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گره کور قیمت
خ دالر کاهش یافت، اما اجناس ارزان نشد؟ چرا نر

پدیده سالمندی و آینده پیش رو

ایران در پیچ وخم 
بحران سالمندی

روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فارسی
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تحلیل اوضاع ایران و آمریکا پس از 
برجام در گفت وگوی کیمیای وطن با 
دکتر محمدجعفر جوادی ارجمند 

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران
رویکرد نگاه به شرق باید 
بیش از پیش تقویت شود

 بحث زوال آمریکا از 
ح شده است یک دهه پیش مطر

مدیر عامل شرکت مهندسی آبفای کشور:

 زمستان کم بارشی 
خواهیم داشت

مدیر عامل شرکت نمایشگاه های 
بین المللی اصفهان مطرح کرد:

 ایجاد زمینه سرمایه گذاری 
با خالقیت و نوآوری

 قیمت محصوالت لبنی 
کاهش می یابد

سخنگوی فراکسیون محیط زیست مجلس: 
دولت به طور غیررسمی و بدون مصوبه مجلس 

معاهده پاریس را امضا و اجرا کرده است

تخلف آشکار دولت

رحمانی فضلی درباره رفع آسیب های اجتماعی:

با نقطه مطلوب رهبری 
فاصله داریم

توقع مردم، کاهش قیمت ها
قیمت دالر تا مرز 19 هزار تومان را تجربه کرد و به 
موازات آن نیز قیمت کاالها پرواز کردند که البته 
بعضی از کاالها که برای تولیدشان نیازمند به دالر 
بودند و دالر دولتی نگرفتند، راه چاره ای نداشتند؛ اما 
افزایش قیمت بسیاری از کاالها توجیه پذیر نیست و 
نتیجه بی عرضگی مدیران مربوطه و البته حرص برخی 
از مردم است؛ اما این روزها سؤالی که مردم از خود 
می پرسند این است که مگر نرخ دالر که بهانه گرانی 
بسیاری از کاالها و خدمات بود، کاهش نیافته و به 
مرز 10 و 11 هزار تومان نرسیده است؛ پس چرا قیمت 
کاالها ارزان نمی شود؟ حاال مردم منتظرند تا قیمت ها 
به اندازه ای که دالر ارزان شده، کاهش داشته باشد. 
اینجا وظیفه دولت است که کار خود را تکمیل کند...

به قلم مدیر مسئولسرمقاله
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»ســبک زندگــی« عنوانــی اســت شناخته شــده در 
بیشــتر علــوم انســانی در ســطح بین الملــل کــه از 
زوایــای متعــدد بــه آن نــگاه و از ابعــاد مختلــف مطالعه 
می شــود؛ از مباحــث تجویــزی تــا پژوهش هــای 
از  پیچیــده،  اســتنباطی  تحلیل هــای  و  توصیفــی 
ــردازی  ــطح نظریه پ ــگاه در س ــن ن ــن و کلی تری عام تری
ــه  ــتن دکم ــبک  بس ــل س ــی مث ــا زیرموضوعات کالن ت
پیراهــن و تأثیــر آن بــر برداشــت اولیــه دیگــران از فــرد؛ 
ــک  ــه ی ــن ب ــگاه کالن و پرداخت ــه ن ــاوت ک ــن تف ــا ای ب
نظریــه منســجم بــرای تمــام ابعــاد زندگــی کاری بــس 
دشــوار و ضــروری اســت. بدیهــی اســت به منظــور ارائــه 
یــک نظریــه کالن بــرای ســبک زندگــی تجویــزی بایــد 
ــه زیربناهــای هستی شــناختی، انسان شــناختی و...،  ب
توجــه کامــل کــرد و نــگاه توصیفــی و تجویــزی را درهــم 
آمیخــت؛ بنابرایــن بایــد تأکیــد شــود ســبک زندگــی بــا 
تمــام زندگــی افــراد و ابعــاد آن مرتبــط اســت و در ایــن 

ــه می شــود. ــف آن پرداخت ــاد مختل ــه ابع نوشــتار ب
 مفهوم پردازی بحث و تعریف بعضی 

اصطالحات و مفاهیم مرتبط با آن
در بحــث، بررســی و مفهوم پــردازی مباحــث پیرامونــی 
ــه توضیــح و تشــریح  ــد ب موضــوع ســبک زندگــی بای
بعضــی اصطالحــات و مفاهیــم مرتبــط بــا ایــن موضوع 
مهــم جامعــه اســالمی پرداخــت تــا بــرای توضیحــات 
ــخص  ــوع مش ــن موض ــیر راه ای ــب و مس ــده جوان آین
شــود کــه در ادامــه بــه توضیــح بعضــی از آنهــا پرداختــه 

شــده اســت.
 سبک زندگی

ــداع  ــرآن را اب ســبک زندگــی، مفهومــی اســت کــه آدل
کــرد؛ ولــی پیــروان کالســیک او و دیگــران بــه تفصیــل 
آن پرداخته انــد: ســبک زندگــی، شــیوه ای نســبتا 
ــق  ــه آن طری ــرد اهــداف خــود را ب ــه ف ــت اســت ک ثاب
ــیدن  ــرای رس ــت ب ــی اس ــی راه ــد؛ یعن ــال می کن دنب
بــه اهــداف. ایــن شــیوه ها، حاصــل زندگــی دوران 
کودکــی فــرد اســت؛ بــه ســخن دیگــر ســبک زندگــی 
ــت؛  ــراد اس ــخصیت اف ــر ش ــی و کمیت پذی ــد عین بع
بــه همیــن دلیــل نظریــه ســبک زندگــی آدلــر، نظریــه 

ــود.  ــوب می ش ــز محس ــخصیت او نی ش
 آیین زندگی 

مقطــع  بــرای  فرهنگــی  انقــالب  عالــی  شــورای 
بــه  درســی  ایــران،  دانشــگاه های  در  کارشناســی 
ــن  ــه ای ــرده اســت ک ــف ک ــن زندگــی« تعری ــام »آیی ن
ــن آن شــده  ــردی و جایگزی ــادل اخــالق کارب درس مع
ــن  ــت، ای ــن« هویداس ــه از واژه »آیی ــان ک ــت. چن اس
درس بــه توصیه هــای اخــالق کاربــردی از دیــدگاه 
ــد درونی شــدن آن  ــه فراین ــردازد و کاری ب اســالم می پ
ــبک  ــه س ــا ب ــدن آنه ــا نش ــدن ی ــا و تبدیل ش ویژگی  ه
ــی اســت کــه بعضــی  ــدارد؛ درواقــع فقــط توصیه های ن
ــجویی،  ــالق دانش ــد از: اخ ــا عبارت ان ــات آنه از موضوع
اخــالق آمــوزش، اخــالق نقــد، اخــالق پژوهــش، اخــالق 

معاشــرت و...  .
 کیفیت زندگی

ــل بررســی در ســطوح  ــی قاب ــی، مفهوم ــت زندگ کیفی

گوناگــون فــردی و اجتماعــی اســت. مؤلفــان بســیاری 
ــد.  ــر داده ان ــف آن نظ ــی و تعری ــت زندگ ــاره کیفی درب
ــی واحــد  ــه تعریف ــرای رســیدن ب ــر ب نویســندگان کمت
کوشــیده اند. در تعریــف مفهــوم کیفیــت زندگــی نوعــی 
ــت  ــاره کیفی ــدگاه درب ــد دی ــود دارد. چن ــایی وج نارس

ــه:  ــه شــده اســت؛ ازجمل ــی ارائ زندگ
ــرایط  ــت ش ــوان کیفی ــه عن ــی ب ــت زندگ ــف- کیفی ال

ــی؛ زندگ
ــرایط  ــت از ش ــوان رضای ــه عن ــی ب ــت زندگ ب- کیفی

ــی؛  زندگ
ج- کیفیــت زندگــی بــه عنــوان ترکیبــی از شــرایط 

زندگــی و رضایــت از زندگــی؛ 
ــرایط و  ــی از ش ــوان ترکیب ــه عن ــی ب ــت زندگ د- کیفی
ــه  ــردی ک ــی در چهارچــوب ارزیابی هــای ف ــت )ول رضای

ــود.(  ــی می ش ــال ذهن ــع کام درواق
دربــاب  زمینه هــا  از  بعضــی  دربــاره  صاحب نظــران 

کیفیــت زندگــی بــه توافقاتــی رســیده اند: 
الــف- کیفیــت زندگــی چهــار جــزء دارد: وضعیــت 
جســمانی، ســالمت روان شــناختی، روابــط اجتماعــی و 

ــی؛  ــط اجتماع ــردی و محی ــت عملک ظرفی
ب- کیفیــت زندگــی یــک ارزیابــی ذهنــی بــوده و خــود 

فــرد، بهتریــن ارزیــاب بــرای خــودش اســت؛
ج- کیفیــت زندگــی ماهیتــی پویــا دارد و  بیشــتر یــک 
جریــان ناپایــدار وابســته بــه زمــان اســت تــا یــک پیامد 

یی. نها
 مهارت های زندگی 

از  مجموعــه ای  شــامل  زندگــی  مهارت هــای 

ــار مثبــت و  توانایی هاســت کــه قــدرت ســازگاری و رفت
کارآمــد را افزایــش می دهنــد؛ درنتیجــه شــخص قــادر 
ــه  ــران صدم ــا دیگ ــود ی ــه خ ــه ب ــدون اینک ــود ب می ش
بزنــد، مســئولیت مربــوط بــه نقــش اجتماعــی خــود را 
بپذیــرد و بــا چالش هــا و مشــکالت روزانــه زندگــی بــه 

ــه رو شــود.  ــر روب شــکل مؤث
 معنای زندگی 

ــفه و کالم  ــار فلس ــد درآث ــتر بای ــالح را بیش ــن اصط ای
ــی و  ــتی زندگ ــه چیس ــون ب ــرد؛ چ ــه ک ــد مطالع جدی
هــدف آن نــگاه کالن دارد. بعضــی مباحــث آن عبارت انــد 
ــا الزم اســت انســان هدفــی از کل زندگــی  از اینکــه: آی
داشــته باشــد؟ هــدف زندگی، امری اکتشــافی اســت یا 
جعلــی؟ بایــد معنایابــی کــرد یــا معنادهــی؟ آیا هــر فرد 
یــا گروهــی از افــراد کــه هــدف ویــژه ای از زندگــی دارنــد، 
بــا هــدف کل افــراد یکســان اســت؟ بــرای هدفمنــدی 
زندگــی اعتقــاد بــه وجــود خــدا یــا زندگــی پــس از مرگ 
ــا  ــط و نســبتی ب ضــرورت دارد؟ هــدف زندگــی چــه رب
ــا   نظــام اخالقــی دارد؟ پوچــی چــه جایگاهــی دارد؟ آی
دیــن می توانــد بــه زندگــی معنــا دهــد؟ معنــای زندگــی 

و بهداشــت روانــی چــه رابطــه ای دارنــد؟ و... . 
اگرچــه بــه ظاهــر ممکــن اســت رابطــه ای میــان معنــای 
ــاط  ــا ارتب ــود، ام ــرض ش ــی ف ــبک زندگ ــی و س زندگ
قــوی و جــدی میــان آنهــا دیــده نمی شــود؛ جــز  اینکــه 
معنــای زندگــی می توانــد بــه صــورت نــخ تســبیحی در 
ســبک زندگــی اســالمی باشــد کــه ناچــار بایــد در یــک 
حداقل هایــی در ســبک زندگــی اســالمی وجــود داشــته 

باشــد.

 اخالق اسالمی  
اخــالق اســالمی بــه صفــات و رفتارهــای درونی شــده ای 
از فــرد گفتــه می شــود کــه مــورد تأییــد اســالم باشــد. 

ایــن رفتارهــا ســه قســم اســت:
ــانی و  ــات نفس ــی صف ــی؛ یعن ــالق اجتماع ــف- اخ ال
رفتارهــای درونی شــده ای کــه رابطــه فــرد بــا دیگــران را 

ــودن؛ ــا نب ــودن ی ــل حســود ب ــد؛ مث شــکل می دهن
ــار،  ــات و رفت ــان صف ــی هم ــردی؛ یعن ــالق ف ب- اخ
ــا  ــوری ی ــل پرخ ــودش؛ مث ــا خ ــرد ب ــه ف ــا در رابط ام

کم خــوری؛ 
ج- اخــالق الهــی؛ یعنــی همــان صفــات و رفتــار، ولــی 
در رابطــه بــا خداونــد؛ مثــل درمقابــل خداونــد خشــوع 
ــا  ــتن ی ــدا داش ــه خ ــوکل ب ــتن و ت ــا نداش ــتن ی داش

نداشــتن. 
بــا توجــه بــه توضیحاتــی کــه ارائــه شــد، در پژوهشــی 
کــه توســط حجت االســالم دکتــر محمــد کاویانــی 
انجــام شــده اســت، بــه بعضــی از شــاخص های مــورد 

ــم. ــی اشــاره می کنی ــه در بحــث ســبک زندگ توج
 سبک زندگی اسالمی

ســبک زندگــی اســالمی بــا آنچــه گذشــت از آن جهــت 
کــه ســبک اســت بــه رفتــار می پــردازد و بــا شــناخت ها 
ــت  ــی از آن جه ــدارد؛ ول ــاط مســتقیم ن و عواطــف ارتب
ــا عواطــف  ــاط ب ــد بی ارتب کــه اســالمی اســت، نمی توان
و شــناخت ها باشــد. بــر ایــن اســاس در ســبک 
زندگــی اســالمی، عمــق اعتقــادات و عواطــف و نگــرش 
فــرد ســنجیده نمی شــود؛ بلکــه رفتارهــای فــرد مــورد 
ســنجش قــرار می گیــرد؛ امــا هــر رفتــاری کــه بخواهــد 
ــی را  ــد حداقل های ــای اســالمی داشــته باشــد، بای مبن
از شــناخت ها و عواطــف اســالمی پشــتوانه خــود قــرار 
ــود  ــالمی می ش ــی اس ــبک زندگ ــع در س ــد؛ درواق ده
 رفتارهــا را بــه مهره هــای متعــددی تشــبیه کــرد

ــدون  ــا و ب ــود آن مهره ه ــه خ ــانی ب ــوم انس ــه عل  ک
ــبک  ــی در س ــردازد؛ ول ــر می پ ــل دیگ ــا عوام ــاط ب ارتب
ــه  ــا، بلک ــود آن مهره ه ــه خ ــا ب ــالمی نه تنه ــی اس زندگ
بــه آنچــه ســبب ارتبــاط آنهــا بــا هــم می شــود و همانند 
ــه  ــز، پرداخت ــا وجــود دارد نی ــخ تســبیح در تمــام آنه ن
می شــود؛ حتــی رفتــاری مثــل نمــاز؛ اگــر اعتقــاد بــه 
ــار   خــدا و معــاد را پشــتوانه خــود نداشــته باشــد، رفت
اســالمی محســوب نمی شــود؛ چنــان کــه بســیاری از 

ــان اســالمی نیســت. رفتارهــای مرتاضــان و صوفی
 بحث و نتیجه گیری

هــدف غایــی تربیــت اســالمی، پــرورش انســان مقــرب 
ــه طــور  ــی در وجــود او ب الهــی اســت کــه شــاکله دین
کامــل شــکل بگیــرد و رفتارهــای دینــی ریشــه دار از او 
ســر بزنــد. فلســفه خلقــت بشــر را نیــز در همیــن نکتــه 
ــن  ــرای ای ــان را ب ــد انس ــه خداون ــت ک ــوان یاف می ت
آفریــد کــه او بــه وســیله تربیــت درســت کمــال یابــد و 
بــه ســرمنزل مقصــود برســد. بــا علــم بــه ایــن هــدف 
ــی  ــگاه خاص ــت و جای ــالمی اهمی ــت اس ــی، تربی غای
ــت  ــه ایجــاد وضعی ــت اســالمی ب ــد. تربی ــدا می کن پی
ــروز و  ــرای ب ــه را ب ــه زمین مناســبی اطــالق می شــود ک
ــد  ــم می کن ــی فراه ــری آدم ــتعدادهای فط ــور اس ظه
و او را بالنده تــر و کمال یافته تــر می ســازد. هرچنــد 
ــت؛  ــمند اس ــه ای ارزش ــی مقول ــوم کل ــت در مفه تربی
تربیــت اســالمی بــه دلیــل انتســاب به اســالم قداســت 
پیــدا می کنــد؛ بــر ایــن اســاس ورود بــه عرصــه 
ــاز دارد  ــژه نی ــد وی ــول و قواع ــه اص ــالمی ب ــت اس تربی
کــه در ایــن میــان و بــا توجــه بــه مطالبــی کــه هرچنــد 
ــه ســبک  ــد ب ــه شــد، بای ــه ارائ ــن زمین مختصــر در ای
ــه  ــا توجــه ب ــی ب ــرد فرهنگ ــا رویک ــی اســالمی ب زندگ
آموزه هــای دینــی توجــه بیشــتری شــود؛ زیــرا ســبک 
ــده  ــای یادش ــه عرصه ه ــل در هم ــاب و کام ــی ن زندگ

ــاب و  ــالم و کت ــن اس ــن مبی ــار دی ــد از چشمه س بای
ســنت اهــل بیــت عصمــت و طهــارت ســیراب شــود؛ 
ــروزی  ــر ام ــده در بش ــنگی به وجودآم ــن تش ــرا ای زی
ــن  ــط از ای ــی خداجــو فق ــودن از فطرت ــرای برخوردارب ب
ــورد توجــه  ــد م ــه بای ــه ای ک راه ســیراب می شــود. نکت
و دقــت نظــر قــرار گیــرد ایــن اســت کــه خدایــی کــه 
انســان را بــا شــرایط ذکرشــده در بعضــی آیــات خلــق 
ــرا  ــرای او داشــته اســت؛ زی ــه ای ب ــا برنام ــرده، قطع ک
ایــن مــورد عیــن علــم و عدالــت خداســت و ایــن مهــم 
محقــق نخواهــد شــد بــه این گونــه کــه انســان های بــا 
ــن  ــن و بهتری ــال کامل تری ــه دنب ــد ب ــاک بای فطــرت پ
برنامــه و شــیوه اجرایــی زندگــی خــود باشــند کــه بــه 
نوعــی بــه آن »ســبک زندگــی« اطــالق می شــود و ایــن 
مهــم نیــز بــا آموزه هایــی دینــی گــره خــورده اســت کــه 
ــاری  ــیوه های رفت ــی و ش ــاک وح ــخور زالل و پ از آبش
ــان های  ــی انس ــه زندگ ــارت ب ــت و طه ــدان عصم خان

ــود. ــرازیر می ش ــن س ــو و مؤم خداج
در پایــان بــه روشــنی نمایــان اســت کــه بیــن ســبک 
ــان ها  ــرت انس ــه از فط ــالمی ک ــت اس ــی و تربی زندگ
ــادار  ــگ و معن ــه ای تنگاتن ــرد، رابط ــمه می گی سرچش
وجــود دارد و ایــن بــه دلیــل پاک بــودن سرشــت 
ــه در  ــودن آنهاســت ک ــال حقیقت ب ــه دنب انســان ها و ب
ــاری  ــراد ســبک های رفت ــان شــاید برخــی اف ــن می ای
و زندگــی دیگــری را انتخــاب کننــد؛ امــا در انتخــاب و 
گزینــش هــر موضوعــی، انســان ســلیم النفس و قلــب 
ــش از  ــد پی ــاب می کن ــن را انتخ ــن و کامل تری بهتری

ــد. ــاره هایی ش ــن اش ای
منابع
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وزارت خارجــه فرانســه در واکنــش بــه ســخنان 
ترامــپ دربــاره اعتراضــات فرانســوی ها، خواهــان 
عــدم دخالــت رئیس جمهــوری آمریــکا در امــور 

داخلــی فرانســه شــد.
دونالــد ترامــپ، رئیس جمهــوری آمریــکا، در 
پیــام توییتــری جدیــدی تــاش کــرد تــا از 
اعتراضــات فرانســه به عنــوان ابــزاری بــرای 
ــتفاده  ــودش اس ــت خ ــرد دول ــد از عملک تمجی

ــد. کن

ترامــپ نوشــت: »روز و شــب بســیار غم انگیــزی 
ــا  ــیده ت ــت آن رس ــاید وق ــود. ش ــس ب در پاری
بســیار  و  هوایــی( مضحــک  و  )آب  توافــق 
هزینه بــر پاریــس را پایــان داده و پــول را در 
ــد«. ــردم بازگردان ــه م ــر ب ــات کمت ــب مالی قال

ترامــپ ســپس بــا ســتایش از اقدامــات دولــت 
ــی  ــن مســئله خیل ــکا در ای ــزود: »آمری خــود اف
جلوتــر و تنهــا کشــور مهمــی بــود کــه آالینده هــا 

ســال گذشــته در آن کاهــش یافــت«.
ــه  ــق فرانس ــود عاش ــه ب ــن گفت ــش از ای وی پی

شــعار  فرانســوی  معترضــان  زیــرا  اســت؛ 
می خواهیــم«. را  ترامــپ  »مــا  می دهنــد 

اعتراض شدید چین 
کانــادا ۱۵ آذرمــاه بنــا بــه درخواســت مقام هــای 
ــد  ــران ارش ــگ«، از مدی ــژو من ــی، »وان آمریکای
شــرکت فنــاوری »هــوآوی« و دختــر بنیان گــذار 

ایــن شــرکت را دســتگیر کــرد. 
نقــض  بــه  را  او  آمریکایــی  مقام هــای 
ــاتودی  ــد. راش ــم کرده ان ــران مته ــای ای تحریم ه
ــرای  ــن را ب ــادا در پک ــفیر کان ــن س ــته: چی نوش

ــن  ــه ای ــش ب ــدید« در واکن ــراض ش ــراز »اعت اب
دستگیر احضار کرده است.  

ــا  ــت: »م ــه اس ــپ« گفت ــد ترام ــت »دونال دول
ــوآوی(  ــا )شــرکت ه ــه آنه ــش ب ــا پی از مدت ه
ــدار  ــران هش ــه ای ــا علی ــض تحریم  ه ــاره نق درب

ــم«.  داده ای
ــل در  ــن در مقاب ــی در چی ــه دولت ــک روزنام ی
واکنــش بــه دســتگیری ایــن مقــام ارشــد 
ــدام،  ــن اق ــکا از ای ــدف آمری ــته ه ــوآوی نوش ه
هــدف قــراردادن بازارهــای جهانــی ایــن شــرکت 

ــت. ــاوری اس ــزرگ فن ب
احضار خانم همه چیزدان به دادسرا

مهنــاز افشــار بــه دلیــل مداخلــه در امــر پزشــکی 
ــه دادســرای  ــاک ب ــول خطرن ــغ یــک آمپ و تبلی

تهــران احضــار شــد.
در پــی مداخلــه مهنــاز افشــار در امــر پزشــکی و 
معرفــی و تبلیــغ یــک آمپــول خطرنــاک بــرای 
معتــادان در فضــای مجــازی، دادســتانی تهــران 
بــه منظــور ادای پــاره ای توضیحــات وی را احضار 

کــرده اســت.

 عربستان، بازنده 
محاصره اقتصادی قطر 
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ــا قطــر در حالــی صــورت  ــی ب قطــع رابطــه بعضــی کشــورهای عرب
ــی، مصــر و  ــارات متحــده عرب ــه عربســتان ســعودی، ام ــت ک گرف
بحریــن روز 2۵ مــاه مــه 20۱7 )04 خــرداد(، چنــد وب ســایت خبری 
قطــر را بــه دنبــال انتشــار ســخنان منتســب بــه شــیخ تمیــم بــن 

حمــد بــن خلیفــه آل ثانــی، امیــر قطــر، فیلتــر کــرده بودنــد. 
قطــر ضمــن تکذیــب ســخنان منتســب بــه امیــر ایــن کشــور از نفــوذ 
ســایبری در وب ســایت های خبــری ایــن کشــور ســخن گفتــه بــود. 
در ســخنان منتشرشــده بــه نقــل از امیــر قطــر در ایــن وب ســایت ها، 
از تنــش در رابطــه کشــورهای عربــی بــا ایــران انتقــاد و در مقابــل از 
حــزب هللا لبنــان تجلیــل شــده بــود. محاصــره اقتصــادی قطــر بــه 
همیــن بهانــه آغــاز شــد. چهــار کشــور عربســتان، مصــر، امــارات و 
بحریــن، روابــط خــود را بــا قطــر قطــع کردند. ایــن کشــورها محاصره 
زمینــی و دریایــی علیــه ایــن کشــور اعمــال کرده انــد. ایــن محاصــره 
اقتصــادی انجــام گرفــت تــا قطــر تنبیه شــود و ملتمســانه به ســمت 
عربســتان بازگــردد؛ امــا چنیــن اتفاقــی نیفتــاد. حتــی محمــد بــن 
ســلمان در حاشــیه کنفرانــس موســوم بــه »داووس صحــرا« از ثبات 

اقتصــاد قطــر تمجیــد کــرد.
ســؤال ایــن اســت کــه چــرا عربســتان نتوانســت در تنبیه قطــر موفق 
باشــد؟ بایــد گفــت بــا قتــل خاشــقجی، عربســتان دیگر هیــچ زمانی 
در تحریــم اقتصــادی و اعمــال فشــار بــر قطــر موفــق نخواهــد شــد؛ 
زیــرا افــکار جهانــی عربســتان را دولتــی ظالــم تفهیــم کرده اســت؛ از 
یــک ســو بــه دلیــل جنــگ یمــن و از ســوی دیگر قتــل خبرنــگار و از 

ســویی نیــز کمــک مالــی بــه گروه هــای تروریســت. 
ــز خــود  ــدام قهر آمی ــرای اق ــد همیشــه نتوانســت ب عربســتان مانن
ســند و مــدرک بیــاورد؛ نتوانســت ثابــت کنــد بــه چــه دالیلــی قطــر 
ــت  ــدام پش ــن اق ــکا در ای ــه آمری ــر از هم ــت. مهم ت ــاک اس خطرن
ســعودی ها را خالــی کــرد. ترامــپ تاجرپیشــه حاضــر نیســت منافــع 
اقتصــادی خــود را قربانــی دوســتی کنــد کــه البتــه از جانــب آمریــکا 
دوســتی ای بــا عربســتان نیســت؛ بلکــه تنهــا نقطــه پیونــد آمریــکا با 
عربســتان دالرهــای نفتــی اســت، نــه مســائل اخاقــی و دوســتانه.

ل سعود به تونس چشم طمع آ
جوهــر بــن مبــارک، اســتاد قانــون اساســی تونــس، در مصاحبــه ای با 
شــبکه ملــی ایــن کشــور گفــت: چــرا تیــم بــن ســلمان ســه روز پس 

از آنکــه او تونــس را تــرک کــرد، در کشــور مــا ماندنــد؟ 
بــن مبــارک در ادامــه بــه طرح هایــی بــرای برهــم زدن انتخابات ریاســت 
جمهــوری تونــس کــه قــرار اســت ســال 20۱۹ برگــزار شــود، اشــاره کــرد و 
ایــن مســئله را بــا مانــدن تیــم بــن ســلمان در تونــس مرتبط دانســت. 

ــه ای  ــی و منطق ــای تونس ــی طرف ه ــا برخ ــم ب ــن تی ــدار داد ای او هش
ــد. ــزی می کنن ــس برنامه ری ــات تون ــه انتخاب ــه زدن ب ــرای ضرب ب

خط ونشان مردم ایتالیا برای اروپا
ــت های  ــت از سیاس ــا در حمای ــردم ایتالی ــر از م ــزار نف ــش از ۸0 ه بی
ــد.  ــان آمدن ــه خیاب ــان ب ــت کشورش ــی دول ــی و ضدمهاجرت ضداروپای

در ایــن تجمــع، ســالوینی کــه بــه عنــوان رئیــس حــزب راســت افراطــی 
ــار  ــا محســوب می شــود، ب ــت ائتافــی ایتالی »اتحــاد« عضــوی از دول
دیگــر بــر ادامــه سیاســت های ضدمهاجرتــی و ضداروپایــی خــود تأکیــد 

کــرد. 
ایــن تظاهــرات بــا عنــوان »ایتالیــا بــار دیگــر ســر خــود را بلنــد می کند«، 
ــر  ــد ب ــاد« و تأکی ــزب »اتح ــالوینی و ح ــی س ــدف قدرت نمای ــا ه ب
ــارج از  ــه در داخــل و خ ــی ک ــه دولت ــن حــزب مؤتلف سیاســت های ای

ــزار شــد. ــز شــده اســت، برگ ــا جنجال برانگی ایتالی

تش اختالف به جان   آ
سیاستمداران صهیونیست افتاد

عربــی 2۱ در گزارشــی نوشــت: در پــی تحــوالت میدانــی اخیــر 
در فلســطین و لبنــان، عرصــه حزبــی و نظامــی اســرائیل شــاهد 
ــش  ــای ارت ــتمداران و ژنرال ه ــان سیاس ــات می ــدن اختاف عمیق ترش

ــت.  ــتی اس ــم صهیونیس رژی
ــوآف لیمــور«، کارشــناس نظامــی روزنامــه اســرائیل الیــوم، اعــام  »ی
کــرد: آویگــدور لیبرمــن، وزیــر جنــگ مســتعفی اســرائیل، بــه منظــور 
ــی  ــات نظام ــرای عملی ــمال و اج ــزب هللا در ش ــای ح ــف تونل ه کش
زمینــی علیــه جنبــش حمــاس در نــوار غــزه خواســتار بــه تعویــق افتادن 

عملیــات ســپر شــمال شــد. 
وی افــزود: لیبرمــن و آیزنکــوت، رئیــس ســتاد ارتــش اســرائیل طی دو 
ســال گذشــته در کنــار یکدیگــر بــا هماهنگــی کامــل و احتــرام متقابــل 
ــادی بیــن آنهــا  ــد؛ امــا اکنــون شــکاف زی مشــغول انجــام کارهــا بودن
ایجــاد شــده کــه ناشــی از برآوردهــای نادرســت و غیرحرفــه ای )به ویــژه 

شکســت عملیــات غــزه( بــوده اســت.

 تصمیم جنجالی عباس برای 
پارلمان فلسطین

بــه گــزارش خبرگــزاری شــین هوا، از نزدیــک بــه ســیزده ســال 
ــش مقاومــت اســامی فلســطین )حمــاس( در شــورای  پیــش جنب
قانون گــذاری فلســطین )پارلمــان( اکثریــت را در اختیــار دارد؛ امــا 
محمــود عبــاس، رئیــس تشــکیات خودگــردان فلســطین، روز شــنبه 
ــه اســت شــورای قانون گــذاری فلســطین را  اعــام کــرد تصمیــم گرفت

ــد.  منحــل کن
حمــاس در واکنــش بــه ایــن اظهارنظــر محمــود عبــاس تأکیــد کــرده 
اســت وی اختیــار منحل کــردن پارلمــان را نــدارد. از ســال 2007 
تشــکیات خودگــردان فلســطین فقــط اداره امــور کرانــه باختــری را در 

ــت دارد. دس

مکرون وارد میدان می شود
بــه گــزارش رویتــرز، »بنجامین گریــوو«، ســخنگوی کاخ الیــزه، می گوید 
امانوئــل مکــرون، رئیس جمهــوری فرانســه، قــرار اســت اوایــل هفتــه 

میــادی پیــش رو موضــوع مهمــی را اعــام کنــد. 
ــرای  ــه ب ــنبه فرانس ــه روز ش ــد ک ــرح ش ــی مط ــارات وی در حال اظه
چهارمیــن هفتــه متوالــی کانــون اعتراضــات مردمی علیه سیاســت های 
ــود.  ــن ب ــای بنزی ــش به ــه افزای ــژه درزمین ــرون به وی ــی مک اصاحات
ــا  ــا وجــود موافقــت مکــرون ب وخامــت اوضــاع به حــدی اســت کــه ب
تعلیــق ۶ ماهــه افزایــش بهــای بنزیــن، اغلــب جلیقه  زردهــا خواهــان 

اســتعفای وی هســتند. 
جلیقــه زرد کــه بــه نمــاد اعتــراض مــردم فرانســه تبدیــل شــده، جلیقــه 
شــبرنگی اســت کــه بــرای رعایــت مســائل ایمنــی در خــودروی همــه 

ــود دارد. ــوی ها وج فرانس

ســردار حســین اشــتری، فرمانــده ناجــا، در حاشــیه حضــور 
در ســاختمان ۱۹7 پلیــس کــرج در جمــع خبرنــگاران اظهــار 
داشــت: تاش هــای مســتمری از طریــق وزارت خارجــه 
ــان  ــه مرزبان ــرای آزادی بقی ــلح ب ــای مس ــتاد کل نیروه و س
ربوده شــده توســط گروهــک تروریســتی در میرجــاوه در حــال 

انجام است. 
وی بــا بیــان اینکــه چنــدی پیــش پنــج تــن از ایــن 
گروگان هــا آزاد شــدند، افــزود: امیدواریــم تعــداد باقی مانــده 
ــود  ــای خ ــزد خانواده ه ــور و ن ــه کش ــریع تر ب ــه س ــز هرچ نی

بازگردند. 
ــا  ــار خاطرنشــان کــرد: ب ــه تروریســتی چابه ــاره حادث وی درب
هوشــیاری و شــجاعت بســیار مأمــوران انتظامــی شهرســتان 
چابهــار توطئــه خنثــی و ماشــین حــاوی مــواد منفجــره 
ــود  ــدف خ ــه ه ــمنان ب ــد و دش ــر ش ــر منفج ــرون از مق بی

نرسیدند. 
اشــتری همچنیــن از دســتگیری ۱0 نفــر در ارتبــاط بــا حادثــه 
تروریســتی چابهــار خبــر داد و گفــت: افــراد مرتبــط دیگــری با 
ایــن حادثــه نیــز شناســایی شــده اند و ســرنخ های خوبــی را 
در ایــن زمینــه بــه دســت  آورده ایــم کــه همگــی آن ها دســتگیر 

خواهند شد. 

وی بــا تأکیــد بــر اهمیــت همــکاری مــردم بــا پلیــس اضافــه 
کــرد: تعامــل خــوب قــوه قضائیــه و پلیــس منجر خواهد شــد 

این افراد به مجازات خود برسند. 
فرمانــده ناجــا بیــان کــرد: ایــن عملیــات تروریســتی ناموفــق 
ــه مــردم و پلیــس نداشــته اســت و  ــری در روحی ــچ تأثی هی
مــا بــا عــزم راســخ و محکم تــر از گذشــته بــه کار خــود ادامــه 

خواهیم داد. 
وی در ادامــه بــه موضــوع اخالگــران ارز اشــاره کــرد و 
ــراد کــه از پیــش اعــام  ــن اف افــزود: تعــداد مشــخصی از ای
ــه مقامــات قضایــی  ــد، شناســایی و دســتگیر و ب شــده بودن
تحویــل داده شــدند کــه در ایــن میــان می تــوان نقــش 
نیــروی انتظامــی و برخــورد قاطــع ایــن ارگان را پررنــگ 

برشمرد. 
فرمانــده ناجــا در ادامــه از وجــود بانک اطاعاتی کارآمد توســط 

پلیس و شناسایی افراد اخالگر خبر داد. 
ــس از  ــی پ ــام ایران ــی از اق ــادرات بعض ــن از ص وی همچنی
ــر داد و تأکیــد کــرد: کشــفیات قاچــاق  گرانی هــای اخیــر خب
کاال نســبت بــه ســال گذشــته افزایــش یافتــه اســت و 
ــاج مــردم  ــع خــروج کاالهایــی خواهیــم شــد کــه مایحت مان

هستند.  

ــافتزووچه« در  ــی »ویرتش ــه آلمان ــا، روزنام ــل از ایرن ــه نق ب
گزارشــی نوشــت: اتحادیــه اروپــا بــرای حفــظ کانال هــای مالی 
بــا ایــران یــک ســازوکار مالــی ویــژه طراحــی کــرده و آلمــان و 

ــیده اند.  ــق رس ــه تواف ــاره ب ــه در این ب فرانس
بــه نوشــته ایــن روزنامــه بــه نقــل از دیپلمات هــای اروپایــی، 
براســاس توافــق برلیــن و پاریــس ســازوکار مالــی ویــژه بــرای 
ــورت  ــه ص ــران ب ــا ای ــا ب ــه اروپ ــاری اتحادی ــط تج ــظ رواب حف
نهــادی در فرانســه مســتقر شــده اســت و یــک آلمانی ریاســت 

آن را بر عهده خواهد داشت. 
ــا،  ــه ایتالی ــی ازجمل ــور اروپای ــزارش، ۹ کش ــن گ ــاس ای براس
اســپانیا، اتریش و اتحاد سیاســی- اقتصادی بنلوکس شــامل 
بلژیــک، لوکزامبــورگ و هلنــد تمایــل بــه پیوســتن به ایــن نهاد 
ــدن از  ــرای مصون مان ــدا ب ــژه در ابت ــی وی ــد. ســازوکار مال دارن
ــه کاالهــای اولویــت دار همچــون  ــکا فقــط ب تحریم هــای آمری

غذا و دارو محدود خواهد بود. 
ســازمان مجــری ایــن ســازوکار اگرچــه ابتدا بــه صــورت نهادی 
کوچــک خواهــد بــود، امــا به تدریــج مجــوز انجــام امــور بانکــی 

را نیز به دست خواهد آورد. 
ایــن  سیاســی  اهمیــت  دربــاره  اروپایــی  دیپلمات هــای 
ــرکت هایمان و  ــع ش ــاع از مناف ــد: دف ــا گفتن ــرای اروپ ــاد ب نه

ــم  ــا مه ــرای م ــکا ب ــان از آمری ــتقال اقتصادی م ــم اس تحکی
است. 

