قبــال ســایر افــراد شــده اســت.
دادســتانی عربســتان در ایــن بیانیه آورده اســت 
از ترکیــه درخواســت کــرده ادلــه و شــواهد 
ازجملــه اصــل همــه فایل هــای صوتــی مرتبــط 
ــرار  ــرف ســعودی ق ــار ط ــده را در اختی ــا پرون ب
ــزی  ــار چی ــوز در انتظ ــتانی هن ــد و دادس بده

ــه خواســته اســت. اســت ک
طبــق  خاشــقجی،  جمــال  آنکــه  از  پــس 
ــر  ــه در دوم اکتب ــری در ترکی ــای خب گزارش ه
گذشــته در کنســولگری عربســتان در اســتانبول 
کشــته شــد و منابــع امنیتــی خبــر دادنــد کــه 
تکه تکــه شــده اســت، عربســتان در ابتــدا 
هرگونــه اطــالع از ماجــرا را تکذیــب کــرد و وزیــر 
خارجــه عربســتان مدعــی شــد کــه خاشــقجی 
ــد  ــا چن از کنســولگری خــارج شــده اســت ام
ــی  روز بعــد ناچــار شــد تحــت فشــار بین الملل
ــولگری  ــقجی در کنس ــدن خاش ــته ش ــه کش ب

ــد. ــراف کن اعت
ســخنگوی دادســتانی عربســتان همچنیــن 
در کنفرانســی خبــری توضیحــات تکمیلــی در 
ایــن خصــوص منتشــر و اعــالم کــرد کــه آمــر 
ــابق  ــس س ــب رئی ــده »نای ــن پرون ــی ای اصل
عســیری(  )احمــد  اســتخبارات«  ســازمان 
ــده  ــه »فرمان ــورخ ۲۹ ســپتامبر ب ــه م اســت ک
ــه  ــود خاشــقجی را ب مأموریــت« دســتور داده ب
 عربســتان بازگرداننــد و اگــر متقاعــد نشــد، 

با زور بازگردانده شود.
ســخنگوی دادســتانی در ادامــه توضیــح داد 
ــره  ــزده نف ــی پان ــت تیم ــرتیم مأموری ــه »س ک
بــرای مهــار و بازگردانــدن شــهروند مذکــور 
تشــکیل داد کــه شــامل ســه گــروه بــود؛ گــروه 
ــرتیم  ــتیک. س ــی و لجس ــده، امنیت مذاکره کنن
مأموریــت بــه نایــب رئیــس ســابق اســتخبارات 
ــی  ــه یک ــرده ک ــنهاد ک ــیری( پیش ــد عس )احم
از همــکاران ســابق او و مشــاور ســابق ]ســعود 
القحطانــی[ مأمــور شــود تــا ریاســت تیــم 
مذاکــره کننــده را قبــول کنــد چــون قربانــی را از 

قبــل می شــناخته اســت«.
بــه گفتــه ســخنگوی دادســتانی، »نایــب رئیس 
اســتخبارات ]عســیری[ بــا مشــاور ]القحطانــی[ 
ــم  ــس تی ــر را رئی ــک نف ــا ی ــه ت ــاس گرفت تم

مذاکــره کننــده قــرار بدهــد. 
مشــاور ســابق نیــز پذرفتــه و جلســه مشــترک 
ــت«.  ــرده اس ــزار ک ــت برگ ــرتیم مأموری ــا س ب
مشــاور در ایــن جلســه اطالعاتــی از خاشــقجی 
ــده  ــرار داده و عقی ــعودی ق ــم س ــار تی در اختی
ــی  ــی خارج ــتگاه های اطالعات ــه دس ــته ک داش
ــور او در  ــد و حض ــرار داده ان ــر ق ــت تأثی او را تح
خــارج از عربســتان، خطــری بــرای امنیــت ملی 
عربســتان بــوده و موفقیــت در ایــن مأموریــت، 
می شــده  محســوب  بزرگــی   موفقیــت 

است.

