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یکا اروپا پابه پای آمر
 خبرگزاری رویترز به نقل از چهار منبع دیپلماتیک گزارش داد کشورهای معتدل تر اتحادیه اروپا با فرانسه و بریتانیا همراه شده اند 

و از اتخاذ مواضع سخت گیرانه تر علیه تهران، ازجمله بررسی اعمال تحریم های اقتصادی جدید علیه این کشور حمایت می کنند

 رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران: 
اگر دولت های اروپایی می دانستند بر شرکت های خود نفوذی 

ندارند، چرا با ایران وارد مذاکره شدند؟

 نمی توان به امضای 
اروپا اعتماد کرد

روزنامهبرگزیدهفرهنگستانزبانوادبفارسی

عضوکمیسیونآموزشوتحقیقات
مجلسدرگفتوگوباکیمیایوطن:

 بودجه 98 کار 
 آموزش و پرورش را 

سخت تر می کند

نگاهیبهدیدارایران-عمان

انتقام با چاشنی صعود

چراپراید۲۱میلیونتومانی
۳۶میلیونتومانشد؟

ماهی گرفتن از آب گل آلود

راهپیماییهایبازگشتمردمفلسطین
ادامهخواهدیافت

»بازگشت« بدون توقف

 بدعت فسادانگیز 
در بودجه ۹۸

کیمیایوطنگزارشمیدهد:

 آیا باید سرماخوردگی را 
درمان کرد؟

متخصصتغذیهدرگفتوگوبا
کیمیایوطنمطرحکرد:

 تغذیه اصولی برای 
درمان پوکی استخوان

 افتخارآفرینی فوالد مبارکه 
در جشنواره ملی نوآوری 

محصول برتر ایرانی

 انتقاد عضو هیئت رئیسه مجلس 
از بیمه نامه راننده محور:

 به نام مردم 
به کام بیمه ها

مجری پرس تی وی همچنان در بند

 دادگاه آمریکا:
هاشمی اتهامی ندارد

شایعات دشمن در فضای مجازی
َّنُوا« »إِنْ جَاءَکُمْ فَاِسقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَی

مردمی که با یک انقالب دست مفت خواران مستکبر 
با  را  خود  و  ایستاده اند  خود  پای  روی  بریده اند،  را 
خودباوری از وابستگی نجات داده اند، 40 سال با هر 
توطئه ای که دشمنان داشتند به مقابله برخاستند و با 
وجود تالش دشمن و راه ناهمواری که بود به سرعت 
پله های رشد و ترقی را در ابعاد مختلف پیمودند و از 
ذلت به عظمت وصف نشدنی دست یافتند، باید هر 
لحظه از خود و شرایط اطراف آگاه باشند و با بصیرت 

کامل راه خود را طی کنند. 
با این وصف آگاهی بخشی به عموم مردم، وظیفه همه 
است و هرکس به هر میزان که اثرگذار است، باید 
برای افزایش سطح آگاهی های مردم و آشنایی آن ها 

با شگردهای دشمنان و مقابله با آن ها تالش کند...

به قلم مدیر مسئولسرمقاله
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روزنامه کیمیای وطن

ثبت نــام در ششــمین آزمــون اســتخدامی دســتگاه های اجرایــی 
کشــور از یکشــنبه ۳۰ دی مــاه ۹۷ آغــاز می شــود.

بــه گــزارش کیمیــای وطــن، جهــاد دانشــگاهی طــی اطالعیــه ای 
زمــان آغــاز ثبت نــام ششــمین آزمــون اســتخدامی فراگیــر 
دســتگاه های اجرایــی کشــور را امــروز یکشــنبه ۳۰ دی مــاه ۱۳۹۷ 

از طریــق ســایت اینترنتــی مرکــز آزمــون اعــالم کــرد.
ــه  ــه ب ــا مراجع ــد ب ــان می توانن ــه متقاضی ــن اطالعی براســاس ای
نشــانی www.hrtc.ir بــرای ثبت نــام اقــدام کننــد؛ مهلــت 
ثبت نــام روز سه شــنبه ۹ بهمن مــاه ۱۳۹۷ خاتمــه می یابــد.

آزمــون  برگــزاری ششــمین  جزئیــات و آخریــن اطالعــات 
اســتخدامی فراگیــر دســتگاه های اجرایــی کــه جهــاد دانشــگاهی 

ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــت، ب ــده آن اس ــری و برگزارکنن مج
ــام و شــرکت در  ــه اطــالع همــه متقاضیــان ثبت ن بدین وســیله ب
ششــمین امتحــان مشــترک فراگیــر دســتگاه های اجرایی کشــور 
در ســال ۱۳۹۷ می رســاند: در اجــرای مــاده )۴۴( قانــون مدیریت 
خدمــات کشــوری و دســتورکار نحــوه برگــزاری امتحــان عمومــی 
ــی و  ــتگاه های اجرای ــراد در دس ــتخدام اف ــرای اس ــی ب و تخصص

ــام  ــور، ثبت ن ــتخدامی کش ــازمان اداری و اس ــی س ــا هماهنگ ب
ششــمین امتحــان مشــترک فراگیــر دســتگاه های اجرایی کشــور 
ــی  ــور اراض ــازمان ام ــی )س ــتگاه اجرای ــذب در ۲۰ دس ــرای ج ب
کشــور، بانــک ملــی ایــران، بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران، دیــوان 
ــی  ــت اداری، روزنامــه رســمی کشــور، ســازمان امــور مالیات عدال
کشــور، ســازمان بهزیســتی کشــور، ســازمان تعزیــرات حکومتــی، 
ســازمان ثبــت اســناد و امــالک کشــور، ســازمان جنگل هــا، مراتــع 
و آبخیــزداری کشــور، ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، ســازمان 
خبرگــزاری جمهــوری اســالمی ایــران )ایرنــا(، ســازمان شــیالت 
ایــران، ســازمان هدفمندســازی یارانه هــا، شــرکت مهندســی آب و 
فاضــالب کشــور )مــادر تخصصــی(، مرکــز اورژانــس تهــران، وزارت 
ــاه اجتماعــی، وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت،  تعــاون، کار و رف
ــان( از  ــالمی و وزارت ورزش و جوان ــاد اس ــگ و ارش وزارت فرهن
روز یکشــنبه مــورخ ۳۰ دی مــاه ۱۳۹۷ از طریــق ســایت اینترنتــی 
مرکــز آزمــون جهــاد دانشــگاهی بــه نشــانی www.hrtc.ir آغــاز 
خواهــد شــد و در روز سه شــنبه مــورخ ۹ بهمن مــاه ۱۳۹۷ خاتمــه 

می یابــد.

متقاضیــان شــرکت در آزمــون توجــه داشــته باشــند ایــن تاریــخ 
تمدیــد نخواهــد شــد و ثبت نــام پــس از اتمــام مهلــت یادشــده 

غیرفعــال خواهــد شــد.
داوطلبــان متقاضــی اســتخدام می توانند بــرای آگاهــی از اطالعات 
و جزئیــات مربــوط بــه شــرایط احــراز )رشــته ها، مقاطــع تحصیلی 
ــک از  ــر ی ــتخدام در ه ــغل محل های اس ــرایط( و ش ــایر ش و س
دســتگاه های یادشــده، بــه دفترچــه راهنمــای آزمــون کــه از تاریــخ 
۳۰ دی مــاه ۱۳۹۷ )همزمــان بــا شــروع ثبت نــام( در ســایت 

اینترنتــی www.hrtc.ir قــرار داده خواهــد شــد، مراجعــه کننــد.
ــر دســتگاه های  ششــمین امتحــان اســتخدامی مشــترک فراگی
می شــود.  برگــزار   ۱۳۹۷ اســفندماه   ۱۷ تاریــخ  در  اجرایــی 
ــه  ــت کارت ورود ب ــوه دریاف ــخ و نح ــاره تاری ــات الزم درب توضیح
ــالم  ــام اع ــای ثبت ن ــه راهنم ــوارد در دفترچ ــایر م ــه و س جلس

ــد. ــد ش خواه
ــرکت در  ــان ش ــام داوطلب ــه ثبت ن ــوط ب ــای مرب ــه فراینده هم
آزمــون، انحصــارا از طریــق ســایت اینترنتــی www.hrtc.ir انجــام 
ــات حضــوری پاســخ داده نخواهــد شــد. ــه مراجع می شــود و ب

ــدن  ــت، مع ــول اداری وزارت صنع ــازی و تح ــز نوس ــس مرک رئی
ــا  ــاری ب ــی و تج ــی، معدن ــروژه صنعت ــت: 5۷6 پ ــارت گف و تج
ســرمایه گذاری 686 هــزار میلیــارد ریــال در چهلمیــن فجــر انقالب 

ــد. ــرداری می رس ــه بهره ب ــود و ب ــاح می ش ــالمی افتت اس
ــا افــزود: از  ــا ایرن جهانبخــش ســنجابی شــیرازی در گفت وگــو ب
ایــن تعــداد، ۱۹ پــروژه بــا اعتبــار ۴58 هــزار میلیــارد ریــال جدیــد 

هســتند کــه زمینــه اشــتغال ۷ هــزار نفــر را فراهــم می کننــد.
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول در 55۷ پــروژه نیــز خطــوط تولیــد 
افتتــاح می شــود و بــه بهره بــرداری می رســد کــه بــرای آنهــا ۲۲8 
ــه ۲8  ــک ب ــال ســرمایه گذاری شــده و اشــتغال نزدی ــارد ری میلی

هــزار نفــر را بــه دنبــال خواهــد داشــت.
وی خاطرنشــان ســاخت: بــه مناســبت چهلمیــن فجــر انقــالب 
اســالمی، مســئوالن وزارت صنعــت بــا ســفر بــه ۴۰ نقطــه کشــور 
به ویــژه مناطــق محــروم و کمتــر توســعه یافته، پروژه هــا را 

ــد کــرد. افتتــاح خواهن

ــزی انجام شــده، در ســفر  ــق برنامه ری ــه داد: مطاب ســنجابی ادام
کاروان »تدبیــر و امیــد« بــا حضــور رئیس جمهــوری، پروژه هــای 
ــرداری  ــه بهره ب ــزد و بوشــهر ب صنعــت و معــدن در اســتان های ی

خواهنــد رســید.
وی افــزود: پــروژه تولیــد ســولفات و اســید ســولفوریک در اســتان 
کرمــان، بزرگ تریــن پــروژه معدنــی اســت کــه در ایــن روزهــا بــه 
ــای  ــاح پروژه ه ــر آن افتت ــالوه ب ــید؛ ع ــد رس ــرداری خواه بهره ب
ــی در اســتان های شــمال غــرب کشــور و  ــع غذای ــف صنای مختل

ــود. دیگــر پروژه هــای شــاخص در ایــن روزهــا خواهــد ب
ــدن  ــت، مع ــول اداری وزارت صنع ــازی و تح ــز نوس ــس مرک رئی
و تجــارت یــادآور شــد: افتتــاح پروژه هــا از روز دوشــنبه )اول 
ــد  ــه خواه ــن ادام ــا ۲۲ بهم ــد و ت ــد ش ــاز خواه ــاه( آغ بهمن م

ــت. یاف
ســنجابی شــیرازی هــدف از ۴۰ ســفر یادشــده مســئوالن وزارت 
صنعــت بــا عنــوان »۴۰ نگیــن در چهلمیــن ســالگرد انقــالب« را 

ــا مســائل و مشــکالت  ــه ب آشناشــدن مقام هــای ارشــد وزارتخان
تجــار، صنعتگــران و مــردم اعــالم کــرد.

ــق در  ــن مناط ــکالت در ای ــع مش ــن رف ــه داد: همچنی وی ادام
جلســات شهرســتانی ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد، ســتاد 
تنظیــم بــازار، شــورای معــادن و ... بــا حضــور مســئوالن در 

دســتورکار قــرار می گیــرد.
ایــن مقــام مســئول اضافــه کــرد: دســتاوردهای چهلمین ســالگرد 
انقــالب در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت در کتابــی بــا عنــوان 
ــر  ــا حضــور وزی »۴۰ ســال تولیــد و تجــارت« آمــاده شــده کــه ب

صنعــت رونمایــی خواهــد شــد.
وی ادامــه داد: بــرای نخســتین بــار تحلیــل ۴۰ســاله نماگرهــای 
صنعتــی، معدنــی و تجــاری نیــز در قالــب کتــاب و در ۲ نســخه 
چاپــی و الکترونیکــی آمــاده شــده کــه بــا وجــود فــراز و نشــیب ها 
در ادوار مختلــف ازجملــه دوران جنــگ تحمیلــی، فشــارهای غــرب 

ــوده اســت. ــه رشــد ب و تحریم هــا، رو ب

 از امروز آغاز می شود:

نام نویسی ششمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور

بهره برداری از 576 پروژه صنعتی و معدنی در دهه فجر
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مقاومت زنان فلسطینی دربرابر تالش سربازان صهیونیستی 
برای دستگیری یک نوجوان فلسطینی تظاهرات صدها دانش آموز و دانشجو در »هانوفر« آلمان تجمع حمایت از خبرنگار »پرس تی وی« در نیجریه اعتصاب گسترده بیش از 30 هزار معلم 

در لس آنجلس آمریکا

به قلم مدیرمسئول
 شایعات دشمن 
در فضای مجازی

و نگــذارد مــردم تحــت تأثیــر شــایعات مکارانــه آن هــا قــرار 
ــا اســتفاده از فضــای  ــا دشــمن ب ــن روزه ــرا ای ــد؛ زی بگیرن
مجــازی هــر روز و ســاعتی هجمــه جدیــدی بــرای بدبینــی 
مــردم دارد. بایــد مراقــب بــود بــه ســادگی حــرف و ســخن 
و شــایعات را نپذیرفــت؛ چنانچــه خداونــد متعــال در قــرآن 
ِذیــَن آَمُنــوا ِإْن َجاَءکُــْم َفاِســٌق ِبَنَبــٍإ  َهــا الَّ می فرماینــد: »َیــا أَیُّ
ُنــوا أَْن ُتِصیُبــوا َقْوًمــا ِبَجَهاَلــٍه َفُتْصِبُحــوا َعَلــی َمــا َفَعْلُتــْم  َفَتَبیَّ
ــد و  ــان فاس ــک انس ــر ی ــان، اگ ــل ایم ــَن«؛ » ای اه َناِدِمی
بی تقوایــی برایتــان خبــری آورد، خبــرش را بررســی و تحقیق 
کنیــد تــا مبــادا از روی ناآگاهــی عــده ای را آســیب برســانید 
ــیمان شــوید.« )حجــرات:  ــود پش ــردار خ ــس از آن از ک و پ