ــود  ــزارش داده ب ــال گ ــتریت ژورن ــه وال اس ــر روزنام پیش ت
ــهیل  ــرای تس ــاری ب ــام اعتب ــک نظ ــی از ی ــاد اروپای ــن نه ای
ــا  ــران و اروپ ــان ای ــادالت کاال می ــه تب ــوط ب ــای مرب پرداخت ه
اســتفاده می کنــد؛ بــه شــکلی کــه نیــاز بــه تراکنــش مالــی بــا 

بانک های اروپایی نباشد. 
ــا،  ــل از دیپلمات ه ــه نق ــال ب ــتریت ژورن ــته وال اس ــه نوش ب
ایــن نهــاد از ســوی آلمــان و فرانســه تأمیــن مالــی می شــود 
و بــه صــورت مســتقیم تحــت مالکیــت دولت هــای اروپایــی 
مشــارکت کننده اســت تــا از تحریم هــای احتمالــی واشــنگتن 

مصون بماند. 
اتحادیــه اروپــا ابــراز امیــدواری کــرده اســت بیــش از ۱0 کشــور 
اروپایــی در ایــن ســازوکار مالــی مشــارکت کننــد و احتمــاال بــا 
گذشــت زمــان کشــورهای بیشــتری ازجملــه چیــن بــه ایــن 

گروه بپیوندند. 
امیدوارنــد  اروپایــی  ایــن گــزارش، مقام هــای  براســاس 
ــت  ــا دریاف ــت ب ــد درنهای ــا بتوان ــژه اروپ ــی وی ــازوکار مال س
ــه بانکــی بــه صــورت رســمی یــک نهــاد اتحادیــه اروپــا  پروان

شـود. 

عبدالرضــا رحمانــی فضلــی، وزیــر کشــور، در جلســه ۱۱0 شــورای عالــی 
اجتماعــی کشــور در وزارت کشــور بــا تأکیــد بــر اهمیــت ازدواج و خانــواده 
و همچنیــن ضــرورت تشــکیل شــبکه ملــی ازدواج، اظهــار داشــت: مــا 
مدیــون مقــام معظــم رهبــری و پیگیری هــای جــدی، ارشــادها و 

ــتیم. ــان هس ــای ایش راهنمایی ه
ــه لطــف خــدا امــروزه موضــوع آســیب های اجتماعــی در  وی افــزود: ب
کشــور بــه عنــوان یــک منظومه ای کــه متشــکل از اعضای مختلف اســت، 
اعضــای آن یکدیگــر را پیــدا کردنــد و اهــداف مشــخص بــوده و راه معلــوم 

ست. ا
وزیــر کشــور خاطرنشــان کــرد: گام هــای بســیار خوبــی برداشــته شــده، 
امــا بــا نقطــه مطلوبــی کــه مدنظــر مقــام معظــم رهبــری اســت، واقعــا 
ــای  ــام کاره ــوزه انج ــن ح ــان در ای ــر ایش ــه مدنظ ــم. نقط ــه داری فاصل
ــم؛  ــران کنی ــا را جب ــم عقب افتادگی ه ــا می توانی ــت. م ــاده اس فوق الع
ــام  ــاده انج ــا کار فوق الع ــه حوزه ه ــم در هم ــا کنی ــم ادع ــی نمی توانی ول
داده ایــم؛ بخشــی از حوزه هــا کار فوق العــاده انجــام دادنــد، ولــی 
 ایــن فوق العادگــی هنــوز در تمامــی حوزه هــا ســیطره پیــدا نکــرده 

است.
ــا در  ــم و واقع ــکر می کن ــوا تش ــران ق ــه داد: از س ــی ادام ــی فضل رحمان
دســتگاه های زیرمجموعه شــان پیگیــر هســتند. رئیس جمهــور هــم 
ــکات الزم و  ــود، جلســه گذاشــتند و ن ــه الزم ب ــت ک ــر وق ــت ه ــا جدی ب

ــد. ــام دادن ــا را انج هماهنگی ه

ســید محمــد حســینی، عضــو کمیســیون برنامــه، بودجــه و محاســبات مجلــس 
ــت در  ــه برنامه هــای دول ــا اشــاره ب ــا تســنیم ب ــو ب شــورای اســامی، در گفت وگ
بودجــه ســال ۹۸ بــرای تعییــن تکلیــف یارانه  هــای نقــدی گفــت: رقــم اختصــاص 
داده شــده در بودجــه ســال ۹۸ از ســوی دولــت بــرای رفــع فقــر مطلــق، نســبت بــه 
ســال جــاری، از ۹۹ هــزار میلیــارد تومــان بــه ۱42 هــزار میلیــارد تومــان افزایــش 
یافتــه اســت. روال پرداخــت یارانه هــای نقــدی بــه شــکل فعلــی بــه ضــرر منابــع 

عمومــی کشــور اســت و بایــد چــاره ای بــرای آن اندیشــیده شــود.
ــه  ــده ب ــال آین ــدی در س ــای نق ــت یارانه ه ــد پرداخ ــرد: رون ــه ک ــینی اضاف حس
ــا همــان روال 4۵ هــزار و ۵00 تومــان  ــد و ب ــوار تغییــری نمی کن سرپرســتان خان
خواهــد بــود؛ امــا طبــق پیش بینی هایــی کــه دولــت در بودجــه ســال ۹۸ داشــته، 
میــزان یارانــه نقــدی افــراد تحــت پوشــش نهادهــای حمایتــی نظیــر کمیتــه امداد 

ــد. و بهزیســتی افزایــش می یاب
ــه  ــم یاران ــه رق ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــس ب ــه مجل ــه و بودج ــیون برنام ــو کمیس عض
ــد،  ــه ســال ۹7 بیــش از ۱۵درصــد افزایــش می یاب قشــرهای ضعیــف نســبت ب
گفــت: افزایــش یارانــه نقــدی قشــرهای ضعیــف و کم درآمــد جامعه در دســتورکار 
جــدی دولــت و مجلــس در ســال ۹۸ قــرار گرفتــه؛ امــا نبایــد شــرایط بــه  گونــه ای 

پیــش رود کــه موجــب افزایــش نقدینگــی و بــه تبــع آن رشــد تــورم شــود.
ــه  ــی ک ــا زمان ــرد: ت ــان خاطرنشــان ک ــده مــردم تفــرش در مجلــس در پای نماین
یارانــه نقــدی دهک هــای بــاالی جامعــه حــذف نشــود، دولــت اعتبــار الزم را بــرای 
افزایــش یارانــه نیازمنــدان نخواهــد داشــت؛ امــا بایــد منابــع الزم بــرای افزایــش 

یارانــه نقــدی نیازمنــدان نیــز پیش بینــی شــود.

ــازمان  ــس س ــین رئی ــپهر، جانش ــین س ــدار محمدحس ــرتیپ پاس ــردار س س
ــه نمایشــگاه دســتاوردهای  بســیج مســتضعفین، طــی ســخنانی در افتتاحی
علمــی و پژوهشــی اقشــار بســیج اظهــار کــرد: همــه انبیــاء الهــی انتظــار دارنــد 
ــر تحقــق حکومــت امــام زمان)عــج( اتفــاق بیفتــد.  ــا وعــده الهــی مبنــی ب ت
ــی  ــا غلط ــرف کام ــت، ح ــاز نیس ــام نظام س ــد اس ــده ای می گوین ــه ع  اینک

است.
ســپهر بــا بیــان اینکــه مهم تریــن نقــش تمدنــی بــرای جامعــه مــا، نقــش علــم 
ــده تمــدن اســامی در صــدر اولویت هــای کشــور  ــت: آین ــش اســت، گف و دان
قــرار دارد و بیــداری اســامی در غــرب آســیا و آفریقــا نمونــه ایــن مــوارد اســت. 
ویژگــی اصلــی تمدن ســازی اســامی، بــاور بــه وقــوع ایــن حادثــه بزرگ اســت.

جانشــین رئیــس ســازمان بســیج تصریــح کــرد: امــروز متأســفانه مجریــان 
برخــی از بخش هــای کشــور از آمریــکا می ترســند؛ در حالــی کــه خداونــد همواره 

بــه امــداد الهــی وعــده داده اســت. 
وی افــزود: نخبــگان، خــواص و مــردم  بایــد از نــگاه بــه خــارج چشم پوشــی 

کننــد و بــه خودکفایــی درونــی بپردازنــد.
ــر اینکــه تربیــت نیــروی انســانی و دانــش بایــد  ــا تأکیــد ب ــان ب ســپهر در پای
ــم و دانــش  ــا عل در دســتورکار نیروهــای مســلح قــرار گیــرد، تصریــح کــرد: ب
اســت کــه می تــوان رژیــم صهیونیســتی را نابــود کــرد و مــا بــه عنــوان بســیج، 
بسترســاز تمــدن اســامی نه تنهــا در ایــران، بلکــه در دنیــا هســتیم و بــا صــدور 
فرهنــگ و تفکــر بســیجی بــه ســوریه و عــراق، ایــن بســتر را در آنجــا نیــز ایجــاد 

کردیــم.

فرمانده ناجا درباره حادثه تروریستی چابهار: 
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سخنگوی قــوه قضائیــه از صــدور احــکام 
قطعــی بــرای ۱0 مفســد اقتصــادی طــی 

هفته هــای گذشــته خبــر داد. 
غامحســین محســنی اژه ای، سخنگوی 
قــوه قضائیــه، در یکصدوســی وچهارمین 
نشســت خبــری خــود بــا اصحــاب 
رســانه اظهــار کــرد: طــی هفته هــای 
ــه  ــرادی ک ــی اف ــکام قطع ــته اح گذش

ــد. ــادر ش ــتند، ص ــی داش ــاد مال فس
ســخنگوی دســتگاه قضــا تصریــح کــرد: 
حمیــد باقــری درمنــی فرزنــد محمــد در 
دادگاه بــدوی بــه اعــدام محکــوم و حکم 

وی در دیــوان عالــی کشــور تأییــد شــد.
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه 
ــویی  ــر پولش ــی ب ــه ای مبن ــف نام ظری
بــه دادســتانی ارســال کــرده اســت، آیــا 
ــه دو  ــن زمین ــت: در ای ــت دارد، گف صح

ــده  ــت؛ اول بن ــده اس ــال ش ــه ارس نام
یــک نامــه بــه دادســتان کل کشــور 
نوشــتم تــا براســاس مطالــب منســوب 
بــه آقــای ظریــف بررســی صــورت گیــرد 
و یــک نامــه هــم دادســتان کل کشــور به 
ظریــف نوشــته و آقــای ظریــف نامــه ای 
بــه دادســتانی نوشــته کــه در آن اســناد و 

ــت. ــود نداش ــدارک وج م
ســخنگوی قــوه قضائیــه تصریــح کــرد: 
در تمــام دنیــا پولشــویی وجــود دارد؛ در 
ــادق  ــوع ص ــن موض ــم ای ــا ه ــور م کش
اســت و بــرای آن نیــز پرونــده تشــکیل 
ــه  ــردی ک ــه ف ــرای نمون ــت؛ ب ــده اس ش
در تیــم هســته ای حضــور داشــت و 
ــت  ــده اس ــوم ش ــر محک ــال حاض در ح
بــا کشــور انگلیــس وارد کار شــده و 
حســاب های  بــه  پــول  بــود  گفتــه 
ــز شــود، مصــداق پولشــویی  ــر واری  دیگ

است.

محســنی اژه ای گفــت: گفته هــای آقــای 
ظریــف بــه گونــه ای مطرح شــده بــود که 
ــرادی  ــای وی اف ــرف صحبت ه ــا ط گوی
هســتند کــه بــا لوایــح در حــال بررســی 
در مجلــس ارتبــاط دارنــد کــه آقــای 
ظریــف آن را تکذیــب کــرد و گفــت طرف 
صحبــت وی شــخص خاصــی نیســت.
وی افــزود: در شــرایط فعلــی اقتصــادی 
بنــده چندیــن جلســه بــا وزرا داشــتم و 
ــه و  ــات گرفت ــن جلس ــی در ای تصمیمات
قــرار شــد هــر مالــی کــه در هــر جایــی 
ــف  ــن تکلی ــر تعیی ــده، زودت ــف ش توقی
شــود کــه به تازگــی ایــن کار انجــام شــده 

اســت.
ســخنگوی دســتگاه قضــا تصریــح کــرد: 
بعضــی اجنــاس در گمــرک هســتند 
کــه توقیــف نیســتند؛ بــه همیــن دلیــل 
بــه وزارت صمــت گفتــه شــد هرچــه 
ــد  ــن تکلیــف کن ســریع تر آن هــا را تعیی
و در ایــن زمینــه قــوه قضائیــه نیــز 
می دهــد. انجــام  را  الزم  کمک هــای 

ــه در  ــرای نمون ــت: ب محســنی اژه ای گف
گمــرک 700هــزار گوشــی همــراه وجــود 
ــورد از آن هــا  ــط ۱3۱ هــزار م ــه فق دارد ک
دارای پرونــده قضایــی و توقیــف و بقیــه 
ــی  ــزار گوش ــن ۱3۱ ه ــت و همی آزاد اس
ــده  ــه آزاد ش ــوه قضائی ــوی ق ــم از س ه

اسـت.

وی دربــاره پرونــده ســکه ثامــن گفــت: 
پرونــده ثامــن هنــوز بــه دادگاه نرفتــه و 
ــوال  ــی ام ــه بازگردان ــوه قضائی ــاش ق ت
در  پرونــده  هنــوز  اســت؛  شــاکیان 

دادسراســت.

ســخنگوی قــوه قضائیــه دربــاره پرونــده 
عراقچــی، معــاون ارزی بانــک مرکــزی، 
گفــت: نــوع پرونــده بــه گونــه ای اســت 
کــه بایــد در دادگاه ویــژه رســیدگی شــود. 
بــرای پرونــده هنــوز تعییــن وقت نشــده 
ــود دارد.  ــم وج ــده ۹ مته ــن پرون و در ای
تصمیــم با دادگاه اســت کــه دادگاه علنی 
یــا غیرعلنــی باشــد؛ امــا در دادگاه هــای 
ویــژه اگــر دادگاه علنــی باشــد، مطالــب 

ــود. ــر می ش آن منتش
وی دربــاره پرونــده باقــری درمنــی و 

ــی  ــری درمن ــود باق ــه می ش ــه گفت اینک
ــژاد اســت،  ــت احمدی ن خــط قرمــز دول
گفــت: ایــن پرونــده برای گذشــته اســت 
و اتهــام آن کاهبــرداری بــوده و شــاکیان 
زیــادی داشــته اســت و کارشناســی 

ــده طــول کشــید. پرون
ســخنگوی دســتگاه قضــا تصریــح کــرد: 
ــای  ــی در دادگاه ه ــری درمن ــده باق پرون
ویــژه رســیدگی نشــد و براســاس مــاده 
4 قانــون تشــدید مجــازات متهمــان 
اخــال و ارتشــا محکــوم شــده اســت و 
اینکــه گفتــه می شــود خــط قرمــز دولــت 

ــدارم. ــی ن ــوده، اطاع ــژاد ب احمدی ن
وی در پاســخ بــه پرســش خبرنــگار 
ــر اینکــه شــنیده شــده  فــارس مبنــی ب
ــه  ــف« ب ــاس، ال ــام »عب ــه ن ــردی ب ف
اتهــام قاچــاق قطعات خــودرو بازداشــت 
شــده و دادســتانی هــم بــه پرونــده ورود 
پیــدا کــرده اســت، گفــت: نمی دانــم 
ــوش  ــه گ ــط ب ــنیده ها فق ــن ش ــرا ای چ
ایــن  می رســد؟  فــارس  خبرگــزاری 
پرونــده کیفرخواســت خــورده و در دادگاه 
قطعــات  می شــود.  رســیدگی  ویــژه 
ــده توقیــف  خودرویــی کــه در ایــن پرون
شــده بــود، بــا دســتور دادســتانی و بنــده 
ــرار  ــه ق ــف مربوط ــی صن ــا هماهنگ و ب
اســت در بــازار توزیــع شــود تــا لطمــه ای 

ــد. ــا نرس ــه تولیدکننده ه ب

،،
حمیــد باقــری درمنــی فرزنــد محمــد 
اعــدام محکــوم  بــه  بــدوی  در دادگاه 
کشــور  عالــی  دیــوان  در  وی  حکــم  و 

تأییــد شــد

محسنی اژه ای از تایید حکم اعدام باقری درمنی در دیوان عالی کشور خبر داد

روزگار سلطان قیر سیاه شد

ادامهازصفحه1سرمقاله

به قلم مدیرمسئول

توقع مردم، کاهش قیمت ها
ــا  ــازار کااله ــرل ب ــه کنت ــازار ارز ب ــرل ب ــس از کنت و پ
پایانــی ســال ۹۶  روزهــای  از  بپــردازد. قیمت هــا 
رونــد صعــودی خــود را آغــاز کردنــد و در اردیبهشــت ماه 
ــر  ــا اعمــال سیاســت اشــتباه دولــت مبنــی ب امســال ب
ــه  ــه واردات، قیمــت هم ــی ب اختصــاص دالر 4200 تومان
ــتاب  ــی ش ــول فرنگ ــرخ پ ــش ن ــیر افزای ــا س ــا ب کااله
بیشــتری یافــت و درنهایــت دالر بــه حــدود ۱۸-۱۹ هــزار 
تومــان در شــهریورماه رســید؛ البتــه در ایــن مقطــع زمانی 
بــا انجــام اقداماتــی همچــون برخــورد دســتگاه قضایــی 
بــا اخالگــران ارز و نیــز دســتگیری معــاون ارزی بانــک 
مرکــزی، رونــد پرشــتاب نــرخ دالر متوقــف و حتــی ســیر 
نزولــی اش آغــاز شــد؛ ایــن افــت قیمــت ارز ادامــه یافــت 
تــا اینکــه در روزهــای اخیــر بــه کانــال ۱0 و ۱۱ هــزار تومــان 
ســقوط کــرد. حــاال بایــد هــم نــرخ کاالهــا و هــم خدماتی 
کــه بــه بهانــه گرانــی ارز افزایــش یافته بــود، بــه تبعیت از 
دالر ســیر کاهشــی یابــد و طعــم شــیرین ارزانــی در ذائقه 
مــردم پدیــدار شــود؛ امــا زهــی خیــال باطــل! زیــرا نه تنها 
قیمت هــا کاهــش نمی یابــد، بلکــه برعکــس افــراد 
مســئولی بــا بیــان اظهــارات عجیــب و غریبــی بــه نوعــی 
مدعــی افزایــش بیشــتر قیمت هــا می شــوند. چــرا بایــد 
قیمــت آهــن بــاز هــم انتظــار گرانــی داشــته باشــد؟ چــرا 
خودروســازان ســاز گرانــی را کــوک کرده انــد و دســت بردار 
نیســتند؟ چــرا تولیدکننــدگان لبنیــات کارخانــه ای هفتــه 
ــی  ــد و از گران فروش ــا می افزاین ــر قیمت ه ــه ب ــه هفت ب
هــم ابایــی ندارنــد و حتــی مدیــر یکــی از ایــن اصنــاف 
ــه  ــی ادام ــه گران ــی ب ــه تعزیرات ــس از جریم ــد پ می گوی
می دهــد و حیــا هــم نمی کنــد؟ چــرا برخــی بــرای 
ــه  ــد ب ــزاری و تهدی ــران خــود اســتفاده اب ــی از کارگ گران
ــرای خودروســازان انحصــار  بیــکاری می کننــد؟ شــاید ب
کافــی نیســت، بلکــه آزادی عمــل در گرانــی بایــد بــه آن 

اضافــه شــود!
ــی  ــا ط ــن مبن ــر همی ــز ب ــا نی ــکن و اجاره به ــازار مس ب
یک ســال اخیــر و بــه بهانــه نوســانات نــرخ ارز افزایــش 
ــا  ــرده و حــاال هــم ب ــه ک ــا را تجرب ۸3درصــدی قیمت ه
ــدارد و  ــی ن ــال ارزان ــرخ دالر خی ــد کاهشــی ن وجــود رون
ــا  ــت. آی ــاخته اس ــود س ــرت زده خ ــان را حس متقاضی
ــه برنامــه ای دارد؟ قیمــت کاالهــا و  کســی در ایــن زمین
اجنــاس خوراکــی مــردم طــی ۱2 مــاه گذشــته به اســتناد 
ــران  ــد گ ــه ۶0درص ــک ب ــزی نزدی ــک مرک ــای بان آماره
شــده و فعــا هــم شــاهدی مبنــی بــر کاهــش قیمت هــا 
در ایــن بــازار دیــده نمی شــود کــه هیــچ، بلکــه همچنــان 
اصــرار بــر افزایــش قیمــت دارنــد. گوشــت قرمــز 40درصد 
و لبنیــات بارهــا و بارهــا گــران و بیــش از 2 برابــر شــده 
اســت؛ حــاال معلــوم نیســت چــرا بــا وجــود ســیر نزولــی 
ــردم  ــی م ــای مصرف ــاز هــم قیمــت کااله قیمــت دالر ب
ــات، یکــی از  ــه لبنی ــرای نمون ــان در اوج اســت؛ ب همچن
مــواد غذایــی ضــروری و پرمصرفــی اســت کــه در چنــد 
مــاه اخیــر نیــز تــورم ســنگینی را بــه مــردم تحمیــل کرده 

اســت.
ــود  ــازار و نب ــدگی ب ــل رهاش ــه دلی ــد ب ــر می رس ــه نظ ب
ــراد ســودجو  ــا، برخــی اف ــر قیمت ه ــه ب ــارت قاطعان نظ
در صنــوف مختلــف بــا سوءاســتفاده از شــرایط موجــود 
قیمت هــا را هــر روز بــه بهانــه ای بیشــتر می کننــد؛ یــک 
روز بــه بهانــه گرانــی نــرخ ارز، روز دیگــر بــه بهانــه گرانــی 
ــات و  ــادرات و مالی ــه ص ــه بهان ــد ب ــه، روز بع ــواد اولی م
خاصــه هــر روز بهانــه ای بــرای سرکشــی قیمت هایشــان 
می تراشــند و در ایــن میــان فقــط محرومــان و توده هــای 

ــد. ــی را می بینن ــان اصل ــد زی کم درآم
تردیــدی نیســت که سرمنشــأ بیشــتر گرانی هــا در انفعال 
ــد  ــد نبای ــت. هرچن ــه اس ــران نهفت ــوءمدیریت مدی و س
ــه  ــزی ک ــک مرک ــر بان ــی اخی ــات کنترل ــی اقدام از بعض
در کاهــش قیمــت ارز نیــز مؤثــر بــود، غافــل شــد، ولــی 
درمجمــوع تــا زمانــی کــه دولــت هزینه هایــش را کاهــش 
ندهــد، شفاف ســازی در پرداخت هــا و بــه توانمنــدی 
داخلــی بــرای احیــای اقتصــاد توجــه جــدی نکنــد و در 
ــا  ــورد ب ــا و در برخ ــی به ــاد مقاومت ــه اقتص ــک کام ب ی
ــوان انتظــار  ــه خــرج ندهــد، نمی ت تخلفــات قاطعیــت ب

ــت. ــا را داش ــش قیمت ه کاه

داخلی
سخنگوی فراکسیون محیط زیست 

مجلس: دولت به صورت غیررسمی و 
بدون مصوبه مجلس معاهده پاریس 

را امضا و اجرا کرده است

تخلف آشکار دولت
ســخنگوی فراکســیون محیــط زیســت مجلــس بــا بیــان 
ــه  ــدون مصوب ــمی و ب ــورت غیررس ــه ص ــت ب ــه دول اینک
مجلــس معاهــده پاریــس را امضــا و اجــرا کــرده اســت، 
گفــت: ســازمان محیــط زیســت بایــد در ایــن خصــوص به 

مجلــس توضیــح دهــد.
جبــار کوچکی نــژاد در گفتگــو بــا مهــر در خصــوص الحــاق 
ایــران بــه معاهــده پاریــس گفــت: معاهــده پاریــس یکی 
ــه کشــور مــا  ــه ای اســت کــه ب از کنوانســیون های ظالمان
تحمیــل شــده اســت و مشــکات اساســی بــرای کشــور ما 

ایجــاد خواهــد کــرد.
نماینــده مــردم رشــت در مجلــس شــورای اســامی ادامــه 
داد: دولــت بــه صــورت غیررســمی ایــن معاهــده را امضا و 
اجــرا کــرده اســت، مثــل الیحــه CFT و FATF کــه قبــل از 
تصویــب در مجلــس، دولــت اقــدام بــه اجــرای داوطلبانــه 

آن کــرد، ایــن اقــدام دولــت تخلــف آشــکار اســت.
وی ادامــه داد: الحــاق ایــن کنوانســیون صنعــت و محیــط 
زیســت مــا را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد. آمریــکا و 
ــت  ــا دول ــده اند ام ــارج ش ــیون خ ــن کنوانس ــیه از ای روس
دوازدهــم بــه صــورت داوطلبانــه و بــدون مصوبــه مجلــس 

ــه اجــرای ایــن کنوانســیون کــرده اســت. اقــدام ب
ســخنگوی فراکســیون محیــط زیســت مجلــس بــا اشــاره 
بــه بررســی ایــن کنوانســیون در فراکســیون گفــت: رئیــس 
ســازمان محیــط زیســت بایــد در خصــوص اجــرای ایــن 
کنوانســیون علیرغــم عــدم تصویــب آن در مجلس توضیح 
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ــان  ــان، میزبـ ــی اصفهـ ــگاه بیـن المللـ نمایشـ
نخســتین نمایشــگاه صنایــع خــاق از 29 آذر تــا 
ــته های  ــدان در رش ــور هنرمن ــا حض ــاه ب 1 دی م
مختلــف تجســمی، صنایــع دســتی، گردشــگری 
و فناوری هــای مختلــف، همــراه بــا اجــرای 

ــود. ــد ب ــی خواه ــای آموزش کارگاه ه
شــرکت  عامــل  مدیــر  یارمحمدیــان،  علــی 
ــع  ــان، در جم ــی اصفه ــگاه های بین الملل نمایش
خبرنــگاران بــا اشــاره بــه اینکــه خاقیــت و 
ــادی  ــمه های اقتص ــن سرچش ــوآوری، مهم تری ن
اســت کــه می توانــد زمینــه ســرمایه گذاری را 
ــامل  ــاق را ش ــرمایه گذاری خ ــد، س ــم کن فراه

کــه  خاقیــت  مراکــز  خــاق،  انســان های 
اســتعدادهای انســان در ایــن مراکــز شــکوفا 
خاقانــه  و  مــدرن  فناوری هــای  و  می شــود 

دانســت. 
وی از 4 نــوع شــهر خــاق نــام بــرد کــه شــهرهای 
خــاق در تکنولــوژی، تجهیــزات الکترونیــک، 
ــانه ای  ــری و رس ــی، فک ــاد فرهنگ ــاق در ابع خ
هســتند و افــزود: کارشناســان دو ویژگــی دارایــی 
برنــد کــه باعــث توســعه و رونــق اقتصــادی شــهر 
می شــود و ارزش برنــد را مؤثــر در ســرمایه گذاری 
دانســته اند و شــهری کــه صاحــب برند باشــد، در 

ــود.  ــر خواهــد ب فــروش موفق ت
وی گفــت: براســاس ارکان شــهرهای خــاق 
یونســکو هنرهــای بومــی، رســانه ها، فیلــم و 

ــتی  ــای دس ــوع هنره ــیقی، تن ــات و موس ادبی
ــا  ــان ب ــوس، اصفه ــوس و ناملم ــل ملم و عوام
صنایــع دســتی و هنرهــای مردمــی و رشــت 
بــا غذاهــای متنــوع محلــی، از شــهرهای خــاق 

شــده اند.  شــناخته 
ــه  ــگاه ب ــن نمایش ــذاری ای ــان از واگ یارمحمدی
نوعــی  از  و  داد  خبــر  سامان گســتر  شــرکت 
ــزاری  ــرای برگ ــن اســتان ها ب ــت ناســالم بی رقاب

نمایشــگاه های مختلــف گایــه کــرد. 
وی اظهــار داشــت: نمایشــگاه های تخصصــی 
بــا توجــه بــه ظرفیــت هــر اســتان می توانــد بــه 
توانمنــدی اســتان ها کمــک کنــد کــه ایــن وظیفــه 
ــزرگ را ســاماندهی  ــا ســایتی ب ــت اســت ت دول

کنــد. 

ــوان قطــب طــای کشــور  ــه عن وی از اصفهــان ب
ــرد کــه قابلیــت برگــزاری نمایشــگاهی در  ــام ب ن
ســطح نمونــه و افزایــش ســرمایه گذاری مؤثــر را 

در برندشــدن شــهر دارد.
عــادل دهدشــتی، مدیــر اجرایــی نخســتین 
نمایشــگاه صنایــع خــاق و نماینــده شــرکت 
سامان گســتر اصفهــان، بــا اشــاره بــه عمــر کوتــاه 
صنایــع خــاق در کشــور و اینکــه غالبــا معطــوف 
بــه صنایــع فرهنگــی و هنــری هســتند، تعامــل 
شــرکت نمایشــگاه ها و مجموعــه سامان گســتر 
را بــا نــگاه مســئولیت اجتماعــی و تقویــت 

زمینه هــای ســرمایه گذاری عنــوان کــرد. 
وی گفــت: در 90درصــد حوزه هایــی کــه در قالــب 
ــور  ــرای حض ــه ای ب ــت، گزین ــاق اس ــع خ صنای

ــم.  داری
دهدشــتی از حضــور دفاتــر اصفهان شناســی، 
ــازمان های  ــر س ــر و دیگ ــای معاص ــوزه هنره م
شــهرداری و همچنیــن صنایــع کوچــک و خانگی، 
نهادهــای آموزشــی و غیردولتــی خبــر داد و 

ــرد. ــی ک ــوب ارزیاب ــتقبال را خ اس
دهدشــتی در پاســخ بــه خبرنــگار کیمیــای وطن 
دربــاره چگونگــی زمینه ســرمایه گذاری در اصفهان 
بــا وجــود ســرمایه گریزی گفــت: متولیــان صنایع 
ــازوکار  ــه س ــدان ب ــتند و چن ــوع هس ــاق متن خ
حقوقــی و ســرمایه گذاری کان نیــاز نیســت؛ 
مزیــت رقابتــی صنایــع خــاق، برندســازی و 
ــد  ــده ای کوچــک می توان ــه ای ــی اســت ک بازاریاب

ــود. ــل ش ــی تبدی ــه ثروت آفرین ب

اصفهان
دوشنبه 19 آذرماه 1397 

سال پنجم
شماره 870 
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شهرستانها

مناسب سازی مسیرها برای 
تردد معلوالن و جانبازان 

شاهین شهر
ــژه  ــازی وی ــای مناسب س ــرای طرح ه اج کیمیای وطن
معلــوالن و جانبــازان شاهین شــهر همــواره در دســتورکار 

اقدامات عمرانی شهرداری شاهین شهر است.

حمیــد عشــقی، شــهردار شاهین شــهر، گفــت: ایــن شــهرداری 
شناســایی و مناسب ســازی مکان هایــی در ســطح شــهر را کــه 
نیــاز بــه آماده ســازی بــرای تــردد ویــژه معلــوالن و جانبــازان 
دارنــد، همــواره در دســتورکار قــرار داده اســت و بــرای ایــن مهم 
اقــدام می کنــد. وی در ادامــه برنامه ریــزی بــرای ســهولت در 
تــردد ایــن قشــر از جامعــه را وظیفــه وجدانی و اخاقــی عنوان 
کــرد و اظهــار داشــت: امــروزه معلــوالن بــا تکیــه بــر نیــروی 
ایمــان بــه خداوند متعــال و بهره گیــری از اســتعدادهای بالقوه 
خویــش توانســته اند در مســیر توســعه کشــور و افتخارآفرینی 

در میدان هــای مختلــف گام هــای مؤثــری بردارنــد.

برگزاری سمینار »تکنیک های 
 به دست آوردن موفقیت 
 و آینده نگری در زندگی« 
در شهرداری چمگردان

شــهرداری چمگــردان بــه مناســبت میاد  کیمیای وطن
ــزاری  ــه برگ ــدام ب ــام حســن عســکری)ع( اق باســعادت ام
ــت و  ــای به دســت آوردن موفقی ــک روزه »تکنیک ه ســمینار ی
آینده نگــری در زندگــی« کــرده اســت. ایــن ســمینار بــا حضــور 
میــاد صفــاری انارکــی روز یکشــنبه 25 آذرمــاه ســاعت 17 در 
ــرای  ــدان ب ــگان برگــزار می شــود. عاقه من فرهنگســرای فرزان
شــرکت در ایــن ســمینار بــه فرهنگســرای فرزانــگان واقــع در 

خیابان امام مراجعه کنند.

