
موشک قابل مذاکره نیست
محمدجواد ظریف: آمریکا در جایگاهی نیست که درباره قطعنامه 2231 صحبت کند

دبیر  مجمع تشخیص مصلحت نظام 
درباره  بررسی  CFT در این مجمع:

معیار مجمع
منافع ملت و نظام است
هنوز الیحه CFTبه دست ما نرسیده است 

روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فارسی

س
فار

ی 
زار

برگ
: خ

س
عک

تکرار کابوس های مکرون

 شنبه های فرانسه 
همچنان سیاه  است

 خاک ایران 
همچنان قاچاق می شود

 گفت وگوی کیمیای وطن با 
مهشید زاغیان، روان شناس کودک

کودکان بیش فعالی در 

نقد و تحلیل فیلم »گرگ بازی« 
ساخته عباس نظام دوست

بازی مرگ و زندگی

توسعه مخرب شهری

سخنگوی شورای نگهبان: 

نمی توانیم از ایرادات 
CFT چشم پوشی کنیم

رئیس مرکز پژوهش های مجلس:  

 خبری از اجرای
 SPV نیست
 متأسفانه اروپایی ها 
در این زمینه تعلل زیادی کرده اند

نقش امام حسن عسکری؟ع؟ 
در هدایت جامعه

امروز، سالروز والدت باسعادت امام حسن عسکری)ع( 
فرزندشان،  محضر  به  را  نورانی  میالد  این  است. 
حضرت ولی عصر )عج( و به همه پیروان امامت و 

والیت  تبریک می گوییم. 
هدایت اعتقادی مردم در رأس وظایف امامان قرار 
دارد؛ اما امام یازدهم در کنار این وظیفه با مواضع 
علمی به شبهه ها و افکار کفرآمیز پاسخ می دادند و 
به بیان حق با روش مناظره و گفت وگوی موضوعی 
و مناقشه ها و بحث های علمی می پرداختند. با این 
مجاهدت ها از طرفی امت مؤمن را به شخصیت 
مکتبی و فکری خود مجهز می کرد و از طرف دیگر، 
پایداری و ایستادگی شان را دربرابر جریان های فکری 
که علیه مکتب خطری را تشکیل می داد، تضمین 

می فرمود و آن را در نطفه خفه می کرد. 
امام عسکری)ع( با وجود نگهداری در سامرا و تحت 
نظر عوامل حکومت ستمکار وقت بودن، توانست 
با ایستادگی دربرابر انحرافات و بدعت های اعتقادی 
و فکری، نقش خود را در افشای این گمراهی ها و 
هدایت فکری جامعه به مسیر درست و راه حق به طور 
کامل ایفا کند. یکی از مواضع مهم امام، موضع گیری 
در قبال صوفیه بود که به شدت از آنها بیزاری جستند 
و مردم را از گرویدن به آنها بر حذر داشتند. همچنین 
موضع گیری ایشان دربرابر واقفی ها که امامت را تنها 
تا امام هفتم)ع(، یعنی امام کاظم)ع( می دانستند و 
قائل به امامت فرزند بزرگوارش، امام رضا)ع( نبودند، 
صریح و بی پرده بود؛ چنانچه فرمودند: »کسی که 

امامت آخرین فرد ما را انکار کند...
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درگیری صهیونیست ها با تظاهرات کنندگان فلسطینی در شهر الخلیل تظاهرات هفتگی »حق بازگشت« فلسطینی ها در نوار غزه برگزاری اولین همایش تخصصی صنعت قطعه سازی بالگردی مقابله پلیس های اسب سوار با جلیقه زردها

به قلم مدیرمسئول

نقش امام حسن عسکری)ع(
در هدایت جامعه

گویــی امامــت نخســتین شــخصمان را انکار کرده اســت.« 
همچنیــن موضع گیــری دربرابــر ثنویــه یــا دوگانه پرســتان، 
ــع  ــری در مواق ــه و موضع گی ــر مفوض ــری دربراب موضع گی
ازجملــه  تفرقه جویــان  و  لــزوم دربرابــر شــبهه افکنان 

مواضــع اصولــی آن امــام همــام اســت.
امــام عســکری)ع( بــه حکــم شــرایط نامســاعد و 
محدودیــت بســیار شــدیدی کــه حکومــت عباســی برقــرار 
کــرده بــود، موفــق بــه گســترش دانــش دامنــه دار خــود در 
ســطح کل جامعــه نشــد؛ ولــی در عیــن حــال بــا همــان 
ــه  ــرد ک ــت ک ــادی را تربی ــاگردان زی ــان ش ــار و خفق فش
ــارف  ــترش مع ــر و گس ــود در نش ــهم خ ــه س ــدام ب هرک
اســام و رفــع شــبهات دشــمنان نقــش مؤثــری داشــتند؛ 
شــخصیت های برجســته و مــردان وارســته ای ماننــد 
احمــد بــن اســحاق اشــعری قمــی، ابوهاشــم داوود بــن 
ــن ســعید عمــری،  ــان ب ــرو عثم ــری، ابوعم قاســم جعف
ــع  ــار از جم ــن حســن صف ــد ب ــر و محم ــن جعف ــی ب عل

ــر، شــاگردان ایشــان هســتند.  ــش از یکصــد نف بی
ایــن شــاگردان، گاهــی چنــان  بــر تربیــت  افــزون 
ــد  ــش می آم ــلمانان پی ــرای مس ــا ب ــکات و تنگناه مش
ــل  ــده ح ــی از عه ــکری)ع( کس ــرت عس ــز حض ــه ج ک
آن هــا برنمی آمــد. امــام در این گونــه مواقــع در پرتــو علــم 
امامــت بــا تدبیــر فوق العــاده ای بن بســت را می شکســت 

و مشــکل را حــل می کــرد. 
از طرفــی در زمــان امــام عســکری)ع( تشــیع در مناطــق 
مختلــف و شــهرهای متعــددی گســترش و در نقــاط 
ــان،  ــم، خراس ــابور، ق ــداد، نیش ــه، بغ ــد کوف ــی مانن فراوان
مدائــن، یمــن، ری، آذربایجــان، ســامرا، جرجــان و بصــره 

تمرکــز یافتــه بــود.
گســتردگی و پراکندگــی مراکــز تجمــع شــیعیان، وجــود 
ــد  ــا پیون ســازمان ارتباطــی منظمــی را ایجــاب می کــرد ت
شــیعیان را بــا حــوزه امامــت از یــک ســو و ارتبــاط آنــان را 
بــا همدیگــر از ســوی دیگــر برقــرار ســازد و از ایــن رهگــذر 
ــری و ســازماندهی  ــی و سیاســی رهب ــان را از نظــر دین آن
کنــد. ایشــان نمایندگانــی از میــان چهره هــای درخشــان و 
ــد و در مناطــق  شــخصیت های برجســته شــیعیان برگزی
متعــدد منصــوب کــرد. ایشــان بــا آنــان در ارتبــاط بــود و 
از ایــن طریــق پیــروان تشــیع را در همــه مناطــق زیــر نظــر 

داشــت.
امــام عســکری)ع( بــا وجــود همــه محدودیت هــا و 
ــل  ــه عم ــت ب ــتگاه خاف ــرف دس ــه از ط ــی ک کنترل های
را  سیاســی  ســّری  فعالیت هــای  سلســله  می آمــد، 
رهبــری می کــرد کــه بــا گزینــش شــیوه های بســیار 
ظریــف پنهــان کاری از چشــم بیــدار و مراقــب جاسوســان 

دربــار بــه دور می مانــد.
افــزون بــر امــور مهــم و مســئولیت های عمومــی امامــت 
آن  می پرداخــت،  بدان هــا  عســکری)ع(  امــام  کــه 
ــت  ــز داش ــی نی ــخص و اختصاص ــی مش ــرت نقش حض
و آن تــدارک و آماده ســازی عملــی مرحلــه امامــت 
فرزنــد بزرگوارشــان، حضــرت حجــت بــن الحســن)ع( و 
آماده ســازی جامعــه بــرای پذیــرش غیبــت ایشــان بــود 
کــه ایــن نقــش را به خوبــی ایفــا فرمودنــد و دنیــای امــروز 
بــرای رهایــی از ظلــم و ســتم در انتظــار قیــام ایشــان بــه 

ــرد. ــر می ب س
ــت  ــرای غیب ــردم را ب ــد م ــام حســن عســکری)ع( بای ام
آمــاده می ســاخت.  فرزنــدش حضــرت حجــت)ع( 
ــن  ــق ای ــرای تحق ــوار ب ــه آن بزرگ ــی ک ــی از کارهای بعض

هــدف انجــام داد، عبارت انــد از:
1- نهان ســاختن: امــام حســن عســکری)ع( بــرای 
مقدمه ســازی و مهیاکــردن ذهنیــت مــردم، بــه طــور 
عمــوم و به ویــژه شــیعه دربــاره غیبــت، شــیوه نهان ســازی 
را بســیار بیشــتر از آنچــه در زندگــی امام هــادی)ع( مــورد 
توجــه بــود، بــه کار گرفــت. آن حضــرت بــه جــز روزهایــی 
کــه بــه دســتور خلیفــه عباســی بــرای دیــدار وی از 
خانــه بیــرون می رفــت یــا گاهــی اوقــات کــه بــه جهــت 
مصالحــی کــه در نظــر داشــت بــه کســی اجــازه ماقــات 
ــت،  ــا می رف ــدار آن ه ــه دی ــخصا ب ــود ش ــا خ ــی داد ی م
ــر  ــا مــردم نداشــت؛ بلکــه حتــی در براب ــدار دیگــری ب دی
شــیعیان ظاهــر نمی شــد و از پشــت پــرده بــا آنــان ســخن 

می گفــت.
ــکری)ع(  ــن عس ــام حس ــدگان: ام ــه نماین ــاع ب 2- ارج
نمایندگانــی را معیــن کــرده بــود و آنهــا را بــا تأییــد و بیــان 
ــرای  ــا ب ــی داد ت ــرار م ــش ق ــت خوی ــورد حمای ــاد م اعتم
حــل مشــکات دینــی و دنیــوی رابــط میــان آن حضــرت و 
شــیعیان باشــند، تــا شــیعیان بــه روش مراجعه مســتقیم 

بــه نماینــدگان مأنــوس شــوند.
3- تأییــد کتــب فقــه و اصــول تصنیف شــده یــاران: امــام 
حســن عســکری)ع( بعضــی کتاب هــای فقهــی و اصولــی 
را کــه بــرای عمــل بــه آن و هدایت شــدن در روزگار حضــرت 
ــان و  ــز صاحب ــود و نی ــده ب ــردآوری ش ــش از آن گ و پی
مؤلفــان آن کتــب را مــورد تأییــد خویــش قــرار مــی داد و 
ــا  ــرد و آنه ــی می ک ــان قدردان ــای آن ــات و تاش ه از زحم
را می ســتود؛ همچنیــن حضــرت از مــردم خواســت تــا بــه 

ایــن کتاب هــا عمــل کننــد.

دیگه چه خبر؟
دستگیری لیدرهای شبکه 

»دی جی بندها« در شیراز توسط 
سازمان اطالعات سپاه 

ــپاه  ــات س ــازمان اطاع ــی س ــط عموم رواب
ــر از  ــازده نف ــداد ی ــرد: تع ــام ک ــارس اع ف
ــج  ســرکرده های شــبکه ســازمان یافته تروی
فســاد و فحشــا بــا عنــوان »دی جی بندهــا« 
کــه درزمینــه تولیــد و اجــرای موســیقی 
مبتــذل و راه انــدازی مراســم مختلــط و 
پارتی هــا فعالیــت می کردنــد، دســتگیر 

ــدند.  ش
براســاس ایــن گــزارش، اعضــای این شــبکه 
ــی  ــذال فرهنگ ــدف ابت ــا ه ــازمان یافته ب س
اقــدام بــه برگــزاری پارتــی و تهیــه کلیــپ از 
آن کــرده و ســپس تصاویــر ایــن مجالــس 
به ویــژه  مجــازی  فضــای  در  را  فحشــا 
اینســتاگرام منتشــر می کردنــد. دســتگیری 
ــذل  ــبکه مبت ــرکردگان ش ــداد از س ــن تع ای
یادشــده بــا هماهنگــی و دســتور مقــام 

ــی انجــام شــده اســت. قضای

ذوالفقاری: تنها راهکار برطرف کردن 
فساد، قانون مداری است

حســین ذوالفقــاری در مراســم تودیــع و 
معارفــه اســتانداران ســابق و کنونــی ســمنان 
بــه میزبانی ســالن شــهید مطهری ســمنان، 
ــکار  ــداری راه ــه قانون م ــان اینک ــن بی ضم
برون رفــت از فســاد در کشــور اســت، تأکیــد 
کــرد: تنهــا راهــکار برطرف کــردن فســاد ایــن 
ــر  ــور فراگی ــداری در کش ــه قانون م ــت ک اس

شود و همه به قانون احترام بگذارند. 

رویکــرد  اینکــه  بیــان  بــا  ذوالفقــاری 
کاغذبــازی در سیســتم اداری کشــور، یکــی 
از عوامــل منفــی و ســازنده فســاد در کشــور 
اســت، تأکیــد کــرد: مــردم از مســئوالن، 
مســئولیت پذیری می خواهنــد؛ همچنیــن 
بایــد بــا مــردم صــادق بــود و عواقــب 
تصمیمــات را پذیرفــت تــا اعتمــاد عمومــی 

لکه دار نشود. 
ــای  ــه هزینه ه ــان اینک ــا بی ــن ب وی همچنی
ــد  ــد کــرد: بای ــاد اســت، تأکی اداره کشــور زی

نمی توانیــم  بــا حــرف  امــروز  بپذیریــم 
ــم  ــش دهی ــور را کاه ــای اداره کش هزینه ه
ــت  ــاختارهای کم اهمی ــه س ــی ک ــا زمان و ت
باشــد،  داشــته  وجــود  غیرضــروری  و 
پیــدا  کاهــش  اداره کشــور  هزینه هــای 
نخواهــد کــرد؛ بــرای نمونــه در همیــن 
نشســت تودیــع و معارفــه تمــام ادارات 
نیمه تعطیــل  بــه حالــت  کل نصــف روز 
ــدارد و  ــی ن ــن امــر ضرورت ــه ای ــد ک درمی آین

بنابرایــن بایــد بــه کار مــردم پرداخــت.

ادای قلدرانه
نفیسه اله دادی

کارشناس ارشد علوم سیاسی
N.A.Dadi@eskimia.ir

عربســتان، بزرگ تریــن مشــتری ســاح های نظامــی آمریــکا و 
اروپاســت و ایــران نیــز در خاورمیانــه، مســتقل ترین کشــوری اســت 

کــه بــه لحــاظ تولیــد ســاح های نظامــی خودکفاســت. آمریــکا و اروپــا 
نیــز از کشــور مســتقل خاورمیانــه ای دل خوشــی ندارنــد؛ آنهــا خاورمیانه 
مطیــع و وابســته را می پســندند. ایــن اولیــن نکتــه ای اســت کــه آمریکا 
ــری  ــون تی ــران همچ ــکی ای ــش موش ــر آزمای ــد. ه ــت می کن را ناراح
ــرات  ــراح مذاک ــکا، ط ــن آمری ــرای همی ــنگتن. ب ــب واش ــت در قل اس
موشــکی بــا ایــران بــوده اســت؛ امــا ایــن تنهــا توهــم ترامــپ اســت کــه 

هیــچ گاه عملــی نخواهــد شــد. 
ــران  ــی ای ــوان نظام ــت ت ــرده اس ــام ک ــا اع ــامی باره ــوری اس جمه
ــی  ــاور و حت ــد ب ــکا نمی خواه ــا آمری ــی دارد؛ ام ــه بازدارندگ ــا جنب صرف
ــه  ــد. ب ــوری اســامی را بررســی کن ــه نظامــی جمه نمی خواهــد کارنام
دنبــال آزمایــش اخیــر، صــدای آمریــکا درآمــده و هراســان بــه شــورای 
امنیــت مراجعــه کــرده و طبــق عــادت مقامــات دولــت دونالــد ترامــپ، 
ــی  ــدر مآب ــر قل ــن و از س ــه متق ــدون ادل ــکا، ب ــوری آمری رئیس جمه
خواســتار محکومیــت ایــران شــده و جالــب اینکــه بــه قطعنامــه 2231 
ــا  ــن ب ــز متوســل می شــوند کــه کشورشــان پیــش از ای ــن شــورا نی ای
وجــود مخالفت هــای همــه طرف هــای برجــام از آن خــارج شــده 
ــه  ــد، بلکــه نســبت ب ــا نمی دان ــخ و جغرافی ــا تاری اســت. ترامــپ نه تنه

ــز جاهــل اســت. ــل نی ــوق بین المل ــد حق قواع
در واکنــش بــه ســروصداهای وزیــر خارجــه آمریــکا، ســردار امیرعلــی 
حاجــی زاده، فرمانــده نیــروی هوافضــای ســپاه، بــا تأییــد خبــر تســت 
موشــکی اخیــر اظهــار داشــت: »واکنــش  آمریکایی هــا نشــان می دهــد 
ایــن تســت بــرای آنهــا بســیار مهــم بــود کــه فریادشــان درآمد. در ســال 
ــه  ــا ب ــه آمریکایی ه ــم، اینک ــا 50 تســت انجــام می دهی ــش از 40 ی بی
ــان دهنده  ــد، نش ــان می دهن ــش نش ــا واکن ــن آزمایش ه ــی از ای بعض
فشــار بــه آنهاســت«؛ بنابرایــن صــرف آزمایــش موشــکی توســط ایــران، 
ــان  ــرف بی ــه ص ــه ک ــان گون ــت؛ هم ــرای آمریکاس ــزرگ ب ــدی ب تهدی
ــکا تصــور می کنــد جمهــوری  ــد اســت. آمری بســتن تنگــه هرمــز تهدی
ــخت در  ــا س ــد؛ ام ــش می ترس ــران از ادای قلدربازی های ــامی ای اس
اشــتباه اســت؛ زیــرا جمهــوری اســامی ایــران قابــل مقایســه بــا ســایر 

کشــورهای خاورمیانــه نیســت و کامــا مســتقل اســت.

اوضاع کشمیر به هم ریخت
بــه گــزارش جیــو نیــوز، درگیــری نیروهــای امنیتــی هنــد بــا مــردم در 
منطقــه »پلوامــا« واقــع در »ســری نگــر« در کشــمیر تحــت کنتــرل 
هنــد منجــر بــه کشته شــدن ۹ تــن شــد. براســاس جزئیــات، ده هــا 

تــن نیــز بــه دلیل شــلیک گلولــه و گاز اشــک آور از ســوی پلیــس زخمی 
شــده اند. 

در جریــان درگیری هــای مســلحانه در کشــمیر تاکنــون دســت کم 23۸ 
شورشــی، 150 عضــو نیروهــای دولتــی و 14۷ غیرنظامــی جــان خــود را 
از دســت داده انــد کــه بیشــترین آمــار کشــتار از ســال 200۹ بــوده اســت.

 انتقاد تند وزیر خارجه قطر به 
شورای همکاری

ــت  ــر، در نشس ــه قط ــر خارج ــی، وزی ــن آل ثان ــن عبدالرحم ــد ب محم
بین المللــی دوحــه تأکیــد کــرد ائتاف هــای منطقــه ای نیــاز بــه 
ــد  ــول جدی ــن اص ــر تدوی ــن ام ــاره دارد و ای ــکیل دوب ــازی و تش بازس

مدیریتــی را می طلبــد. 
براســاس گــزارش خبرگــزاری رویتــرز، محمــد آل ثانــی افــزود:  شــورای 
همــکاری خلیــج )فــارس( و دبیــر کل آن فاقــد قــدرت و نیــرو شــده اند. 
ــای نقــش  ــرد: دوحــه از ایف ــح ک ــن تصری ــر خارجــه قطــر همچنی وزی
غــرب درزمینــه رســیدگی بــه نقــض حقــوق انســانی قطری هــا درنتیجه 

محاصــره تحمیلــی بــر کشورشــان راضــی نیســت. 
وی یــادآوری کــرد: قطــر هیــچ تاشــی از غــرب بــرای حــل مشــکات 
اجتماعــی ناشــی از محاصــره ]چهــار کشــور عربــی علیــه دوحــه[ به ویــژه 
در مشــکات خانواده هــا ندیــده؛ امــا همچنــان بــه ایفــای نقــش کویــت 

بــرای حــل بحــران امیــدوار هســتیم.

 مقام صهیونیستی 
وحشی گری خود را نشان داد

بــه گــزارش القــدس العربــی، نماینــده کنســت در گفت وگــو بــا شــبکه 
یــک تلویزیــون اســرائیل، رئیــس تشــکیات خودگــردان را هــدف قــرار 
داد و خواســتار افزایــش توســل بــه زور و خشــونت و بازگردانــدن قــدرت 

بازدارندگــی بــه اســرائیل شــد. 
أرون حــازان در ادامــه خطــاب بــه بنیامیــن نتانیاهــو گفــت: امــروز تــو 
ــه  نخســت وزیر و وزیــر امنیــت هســتی و بایــد قــدرت بازدارندگــی را ب

اســرائیل برگردانــی. 
ــه  ــه علی ــخنان خصمان ــراد س ــه ای ــه ب ــود ک ــزب لیک ــده ح ــن نماین ای
رهبــران فلســطین شــناخته شــده اســت، مدعــی شــد: بــه جــای ادامــه 
بــه خــاک ســپردن ســربازانمان، بایــد ســرهای رهبران جنبــش حماس 

را قطــع کنیــم و در چاه هــای عمیــق بیندازیــم.

ترامپ به هواپیمای رئیس جمهور 
کره جنوبی گیر داد

هواپیمــای »مــون جائــه ایــن«، رئیس جمهــور کــره جنوبــی، بــه دلیــل 
ســفر وی بــه کــره شــمالی بــا وجــود تشــدید تنش هــا در شــبه جزیره 

کــره، توســط دولــت آمریــکا در لیســت ســیاه قــرار گرفــت.
ایــن لیســت ســیاه، نتیجــه دســتورکاری اجرایــی اســت کــه ســال 201۷ 
میــادی توســط دونالــد ترامــپ، رئیس جمهــور آمریــکا، امضــا شــد و 
ــه کــره شــمالی را گســترش داده اســت.  تحریم هــای اعمال شــده علی
تحــت قانــون ایــن لیســت هیــچ کشــتی یــا هواپیمایــی پــس از ســفر 
ــاالت متحــده را  ــه ای ــه مــدت 1۸0 روز حــق ورود ب ــه کــره شــمالی، ب ب

نــدارد. هــر چنــد اســتثنا نیــز وجــود دارد.

عربستان زیر قولش زد
از  زیــادی  مدت زمــان  کــه  حالــی  در  المیادیــن،  گــزارش  بــه 
توافــق آتش بــس در الحدیــده یمــن نمی گــذرد، منابــع خبــری 
 از وقــوع درگیری هایــی در مناطــق حومــه شــرق الحدیــده خبــر 

می دهند. 
همچنیــن المیادیــن خبــر داد جنگنده هــای ســعودی مناطقــی را 
ــاب  ــه پرت ــدام ب ــاران و اق ــار بمب ــی ۷ ب ــه ط ــت الفقی ــا و بی در التحیت
بمب هــای خوشــه ای در مــزارع منطقــه المجاملــه در الحدیــده در غــرب 

ــد.  یمــن کردن
از ســوی دیگــر، وزارت دفــاع یمــن اعــام کــرد ائتــاف بــه ســرکردگی 
عربســتان دیــروز بیــش از 50 خمپــاره را بــه منطقــه التحیتــا در الحدیده 

شــلیک کــرده اســت.

ــای  ــان ج ــورای نگهب ــت: ش ــان گف ــورای نگهب ــخنگوی ش س
مجمــع و مجلــس ننشســته اســت؛ ولــی در جــای خــود محکم 
می نشــیند و براســاس اختیــارات و وظایــف خــود جایــگاه خــود 

ــد. ــظ می کن را حف
ــروز در  ــان، دی ــورای نگهب ــخنگوی ش ــی، س ــعلی کدخدای عباس
همایــش ایــران و لوایح چهارگانــه FATF که در دانشــکده حقوق 
شــهید بهشــتی برگــزار شــد، طی ســخنانی اظهــار داشــت:  از چند 
 FATF ــه ــا مقامــات درزمین ــق کــه وزارت اقتصــاد وقــت ب تواف
داشــته، 4 مــورد بــه مصوبــه داخلــی ایــران مربــوط می شــد کــه 
ازجملــه آنهــا می تــوان بــه پولشــویی، مبــارزه بــا تأمیــن مالــی 

تروریســم و توافق نامــه پالرمــو و CFT اشــاره کــرد.
وی افــزود: قانــون مبــارزه بــا پولشــویی اشــکاالتی داشــت کــه 
درنهایــت نظــر شــورای نگهبــان تأمیــن شــد؛ امــا بعضــی مــوارد 

باقــی مانــد کــه بــه مجمــع تشــخیص ارســال شــد.
ســخنگوی شــورای نگهبــان ادامــه داد: قانــون مبــارزه بــا تأمیــن 
مالــی تروریســم هــم قبــا در ایــران وجــود داشــته و تصویــب 
شــده بــود و در ایــن رابطــه ایــرادات شــورای نگهبــان مطــرح و 
بررســی شــد. البتــه CFT هنــوز از شــورای نگهبــان بــه مجلــس 
در رفــت و آمــد اســت و آخریــن وضعیــت آن ایــن اســت کــه 

مجلــس ایراداتــی بــه آن وارد کــرده اســت.

وی  بــر همیــن اســاس گفــت:  در جلســه آینــده مباحــث مربوط 
بــه الیحــه CFT ادامــه خواهــد یافت.

ســخنگوی شــورای نگهبــان بــر همیــن اســاس اضافــه کــرد: مــا 
از شــورای نگهبــان، مجمــع و هــر نهــاد دیگــری انتظــار داریــم در 

چهارچــوب وظایــف و اختیــارات قانونــی خــود عمــل کننــد.
ــه CFT را  ــان ب ــرادات شــورای نگهب ــرد: ای ــد ک ــی تأکی کدخدای
نبایــد سیاســی دانســت. شــورا بایــد براســاس قانــون اساســی 
ــد از  ــرد و نمی توان ــرادات الزم را بگی و شــرع مقــدس اســام ای

ــد. ــی کن ــکاالت چشم پوش اش
ــرادات  ــه ای ــاره ب ــا اش ــخنانش ب ــری از س ــش دیگ وی در بخ
الیحــه الحــاق دولــت جمهــوری اســامی ایــران بــه کنوانســیون 
ــا تأمیــن مالــی تروریســم )CFT( خاطرنشــان کــرد:  مبــارزه ب
شــورای نگهبــان جــای مجمــع و مجلــس ننشســته اســت؛ ولی 
در جــای خــود محکــم می نشــیند و قطعــا براســاس اختیــارات 

ــد. ــگاه خــود را حفــظ می کن و وظایــف جای
کدخدایــی تأکیــد کــرد: ایــرادات شــورای نگهبــان درزمینــه الیحه 
CFT یازده گانــه اســت، نــه 22 ایــراد؛ زیــرا دو مــورد از آن شــکلی 
و ســاده بــوده کــه رفــع شــده اســت و بعضــی ایــرادات مربــوط 
بــه اســترداد مجرمــان بــوده اســت کــه ازجملــه ایــرادات قدیمــی 

اســت و ســه مــورد هــم مربــوط بــه حــق شــرط اســت.

محمدجــواد ظریــف در حاشــیه نشســت روز شــنبه »مجمــع 
ــاره  ــی درب ــای آمریکای ــارات مقام ه ــن رد اظه ــه« ضم دوح
نقــض قطعنامــه 2231 شــورای امنیــت ســازمان ملــل توســط 
ــه را  ــن قطعنام ــه وضــوح ای ــرد واشــنگتن ب ــد ک ــران تأکی ای
نقــض کــرده اســت و در موقعیتــی بــرای اتهام زنــی بــه ایــران 

قــرار نــدارد. 
بــه گــزارش فــارس، خبرنگار شــبکه الجزیــره انگلیســی دیروز 
در حاشــیه نشســت »مجمــع دوحــه« از محمدجــواد ظریــف 
پرســید: »نظــر شــما دربــاره اینکــه دولــت ترامــپ ایــران را بــه 
دلیــل آزمایش هــای موشــک بالســتیک بــه نقــض قطعنامــه 

2231 شــورای امنیــت متهــم کــرده اســت، چیســت؟«
وزیــر خارجــه ایــران گفــت: اول از همــه اینکــه موشــک های 
ایــران بــرای دفــاع هســتند و مــا بــه آنهــا بــرای بازدارندگــی 
نیــاز داریــم. مــا در منطقه  مــان بســیار کمتــر از  هــر کشــوری 
ــل  ــن دلی ــه همی ــم و ب ــی می کنی ــای نظام ــرف هزینه ه ص
اســت کــه مــا از همــان اول هــم گفته ایــم موشــک های مــا 

قابــل مذاکره نیســـتند.
ظریــف در ادامــه تأکیــد کــرد: موضــوع دوم آن اســت 
ــه  ــت قطعنام ــه صراح ــام ب ــروج از برج ــا خ ــکا ب ــه آمری ک
 2231 شــورای امنیــت ســازمان ملــل را نقــض کــرده اســت 

و درنتیجــه آنهــا در موقعیتــی نیســتند کــه دربــاره آن قطعنامه 
ــه را از  ــن قطعنام ــد ای ــاش کردن ــا ت ــرا آنه ــد؛ زی حــرف بزنن
بیــن ببرنــد؛ امــا بــا وجــود تاش هــای آنهــا ایــن قطعنامــه 

همچنــان پابرجاســت.
از  را  ایــران   2231 قطعنامــه  ســوم،  نکتــه  افــزود:  وی 
بــه  بلکــه  نمی کنــد؛  منــع  موشــک ها  آزمایش کــردن 
موشــک هایی کــه بــرای حمــل کاهک  هــای اتمــی طراحــی 
ــم  ــه 2231 ه ــام و قطعنام ــاره دارد و برج ــند، اش ــده باش ش
دربــاره ایــن موضــوع کــه ایــران بــه دنبــال ســاح هســته ای 
نیســت، راســتی آزمایی کرده انــد و درنتیجــه مــا اصــا هیــچ 
کاهــک اتمــی ای نداریــم؛ ایــن یعنــی موشــک هایی کــه مــا 
آزمایــش می کنیــم، چهارچــوب درخواســتی قطعنامــه 2231 
ــه  ــن قطعنام ــه ای ــد؛ البت ــض نمی کن ــت را نق ــورای امنی ش

ــرده باشــد.  ــزم ک ــا را مل ــه م ــه اینک ــرده و ن درخواســت ک
خبرنــگار شــبکه الجزیــره پرســید: بــه نظــر شــما آینــده توافق 

هســته ای ایــران )برجــام( چگونه اســت؟ 
ــرای  ظریــف در پاســخ گفــت: آمریــکا هــر آنچــه توانســته ب
ــردن ایــن توافــق انجــام داده اســت؛ امــا  تضعیــف و ازبین ب
ــدری  ــرش قل ــاده پذی ــان آم ــه جه ــد بقی ــر نمی رس ــه نظ ب

آمریــکا باشــند.

بــه نقــل از اســپوتنیک، بــا وجــود وعده هــای دولــت امانوئــل ماکــرون، 
رئیس جمهــور فرانســه، بــرای بهبــود اوضــاع اقتصــادی و مســکوت ماندن 
ــن  ــردم ای ــوخت، م ــت س ــات و قیم ــرخ مالی ــش ن ــون افزای ــواردی همچ م
ــه  ــادی وی ب ــت های اقتص ــه سیاس ــراض ب ــانه اعت ــه نش ــر ب ــار دیگ ــور ب کش
خیابان هــا آمدنــد. دیــروز، پنجمیــن شــنبه ای بــود کــه مــردم فرانســه اعتراضات 
ــری  ــت، پیگی ــده اس ــروف ش ــا« مع ــش »جلیقه زرده ــه جنب ــه ب ــود را ک  خ

کردند.
شــنبه ایــن هفتــه کــه معترضــان بــه سیاســت های دولــت فرانســه آن را »گام 
پنجــم«  خواندنــد، سراســر ایــن کشــور شــاهد برگــزاری تظاهــرات بــود. در اولیــن 
ســاعت حضــور معترضــان بــه سیاســت های دولــت فرانســه در خیابان شــانزلیزه 

3۷ نفــر بازداشــت شــدند. 
اعضــای جنبــش ضــد ســرمایه داری موســوم بــه »جلیقه زردهــا« در شــبکه های 
اجتماعــی گام پنجــم در مبــارزه بــا سیاســت های دولــت فرانســه را »کیــش و 
مــات« نامیــده و بــار دیگــر خواســتار اســتعفای امانوئــل مکــرون، رئیس جمهــور 

ایــن کشــور شــدند.
پریســکیلیا لودســکی، از فعــاالن جنبش جلیقه زردهــا در فرانســه، در جریان یک 
نشســت مطبوعاتــی در کاخ ورســای اعــام کــرد: مــا خواســتار کاهــش مالیات و 
هزینه هــای مســکن، انــرژی و مــواد غذایــی هســتیم و تــا برآورده شــدن ایــن 

خواســته ها، اعتراضــات نیــز ادامــه خواهــد داشــت.
یــک مقــام پلیــس فرانســه بــه کانــال تلویزیونــی آر تــی ال گفتــه اســت کــه ۸ 

هــزار پلیــس پاریــس بــرای تامیــن امنیــت شــهر در روز شــنبه آمــاده شــدند.

کاظــم جالــی، رئیــس مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای اســامی، 
ــرا و  ــان اج ــدن زم ــه طوالنی ش ــاره ب ــا اش ــر ب ــزاری مه ــا خبرگ ــو ب در گفت وگ
عملیاتی نشــدن ســازوکار ویــژه مالــی اروپــا اظهــار داشــت: متأســفانه اروپایی هــا 
ــن  ــت ای ــار می رف ــه انتظ ــی ک ــد؛ در حال ــادی کرده ان ــل زی ــه تعل ــن زمین در ای

ــر عملیاتــی کننــد. مســئله را زودت
ــران خســارات  ــرای جب وی ادامــه داد: پــس از وعده هــای متعــدد اروپایی هــا ب
ــه  ــبت ب ــران نس ــی ای ــکار عموم ــدودی در اف ــا ح ــام، ت ــکا از برج ــروج آمری خ
 ،SPV اروپایی هــا اعتمــاد شــکل گرفتــه بــود؛ امــا بــا طوالنی شــدن رونــد اجــرای

قطعــا بــه ایــن اعتمــاد خدشــه  وارد شــده اســت. 
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس شــورای اســامی 
تأکیــد کــرد: متأســفانه هنــوز خبــر خاصــی مبنــی بــر اینکــه قــرار اســت اتفــاق 

ــنیده ایم. ــد، نش ــه رخ ده ــن زمین ــا در ای ــوی اروپایی ه ــی از س خاص
جالــی در واکنــش بــه کســانی کــه معتقدنــد راه انــدازی ســازوکار ویــژه مالــی 
ــرای  ــرای اج ــی ب ــان کم ــا زم ــرد: اروپایی ه ــح ک ــت، تصری ــر اس ــا زمان ب اروپ
ســازوکار مالــی نداشــته اند و بــا گذشــت حــدود هفــت مــاه از خــروج آمریــکا 
از برجــام، آنــان هنــوز بــه تعهــد خــود عمــل نکرده انــد و بایــد تعهــدات خــود را 

اجرایــی کننــد.
ــس  ــود پ ــرار ب ــه ق ــت ک ــوئیفت اس ــن س ــی جایگزی ــتم اروپای  SPV، سیس
ــادالت  ــداوم مب ــه ت ــی شــد، ب ــان اجرای ــکا در 13 آب ــای آمری ــه تحریم ه از اینک
بانکــی ایــران کمــک کنــد؛ اتفاقــی کــه تاکنــون بــا وجــود وعده هــای اروپایی هــا 

ــت. ــده اس ــق نش ــت، محق ــی دول و خوش بین

ــه  ــی درزمین ــرای عوام فریب ــل، ب ــازمان مل ــکا در س ــده آمری ــی، نماین ــی هیل نیک
جنایــات عربســتان ســعودی در یمــن، بــا انتقــاد شــدید از ایــران و تأکیــد بــر لزوم 
ارســال کمک هــای انسان دوســتانه بــه یمــن گفتــه اســت شــورای امنیــت بایــد 
آمــاده باشــد اگــر کســی آتش بــس در الحدیــده را نقــض کــرد، دســت بــه اقــدام 

بزند. 
ایــن در حالــی اســت کــه طرفیــن درگیــری در یمــن، یعنــی انصــارهللا و کمیته های 
مقاومــت مردمــی یمــن و نیروهــای حامــی دولت فــراری کــه از پشــتیبانی ائتاف 
ــدر  ــس در بن ــر آتش ب ــر س ــاه ب ــد، 22 آذرم ــره می برن ــاض به ــری ری ــه رهب ب

الحدیده به توافق رسیدند. 
نیکــی هیلــی، ســفیر آمریــکا در ســازمان ملــل، در ادامــه ادعاهای خود بــا توصیف 
تجــاوزات ایــران بــا عنــوان دلیــل بحــران در یمــن گفتــه اســت: تصاویــر یمنی هــا و 
کــودکان ایــن کشــور کــه از گرســنگی رو بــه مــرگ هســتند، نشــان می دهــد بایــد 

دست به کار شویم تا طرف های درگیر پاسخگو باشند. 
او می گویــد: شــورای امنیــت بــر وضعیــت آتش بــس و اجــرای مفــاد آن نظــارت 
دارد و بایــد آمــاده باشــیم در صورتــی کــه یــک یــا چنــد طرف بــه اجــرای آن پایبند 

نماند، دست به اقدام بزنیم. 
نماینــده آمریــکا در ســازمان ملــل در حالــی ایــران را دلیــل ادامــه بحــران در یمــن 
می دانــد کــه حتــی ســناتورهای آمریکایــی نیــز بــه جنایــات عربســتان ســعودی 
در یمــن اعتــراف کردنــد و در همیــن رابطــه روز پنجشــنبه 22 آذر، ســنای آمریــکا 
پیش نویــس قطعنامــه توقــف حمایــت نظامــی از ائتــاف متجــاوز بــه یمــن را کــه 

عربستان سرکردگی آن را بر عهده دارد، به تصویب رساند. 