ــه ۶( آی
و  دروغ پــردازی  می دهــد  نشــان  شــریفه  آیــه  ایــن 
شایعه ســازی و خبــر کــذب منتشــرکردن کار آدم هــای فاســد 
و فاســق و منافــق اســت و مؤمنــان نبایــد بــه اخبــار آن هــا 
توجــه کننــد و تــا بررســی و تحقیق نکردنــد، خبــری را از آن ها 
ــد؛ چــون در شــایعات معمــوالً حقــوق  ــاور نکنن ــد و ب نپذیرن
ــراد  ــت اف ــه حیثی ــود و ب ــال می ش ــده ای پایم ــی ع اجتماع
بی گناهــی خدشــه وارد می شــود و اگــر کســی اهــل ایمــان 
ــت  ــه حقیق ــس از آنک ــد، پ ــن بزن ــایعات را دام ــد و ش باش
ــادم و  ــت، ن ــرده اس ــتباه ک ــه اش ــد ک ــد و فهمی ــن ش روش
ــیمانی  ــن پش ــات ای ــیاری از اوق ــود و بس ــیمان می ش پش

ــود. ــران نمی ش ــدارد و جب ــودی ن ــر س دیگ
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای، رهبــر معظــم انقــاب اســامی 
ــا  ــدار ب ــود در دی ــر خ ــخنان اخی ــی(، در س ــه العال ــد ظل )م
مــردم قــم بــه مناســبت ســالگرد قیــام نوزدهــم دی مــاه بــه 
تاش هــای دشــمنان در فضــای مجــازی و دروغ پردازی هــا 
ــد:  ــد و فرمودن ــاره کردن ــان اش ــط آن ــازی ها توس و شایعه س
ــی  ــا شایعه ســازی و تهمت پراکن ــاش اســت ب دشــمن در ت
مــردم را بــه جــان یکدیگــر بینــدازد کــه البتــه نمی توانــد؛ امــا 

مــردم بایــد بــا ایــن شــگردها مقابلــه کننــد.
ــن  ــل ای ــد: الزم اســت مــردم در مقاب ــد فرمودن ایشــان تأکی
ــان  ــد و جوان ــت کنن ــه آن حرک ــتادگی و علی ــات، ایس تبلیغ
ــرای زدن  ــزاری ب ــه اب ــازی را ب ــای مج ــمندی، فض ــا هوش ب

ــد. ــل کنن ــه دشــمنان تبدی ــی ب تودهن
ــاب اســامی  ــروزی انق ــن ســالگرد پی دشــمنان در چهلمی
ــژه در  ــانه ای و به وی ــه رس ــنگینی را در عرص ــای س هجمه ه
فضــای مجــازی علیــه انقــاب اســامی انجــام می دهنــد و 
ایــن حمــات نبایــد بی جــواب بمانــد و بــر همــه دلســوزان 
انقــاب، به ویــژه جوانــان وفــادار و مؤمــن و پرانگیــزه و 
ــته  ــدی داش ــور ج ــه حض ــن عرص ــت در ای ــی الزم اس انقاب

ــد. ــمن بپردازن ــای دش ــا حرکت ه ــه ب ــه مقابل ــند و ب باش
ــر ازهم پاشــیدگی اوضــاع  امــروزه تمرکــز اصلــی دشــمنان ب
اقتصــادی کشــور اســت و بــا ابزارهــای رســانه ای در فضــای 
مجــازی می کوشــند افــکار عمومــی را فریــب دهنــد و 
ــل  ــا جع ــی ب ــد و پی درپ ــوه دهن ــه جل ــا را وارون واقعیت ه
ــود  ــوری وانم ــد و ط ــی کنن ــد را بزرگنمای ــار دروغ، مفاس اخب
می کننــد کــه همــه دســتگاه ها در فســاد غوطه ورنــد و هیــچ 

چــاره ای جــز اســقاط نظــام نیســت.
ــاط  ــی شــایعات بی اســاس و صددرصــد دروغ را در ارتب گاه
ــا مــردم را ترغیــب  ــا ســرمایه بانک هــا مطــرح می کننــد ت ب
کننــد برونــد پول هایشــان را از بانک هــا خــارج کننــد و 
ــود  ــد وج ــون می دانن ــکنند؛ چ ــور را بش ــاد کش ــر اقتص کم
ــا  بانک هایــی قــوی ســبب تقویــت اقتصــاد کشــور اســت ی
ــن دالر و ارز  ــرخ دروغی ــازی ن ــای مج ــایعات در فض ــا ش ب
ــات و  ــن القائ ــه ای ــبت ب ــردم نس ــر م ــد و اگ ــاال می برن را ب
شــایعات بی توجــه باشــند، قطعــا هیــچ اتفاقــی نمی افتــد؛ 
ولیکــن اگــر تحــت تأثیــر کوچک تریــن شــایعه ای در فضــای 
مجــازی قــرار بگیرنــد و پیــرو شــایعات دشمن ســاخته 
حرکــت کننــد بــا خواســته دشــمنان همــراه و بــه طــور قطــع 

ــد شــد. متضــرر خواهن
ــش  ــد روز پی ــن چن ــم: همی ــه کنی ــه توج ــک نمون ــه ی ب
ــام  ــاگاه اع ــه ن ــازی ب ــای مج ــمن در فض ــانه های دش  رس
کردنــد فــردی در یکــی از مهم تریــن بانک هــای کشــور 
ــه  ــل ب ــن اختــاس را انجــام داده و پول هــا را تبدی بزرگ تری
ارز و از کشــور خــارج کــرده اســت و قصدشــان ایــن بــود تــا 
بــا ایــن خبــر صددرصــد دروغ، در دل هــای ســپرده گذاران آن 
ــرای حفــظ موجــودی  ــد و آن هــا ب ــره ایجــاد کنن ــک دله بان
ــع  ــد و بالطب ــارج کنن ــا خ ــود را از بانک ه ــر خ ــود، ذخای خ
بحرانــی دیگــر در عرصــه اقتصــادی کشــور ایجــاد کننــد کــه 
خوشــبختانه بــا واکنــش به موقــع مســئوالن بانــک مرکــزی 
ــم در  ــه ه ــن توطئ ــب شــایعات، ای و صــدا و ســیما و تکذی

نطفــه خفــه شــد.
ــردم و  ــیاری از م ــرای بس ــی را ب ــه مهم ــئله نکت ــن مس ای
مســئوالن روشــن کرد که دشــمن هیــچ باکــی از دروغ پردازی 
و انتشــار شــایعه نــدارد و گاهــی ممکــن اســت حتــی دروغی 
بــه ایــن بزرگــی و صددرصــد کــذب را در جامعــه بــرای 
ــد  ــن بای ــد؛ بنابرای ــرح کن ــور مط ــاد کش ــیدن اقتص ازهم پاش
همــه هوشــیار باشــند و در پاســخگویی بــه هجمه هــا آنــی و 
فــوری روشــنگری کننــد؛ بایــد بــا آگاهی بخشــیدن به موقــع 
بــه جامعــه مکــر دشــمن را بــه خــودش برگردانــد و اجــازه 
نــداد دشــمن بــا ایــن مکاری هــا بــه اهــداف خــود برســد: »َو 

ــُه َخیــُر الماِکریــَن«. ــُه َو اللَّ َمکَــروا َو َمکَــَر اللَّ

داخلی

دیگه چه خبر؟

 نیرو ی دریایی 
معطل هیچ توافقی نمی ماند

امیــر دریــادار حســین خانــزادی، فرمانــده نیــروی دریایــی 
ارتــش جمهــوری اســامی ایــران، در گفت وگــو بــا باشــگاه 
خبرنــگاران جــوان، دربــاره مباحــث مطرح شــده در شــبکه های 
ــرد:  ــار ک ــام اظه ــران از برج ــروج ای ــر خ ــی ب ــی مبن اجتماع
ــچ  ــی معطــل هی ــروی دریای ــژه نی ــای مســلح و به وی نیرو ه

ــد و مــا کارمــان از سیاســت جداســت. توافقــی نمی مانن
فرمانــده نیــروی دریایــی ارتــش بــا بیان اینکه ۴۰ ســال اســت 
کــه زیــر بــار تحریم هــا هســتیم، ادامــه داد: برجــام کار خودش 
را انجــام می دهــد و مــا هــم کار خودمــان را انجــام می دهیــم. 
ــی  ــروی دریای ــتاورد های نی ــن دس ــه آخری ــاره ب ــا اش وی ب
ــنگین  ــی نیمه س ــاق زیردریای ــده الح ــاه آین ــت: م ــش گف ارت
فاتــح بــه نــاوگان جنــوب نیــروی دریایــی را شــاهد خواهیــم 

بــود.

واکنشکدخداییبهاستانیشدن
قانونانتخاباتمجلس

عباســعلی کدخدایــی، ســخنگوی شــورای 
خــود  شــخصی  صفحــه  در  نگهبــان، 
ــون  ــوادی از قان ــاح م ــرح اص ــاره ط درب
مجلــس  استانی شــدن  و  انتخابــات 
مطلبــی را منتشــر کــرد: نســبت بــه 
مصوبــات مجلــس ازجملــه اصــاح قانون 
نمی تــوان  استانی شــدن  و  انتخابــات 
ــول  ــا وص ــت. ب ــینی داش ــاوت پیش قض

ــن  ــد داد؛ لیک ــر خواه ــورا نظ ــه ش مصوب
درزمینــه کاهــش مشــارکت مــردم و بــروز 
مشــکات امنیتــی بایــد دقــت الزم انجام 
و  شــفافیت  شایســته گزینی،  شــود. 
نظــارت بــر عملکــرد نماینــدگان بــه ارتقای 

جایــگاه مجلــس می انجامــد.
بررسیدوبارهپالرمودرمجمع

بینتیجهماند
غامرضــا مصباحــی مقــدم، عضــو مجمع 
تشــخیص مصلحــت نظــام، در گفت وگــو 

بــا باشــگاه خبرنــگاران جــوان، بــا اشــاره 
ــع  ــنبه مجم ــه روز ش ــوع جلس ــه موض ب
 FATF کــه بــه بررســی لوایــح مرتبــط بــا
و کنوانســیون پالرمــو اختصــاص داشــت، 
ــادل  ــث و تب ــه بح ــن جلس ــت: در ای گف
ــه  نظــر صــورت گرفــت؛ امــا صحبت هــا ب
جمع بنــدی نرســید و مصوبــه خاصــی 

نداشــتیم.
مصلحــت  تشــخیص  مجمــع  عضــو 
ــه  ــئله ک ــن مس ــر ای ــد ب ــا تأکی ــام،  ب نظ

نظــر شــخصی خــود را تــا پیــش از 
نهایی شــدن ایــن موضــوع در جلســه 
نظــام  مصلحــت  تشــخیص  مجمــع 
رســانه ای نمی کنــد، خاطرنشــان کــرد: 
اگــر ایــن موضــوع بــه نتیجــه برســد، خود 
ــت  ــخیص مصلح ــع تش ــه مجم دبیرخان
نظــام آن را رســانه ای می کنــد و بایــد 

منتظــر اعــام آن باشــیم.
از طــرح دیدگاه هــای مختلــف  پــس 
ــاره الیحــه مذکــور، از ســوی اعضــای  درب

مجمــع و همچنیــن اظهارنظــر نماینــدگان 
مجلــس شــورای اســامی و دولــت، 
بــه کمیســیون های  بررســی ها  ادامــه 
ــی  ــوق- قضای ــی و حق ــی - دفاع سیاس
محــول شــد تــا نتایــج آن در جلســه آتــی 

ــود. ــی ش ــرح و بررس ــع مط مجم
در ایــن جلســه محمدجــواد ظریــف وزیــر 
ــاون  ــدی مع ــا جنی ــه و لعی ــور خارج ام
ــوان  ــه عن ــز ب ــور نی ــی رئیس جمه حقوق

ــو حضــور داشــتند. مدع

آزموده را آزمودن خطاست
نفیسه اله دادی

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

ــی  ــده از جهات ــاالت  متح ــوری ۲۰۱۶ در ای ــت جمه ــات ریاس انتخاب
جالــب  توجــه بــود. در ایــن انتخابــات شــخصی از خــارج از نظــام 

سیاســی بــه ریاســت جمهــوری رســید کــه پیــش  از ایــن هیــچ تجربه 
ــتقیما  ــی او مس ــن انتخابات ــت و کمپی ــی نداش ــی و دولت کار سیاس
ــپ در  ــروزی ترام ــود. پی ــود ب ــی موج ــت سیاس ــا وضعی ــل ب در تقاب
انتخابــات ریاســت جمهــوری ۲۰۱۶ آمریــکا در حالــی اتفــاق افتــاد کــه 
ــون را  ــات، کلینت ــل از انتخاب ــای قب ــنجی ها و تحلیل ه ــتر نظرس بیش
ــپ،  ــدن ترام ــا روی کار آم ــد. ب ــی می کردن ــا پیش بین ــروز رقابت ه پی
تحلیلگــران و نظریه پــردازان سیاســی ایــن واقعــه را پیش بینی ناپذیــر 

ارزیابــی کردنــد.
ــن  ــدف تندتری ــران را ه ــی ای ــت انتخابات ــت رقاب ــپ از روز نخس ترام
انتقــادات خویــش قــرار داد و درنهایــت نیــز در عمــل از برجــام برخاف 
ــای  ــبب واکنش ه ــدام وی س ــن اق ــد. ای ــارج ش ــون خ ــرف و قان ع
بســیاری شــد و اروپــا نقــش حافــظ برجــام را پــس از خــروج 
واشــنگتن بــازی کــرد. مقامــات اتحادیــه اروپــا قصــد دارنــد در مــاه 
کنونــی میــادی طرحــی را تصویــب و در فرانســه ثبــت کننــد کــه از آن 

ــد. ــام می برن ــژه« ن ــی وی ــوان »ســازوکار مال ــا عن ب
ــاکت  ــا س ــده اروپ ــوز عملی نش ــدام هن ــن اق ــر ای ــز در براب ــپ نی ترام
نبــوده اســت. مایــک پمپئــو، وزیــر امــور خارجــه آمریــکا، به تازگــی از 
اتحادیــه اروپــا و دیگــر ســازمان های بین المللــی انتقــاد کــرده اســت. 
ــرار اســت در مــاه  ــه تشــدید تنش هــا منتهــی شــده و ق ــن امــر ب ای
میــادی آینــده کنفرانســی در لهســتان برگــزار شــود کــه بــه موضــوع 
صلــح در خاورمیانــه خواهــد پرداخــت. ایــن کنفرانــس از تنــش بیــن 
ورشــو و بروکســل بــر ســر مســائل مختلــف ازجملــه مســائل حــوزه 

سیاســت خارجــی حکایــت دارد.
جمهــوری اســامی ایــران بارهــا تــوان خــود را در مقابلــه با تهدیــدات و 
تحریم هــای آمریــکا نشــان داده اســت و ترامــپ بایــد بدانــد آزمــوده 
را آزمــودن خطاســت. جمهــوری اســامی ایــران بــا تکیــه بــر دوســتان 
سیاســی و اســتراتژیک خــود دربرابــر، ایســتادگی پیروزمندانــه ای را به 
ترامــپ نشــان خواهــد داد. ترامــپ نیــز شــاید بتوانــد بــا اعمــال فشــار 
بــر اروپــا، مانــع تحقــق ســازوکار ویــژه مالــی شــود و درنهایــت ایــن 

ــد. اروپاســت کــه وجهــه بین المللــی خویــش را مخــدوش می کن

دهمین شنبه سیاه در فرانسه
معترضــان فرانســوی بــا تجمــع در پایتخــت ایــن کشــور، دهمیــن 

شــنبه اعتراضــی را در ایــن کشــور آغــاز کردنــد.
ــی در  ــای امنیت ــر از نیروه ــزار نف ــتقرار 8۰ ه ــری از اس ــع خب مناب

ــد.  ــر دادن ــته خب ــه در روز گذش ــر فرانس سراس
شــهرهای مختلــف فرانســه دیــروز شــاهد تظاهــرات نــاآرام معترضــان 
ــود و در بعضــی شــهرها  ــن کشــور ب ــه سیاســت های اقتصــادی ای ب
اشــک آور  گاز  از  تظاهرات کننــدگان  متفرق کــردن  بــرای  پلیــس 

اســتفاده کــرد. 
هفتــه گذشــته در نهمیــن شــنبه ســیاه پلیــس از بازداشــت دســت کم 

۱۰۲ نفــر تاکنــون خبــر داد.