ح کرد: مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان مطر

ایجاد زمینه سرمایه گذاری با خالقیت و نوآوری

ــط عمومــی فــوالد  ــای وطــن، رواب ــه گــزارش کیمی ب
مبارکــه در واکنــش بــه اســتعفای دســته جمعی 
نماینــدگان اصفهــان بیانیــه ای بــه شــرح زیــر صــادر 

کــرد:
باسمه تعالی

ــرم مــردم شــریف اســتان  ــدگان محت محضــر نماین
ــس شــورای اســامی ــان در مجل اصفه

با سام
ــه  ــزان ب ــما عزی ــته جمعی ش ــتعفای دس ــر اس خب
صــورت متحــد و فــارغ از تنــوع نگرش هــای سیاســی 
دربردارنــده پیامــی روشــن و حاکــی از اهمیــت 

ــت. ــوع اسـ ــاده موض فوق الع
اصفهــان بــه عنــوان پایتخــت فرهنــگ و تمــدن ایران 
اســامی کــه در طــول تاریــخ مدال هــای درخشــانی 
ــرده و  ــب ک ــت کس ــت و مدنی ــدت، معنوی در مجاه
همــواره مهــد انســان های بــزرگ و خــدوم بــه ایــران 
عزیــز بــوده و شــهر و اســتانی اســت کــه بیشــترین 
ــی و  ــت ارض ــظ تمامی ــرای حف ــاز را ب ــهید و جانب ش

مرزهــای اعتقــادی قاطبــه ملــت تقدیــم کــرده، امروز 
گرفتــار تهدیــدی جــدی بــرای حــال و آینــده اســت. 
ــده رود و  ــن اســتان، خشــکی زاین ــی ای مشــکل اصل
ــه  ــد هم ــه می طلب ــوده ک ــی از آن ب ــای ناش پیامده
ذی نفعــان و تأثیرگــذاران ازجملــه ارکان مختلــف 
ــامی در  ــوری اس ــدس جمه ــام مق ــت نظ حاکمی

جهــت رفــع آن اقــدام کننــد. 
قطعــا نقــش اساســی را در مســیر احیــای زنــده رود، 
اســتان  صنایــع  ازجملــه  و  مســئوالن  و  مــردم 
ــرد؛  ــد ک ــرده و خواهن ــا ک ــه ایف ــوالد مبارک ــژه ف به وی
امــا ایــن تاش هــا بــدون حضــور جــدی و حمایــت 
ــن  ــت؛ بنابرای ــر نیس ــردان امکان پذی ــی دولتم واقع
ضمــن حمایــت از اقــدام شــجاعانه شــما نماینــدگان 
محتــرم و فهیــم اســتان قهرمــان اصفهــان در مجلس 
شــورای اســامی، از مســئوالن در دولــت و مجلــس 
خواســتاریم بــه نظــر نماینــدگان مــردم اســتان توجــه 
ــب اعتمــاد عمومــی گام  ــد و در جهــت جل ــژه کنن وی

ــد. بردارن

بیانیه روابط عمومی فوالد مبارکه در واکنش به 
استعفای دسته جمعی نمایندگان اصفهان

گروه اصفهان فرزانه افضل
F.Afzal@eskimia.ir

در نشســت رســانه ای رئیــس ســازمان نظــام پزشــکی اصفهــان 
ــی  ــش خصوص ــی بخ ــخیصی و درمان ــز تش ــدگان مراک و نماین
بدهــی ســنگین بیمه هــا و مشــکات نقدینگــی مراکــز خصوصــی، 
افزایش نیافتــن تعــداد بیمارســتان ها و کمبــود تخــت در 10 ســال 
آینــده، تهدیــدی جــدی بــرای اســتان اصفهــان بــا توجــه بــه رونــد 

رو بــه رشــد نــرخ ســالمندی مطــرح شــد.
دکتــر ســید امیــن ابن الشــهیدی، نماینــده بخــش خصوصــی، بــا 
اشــاره بــه مطالبــات بیمارســتان ها گفــت: دغدغــه مــا یک طرفــه 
نیســت و بــا توجــه بــه فعالیــت فقــط 12 بیمارســتان خصوصــی، 
9 کلینیــک جراحــی و 3 بیمارســتان در حــال احــداث، اشــتغال 10 
هــزار نفــر، انجــام ماهیانــه 10 تــا 12 هــزار عمــل جراحــی و پذیرش 
ســالیانه 150 هــزار بیمــار، کیفیــت ارائــه خدمــات تخصصــی و فوق 

تخصصــی در بخــش خصوصــی بهتــر اســت. 
وی بــا اشــاره بــه افزایــش 150 تــا 200درصــدی هزینه هــا بــا وجــود 
افزایــش 5درصــدی تعرفه هــا، تخفیــف ســالیانه مراکــز خصوصــی 

را 3 تــا 4 میلیــارد اعــام کــرد. 
وی معوقــه دریافتــی از بیمه هــا را 16 مــاه اعــام کــرد و بــا 

ــراوان در  ــکات ف ــات، از مش ــبه مالی ــوه محاس ــه نح ــراض ب اعت
ــر داد و  ــتان ها خب ــاز بیمارس ــورد نی ــایل م ــن وس ــز و تأمی تجهی
افــزود: هرچنــد در بخــش خصوصــی هزینــه بیمــار زیــاد اســت، 

ــت.  ــتان ها نیس ــارج بیمارس ــخگوی مخ ــی پاس ول
وی از مشــکات بوروکراســی در اخــذ مجــوز احــداث بیمارســتان 
به ویــژه در اصفهــان گایــه کــرد و افــزود: اصفهــان نســبت بــه دیگر 

کان شــهرها بســیار عقب تــر اســت. 
ابن الشــهیدی بــا اشــاره بــه چالش هــای تنگ نظرانــه در اســتان، 
لــزوم مطالبه گــری از مدیریــت شــهری و اصــاح سیســتم 
ــی  ــکل درآمدزای ــل مش ــت: ح ــد و گف ــتار ش ــوب را خواس معی

ــد. ــک می کن ــا کم ــع کمبوده ــه رف ــتان ب بیمارس
دکتــر عباســعلی جــوادی، رئیــس ســازمان نظــام پزشــکی 
اصفهــان، عــدم احــداث بیمارســتان خصوصــی پــس از انقــاب و 
مشــکات کمبــود تخــت را عنــوان کــرد و افــزود: بــا ایــن رونــد در 
10 ســال آینــده، 6 هــزار تخــت بیمارســتانی کــم خواهیــم داشــت 
و بــا توجــه بــه 3 میلیــارد ریــال هزینــه هــر تخــت بیمارســتانی، 
در حــال حاضــر 18 هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای تخت هــای 

بیمارســتانی داریــم. 
ــتان  ــر اس ــتانی ه ــت بیمارس ــد تخ ــه 55درص ــان آنک ــا بی وی ب

بایــد خصوصــی باشــد، افــزود: اکنــون کمتــر از 35درصــد تخــت 
ــال  ــارد ری ــه 4.5 میلی ــه ماهیان ــن آنک ــم؛ ضم ــتانی داری بیمارس

ــه پرســنل اســت. هزین
جــوادی بدهــی معــوق 16ماهــه بیمه هــا بــه مراکــز درمانــی را در 
ــک روزه بیمــه، از دیگــر مشــکات  ــر ی ــا جریمــه تأخی مقایســه ب

مراکــز خصوصــی اعــام کــرد. 
ــداث  ــزوم اح ــت و ل ــالمندی جمعی ــد س ــه رش ــد رو ب وی رون
بیمارســتان را بــرای نجــات جــان انســان ها مطــرح و تصریــح کرد: 
ــهرداری  ــود، ش ــک می ش ــل کم ــداث هت ــه اح ــه ب ــه ک همان گون
ــاز اساســی شــهر  ــک نی ــوان ی ــد در احــداث بیمارســتان به عن بای

کمــک کنــد. 
عضــو شــورای شــهر بــا اشــاره بــه ســاخت 22 بیمارســتان 
ــط 2  ــداث فق ــارس، اح ــتان ف ــاب در اس ــدو انق ــی از ب خصوص
ــازمان های  ــکاری س ــدم هم ــانه ع ــان را نش ــتان در اصفه بیمارس

ــت.  ــت دانس ــری نادرس ــت تفک ــط و حاکمی ذی رب
وی از احــداث دو بیمارســتان خصوصــی اســپادانا و 1000 تختخوابی 
شــهرک ســامت در اصفهــان توســط بخــش خصوصی خبــر داد و 
افــزود: هزینه هــای بخــش خصوصــی بــا تــوان مــردم هماهنگــی 
نــدارد کــه راهــکار آن، توانمندســازی مــردم توســط بیمه هــا به ویــژه 

بیمه هــای تکمیلــی اســت.
دکتــر غامحســین صادقیــان، عضــو هیئت مدیــره انجمــن 
ــه  ــه ب ــه بیم ــوق 6 ماه ــی مع ــه بده ــاره ب ــا اش ــازان، ب داروس
داروخانه هــا، از مشــکات متعــدد داروخانه هــا به ویــژه بــرای 
ــازمان های  ــزود: س ــد و اف ــخن ران ــه س ــدی داروخان ــد نق خری
بیمه گــر در بازپرداخــت مشــکاتی دارنــد؛ ولــی موظــف بــه 
پرداخــت 60درصــد از صورتحســاب طــی 2 هفتــه تا 3 ماه هســتند 
ــرخ ســود انجــام می شــود.  ــه ن ــران ب ــر ایــن صــورت جب و در غی
وی گفــت: کمبــود دارو مربــوط بــه تأمین کننده هــای اصلــی 

ــت.  ــد داروس ــل برن ــه دلی ــت دارو ب ــاوت قیم ــت و تف داروس
صادقیــان افــزود: از حداقــل اســتاندارد کیفــی دارو برخورداریــم و 

ــد می شــود. 96درصــد داروی مصرفــی کشــور در داخــل تولی

رئیس سازمان نظام پزشکی اصفهان خبر داد:

کمبود 6 هزار تخت بیمارستانی تا 10 سال آینده

اخبارکوتاه

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

اصفهان آماده استقبال از مسافران 
نوروزی می شود

معــاون خدمــات شــهری شــهرداری اصفهــان  کیمیای وطن
ــی  ــن اقامت ــاز و اماک ــای روب ــات کمــپ ه ــام امکان ــت: تم گف
ســطح شــهر اصفهــان را مــورد بررســی قــرار مــی دهیــم تــا بــا 
اســتقبال خــوب از هــم میهمانــان، خاطــره مانــدگار را از ســفر به 

اصفهان برای مسافران رقم بزنیم.
حســین امیــری در اولیــن جلســه ســتاد هماهنگــی خدمــات 
ــا  ــه ه ــئوالن کمیت ــور مس ــا حض ــه ب ــان ک ــهر اصفه ــفر ش س
برگــزار شــد، بــا اشــاره بــه لــزوم هماهنگــی بیــن کمیتــه هــا و 
دســتگاه های اجرایــی اظهــار کــرد: هــدف اصلــی در ایــن ســتاد، 
ــتای  ــد در راس ــگ و متح ــجم، هماهن ــاختاری منس ــاد س ایج
خدمــت بــه مســافران و گردشــگران شــهر اصفهان بــه خصوص 

ــوروز ســال 98 اســت. ــام ن در ای
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه آمــاده ســازی نیــروی انســانی مــورد نیاز 
جهــت فعالیــت در ایــام پایان ســال و منتهی به نــوروز و همچنین 
تعطیــات آغــاز ســال جدیــد از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت، 
ــال انتخــاب مکان هــای اقامتــی  ــه دنب تصریــح کــرد: امســال ب
روز بــاز دیگــری بــه غیــر از کمــپ گردشــگری فــدک هســتیم و 
ــق  ــود در مناط ــای موج ــی را از مکان ه ــتا بازدیدهای ــن راس در ای
جنــوب و شــرق اصفهــان داشــته و در صــورت داشــتن ملزومات، 

بــه مــکان هــای اقامتــی روبــاز اضافــه می شــوند.
ــهر  ــفر ش ــات س ــی خدم ــتاد هماهنگ ــس س ــین رئی جانش
ــتور کار  ــف و دس ــرح وظای ــه ش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب اصفه
ــه  ــه مســئولین کمیت ــه زودی ب ــف ســتاد ب ــای مختل کمیته ه
ابــاغ خواهــد شــد، افــزود: نقــاط قــوت و ضعــف ســال گذشــته 
را از طریــق نظرســنجی هــای انجــام شــده از گردشــگران 
و پژوهش هــای صــورت گرفتــه، در دســترس داریــم و بــا 
ــاط  ــت نق ــد در صــدد رفــع ضعــف هــا و تقوی ــزی بای برنامه ری

ــم. ــت کنی ــوت حرک ق
وی گفــت: گــزارش هــای الزم از مرکــز هواشناســی برای بررســی 
وضعیــت آب و هوایــی در ایــام نــوروز 98 را بایــد به دســت آورده 
ــاز و اماکــن  ــات کمــپ هــای روب و براســاس آن تمامــی امکان
اقامتــی ســطح شــهر اصفهــان را مــورد بررســی قــرار دهیــم تــا 
بــا اســتقبالی خــوب از هــم میهنــان، خاطــره مانــدگار را از ســفر 

بــه اصفهــان بــرای ایــن عزیــزان رقــم بزنیــم.
امیــری بــا اشــاره بــه اینکه عــاوه بــر مســافران و گردشــگران به 
دنبــال کســب رضایــت شــهروندان عزیــز شــهر اصفهــان در ایــام 
تعطیــات نــوروزی نیــز هســتیم، افــزود: حــل معضــل کمبــود 
پارکینــگ در نقــاط مرکــزی شــهری و نزدیــک اماکــن تفریحی، 
تاریخــی و ... در دســتور کار قــرار دارد. همچنیــن بــه دنبال ایجاد 
راهکارهایــی بــرای از بیــن رفتــن گــره هــای ترافیکــی در ســطح 

شــهر و بــه خصــوص در ایــام تعطیــات هســتیم.
ــا و  ــارک ه ــرد: ســازمان زیباســازی و ســازمان پ ــد ک وی تأکی
ــال  ــه دنب ــن ب ــای نوی ــا ایجــاد طــرح ه فضــای ســبز شــهر ب
ــرای شــهروندان و  ــا و دلنشــین ب افزایــش مناظــر بصــری زیب
گردشــگران اســت تــا شــور و نشــاط اجتماعــی  نیــز در ســطح 

شــهر بــه وجــود آیــد .

بازدید شهردار چرمهین از اجرای پروژه 
خیابان شهید قادری

شــهردار و اعضــای شــورای اســامی شــهر  کیمیای وطن
چرمهیــن و کارشناســان شــهرداری از امــاک واقــع در مســیر 
اجــرای پــروژه خیابــان شــهید قــادری جهــت برنامــه ریــزی 

برای تملک و آزاد سازی بازدید کردند.

بهارستانزهرا رضایی
Z.Rezaie@eskimia.ir

ــول نوربخــش، عضــو شــورای اســامی  ســیده بت
در  بانــوان  نماینــده  تنهــا  و  بهارســتان  شــهر 
ــن دوره شــورای اســامی شــهر بهارســتان،  پنجمی
در گفت وگویــی اختصاصــی بــا کیمیــای وطــن 
ــهری  ــائل ش ــاره مس ــم درب ــش هایی مه ــه پرس ب
بهارســتان پاســخ گفــت. آنچــه می خوانیــد حاصــل 

ایــن گفت وگوســت.
 اهداف و برنامه هایی که در دوره پنجم در 

حوزه بانوان مدنظر دارید، چیست؟
ــه  ــه ب ــا توج ــورا و ب ــور در ش ــی حض ــس از مدت پ
مراجعــات مردمــی کــه بــه بنــده می شــد، دریافتــم 
عمــده مشــکات بانــوان در حــوزه خدماتــی، رفاهی 
اشــتغال و  اقتصــادی  اجتماعــی،  تفریحــی،   و 

 است. 
ــودن ســطح ســواد شــهروندان  ــه باالب ــا توجــه ب ب
بهارســتانی و نبــود هیــچ ارگان و نهــادی کــه 
ــد و  مشــکات حــوزه اشــتغال را در شــهر حــل کن
همچنیــن اینکــه هیــچ بودجــه ای در حوزه اشــتغال 
بانــوان پیش بینــی نشــده اســت، بنابرایــن بــا 
ارتباطــی کــه بــا خیــران اصفهانــی و متولیــان 
ــه دنبــال ایجــاد  اشــتغال در بهارســتان داشــتیم، ب
کارگاه های خوداشــتغالی در شــهر هســتیم. این امر 
نیــاز بــه طی شــدن پروســه طوالنی مدتــی داشــت، 
امــا همچنــان پیگیر هســتیم و بــا رایزنی با شــرکت 
عمــران شــهر بهارســتان قــرار اســت ســاختمانی بــه 
ــان  ــوان در اختیارم ــتغالی بان ــوان کارگاه خوداش عن

قــرار گیــرد.

ــث  ــم، مباح ــال می کنی ــه دنب ــی ک ــر مباحث از دیگ
بازارچه هــای خوداشــتغالی اســت کــه بــا حمایــت 
شــهرداری در حــال ســاخت اســت و امیدواریــم تــا 

چندمــاه آینــده راه انــدازی شــود.
در نظــر داریــم در شــهر بهارســتان مکانــی بــه عنوان 
بازارچــه عرضــه محصــوالت در حــوزه مشــاغل 
خانگــی )بازارچــه خوداشــتغالی( راه انــدازی شــود؛ 
ــه  ــر ب ــرای خدمات رســانی هرچــه بهت ــن ب همچنی
ــه جمــع آوری  ــوان شــهر شــروع ب شــهروندان و بان
بانــک اطاعاتــی در حــوزه بانــوان کرده ایــم تــا 
بتوانیــم از ظرفیت هــای موجــود بهتریــن بهــره وری 
ــم. ــتفاده کنی ــا اس ــیم و از فرصت ه ــته باش را داش

 مهم ترین درخواست مردم از شما و سایر 
اعضای شورا چیست؟

بهارســتان بــه دلیــل اینکــه شــهری مســتقل 
ــان محســوب می شــود،  ــی از اصفه نیســت و جزئ
بودجــه ای جداگانــه از ســوی دولت برای اداره شــهر 

ــا مشــکاتی همچــون  ــدارد و همچنیــن مــردم ب ن
نبــود بیمارســتان، بخشــداری، شــهرک صنعتــی و 
کمبودهایــی در حــوزه خدمــات رفاهــی، تفریحــی 
ــق  ــا از طری ــری آنه ــه پیگی ــتند ک ــه هس و... مواج
ــای  ــط اعض ــوری توس ــات حض ــات و جلس مکاتب
شــورا بــا مســئوالن اســتانی و کشــوری انجام شــده 

اســت؛
ــا  ــی ب ــتان مکاتبات ــه بیمارس ــه درزمین ــرای نمون ب
مســئوالن اســتان اصفهــان انجــام شــده اســت کــه 
متأســفانه بــه بهانــه نزدیکــی بهارســتان بــه اصفهان 
ــم.  ــده ای نگرفتی ــی نشــد و پاســخ قانع کنن حمایت
اکنــون در حــال پیگیــری و رایزنــی بــا مســئوالن در 
تهران هســتیم و قول مســاعدت و پیگیری از وزارت 
بهداشــت را داده انــد کــه بــه محــض حصــول نتیجه 

بــه اطــاع شــهروندان خواهیــم رســاند.
 به نظر شما با تغییر شهردار بهارستان 
شاهد تحولی در شهر خواهیم بود یا خیر؟

ابتــدا بایــد عــرض کنــم شــهردار بایــد خــود را مدیــر 
ــری و  ــتقال فک ــد و از اس ــهرداری بدان ــهر و ش ش
تعهــد و تخصــص الزم برخــوردار باشــد و از دخالــت 
عوامــل بیرونــی در امــور شــهرداری جلوگیــری 
کنــد؛ امــا متأســفانه در بیشــتر مواقــع شــهردار بــا 
ــا  ــود و ب ــاب می ش ــی انتخ ــل بیرون ــت عوام دخال
سیاســی کردن محیــط شــهرداری لطمــه زیــادی بــه 
شــهر می زنــد. هرچنــد شــهرداری بهارســتان دارای 
پرســنلی باتجربــه و متخصــص اســت کــه هرکــدام 
ظرفیــت شهردارشــدن را دارنــد و امیدواریــم به زودی 

شــاهد موفقیــت پرســنل شــهرداری باشــیم.
همچنیــن بــرای مهنــدس داوود بحیرایــی، شــهردار 

جدیــد شــهر بهارســتان، آرزوی موفقیــت می کنیم و 
امیدواریــم بــا تجربــه ای کــه در حوزه هــای خدمــات 
و مدیریــت شــهری دارنــد، شــاهد تغییراتــی مثبت 

در شهر باشیـم.
 برنامه های کوتاه مدت شما تا پایان سال 

97 چیست؟
بــا توجــه بــه اینکــه تمــام نهادهــای ســطح کشــور 
بــا مشــکل اعتبــار و بودجــه مواجه هســتند و شــهر 
بهارســتان نیــز از آنهــا مســتثنی نیســت، بنابرایــن با 
اولویت بنــدی بــه طرح هــا و پروژه هــا رســیدگی 
ــای  ــل پروژه ه ــی تکمی ــوزه عمران ــم؛ در ح می کنی
ــاغ  ــرا و ب ــور، فرهنگس ــاالر ن ــون ت ــام همچ نیمه تم

بانــوان اولویــت اصلــی ماســت.
در حــوزه خدمــات شــهری مســتقیم بــا شــهروندان 
در ارتبــاط و بــه دنبــال تصویــب طــرح جامــع 
ــا و  ــن المان ه ــتفاده از بهتری ــرای اس ــازی ب زیباس
طرح هــا هســتیم کــه همخوانــی با شــهر بهارســتان 

ــم. ــاز کنی ــر آغ ــا طــرح را هرچــه زودت دارد ت
توجــه  بــا  فرهنگــی  و  ورزشــی  حوزه هــای  در 

ــر  ــوان در نظ ــرای ورزش بان ــه ب ــه ای ک ــه بودج ب
ــاط و  ــه نش ــت روحی ــدف تقوی ــا ه ــم و ب گرفته ای
شــادی در شــهروندان به ویــژه بانــوان، از ورزش 
و  اســت  شــده  حمایــت  بانــوان  صبحگاهــی 
همچنیــن مســابقات ورزشــی تیمــی و خانوادگــی 
ــزار شــده  ــا توســط شــهرداری برگ ــرای خانواده ه ب

ــت. اس
 حرف آخر

ــورای  ــس ش ــدگان مجل ــرم، نماین ــتاندار محت اس
ــد  ــن فرزن ــر مســئوالن اســتانی ای اســامی و دیگ
ناتنــی خــود و شهرســتان های اطــراف را رهــا نکننــد 
ــع  ــرای رف ــتان ب ــهر بهارس ــئوالن ش ــار مس و در کن
مشــکات همســو بــا آنهــا باشــند و از آنهــا حمایــت 

کننــد.
ای کاش عملکــرد مســئوالن و رفتــار شــهروندان بــه 
گونــه ای پیــش برود کــه ایــن ذهنیــت خوابگاهی و 
مهاجربــودن شــهر بهارســتان از خاطرات محو شــود 
و آینــدگان کــه در ایــن شــهر هســتند، بهارســتان را 

موطــن خــود بداننــد.

،،
بــا خیــران اصفهانــی  کــه  ارتباطــی  بــا   
بهارســتان  در  اشــتغال  متولیــان  و 
داشــتیم، بــه دنبــال ایجــاد کارگاه هــای 

هســتیم شــهر  در  خوداشــتغالی 

ح کرد: عضو شورای اسالمی شهر بهارستان در گفت وگو با کیمیای وطن مطر

بهارستان، شهری با قابلیت شهرستان شدن



اقتصاد 4

اخبار کوتاه بازار

رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ 
اعالم کرد:

موج دوم افزایش قیمت کاغذ
رئیــس اتحادیــه صادرکننــدگان صنعــت چــاپ بــا اشــاره بــه 
افزایــش قیمــت هــر بنــد کاغــذ تحریــر بــه ۲۶۵ هــزار تومــان 
اعــام کــرد: در زمــان افزایــش قیمــت ارز، هر بنــد کاغذ تحریر 
بــه ۱۴۰ هــزار تومــان رســیده بــود؛ امــا بــه  دلیــل دســتکاری در 
بــازار عرضــه و تقاضــا، بــا وجود کاهــش قیمــت ارز در بــازار آزاد، 
شــاهد افزایــش قیمــت کاغــذ تحریــر بــه ۲۶۵ هــزار تومــان 

 . هستیم
از  انتقــاد  بــا  ایلنــا،  بــا  گفت وگــو  در  عابدیــن  بابــک 
دســتکاری های صورت گرفتــه در بــازار عرضــه و تقاضــا توســط 
دولــت اظهــار کــرد: متأســفانه بــا مداخله هــای صورت گرفتــه 
در بــازار عرضــه و تقاضــا در صنعــت چــاپ روبــه رو هســتیم و 
ایــن مســئله موجــب شــده تــا بــا کــم یــا زیادشــدن بعضــی 
کاالهــا در بــازار روبــه رو باشــیم و همیــن مســئله باعــث 
ــش چشــمگیری  ــا افزای ــت بعضــی کااله ــا قیم می شــود ت

پیــدا کنــد. 
وی ادامــه داد: محــدود یــا محصورکــردن توزیــع، انگیــزه 
ــاالن  ــا فع ــود ت ــب می ش ــرد و موج ــن می ب ــروش را از بی ف
ــرای ادامــه  فعالیــت نداشــته باشــند.  ــه ای ب اقتصــادی عاق
متأســفانه در ارتبــاط بــا مواد اولیــه، واســطه ای و حتی قطعات 
یدکــی کــه در زنجیــره تأمیــن و تولیــد صنعــت بســته بندی و 
چــاپ مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد، بــا مشــکات عدیــده ای 

روبــه رو هســتیم. 
ــد  ــا تأکی ــاپ ب ــت چ ــدگان صنع ــه صادرکنن ــس اتحادی رئی
ــور  ــاپ حض ــت چ ــه در صنع ــرادی ک ــت اف ــه فعالی ــر اینک ب
دارنــد، دچــار مشــکل شــده اســت، گفــت: اینکــه بــه دلیــل 
سوءاســتفاده یــک نفــر تمامــی فعــاالن آن بخــش مجــازات 
شــوند و بــا بــازار به صــورت کنترلــی و دســتوری برخــورد شــود، 

درســت نیســت. 
عابدیــن ادامــه داد: در حــال حاضــر نمی توانیــم ســفارش های 
خــود را بــه  دالیــل مختلــف وارد کنیــم و بــا توجــه بــه 
ــه خریــد و فــروش  محدودیت هــای اعمال شــده نیــز درزمین

ــم. ــا مشــکل مواجهی کاال ب

 قیمت محصوالت لبنی 
کاهش می یابد

ــاغ  ــا اب ــت: ب ــی گف ــای لبن ــع فرآورده ه ــن صنای ــر انجم دبی
مصوبــه خریــد شــیر خــام بــه قیمــت کیلویــی ۲ هــزار تومــان، 
ــد.  ــش می یاب ــی کاه ــوالت لبن ــا و محص ــت فرآورده ه قیم

ــای  ــت  فرآورده ه ــن رو قیم ــرد: از ای ــه ک ــری اضاف ــا باک رض
لبنــی کــه براســاس شــیر خــام کیلویــی ۲۲۰۰، ۲۳۰۰ و ۲۴۰۰ 
تومــان تعییــن شــده بــود، بــا برگشــت قیمــت شــیر خــام بــه 

کیلویــی ۲ هــزار تومــان در بــازار تعدیــل خواهــد شــد. 
وی بــا بیــان اینکــه بــه طــور معمــول مصوبــات از تاریــخ ابــاغ 
قابــل اجراســت، اضافــه کــرد: پس از ابــاغ مصوبــات، فرصتی 
ــه  ــر گرفت ــود دارد، در نظ ــازار وج ــه در ب ــی ک ــرای محصوالت ب
می شــود؛ زیــرا ایــن کاالهــا قبــا درج قیمــت و در بــازار توزیــع 
شــده اســت؛ امــا از همــان روز ابــاغ، قیمت هــای جدیــد روی 
محصــوالت تولیــدی جدیــد درج می شــود و بــه بــازار می آیــد.

رفع ممنوعیت ترخیص برنج 
ابالغ شد

براســاس اباغیــه گمــرک ایــران و بــا توجــه بــه مکاتبــه دفتــر 
ــه نامــه  ــررات صــادرات و واردات وزارت صنعــت منضــم ب مق
وزارت جهــاد کشــاورزی، ممنوعیــت واردات، ترخیــص و ثبــت 

ســفارش برنــج لغــو شــد.

 افزایش 20درصدی حقوق 
با کاهش ارزش پول ملی 

تناسبی ندارد
غامرضــا تاجگــردون، رئیــس کمیســیون برنامــه، بودجــه و 
محاســبات مجلــس شــورای اســامی، در گفت وگــو بــا خانــه 
ملــت، دربــاره تصمیــم دولــت مبنی بــرای افزایــش ۲۰درصدی 
حقــوق کارمنــدان در الیحــه بودجــه ســال 98 گفــت: افزایــش 
ــزان کاهــش ارزش  ــا می ــی ب ــوق در ســال آت ۲۰درصــدی حق

پــول ملــی تناســبی نــدارد. 
ــدان در ســال  ــوق کارمن ــش ۲۰درصــدی حق ــزود: افزای وی اف
ــی متناســب  ــا کاهــش ارزش پول ــه ب ــر اینک ــاوه ب ــده ع آین

ــا نــرخ تــورم نیــز منطبــق نیســت. نیســت، ب
نماینــده مردم گچســاران و باشــت در شــورای اســامی یــادآور 
شــد: دولــت بــا توجه بــه منابــع مالــی در اختیــار و مقتضیات، 
افزایــش ۲۰درصــدی حقــوق کارمنــدان را در نظــر گرفتــه اســت 
کــه البتــه بایــد الیحــه بودجــه ســال 98 بــه صــورت دقیــق 

بررســی شــود.

 ضرر احتمالی 
احتکارکنندگان خودرو

و  قطعــات  ســازندگان  انجمــن  هیئت مدیــره  عضــو 
ــن  ــاره تعیی ــا درب ــا ایلن ــو ب مجموعه هــای خــودرو در گفت وگ
تکلیــف خودروهــای پیش فروش شــده و اینکــه بــا ایــن 
ــرای  ــدگان ب ــوم ثبت نام کنن ــال هج ــت احتم ــش قیم افزای
پس گرفتــن پــول خــود وجــود دارد، گفــت: افــرادی کــه بــرای 
ــازار را  ــع ب ــام و درواق ــود ثبت ن ــول خ ــظ ارزش پ ــود و حف س
ــرد؛  ــد ک ــرر خواهن ــا ض ــد، مطمئن ــات کرده ان ــه بی ثب این گون
زیــرا قــرار نیســت خــودرو یــک کاالی ســرمایه ای باشــد و بــه 

کســی ســود برســاند.
ــک  ــرر بان ــد مک ــود تأکی ــا وج ــه داد: ب ــو ادام ــار بیگ ل مازی
مرکــزی، خودروســازها و کارشناســان مبنــی بــر اینکــه مــردم 
پــول خــود را بــرای ســرمایه گذاری در ایــن بــازار وارد نکننــد و 
بــه ســایر بازارهــا همچــون بــورس و تولیــد برونــد، امــا بــاز هم 
عــده زیــادی چندیــن خــودرو ثبــت کردنــد کــه بــه طــور حتــم 

ظــرف روزهــای آینــده ضــرر هنگفتــی خواهنــد کــرد.

 افزایش قیمت گوشی همراه 
این بار به اسم فعال سازی

در حالــی کــه بــازار گوشــی همــراه بــه دالیــل مختلــف بارها شــاهد 
ــه  ــار ب ــن ب ــندگان ای ــرا فروش ــت، ظاه ــوده اس ــت ب ــش قیم افزای
بهانــه فعال ســازی، گوشــی را بــا قیمتــی بیشــتر از معمــول بــازار بــه 

ــند.  ــان می فروش متقاضی
بــه گــزارش ایران جیــب، مهــدی میرمهــدی، رئیــس اتحادیــه صنــف 
فنــاوران رایانــه، می گویــد: برخــی فروشــندگان کاالی رجیسترنشــده 
ــرای  ــدار ب ــرد خری ــه ف ــی ک ــند و زمان ــداران می فروش ــه خری را ب
پــس دادن گوشــی خــود مراجعــه می کنــد، مبلغــی را از او دریافــت 
ــته بندی  ــاره بس ــی را دوب ــان گوش ــه هم ــر اینک ــد و جالب ت می کنن

ــند.  ــری می فروش ــخص دیگ ــه ش ــد و ب می کنن
ــه ای  ــچ هزین ــا هی ــتری اساس ــرح رجیس ــه ط ــان اینک ــا بی وی ب
نــدارد، اظهــار کــرده بــود: در بــازار از کلمــه رجیســتر اســتفاده 
ــد. چنانچــه  ــر کنن ــا قیمــت گوشــی ها را اضافه ت ــزاری می شــود ت اب
خریــداران بــا ایــن مقولــه مواجــه شــدند، حتمــا بــا مراجــع ذی ربــط 
ازجملــه ســازمان بازرســی، ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال، تعزیــرات و 
ســامانه ۱۲۴ تمــاس بگیرنــد و مســئوالن را در جریــان ایــن مســئله 
قــرار دهنــد. البتــه خــود خریــداران نیــز بایــد توجــه داشــته باشــند 
ــازی  ــتری و فعال س ــد رجیس ــی مانن ــا دالیل ــه ای ب ــه هزین هرگون
ــون  ــود؛ چ ــر نش ــروش ذک ــور ف ــه و در فاکت ــا گرفت ــد این ه و مانن
ــا  ــرای سوءاســتفاده باشــد و درصــورت برخــورد ب ــد راهــی ب می توان
چنیــن مــواردی، بایــد حتمــا موضــوع را بــه مراجــع ذی ربــط اطــاع 
دهنــد؛ از ســوی دیگــر تحلیلگــران تأکیــد دارنــد بــازاری کــه بــه ایــن 
صــورت تحــت ســلطه  سوءاســتفاده گران قــرار دارد بایــد بــه نحــوی 
ســاماندهی شــود کــه هــر فروشــنده ای در برهه هــای مختلــف زمانی 
بــا بهانه هــای مختلــف اجــازه  افزایــش قیمــت گوشــی را بــه خــود 

ندهــد.

افزایش ۱00درصدی قیمت دوچرخه
ــی  ــران چین ــازار دوچرخــه ای 8۰درصــد محصــوالت عرضه شــده در ب
هســتند و از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون شــاهد رشــد ۱۰۰درصــدی 

قیمــت ایــن محصــوالت در بــازار هســتیم. 
ســندیکای  هیئت مدیــره  نایب رئیــس  محمــودان،  حبیــب هللا 
ــت  ــن وضعی ــاره آخری ــه، درب ــیکلت و دوچرخ ــازان موتورس قطعه س
ــه ابتــدای ســال جــاری اظهــار  ــازار نســبت ب قیمــت دوچرخــه در ب
کــرد: 8۰درصــد بــازار دوچرخــه در ایــران در اختیــار محصــوالت چینی 
اســت و ۲۰درصــد فضــای باقی مانــده در اختیــار تولیــدات داخلــی و 
ســایر تولیــدات دیگــر کشــورهای خارجــی اســت کــه دوچرخه هــای 

ــد.  ــد می کنن ــن را تولی ــر کرب مســابقه ای و فیب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در صنعــت دوچرخه ســازی هیــچ کشــوری 
ــل  ــه دلی ــرد: ب ــان ک ــدارد، خاطرنش ــا را ن ــا چینی ه ــت ب ــوان رقاب ت
حجــم انبــوه تولیــد و حمایت هــای مختلــف دولــت چیــن از صنعــت 
دوچرخه ســازی، قیمــت تمام شــده محصــول بــرای آن هــا کاهــش 
می یابــد و تولیدکننــدگان داخلــی تــوان رقابــت بــا محصــوالت 
عرضه شــده چینــی را کــه بــا قیمتــی کمتــر در بــازار عرضــه می شــود، 

ندارنــد. 
ــران  ــان اینکــه مصــرف ســالیانه دوچرخــه در ای ــا بی وی در ادامــه ب
حــدود دو میلیــون دســتگاه اســت، اظهــار کــرد: قیمت هــا در 
حــال حاضــر تــا ۱۰۰درصــد افزایــش یافتــه اســت؛ زیــرا محصــوالت 
عرضه شــده در بــازار وارداتــی اســت و قیمــت آن هــا از نــرخ ارز تبعیت 

می کنــد. 
ــیکلت  ــازان موتورس ــندیکای قطعه س ــره س ــس هیئت مدی نایب رئی
ــش  ــه افزای ــه ب ــا توج ــردم ب ــد م ــدرت خری ــاره ق ــه درب و دوچرخ
۱۰۰درصــدی قیمــت دوچرخــه در بــازار بیــان کــرد: تقاضــا همچنــان 
در بــازار وجــود دارد؛ امــا بــه  دلیــل پایین بــودن قــدرت خریــد 
ــوی  ــه سمت وس ــا ب ــازار، تقاض ــی در ب ــدن نقدینگ ــردم و جمع ش م
دوچرخه هایــی بــا قیمــت کمتــر ســوق پیــدا کــرده اســت و قــدرت 

خریــد بــرای دوچرخه هــای گران قیمت تــر وجــود نــدارد.

آجیل ۱0درصد ارزان شد
رئیــس اتحادیــه صنــف فروشــندگان آجیــل و خشــکبار تهــران گفت: 
ــد  ــوع ۱۰درص ــته درمجم ــاه گذش ــه م ــبت ب ــکبار نس ــل و خش آجی

ارزان تــر شــده اســت. 
مصطفــی احمــدی افــزود: ارزانــی ایــن اجنــاس بــه واســطه کاهــش 

ــوده اســت.  نــرخ ارز و فعالیت هــای واســطه گری ب
ــه  ــل و خشــکبار در حــال حاضــر ب ــار داشــت: قیمــت آجی وی اظه
طــور متوســط بیــن 7۰ تــا 8۰درصــد گران تــر از ســال گذشــته اســت. 
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان آجیــل و خشــکبار تهــران گفــت: قدرت 
ــش  ــا افزای ــی ب ــای خرده فروش ــروش واحده ــردم و ف ــد م خری

ــت.  ــه اس ــش یافت ــدت کاه ــا به ش قیمت ه
ــز  ــرخ ارز و نی ــانات ن ــل، نوس ــد در داخ ــود تولی ــن کمب وی همچنی
ــت  ــش قیم ــل افزای ــن عوام ــب مهم تری ــه ترتی ــت دالالن را ب فعالی

خشــکبار طــی ســال جــاری در کشــور برشــمرد. 
احمــدی اظهــار داشــت: اعضــای اتحادیــه بــه هیــچ عنــوان موافــق 
افزایــش قیمــت آجیــل و خشــکبار در بــازار نبوده انــد؛ بلکــه همــواره 
خواســتار ایجــاد زمینه هــای الزم بــرای کاهــش قیمت هــا و درنتیجــه 

افزایــش میــزان فــروش واحدهــای صنفــی هســتند. 
ــی  ــل و خشــکبار، محصــول صادرات ــادآور شــد: آجی ــه ی وی در ادام

ــا بحــث ارز دارد. اســت و رابطــه مســتقیمی ب

 چین نفت بیشتری از ایران
خریداری خواهد کرد

ــازه زمانــی معافیت هــای آمریــکا در تحریــم،  چیــن قصــد دارد در ب
خریــد نفــت از ایــران را بــه میــزان جالــب توجهــی افزایــش دهــد. 
ــاه  ــکا م ــب از اســپوتنیک، پــس از آنکــه آمری ــزارش ایران جی ــه گ ب
گذشــته هشــت خریــدار نفــت ایــران اعــم از چیــن را از تحریم هــای 
ــز  ــن نی ــرد، چی ــاف ک ــران مع ــامی ای ــوری اس ــه جمه ــه علی ثانوی
ــازه  ــت در ب ــه اس ــم گرفت ــاف تصمی ــداران مع ــایر خری ــون س همچ
زمانــی معافیــت از ایــن تحریم هــا، خریــد نفــت از ایــران را بــه میزان 
جالــب توجهــی افزایــش دهــد و قصــد دارد در مــاه جــاری میــادی 
ــه دو مــاه گذشــته  ســطح خریــد و واردات نفــت ایــران را نســبت ب

افزایــش دهــد.
ــه از  ــران ک ــت ای ــداران نف ــس، خری ــل پرای ــزارش اوی ــاس گ براس
ــادر  ــد، ق ــت گرفته ان ــور معافی ــن کش ــه ای ــه علی ــای ثانوی تحریم ه
خواهنــد بــود در یــک فرصــت حــدودا ۱8۰روزه یعنــی تــا اوایــل مــاه 
مــه ۲۰۱9 میــادی بــه خریــداری و واردات نفــت ایــران ادامــه دهنــد.

وزیــر نیــرو بــا تأکیــد بــر اینکــه بــا وضــع تعرفه هــای جدیــد 
هیــچ تغییــری در قبــوض بــرق 7۵درصــد مشــترکان ایجــاد 
نخواهــد شــد، گفــت: بــرای مشــترکان پرمصرف نیز مســیر را 
بــاز گذاشــته ایم تــا مصــرف خــود را مدیریــت کننــد و شــامل 

تعرفه هــای جدیــد نشــوند. 
بــه  گــزارش صداوســیما، رضــا اردکانیــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
نیــاز بــه آب و بــرق در کشــور همزمــان با رشــد جمعیــت روند 
صعــودی بــه خــود گرفتــه اســت، تصریــح کــرد: مــا بایســتی 
در شــیوه های مصــرف خــود دقــت بیشــتری داشــته باشــیم 
تــا اگــر گرفتــار دوره هــای بــزرگ خشکســالی شــدیم، جامعه 

دچــار تنــش به ویــژه در بخــش آب شــرب نشــود. 
وی تأکیــد کــرد: بــه همیــن منظــور درصددیــم تعــداد 
ــرف  ــادی از مص ــد زی ــه درص ــدگان را ک ــی از مصرف کنن کم
ــترکان  ــوان مش ــه عن ــد و ب ــاص داده ان ــود اختص ــه خ را ب
پرمصــرف شــناخته می شــوند، تشــویق کنیــم تــا بــه جرگــه 

بپیوندنــد.  خوش مصرف هــا 
وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه ۵7درصــد مشــترکان بخــش آب 
ــه  ــد، ادام ــر از الگــوی مصــرف اســتفاده می کنن شــرب کمت
داد: مــا بایــد بــه گونــه ای عمــل کنیــم کــه ایــن مشــترکان 
تشــویق شــوند کــه طبیعتــا بخشــی از ایــن تشــویق ها مــادی 

خواهــد بــود. 