سخنگوی شورای نگهبان: 

نمی توانیم از ایرادات CFT چشم پوشی کنیم
ظریف: آمریکا در جایگاهی نیست که درباره قطعنامه 2231 صحبت کند

موشک قابل مذاکره نیست

 تکرار کابوس های مکرون؛

 شنبه های فرانسه همچنان سیاه  است
رئیس مرکز پژوهش های مجلس: 

خبری از اجرای SPV نیست
ین سیاه نمایی های نیکی هیلی  آخر

 علیه ایران

نفیسه اله دادی
کارشناس ارشد علوم سیاسی

N.A.Dadi@eskimia.ir

دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 
ــاره زمــان بررســی الیحــه CFT گفــت:  درب
هنــوز ایــن الیحــه بــه دســت مــا نرســیده 
اســت اما مــردم مطمئن باشــند در بررســی 
آن منافــع ملــت و نظــام را معیــار قــرار مــی 

دهیــم. 
محســن رضایــی، دبیــر مجمــع تشــخیص 
مصلحــت نظــام، در نشســت خبــری پــس 
ــاره دلیــل  از جلســه روز شــنبه مجمــع درب
غیبــت رئیــس مجمع تشــخیص مصلحت 
نظــام در جلســات ایــن مجمــع اظهــار کــرد: 
حــدود ۶ تــا ۷ مــاه اســت شــایعات زیــادی 
دربــاره ایشــان در فضــای مجــازی منتشــر 
شــده کــه تمــام آن هــا را تکذیــب می کنیــم.

وی ادامــه داد: ایشــان در حــال مــداوا 
هســتند؛ چــون در ســطح مجمــع آیــت هللا 
داریــم،  را  جنتــی  و  موحــدی کرمانــی 

می کنیــم. اداره  را  جلســات 
دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 
ــد  ــان بای ــک ایش ــه پزش ــا توصی ــت: ب گف
ــه  ــا ب ــد. م ــات کنن ــردن مراع در صحبت ک

ــم. ــوش دادی ــان گ ــک ایش ــه پزش توصی
وی در توضیــح چیســتی قانــون مبــارزه 
ــون  ــن قان ــرد:  ای ــح ک ــویی تصری ــا پولش ب
حــدود 10 ســال اســت تصویــب و اجرایــی 
شــده اســت. تــاش خوبــی هــم از ســوی 
دولــت و مجلــس در راســتای اجرایی شــدن 
ــروز  ــا ام ــه و ت ــورت گرفت ــون ص ــن قان ای
جمهــوری اســامی ایــران از قانــون مبــارزه 

ــوده اســت. ــا پولشــویی برخــوردار ب ب
ــد در  ــده ای گفته ان ــه ع ــه داد: اینک وی ادام
ــارزه  ــون مب ــران قان ــامی ای ــوری اس جمه
بــا پولشــویی وجــود نــدارد، خــاف اســت. 
ــون را داشــته  ــن قان ــوری اســامی ای جمه
و براســاس آن هــم دولــت و هــم قــوه 
قضائیــه ایــن قانــون را اجرایــی می کردنــد. 

گزارش هایــی در ایــن زمینــه بــه آنهــا 
می رســیده کــه جلــوی برخــی از آنهــا را 
گرفته انــد، برخــی ترغیــب شــدند و متوجــه 

ــوده اســت. ــزی نب ــه چی شــدند ک
رضایــی ســپس گفــت: امــا دولــت و 
ــن  ــی در ای ــد ضعف های مجلــس فهمیده ان
قانــون وجــود دارد؛ بنابرایــن بــا اصاحاتــی 

ــد. ــه دادن ــس ارائ ــه مجل ــه را ب الیح
ــارت  ــی نظ ــت عال ــا در هیئ ــزود: م وی اف
بــا سیاســت های کان  را کــه  مــواردی 
کشــور مغایرت داشــت، تشــخیص دادیم و 
بــه شــورای نگهبــان ارســال کردیــم. شــورای 
نگهبــان براســاس وظایــف قانونــی خــود که 
قوانیــن کشــور را بــا قانون اساســی و شــرع 
ــر  ــد، نظ ــق می ده ــام تطبی ــدس اس مق

خــود را اعــام کــرده اســت.
دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 
خاطرنشــان کــرد:  از آنجایــی کــه در بنــد دو 
اصــل 110 قانــون اساســی نظــارت بر حســن 
اجــرای سیاســت های کلــی از وظایــف 
ــارات رهبــری اســت و ایشــان هــم  و اختی
ایــن وظیفــه را بــه مجمــع تشــخیص 
تنفیــذ کردنــد و مجمــع نیــز ایــن وظیفــه را 
ــی نظــارت گذاشــته  ــه عهــده هیئــت عال ب
اســت، هیئــت عالــی نظــارت ایــن موضــوع 

ــد. ــری می کن را پیگی
وی همچنیــن گفــت: براســاس قانــون 
ــا را  ــه ای مغایرت ه ــان در نام ــورای نگهب ش

بــا قانــون اساســی اعــام می کنــد. تاکنــون 
این طــور بــوده کــه مجلــس با هیئــت عالی 
نظــارت ارتبــاط می گرفتــه و مــوارد مغایــر را 
ــه شــورای  ــم ب ــا ه ــد و م اصــاح می کردن
نگهبــان اعــام می کردیــم کــه ایــن مــوارد 

اصــاح شــده اســت.
دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 
اظهــار کــرد:  امــا بــرای اولیــن بــار مجلــس 
شــورای اســامی ایــرادات مجمــع را قبــول 
ــس  ــی مجل ــاب مصلحــت وقت ــرد. از ب نک
می توانــد  نمی پذیــرد،  را  مغایرت هــا 
مصوبه هــای خــود را بــه مجمــع تشــخیص 

ارائــه کنــد.

ــرای  ــرد: ب ــان ک ــاره خاطرنش ــی دوب رضای
ــورای  ــس ش ــه مجل ــت ک ــار اس ــن ب اولی
عالــی  هیئــت  مغایرت هــای  اســامی 

نظــارت را نپذیرفــت. مــا در برنامــه ششــم 
پنــج ایــراد گرفتــه بودیــم کــه در جلســات 
مشــترک بــا مجلس، مجلــس 4 مــورد آن 
را اصــاح کــرد و یــک مــورد آن را هــم مــا از 
مجلــس پذیرفتیــم. در بودجــه امســال هم 

ــت. ــوده اس ــور ب همین ط
رضایــی گفــت: از آنجایــی کــه بــرای اولیــن 
بــار بــود کــه مجلــس اصــرار می کــرد، 
ــه داشــتیم براســاس مصلحــت  ــا وظیف م
ــد  ــارت را از بع ــی نظ ــت عال ــرادات هیئ ای
مصلحــت در صحــن مجمــع بررســی کنیم.

وی ســپس گفــت: امــروز این بحــث را آغاز 
ــون پولشــویی  ــک قان ــاده ی ــه م ــم ک کردی
بایــد اصــاح شــود. مجلــس شــورای 
اســامی در مــاده یــک بایــد از نظــر خــود 
ــرم  ــأ ج ــاره  منش ــک درب ــاده ی ــردد. م برگ
ــوده و  ــت هــم نب ــه در الیحــه دول اســت ک

ــود. ــرده ب ــه ک ــدا آن را اضاف ــس بع مجل
ــویی  ــا پولش ــارزه ب ــون مب ــت: قان وی گف
کــه در مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 
بررســی می شــود، بــه CFT و پالرمــو 

ــدارد. ــی ن ربط
وی ادامــه داد: در حــال حاضــر  نمی توانیــم 
دربــاره  CFT اظهارنظــر کنیــم. مصوبــه  
ــا  ــت م ــه دس ــه ب ــن زمین ــس در ای مجل
نرســیده اســت؛ امــا مطمئن باشــید مجمع 
تشــخیص مصلحــت نظــام از منافــع ملــی 

نخواهــد گذشــت.

دبیر  مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره  بررسی  CFT در این مجمع:

معیار مجمع، منافع ملت و نظام است

،،
دربــاره   نمی توانیــم  حاضــر   حــال  در 
مصوبــه   کنیــم.  اظهارنظــر   CFT
مجلــس در ایــن زمینــه بــه دســت مــا 
ــید  ــن باش ــا مطمئ ــت؛ ام ــیده اس نرس
ــام از  ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش مجم

گذشــت نخواهــد  ملــی  منافــع 

داخلی
 سعودی ها نفت نفروشند

از گرسنگی می میرند
»لیندســی گراهــام« ســناتور جمهوری خــواه در یــک 
مصاحبــه بــار دیگــر ولی عهــد عربســتان ســعودی را 
ــه  ــاز ســعودی ها ب ــرد نی ــد ک ــد و تاکی ــه« خوان »دیوان

آمریــکا 1000 برابــر نیــاز واشــنگتن بــه ریــاض اســت.
ــه در هفته هــای  ــکا ک ــک  عضــو ارشــد کنگــره آمری ی
ــاره  ــانه ای درب ــارهای رس ــدید فش ــد از تش ــر بع اخی
ــاد از  ــن انتق ــا ضم ــقچی« باره ــال خاش ــل »جم قت
ــه«  مواضــع ولی عهــد عربســتان ســعودی او را »دیوان
ــه  ــاب ب ــش خط ــن اظهارات ــده اســت، در تازه تری خوان
ســعودی ها گفــت: »آنهــا اگــر نفــت نفروشــند، از 

ــرد«. ــد ُم ــنگی خواهن گرس



ــه  ــه ب ــه ای ک براســاس تفاهم نام کیمیای وطن
امضــای مدیــر عامــل شــرکت فــوالد مبارکــه و مدیر 
ــید،  ــان رس ــه ای اصفه ــرق منطق ــرکت ب ــل ش عام
بهره بــرداری از پســت 400 کیلوولــت زنــده رود کــه در 
رینــگ شــبکه سراســری انتقــال بــرق قــرار دارد، به 

فــوالد مبارکــه و عملیــات نگهــداری و تعمیــرات این 
پست به برق منطقه ای اصفهان واگذار شد.

ــط  ــل از رواب ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
عمومــی شــرکت بــرق منطقــه ای اصفهــان، در ایــن 
ــه،  ــوالد مبارک ــل ف ــر عام ــان، مدی ــه عظیمی جلس

تعامــل و همــکاری ســازنده صنعــت برق و شــرکت 
فــوالد مبارکــه را گامــی ارزشــمند در راه اعتــای 
ــت و پیشــرفت اقتصــادی کشــور دانســت و  صنع
ــان  ــران و کارکن ــات مدی ــی از زحم ــن قدردان ضم
شــرکت بــرق منطقــه ای اصفهــان بر گســترش این 

ــرد. ــد ک ــا تأکی همکاری ه
ــل شــرکت  ــر عام ــی، مدی ــه، موســی رضای در ادام
بــرق منطقــه ای اصفهــان، از فــوالد مبارکــه به عنــوان 
بــرق  مشــترک  و خوش نام تریــن  بزرگ تریــن 
صنعتــی وزارت نیــرو نــام بــرد و گفــت: ایــن 
در  به ویــژه  لحظــات  ســخت ترین  در  شــرکت 
ــت و  ــن مدیری ــتان ضم ــار در تابس ــاعات اوج ب س
ــرق کشــور را  ــد خــود، صنعــت ب ــد تولی ــظ رون حف
ــرده ــاری ک ــل ســازنده ی ــکاری و تعام ــا هم ــز ب  نی

 است.

ــرا در  ــال اج ــای در ح ــه پروژه ه ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  ــوالد مبارک ــد ف ــرق جدی ــه پســت های ب مجموع
بــر اهمیــت همــکاری و تعامــل ســازنده طرفیــن در 

ــرد.  ــد ک ــا تأکی ــن پروژه ه ــرای ای اج
ــی و  ــابقه طوالن ــه س ــاره ب ــا اش ــی ب ــی رضای موس
موفــق بهره بــرداری از پســت های 400 کیلوولــت در 
شــرکت فــوالد مبارکــه گفــت: بــا توجــه به واگــذاری 
بهره بــرداری پســت زنــده رود بــه واحــد توزیــع 
ــان خاطــر از  ــه و اطمین ــوالد مبارک ــرق شــرکت ف ب
ایــن شــرکت درزمینــه هماهنگــی و رعایــت کامــل 
ــت  ــت 400 کیلوول ــرداری از پس ــتورکار ها، بهره ب دس
به شــرکت فــوالد مبارکــه و کارِ تعمیــرات و نگهداری 

از آن بــه بــرق منطقــه ای اصفهــان واگــذار شــد. 
ــان  ــه ای اصفه ــرق منطق ــرکت ب ــل ش ــر عام مدی
ــراه از  ــت هم ــود و هیئ ــد خ ــه بازدی ــاره ب ــا اش ب

ــد  ــه فوالدســازی و ریخته گــری مــداوم و رون ناحی
ــت های  ــت پس ــعه ظرفی ــای توس ــل پروژه ه تکمی
بــرق شــرکت فــوالد مبارکــه شــامل مجموعــه 
پســت های 400 کیلوولــت زنــده رود، پســت 400 
ــت MIS2 از  ــت 63 کیلوول ــت NIS2 و پس کیلوول
میــزان پیشــرفت ایــن پروژه هــا قدردانــی کــرد و بــر 
 NIS2 ــردن پســت های ــات و برق دارک ــام عملی اتم
ــردن  ــده رود و فعال ک ــت زن ــق پس و MIS2 از طری
دیمانــد جدیــد خریداری شــده از طریــق این پســت 

تأکیــد کــرد.
در ادامــه ایــن جلســه، مدیــر ناحیــه انــرژی و 
ســیاالت فــوالد مبارکــه بــا اشــاره بــه نقــش پســت 
ــت:  ــه گف ــوالد مبارک ــده رود در ف ــت زن 400 کیلوول
ــای  ــرق واحدهــای احی ــن ب ــه تأمی ــن پســت ک ای
ــه  همــراه خطــوط  مســتقیم 2 )شــهید خــرازی( ب

ــکاری  ــا هم ــده دارد، ب ــر عه ــه را ب ــال مربوط انتق
بی نظیــر فــوالد مبارکــه و بــرق منطقــه ای اصفهــان 
احــداث شــد و در اســفندماه ســال 1396 در مــدار 

ــت. ــرار گرف ــرداری ق بهره ب
ــود  ــه وج ــاره ب ــا اش ــدی ب ــری محم ــاس اکب عب
دانــش مطلــوب و تجربــه موفــق بهره بــرداری فوالد 
مبارکــه از ایــن پســت کــه باالتریــن ســطح ولتــاژ 
ــی و  ــاظ ایمن ــور را دارد و ازلح ــرق کش ــبکه ب در ش
تأثیــر عملکــرد از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت، 
تصریــح کــرد: بــا برق دارشــدن پســت های جدیــد، 
ضمــن انتقــال قســمتی از بــار الکتریکــی شــرکت 
بــه پســت جدیــد، پایــداری تأمیــن بــرق شــرکت 
ــه  ــز درزمین ــی نی افزایــش و محدودیت هــای فصل
ــش  ــد کاه ــوط تولی ــاز خط ــورد نی ــرق م ــن ب تأمی

می یابــد.

اصفهان
یکشنبه 25 آذرماه 1397 

سال پنجم
شماره 875 

روزنامه صبح ایران
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اخبار کوتاه

استقبال چشمگیر کودکان از 
مسابقه نقاشی »آب= زندگی«

ــط  ــس اداره رواب ــی، رئی ــا پهلوان رض کیمیای وطن
عمومــی و آمــوزش همگانــی شــرکت آب و فاضــاب 
روســتایی اســتان اصفهــان، اظهــار داشــت: چنــدی پیــش 
ــا  ــی ب ــابقه نقاش ــزاری مس ــرای برگ ــوان ب ــن فراخ دومی
ــرکت  ــی ش ــط عموم ــر رواب ــوی دفت ــوع »آب« از س موض
ــرکت های آب و  ــه ش ــور ب ــاب کش ــی آب و فاض مهندس

فاضاب شهری و روستایی کشور اعام شد. 

در مصــرف  نهادینه ســازی فرهنــگ صرفه جویــی  وی 
آب را در نســل نوجــوان و آینده ســاز کشــور، از مؤثرتریــن 
روش هــای ســازگاری بــا بحــران کم آبــی دانســت و 
ادامــه داد: در ایــن راســتا و بــه منظــور جلــب توجــه افــکار 
ــی  ــابقه نقاش ــی، مس ــده کم آب ــه پدی ــه ب ــی جامع عموم
»آب= زندگــی« ویــژه گروه هــای ســنی کــودک و نوجــوان 

برگــزار شــد.
وی بــا قدردانــی از مربیــان آموزشــی مــدارس بــرای بهتــر 
برگزارشــدن ایــن برنامــه، به اســتقبال چشــمگیر از دومین 
ــح  ــی« اشــاره و تصری دوره مســابقه نقاشــی »آب= زندگ
ــه  ــه دبیرخان ــتان ب ــر از 2۵ شهرس ــدود 3۵00 اث ــرد: ح ک
ــن دوره  ــا اولی ــه ب ــه در مقایس ــد ک ــال ش ــنواره ارس جش
ــری  برگــزاری مســابقه در ســال گذشــته افزایــش دو براب

داشــته اســت.
پهلوانــی دربــاره تقدیــر از برگزیــدگان ایــن مســابقه 
ــر  ــار برت ــوان آث ــه عن ــر ب ــار داشــت: در گام اول، 200 اث اظه
شهرســتانی انتخــاب شــدند و جوایــزی بــه صاحبــان آثــار 

ــدا شــد. اه
ــار منتخــب  ــان آث ــر از می ــزود: در گام بعــدی، 10 اث وی اف
شهرســتانی بــه عنــوان آثــار برتــر اســتان انتخــاب شــده 
ــط  ــه رواب ــابقه ب ــوری مس ــش کش ــرای داوری در بخ و ب
عمومــی شــرکت مهندســی آب و فاضــاب کشــور ارســال 

خواهــد شــد.

پیام شهردار مبارکه به مناسبت 
فرارسیدن روز حمل ونقل

ــورای  ــای ش ــس و اعض ــهردار، رئی ش کیمیای وطن
اســامی شــهر مبارکــه در پیامی فرارســیدن 26 آذرمــاه، روز 
ــام  ــد. متــن پی ــدگان را تبریــک گفتن حمــل و نقــل و رانن

بدین شرح است:

بسم هللا الرحمن الرحیم
26 آذرمــاه بــه نــام روز حمــل و نقــل و راننــدگان آراســته 
ــر  ــار کبی ــه معم ــدگان ب ــق خاطــر رانن ــادآور تعل شــده و ی
ــاالن  ــاش فع ــی)ره(، و ت ــام خمین ــرت ام ــاب، حض انق
ایــن عرصــه بــرای کســب عــزت و پیشــرفت کشــور 
عزیزمــان ایــران اســامی اســت. حمــل و نقــل بــه عنــوان 
یکــی از پایه هــای اقتصــاد در جامعــه امــروز مــورد توجــه 
ــه  ــت؛ ب ــته اس ــرار داش ــور ق ــادی کش ــزان اقتص برنامه ری
ــوان  ــه عن ــن روزی ب ــاله چنی ــه س ــن مناســبت هم همی
ــروزه در  ــود. ام ــته می ش ــی داش ــل گرام ــل و نق روز حم
ــطه  ــه واس ــاد ب ــه اقتص ــان چرخ ــورهای جه ــی کش تمام
صنعــت حمــل و نقــل بــه گــردش درمی آیــد و ایــن مهــم 
در ســایه فــداکاری، ایثــار و تاش هــای شــبانه روزی 
راننــدگان متعهــد و خــدوم محقــق می شــود کــه بی وقفــه 
در راســتای پیشــبرد اهــداف صنعــت حمــل و نقــل کشــور 
قــدم برمی دارنــد و از ارائــه هیــچ خدمتــی بــه همنوعــان 
ــن روز تاریخــی و  ــد. ای ــغ نمی کنن ــر دری ــن ام خــود در ای
غرورآفریــن را بــه تمامــی دســت اندرکاران صنعــت حمــل 
ــران محتــرم  ــژه مدی و نقــل، تاشــگران ایــن حــوزه، به وی
ــل  ــرکت های حم ــات و ش ــی، مؤسس ــای صنف انجمن ه
کاال و مســافر، راننــدگان زحمتکــش نــاوگان حمــل و 
نقــل عمومــی و درون شــهری، ســازمان های اتوبوســرانی، 
تاکســیرانی و امــور نقلیــه شــهرداری کــه در راه پیشــرفت 
و آبادانــی شهرســتان گام برمی دارنــد، تبریــک می گوییــم 
و  مســئولیت پذیری  تاش هــای خســتگی ناپذیر،  از  و 

ــم. ــکر می کنی ــر و تش ــزان تقدی ــن عزی ــداری ای امانت

ارائه آموزش اطفاء حریق به 
دانش آموزان دبیرستان دخترانه 

»پروین اعتصامی« خوانسار
کارشــناس آتش نشــانی شهرســتان  کیمیای وطن
خوانســار بــا حضــور در دبیرســتان دخترانــه »پرویــن 
ــه دانش آمــوزان  ــق را ب اعتصامــی« روش مهارکــردن حری

این مدرسه آموزش داد. 

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری خوانســار، عبدالرضا 
محرابیــان، کارشــناس آتش نشــانی شهرســتان خوانســار، 
ــار  ــای مه ــن کاس آموزشــی ابزاره ــی ای ــوان مرب ــه عن ب
ایــن  در  بازگــو کــرد.  دانش آمــوزان  بــرای  را  حریــق 
ــا حــوادث  ــه ب ــی در مواجه ــکات ایمن جلســه آموزشــی ن
ــوزش داده  ــوزان آم ــه دانش آم ــوزی ب ــژه آتش س  و به وی

شد.

امضــایتفاهمنامــهبهرهبرداری،نگهداریوتعمیراتپســت400کیلوولتزندهرود

اخبار کوتاه
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان:

در هفته پژوهش نمایشگاه 
 »زندگی با طعم مهارت« 

برگزار می شود
مدیــر کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان اصفهان  کیمیای وطن

ــه پژوهــش از  ــارت« در هفت ــا طعــم مه گفــت: نمایشــگاه »زندگــی ب
تاریخ 26 آذرماه 97 تا 29 این ماه از ساعت 9 تا 17 برپا می شـود.

بــه نقــل از روابــط عمومــی اداره کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان 
اصفهــان، آرش اخــوان، مدیــر کل اســتان، در تشــریح ایــن خبــر گفــت: 
ایــن اداره کل بــا همــکاری خانــه جــوان وابســته بــه ســازمان فرهنگــی، 
ــوان  ــا عن ــگاهی ب ــان، نمایش ــهرداری اصفه ــی ش ــی و ورزش اجتماع
»زندگــی بــا طعــم مهــارت« بــا حضــور مهارت آموختــگان مراکــز آموزش 
فنــی و حرفــه ای در بخــش دولتــی و غیردولتــی بــه مناســبت هفتــه 
ــا  ــاعت 9 ت ــاه از س ــن م ــا 29 ای ــاه 97 ت ــخ 26 آذرم ــش از تاری پژوه
17 در محــل میــدان اللــه، ابتــدای بزرگــراه شــهید اردســتانی، مجتمــع 

ــد. ــزار می کن ــان برگ ــی اصفه مطبوعات
ــی  ــگ غن ــی فرهن ــگاه را معرف ــن نمایش ــی ای ــدف از برپای ــوان ه اخ
ایرانــی، اشــتغال زایی بانــوان هنرمنــد، توســعه مشــاغل خانگــی، 
خاقیــت، ایده پــردازی و نــوآوری و ایجــاد اشــتغال پایــدار عنــوان کــرد.

 حضور و بازدید 
مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان از 

اداره ثبت احوال اردستان
بنــا بــر اعــام روابــط عمومــی اداره کل ثبــت احــوال  کیمیای وطن
ــوال  ــت اح ــر کل ثب ــی، مدی ــی کجان ــین غفران ــان، حس ــتان اصفه اس
اســتان اصفهــان، بــه همــراه علیرضــا رضایــی، سرپرســت اداره حراســت 
ــوال  ــت اح ــتان در اداره ثب ــتان اردس ــه شهرس ــفر ب ــن س ــتان، ضم اس
شهرســتان حاضــر شــدند و ضمــن دیــدار و گفت وگــو بــا کارکنــان از اداره 

ثبت احوال شهرستان اردستان بازدید کردند.

 برگزاری دوره آموزشی 
 اصول کمک های اولیه در 
مخابرات منطقه اصفهان

دوره آموزشــی آشــنایی بــا اصــول کمک هــای اولیــه و امــداد و نجــات 
بــا حضــور کارکنــان مخابــرات منطقــه اصفهــان برگــزار شــد. بــه گــزارش 
اداره روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه اصفهــان، دوره آموزشــی آشــنایی 
بــا اصــول کمک هــای اولیــه و امــداد و نجــات، بــه همــت اداره روابــط 

عمومــی ایــن مجموعــه در هــال احمــر شــهر اصفهــان برگــزار شــد. 

ــان،  ــه اصفه ــرات منطق ــی مخاب ــط عموم ــس اداره رواب ــک زاده، رئی مل
راســتای  در  آموزشــی  دوره  ایــن  ایــن کاس گفــت:  در حاشــیه 
مســئولیت های اجتماعــی و بــا هــدف حفــظ آمادگــی و انجــام اقدامات 
پیشــگیرانه پیــش از وقــوع حــوادث غیرمترقبــه کــه یکــی از راهکارهــای 
اساســی در کاهــش خســارات و صدمــات جانــی و مالــی اســت، برگــزار 

شــد. 
ــث  ــا مباح ــا ب ــن دوره ه ــرکت کنندگان در ای ــرد: ش ــان ک وی خاطرنش
مقدماتــی امــداد و نجــات شــامل اصــول ایمنــی و قانونــی در 
ــای  ــا، احی ــدوم، خفگی ه ــا مص ــه ب ــه، روش مواجه ــای اولی کمک ه
قلبــی، ریــوی، خونریــزی، پانســمان، آســیب های اســتخوانی، مفصلــی 
و عضانــی، بانــداژ، آتل بنــدی، حمــل مصــدوم، فوریت هــای پزشــکی، 
مســمومیت ها، ســوختگی ها، آســیب های ناشــی از گرمــا و ســرما بــه 

ــوند. ــنا می ش ــی آش ــوری و عمل ــورت تئ ص

 با محوریت دانشگاه اصفهان 
و در اسفندماه برگزار می شود:

 دومین همایش ملی انقالب و 
تمدن نوین اسالمی

زهرا نصیریگروه اصفهان
Z.Nasiri@eskimia.ir

ــامی  ــن اس ــدن نوی ــاب و تم ــی انق ــش مل ــی همای ــر کل علم دبی
گفــت: تمــدن اســامی بــه واســطه ســابقه پرفــراز و نشــیبی کــه داشــته 
ــده و  ــه بشــری پروران ــه گنجینــه ارزشــمندی کــه از تجرب ــا توجــه ب و ب
می توانــد عرضــه کنــد، محمــل خوبــی بــرای اندیشــه معضــات جهانــی 

ــه اســامی اســت. ــای جامع براســاس نگاه ه
اصغــر منتظرالقائــم در نشســت خبــری دبیــران دومیــن همایــش ملــی 
انقــاب اســامی و تمــدن نویــن اســامی بــا اشــاره بــه اینکــه انقــاب 
اســامی از همــان ابتــدا توانســته اســت در منطقــه و حتــی در ســطح 
جهــان اثرگــذار باشــد، گفــت: مراکــز دانشــگاهی موظف انــد بــرای آینــده 
ایــران در افــق 1400 و 1420 و مســیری کــه بایــد کشــور در بخش هــای 

اقتصــاد و فرهنــگ طــی کنــد، برنامــه داشــته باشــند.
ــاب  ــی انق ــش مل ــزاری همای ــدف از برگ ــه ه ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
اســامی و تمــدن نویــن اســامی تبییــن اندیشــه و دیدگاه هــای مقــام 
ــزود:  ــت، اف ــامی اس ــن اس ــدن نوی ــتای تم ــری در راس ــم رهب معظ
ــری،  ــای فک ــامی، راهبرده ــاب اس ــور انق ــش ۵ مح ــن همای در ای
معرفتــی، راهبردهــای سیاســی اجتماعی، راهبردهــای علــم و فنــاوری و 
راهبردهــای اقتصــادی و هنــری تمــدن نویــن اســامی مــورد گفت وگــو 

قــرار خواهــد گرفــت. 
وی تأکیــد کــرد: اولیــن همایــش ملــی انقــاب و تمــدن نویــن اســامی 
ــگاه  ــس  از آن دانش ــد و پ ــزار ش ــیراز برگ ــگاه ش ــال 9۵ در دانش در س
اصفهــان موظــف شــد در ســال 97، میزبــان ایــن همایــش باشــد. ایــن 

همایــش در 1۵ اســفندماه در دانشــگاه اصفهــان برگــزار می شــود.

گروه اصفهان فرزانه افسرطه
F.Afsartaha@eskimia.ir

ــاده ای  ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــر کل راه مدی
ــا  ــان در جمــع اصحــاب رســانه ب اســتان اصفه
گرامیداشــت روز ملــی حمــل و نقــل و راهــداری، 
از رتبــه اول اســتان در حمــل کاال و رتبــه ســوم در 
ــزار  ــون و ۵00 ه ــا ۸ میلی ــی مســافر ب جابه جای

نفــر خبــر داد.
ــر کل راهــداری و حمــل  مهــدی خضــری، مدی
و نقــل جــاده ای اســتان اصفهــان، بــا اشــاره بــه 
فرمــان تاریخــی امــام)ره( بــرای نام گــذاری 26 
ــوان  ــه عن ــل و اول دی ب ــل و نق ــه روز حم آذر ب
ــا  ــان ب ــتان اصفه ــرد: اس ــان ک ــداری، بی روز راه
12 هــزار کیلومتــر راه فرعــی، اصلــی و شــریانی، 
جــزو اســتان های بــزرگ کشــور اســت کــه 7۵0 
نیــروی راهــداری، ۵۵0 دســتگاه ماشــین آالت و 
تجهیــزات راهــداری و 100 اکیــپ در آن بــه صورت 

موقــت و دائــم فعالیــت می کننــد. 
ــکان  ــه و 36 م ــد راهدارخان ــت: 42 واح وی گف

ــده اند.  ــز ش ــا تجهی ــتقرار در جاده ه اس
خضــری افــزود: در ۸ ماهــه امســال، 42 تن کاال 
و ۸ میلیــون و ۵00 هــزار نفــر مســافر از طریــق 

حمــل و نقــل عمومــی جابه جــا شــده اند. 
ــاوگان  ــوس و ن ــون، اتوب ــداد کامی ــری تع خض
ــزار  ــا ۵9 ه ــتگاه ب ــزار دس ــافربری را 40 ه مس
راننــده اعــام کــرد و یادآور شــد: اســتان اصفهان 
در چهــارراه مواصاتــی کشــور قــرار دارد و بایــد از 
شــاخص های ایمنــی و اســتاندارد برخــوردار 

شــود. 

ــف و  ــت تخل ــن ثب ــه 6۸ دوربی ــا اشــاره ب وی ب
اســتفاده از IT گفــت: بــه زودی ۵9 دوربیــن 
ــتگاه  ــه 120 دس ــن آنک ــود؛ ضم ــب می ش نص
ســامانه ترددشــمار در محورهــای مواصاتــی 
اســتان در ۸ ماهــه ســال جــاری، 200 میلیــون 
تــردد را ثبــت کرده انــد کــه حاکــی از حجــم زیــاد 
ترافیــک در اســتان و میزان چشــمگیر تصادفات 

اســت. 

ــات  ــی ناشــی از تصادف ــا اعــام 46۸ فوت وی ب
برون شــهری در ۸ ماهــه امســال کــه رشــد 
ــال  ــابه س ــخ مش ــه تاری ــبت ب ــدی نس 1۸درص
قبــل بــا  396 نفــر فوتــی دارد، بیــان کــرد: توجــه 
بــه مباحــث فرهنگــی و ایمنــی، نظــارت، نصــب 
نیوجرســی و عائــم، گاردریل، اســتفاده از ناوگان 
عمومــی بیــن جــاده ای در محورهــای اصلــی و 
ترانزیتــی اســتان و آمــوزش رانندگــی درســت در 
راســتای کاهــش تصادفــات ضــروری اســت. 