ســخنگوی دادســتانی حتی مســئولیت دخالت 
و در  رد کــرد  را  قانونــی  دســتگاه پزشــکی 
توضیحــات خــود گفــت کــه »ســرتیم مأموریت 
ــه  ــاس گرفت ــی تم ــور جنای ــص ام ــا متخص ب
تــا اگــر متوســل بــه زور شــد، شــواهد را پــاک 
ــردی ]خودســرانه[  ــه شــکل ف ــن کار ب ــد. ای کن
ــدون آنکــه مرجــع آن شــخص  انجــام شــده ب

ــرد«. ــرار بگی ــان ق ــص در جری متخص
ــرتیم  ــعودی، »س ــئول س ــن مس ــه ای ــه گفت ب
مأموریــت بــا یــک فــرد همــکار محلــی در ترکیه 
تمــاس گرفتــه تــا اگــر بــه زور متوســل شــدند، 
مکانــی امــن را آمــاده کنــد«. او توضیــح داد کــه 
ــد از آگاهــی  ــده بع ــره کنن ــم مذاک »رئیــس تی
ــه  ــه ک ــی کنســولگری دریافت ــت داخل از وضعی
اگــر مذاکــره شکســت بخــورد، انتقــال شــخص 
قربانــی بــه مــکان امــن ســخت خواهــد بــود. 
بنابرایــن تصمیــم گرفــت کــه اگــر مذاکــره 
شکســت خــورد او را بکشــند و حادثه ســرانجام 

بــه قتــل منتهــی شــد«.
ســخنگوی دادســتانی دربــاره شــیوه قتــل نیــز 
ــالع  ــن اط ــات »ای ــه در تحقیق ــح داد ک توضی
حاصــل شــد کــه مشــاجره، درگیــری، بســتن 
]دســت ها[ و تزریــق مقــدار زیــاد ماده بیهوشــی 
ــده  ــر ش ــی منج ــرگ قربان ــه م ــه ب رخ داده ک

ــت«. اس
ســخنگوی دادســتانی خبــر از بازداشــت آمــر و 

مجــری قتــل داد و گفــت »آمــر و مجریــان کــه 
تعدادشــان پنــج نفــر اســت شناســایی شــدند 
ــد از  ــی بع ــد قربان ــد... جس ــراف کرده ان و اعت
قتــل، تکه تکــه شــده و بــه خــارج از ســاختمان 
کنســولگری انتقال داده شــده اســت... کســانی 
ــه خــارج از ســاختمان منتقــل  کــه جســد را ب
ــه جســد را  ــد... و کســی ک ــج نفرن ــد پن کرده ان
بــه فــرد همــکار محلــی تحویــل داده، یــک نفــر 
اســت.. همچنیــن تصویری تقریبــی از همکاری 
محلــی بــه دســت آمــده طبــق توضیحی کــه آن 

یــک فــرد داده اســت«.
ــی  ــه ]در توضیح ــعودی در ادام ــام س ــن مق ای
مضحــک[ گفــت، کســانی کــه لبــاس قربانــی 
را پوشــیده و از ســاختمان کنســولگری خــارج 
اشــغال  ســطل  بــه  را  لباس هــا  و  شــده 
انداخته انــد دو نفرنــد و کســی کــه دوربین هــای 
مداربســته را از کار انداختــه یــک نفر بوده اســت 
ــد،  ــتیک کرده ان ــت لجس ــه حمای ــانی ک و کس

چهــار نفــر بودنــد.
ســخنگوی دادســتانی در پایــان مدعــی شــد که 
ــده و  ــروه مذاکره کنن ــا گ ــت ب ــرتیم مأموری »س
رئیــس آن کــه تصمیــم قتــل را گرفتنــد و اجــرا 
ــزارش  ــه گ ــق رســیدند ک ــن تواف ــه ای ــد، ب کردن
ــد و  ــب رئیــس اســتخبارات بدهن ــه نای دروغ ب
بگوینــد کــه بعــد از شکســت عملیــات مذاکــره 
ــاختمان  ــی از س ــا زور، قربان ــدن او ب و بازگردان