وی افــزود: بنابراین سیســتمی طراحی شــده و در دســتورکار 
هیئــت دولت اســت تا شــهروندانی کــه از الگوی تعیین شــده 
نیــز کمتــر مصــرف می کننــد، عمــا رقــم صرفه جویی شــده 
دریافــت را  آن  و  شــود  اعمــال  آن هــا  قبــوض   در 

 کنند. 
ــد  ــه وضــع تعرفه هــای جدی ــه اینک ــا اشــاره ب ــرو ب ــر نی وزی
ــد  ــش خواه ــن بخ ــای ای ــش درآمده ــب کاه ــرق موج ب
ــر  ــز ه ــرق نی ــوزه ب ــم در ح ــرد: درصددی ــه ک ــت، اضاف داش
مشــترکی کــه کمتــر از الگــو اســتفاده می کنــد، بــه ازای هــر 
کیلــووات ســاعتی کــه کمتــر مصــرف می کنــد، مبالــغ آن را 

ــد.  دریافــت کن
ــای  ــب تعرفه ه ــا تصوی ــن ب ــرد: بنابرای ــد ک ــرو تأکی ــر نی وزی
جدیــد تــا پایــان آذرمــاه فرصــت کافــی در اختیــار داریــم تــا 
شــهروندان را در جریــان کامــل ایــن مســائل قــرار دهیــم و 
ــر  ــه مشــترکان پرمصــرف داده شــود. ب آموزش هــای الزم ب
ــض مجــازی  ــک قب ــا ی ــوض آن ه ــراه قب ــن اســاس هم ای
ــر  ــع شــوند اگ ــی مطل ــا به خوب ــد شــد ت ــز ارســال خواه نی
ــال  ــرداد س ــابه خ ــی مش ــده مصرف ــال آین ــاه س در خردادم
۱۳97 داشــته باشــند، بــا وضــع تعرفه هــای جدیــد بایــد چــه 
مبالغــی پرداخــت کننــد تا پیــش از شــروع چهارماه یادشــده 

بــه فکــر مدیریــت مصــرف باشــند.

بانــک مرکــزی در اقدامــی جدیــد کــه البتــه قبا از ســوی 
عبدالناصــر همتــی رســانه ای شــده بــود، محدودیت های 
تــازه ای را بــرای تراکنش هــای کارتــی اعمــال کــرده 

اســت. 
همتــی قبــا در گفت وگــوی تلویزیونــی اعــام کــرده بــود 
برنامــه جدیــد بانــک مرکــزی، اعمــال محدودیــت بــرای 
تراکنش هــای بانکــی بــه ازای هــر شــماره ملــی اســت. 
ــک  ــام بان ــک مق ــنیم از ی ــگار تس ــاع خبرن ــب اط کس
ــک  ــت بان ــن سیاس ــه ای ــت از آن دارد ک ــزی حکای مرک
مرکــزی از روز شــنبه هفتــه جــاری رســما عملیاتی شــده 
اســت. براســاس ایــن سیاســت جدیــد کــه بــه منظــور 
مبــارزه بــا پولشــویی اجــرا شــده و اتفاقــا تأثیــر بســزایی 
هــم در کنتــرل نوســانات ارزی داشــته اســت، هر شــماره 
ملــی می توانــد در طــول یــک روز )۲۴ ســاعت( نهایــت 
تــا ۱۰۰ میلیــون تومــان تراکنش بانکی داشــته باشــد. هر 
کارت بانکــی نیــز نهایــت تــا ۵۰ میلیــون تومــان می توانــد 

تراکنــش بانکــی طــی ۲۴ســاعت داشــته باشــد. 
ــنامه  ــال بخش ــزی از اعم ــک مرک ــداف بان ــی از اه یک
محدودیــت تراکنش هــای کارتــی، محدودکــردن فعالیت 
ــه طــور غیرمجــاز و  پوزهــای خــارج کشــور اســت کــه ب
ــه دلیــل تخلــف شــرکت های psp و نظــارت ضعیــف  ب

ــد. ــت می کنن ــا فعالی ــارج از مرزه ــا در خ بانک ه
بــه گــزارش تســنیم، بــا تغییــر رئیــس کل بانــک 
مرکــزی و آمــدن عبدالناصــر همتــی بــه بــرج میردامــاد 
سیاســت های ارزی جهت گیــری مناســبی پیــدا کــرد و 
حاصــل ایــن سیاســت ها، کاهــش تاطم هــای ارزی در 

ــران شــد. ــازار ارز ای ب
یکــی از اقدامــات مهــم و تأثیرگــذار بانــک مرکــزی کــه 
ــای ارزی  ــت ارز و تاطم ه ــش قیم ــب کاه ــا موج اتفاق
شــد، بخشــنامه اصــاح مبلــغ تراکنش هــای بانکــی بــود 

ــاغ و اجــرا شــد. کــه در هفته هــای گذشــته اب
در ایــن بخشــنامه عبدالناصــر همتــی تأکیــد کــرد: 
به تازگــی تخطــی از مفــاد بخشــنامه های بانــک مرکــزی 
ــا  ــی بانک ه ــتریان در بعض ــت مش ــه درخواس ــه  بهان ب
مشــاهده شــده کــه ضمــن ایجــاد مزیــت رقابتــی 
ناســالم ناشــی از عــدم رعایــت مقــررات، باعث آشــفتگی 
ــهیل  ــرای تس ــتری ب ــده و بس ــا ش ــال در بازاره و اخت
عملیــات ســوداگرانه و ســفته بازی ایجــاد کــرده اســت؛ 
بــر ایــن  اســاس ضمــن تأکیــد بــر اجــرای دقیــق مفــاد 
بخشــنامه های بانــک مرکــزی الزم اســت تغییــرات الزم 
بــا اولویــت آنــی اجرایــی و بــر رعایــت دقیــق آن نظــارت 

شــود.

معــاون وزیــر راه و شهرســازی از افزایــش وام مســکن انبوه ســازان بــه ۱۱۰ میلیــون تومان 
خبــر داد و گفــت: از هفتــه آینــده فراینــد پرداخــت وام آغــاز می شــود.

ــادآوری  ــا ی ــایری ب ــنگ عش ــنیم، هوش ــزاری تس ــادی خبرگ ــروه اقتص ــزارش گ ــه گ ب
ــون انبوه ســازان، توســعه گران  ــا کان ــه ب ــد از اســتان ها و جلســاتی ک ــرو بازدی ــه پی اینک
و ســازندگان حرفــه ای و تســهیلگران کشــور برگــزار شــد، متوجــه کســری ۴۰۰۰ میلیــارد 
تومانــی در بودجــه برنامــه بازآفرینــی شــهری شــدیم، اظهــار کــرد: بــا تأکیــد رهبــر معظم 
انقــاب بــر موضــوع و مســاعدت ســران ســه قــوه، درنهایــت اجــازه دریافت یــک میلیارد 
دالر از صنــدوق توســعه ملــی داده و مــاه گذشــته مقدمــات دریافــت ایــن مبلــغ فراهــم 

شــد.
وی تصریــح کــرد: طــی جلســه ای بــا کمیســیون اقتصــاد مجلــس، بانک مســکن و وزیر 
راه و شهرســازی، توافــق شــد بــرای انبوه ســازان و ســازندگان حرفــه ای 7۰ میلیــون تومان 
وام بــدون ســپرده گذاری بــا ســود ۱8درصــد عــاوه بــر وام ۴۰ میلیــون تومانــی بــا نــرخ 
ســود 9درصــد در نظــر گرفتــه شــود. درمجمــوع وام ســاخت مســکن بــرای انبوه ســازان 

بــه ۱۱۰ میلیــون تومــان می رســد.
ــرد:  ــار ک ــود، اظه ــاز می ش ــای وام آغ ــد اعط ــده فراین ــه آین ــه از هفت ــان اینک ــا بی وی ب
به تدریــج صــدور پروانه هــا آغــاز شــده و بافاصلــه افــراد بــه بانــک معرفــی می شــوند و 

قراردادهــا منعقــد و از مــاه آینــده رســما پرداخــت ایــن وام هــا آغــاز می شــود. 
معــاون وزیــر راه و شهرســازی بــا اشــاره بــه اینکــه وامــی بــا مبلــغ ۶۰ میلیــون تومــان نیز 
پــس از ســاخت در اختیــار خریــداران قــرار می گیــرد، بیــان کــرد: بــا همــکاری بانــک این 
ــا اطاعــات افــرادی کــه در صنــدوق یکــم ســپرده گذاری  امــکان ایجــاد شــده اســت ت

کردنــد، در اختیــار توســعه گران قــرار بگیــرد.

تیرمــاه ســال جــاری قیمــت تایــر 9درصــد افزایــش داشــت؛ امــا تولیدکننــدگان دوبــاره 
خواســتار افزایــش قیمــت هســتند.

ــه آن  ــه دلیــل وابســتگی صنعــت حمــل و نقــل ب ــی اســت کــه ب ــه کاالهای ــر ازجمل تای
ــر  ــه قیمــت تای ــی ک ــی دارد. در حال ــت خاصــی برخــوردار اســت و نقــش حیات از اهمی
ــا  ــت، ام ــش یاف ــت 9درصــد افزای ــت ســازمان حمای ــا موافق ــاه ســال جــاری ب در تیرم
تولیدکننــدگان تایــر بــه دلیــل افزایــش قیمــت ارز و مــواد اولیــه دوبــاره خواســتار افزایــش 
قیمــت ایــن کاال و ایــن بــار خواســتار افزایــش ۳۰درصــدی ایــن کاال شــدند و درخواســت 

ــد. ــه کرده ان ــز ارائ ــت نی ــه ســازمان حمای خــود را ب
در ایــن زمینــه مصطفــی تنهــا، ســخنگوی انجمن صنفــی تولیدکننــدگان تایــر، در گفت وگو 
بــا میــزان اظهــار کــرده بــود: در تأمیــن مــواد اولیــه داخلــی بــا مشــکل مواجــه هســتیم؛ 
قیمت هــا شــناور اســت و حتــی برخــی تولیدکننــدگان مــواد اولیــه اعــام می کننــد اگــر با 
قیمــت مــا موافقــت نکنیــد، تولیــد را متوقــف می کنیــم. تنهــا گفتــه بــود همــه مــواد اولیه 
مــا جــزو گــروه یــک کاالیــی نیســتند و ارز مــورد نیــاز بخشــی از آن هــا از طریــق ســامانه 
نیمــا تأمیــن می شــود. وی بــا بیــان اینکــه درخواســت افزایــش ۳۰درصــدی قیمــت بــه 
ســازمان حمایــت ارائــه شــده اســت، گفــت: مراحل کارشناســی از ســوی ســازمان حمایت 
انجــام شــده و منتظــر اعــام نتیجــه هســتیم. کارخانه هــا نمی تواننــد بــا ضــرر تولیــد کنند 
و اگــر بخواهنــد بــا زیــان بــه تولیــد ادامــه دهنــد، بــه مــرور از تولیــد بازمی ماننــد؛ بنابرایــن 
ناچــار بــه افزایــش قیمــت هســتند. در حالــی تولیدکننــدگان به دلیــل افزایش قیمــت ارز 
درخواســت افزایــش قیمــت داده انــد کــه دولــت در جدیدتریــن اقــدام خــود در راســتای 
حمایــت از تولیــد داخــل اعــام کــرده مــاده اولیــه تولیــد الســتیک بــا قرارگیــری در گــروه 

یــک شــامل دریافــت ارز ۴۲۰۰ تومانــی می شــود.

نایب رئیــس بنیــاد ملــی گندمــکاران بــا بیــان اینکــه نــرخ ۱۶۰۰ تومانــی گنــدم 
ــد  ــون خری ــاح قان ــرای اص ــت ب ــس خواس ــدگان مجل ــت، از نماین ــش اس رضایت بخ

ــد. ــاش کنن ــی ت تضمین
ــرخ  ــگار مهــر ضمــن اعــام رضایــت از تعییــن ن ــا خبرن ــی در گفت وگــو ب علیقلــی ایمان
۱۶۰۰ تومانــی بــرای گنــدم در شــرایط فعلــی کشــور اظهــار داشــت: مــا از تصمیــم بجــا و 
به موقــع دولــت و افزایــش حــدود ۲۵درصــدی قیمــت خریــد تضمینــی گنــدم نســبت به 
ســال گذشــته رضایــت داریــم. وی اضافــه کــرد: البته بــرای حمایت بیشــتر از کشــاورزان و 

رضایتمنــدی کامــل آنهــا دولــت می توانســت قیمــت بیشــتری اعــام کنــد.
ــدگان کمیســیون کشــاورزی و کمیســیون اقتصــادی  ــری نماین ــه پیگی ــا اشــاره ب وی ب
ــا تشــکل های تولیــدی افــزود: مــا خواهــان  مجلــس شــورای اســامی و دیــدار آنــان ب
ــه  ــز اقــدام شــود؛ ب ــرای اصــاح آن نی ــون ب ــر اجــرای قان آن هســتیم ضمــن نظــارت ب
گونــه ای کــه در تعییــن قیمــت خریــد تضمینــی، وزیــر جهــاد کشــاورزی نقــش تأثیرگــذار 
داشــته باشــد و در ایــن زمینــه در مقابــل مجلــس هــم پاســخگو باشــد. ایمانــی گفــت: 
در قانــون فعلــی وزیــر جهــاد کشــاورزی پیشــنهاددهنده نــرخ، بــه عنــوان متولــی اســت؛ 
امــا تصمیــم نهایــی را شــورای اقتصــاد می گیــرد کــه وزیــر جهــاد کشــاورزی در ایــن شــورا 
فقــط یــک رأی دارد. وی بــه اســتیضاح وزیــر جهــاد کشــاورزی اشــاره کــرد و افــزود: در 
ــی و اجــرای  ــد تضمین ــون خری ــی اجرانشــدن قان موضــوع اســتیضاح، دو مــورد آن یعن
بنــد خ تبصــره ۳۳، ربــط چندانــی بــه وزیــر جهــاد نــدارد؛ زیــرا او وظیفــه خــود را در ایــن 
زمینــه انجــام داده و مقصــر نبــوده اســت. اســتیضاح وزیــر هیچکــدام از ایــن مشــکات را 
حــل نمی کنــد چــون دســتگاه هایی غیــر از وزارت جهادکشــاورزی، در ایــن مــوارد تصمیــم 

گیرنــده هســتند.

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

افزایشواممسکنانبوهسازان
آستانه الستیکخودرودر

افزایشدوبارهقیمت
اصالحقانونخریدتضمینی

محصوالتکشاورزی

عضــو هیئت مدیــره انجمــن ملــی حمایــت از 
حقــوق مصرف کننــدگان گفــت: روزی کــه قیمــت 
ــل در  ــا از قب ــت، کااله ــش یاف ــی افزای دالر جهش
صنــوف موجــود بــود و لحظــه ای قیمــت کاال 
افزایــش یافــت؛ امــا حــال کــه کاهــش قیمــت ارز 
را شــاهد هســتیم، کاهــش قیمت هــا محســوس 
انجــام  به درســتی  نظــارت  چــون  نیســت؛ 

نمی شــود.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم، محمدرضــا کامی، 
مدیــر کل تنظیــم بــازار وزارت صنعــت، دربــاره 
ــا  ــاره قیمت ه ــت: درب ــا گف ــر قیمت ه ــارت ب نظ
ــد  ــن بای ــرد؛ بنابرای ــد شفاف ســازی صــورت گی بای
ــه  ــت ب ــی دس ــا همگ ــت در مؤلفه ه ــه داش توج
دســت هــم بدهیــم تــا آشــفتگی از بــازار دور شــود؛ 
ــد  ــا به واســطه تاطــم ارزی برخــی ســعی دارن ام
ــد در ایــن آشــفتگی  ــار دارن کاالیــی را کــه در اختی
بــه بیشــترین قیمــت بــه  فــروش برســانند و کاال 
را در ایــن زمــان صــادر کننــد. بــا صــادرات، قیمــت 
بعضــی اقــام مثــل گوجه فرنگــی شــاید بــه  نفــع 
تولیدکننــده هــم باشــد کــه بــا ایــن احتســاب بــر 
ــه دســت  ــا رب گوجــه ب ــز ت ــر نی ــای دیگ هزینه ه

ــود. ــزوده می ش ــد، اف ــتری برس مش
کــه  زمانــی  تــا  رقابتــی  بــازار  افــزود:  وی 
ــت از  ــد، حمای ــه آن ورود نکن تقاضــای متورمــی ب
مصرف کننــده را محقــق می کنــد؛ امــا بــا ورود 
 صــادرات تعــادل تقاضــا و عرضــه به هــم می خورد. 

ســتاد تنظیــم بــازار در کاالهــای اساســی و ضروری 
ــن کاالهــا  ــج و روغــن خــروج ای ــل برن مــردم مث
ــرای  ــل تحمــل ب ــوع و قیمــت قاب را از کشــور ممن
ــرده اســت. ــی را مشــخص ک ــده داخل مصرف کنن

کامــی گفــت: در همــه دنیــا مهم تریــن رکــن 
ــد،  ــت می کن ــده حمای ــوق مصرف کنن ــه از حق ک
ــوان  ــا به عن ــتند و م ــا هس ــکل ها و ان جی اوه تش
ــخص  ــد را مش ــت تولی ــازار قیم ــم ب ــتاد تنظی س
ــکل های  ــم تش ــاش کنی ــد ت ــس بای ــم؛ پ کرده ای
مردم نهــاد عملکــرد واحدهــای تولیــد را بــه مــردم 
مشــخص  گران فروش هــا  تــا  دهنــد  نشــان 

شــوند.
نظــر  زیــر  مردم نهــاد  تشــکل های  او گفــت: 
ــازار عضــو  ــم ب ــت و در ســتاد تنظی ســازمان حمای
هســتند؛ بنابرایــن بــرای خدمــت بــه مــردم بایــد 

ــانند. ــردم برس ــوش م ــه گ ــات را ب تخلف
ــت:  ــاف، گف ــاق اصن ــر کل ات ــور، دبی ــی عوض پ عل
ــش  ــی افزای ــد آمادگ ــه تولی ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــرای  ــی ب ــت های پول ــت و سیاس ــرخ ارز را نداش ن
واحدهــای تولیدی مشــخص نبــود، نمی توانســتند 
ــا  ــا ب ــد؛ ام ــخص کنن ــی را مش ــای واقع قیمت ه
ارائــه و مشخص شــدن سیاســت های پولــی بــازار 

بــه ثبــات خواهــد رســید.
واحدهــای صنفــی، آخریــن حلقــه توزیــع و عرضــه 
ــد  ــار واح ــه در اختی ــی ک ــی کاالی ــتند؛ ول کاال هس
صنفــی قــرار داده می شــود، براســاس قوانیــن 

ــده  ــده و تولیدکنن ــت از مصرف کنن ــازمان حمای س
ــد. ــروش می رس ــه  ف ب

ــی  ــروه کاالی ــد گ ــا در چن ــت: کااله ــور گف عوض پ
عرضــه می شــود و واحدهــای صنفــی هیــچ 
بلکــه  ندارنــد؛  کاال  قیمت گــذاری  در  نقشــی 
ــده کاال  ــت درج ش ــاس قیم ــع براس ــبکه توزی ش
ــان  ــام نش ــار و ارق ــاند. آم ــروش می رس ــه  ف را ب
می دهــد ســهم گران فروشــی در بعضــی کاالهــا در 

ــت. ــوده اس ــم ب ــال ک ــه امس هفت ماه
وی گفــت: مــا منکــر افزایــش قیمــت کاالهــا متأثر 
ــش قیمــت دالر  ــا افزای از قیمــت دالر نیســتیم. ب
ــش  ــی افزای ــورت پلکان ــز به ص ــا نی ــت کااله قیم
یافــت؛ ولــی اینکــه گفتــه می شــود یک شــبه 

ــت. ــت نیس ــد، درس ــر ش ــا دوبراب قیمت ه
ــد  ــه واح ــت ک ــن نیس ــر ای ــی منک ــزود: کس او اف
ــد ســرمایه در گــردش داشــته باشــد،  صنفــی بای
ولــی دربــاره واحدهــای تولیــدی کــه انبــار داشــتند 
و عمده فروش هــا براســاس ســامانه ای کــه در 
واحدهــای نظارتــی وجــود دارد، افزایــش قیمت هــا 

بیشــتر بــا نظــارت بــوده اســت.
ــت ارز رخ  ــات در قیم ــی ثب ــت: وقت ــور گف عوض پ
داده، در نظــارت بــر قیمت هــا نیــز بایــد ریشــه یابی 
و کارشناســی به خوبــی انجــام شــود. در رابطــه بــا 
خیلــی از کاالهــا در تأمیــن و توزیــع مشــکل داریم؛ 
مثــل تلفــن همــراه کــه ارتبــاط مســتقیم بــا نــرخ 
ارز دارد و به صــورت صددرصــد وارداتــی اســت. 
ــا  ــه کااله ــی این گون ــد وقت ــان می ده ــا نش آماره
ــد، افزایــش قیمــت  ــاه در گمــرک می مان ــد م چن
ــن  ــا تســهیل در قوانی ــن ب خواهــد داشــت؛ بنابرای
ثبــت ســفارش کاال، شــاهد کاهــش قیمت هــا 

خواهیــم بــود.
فــروش  مکانیــزه  صندوق هــای  افــزود:  وی 
در ســال های قبــل مطــرح شــد و اصنــاف در 
ــنهاد داد؛ ــت پیش ــه دول ــر را ب ــن ام ــال 9۳ ای  س

 امــا بــا توجــه بــه نبــود مکانیــزم، صنــدوق مکانیزه 
ــد. راه اندازی نش

ــن  ــره انجم ــو هیئت مدی ــدی، عض ــد محم محم
ــدگان، گفــت:  ملــی حمایــت از حقــوق مصرف کنن
مــا به عنــوان تشــکل مردمــی مســئول هســتیم و 

بایــد از حقــوق مــردم دفــاع کنیــم.
وی بــا گایــه از اتــاق اصنــاف و ســتاد تنظیــم بــازار 
ــش  ــی افزای ــت دالر جهش ــه قیم ــت: روزی ک گف
ــود و  ــود ب ــوف موج ــل در صن ــا از قب ــت، کااله یاف
لحظــه ای قیمــت کاال افزایــش یافــت؛ امــا حــال 
کــه کاهــش قیمــت ارز را شــاهد هســتیم، کاهــش 
قیمت هــا یــا دیــده نمی شــود یــا محســوس 
انجــام  به درســتی  نظــارت  چــون  نیســت؛ 

نمی شــود.
او افــزود: در انبارهــا کاالهــا موجــود بــود، ولــی بــا 
افزایــش قیمــت دالر و ارز همــان کاالی خریــد قبل 
بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت دالر افزایــش قیمت 

یافــت کــه اتــاق اصنــاف بایــد پاســخگو باشــد.
افزایــش  و  نوســانات  مــا  گفــت:  محمــدی 
قیمت هــا را قبــول داریــم، امــا ســتاد تنظیــم 
وظیفــه تدبیــر بــازار را بــه  عهــده دارد و بایــد 
افزایــش قیمــت را کنتــرل کنــد؛ زیــرا ســتاد تنظیم 
ــزو  ــت ج ــذاری دارد. گوش ــه قیمت گ ــازار وظیف ب
کاالهــای گــروه یــک اســت کــه ســتاد تنظیم بــازار 
وظیفــه دارد قیمــت را کنتــرل کنــد، نــه اینکــه بــرای 
گوشــت وارداتــی قیمت گــذاری کنــد. وقتــی گفتــه 
می شــود در تمــام دنیــا اقتصــاد کشــورها  این گونــه 
ــا  ــد قیمت ه ــه بای ــده نیســت؛ بلک اســت قانع کنن

ــع شــوند. ــه ای باشــد کــه مــردم قان ــه  گون ب
محمــدی بــا انتقــاد از نبــود نظــارت بــر بــازار گفــت: 
در بیشــتر کشــورها تشــکل ها را در جلسات شرکت 
ــت  ــازار حمای ــم ب ــد و از تشــکل ها در تنظی می دهن
ــا در  ــم از م ــار داری ــت انتظ ــا از دول ــود و م می ش

جلســات دعــوت کنــد.

محمدعلــی اســفنانی، معــاون ســازمان تعزیــرات 
بــازار گفــت:  نیــز دربــاره نظــارت  حکومتــی، 
واقعیــت امــر ایــن اســت کــه بــا افزایــش قیمــت 
ــا  ــش قیمــت بســیاری از کااله دالر، شــاهد افزای
ــت ارز،  ــش قیم ــا کاه ــرا ب ــه چ ــا اینک ــم؛ ام بودی
کاهــش قیمت هــا محســوس نبــود، بایــد علــل و 
ریشــه به صــورت کارشناســی بررســی و به صــورت 

ــان شــود. ــی بی مصداق
او گفــت: ســازمان تعزیــرات در جایــی کــه تخلــف 
صــورت گرفتــه، برخــورد کــرده اســت و در بعضــی 
ــرای  ــت؛ ب ــوده اس ــده ب ــا بازدارن ــوارد برخورده م
ــورد و  ــا برخ ــی ب ــوالت لبن ــت محص ــه قیم نمون
ــه  ــش مواج ــا کاه ــرات ب ــازمان تعزی ــارت س نظ

ــت. ــده اس ش
او گفــت: در توزیــع نیــز تخلــف هســت و ســازمان 
تعزیــرات تخلفــات در شــبکه توزیــع کاال را نیز رصد 

ــد. می کن
همچنیــن ســعید باســتانی، عضــو کمیســیون 
ــا  ــت: م ــامی، گف ــورای اس ــس ش ــع مجل صنای
در ســال های گذشــته ســه بــار جهــش ارزی 
داشــتیم؛ بنابرایــن تــا ســامانه جامــع الکترونیک را 
کــه قابــل رصــد باشــد، نداشــته باشــیم، نمی توانیم 
رصــد کنیــم.  واقعــی  به صــورت  را  قیمت هــا 
ــوف  ــت صن ــا، مقاوم ــن راه ه ــی در ای ــع اصل مان
ــامانه  ــن س ــه ای ــا ب ــاد دولت ه ــتن اعتم  و نداش

است.
او افــزود: شــهریور امســال از ســامانه ای رونمایــی 
کارآمــد  و  جامــع  ســامانه  ایــن  امــا  شــد؛ 
نیســت. ســامانه جامــع تجــارت الکترونیــک 
ــود  ــا نب ــا ب ــد؛ ام ــرل می کن ــا را کنت قیمت گذاری ه
ایــن ســامانه بــا افزایــش نــرخ ارز، بــازار عرضــه و 
تقاضــا بــه هــم خــورد و شــبکه توزیــع پنهــان شــد؛ 
ــد؛  ــا را ندارن ــر قیمت ه ــارت ب ــی نظ ــاف توانای اصن

ــت. ــی نیس ــا کاف ــداد بازرس ه ــون تع چ

خ دالر کاهش یافت، اما اجناس ارزان نشد؟ چرا نر

قیمت گـرهکـور

میلیارد یورو، تخصیص ارز 8.6  
برای واردات کاال

روابــط عمومــی بانــک مرکــزی اعــام 
نیمــا  ســامانه  فعالیــت  آغــاز  از  کــرد 
تاکنــون معــادل ۸/۶ میلیــارد یــورو ارز 
بابــت واردات کاالهــا و خدمــات مــورد 
نیــاز کشــور بــرای واردکننــده تأمیــن ارز 

شــده اســت.
۳۰ ۱۲  درصد، کاهش 

قیمت نفت در دو ماه

میلیون عدد، تقاضای 
 سالیانه تلفن همراه

در کشور

نفــت خــام در دو ماه اخیر 30درصد 
افت قیمت داشته است.

تقاضــای تلفــن همــراه در کشــور 
ســالیانه حــدود ۱0 تــا ۱۲ میلیــون 

عــدد اســت.

 اتحادیه طال 
جواهر و سکه 

تهران  $ ۱٬۲۴۸٫۸
  اونس جهانی طال 

یال  ۶٬۸۰۰٬۰۰۰ ر
  سکه یک گرمی

یال  ۱۹٬۸۰۰٬۰۰۰ ر
  نیم سکه بهار آزادی 

یال  ۳۶٬۵۰۰٬۰۰۰ ر
  تمام سکه طرح قدیم

یال  ۳۸٬۵۰۰٬۰۰۰ ر
  تمام سکه طرح جدید 

یال  ۱۵٬۱۷۰٬۰۰۰ ر
  مثقال طال 

یال  ۳٬۴۹۷٬۰۰۰ ر
  گرم طال 

یال  ۱۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ر
  ربع سکه بهار آزادی  
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آگهی مزایده اموال غیرمنقول « 
ــده ای در  ــه مزای ــر دارد جلس ــان در نظ ــارم اصفه ــعبه چه ــی ش ــکام حقوق ــرای اح اج
خصــوص پرونــده اجرایــی کالســه ۹۶۱۰۲۰ج ۴ لــه خانــم صدیقــه کیومرثی پــور و عليه ۱- 
محســن ۲- علــى 3- فاطمــه ۴- طيبــه ۵- حســین ۶اکبــر ۷-زهرا ۸- حســن شــهرت 
همگــی مؤیدنیــا مبنــی بــر مطالبــه مبلــغ ۲۷۴۱3۷۱۷۱ ریــال بابــت محکــوم بــه و هزینــه 
هــای اجرایــی و حــق األجــرای دولتــی در تاریــخ ۹۷/۱۰/۱۷  ســاعت ۱۰:3۰ صبــح در محل 
اجــرای احــکام دادگســتری اصفهــان طبقــه زیرزمیــن اتــاق ۱۸ خیابــان شــهید نیکبخــت 
جهــت فــروش مبلــغ ۱۱3۶۵۲۰۰۰ ریــال بابــت مطالبــات محکــوم لــه از آقــای محســن 
مویــد نیــا و3/۲۸۹حبــه از مالکیــت مرحــوم غالمعلــی مویــد نیــا و ۱/3۶3حبــه مشــاع 
از ســهم االرث آقــای محســن مویــد نیــا حبــه مشــاع از ۷۲حبــه شــش دانــگ ملکــی 
۱۴۴۷ اصلــی بخــش ۴ ثبــت اصفهــان بــا مشــخصات منــدرج در نظریــه کارشناســی کــه 
ذیــال درج شــده اســت ملکــی مرحــوم غالمعلــی مویــد نیــاو اکنــون در تصــرف مالكانــه 
ورثــه مــی باشــد توســط کارشــناس رســمی دادگســتری بــه شــرح ذیــل ارزیابــی شــده 
نظریــه وی مصــون از تعــرض طرفیــن واقــع گردیــده برگــزار نمایــد. طالبیــن خریــد مــی 
تواننــد ظــرف ۵ روز قبــل از جلســه مزایــده بــه نشــانی فــوق مراجعــه و از ملــک بازدیــد 
ــا چــک تضمیــن  ــه صــورت نقــد ی ــا ب ــا همــراه داشــتن ۱۰ درصــد به ــده ب و در روز مزای
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. و مابقــی ثمــن ظــرف حداکثــر یکمــاه پرداخــت واال 
ده درصــد واریــزی بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد. . اوصــاف ملــک مــورد مزایــده 
در خصــوص ارزیابــی پــالک ثبتــی ۱۴۴۷ بخــش ۴ ثبــت اصفهــان بــه اســتحضار مــی 
رســانددر معیــت حامــل ابالغیــه آقــای محســن مویدنیــا از محــل مــورد نظــر بــه آدرس 
اصفهــان، خیابــان احمدآبــاد، کوچــه اســتاد شــریف معمــار )۱۱(، بــن بســت نــگار، بــن 
ــه  ــل نظری ــی مح ــه فن ــس از معاین ــد و پ ــل آم ــد بعم ــالک ۱۹ بازدی ــگار ۲، پ ــت ن بس
ــه  ــق برگ ــی: طب ــت ثبت ــردد. وضعی ــی گ ــاد م ــان ایف ــه و بحضورت ــل تهی کارشناســی ذی
ــان اداره  ــمال اصفه ــش ۴ ش ــی بخ ــماره ۱۴۴۷ اصل ــی ش ــالک ثبت ــک پ ــت مل بازداش
ثبــت اســناد و امــالک مرکــزی اصفهــان ذیــل شــماره ۲۰۹۹۷ در صفحــه ۲۲ دفتــر ۱3۶ 
بــه نســبت ۲۰ ســهم مشــاع از ۷۲ ســهم عرصــه و اعیــان دارای ســند مالکیــت اصلــی بــا 
شــماره چاپــی ۴۵۸۸3۵ و مــورد ثبــت ۱۱۷۶ در صفحــه ۹۴ دفتــر ۸ بــه نســبت ۱۸ ســهم 
ــا شــماره  ــی ب ــه دارای ســند مالکیــت اصل ــان - ربعي مشــاع از ۷۲ ســهم عرصــه و اعی
چابــی ۱۰۰۷۱۵ بنــام آقــای غالمعلــی مؤیدنیــا دارای ســابقه ثبتــی و مــورد بازداشــت قــرار 
گرفتــه اســت. همچنیــن طبــق حامــش برگــه موصــوف مــورد ثبــت صفحــه ۴۴۵ دفتــر 
۹۰ نیــز کــه بــر اســاس ســند مالکیــت ابــرازی بــه شــماره ورقــه۲/۱۴۸3۹و شــماره ثبــت 
۱۲۰۶۵ بــه نســبت یــک دانــگ مشــاع از ۶ دانــگ یــک بــاب خانــه ۱۴۴۷ باقیمانــده نیــز 
مــورد بازداشــت قــرار گرفتــه اســت وضعیــت محــل: به اســتناد نظریه کارشــناس رســمی 
دادگســتری رشــته نقشــه بــرداری و اطالعــات مکانــی مهنــدس مصطفــی بابایــی مــورخ 
۲۸/ 3/ ۹۶ مســاحت ملــک بــه طــور دقیــق 3۵۰ مترمربــع مــی باشــد و بــه اســتناد برگه 
صورتحســاب عــوارض نوســازی و عمــران شــهری صــادره از شــهرداری منطقــه 3 اصفهان 
دارای اعیانــی بــه مســاحت ۲۴۵ متــر مربــع در یــک طبقــه بــا دیوارهــای باربــر خشــتی 
ــاری و  ــاق و انب ــد ات ــه دارای چن ــی بصــورت نیمــه متروک ــی و کاهگل ــر چوب و ســقف تی
محوطــه حیــاط و بــا انشــعابات شــهری آب و فاضــالب و بــرق تــک فــاز و گاز مــی باشــد. 
نظریــه کارشناســی: بــا عنایــت بــه مطالــب فــوق و بررســی جمیــع جهــات دخیــل و بــا 
لحــاظ نمــودن کلیــه اوضــاع و احــوال و مؤلفــه هــای مؤثــر در قضیــه منجملــه وضعیــت 
ثبتــی، کاربــری، متــراژ، موقعیــت محلــی و دسترســی بــه شــبکه شــوارع و معابــر، نــوع 
ــغ  ــه مبل ــوف ب ــالک موص ــگ پ ــر، ارزش کل ۶ دان ــعابات دائ ــی و انش ــح مصرف مصال
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریــال معــادل ششــصد میلیــون تومــان ارزیابــی مــی گــردد. . ۱- در نتیجــه 
ارزش 3/۲۸۹ حبــه مشــاع از ماتــرک مرحــوم بــه مبلــغ ۲۷۴۱۲۷۱۷۱ریــال ارزیابــی کــه 
ــال بابــت حــق األجــرای دولتــی و  ــه مبلــغ ۱۸۲۰۷۹۶۰ ری مقدار۰/۲۱۸حبــه مشــاع آن ب
ــوم  ــات محک ــت مطالب ــال باب ــغ ۲۵۵۹۱۹۲۱۱ ری ــه مبل ــاع آن ب ــه مش ــدار3/۰۷۱ حب مق
لــه ارزیابــی مــی گــردد . ۲- مقــدار ۱/3۶3 حبــه مشــاع از ســهم االرث محكــوم عليــه 
آقــای محســن مویــد نیــا بــه مبلــغ ۱۱3۶۵۲۰۰۰۰ ریــال ارزیابــی مــی گــردد کــه مقــدار 
۰/۰۶۴ حبــه مشــاع آن بــه مبلــغ ۵۴۱۲۰۰۰ ریــال بابــت حــق األجــرای دولتــی و مقــدار 
 ۱/۲۹۹حبــه مشــاع آن بــه مبلــغ ۱۰۸۲۴۰۰۰۰ریــال بابــت مطالبــات محکــوم لــه ارزیابــی 