مدیــر کل راهــداری بــر اســتفاده از کمربنــد 
ــه  ــب ک ــینان عق ــرای سرنش ــژه ب ــی به وی ایمن
آمــار فوتــی بیشــتر متوجه آنهاســت، تأکیــد کرد 
ــیکلت و  ــان موتورس ــد از راکب ــزود: ۸4درص و اف
99درصــد از ترک نشــینان از کاه ایمنی اســتفاده 
ــدی  ــوت 14درص ــه ف ــر ب ــه منج ــد ک نمی کنن

ناشــی از تصــادف شــده اســت. 
ــور در  ــاوگان کش ــن ن ــه بهتری ــان آنک ــا بی وی ب
اصفهــان فعــال اســت، ضریب اشــتغال صندلی 
ــر  ــه پ ــا نیم ــه تقریب ــرد ک ــام ک ــر اع را 13 نف
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــد و ای ــت می کن حرک
7درصــد افزایــش تــردد در ســطح جاده هــا 

داشــته ایم. 
ــرای  ــا شــهرداری ب ــداری ب وی از مشــارکت راه
ــر داد و  ــا خب ــن روزه ــوا« در ای ــه آدم و ه »قص
ــزه در  ــی مکانی ــه فن گفــت: 110 ایســتگاه معاین
اســتان بــه بررســی تســت دود و تنظیــم موتــور 

می پردازنــد.
ــا  ــا آالینده ه ــه ب ــی در مقابل ــری از اقدامات خض
ســخن رانــد و اظهــار کــرد: ســه عامــل راه، 
جــاده و انســان در تصــادف مقصرنــد؛ ولــی اگــر 
بهتریــن جاده هــا بــا بدتریــن راننــدگان را داشــته 
باشــیم، بازهــم بــا آمــار بــاالی تصادفــات مواجه 

خواهیــم شــد. 
ــا  ــداری ب ــکاری اداره کل راه ــه وی از هم در ادام
ــتا  ــن راس ــی در ای ــه برنامه های ــانه ها و تهی رس

ــر داد.  خب
خضــری در پاســخ بــه خبرنــگار کیمیــای 
وطــن دربــاره لــزوم فرهنگ ســازی و نحــوه 

و  آگاهی بخشــی  بــه  بودجه هــا  تخصیــص 
تابلوهــای تبلیغاتــی در ســطح جاده هــا گفــت: 
ــی  ــتان، یک ــی در اس ــای اطاعات ــود تابلوه کمب
از مشــکات اســت. همچنیــن بایــد تابلوهــای 
پیش آگاهــی معمــوال ۵00 متــر پیش از رســیدن 
نقــاط خــاص نصــب شــود. از طرفــی ســالیانه 
یــک و نیــم میلیــارد تومــان قــرارداد تابلوهــای 

ــم.  ــد می کنی ــی منعق اطاعات
وی افــزود: تابلوهای فســفری در نقــاط پرحادثه 
ــه  ــتری ب ــدار بیش ــه هش ــوند ک ــب می ش نص

ــد.  ــدگان می دهن رانن
عدمتبحررانندگاندربزرگراهها

فــرزاد دادخــواه، معــاون راهــداری، بــا اشــاره بــه 

ــای  ــوز در جاده ه ــه هن ــی ک ــای فراوان کمبوده
اســتان هســت، بیان کــرد: در محورهــای پرخطر 
ــت  ــارات و اولوی ــب اعتب ــه تناس ــا، ب و آزادراه ه
اقدامــات ایمنــی انجــام شــده اســت؛ ولــی هنوز 
نتوانســته ایم کل راه هــا را از لحــاظ ایمنــی و 

روشــنایی استانداردســازی کنیــم. 
از  عبــور  در  راننــدگان  تبحــر  بــه عــدم  وی 
ــرد: ســرعت  ــا اشــاره و خاطرنشــان ک بزرگراه ه
تبدیــل راه هــا بــه بزرگراه هــا بــا تأمیــن تجهیزات 
همخوانــی نــدارد. دادخــواه از کمبــود 20درصــدی 
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــر داد و گف ــین آالت خب ماش
موقعیــت اســتان، لــزوم تأمیــن اعتبــار و تجهیز 

ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد توج ــد م ــا بای جاده ه

،،
بــه  آزادراه هــا،  و  پرخطــر  محورهــای  در 
تناســب اعتبــارات و اولویــت، اقدامــات 
ایمنــی انجــام شــده اســت؛ ولــی هنــوز 
نتوانســته ایم کل راه ها را از لحاظ ایمنی 

و روشــنایی استانداردســازی کنیــم

 مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان عنوان کرد:

مستلزمشاخصهایایمنیواستاندارد چهارراهمواصالتیکشور استاناصفهاندر

ــان از نظــارت 33۸  ــاف اســتان اصفه ــر بازرســی و نظــارت اصن مدی
اکیــپ بازرســی بــر بازارهــای ویــژه کاالهــای شــب یلــدا از 2۵ آذر تــا 

ــر داد. ــاه خب اول دی م
جــواد محمــدی فشــارکی در گفت وگــو با خبرنــگار تســنیم در اصفهان 
بــا بیــان اینکــه فقــط چنــد روز دیگــر بــه مراســم ســنتی شــب یلــدا 
باقــی مانــده اســت، اظهــار داشــت: بازرســی ها روی کاالهــای مختلف 
ازجملــه اقــام مختــص شــب یلــدا در بــازار اصفهــان بــا نظــارت 9۵ 

بــازرس قــراردادی و 243 بــازرس افتخــاری آغــاز می شــود.
وی دربــاره اینکــه تشــدید نظارت هــا بــر بــازار اصفهــان بــرای 
پیشــگیری از افزایــش غیرمنطقــی قیمت هــا از 2۵ آذر تــا اول دی مــاه 
همزمــان در سراســر اســتان اجرایــی می شــود، افــزود: در ایــن برهــه 
از زمــان نظــارت و بازرســی ها از واحدهــای عرضه کننــده میــوه، آجیــل 
ــه طــور محســوس و  و خشــکبار، گــز و شــیرینی و گل فروشــی ها ب

ــد. ــش می یاب ــوس افزای نامحس
ــازار  ــر ب ــاز طــرح تشــدید بازرســی و نظــارت ب ــه آغ ــا اشــاره ب وی ب
اصفهــان بــه مناســبت شــب یلــدا بــا حضــور 33۸ نفــر بــازرس بیــان 
کــرد: ایــن بازرســی ها بــا هــدف پیشــگیری از افزایــش غیرمنطقــی 
ــت  ــر رعای ــارت ب ــی و نظ ــات احتمال ــا تخلف ــورد ب ــا، برخ قیمت ه

ــود. ــام می ش ــا انج ــر کااله ــدرج ب ــای من نرخ ه
ــد کاالهایــی را  ــر اینکــه تمــام فروشــندگان موظف ان ــا تأکیــد ب وی ب
ــا  ــاف ب ــت: بازرســان اصن ــه اتیکــت داشــته باشــد، گف بفروشــند ک
مشــاهده هرگونــه گران فروشــی، کم فروشــی، عــدم درج قیمــت بــر 

ــد. ــور برخــورد جــدی می کنن ــود فاکت کاال و نب
محمــدی فشــارکی اظهــار داشــت: بازرســان اصنــاف اســتان اصفهــان 
در قالــب تیم هــای محســوس و نامحســوس بــا مراجعــه بــه 
واحدهــای صنفــی و خریــد صــوری بــه نظــارت بــر بــازار می پردازنــد و 

ــه تخلــف برخــورد می کننــد. ــا هرگون ب
ــروری  ــام ض ــه اق ــش عرض ــن پای ــا ضم ــان م ــزود: بازرس وی اف
در بــازار، بــا هرگونــه تخلفــات صنفــی برخــورد قانونــی الزم را انجــام 
می دهنــد و بــا تشــکیل پرونــده متخلفــان در هــر صنــف، آن هــا را بــه 

ــد. ــی می کنن ــی اســتان معرف ــرات حکومت اداره کل تعزی
مدیــر بازرســی و نظــارت اصنــاف اســتان اصفهــان در پاســخ بــه ایــن 
پرســش کــه بســیاری از اقــام ویــژه شــب یلــدا طــی روزهــای اخیــر 
افزایــش قیمــت داشــته اســت، بیــان کــرد: بــه طــور حتــم قیمــت 
کاالهــا افزایــش داشــته؛ امــا نســبت بــه هفته گذشــته نرخ هــا درصد 

چندانــی رشــد نداشــته اســت.

گروه اصفهان فرزانه افضل
F.Afzal@eskimia.ir

ــبت  ــه مناس ــان ب ــگاه اصفه ــس دانش ــانه ای رئی ــت رس در نشس
هفتــه پژوهــش و فنــاوری، شــعار ایــن هفتــه »پژوهشــی 
ــاوری ارزش آفریــن در خدمــت تولیــد«  هدفمنــد، پژوهــش و فن
عنــوان شــد و عناویــن ایــن هفتــه بــه ترتیــب پژوهــش، فنــاوری 
و دانشــگاه، پژوهــش، فنــاوری و رســانه، فنــاوری صنعــت و 
ــر  ــوم انســانی و هن ــاوری و عل ــی، پژوهــش، فن چالش هــای مل
ــات  ــی و تعام ــئولیت های اجتماع ــاوری و مس ــش، فن و پژوه

ــد. ــام ش ــی اع بین الملل
ــان  ــا بی ــان، ب ــگاه اصفه ــس دانش ــی، رئی ــنگ طالب ــر هوش دکت
ــاد  ــور، ابع ــعه کش ــد و توس ــاوری در رش ــش و فن ــت پژوه اهمی
بنیــادی و کاربــردی پژوهش هــا را مطــرح کــرد و افــزود: مشــکل 

ــی پژوهــش اســت.  ــردی و عملیات ــد کارب ــه در بع جامع
بــه وظیفــه دانشــگاه در حــد امکانــات، از  بــا اذعــان  وی 
ــه  ــا اشــاره ب ــر داد و ب ــا خب ــر دانشــگاه در دنی ــه برت ــگاه و رتب جای
ــروی انســانی را  ــرای پژوهــش، وجــود نی زیرســاخت های الزم ب

ــت.  ــی دانس ــن اصل رک

وی در ادامــه گفــت: اگــر نیــروی انســانی را دانشــجو و اعضــای 
ــت  ــای هیئ ــم اعض ــد بدانی ــم، بای ــر بگیری ــی درنظ ــت علم هیئ
علمــی نقــش خــود را بــه خوبــی ایفــا کــرده و نیــز پشــتکار خوبــی 
ــایر  ــا س ــه ب ــی در مقایس ــای تحقیقات ــر رتبه ه ــته  اند و از نظ داش

کشــورها درخشــیده اند. 
طالبــی گفــت: بخش هــای صنعــت، خدمــات و فعــاالن اقتصادی 
بایــد بــرای حــل مســائل خــود بــه فعالیت هــای پژوهشــی بهــا 

 . دهند
ــا و  ــه پایگاه ه ــی ب ــا در دسترس ــکات و محدودیت ه وی از مش
اطاعــات علمــی ســخن رانــد و یــادآور شــد: ارائــه مقــاالت و کتاب 
ــژه  ــی به وی ــای پژوهش ــی و فعالیت ه ــر خارج ــریات معتب در نش
در علــوم انســانی بــه عنــوان مزیتــی بــرای کشــور رو بــه افزایــش 

بــوده اســت. 
رئیــس دانشــگاه اصفهــان بــا اشــاره بــه شــکل گیری ۵ خوشــه، 
بعــد ســرمایه اجتماعــی را که دانشــگاه اصفهــان عهده دار آن شــده، 
ــی از فعالیت هــای  ــه گزارش های یکــی از خوشــه هایی دانســت ک
علمــی و پژوهشــی دانشــگاه بــه معــاون اول رئیس جمهــور ارائــه 

می دهــد. 

اصفهان ۳۳۸اکیپبازرسیدر
شبیلدانظارتمیکنند بازار بر

رئیس دانشگاه اصفهان به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش:

کاربردیشدنپژوهشها،مشکلجامعهماست

ــی  ــی »خبرنویس کارگاه آموزش کیمیای وطن
مــدرن« از ســوی فرهنگســرای رســانه وابســته بــه 
ســازمان فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی شــهرداری 
ــتادان  ــی از اس ــد توکل ــور احم ــا حض ــان ب اصفه
ــی دو روز  ــور ط ــات کش ــه مطبوع ــته عرص برجس

متوالی برگزار شد.
در نخســتین جلســه از ایــن کارگاه، احمــد توکلــی 
نکاتــی را دربــاره اهمیــت مطالعــه در حرفــه 
خبرنــگاری بیــان کــرد و گفــت: یــک روزنامه نــگار 
یــا خبرنــگار بایــد در ابتــدا تکلیفــش را بــا حرفــه 
ــه  ــن کار ب ــه ای ــا ب ــد آی ــد و بدان خــود روشــن کن
ــگاه  ــی ن ــذران زندگ ــرای گ ــغل ب ــک ش ــوان ی عن
می کنــد یــا بــه عنــوان حرفــه ای کــه قصــد رشــد و 

شــکوفایی در آن را دارد.
ــاب او  ــورد انتخ ــیر دوم م ــر مس ــه داد: اگ او ادام
ــم از  ــاب اع ــه کت ــد مطالع ــد بدان ــرد، بای ــرار گی ق
ــور  ــان ام ــن در جری ــان و قرارگرفت ــتان و رم داس

مهــم جامعــه از مهم تریــن ضرورت هــا بــرای 
شــکوفایی در ایــن عرصــه اســت. درواقــع خبرنگار 
ــا 100  ــان ی ــت کم ۵0 رم ــه دس ــگاری ک و روزنامه ن
داســتان کوتــاه نخوانــده باشــد، هرگــز نمی توانــد 
خواننــده مطالبــش را بــا خــود همــراه کنــد و بــر 

ــر بگــذارد. او اث
ــای  ــه خبره ــن ب ــگاه پرداخت ــتاد دانش ــن اس ای
ــانه  ــه رس ــم عرص ــای مه ــی را از آفت ه ــل قول نق
در کشــور دانســت و گفــت: در حالــی کــه خبرهای 
ــان ســهم  ــق جه ــانه های موف ــی در رس ــل قول نق
کمتــری را از کل حجــم اخبــار بــه خــود اختصاص 
نحــو  بــه  هنــوز  مــا  رســانه های  می دهــد، 

آزاردهنــده ای بــه آن می پردازنــد.
او افــزود: بیشــترین حجــم مطالــب مــا بــه نقــل 
ــه  قــول از مســئوالن کشــور اختصــاص دارد کــه ب
صــورت »وی گفــت« و »وی افــزود« تنظیــم 
می شــود؛ در حالــی کــه ایــن اخبــار جــزو اخبــار 

خــام محســوب می شــود و بایــد توســط خبرنــگار 
ــه ســمع مخاطــب برســد. پختــه شــود و بعــد ب

تعییــن ســوژه  روزنامه  نــگاری  مــدرس  ایــن 
دنبال کــردن  از  مهم تــر  را  خبرنــگار  ســوی  از 
ــئوالن و  ــوی مس ــه از س ــت ک ــوژه هایی دانس س

می شــود. بیــان  شناخته شــده  افــراد 
ــد  ــش از ۸0درص ــفانه بی ــرد: متأس ــح ک او تصری
ــه  ــا پرداخت ــه آنه ــانه ها ب ــه در رس ــوژه هایی ک س
ــاص  ــئوالن اختص ــای مس ــه گفته ه ــود، ب می ش
دارد؛ در حالــی کــه ایــن شــما هســتید کــه بایــد 
ســوژه را انتخــاب کنیــد و موجــب ایجــاد تأثیــرات 

ــا آن در جامعــه شــوید. ــط ب مرتب
او در ادامــه بــه بررســی ســه ســبک خطــی، پازلــی 
و بافتنــی در خبرنویســی پرداخــت و گفت: ســبک 
خطــی، ســبکی تک قهرمــان اســت کــه در آن خبر 
از زبــان یــک شــخص در قالــب یــک رویــداد یــا 
ــبک  ــن س ــود. ای ــان می ش ــخص بی ــه مش حادث

ــگاری پیشــرفته منســوخ  کــه در عرصــه روزنامه ن
شــده اســت، در قالــب خبرهــای »وی گفــت« و 

ــود. ــم می ش ــزود« تنظی »وی اف
توکلــی ســبک پازلــی را جامع تر از ســبک نخســت 
دانســت و اظهــار کــرد: در ایــن ســبک، جوانــب و 
حواشــی خبــر بیشــتر مــورد توجــه خبرنــگار قــرار 
ــت  ــتقیم حرک ــط مس ــک خ ــرد و روی ی می گی

نمی کنــد.
ــر و  ــه جامع ت ــی ک ــبک بافتن ــه داد: در س او ادام
ــی  ــت، حواش ــین اس ــبک پیش ــر از دو س کامل ت
و جوانــب خبــر ماننــد گره هــای ریــز یــک قالــی 
ــوی  ــه نح ــد، ب ــم نمی آی ــه چش ــر ب ــه در ظاه ک
ماهرانــه در بدنــه خبــر جــای داده می شــود. البتــه 
ایــن ســبک بــا میــزان مهــارت و قــدرت تحلیــل 

ــادی دارد. ــاط زی ــگار ارتب خبرن
ایــن اســتاد دانشــگاه بــا بیــان اینکه ساده نویســی 
ــوب  ــی محس ــرواز خبرنویس ــال پ ــاز دو ب و ایج
می شــود، گفــت: رعایــت ایــن دو عنصــر در خبــر 
باعــث می شــود نتیجــه کار بــه صورتــی خواندنــی 

و جــذاب بــه مخاطــب ارائــه شــود.
او افــزود: اگــر خبرنــگار بــدون بهره منــدی از 
عنصــر ایجــاز، خبــری را کــه می توانــد بــا 1۸ 
کلمــه تنظیــم شــود، بــا 36 کلمــه تنظیــم کنــد و 
بــه مخاطــب ارائــه دهــد، درواقــع مخاطب خــود را 

به راحتــی از دســت داده اســت.
او ساده نویســی را پیــروی از ســبک ســخن گفتن 
دانســت و تصریــح کــرد: برخــی وقتــی قلــم بــه 
دســت می گیرنــد، شــروع بــه نوشــتن انشــا 
می کننــد؛ ایــن اشــتباه اســت. خبــر بایــد بــدون 

برخــورداری از کلمــات دشــوار و پیچیــده و بــا 
اســتفاده از کلماتــی ســاده و قابــل فهــم نوشــته 

شــود.
معرفــی و تحلیــل ســبک های رایــج خبرنویســی، 

موضــوع جلســه دوم ایــن کارگاه بــود. 
احمــد توکلــی ضمــن پرداختــن بــه ایــن موضــوع 
ــرا  ــیم چ ــان بپرس ــت از خودم ــر اس ــت: بهت گف
بــرای  الزم  قــدرت  از  هنــوز  مــا  رســانه های 
اثرگــذاری بــر مخاطــب برخــوردار نیســتند و 
مغلــوب  خارجــی  رســانه های  بــا  رقابــت   در 

می شوند.
او ادامــه داد: نکتــه جالــب توجــه در اینجــا ایــن 
اســت کــه رســانه حرفــه ای حــرف مدنظــر خــود را 
چنــان بــه مخاطــب ارائــه می دهــد کــه گویــی اصا 
ســخنی نگفتــه اســت! در ایــن صــورت خبرنــگار 
بایــد قــدرت تحلیل زیــادی داشــته باشــد و بتواند 
ــورت  ــه ص ــود ب ــب خ ــان در مطل ــش را چن حرف
غیرمســتقیم بیــان کنــد کــه گویــی اصا حرفــی از 

زبــان خــود بیــان نکــرده اســت.
ــه ای  ــانه حرف ــر رس ــوی دیگ ــرد: از س ــد ک او تأکی
خبــر خــام را بــه صــورت پخته شــده بــه مخاطــب 

ــد. ــه می ده ارائ
ــور در  ــی رئیس جمه ــه وقت ــرای نمون ــزود: ب او اف
جلســه مهمــی ســخنرانی کــرده و چندیــن رســانه 
آن را بــه صــورت مفصــل کار کرده انــد، نیــازی 
ــا  ــان حرف ه ــا هم ــا در رســانه مان عین نیســت م
ــر خــام را  ــن خب ــد ای ــه بای ــم؛ بلک را منتشــر کنی
ــم و  ــه آن بیفزایی ــل الزم را ب ــم، نمــک و فلف بپزی
ــا تنظیمــی حرفــه ای آن را منتشــر کنیــم. بعــد ب

خوبکیست؟ خبرنگار
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اخبار کوتاه اخبار اقتصادی
مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرد:

انحراف در هدفمندی یارانه ها
نشــان  یارانه هــا  هدفمنــدی  عملکــرد  گــزارش 
ــت  ــه نخس ــرح در ۵ ماه ــن ط ــی ای ــد وصول می ده
ســال جــاری ۳۷ هــزار میلیــارد تومــان بــوده کــه 
حــدود ۱۸ هــزار میلیــارد آن بــه پرداخــت یارانــه نقــدی و 

ــت.  ــه اس ــاص یافت ــدی اختص غیرنق
بــه گــزارش دانشــجو، وصــول منابــع هدفمندی تــا پایان 
ــال  ــارد ری ــج ماهــه نخســت ســال ۳۷۷ هــزار میلی پن
بــوده اســت )عملکــرد حــدود ۹۲درصــد(؛ از ایــن مبلــغ 
۱۷۸ هــزار میلیــارد ریــال بــه یارانــه نقــدی و غیرنقــدی 
ــن موضــوع نشــان دهنده  ــه اســت. ای اختصــاص یافت
انحــراف حــدود ۵۰ هــزار میلیــارد ریالی از مقــدار مصوب 
ــی  ــه حت ــدی اســت ک ــه نق ــج ماهــه پرداخــت یاران پن
ــن  ــدی بی ــی ۱۰درص ــوز جابه جای ــن مج ــا درنظرگرفت ب

ــز ایــن انحــراف وجــود خواهــد داشــت. ردیف هــا نی

اولتیماتوم به کارخانه های لبنی 
برای اصالح قیمت ها

ــن  ــت: ۲۶ آذر آخری ــی گف ــع لبن ــن صنای ــر انجم دبی
ــا  ــده ت ــن ش ــی تعیی ــای لبن ــرای کارخانه ه ــت ب مهل
ــک  ــود ح ــوالت خ ــد را روی محص ــای جدی قیمت ه

ــد.  کنن
رضــا باکــری دبیــر انجمــن صنایــع لبنــی در گفت وگــو 
ــا  ــیاری از برنده ــه بس ــه اینک ــخ ب ــارس، در پاس ــا ف ب
ــک  ــود ح ــوالت خ ــد را روی محص ــای جدی قیمت ه
ــه  ــه هم ــته ب ــه گذش ــنبه هفت ــت: دوش ــد، گف نکردن
ــا  ــم ت ــه ای دادی ــک هفت ــت ی ــی مهل کارخانه هــای لبن
ــازار ابــاغ  قیمت هــای جدیــدی را کــه ســتاد تنظیــم ب

ــد. ــک کنن ــان ح ــرده، روی محصوالت ش ک
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه حجــم لبنیاتــی کــه در بــازار 
ــازار  وجــود داشــت نیــاز بــود، پــس از اتمــام آنهــا در ب
ــا  ــوند، ب ــازار وارد می ش ــه ب ــاره ب ــه دوب ــی ک محصوالت

ــد.  ــد بیاین ــای جدی قیمت ه
ــه  ــم اباغی ــه علی رغ ــی ک ــت: کارخانه های ــری گف باک
ســتاد تنظیــم بــازار بخواهنــد گران فروشــی کننــد، 
مجازات هــای ســنگینی در انتظــار آنهــا خواهــد بــود کــه 
ایــن بــار بــا دفعــات گذشــته قابــل مقایســه نخواهــد 

ــود.  ب
دبیــر انجمــن صنایــع لبنــی در پاســخ بــه اینکــه چــرا 
ــه  ــس از اباغی ــود را پ ــت خ ــداران قیم ــه دام کارخان
ــازار افزایــش داده اســت، گفــت: ایــن  ســتاد تنظیــم ب
ــر  ــد دیگ ــا همانن ــی از جریمه ه ــل نگران ــه دلی ــد ب برن
برندهــای لبنــی قیمــت خــود را افزایــش نــداده بــود و 
اباغیــه ســتاد تنظیــم بــازار مجــوزی بــرای ایــن برنــد 

ــا قیمــت را افزایــش دهــد.  شــد ت
براســاس گــزارش، طــی چنــد مــاه گذشــته کارخانه های 
ــازار  ــرانه در ب ــود را خودس ــول خ ــت محص ــی قیم لبن
افزایــش داده بودنــد و قیمت هــای اخیــری کــه ســتاد 
تنظیــم بــازار اخیــرًا ابــاغ کــرد، در برخــی مــوارد بیشــتر 
از قیمــت برخــی کارخانه هــا و در مــوارد دیگــر نزدیــک 
بــه قیمت هــای آنهــا اســت. بنابرایــن در نهایــت 
قیمت  هــای ســتاد تنظیــم بــازار بــه نفــع مــردم نبــوده 

اســت.

کولرهای گازی وارداتی 
خورندگان برق

یکــی از مصرف کننــدگان اصلــی بــرق، کولرهــای گازی 
ــا وارد کشــور می شــوند و  ــه عمدت ــی ک اســت؛ کولرهای

متأســفانه اســتانداردهای کافــی را نیــز ندارنــد. 
وزارت نیــرو اخیــرا بــرای مقابلــه بــا پرمصرفــی، موضــوع 
افزایــش تعرفــه مشــترکان پرمصــرف را مطــرح کــرده و 
معتقــد اســت ایــن طرح فقــط با هــدف کنتــرل مصرف 
پیشــنهاد شــده و مشــترکان به راحتــی می تواننــد 
خوش مصرف هــا  گــروه  وارد  مصــرف  رعایــت  بــا 
ــار  ــاس آم ــه براس ــت ک ــرایطی اس ــن در ش ــوند. ای ش
مجلــس،  پژوهش هــای  مرکــز  توســط  ارائه شــده 
ــود  ــور می ش ــر گازی وارد کش ــزار کول ــالیانه ۸۵۰ ه س
ــتانداردهای الزم را  ــد آن اس ــان ۷۰درص ــن می ــه از ای  ک

ندارد. 
بــا ورود ایــن تعــداد کولــر گازی، هرســاله به انــدازه ۲۰۰۰ 
ــود  ــزوده می ش ــور اف ــرق کش ــرف ب ــه مص ــگاوات ب م
ــروگاه  ــت نی ــر ظرفی ــادل دو براب ــزان مع ــن می ــه ای ک
هســته ای بوشــهر اســت؛ عــاوه بــر ایــن در نــگاه کلــی 
ــز توجــه  ــن موضــوع نی ــه ای ــد ب ــرق بای ــه صنعــت ب ب
ــرق در کشــور ۷ درصــد  ــه ســالیانه مصــرف ب شــود ک
رشــد پیــدا می کنــد و اگــر ایــن میــزان رشــد همچنــان 
تــداوم داشــته باشــد، تأسیســات ایــن صنعــت هــر ۱۰ 
ســال بایــد دو برابــر شــود و طبــق اعــام محمدحســن 
ــن مشــکل  ــر، حــل ای ــل توانی ــر عام ــی زاده، مدی متول
نیــز نیازمنــد ۶۰۰ هــزار میلیــارد تومــان ســرمایه گذاری 

جدیــد اســت. 
ــد  ــه بای ــرق منطق ــرای تأمیــن ب ــان اینکــه ب ــا بی وی ب
ســرمایه گذاری زیــادی صــورت بگیــرد، گفــت: در ســال 
گذشــته، مجمــوع انــرژی برنامه ریزی شــده از نیــروگاه 
ــوده  ــاعت ب ــگاوات س ــزار م ــش از ۱۱۵ ه ــی بی برق آب
ــا  ــرژی ب ــداوم ان ــور ت ــاری به منظ اســت و در ســال ج
اقدامــات مدیریــت مصــرف، میــزان دریافــت انــرژی از 
واحدهــای برق آبــی ۵۰درصــد کاهــش یافــت و میــزان 
خاموشــی از نظــر انــرژی اعمال شــده کمتــر از ۳درصــد 
اســت. شــرایط صنعــت بــرق، بیانگر لــزوم تغییــر رفتار 
در الگوهــای مصرفــی اســت کــه باید مــورد توجــه تمام 
ــرد؛  ــرار گی ــه ق ســازمان ها، بخش هــا و اعضــای جامع
زیــرا فقــط از ایــن طریــق اســت کــه می تــوان روشــنایی 
را بــرای ایــران حفــظ کــرد و بــه نظــر می رســد در ایــن 
ــب و  ــر گازی مناس ــاب کول ــت در انتخ ــا دق ــرایط ب ش
رعایــت اصــول مصــرف، می تــوان تــا حــد زیــادی بــه 

ایــن مهــم دســت یافــت.

عضو انجمن قطعه سازان خودرو:

 ۱۶۰ هزار قطعه ساز 
بیکار شده اند

عضــو انجمــن قطعه ســازان خــودرو بــا بیــان اینکــه ظــرف ۴۵ 
روز اخیــر حتــی یــک ســنت هــم از کونلــون بانــک بــرای صنعت 
قطعــه جابه جــا نشــده اســت، عنــوان کــرد: ۱۶۰ هــزار قطعه ســاز 

ــکار شــده اند.  بی
ــات و  ــازندگان قطع ــن س ــس انجم ــامعی، نایب رئی ــاپور س ش
مجموعه هــای خــودرو، در نشســت خبــری دیــروز با خبرنــگاران 
ــاره وضعیــت صنعــت قطعه ســازی گفــت: در حــوزه پولــی  درب
ــه در ســال ۹۷ وجــود داشــت،  ــن مشــکلی ک و ارزی بزرگ تری
ارزبــری بــود کــه بر ایــن اســاس هر خــودرو حــدود دو هــزار دالر 
ارزبــری دارد کــه ایــن یــک اتفــاق عــام در صنعــت خودرو اســت؛ 
ایــن در حالــی اســت کــه از ابتــدای امســال بــه دلیــل تحریــم 
و فشــارهای تحریــم خــاص بــر صنعــت خــودرو، ایــن صنعــت 
تحــت فشــار قــرار گرفــت و وعــده دولتمــردان نیــز محقق نشــد. 
وی افــزود: ســهمیه های ارزی در مقطعــی از زمــان بــا مشــکل 
مواجــه شــد و جلــوی نقــل و انتقــال ارزی گرفتــه شــد؛ البتــه 
تولیــد خــودرو کاهــش یافتــه و همچنــان در حــوزه تأمیــن ارز 
مشــکاتی وجــود دارد؛ ایــن در حالــی اســت کــه بانــک مرکــزی 
قطعه ســازان را بــه دریافــت ارز از صادرکننــدگان و پتروشــیمی ها 
ــا مشــکاتی مواجــه کــرد  هدایــت کــرد؛ امــا ایــن امــر مــا را ب
ــت  ــد، قیم ــا ارز ندادن ــه م ــه ب ــر اینک ــاوه ب و پتروشــیمی ها ع
اعامــی از ســوی آنهــا در ســامانه نیمــا نیــز مــاک عمــل قــرار 

نگرفــت. 
همچنیــن محمــد شــهپری، عضــو هیئت مدیــره انجمن، نیــز در 
ســخنانی بــا بیان اینکــه از ابتدای ســال تاکنــون ۱۶۰ هــزار نفر در 
صنعــت قطعه ســازی بیــکار شــده اند، گفــت: ظرفیــت صنعــت 

بــه شــدت کاهــش یافته اســت. 
ــیار  ــت بس ــا ظرفی ــازی ب ــت قطعه س ــون صنع ــزود: اکن وی اف
ــاد شــده اســت؛ اگرچــه  ــد و بیــکاری بســیار زی کــم کار می کن
بســیاری از قطعه ســازان فعــا نیروهــای خــود را تــا شــب عیــد 

ــا موضــوع را پیگیــری کننــد.  ــد ت ــگاه می دارن ن
ــون  ــه و اکن ــش یافت ــیار کاه ــی بس ــت: نقدینگ ــهپری گف ش
تغییــرات نــرخ ارز مشکل ســاز شــده اســت؛ بــه نحــوی کــه مواد 
ــا  ــادر کام ــرکت های م ــه و ش ــش یافت ــدت افزای ــه به ش اولی

ــد. ــرار داده ان ــدی را در دســتورکار ق ــروش نق ف

 مقصر گرانی سیب 
سرمازدگی ابتدای سال است، نه صادرات

معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی گفــت: دلیــل اصلــی افزایــش 
قیمــت ســیب درختــی در بــازار، ســرمازدگی ابتدای ســال اســت 

و شــدت صــادرات ایــن محصــول کاهــش یافتــه اســت. 
حســین شــیرزاد، مدیــر عامل ســازمان تعاون روســتایی کشــور، 
در گفت وگــو بــا خبرنــگار اقتصــادی خبرگزاری تســنیم در پاســخ 
بــه اینکــه چــرا قیمــت هر کیلوگــرم ســیب درختــی در بازار تــا ۱۲ 
هــزار تومــان افزایــش یافتــه اســت، اظهــار کــرد: دالیــل افزایش 
ــوده و  ــا محصــوالت دیگــر متفــاوت ب ــازار ب قیمــت ســیب در ب

دلیــل عمــده آن ســرمازدگی ابتــدای ســال اســت. 
وی همچنیــن دربــاره نقــش صــادرات در افزایــش قیمــت ایــن 
محصــول در بــازار گفــت: شــدت صــادرات ایــن محصــول اکنون 

)در مقایســه بــا ابتــدای ســال( کاهــش یافتــه اســت.

 واکنش وزیر کار به 
ضرب االجل حذف مدیران چندشغله

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در واکنــش بــه ضرب االجــل 
از وزارتخانــه متبــوع خــود و  حــذف مدیــران چندشــغله 
ســازمان های تابعــه آن اعــام کــرد بــه وعــده ای کــه بــه مــردم 
داده پایبنــد اســت و اســامی افــراد مســتعفی را منتشــر خواهــد 

کــرد. 
ــی  ــریعتمداری در پیام ــد ش ــی، محم ــر فارس ــزارش خب ــه گ ب
توییتــری از پذیرفته شــدن اســتعفای مدیــران عامــل و اعضــای 
هیئت مدیــره دوشــغله در صندوق هــای بازنشســتگی کشــوری و 
تأمیــن اجتماعــی و ســازمان های تابعــه وزارت تعــاون، کار و رفــاه 

اجتماعــی خبــر داد. 
وی گفــت: در انجــام وعــده ای کــه بــه مــردم دادم و در اجــرای 
تبصــره ۲ مــاده ۲۴۱ قانــون تجــارت، اســتعفای همــه مدیــران 
عامــل یــا اعضــای هیئت مدیــره دوشــغله در صندوق هــا و 
ــاه اجتماعــی اخــذ شــد و  ــاون، کار و رف ســازمان های وزارت تع

مــورد موافقــت قــرار گرفــت.
هیئت مدیــره  در  زنــان  انــدک  ســهم  از  کار  وزیــر  البتــه 
ــه اســت: در  ــرده و گفت ــاد ک ــه انتق ــه وزارتخان شــرکت های تابع
ــر از دو درصــد اعضــای  ــوم شــد کمت ــان رســیدگی ها معل جری
هیئت مدیــره شــرکت های تابعــه وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
ــه کشــور هســتند کــه در  ــوان فرهیخت اجتماعــی از جامعــه بان
اصــاح ایــن نقــص مهــم حتمــا اقدامــات عملــی و اجرایــی را 

ــم داد. ــام خواه انج

ذخیره ۷۰ هزار تن سیب و پرتقال 
برای شب عید

جزئیــات تنظیــم بــازار میــوه شــب عیــد مشــخص و مقــرر شــد 
۳۰ هــزار تــن ســیب و ۴۰ هــزار تــن پرتقــال بــرای شــب عیــد 

ذخیــره شــود. 
اولیــن جلســه کمیتــه راهبــردی تنظیــم بــازار میــوه شــب عیــد 
ــف در محــل  ــا حضــور مســئوالن دســتگاه های مختل ــروز ب دی

ســازمان تعــاون روســتایی ایــران برگــزار شــد. 
براســاس اعــام صورت گرفتــه در ایــن جلســه، ســال گذشــته 
۱۸ هــزار تــن ســیب بــرای تنظیــم بــازار میــوه شــب عیــد در نظر 
گرفتــه شــده بــود کــه ایــن رقــم در ســال جــاری بــا توجــه بــه 
کاهــش تولیــد صورت گرفتــه بــه دلیــل ســرمازدگی، بــه میــزان 

ــن افزایــش یافــت.  ذخیره ســازی ۳۰ هــزار ت
در ایــن جلســه همچنیــن مطــرح شــد با وجــود اینکــه وضعیت 
پرتقــال امســال مناســب اســت، امــا بــه دلیــل شــرایط خــاص 
جامعــه میــزان ذخیره ســازی تــا ۴۰ هــزار تــن افزایــش 

می یابــد.