 توهین ترامپ به مسلمانان 
برای توجیه ساخت دیوار مکزیک

بــه گــزارش خبرگــزاری آناتولــی، دونالــد ترامــپ، رئیس جمهــور 
ــر از کشــف ســجاده  ــش خب ــه در توییت ــی روز جمع ــکا، در حال آمری
نمــاز در نزدیکــی مــرز آمریــکا بــا مکزیــک داده کــه هدفــش توجیــه 
ــدرو« در  ــر حضــور »تروریســت های تن ــی ب ــی اش مبن ــای قبل ادعاه
میــان مهاجرانــی اســت کــه از مــرز مکزیــک بــه صــورت غیرقانونــی 

ــوند.  ــکا می ش ــاک آمری وارد خ
ترامــپ بــه گــزارش روز چهارشــنبه روزنامــه  واشــنگتن اگزماینــر اشــاره 
کــرد کــه در آن یــک گلــه دار در ایالــت نیومکزیکــو کــه نامــش فــاش 
نشــده، مدعــی شــده اســت نزدیــک مــرز جنوبــی ســجاده ای دیــده 
و مشــاهده کــرده کــه افــراد چینــی، آلمانــی، روســی و اهــل جمهــوری 

چــک نیــز از ایــن مــرز عبــور می کننــد.

دعوای تازه پلوسی با ترامپ
بــه گــزارش شــبکه تلویزیونــی الجزیــره، رئیــس مجلــس نماینــدگان 
ــد ترامــپ اطاعــات حساســی را  ــکا گفــت: پــس از آنکــه دونال آمری
ــن  ــو ای ــه لغ ــور ب ــرد، مجب ــاش ک ــا ف ــی ســفر م ــاره جــدول زمان درب
ســفر شــدیم؛ زیــرا بــا ایــن اقــدام، خطــر بــرای هیئــت کنگــره افزایش 

یافــت. 
پلوســی افــزود: اطاعاتــی از افغانســتان بــه دســتمان رســید کــه اقدام 
ترامــپ در افشــای جزئیــات ســفر مــا، خطــر ســفر را بــاال بــرد. مــا از 
قبــل اطاعــات مربــوط بــه ســفرهایمان بــه مناطــق شــاهد درگیــری 
را فــاش نمی کنیــم. شــاید رئیس جمهــور بــا توجــه بــه تجربــه اش از 
ایــن مســئله آگاهی نداشــته اســت؛ اما کســانی کــه اطراف او هســتند، 

بایــد از ایــن مســئله آگاهــی داشــته باشــند.

درخواست نتانیاهو از حماس
روزنامــه قطــری »العربــی الجدیــد« بــه نقــل از منابعــی وابســته بــه 
حمــاس اعــام کــرد: رژیــم صهیونیســتی بــا تماس های غیرمســتقیم 
ــم  ــن رژی ــات ای ــش از انتخاب ــرا را پی ــادل اس ــده تب ــاش دارد پرون ت
دوبــاره بــه جریــان بینــدازد تــا چهــره و موقعیــت نخســت وزیر 

ــود بخشــد.  »بنیامیــن نتانیاهــو« را بهب
منابــع مذکــور بــه العربــی الجدیــد گفتنــد: اخیــرا تماس هــای جدیدی 
از طــرف اروپایــی و مصــر دربــاره بــه جریــان انداختــن دوبــاره مذاکرات 
ــده اســرا داشــته ایم و دلیــل آن را خــوب می دانیــم  ــه پرون ــوط ب مرب

)در اشــاره بــه نزدیک بــودن انتخابــات رژیــم صهیونیســتی(. 

 تاریخ دیدار دوباره ترامپ و 
کیم جونگ اون مشخص شد

اعــام کــرد  بیانیــه ای  بــه گــزارش فــارس، کاخ ســفید طــی 
رئیس جمهــور آمریــکا و رهبــر کــره  شــمالی اواخــر مــاه فوریــه 
 در مکانــی کــه متعاقبــا اعــام خواهــد شــد، دیــدار خواهنــد 

کرد.
کاخ ســفید در بیانیــه خــود اعــام کــرد: »دونالــد ترامــپ بــا هیئتــی 
از کــره  شــمالی در دفتــر خــود بــه مــدت یــک ســاعت و نیــم دیــدار 
کــرد و در ایــن دیــدار دربــاره خلــع ســاح  هســته ای شــبه جزیره کــره و 
همچنیــن توافــق بــرای برگــزاری دیــدار بــا رهبــر کــره  شــمالی در اواخر 

مــاه آینــده میــادی گفت وگــو شــد«. 
ریاســت ایــن هیئــت از کــره شــمالی را کیــم یونــگ چــول، فرســتاده 
ویــژه رهبــر کــره شــمالی، بــر عهــده داشــت. پیــش از دیــدار بــا ترامپ، 
چــول بــا مایــک پمپئــو، وزیــر امــور خارجــه آمریــکا، نیــز دیــدار داشــته 

است.

ســید کمــال خــرازی، رئیــس شــورای راهبــردی روابــط خارجــی 
ــور  ــی ام ــه ایتالیای ــی از مؤسس ــا هیئت ــدار ب ــورمان، در دی کش
بین المللــی )IAI( بــا بیــان اینکــه هــدف ترامــپ رئیس جمهــور 
ــر ایــران نیســت، بلکــه تضعیــف  آمریــکا فقــط اعمــال فشــار ب
و تجزیــه اروپــا را دنبــال می کنــد، گفــت:  اقــدام آمریــکا 
بــرای برگــزاری اجــاس ضدایرانــی در لهســتان همچنیــن 
اروپایــی  میــان کشــورهای  اختــاف  تشــدید  راســتای  در 

است. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــران صداقــت خــود را در اجــرای برجــام 
ــا در  ــه رویکــرد اروپ ــران ب ــکار عمومــی ای ــگاه اف نشــان داده و ن
قبــال برجــام منفی تــر شــده اســت، افــزود: منافــع اروپــا ایجــاب 

می کند گام های عملی در قبال برجام بردارد. 
ــان  ــا بی ــط خارجــی کشــورمان ب ــردی رواب رئیــس شــورای راهب
ــع  ــن مقط ــکا در ای ــارهای آمری ــه فش ــا ب ــن دادن اروپ ــه ت اینک
ــده خواهــد  ــا در آین ــر اروپ ــکا ب موجــب فشــارهای بیشــتر آمری
شــد، هشــدار داد: شکســت برجــام، امنیــت اروپــا را نیــز 

تحت الشعاع قرار خواهد داد. 
رئیــس شــورای راهبــردی روابــط خارجــی بــا اشــاره بــه 
تأخیرهــای مکــرر اتحادیــه اروپــا بــرای عملیاتی کــردن ســازوکار 
 مالــی ویــژه تعامــل بــا ایــران موســوم بــه اس پــی وی اظهــار کرد:

هدایــت  و  حمایــت  تــوان  اروپایــی  دولت هــای  اینکــه 
شــرکت های اروپایــی را بــرای همــکاری بــا ایــران ندارنــد، قابــل 
ــوان  ــدان معناســت کــه نمی ت ــه نیســت. ایــن ب دفــاع و پذیرفت
ــؤال  ــن س ــرد و ای ــاد ک ــی اعتم ــای اروپای ــای دولت ه ــه امض ب
مطــرح می شــود کــه اگــر دولت هــای اروپایــی می دانســتند بــر 
ــران وارد مذاکــره  ــا ای ــد، چــرا ب شــرکت های خــود نفــوذی ندارن

شدند. 
وی همچنیــن بیــان کــرد:  آمریــکا اروپــا را گــروگان خــود گرفتــه 
اســت و بــه همیــن دلیــل اروپــا در آینــده بــا مشــکات بیشــتری 

در قبــال آمریــکا مواجــه خواهــد شــد.
همچنیــن اعضــای هیئــت ایتالیایــی در ایــن دیــدار بــا تأکیــد بــر 
ــیع تر  ــیار وس ــا بس ــران و اروپ ــکاری ای ــای هم ــه ظرفیت ه اینک
ــکا از برجــام را مــورد  از موضــوع هســته ای اســت، خــروج آمری
اعتــراض اروپــا هــم دانســتند و تصریح کردنــد: انتظار ایــران برای 
گام هــای عملــی اروپــا به منظــور بهره بــرداری از منافــع اقتصــادی 

ناشی از توافق هسته ای قابل درک است. 
اعضــای هیئــت ایتالیایــی همچنیــن بــر اینکــه آمریــکا بــا خروج 
از برجــام حقــوق بین الملــل را نقــض کــرده اســت، تأکیــد کردنــد 
ــه  ــا ب ــتگی اروپ ــی و وابس ــال درهم تنیدگ ــن ح ــا ای ــد ب و گفتن

آمریــکا شــدید اســت.

ــی وی،  ــگار و مستندســاز پرس ت ــه  هاشــمی، مجــری، خبرن مرضی
ــه  ــه روز جمع ــت ک ــی اس ــن در حال ــت؛ ای ــد اس ــان در بن همچن
ــاهد در  ــک ش ــوان ی ــه عن ــت او را ب ــکا بازداش ــی در آمری دادگاه
تحقیقاتــی کــه ماهیــت آن هنــوز مشــخص نشــده، تأییــد کــرد و بر 

ــه هیــچ جرمــی صحــه گذاشــت. ــام او ب عــدم اته
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از روابــط عمومی پرس تــی وی، 
ــای  ــه کلمبی ــی دادگاه منطق ــاول، قاض ــن  ه ــل الی ــه بری روز جمع
ــه  ــوط ب ــات مرب ــی از اطاع ــار بخش ــی انتش ــی حکم ــکا، ط آمری
ــی وی را مجــاز اعــام  ــده دســتگیری مجــری شــبکه پرس ت پرون

کــرد.  
بــا توجــه به اســناد منتشرشــده، مرضیه  هاشــمی از زمان بازداشــت 
ــل قاضــی  ــه همــراه وکیــل خــود در دادگاه و در مقاب ــت ب در دو نوب
ــده  ــم آم ــن حک ــت. در ای ــده اس ــر ش ــنگتن حاض ــه واش منطق
 هاشــمی »بــه هیــچ جرمــی متهــم نشــده اســت« و تنهــا بــه عنوان 
»شــاهد مطلــع« در تحقیقاتــی کــه ماهیتــش هنوز معلوم نیســت، 
بازداشــت شــده اســت؛ ایــن در حالــی اســت کــه  هاشــمی طــی 
تماســی تلفنــی در چنــد روز پیــش تأکیــد کــرده اســت رفتــار بــا او 
هماننــد رفتــار بــا جانیــان و مجرمــان اســت و اطاعات منتشرشــده 
از دادگاه نیــز جزئیــات دقیقــی را درزمینــه ایــن پرونــده کــه در آن 
ــود، ــه عنــوان »شــاهد مطلــع« یــاد شــده ب  از مرضیــه  هاشــمی ب

 ارائه نمی دهد.
خبرگــزاری آسوشــیتدپرس نوشــت به گفتــه مقامات آمریکایــی، او 
بافاصلــه پــس از ادای شــهادت در برابــر هیئــت منصفــه آزاد خواهد 
شــد؛ اما حســین  هاشــمی، پســر بــزرگ مرضیــه  هاشــمی گفت به 

آزادی ســریع مــادرش چنــدان امیدوار نیســت. 
وی گفــت هنــوز مشــخص نیســت ادای شــهادت مــادرش تــا چــه 

زمانــی بــه طــول خواهــد انجامیــد.
ــد  ــر چن ــه ه ــی وی ک ــبکه پرس ت ــری ش ــمی، مج ــه  هاش مرضی
ــی رود،  ــکا م ــه آمری ــتگانش ب ــا بس ــدار ب ــرای دی ــار ب ــت یک ب وق
ایــن بــار قصــد داشــت از بــرادر مبتــا بــه ســرطانش عیــادت کنــد 
کــه دســتگیر شــد. او همچنیــن در حــال کار روی مســتندی دربــاره 
ــتی  ــونت و نژادپرس ــه خش ــتند ب ــن مس ــود. ای ــتان ب سیاه پوس
نظام منــد علیــه سیاه پوســتان می پــردازد و آن را مــورد انتقــاد قــرار 

می دهــد.
ــام،  ــه اس ــدن ب ــش از گروی ــه پی ــی وی ک ــد پرس ت ــده ارش گوین
ــه گفتــه خــودش تحــت تأثیــر  ــام داشــته و ب مانــی فرانکلیــن ن
انقــاب ایــران، مســلمان شــده اســت، روز یکشــنبه هفتــه گذشــته 
بــه دالیلــی نامشــخص توســط اداره تحقیقــات فــدرال )FBI( و در 
فــرودگاه بین المللــی ســنت لوئیــس بازداشــت شــد و مــورد اهانت 

قــرار گرفــت.