می گردد 
م الف ۲۸۲۵۸۴  مدیر و دادورز اجرای احکام حقوقی اصفهان 

آگهی مزایده 
اجــرای احــکام شــعبه ۱۷ مدنــی اصفهــان در نظــر دارد مزایــده ای بــا مشــخصات زیــر 
بــر گــزار نمایــد پرونــده کالســه ۹۷۰۴۲۶ ج۱۷ محکــوم لــه: قاســمعلی مزروعــی ســبدانی 
محکــوم عليه:داریــوش صفيــان مــورد مزایــده: فــروش ۲/۱۲۲ حبــه از ۷۲ حبــه پــالک 
ثبتــی فرعــی ۴۲ از اصلــی ۶۷ بخــش ۱۴ ثبــت اصفهــان به خاطــر بدهــی ۴۷۷۷۶۵۵۲3 
ریالــی در حــق محکــوم لــه و ۲3۲۸۶۵۵۱ریــال نیــم عشــر دولتی کــه جمعــا ۵۰۱۰۵۲۰۷۴ 
ریــال مــی باشــد . اوصــاف مــورد مزایــده طبــق نظــر کارشــناس: از محــل وقــوع ملــک 
بــه نشــانی اصفهــان ملــک شــهر خیابــان مفتــح كوچــه فجــر پــالک ۲۲3 مختصــات 
تقریبــی جــی پــی اس: N ۵۱°3۸'۵۲۰۲"E "33۹'۴3°3۲ دارای ســند مالکیــت بــا 
شــماره بازداشــتی الکترونیکــی ۱3۹۷۰۵۸۰۲۰۲۵۰۰۰۶۴۷ بــه نــام آقــای داریــوش صفيان 
ــا شــماره ملــی ۱۲۸۸۸۹۹3۵۱ مالــک شــش دانــگ عرصــه و اعیــان ســند مالکیــت  ب
بــا شــماره چاپــی ۲۹۹۶۸. ســری )ب( ســال ۹۴ واقــع در بخــش ۱۴ ثبــت اصفهــان بــا 
شــماره فرعــی ۴۲ از اصلــی ۶۷ بازدیــد و معاینــه بــه عمــل آورده کــه نتیجــه معاینــات و 
بررســیها بــه شــرح ذیــل اعــالم مــی گــردد ملــک مــورد برســی یــک آپارتمــان در حــال 
ــر  ــن حــدود ۴۴۵ مت ــا مســاحت زمی ــن ب ــر زمی ــه انضمــام زی ــه ب ــار طبق ســاخت چه
مربــع و زیــر بنــای ســاخت حــدود ۱۵۰۰ متــر مربــع بــوده کــه در مرحلــه اجــرای نــازک 
کاری تاسیســات و کاشــی کاری متوقــف شــده اســت. نمــای ســاختمان ترکیــب آجــر 
نمــا و ســنگ و فاقــد پنجــره مــی باشــد. دیوارهــای داخلــی در وضعیــت گــچ وخــاک 
بــوده و در برخــی مواضــع کاشــی کاری انجــام شــده اســت. شــایان ذکــر اســت:  ۱- بــر 
اســاس اظهــارات همســایگان ملــک ایــن آپارتمــان در چنــد مــاه گذشــته  معلــق بــوده 
ــود نقشــه موقعیــت  ــه نب ــا توجــه ب ــوده اســت. ۲- ب و عملیــات اجرایــی آن متوقــف ب
ملــک و عــدم پاســخگویی مالــک بــه تمــاس تلفنــی و بــه طبــع آن عــدم حضــور مالــک 
ــارات خواهــان و استشــهاد  ــر اســاس اظه ــک ب ــی در مل ــت یاب ــد موقعی ــان بازدی در زم
محلــی از همســایگان صــورت گرفتــه اســت. 3- بــه علــت عــدم حضــور مالــک امــکان 
ــر اســاس مشــاهدات از  ــد از داخــل ســاختمان فراهــم نشــد و گــزارش حاضــر ب بازدی
خــارج ســاختمان تنظیــم گردیــده اســت.  بــا توجــه بــه مــوارد فــوق و موقعیــت محــل 
ــغ  ــوق بال ــک ف ــگ از مل ــش دان ــا ارزش کل ش ــوع بن ــان و ن ــه و اعی ــاحت عرص و مس
ــارد و هفتصــد  ــک میلی ــادل ی ــال مع ــارد ری ــده میلی ــا هف ــر ب ــال براب ــر ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ری ب
میلیــون تومــان ارزیابــی مــی گــردد. ضمنــا طبــق گــزارش 3۴۷۹/۹۷ مــورخ ۱3۹۷/۸/۱3 
کالنتــری دادگســتری  اصفهــان ســاختمان بــه صــورت نیمــه کاره بــوده و کســی ســاکن 
نمــی باشــد. زمــان: ۹۷/۱۰/۱۸  ســاعت ۹ صبــح مــکان: خیابــان جــی -خیابــان شــهدای 
ســتار-مجتمع قضایــی شــهید بهشــتی-طبقه دوم -شــعبه ۱۷ اجــرای مدنــی اصفهــان 
طالبیــن خریــد مــی تواننــد ۵ روز قبــل از مزایــده ضمــن هماهنگــی بــا ایــن اجــرا از اموال 
دیــدن کــرده و بــا ســپردن ۱۰ درصــد ارزش امــوال بــه شــماره حســاب ۲۱۷۱۲۹۰۲۱۰۰۰۸ 
بانــک ملــی دادگســتری اصفهــان ارائــه فیــش بــه ایــن اجــرا در جلســه مزایــده شــرکت 
کننــد مزایــده از قیمــت پایــه شــروع مــی شــود پیشــنهاد دهنــده باالتریــن قیمــت برنــده 

مزایــده خواهــد بــود. 
م الف 3۰3۶۴۴ اجرای احکام شعبه ۱۷ اجرای احکام مدنی اصفهان 

آگهی مزایده اموال غیرمنقول « 
اجــرای احــکام حقوقــی شــعبه دوم اصفهــان در نظــر دارد جلســه مزایــده ای در خصوص 
پرونــده اجرایــی کالســه ۹۷۰۶۴۴ج/۲لــه آقــای حســن صالــح و عليــه )اکبــر ۲- پــری 
3- قربانعلــی ۴- اصغــر ۵- ایــران ۶- ابراهیــم شــهرت همگــی صالــح دســتگردی ۷ 
ــه فــروش  ــر مطالب شــهرداری اصفهــان ۸- صديقــه حســن امــی دســتجردی مبنــی ب
ــاعت ۸/3۰  ــخ ۹۷/۱۰/۱۷ س ــان در تاری ــش ۵ اصفه ــماره 3۷۸3 بخ ــی ش ــالک ثبت پ
صبــح در محــل اجــرای احــکام دادگســتری اصفهــان طبقــه زیرزمیــن اتــاق ۱۸ جهــت 
فــروش دانــگ ملکــی بــه پــالک ثبتــی شــماره فرعــی بــا مشــخصات منــدرج در نظریــه 
ــه  ــون در تصــرف مالکان ــن و اکن ــی طرفی ــال درج شــده اســت ملک ــه ذی کارشناســی ک
طرفیــن )خالــی از ســکنه( میباشــد توســط کارشــناس رســمی دادگســتری بــه شــرح 
ذیــل ارزیابــی شــده نظریــه وی مصــون از تعــرض طرفیــن واقــع گردیــده برگــزار نمایــد. 
طالبیــن خریــد مــی تواننــد ظــرف ۵ روز قبــل از جلســه مزایــده بــه نشــانی فــوق مراجعه 
و از ملــک بازدیــد و در روز مزایــده بــا همــراه داشــتن ۱۰ درصــد بهــا بــه صــورت نقــد یــا 
چــک تضمیــن 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 حداکثر 
یکمــاه پرداخــت واال ده درصــد واریــزی بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد.  اوصــاف 
ملــک مــورد مزایــده اصفهــان بلــوار کشــاورز محلــه دســتگرد خیــار کوچــه گلــزار شــهدا 
ــه  ــی معاین ــس از معرف ــر و پ ــدپ ۶۴۷۵۱-۸۱۷۷۹ حاض ــالک ۷۴ ک ــپ پ ــمت چ س
ــانیم:  ــی رس ــی م ــتحضار عال ــی را باس ــارات، چگونگ ــتماع اظه ــل و اس ــد از مح و بازدی
ششــدانگ پــالک 3۸۷3 اصلــی بخــش ۵ ثبــت اصفهــان دارای مالکین مشــاعی اســت 
کــه در موقــع بازدیــد بــه صــورت ۲ بــاب خانــه و راهــرا و در آمــده اســت بــا مســاحت 
۵۱۴/۸۹ متــر مربــع )مطابــق نقشــه ترســیمی آقــای محمدرضا تاکی کارشــناس رســمی 

دادگســتری در رشــته نقشــه بــرداری خانــه اولــی در قســمت جنــوب بــا قدمــت حــدود 
۴۰ ســال در تصــرف آقــای قربانعلــی صالــح دســتگردی بــه صــورت ســازه دیــوار باربــر 
و ســقف تیــر و چــوب و آهــن ، بدنــه کــچ و رنــگ درب پنجــره پروفیــل آهــن و دارای 
انشــعابات شــهری مــی باشــد و خانــه دومــی شــمالی بــه صــورت قدیمــی نیمــه مخروبه 
بــا ســقف تیــرو چــوب و دارای انشــعابات شــهری مــی باشــد لهــذا بــا توجــه بــه موقعیت 
محــل ، مســاحت و کاربــری و عوامــل موثــر در ارزیابــی ارزش کل ششــدانگ پــالک بــه 
مســاحت ۵۱۴/۸۹ متــر مربــع برابــر ۱۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریــال معــادل شــانزده میلیــارد و پانصــد 
میلیــون ریــال بــرآورد و اعــالم مــی گــردد. مطابــق اســتعالم انجــام شــده آقــای قربانعلی 
۱۹ حبــه شــهرداری ۵ حبــه و حســن صالــح ۴۰ حبــه و مرحــوم عبــاس صالــح ۸ حبــه 
مالکیــت داشــته و مطابــق مــاده ۱۰ آئیــن نامــه فــروش امــالک مشــاع وجــوه حامــل از 
فــروش پــس از کســر هزینــه عملیــات اجرایــی بــه نســبت ســهم هــر یــک از مالکیــن 

تقســیم خواهــد شــد. 
م الف ۲۸۲۶۹۰دادورز اجرای احکام حقوقی اصفهان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــع در کــوی  ــی واق ــی ۴۸ فرعــی از ۱ اصل ــالک ثبت ــد حــدود ششــدانگ  پ چــون تحدی
پایتخــت  جــزء بخــش  چهــار حــوزه ثبتــی خوانســار   کــه طبــق ســوابق و پرونــده ثبتــی 
بنــام خانــم بتــول میثمــی  فرزنــد غالمعلــی   در جریــان ثبــت اســت و عملیــات تحدیــد 
حــدود قانونــی آن  بــه عمــل نیامــده اســت اینــک بنــا بــه دســتور قســمت اخیــر مــاده 
۱۵ قانــون ثبــت و طبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود پــالک مرقــوم در روز دوشــنبه 
مــورخ ۱3۹۷/۱۰/۱۰ ســاعت۹ صبــح  در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد، لــذا بــه 
موجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در 
ایــن آگهــی در محــل حضــور یابنــد و اعتراضــات مالکیــن یــا مجاوریــن مطابــق مــاده ۲۰ 
قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی تــا 3۰ روز پذیرفتــه خواهد شــد. 

م الف 3۰۶۴۹۱ تاریخ انتشار : ۱3۹۷/۹/۱۹  
علی جوانی رئیس اداره   ثبت اسناد و امالک خوانسار

اخطار اجرایی
ــتی  ــه دوس ــام: عاطف ــه: ن ــوم علی ــخصات محک ــده ۲۱۵۲/۹۲ش ح مش ــماره پرون  ش
ایرانــی  ۲- قاســم شــاکری  نشــانی محــل اقامــت: هــر دو مجهــول المــکان مشــخصات 
محکــوم لــه: نام:بانــک مهــر اقتصــاد بــه نمایندگــی حمیــد نــوروزی بــه وکالــت ســید 
رضــا طباطبائــی منــش وباوکالــت حامــد منتظریــن   نشــانی محــل اقامــت:۱- اصفهــان 
–خیایــان توحیــد جنــب تــاالر فرشــچیان –سرپرســتی بانک مهــر اقتصــاد ۲- اصفهان خ 
نشــاط روبــروی بانــک ملــی ســاختمان مهر طبقــه اول واحد 3محکــوم به:بــه موجب رای 
شــماره ۷۰۸ تاریــخ ۹3/۴/3۰ حــوزه اصفهــان شــورای حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان 
ــتان  ــی شهرس ــعبه ۶ دادگاه عموم ــخ ۹3/۴/3۰ ش ــماره  ۷۰۸  تاری ــب رای ش ــه موج ب
اصفهــان  کــه قطعیــت یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت به:پرداخــت پرداخــت 
مبلــغ 3۹/۰۰۰/۰۰۰ ریــال بابــت اصــل خواســته بــه صــورت تضامنــی ومبلــغ ۱3۰/۰۰۰ ریــال 
بابــت هزینــه دادرســی ومبلــغ 3۲۰/۰۰۰ریــال هزینــه نشــر آگهــی وحــق الوکالــه وکیــل 
طبــق تعرفــه قانونــی وخســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ سررســید چــک ۹۲/۲/۱لغایــت 
زمــان اجــرای حکــم وپرداخــت نیــم عشــر دولتــی دروجــه صنــدوق جمهــوری اســالمی 
ایران.مــاده 3۴ قانــون اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابالغ شــد، 
محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف مــدت ده 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 و در صورتــی کــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد 
اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجرا 

تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا اعــالم نمایــد 
3۰۷3۵۰ الف شعبه ۶ مجتمع شماره شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
 شــماره پرونــده ۹۶/۸۱۱ مشــخصات محکــوم علیــه: نــام:۱- جــواد فاتحــی ۲- محمــد 
ــول  ــت: مجه ــل اقام ــانی مح ــر   نش ــا ۲- باق ــدر:۱- غالمرض ــام پ ــماعیلی  ن ــا اس رض
المــکان مشــخصات محکــوم له:نــام :شــکرهللا مومنــی  نــام پدر:اســدهللا نشــانی محــل 
اقامــت: اصفهــان دهــق-خ امــام خمینــی )ره(کــوی عارفــان منــزل شــخصی  محکــوم 
به:بــه موجــب رای شــماره ۲۶۲ تاریــخ ۹۷/۴/3۰ حــوزه مهردشــت   شــورای حــل 
ــه محکــوم اســت  ــه اســت.محکوم علی ــت یافت ــاد قطعی اختــالف شهرســتان نجــف آب
ــه  ــزام ب ــی جهــت انتقــال ســند وال ــه انجــام مقدمــات قانون به:محکــوم علیــه اســت ب
ــای  ــه ه ــت هزین ــمی وپرداخ ــر رس ــی از دفات ــند دریک ــدور س ــمی وص ــال سندرس انتق
دادرســی قابــل محاســبه در واحــد اجــرای احــکام مدنــی در حــق محکــوم لــه اجرایــی 
بــه انضمــام نیــم عشــر اجرایــی .مــاده 3۴ قانــون اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائیــه 
بــه محکــوم علیــه ابــالغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف مــدت ده 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 و در صورتــی 
کــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت 
 جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا اعــالم 

نماید
3۰۸۴۹۶ الف شعبه اول مجتمع شماره شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اجرائیه
شــماره اجرائیــه: ۹۷۱۰۴۲۶۷۹۴۱۰۰۴۴۸ شــماره پرونــده: ۹۶۰۹۹۸۶۷۹۴۱۰۰3۸۶  شــماره 
ــه ردیــف  ــم:۹۷/۰۷/۱۴ مشــخصات محکــوم ل ــخ  تنظی ــی شــعبه : ۹۶۰3۸۶ تاری بایگان
نــام:۱- بانــک مهــر اقتصــاد -۲- علیرضــا زمانــی اندوانــی فرزنــد حســین      نشــانی پــل 
آذر –خ توحیــد پ 3   مشــخصات محکــوم علیــه:۱- ســهراب صادقــی محمدیــه –نــام 
پــدر حســینعلی     نشــانی: مجهــول المــکان ۲- غالمرضــا قربانــی –اصفهــان –خ کاوه 
شــهرک ولــی عصــر جنــب امــالک امینــی پ ۵3 مشــخصات نماینــده یــا قائــم مقــام 
قانونــی محکــوم لــه / محکــوم علیــه  حمیــد خرمیــان  اصفهانــی –عبدالرســول –اصفهان 
خ چهــار بــاغ عباســی ط فوقانــی کتــاب فروشــی مرکــزی وکیــل  بانــک مهــر اقتصــاد  
ــه: بموجــب در خواســت اجــرای حکــم مربوطــه  ــوم ب ــی  محک ــی  اندوان علیرضــا زمان
بــه شــماره  ۹۷۱۰۰۹۶۷۹۴۱۰۰۴۲۱وشــماره دادنامــه مربوطــه ۹۶۰۹۹۷۶۷۹۴۱۰3۲3۲ 
محکــوم علیهــا محکــوم انــد بــه صــورت تضامنــی بــه مبلــغ ۱۶3/۸۶۸/۹3۰ بابــت اصــل 
خواســته ومبلــغ ۲/۱۷3/3۶۰ ریــال بابــت هزینــه دادرســی وحــق الوکالــه وکیــل وهزینــه 
نشــر آگهــی طبــق تعرفــه قانونــی وخســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ سررســید چــک بــه 
شــماره ۹۵۲۰۸۸ مــورخ ۹۵/۱۱/۰۶ لغایــت اجــرای حکــم در حــق خواهــان ونیــم عشــر 
حــق االجــرا در حــق اجــرای احــکام .   .   محکــوم علیــه مکلــف اســت از تاریــخ ابــالغ 
ــرای  ــون اج ــاده3۴ قان ــذارد ) م ــرا گ ــع اج ــرا بموق ــاد آن ــرف ده روز مف ــه : ۱- ظ اجرائی
ــی  ــی معرف ــه بدهــد . 3- مال ــرای پرداخــت محکــوم ب ــی ب ــی( .۲- ترتیب احــکام مدن
کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوم بــه از آن میســر باشــد. چنانچــه خــود را قــادر بــه 
اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه امــوال خــود را شــامل تعــداد 
ــه طــور مشــروح مشــتمل  ــر منقــول ، ب ــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول و غی ی
بــر میــزان وجــوه نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری 
ایرانــی یــا خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات دقیــق حســابهای مذکــور و کلیــه اموالــی 
ــات او از اشــخاص ثالــث  ــزد اشــخاص ثالــث دارد و کلیــه مطالب ــه هــر نحــو ن کــه او ب
ونیــز فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان یــک 
ســال  قبــل از طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت اعســار بــه مقــام قضائــی 
ارائــه نمایــد واال بــه در خواســت محکــوم لــه بــاز داشــت مــی شــود) مــواد ۸و3 قانــون 
نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی ۱3۹۴(  .۴- خــودداری محکــوم علیــه از اعــالم کامــل 
صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم ، حبــس تعزیــری در جــه هفــت را در 
پــی دارد. ) مــاده 3۴ قانــون اجــرای احــکام مدنــی و مــاده ۲۰ ق.م.ا و مــاده ۱۶ قانــون 
نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی ۱3۹۴( ۵- انتقــال مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا 
انگیــزه فــرار از ادای دیــن بــه نحــوی کــه باقیمانــده امــوال بــرای پرداخــت دیــون کافــی 
نباشــد موجــب مجــازات تعزیــری درجــه شــش یــا جــزای نقــدی معــادل نصــف محکوم 
بــه یــا هــردو مجــازات مــی شــود. ) مــاده ۲۱ قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 
۱3۹۴(. ۶- چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائــه شــود آزادی محکــوم 
ــا معرفــی کفیــل  ــه ی ــع وثیق ــا تودی ــه ی ــه موافقــت محکــوم ل ــوط ب ــدان من ــه از زن علی
 توســط محکــوم علیــه خواهــد بــود.) تبصــره ۱ مــاده 3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت

 مالی ۱3۹۴(
ــع  ــان )مجتم ــالف اصفه ــر شــعبه ۱۱  شــورای حــل اخت ــف 3۰۹۱۶۸ مســئول دفت م ال

ــع حــرم( شــهدای مداف

اجرائیه
شــماره اجرائیــه: ۹۷۱۰۴۲۶۷۹3۶۰۰۲3۷ شــماره پرونــده: ۹۶۰۹۹۸۶۷۹3۶۰۰3۴3 شــماره 
بایگانــی شــعبه : ۹۶۰3۴۶ تاریــخ  تنظیــم:۱3۹۷/۰۵/۰3 مشــخصات محکــوم لــه ردیــف 
ــالک  ــد پ ــان توحی ــدای خیاب ــل آذر ابت ــر اقتصــاد    نشــانی:اصفهان –پ ــک مه ۱ نام:بان
3مشــخصات محکــوم علیــه: ۱- محمــد حســن اکبــری فرزند : حســت ۲- زهــرا خاکی 
پــور 3- محســن ســلطانی فرزنــد حســن  نشــانی: مجهول المــکان  مشــخصات نماینده 
یــا قائــم مقــام قانونــی محکــوم لــه / محکــوم علیــه  حامــد منتظرین-نــام پدر:اصغــر 
ــر  ــک مه ــل بان ــر –ط ۱وکی ــی ســاختمان مه ــک مل ــروی بان ــان –خ نشــاط روب –اصفه
اقتصــاد واحــد 3 محکــوم بــه :بموجــب در خواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره 

ــه  ــدگان ب ــه ۹۶۰۹۹۷۶۷۹3۶۰۱۴۹۴خوان ــه مربوط ــماره دادنام ۹۷۱۰۰۹۶۷۹3۶۰۰۲۱۹وش
صــورت تضامنــی محکــوم اســت بــه پرداخــت ۱۰۵/۱۴۲/۴۰۱ ریــال بابــت اصــل خواســته 
ــی  ــه نشــر آگه ــت هزین ــال باب ــن دادرســی و۱۲۰/۰۰۰ری ــت هزی ــال باب و۲/۷۴۸/۵۶۰ ری
وحــق الوکالــه ی وکیــل طبــق تعرفــه قانونــی وخســارت تاخیــر تادیــه درمــورد چــک بــه  
شــماره 3۵۰۵۲۱ مــورخ ۱3۹۵/۰۹/۲۰ ازتاریــخ سررســید چــک تــا تاریــخ اجــرای حکــم 
در حــق خواهــان بااحتســاب نیــم عشــر حــق اجــرا.   .   محکــوم علیــه مکلــف اســت 
ــاده3۴  ــذارد ) م ــع اجــرا گ ــرا بموق ــاد آن ــه : ۱- ظــرف ده روز مف ــالغ اجرائی ــخ اب از تاری
ــه بدهــد . 3-  ــرای پرداخــت محکــوم ب ــی ب ــی( .۲- ترتیب ــون اجــرای احــکام مدن قان
مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوم بــه از آن میســر باشــد. چنانچــه 
خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه امــوال خــود را 
شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول و غیــر منقــول ، بــه طــور مشــروح 
مشــتمل بــر میــزان وجــوه نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات مالــی و 
اعتبــاری ایرانــی یــا خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات دقیــق حســابهای مذکــور و کلیه 
اموالــی کــه او بــه هــر نحــو نــزد اشــخاص ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص 
ثالــث ونیــز فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان 
ــه مقــام  ــه ضمیمــه دادخواســت اعســار ب ــل از طــرح دعــوای اعســار ب یــک ســال  قب
قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه در خواســت محکــوم لــه بــاز داشــت مــی شــود) مــواد ۸و3 
قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی ۱3۹۴(  .۴- خــودداری محکــوم علیــه از اعــالم 
کامــل صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم ، حبــس تعزیــری در جــه هفــت 
ــاده ۱۶  ــاده ۲۰ ق.م.ا و م ــی و م ــون اجــرای احــکام مدن ــاده 3۴ قان ــی دارد. ) م را در پ
قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی ۱3۹۴( ۵- انتقــال مــال بــه دیگــری بــه هــر 
نحــو بــا انگیــزه فــرار از ادای دیــن بــه نحــوی کــه باقیمانــده امــوال بــرای پرداخــت دیــون 
کافــی نباشــد موجــب مجــازات تعزیــری درجــه شــش یــا جــزای نقــدی معــادل نصــف 
محکــوم بــه یــا هــردو مجــازات مــی شــود. ) مــاده ۲۱ قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت 
مالــی ۱3۹۴(. ۶- چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائــه شــود آزادی 
محکــوم علیــه از زنــدان منــوط بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا معرفــی 
ــون نحــوه اجــرای  ــاده 3 قان ــود.) تبصــره ۱ م ــد ب ــه خواه ــوم علی ــل توســط محک کفی

محکومیــت مالــی ۱3۹۴(
م الف 3۰۷33۲

منشی شعبه ۶ حقوقی شورای حل اختالف  اصفهان )مجتمع شهید حججی(

اجرائیه
شــماره اجرائیــه: ۹۷۱۰۴۲۶۷۹۶3۰۰۴۰۷ شــماره پرونــده: ۹۲۰۹۹۸۶۷۹۶3۰۰۸۲۹  شــماره 
ــه ردیــف  بایگانــی شــعبه : ۹۲۰۸3۰ تاریــخ  تنظیــم:۹۷/۰۷/۰۲  مشــخصات محکــوم ل
:بانــک مهــر بــه مدیریــت غالمحســن تقی نتاج ملــک شــاه      نشــانی:اصفهان خ توحید 
جنــب تــاالر فرشــچیان ســاختمان مدیریــت   مشــخصات محکــوم علیــه :۱-ابراهیــم 
قاســمی ۲- محمدرضــا عامــری     نشــانی:۱- مجهــول المــکان ۲- اصفهــان کاوه ســه راه 
ملــک شــهر بلــوار ورزشــگاه پ۱۰۲ مشــخصات نماینــده یــا قائــم مقــام قانونــی محکــوم 
ــروی  ــام پــدر اصغر-اصفهــان خ نشــاط روب ــه / محکــوم علیــه  حامــد منتظریــن –ن ل
بانــک ملــی ســاختمان مهــر ط ۱ واحــد 3-وکیــل بانــک مهــر بــه مدیریــت غالمحســن 
ــه  ــه ب ــم مربوط ــرای حک ــت اج ــب درخواس ــه :بموج ــوم ب ــاه  محک ــاج ملکش ــی نت تق
ــوم  ــه ۹۶۰۹۹۷۶۷۹۶3۰۴3۶۴محک ــه مربوط ــماره دادنام ــماره ۹۷۱۰۰۹۶۷۶3۰۰۴۱۰وش ش
علیهــم محکــوم اســت بــه پرداخــت تضامنــی مبلــغ ۲۵۷۰۰۰۰ریــال بابــت اصــل خواســته 
۱۲۶۰۰۰ریــال بابــت هزینــه دادرســی وهزینــه نشــر آگهــی بــه مبلــغ ۱۲۰۰۰۰ ریــال وحــق 
الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه قانونی وهمچنیــن خســارت تاخیر تادیــه از تاریــخ ۹۲/3/۲۸ 
لغایــت صــدور حکــم درحــق محکــوم لــه وپرداخــت نیــم عشــر حــق االجــرا.   .   محکــوم 
علیــه مکلــف اســت از تاریــخ ابــالغ اجرائیــه : ۱- ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا 
گــذارد ) مــاده3۴ قانــون اجــرای احــکام مدنــی( .۲- ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم به 
بدهــد . 3- مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوم به از آن میســر باشــد. 
چنانچــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه امــوال 
خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول و غیــر منقــول ، بــه طــور 
مشــروح مشــتمل بــر میــزان وجــوه نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات 
مالــی و اعتبــاری ایرانــی یــا خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات دقیق حســابهای مذکور 
ــات او از  ــه مطالب ــث دارد و کلی ــزد اشــخاص ثال ــه هــر نحــو ن ــه او ب ــی ک ــه اموال و کلی
اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر دیگــر در امــوال مذکور 
از زمــان یــک ســال  قبــل از طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت اعســار بــه 
مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه در خواســت محکــوم لــه بــاز داشــت مــی شــود) مــواد 
۸و3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی ۱3۹۴(  .۴- خــودداری محکــوم علیــه از 
اعــالم کامــل صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم ، حبــس تعزیــری در جــه 
هفــت را در پــی دارد. ) مــاده 3۴ قانــون اجــرای احــکام مدنــی و مــاده ۲۰ ق.م.ا و مــاده 
۱۶ قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی ۱3۹۴( ۵- انتقــال مــال بــه دیگــری بــه هــر 
نحــو بــا انگیــزه فــرار از ادای دیــن بــه نحــوی کــه باقیمانــده امــوال بــرای پرداخــت دیــون 
کافــی نباشــد موجــب مجــازات تعزیــری درجــه شــش یــا جــزای نقــدی معــادل نصــف 
محکــوم بــه یــا هــردو مجــازات مــی شــود. ) مــاده ۲۱ قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت 
مالــی ۱3۹۴(. ۶- چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائــه شــود آزادی 
محکــوم علیــه از زنــدان منــوط بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا معرفــی 
ــون نحــوه اجــرای  ــاده 3 قان ــود.) تبصــره ۱ م ــد ب ــه خواه ــوم علی ــل توســط محک کفی

محکومیــت مالــی ۱3۹۴(
م الف 3۰۷3۴۴رئیس شعبه 33  حقوقی شورای حل اختالف 

 اجرائیه
شــماره اجرائیــه: ۹۷۱۰۴۲۶۷۹3۶۰۰۲3۸ شــماره پرونــده: ۹۵۰۹۹۸۶۷۹3۶۰۱۴3۱  شــماره 
بایگانــی شــعبه : ۹۵۱۴۴۴ تاریــخ  تنظیــم:۱3۹۷/۰۵/۰3  مشــخصات محکــوم لــه :بانک 
مهــر اقتصــاد نشــانی:ابتدای خیابــان آذر خیابــان توحیدپــالک 3   مشــخصات محکــوم 
علیه:۱-ابراهیــم اســتکی نــام پدر:عبدالرحیــم ۲- روح الــه اســتکی  نــام پدر:علــی 3- 
عبدالکریــم اســتکی  نــام پــدر :عبدالرحیــم     نشــانی: مجهــول المــکان  مشــخصات 
ــام  ــه / محکــوم علیــه حامــد منتظریــن ن ــا قائــم مقــام قانونــی محکــوم ل نماینــده ی
ــل  ــر ط ۱ وکی ــاختمان مه ــی س ــک مل ــروی بان ــاط روب ــان –خ نش ــر –اصفه پدر:اصغ
ــه  ــه ب ــم مربوط ــرای حک ــت اج ــب در خواس ــه: بموج ــوم ب ــر اقتصادمحک ــک مه بان
ــدگان  ــه مربوطــه ۹۶۰۹۹۷۶۷۹3۶۰۰۵۰۲خوان شماره۹۷۱۰۰۹۶۷۹3۶۰۰۲۴۶وشــماره دادنام
ــی از  ــت بخش ــال باب ــغ ۵۶/۲۴۱/۴۹۵ری ــی مبل ــت تضامن ــه پرداخ ــت ب ــوم اس محک
اصــل خواســته و۱/۶۹۱/۰۴۰ ریــال بابــت هزینــه دادرســی وحــق الوکالــه ی وکیــل طبــق 
تعرفــه ی قانونــی وخســارت تاخیــر تادیــه در مــورد چــک بــه شــماره ۴33۴۷۰مــورخ 
۱3۹۲/۰۲/۱۲ ازتاریــخ سررســید تاتاریــخ اجــرای حکــم در حــق خواهــان بااحتســاب نیــم 
عشــر حــق االجــرا.  .   محکــوم علیــه مکلــف اســت از تاریــخ ابــالغ اجرائیــه : ۱- ظــرف 
ــی( .۲-  ــون اجــرای احــکام مدن ــاده3۴ قان ــذارد ) م ــع اجــرا گ ــرا بموق ــاد آن ده روز مف
ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد . 3- مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم 
ــاد  ــرای مف ــه اج ــادر ب ــود را ق ــه خ ــد. چنانچ ــر باش ــه از آن میس ــوم ب ــتیفا محک و اس
ــا مقــدار و  ــه امــوال خــود را شــامل تعــداد ی ــد ظــرف ســی روز کلی ــد بای ــه ندان اجرایی
ــزان  ــر می ــه طــور مشــروح مشــتمل ب ــول ، ب ــر منق ــول و غی ــوال منق ــه ام قیمــت هم
ــی  ــاری ایران ــی و اعتب ــا و موسســات مال ــزد بانکه ــوان ن ــر عن ــه ه ــه ب ــدی ک وجــوه نق
ــه همــراه مشــخصات دقیــق حســابهای مذکــور و کلیــه اموالــی کــه  یــا خارجــی دارد ب
او بــه هــر نحــو نــزد اشــخاص ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیــز 
فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال  
قبــل از طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه 
نمایــد واال بــه در خواســت محکــوم لــه بــاز داشــت مــی شــود) مــواد ۸و3 قانــون نحــوه 
اجــرای محکومیــت مالــی ۱3۹۴(  .۴- خــودداری محکــوم علیــه از اعــالم کامــل صــورت 
امــوال بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم ، حبــس تعزیــری در جــه هفــت را در پــی دارد. 
ــوه  ــون نح ــاده ۱۶ قان ــاده ۲۰ ق.م.ا و م ــی و م ــکام مدن ــرای اح ــون اج ــاده 3۴ قان ) م
اجــرای محکومیــت مالــی ۱3۹۴( ۵- انتقــال مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه 
فــرار از ادای دیــن بــه نحــوی کــه باقیمانــده امــوال بــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد 
موجــب مجــازات تعزیــری درجــه شــش یــا جــزای نقــدی معــادل نصــف محکــوم بــه یا 
هــردو مجــازات مــی شــود. ) مــاده ۲۱ قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی ۱3۹۴(. 
۶- چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائــه شــود آزادی محکــوم علیــه 
از زنــدان منــوط بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا معرفــی کفیــل توســط 
 محکــوم علیــه خواهــد بــود.) تبصــره ۱ مــاده 3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی

)۱3۹۴
م الف 3۰۷33۷ منشی شعبه ۶ حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

اجرائیه
شــماره اجرائیــه: ۹۷۱۰۴۲۶۷۹۵۶۰۰۱۵3 شــماره پرونــده: ۹۶۰۹۹۸۶۷۹۵۶۰۰۷33  شــماره 
ــف  ــه ردی ــوم ل ــم: ۹۷/۶/3 مشــخصات محک ــخ  تنظی ــی شــعبه : ۹۶۰۷33 تاری بایگان
ــوی  )  ــواب صف ــان خ ن ــانی: اصفه ــا      نش ــعید رض ــفقی فرزندس ــا مش ــام رض ۱ ن
صمدیــه (  پاســاژ ارشــاد  ابــزار مبیــن  پــالک ۲۴۶ کدپســتی  ۸۱۸3۶۱۵۴3۱ کــد ملــی 
ــاس  ــه عب ــوم علی ــخصات محک ــراه ۰۹۱333۸۵۴۱۱    مش ــن هم ۱۲۷۰۴۹3۸۵۱ تلف
ــی  ــام قانون ــم مق ــا قائ ــده ی ــخصات نماین ــکان  مش ــول الم ــانی: مجه ــدی    نش عاب
محکــوم لــه / محکــوم علیــه  محکــوم بــه: بموجــب در خواســت اجــرای  حکــم مربوطــه  
بــه شــماره و شــماره دادنامــه  مربوطــه  محکــوم علیــه  محکــوم اســت  بــه پرداخــت 

مبلــغ ۱۶۵۰۰۰۰۰۰ ریــال  بعنــوان اصــل خواســته  و مبلــغ 3۲۰۲۵۰۰ ریــال بابــت هزینــه 
دادرســی  و خســارت  تاخیــر تادیــه  از تاریــخ ۹۵/۱۲/۱۵ لغایــت  زمــان وصــول و ابطــال  
ــه  ــالغ اجرائی ــخ اب ــت از تاری ــف اس ــه مکل ــوم علی ــه    .   محک ــوم ل ــق  محک آن در ح
ــکام  ــرای اح ــون اج ــاده3۴ قان ــذارد ) م ــرا گ ــع اج ــرا بموق ــاد آن ــرف ده روز مف : ۱- ظ
مدنــی( .۲- ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد . 3- مالــی معرفــی کنــد کــه 
اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوم بــه از آن میســر باشــد. چنانچــه خــود را قــادر بــه اجــرای 
مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه امــوال خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار 
و قیمــت همــه امــوال منقــول و غیــر منقــول ، بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر میــزان 
وجــوه نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری ایرانــی یــا 
خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات دقیــق حســابهای مذکــور و کلیــه اموالــی کــه او بــه 
هــر نحــو نــزد اشــخاص ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت 
نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال  قبــل از 
طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال 
بــه در خواســت محکــوم لــه بــاز داشــت مــی شــود) مــواد ۸و3 قانــون نحــوه اجــرای 
محکومیــت مالــی ۱3۹۴(  .۴- خــودداری محکــوم علیــه از اعــالم کامــل صــورت امــوال 
بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم ، حبــس تعزیــری در جــه هفــت را در پــی دارد. ) مــاده 
ــرای  ــوه اج ــون نح ــاده ۱۶ قان ــاده ۲۰ ق.م.ا و م ــی و م ــکام مدن ــرای اح ــون اج 3۴ قان
محکومیــت مالــی ۱3۹۴( ۵- انتقــال مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار از 
ادای دیــن بــه نحــوی کــه باقیمانــده امــوال بــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب 
مجــازات تعزیــری درجــه شــش یــا جــزای نقــدی معــادل نصــف محکــوم بــه یــا هــردو 
ــی ۱3۹۴(. ۶-  ــون نحــوه اجــرای محکومیــت مال ــاده ۲۱ قان مجــازات مــی شــود. ) م
ــه از  ــوم علی ــه شــود آزادی محک ــت ســی روز ارائ ــس از مهل ــوال پ چنانچــه صــورت ام
ــل توســط  ــا معرفــی کفی ــه ی ــع وثیق ــا تودی ــه ی ــه موافقــت محکــوم ل ــوط ب ــدان من زن
 محکــوم علیــه خواهــد بــود.) تبصــره ۱ مــاده 3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی

)۱3۹۴ 
ــی  ــالف شــعبه ۲۶ حقوق ــر  شــعبه شــورای حــل اخت ــف 3۰۶۴۲3  مســئول دفت م ال

ــان  ــالف  اصفه شــورای حــل اخت

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــه  ــه شــرح دادخواســت ب ــه  شناســنامه شــماره ۱۲3۲ ب ــی ب ــم برات ــم انیــس خان خان
کالســه ۱۲۸۱/۹۷ از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیح 
داده کــه شــادروان آقــا محمــد براتــی بــه شــماره شناســنامه 3۶۹ در تاریــخ ۹۶/۱۰/۱۵ 
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر 
اســت بــه ۱( ایــران براتــی فرزنــد حســین بــه ش ش ۵۵۰  ،  ۲( تــوران براتــی فرزنــد 
حســین بــه ش ش 333۶۷  ،  3( فاطمــه براتــی فرزنــد حســین بــه ش ش ۲۶۸  ،  
۴( انیــس خانــم براتــی فرزنــد آقــا حســین بــه ش ش ۱۲3۲ ، خواهرهــای متوفــی ،   
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت و یــک مرتبــه 
آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنمامــه از متوفــی /متوفیــه 
نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا  تقدیــم دارد واال گواهــی 