ــاص  ــدی خ ــت درص ــه رعای ــت ب ــزام دول ــس از ال پ
ــر  ــی، ضمــن تغیی ــدوق توســعه مل ــز ســهم صن از واری
ســقف منابــع بودجــه، بعضــی منابــع تعریف شــده در 

ــت.  ــش یاف ــز کاه ــی نی ــتگاه های اجرای دس
ــگاران  ــگاه خبرن ــادی باش ــگار اقتص ــزارش خبرن ــه گ ب
تســنیم، زمــان ارائــه رســمی الیحــه بودجــه ســال ۹۸ 
کــه قــرار بــود در جلســه علنــی روز یکشــنبه ۲۵ آذر در 
صحــن پارلمــان بررســی شــود، فعــا بــه  تعویــق افتــاده 

اســت. 
ــس  ــه مجل ــخنگوی هیئت رئیس ــام س ــاس اع براس
ــی  ــادن بررس ــق افت ــه  تعوی ــت ب ــامی عل ــورای اس ش
الیحــه بودجــه ســال ۹۸ در مجلــس مربــوط به جلســه 
اخیــر ســران قواســت کــه مقــرر شــد ماحظــات رهبــر 
معظــم انقــاب اســامی دربــاره الیحــه بودجه ســال ۹۸ 

بررســی و لحــاظ شــود. 
خبرهــا حکایــت از آن دارد کــه ایــن اصاحــات در 
ســقف منابــع بودجــه عمومــی بــا محــور اصــاح ســهم 
ــاس  ــرد. براس ــورت می گی ــی ص ــعه مل ــدوق توس صن
ــت موظــف اســت  ــون برنامــه ششــم توســعه دول قان
ــه  ــروش نفــت را ب ــع ف ــده ۳۴درصــد از مناب ســال آین
صنــدوق واریــز کنــد. هرچنــد کارشناســان مدعــی بودند 

بــا توجــه بــه کاهــش درآمدهــای نفتــی، ســهم صندوق 
در الیحــه بودجــه ســال آینــده رعایــت نمی شــود، امــا 
ــد  ــده بای ــال آین ــدوق در س ــهم صن ــل س ــرا حداق ظاه
۲۰درصــد باشــد؛ بــه ایــن ترتیــب دولت بــا تغییراتــی در 
ســقف منابــع و مصــارف بودجــه بایــد الیحــه جدیــد را 

بــه مجلــس ارائــه کنــد. 
بررســی اطاعــات بودجــه نشــان می دهــد رشــد بودجه 
بعضــی دســتگاه ها بــا تغییراتــی روبــه رو شــده اســت؛ 
بــرای نمونــه در بعضــی دســتگاه ها بودجــه مربــوط بــه 
ــا ۱۵درصــد کاهــش  ــا ۵ ت ــی( ب ــاری )رفاه ــه ج هزین

روبــه رو شــده اســت. 
 بــا توجــه بــه تعییــن نفــت ۵۴ دالری در الیحــه بودجــه 
و همچنیــن فــروش ۱ تــا ۱.۵ میلیــون بشــکه نفــت در 
ــدوق ۴۷  ــدی صن ــهم ۳۴درص ــده س ــال آین روز، در س
هــزار میلیــارد تومــان خواهــد بــود. بــا الــزام واریز ســهم 
ــدوق توســعه  ــه صن ــی ب ۲۰درصــدی از درآمدهــای نفت
ملــی، دولــت بایــد حــدود ۶۰درصــد ۴۷ هــزار میلیــارد 
تومــان مــورد اشــاره در منابــع بودجــه را کاهــش دهــد. 
ایــن عــدد نزدیــک بــه ۲۸ هــزار میلیــارد تومــان اســت 
کــه بــرای جبــران آن دولــت مجبــور بــه کاهــش بودجــه 

ــی شــده اســت. دســتگاه های اجرای

اتحادیــه فنــاوران رایانــه تهــران می گویــد:  رئیــس 
ــه ای طــی ۲۰ روز گذشــته حــدود  ــازار محصــوالت رایان ب
۱۵درصــد کاهــش قیمــت را تجربــه کــرده اســت و ریزش 

ــت.  ــد داش ــه  خواه ــا ادام قیمت ه
ــه  ــان اینک ــا بی ــدی ب ــدی میرمه ــا، مه ــزارش ایلن ــه گ ب
رکــود شــدیدی در بــازار حاکــم اســت، گفــت: مــردم بــه 
ــوالت  ــد محص ــا از خری ــتر قیمت ه ــش بیش ــد کاه امی
دیجیتــال خــودداری می کننــد و بــه همیــن دلیــل 
ــت وپنجه  ــابقه ای دس ــود کم س ــا رک ــبه ب ــون کس هم اکن

نــرم می کننــد. 
ــت   ــامانه ثب ــه س ــت ک ــه ای اس ــد هفت ــزود: چن وی اف
ــن  ــا ای ــت و ب ــدود اس ــدگان مس ــفارش روی واردکنن س
حــال شــاهد کمبــود کاال در بــازار نیســتیم و ایــن موضــوع 
از فــروش بســیار کــم تجهیــزات رایانــه ای در بــازار حکایت 

دارد. 
رئیــس اتحادیــه فنــاوران رایانــه تهــران با اشــاره بــه اینکه 
ــار  ــال در انتظ ــای دیجیت ــادی از کااله ــیار زی ــم بس حج
ترخیــص از گمــرک هســتند، اظهــار کــرد: حــدود یک مــاه 
ــت  ــس وق ــا رئی ــا ب ــن کااله ــص ای ــرای ترخی ــش ب پی
ــا  ــم و بن ــی انجــام دادی گمــرک کشــور رایزنی هــای خوب
 شــد ایــن محصــوالت هرچــه زودتــر راهــی بــازار شــوند؛ 

ــه  ــوع ب ــن موض ــرک، ای ــس کل گم ــر رئی ــا تغیی ــا ب ام
تعویــق افتــاده اســت و بــه نظــر می رســد همچنــان بایــد 

منتظــر ترخیــص ایــن کاالهــا بمانیــم. 
میرمهــدی ادامــه داد: بــا ترخیــص ایــن کاالهــا کــه بــا ارز 
دولتــی وارد کشــور شــده اند، حجــم زیــادی از محصــوالت 
رایانــه ای بــه ویــژه لپ تــاپ وارد بــازار خواهــد شــد کــه بــه 

کاهــش شــدید قیمت هــا کمــک خواهــد کــرد. 
ــه شــد در حــال حاضــر  ــه گفت ــزود: همان طــور ک وی اف
ــه  ــود کاال مواجــه نیســتیم؛ امــا اگــر قیمت هــا ب ــا کمب ب
تعــادل برســد و مــردم بــرای خریــد راهــی بــازار شــوند، 
بــدون تردیــد بــه دلیــل عــدم ورود محصــوالت جدیــد بــه 

بــازار بــا کمبــود شــدیدی مواجــه خواهیــم شــد.
رئیــس اتحادیــه فنــاوران رایانــه تهــران در پاســخ بــه ایــن 
پرســش کــه چــرا بیشــتر مــردم معتقدنــد با افت شــدید 
دالر شــاهد کاهــش قیمــت در اجنــاس نبوده ایــم، گفــت: 
در بســیاری از کاالهــای مصرفــی مثــل لــوازم بهداشــتی 
و دارو کاهــش قیمــت چندانــی در کشــور احســاس 
ــت  ــزش قیم ــال ری ــوالت دیجیت ــا محص ــود؛ ام نمی ش
ــل  ــه دلی ــاق ب ــن اتف ــه ای ــد ک ــه کرده ان ــادی را تجرب زی
ــوس  ــازار ملم ــی در ب ــوده و به راحت ــرخ ارز ب ــش ن کاه

اســت.

رئیــس اتحادیــه طــا و جواهــر گفــت: اطاع رســانی اتحادیــه یــا فضــای مجــازی 
بــرای روشن شــدن قیمت هــا و شفاف شــدن داد و ستدهاســت، نــه خریــد و 

فــروش. 
ــا و  ــه ط ــس اتحادی ــی، رئی ــم محمدول ــنیم، ابراهی ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ب
جواهــر، گفــت: قیمــت طــا در پایــگاه اطاع رســانی اتحادیــه طــا و جواهــر اعــام 
می شــود و قصــد داریــم اطاع رســانی لحظــه ای شــود تــا مــردم راحت تــر بتواننــد 
تصمیم گیــری کننــد و اطاعــات اولیــه ای از قیمــت طــا و ســکه داشــته باشــند. 
ــه  ــود ک ــمی نب ــانی رس ــگاه اطاع رس ــر دارای پای ــا و جواه ــت ط ــزود: صنع وی اف
ــار  ــه و کاهــش ب ــای روزان ــردم از قیمت ه ــگاه، اطــاع م ــن پای هــدف از ایجــاد ای
ترافیــک اســت تــا اصنــاف نیــز بــرای اطــاع از پرونده هــای صنفــی بــه ایــن پایــگاه 

ورود کننــد و تعامــل بهتــری بــا بــازار انجــام شــود. 
همچنیــن کشــتی آرای، رئیــس کمیســیون تخصصــی طــا و جواهــر، گفــت: آخرین 
قیمــت ســکه در روز پنجشــنبه ۳ میلیــون و ۶۲۰ هــزار تومــان بــود که بــا کاهش ۲۴۰ 
هــزار تومانــی در یــک هفتــه ۵ و ۲ دهــم درصــد کاهــش قیمــت را نشــان داد. هــر 
گــرم طــای ۱۸ عیــار نیــز بــه رقــم ۳۱۷ هــزار و ۴۰۰ تومــان رســید کــه بــا کاهــش ۳۱ 
هــزار تومــان در یــک هفتــه، نشــان دهنده ۵/۸درصــد کاهــش قیمــت بــوده اســت. 

او دربــاره تأثیــر شــب یلــدا بــر قیمــت طــا گفــت: مناســبت ها در ســال تأثیــری در 
کاهــش و افزایــش قیمــت طــا نــدارد؛ بلکــه قیمــت طــا متأثــر از قیمــت جهانــی 
ــه بازارهــای جهانــی متصــل اســت؛ امــا توزیــع و  طــا و ارز اســت. قیمــت طــا ب
عرضــه ســکه در اختیــار بانــک مرکــزی بــوده و ممکــن اســت در مقطعــی بــه دلیــل 

برابــری عرضــه و تقاضــا تحــت تأثیــر قــرار بگیــرد.

ــواع  ــد ان ــارت تولی ــدن و تج ــت، مع ــزارش وزارت صنع ــن گ ــاس جدیدتری براس
ــت. ــوده اس ــراه ب ــدی هم ــش ۵۷.۴درص ــا کاه ــال ب ــاه امس ــودرو در آبان م خ

بــه گــزارش ایســنا، در ایــن مــدت تولید انــواع خــودرو از ۱۳۵ هــزار و ۴۰۲ دســتگاه 
در آبان مــاه ۱۳۹۶ بــه ۵۷ هــزار و ۶۲۷ دســتگاه کاهــش یافتــه اســت.

آبان مــاه امســال تولیــد انــواع ســواری بــا کاهــش ۵۸.۲درصــدی همــراه بــوده و از 
۱۲۶ هــزار و ۱۳۵ دســتگاه در آبان مــاه ســال گذشــته بــه ۵۲ هــزار و ۷۲۳ دســتگاه 

ــیده است. رس
در ایــن مــدت تولیــد انــواع ون نیــز ۷۳.۲درصــد کاهش یافتــه و از ۶۷ دســتگاه در 

آبان مــاه ۱۳۹۶ بــه ۱۸ دســتگاه کاهــش یافتــه اســت.
تولیــد انــواع وانــت نیــز بــا کاهش ۴۶درصــدی همــراه بــوده و از ۷۵۶۹ دســتگاه در 

آبان مــاه ســال گذشــته بــه ۴۰۸۴ دســتگاه رســیده اســت.
آبان مــاه امســال تولیــد انــواع اتوبــوس نیــز نزدیــک بــه صددرصــد کاهــش یافتــه 
ــتگاه  ــک دس ــه ی ــاه ۱۳۹۶ ب ــتگاه در آبان م ــدی از ۱۶۳ دس ــت ۹۹.۴درص ــا اف و ب

رســیده اســت.
ــه و از  ــز ۵۲.۶درصــد کاهــش یافت ــون و کشــنده نی ــت، کامی ــواع کامیون ــد ان تولی
۱۳۴۵ دســتگاه در آبان مــاه ســال گذشــته بــه ۶۳۷ دســتگاه کاهــش یافته اســت.

در ایــن مــدت فقــط تولیــد مینی بــوس و میدل بــاس افزایــش یافتــه و بــا رشــد 
۳۳.۳درصــدی از ۱۲۳ دســتگاه در آبان مــاه ۱۳۹۶ بــه ۱۶۴ دســتگاه رســیده اســت.

در هشــت ماهــه نخســت امســال نیــز تولیــد انــواع خــودرو بــا کاهــش 
۲۴.۹درصــدی همــراه بــوده و از ۹۶۰ هــزار و ســه دســتگاه در هشــت ماهه نخســت 

ــت. ــه اس ــش یافت ــتگاه کاه ــزار و ۳۶۳ دس ــه ۷۲۱ ه ــته ب ــال گذش س

رئیــس اتحادیــه خشــکبار و آجیل فــروش می گویــد: امســال قیمــت آجیــل و خشــکبار 
در بــازار شــب یلــدا نســبت بــه پارســال حــدود ۸۰درصــد افزایــش یافتــه کــه کمبــود 

تولیــد و عرضــه و داللــی تاجــران افغانســتانی، عوامــل اصلــی ایــن نوســانات اســت. 
ــل  ــواع آجی ــت ان ــش قیم ــال افزای ــاه امس ــرد: از تیرم ــار ک ــدی اظه ــی احم مصطف
ــن کاهــش  ــزار ت ــا ۶۰ ه ــه حــدود ۵۰ ت ــد آن ب ــرا تولی ــاد؛ زی ــاق افت ــد پســته اتف مانن
ــای رســمی اعام شــده از ســوی وزارت  ــز براســاس آماره ــر نی ــت و از ســوی دیگ یاف
ــرا در  ــت؛ زی ــه اس ــش یافت ــد کاه ــز ۸۰درص ــردو نی ــز گ ــد مغ ــاورزی، تولی ــاد کش جه
ــدند. ــه ش ــری مواج ــرمازدگی کم نظی ــا س ــردو ب ــان گ ــال درخت ــت ماه امس اردیبهش

ــه  رئیــس اتحادیــه خشــکبار و آجیل فــروش در ادامــه اضافــه کــرد: از همــان زمــان ب
وزارت جهــاد کشــاورزی اعــام کردیــم اگــر می خواهــد بــازار آجیــل و خشــکبار کنتــرل 
شــود، بایــد در بــازه زمانــی مشــخص و بــا تنــاژ تعیین شــده و محــدود ثبــت ســفارش 
واردات ایــن محصــوالت را کــه بــا کمبــود تولیــد مواجــه شــده اند، آزاد کنــد تــا قیمت هــا 

متعــادل شــوند.
وی خاطرنشــان کــرد: گرانــی بــا گران فروشــی فــرق دارد و اتفاقــا آجیل فروشــان ســطح 
شــهر قیمــت محصوالتشــان ۱۰درصــد از ماه هــای گذشــته ارزان تــر شــده اســت؛ زیــرا 
در ایــن بــازه زمانــی آنهــا مشــتری می خواهنــد و مــردم قــدرت و تــوان خریــد ندارنــد؛ 
ــد  ــا خری ــل وارد شــدند و ب ــازار آجی ــه ب ــا در ماه هــای گذشــته تجــار افغانســتانی ب ام
پســته، گــردو و خشــکبار ایرانــی، آن  را بــه چنــد برابــر قیمــت بــه کشــورهای مختلــف 
می فروشــند و ایــن اتفــاق در روزهــای برگــزاری مســابقات جــام جهانــی فوتبــال افتــاد 
و افغانســتان صادرکننــده آجیــل ایرانــی بــه روســیه شــد و همیــن عامــل باعــث گرانــی 

آجیل و خشــکبار شـــد.

 شب یلدا 
ثیری در قیمت سکه و طال ندارد تأ

 تولید خودرو
 ۵۷درصد کاهش یافت

 تاجران افغانستانی 
عامل گرانی آجیل ایرانی!

پژوهشگر شهریمحمدکریم آسایش
M.K.Asayesh@eskimia.ir

ــی  ــزی و طراح ــازی )برنامه ری ــه شهرس ــگاه ب  در ن
در  ســنت  ســه  درمی یابیــم  موجــود  شــهری( 
شــکل دهی آن مؤثــر بــوده اســت: مرکززدایــان 
ــه باغ شــهر بخشــی از آن اســت(، شــهرتابناک و  )ک
زیباشــهر و البتــه تفاســیر انشــعابی یــا ترکیبــی از آنها 
)به ویــژه باغ شــهر و شــهرتابناک(. ویژگــی مشــترک 
هــر ســه ســنت در فرم گرایــی، جانشــینی ایده هــای 
ــه جــای زندگــی واقعــی شــهر، جداســازی  طــراح ب
 کارکــردی و ضدیــت بــا پویایــی شــهری بــوده 

است. 
ــی و  ــازی، واالگرای ــنت های شهرس ــن س ــه ای در هم
ــهر  ــی از ش ــه آرمان ــته ک ــه داش ــتانداردگرایی غلب اس
ــی  ــدا نگاه ــت. ابت ــده اس ــکوه و برنامه ریزی ش باش
ــم  ــنت ها می اندازی ــن س ــوری ای ــای مح ــه ایده ه ب
تــا تصویری داشــته باشــیم از آنچــه شهرســازان برای 

ــند. ــا می اندیش ــهرهای م ش
۱- در باغ شــهر کــه بنیان گــذار ایــده آن، »ابنــزر  
ــهر و  ــد ش ــف رش ــر توق ــده آن ب ــت، ای ــاوارد« اس ه
ــه ای  ــت در شــهرک های حوم ــاره جمعی اســکان دوب
ــر  ــزار نف ــی ه ــا س ــهرک هایی ب ــت؛ ش ــی اس مبتن
جمعیــت، احاطه شــده بــا کمربنــدی از مناطــق 
برنامه ریزی شــده  پهنه بندی هــای  کشــاورزی، 
زیســتی  پهنه بندی هــای  جداگانــه،  صنعتــی 
)خانه هــا، مــدارس و فضــای ســبز( جداگانــه و 

پهنه بندی هــای تجــاری و فرهنگــی جداگانــه کــه هــر 
تغییــر کوچــک تحــت نظــر مقامــات محلــی اســت.
ــهرهای  ــده، ش ــن ای ــر از ای ــابه متأث ــه مش ــک گون ی
ــکن  ــدارک مس ــنت، ت ــن س ــت. در ای ــرکتی اس ش
آن  بــه  نســبت  دیگــر  و هرچیــز  اصــل  ســالم 
فرعــی محســوب می شــود. برنامه ریــزی خــوب، 
مجموعــه ای از فعالیت هــای آمــاری اســت کــه بتواند 
همــه آنچــه را مــورد نیــاز اســت، پیش بینــی کنــد و 
ــن  ــر جزئی تری ــز در براب ــدن آن نی ــس از پیاده ش پ
ــای  ــت باشــد. برمبن ــل حمای ــر قاب ــای تغیی پیامده
ایــده باغ شــهر کــه چهره هایــی چــون پاتریــک 
گــدس، لوییــس مامفــورد، کارنــس اشــتاین، 
هنــری رایــت و کاتریــن بــاور آن را گســترش دادنــد، 
ــرای انسان هاســت؛  ــط نامناســبی ب ــا محی خیابان ه
بــه طــرف  و  برگردانــده  رو  آن  از  بایــد  خانه هــا 
ــنت  ــند. در س ــی باش ــبز داخل ــای س ــل و فض داخ
ــد  ــد و واح ــراری بیهوده ان ــای تک ــهر خیابان ه باغ ش
ــان نیســت، بلکــه بلــوک  اولیــه طراحــی شــهر خیاب
ــد از  ــارت بای ــل تج ــت. مح ــوک اس ــژه ابربل و به وی
ــاز  ــود. نی ــدا ش ــبز ج ــای س ــکونت و فض ــل س مح
یــک محلــه بــه کاالهــا بایــد بــه طریقــه ای »علمــی« 
ــه  ــزان فضــای تجــاری ب ــان می ــه هم محاســبه و ب
ــه در  ــردم غریب آن اختصــاص داده شــود. حضــور م
ــل  ــت و حداق ــد الزم اس ــک ب ــرایط، ی ــن ش بهتری
ــازی و  ــوب، جداس ــهری خ ــزی ش ــدف برنامه ری ه
 ایجــاد حریــم شــخصی از نــوع حومــه شــهر اســت.

ــزی  ــوب، برنامه ری ــزی خ ــان برنامه ری ــم این ــه زع  ب
پــروژه اســت.

۲- ســنت شــهرتابناک، ســنتی اســت کــه لــو 
ــهر  ــن ش ــر ای ــود. تصوی ــرداز آن ب ــه، نظریه پ کوربوزی
ــزرگ  ــارک ب ــد از راه پ ــور کنی ــت: »تص ــن اس چنی
ــا مســیر  ــدروی م وارد شــهر می شــویم. ماشــین تن
ــدرو بیــن آســمان خراش های  مرتفــع مخصــوص تن
هنگامــی  می گیــرد.  پیــش  در  را  جادویــی 
چهــار  و  بیســت  می شــویم،  نزدیک تــر  کــه 
ــا تکــرار  ــدگان م ــر دی آســمان خراش در آســمان براب
می شــوند؛ ســمت چــپ و راســت مــا در حاشــیه هــر 
ناحیــه ویــژه، ســاختمان های مدیریــت و شــهرداری 
قــرار دارنــد. ســاختمان موزه هــا و دانشــگاه، فضــا را 
ــارک اســت.  ــد. همــه شــهر یــک پ محصــور می کنن
ــر  ــر آک ــر در ه ــاکن ۱۲۰۰ نف ــان های س ــداد انس تع
اســت؛ امــا بــا توجــه بــه ارتفــاع بســیار ســاختمان ها، 
ــد.  ــی می مان ــاز باق ــورت ب ــه ص ــن ب ــد زمی ۹۵ درص
ــغال  ــن را اش ــد زمی ــط ۵ درص ــمان خراش ها فق آس
می کننــد. مــردم بــا درآمــد زیــاد در خانه هــای 
کوتاه تــر لوکــس در اطــراف محوطه هــا در حالــی 
ــاز  ــه ۸۵درصــد زمین هایشــان ب ــد زیســت ک خواهن
خواهــد بــود. اینجــا و آنجــا نیــز رســتوران ها و تئاترهــا 
قــرار خواهنــد گرفــت. در ایــن شــهر جاده هــای 
شــریانی بزرگــی بــرای تــردد سریع الســیر بــه صورت 
یک طرفــه در نظــر گرفتــه شــده اســت؛ زیــرا راه هــای 
متقاطــع دشــمن ترددنــد. خودروهــای ســنگین 
راه هــای زیرزمینــی خواهنــد داشــت و پیاده روهــا از 

خیابان هــا و پارک هــا حــذف می شــوند.«
فنــون بازســازی بــا عناویــن گوناگونــی ماننــد 
پاک ســازی انتخابــی، نوســازی لکــه ای، برنامه ریــزی 
نوســازی یــا حفاظــت برنامه ریزی شــده - بــه معنــی 
ــه  احتــراز از پاک ســازی کلــی یــک ناحیــه کهنــه- ب
ــداری  ــن نگه ــا ضم ــت ت ــی اس ــده تاش ــور عم ط
ــک  ــه ی ــه ب ــی، ناحی ــاختمان های قدیم ــی س بعض
تفســیر قابــل قبــول از باغ شــهر تابنــاک تبدیل شــود.

بــه  اســت کــه  ســنتی  زیباشــهر،  ســنت   -۳
یادمان ســازی گرایــش دارد. براســاس طرح هــای 

آن بلوارهــای منظــم فراوانــی بــه ســبک بــاروک برپــا 
شــدند کــه بــه هیــچ کاری نمی آمدنــد. شــهرها یکــی 
ــود  ــی خ ــا فرهنگ ــی ی ــز مدن ــری مرک ــس از دیگ پ
ــک  ــول ی ــاختمان ها در ط ــن س ــتند. ای ــا داش را برپ
بلــوار، در طــول بازارچــه، در محاصــره یــک پــارک یــا 
پراکنــده درون پــارک، چیــده شــده بودنــد. صرف نظــر 
ــه  ــود ک ــم آن ب ــه مه ــا، نکت ــان آنه ــوه چیدم از نح
یادمان هــا جداافتــاده از شــهر، کوچک تریــن تأثیــری 
ــه  ــود دارد ک ــازی وج ــوری در شهرس ــتند. تص نداش
برمبنــای آن پــول بــه عــاوه طــرح مســاوی اســت با 
شــهر کامــل و می تــوان تمــام مشــکات را حــل کــرد؛ 
از زاغه هــا گرفتــه تــا ترافیــک؛ امــا نتیجــه آن چیــزی 
ــردن  ــق ازبین ب ــب بیشــتر شــهرها از طری جــز تخری
توان هــای واقعــی زندگــی شــهری، بزرگراه هــا، زوال 
ــهر  ــباح/ ش ــهرهای اش ــواع ش ــاخت ان ــات، س مح
خوابگاهــی/ شــهرهای گتویــی/ شــهرهای گیت شــده 
نبــوده  فعالیت هــا  و  کاربری هــا  گســیختگی   و 

است. 

ــوان در  ــن ســنت ها در شهرســازی را می ت ــاب ای بازت
زمینه هــای متعــددی دیــد. چشــم انداز شــهر، طــرح 
جامــع، پهنه بنــدی طــرح تفصیلــی و تقلیــل نیازهای 
زندگــی شــهری بــه ســرانه هایی هفتگانــه در قالــب 

ــت. ــده اس ــی دسته بندی ش فعالیت های
رفتــار اجتماعــی و اقتصــادی ســاکنان شــهر بــا 
ــا محیــط پیرامونشــان هیــچ جایــی در  یکدیگــر و ب

ســنت های برنامه ریــزی نداشــته اند و در بهتریــن 
نیازســنجی  پرســش نامه  بــه  حالــت، ســاکنان 
فروکاســته  خدماتــی  ســرانه های  دربــاره   خــام 

شده اند. 
آنچــه بــر ســنت های برنامه ریــزی حاکــم بــوده 
ــک  ــه احساســاتی رمانتی ــی زیباشــهر ک اســت، حت
ــت  ــه عقانی ــت، ن ــوده اس ــزاری ب ــت اب دارد، عقانی
ارتباطــی کــه حاصــل کارکــرد واقعــی شــهرها تحــت 
ــا  ــات آنه ــاکنان و توافق ــش س ــش و واکن ــر کن تأثی
در مدیریــت  برنامه ریــزی  از  الگــو  ایــن  باشــد. 
شــهری، بــه شــهرداری تصدیگــر به جــای شــهرداری 
تســهیلگر انجامیــده کــه بــه جــای فراهــم آوری 
ســازوکارهایی بــرای تقویــت و بهبــود کارکــرد واقعــی 
در  مداخلــه  بــه  ذی نفعانــش،  طریــق  از  شــهر 
به هم ریــزی ایــن کارکــرد براســاس تصــورات ذهنــی 
یــا منافــع ذی نفعــان محــدودی چــون انبوه ســازان، 
پیمانــکاران بــزرگ عمرانــی راه و بانــد و بانک هــا 

مبــادرت می کنــد.
برنامه ریــزی  ســنت های  ایــن  از  خــروج  راه 
ــی  ــی و در قالب ــی رانت ــه صورت ــران ب ــه در ای ــه البت ک
ــی  ــت زندگ ــه واقعی ــوع ب ــد، رج ــیادانه درآمده ان ش
شــهری بــرای برنامه ریــزی و مبناقــراردادن رفتارهــای 
اجتماعــی و اقتصــادی و توافقــات اجتماعــی و 
حرکــت از شــهرداری تصدیگر به شــهرداری تســهیلگر 
بودجــه  برنامه ریــزی، مدیریــت و تخصیــص  در 
ــک  ــهرداری را چاب ــد ش ــه می توان ــی ک ــت؛ اقدام اس
و کوچک ســازی کنــد و هزینه هــای آن را نیــز بــه 
نحــو جالــب توجهــی کاهــش دهــد؛ زیــرا مداخــات 
ــه لحــاظ  ــد و هــم ب شــهرداری هــم کاهــش می یاب
مقیــاس خردتــر می شــود و از مگاپروژه هــا بــه 
ســمت میکروپروژه هــا، از پروژه هــای ســخت افزاری 
ــد.  ــزاری حرکــت می کن ــه ســوی پروژه هــای نرم اف ب
در ایــن چهارچــوب اســت کــه بخش هــای اقتصــادی 
چــون اصنــاف )ثابــت و ســیار، تولیــدی و توزیعــی( و 
اســتارت آپ ها می تواننــد در بازطراحــی شــهر نقــش 
ــاد  ــد اقتص ــای قواع ــهر برمبن ــد و ش ــا کنن ــژه ایف وی

شــهری برنامه ریــزی و اداره شــود.

توسعه مخرب شهری

میلیون عدد، تقاضای سالیانه 10  
تلفن همراه در کشور

درصد، رشد تولید مرکبات میلیارد دالر، تخصیص ارز 
به واردات دارو

تقاضــای تلفــن همــراه در کشــور ســالیانه 
حــدود ۱۰ تــا ۱۲ میلیــون عــدد اســت.

باغــداران  اتحادیــه  هیئت مدیــره  عضــو 
از رشــد ۲۰درصــدی تولیــد مرکبــات خبــر 

داد.

براســاس اعــام رئیــس ســازمان غــذا و 
دارو تاکنــون ۲.۷ میلیــارد دالر بــه تأمیــن 
دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته 

۲.۷۲0اســت.

 اتحادیه طال 
جواهر و سکه 

تهران یال  ۱۸٬۵۰۰٬۰۰۰ ر
  نیم سکه بهار آزادی

یال  ۱۰٬۸۰۰٬۰۰۰ ر
  ربع سکه بهار آزادی

یال  ۶٬۵۰۰٬۰۰۰ ر
  سکه یک گرمی 

یال  ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ر
  تمام سکه طرح جدید

یال  ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ر
  تمام سکه طرح قدیم 

 $ ۱٬۲۳۹٫۱
  اونس جهانی طال 

یال  ۱۴٬۰۵۰٬۰۰۰ ر
  مثقال طال 

یال  ۳٬۱۱۲٬۸۰۰ ر
  گرم طال 

یکشنبه 25 آذرماه 1397 
سال پنجم

شماره 875 
روزنامه صبح ایران

،،
راه خــروج از ایــن ســنت های برنامه ریزی 
کــه البتــه در ایــران بــه صورتــی رانتــی و در 
قالبــی شــیادانه درآمده انــد، رجــوع بــه 

واقعیــت زندگــی شــهری اســت

کاهش شدید قیمت ها در بازار کامپیوتر باشید کاهش ناگهانی ۵ تا ۱۵درصدی بودجه بعضی دستگاه هامنتظر 



مفاد آرا
»آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 

وضعیــت ثبتــی واراضــی وســاختمانهای فاقــد ســند رســمی  «
برابــر آراء صــادره هیــات هــای اول و دوم و ســوم و چهــارم موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
ــان  ــارض متقاضی ــه و بالمع ــات مالکان ــان تصرف ــرب اصفه ــه غ ــی منطق واحــد ثبت
ــه  ــا ب ــورد تقاض ــالک م ــان و ام ــخصات متقاضی ــذا مش ــت . ل ــده اس ــرز گردی مح
ــی مــی  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــه منظــور اطــالع عمــوم در دو نوب ــر ب شــرح زی
شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدورســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضی 
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف 
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی 

تقدیــم نماینــد.
ــاري  ــان نث ــدي ج ــاي مه ــوم آق ــأت س ــماره 15334-1395/06/13 هی 1.رای ش
ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــي 1290080100 ص ــماره 23 كدمل ــنامه ش ــه شناس ــي ب الدان
حســن ششــدانگ یکبــاب مغــازه  بــه مســاحت 152.25 مترمربــع پــاك شــماره 
ــرب  ــك غ ــت مل ــوزه ثب ــان بخــش14 ح ــع در اصفه ــي واق ــي از 13 اصل 346 فرع

ــر 23 ــت ص 155 دفت ــورد ثب ــان م اصفه
2. رای شــماره 22979-1396/10/21 هیــأت اول خانــم بتــول حســيني رنانــي 
بــه شناســنامه شــماره 8469 كدملــي 1283193965 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ســيدمحمدعلي ششــدانگ یــک بــاب    کارگاه بــه مســاحت 1484.30 مترمربــع 
پــاك شــماره 2039 فرعــي از 18 اصلــي واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت 

ــی ــه ســیدعی حســینی رنان ــت ورث ــان از مالکی ــك غــرب اصفه مل
3.رای شــماره 21935-1396/10/09 هیــأت ســوم خانــم بتــول حســيني رنانــي بــه 
ــم  ــد مري ــان فرزن ــي 1283193965 صــادره اصفه شناســنامه شــماره 8469 كدمل
ــاك  ــع پ ــاحت 256.73 مترمرب ــه مس ــکونی ب ــه مس ــاب خان ــک ب ــدانگ ی شش
ــان بخــش 14حــوزه ثبــت ملــك  ــي واقــع در اصفه شــماره 1350 فرعــي از18 اصل
غــرب اصفهــان از مالــک رســمي بنــام ســيد مرتضــي حســيني رنانــي در صفحــات 

ــاک ــر 497ام 535و538و541دفت
4.رای شــماره 26997-1396/12/20 هیــأت اول آقــاي رحمــت الــه صفــري ده کهنــه 
بــه شناســنامه شــماره 674 كدملــي 4689500304 صــادره اردل فرزنــد علــي ميــرزا 
ششــدانگ یــک بــاب   خانــه بــه مســاحت 107.52 مترمربــع پــاك شــماره 2416 
فرعــي از 18  اصلــي واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان 
از مالکیــت فاطمــه خاکــی و مهنــاز عســگری  مــورد ثبــت صفحــه  333   دفتــر   

396  امــاک
ــماره 1397/06/13-9576  ــی ش ــماره 8282-1397/05/21 و رای اصاح 5.رای ش
ــي  ــماره 9 كدمل ــنامه ش ــه شناس ــي ب ــي زهران ــه كاظم ــم مرضي ــأت اول خان هی
ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــم شش ــد كري ــان فرزن ــادره اصفه 1290342407 ص
مســاحت 311.80 مترمربــع پــاک شــماره 1869 فرعــی از 6 اصلــی واقــع در اصفهان 
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازســند 81578 مــورخ 1390/10/15 

ــان ــه 25 اصفه دفترخان
ــه  ــي ب ــاد باقرصادرنان ــاي فره ــأت اول آق ــماره 11173-1397/07/18 هی 6.رای ش
ــا  ــد رض ــان فرزن ــادره اصفه ــي 1280366710 ص ــماره 48030 كدمل ــنامه ش شناس
ــماره 28  ــاک ش ــع پ ــاحت 151.93 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی شش
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالکیــت 

ــاک ــر 54 ام ــی 271 دفت ــات 268 ال ــت صفح ــورد ثب ــی م ــدر مزروع حی
7.رای شــماره 11207-1397/07/18 هیــأت اول آقــاي مصطفــي نصــر نصرآبــادي به 
شناســنامه شــماره 52940 كدملــي 1281626351 صــادره اصفهــان فرزنــد رجبعلــي 
ــاک شــماره 88  ــع پ ــه مســاحت 150.28 مترمرب ــه ب ــاب خان ــک ب ششــدانگ ی
فرعــی از 5 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

مــورد ثبــت صفحــه 277  دفتــر 4  امــاک
8. رای شــماره 11372-1397/07/21 هیــأت اول آقــاي بهــرام قديريــان بــه 
شناســنامه شــماره 741 كدملــي 1284605450 صــادره اصفهــان فرزنــد كريــم ســه 
دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 425.17 مترمربــع پاک 
شــماره 81 فرعــی از 4 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان مــورد ثبــت صفحــات 581 و 530   دفاتــر 340 و 533 امــاک )بــا قیــد 
بــه اینکــه منافــع آن مــادام الحیــات بــا آقــای کریــم قدیریــان زهرانــی مــی باشــد(

9.رای شــماره 11373-1397/07/21 هیــأت اول  آقــاي محمــد قديريــان بــه 
شناســنامه شــماره 599 كدملــي 1284743845 صــادره اصفهــان فرزنــد كريم ســه 
دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 425.17 مترمربــع پاک 
شــماره 81 فرعــی از 4 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان مــورد ثبــت صفحــات 581 و 530   دفاتــر 340 و 533 امــاک )بــا قیــد 
بــه اینکــه منافــع آن مــادام الحیــات بــا  آقــای کریــم قدیریــان زهرانــی  می باشــد(

ــي  ــاي ناصــر باقرصــاد رنان ــارم آق ــأت چه 10.رای شــماره 11403-1397/07/22 هی
بــه شناســنامه شــماره 9014 كدملــي 1283199467 صــادره خمينــي شــهر فرزنــد 
ــع قســمتی  ــه مســاحت 42.32 مترمرب ــاب ســاختمان ب حســن ششــدانگ یکب
از  پــاك شــماره 745 فرعــي از 19 اصلــي واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت 
ملــك غــرب اصفهــان کــه بموجــب ســند 92900 مــورخ 96/12/23 دفتــر 112 مالــک 