آیــت هللا  مــکارم شــیرازی در دیــدار بــا دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی کــه در 
دفتــر ایــن مرجــع تقلیــد برگــزار شــد، عنــوان کــرد: هرچــه بیشــتر فعالیت هــای 
ــتر  ــا آن بیش ــردم ب ــنایی م ــود، آش ــح داده ش ــی توضی ــاب فرهنگ ــورای انق ش

می شــود.
ــوده کــه  ــن ب ــی انقــاب فرهنگــی ای ــات شــورای عال ــزود: مشــکل مصوب وی اف
ــن  ــت، در عی ــوی نیس ــی آن ق ــت اجرای ــون ضمان ــدارد و چ ــی ن ــت اجرای ضمان
خوب بــودن مصوبــات بــه مرحلــه اجــرا نمی رســد. مــا شــنیدیم در شــورای عالــی 

انقــاب فرهنگــی تصمیمــات مهمــی گرفتــه شــده، امــا اجــرا نشــده اســت.
وی بیــان کــرد: اگــر ســه بخــش برنامه هــا، کتاب هــا و اســتادان در دانشــگاه ها 

درســت باشــد، می توانیــم بگوییــم دانشــگاهی انقابــی داریــم.
ایــن مرجــع تقلیــد تأکیــد کــرد: شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی اختیــارات مهمی 
داشــته و گاه دیــده می شــود در ایــن کتاب هــای دانشــگاهی مطالبــی وجــود دارد 
کــه نبایــد وجــود داشــته باشــد؛ ایــن مطالــب خاف اصــول و فروع اســام اســت.

آیــت هللا مــکارم شــیرازی تصریــح کــرد: ســابقا تریبون هــا در اختیــار امامــان جمعه 
ــرای افــراد  ــرای همــه و ب ــود؛ امــا ایــن فضــای مجــازی ب ــای مســاجد ب و خطب
بی مایــه تریبــون درســت کــرده اســت؛ بــه طــور مثــال ایــن فــردی کــه اخیــرا خلــع 
لبــاس شــده بیــش از یــک میلیــون پیگیرکننــده و مخاطــب داشــته و متأســفانه 

ــد سالم ســازی درســتی در فضــای مجــازی ایجــاد شــود. اجــازه نداده ان
وی مطــرح کــرد: بایــد مشــخص شــود پهنــای بانــد بــه چــه کســانی داده شــود و 
بــا اســتفاده از پهنــای بانــد می شــود فضاهــای مجــازی فاســد را کم رنــگ کــرد؛ 

امــا متأســفانه ایــن کار را نمی کننــد.

کشــورهای اروپایــی پــس از نمایش هــای ســاختگی مخالفــت بــا آمریــکا و مانــور روی وعــده  
و وعید هــای لفظــی بــرای حفــظ برجــام، اکنــون منفعــت را در آشکارســازی غــش بــه ســمت 
دونالــد ترامــپ، رئیس جمهــور آمریــکا، دیده انــد و آمــاده اعمــال تحریم هــای جدیــد علیــه 

ــتند. ایران هس
ــه نقــل از چهــار منبــع دیپلماتیــک گــزارش داده کشــورهای کوچک تــر  خبرگــزاری رویتــرز ب
ــع  ــاذ مواض ــده اند و از اتخ ــراه ش ــا هم ــه و بریتانی ــا فرانس ــا ب ــه اروپ ــر اتحادی و معتدل ت
ــه بررســی اعمــال تحریم هــای اقتصــادی جدیــد علیــه  ســخت گیرانه تر علیــه تهــران ازجمل
ایــن کشــور حمایــت می کننــد. ایــن تحریم هــا می تواننــد منــع ســفر و توقیــف دارایی هــای 

ــران را شــامل شــوند. ــی دخیــل در توســعه برنامــه موشــکی ای مقام هــای ایران
ــر  ــد ترامــپ متمایل ت ــه  ســمت مواضــع دونال ــا ایــن رویکــرد ب ــا ب ایــن رســانه نوشــته اروپ
شــده اســت؛ ایــن در حالــی اســت کــه کشــورهای اروپایــی پــس از خــروج آمریــکا از برجــام 
ــق هســته ای را  ــد تواف ــف هســتند و قصــد دارن ــرد واشــنگتن مخال ــا رویک ــد ب ــا کرده ان ادع

حفــظ کننــد. 
رویتــرز نوشــته ایــن اقــدام اروپــا می توانــد روحیــات غرب ســتیزی در ایــران را تقویــت کنــد و 

موجــب تشــدید فعالیت هــای ایــران در منطقــه خاورمیانــه شــود.
یــک دیپلمــات اروپایــی کــه در منطقــه خاورمیانــه فعالیــت می کنــد بــا اشــاره بــه ادعاهــای 
اثبات نشــده دانمــارک، هلنــد و فرانســه مبنــی بــر قصــد تهــران بــرای »تــرور« چنــد نفــر در 
خــاک کشــورهای اروپایــی گفــت: »اتهامــات علیــه ایــران در ماه هــای گذشــته باعــث بیــداری 

کشــورهایی شــده اســت کــه مخالــف ســخت گیری علیــه ایــران بودنــد«.
ــی  ــاع بین الملل ــون »اجم ــه اکن ــت ک ــاره گف ــکا در این ب ــه آمری ــام وزارت خارج ــک مق ی

ــت. ــده اس ــل ش ــران حاص ــای ای ــه ای از تهدیده ــوص مجموع ــده ای« در خص فزاین
وی در ادامــه گفــت: آمریــکا از تاش هــای اروپــا بــرای مقابلــه بــا تروریســم ایــران در خــاک 

اروپــا، آزمایش هــای موشــکی، نقــض حقــوق بشــر و ســایر تهدیدهــا اســتقبال می کنــد.

ــش  ــایه آزمای ــون در س ــود در پنتاگ ــر خ ــخنرانی اخی ــکا در س ــور آمری رئیس جمه
ــه افزایــش قــدرت دفــاع موشــکی و دفــاع  ــران ب ــر ای موشــکی و ماهــواره ای اخی
ــدات  ــه تهدی ــردن هرگون ــف ک ــرای متوق ــکا ب ــده آمری ــاالت متح ــی ای تکنولوژیک

ــد کــرد.  ــه ایــن کشــور تأکی ــی علی موشــکی احتمال
ــیمرغ« و  ــر »س ــاخت ماهواره ب ــی و س ــی طراح ــز، در پ ــزارش نیویورک تایم ــه گ ب
ــپ در  ــد ترام ــدن آن،  دونال ــپس متاشی ش ــش آن و س ــام« و آزمای ــاب »پی پرت
ســخنرانی اخیــر خــود بیشــتر دربــاره ایــران هشــدار داد و از آن بــه عنــوان کشــوری 
یــاد کــرد کــه تــوان هســته ای یــا موشــک های بالســتیک درون قــاره ای نــدارد، امــا 
بــه افزایــش قــدرت منطقــه ای خــود ادامــه می دهــد. ترامــپ همچنیــن بــه وضــوح 

اظهــار کــرد قصــد دارد درزمینــه ســاح های تکنولوژیــک بــه رقابــت بپــردازد.
ــرای   مــواردی همچــون الیه هــای جدیــدی از حســگرهای مراقبتــی فضایــی کــه ب
شناســایی حرکــت موشــک های ســیار بــه کار گرفتــه می شــوند و همچنیــن توجــه 
افــزون بــه ازکارانداختــن موشــک ها پیــش از پرتــاب بــه جــای جلوگیــری از آنهــا 
در فضــا، ازجملــه مســائلی هســتند کــه در گــروه ایــن پیشــرفت های جدیــد قــرار 

دارنــد.
ترامــپ در این بــاره گفــت: »هــدف مــا روشــن بــوده و آن اطمینــان حاصل کــردن از 
ایــن اســت کــه بتوانیــم هــر موشــکی را کــه علیه ایــاالت متحــده آمریــکا از هــر کجا 

و در هــر زمانــی پرتــاب شــود، کشــف و منهــدم کنیم«.
درواقــع ایــن گــزارش پنتاگــون ترجیحــا بــه جــای حمله هــای طاقت فرســا از جانــب 
ــه  ــداد کمــی از موشــک هایی ک ــه منهدم ســاختن تع ــا روســیه، بیشــتر ب ــن ی چی

توســط قدرت هــای منطقــه پرتــاب می شــوند، معطــوف اســت.

کمال خرازی: اروپا اگر می دانست ناتوان است، چرا با ایران مذاکره کرد؟

نمی توان به امضای اروپا اعتماد کرد
مجری پرس تی وی همچنان در بند

یکا: »هاشمی« اتهامی ندارد دادگاه آمر

 شورای عالی انقالب فرهنگی برای 
حل مشکالت فضای مجازی تالش کند

خیز بروکسل برای تحریم دوباره ایران 

یکا اروپا پا به پای آمر
یکا برای توقف یا  تالش آمر

انهدام موشک ها پیش از پرتاب

راهپیمایی هــای  ملــی  هیئــت  عضــو 
محاصــره  شکســتن  و  بازگشــت 
ایــن تحــرکات  ادامــه  بــر  تأکیــد  بــا 
مســالمت آمیز مردمــی تصریــح کــرد: 
ملــت فلســطین قــادر اســت توطئــه 
معاملــه  )آمریکایی صهیونیســتی عربی( 

قــرن را بــا شکســت همــراه کنــد.
ــزاری  ــل خبرگ ــروه بین المل ــزارش گ ــه گ ب
تســنیم، عضو هیئــت ملــی راهپیمایی های 
بازگشــت و شکســتن محاصــره بــا تأکیــد 
ــت  ــای بازگش ــترش راهپیمایی ه ــر گس ب
طــی هفته هــای آینــده تصریــح کــرد: 
ملــت فلســطین دســتی را کــه بــه  ســمت 
حقوقــش دراز شــود و بــه آن تعــدی کنــد، 
بــا چنــگ زدن کامــل بــه وحــدت ملــی خود 

قطــع خواهــد کــرد. 
مزهــر کــه از رهبــران جبهــه مردمــی بــرای 
آزادی فلســطین بــه  شــمار مــی رود، پیامی 
خطــاب بــه اشــغالگران و دشــمنان ملــت 

ــه  ــر اینک ــی ب ــرد مبن ــال ک ــطین ارس فلس
ــه کاهــش راهپیمایی هــای  ــد ب ــز نبای هرگ
ــره  ــد محاص ــد، هرچن ــر کنن ــت فک بازگش

تشــدید شــود.
تاش هــای  تمــام  داشــت:  اظهــار  وی 
اشــغالگران هیــچ نفعی بــرای آنهــا نخواهد 
ــای بازگشــت طــی  داشــت و راهپیمایی ه
روزهــای آینــده گســترش خواهــد یافــت. 
ــی راهپیمایی هــای  ــت مل ــن عضــو هیئ ای
ــح  بازگشــت و شکســتن محاصــره تصری
کــرد: ملت فلســطین قــادر اســت )توطئه( 

معاملــه قــرن را بــه  شکســت بکشــاند.
مزهــر افــزود: تــا چنــد مــاه دیگــر، اولیــن 
ــت  ــای بازگش ــاز راهپیمایی ه ــالگرد آغ س
ــا  ــی و ب ــی میلیون ــزاری راهپیمای ــا برگ را ب
ارزیابــی  از  پــس  جدیــد  گزینه هــای 
ــه  ــت ک ــم داش ــی خواهی ــه ای گرام تجرب

ــرد. ــد ک ــر خواه ــه را غافلگی هم
مزهــر بــا اشــاره بــه شــرکت گســترده مردم 

در چهل وســومین راهپیمایــی بازگشــت 
اظهــار داشــت: قشــرهای مختلــف مردمی 
کــه بــه میادیــن بازگشــت ســرازیر شــدند، 
ــال  ــنی را ارس ــای روش ــا پیام ه ــد ت آمدن
ــچ  ــا هی ــت م ــه مل ــر اینک ــی ب ــد مبن کنن
ــا  ــدارد ت ــی ن ــدت مل ــز وح ــه ای ج گزین
بهتریــن و مناســب ترین واکنــش بــه 
ــه مســئله فلســطین را  ــی باشــد ک خطرات

ــت. ــرار داده اس ــدف ق ه
وی بــر ضــرورت اهمیت مســئله فلســطین 
به عنــوان یــک مســئله مرکــزی و محــوری 
ــهید و  ــر ش ــرد: ه ــان ک ــد و خاطرنش تأکی
مجروحــی کــه خونــش بــر زمیــن می ریزد، 
نشــان می دهــد ملــت فلســطین بــر ادامــه 

مقاومــت و مبــارزه اصــرار دارد.
تقدیراسماعیلهنیهازماهاتیر

محمد
ــه،  ــماعیل هنی ــن اس ــته همچنی روز گذش
رئیــس دفتــر سیاســی جنبــش مقاومــت 
ــه ای  ــاس(، نام ــطین )حم ــامی فلس اس
نخســت وزیر  محمــد،  ماهاتیــر  بــرای 
مالــزی، فرســتاد و از وی بــه  دلیــل موضــع 
ورود  از  جلوگیــری  در  شــرافتمندانه اش 
ورزشــکاران رژیــم صهیونیســتی بــه مالزی 

ــرد. ــر و تشــکر ک تقدی
در  مالــزی  موضــع  از  تجلیــل  بــا  وی 
مخالفــت بــا عادی ســازی روابــط بــا رژیــم 
صهیونیســتی خطــاب بــه ماهاتیــر محمــد 

ــی شــما در  گفــت: موضــع اصیــل و اصول
مخالفــت بــا دادن روادیــد بــه ورزشــکاران 
اســرائیلی بــرای ورود بــه مالــزی به منظــور 
ــنا  ــی ش ــابقات بین الملل ــرکت در مس ش
مایــه افتخــار و تقدیــر فــراوان اســت؛ 
ایــن موضــع شــرافتمندانه بیانگــر مواضــع 
ــت  ــه مل ــاری دادن ب ــزی در ی تاریخــی مال
ــرض  ــر روز در مع ــه ه فلســطین اســت ک

ــد. ــرار دارن ــغالگران ق ــات اش جنای

خبــری  پایــگاه  گــزارش  براســاس 
شــهاب، هنیــه بــا تقدیــر و تشــکر فــراوان 
دلیــل  بــه   مالــزی  نخســت وزیر  از 
ــا ورود  ــه اش و مخالفــت ب مواضــع قاطعان
هیئــت صهیونیســتی بــه کشــورش و نیــز 
تاش هــای مالــزی در حمایت از فلســطین 
و مبــارزات مشــروع ملــت آن، از موضــع و 

نقــش پیشــتازانه مالــزی در مخالفــت بــا 
عادی ســازی روابــط با اشــغالگران یــاد و به 
خطــر گســترش مــوج عادی ســازی روابــط 
بــا اشــغالگران در جهــان عرب و کشــورهای 
اشــاره کرد.بــه  گفتــه هنیــه  اســامی 
ســردمداران رژیــم اشــغالگر از ایــن مســئله 
ــازی و  ــت شهرک س ــدید سیاس ــرای تش ب
یهودی ســازی و تشــدید جنایــات خــود 
علیــه ملــت فلســطین و مســجداالقصی و 

می کننــد. سوء  اســتفاده  قــدس 
نگرانیصهیونیستهااز

ادامهراهپیماییهایبازگشت
ــک  ــی ی ــر نظام ــوط، تحلیلگ ــر بوخب عمی
رســانه رژیــم صهیونیســتی، بــا ابــراز نگرانی 
بازگشــت  راهپیمایی هــای  از گســترش 
در نــوار غــزه گفتــه اســت تظاهــرات در 
ــرای  ــون ب ــن آزم ــزه، اولی ــوار غ ــای ن مرزه
کوخــاوی رئیــس جدیــد ســتاد مشــترک 

ــود. ــد ب ــرائیل خواه ــش اس ارت
ایــن تحلیلگــر صهیونیســت در ســایت واال 
ــرائیل از  ــت اس ــت دول ــرده اس ــان ک اذع
تعهــدات خــود درزمینــه آتش بــس بــا 
حمــاس در غــزه شــانه خالــی کرده اســت.