صــادر خواهــد شــد .
  قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان ، مجتبی زراعت  شناسه 3۱۱۰۹۰
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تبریزفالح
Fallah@gmail.com

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت آذربایجان 
اجــرای  تکلیــف  تعییــن  بــرای  شــرقی 
پتروشــیمی  زیســت محیطی  طرح هــای 
روزه   5 ضرب االجــل  تبریــز  پاالیشــگاه  و 

مشــخص کــرد. 
ــد  ــز، حمی ــا در تبری ــگار م ــزارش خبرن ــه گ ب
ــران  ــا مدی ــترک ب ــت مش ــمی در نشس قاس
پتروشــیمی  و  نفــت  پاالیــش  شــرکت 
ــای  ــع طرح ه ــه موق ــدم اجــرای ب ــز از ع تبری
بــزرگ  واحــد  دو  ایــن  زیســت محیطی 
ــیمی  ــت: پتروش ــرد و گف ــاد ک ــی انتق صنعت
تبریــز از برنامــه زمانبنــدی اجــرای طرح هــای 

ــال  ــک س ــت محیطی، ی ــار زیس ــش آث کاه
عقــب اســت و بحث هایــی کــه دربــاره علــت 
آن مطــرح می شــود، اصــل موضــوع آالیندگــی 

را حــل نمی کنــد. 
وی خطــاب بــه مدیرعامــل پتروشــیمی تبریز 
افــزود: اقداماتــی کــه در راســتای کاهــش آثــار 
زیســت محیطی بایــد انجــام می دادیــد، از 
برنامــه زمانبنــدی ارائــه شــده عقــب هســتند. 
قاســمی ادامــه داد: شــما و همــه مــا در ایــن 
شــهر زندگــی می کنیــم و همــه مــا به توســعه 
ــا  ــراه ب ــد هم ــا توســعه بای ــم؛ ام ــاد داری اعتق
اصــول و رعایــت ضوابــط زیســت محیطی 

باشــد تــا پایــدار بمانــد. 
وی تأکیــد کــرد: از ایــن لحظــه اعــالم می کنــم 

هیــچ طــرح توســعه ای در رابطــه با پاالیشــگاه 
و پتروشــیمی تبریــز، تــا اجــرای کامــل 
طرح هــای کاهــش آثــار زیســت محیطی ایــن 

دو شــرکت نبایــد انجــام شــود. 
ــای  ــر طرح ه ــت: اگ ــئول گف ــام مس ــن مق ای
ــار زیســت محیطی پتروشــیمی و  کاهــش آث
پاالیشــگاه تبریــز، براســاس برنامــه زمانبندی 
اجــرا نشــوند، مجــددا اقدامــات قانونی توســط 
ــه عمــل  ــط زیســت اســتان ب حفاظــت محی

خواهــد آمــد.
قاســمی افزود: شــما دنبــال تولید، اشــتغال و 
ســود هســتید و بایــد بــه دنبــال حفــظ محیط 
زیســت هــم باشــید. مــا تاکنون تعامل بســیار 
خوبــی بــا دو شــرکت پتروشــیمی و پاالیــش 

ــی اشــکال  ــا وقت ــز داشــته ایم؛ ام ــت تبری نف
فنــی در سیســتم پیــش می آیــد انتظــار ایــن 
اســت کــه بــا حداکثــر تــوان در صــدد رفــع آن 

برآییــد و آن را حــل کنیــد. 
وی ادامــه داد: مــن بــه عنــوان مدیــرکل 
بایــد  اســتان  زیســت  حفاظــت محیــط 
بــه مــردم پاســخ بدهــم. پتروشــیمی و 
ــر کنتــرل آلودگــی  پاالیشــگاه تبریــز عــالوه ب
هــوا، مســئولیت های اجتماعــی در قبــال 
 مــردم کجــوار دارنــد کــه بایــد بــه آن هــا عمــل

کنند. 
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت آذربایجان 
شــرقی در ادامــه ایــن نشســت، دســتور 
ــرای بررســی  ــه ای مشــترک ب تشــکیل کمیت

شــرکت  دو  زیســت محیطی  وضعیــت 
ــز را داد و  ــت تبری ــش نف ــیمی و پاالی پتروش
گفــت: اگــر بخشــی نگری کنیــم در هیــچ 

ــد.  ــم ش ــق نخواهی ــوزه ای موف ح
بــرای کشــور اشــتغال، تولیــد و اقتصــاد 
مهم انــد؛ امــا مهم تــر از آن هــا محیــط زیســت 

ــت.  ــردم اس ــالمت م و س
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت آذربایجان 
ــوی  ــد جل ــا بای ــه قطع ــان اینک ــا بی شــرقی ب
آلودگــی پاالیشــگاه و پتروشــیمی تبریز گرفته 
شــود، تأکیــد کــرد: بایــد تکلیــف ایــن موضوع 
مشــخص شــود و برنامــه اجــرای طرح هــای 
ــار زیســت محیطی پتروشــیمی و  کاهــش آث

پاالیشــگاه تبریــز ارائــه شــود.
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اخبار کوتاه
مدیرعامل شرکت برق اردبیل عنوان کرد:

 قصور ادارات اردبیل 
در نصب پنل های خورشیدی

اردبیلعفت آقایاری
E.Aghayari@eskimia.ir

مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل گفت: 
بــا وجــود مصوبــه هیئــت دولــت در خصــوص نصــب پنل های 
ــت دســتگاه  ــط هف ــا شــهریورماه امســال، فق خورشــیدی ت

اداری اردبیــل ایــن دســتورالعمل را اجرایــی کرده انــد.
حســن محمــدی در نشســت خبــری بــا خبرنــگاران اســتان 
ــی  ــی، تمام ــه ابالغ ــاس مصوب ــرد: براس ــح ک ــل تصری اردبی
دســتگاه های ادارای بایــد دســت کم ۲۰ درصــد از انــرژی مــورد 
نیــاز خــود را از طریــق انرژی هــای خورشــیدی تأمیــن کننــد.

ــی  ــش خصوص ــدی بخ ــرورت ورود ج ــه ض ــاره ب ــا اش وی ب
بــرای گســترش اســتفاده از پنل هــای خورشــیدی در تمامــی 
واحدهــای صنعتــی، تولیــدی، ادارات و واحدهــای مســکونی 
ــل ۳۷۰  ــرق اســتان اردبی ــه مصــرف ب ــزود: در شــرایطی ک اف
ــگاوات  ــد ۲۳ م ــرای تولی ــای الزم ب ــت مجوزه ــگاوات اس م
ــی  ــده؛ ول ــادر ش ــیدی ص ــای خورش ــق پنل ه ــرق از طری ب
فقــط زیــر نیــم درصــد انــرژی موجــود از طریــق بهره گیــری از 

ــوند. ــن می ش ــیدی تأمی ــلول های خورش س
ــل  ــتان اردبی ــرق اس ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
اضافــه کــرد: ســرمایه اولیــه ای کــه بــرای بهره منــدی از 
ــه  ــا کاهــش هزین ــد ب ــرژی خورشــیدی اختصــاص می یاب ان
ــا ســه ســال  ــرق، ظــرف یــک ت ــی در مصــرف ب و صرفه جوی

ــد. ــد ش ــران خواه ــده جب آین
ــف  ــل ادارات مختل ــدم تمای ــرای ع ــی ب ــدی از علت یاب محم
اســتان اردبیــل در بهره منــدی از انــرژی خورشــیدی خبــر داد و 
افــزود: دســتگاه های اجرایــی براســاس مصوبــه هیئــت دولت 
بــرای صرفه جویــی در هزینه هــا و احتــرام بــه محیــط زیســت 

بایــد در اجرایــی کــردن ایــن اقــدام پیشــگام شــوند.
ــرق در بســیاری  ــع ب ــه اینکــه در عرصــه توزی ــا اشــاره ب وی ب
ــه داد:  ــم، ادام ــرار داری ــری ق از شــاخص ها در ســطح بی نظی
ظرفیــت تولیــد بــرق در اردبیــل بیــش از ســه برابــر مصــرف 
اســتان بــوده و از زیرســاخت های انتقــال دو برابــری برخــوردار 

. هستیم

برگزاری جلسه هم اندیشی 
 مسائل زیست محیطی 

در کرمانشاه
کرمانشاهمنیردشتی

Dashti@eskimia.ir

جلســه هم اندیشــی و نشســت در خصــوص تعامالت بیشــتر 
در رابطــه بــا مســائل زیســت محیطی، هــم راســتا بــا اهــداف 
اداره محیــط زیســت و شــرکت بهره بــرداری نفــت و گاز غرب از 
ــل انجــام اندازه گیری هــای آالینده هــای زیســت محیطی  قبی
در قالــب طــرح خوداظهــاری و پایــش آنالیــن و... بــا حضــور 
هاشــمی، مدیــرکل محیــط زیســت اســتان ایــالم و معاونیــن 
ــالم و  ــران و ای ــتان دهل ــت شهرس ــط زیس ــای محی و رؤس
ناصری پــور مدیــر عامــل،  کاظمــی مدیــر عملیــات، رؤســای 
مناطــق عملیاتــی چشــمه خــوش، دهلــران، ســرکان، نفــت 
شــهر، تنــگ بیجــار، فتاحی رئیــس HSE، شــیرزادیان رئیس 
مهندســی ســاختمان و کاظمــی رئیــس حراســت برگزار شــد.
 HSE در ابتــدای ایــن نشســت، مدیرعامــل محتــرم و رئیــس
ــه گزارشــی از فعالیت هــا و اقدامــات انجــام شــده در  ــه ارائ ب
راســتای حــذف حوضچه هــای خاکــی و احــداث الگون هــای 
بتونــی و دارای عایــق ژئــو ممبــران و اقدامــات اصالحــی انجام 
ــدازی  ــوا و راه ان ــی ه ــش آلودگ ــرای کاه ــد، ب ــده در فراین ش
سیســتم های تزریــق پســاب های صنعتــی بــه داخــل 
چاه هــای غیــر فعــال و نصــب و راه انــدازی پکیج هــای تصفیــه 

فاضــالب در نواحــی عملیاتــی پرداختنــد.
در ادامــه ایــن جلســه، راهکارهــای جلوگیــری از آلودگی هــا و 
حــوادث زیســت محیطی مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت 
و مدیــرکل محیــط زیســت اســتان ایــالم و معاونیــن وی نیــز 
ــرکت  ــطح ش ــه در س ــورت گرفت ــات ص ــد از اقدام ــه تمجی ب
بهره بــرداری نفــت و گاز غــرب در راســتای حفــظ محیــط 
ــد  ــن رون ــد ای ــدواری نمودن ــار امی ــد و اظه ــت پرداختن زیس

کمــاکان ادامــه یابــد.

مدیر عامل شرکت مهندسی آبفای کشور:

 زمستان کم بارشی 
خواهیم داشت

زهرا افضلیان
Z.Afzaleian@eskimia.ir

یزد

مدیرعامــل شــرکت مهندســی آب و فاضــالب کشــور گفــت: 
باوجــود وضعیــت مناســب بارندگــی در پاییــز، بــه پیش بینــی 
ســازمان هواشناســی زمســتان کــم بارشــی خواهیــم داشــت؛ 
ــزد  ــتان ی ــیم در اس ــته باش ــا را نداش ــه  بارش ه ــا ادام ــر م اگ

نمی توانیــم منابــع آب محلــی را تأمیــن کنیــم.
ــران عامــل و پرســنل  ــا مدی ــاز در نشســت ب حمیدرضــا جانب
ــا اشــاره  شــرکت آبفــای شــهری و روســتایی اســتان یــزد، ب
ــار  ــزد در تابســتان ســال 9۷ اظه ــی اســتان ی ــه شــرایط آب ب
داشــت: از تمــام همــکاران صنعــت آب اســتان تقدیــر و 
تشــکر دارم کــه ایــن تابســتان ســخت را بــه پشــتوانه  صبــر و 
نجابــت مــردم شــریف یــزد و تــالش کارشناســان، بــه گونــه ای 
مدیریــت کردنــد کــه باوجــود مشــکالت زیاد، مشــکلی متوجه 
اســتان و کشــور نشــد و ارتقــاء اعتمــاد مــردم وظیفــه تمــام 

ــت. ــوزه آب اس ــت اندرکاران ح دس
وی افــزود: اگــر مباحــث مربــوط بــه آب و دیگــر مســائل در 
ــی مطــرح نشــود، حــل نخواهــد شــد و آنچــه  حیطــه قانون
کــه مــن توصیــه می کنــم ایــن اســت کــه در عرصــه ســخت 
آب، مــردم بایــد بداننــد کــه گروهــی هســتند کــه مباحــث را از 
لحــاظ کارشناســی و در مجــرای قانونــی مطــرح می کننــد تــا 

در شــرایط ســخت در کنــار شــما باشــند.
مدیرعامــل شــرکت مهندســی آب و فاضالب کشــور بیــان کرد: 
باوجــود وضعیــت مناســب بارندگــی در پاییــز، بــه پیش بینــی 
ســازمان هواشناســی، زمســتان کــم بارشــی خواهیــم داشــت؛ 
اگــر مــا ادامــه  بارش هــا را نداشــته باشــیم در اســتان 
ــا در  ــم ی ــن کنی ــی را تأمی ــع آب محل ــم مناب ــزد نمی توانی ی
ــد  ــن می کن ــی را تأمی ــی از آب انتفال ــه بخش ــاخه ها ک سرش
مشــکالت مــا پــا بــر جاســت و بایــد توجــه داشــت، حتــی 
اگــر ســالی پــر بــاران هــم داشــته باشــیم، خشکســالی های 
ــران نخواهــد  ــه راحتــی جب تجمعــی در ســال های گذشــته ب

شــد.

ح کرد: مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی مطر

یز یست آذربایجان شرقی به پتروشیمی و پاالیشگاه تبر ضرب االجل حفاظت محیط ز

گوشه و کنار
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 

سمنان خبر داد:
آموزش مفاهیم مدیریت پسماند 

در مدارس متوسطه
سمنانمهسازیاری

M.Zyari@eskimia.ir

مدیرعامــل ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری ســمنان از آغــاز 
آمــوزش مفاهیــم مدیریــت پســماند بــرای اولیــن ســال در مــدارس 

متوســطه دوره اول خبــر داد. 
ــی  ــه ف ــی و تفاهم نام ــی هماهنگ ــت: ط ــدی گف ــا پیون حمیدرض
ــازمان  ــمنان و س ــتان س ــرورش شهرس ــوزش و پ ــن اداره آم مابی
مدیریــت پســماند و براســاس برنامه ریزی هــای پیش بینــی شــده 
ــت  ــوزش ســازمان مدیری ــزی شــده از ســوی واحــد آم و برنامه ری
ــا  ــوزان ب ــه بیشــتر دانش آم ــر چ ــور آشــنایی ه ــه منظ پســماند، ب
ــرح  ــرای ط ــه اج ــدام ب ــازمان اق ــماند، س ــت پس ــم مدیری مفاهی

ــت. ــرده اس ــوص ک ــن خص ــدارس در ای ــی در م آموزش
ــژه  ــر بیــان کــرد: ایــن طــرح آموزشــی وی وی در تشــریح ایــن خب
متوســطه دوره اول، بــرای اولیــن ســال تحصیلــی، همــراه بــا 
ــور  ــا حض ــتانی ب ــش دبس ــی و پی ــدارس ابتدای ــای م آموزش ه
ــن،  ــه 1۲ فروردی ــوزش در مدرســه متوســطه دختران کارشــناس آم
آغــاز و  نهــم  و  پایــه هفتــم، هشــتم  بــرای 161 دانش آمــوز 
دانش آموختــگان بــا مفاهیــم مدیریــت پســماند، راه هــای کاهــش 

ــدند. ــنا ش ــداء آش ــه از مب ــک زبال ــد تفکی ــه و فوای ــد زبال تولی
ــرح  ــن ط ــرد: ای ــان ک ــر نش ــان، خاط ــئول در پای ــام مس ــن مق ای
ــا  ــرا و ت ــه اج ــطه دوره اول دختران ــه متوس ــی در 19 مدرس آموزش
پایــان دی مــاه اتمــام می یابــد. آمــوزش ســالیانه بــا هزینــه ای بالــغ 
ــز،  ــورها، جوای ــای بروش ــامل هزینه ه ــان ش ــون توم ــر ۲5۰ میلی ب
ــی،  ــای آموزش ــه ابزاره ــا، تهی ــات، بنره ــا، تبلیغ ــان، هدای کارشناس
اطالعیــه و تصویربرداری هــا اســت کــه از ۷ مهــر تاکنــون، آمــوزش 
در مــدارس ابتدایــی و پیــش دبســتانی ادامــه دارد. امیــد اســت بــا 
ــاک  ــهری پ ــاهد ش ــگان ش ــریان و دانش آموخت ــارکت همش مش

باشــیم.

گیالنزلیخا صفری
Z.Safari@eskimia.ir

ــرکت  ــوط ش ــرات خط ــس اداره تعمی رئی
در  گیــالن  منطقــه ای  بــرق  ســهامی 
ــی های  ــرورت آسیب شناس ــوص ض خص
ایــن  گفــت:  شــده  انجــام 
ــان دهنده  ــع نش ــی ها در واق آسیب شناس
ایــن اســت کــه در چــه نقاطــی احتمــال 
و  انتقــال  خطــوط  بــه  آســیب پذیری 
ــود دارد  ــالن وج ــتان گی ــع اس ــوق توزی ف
تــا بــا شناســایی آن، راهکارهــای الزم 
بــرای رفــع آن اتخــاذ شود.سیب شناســی 
ــاظ  ــع از لح ــوق توزی ــال و ف ــوط انتق خط
ــاده  ــیر ج ــده در مس ــع ش ــای واق برج ه

خودروهــای  برخــورد  احتمــال  کــه 
انجــام دارد،  آنهــا وجــود  بــا   عبــوری 

شد.
مهــران صدر ممتــاز، رئیــس اداره تعمیرات 
خطــوط شــرکت ســهامی بــرق منطقــه ای 
گیــالن بــا بیــان اینکــه خطــوط انتقــال و 
فــوق توزیــع، شــریان های اصلــی صنعــت 
بــرق در راســتای انتقال برق به مشــترکین 
عزیــز هســتند گفــت: بــا توجه به ضــرورت 
و اهمیــت خطــوط انتقــال و فــوق توزیع که 
در واقــع شــریان های اصلــی صنعــت بــرق 
در راســتای انتقــال بــرق پایــدار و مطمئــن 
بــه مصرف کننــدگان محتــرم اســت، عالوه 
بــر احــداث ایــن خطــوط، نگهداشــت آنهــا 

نیــز از اهمیــت بــه ســزایی برخوردار اســت 
و کوچک تریــن غفلــت در ایــن زمینــه، 
صدمــات جبران ناپذیــری بــه بــار خواهــد 

آورد.
مهــران صدر ممتــاز، رئیــس اداره تعمیرات 
خطــوط شــرکت ســهامی بــرق منطقــه ای 
گیــالن افــزود: در راســتای ایــن مهــم و در 
ــرای یکــی از  ــه ایجــاد شــده ب ــی حادث پ
دکل هــای خــط دو مــداره ســیاهکلده بــه 
الهیجــان یــک، کــه بــه علــت برخــورد یک 
ــده  ــارج ش ــدار خ ــون از م ــتگاه کامی دس
ــای  ــی دکل ه ــی تمام ــود، آسیب شناس ب
خطــوط انتقــال و فــوق توزیــع در اولویــت 
ویــژه قــرار گرفــت. در واقــع ایــن پــروژه بــا 
توجــه بــه ایــن ایــده کــه پیشــگیری بهتــر 
از درمــان اســت، از اهمیــت فوق العــاده ای 
 برخــوردار شــد و در دســتور کار شــرکت قرار 

گرفت.
ــرکت  ــوط ش ــرات خط ــس اداره تعمی رئی
ســهامی بــرق منطقــه ای گیــالن تصریــح 
ــه و شــبانه روزی  ــالش بی وقف ــا ت ــرد: ب ک
کارکنــان بــرق گیــالن، آسیب شناســی 
خطــوط انتقــال و فــوق توزیــع انجــام 
شــد کــه نتایــج حاصلــه بیانگــر ایــن 
بــود کــه تعــداد ۷ دکل خطــوط ۲۳۰ 
نیــروگاه  نیــروگاه گیــالن-  کیلوولــت 
چابکســر،   – ســیادتی   لوشــان، 
نیــروگاه گیالن-رشــت شــمالی،نیروگاه 
ــره ســر و ســیادتی-  گیــالن – نیــروگاه پ

پونــل در مســیر جــاده کــه احتمــال برخورد 
ــا وجــود دارد،  ــا آنه ــوری ب خودروهــای عب

ــده اند. ــع ش واق

خصــوص  ممتــازدر  صــدر  مهــران 
آسیب شناســی خطــوط 6۳ کیلوولــت 
 6۳ خطــوط  آسیب شناســی  گفــت: 
کیلوولــت نیــز نشــان داد کــه 6۲ دکل 
 – مقــدم  چــوکا،  ســیادتی-  خطــوط 
قلی پــور، نفــوت – صومعه ســرا، ســیادتی 
– مقــدم، عضــدی – الهیجــان 1، انصــاری 
 – رودســر ۲، رحیم آبــادی- ســیاهگلده، 
صومعه  ســرا – پونــل، پونــل– هشــتپر، 
آســتارا، رشــت شــمالی –  هشــتپر- 
ــدم،  ــمالی – مق ــت ش ــه، رش  بی بی حوری
پونــل،   – کاویــان   – حوریــه   بی بــی 
ســیاهگلده- الهیجــان 1، مســکن مهــر – 
ســیادتی و شــهید عضدی – شــهید مقدم 

در مســیر جــاده کــه احتمــال برخــورد 
ــا وجــود دارد،  ــا آنه ــوری ب خودروهــای عب

ــده اند. ــع ش واق
ــرکت  ــوط ش ــرات خط ــس اداره تعمی رئی
ســهامی برق منطقه ای گیــالن در خصوص 
انجــام  آسیب شناســی های  ضــرورت 
آسیب شناســی ها  ایــن  شــده گفــت: 
در واقــع نشــان دهنده ایــن اســت کــه 
ــیب پذیری  ــال آس ــی احتم ــه نقاط در چ
بــه خطــوط انتقــال و فــوق توزیــع اســتان 
ــایی آن،  ــا شناس ــا ب ــود دارد ت ــالن وج گی
راهکارهــای الزم بــرای رفع آن اتخاذ شــود. 
اهمیــت آسیب شناســی ها عــالوه بــر 
تأمیــن بــرق مطمئــن و پایــدار بــرای ملت 
شــریف ایــران و مشــترکین، صنعتــی، 
کشــاورزی، خدماتــی و …، از ایــن لحــاظ 
اســت کــه می توانــد از خطــرات احتمالــی 
جانــی در پــی ســقوط دکل هــا جلوگیــری 
ــا از  ــود ت ــث می ش ــن باع ــد. همچنی کن
هــدر رفــت ســرمایه گذاری های ملــی 
جلوگیــری شــود و اســتفاده بهینــه از ایــن 

ــود.  ــام ش ــا انج ــرمایه گذاری ه س
نکتــه درخــور ذکــر دیگــر در ایــن خصــوص 
ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه اینکه اســتان 
گیــالن یکــی از اســتان های توریســتی 
دکل هــا  ســقوط  اســت،  کشــورمان 
می توانــد موجــب اختــالل در عبور وســایل 
نقلیــه و ترافیک ســنگین برای مســافرین 

محتــرم شــود.

،،
ــه  ــده ک ــن ای ــه ای ــه ب ــا توج ــروژه ب ــن پ ای
پیشــگیری بهتــر از درمــان اســت، از 
اهمیــت فوق العــاده ای برخــوردار شــد 

و در دســتور کار شــرکت قــرار گرفــت

رئیس اداره تعمیرات خطوط شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن:

یع انجام شد آسیب شناسی تمامی دکل های خطوط انتقال و فوق توز

کرمانشاهمنیردشتی
Dashti@eskimia.ir

ــا  ــاه ب ــتان کرمانش ــرکت گاز اس ــل ش ــهبازی، مدیرعام ــیروس ش س
اشــاره بــه اینکــه مهم تریــن برنامــه شــرکت گاز اســتان کرمانشــاه طی 
دو ســال آینــده گازرســانی بــه تمــام روســتاهای باقیمانــده بــاالی ۲۰ 
خانــوار اســتان اســت اظهــار داشــت: بــا اجــرای ایــن برنامــه، ضریــب 
نفــوذ گازرســانی روســتایی اســتان از 61 درصــد فعلــی بــه بــاالی 9۰ 
درصــد می رســد. وی بــا بیــان اینکــه تکمیــل گازرســانی بــه چهار شــهر 
باقیمانــده اســتان، شــامل شــهرهای نوســود، نودشــه، ریجــاب و ازگله 
ــوان  ــن شــرکت اســت عن ــای در دســت اجــرای ای ــر برنامه ه از دیگ
کــرد: در بخــش صنعتــی نیــز برنامــه شــرکت، گازرســانی بــه تمــام 

واحدهــای صنعتــی متقاضــی اســتفاده از گاز اســت.
شــهبازی گفــت: بیــش از ۲۰۰۰ واحــد صنعتــی بــزرگ و کوچــک بــه 
شــبکه گازرســانی متصــل شــده اند کــه از مهم تریــن آن هــا می تــوان 
بــه دو کارخانــه بــزرگ تولیــد ســیمان، ســه واحد بــزرگ پتروشــیمی و 

نیروگاه هــای تولیــد بــرق اشــاره کــرد.
ــعه  ــش توس ــتان در بخ ــه اس ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک  وی بی
شــبکه گازرســانی در مراحــل انتهایــی کار قــرار دارد، افزایــش کیفیــت 

ــا راهبــرد کلــی شــرکت ملــی  خدمات رســانی بــه مــردم، هم راســتا ب
ــرار دارد. ــاه ق ــتان کرمانش ــرکت گاز اس ــتور کار ش گاز در دس

مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان کرمانشــاه افــزود: بــه همیــن منظــور 
اقدامــات مهمــی از جملــه اســتقرار اســتانداردهای مدیریتــی در 
حوزه هــای کیفیــت، بررســی رضایــت و شــکایات مشــتریان، ایمنــی 
و محیــط زیســت و مدیریــت انــرژی در مجموعــه شــرکت گاز اســتان 
اجرایــی شــده اســت و خوشــبختانه در تمــام ایــن حوزه هــا، موفــق بــه 

ــت گواهینامه هــای مربوطــه شــده اســت. دریاف
وی بــا بیــان اینکه شــرکت گاز اســتان کرمانشــاه اســتقرار مــدل تعالی 
ســازمانی و حرکــت در مســیر تعالــی را در دســتور کار خــود قــرار داده 
اســت گفــت: ایــن شــرکت ســال گذشــته موفــق بــه کســب تقدیرنامه 
دو ســتاره تعالــی ســازمانی در نخســتین جشــنواره تعالــی ســازمانی 
شــرکت ملــی گاز ایــران شــد و امســال نیــز بــه منظــور کســب ســطوح 

باالتــر تعالــی ســازمانی در ایــن جشــنواره، ارزیابــی شــده اســت.
شــهبازی افــزود: راه انــدازی سیســتم قرائــت و چــاپ همزمــان قبوض 
ــن  ــی GIS از مهم تری ــات جغرافیای ــا، اســتقرار سیســتم اطالع گازبه
اقدامــات انجــام شــده در راســتای افزایــش کیفیــت خدمت رســانی، 

در شــرکت گاز اســتان کرمانشــاه اســت.

یب نفوذ گازرسانی روستایی کرمانشاه  ضر
 تا دو سال آینده به ۹۰ درصد می رسد

تبریزمهناز پاشائی
M.Pashaie@gmail.com

ــق  ــش دقی ــد و پای ــرقی از رص ــان ش ــکی آذربایج ــرکل دامپزش مدی
ــدهای  ــا و س ــدگان در تاالب ه ــاد پرن ــوق ح ــزای ف ــاری آنفلوان بیم

ــر داد.  ــتان خب اس
بــه گــزارش خبرنــگار مــا در تبریــز، امیرحســین بهــداد بــا اعــالم ایــن 
ــون  ــال تاکن ــدای س ــی، از ابت ــات کنترل ــود اقدام ــت: باوج ــر گف خب
متأســفانه مــا 4 کانــون روســتایی داشــتیم کــه در طــی رصــد و پایش 
ــان  ــریع ترین زم ــدند و در س ــایی ش ــا شناس ــن کانون ه ــاری، ای بیم

ــدند.  ــازی ش ــازی و پاک س ــا معدوم س ــن کانون ه ــن ای ممک
ــات وحــش و  ــاری در حی ــن بیم ــش و رصــد ای ــت پای ــه اهمی وی ب
بســتن راه هــای انتقــال ایــن بیمــاری در مناطــق روســتایی و پرخطــر 
اشــاره کــرد و افــزود: ۳۳ تــاالب و ســد مــورد رصــد همــکاران اداره کل 
دامپزشــکی اســتان قــرار گرفتــه و 16 بازارچــه فــروش پرنــدگان زنــده 
نیــز تعطیــل شــده اســت.  بهــداد اضافــه کــرد: اقدامــات پیشــگیرانه 
و رصــد و پایــش اداره کل دامپزشــکی اســتان کــه در مواقــع بحرانــی 
بســیار پــر اهمیت اســت، بــه طور مســتمر توســط ایــن اداره کل صورت 
می گیــرد؛ امــا اگــر خــود مرغــداران مســائل بهداشــتی و قرنطینــه ای 
را کــه دامپزشــکی اســتان در قالــب توصیه هــای پیشــگیرانه بــه طــور 
ــن  ــیوع ای ــاهد ش ــد، ش ــت نکنن ــد، رعای ــانی می کن ــب اطالع رس مرت
بیمــاری در اســتان خواهیــم بــود.  وی خاطرنشــان کــرد: توصیــه مهــم 
دیگــر اینکــه، واحدهایــی کــه هنــوز اقــدام بــه دریافــت مجــوز نکرده اند 
و غیرمجــاز محســوب می شــوند در ســریع ترین زمــان ممکــن اقــدام 
بــه اخــذ مجــوز کننــد و مرغدارانــی کــه واحدهــای مجــاز خــود را هنــوز 
بیمــه نکرده انــد حتمــا در اولیــن فرصــت واحدهــای پرورشــی خــود را 
بیمــه نماینــد و همچنیــن در صــورت مشــاهده هرگونه تلفــات در طیور 
پرورشــی و بومــی، مراتــب را در اســرع وقــت و از طریــق شــماره تلفــن 

گویــای 151۲ بــه اطــالع همــکاران مــا برســانند.

همدانسمیرا قادری
S.Ghaderi@eskimia.ir

ــدان از  ــاده ای اســتان هم ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــرکل راه مدی
توزیــع 1۲ هــزار و 9۸4 حلقــه الســتیک ویــژه نــاوگان بــاری فعــال 

در ایــن اســتان خبــر داد.
مصطفــی پناهنــده بــا اشــاره بــه اینکــه مدیریــت در توزیــع 
الســتیک بــا توجــه بــه مشــکالت موجــود، نیازمنــد تعامــل و دقت 
نظــر اســت، اظهــار داشــت: 1۳ هــزار و 5۰۰ نــاوگان بــاری فعــال در 
اســتان وجــود دارد کــه براســاس برنامــه کشــوری، مقــرر شــده بــا 
در نظــر گرفتــن اولویــت و ضوابــط اعــالم شــده، الســتیک نــاوگان 

تأمیــن شــود.
ــه اینکــه ممکــن اســت اعتراضاتــی در خصــوص  ــا اشــاره ب وی ب
توزیــع الســتیک وجــود داشــته باشــد، افــزود: توجــه بــه بخــش 
مســافری از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت و انجمن هــا بایــد 

دقــت کافــی را در ایــن زمینــه داشــته باشــند.
ــع  ــادل در توزی ــر اینکــه در شهرســتان ها تع ــد ب ــا تأکی ــده ب پناهن
بایــد رعایــت شــود، عنــوان کــرد: در ایــن امــر بــرای رعایــت عدالت، 

دقــت نظــر کافــی ضــروری و الزم اســت.
ــه  ــع روزان ــرد: توزی ــوان ک ــدان عن ــتان هم ــداری اس ــرکل راه مدی
الســتیک بــر اســاس ســهمیه کشــوری مشــخص و در اســتان نیز 

ــود. ــت می ش مدیری
وی بــا بیــان اینکــه ســامانه توزیــع الســتیک بــه شــکل 
الکترونیکــی اســت، یــادآور شــد: بــر اســاس میــزان پیمایــش و 
شــماره هوشــمند نــاوگان، نوبت دهــی بــه شــکل سیســتمی انجام 

می شــود.
پناهنــده ابــراز داشــت: مرحلــه دوم توزیــع الســتیک آغــاز شــده و 
بــا توجــه بــه اهمیــت بخــش مســافر، ثبت نــام ۲6۰ راننــده بــرای 

تحویــل الســتیک مرحلــه دوم نیــز انجــام خواهــد شــد.

رصد و پایش دقیق آنفلوانزای 
فوق حاد پرندگان

یع ۱۳ هزار الستیک ویژه  توز
ناوگان باری در استان همدان

دوشنبه 19 آذرماه 1397 
سال پنجم
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روزنامه صبح ایران

گرگاننادر کرمی
N.Karami@eskimia.ir

عبدالرضــا دادبــود، شــهردار گــرگان در نشســت خبــری با رســانه های 
بین المللــی در حاشــیه مجمــع جهانــی شــهرداران در گوانجــو چیــن، 
اظهــار کــرد: ایــن اجــالس فرصتــی را فراهــم کــرد تــا در حاشــیه آن 

بــه ارتبــاط بیشــتر گوانجــو و گــرگان بپردازیــم. 
وی ادامــه داد: خوشــبختانه توســعه شــهری در گوانجــو بســیار درخور 
ــه  ــال آن اســت ک ــه دنب ــرگان ب ــت شــهری گ ــوده و مدیری توجــه ب
ــان در راســتای  ــم جه ــا شــهرهای مه ــاط ب ــراری ارتب ــا برق ــد ب بتوان

ــژه در حــوزه گردشــگری  ــادل ظرفیت هــا و توســعه شــهری، به وی تب
اتفاقــات خوبــی را رقــم بزنــد. 

شــهردار گــرگان خاطرنشــان کــرد: در نشســت بــا شــهردار گوانجــو، 
ایــن موضــوع مطــرح شــد کــه گــرگان یــک شــهر تاریخــی بــا ۲هــزار 
و 5۰۰ ســال قدمــت اســت و از فرصت هــای گردشــگری، دانشــگاهی 
ــهر و  ــن ش ــی ای ــی و فرهنگ ــای اجتماع ــرمایه گذاری و حوزه ه و س
گوانجــو می تــوان بــرای توســعه بخش هــای هــر دو شــهر اســتفاده 

کــرد. 
دادبــود بــا اشــاره بــه امضــای تفاهمنامــه خواهرخواندگــی بیــن دو 

شــهر گــرگان و گوانجــو، بیــان کــرد: امیــدوارم بتوانیــم بالفاصلــه پس 
از امضــای ایــن تفاهمنامــه، فعالیت هــا و اقدامــات دو طرفــه را آغــاز 
کنیــم و در اولیــن فرصــت ممکــن، وارد فــاز اجرایــی پروژه ها شــویم. 
وی تأکیــد کــرد: نــگاه مدیریــت شــهری گــرگان در ایــن دوره در کنــار 
وظایــف ذاتــی شــهرداری بــر محــور توســعه گردشــگری اســت و در 
ایــن مســیر، صدهــا پــروژه ســرمایه گذاری در گــرگان تعریــف شــده 
ــرای اجــرا  ــاده ب ــا آم ــه ی ــه مطالع ــا در مرحل ــادی از آنه ــداد زی و تع

اســت. 
دادبــود گفــت: بافــت تاریخــی گــرگان بســیار جــذاب اســت کــه در 
ــران،  ــار شــهرهای اصفهــان و یــزد و دیگــر شــهرهای تاریخــی ای کن

ــم گردشــگری باشــد.  ــای بســیار مه ــی از مقصده ــد یک می توان
ــیار  ــات بس ــی اقدام ــی و ورزش ــوزه اجتماع ــرد: در ح ــد ک وی تأکی
ــر  ــه نظ ــه و ب ــورت گرفت ــهری ص ــت ش ــن دوره مدیری ــی در ای خوب
مــن، شــهر گوانجــو در شــب بســیار زیبــا اســت و مــا بــه دنبــال ایــن 

ــم.  ــن راســتا اســتفاده کنی ــو در ای ــای گوانج هســتیم از تجربه ه
ــه گوانجــو در توســعه  ــان کــرد: اســتفاده از تجرب شــهردار گــرگان بی
ــی از مســائل  ــک، یک ــل شــهری و حــل مشــکل ترافی ــل و نق حم

ــت. ــرار خواهــد گرف ــه در دســتور کار ق بســیار مهمــی اســت ک

شهردار گرگان عنوان کرد:

استفاده از تجربه گوانجو در حل مشکالت ترافیکی گرگان
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اخبار کوتاه

 تأمین ارز مناسب 
برای سفر حج

ــی از  ــت: یک ــارت گف ــج و زی ــازمان ح ــد س ــس جدی رئی
ــری  ــارت، براب ــج و زی ــازمان ح ــای س ــن اولویت ه مهم تری
پــول ملــی مــا بــا ارزهــای خارجــی و تأمیــن ارز ایــن ســفر 

ــه مــردم اســت.  ــدون ایجــاد فشــار ب حــج ب
بــه گــزارش فــارس، علیرضــا رشــیدیان گفــت: بــا توجــه بــه 
تصویــری کــه حــج و زیــارت در روحیــه و ایمــان مــردم دارد، 
ــن  ــت ای ــای کیفی ــه ارتق ــزی در زمین ــا برنامه ری ــم ب امیدواری

امــر، مانــدگاری آن را افزایــش دهیــم. 
ــه شــرایط  ــا توجــه ب ــم ب ــه عــاوه امیدواری وی ادامــه داد: ب
ــی  ــدام مطلوب ــا، اق ــت هزینه ه ــه مدیری ــادی در زمین اقتص
ــا،  ــن اولویت ه ــروزه یکــی از مهم تری ــرا ام ــم؛ زی انجــام دهی
برابــری پــول ملــی مــا بــا ارزهــای خارجــی اســت و چــون به 
تبــع اینکــه قراردادهــای مــا بــا شــرکت های ســعودی بایــد 
بــا ارز انجــام شــود، تأمیــن ایــن ارز از دغدغه هــای مــا بــوده 
کــه امیدواریــم بــا همــکاری مجلــس و دولــت، محقق شــود.