کنســولگری خــارج شــده اســت.
 فایل صوتی جدید نقشه »گروه 
مرگ« خاشقجی در دستان ترکیه

ســتون نویــس نشــریه حریــت روز جمعــه 
نوشــت: دومیــن صــدای ضبــط شــده از جنایت 
ــش از  ــه پی ــه ۱۵ دقیق ــوط ب ــقجی مرب خاش

ــت. ــت اس جنای
ســلوی  عبدالقــادر  تســنیم،  گــزارش  بــه 
ســتون نویس نشــریه حریــت دیــروز طــی 
یادداشــتی بــا اشــاره بــه وجــود دومیــن فایــل 
صوتــی از ماجــرای جنایــت جمــال خاشــقجی 
نوشــت: ایــن صــدا مربــوط بــه ۱۵ دقیقــه پیش 

ــت. ــت اس از جنای
در ایــن نــوار صوتــی گروهــی کــه بــرای کشــتن 
ــتن وی  ــوه کش ــاره نح ــده درب ــقجی آم خاش
صحبــت می کننــد. در واقــع ایــن صــدای گــروه 
کاری قاتالن خاشــقجی اســت. آن ها به وســیله 
ــود را  ــای خ ــواره ای گفت وگوه ــای ماه تلفن ه
ــالش  ــد ت ــان می ده ــه نش ــد ک ــال می کنن دنب
داشــتند همــه جوانــب امنیتــی بــرای مخفــی 

نگــه داشــتن ایــن جنایــت را رعایــت کننــد.
 واشنگتن به دنبال کمک به ریاض

یــک مأمــور ســابق ســیا بــا بیــان اینکــه 
ــعودی  ــه« س ــد »دیوان ــکا ولی عه ــت آمری دول
را در مســند قــدرت ریــاض نگــه داشــته، 
ــد  ــاض کمــک می کن ــه ری  گفــت: واشــنگتن ب

تا پرونده قتل خاشقجی را مسکوت کنند.
»بــاب بائــر« عضــو پیشــین ســازمان اطالعــات 
مرکــزی آمریــکا )ســیا( در گفت وگــو بــا شــبکه 
»ســی. ان. ان« گفــت کــه دولــت »دونالــد 
ــال  ــور در ح ــن کش ــور ای ــپ« رئیس جمه ترام
ــل  ــرای قت ــا ماج ــت ت ــاض اس ــه ری ــک ب کم

خاشــقجی مســکوت شــود.
بائــر که پیشــتر در میز غــرب آســیا )خاورمیانه( 
ــح داد  ــرد، توضی ــت می ک ســازمان ســیا فعالی
ــای  ــار نظره ــه اظه ــاالت متحــده عامدان ــه ای ک
مقامــات خــود دربــاره قتــل خاشــقجی را قطــع 

کــرده اســت.
ــا  ــه نوشــته روزنامــه »حریــت« ترکیــه، وی ب ب
بیــان اینکــه آمریــکا همــواره از اتفاقــات جــاری 
ــد،  در عربســتان ســعودی چشم پوشــی می کن
)ولی عهــد  ســلمان  بــن  »محمــد  افــزود: 
ســعودی( فــردی خودکامــه اســت و ایــن 
ــن  ــعودی ای ــتان س ــه عربس ــت ک ــی اس روش

روزهــا بــه آن شــکل اداره می شــود«.
ــر  ــد ب ــن تأکی ــیا ضم ــابق س ــور س ــن مأم ای
کنتــرل مســتقیم بن ســلمان بــر ســازمان 
کــرد:  خاطرنشــان  ســعودی،  اطالعــات 
عملیــات  هیــچ  کنــون  تــا  »ســعودی ها 
خودســرانه ای نداشــته اند. هرگــز چنیــن اتفاقــی 
 رخ نــداده اســت. احتمــال اینکــه محمــد 
بــن ســلمان دســتور )قتــل خاشــقجی( را صادر 