ــس از بسته شــدن  ــرد پ ــی ک وی پیش بین
گــذرگاه رفــح و تأخیــر در ورود کمک هــای 
قطــر، خشــم داخلــی در نــوار غــزه از طریــق 
ــت  ــرائیل هدای ــمت اس ــه  س ــرات ب تظاه

شــود.

راهپیمایی های بازگشت مردم فلسطین ادامه خواهد یافت

»بازگشت« بدون توقف

،،
بــه   کــه  را  دســتی  فلســطین  ملــت 
ســمت حقوقــش دراز شــود و بــه آن 
تعــدی کنــد، بــا چنــگ زدن کامــل بــه 
ــرد ــد ک ــع خواه ــود قط ــی خ ــدت مل وح
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فرهنگی تفریحــی  ســازمان  همــت  بــه 
شــهرداری اصفهــان و بــه مناســبت روز ملــی 
هــوای پــاک، کارگاه یــک روزه هنــر و تجربــه با 
موضــوع »هــوای پــاک« بــا حضــور هنرجویان 
برتــر از ســه هنرســتان اصفهــان برگــزار شــد.

توســعه  اداره  رئیــس  رضایــی،  احمــد 
ــازمان  ــه س ــته ب ــهروندی وابس ــگ ش فرهن
فرهنگی اجتماعــی شــهرداری اصفهــان در 
پاســخ بــه خبرنــگار کیمیــای وطــن، برگــزاری 
ــا موضــوع  ــه را ب کارگاه یــک روزه هنــر و تجرب
هــوای پــاک بــا هــدف افزایــش ســطح 
ــر،  ــتفاده از تصوی ــا اس ــهروندان ب ــی ش آگاه

آثــار نقاشــی و هنرهــای گرافیکــی بــه لحــاظ 
تأثیــری کــه آثــار هنــری می توانــد بــر زندگــی 
شــهروندی بــرای کاهــش آالینده هــا ازجملــه 
اســتفاده از وســایل حمــل و نقــل عمومــی و 

ــرد.  ــوان ک ــد، عن ــته باش ــه داش دوچرخ
وی افــزود: هنرجویــان برتــر از هنرســتان های 
و  پســران  و  دختــران  زیبــای  هنرهــای 
هنرســتان معتمــد در ایــن کارگاه شــرکت 

ــد.  کردن
ــن  ــان ای ــه هنرجوی ــار اینک ــا اظه ــی ب رضای
ــاخص  ــای ش ــام کاره ــابقه انج ــا س کارگاه ب
ــری  ــی تصاوی ــه نقاش ــود ب ــتان خ در هنرس
ــا موضــوع هــوای  ــه صــورت کارت پســتال ب ب
پــاک، چگونگــی رســیدن بــه هــوای پــاک و 

ــد،  ــاک می پردازن ــوای پ ــر ه ــر ب ــل مؤث عوام
افــزود: کارت پســتال هایی کــه هنرجویــان 
ــی  ــان، نهای ــا نظــر مربی ــد، ب طراحــی می کنن
ــا داوری،  ــه می شــود؛ ســپس ب ــا ارائ ــه م و ب
ــاپ  ــی چ ــای بتن ــار را روی پایه ه ــن آث بهتری
می کنیــم کــه درنهایــت در اختیــار عمــوم 
ــگاهی  ــن در نمایش ــد؛ همچنی ــرار می گیرن ق

نمایــش داده می شــوند.
رئیــس اداره توســعه فرهنــگ شــهروندی 
اهــداف کالن ایــن کارگاه را اطالع رســانی و 
ــت  ــاک دانس ــوای پ ــاره ه ــذاری درب تأثیرگ
و اینکــه هنرمنــدان آینــده شــهر بداننــد 
و کارهــای گرافیکــی  نقاشــی  مدل هــای 
ــند و  ــذار باش ــد تأثیرگ ــه می توانن ــا چگون آنه

ــر خــود در طراحــی،  ــا هن ــد ب ــه می توانن اینک
برنامه ریــزی و اداره شــهر مؤثــر باشــند. 

ــراردادن  ــا ق ــد ب ــان قادرن ــزود: هنرجوی وی اف
هنــر خــود در اختیــار مــردم، آن هــا را متوجــه 
همچنیــن  موضوعــات کننــد؛  مهم تریــن 
ــی،  ــل عموم ــل و نق اســتفاده از وســایل حم
ــین،  ــودروی تک سرنش ــتفاده نکردن از خ اس
حــذف وســایل نقلیــه دودزا و ترویــج فرهنگ 
اســتفاده از دوچرخــه آمــوزش داده می شــود. 
توســعه  اداره  رئیــس  رضایــی،  احمــد 
ــازمان  ــه س ــته ب ــهروندی وابس ــگ ش فرهن
فرهنگی اجتماعــی شــهرداری اصفهــان یــادآور 
شــد: طبــق نظــر داوران بــه بهتریــن طراحــی 

تعلــق می گیــرد. هدایایــی 
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ــه از  ــی قلی خــان ک ــد مصطف ــان فرزن حــاج  رضــا امیری
نیــای مــادری منســوب بــه حســینقلی خــان قشــقایی 

دهاقانــی اســت، در ســال ۱۳۰۲ ش در دهاقــان متولد شــد. 
ــی شــریعتی  ــرزا محمدعل در کودکــی در محضــر حــاج می
ــه مهجــور تلمــذ کــرد. دوره  ــرآن آموخــت و در مکتب خان ق
ــپس در  ــان و س ــیروس دهاق ــتان س ــی را در دبس ابتدای
دبیرســتان صائــب اصفهــان تــا ســوم متوســطه درس 
خوانــد. هرچنــد خوشنویســی و کار مصــور را از نیــاکان خــود 
ــی  ــتاد عیس ــزد اس ــز ن ــی نی ــا مدت ــود، ام ــرده ب ــه ارث ب ب
ــان از  ــای اصفه ــای زیب ــتان هنره ــس هنرس ــادری رئی به
رمــوز هنــر نقاشــی بهره هــا بــرد؛ ســپس مــورد توجه اســتاد 
احمــد ارژنــگ نقــاش معــروف اصفهــان قــرار گرفــت و بــه 
ــوش  ــری نق ــی وی در فراگی ــتعداد ذات ــج، ذوق و اس تدری
قالــی شــکوفا شــد و در بیــن نقاشــان فــرش شــهرت یافت 
و بــه نقشه کشــی فــرش پرداخــت . در ریاضیــات، هندســه، 
تاریــخ و علــوم دینــی نیــز تبحــر داشــت. امیریــان در ســال 
ــت.  ــدم گذاش ــوزش ق ــگ و آم ــه فرهن ۱۳۲۱ ش در عرص
ابتــدا در کســوت آمــوزگاری و ســپس ســال ها مدیــر 
دبســتان ســیروس دهاقــان بــود. وی در ســال ۱۳۳۱ ش به 
عنــوان اولیــن نماینــده فرهنــگ منطقــه دهاقــان منصــوب 
شــد. از اقدامــات و افتخــارات ایشــان در ایــن منصــب اینکه 
بــه راه انــدازی دبســتان دخترانــه )۱۳۳۴ ش( در دهاقــان و 
روســتای پــوده پــس از ســه دهــه کــه از تأســیس مدرســه 
پســرانه ســیروس گذشــته بــود، همت گماشــت و ایــن نهاد 
آموزشــی کــه مربــوط بــه نســوان و دختــران بــود، توســعه 
و گســترش یافــت. وی در راه انــدازی آموزشــگاه های اکابــر 
)بزرگســاالن( نیــز نقــش بســزایی داشــت. ســهم امیریــان 
در شناســاندن دهاقــان در اســتان انکارناپذیــر اســت. حضور 
اســتاد نظام وفــا یــک شــخصیت فرهیختــه، صاحــب 
ــه  ــود ک ــه دعــوت ایشــان ب ــان ب ــب در دهاق منصــب و ادی
این گونــه بازدیدهــا عــالوه بــر بازتــاب رســانه ای تأثیــر 

بســزایی در رشــد و آمــوزش منطقــه داشــت. 
ــد  ــرزاده فرزن ــران طاه ــو ای ــا بان ــالگی ب ــان در ۱۸ س امیری
ــترک  ــن ازدواج مش ــره ای ــه ثم ــرد ک ــان ازدواج ک مهدی خ
هفــت فرزنــد اســت. یکــی از کارهــای شــاخص بانــو 
طاهــرزاده، احــداث دبســتان ۴ کالســه در زمینــی بــه 
ــا  ــاج رض ــت. ح ــاد اس ــع در عطاآب ــاحت ۱۸۰۰ مترمرب مس
ــازم ســفر حــج شــد.  ــر ع ــذر عم ــه از گ ــان در ۴ ده امیری
در ســال ۱۳۴۵ ش بــه اصفهــان رفــت و آغــاز دهــه 
ــه  ــد. در ۱۳۵۸ ش ب ــل آم ــتگی نائ ــه بازنشس ــه درج ۵۰ ب
ــت وی  ــر وصی ــا ب ــاری ســرطان درگذشــت و بن ــت بیم عل
ــه خــاک ســپرده شــد. خدایــش  در زادگاهــش دهاقــان ب

ــرزاد! بیام

اداره توسعه فرهنگ شهروندی در کارگاه هنر و تجربه به مناسبت روز هوای پاک:

هوایپاکمنعکسمیشوند قالبروز در تصاویر

اخبار کوتاه

اصفهان، میزبان یازدهمین 
 همایش کمیته حسابرسی 
sc3 و sc2 مناطق مخابراتی

یازدهمیــن همایــش کمیتــه حسابرســی مناطــق  کیمیای وطن
مخابراتــی sc۲ و sc۳ بــه میزبانــی مخابــرات منطقــه اصفهــان برگــزار 

شد. 
بــه نقــل از اداره روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه اصفهــان، در مراســم 
افتتاحیــه ایــن همایــش کــه در تاریــخ 97/۱۰/۲7 بــا حضــور صفــری 
رئیــس، یافتیــان عضــو و توکلــی دبیــر هیئت مدیــره شــرکت مخابرات 
ایــران، اعضــای کمیتــه حسابرســی و مدیــران حــوزه معاونــت مالــی 
شــرکت مخابــرات ایــران و پرســنل مالــی و حسابرســی اســتان های 
یــزد، چهارمحــال و بختیــاری، کرمــان، ســمنان، زنجــان، قــم، قزوین و 
اصفهــان برگــزار شــد، صفــری بــا اشــاره بــه جایــگاه ویــژه حسابرســی 
در شــرکت مخابــرات گفــت: کمیته حسابرســی بایــد در عین نظــارت و 
پیشــگیری، راهکارهــای الزم را بــه منظــور رســیدن بــه اهــداف شــرکت 
بــه مدیــران مناطــق نشــان دهــد و ناظــران مالــی نیــز بــا هماهنگــی 
ــت  ــد و درجه ــایی کنن ــوزه را شناس ــای ح ــی، ضعف ه ــت مال معاون

بهبــود ضعف هــا اقدامــات الزم را انجــام دهنــد. 
ــروزی انقــالب شــکوهمند  صفــری در آســتانه چهلمیــن ســالگرد پی
اســالمی ضمن برشــمردن بــرکات نظام مقدس اســالمی خاطرنشــان 
کــرد: یکــی از بزرگ تریــن دســتاوردهای ایــن انقــالب، ایجــاد حــس 
خودبــاوری و اســتقالل از بیگانــه بــوده و مــا بایــد بــا تمــام تــوان در 
مجموعــه مخابــرات در راه تحقــق عملــی شــعار »مــا می توانیــم« گام 

برداریــم. 
وی اذعــان کــرد: اولویــت امــروز شــرکت مخابــرات، اســتفاده از کاالی 
داخلــی بــوده و مناطــق مخابراتــی بایــد بــا تکیــه بــر تــوان نیروهــای 
ــه  ــور را در عرص ــش کش ــش از پی ــای بی ــه ارتق ــود زمین ــالش خ پرت

ارتباطــات فراهــم ســازند. 
یافتیــان، عضــو هیئت مدیــره شــرکت مخابــرات ایــران، نیــز در 
ــرات و  ــرکت مخاب ــی ش ــرایط کنون ــریح ش ــن تش ــم ضم ــن مراس ای
ــی  ــرد: در شــرایط فعل چشــم انداز های پیــش روی آن خاطرنشــان ک
اولویــت مــا پیشــرفت همه جانبــه شــرکت بــوده و کمیته هــای 
حسابرســی بــه عنــوان بــازوان اجرایــی مدیــران مناطــق بایــد در ایــن 

ــد.   ــا کنن ــی را ایف ــه نقــش اصل زمین
توکلــی، دبیــر هیئت مدیــره شــرکت مخابــرات ایــران، هــدف از برگزاری 
ــتر از  ــری بیش ــتان ها و بهره گی ــر اس ــادل نظ ــا را تب ــن همایش ه ای
ــرای  ــی ب ــن همایش هــا فرصت ــزود: ای ــان دانســت و اف ــات آن تجربی
هم اندیشــی، اســتفاده از نظــرات و تجــارب مناطــق و همچنیــن 
ــه  ــد ب ــم آورده و بای ــا فراه ــش روی آن ه ــکالت پی ــا و مش دغدغه ه

بهتریــن وجــه ممکــن از ایــن فرصــت بهــره بــرد.