میباشــد
ــي  ــرا تق ــه صغ ــم فاطم ــارم خان ــأت چه ــماره 11402-1397/07/22 هی 11. رای ش
ياررنانــي بــه شناســنامه شــماره 229 كدملــي 1289984492 صادره  اصفهــان فرزند 
حســين ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 18.08 مترمربــع قســمتی از پــاك 
شــماره 3803 فرعــي از 18 اصلــي واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك 
غــرب اصفهــان مــع الواســطه از مالــک رســمی حســین موجــودی کــه در ص 566 

دفتــر 151 مالــک میباشــد
ــه  ــتي ب ــن راس ــاي حس ــوم آق ــأت س ــماره 11577-1397/07/24 هی 12.رای ش
ــود  ــد محم ــان فرزن ــادره اصفه ــي 1285329171 ص ــماره 81 كدمل ــنامه ش شناس
ــع پــاك شــماره 277/1  ــه مســاحت 187.34 مترمرب ــه ب ــاب خان ششــدانگ یکب
فرعــي از 25 اصلــي واقــع در اصفهــان بخــش 14حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان  

ــان ــر 160 اصفه ــورخ 93/9/18 دفت ــند 15259 م ــب س بموج
13.رای شــماره 11532-1397/07/24 هیــأت ســوم خانــم اکــرم شــرافت بــه 
شناســنامه شــماره 17 كدملــي 1111803269 صــادره فاورجــان فرزنــد محمــد 
ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 144.9 مترمربــع پــاك شــماره 67 اصلــي 
ــان از مالــک رســمی  ــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفه واقــع در اصفه

ــی حســن جال
14.رای شــماره 12390-1397/08/13 هیــأت دوم خانــم صديقــه علــي جانــي رنانــي 
بــه شناســنامه شــماره 56 كدملــي 1289982767 صــادره اصفهــان فرزنــد حســن 
ــع پــاک شــماره  ــه مســاحت 128.30 مترمرب ــاب ســاختمان ب ششــدانگ یــک ب
3284 فرعــی از 18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه 536 دفتــر 865  امــاک
15.رای شــماره 11605-1397/07/24 هیــأت دوم آقــاي حســين حاتمــي بــه 
ــعلي  ــد عباس ــدن فرزن ــادره  فری ــي 6219972112 ص ــماره 17 كدمل ــنامه ش شناس
ششــدانگ یــک بــاب خانــه و مغــازه متصلــه بــه مســاحت 106.20 مترمربــع پــاک 
شــماره 45 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غرب اصفهــان از 

مالکیــت حیــدر ســلطانی رنانــی
16.رای شــماره 11604-1397/07/24 هیــأت دوم خانــم ســكينه مانيــان بــه 
شناســنامه شــماره 25 كدملــي 1290274411 صــادره اصفهــان فرزنــد رحيــم 
ششــدانگ یــک بــاب  ســاختمان بــه مســاحت 358.91 مترمربــع پــاک شــماره 
ــان از  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق 34  اصل

ــودانی ــی س ــی آقائ ــول عل ــت بت مالکی
17.رای شــماره 12409-1397/08/13 هیــأت دوم خانــم مهرالســادات ميرحســيني 
رنانــي بــه شناســنامه شــماره 1271747421 كدملــي 1271747421 صــادره اصفهان 
ــه  ــاختمان ب ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــاع از شش ــگ مش ــد دو دان ــيد محم ــد س فرزن
ــع در  ــی واق ــی از 19 اصل ــماره 377 فرع ــاک ش ــع پ ــاحت 108.25 مترمرب مس
اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان         مــورد ثبــت صفحــه 

ــر 522    امــاک و ســند الکترونیکــی صــادره 487  دفت
ــدري  ــين حي ــاي محمدحس ــأت دوم آق ــماره 12408-1397/08/13 هی 18.رای ش
رنانــی بــه شناســنامه شــماره 5331 كدملــي 1293179701 صــادره خمینــی شــهر 
فرزنــد يدالــه چهــار دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 
108.25 مترمربــع پــاک شــماره 377 فرعــی از 19 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 
14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه 487  دفتــر 522    اماک 

و ســند الکترونیکــی صــادره
ــه  ــي ب ــي جون ــر جوان ــاي اكب ــأت دوم آق ــماره 11607-1397/07/25 هی 19.رای ش
ــه  ــد يدال ــان فرزن ــي 1283038031 صــادره  اصفه شناســنامه شــماره 1377 كدمل
ششــدانگ یــک بــاب  ســاختمان بــه مســاحت 223.25 مترمربــع پــاک شــماره 
ــک غــرب  ــت مل ــان بخــش 14 حــوزه ثب ــع در اصفه ــی واق 631 فرعــی از 25 اصل

اصفهــان از مالکیــت جعفــر قلعــه گــری طبــق اظهارنامــه
ــر  ــت ف ــاي احمــد رضــا هداي ــأت دوم آق 20.رای شــماره 12085-1397/08/03 هی

بــه شناســنامه شــماره 1348 كدملــي 1290478831 صــادره خمينــي شــهر فرزنــد 
عبــاس چهــار دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 178.09  
مترمربــع پــاك شــماره 177 فرعــي از 17 اصلــي واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه 
ثبــت ملــك غــرب اصفهــان از مالکیــت محمدحســن شــریفی مــورد ثبــت صفحــه 

ــر 321 امــاک 327 دفت
ــه  ــور ب ــو پ ــس خدي ــم نرج ــأت دوم خان ــماره 12083-1397/08/03 هی 21.رای ش
شناســنامه شــماره 4344 كدملــي 1285028856 صــادره اصفهــان فرزنــد مرتضــي 
ــه بــه مســاحت 178.09  مترمربــع  دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خان
پــاك شــماره 177 فرعــي از 17 اصلــي واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــك 
غــرب اصفهــان از مالکیــت محمدحســن شــریفی مــورد ثبــت صفحــه 327 دفتــر 

321 امــاک
22.رای شــماره 11614-1397/07/25 هیــأت دوم خانــم خديجــه جعفــري ولدانــي 
بــه شناســنامه شــماره 25 كدملــي 1289978069 صــادره اصفهــان فرزنــد قربانعلــي 
ــاحت 180.60  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــاع از شش ــگ مش ــه دان س
ــان بخــش 14  ــع در اصفه ــی واق ــی از 36 اصل ــاک شــماره 577 فرع ــع پ مترمرب
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت محمــد عباســی         مــورد ثبــت 

ــاک ــر   315  ام صفحــه  247 دفت
23.رای شــماره 11613-1397/07/25 هیــأت دوم  آقــاي يدالــه خانــي ولدانــي بــه 
شناســنامه شــماره 21 كدملــي 1289855285 صــادره اصفهــان فرزنــد حســن ســه 
دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 180.60 مترمربــع 
پــاک شــماره 577 فرعــی از 36 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت محمــد عباســی مــورد ثبــت صفحــه  247 دفتــر   

315  امــاک
24.رای شــماره 11600-1397/07/24 هیــأت دوم آقــاي  حمــزه جعفــري چمگرداني 
بــه شناســنامه شــماره 1469 كدملــي 1290771944 صــادره اصفهــان  فرزنــد براتعلي 
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 67.58 مترمربــع پــاک شــماره 67 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

ــتامهر همایون ویس
25.رای شــماره 11597-1397/07/24 هیــأت دوم آقــاي غامرضــا مســتاجران 
ــان  ــي 1283430223 صــادره  اصفه ــه شناســنامه شــماره 1355 كدمل ــي ب گورتان
ــاحت 168.52  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــي شش ــد عل ــد محم فرزن
ــان بخــش 14  ــع در اصفه ــی واق ــی از 14 اصل ــاک شــماره 2186 فرع ــع پ مترمرب
ــاک ــر 57 ام ــت صفحــه 546  دفت ــورد ثب ــان م ــرب اصفه ــک غ ــت مل حــوزه ثب
26.رای شــماره 11525-1397/07/23 هیــأت دوم آقــاي تقــي جعفــري نيســياني 
ــا  ــد رض ــتان فرزن ــادره  اردس ــي 1189797860 ص ــماره 1 كدمل ــنامه ش ــه شناس ب
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان  بــه مســاحت 139.1 مترمربــع پــاك شــماره 677 
فرعــي از 14 اصلــي واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان 

ــی 139620302025019657 از ســند الکترونیک
ــه  ــي مزروعــي ب ــر عل ــاي قدي ــأت دوم آق 27.رای شــماره 11240-1397/07/19 هی
شناســنامه شــماره 3027 كدملــي 1288073941 صــادره اصفهــان فرزنــد غامرضــا 
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان  بــه مســاحت 277.68 مترمربــع پــاك شــماره 
32 اصلــي واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملك غــرب اصفهــان از مالکیت 

حســن و حســین حقیقــی زاده
ــه  ــه جمشــيدي ب ــم مرضي ــأت اول خان 28.رای شــماره 12725-1397/08/22 هی
شناســنامه شــماره 14 كدملــي 1290731454 صــادره خمينــي شــهر فرزنــد شــکراله 
ششــدانگ یــک بــاب  ســاختمان مســکونی بــه مســاحت 73.85 مترمربــع پــاک 
شــماره 2814 فرعــی از 24 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان  ســند 22245 مــورخ 1387/2/2 دفترخانــه 105 اصفهــان
29.رای شــماره 13092-1397/08/29 هیــأت اول آقــاي محمــد قندهــاري علويجــه 
بــه شناســنامه شــماره 5571 كدملــي 1090512783 صــادره علويجــه فرزنــد عبــاس 
ششــدانگ انبــار اهــن االت بــه مســاحت 322.50 مترمربــع پــاك شــماره 68 اصلي 
ــت رضــا  ــان از مالکی ــرب اصفه ــك غ ــت مل ــان بخــش 14حــوزه ثب ــع در اصفه واق

یی رضا
30.رای شــماره 13082-1397/08/29 هیــأت اول آقــاي حميــد رضائــي بــه 
ــا  ــد رض ــان فرزن ــادره اصفه ــي 1283383438 ص ــماره 1187 كدمل ــنامه ش شناس
ششــدانگ یکبــاب انبــار و زمیــن متصلــه  بــه مســاحت 625.00 مترمربــع قســمتی 
از پــاك شــماره 68 اصلــي واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب 

ــی ــی کوجان ــان از رضــا رضائ اصفه
31.رای شــماره 13090-1397/08/29 هیــأت اول آقــاي عبــاس شــفيعي علويجــه 
بــه شناســنامه شــماره 248 كدملــي 1091899861 صــادره نجــف آبــاد فرزنــد اميرآقا 
ششــدانگ انبــار اهــن  بــه مســاحت 247.95 مترمربــع قســمتی از پــاك شــماره 
68 اصلــي واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان از رضــا 

رضایــی کوجانــی
ــه  ــي ب ــركان رنان ــرا ت ــم زه ــأت اول خان 32.رای شــماره 12813-1397/08/23 هی
شناســنامه شــماره 57290 كدملــي 4720724140 صــادره کنســولی بغــداد  فرزنــد 
صفــر ششــدانگ یــک بــاب   خانــه بــه مســاحت 192.52 مترمربــع پــاک شــماره 
ــک غــرب  ــت مل ــان بخــش 14 حــوزه ثب ــع در اصفه ــی واق 1412 فرعــی از 18 اصل

اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه 117 دفتــر  424   امــاک
33.رای شــماره 12752-1397/08/22 هیــأت ســوم  آقــای محمــد احقاقــی 
کاگلــی بــه شناســنامه شــماره 939 كدملــي 1283448580  صــادره اصفهــان فرزند 
محمدحســن ششــدانگ یــک بــاب فروشــگاه گل و گیــاه بــه مســاحت 359.32 
ــان بخــش14  ــع در اصفه ــی واق ــاك شــماره 34  فرعــی از 13  اصل ــع از پ مترمرب
حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان از مالــک رســمی قربانعلــی و طیبــه جــان نثــاری 

الدانــی کــه درثبــت صفحــه  19 دفتــر 22 اماک،مالــک مــی باشــد
34.رای شــماره 12907-1397/08/26 هیــأت اول  آقــاي نورالــه ابراهيمــي بابوكانــي 
بــه شناســنامه شــماره 574 كدملــي 1282963317 صــادره اصفهــان فرزنــد 
نوروزعلــي ششــدانگ یکبــاب  ســاختمان بــه مســاحت 155.2 مترمربــع قســمتی 
از پــاك شــماره 31 اصلــي واقــع در اصفهــان بخــش 14حــوزه ثبــت ملــك غــرب 

اصفهــان از مالــک رســمی اکبــر ابراهیمــی بابوکانــی
ــی   ــاي ســعيد پناهــي الدان ــأت دوم آق 35.رای شــماره 12887-1397/08/24 هی
بــه شناســنامه شــماره 30 كدملــي 1290349541 صــادره اصفهــان فرزنــد حســين 
ــع پــاک شــماره  ــه مســاحت 85.80 مترمرب ــاب  ســاختمان ب ششــدانگ یــک ب
ــک غــرب  ــت مل ــان بخــش 14 حــوزه ثب ــع در اصفه ــی واق 364 فرعــی از 15 اصل

اصفهــان از مالکیــت اصغــر جــان نثــاری
ــاه  ــن ش ــال الدی ــاي ج ــارم آق ــأت چه ــماره 13199-1397/08/30 هی 36.رای ش
ــادره  ــي 1130001199 ص ــماره 1130001199 كدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــنائی گنیران س
ــاحت 138.90  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــن شش ــد حس ــهر فرزن ــی ش خمین
ــع در بخــش  ــي واق ــي از 21  اصل ــاك شــماره 189 فرع ــع در قســمتي از پ مترمرب
14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان مــع الواســطه از مالــک رســمی حســین شــاه 

ســنایی طبــق اظهارنامــه
37.رای شــماره 13203-1397/08/30 هیــأت چهــارم آقــاي حســن شــاه ســنائی 
گنیرانــی بــه شناســنامه شــماره 17 كدملــي 1290066272 صــادره اصفهــان فرزنــد 
علــی محمــد ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 333.50 مترمربع در قســمتي 
ــك  ــت مل ــي واقــع در بخــش 14 حــوزه ثب ــاك شــماره 189 فرعــي از 21  اصل از پ
غــرب اصفهــان مــع الواســطه از مالک رســمی حســین شــاه ســنایی طبــق اظهارنامه

38.رای شــماره 12512-1397/08/15 هیــأت ســوم آقــاي يدالــه كاظمــي بــه 
شناســنامه شــماره 2888 كدملــي 1283325446 صــادره اصفهــان  فرزنــد محمــد 
ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 401.95 مترمربــع پــاك شــماره 66 اصلــي 
ــان از رضــا و محمــد  ــك غــرب اصفه ــت مل ــان بخــش 14حــوزه ثب ــع در اصفه واق
کاظمــي فرزنــدان اســداله)زارع( بموجــب ســند 12771 مــورخ 50/5/26 دفتــر 77 و  

ــر 63 و توافــق نامــه 16096 مــورخ 50/5/25 دفت
ــق  ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور وع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت درص ــی اس بدیه

ــد  ــت صادرخواهدش ــند مالکی ــررات س مق
.م الف نوبت اول 303322

م الف نوبت دوم : 303323
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/09/10

تاریخ انتشار نوبت دوم  1397/09/25
رئیس منطقه ثبت اسناد واماک غرب اصفهان  علیرضا حیدری 

آگهی فقدان سند مالکیت 
ــه  ــک اعظــم بیجارزهــی  باارائ ــای مل ــل رســمی آق ــای رســتم بیجارزهــی وکی  آق
وکالــت 24398-1397/09/12 دفترخانــه 58ایرانشــهر باســتناد دوبــرگ استشــهاد 
محلــی کــه بــه امضــاء شــهود وبــه گواهــی دفتــر اســناد رســمی شــماره 43 زاهــدان 
ــف 83  ــی 682819 ال ــه شــماره چاپ ــت ب ــه ســند مالکی ــی اســت ک رســیده مدع
ششــدانگ یــک دســتگاه آپارتمــان مســکونی پــاک 3-22414/67-اصلــی واقــع 
ــه  ــر 568 صفح ــده 95294 دفت ــت گردی ــل ثب ــه ذی ــتان ک ــک بلوچس ــش ی دربخ
ــت  ــده درخواس ــی مفقودگردی ــباب کش ــت اس ــه عل ــده ب ــت گردی ــش ثب 222بنام
صدورســند مالکیــت المثنــی نمــوده لــذا مراتــب باســتنادماده 120 آئیــن نامــه ثبــت 

دریــک نوبــت آگهــی میشــود تاچنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه 
ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند مالکیــت مذکــور نــزد خــود میباشــد از تاریخ نشــرآین 
آگهــی ظــرف مــدت 10 روز اعتــراض خودرابــه ضمیمــه اصــل ســند مالکیــت یا ســند 
معاملــه بــه ایــن اداره اعــام ورســید دریافــت نماینــد واالپــس از انقضــای مــدت 
مذکورونرســیدن واخواهــی ویــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نشــود نســبت 
بــه صدورســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات اقــدام خواهــد شــد ضمنــا موردثبت 
برابرســند رهنــی 180195-1389/12/4 دفترخانــه 5زاهــدان دررهــن بانــک صــادرات 

اســتان سیســتان وبلوچســتان میباشــد 
حسینعلی مایی

رئیس ثبت اسنادواماک زاهدان
تاریخ انتشار : 1397/09/25

شناسه : 1362269 م الف :1875

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

ــف  ــن تکلی ــون تعی ــه قان ــن نام ــاده  13 آئی ــون و م ــاده  3 قان ــی موضــوع م آگه
ــمی ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی و اراض ــت ثبت وضعی

برابــر آرای شــماره هــای ذیــل هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 
ملــک دولــت آبــاد برخــوار بخــش  16 ثبــت اصفهان باســتاد اســناد رســمی مالکیت 
ــارض  ــه و بامع ــروزی و ماکان ــات مف ــلیمی تصرف ــادی تس ــناد ع ــاعی و اس مش
متقاضیــان ذیــل محــرز گردیــده اســت لــذا طبــق مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف 
ــه منظــور اطــاع  وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و ب
ــه  ــی ک ــی مــی شــود در صورت ــه 15  روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب عمــوم مرات
اشــخاص نســبت بــه صــدور اســناد مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند 
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه 
ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت 
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات اســناد 
مالکیــت صــادر خواهــد شــد . صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه 

دادگاه نیســت . 
 برابــر رای شــماره 139760302018000773 کاســه پرونــده  1397114402018000013 
خانــم راحلــه بطانــی اصفهانــی فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه 1488 صــادره از 
اصفهــان نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 76/66 متــر مربــع 
احداثــی بــر روی قســمتی از پــاک 435 اصلــی واقــع در منطقــه صنعتــی دولــت 
ــدر  ــای حی ــطه از آق ــع الواس ــور م ــداری بط ــان خری ــت اصفه ــش 16 ثب ــاد بخ آب

عارفیــان جــزی .
حبیبی – رئیس اداره ثبت اسناد و اماک برخوار

تاریخ انتشار نوبت اول :  1397/9/10
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/9/25

شناسه :  303162  - 303163

مفقودی 
 بــرگ ســبزخودروی  ســواری پژو به  شــماره  پــاک 93-593س 29 شــماره موتور 
0718765k 124 و شــماره شاســی NAAM11VE7FK  730096 برنگ خاکســتری 
متالیــک بنــام مهــدی  دهقــان  پــورده عــرب بــه کــد ملــی 5039928416 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد .

آگهی فقدان سند مالکیت 
ــه  ــی ک ــرگ استشــهاد محل ــا تســلیم 2ب ــی ب ــی اصفهان ــی روحان ــای ســید عل اق
هویــت و امضــا شــهود رســما گواهــی شــده و بــه تائیــد دفتــر خانــه 401 اصفهــان 
رســیده اســت مدعــی اســت کــه یــک جلــد ســند مالکیــت بــه مقــدار ششــدانگ 
از پــاک 14039/2346 بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه طبــق ســوابق اولیــه و برابــر 
گواهــی دفتــر امــاک مالــک اولیــه خانــم مهــر الســادات میریــان اندانــی فرزنــد 
ــورخ  ــند 140208 م ــی س ــه ط ــوده ک ــان ب ــوزه 6 اصفه ــین ش ش 945 ح حس
1372/4/18  دفتــر 2 اصفهــان پــاک فــوق را مالــک بــوده و در ســند شــماره 81086 
ــورخ 1374/12/10   ــال 143772 م ــند انتق ــی س ــه ط ــده ک ــت ش ــت وی ثب مالکی
دفتــر 2 اصفهــان پــاک فــوق را بــه ســید علــی روحانــی اصفهانــی بــه قیومیــت 
پــدرش محمــد روحانــی اصفهانــی انتقــال داده اســت کــه در دفتــر 71 خروجــی در 
ــه شــماره ثبــت 128503 و  ص 269 تمامیــت ششــدانگ پــاک 14039/2346  ب
شــماره چاپــی 810806 بــه مالکیــت آقــای ســید علــی روحانــی اصفهانــی به شــماره 
ــت دارد و  ــت و صــدور ســند مالکی ــد ســابقه ثب ــد محم ــی 1270146742 فرزن مل
ــت  ــه مالکی ــان ب ــر 2 اصفه ــورخ 1374/12/10 دفت ــال 143772 م طــی ســند انتق
نامبــرده در آمــده اســت و طــی ســند 287001 مــورخ 1391/12/5 دفتــر 77 اصفهــان 
ــه  ــت و ب ــوده اس ــت نب ــن و بازداش ــاک در ره ــد و پ ــاء میباش ــک رف ــن بان در ره
علــت جابجایــی --ســند مالکیــت مفقــود گردیــده اســت لــذا در خواســت صــدور 
المثنــی ســند مالکیــت را نمــوده طبــق تبصــره یــک اصاحــی مــاده 120 آییــن نامــه 
قانــون ثبــت مراتــب آگهــی مــی شــود کــه هــر کــس مدعــی انجــام معاملــه )غیــر 
از آنچــه در ایــن آگهــی ذکــر شــده ( نســبت بــه آن بــا وجــود ســند مالکیــت مزبــور 
ــه ایــن اداره مراجعــه و  ــا ده روز ب نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ت
اعتــراض خــود را کتــب ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم 
نمایــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند بــه ارائــه کننــده مســترد گــردد. 
ــند  ــل س ــراض اص ــورت اعت ــا در ص ــد ی ــی نرس ــرر اعتراض ــت مق ــرف مهل ــر ظ اگ
 ارائــه نگــردد المثنــی ســند مالکیــت مرقــوم صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد

 شد . 
م الف 316401

رئیس منطقه ثبت اسناد  شمال اصفهان ایروانی

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــه شــرح  ــه شــماره  شناســنامه 150 ب ــی ب ــد میرزاقل ــی فرزن ــروز اولیائ ــای به  آق
دادخواســت بــه کاســه 187/97 /ش  ح 1 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر 
وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان هــادی اولیائــی فرزنــد بهــروز 
ــدرود  ــگاه  دائمــی خــود ب ــخ 1397/8/29 اقامت ــه شــماره شناســنامه 19 در تاری ب
زندگــی گفتــه ورثــه حيــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه 1 - بهــروز اولیائــی 
فرزنــد میرزاقلــی بــه شــماره شناســنامه 150 متولــد 1336 صــادره  از رودآبــاد )پــدر 
متوفــی( 2 -زربانــو دادبیــن فرزنــد علــی اکبــر بــه شــماره شناســنامه 794 متولــد 
1339 صــادره از ســمیرم ســیور )مــادر متوفــی( والغيــر % اینــک بــا انجام تشــریفات 
مقدماتــی در خواســت مزبــور را در یــک نوبــت یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا 
هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر 
نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادر خواهــد 

شــد .
م الــف 316374 ســیدمحمد فقیهــی محمــد آبــادی قاضــی شــورای حــل اختــاف 

شــماره یک شهرســتان ســمیرم 

رونوشت آگهی حصر وراثت
 خانــم طیبــه پیرمرادیــان فرزنــد عزیــز الــه بــه شــماره شناســنامه 7418 بــه شــرح 
دادخواســت بــه کاســه 185/97/ ش ح 1  از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر 
ــد  ــان فرزن ــح داده کــه شــادروان محســن پیرمرادی ــن توضی ــت نمــوده و چنی وراث
قــدرت الــه بــه شــماره شناســنامه 65 در تاریــخ 1390/10/20 اقامتــگاه دائمــی خــود 
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حيــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه 1-طيبــه 
پیرمرادیــان فرزنــد عزیــز الــه بــه شــماره شناســنامه 7418 متولــد 1334 صــادره از 
ســمیرم )مــادر متوفی(والغيــر اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 
مزبــور را در یــک نوبــت یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد و 
یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک 

مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادر خواهــد شــد. 
م الــف 316385   ســیدمحمد فقیهــی محمــد آبــادی قاضــی شــورای حــل اختاف 

شــماره یک شهرســتان ســمیرم 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا  عبــاس شــاه  ســیاه          دارای شــماره شناســنامه 770 بــه شــرح 
ــر  ــی حص ــت گواه ــورا درخواس ــن ش ــه 2816/97ح 1  از ای ــه کاس ــت ب دادخواس
وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان  غامرضــا  شــاه ســیاه     بــه 
ــدرود  ــی خــود ب ــگاه دائم ــخ 96/11/24 در اقامت شــماره شناســنامه  474  در تاری
زندگــی گفتــه ورثــه آنمرحــوم منحصــر اســت بــه :  1-عبــاس  شــاه ســیاه  ش ش 
770 برادرمتوفــی 2-  بتــول مشــتاقیان  ش ش 814 همســر متوفــی متوفــی ورثــه  
دیگــری نــدارد . اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک 
نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی 
نــزد او مــی باشــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی به ایــن شــورا تحویــل دارد ، 

بدیهــی اســت بــا انقضــای مهلــت مقــرر گواهــی انحصــار وراثــت صــادر خواهد شــد .  
 م الف  316746 شعبه  دهم حقوقی اصفهان 

آگهی مزایده 
 شــماره مزایــده : 139704302003000016  تاریــخ ثبــت : 1397/7/29 آگهــی 
مزایــده امــوال غیــر منقــول 9402578/1  بــر اســاس پرونــده اجرایــی بــه شــماره 
ــه مشــاع از  ــه مشــاع از 56 حب ــوزده) 19( حب ــی ن 139404002003001251/1  تمام
72حبــه ششــدانگ عرصــه و اعیــان خانــه پــاک ثبتــی 8 فرعــی از 14021 اصلــی 
ــند  ــه س ــع ک ــر مرب ــاحت 104/1 مت ــه مس ــان ب ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ واق
ــه 312  ــماره 178604 در صفح ــل ش ــی 412617 ذی ــماره چاپ ــه ش ــت آن ب مالکی
ــژاد  ــای حســن غفارن ــر 98 دفاترخروجــی شــمال غــرب بخــش 5 ملکــی آق دفت
ــای  شــماره 95/7/25- 139505802026001641و  ــه ه ــه برابرنام ــد ک ــد محم فرزن
ــان  ــمال اصفه ــاک ش ــناد و ام ــت اس 139505702026001707- 95/11/9 اداره ثب
توقیــف گردیــده بــه حــدود شــماال:اول بطــول 3/67 متــر درب و دیواریســت بــه بــن 
بســت احداثــی دوم و  ســوم بطولهــای 8/15 متــر و 0/60 متردیواریســت بــه دیــوار 
ــای  ــمت بطوله ــرقا: در دو قس ــده ش ــاک 14021باقیمان ــی در پ ــای احداث ــه ه خان
0/44 متــر و 7/60 متــر دیواریســت بــه دیــوار خانــه هــای احداثــی در پــاک 14021 
باقیمانــده جنوبــا: بطــول 13/25 متــر دیواریســت بــه دیــوار خانــه هــای احداثــی در 
ــه احداثــی در پــاک  ــا خان ــا: دیواریســت اشــتراکی ب پــاک 14021 باقیمانــده غرب
14023 باقیمانــده بطــول 8/20  متــر وحقــوق ارتفاقــی نــدارد. بــه نشــانی اصفهــان 
ــهید  ــت ش ــن بس ــی ب ــان فردوس ــماره 17 خیاب ــی ش ــر فرع ــهید باهن ــان ش خیاب
عادلیــان پــاک 50 کــه در قبــال طلــب مدیریــت شــعب بانــک صــادرات اســتان 
اصفهــان و 5% اجرایــی پرونــده اجرائــی بــه شــماره بایگانــی 9402578 بازداشــت 
گردیــده اســت. ضمنــا حســب گــزارش کارشــناس رســمی دادگســتری بــا توجــه بــه 
توضیحــات مذکــور و در نظــر گرفتــن متــراژ زمین و محدودیت ســاخت و ســاز جدید 
و رشــد متوســط حــدود ســی و پنــج درصــدی ملــک در اصفهــان نســبت بــه ابتــدای 
ــه  ــاد و دو حب ــه مشــاع از هفت ــه در حــال حاضــر 56 حب ســال جــاری )1397( ک
ششــدانگ ملــک مذکــور اعــم از عرصــه و اعیانــی بمبلــغ )2752866667معــادل 
دو میلیــارد و هفتصــد و پنجــاه و دو میلیــون و هشــتصد و شــصت و شــش هــزار 
ــق  ــد. شــرح پــاک مرقــوم طب ــی گردی ــال ارزیاب و ششــصد و شــصت وهفــت ری
گــزارش کارشــناس عبــارت اســت از عرصــه ملــک بــر اســاس مندرجــات ســند بــه 
ــع ســاختمان در  ــه میــزان 88/02 متــر مرب ــع کــه در آن ب میــزان 104/10 متــر مرب
طبقــه همکــف و یــک زیرزمیــن بــا کاربــری انبــاری بــا قدمتــی بیــش از بیســت 
ــی دارای دو  ــن و ضرب ــر آه ــقف تی ــر و س ــری بارب ــکلت آج ــا اس ــال ب ــج س و پن
اتــاق خــواب و هــال و آشــپزخانه بــا کاشــی و ســرامیک و کابینــت فلــزی و نمــای 
خارجــی ســنگ و دربهــای چوبــی داخلــی و دربهــای پروفیل آهنــی بیرونــی و دارای 
انشــعابات آب و بــرق و گاز و فاضــاب میباشــد. مزایــده از ســاعت 9 صبــح الــی 12 
روز یکشــنبه مــورخ 97/10/16در شــعبه اســناد ذمــه ای اداره اجــرای اســناد رســمی 
اصفهــان بــه نشــانی اصفهــان خیابــان هشــت بهشــت ابتــدای خیابــان الهورطبقــه 
چهــارم از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد و مــورد مزایــده تمامــی نــوزده حبــه 
مشــاع از 56 حبــه مشــاع از 72 حبــه ششــدانگ پــاک ثبتــی 8 فرعــی از 14021 
اصلــی واقــع در بخــش 5 اصفهــان از مبلــغ 934008334  معــادل نهصــد ســی و 
چهارمیلیــون هشــت هــزار ســیصد ســی و چهــار ریــال قیمــت ارزیابی شــده توســط 
کارشــناس شــروع و بــه هــر کــس خریــدار باشــد بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی 
نقــدأ فروختــه مــی شــود. طالبیــن مــی تواننــد بــه آدرس فــوق مراجعــه و از مــورد 
مزایــده دیــدن بــه عمــل آورنــد. . ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد 
، مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد 
شــد. ایــن آگهــی در یــک نوبــت درروزنامــه کیمیــای وطــن  چــاپ اصفهــان چــاپ 
و منتشــر خواهــد شــد. خریــداران جهــت شــرکت در مزایــده بــا ارائــه کل مبلــغ پایــه 
مزایــده ، بــه صــورت چــک رمــزدار و تضمینــی بانــک ملــی امــکان حضــور در جلســه 
مزایــده را دارنــد. الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه آب و بــرق 
ــی  کــه مــورد  ــا حــق اشــتراک و مصــرف  در صورت ، گاز اعــم از حــق انشــعاب و ی
مزایــده دارای آنهــا باشــد  و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی  و عــوارض  شــهرداری  و 

غیــره بعهــده برنــده مزایــده اســت  . 
م الف 317000 

رئیس اداره اجرای  اسناد رسمی اصفهان  اسدی 

ابالغیه
مشــخصات ابــاغ شــونده حقیقــی: اشــرف ســلیمانی فرزنــد حبیــب الــه به نشــانی 
ــو ســاختمان اراد -   ــروی ســاختمان ق ــی -  روب ــان – شهرســتان انزل اســتان گی
ــم شــها  طبقــه 1 منــزل اقــای عســگری. در خصــوص تجدیــد نطــر خواهــی خان
بابایــی بطرفیــت شــما نســبت بــه دادنامــه2822400222 970997  صــادره از ایــن 
شــعبه بــه پیوســت نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم تجدیــد نظــر خواهــی بــه 
شــما ابــاغ مــی شــود مقتضــی اســت حســب مــاده 346 قانــون ائیــن دادرســی 
دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی  چنانچه پاســخی دارید ظــرف ده روز  
از تاریــخ ابــاغ  بــه نحــو مکتــوب بــه ایــن دادگاه تحویــل دهیــد  در غیــر اینصــورت 
پرونــده بــدون دفــاع شــما بــه مرجــع تجدیــد نظــر ارســال میگردد.ضمنابه پیوســت 
دادخواســت تجدیــد نظــر خواهــی / فرجــام خواهــی و ضمائــم  غیــر مکانیزه ارســال 

میگردد.

5اطالعرسانی ارتباط با 
 کیمیای وطن
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تبریزماهان فالح
M.Fallah@gmail.com

دومیــن جلســه کارگــروه تخصصــی تأمیــن ســوخت و مــواد نفتــی اســتان بــا حضــور مدیریــت و مســئولین منطقــه 
آذربایجــان شــرقی و اعضــای کارگــروه اســتانی برگــزار شــد. 

ــه  ــی منطق ــای نفت ــش فرآورده ه ــی پخ ــرکت مل ــر ش ــی مدی ــل روح الله ــز، ابوالفض ــا در تبری ــگار م ــزارش خبرن ــه گ ب
آذربایجــان شــرقی گفــت: هــدف از برگــزاری ایــن نشســت ها، بررســی برنامه هــا و راهکارهــای تأمیــن و توزیــع بــه موقــع 

و مطلــوب ســوخت در شــرایط بحرانــی و اضطــراری اســت. 
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه کاهــش حــدود ۲۱ درصــدی مصــرف فــرآورده نفــت ســفید در ۸ ماهــه ســال ۹۷ نســبت بــه 
مــدت مشــابه در ســال ۹۶ در منطقــه، افــزود: از حــدود یــک میلیــون خانــوار ســاکن در اســتان، نزدیک بــه ۲۸ هــزار خانوار 
از نفــت ســفید اســتفاده می کننــد و بقیــه از نعمــت گاز طبیعــی برخــوردار هســتند، بــه همیــن خاطــر آذربایجــان شــرقی 
بــه عنــوان اســتان ســبز شــناخته می شــود.روح اللهی بــا توجــه بــه فــرا رســیدن فصــل ســرما و احتمــال بــروز هرگونــه 
مشــکل فنــی یــا افــت فشــار گاز طبیعــی، نســبت بــه تأمیــن ســوخت دوم واحدهــای حســاس و حیاتــی تأکیــد و اظهــار 
کــرد: مــا در خصــوص تحویــل ســوخت دوم جهــت ذخیــره واحدهــای حســاس و حیاتــی مشــکلی نداریــم؛ لــذا ضروری 

اســت واحدهــای مذکــور بــرای دریافــت ســوخت ذخیــره اقــدام کننــد.