اضافه شدن ۱۰۰۰ دستگاه دیالیز 
برای بیماران کلیوی

رئیــس مرکــز مدیریــت پیونــد و درمــان بیماری هــای وزارت 
ــز در  ــتگاه های دیالی ــع دس ــه توزی ــان اینک ــا بی ــت، ب بهداش
کشــور نامتــوازن اســت، گفــت: قــرار اســت طــی ســه ســال 
آینــده حــدود ۳۰۰۰ دســتگاه دیالیــز جدیــد به ظرفیــت دیالیز 

خونــی در کشــور اضافــه شــود. 
ــا بیــان اینکــه از گذشــته در کشــور مــا  مهــدی شــادنوش ب
بیمــاران کلیــوی جــزء بیمــاران خــاص محســوب می شــدند 
ــاران انجــام  ــروه از بیم ــن گ و حمایت هــای گســترده ای از ای
ــن بیمــاران، در  ــت از ای شــده اســت، گفــت: در ادامــه حمای
حــال حاضــر بخش هــای دیالیــز مــا از ۴۷۵ بخــش در ســال 
۹۲ بــه ۵۷۲ بخــش تــا شــهریورماه ســال جــاری رســیده اند. 
ــال  ــت در س ــان از ۴۶۰۰ تخ ــای دیالیزم ــن تخت ه همچنی
۱۳۹۲ بــه ۶ هــزار و ۹۸۷ تخــت در ســال ۹۷ رســیده اســت. 
وی افــزود: از طرفــی در حــال حاضــر ۳۲ هــزار و ۱۶۹ بیمــار 
ــز  ــی، دیالی ــز خون ــق همودیالی ــه از طری ــم ک ــزی داری دیالی
می شــوند و ۱۷۴۴ نفــر از ایــن بیمــاران نیــز  دیالیــز صفاقــی 
می شــوند. یکــی از برنامه هایمــان ایــن اســت کــه بــه تعــداد 
ــرا  ــود؛ زی ــزوده ش ــاران اف ــن بیم ــی در ای ــای صفاق دیالیزه

ــرد.  ــر می ب کیفیــت زندگــی ایــن بیمــاران را باالت
ــر   ــای انجــام شــده فک ــزود: براســاس برنامه ریزی ه وی اف
ــز  ــتگاه دیالی ــن  ۱۰۰۰ دس ــال تأمی ــان امس ــا پای ــم ت می کن

ــا اضافــه شــود. عملیاتــی و در سیســتم جایگزیــن، ی

جامعه

 ایجاد بیش از ۵۰ هزار شغل
در سال آینده

رئیــس ســازمان بهزیســتی از اشــتغال بیــش از ۵۰ هــزار مددجــو 
ــد.  ــرار دارن ــت ق ــوالن در اولوی ــت: معل ــر داد و گف ــده خب در ســال آین
ــاره  ــر درب ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــی در گفت وگ انوشــیروان محســنی بندپ
اشــتغال مددجویــان گفــت: در ســال جــاری چندیــن طــرح و برنامــه 
بــرای اشــتغال مددجویــان در نظــر گرفتــه شــد کــه بخــش زیــادی از 

ــت.  ــرار گرف ــرداری ق ــورد بهره ب ــا م ــن طرح ه ای
ــزار شــغل در ســال جــاری  ــه بیــش از ۴۷ ه ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
ــک ســوم از مشــاغل  ــت: امســال حــدود ی ایجــاد شــده اســت، گف
ــوده اســت و در ســال  ــرای جامعــه هــدف معلــوالن ب ایجــاد شــده ب
ــا  ــف و ب ــای مختل ــول در زمینه ه ــراد معل ــم اف ــده ســعی می کنی آین

ــند.  ــتغال باش ــت اش ــاد در اولوی ــای زی توانمندی ه
رئیــس ســازمان بهزیســتی تأکیــد کــرد: کارفرمایانــی کــه نســبت بــه 
اســتخدام مددجویــان و معلــوالن اقــدام کننــد از تســهیات برخــوردار 
می شــوند کــه ایــن تســهیات شــامل حــق بیمــه، پرداخــت بخشــی از 

ــره و... اســت.  حقــوق، وام هــای کم به
بندپــی گفــت: ســازمان بهزیســتی بــرای کمــک بــه کارفرمایــان، حــق 
بیمــه معلوالنــی را کــه در یــک کارگاه اســتخدام می شــوند، می پــردازد 
ــان و  ــد مددجوی ــدا کنن ــل پی ــان تمای ــرایط، کارفرمای ــن ش ــا ای ــا ب ت

معلــوالن را بــه کار بگیرنــد. 
وی بــه برنامه هــای ســال آینــده نیــز اشــاره کــرد و افــزود: از هم اکنــون 
ــه  ــم، ب ــر گرفته ای ــژه ای در نظ ــای وی ــز برنامه ه ــال ۹۸ نی ــرای س ب
ــر اشــتغال، در جهــت پیشــگیری  ــم عــاوه ب طــوری کــه قصــد داری
ــک در  ــدن ژنتی ــاری ش ــاق و اجب ــگیری از ط ــا و پیش از معلولیت ه

ــم. ــدام کنی ــتری اق ــتان های بیش اس

مدیرعامل شستا منصوب شد
وزیــر رفــاه بــا صــدور حکمــی، محمــد رضوانی فــر را بــه عنــوان 
مدیرعامــل شــرکت ســرمایه گذاری تأمیــن اجتماعــی )شســتا( 

ــرد.  ــوب ک منص
بــه گــزارش خبرگــزاری ایرنــا، محمــد رضوانی فــر در یک ســال گذشــته 
کــه مدیرعامــل شــرکت ســرمایه گذاری دارویــی تأمیــن )تی پی کــو( 
 بــود، عملکــرد خوبــی در ایــن هلدینــگ مهــم دارویــی کشــور 

داشت. 
وی، مــدارک کارشناســی و کارشناســی ارشــد خــود را در رشــته اقتصــاد 
ــت  نظــری از دانشــگاه امــام صــادق )ع( اخــذ کــرده و Ph.D مدیری
بازرگانــی بــا گرایــش رفتــار ســازمانی و منابــع انســانی را از دانشــگاه 

عامــه طباطبایــی دریافــت کــرده اســت. 
ــت علمــی دانشــگاه و  ــت در هیئ ــر ۱۵ ســال ســابقه عضوی رضوانی ف
تدریــس در دانشــگاه های امــام صــادق )ع( و تهــران را در کارنامــه دارد. 
رضوانی فــر بیــش از یــک ســال اســت کــه مدیریــت عامــل شــرکت 

ســرمایه گذاری دارویــی تأمیــن TPICO را عهــده دار بــوده اســت.

رئیــس مرکــز ملــی هــوا و تغییــر اقلیــم ســازمان محیــط 
ــد  ــازی نتوان ــرکت خودروس ــر ش ــرد: اگ ــد ک ــت تأکی زیس
اســتاندارد تولیــدات خــود را بــا یــورو ۴ تطبیــق دهــد، 

ایــن تولیــدات ممنــوع می شــود.  شــماره گذاری 
ــی از  ــوا یک ــی ه ــه آلودگ ــان اینک ــا بی ــدی ب ــعود زن مس
کانشــهرها  زیســت محیطی  چالش هــای  اصلی تریــن 
اســت، گفــت: در چنــد ســال اخیــر، آلودگــی هــوا در نیمــه 
دوم ســال، بــه دلیــل فصــل ســرما نمــود بیشــتری داشــته 
ــع  ــی و مناب ــا، شــرایط توپوگراف ــی دم ــه وارونگ اســت، البت
ــوای  ــی ه ــدیدکننده آلودگ ــد تش ــوا می توانن ــده ه آلوده کنن

کانشــهرها باشــند.
رئیــس مرکــز ملــی هــوا و تغییــر اقلیــم ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت دربــاره اقدامات صــورت گرفته بــرای کاهش 
ــا از  ــازی خودروه ــرد: استانداردس ــح ک ــوا تصری ــی ه آلودگ
جملــه اقدامــات بــرای کاهــش آلودگــی هــوا اســت. در حال 
ــوند  ــد می ش ــورو ۴ تولی ــتاندارد ی ــا اس ــا ب ــر خودروه  حاض

ــا ایــن شــرایط  ــد اســتاندارد خــود را ب و اگــر شــرکتی نتوان
ــدات  ــع شــماره گذاری تولی ــق دهــد، به طــور قطــع مان تطبی

آن خواهیــم شــد. 
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــوا در س ــی ه ــز مل ــس مرک رئی
ــه در  ــی ک ــه اینکــه درمصوبات ــا اشــاره ب ــه ب زیســت در ادام
ــودرو و  ــث خ ــتیم، بح ــوا داش ــی ه ــش آلودگ ــوزه کاه ح
استانداردســازی ســوخت در اولویــت کار قــرار داشــت، تأکیــد 
کــرد: خودروهــا در کشــور بر اســاس اســتاندارد یــورو ۴ تولید 
ــد  ــر تولی ــط زیســت ب می شــوند و ســازمان حفاظــت محی
ــال  ــاه اول امس ــش م ــتقیم دارد. در ش ــارت مس ــا نظ آن ه
حــدود ۸۰۰ خــودرو تحــت تســت آالیندگــی قــرار گرفته انــد 
کــه نشــانه توجــه خودروســازان نســبت بــه استانداردســازی 
ــرای هــر خــودرو  ــران هســتند و ب ــن تســت ها گ اســت. ای
ــای  ــرای خودروه ــه دارد. ب ــان هزین ــون توم ــا ۵ میلی تقریب
ــرای  ــا نظــارت کافــی ب ــم ت ــز ســازوکاری را داری ــی نی واردات

اطمینــان از رعایــت اســتاندارد انجــام شــود.

رئیــس اداره ســرمایه انســانی ســرباز ســتاد کل نیروهــای 
مســلح اعــام کــرد کــه طــرح جریمــه ریالــی ســربازی در 

ســال آینــده تمدیــد نخواهــد شــد. 
ــت  ــاره وضعی ــر، درب ــا مه ــو ب ــی در گفت وگ ــی کمال موس
ســربازی افــرادی کــه تــا پایان ســال ۹۷ ســنوات غیبتشــان 
ــا  ــن، باره ــش از ای ــت:  پی ــد گف ــال نمی رس ــت س ــه هش ب
تأکیــد شــده بــود کــه امســال آخریــن ســال اجــرای طــرح 
جریمــه ریالــی ســربازی اســت و ایــن طــرح در ســال آینــده 

اجرایــی نخواهــد شــد. 
ــا  ــت ت ــال غیب ــراد دارای هشت س ــه اف ــان اینک ــا بی وی ب
پایــان ســال ۹۷ می تواننــد از جریمــه ریالــی ســربازی 
ــی  ــجویان انصراف ــن دانش ــت: همچنی ــوند، گف ــد ش بهره من
و افــرادی کــه اقــدام بــه تــرک یــگان خدمتــی خــود کــرده 
باشــند نیــز، اگــر چنانچــه تــا پایــان ســال ۹۷ هشــت ســال 
از آخریــن مــدرک تحصیلــی یــا تــرک یــگان خدمتی شــان 
گذشــته باشــد می تواننــد از ایــن تســهیات اســتفاده کننــد. 

ــای  ــس اداره ســرمایه انســانی ســرباز ســتادکل نیروه رئی
مســلح افــزود: بنابرایــن واجدیــن شــرایط بایــد از هم اکنــون 
بــرای دریافــت ایــن تســهیات اقــدام کننــد؛ زیــرا در ســال 
آینــده امــکان بهره منــدی از آن وجــود نــدارد، ضمــن اینکــه 
در روزهــای پایانــی ســال نیــز ممکــن اســت بــا توجــه بــه 
ازدحــام جمعیــت و مشــکات ســامانه، امــکان اســتفاده از 

ایــن طــرح فراهــم نشــود. 
کمالــی بــا بیــان اینکــه ادامــه اجــرای طــرح جریمــه ریالــی 
ــده  ــت ش ــی وارد غیب ــا برخ ــود ت ــده ب ــبب ش ــربازی س س
و بــه امیــد بهره منــدی از ایــن تســهیات در ســال های 
ــد، گفــت:  ــی وضعیــت خدمتــی خــود را مشــخص نکنن آت
ــدی  ــرای بهره من ــتند و ب ــرایط نیس ــد ش ــه واج ــرادی ک اف
از ایــن طــرح در ســال های آتــی برنامه ریــزی کرده انــد 
ــه  ــرده و هرچ ــر ک ــد نظ ــود تجدی ــای خ ــد در برنامه ه بای
 ســریع تر نســبت بــه تعییــن تکلیــف ســربازی خــود اقــدام 

کنند.

گروه اجتماعیدامون رشیدزاده
D.Rashidzade@eskimia.ir

براســاس تخمین ســازمان ملــل متحد، در ســال 
ــالمند در سرتاســر  ــون س ــا ۲۰۰ میلی ۱۹۵۰ تقریب
ــن  ــه در ســال ۱۹۷۵ ای ــان وجــود داشــته، ک جه
رقــم بــه ۳۵۰ میلیــون نفــر رســیده و تخمیــن زده 
می شــود تــا ســال ۲۰۲۵ از مــرز یــک میلیــارد و 

یکصــد میلیــون نفــر تجــاوز خواهــد کــرد. 
ایــن در حالــی اســت کــه در همیــن فاصلــه 
زمانــی، انتظــار مــی رود کــه جمعیت کل جهــان از 
۴/۱ میلیــارد نفــر در ســال ۱۹۷۵ بــه ۸/۲ میلیــارد 
نفــر در ســال ۲۰۲۵ برســد، کــه افزایشــی معــادل 
دو برابــر خواهــد بــود؛ بدیــن ترتیــب میــزان 
رشــد جمعیــت ســالمندان بــه مراتــب ســریع تر 
از میــزان رشــد جمعیــت جهــان اســت و دو 
ســوم ایــن جمعیــت نیــز مربــوط بــه کشــورهای 

ــود. آســیایی و اقیانوســیه خواهــد ب
بــه گفتــه رئیــس ســازمان بهزیســتی کشــور در ۱۰ 
ســال اخیــر، رشــد ســالمندی ایــران حــدود ۳.۲ 
ــت ۱.۲  ــه رشــد جمعی ــی ک ــوده، در حال درصــد ب
 درصــد بــوده اســت و ایــن امــر نشــان می دهــد 

با پدیده سالمندی مواجه ایم. 
غیرقابــل  و  عجیــب  اتفــاق  ســالمندی 
پیش بینــی ای نیســت و رونــد طبیعــی در طــول 
حیــات انســان اســت. از ایــن جهــات بــر خــاف 
اتفاقــات غیــر قابــل پیش بینــی، ماننــد بایــای 
طبیعــی یــا شــیوع بیمــاری و حتــی رواج یــک 
ــل درک و  ــده ای قاب مــد خــاص، ســالمندی پدی

قابــل پیش بینــی اســت.
بررســی نظــرات جمعیت شناســان کشــور نشــان 
و  ســالمندان  وابســتگی  افزایــش  می دهــد، 
کاهــش جمعیــت در ســن کار )افــراد ۱۵ تــا 
۶۵ ســاله( از جملــه مهم تریــن چالش هــای 
جمعیتــی ناشــی از ســالمندی در ســال های 
آینــده در ایــران اســت. همچنیــن نظرســنجی ها 
ــا ســالمند شــدن  ــه کشــور ب ــد ک نشــان می ده
جمعیــت بــا چالش هــای اجتماعــی، ماننــد 
و  جوانــان  بیــن  نســلی  شــکاف  افزایــش 
ــی  ــای حمایت ــدن چتره ــع ش ــالمندان و جم س

ــود. ــد ب ــه رو خواه ــالمندان روب ــواده از س خان
مهم تریــن چالــش اقتصــادی کشــور بــا افزایــش 
ــی در  ــار مال ــش فش ــز افزای ــت نی ــن جمعی س

اســت  بیمــه  و  بازنشســتگی  صندوق هــای 
و افزایــش هزینه هــای درمــان نیــز تبدیــل 
بــه مشــکلی بــرای سیاســت گذاران کشــور و 
جمعیــت ســالمندان خواهــد شــد؛ زیــرا هزینــه 
ــه  ــر هزین ــه براب ــالمند س ــر س ــرای ه ــان ب درم

ــت.  ــودک اس ــک ک ــان ی درم
در نتیجــه ایــن تغییــرات جمعیتــی، طبعــا 
نهادهــای  و  جامعــه  ســاختار  در  تغییراتــی 
ــا  ــه، ب ــه در ادام ــد ک ــم رخ می ده ــی ه اجتماع
نگاهــی اجمالــی بــه رابطــه ســالمندی جمعیــت 

و برخــی از ایــن نهادهــا می پردازیــم.
بــا توجــه بــه همه گیــر شــدن پدیــده ســالمندی، 
امنیــت اقتصــادی و مالــی ســالمندان از اهمیــت 
ویــژه ای برخــوردار اســت؛ زیــرا بــا کاهــش 
ــرای  ســن بازنشســتگی در اکثــر کشــورها کــه ب
ــداد  ــود، تع ــرده می ش ــه کار ب ــکاری ب ــرل بی کنت
ــش  ــه افزای ــال رو ب ــر فع ــتمری بگیران غی مس

ــت. اس
کارگــران ســالمند اغلــب کار خود را بــه خوبی بقیه 
ــود  ــنی موج ــض س ــا تبعی ــد؛ ام ــام می دهن انج
ــد، ــا را از دســت بدهن  ســبب می شــود فرصت ه

ــن  ــوزش ضم ــد و از آم ــغلی نمی یابن ــای ش ارتق
ــوند. ــروم می ش ــت مح خدم

هــر چنــد کارگــران ســالمند در مقایســه بــا 
ــان  ــد و زم ــری دارن ــت از کار کمت ــان، غیب جوان
ــد؛  ــاص می دهن ــان اختص ــه کارش ــتری را ب بیش
امــا واقعیــت ایــن اســت کــه معمــوال جمعیــت 
ســالمند نمی تواننــد خــود را بــا ســرعت تغییــرات 

ــد. ــگ کنن ــدرن هماهن ــای م دنی
در نظــر بگیریــد در ســال های اخیــر تــا چــه حــد 
ــش  ــدن پی ــال ش ــمت دیجیت ــه س ــات ب خدم
رفتــه، در حالــی که بســیاری از ســالمندان کشــور 
مــا بــه جــز اســتفاده محــدود از گوشــی همــراه، 
در انجــام کارهــای دیگــر ناتواننــد و بــه خدمــات 

جانبــی احتیــاج دارنــد. 
ــور  ــا کش ــه فع ــت ک ــی اس ــا در حال ــه اینه هم

مــا کشــوری جــوان بــه حســاب می آیــد و 
ــواده  ســالمندان در اقلیــت هســتند و نظــام خان
از  بســیاری  هســت کــه  پایــدار  قــدری  آن 
ــواده برخــوردار باشــند؛  ســالمندان از کمــک خان
امــا بــا برهــم خــوردن تــوازن جمعیــت و غالــب 
شــدن جمعیــت ســالمند، قطعــا اجــرای چنیــن 
برنامه هایــی غیرممکــن می شــود و بایــد شــاهد 
ــادی  ــور ع ــام ام ــرای انج ــی ب ــای طوالن صف ه

ــیم. ــراد باش ــی اف زندگ
جامعــه ســالمند بــا همــه ایــن توضیحــات 
نیازمنــد امکانــات بســیار بیشــتری اســت و 
فراهــم کــردن ایــن امکانــات بــه هیــچ وجــه کار 
آســانی نیســت و کشــور مــا در بهتریــن حالــت، 
کمتــر از ۳۰ ســال بــرای اجــرای تمــام ایــن 

دارد. فرصــت  زیرســاخت ها 

پدیده سالمندی و آینده پیش رو

ایران در پیچ وخم بحران سالمندی 

ث
حواد

قاتل »فیلمساز بانه ای« دستگیر شد
قاتــل فرمانــدار شهرســتان بانــه کردســتان گفــت: قاتــل بــرادران ذبیحــی )هنرمنــد فیلمســاز بانــه ای( 

دســتگیر شــده و بــه جــرم خــود اعتــراف کــرده اســت. 
بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســانی فرمانــداری بانــه، محمــد فاحــی اظهــار کــرد: بــا تــاش و پیگیــری 
نیروهــای انتظامــی و بــا همــکاری دســتگاه قضایــی ایــن شهرســتان، قاتل رحیــم و کیــوان ذبیحی در 
کمتــر از ۲۴ ســاعت دســتگیر شــد و بــه قتــل اعتــراف کــرد. فاحــی بــا قدردانــی از اقــدام ســریع و به 
موقــع نیروهــای انتظامــی و دادســتانی شهرســتان بانــه در ایــن زمینــه، افــزود: قاتــل در اعتــراف خــود 
دلیــل ایــن جنایــت را اختافــات مالــی عنــوان کــرده اســت. بر اســاس ایــن گزارش، اجســاد ســوخته 
ــرادرش کیــوان ذبیحــی عصــر روز جمعــه ۱۶ آذرمــاه  ــه ای و ب رحیــم ذبیحــی، هنرمنــد فیلمســاز بان

جــاری، در جــاده روســتای نیــزه رود واقــع در ۵ کیلومتــری مســیر بانه-آرمــرده کشــف شــده بــود.

ید پل ذهاب باز هم لرز سر
ــن  ــدوده بی ــح روز ۱۸ آذر، مح ــتر، صب ــی ۴.۵ ریش ــه بزرگ ــرزه ای ب ــوز، زمین ل ــامت نی ــزارش س ــه گ ب
ســرپل ذهاب و قصرشــیرین را لرزانــد. ایــن زلزلــه ســاعت شــش و ۵۴ دقیقــه صبــح روز یکشــنبه در عمــق 

ــن رخ داد. ــری زمی ۱۷ کیلومت
محــل وقــوع ایــن زمین لــرزه ۱۹ کیلومتــری ســرپل ذهاب و قصرشــیرین و ۳۲ کیلومتــری گیانغــرب اعــام 

شــده اســت.
ــرزه در  ــون بیــش از شــش هــزار پس ل ــان ســال گذشــته، تاکن ــزرگ ۷.۳ ریشــتری ۲۱ آب ــه ب پــس از زلزل
گســتره اســتان کرمانشــاه رخ داده اســت.بر اســاس اخبــار منتشــر شــده، خوشــبختانه ایــن زلزلــه خســارت 
جانــی نداشــته اســت. از خســارت های مالــی احتمالــی ایــن زلزلــه نیــز گزارشــی منتشــر نشــده اســت؛ امــا 
بــر اســاس شــواهد بعــدی، بــه نظــر می رســد ایــن زلزلــه خســارت مالــی درخــور توجهــی بــه بــار آورده باشــد.

هالل احمر گناوه با کمک واتساپ 9 نفر را نجات داد
رئیــس جمعیــت هــال احمــر گنــاوه گفــت: ۹ عضــو یــک خانــواده عــروس و دامــاد کــه شــنبه شــب در پشــت خــور 
)آبــراه دریایــی( روســتای ســاحلی بینــک ایــن شهرســتان، بــه دلیــل مــد دریــا گرفتــار شــده بودنــد بــا بهره گیــری از 

اپلیکیشــن واتســاپ نجــات یافتنــد. 
ــرای فیلمبــرداری از عــروس و دامــاد،  ــواده کــه ب ــه گــزارش »خلیــج فــارس«، عبدالعلــی صیــادی افــزود: ایــن خان ب
هنــگام جــزر دریــا از خــور رد شــده بودنــد؛ امــا زمــان برگشــت بــه دلیــل اینکــه دریــا در حالــت مــد و آب بــه ارتفــاع ۴ 
متــر رســیده بــود در پشــت خــور گرفتــار شــدند کــه بــا مرکــز عملیــات اورژانــس و فوریت هــای ۱۱۵ تمــاس تلفنــی برقرار 
ــان  ــه کمــک آن ــه همــراه دیگــر دســتگاه های امــدادی و انتظامــی ب  و بــه محــض اطــاع، نجاتگــران ایــن جمعیــت ب

شتافتند. 
گفتنی است هال احمر با کمک موقعیت یاب نرم افزار واتساپ، این خانواده را نجات داد.

خودروهای مغایر با استاندارد، شماره گذاری نمی شوندروزشمار برای پایان یک معافیت سربازی

اداره

گهی تغییرات شرکت تهیه و توزیع مواد غذایی صنف چلو کباب و رستوران اصفهان شرکت تعاونی به شماره ثبت 2546 و شناسه ملی 10260223666  آ

گهی شرکت منحله در حال تصفیه باشگاه ایده های خالق پارسیان شرکت تعاونی به شماره ثبت 29653 و شناسه ملی 10260502568  آ

گهی تغییرات شرکت تولیدی فرش ماشینی ستاره کویر بیدگل کاشان سهامی خاص به شماره ثبت 92 و شناسه ملی 10260171899  آ

گهی تغییرات شرکت سپاهان زر نخ با مسئولیت محدود به شماره ثبت 3462 و شناسه ملی 14003492580  آ

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/05/23 و نامه شماره 96711 مورخ 97/8/14 اداره تعاون اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - ترازنامه و صورتهای 
مالی منتهی به 1396به تصویب مجمع عمومی رسید. آخرین رقم سرمایه به مبلغ 145210000ریال به سمع اعضاء حاضر در جلسه رسید. 1-سیف اله کریمی 5129744829؛ 2- احمدرضا نایب فر 
1287009247؛ 3- مرتضی فرید 1280781459؛ 4- محمدرضا فرید 1285721284؛ 5- مرتضی جمشیدپور 1284549641 به سمت اعضای اصلی هیات مدیره 1- داود صادقیان دستگردی 
کریم 1287548581 به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره شرکت تعاونی برای مدت سه سال انتخاب شدند 1-  1284874028 ؛ 2- مهدی خوشاوی 1091472041 ؛ 3- مصطفی بنده 
علی اصغر صفائی 1281624292 ؛ 2- مهران توالئی 1818460394؛ 3- محمد تجدد 1280818557 به عنوان بازرسان اصلی 1- محمدزارعی 1280997052 به عنوان بازرس علی البدل شرکت 

به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه / مدیر تصفیه مورخ 1397/07/02 و نامه شماره 83084 مورخ 1397/07/14 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
وجیهه برومند به کدملی 1287155502 به سمت رییس هیات تصفیه و فاطمه مددی به کد ملی 1818374961 به سمت نایب رییس هیات تصفیه و سمیه پارسا به کدملی 1141251728 به 
سمت منشی هیات تصفیه ومدیر تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور و قراردادها با امضای خانم سمیه پارسا )مدیر تصفیه( و خانم وجیهه برومند 
)رییس هیات تصفیه (و در غیاب رییس با امضای فاطمه مددی )نایب رییس هیات تصفیه ( و مهر هیات معتبر است . اوراق و نامه های عادی با امضای سمیه پارسا )مدیر تصفیه( و مهر هیات 

معتبر است . نشانی هیات تصفیه )جهت مکاتبات(به آدرس خ کاوه خ برازنده 4 راه صفاییه خ صفاییه کوچه کوثر منزل 4 شمال و کد پستی 8193965336 تعیین گردید.

العاده مورخ  به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/08/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: طبق اختیار تفویض شده از مجمع عمومی فوق 
1397/08/25 به هیئت مدیره، سرمایه شرکت از محل تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده سهامداران و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ ده میلیارد 
ریال به مبلغ بیست و دو میلیارد ریال افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه بدین شرح اصالح گردید: سرمایه شرکت مبلغ بیست و دو میلیارد ریال نقدی 

است منقسم به بیست و دو هزار سهم یک میلیون ریالی با نام عادی که تماما پرداخت شده است.

کدام با  کدملی 1091987815 هر  کدملی 1092017801 و ابراهیم نجاری  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/09/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اسماعیل نجاری 
پرداخت مبلغ 000 000 450 1 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به 000 000 500 1 ریال افزایش دادند و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ یکصد میلیون ریال به مبلغ سه میلیارد ریال افزایش 
یافت و ماده 4 اساسنامه شرکت به شرح مذکور اصالح و مدیرعامل اقرار به دریافت وجه افزایش سرمایه نمود. - مرکز اصلی شرکت به استان اصفهان ، شهرستان نجف آباد ، بخش 
گردید.  ک 0 ، طبقه همکف ، کدپستی 8541946751 انتقال یافت و ماده 3 اساسنامه بدین شرح اصالح   مهردشت ، شهر دهق، شهرک صنعتی ، خیابان شمیم2-9 ، خیابان شقایق )9( ، پال

* اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه فعلی هر یک بدین شرح می باشد : اسماعیل نجاری دارنده 000 000 500 1 ریال سهم الشرکه و ابراهیم نجاری دارنده 000 000 500 1 ریال سهم الشرکه. 

ک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )309605(  اداره کل ثبت اسناد و امال

ک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )309604(  اداره کل ثبت اسناد و امال

ک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آران و بیدگل )309603(  اداره کل ثبت اسناد و امال

ک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد )309601( اداره کل ثبت اسناد و امال

 آگهی تحدید حدود اختصاصی  پالک 27/2457 
بخش 14 ثبت اصفهان 

نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ  یکبــاب ســاختمان  پــاک شــماره ۲۷/۲۴۵۷ 
ــع  دربخــش  ــف  واق ــن تکلی ــون تعیی ــاک ۲۷/۱۶ در اجــرای  قان مجــزی شــده  ازپ
ــی  ــمیه  کاظم ــام  س ــه ن ــی   ب ــده ثبت ــوابق  و پرون ــق س ــه طب ــان  ک ــت اصفه ۱۴  ثب
دهقــی  فرزنــد حیــدر  در جریــان ثبــت اســت و عملیــات تحدیــد حــدود قانونــی آن  بــه 
عمــل نیامــده اســت اینــک بنــا بــه دســتور قســمت اخیــر مــاده ۱۵ قانــون ثبــت و طبــق 
ــورخ ۹۷/۱۰/۱۱  ــوم در روز ســه شــنبه  م ــاک مرق ــد حــدود پ ــرده تحدی تقاضــای نامب
ســاعت ۹ صبــح  در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد، لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی 
بــه کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در محــل 
حضــور یابنــد و اعتراضــات مالکیــن یــا مجاوریــن مطابــق مــاده ۲۰ قانــون ثبــت از تاریــخ 

تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی تــا ۳۰ روز پذیرفتــه خواهــد شــد. 
م الــف ۳۱۰۰۲۹ تاریــخ انتشــار :  ۹۷/۹/۱۹  علیرضــا حیــدری  مدیــر  واحــد ثبتــی  حــوزه 

ثبــت ملــک غــرب  اصفهــان  از طــرف پیمانــه ســادات  قادریــان  

اجرائیه
شــماره اجرائیــه: ۹۷۱۰۴۲۶۷۹۳۹۰۰۳۰۹ شــماره پرونــده: ۹۶۰۹۹۸۶۷۹۳۹۰۱۳۶۸  شــماره 
بایگانــی شــعبه : ۹۶۱۳۷۹ تاریــخ  تنظیــم: ۱۳۹۷/۷/۱  مشــخصات محکــوم لــه ردیــف 
ــد   ــان خ وحی ــی      نشــانی:  اصفه ــد تق ــژاد قهفرخــی فرزن ــان  ن ــاس دهق ــام عب ۱ ن
نبــش خیابــان حســین آبــاد  ســاختمان عســگری طبقــه ســوم  واحــد ۴    مشــخصات 
محکــوم علیــه علیرضــا  نــوروزی نهــال فرزنــد محمــد  کریــم     نشــانی: مجهــول المکان  
مشــخصات نماینــده یــا قائــم مقــام قانونــی محکــوم لــه / محکــوم علیــه  محکــوم بــه: 
بموجــب درخواســت  اجــرای حکــم مربوطــه  بــه شــماره ۹۷۱۰۰۹۶۷۹۳۹۰۰۲۹۱ و شــماره 
دادنامــه  مربوطــه ۹۶۰۹۹۷۶۷۹۳۹۰۴۵۹۹ محکــوم علیــه  محکــوم اســت  بــه پرداخــت  
ــون  و  ــغ دو میلی ــته  و مبل ــل خواس ــت  اص ــال باب ــون ری ــل میلی ــد و چه ــغ یکص مبل
هشــتصد و ســی هــزار ریــال بابــت  هزینــه دادرســی و همچنیــن  خســارت تاخیــر تادیه  
ازتاریــخ  ســر رســید  چــک  )۹۲/۹/۳۰ تــا تاریــخ  وصــول  کــه محاســبه آن بــر اســاس  
نــرخ اعامــی  از ســوی بانــک  مرکــزی  برعهــده  اجــرای احــکام  مــی باشــد  در حــق 
محکــوم  لــه و نیــم عشــر  حــق االجــرا    .   محکــوم علیــه مکلــف اســت از تاریــخ ابــاغ 
ــون اجــرای  ــاده۳۴ قان ــذارد ) م ــع اجــرا گ ــرا بموق ــاد آن ــه : ۱- ظــرف ده روز مف اجرائی
احــکام مدنــی( .۲- ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد . ۳- مالــی معرفــی کند 
کــه اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوم بــه از آن میســر باشــد. چنانچــه خــود را قــادر بــه 
اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه امــوال خــود را شــامل تعــداد 
یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول و غیــر منقــول ، بــه طــور مشــروح مشــتمل 
بــر میــزان وجــوه نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری 
ایرانــی یــا خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات دقیــق حســابهای مذکــور و کلیــه اموالــی 
کــه او بــه هــر نحــو نــزد اشــخاص ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص ثالــث 
ونیــز فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان یــک 
ســال  قبــل از طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت اعســار بــه مقــام قضائــی 
ارائــه نمایــد واال بــه در خواســت محکــوم لــه بــاز داشــت مــی شــود) مــواد ۸و۳ قانــون 
نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی ۱۳۹۴(  .۴- خــودداری محکــوم علیــه از اعــام کامــل 
صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم ، حبــس تعزیــری در جــه هفــت را در 
ــی و مــاده ۲۰ ق.م.ا و مــاده ۱۶  ــون اجــرای احــکام مدن ــی دارد. ) مــاده ۳۴ قان پ

قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی ۱۳۹۴( ۵- انتقــال مــال بــه دیگــری بــه هر 
نحــو بــا انگیــزه فــرار از ادای دیــن بــه نحــوی کــه باقیمانــده امــوال بــرای پرداخــت دیــون 
کافــی نباشــد موجــب مجــازات تعزیــری درجــه شــش یــا جــزای نقــدی معــادل نصــف 
محکــوم بــه یــا هــردو مجــازات مــی شــود. ) مــاده ۲۱ قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت 
مالــی ۱۳۹۴(. ۶- چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائــه شــود آزادی 
محکــوم علیــه از زنــدان منــوط بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا معرفــی 
ــون نحــوه اجــرای  ــاده ۳ قان ــود.) تبصــره ۱ م ــه خواهــد ب ــل توســط محکــوم علی کفی

محکومیــت مالــی ۱۳۹۴(
م الف ۳۰۸۷۷۹ دفتر شعبه  نهم  مجتمع شماره دو شهر ستان اصفهان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم مرضیــه غامــی علــوی بــه  شناســنامه شــماره ۱۲۶۲۹۳۵۴۷۴ بــه شــرح 
دادخواســت بــه کاســه ۱۲۸۶/۹۷ از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده 
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان ســید اصغــر آقــا هاشــمی علــی آبــادی بــه شــماره 
ــه  ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــی خــود ب ــگاه دائم ــخ ۹۷/۷/۲۱ اقامت شناســنامه ۱۱ در تاری
حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه ۱( ســید علــی هاشــمی علــی آبــادی فرزند 
اصغــر آقــا بــه ش ش ۱۲۵۰۶۸۹۲۰۱ ، فرزنــد ، ۲( مرضیــه غامــی علــوی فرزنــد احمــد 
بــه ش ش ۱۲۶۲۹۳۵۴۷۴ ،   ۳( زینــب ســادات هاشــمی علــی آبــادی فرزنــد ســید 
اصغــر آقــا بــه ش ش ۱۲۵۰۴۲۵۱۳۱ ، ۴( اکــرم ســادات هاشــمی علــی آبــادی فرزنــد 
ســید اصغــر آقــا بــه ش ش ۱۲۵۰۱۶۰۶۰۱ ، فرزنــدان ۵( نیــره مســعودی علــوی فرزنــد 
احمــد آقــا بــه ش ش ۲ ، مــادر ،  ۶( ســید محمــد هاشــمی علــی آبــادی فرزنــد ســید 
محســن بــه ش ش ۲۰ ، پــدر. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور 
ــا  ــا هــر کســی اعتراضــی دارد و ی ــه آگهــی مــی نمایــد ت را در یــک نوبــت و یــک مرتب
وصیتنمامــه از متوفــی /متوفیــه نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه 

شــورا  تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد .  
قاضی شعبه ششم شورای حل اختاف کاشان ، مجتبی زراعتی شناسه۳۱۰۸۰۵

رای قاضی شورا
در خصــوص دعــوی خواهــان سوســن شــفایی بــه طرفیــت خوانــدگان هیمــن مولــودی  
و اکــرم وصفــی بــه خواســته الــزام بــه حضــور در دفتــر اســناد رســمی و تنظیــم ســند 
بابــت یــک دســتگاه خــودرو پراید بــه شــماره ایــران ۳۸-۴۸۳د۹۹ بــه انضمام خســارت 
دادرســی بــا بررســی اوراق پرونــده و ارائــه مســندات از ناحیــه خواهــان و اســتعام بعمل 
ــرم شــورای حــل اختــاف دعــوی خواهــان را  ــه اعضــاء محت ــه نظری ــا ب آمــده و توجه
وارد دانســته لــذا بــه اســتناد مــواد ۲۱۹ و۲۲۰ از قانــون مدنــی و ۱۹۴و۵۰۲و۵۱۹ از قانــون 
ــر  ــی از دفات ــور در یک ــه حض ــودی را ب ــف اول مول ــده ردی ــی خوان ــی مدن ــن دادرس آیی
اســناد رســمی و تنظیــم ســند بابــت خــودرو فــوق بعنــوان اصــل خواســته و برداشــت 
مبلــغ ۱۶۷۵۰۰۰ ریــال بعنــوان خســارت دادرســی در حــق خواهــان محکــوم مــی نمایــد.
ــار از  ــد چه ــه اســتناد بن ــده ردیــف دوم بلحــاظ عــدم توجــه دعــوا ب در خصــوص خوان
مــاده ۸۴ از قانــون آئیــن دادرســی مدنــی قــرار رد دعــوی خواهــان صــادر مــی نمایــد.  
رای صــادره ظــرف مهلــت ۲۰ روز از تاریــخ ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه ســپس 
ظــرف مهلــت ۲۰ روز از انقضــا مهلــت فــوق قابــل اعتــراض در محاکــم محتــرم حقوقــی 

دادگســتری کاشــان مــی باشــد.
قاضی شعبه ۱ شورای حل اختاف کاشان- ماشااله امیداله شناسه ۳۰۹۰۶۹

گهی روزنامه کیمیـای وطن 4-95013702جذب آ

ــی وزارت  ــای آمیزش ــدز و بیماری ه ــرل ای ــس اداره کنت رئی
بهداشــت ضمــن رد اظهاراتــی مبنــی بــر خــروج وزارت 
بهداشــت از طــرح باشــگاه های مثبــت ایــدز، در عیــن حــال 
بــر لــزوم افزایــش بودجه کنتــرل، پیشــگیری و درمــان ایدز 

در ســال آینــده تأکیــد کــرد. 
بــه گــزارش خبــر فارســی، پرویــن افســر کازرون در 
ــر خــروج وزارت بهداشــت  ــی ب ــی مبن ــه اظهارات ــش ب واکن
از طــرح باشــگاه های ایــدز گفــت: مــا از ایــن طــرح 
خــارج نشــده ایم و برنامه هــای حمایتــی و برنامه هــای 
پیشــگیری مثبــت، کــه بــا حمایت هــای روانــی اجتماعــی 
ــر  ــر نظ ــت، زی ــدز اس ــت ای ــگاه های مثب ــان در باش مبتای
ــتر  ــاش بیش ــا ت ــت ب ــتی و وزارت بهداش ــازمان بهزیس س
بــه فعالیــت خــود ادامــه می دهــد و امیدواریــم بتوانیــم بــا 
ــم.  ــترش دهی ــرح را گس ــن ط ــتر، ای ــار بیش ــن اعتب تأمی

ــدز در الیحــه  ــی شــده اداره ای ــاره بودجــه پیش بین وی درب
بودجــه ۹۸ نیــز گفــت: بــا توجــه بــه برنامه ریزی گســترده تر 
برنامه هــای پیشــگیری و افزایــش مبتایــان تحــت درمــان، 
بــرای افزایــش و ارتقــا خدمــات، ایــن بودجــه بایــد افزایش 

بد.  یا
ــت: در برنامه هــای کاهــش آســیب، ســرنگ  ــی گف کازرون
ــراد  ــن اف ــود و ای ــع می ش ــادان توزی ــن معت ــوزن بی و س
بــه مراکــز درمــان و نگهدارنــده ارجــاع می شــوند و در 
ــن  ــت ای ــت و کیفی ــرفت کمی ــدد پیش ــر درص ــال حاض ح
ــت،  ــر وزارت بهداش ــاوه ب ــن ع ــتیم. همچنی ــت هس فعالی
ــت  ــا در جه ــور زندان ه ــازمان ام ــتی و س ــازمان بهزیس س
پیشــگیری و کنتــرل اچ آی وی، تقویــت بیماریابــی و 
ــال  ــات را دنب ــن اقدام ــت ای ــا جدی ــت، ب ــش مراقب  افزای

می کنند.