بازدید بیش از 80 دانش آموز از 
کارگاه های مهارتی فنی وحرفه ای

بــه نقــل از روابــط عمومــی اداره کل آمــوزش فنی و  کیمیای وطن
حرفــه ای اســتان اصفهــان، در راســتای اجــرای برنامه هــای بازدیــد از 
ــوز  ــش از ۸۰ دانش آم ــتان، بی ــه ای اس ــی و حرف ــوزش فن ــز آم مراک
ــز  ــی مراک ــای مهارت ــی از کارگاه ه ــی ابراهیم ــه دولت ــتان نمون دبیرس

آموزش فنی و حرفه ای بازدید کردند.
مراکــز  مهارتــی  کارگاه هــای  از  بازدیــد  ضمــن  دانش آمــوزان 
ــوه  ــا نح ــاورزی، ب ــاجی و کش ــن، نس ــردی و نوی ــای راهب فناوری ه
ارائــه آموزش هــای مهارتــی، اهمیــت رســیدن بــه شــغل و ارزش کار و 

ــدند. ــنا ش ــاع آش ــت دراجتم فعالی

بازدید معاون سازمان اوقاف از 
پروژه های عمرانی موقوفات اصفهان

ســخنگوی اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان  کیمیای وطن
ــتیبانی  ــت و پش ــعه مدیری ــاون توس ــیار مع ــت: هوش ــان گف اصفه
ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه بــه همــراه رئیــس صنــدوق توســعه و 
ــی موقوفــات اصفهــان بازدیــد  عمــران موقوفــات از پروژه هــای عمران

کردند. 
ــتان  ــه اس ــور خیری ــاف و ام ــی اداره کل اوق ــط عموم ــل از رواب ــه نق ب
ــعه  ــاون توس ــیار مع ــت: هوش ــار داش ــه اظه ــان خواج ــان، ایم اصفه
ــراه  ــه هم ــه ب ــور خیری ــاف و ام ــازمان اوق ــتیبانی س ــت و پش مدیری
ــز  ــدو ورود از مرک ــات در ب ــران موقوف ــدوق توســعه و عم رئیــس صن
تحقیقــات حــوزه علمیــه اصفهــان بازدیــد کردنــد و ســپس در اداره کل 
ــه هــم رســاندند و  ــه اســتان اصفهــان حضــور ب اوقــاف و امــور خیری
پــس از اســتقبال مدیــر کل اوقــاف اســتان در نشســت صمیمــی بــا 
ــی از  ــره وری و جمع ــان توســعه، به ــاف اســتان، معاون ــر کل اوق مدی

ــد.  ــرکت کردن ــتان ش ــاف اس ــتادی اداره کل اوق ــای س رؤس
وی افــزود: در ادامــه نیــز از واحدهــای مختلــف اداره کل اوقاف اســتان 
بازدیــد کردنــد و بــا همراهــی مدیــر کل اوقــاف اســتان از پروژه هــای 
عمرانــی در حــال اجــرا در موقوفاتــی همچــون موقوفه غــروی، موقوفه 
ــی  ــای عمران ــعه و پروژه ه ــرح توس ــن از ط ــی و همچنی ــت ذکای زین
اجراشــده ازجملــه ســالن اجتماعــات، کتابخانــه و موزه وقــف در مقبره 
ــزاده  ــاس)ع( و امام ــزاده ابوالعب ــان، امام ــه مجلســی)ره( اصفه عالم

شــاه میــر حمــزه)ع( بازدیــد کردنــد.

از ابتدای بهمن ماه امسال

 ارائه خدمات جدید گاز 
در دفاتر پیشخوان دولت

مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان گفــت: به  کیمیای وطن
ــترکان گاز  ــان و مش ــه متقاضی ــات ب ــه خدم ــهیل در ارائ ــور تس منظ
طبیعــی، بخشــی از خدمــات این شــرکت بــه دفاتــر پیشــخوان واگذار 
شــده اســت کــه در فــاز اول اشــتراک پذیری مشــترکان انجــام 

می گیرد.
ســید مصطفــی علــوی افــزود: چــاپ صورت حســاب المثنــی، اصــالح 
ــوض  ــه قب ــترک و ارائ ــام مش ــر ن ــترکان گاز، تغیی ــخصات مش مش
تجمیعــی، خدمــات جدیــدی اســت کــه طبــق برنامه ریزی هــای بــه 
ــر پیشــخوان  ــاه ســال جــاری در دفات ــدای بهمن م عمــل آمــده از ابت

ارائــه خواهــد شــد. 
وی گفــت: در آغــاز ایــن طــرح در ابتــدای بهمن مــاه، مشــترکان 
محتــرم اداره گاز منطقــه دو اصفهــان می تواننــد بــا مراجعه بــه 6۰ دفتر 
پیشــخوان در ســطح شــهر اصفهــان از ایــن خدمــات بهره منــد شــوند.

شــرکت فــوالد مبارکــه در ســومین جشــنواره 
ــا  ــی ب ــر ایران ــول برت ــوآوری محص ــی ن مل
کســب دو لــوح زریــن در بخــش سیســتم 
ــازی  ــک های گندله س ــد دیس ــرل فراین کنت
افتخــار  محصــول گالوانیــزه  نــوآوری   و 

آفرید.
ــی  ــدف معرف ــا ه ــه ب ــنواره ک ــن جش در ای
شــرکت های نــوآور در روز ۲7 دی مــاه در 
ــد،  ــزار ش ــریف برگ ــی ش ــگاه صنعت دانش
ــی  ــات بازاریاب ــزی و تحقیق ــر برنامه ری مدی
شــرکت فــوالد مبارکــه پــس از کســب لــوح 
زریــن نــوآوری محصول برتــر ایرانــی »کالف 
گالوانیــزه« گفت: اســتحکام زیــاد و مقاومت 
ــی  ــفری، ویژگ ــای اتمس ــر خوردگی ه دربراب

ــد فــوالد مبارکــه اســت. محصــول جدی
ــن  ــد ای ــا تولی ــت: ب ــری گف ــا طاه غالمرض
محصــول در داخــل کشــور، از خــروج بیــش 
از ۸۰ میلیــون دالر ارز از کشــور در طــول ســال 

ــود. ــری می ش جلوگی
وی خاطرنشــان کــرد: محصــول جدیــد 
ــوالت  ــزو محص ــه ج ــوالد مبارک ــرکت ف ش
مشــخصه  بــا  گالوانیــزه  پوشــش دار 
S۳۵۰GD اســت کــه دو ویژگــی اســتحکام 
زیــاد و مقاومــت دربرابــر خوردگی هــای 
اتمســفری ازجمله ویژگی هــای متمایزکننده 

ــت. ــول اس ــن محص ای
ــه اینکــه ایــن محصــول در  ــا اشــاره ب وی ب
گذشــته از خــارج از کشــور وارد می شــده 
اســت، ادامــه داد: در فراینــد طراحــی فــوالد، 
غالبــا محصــوالت تجــاری مدنظــر قــرار 
ــوالد  ــالش ف ــن کاال ت ــاره ای ــرد. درب می گی
ــی در  ــن دو ویژگ ــه ای ــود ک ــر آن ب ــه ب مبارک
تولیــد ایــن محصــول لحــاظ شــود تــا اینکه 
خوشــبختانه توانســتیم ایــن محصــول را به 

ــازار عرضــه کنیــم. ب
ــی  ــات بازاریاب ــزی و تحقیق ــر برنامه ری مدی
ــه  ــرد: نکت ــان ک ــه اذع ــوالد مبارک شــرکت ف
ــود  ــن ب ــول ای ــن محص ــد ای ــدی تولی کلی
کــه در فراینــد تولیــد آن از کل زنجیــره بــازار 
اســتفاده شــود؛ بــه  گونــه ای کــه بخش هایی 
ــام در  ــون کالف خ ــول همچ ــن محص از ای
فــوالد مبارکــه تأمیــن شــد و در شــرکت ورق 
ــه در  ــاری ک ــال و بختی ــودروی چهارمح خ
حــوزه تخصصــی صنعــت خــودرو فعالیــت 
می کنــد، ادامــه ایــن ســیکل فناورانــه 
پیگیــری و عملیاتــی شــد و درنهایــت ایــن 
ــه صنایــع خودروســازی کشــور  محصــول ب

ــد. معرفــی گردی
ــه اینکــه ایــن محصــول در  ــا اشــاره ب وی ب

صنایــع خودروســازی و در ســازه های مرتبــط 
بــا ماشــین های ســنگین اتوبــوس و کامیون 
اســتفاده می شــود، خاطرنشــان کــرد: طبــق 
برآوردهــای صورت گرفتــه، ســاالنه ۱۵۰ هــزار 
تــن از ایــن محصــول وارد کشــور می شــد که 
هم اکنــون امــکان تولیــد همیــن میــزان در 
کشــور بــه وجــود آمــده اســت؛ ایــن در حالی 
ــد  ــه تولی ــوالد مبارک ــرد ف ــه رویک ــت ک اس
 ایــن محصــول بــرای مصــرف داخــل کشــور 

است.
 ۸۰ خــروج  از  جلوگیــری  از  طاهــری 
ــد و  ــی از تولی ــور ناش ــون دالر ارز از کش میلی
ــزه پوشــش دار و  ــوالد گالوانی بومی ســازی ف
تولیــد محصوالت خاص فوالدی پوشــش دار 
به صــورت رنگــی در آینــده نزدیــک در فــوالد 
مبارکــه خبــر داد و تصریــح کــرد: بــه لحــاظ 
ــل  ــزه قاب ــش دار گالوانی ــوالد پوش ــی ف کیف
 رقابــت بــا انــواع مشــابه وارداتــی اســت؛ بــه 
 گونــه ای کــه به خوبــی می تــوان آن را بــه 

ــز صــادر کــرد. ــی نی بازارهــای جهان
ــوالد  ــرکت ف ــعه ش ــق و توس ــر تحقی مدی
مبارکــه نیــز در ایــن جشــنواره پــس از 
کســب لــوح زریــن سیســتم کنتــرل فراینــد 
دیســک های گندله ســازی گفــت: اراده و 
چشــم انداز فــوالد مبارکــه توســعه تکنولوژی 
صنعــت فــوالد و ســاخت کارخانه هــای 
جدیــد فوالدســازی بــا بهره گیــری از دانــش 

ــی اســت. ــی داخل فن
شــهرام عباســی بــا اشــاره بــه اینکــه بخــش 
ــه  ــوالد مبارک ــرکت ف ــعه ش ــق و توس تحقی
ــق  ــون روی تحقی ــیس تاکن ــدای تأس از ابت
و نــوآوری کار کــرده و در داخــل و خــارج 
از ســازمان، ســاختارهای حمایتــی بــرای 
انجــام پروژه هــای تحقیقاتــی ایجــاد نمــوده 
اســت، گفــت: در چنــد ســال گذشــته، 
بازنگری هایــی در بخــش تحقیــق و توســعه 
صــورت گرفتــه و طی آن ســعی شــده اســت 
ــه ایجــاد  ــوالد مبارک ــوآوری ف اکوسیســتم ن
ــل  ــاختارهایی مث ــتا س ــن راس ــود. در ای ش
ــا مشــارکت دانشــگاه  ــوالد ب پژوهشــکده ف
ــه  ــوالد مبارک ــرکت ف ــان، ش ــی اصفه صنعت
و شــرکت فــوالد هرمــزگان ایجــاد شــد. 
همچنیــن بــرای انعقــاد تفاهم نامــه بــا 
معاونــت علمــی و فناوری ریاســت جمهوری 
اقــدام شــد کــه هــدف آن، کمــک حاکمیــت 
بــه ایجاد اکوسیســتم نــوآوری فــوالد مبارکه 
بــود و در هــر دو مــورد توفیقــات خوبــی بــه 

ــت. ــده اس ــت آم دس
ــا  ــه در ارزیابی ه ــوالد مبارک ــت ف وی موفقی

ازجملــه  را  مختلــف  جوایــز  دریافــت  و 
دســتاوردهای ایــن شــرکت برشــمرد و 
ــاوری  ــت فن ــزه مدیری گفــت: دریافــت جای
ــه  ــر نوآوران ــزه محصــول برت ــوآوری و جای و ن
ــوده و  ــا ب ــن موفقیت ه ــه ای ــی ازجمل ایران
ــه  ــوالد مبارک ــر ف ــول برت ــر از دو محص تقدی
به عنــوان محصــوالت نوآورانــه برتــر کشــوری 
ــر  ــوآوری محصــول برت ــی ن در جشــنواره مل
 ایرانــی از دیگــر افتخــارات ایــن شــرکت 

است.
ــوالد  ــرکت ف ــعه ش ــق و توس ــر تحقی مدی
مبارکــه گفــت: فــوالد مبارکــه عــالوه  بــر اینکه 
در مســیر نوآوری و توســعه محصــوالت خود 
ــدی  ــم انداز جدی ــا چش ــد، ب ــت می کن حرک
ــای  ــرده، گام ه ــف ک ــود تعری ــرای خ ــه ب ک
بلنــدی برمــی دارد تــا بتوانــد تکنولــوژی 
صنعــت فــوالد را توســعه دهــد و دانش فنی 
ســاخت کارخانه هــای جدیــد فوالدســازی را 

در اختیــار بگیــرد. 
ویژگی هــای  توصیــف  ضمــن  عباســی 
ایــن محصــول گفــت: ایــن محصــول 
اســت  نوآورانــه  بی نظیــر  تولیــد  یــک 
ــد  ــد در واح ــش تولی ــر افزای ــالوه  ب ــه ع ک
ــد  ــی از تولی ــای ناش ــازی، هزینه ه گندله س
ــد و  ــش می ده ــط را کاه ــول نامرتب محص
باعــث افزایــش بهــره وری نیــروی انســانی 

می شــود.

 مدیر عامل فوالد مبارکه: 23 دی ماه 
سالروز اقتدار صنعت فوالد کشور 

است
ــده  ــای فرخن ــا روزه ــان ب ــن همزم همچنی
میــالد حضــرت زینب کبــری)س(، مراســم 
ــا  ــوالد مبارکــه ب ــاح شــرکت ف ســالروز افتت
ــران،  ــان و مدی ــل، معاون ــر عام ــور مدی حض
ــر  ــه، مدی ــوالد مبارک ــان ف ــی از کارکن جمع
ــم  ــای تی ــی و اعض ــگاه، کادر فن ــل باش عام
ــل  ــپاهان در مح ــه س ــوالد مبارک ــال ف فوتب

برگــزاری همایش هــای فــوالد مبارکــه برگزار 
شــد.