گیالنزلیخا صفری
Z.Safari@eskimia.ir

مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن گفت: میزان مصرف گاز گیالنی ها در آبان ماه تغییری نداشته است.
 حســین اکبــر بــا بیــان اینکــه مشــترکین گاز در گیــالن در آبان مــاه امســال ۵۵۴ میلیــون مترمکعــب گاز مصــرف 

کرده انــد، گفــت: ایــن میــزان مصــرف نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته تغییــری نداشــت.
وی افــزود: بــا توجــه بــه جــذب ۴۰ هــزار مشــترک جدیــد در یــک ســال گذشــته و کاهــش ۵ درصــدی دمــای هــوا، 
ایــن آمــار بســیار مناســب اســت. وی افــزود: هماننــد ســال گذشــته، بخــش نیروگاهــی بــا مصــرف ۲۷۸ میلیــون 
مترمکعــب )۴۹ درصــد( پرمصرف تریــن بخــش اســتان اســت کــه ایــن میــزان در مقایســه بــا ســال گذشــته ۳ 
درصــد کاهــش یافتــه اســت.اکبر ادامــه داد: پــس از بخــش نیروگاهــی، بخــش خانگــی بــا ۱۸۰ میلیــون مترمکعب 
)۳۲ درصــد(، بخــش صنعتــی و کشــاورزی بــا ۶۲ میلیــون مترمکعــب )۱۱ درصــد(، بخــش حمــل و نقــل بــا ۲۵ 
میلیــون مترمکعــب )۵ درصــد( و بخــش تجــاری بــا ۱۷ میلیــون مترمکعــب )۳ درصــد( در رده هــای بعــدی مصرف 
گاز در اســتان قــرار دارنــد. وی گفــت: خوشــبختانه بــا آمــوزش فرهنــگ مصــرف بهینــه و ایمــن گاز در میــان اقشــار 
جامعــه، به ویــژه دانش آمــوزان و نیــز اطالع رســانی گســترده صــورت گرفتــه توســط رســانه ها، هــم اکنــون شــاهد 

مدیریــت مصــرف گاز در اســتان هســتیم.

استانها 6

اخبار کوتاه
بررسی وضعیت پسماند شهر 

سمنان توسط مدیرکل امور 
شهری استانداری سمنان

سمنانمهسازیاری
M.Zyari@eskimia.ir

مدیرعامــل ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری ســمنان 
از بازدیــد ســرزده مدیــرکل دفتــر امــور شــهری و شــوراهای 
ــه جهــت بررســی وضعیــت پســماند  اســتانداری ســمنان ب
ــایت  ــاء آن، از س ــح امح ــیوه های صحی ــمنان و ش ــهر س ش

مرکــز دفــن پســماند خبــر داد. 
حســین الماســی مدیــرکل دفتــر امــور شــهری و شــوراهای 
اســتانداری ســمنان، حمیدرضــا پیونــدی مدیرعامل ســازمان 
ــن  ــز دف ــئول مرک ــک مس ــر مل ــماند و جعف ــت پس مدیری
ــر واقــع در ۳۰ کیلومتــری  از ســایت مرکــز دفــن پســماند ت
ــه  جــاده نظامــی پــس از روســتای عــالء، بازدیــد ســرزده ب

ــد.  عمــل آوردن
مدیرعامــل ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری ســمنان با 
اشــاره بــه طــرح جامــع مدیریــت پســماند ســازمان و بیــان 
اهــداف ســازمانی، بــه ارائــه گزارشــاتی در خصــوص اقدامــات 
انجــام شــده در مرکــز دفــن، سیســتم های کاری، نیروهــای 
انســانی، خودروهــا و دســتگاه های فعــال در ایــن ســایت و 
خــط پــردازش و نحــوه فعالیــت واحــد امحــاء پســماندهای 

عفونــی پرداخــت. 
ــع  ــه موق ــع آوری ب ــه جم ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه، وی ب در ادام
پســماند، تنظیــف مناســب شــهری و امحــاء زبالــه یکــی از 
اولویت هــای ضــروری بــرای مدیریــت شــهری اســت، بیــان 
کــرد: پــس از بررســی و بازدیدهــای الزم از واحدهــای ســایت 
مرکــز دفــن، توصیه هــا و دیدگاه هــا بــه مدیرعامــل ســازمان 
ــن بازدیدهــای ســرزده از تمامــی ســایت ها و  ــه شــد، ای ارائ
ــهری و  ــور ش ــر ام ــتور کار دفت ــهرداری در دس ــای ش واحده
شــوراهای اســتانداری ســمنان اســت کــه پــس از بازدیدهای 
ــورت  ــرات الزم در ص ــا و تذک ــه توصیه ه ــده و ارائ ــام ش انج
مشــاهده عــدم رعایــت نــکات و اصــول بهداشــتی و ایمنــی، 
دســتگاه ها موظــف بــه رفــع نواقــص و موانــع هســتند و در 
صــورت مشــاهده مجــدد و عــدم رفــع نواقــض، با مســئولین 

برخــورد قانونــی خواهــد شــد.

بازدید فرماندار شازند از شرکت 
پاالیش نفت امام خمینی )ره(

اراکتهمینه دباغ چی
T.Dabaghchi@eskimia.ir

عــرب، فرمانــدار شهرســتان شــازند بــه همــراه آبایــی مدیرکل 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان مرکــزی و هیئــت همراه 
از رونــد اجــرای تعمیــرات اساســی پاالیشــگاه بازدیــد نمودند.
ــل شــرکت ضمــن  ــن مدیرعام ــد، امی ــن بازدی ــدای ای در ابت
ــه  ــی ارائ ــرات اساس ــد تعمی ــی از فراین ــدم، گزارش ــر مق خی
نمــود و ســپس طــی بازدیــدی، بــا حضــور در ســایت شــرکت 
و محــل اجــرای اورهــال، مهمانــان از نزدیــک بــا توضیحــات 
ســپهری راد رئیــس نگهــداری و تعمیرات شــرکت، در جریان 

اقدامــات صــورت پذیرفتــه قــرار گرفتنــد.

افتتاح ناحیه برق شاهدشهر
شهریار میالد میرزایی

Mirzaie@eskimia.ir

در مراســمی کــه در ســالن اجتماعــات شــهرداری شاهدشــهر 
بــا حضــور بیــات، معــاون بهره بــرداری بــرق اســتان تهــران، 
آریافــر مدیــر اداره بــرق منطقــه شــهریار، ریاســت و اعضــای 
ــئول  ــهرداری، مس ــت ش ــهر، سرپرس ــالمی ش ــورای اس ش
ــر  ــهدا و دیگ ــم ش ــواده معظ ــهر، خان ــرق شاهدش ــه ب ناحی
مســئولین شــهری و شهرســتانی برگــزار شــد، ناحیــه بــرق 

ــید. ــرداری رس ــه بهره ب ــاح و ب ــهر افتت شاهدش
 در ابتــدای ایــن مراســم، بهمن زاده ریاســت شــورای اســالمی 
ــا و  ــن از تالش ه ــه مدعوی ــه کلی ــدم ب ــن خیرمق ــهر ضم ش
مســاعدت های مدیــرکل محتــرم بــرق اســتان تهــران و مدیر 
اداره بــرق منطقــه شــهریار، در خصــوص راه انــدازی و تجهیــز 
ــوزه شــهری شاهدشــهر و  ــه ح ــرق ب ــه ب ــص ناحی و تخصی
صباشــهر قدردانــی نمــوده و همچنین از تالش هــای مجموعه 
شــهرداری شاهدشــهر خصوصا شــهردار ســابق، احمد زارع در 
خصــوص ســاخت و تکمیــل ســاختمان ناحیــه بــرق جنــب 
ســاختمان مرکــزی شــهرداری تقدیــر و تشــکر به عمــل آورد.
در ادامــه، آریافــر از تالش هــای شــورای اســالمی در خصــوص 
تخصیــص اعتبــار بالــغ بــر ۱۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال در راســتای 
تملــک و ســاخت و تکمیــل ســاختمان اداری و تحویــل 
ــی نمــوده و اظهــار داشــت:  ــرق شــهریار قدردان آن منطقــه ب
پــس از ابــالغ چــارت ســازمانی ناحیــه بــرق شاهدشــهر، این 
ــهرهای  ــهروندان ش ــه ش ــوط ب ــورات مرب ــت ام اداره از ظرفی
شاهدشــهر، صباشــهر، فردوســیه و منطقــه کهنــز و اســدآباد 

برخــوردار خواهــد بــود.

 توزیع 10 تن 
 گوشت گوسفندی منجمد 

در بازار سیستان و بلوچستان
سیستان وبلوچستان احمد پیشکو

A.Pishko@eskimia.ir

ــت  ــن گوش ــز، ۱۰ ت ــت قرم ــت گوش ــرل قیم ــدف کنت ــا ه ب
گوســفندی منجمــد در بــازار سیســتان و بلوچســتان توزیــع 

شــد. 
ــاد کشــاورزی اســتان  ــی ســازمان جه ــر توســعه بازرگان مدی
سیســتان و بلوچســتان گفــت: بــا هــدف حفــظ آرامش بــازار 
ــه گوشــت  ــن محمول ــز، اولی ــت گوشــت قرم ــرل قیم و کنت
گوســفندی منجمــد وارداتــی بــه میــزان ۱۰ تــن تأمیــن و از 
ــرار خواهــد  ــار شــهروندان ق ــاه در اختی ــق فروشــگاه رف طری

گرفــت.
ــه  ــون ب ــدای امســال تاکن ــزود: از ابت ســیامک ســرابندی اف
منظــور کنتــرل قیمــت کاالهــای اساســی، ۶۰۰ تــن گوشــت 
ــن شــکر، ۱۰۹۲  ــج، ۱۴۴ ت ــن برن ــی، ۳۷۶۰ ت گوســاله واردات
تــن گوشــت مــرغ، ۳۸ تــن تخم مــرغ و ۷۰۹ تــن میــوه بــرای 
ایــام شــب عیــد تهیــه و از طریــق فروشــگاه های زنجیــره ای، 
ــوف منتخــب در ســطح اســتان  تعاونی هــای مصــرف و صن

توزیــع شــده اســت. 
مدیــر توســعه بازرگانی ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان، کل 
کاالهــای اساســی توزیــع شــده در هشــت مــاه گذشــته را در 
ســطح اســتان ۶ هــزار و ۳۴۴ تــن و بــه ارزش ۴۶۰ میلیــارد 

ریــال اعــالم کــرد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی:

نفتسفیداستفادهمیکنند استاناز خانوار حدود۲۸هزار
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن گفت:

مناسباست گیالنیهابسیار مصرفگاز آمار

گوشه و کنار
مدیر پروژه بهینه سازی نیروگاه اول سد شهید 

عباسپور اعالم کرد:

انتقال موفقیت آمیز تجهیزات 
هیدرولیک سد شهید عباسپور

اهوازمحمد سالمت دوم
M.Salamat@eskimia.ir

مدیــر پــروژه بهینه ســازی نیــروگاه اول ســد شــهید عباســپور در شــرکت 
نصــب، تعمیــر و نگهــداری نیروگاه هــای بــرق آبــی خوزســتان از انتقــال 
ــماره ۴  ــد ش ــر واح ــای آبگی ــرل دریچه ه ــک و کنت ــزات هیدرولی تجهی

ســد شــهید عباســپور خبــر داد.
ــروژه  ــای پ ــام فعالیت ه ــتای انج ــت: در راس ــل گف ــی اص ــی رحیم عل
بهینه ســازی واحدهــای نیــروگاه اول ســد شــهید عباســپور، کلیــه 
ــماره ۴  ــد ش ــر واح ــای آبگی ــرل دریچه ه ــک و کنت ــزات هیدرولی تجهی
باوجــود شــرایط ســخت دسترســی، بــا ســالمت کامــل بــه محــل نصب 

ــال داده شــدند. انتق
رحیمــی بــا بیــان اینکــه ایــن تجهیــزات از زمــان ســاخت ســد، همزمــان 
بــا پیشــرفت تکمیــل دیــواره بــا اســتفاده از سیســتم جرثقیــل هوایــی 
مخصــوص بتن ریــزی بدنــه ســد بــه محــل نصــب، انتقــال داده شــد 
افــزود: در حــال حاضــر بــا وجــود ابعــاد و وزن بــاالی ایــن تجهیــزات، 
انتقــال آنهــا بســیار پرخطــر و حادثه آفریــن بــود و تنهــا مســیر انتقــال 
ایــن تجهیــزات دسترســی بــه براکــت مهــار کابل هــای خطــوط انتقــال 
بــرق واحدهــا بــه پســت فشــار قــوی بــود کــه بــه دلیــل شــرایط قــوس 
بدنــه ســد و وجــود فاصلــه حــدود ۱۲ متــری از محــل دسترســی، بــه 

هــوک جرثقیــل کار را بســیار دشــوار نمــوده بــود.
وی تصریــح کــرد: ایــن امــر بــا همــت و دانش پرســنل تعمیــرات ناحیه 
ســد شــهید عباســپور و راهکارهــای ایمنــی بــا ســالمت کامــل بــه محــل 

نصب انتقــال داده شــد.

دانش آموز خمینی رتبه اول 
جشنواره ادبی شاهد را کسب کرد

اراکتهمینه دباغ چی
T.Dabaghchi@eskimia.ir

ــن  ــد ای ــوز هنرمن ــت: دانش آم ــن گف ــرورش خمی ــوزش و پ ــر آم مدی
شهرســتان در جشــنواره ملــی ادبــی شــاهد و ایثــار کشــور رتبــه نخســت 

را کســب کــرد.  
ــد  ــوز هنرمن ــزود: نرجــس واحــدی دانش آم عبدالرضــا پیرحســینلو اف
ــی شــاهد و  ــی ادب ــری در جشــنواره مل ــر نصی دبیرســتان شــاهد دکت
ایثارگــر کــه در مشــهد برگــزار شــد، جایــگاه برتــر را در بخــش شــعر از 

آن خــود کــرد. 
وی اظهــار داشــت: در بخــش ادبــی ایــن جشــنواره ۶۳ شــاعر بــا ۱۶۰ اثر 
و در بخــش داســتان ۷۰ نویســنده بــا ۱۷۰ اثــر رمــان و داســتان کوتــاه از 

۱۳ اســتان کشــور رقابت داشــتند.
ــا  ــن جشــنواره از ۱۱ ت ــه داد: ای ــن ادام ــرورش خمی ــر آمــوزش و پ مدی
۱۴ آذرمــاه جــاری بــا حضــور ۱۳۳ هنرمنــد از سراســر کشــور در مشــهد 
برگــزار شــد. پیرحســینلو بیــان کــرد: ایــن دانش آمــوز هنرمنــد صاحــب 

ســه اثــر ادبــی برتــر اســت.

تش نشانی   نردبان هیدرولیکی آ
به زودی ترخیص می شود

شهریار میالد میرزایی
Mirzaie@eskimia.ir

طــی هماهنگــی بــه عمــل آمــده بــا شــرکت راهــدار صنعــت، نمایندگــی 
شــرکت روزنبــاور در ایــران، حســین زاده معاونــت اداری و مالــی 
ــه همــراه کریمــی رئیــس ســازمان آتش نشــانی  شــهرداری شــهریار ب
و خدمــات ایمنــی، از نردبــان هیدرولیکــی خریــداری شــده بازدیــد بــه 

ــد.  عمــل آورن
ــه  ــه ب ــا توج ــران ب ــرک ته ــور از گم ــودروی مذک ــص خ ــل ترخی مراح
ضــرورت و نیــاز شهرســتان بــا نهایــت تــالش از ســوی عوامــل مربوطــه 
در حــال پیگیــری اســت و بــه زودی ایــن خــودرو در اختیــار ســازمان 

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــی شــهریار ق ــات ایمن آتش نشــانی و خدم

 اولین برداشت میگو 
در سایت پرورش میگوی رودیک 

چابهار موفقیت آمیز بود
سیستان وبلوچستان احمد پیشکو

A.Pishko@eskimia.ir

مدیــرکل شــیالت سیســتان و بلوچســتان بــا بیــان ایــن مطلــب، گفت: 
عملیــات اجرایــی ایــن طــرح از ســال ۱۳۸۵ بــا مشــارکت ۸۰ درصــد 
ــرقی و  ــاز ش ــی در دو ف ــش دولت ــد بخ ــی و ۲۰ درص ــش خصوص بخ

غربــی آغــاز شــده اســت.
ــن  ــاز نخســت ای ــزود: امســال بخــش خصوصــی ف ــی اف میرمرادزه
طــرح را بــا ظرفیــت ۵۲ اســتخرِ ۲ هــزار و ۲۰۰ متــری اجــرا کــرد کــه بــه 

صــورت آزمایشــی در ۴ اســتخر، میگــو پرورشــی ذخیــره شــد.
وی بــا بیــان اینکــه در هــر هکتــار از ایــن اســتخرها ۱۵۰ هــزار قطعــه 
ــا  ــو ب ــت میگ ــاهد برداش ــروز ش ــت: ام ــود گف ــده ب ــره ش ــو ذخی میگ
میانگیــن وزنــی ۱۰ تــا ۱۲ گرمــی از ایــن اســتخرها هســتیم کــه 
پیش بینــی می شــود از هــر اســتخر حــدود ۲ تــا ۳ تــن میگــو 

ــود. ــت ش برداش
مدیــرکل شــیالت اســتان همچنیــن بــا بیــان اینکــه چابهــار بــا داشــتن 
موقعیــت آب و هوایی مناســب، پتانســیل پــرورش چندیــن دوره میگو 
در ســال را دارد، گفــت: اجــرای فــاز نخســت ایــن طــرح ۶۰۰ نفــر را بــه 

صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم مشــغول بــه کار کــرده اســت.
ــا ظاهــر شیشــه ای و  ــه ب ــه وانامــی اســت ک ــدی از گون میگــوی تولی

ــت. ــوردار اس ــبی برخ ــندی مناس ــه دارد از بازارپس ــی ک کیفیت

بازدید ماهانه 40 هزار گردشگر داخلی 
و خارجی از جزیره هرمز

هرمزگان
esfahan.kimia@gmail.com

بخشــدار جزیــره هرمــز گفــت: ماهانــه بیــش از ۴۰ هــزار گردشــگر 
ــد. ــد می کنن ــره بازدی ــن جزی ــی و خارجــی از ای داخل

ــزود: بیشــتر مســافران  ــن خصــوص اف ــن حســینی در ای مجدالدی
از اســتان های تهــران، اصفهــان، فــارس، کرمــان و بوشــهر هســتند. 
ــورهای  ــز از کش ــی نی ــگران خارج ــتر گردش ــرد: بیش ــار ک وی اظه
فرانســه، آلمــان، ایتالیــا، رومانــی، لهســتان، پرتغــال و هنــد و چیــن 

هســتند. 

سمنان حسین بابامحمدی
H.B.mohammadi@eskimia.ir

 اســتاندار جدیــد ســمنان بــا بیــان اینکــه توســعه بایــد همــه  جانبــه 
باشــد گفــت: اســتان از ظرفیت هــای باالیــی برخــوردار اســت و 
ــتان  ــعه اس ــی توس ــای اصل ــگری محوره ــدن و گردش ــت، مع صنع

ــود. ــد ب ــمنان خواه س
جلســه شــورای اداری اســتان ســمنان بــا موضــوع تودیــع و معارفــه 
اســتاندار ســمنان، بــه میزبانــی ســالن شــهید مطهــری ســمنان برگزار 

شــد.
ــه در اســتان،  ــی فقی ــده ول اســتاندار ســمنان ضمــن تشــکر از نماین
نماینــدگان مــردم در مجلــس شــورای اســالمی، مدیــران و میهمانــان 
ــران  ــت وزی ــور، هیئ ــر کش ــاد وزی ــت: از اعتم ــه گف ــر در جلس حاض
ــئولیت  ــن مس ــذاری ای ــت واگ ــه جه ــرم ب ــور محت ــس جمه و رئی

ــگزارم. سپاس
ــزاری در  ــت خدمتگ ــه فرص ــبختم ک ــت: خوش ــار داش ــناگر اظه  آش
اســتان دارالمرحمــه نصیبــم شــد کــه شــخصیت های بزرگ سیاســی، 

فرهنگــی و شــهدای نامــداری را تقدیــم کشــور نمــوده اســت.
ــروز ســرمایه  ــان داشــت: ام ــی اســتان اذع ــام اجرای ــن مق عالی تری

ــا آن را  ــم ت ــاز داری ــه نی ــده اســت ک ــی در کشــور آســیب دی اجتماع
ترمیــم کنیــم و ابعــاد آن نظیــر اطمینــان، امیــد بــه آینــده، اعتمــاد و... 
در فضــای آرام و آرامــش خاطــر مــردم و در ســایه وحــدت و همدلــی 

شــکل خواهــد گرفــت.
ــر بســتر  ــی نظی ــای بزرگ ــرد: اســتان دارای ظرفیت ه ــح ک وی تصری
ــوع و  ــراوان و متن ــادن ف ــارض، مع ــیع و بالمع ــی وس ــی، اراض صنعت
نیــروی انســانی متخصــص و تحصیل کــرده اســت کــه بایــد تــالش 
ــی و  ــزرگ، نقشــش را در ســطح مل ــع ب ــا اســتقرار صنای ــا ب ــم ت کنی

ــد. ــا کن ــوار ایف ــت اســتان های همج جــذب جمعی
اســتاندار ســمنان بــا بیــان اینکه ســاالنه نزدیک بــه ۲۵ میلیــون نفر از 
زائــران حریــم رضــوی از اســتان عبــور می کننــد خاطرنشــان ســاخت: 
فرصــت بزرگــی در حــوزه گردشــگری پیــش روی مــان قــرار گرفتــه که 

بایــد از آن بهــره ببریم.
آشــناگر صنعــت، معــدن و گردشــگری را محورهــای توســعه اســتان 
اعــالم کــرد و افــزود: بایــد برای توســعه اســتان موانــع را برطــرف کنیم 
و اولیــن و بزرگ تریــن محدودیــت، همانگونــه کــه رئیس جمهــور چــه 
در جریــان ســفر بــه اســتان و چــه در جلســه هیئــت وزیــران تأکیــد 

داشــت، مســئله تأمیــن آب از منابــع خــارج از اســتان اســت.

زهرا افضلیان
Z.Afzaleian@eskimia.ir

یزد

محمدرضــا میرحیــدری، فرمانــده انتظامــی اســتان در مراســم 
شــروع طــرح زمســتانی پلیــس راه اســتان یــزد کــه بــا 
ــتاد  ــه در س ــی مربوط ــای خدمات ــتگاه ها و نهاده ــور دس حض
انتظامــی اســتان اجــرا شــد، ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطــره 
ــن  ــا ضم ــالش دارد ت ــس ت ــروز پلی ــت: ام ــار داش ــهدا اظه ش
خدمت رســانی بــه مــردم و ایجــاد آرامــش خاطــر آنهــا در 

ــد. ــب کن ــز کس ــال را نی ــد متع ــت خداون ــه، رضای جامع
ــتان  ــاه در اس ــرح از ۲۲ آذرم ــن ط ــاز ای ــه آغ ــاره ب ــا اش وی ب
افــزود: امیدواریــم بــا شــروع ایــن طــرح و بــا همــکاری همــه 
ــی،  ــات جرح ــش تصادف ــاهد کاه ــئول، ش ــتگاه های مس دس
ســوانح  از  ناشــی  مالــی  و خســارت های  جانــی  تلفــات 
ــر بــرون شــهری اســتان   رانندگــی بــرای مــردم در ســطح معاب

باشیم.
میرحیــدری طــرح زمســتانی پلیــس راه اســتان یــزد را در 
ــای  ــک محوره ــت ترافی ــود مدیری ــی و بهب ــتای هم افزای راس
بــرون شــهری اســتان یــزد برشــمرد و گفــت: بایــد بــا همدلــی 
ــه  ــی، زمین ــتگاه های دولت ــه دس ــن هم ــگ بی ــاط تنگاتن و ارتب

ــم  ــالب را فراه ــام و انق ــردم از نظ ــش م ــش از پی ــت بی رضای
ــازیم. س

وی تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه شــروع فصــل جدیــد، 
مأموریت هــای پلیــس نیــز تغییــر خواهــد کــرد کــه پلیــس راه و 
راهــور بایــد آمادگــی الزم را در بحــث کنتــرل ترافیــک و همچنین 
پیشــگیری از بــروز ســوانح و حــوادث رانندگــی داشــته باشــند.

میرحیــدری ضمــن اشــاره بــه اســتقرار پلیــس راه اســتان در ۹ 
نقطــه حادثه خیــز و برف گیــر افــزود: بــا تــالش کارکنــان پلیــس 
ــش  ــاهد کاه ــون، ش ــاری تاکن ــال ج ــدای س ــتان از ابت راه اس
۱۷ درصــدی تلفــات ناشــی از تصادفــات در ســطح جاده هــای 

اســتان هســتیم.
ــد  ــور بای ــس راه و راه ــه پلی وی خاطرنشــان ســاخت: مجموع
بــا همپوشــانی و تعامــل الزم بــا دســتگاه های بــرون ســازمانی 
دخیــل در ایــن امــر، پیش بینــی و اقدامــات الزم را در خصــوص 

رفــع مشــکالت ترافیکــی داشــته باشــند.
فرمانــده انتظامــی اســتان یــزد در خاتمــه با بیــان اینکــه از امروز 
طــرح زمســتانه در محورهــا و معابــری کــه نیــاز به حضــور عوامل 
پلیــس و امــدادی دارد، آغــاز می شــود از تــالش و جدیــت همــه 

دســتگاه های مســئول در ایــن طــرح قدردانــی کرد.

اردبیل
esfahan.kimia@gmail.com

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اردبیــل گفــت: از ابتــدای امســال 
ــه  ــگاه در زمین ــن دانش ــدات ای ــد تعه ــش از ۷۲ درص ــون، بی تاکن

ایجــاد شــغل و اشــتغالزایی اســتان محقــق شــده اســت.
ــم  ــری در مراس ــوان اکب ــدرت اخ ــر، ق ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
ــور در  ــرب کش ــمال غ ــالمت ش ــی س ــداد کارآفرین ــه روی اختتامی
دانشــگاه علــوم پزشــکی اردبیــل افــزود: امســال ایجــاد هــزار و ۳۰۰ 
شــغل از ســوی اســتانداری اردبیــل بــه ایــن دانشــگاه تکلیف شــده 

کــه از ایــن تعــداد تاکنــون ۹۳۱ شــغل ایجــاد شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه از مجمــوع اشــتغال ایجــاد شــده ۷۴۱ شــغل 
در پنجــره واحــد ثبــت شــده اســت، ادامــه داد: ۱۴۰ شــغل نیــز در 

ــت و راســتی آزمایی اســت. ــه ثب مرحل
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اردبیــل تأکیــد کــرد کــه تــالش 
می شــود مابقــی تعهــدات امســال در زمینــه اشــتغالزایی نیــز بــه 
ــا ایــن دانشــگاه نقــش خــود را در توســعه  زودی محقــق شــود ت

اشــتغالزایی و رفــع بیــکاری اســتان ایفــا کنــد.
وی بــا اشــاره بــه برگــزاری کارآفرینــی ســالمت شــمال غرب کشــور 

در دانشــگاه علــوم پزشــکی اردبیــل یــادآور شــد: پیــام ایــن رویــداد 
ایــن اســت کــه دانشــگاه ها نیــز بایــد در بحــث کارآفرینــی، تولیــد 

اشــتغال و خلــق ثــروت تأثیرگذار باشــند.
ــرای  ــی ب ــالمت را فرصت ــی س ــداد کارآفرین ــری، روی ــوان اکب اخ
ــالش  ــد ت ــد: بای ــادآور ش ــت و ی ــر دانس ــای برت ــی ایده ه معرف
ــی  ــتگاه های اجرای ــرمایه گذاران و دس ــت س ــا حمای ــا ب ــود ت ش
ــده و موجــب رشــد  ــه عمــل و اجــرا درآم ــه مرحل ــا ب ــن ایده ه ای

ــود. ــه ش ــروت در جامع ــتغالزایی و ث ــادی، اش اقتص
ــد  ــتغالزایی و تولی ــادی و اش ــد اقتص ــتای رش ــت در راس وی حرک
ثــروت و در نهایــت، توســعه اســتان را از اهــداف ایــن رویدادهــای 
کارآفرینــی برشــمرد و بیــان داشــت: در ایــن خصــوص دانشــگاه 
علــوم پزشــکی، نقــش خــود را بــا حمایــت مرکــز رشــد دانشــگاه 
از کارآفرینــی و از نــوع آوران و شــرکت های دانش بنیــان ایفــا 

می کنــد.
ــرد  ــدواری ک ــراز امی ــل اب ــکی اردبی ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
کــه ایــن دانشــگاه در آینــده بــا حرکــت در مســیر فــوق، گام هــای 
بیشــتری در توســعه علمــی و اقتصــادی و نیز اشــتغالزایی اســتان 

بــردارد.

محمد توکلی
M.Tavakoli@eskimia.ir

قم

ــم از  ــتان ق ــران در اس ــر ای ــنه مه ــک قرض الحس ــعب بان ــر ش مدی
ــه  ــنه ازدواج ب ــهیالت قرض الحس ــال تس ــارد ری ــت ۳۷۱ میلی پرداخ
ــر  ــنه مه ــک قرض الحس ــت: بان ــر داد و گف ــم خب ــتان ق ــان اس جوان
ــهیالتی  ــای تس ــوردار، طرح ه ــار کم برخ ــت از اقش ــرای حمای ــران ب ای

ــد. ــه می کن ــدی را ارائ جدی
ســید حســین دامــادی بــه مناســبت فرارســیدن یازدهمیــن ســالروز 
تأســیس بانــک قرض الحســنه مهــر ایــران در نشســت خبــری 
ــران  ــر ای ــنه مه ــک قرص الحس ــت: بان ــتان گف ــگاران اس ــا خبرن ب
ــه  ــک ب ــدف کم ــا ه ــگ قرض الحســنه و ب در راســتای اشــاعه فرهن
ــر  ــف و کمت ــار ضعی ــت از اقش ــادی و حمای ــت اقتص ــراری عدال برق

ــت. ــه اس ــکل گرفت ــه ش ــوردار جامع برخ
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه پرداخــت تســهیالت قرض الحســنه در 
راســتای کمــک بــه نیازمنــدان و رفــع دغدغه هــای مالــی آنهــا بــوده 
اســت، افــزود: در حــال حاضــر ایــن بانــک دارای ۵۲۷ شــعبه فعــال 
ــون توانســته ۳  ــدو تأســیس تاکن در ۳۰۸ شــهر کشــور اســت و از ب
میلیــون و ۹۳۷ هــزار فقــره تســهیالت قرض الحســنه بــه ارزش 
 ۳۰۲ هــزار و ۲۶۴ میلیــارد ریــال در کل کشــور پرداخــت نمایــد

کــه ســهم اســتان قم در ایــن زمینــه، ۱۱۴ هــزار و ۶۹۸ فقره تســهیالت 
قرض الحســنه بــه ارزش ۷ هــزار و ۳۴۰ میلیــارد ریال اســت.

دامــادی بیــان کــرد: از کل تســهیالت قرض الحســنه پرداخــت شــده 
ــال آن  ــارد ری ــغ ۳۷۱ میلی ــم، مبل ــتان ق ــک در اس ــن بان ــوی ای از س
تســهیالت قرض الحســنه ازدواج بــه جوانــان بــوده اســت. همچنین در 
زمینــه کارآفرینــی و رونــق اشــتغال هــم، ایــن بانک در ســطح اســتان 
قــم عملکــرد مناســبی از طریــق پرداخــت تســهیالت قرض الحســنه 

داشــته اســت.
وی بــا اشــاره بــه اجــرای طرح هــای جدیــد تســهیالتی در ایــن بانــک 
بیــان کــرد: طــرح تســهیالتی »مهــر زریــن« در راســتای سیاســت های 
اعتبــاری بانــک و بــا هــدف رفــع نیازهــای ضــروری آحــاد جامعــه از 
ــده  ــرا ش ــی و اج ــنه طراح ــهیالت قرض الحس ــت تس ــق پرداخ طری

اســت.
دامــادی بــا بیــان اینکــه مبلــغ تســهیالت قرض الحســنه در طرح هــای 
ــون آن از محــل  ــه ۲۰ میلی ــون ک ــا ۴۰ میلی ــرد ت ــر ف ــرای ه ــور ب مذک
منابــع داخلــی بانــک و ۲۰ میلیــون تومــان دیگــرآن از محــل ســرفصل 
بانکــداری اجتماعــی پرداخــت می شــود، افــزود: مــدت بازپرداخــت 
اقســاط ایــن طــرح ۲۴ ماهــه و ۳۶ ماهــه بــوده و نــرخ کارمــزد ایــن 

تســهیالت نیــز ۴ درصــد اســت.

صنعت،معدنوگردشگریمحورهایاصلیتوسعه
استانسمنان
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ــت  ــه مدیری ــه اینک ــاره ب ــا اش ــالمی ب ــورای اس ــس ش ــاد در مجل ــت و عنبرآب ــده جیرف نماین
ــرده و  ــاد ک ــاز را ایج ــای غیرمج ــه ای از چاه ه ــف، منظوم ــی در ادوار مختل ــع آب ــح مناب ناصحی
کنتــرل منابــع آبــی از دســت متولیــان امــر خــارج شــده اســت، بیــان کــرد: خــاک و محیــط 
زیســت اســتان کرمــان وضعیــت خوبــی را تجربــه نمی کنــد و دومیــن اســتان ریزگــردی کشــور 

ــد.  ــردم خــاک تنفــس می کنن هســتیم، م
یحیــی کمالی پــور در جلســه شــورای اداری اســتان کرمــان، بــا بیــان اینکــه حــال اســتان کرمــان 
خیلــی خــوب نیســت و وظیفــه داریــم مــواردی را مطــرح کنیــم کــه از مشــکالت مردم گره گشــا 
باشــد، ادامــه داد: زنجیــره منتهــی بــه حیــات در اســتان کرمــان در حــال نابــودی اســت و کرمان 
در حــوزه آب جــزء مشــکل دارترین اســتان های کشــور اســت و در شــرایط بحرانــی قــرار داریــم. 
ــه  ــود هم ــت: باوج ــالمی گف ــورای اس ــس ش ــت در مجل ــاد و جیرف ــردم عنبرآب ــده م نماین
تالش هــای صــورت گرفتــه در حــوزه امنیــت، قاچــاق مــواد مخــدر، قاچــاق افاغنــه، ســوخت و 
دام کرمــان را بــه یکــی از اســتان های پرخطــر تبدیــل کــرده و امنیــت غذایــی مــا در رتبه بنــدی، 
جــزء نامناســب ها اعــالم شــده کــه امیدواریــم اســتاندار و مدیــران اجرایــی بــرای رفــع دغدغــه 
مــردم تــالش کننــد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه بنابــر آمــار اعــالم شــده، ۱۱ و نیــم درصــد رشــد 
ــر  ــگاه عمیق ت ــتار ن ــد، خواس ــکل دارن ــت مش ــردم در معیش ــم و م ــتان داری ــکاری را در اس بی
مســئوالن بــه جنــوب اســتان کرمــان شــد و در پایــان گفــت: در زمینه دولــت الکترونیــک باید به 
کوچــک شــدن دولــت، تجمیــع و بــه روز شــدن اطالعــات و کاهــش فســاد اداری برســیم کــه در 

ــتند. ــی هس ــع اساس ــا دو مان ــده و خدمات گیرنده ه ــن راه، خدمات دهن ای

بوشهر
esfahan.kimia@gmail.com

مدیــرکل تبلیغــات اســالمی بوشــهر از تدویــن کتابچــه دســتاوردهای چهــل ســاله قرآنــی 
اســتان خبــر داد.

بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، حجت االســالم عبدالرضــا سروســتانی در دومیــن جلســه کمیته 
قــرآن دهــه فجــر انقالب اســالمی اســتان بوشــهر اظهــار داشــت: اداره کل تبلیغات اســالمی 
اســتان، ریاســت دو کمیتــه تشــکل های مردمــی و قرآنــی دهــه فجــر اســتان را بــر عهــده 

دارد. 
مدیــرکل تبلیغــات اســالمی بوشــهر خاطرنشــان کــرد: در همیــن راســتا با همــکاری اعضای 
کمیتــه قرآنــی، ســعی بــر تدویــن کتابچــه عملکــرد قرآنــی اســتان و فعالیت هــای انجــام 

گرفتــه در چهــل ســال از انقــالب شــکوهمند اســالمی داریــم. 
ــف،  ــی، ادارات مختل ــی مردم ــدد قرآن ــز متع ــه داد: مراک حجت االســالم سروســتانی ادام
حوزه هــای علمیــه، دانشــگاه ها، و ســایر دســتگاه ها و مراکــز قرآنــی بــه فعالیــت در زمینــه 

ترویــج فرهنــگ نورانــی قــرآن کریــم مشــغول هســتند. 
ــی ســتاد دهــه فجــر  ــه قرآن ــا اســتفاده از همیــن ظرفیت هــا در کمیت ــد کــرد: ب وی تأکی

ــی انجــام خواهــد شــد.  اســتان، کار تدویــن عملکــرد دســتاوردهای چهــل ســاله قرآن
نصــرهللا شــفیعی رئیــس شــورای هماهنگــی انقــالب اســالمی اســتان بوشــهر نیــز در ایــن 
نشســت در ســخنانی بــا اشــاره بــه اینکــه همــه مــردم بــه فرهنــگ قرآنــی محتاج هســتند 
افــزود: در پرتــو جمهــوری اســالمی اقدامــات مؤثــری در بحــث قرآنــی انجــام گرفتــه؛ ولــی 

هنــوز تــا تحقــق منویــات مقــام معظــم رهبــری فاصلــه داریــم. 