کــرده باشــد، ۱۰۰ درصــد اســت«.
بائــر بــا بیــان اینکــه کاخ ســفید در حــال 
ــن ســلمان  ــرای ب حاضــر هیــچ راه خروجــی ب
نمی بینــد، گفــت: »عربســتان ســعودی ماننــد 
یــک آتش فشــان اســت و اگــر بخواهیــم 
ولی عهــد را کنــار بزنیــم، دیگــر هیچ بازیگــری در 
)ریــاض( متحــد مــا نخواهد بــود. مــا )آمریکا( 
نمی دانیــم کــه چــه بایــد بکنیــم. پــس مــا یک 
بیمــار روانــی را در مســند قــدرت ریــاض بــرای 

ــه داشــته ایم«. ــن کشــور نگ ــرل ای کنت
 نفت و پول عربستان چشمان غرب و 

آمریکا را کور کرده است
ــاره  یــک رســانه آمریکایــی ضمــن هشــدار درب
اعــدام شــاهدان اصلی قتل خاشــقجی نوشــت 
کــه نفــت و پــول عربســتان چشــمان غــرب و 

آمریــکا را کــور کــرده اســت.
ــی  ــورک تایمــز در مطلب ــر، نیوی ــه گــزارش مه ب
ــط  ــقجی و رواب ــال خاش ــوع جم ــاره موض درب
آمریــکا با عربســتان آورده اســت: حقیقــت ترور 
جمــال خاشــقجی آشــکار نمی شــود بــه ویــژه 
اگــر ۵ مظنــون کــه شــاهدان اساســی نامیــده 
می شــوند، اعــدام شــوند. بــاور اینکــه هواپیمــای 
حامــل عوامــل اطالعاتــی و امنیتــی و پزشــک 
ــا خاشــقجی  ــد ت ــه اســتانبول آمده ان ــی ب قانون
ــد، دشــوار  ــع کنن ــه بازگشــت قان ــا نرمــی ب را ب

اســت.
ایــن رســانه آمریکایــی ادامــه داد: نیــاز به تغییر 
در روابــط میــان عربســتان نفــت خیــز و آمریــکا 

آشــکار شــده اســت. 
ــس  ــپ رئی ــد ترام ــه دونال ــی ب ــت کنون واقعی
ــه  ــد ک ــازه را می ده ــن اج ــکا ای ــور آمری جمه
ــل  ــه نحــوه قت ــرای اینک ــام ســعودی ب ــه نظ ب
خاشــقجی را آشــکار کنــد و نیــز به منظــور توقف 
ــگ یمــن از ســوی ســعودی ها، فشــار وارد  جن

کنــد.
نیویــورک تایمــز نوشــت: آنچــه رخ داده اســت 
ــه  ــپ علی ــت ترام ــترده دول ــوذ گس ــازه نف اج
ــرور و  ــد. ت ــعودی را می ده ــف س ــام ضعی نظ
ــرای الپوشــانی قتــل  تالش هــای ســعودی ها ب

خاشــقجی ســعودی ها را رســوا کــرد. 
ــت  ــرای نف ــش زده ب ــرب عط ــنگتن و غ واش
و پولهــای عربســتان چشــمانش را در برابــر 
ــاض بســته  ــوق بشــر ری ــات ناقــض حق اقدام

ــت. اس
ایــن رســانه تأکیــد کــرد: از حــد گذشــتن 
محمــد بــن ســلمان ولیعهــد ســعودی ســبب 
شــده اســت کــه عربســتان بــه عنــوان خطــری 
ــپ،  ــت ترام ــران. دول ــه ای ــد ن ــه باش در منطق
ــران و  ــن ســلمان را متحــد اســرائیل ضــد ای ب

مشــتری ســالح آمریــکا می دانــد.