رئیــس ســازمان امــور اجتماعــی کشــور گفــت: بــه ازای هــر 
ــته  ــش داش ــم کاه ــاق ۲ ده ــزان ط ــه، می ۱۰۰۰ زن مطلق

اســت.
ــی رســتم وندی در حاشــیه  ــر، تق ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
ــع  ــور در جم ــی کش ــورای اجتماع ــه ش ــن جلس صدودهمی
خبرنــگاران در خصــوص آمــار طــاق گفــت: طــاق بــه ازای 
هــر ۱۰۰۰ زن مطلقــه ظــرف ســه، چهــار ســال اخیــر ثابــت 
ــت.  ــته اس ــش داش ــع کاه ــی مواق ــی در برخ ــوده و حت ب
ــه طــوری  میــزان طــاق ۲ دهــم کاهــش داشــته اســت، ب
کــه آمــار از ۴/۸ بــه ۲/۸ رســیده و بــه ازای هــر زن مطلقــه، 

طــاق کاهــش داشــته اســت. 
ــار  ــت: کارشناســان در اظه ــه کارشناســان گف وی خطــاب ب
نظرهــای خــود بایــد دقــت الزم را داشــته باشــند و از مراجــع 
ــد.  ــار را بگیرن ــوال آم ــت اح ــازمان ثب ــی س ــمی، یعن رس
ــر  ــاری، بهت ــاخص آم ــام ش ــه داد: در اع ــتم وندی ادام رس
اســت شــاخص های مــورد توجــه قــرار گیــرد کــه نشــانگر 

ــوند.  ــوب ش ــب تری محس مناس
شــاخص های جمعیــت عمومــی و زنــان مطلقــه می توانــد 

شــاخص های بهتــری بــرای بیــان آمــار طــاق باشــد.

قائــم مقــام ســازمان دانش آمــوزی از اختصــاص یــک موج 
ــت:  ــر داد و گف ــوزی خب ــرویس دانش آم ــرای س ــو ب رادی
 پخــش موســیقی های محلــی و بومــی را در رادیو پیش بینی 

کردیم. 
جزئیــات  ایســنا،  بــا  گفت وگــو  در  روشــنی  محمــد 
تفاهم نامــه جدیــد ســازمان دانش آمــوزی بــا انجمــن اولیــا 
و مربیــان را تشــریح و اظهــار کــرد: ایــن طــرح کــه مربــوط 
بــه ســرویس مــدارس اســت همــه ســاله انجــام می شــده؛ 
ــا  ــن اولی ــوزی انجم ــان ســازمان دانش آم ــا امســال می ام
و مربیــان تفاهم نامــه ای منعقــد و بخــش نظــارت و امــور 
فرهنگــی بــر ســرویس ها بــه مــدت یکســال بــه مــا واگــذار 

شــد کــه اکنــون در حــال انجــام اســت. 
وی افــزود: کمیته هــای اســتانی را تشــکیل می دهیــم. 
چــاپ بروشــور و ســایر محتوای آموزشــی و تهیه بســته های 

فرهنگــی در قالــب ایــن طــرح صــورت می گیــرد. 
بــرای  تــاش  از  قائــم مقــام ســازمان دانش آمــوزی 
اختصــاص یــک مــوج رادیــو بــه زمــان رفــت و برگشــت و 
ــت:  ــر داد و گف ــدارس خب ــرویس م ــا در س ــور بچه ه حض
پخــش موســیقی های محلــی و بومی در رادیــو را پیش بینی 
کردیــم و محتــوای کلــی ایــن شــبکه رادیویــی شــاد، 
 فرهنگــی، آموزشــی و براســاس ســن دانش آمــوزان خواهــد 

بود.
ــا  ــزار می شــود ت روشــنی ادامــه داد: هــر روز جلســاتی برگ
ســریعا شــیوه نامه را تصویــب و بــه اســتان ها ارســال کنیــم.

ــرای  ــی ب ــای فرهنگ ــودن برنامه ه ــر ب ــاره هزینه ب وی درب
اولیــا اظهــار کــرد: ایــن برنامه هیــچ هزینــه ای بــرای والدین 
نــدارد و در قالــب همــان هزینه ایســت کــه بــرای ســرویس 

می پردازنــد.

 تکذیب خروج وزارت بهداشت
ح باشگاه های مثبت ایدز  از طر

کاهش ۲ دهم درصدی طالق به 
ازای هر هزار زن مطلقه

 راه اندازی رادیو 
ویژه سرویس مدارس
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شماره 870 
روزنامه صبح ایران

امام حسین علیه السالم فرمودند:
 کسی در قیامت در امان نیست؛

  مگر کسی که در دنیا ترس از خدا در دل
 داشته است.

مصباح الهدی

تقویم امروز

مناقب ابن شهر آشوب، ج 4، ص 69

گر با دقت ریشه یابی کنیم،  آنچه بر ملت  ما می دانیم ا
کنون می گذرد، حتی جنگ تحمیلی،  ما گذشته و ا

سرچشمه از دانشگاه غربزده و متخصصان غیر متعهد و 
وابسته گرفته است.

پای درس امام ؟هر؟

صحیفه امام، ج ۱9، ص ۱۱۰

۱9 آذر - ۰2 ربیع الثانی - ۱۰ دسامبر

  روز جهانی حقوق بشر 
  انتخابات دوره اول مجلس خبرگان 

رهبری )1361ش(
  تشکیل شورای عالی انقالب فرهنگی 

به فرمان حضرت امام خمینی )ره( 
)1363 ش(

  تظاهرات بزرگ و تاریخی تاسوعای 
حسینی علیه رژیم استبدادی پهلوی 

)1357 ش(
  شهادت امام باقر )ع( به روایتی )114ق(

  رحلت مفسر قرآن کریم »سید حسین اثنی 
عشری« معروف به اعتمادی )1343 ش( 

  پایان دوران چهارصد ساله تسلط 
استعمار اسپانیا بر کشور کوبا )1898م(

  تصویب طرح انتقال مقر سازمان ملل 
به آمریکا در کنگره آمریکا )1949م(

   درگذشت »آلفرد نوبل«، شیمی دان 
معروف سوئدی )1896م(

کنیــم.  کبــر را افشــا  ادعاهــای دروغ شــیطان ا
کبــر، آمریکاســت؛ اینهــا ادعاهــای  شــیطان ا
افشــا  بایــد  ادعاهــا  ایــن  دارنــد؛  دروغــی 
بشــود. یکــی از ایــن ادعاهــا، مســئله  حقــوق 
بشــر اســت. ضــد حقــوق بشــرند و از حقــوق 
بشــر دم می زننــد و مــدام نــام حقــوق بشــر را 
می آورنــد و آن را مطــرح می کننــد، در حالــی 
این هــا می کننــد، ضــد  کــه  کارهایــی   کــه 
کــه  حقــوق بشــر اســت. حــاال ایــن شــخصی 
ــان  کار اســت، ایــن چیزهــا را عری امــروز ســر 
ــل از او  ــه قب ک ــم  ــی ه ــد؛ دیگران ــان می کن بی
کارهــا را[ انجــام می دادنــد،  بودنــد ]ایــن 
منتهــا بــه ایــن عریانــی نبــود؛ این یک قــدری 
عریان تــر و آشــکارتر حــرف می زنــد؛ علیــه 
آفریقــا، علیــه نژادهــا، علیــه آمریــکای التیــن، 
علیــه همــه  مــردم، علیــه مســلمان ها، علیــه 
علیــه  یعنــی  می زننــد؛  حــرف  چیــز  همــه 
امــا پرچــم  اقــدام می کننــد،  حقــوق بشــر 
دفــاع از حقــوق بشــر را دســت می گیرنــد. 
کــرد؛ ایــن دروغ بزرگــی  ایــن را بایــد افشــا 

ــد افشــا بشــود. کــه بای اســت 

1-گل زنانه - جسم و بدن - از اسامی نسوان
2- شــیوا - ابــزار ورزش هــای رزمــی - تــوان  - میــوه 

تلفنــی
3- آشــوب - مــات و متحیــر - مــادر بــاران - دانــه 

خوشــبو
کی - آن سوی هرچیز - شیوا 4- پیچ درپیچ خورا

5-جاده - پهلوان - واحد طول
کــودکان  6-از اقــوام اصیــل ایــران - از وســایل بــازی 

- آن ســوی ســقف - از لبنیــات
7- رود آرام وارون - دســتگیری - فرشــته - به دنیــا 

آوردن
8- آسیب - دهان - از رنگ ها

 - نیســت  زود   - شــروع  و  بــدو   - اشــاره  ضمیــر   -9
بــدن بــاالی  حــرارت 

کدروتیــره - ســابیدنی معــروف -  10- ســید نیســت - 
از اقــوام ایرانــی

11- رو نیست - وظیفه پیامبران - بردنی چهارپا
12- آش سردکن معروف - آقا - خرطوم دراز

 - آهــو  ســاخت  خوشــبوی   - وارونــه  جدیــد   -13
صدمترمربــع  - ضدخشــن 

14- هــوای زمســتانی - واحــد ســنجش حــرارت - 
پارســایی - محــل زیســتن

15- رئیــس مدرســه و اداره - فعالیــت و انجــام هــر 
امــری - ستاره شــناس

1- رهبر و راهنما - جست وجو - هنگام و زمانه
2- آسانی - شوی زن - همچنین - چوب

3- آخریــن رمــق - از طرح هــای قدیمــی دبیرســتان - 
خشــک نیســت - از فصول ســال

4- رمه گوسفند و گاو - شفافیت - اهلی 
5- نقره - خواندن قرآن - نمو

6- درخت همیشــه ســبز - در و دروازه - از شــهرهای 
اســتان فــارس - یــاری و مــدد

کشــیدن و آییــن - از  7- از حــروف نــدا - بخشــش - 
حــروف شــرط

8- جمع رای - مادر - از اجزاء قرآن
 - آب  ضدعفونی کننــده   - تربیــت   - خشــکی   -9

زائیــدن
گرمــی و حــرارت - اخــالق حیــوان خانگــی -   -10

کوچــک هامــون - رود 
11- خانه آخرت - فرشتگان - زوج نیست

12- کشیدن - غرور - واهمه
13- عالمــت مفعولــی - از عناصــر اربعــه - دارایــی - 

مقیــاس طــول عمــر 
14- آزاد و رهــا - کوچــک - ســالح عنکبــوت - ارزش 

و مقام
15- تولیدکننده - از اسامی آقایان - رسم و آیین

راه نجات
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کاریکاتور
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پرواز مرغ و پراید

جالبه که بدونید...

در دنیــای مــا زیبایی هــای حیــرت آور گونه هــای مختلفــی 
دارنــد؛ از عجایــب طبیعــی گرفتــه تــا مــواردی کــه توســط 
ــا  ــد ی ــوز پایدارن ــاری کــه هن انســان ســاخته شــده اند، آث
ــه تبدیــل شــده اند. بیشــتر اوقــات مهــم  ــه ویران اینکــه ب
نیســت چیزهــا چگونــه بــه وجــود آمده انــد یــا اینکــه در 
ــادی  ــر ارزش زی ــده اند و دیگ ــت خورده ش ــه دس آن لحظ
ــب  ــن عجای ــای ای ــه تماش ــا ب ــش م ــرا واکن ــد؛ زی ندارن
دنیــا بــرای خــودش معیــار دقیقــی اســت. فهرســت ایــن 
مقالــه نیــز حــاوی بعضــی از زیباتریــن عجایب دنیاســت؛ 
از بقایــای تمدن هــای گمشــده کــه بعضــی از آنهــا هنــوز 
هــم رمزآلــود هســتند تا شــهرهای دلربــا و اشــیا و عناصر 
ــب  ــن عجای ــی ای ــت، تمام ــای طبیع ــده در دنی خیره کنن
همگــی در فهرســت مقالــه ای کــه مطالعــه خواهیــد کــرد، 

حضــور دارنــد.
  سموک شمپی گواتماال

آبــراه ســنگ آهــک طبیعی ســموک شــمپی، جریــان آب 
مالیمــی دارد کــه از ســمت کوهســتان بــه طــرف پاییــن 
می ریــزد و در ایــن راه باعــث پیدایــش چندیــن آبشــار و 
تعــدادی حوضچــه پرشــده از آب هــای شــفاف می شــود. 

  دره وینیاِلس کوبا
ــن دره شــگفت انگیز، یکــی از برجســته ترین مــوارد در  ای
میــان دیگــر عجایــب طبیعــی جهــان اســت. علــت ایــن 
ــده آن هســتند  موضــوع هــم بناهــای ســنگی احاطه کنن
ــه  ــیده اند ک ــه آن بخش ــره ای ب ــا، چه ــای کوب ــه ج ــه ب ک
ــه  ــت، ن ــاره آسیاس ــرقی ق ــوب ش ــی در جن ــی مکان گوی

جزیــره کوبــا.
  پلی ایده آل دو فکتور ِشوال فرانسه

ایــن قصــر کــه در طــول مــدت چنــد ده ســال بــه 
دســت یــک پســتچی محلــی ســاخته شــده، بــه شــکل 

احمقانــه ای شــبیه بــه چیزهایــی اســت کــه از درون 
داســتان و فیلم هــای تخیلــی مثــل شــخصیت داســتانی 

ــت. ــده اس ــرون آم ــدر بی ــام رای ت
  سنت میشل د گویی فرانسه

ــزرگ  ــد برجــی ب ــی مانن کلیســای ســنت میشــل ِد گوی
Le-Puy-en-( روی اطــراف بخــش لــو پوی-آن-ولــی
Velay( ســایه افکنــده و قدمــت آن بــه بیــش از 2 هــزار 

ــردد.  ــش بازمی گ ــال پی س

گنای لیبی   ویرانه های ِلپیتس ما
ــان  ــچ زم ــد هی ــه تصــور نمی کردی ــی ک ــان چیزهای در می
در کشــور لیبــی وجــود داشــته باشــند، خرابه هــای 
پراکنــده ای هســتند کــه هــر کــدام مســیری ســتون دار، 
بــه  مخصــوص  آمفی تئاتــر  و  پیــروزی  طاق هــای 
خودشــان را دارنــد تــا نمایانگــر تعــدادی از ظریف تریــن و 
در عیــن حــال پیچیده تریــن اصــول حکاکــی به جامانــده 
ــند. ــان باش ــرای امروزی ــتان ب ــای باس ــان رومی ه از زم

  منطقه باستانی مرواه سودان
ــوش  ــاهی ک ــت پادش ــی پایتخ ــه زمان ــه ک ــن منطق ای
)Kush( بــود، اکنــون خانــه ای بــرای سلســله ای از 
مقبره هــای افســانه ای و آرامگاه هــای بــزرگ و همچنیــن 

آثــاری خیره کننــده و آنتیــک اســت.

  روستای کوهستانی جمیالی الجزایر
ــف  ــه لط ــان ب ــه رومی ــق ب ــتانی متعل ــهر باس ــن ش ای

ــه خــود و  ــی مخصــوص ب داشــتن کوهســتان های محل
نیــز در اختیــار داشــتن تعــدادی معابــد، ســاختمان های 
عمومــی و خصوصــی و همچنیــن یــک آمفی تئاتــر 
منحصربه فــرد  مکانــی  خــودش  بــرای   چشــمگیر 

است.
  ذخیره بیوسفر الئوکا

و  بــوده  خیره کننــده  منظــره  یــک  حقیقتــا  اینجــا 
شــمار  بــه  جهــان  عجایــب  اصلی تریــن   ازجملــه 
ــک  ــترده ای از ی ــف گس ــزن آب طی ــن مخ ــی رود. ای م
ــک  ــه نزدی ــب اینجاســت ک ــرد و جال ــالت را دربرمی گی ف
ــن  ــرار دارد. ای ــر ق ــا فرات ــطح دری ــا از س ــزار پ ــه 10 ه ب
منطقــه بــا بناهــای باســتانی متعــددی پــر شــده و 
 میزبــان طیــف وســیعی از حیوانــات و گونه هــای جانــوری

است.
  کوه آتشفشانی مائلیفل ایسلند

ایــن کــوه آتشفشــانی زیبــا و البتــه بســیار غیرطبیعــی، به 
کلــی بــا پوششــی روشــن رنــگ از خــزه در برگرفتــه شــده 
و رودهــای یخــی و نهرهایــی بــه شــکل مارپیچ بــه دور آن 

تابیــده شــده اند.

  کلیسای ترنسفیگوریشن جزیره کیژی روسیه
ــت  ــوان رقاب ــان ت ــب جه ــی از عجای ــداد کم ــر تع تصاوی
ــای  ــا گنبده ــاده ب ــای خارق الع ــن بن ــه ای ــی ک ــا نمای را ب
ــش  ــه نمای ــودش ب ــه از خ ــی ک ــکل و طاق های پیازی ش
ــوب  ــا از چ ــس آن تمام ــت. جن ــد داش ــته، خواهن گذاش
ــم  ــرن هجده ــل ق ــه اوای ــاختش ب ــان س ــت و زم اس
میــالدی بازمی گــردد و از آن موقــع تــا حــاال کمتــر چیــزی 
ــده شــده  ــا دی ــن بن ــازآور ای ــر اعج ــدازه ظاه در حــد و ان

اســت.

 زیباترین عجایب دنیا

آیا می دانید؟

  یک گالن روغن سوخته می تواند تقریبا 
1 میلیون گالن آب تمیز را آلوده کند

   خوردن یک سیب اول صبح، بیشتر 
از قهوه باعث دورشدن خواب آلودگی 

می شود
  قدیمی ترین آدامسی که جویده شده، 

متعلق به 9000 سال پیش بوده است
  اسکیموها هم از یخچال استفاده 

می کنند؛ منتها برای محافظت غذا درمقابل 
یخ زدن

  جویدن آدامس هنگام خردکردن پیاز 
مانع از اشک ریزی شما می شود

  در 4000 سال پیش هیچ حیوانی 
اهلی نبود

  به طور متوسط روزانه 12 نوزاد به 
خانواده ها اشتباه داده می شوند

  هیچ کس نمی داند چرا صدای اردک ها 
کو نمی شود ا

  سس کچاپ در سال 1830 به عنوان 
یک دارو فروخته می شده است

  10 سال طول کشید تا لئوناردو داوینچی 
لب های مونالیزا را نقاشی کند

از قرآن بپرس

 آثار تالوت قرآن بر بدن انسان
ســال های گذشــته یــک مرکــز پژوهشــی در ژاپــن طــی 
آزمایشــی نشــان داد زمانــی کــه صــوت قــرآن پخش می شــود، 
ــن  ــت ممک ــن حال ــن و منظم تری ــای آب در بهتری مولکول ه
ــادر  ــه طــوری کــه هیــچ یــک از اصــوات ق ــد؛ ب ــرار می گیرن ق
بــه چنیــن اثــری نیســتند. از آنجــا کــه دوســوم از بــدن انســان 
را آب تشــکیل می دهــد، تأثیرگــذاری آن بــر انســان نیــز 
مشــهود اســت. بــا علنی شــدن نتایــج ایــن آزمایــش بــود کــه 
معنــای ایــن آیــه بــه صــورت کامل تــری بــرای مــا مســلمانان 

مشــخص شــد:
ــٌة ِلْلُمْؤِمنيــَن َو ال  ــْرآِن مــا ُهــَو ِشــفاٌء َو َرْحَم ُل ِمــَن اْلُق ــزِّ »َو ُنَن
اِلميــَن ِإالَّ َخســارًا«؛ »و از قــرآن آنچــه را بــراى مؤمنــان  َيزيــُد الظَّ
شــفا و رحمــت اســت فرومى فرســتیم )شــفا از امــراض معنــوى 
و اجتماعــى( و بــر ســتمکاران جــز زیــان )روحــى و اجتماعــى( 

ــراء : 82( ــد.« )اإلس نمى افزای
دو نکته مهم در این آیه:

نکته اول:
همان طــور کــه در ایــن آیــه شــریفه نیــز اشــاره شــده، قــرآن 
ــویی  ــت؛ از س ــان اس ــرای مؤمن ــفا ب ــت ش ــر جه ــم از ه کری
ــه  ــراد و از ســویی ب ــه واســطه اســتدالل ها، رکــود فکــری اف ب
واســطه موعظه هــا، قســاوت قلــب را شــفا می دهــد و از 
ســوی دیگــر آهنــگ و فصاحتــش ســبب زدودن اضطــراب و 

ــه[  ــور و نمون ــیر ن ــه از تفاس ــود. ]برگرفت ــردگی می ش افس
پیامبــر خــدا صلــى اهَّلل علیــه و آلــه فرمودنــد: هرکــس قــرآن 
ــراى  ــه ازاى هــر حرفــى، یــک حســنه ب ــد ب را بشــنود، خداون
او مى نویســد و در زمــره کســانى کــه قــرآن مى خواننــد 
ــور  ــد، محش ــاال مى رون ــت [ ب ــاى بهش ــات و پله ه و ]از درج

می شــود.
نکته دوم:

شــفابودن قــرآن فقــط بــرای کســانی اســت کــه ایمــان آورده 

ــنونده آن  ــان ش ــزان ایم ــه می ــند؛ البت ــان نباش ــزو ظالم و ج
ــر  ــم بســیار مؤث ــرآن کری ــزان کســب آرامــش از ق ــز، در می نی
 اســت و همچنیــن ایمــان نداشــتن بــه آن نیــز نتیجــه عکــس 

می دهد:
ِذیــَن ِإَذا ُذِكــَر اهَّلُل َو ِجَلــْت ُقُلوُبُهــْم َو ِإَذا ُتِلَیْت  َمــا اْلُمؤِمُنــوَن الَّ »انَّ
ُلــوَن«؛ »مؤمنان  ِهــْم َیَتَوكَّ َعَلْیِهــْم آَیاُتــُه َزاَدْتُهــْم ِإیَماًنــا َو َعَلــى َربِّ
تنهــا کســانى هســتند کــه چــون یــاد خــدا بــه میــان آیــد، 
ــده  ــان خوان ــر آن ــات او ب ــون آی ــد و چ ــان مى ترس دل هایش
ــان  ــر پروردگارش ــواره ب ــد و هم ــان مى افزای ــر ایمانش ــود، ب ش

ــال: 2(  ــد.« )انف ــوکل مى کنن ت
و در مقابــل کســانی کــه ایمــان بــه خــدا ندارنــد، هیــچ بهــره 
ــد  ــات نخواهن ــنیدن آی ــی را از ش ــش ایمان ــش و افزای و آرام

داشــت:
ُکــْم َزاَدْتــُه َهـــِذِه  ــن َیُقــوُل َأیُّ »َو ِإَذا َمــا ُأنِزَلــْت ُســوَرٌة َفِمْنُهــم مَّ
ِذیــَن آَمُنــوْا َفَزاَدْتُهــْم ِإیَماًنــا َو ُهــْم َیْسَتْبِشــُروَن«؛  ــا الَّ ِإیَماًنــا َفَأمَّ
»و چــون ســوره اى نــازل شــود، برخــى از آنهــا )از منافقــان بــه 
ــک از  ــان کدام ی ــر ایم ــوره ب ــن س ــد: ای ــتهزا( گوین ــوان اس عن
شــما افــزود؟ )بگــو( امــا کســانى کــه ایمــان آورده انــد بــر ایمان 
آنهــا افــزود و آنهــا )از دریافــت تحفــه نــو آســمانى( شــادمانى 

ــه: 124( ــد.« )توب مى کنن
 آداب گوش دادن به قرآن

ُکــْم ُتْرَحُموَن«؛ »و  »َو ِإَذا ُقــِرىَء اْلُقــْرآُن َفاْســَتِمُعوْا َلُه َوَأنِصُتوْا َلَعلَّ
چــون قــرآن خوانــده شــود، بــدان گــوش فرادهیــد و خامــوش 

باشــید؛ باشــد که مشــمول رحمــت شــوید.« )األعــراف: 204( 
دربــاره واژه »َأْنِصُتــوا« گفته انــد از مــاده »ِاْنصــات« بــه معنــى 

ســکوت تــوأم بــا گــوش فــرادادن اســت.
ایــن آیــه چنانچــه از ظاهــرش اســتفاده می شــود، کلی اســت؛ 
یعنــی هــرگاه قــرآن تــاوت شــود، بایــد انســان ســکوت کنــد و 
بــه آن گــوش بدهــد تــا حقایــق و نصایحــش را درک کنــد و از 

ــره گیرد. آن به

آثار و ثواب گوش کردن قرآن)1(
نویسنده: علی تیموری زهابی

A.Teimuri@eskimia.ir

کیمیای وطن سجاد کمالی
S.Kamali@eskimia.ir

ــان و دولتمــردان مدت هاســت پــس از خــروج  اصالح طلب
ــا دل خــوش  ــه اروپ ــکا از برجــام، ب ــاالت متحــده آمری ای
کرده انــد و مــردم را بــه ســازوکارهای آنــان مبنــی بــر 

ــد.  ــد می دهن ــام امی ــدن در برج ــت و مان حمای
عبــور از تحریــم، موضوعــی اســت کــه ذهــن نه تنهــا 
ــت.  ــرده اس ــغول ک ــادی را مش ــردم ع ــه م ــگان، بلک نخب
همــه نســبت بــه آینــده کشــور بیــم و امیــد دارند. از ســویی 
دیگــر، سیاســت خارجــی ایــران در عصــر تحریــم بایــد بــا 
عصــر برجــام تفاوت هایــی داشــته باشــد. در ایــن زمینــه، 
ــه  ــد، دانش آموخت ــوادی ارجمن ــر ج ــر محمدجعف ــا دکت ب
دانشــگاه برادفــورد و اســتاد علــوم سیاســی دانشــگاه تهران 
ــدرس سیاســت خارجــی  ــو نشســتیم. وی م ــه گفت وگ ب
ــوم  ــوق و عل ــکده حق ــران در دانش ــالمی ای ــوری اس جمه

ــن دانشــگاه اســت.  سیاســی ای
 به نظر شما سازوکارهای اروپا برای گذر از 

فعالیت های ترامپ به نتیجه می رسد؟ آیا این 
سازوکار کارآمد است؟

هم اکنــون مهم تریــن مســئله ای کــه در ســازوکارهای اروپــا 

ــازوکارهای  ــه س ــود دارد، مجموع ــام وج ــه برج ــرای ادام ب
مالــی اســت کــه تاکنــون بــا همــه اقداماتــی کــه صــورت 
گرفتــه و مذاکراتــی کــه ایــران بــا طــرف اروپایــی دارد، هنوز 

بــه نتیجــه نرســیده اســت. 
ایــن اتفــاق بــه ایــن دلیــل اســت کــه ایــن ســازوکارهای 
مالــی در نهادهــا و مؤسســات مشــترک بیــن اروپــا و 
ــه  ــی پای ــه نوع ــه ب ــتند ک ــی هس ــت؛ بانک های آمریکاس
ــن  ــه در آمریکاســت و بنابرای ــا و سپرده هایشــان هم کاره
ــم و اساســا لغــو  ــه بحــث تحری ــا توجــه ب آمریکایی هــا ب
ــد؛  ــکاری نمی کنن ــپ، هم ــق هســته ای از ســوی ترام تواف
ــل  ــه قب ــن هفت ــا همی ــن مســئله ت ــن دورنمــای ای بنابرای
ــر خارجــه  ــاون وزی ــای صالحــی و مع ــوی آق ــه گفت وگ ک
اروپایی هــا گام هــای  بــود، نشــان مــی داد همچنــان 
ــی  ــه نتیجــه رســاندن ســازوکارهای مال ــرای ب ــی را ب  عمل

برنداشتند. 
 آیا ایران با این سازوکارها موفق به عبور از 

تحریم می شود؟
دارد،  وجــود  هم اکنــون  ســازوکارهایی کــه  ایــن  بــا 
اروپایی هــا اراده الزم را بــرای بــه تحقــق رســاندن شکســت 
تحریم هــا ندارنــد و بــه نظــر نمی رســد اقداماتــی کــه بایــد 
براســاس قطعنامه هــای مربــوط بــه خــود برجــام داشــته 

باشــند، بــه نتیجــه برســد.
 سیاست خارجی جمهوری اسالمی در عصر 

تحریم باید چگونه باشد؟ 
در بحــث سیاســت خارجــی در زمــان تحریــم به ویــژه اینکه 
آقــای روحانــی چــه در دوره اول و چــه در دوره دوم مواضــع 
سیاســت خارجــی را اعــالن کــرد، یکــی از مهم تریــن ارکان 
سیاســت خارجــی، دیپلماســی چندجانبــه اســت. در ایــن 
ــدا  ــه پی ــرب تجرب ــا از غ ــه م ــه، آنچ ــی چندجانب دیپلماس
کردیــم، نشــان می دهــد کمــی بایــد تغییــرات دیپلماســی 
چندجانبــه مــا از طــرف غــرب بــه شــرق بــرود. ایــن همــان 
مطلبــی اســت کــه نزدیــک یــک مــاه و نیــم پیــش رهبــر 
معظــم انقــالب اســالمی اشــاره کردنــد. تجربــه دارد نشــان 
می دهــد در ایــن ســاختار دیپلماســی چندجانبــه مــا بایــد 
دیپلماســی خودمــان را بــا کشــورهای حــوزه شــرق تقویــت 
کنیــم. ایــن امــر هــم بــا روســیه، هــم بــا چیــن و هــم بــا 
ســایر کشــورهایی که در شــرق آســیا هســتند، ماننــد ژاپن، 

ــن  ــا ای ــد. اساس ــق یاب ــد تحق ــزی می توان ــزی و مال اندون
رویکــرد نــگاه بــه شــرق را مــا می توانیــم بیــش از پیــش 

تقویــت کنیــم. 
 رهبر معظم انقالب اسالمی فرمودند: 

نشانه های زوال آمریکا نمایان شده است؛ نظر 
شما در این زمینه چیست؟

بحــث زوال آمریــکا، بحثــی اســت کــه از یــک دهــه پیــش 
مطــرح شــده اســت. فوکویومــا به ویــژه در آخریــن کتــاب 
ــانی  ــت و ارزش انس ــت، کرام ــث هوی ــه در آن بح ــود ک خ
مطــرح اســت، بــه ایــن مســئله اشــاره می کنــد کــه اگــر 
لیبــرال دموکراســی کــه مظهر آن آمریکاســت محقق شــود، 
آن را بایــد بــه ســمتی ببریــم کــه نوعــی هویــت  یکپارچــه و 

ــم.  جهان گســتر ایجــاد کنی
ایــن نشــان دهنده ایــن اســت کــه هنــوز آمریــکا در نوعــی 
ــار  ــی گرفت ــه ای و بین الملل ــی و منطق ــای داخل چالش ه
شــده اســت. تجربــه آمریــکا در بحــث داعــش که عمــال آن 
انتظاراتــی کــه داشــت، بــه وقــوع نپیوســت و بــه شکســت 
داعــش در عــراق و ســوریه انجامیــد، شکسته شــدن 
مســئله تحریم هــا در رابطــه بــا ایــران و بحــث مربــوط بــه 
ــی از  ــه افق های ــن اســت ک ــره شــمالی نشــان دهنده ای ک
فروپاشــی آمریــکا در مناطــق مختلــف پدیــدار شــده اســت 
ــرد و  ــوت می گی ــوان ناسیونالیســم دارد ق ــه عن ــروز ب و ام
ناسیونالیســم درونــی و ملی امــروزه بیش از پیــش دارد در 
آمریــکا تقویــت می شــود. رونــد ایــن ناسیونالیســم نشــان 
ــتر  ــی جهان گس ــد هژمون ــد از رون ــکا بای ــد داد آمری خواه
خــود دســت بکشــد و بــه عنــوان یــک کشــور مثــل ســایر 
کشــورها باشــد؛ بــه عنــوان قدرتــی باشــد کــه حقــوق بشــر 
و حــق مداخلــه در کشــورها را رعایــت کنــد و بــه مســائل 
داخلــی خودشــان و مســائل مختلــف مربــوط بــه رفــاه و 
ــکاری و اشــتغال  ــد بی سیاســت گذاری های گوناگــون مانن
ــون  ــند. هم اکن ــل برس ــن قبی ــی از ای ــای مختلف و چیزه
ــئله را  ــن مس ــم دارد همی ــپ ه ــرد ترام ــی رویک ــه نوع ب
نشــان می دهــد و همیــن اظهــارات وی در رابطــه بــا 
ــری  ــا رهب ــد ت ــه کنی ــد هزین عربســتان اینکــه شــما بیایی
ــن  ــه ای ــادر ب ــر ق ــا دیگ ــود و م ــظ ش ــه حف ــا در منطق م
 ســرمایه گذاری نیســتیم، نشــان از افــول هژمونــی آمریــکا 

دارد.
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رویکرد نگاه به شرق باید بیش از پیش تقویت شود
ح شده است بحث زوال آمریکا از یک دهه پیش مطر
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