حمیدرضــا  باشــکوه،  مراســم  ایــن  در 
ــان طــی ســخنانی ضمــن تبریــک  عظیمی
ــتقامت  ــر و اس ــوه صب ــالد اس ــای می روزه
همــه  تــالش  از  زینــب)س(،  حضــرت 
ــه از دوران  ــوالد مبارک ــان ف ــران و کارکن مدی
ــت:  ــرد و گف ــی ک ــون قدردان ــاخت تاکن س
نتیجــه تــالش همــه ایــن بزرگمــردان ایــن 
ــه از ۲/7  ــوالد مبارک ــد در ف ــه تولی ــت ک اس
میلیــون تــن در ســال ۱۳7۲ بــه 7/۲ میلیون 
تــن در ســال ۱۳97 افزایــش یافتــه و تاکنون 
۱۰6 میلیــون تــن محصــوالت ایــن شــرکت 
بــه بازارهــای داخلــی و جهانــی ارســال شــده 

ــت. اس
مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه از دســتیابی بــه 
رکــورد کمتریــن میــزان مصــرف آب بــه 
میــزان ۲/7 مترمکعــب بر تن تولیــد تختال، 
رشــد ۱۱درصــدی تولیــد فــوالد خــام، رشــد 
ــرداری  ــرم، بهره ب ــد کالف گ ــدی تولی ۱۰درص
از طرح هــای توســعه مجتمــع فــوالد ســبا و 
 EFQM دســتیابی بــه ســطح زریــن جایــزه
بنیــاد مدیریــت کیفیــت اروپــا در ســال ۲۰۱۸ 
به عنــوان بخشــی از دســتاوردهای مهــم 

فــوالد مبارکــه در ســال جــاری یــاد کــرد.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه شــرایط حاکــم بر 
بازارهــای داخلــی و مشــکالتی کــه دشــمن 
ــه  ــا ب ــور م ــرای کش ــت ب ــرده اس ــالش ک ت
وجــود آورد، خاطرنشــان کــرد: اینکه دشــمن 
تــالش دارد چــرخ اقتصــاد کشــور مــا را 
ــت؛  ــدی نیس ــوع جدی ــد، موض ــف کن متوق
ــا  ــه ب ــوالد مبارک ــان ف ــت و کارکن ــا مدیری ام
ــداف  ــود و اه ــرایط موج ــت از ش درک درس
ــی بیشــتر  ــا کمــک و همدل ترسیم شــده، ب
مصمم انــد مشــکالت را هماننــد قبــل از 
پیــش رو بردارنــد. بــه خاطــر داشــته باشــیم 
کــه مشــکالت کوچک تریــن خللــی در 
اراده پوالدیــن کارکنــان فــوالد مبارکــه ایجــاد 

نخواهنــد کــرد.
وی از نومیــدی به عنــوان تنهــا عنصــری 
ــاد  ــا درآورد، ی ــان را از پ ــد انس ــه می توان ک
ــا  ــدا و ب ــر خ ــوکل ب ــا ت ــرد: ب ــح ک و تصری
برنامه ریزی هــای حساب شــده ای کــه بــا 
ــدارک  ــان ت ــت و کارکن ــد مدیری ــت بلن هم
بــه  بــرای همــه موضوعــات  دیده ایــم، 
دنبــال راهکارهــای مناســب هســتیم و اجازه 
نخواهیــم داد گام هــای اســتوارمان متزلــزل 

ــود. ش
توجــه روزافــزون بــه بومی ســازی تجهیــزات 

ــل  ــر عام ــخنان مدی ــری از س ــش دیگ بخ
فــوالد مبارکــه بــود. 

قــوت  بــا  زمینــه گفــت:  ایــن  در  وی 
بیشــتری نســبت  بــه گذشــته در ایــن 
ــان  ــت؛ همچن ــم داش ــیر گام برخواهی مس
ــا  ــران ب ــازی ته ــگاه بومی س ــه در نمایش ک
ــی و  ــازنده داخل ــرکت های س ــکاری ش هم
ــای  ــه راهکاره ــان ب ــرکت های دانش بنی ش

ارزشــمندی دســت یافتیــم.
عظیمیــان بــا تأکیــد بــر اینکــه فــوالد مبارکه 
حرکــت جمعــی متــوازن را در دســتورکار خود 
قــرار داده اســت، گفــت: مــا ایــن شــعار را در 
کاهــش هزینه هــا، بومی ســازی تجهیــزات و 
بهــره وری و تعالــی نیــروی انســانی بــا قوت 

هرچــه بیشــتر عملیاتــی خواهیــم کرد.
ــه  ــاره ب ــا اش ــه ب ــوالد مبارک ــل ف ــر عام مدی
آموزه هــا و دســتاوردهای هشــت ســال 
دفــاع مقــدس گفــت: امــروز دشــمن جنگ 
ــا  ــا م ــه اســت؛ ام ــه راه انداخت اقتصــادی ب
ــا  ــم ت ــاد گرفتی ــدس ی ــاع مق در دوران دف
آخریــن نفــس و آخریــن قطــره خــون در راه 
ســربلندی کشــور ایســتادگی و مبــارزه کنیم.

ــه  ــان ب بخــش دیگــری از ســخنان عظیمی
ــان اختصــاص یافــت.  عملکــرد کارکن

وی در ایــن زمینــه تصریــح کــرد: کار و تالش 
بــرای ســربلندی و عــزت کشــور وظیفه همه 
مدیــران و کارکنــان شــرکت و قدردانــی از این 
مجاهدت هــا بــر عهــده مدیریــت ارشــد 
ســازمان اســت کــه صمیمانــه از همــه ایــن 

ــم. ــی می کنی ــا قدردان تالش ه
وی از توجــه شــرکت فــوالد مبارکــه بــه 
ــی  ــوان یک ــی به عن ــئولیت های اجتماع مس
دیگــر از راهبردهــای اصلی شــرکت یــاد کرد و 
بــا تأکید بــر اینکه فــوالد مبارکــه همانند قبل 
به مســئولیت های اجتماعــی خویش پایبند 
اســت، اظهــار داشــت: در چهارچــوب مقررات 
شــرکت، در ایــن راه نیــز همچنــان در خدمت 
مــردم شــریف کشــور خواهیــم بــود و تالش 
ــه ای  ــه  گون ــه ب ــن زمین ــرد در ای ــم ک خواهی
عمــل کنیــم کــه در مســیر توســعه متــوازن و 
بــا ارائــه خدمــات هرچــه بیشــتر بــه جامعه، 
ــه  ــوالد مبارک ــت از باشــگاه ف ــه حمای ازجمل
ــد  ــاط و امی ــور و نش ــپاهان و ورزش، ش س
بیشــتری بــرای هموطنان بــه ارمغــان آوریم.

مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه در بخــش پایانی 
ســخنان گفــت: ان شــاءهللا بــا همــت و 
ــا  همدلــی مدیریــت و کارکنــان شــرکت و ب
حمایــت همــه مســئوالن، از ایــن پــس نیــز 

بــر مشــکالت غلبــه خواهیــم کــرد.

،،
فــوالد مبارکــه عــاوه  بــر اینکــه در مســیر 
خــود  محصــوالت  توســعه  و  نــوآوری 
حرکــت می کنــد، بــا چشــم انداز جدیدی 
کــه بــرای خــود تعریــف کــرده، گام هــای 
بلنــدی برمــی دارد تــا بتوانــد تکنولــوژی 

ــد ــعه ده ــوالد را توس ــت ف صنع

ایرانی جشنوارهملینوآوریمحصولبرتر افتخارآفرینیفوالدمبارکهدر

گروه اصفهان فرزانه افسرطه
F.Afsartaha@eskimia.ir

جدیــد  پروژه هــای  از  رونمایــی  مراســم  در 
ســازمان تاکســیرانی کــه بــه مناســبت روز 
هــوای پــاک بــا حضــور اعضــای شــورای شــهر و 
شــهردار اصفهــان و جمعی از نماینــدگان رانندگان 
تاکســی به میزبانــی ســازمان تاکســیرانی برگزار 
شــد، از راننــدگان نمونه کشــوری و اســتانی تقدیر 
و بســته حمایتــی شــهرداری اصفهــان بــه آنهــا 

اهــدا شــد.
عامــل ســازمان  هــادی منوچهــری، مدیــر 
ــان اینکــه ۲۲ هــزار تاکســی  ــا بی تاکســیرانی، ب
ــل مســافران شــهری را  ــل و نق مســئولیت حم
ــد، ایــن مجموعــه را شــامل 9۱۰۰  ــر عهــده دارن ب
پــالک تاکســی، ۱۲ هــزار و ۲۰۰ خودرو ســرویس 
ــرودگاه و  ــار، ف ــتگاه در قط ــدارس، ۳۳9 دس م

پایانه هــا و ســایر مــوارد اعــالم کــرد و گفــت: بــا 
توجــه بــه حجــم زیــاد ســفر تاکســیرانی، انتظــار 
بودجــه  بیشــتری را از ســوی شــورای شــهر بــرای 

ــم.  ایــن بخــش داری
وی بــا اشــاره بــه توقــف ســامانه هوشــمند گفت: 
باالخــره پــس از ســه نســل مدیریــت شــهری، 
ــرای  ــه ب ــده ک ــال ش ــامانه فع ــن س ــون ای اکن

راننــدگان اتفــاق جالبــی اســت. 
از اعمــال برنامــه ســاماندهی و  منوچهــری 
ــه  ــر داد ک ــدارس خب ــرویس م ــوزش در س آم
منجــر بــه کاهــش ۵۱/۲درصدی شــکایات شــده 
و افــزود: همچنیــن بســته آمــوزش گردشــگری 
تاکســیرانان بــا تمرکــز بــر مباحــث گردشــگری 
افتتــاح می شــود کــه در معرفــی شــهر اصفهــان 

ــر اســت.  ــه گردشــگران مؤث ب
وی از چــاپ مجلــه فرهنگی و آموزشــی رانندگان 

بــرای ارتقــای مــوارد رفتــاری، ایمنــی، ترافیکــی و 
نظافــت خــودرو و معرفــی مراکــز طــرف قــرارداد 
خبــر داد و در ادامــه از معرفــی ســامانه های 
راننــدگان،  الکترونیــک  آنالیــن  مرخصــی 
ــور پرداخــت  ــه منظ ــی ب ــول الکترونیک ــف پ کی
 QR ــق کــد ــه تاکســی از طری الکترونیکــی کرای
ــا  ــت ب ــرد، پرداخ ــول خ ــکل پ ــل مش ــرای ح ب
تلفــن همــراه بــدون نیــاز بــه کارت بانکی ســخن 
گفــت و افــزود: امســال آمــوزش فرهنگــی 
و مشــکالت صنفــی در دســتورکار ســازمان 

ــه اســت. ــرار گرفت تاکســیرانی ق
علیرضــا صلواتی، معــاون حمل و نقل شــهرداری 
اصفهــان، با اشــاره به اجــرای ۱۰۰ برنامــه از ۲6 آذر 
تــا ۲9 دی و گرامیداشــت روز هــوای پــاک، ایــن 
برنامه هــا را در ابعــاد ســاختاری در تاکســیرانی، 
ــه  ــرد ک ــوان ک ــار عن ــک ب ــل و ترافی ــل و نق حم

بــرکات آنهــا بــرای گردشــگران در روزهــای نــوروز 
منعکــس خواهــد شــد. 

ــن  ــی در ای ــه وی پروژه های ــه گفت ــن ب همچنی
ــده  ــال آین ــدای س ــر و ابت ــه فج ــه در ده زمین

می شــوند.  افتتــاح 
صلواتــی شــاخص کیفــی هــوا را متأثــر از 
افــزود:  و  ارزیابــی کــرد  بارش هــا مطلــوب 
ــهرداری  ــل ش ــل و نق ــازمان حم ــای س طرح ه
ــرای  ــاک ب ــوای پ ــا هــدف ایجــاد ه ــان ب اصفه

شــهروندان اســت.
رئیــس کمیســیون حمــل و نقــل شــورای شــهر 
اصفهــان در ایــن مراســم بــا اشــاره بــه ســختی 
ــودن،  ــردم ب ــن م ــوری، امی ــدگان، از صب کار رانن
قناعــت بــه روزی انــدک آنهــا و اینکــه بــه 
دنبــال ســرمایه گذاری نیســتند، ســخن گفــت و 
راننــدگان را مظهــر ادب و فرهنــگ شــهر توصیــف 
ــهرداری در  ــهر و ش ــورای ش ــالش ش ــرد و از ت ک

ــر داد.  ــدگان تاکســی خب ــت از رانن حمای
احمــد زنــدآور تأکیــد کــرد: متــرو و دیگر وســایل 

حمــل و نقــل عمومــی بایــد متحول شــوند. 
وی تکاپــوی ســازمان حمــل و نقــل و ترافیــک 
اجــرای  جهــت  در  را  اصفهــان  شــهرداری 

خوانــد. ســتودنی  ترافیکــی  طرح هــای 
ــان،  ــوروزی، شــهردار اصفه در ادامــه قــدرت هللا ن
ــهر  ــی ش ــفیران فرهنگ ــی را س ــدگان تاکس رانن
ــرای نقــش  ــراز قدردانــی از آنهــا ب ــا اب نامیــد و ب
ــد،  ــان دارن ــهر اصفه ــی ش ــه در معرف ــی ک مهم
خطــاب بــه راننــدگان گفــت: شــما فقــط رانندگی 

نمی کنیــد و می توانیــد بــرای مردمــی کــه 
ــی  ــف و گاهــی عصبان ــار مشــکالت مختل گرفت
 هســتید، بــا خوش خلقــی خــود ایجــاد آرامــش 

کنید. 
ــی از  ــا مســافران خارجــی و داخل ــزود: ب وی اف
ــد و نقــش یــک  شــهرهای دیگــر صحبــت کنی

مدیــر را بــرای آنهــا ایفــا کنیــد. 
شــهردار اصفهــان راننــدگان را بیانگــر میــراث 
و  دانســت  اصفهــان  جهان شــهر  فرهنگــی 
یــادآور شــد: شــهر میراثــی و فرهنگــی اصفهــان 
در شــبکه های جهانــی حضــور دارد و پذیــرای 
کنوانســیون های مختلــف بــا میهمانــان خارجــی 
اســت؛ بنابرایــن نقش راننــدگان در رونق بخشــی 
بــه گردشــگری و رونــق اقتصــادی جالــب توجــه 

اســت. 
وی تأکیــد کــرد: راهنمایــی و دقیــق آدرس دادن، 
ــن و  ــا مســافر، خــوب ســخن گفت ــی ب همراه
ــا شــهروندان،  ــدگان ب گفت وگــوی دوســتانه رانن
ــان  ــهر اصفه ــی ش ــتقیم در معرف ــور مس ــه ط ب

تأثیرگــذار اســت. 
وی وظیفــه شــهرداری دانســت کــه بســته های 
حمایتــی و امکانــات بیشــتری را بــرای راننــدگان 

تاکســی فراهــم کنــد.
ــه اول  ــاز مرحل ــی از آغ ــم، رونمای ــن مراس در ای
بســته های حمایتــی شــامل الســتیک و فیلتــر، 
مرخصــی آنالیــن و طــرح ســفرهای فیــروزه ای و 
ســند جامــع آموزشــی گردشــگری تاکســیرانان 

اجــرا و از راننــدگان برتــر تقدیــر شــد.