ایالم
esfahan.kimia@gmail.com

فرمانــده یــگان حفاظــت میــراث فرهنگــی ایــالم از دســتگیری دو بانــد حفــاران غیرمجــاز آثار 
تاریخــی در بخــش ســراب میمــه زرین آبــاد شهرســتان دهلــران و منطقــه بانخشــک بخــش 

چــوار شهرســتان ایــالم خبــر داد.
سیدحســین محمــدی بــا اعــالم ایــن خبــر اظهــار داشــت: بامــداد روز جمعــه ۲۳ آذر مــاه 
ــا همــکاری کالنتــری ۱۳ بخــش ســراب میمــه موفــق شــدند یــک  مأمــوران ایــن یــگان ب
بانــد حفــاری غیرمجــاز بــه تعــداد ســه نفــر را کــه شــبانه در مناطــق تاریخــی واقــع در غــرب 
بخــش ســراب میمــه زرین آبــاد شهرســتان دهلــران اقــدام بــه حفــاری می کردند را دســتگیر 
ــا ابــزار و ادوات حفــاری را از متخلفــان کشــف و خــودرو آنــان را  و یــک دســتگاه فلزیــاب ب

نیــز توقیــف کننــد.
ــا  ــز ب ــته نی ــب گذش ــزود: ش ــالم اف ــتان ای ــی اس ــراث فرهنگ ــت می ــگان حفاظ ــده ی فرمان
ــر  ــد دیگ ــک بان ــالم، ی ــری بخــش چــوار شهرســتان ای ــی کالنت ــوران انتظام ــکاری مأم هم

ــدند.  ــتگیر ش ــوار دس ــش چ ــک بخ ــه بانخش ــاز در منطق ــاران غیرمج حف
وی تصریــح کــرد: در ایــن راســتا، شــش نفــر دســتگیر و دو دســتگاه خــودرو آنــان نیــز توقیف 
شــد.فرمانده یــگان حفاظــت میــراث فرهنگــی اســتان گفــت: متهمــان بــه همــکاران انتظامی 

تحویــل و ســیر مراحــل قضایــی آن در دســتور کار قــرار دارد.
محمــدی تأکیــد کــرد: هرگونــه حفــاری و کاوش بــرای دســتیابی بــه اشــیا تاریخــی، ممنــوع 
و جــرم محســوب می شــود و فــرد خاطــی در صــورت اســتفاده از فلزیــاب بــه اشــد مجــازات 

مقــرر در قانــون محکــوم خواهــد شــد.

مردمکرمان
خاکتنفسمیکنند

دستاوردهای۴۰سالهقرآنیاستانبوشهر
تدوینمیشود
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اخبارکوتاه

پخشیکسریالکرهای
شبکهدو از

ســریال کــره ای »خانــواده جدیــد« بــه عنــوان ســریال 
ظهرگاهــی شــبکه دو ســیما، راهــی آنتــن شــد. 

بــه گــزارش روابــط عمومی شــبکه دو، مجموعــه تلویزیونی 
ــه  ــر هفت ــنبه ه ــا چهارش ــنبه ت ــد« از ش ــواده جدی »خان
ــد از  ــح روز بع ــاعت ۷ صب ــش و س ــاعت 13:45 پخ س

ــود.  ــش می ش ــیما بازپخ ــبکه دو س ش
ــوهر  ــک زن و ش ــتان ی ــد« داس ــواده جدی ــریال »خان س
ــه  ــری« اســت ک ــون هــی« و »ت ــای »ی ــه نام ه جــوان ب
ــده  ــی« تهیه کنن ــون ه ــد. »ی ــی دارن ــاد و آرام ــی ش زندگ

ــری« پزشــک اســت.  ــون و »ت تلویزی
ــری«، پســر بچــه ای  داســتان از ایــن قــرار اســت کــه »ت
ــدی  ــه فرزن ــواده ای ب ــط خان ــوده و توس ــت ب بی سرپرس
قبــول شــده و پــس از پایــان تحصیــل در خــارج از کشــور، 
بــه کــره برگشــته تــا خانــواده اش را پیــدا کنــد. ایــن زوج 
ــا  ــن ج ــد و ای ــکان می کنن ــل م ــد نق ــه ای جدی ــه خان ب
مشــکالت فراوانــی بــا خانــواده صاحب خانــه خــود دارنــد 
کــه زندگــی آرام آنهــا را تحــت تأثیــر قــرار داده و متحــول 

می کنــد ... . 

حسنفتحی
بهدنبالساختشهرزاد4

حســن فتحــی، کارگــردان ســریال شــهرزاد قبــال گفتــه بــود 
خیلــی دوســت دارد شــهرزاد چهــار را هــم بســازد. 

ــران  ــی از بازیگ ــر، یک ــن ناصرنصی ــر را رامی ــن خب ــاال ای ح
شــهرزاد هــم تکــرار کــرده و گفتــه فتحــی به شــدت دوســت 

دارد فصــل چهــارم شــهرزاد را جلــوی دوربیــن ببــرد. 
ــاره  ــدی درب ــی ج ــوز صحبت ــت: هن ــر گف ــن ناصرنصی رامی
ســاخت ســریال شــهرزاد چهــار نشــده؛ امــا حســن فتحــی 
ــه ســاخت فصــل  ــد ب ــه شــدت عالقه من ــر، ب ــردان اث کارگ
چهــارم ایــن مجموعــه اســت، البتــه ســاخت فصــل چهــارم 
شــهرزاد بــه عوامــل بســیاری بســتگی دارد کــه اولیــن مــورد 

آن حــذف ترکیــب بازیگــران ایــن مجموعــه اســت. 
ــه داد:  ــتا ادام ــن راس ــهرزاد« در همی ــریال »ش ــر س بازیگ
پــس از پایــان شــهرزاد ســه، اکثــر بازیگــران ایــن ســریال 
پخــش شــدند و هــم اکنــون هــر کــدام در جایــی مشــغول 
ــا آنجــا کــه می دانــم حســن  ــه کار و فعالیــت هســتند. ت ب
فتحــی طــرح و ایــده اصلــی شــهرزاد چهــار را بــه صــورت 
کامــل آمــاده کــرده؛ امــا هنــوز اقــدام عملــی بــرای شــروع 
پیــش تولیــد نشــده و فیلمنامــه ای بــه بازیگران داده نشــده 

اســت.

اخبارهنری

زخمشمشیر،بازیگران»شاهلیر«را
بیمهکرد

ــر  ــدن بازیگ ــی ش ــا زخم ــت: ب ــاه لیر« گف ــش »ش ــردان نمای کارگ
نقــش »ادمونــد« در ایــن نمایــش، بازیگــران »شــاه لیــر« تــا آخریــن 

ــوند.  ــه می ش ــرا بیم روز اج
مســعود دلخــواه کــه ایــن شــب ها نمــاش »شــاه لیــر« را در ســالن 
اصلــی تئاتــر شــهر روی صحنــه می بــرد، در گفت وگــو بــا ایســنا ضمــن 
تأییــد آســیب دیــدن محمدرضــا علی اکبــری، بازیگــر نقــش »ادموند« 
روی صحنــه و زخمــی شــدن پیشــانی او بــا شمشــیر در حیــن اجــرای 
شــب ۲1 آذر، بیــان کــرد: عــالوه بــر ایــن اتفــاق در اجــرای همان شــب، 
مجیــد قنبــری بازیگــر نقــش یکــی از شــوالیه ها نیــز دچار افت فشــار 
شــد، بــه همیــن دلیــل تصمیــم گرفتیم تمــام اعضــای گــروه تــا پایان 

اجــرا بیمه شــوند. 
او تأکیــد کــرد: بنابرایــن اکنــون در حــال مذاکــره بــا یکــی از 
شــرکت های بیمــه هســتیم تــا همــه 1۰۰ نفــر بازیگــر ایــن تئاتــر بیمــه 

ــوند.  ش
ایــن کارگــردان بــا بیــان اینکــه در اجــرای پنجشــبه ۲۲ آذرمــاه نیــز بــه 
دلیــل تجویــز پزشــک، علــی اکبــری بازیگــر نقــش ادمونــد بــه دلیــل 
ــاد  ــزود: خوشــبختانه خطــر زی آســیب وارد شــده، اجــرا نداشــت، اف
جــدی نیســت، فقــط وی بایــد چنــد روز دیگــر اســتراحت کنــد؛ امــا 
ــد روز  ــا چن ــم ت ــرد و امیدواری ــد جــای او را بگی ــچ کــس نمی توان هی

آینــده بــه اجــرای خــود برگــردد.

فرهنگستانهنر حیدریاندر
حکمگرفت

گــروه تخصصــی ســینمای فرهنگســتان هنر بــا ریاســت محمدمهدی 
حیدریــان و بــا عضویت اســتادان ســینما بــا حکم علیرضا اســماعیلی، 

سرپرســت این فرهنگســتان تشــکیل شد. 
ــه موجــب حکــم  ــر، ب ــط عمومــی فرهنگســتان هن ــزارش رواب ــه گ ب
ــدی  ــر، محمدمه ــتان هن ــت فرهنگس ــماعیلی سرپرس ــا اس علیرض
حیدریــان، تهیه کننــده و رئیــس ســابق ســازمان ســینمایی بــه ســمت 

ریاســت گــروه ســینمایی ایــن فرهنگســتان منصــوب شــد. 
محمدمهــدی حیدریــان تاکنــون ســمت های مختلفــی در حــوزه هنــر 
داشــته اســت کــه از آن جملــه می تــوان بــه عضــو شــورای ارزشــیابی 
مشــاغل هنــری، عضــو شــورای سیاســت گذاری جشــنواره های 
ــر،  ــتان هن ــینمای فرهنگس ــی س ــروه تخصص ــس گ ــف، ، رئی مختل
مشــاور رئیــس ســازمان صــدا و ســیما، مشــاور وزیــر فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی و معــاون وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســالمی در امور ســینمایی و 
ســمعی و بصــری را نــام برد.همچنین طــی حکمی جداگانــه، منوچهر 
طیــاب، داریــوش مهرجویــی، مجیــد مجیــدی و ســیدمحمد بهشــتی 
از اعضــای پیوســته فرهنگســتان هنــر بــه عنــوان عضــو دائمــی گــروه 

ســینمای فرهنگســتان هنــر منصــوب شــدند.

ســریال »مــاه و غــزل« بــه تهیه کنندگــی محســن 
علی اکبــری کــه نــگارش فیلمنامــه آن بــه پایــان رســیده، 

ــت.  ــده اس ــه ش ــر گرفت ــال ۹۸ در نظ ــرم س ــرای مح ب
بــه گــزارش ســیما فیلــم، نــگارش ۹ قســمت از مجموعــه 
ــن  ــی محس ــه تهیه کنندگ ــزل« ب ــاه و غ ــی »م تلویزیون

ــت.  ــه اس ــان یافت ــری پای علی اکب
ــط  ــه آن توس ــه فیلمنام ــمتی ک ــه 1۰ قس ــن مجموع ای
ــرار اســت محــرم  ــی نوشــته شــده، ق سیدســعید رحمان
۹۸ روانــه آنتــن شــود. ســریال »مــاه و غــزل« بــا روایتــی 
تاریخــی و مذهبــی بــه مقطــع زمانــی دو ســال پــس از 
واقعــه عاشــورا و پیــش از قیــام مختــار می پــردازد، دورانی 
ــه در آن  ــات بنی امی ــه می شــود بیشــترین جنای ــه گفت ک

ــخ رخ داده اســت.  تاری
در همیــن راســتا در ایــن ســریال، »قیــام حــر« کــه یکــی 
ــوب  ــی محس ــع زمان ــن مقط ــات ای ــن اتفاق از مهم تری
می شــود، بســتر اصلــی قصــه ایــن ســریال عنــوان شــده 

اســت. 
ایــن مجموعــه کــه احتمــال تغییر نــام آن نیــز وجــود دارد، 
یــک پــروژه ســطح الــف اســت و بــرای نــگارش فیلمنامه 
آن چندیــن مــاه کار تحقیقاتــی از منابــع شــیعی و ســنی 

صــورت گرفتــه شــده اســت. 
ــر  ــرده ب ــالش ک ــزل« ت ــاه و غ ــگارش »م ــنده در ن نویس
اشــتراکات تأکیــد ویــژه داشــته باشــد. ایــن پــروژه 
تلویزیونــی پــس از بازنویســی فیلمنامــه و بــرآورد تولیــد، 
قــرار اســت اواخــر ســال جــاری، وارد مرحلــه پیــش تولید 
ــا، اواخــر  ــن برنامه ریزی ه ــش رفت شــود و در صــورت پی
فروردیــن و اوایــل اردیبهشــت ســال آینــده تصویربــرداری 
آن نیــز آغــاز شــود. همچنیــن مجموعــه تلویزیونــی »الــف 
بــه کارگردانــی اشــرفی زاده و تهیه کنندگــی  دزفــول« 
ــیما  ــز س ــات مرک ــر سفارش ــری از دیگ ــن علی اکب محس
فیلــم اســت که در 4۰ قســمت توســط مرجان اشــرفی زاده 

ــرار دارد. ــگارش ق در دســت ن

فهرســت فیلم هــای جشــنواره بین المللــی پالم اســپرینگز 
ــا حضــور فیلم هــای »عــرق ســرد«، »روزهــای  ــکا ب آمری

نارنجــی« و »جدایــی نــادر از ســیمین« اعــالم شــد. 
جشــنواره  دوره  ســی امین  ایندی وایــر،  بــه گــزارش 
بین المللــی فیلــم »پالــم اســپرینگز« ۲۰1۹ میزبــان ۲۲3 
فیلــم از ۷۸ کشــور جهــان خواهــد بــود. »عــرق ســرد« کــه 
ــز  ــو و اســتکهلم نی ــن در جشــنواره های توکی ــش از ای پی
ــردن  ــروج ک ــاره  ممنوع الخ ــت، درب ــته اس ــش داش نمای
ــی  ــت و تمام ــوهرش اس ــط ش ــکار زن توس ــک ورزش ی
ــد  ــر کاندی ــم فج ــنواره  فیل ــم در جش ــن فیل ــران ای بازیگ
دریافت ســیمرغ شــدند. همچنیــن امیر جدیدی و ســحر 
دولتشــاهی بــرای بــازی در ایــن فیلــم، موفــق بــه دریافت 
ســیمرغ بلوریــن بهتریــن بازیگــر نقــش اول مــرد و نقش 

مکمــل زن شــدند. 
ــینمایی آرش  ــر س ــن اث ــی« اولی ــای نارنج ــم »روزه فیل
الهوتــی، دربــاره آبــان، زنــی 45 ســاله اســت کــه واســطه 

اســتخدام کارگــران فصلــی اســت. ایــن فیلــم پیــش از 
ایــن در جشــنواره »مانهایــم« آلمــان برنــده ســه جایــزه از 

جملــه بهتریــن فیلــم شــده بــود. 
ــران احمــدی، علیرضــا  ــا، مه ــی مصف ــی، عل ــه تهران هدی
اســتادی، ژیــال شــاهی، رؤیــا حســینی، صــدف عســگری، 
لیلــی فرهادپــور، اکــرم علمــدار، امیــن گلســتانه و 
ــا در  ــتند. ام ــم هس ــن فیل ــران ای ــب بازیگ ــیامک ادی س
ــژه  ــه وی ــپرینگز ک ــنواره پالم اس ــش »canon« جش بخ
مهم تریــن آثــار ســینمای جهــان اســت نیــز فیلــم 
برنــده اســکار »جدایــی نــادر از ســیمین« بــه کارگردانــی 
ــداری  ــاری از ســینماگران نام ــار آث ــادی در کن ــر فره اصغ
ــه  ــه«، »جوزپ ــه«، »میشــائیل هانک ــر ژون چــون »ژان پی
تورناتــوره«، »آنگ لــی«، »کریســتوف کیشلوفســکی«، 
»آلنــم رنــه«، »فاتــح آکیــن«، »کریســتفور نــوالن«، 
ــش  ــه نمای ــو« و... ب ــگ ییم ــدا«، »ژان ــروکازو کورئی »هی

گذاشــته می شــود.

معــاون مبــارزه بــا ســرقت پلیــس آگاهی 
ناجــا از اجــرای مرحلــه چهــارم طــرح 
مبــارزه بــا ســارقان تــوأم بــا خشــونت در 
ــارق  ــتگیری ۹1 س ــور و دس ــر کش سراس

ــر داد.  ــن خب خش
ــه گــزارش فــارس، رضــا مــؤذن معــاون  ب
ــا ســرقت پلیــس آگاهــی ناجــا  مبــارزه ب
اجــرای طــرح مبــارزه بــا ســرقت های 
ــا خشــونت را یکــی از برنامه هــای  ــوأم ب ت

پلیــس آگاهــی برشــمرد و اظهــار داشــت: 
در راســتای تحقــق اهــداف قــرارگاه مرکزی 
ــن  ــارم ای ــه چه ــا ســرقت، مرحل ــارزه ب مب
خیابانــی،  زورگیــری  جملــه  از  طــرح 
ــرقت  ــف، س ــه عن ــرقت ب ــی، س کیف قاپ
تحــت پوشــش مأمــور و شناســایی و 

دســتگیری ســارقان خشــن بــه مــدت ۲ 
ــد.  ــرا در آم ــه اج ــور ب ــر کش روز در سراس
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن طــرح، ۹1 
ســارق خشــن دســتگیر شــدند کــه 
متهمــان بــه ۲45 فقــره ســرقت اعتــراف 
کردنــد، گفــت: در بررســی ســوابق متهمان 

مشــخص شــد 53 درصــد از ســارقان، 
ســابقه دار و 4۷ درصــد از آنهــا فاقد ســابقه 

بوده انــد. 
معــاون مبــارزه بــا ســرقت پلیــس آگاهی 
ــر ضــرورت آگاه ســازی  ــد ب ــا تأکی ناجــا ب
مــردم و دعــوت بــه رعایت مــوارد حفاظتی 

و امنیتــی برای پیشــگیری از ســرقت های 
خشــن، خاطرنشــان کــرد: افزایــش هزینه 
ــف  ــکل های مختل ــه ش ــرم ب ــکاب ج ارت
ــی، تشــدید  ــکاری دســتگاه قضای ــا هم ب
مجــازات ســارقان بــه عنــف و ســلب 
ــاد  ــان و ایج ــی از آن ــازات حبس زدای امتی
شــرایط الزم بــرای بازگشــت مجرمــان 
ــه زندگــی عــادی نقــش بــه ســزایی در  ب

ــرقت ها دارد. ــه س ــن گون ــش ای کاه

گروه فرهنگدامون رشیدزاده
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فیلــم »گــرگ بــازی« اولیــن ســاخته عبــاس 
نظام دوســت فیلــم متفاوتــی اســت. »گــرگ بــازی« 
از آن دســت فیلم هایــی اســت کــه در ســینمای 
ایــران کمتــر ســاخته می شــود و شــاید همیــن کمتــر 
ــورد  ــم م ــر ه ــا کمت ــده ت ــث ش ــدن باع ــاخته ش س

ــرد.  ــرار گی توجــه ق
اگــر بــه ســینمای اروپــا بــه خصــوص آلمــان عالقــه 
داشــته باشــید احتمــاال »گــرگ بــازی« یکــی 
از فیلم هــای مــورد عالقــه شــما خواهــد بــود. 
مخاطبــان حرفه ای تــر ســینما قطعــا آشــنایی کاملــی 
ــرای کســانی کــه  ــا ب ــد؛ ام ــا ســینمای آلمــان دارن ب
بــا ایــن ســینما آشــنایی ندارنــد بایــد گفــت فیلــم، 
ــکل  ــد ش ــر از تردی ــی پ ــوز و در فضای ــتانی مرم داس
ــای  ــی ج ــر کارآگاه ــر تریل ــته ژان ــرد و در دس می گی
ــور  ــم ن ــک و ک ــا تاری ــازی عمدت ــرد. فضاس می گی
فیلــم، کمــک شــایانی بــه فضاســازی کــرده و روابــط 
عجیــب آدم هــا بــا هم ذهــن مخاطــب را درگیــر خود 

می کنــد.
بســتر اصلــی قصــه بــر بــازی مافیــا شــکل می گیــرد 

ــه  ــازی را تجرب ــن ب ــه ای ــانی ک ــرای کس ــاید ب و ش
ــازی  ــح ب ــا توضی ــگ باشــد؛ ام ــی گن ــد اندک نکرده ان
بــه انــدازه ای هســت کــه مخاطــب دچــار ســردرگمی 

نشــود.
داســتان فیلــم، روایتگــر چنــد جــوان هنرمنــد و فعال 
نمایشــی )تئاتــر( هســت که یــک ســوژه نــاب دارند؛ 
ولــی هیــچ ســرمایه گذاری پیــدا نمی شــود کــه روی 
ــا  ــروه )ب ــر گ ــد. رهب ــرمایه گذاری کن ــا س ــوژه آنه س
ــا  ــری )ب ــا دکت ــان( ســرانجام ب ــگار جواهری ــازی ن ب
بــازی علــی مصفــا( مالقــات می کنــد کــه بــه او ابــراز 
ــرمایه گذاری  ــش س ــن نمای ــا در ای ــرده ت ــل ک تمای

 . کند
قــرار بــر ایــن می شــود کــه دکتــر بــه همــراه 
همســرش بــه دیــدار تیــم نمایشــی بیایند و یــک بار 
بازی شــان را از نزدیــک نظاره گــر باشــند. بچه هــا 
ــوند و  ــع می ش ــروه جم ــر گ ــی رهب ــه موروث در خان
بــا آمــدن دکتــر و همســرش، همــا )بــا بــازی هانیــه 
توســلی( داســتان نمایــش خــود را بازگــو می کننــد.

نمایشــنامه اقتباســی اســت از بــازی مافیــا کــه 
اســت.  گرگ بــازی  نامــش 

در ایــن بــازی عــده ای گــرگ هســتند، یــک نفــر ناظر 

)یــا همــان خــدا در بــازی مافیــا( و دو نفــر هــم بــه 
ترتیــب جادوگــر و پیشــگو. بازیکنــان بایــد در مراحــل 
ــد و بیــن اعضــای  مختلــف، چشــمان خــود را ببندن
شــرکت کننده گرگ هــا را شناســایی کننــد، از آن ســو 
گرگ هــا هــم بایــد ســعی کننــد جادوگــر و پیشــگو 
ــه  ــن روال ادام ــه همی ــازی ب ــد و ب ــایی کنن  را شناس

دارد. ناظر حق دخالت در روند بازی را ندارد.
ــاز  ــرش آغ ــر و همس ــراه دکت ــه هم ــروه ب ــازی گ ب
می شــود؛ ولــی گویــا شــرکت کنندگان بیشــتر از 
آنکــه ایــن موضــوع را یــک بــازی بداننــد، آن را خیلی 
ــی را  ــخصی زندگ ــای ش ــد و عقده ه ــدی گرفته ان ج
ــی  ــن، فلش بک های ــن بی ــد. در ای ــازی می کنن وارد ب
ــل  ــا دلی ــود ت ــخصیت ها زده می ش ــته ش ــه گذش ب

رفتارهــا بهتــر مشــخص شــود.
 اینکــه خــط ســیر اصلــی روایــت، بــازی مافیــا باشــد 
انتخــاب بســیار درســت و خالقانه ایســت؛ امــا اینکــه 
فیلمســاز تــا چــه حــد توانســته از ایــن انتخــاب بهــره 

گیــرد جــای پرســش دارد. 
بــه زعــم مــن، ارتبــاط و اتصــال بــازی بــا اتفاقاتــی که 
ــم رخ  ــی فیل ــرای شــخصیت های اصل قــرار اســت ب
 دهــد آن قــدر کــه بایــد خــوب از آب درنیامــده اســت 

و در نهایــت نیــز پایــان بــازِ فیلــم، مخاطــب را دچــار 
بــه  )پرداختــن  می کنــد.  بیشــتری  ســردرگمی 
ــتان  ــن داس ــو رفت ــه ل ــردرگمی ها ب ــن س ــل ای دلی
می انجامیــد بــه همیــن دلیــل هــم ترجیــح دادیــم 
ــودداری  ــه آن خ ــن ب ــب از پرداخت ــن مطل ــا در ای ت

ــم( کنی
»گــرگ بــازی« فــارغ از اشــکاالت فیلمنامــه اش، از 
دیگــر جهــات، فیلــم درخــور توجــه و احترامی اســت. 
انتخــاب درســت زوایــای دوربیــن، طراحــی درســت 
و خــوب صحنــه و لبــاس، میزانســن خــوب و دقیــق 
و موفقیــت نســبی کارگــردان در هدایــت بازیگــران از 

نقــاط قــوت کار اســت.
بــازی بازیگــران فیلم بســیار خــوب اســت و بازیگران 
ــم  ــری ه ــای بهت ــده اش، بازی ه ــر شناخته ش کمت
ــوط  ــم مرب ــازی فیل ــن ب ــاید تکراری تری ــد. ش دارن

بــه نــگار جواهریــان باشــد. در عــوض، علــی مصفــا 
درخشــان ظاهــر شــده و با پرســونای همیشــگی اش 

تفاوت هــای آشــکاری دارد. 
ــان،  ــعید چنگیزی ــودرزی، س ــان گ ــای احس بازی ه
ســهیال گلســتانی، فهمیــه امــن زاده و ... نیــز بســیار 
ــت  ــه باف ــر از هم ــت و مهم ت ــر اس ــوب و باورپذی خ
ــا بافــت  یکســان و یــک جنــس بازی هاســت کــه ب

ــم نیــز مطابقــت دارد.  و ســاختار کلــی فیل
در کل می تــوان گفــت گــرگ بــازی بــه عنــوان اولیــن 
اثــر کارگــردان، فیلمــی قابــل احتــرام اســت کــه قطعا 

ارزش یــک بــار دیــدن را دارد.
ــه  ــدن ب ــت در وارد ش ــاس نظام دوس ــجاعت عب ش
ژانــر جنایــی ســتودنی اســت و امیدواریــم فیلم هــای 
بیشــتری از ایــن کارگــردان جــوان در ایــن ژانــر 

ــم. ــران ببینی ــینمای ای ــده س فراموش ش

نقدوتحلیلفیلم»گرگبازی«ساختهعباسنظامدوست

بازی مرگ و زندگی 

هنر و رسانه

مجروح شدن خبرنگار شبکه العالم توسط صهیونیست ها
اســراء البحیصــی، خبرنــگار شــبکه خبــری العالــم در شــرق غــزه، ۲3 آذر بــر اثــر شــلیک نظامیــان 
اشــغالگر صهیونیســت مجــروح شــد. بــا توجــه بــه تصاویــر زنــده منتشــر شــده از شــکبه خبــری 
العالــم، خبرنــگار ایــن شــبکه در حالــی کــه لبــاس مخصــوص خبرنــگاری بــر تن داشــت و بــه راحتی 
از ســوی نظامیــان صهیونیســت قابــل تشــخیص بــود، هــدف گلوله پالســتیکی قــرار گرفتــه و مجروح 
شــده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه نظامیــان رژیــم صهیونیســتی پیــش از ایــن نیــز تیم هــای 
خبــری و امــدادی را در نــوار غــزه هــدف حملــه قــرار داده انــد. اســراء البحیصــی ۲5 اردیبهشــت ماه 
ســال جــاری هــم هــدف حملــه اشــغالگران قــرار گرفتــه بــود.  اقــدام محکــوم نظامیــان صهیونیســت 
ــگ، از  ــی جن ــری و حت ــای درگی ــگاران حاضــر در صحنه ه ــه خبرن ــرد ک در شــرایطی صــورت می گی

مصونیــت بین المللــی برخوردارنــد و نبایــد از ســوی نظامیــان مــورد هــدف قــرار گیرنــد.

»موی سیاِه خرِس زخمی« به صحنه می رود
جابر رمضانی، نمایش »موی سیاِه خرِس زخمی« را پس از شش ماه تمرین روی صحنه می برد.

گــروه تئاتــر »ســوراخ تــو دیــوار« در ســال 13۹۷ پــس از اجــرای نمایــش »نمی تونیــم راجــع  بهــش حــرف 
بزنیــم« در فســتیوال مالــزی و اکــران فیلــم »گلدن تایــم« در گــروه هنــر و تجربــه، قصــد دارد در هفته هــای 

پیــش رو، نمایشــی را بــه کارگردانــی جابــر رمضانــی روی صحنــه ببــرد. 
مــوی ســیاِه خــرِس زخمــی را جابــر رمضانــی و پیــام ســعیدی بــه صــورت مشــترک بــه نــگارش درآورده اند و 
مــدت زمــان آن صــد و بیســت دقیقــه اســت. تمــام بازیگــران ایــن نمایــش از فارغ التحصیــالن و برگزیــدگان 

تئاتــر دانشــگاهی چنــد ســال اخیر هســتند. 
جابــر رمضانــی، پیــش از ایــن نمایش هــای »تیــم شــنا« و »اســکیس« و همچنیــن نمایش هــای »صــدای 

آهســته  بــرف«، »نمی تونیــم راجــع بهــش حــرف بزنیــم« و »ســوراخ« را کارگردانــی کــرده اســت.

نکوداشت احترام برومند و مصطفی رحماندوست
آیین نکوداشت مصطفی رحماندوست و احترام برومند در جشنواره بین المللی قصه گویی برگزار می شود. 

بــه گــزارش ســتاد خبــری بیســت ویکمین جشــنواره بین المللــی قصه گویــی، آییــن نکوداشــت دو هنرمنــد صاحب نــام عرصــه ادب 
ــد روزهــای ۲۶ و ۲۹ آذرمــاه در بیســت ویکمین جشــنواره بین المللــی قصه گویــی  ــرام برومن ــر، مصطفــی رحماندوســت و احت و هن

برگــزار خواهــد شــد. 
احتــرام ســادات برومنــد یــزدی معــروف بــه احتــرام برومنــد متولــد 13۲۶، قصه گــو، مجــری تلویزیــون و بازیگــر ایرانــی اســت. او 

همســر داوود رشــیدی، مــادر لیلــی رشــیدی و خواهــر مرضیــه و راضیــه برومنــد اســت. 
ــه  ــن زمین ــه ســال ها در ای ــان اســت ک ــودکان و نوجوان ــای ک ــس و مترجــم کتاب ه ــز، شــاعر، قصه نوی ــی رحماندوســت نی مصطف
فعالیــت دارد. بیســت ویکمین جشــنواره بین المللــی قصه گویــی از تاریــخ ۲۶ تــا ۲۹ آذرمــاه بــه دبیــری ســروش صحــت در تهــران 

ــود. ــزار می ش برگ

ینگز، میزبان ۳ فیلم ایرانی جشنواره پالم اسپر

اجرای چهارمین مرحله کشوری مبارزه با سارقان خشن 

ین مراحل نگارش یال محرم ۹۸ در آخر سر

اجتماعی
اخبارکوتاه

جامعه

شریعتمداری:

اموالتأمیناجتماعی
حقالناساست

وزیــر رفــاه گفــت: جــرم دســت اندازی بــه بیت المــال 
ســنگین اســت و حتمــا بایــد برخــورد قاطــع و جــدی کــرد؛ 
امــا کوچک تریــن مســامحه و گذشــتی در ایــن بخــش در 
ــه  ــه ب ــاس ک ــه حق الن ــل حق خــوری و دســت درازی ب مقاب

ــه نیســت. ــت دســتمان اســت، پذیرفت امان
ــریعتمداری  ــنیم، محمــد ش ــه گــزارش خبرگــزاری تس ب
ــل شــرکت  ــه مدیرعام ــم و معارف ــل، تکری در مراســم تجلی
گفــت:  )شســتا(  اجتماعــی  تأمیــن  ســرمایه گذاری 
بــرای کارهــای  بــرای کارهــای ســخت،  مــا آمده ایــم 
واقعــی  حــل  نــگاه  مدیــری کــه  نیامده ایــم،  راحــت 
 مســائل را نداشــته باشــد بــه درد جمهــوری اســالمی 

نمی خورد. 
ــه  ــاختاری دارد ک ــه س ــن وزارتخان ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
بخــش عمــده ای از مــردم شــریف کشــور از پیــش از تولــد 
تــا پــس از وفــات بــا آن در ارتبــاط گســترده و نزدیــک قــرار 
دارنــد، گفــت: در ایــن دســتگاه صحبــت از حق النــاس 
ــت.  ــنگین تر اس ــت س ــه دول ــان در مجموع ــت و کارم اس
ثمــره عــرق جبیــن عــده ای بــه مــا بــه امانــت ســپرده شــده 
تــا آن را حفــظ کــرده و ارتقــاء دهیــم تــا در ایام بازنشســتگی 
از آن اســتفاده کننــد. قــدم برداشــتن در هــر گوشــه ای از این 

ــا مســئولیت ســنگین تری همــراه اســت. ــه ب وزارتخان

اطمینانخاطروزارتبهداشتاز
کیفیتتجهیزاتپزشکیایرانی

رئیــس اداره مهندســی و نگهــداری تجهیزات پزشــکی وزارت 
بهداشــت تأکیــد کــرد کــه ســامانه های آنالیــن و برخــط اداره 
ــورت  ــه ص ــزات را ب ــت تجهی ــکی، کیفی ــزات پزش کل تجهی
ــاد  ــردم و ایج ــالمت م ــن س ــدف تضمی ــا ه ــه ای ب لحظ

ــد. ــد می کنن ــدی رص رضایتمن
ــه  ــاره ب ــا اش ــی، ب ــیم تربت ــی، نس ــر فارس ــزارش خب ــه گ ب
اینکــه، ســامانه MDR آمــاده دریافــت گزارشــات مردمــی و 
ــی  ــت در خصــوص مشــکالت کیف ــده خدم ــز ارائه کنن مراک
ــت: در  ــت، گف ــکی اس ــزات پزش ــوالت تجهی ــی محص برخ
صــورت محــرز شــدن مشــکالت فنــی در محصــول از طریــق 
ایــن ســامانه، توزیــع آن محصــول متوقــف می شــود و 
ــا بررســی های  توزیــع شــده ها نیــز جمــع آوری می شــوند ت

ــرد.  ــات اصالحــی صــورت پذی الزم انجــام شــود و اقدام
رئیــس اداره مهندســی و نگهــداری تجهیــزات پزشــکی 
افــزود: عــالوه بــر ایــن، پایــش تجهیزات پزشــکی در ســطح 
ــکی  ــزات پزش ــان اداره کل تجهی ــوی کارشناس ــه از س عرض
و دانشــگاه های علــوم پزشــکی هــم انجــام می شــود؛ 
بنابرایــن مــردم و کادر درمانــی از کیفیــت و اســتانداردبودن 
تجهیــزات پزشــکی موجــود در ســطح عرضه اطمینــان خاطر 
داشــته باشــند؛ زیــرا کارشناســان اداره کل تجهیزات پزشــکی 
بــه صــورت لحظــه ای گزارشــات رســیده از ســامانه های 
آنالیــن و برخــط را مــورد بررســی قــرار داده و اقدامــات الزم 

را انجــام می دهنــد.

احتمالافزایشنرخجرائم
راهنماییورانندگی

رئیــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی ناجــا از احتمــال افزایــش نــرخ 
جرائــم راهنمایــی و رانندگــی خبــر داد.

 تقــی مهــری در گفت وگــو بــا ایســنا، دربــاره احتمــال افزایــش نــرخ 
جرائــم راهنمایــی و رانندگــی در قانــون بودجــه ســال آینده گفــت: برابر 
قانــون، هــر ســه ســال یکبــار بــا هماهنگــی وزرای کشــور، مســکن، راه 
و شهرســازی، دادگســتری و فرمانــده ناجا پیشــنهاداتی بــرای افزایش 
نــرخ جرائــم رانندگــی داده می شــود کــه امســال هــم در دســتور کار 
هســت کــه ایــن اتفــاق بیفتــد و برابــر قانــون زمانــش رســیده اســت. 
ــن  ــا ای ــه آی ــاره اینک ــی ناجــا درب ــی و رانندگ ــس پلیــس راهنمای رئی
جرائــم افزایــش می یابــد یــا خیــر نیــز تصریــح کــرد: تصمیــم نهایــی 
دربــاره ایــن موضــوع بســتگی بــه ایــن دارد کــه هیئــت وزیــران چــه 

تصمیمــی بگیــرد و مــا هــم تابــع نظــر هیئــت وزیــران هســتیم.
ــه  ــاره نظــر پلیــس در مــورد افزایــش نــرخ جرائــم نیــز ب مهــری درب
ــی  ــر بازدارندگ ــم، اث ــد جرائ ــا برخــی از ک ــرد: قطع ــح ک ایســنا تصری
خــود را از دســت داده و مــا معتقدیــم کــه برخــی از ایــن جرائــم بایــد 

افزایــش پیــدا کنــد. 

آموزشدهندهاز خروج۱۰هزار
گردونهنهضتسوادآموزی

 ۲۰۰۰ اینکــه  بیــان  بــا  ســوادآموزی  نهضــت  ســازمان  رئیــس 
ــری  ــی مربیگ ــرکت و گواه ــازی ش ــده در دوره توانمندس آموزش دهن
ــه فعالیــت در  ــد از خــارج شــدن 1۰ هــزار نفــر از گردون دریافــت کردن

ــر داد.  ــی خب ــن گواه ــردن ای ــت نک ــت دریاف ــه عل ــت ب نهض
ــد اعطــای  ــن رون ــاره آخری ــا، درب ــا ایرن ــرزاده در گفت وگــو ب ــی باق عل
گواهــی مربیگــری بــه آموزش دهنــدگان نهضــت ســوادآموزی اظهــار 
کــرد: ایــن پروژه بــه منظــور توانمندســازی و آمــوزش آموزش دهندگان 
نهضــت ســوادآموزی از دو ســال پیــش بــا همــکاری جهاد دانشــگاهی 
شــروع شــد و جمعیــت درخــور توجهــی بــا هزینــه حداقلــی آمــوزش 
دیدنــد. باقــرزاده افــزود: ۷۲ هــزار نفــر در ایــن دوره ثبت نــام و گواهــی 
ــد و از  ــب نکردن ــره الزم را کس ــر نم ــزار نف ــا 1۰ ه ــد؛ ام ــت کردن دریاف
گردونــه خــارج شــدند و اجــازه فعالیــت بــه آنهــا ندادیــم. مشــروط بــه 
اینکــه دوره مجــدد برایشــان برگــزار کنیــم می تواننــد دوبــاره در آزمــون 

ــرکت کنند.  ش

معــاون آمــوزش ابتدایــی وزیــر آمــوزش و پــرورش بــا اشــاره بــه طــرح تکالیــف مهارت محــور در راســتای پــرورش 
ــه اســم حــذف  ــزی ب ــا چی ــت: م ــرد و گف ــورد اشــاره ک ــن م ــه برخــی برداشــت های اشــتباه در ای خالقیت محــور ب

ــه جــای مشــق شــب اســت.  ــم، بلکــه منظــور جایگزیــن کــردن مهارت هــای تکالیف محــور ب تکالیــف نداری
بــه گــزارش مهــر، رضــوان حکیــم زاده بــا تأکیــد بــر اینکــه در قــرآن نیــز داســتان یکــی از بهتریــن بســترهای انتقــال 
آموزه هــای دینــی اســت، افــزود: در معاونــت آمــوزش ابتدایــی بــه دلیــل اهمیــت یادگیــری، طــرح یادگیــری از طریــق 
بــازی را بــه صــورت آزمایشــی در 1۰ اســتان کشــور اجــرا می کنیــم کــه مفاهیــم پیچیــده علمــی از طریــق فعالیت هــای 
ــه  ــا اشــاره ب ــرورش ب ــر آمــوزش و پ ــازی و دســت ورزی، منتقــل می شــود. معــاون آمــوزش ابتدایــی وزی ــی، ب عمل
طــرح تکالیــف مهارت محــور در راســتای پــرورش خالقیت محــور توضیــح داد: در ایــن مــورد برداشــت اشــتباه شــده 
اســت؛ مــا چیــزی بــه اســم حــذف تکالیــف نداریــم، بلکــه جایگزیــن شــدن مهارت هــای تکالیف محــور بــه جــای 
مشــق شــب را داریــم. وی بــا بیــان اینکــه ســال های ســال اســت کــه بچه هــا رونویســی می کننــد؛ امــا یــاد نگرفتنــد 
کــه نظــر، احســاس و فکــر خــود را بنویســند، تصریــح کــرد: ایــن یعنــی دانش آمــوزان مهــارت نوشــتن را ندارنــد. مــا 
رونویســی زیــاد کردیــم؛ امــا مهــارت نوشــتاری نداریــم. در طــرح تکالیــف مهارت محــور قصــد داشــتیم بــه ســمت 
مهارت هــای خوانــدن و نوشــتن حرکــت کنیــم، یعنــی امــروز افــراد یــک مهــارت ســاده ماننــد گرفتــن انــدازه یــک پرده 

را بلــد نیســتند؛ امــا ایــن مهارت هــا را بچه هــا بایــد از طریــق دســت ورزی و مهــارت یــاد بگیرنــد.

ــران از دهــه ۸۰  ــط زیســت اعــالم کــرد: قاچــاق خاک هــای ای ــر آب و خــاک ســازمان حفاظــت محی ــرکل دفت مدی
شــروع شــده و همچنــان ادامــه دار اســت. 

علــی مریــدی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا از ایــران خــاک قاچــاق می شــود؟ بــه ایســنا، گفــت: قاچــاق خــاک 
مراتــع و مــزارع را داریــم؛ امــا دربــاره قاچــاق خاک هــای معدنــی، مــن گزارشــی دریافــت نکــرده ام.

ــار کــرد:  ــران اظه ــع و مــزارع ای ــاره قاچــاق خاک هــای مرات ایــن کارشــناس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت درب
ــرد. ــورت می گی ــارس ص ــتان ف ــه اس ــی از جمل ــتان های جنوب ــتر از اس ــزارع بیش ــع و م ــای مرات ــاق خاک ه قاچ

مریــدی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه خــاک ایــران بــه کجــا قاچــاق می شــود، گفــت: مقصــد ایــن خاک هــای 
قاچاق شــده کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس به ویــژه امــارات و قطــر اســت کــه در امــارات بــرای ســاخت جزایــر 
مصنوعــی و در قطــر بــرای خشــک کــردن دریــا اســتفاده می شــود.وی تأکیــد کــرد: قاچــاق خــاک از ابتــدای دهــه 
۸۰ شــروع شــد و هنــوز ادامــه دارد، البتــه در ســال های اخیــر بــه دلیــل کــم شــدن تقاضــا و افزایــش حساســیت ها، 
قاچــاق خــاک تــا حــدی کنتــرل شــده اســت. وی در ادامــه بــا اشــاره بــه ارزش بــاالی خاک هــای معدنــی کشــور 
گفــت: خاک هــای معدنــی هــم کــه بــرای تولیــد فــوالد، آهــن و مــس اســتفاده می شــود و ارزش اقتصــادی باالیــی 
دارد، در قالــب صــادرات و از مبــادی رســمی از کشــور خــارج می شــوند کــه بــا توجــه بــه ارزش بــاالی ایــن نــوع خــاک، 

صــادرات آن هــم بــه محیــط زیســت و هــم بــه اقتصــاد کشــور ضربــه می زنــد.
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و  گیج کننــده  بیش فعالــی،  جهــان 
ــک  ــه ش ــه ای ک ــت. از لحظ ــا اس طاقت فرس
کردیــد کودکتــان مبتــال به بیش فعالی اســت، 
ســفری را آغــاز می کنیــد کــه ممکــن اســت با 
دشــواری هایی روبــه رو شــوید و شــاید مــدام 
ــان تکــرار شــود کــه:  ایــن پرســش در ذهن ت

ــت؟ ــال اس ــدم بیش فع ــا فرزن آی
روانشــناس کــودک در  زاغیــان،  مهشــید 
ایــن بــاره بــه کیمیــای وطــن گفــت: اختــالل 
ــی  ــه کودکان ــه ب ــص توج ــی و نق بیش فعال
و  پرتحرک انــد  کــه  می شــود،  اطــالق 
نمی تواننــد یــک جــا آرام بنشــینند. ایــن 
کــودکان اســباب بازی های خــود را خــراب 
می کننــد، کارهــای خطرنــاک را دوســت دارند 
و احســاس خطر نمی کننــد. از ســویی عده ای 
ــتند و  ــه هس ــص توج ــا دارای نق ــر آن ه اکث
ــود و  ــرت می ش ــان پ ــرعت حواسش ــه س ب
ــتند،  ــه هس ــکل مواج ــا مش ــری ب در یادگی
یافته هــای علمــی نشــان می دهــد، کــه 
وراثــت ســهم زیــادی را در ایجــاد ایــن اختالل 
نشــان می دهــد، بــه گونــه ای کــه تقریبــا 
ــی  ــه بیش فعال ــال ب ــن مبت ــک دوم والدی ی

یــک فرزنــد مبتــال بــه ایــن اختــالل را دارنــد. 
عــالوه بــر وراثــت، تغذیــه هــم می توانــد 
توصیــه  کنــد،  تشــدید  را  بیش فعالــی 
می شــود کــودکان بیش فعــال مــواردی چــون 
شــکر، طعم دهنده هــای مصنوعــی، کافئیــن و 

ــد. ــر مصــرف کنن ــو کمت کاکائ
زاغیــان نقــش دوران بــارداری را بررســی کــرد: 
عوامــل متعــددی ممکــن اســت در دوران 
بــارداری مــادر را در ایــن زمینــه تهدیــد کنــد که 
شــامل اســترس و مشــکالت خلقــی مــادر، 
عفونت هــای فصلــی، آســیب های مغــزی در 
دوران جنینــی و مصــرف مــواد مخــدر و غذایی 

نامناســب اســت.
مهشــید زاغیــان شــیطنت بــا بیش فعالــی را 
متفــاوت دانســت و بیــان نمود:تصــور اینکــه 
شــیطنت کــودک دال بــر مشــکل بیش فعالی 
زمانــی  اســت.  نادرســت  کامــال  باشــد، 
می تــوان شــیطنت و پرتحرکــی را اختــالل 

ــر اســت: ــوارد زی ــه شــامل م دانســت ک
ــیده  ــول کش ــاه ط ــت کم ۶ م ــی دس پرتحرک

باشــد
در عملکرد روزانه کودک مشکل ایجاد کند

پرتحرکــی در دو یــا چنــد موقعیــت )خانــه و 
مدرســه( مشــکالتی را ایجــاد کنــد

چــون  دیگــری  اختــالالت  کــودک 
عقب ماندگــی، اختــالالت خلقــی و... نداشــته 

باشــد
ــان  ــم بی ــی ه ــم بیش فعال ــت عالئ  الزم اس

شــود:
عالمت هــای  دارای  بیش فعالــی  اختــالل 
اصلــی اســت: بی توجهــی، بیش فعالــی، 

تکانشگریســت.
بی توجهــی: توجــه نکــردن بــه جزئیــات، 
عــدم ســازمان دهی تکالیــف، فراموشــکار، گم 

کــردن اشــیا.
پرتحرکــی: بی قــراری، دائــم در حــال حرکــت، 

حــرف زدن زیــاد، بازی هــای پرســروصدا.
تکانشــگری، عجــول بــودن، عــدم انتظــار برای 
نوبــت و قطــع کــردن مکــرر حــرف دیگــران از 

نشــانه های ایــن اختــالل هســتند.
و  پرتحرکــی  از  والدیــن  اوقــات  گاهــی 
بی توجهــی شــدید کــودک گالیــه دارنــد، 
شــکایت معلــم از مشــکالت یادگیــری و 
ــودک،  ــا مهدک ــه ی ــودک در مدرس ــاری ک رفت
ــکل در  ــم، مش ــه ک ــی، توج ــی هیجان بی ثبات
ــای  ــف، راه ه ــز ضعی ــف و تمرک ــام تکلی انج

تشــخیص ایــن اختــالل اســت.
مهشــید زاغیــان، روانشــناس کودک از شــروع 

بیش فعالــی گفــت: شــروع بیش فعالــی 
از 3 ســالگی اســت؛ امــا بایــد دانســت 
ــش  ــود را در پی ــالل خ ــن اخت ــی ای ــه گاه ک
دبســتانی و دبســتان نشــان می دهــد، در 
واقــع بیشــتر اوقــات ایــن معلمــان هســتند 
ــودک،  ــور در ک ــم مذک ــاهده  عالئ ــا مش ــه ب ک
والدیــن را در ایــن زمینــه آگاه می کننــد؛ 
ــی  ــات کاف ــورد اطالع ــن م ــن در ای ــر والدی اگ
نشــانه های  می تواننــد  باشــند،  داشــته 
ــا ۷ ســالگی در کودکشــان  ــالل را ت ــن اخت ای
ــا تصــور  ــد. برخــی از خانواده ه مشــاهده کنن
ــی  ــه بیش فعال ــال ب ــودکان مبت ــد ک می کنن
ضریــب هوشــی پایینــی دارنــد، در صورتی کــه 
ــی  ــب هوش ــه ضری ــی ب ــالل ربط ــن اخت ای
بیش فعــال  و کــودکان  نــدارد  فرزندتــان 
نیــز ماننــد همــه  کــودکان معمولــی، ممکــن 

 اســت باهوش تــر یــا کم هوش تــر از بقیــه
 باشند.

کــودک  روانشــناس  زاغیــان،  مهشــید 
صحیــح  رفتــار  ســخنانش  پایان بخــش 
والدیــن را عنــوان کــرد: والدیــن کــودکان 
بیش فعــال نقــش مؤثــری در درمــان آن هــا 
دارنــد. بایــد دانســت کــه تنبیــه یــا رفتارهــای 
خشــونت آمیز و ایجــاد محدودیــت در تربیــت 
ــدارد،  ــی ن ــر مثبت ــچ تأثی ــودکان هی ــن ک ای
بلکــه والدیــن بایــد زیرنظــر یــک روانشــناس 
کــودک، اصــول تغییــر و اصــالح رفتار کــودکان 
را بیاموزنــد، و صبورانــه آن را اجــرا کننــد. اکثــر 
ــوزش  ــد آم ــال بای ــودکان بیش فع ــن ک والدی
ــاری دریافــت  ــه مداخــالت رفت الزم را در زمین
کننــد تــا بداننــد در هــر موقعیتــی بــا کــودک 

ــه رفتــار کننــد.  چگون

گفتوگویکیمیایوطنبامهشیدزاغیان،روانشناسکودک

بیش فعالی در کودکان
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کرم)ص(: پیامبر ا
 هرکس بخشی از کار مسلمانان را بر عهده گیرد 

 و در کار آن ها مانند کار خود دلسوزی نکند،
 بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد.

مصباح الهدی

تقویم امروز

آیا می دانید؟!

کنزالعمال، ج 6، ص 20، ح 14654

گر در تمام عمر هم  علم یک حقیقت غیرمتناهی است و انسان ا
تحصیل علم را بکند، باز به آخر نرسانده است. و لهذا سزاوار 

است انسان در تمام مراحل عمر مشغول تحصیل علم باشد. 
یعنی همه محتاجیم به اینکه از یکدیگر چیز یاد بگیریم.

پای درس امام ؟هر؟

صحیفه امام )ره(، ج 16، ص 4۹6

25 آذر - 8 ربیع الثانی - 16 دسامبر

در دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران، 13۹0/12/10

   والدت باسعادت حضرت 
امام حسن عسکری)ع( )232 ق(

   رحلت فقیه فرزانه آیت  اهَّلل 
»سید محمدحسن میرجهانی« )1371ش(

   روز پژوهش 
   راه اندازی پاالیشگاه بید بلند 

)1362ش( 
کار رسمی شبکه جام جم و     آغاز به 

سحر سیما  )1376ش(
کارخانه ذوب آهن تولید فوالد را     

کرد. )1351ش(  آغاز 
   روز ملی »بحرین«

   محکومیت »روژه گارودی« نویسنده 
فرانسوی در دادگاه پاریس )1998م(

    تولد »اسکندر مقدونی«

 سردار یونانی)356 ق.م(
   پایان محاصره شهر تبریز در جریان 

نهضت مشروطیت )1327 ق(

کــه موافقــان، شــیعیان، مخالفــان،  امامــی 
و  دادنــد  شــهادت  همــه  غیرمعتقــدان، 
کردنــد بــه فضــل او، بــه علــم او، بــه  اعتــراف 
تقــوای او، بــه طهــارت او، بــه عصمــت او، بــه 
شــجاعت او درمقابــل دشــمنان، بــه صبــر و 
اســتقامت او دربرابــر ســختی ها؛ ایــن انســان 
بــزرگ، ایــن شــخصیت باشــکوه، وقتــی بــه 
شــهادت رســید، فقــط بیســت و هشــت 
ســال داشــت. در تاریــخ پرافتخــار شــیعه 
امــام  پــدر  نداریــم.  کــم  را  نمونه هــا  ایــن 
ــا آن  ــت، ب ــه فضیل ــا آن هم ــا ب ــز م ــان عزی زم
کرامــات، وقتــی  همــه مقامــات، بــا آن همــه 
بــا ســّم و جنایــت دشــمنان از دنیــا رفــت، 
فقــط بیســت و هشــت ســال داشــت؛ ایــن 
می شــود الگــو؛ جــوان احســاس می کنــد 

یــک نمونــه عالــی درمقابــل چشــم دارد.
جواداالئمــه)ع(  بزرگــوار،  امــام  آن   
ســالگی  پنــج  و  بیســت  در  کــه  اســت 
شــهید شــده اســت؛ ایــن امــام عســکری 
کــه در بیســت  علیه الصاةوالســام اســت 
و هشــت ســالگی به شهادت رســیده است 
و ایــن همــه فضیلــت، ایــن همــه مکرمــت، 
کــه نــه فقــط مــا بــه آنهــا  ایــن همــه عظمــت 
دشمنانشــان،  بلکــه  مترنمیــم،  و  قائلیــم 
مخالفانشان، کســانی که اعتقاد به امامت 

کردنــد. آنهــا نداشــتند، همــه اعتــراف 

1- نام وزیر دارایی ونزوئا
گندزدایــی - از محصــوالت صادراتــی  2- رود مقــدس آلمــان - 

ایــران
3- هیکل - لباس نازک بافت و سفید و ظریف - گیاه

4- دریوزه گــر - مــاده بیهوشــی - از شــهرهای کردســتان کــه قــرار 
اســت بــه زودی در آنجــا منطقــه ویژه اقتصادی تأســیس شــود.

5- از تک رقمی هــا - نــدا داده شــده - آبلــه ای کــه بر اثر ســوختن 
روی پوســت ایجاد می شــود

6- ضربــان بازی هــای المپیــک 2008 - مــردن بــر اثــر حادثــه - 
گیــاه کارتونــی - آفــت  دختــر 

7- آنچه فروریزد - نوعی کفش و پنجره - خرید و فروش
8- روز آینده - غذای نیمروز - افزونه پول

کــه در ســال 1973  گو  9- طریــق - بــرج معروفــی در شــیکا
بــه بهره بــرداری رســید و جالــب اینکــه ایــن بــرج در مقابــل 
طوفان هــای بســیار شــدید بــه هــر طــرف 90 ســانتیمتر خــم 
می شــود - ازجملــه 6 کشــور شــورای همکاری خلیج فــارس که 

نیمــی از ذخایــر اثبات شــده نفــت اوپــک را در اختیــار دارد
کلــه  10- مخفــف »یــوغ« بــه معنــای طوقــه اســارت - گشــوده - 

- نوعــی پارچــه بــراق
11- جــاری و روان - کشــوری در منتهی الیــه شــمال غربــی آفریقــا 

- ناشنوا
12- سازمان هواپیمایی جهانی - غزال و مارال - ناسیونال

13- کشــوری بــا نــرخ رشــد اقتصــادی 11/1 درصــد که رتبه ســوم 
را در جهــان دارد - موش خرمــا - بنیانگذاری

14- خوب - حمام اتومبیل - بدل از وضو
15- کتابــی بــه قلــم »پــل. ام.ســویزی«، اقتصــاددان آمریکایــی 

متولــد 1910 میــادی

کــه جایــزه علــوم  1- اقتصــاددان نــروژی متولــد 1895 میــادی 
کــرد - شــکم بند طبــی اقتصــاد را دریافــت 

2-طردشده - اسب آزموده مناسب حمله - اشعه مجهول
3-اندک و ناقص - تکه های دنبه سرخ شده - ماورا

ــدان - آوای صــاف و روشــن  ــه ای روی دن گــرس - الی ــه زا 4-قل
هنــگام خوانــدن

5-شبیه و مثل - دارای خاصیت سایندگی - از ویتامین ها
6-تصدیق آلمانی - حرف فاصله - خوشگوار - بدون عقیده

7-توسعه یافته - عموی حضرت  ابراهیم)ع( - مرتبه و دفعه
8-زه کمان - روزنامه ای در مصر - منفک

9-بخشــنده - اجاره خانــه - شــهری در اســتان سیســتان و 
بلوچســتان

کــه از بطــن چــپ قلــب خــارج می شــود - منــزل -  10-ســرخ رگی 
ســودای نالــه - آزمندی

11-گرفتنی از هوا - آهنگساز مشهور یونانی - عالم فرشتگان
12-داستان کوتاه - آسودگی - پدر ترکی

13-شانس - دیوار قلعه - گذرگاه
14-پیچک - نام کوه طور - پیرو حضرت موسی )ع(
15-عریان - از اصلی ترین منابع درآمدزایی در قبرس

   بینی انسان قادر به تشخیص 10000 نوع بوی 
مختلف است.

   انرژی ای که خورشید در یک ثانیه تولید 
می کند، برای مصرف  یک میلیون سال زمین 

کافی است.
   غیرممکن است بتوانید با چشم باز 

عطسه کنید.
   رنگ مورد عاقه 80درصد آمریکایی ها 

آبی است.
   کم خوابی می تواند سیستم ایمنی بدن شما 

را ضعیف کند و قابلیت مقابله با عفونت ها را 
کاهش دهد. 

   پرتقال خونی تأثیر زیادی در پیشگیری از 
سرطان دهان و سینه دارد. 

   زنان زودتر از مردان یخ می زنند.
   گوریل را برای این گوریل نامیده اند که 

عاقه زیادی به خوابیدن روی ریل قطار دارد.
   قطر شاهرگ گردن 6 میلیمتر است.

کی نه می بیند و نه می شنود.     کرم خا
     81 درصد صحبت انسان ها در روز، گفت 

وگویی است که در ذهن خودشان انجام 
می دهند

راه نجات
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آرزوی مقدس
نویسنده:سیدمحمدموسویبهرامآبادی

Mohammad5818@gmail.com

بــرای بــار ســوم نقشــه اش را در ذهــن مــرور کــرد. همــه 
ــره  ــی دله ــط کم ــید. فق ــر می رس ــه نظ ــب ب ــز مرت چی
داشــت. چنــد دقیقــه میــان پله هــا منتظــر مانــد. مثــل 
همیشــه رأس ســاعت ده چراغ هــای ســاختمان خامــوش 
شــد. منتظــر مانــد تــا همــه بــه خــواب برونــد. خیالــش 
کــه راحــت شــد، چــراغ قــوه اش را روشــن کــرد. نفــس 
ــط کافــی  ــاد. فق ــه ســمت در راه افت عمیقــی کشــید و ب
اســت مثــل همیشــه در بــاز باشــد. دیگــر هیــچ مشــکلی 
ــه ســمت پاییــن فشــار داد.  نیســت. دســتگیره را آرام ب
لبخنــدی گوشــه لبانــش نقــش بســت. خــدا را شــکر در 

بــاز شــد.
آرام روی پنجه هــای پــا داخــل خانــه شــد. طبــق معمــول 

بــرادرش جلــوی تلویزیــون خوابــش بــرده بود. 

ــارش  ــکان داد و از کن ــوس ت ــانه افس ــه نش ــرش را ب س
گذشــت. بــه اتــاق پــدر رســید. همان جایــی کــه 
دنبالــش بــود. از الی در داخــل اتــاق را نــگاه کــرد. پــدرش 
خــواب بــود. نفــس عمیقــی کشــید و داخــل اتــاق شــد. 
دســتمالش را از جیبــش بیــرون آورد. عرق پیشــانی اش را 
پــاک کــرد. قلبــش بــه تپــش افتــاده بــود. صــدای ضربان 
ــاد.  ــدر راه افت ــه ســمت تخــت پ ــش را می شــنید. ب قلب
بــاورش نمی شــد کــه موفــق شــده اســت. مقابــل تخــت 
ــر  ــود. ه ــس شــده ب ــس در ســینه اش حب نشســت. نف
جــور شــده بایــد بــه آرزویــش می رســید. همــان آرزویــی 
کــه همیشــه پــدر مانــع تحققــش می شــد. خــم شــد و 
لبانــش را روی ترک هــای زمخــت دســت پــدر گذاشــت. 

آرزوی بوســیدن دســتان پــدر.

در آســتانه هفتــه حمــل و نقــل، راننــدگان و راهــداری 
عبدالهاشــم حســن نیا، معــاون وزیــر راه و شهرســازی و 
رئیــس ســازمان راهــداری و حمــل و نقل جــاده ای، در ســفر 
بــه اســتان گلســتان ضمــن بازدیــد از طرح هــا و پروژه هــای 
ــی  ــه حمــل کاالی تعاون ــا حضــور ســرزده در پایان بخــش ب
کامیونــداران گــرگان، بــا مســئوالن و دســت اندرکاران ذی ربــط 

ــرد. ــو ک ــدار و گفت وگ ــی دی ــات محل ــتاندار و مقام و اس
ــل  ــداری و حم ــازمان راه ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــس  ــر راه و شهرســازی و رئی ــاون وزی ــاده ای، مع ــل ج و نق
ــر  ــد ب ــا تأکی ــا اســتاندار اســتان ب ــدار ب ــن ســازمان در دی ای
جایــگاه مهــم ترانزیتــی، حمــل و نقلــی، گردشــگری و قطــب 
کشــاورزی اســتان از تــاش ســازمان راهــداری و حمل و نقل 
ــی  ــرای ســرعت اجــرا و اتمــام طرح هــای عمران جــاده ای ب
ــار داشــت:  ــر داد و اظه ــارات خب ــع و اعتب ــه مناب ــا توجــه ب ب
ــی  ــای ایمن ــام پروژه ه ــا و اتم ــه فعالیت ه ــریع در ادام تس
ــت دار  ــای اولوی ــی از برنامه ه ــریانی و مواصات ــای ش راه ه
ــز  ــی نی ــات خوب ــه اقدام ــوده اســت؛ ضمــن آنک ســازمان ب
 تاکنــون در ایــن زمینــه حســب مأموریــت ذاتــی انجام شــده 

است.
دکتــر ســید منــاف  هاشــمی، اســتاندار گلســتان، نیــز در ایــن 
ــداری و  ــش راه ــای بخ ــی از تاش ه ــن قدردان ــدار ضم دی
حمــل و نقــل جــاده ای در اســتان با اعــام آمادگــی همکاری 
الزم خواســتار توجــه بیشــتر بــه پروژه هــای عمرانــی اســتان 

شــد.
ــتی  ــی نشس ــتان ط ــتان گلس ــه اس ــفر ب ــن نیا در س حس
ــه  ــان وی درزمین ــتان و معاون ــتاندار گلس ــا اس ــترک ب مش
اقدامــات الزم بــرای ایمن ســازی بریدگی هــای موجــود 
در محورهــای مواصاتــی و پروژه هــای راهــداری اســتان 

ــد. ــر کردن ــادل نظ ــث و تب ــتان بح گلس

ــد  ــاقی و رون ــه راه یس ــروژه س ــفر از پ ــن س ــه ای وی در ادام
پیشــرفت ایــن پــروژه بازدیــد کــرد و بــا عنایــت بــه 
ــن  ــل ای ــریع در تکمی ــه تس ــردم منطق ــت های م درخواس

پــروژه را مــورد تأکیــد قــرار داد.
ــور  ــا حض ــفر ب ــن س ــازی در ای ــر راه و شهرس ــاون وزی مع
ــرگان  ــداران گ ــی کامیون ــل کاالی تعاون ــه حم در محــل پایان
ضمــن گفت وگــو بــا راننــدگان تاشــگر بخــش حمــل و نقــل 
جــاده ای و تبریــک روز حمــل و نقــل، از نزدیــک در جریــان 
ــت:  ــت و گف ــرار گرف ــدگان ق ــای رانن ــکات و دیدگاه ه مش
ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای خــود را موظــف 
بــه پیگیــری مطالبــات راننــدگان و فعــاالن بخــش حمــل و 

ــد. ــل می دان نق
رئیــس ســازمان راهــداری و حمــل و نقل جــاده ای همچنین 
ــتان و  ــتان گلس ــای اس ــت راه ه ــز مدیری ــور در مرک ــا حض ب
دیــدار بــا کارکنــان ایــن اداره کل، بــر نحــوه عملکــرد ســامانه 

حمــل و نقــل هوشــمند جــاده ای اســتان نظــارت کــرد. 

حســن نیا رئیــس ســازمان راهــداری و حمل و نقل جــاده ای 
در ادامــه بــه قصــد بازدیــد از محورهــای مواصاتــی اســتان 
گلســتان، رونــد پیشــرفت پروژه هــای راهــداری این اســتان و 
وضعیــت راه هــای اصلــی و روســتایی شــرق اســتان، گــرگان 
را بــه مقصــد شــهرهای مینودشــت، گالیکــش، کالــه، مــراوه 

تپــه و علی آبــاد کتــول تــرک کــرد.
رئیــس ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای ضمــن 
دیــدار بــا نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی و فرمانــداران 
ــکات  ــا مش ــتر ب ــنایی بیش ــه منظورآش ــتان ب ــتان گلس اس
ــی و  ــای مواصات ــازی محوره ــتحفاظی، ایمن س ــوزه اس ح
خدمات رســانی مناســب بــه مــردم شــریف اســتان گلســتان 
ــاده ای  ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــازمان راه ــف س را از وظای

عنــوان کــرد.
براســاس ایــن گــزارش، مشــاور رئیــس ســازمان راهــداری و 
حمــل و نقــل جــاده ای اســتان گلســتان حســن نیا را در ایــن 

ســفر همراهــی می کردنــد.

یر راه و شهرسازی از   بازدید معاون وز
روند پیشرفت پروژه های حمل و نقل و راهداری استان گلستان 

کیمیای وطنالهه حسنی
E.Hasani@eskimia.ir

معــاون وزیــر راه و شهرســازی و رئیــس ســازمان 
راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای کشــور گفــت: 
ــر از جاده هــای مینودشــت، گالیکــش،  یکصــد کیلومت
کالــه و مراوه تپــه در شــرق اســتان گلســتان بهســازی 

و روکــش آســفالت می شــود.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، عبدالهاشــم حســن نیا روز 
پنجشــنبه در حاشــیه سرکشــی به جاده 55 کیلومتری 
کالــه و مجتمــع زیارتی گردشــگری خالدنبــی)ع( ایــن 
شهرســتان در گفت وگــو بــا خبرنــگار ایرنــا بــه ضــرورت 
تبدیــل 20 بریدگــی گلســتان بــه دوربرگــردان عریــض 
اشــاره کــرد و گفــت: ایــن طــرح بــا 400 میلیــارد ریــال 

اعتبــار وزارت راه و شهرســازی و بــا هــدف ایمن شــدن 
هرچــه بیشــتر جاده هــای اســتان اجــرا خواهــد شــد.

ــرای  ــون ب ــزود: تاکن ــر راه و شهرســازی اف ــاون وزی مع
اجــرای ایــن پــروژه 100میلیــارد ریــال اعتبــار تخصیــص 

یافتــه اســت.
و  مینودشــت، گالیکــش، کالــه  مــردم  نماینــده 
مراوه تپــه در مجلــس شــورای اســامی نیــز بــه 
ــرد و  ــاره ک ــتان اش ــرق گلس ــی ش ــت زیربنای محرومی
گفــت: ایــن منطقــه بــا وجــود نقش آفرینــی در تولیــد 
ــی  ــی و دام ــتراتژیک زراع ــی و اس ــوالت اساس محص
ــهری و  ــای ش ــش جاده ه ــادی در بخ ــت زی محرومی

روســتایی دارد.
نتایــج  از  یکــی  افــزود:  کوســه غراوی  شــهرام 

جــاده ای  فــراوان  حــوادث  وقــوع  محرومیت هــا، 
و واردشــدن خســارات  مالــی و جانــی فــراوان بــه 

ســاکنان ایــن منطقــه اســت.
محمــد حمیــدی، فرمانــدار کاله، نیز خواســتار تســریع 
در بهســازی و روکــش آســفالت جــاده 30 کیلومتــری 
ــری مجتمــع  ســوار و یل چشــمه و مســیر 35 کیلومت

زیارتــی و گردشــگری خالدنبــی شــد.
زیارتــگاه خالــد نبــی، یکــی از اماکــن زیارتــی مهــم در 
ــه  ــود و هم ــوب می ش ــتان محس ــتان گلس ــرق اس ش
ســاله به ویــژه در فصــل بهــار میزبــان گردشــگران 

ــت. ــی اس ــی و خارج داخل
شهرســتان کالــه بــا بیــش از 130 هزار نفــر جمعیت در 

شــرق اســتان گلســتان واقع اســت.

 معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

آسفالت 100 کیلومتر از جاده های شرق گلستان 

گهی مزایده آ

جواد نصری - شهردار فالورجان

شهرداری فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه 5/613 مورخ 97/06/25 شورای محترم اسالمی 
کشاورزی واقع در شهر فالورجان- روستای موسیان-  کاربری  شهر  فالورجان یک قطعه  زمین  با 
گهی  کارشناسی از طریق آ گود موسیان  را  با مشخصات ذیل بر اساس قیمت  صحرای معروف به 

مزایده به فروش برساند.
ک زمین به متراژ 723 مترمربع با قیمت پایه از قرار هر متر مربع 750.000 ریال معادل کل 542.250.000  1( پال

ریال. 
کثر تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخ  2( متقاضیان می بایست آخرین قیمت پیشنهادی خود را حدا

97/10/09  کتبا به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل  نمایند.
3( کمیسیون بنا به صرفه و صالح در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 

4( به پیشنهاداتی که بعد از تاریخ فوق ارائه یا مخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
گهی، نقل و انتقال  و... به عهده برنده مزایده می باشد. 5( کلیه هزینه ها از جمله  چاپ آ

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.
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گهی مناقصه )مرحله اول -  نوبت دوم( آ

رحیم جافری - شهردار شهرضا 

شهرداری شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه چهارم جلسه رسمی شماره 66 مورخ 97/02/11 شورای 
اسالمی شهر نسبت به تعیین بیمه گر جهت صدور بیمه نامه تکمیل درمان پرسنل شهرداری از طریق مناقصه عمومی 

برای مدت یکسال اقدام نماید.   
گهی به مدت 10 روز همه روزه به جز  ایام تعطیل به شهرداری مراجعه و یا با تلفن  لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آ

53241010 داخلی 116 مسئول امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند.
بهای فروش اسناد: 100.000 ریال به حساب شماره 3100002911009 بانک ملی به نام شهرداری شهرضا که غیر قابل استرداد 

می باشد . 
آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد: ساعت 14:30 روز سه شنبه مورخ 97/10/04

تاریخ گشایش اسناد: ساعت 15:00روز چهارشنبه مورخ 97/10/05 در محل شهرداری شهرضا 
کت های خود را به دبیرخانه محرمانه شهرداری شهرضا  تحویل و رسید  محل تحویل اسناد: پس از تکمیل مدارک ، پا

دریافت نمایند .
ضمنا سایر شرایط در اسناد مناقصه موجود می باشد .

www.shahreza.ir  شماره تماس: 53241010 -031 داخلی 116    سایت اینترنتی شهرداری شهرضا