شهردار اصفهان در آیین رونمایی از پروژه های سازمان تاکسیرانی به مناسبت روز هوای پاک:

رونقگردشگریاند در ومؤثر رانندگانتاکسی،سفیرانفرهنگیشهر

شهرستان ها
کلنگ زنی پروژه های عمرانی 

شهرداری شاهین شهر
حمیــد عشــقی، شــهردار شاهین شــهر،  کیمیای وطن
در جمــع خبرنــگاران شهرســتان شاهین شــهر و میمه گفت: 

ــه مناســبت چهلمیــن ســالگرد پیــروزی انقــالب اســالمی  ب
ــاری بیــش از  ــا اعتب ایــران، پروژه هــای عمرانــی شــهرداری ب
بــه  یــا  ریــال کلنگ زنــی خواهــد شــد  ۲7۰۰ میلیــارد 

بهره برداری خواهد رسید.

ــال از  ــارد ری ــح کــرد: حــدود ۲ هــزار میلی وی در ادامــه تصری
ایــن اعتبــار بــا مشــارکت بخــش خصوصــی و بقیــه توســط 

ــت. ــده اس ــرا ش ــهر اج ــهرداری شاهین ش ش
عشــقی کلنگ زنــی احــداث فــاز ۲ بوســتان حافــظ شــمالی، 
ــع  ــرداری از مجتم ــهر و بهره ب ــرق ش ــل در ش ــی هت کلنگ زن
تجــاری، اداری و خدماتــی نــور، کانــال هدایــت ســیالب 
شاهین شــهر، ســاماندهی بلــوار شــیخ بهایــی، عملیــات 
و آســفالت ورودی، خروجــی،  زیرســازی، جدول گــذاری 
ــوات ســطح  ــدان، بازســازی قن ــوی کارمن ــر ک ــدان و معاب می
ــهر،  ــطحی ش ــای س ــع آب ه ــی دف ــات اجرای ــهر، عملی ش
آســفالت و لکه گیــری معابــر ســطح شــهر، روشــنایی 
ــیل،  ــازی مس ــهر، بدنه س ــطح ش ــتان های س ــر و بوس معاب
ــه و  ــی، تهی ــیخ بهای ــس و ش ــه ای گلدی ــتان های محل بوس
ــه  ــی را ازجمل ــی دوجزئ ــی و خط کش ــم ترافیک ــب عالئ نص
ــوان  ــهرداری عن ــی ش ــا کلنگ زن ــاح ی ــل افتت ــای قاب پروژه ه
کرد.شــهردار شاهین شــهر اظهــار داشــت: شــهرداری بــا وجــود 
مشــکالت مالــی در راســتای خدمتگــزاری به شــهروندان فهیم 

ــرد. ــد ک ــذار نخواه ــی فروگ ــالش و کوشش ــچ ت ــهر از هی ش

ح استقبال از بهار   اجرای طر
در مبارکه

شــهردار مبارکــه از آغــاز طــرح اســتقبال از بهــار 9۸ در مجموعــه 
حمــل و نقــل و ترافیــک مدیریــت شــهری از اول اســفند خبــر 
ــدن  ــا نزدیک ش ــال و ب ــان س ــاله در پای ــت: همه س داد و گف
ــه در ســطح شــهر افزایــش  ــار، تعــداد ســفرهای روزان ــه به ب
جالــب توجهــی می یابــد. رویکــرد مدیریــت شــهری مبارکــه 
ارائــه مناســب تســهیالت حمــل و نقلــی و اســتفاده حداکثری 
از تــوان نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی متناســب بــا افزایــش 
تقاضــای ســفرها بــرای افزایــش ســهولت تــردد شــهروندان 

خواهــد بــود. 
 هاشــمی با اشــاره بــه شناســایی نواقص و مشــکالت ترافیکی 
اظهــار کــرد: ضعف هــا و نواقــص ترافیکــی، محورهــای پرتــردد 
و عوامــل ایجــاد ترافیــک شــهری شناســایی شــده و برنامــه 
متناســب تســهیالت حمــل و نقلــی در بخش هــای مختلــف، 
بهســازی شــبکه معابــر، ترمیــم و مرمــت ایســتگاه ها و 
پایانه هــای حمــل و نقــل عمومــی و ایمن ســازی و نگهداشــت 
ــت  ــای هدای ــرای برنامه ه ــی، اج ــم ترافیک ــزات و عالئ تجهی
ــع نواقــص  ــو و رف ترافیکــی شــامل خط کشــی و نصــب تابل
ــوارد آســیب دیده در  ــض م ــت مســیر و تعوی تابلوهــای هدای

دســتورکار قــرار گرفتــه اســت.



اقتصاد 4

اخبار کوتاه اخبار اقتصادی
وزیر صنعت به خودروسازان 

اولتیماتوم داد
ــدن  ــا فراخوان ــارت ب ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
مدیــران عامــل دو خودروســازی بــزرگ کشــور 
ــروش  ــدات ف ــه تعه ــردن ب ــاره عمل ک ــا درب ــه آنه ب

داد.  اولتیماتــوم 
بــه گــزارش مهــر، رضــا رحمانــی در جلســه ای کــه بــا 
حضــور مدیــران عامــل ســازمان حمایــت، ایران خــودرو 
ــوق  ــاق حق ــرورت احق ــر ض ــد، ب ــزار ش ــایپا برگ و س
مــردم در فــروش خــودرو تأکیــد کــرد و گفت:  ســازمان 
حمایــت و خودروســازان براســاس مصوبــات قانونــی 
ــد کــه رضایــت مــردم در  ــه ای عمــل کنن ــه گون ــد ب بای

ــود.  ــب ش ــا جل ــروش خودروه ــه پیش ف قضی
وی افــزود: هیچ گونــه مماشــاتی از ســازمان حمایــت 
ــت  ــول نیس ــورد قب ــردم م ــوق م ــاق حق ــر احق در براب
ــده را  ــتورات صادرش ــره دس ــورت روزم ــه ص ــد ب و بای

پیگیــری کنــد. 
اضافــه کــرد:  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزیــر 
ــیدن  ــذاری و اطمینان بخش ــوه واگ ــانی از نح اطالع رس
ــی  ــان، موضوع ــاق حقش ــه احق ــبت ب ــردم نس ــه م ب
اســت کــه هــم خودروســازان و هــم ســازمان حمایــت 

ــد. ــام کنن ــه آن اهتم ــور جــدی ب ــه ط ــد ب بای

 متقاضیان مسکن مهر 
مراقب فریبکاری دالالن باشند

مدیــر اجرایــی مســکن مهــر ضمــن هشــدار بــه متقاضیــان 
واحدهــای ایــن طــرح گفــت: دالالن بــا گریــز از حاکمیــت 
ــکار  ــد و احت ــان ســعی در خری ــب متقاضی ــا فری ــون ب قان

مســکن مهــر دارنــد.
ــرد:   ــار ک ــر اظه ــر جاودان ف ــنیم، علی اصغ ــزارش تس ــه گ ب
ــدن  ــه خانه دارش ــک ب ــر کم ــکن مه ــاخت مس ــاس س اس
قشــر ضعیــف جامعــه بــود؛ امــا متأســفانه مشــاهده 
ــب  ــا فری ــون ب ــت قان ــز از حاکمی ــا گری ــود دالالن ب می ش
متقاضیــان ســعی در خریــد و احتــکار مســکن مهــر دارنــد. 
ــوق  ــزو حق ــردی ج ــت ف ــه مالکی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
اولیــه هــر شــخص اســت، تصریــح کــرد: خریــد و فــروش 
مســکن مهــر، امــری انکارناپذیــر اســت؛ امــا مســئله ایــن 
ــام  ــم زدن نظ ــا بره ــوداگران ب ــودجویان و س ــه س ــت ک اس
ــن  ــس و همچنی ــر پردی ــکن مه ــای مس ــه و تقاض عرض
ــی  ــداف اصل ــت از اه ــث دورشــدن حاکمی ــکار آن، باع احت
ــف  ــر ضعی ــردن قش ــان خانه دارک ــه هم ــر ک ــکن مه مس

ــوند.  ــوده، می ش ــه ب جامع
وی یــادآور شــد:  در پروســه توزیــع و نصــب پکیــج واحدهــا 
گاه دیــده شــده یــک فــرد بــا 10 وکالت نامــه خریــد واحــد 
ــوق  ــع حق ــث تضیی ــر باع ــک نف ــال ی ــرده و عم ــه ک مراجع
ــروری  ــالم ض ــات اق ــار نصیب ــه در انتظ ــود ک ــردی می ش ف

واحــد خــود اســت. 
مدیــر اجرایــی مســکن مهــر پردیــس بیــان کــرد: در فقــدان 
ــات  ــزاری تجمع ــا برگ ــوی، دالالن ب ــی ق ــای نظارت اهرم ه
غیرقانونــی و بــه عبارتــی بــا نقــاب لیــدر اقــدام به تشــویش 

ــد.  ــی می کنن ــان عموم اذه
جاودان فــر افــزود: بــه جرئــت می تــوان گفــت در تجمعــات 
نقــش دالل هــا و ســودجویان بســیار پررنــگ اســت؛ از ایــن 
ــتان  ــتان شهرس ــدار و دادس ــن و فرمان ــورای تأمی رو از ش
ــرا در  ــد؛ زی ــه ایــن مســئله بپردازن ــم ب پردیــس می خواهی
ــا  ــد و فروش ه ــت خری ــوی، وضعی ــی ق ــود اهــرم نظارت نب
ــه نوســانات کاذب و در بیشــتر  و احتــکار مســکن منجــر ب
مــوارد باعــث می شــود خانه دارشــدن بــرای قشــر ضعیــف 

جامعــه همچنــان یــک آرزو باقــی بمانــد.

 بدعت فسادانگیز 
در بودجه ۹۸

یــک کارشــناس اقتصــادی بــا بیــان اینکــه بدعتــی 
ــده  ــه ۹۸ دی ــابقه در بودج ــادانگیز و بی س ــاک، فس خطرن
ــود را  ــدی خ ــع درآم ــی مناب ــت وقت ــت:  دول می شــود، گف
ــه صــورت کامــل احصــا نکــرده، بودجــه چنــد دوازدهــم  ب

بنویســد. 
ــادی و  ــناس اقتص ــماعیلی، کارش ــار اس ــا مهدی محمدرض
ــت: در  ــی، گف ــه طباطبای ــگاه عالم ــاد دانش ــتاد اقتص اس
الیحــه بودجــه ســال ۹۸ در بعضــی ردیف هــای بودجــه در 
جلــو اعتبــار اختصــاص داده شــده، عــدد یــک درج شــده 

اســت. 
وی افــزود: توجیــه ســازمان برنامــه و بودجــه ایــن اســت 
ــی  ــدم ارزیاب ــدی و ع ــع درآم ــود مناب ــل کمب ــه دلی ــه ب ک
ــو بعضــی از ردیف هایــی  دقیــق از درآمــد حاصل شــده جل
کــه مســتحق بودجــه در صــورت تأمیــن منابــع هســتند، 
ــع  عــدد یــک گذاشــتیم کــه در صــورت حاصل شــدن مناب

بودجــه بــه آنهــا اختصــاص یابــد. 
ــت:  ــه گف ــن توجی ــاد از ای ــا انتق ــماعیلی ب ــا اس محمدرض
اکنــون ســؤال اساســی در ایــن زمینــه ایــن اســت کــه اگــر 
در طــول ســال یــک بخشــی از منابــع حاصــل شــد بــا چــه 
ــا بودجــه داده می شــود و ســهم  ــه آنه ــی ب درصــد و مبنای

ــه در نظــر گرفتــه می شــود.  ــا چگون آنه
ایــن اســتاد اقتصــاد دانشــگاه عالمــه طباطبایــی با هشــدار 
دربــاره اینکــه در ایــن صــورت کار و اختیــار بــه طــور کامــل 
بــه دســت دولــت اســت، گفــت: در چنیــن شــرایطی اســت 
کــه اگــر شــخصی مبلــغ هنگفتــی را صــرف یــک ردیفــی 
ــل کنتــرل  ــه هیچ وجــه قاب ــد، ب کــه خــود می خواهــد بکن
نیســت. وی افــزود: چنیــن عملــی بــا اصــول قانــون 
اساســی مغایــر اســت؛ زیــرا در منابــع بســیار مهمــی بــدون 
هیچ گونــه برنامه ریــزی اختیــارات را بــه طــور کامــل و 
بــدون نظــارت مجلــس در اختیــار دولــت قــرار می دهیــم 

کــه بــه اختیــار خــود آن را خــرج کنــد. 
محمدرضــا اســماعیلی بــا انتقــاد از چنیــن رویکــردی گفت: 
ــازه  ــت، اج ــالع اس ــود بی اط ــع خ ــی از مناب ــت وقت دول
ــال از لوایحــی  ــد مث ــدارد و بای ــگارش بودجــه ســاالنه را ن ن

ــد.  چــون بودجــه چنددوازدهــم اســتفاده کن

ح جدید دولت   سه طر
برای خانه دارشدن مردم

رئیــس گــروه اقتصــاد مســکن وزارت راه و شهرســازی گفــت: 
ــرای  ــزی ب ــورد برنامه ری ــان م در حــال حاضــر حجــم متقاضی

مسکن دارشــدن بســیار زیــاد اســت؛ بنابرایــن پاســخ دادن بــه این 
نیازهــا در یــک گام تقریبــا آرمانــی اســت. 

نرگــس زربــان گفــت: دولــت ســاخت 400 هــزار واحــد مســکونی 
را در گام اول برنامه ریــزی کــرده کــه 100 هــزار واحــد در بافت هــای 
ــوان بازآفرینــی شــهری احــداث خواهــد شــد و  ــا عن فرســوده ب
تاکنــون پیشــرفت خوبــی داشــته اســت؛ بخشــی از تخصیــص 
اعتبــار از ســازمان برنامــه و بودجــه دریافــت و عملیــات حــدود 60 

هــزار واحــد آغــاز شــده اســت.
ــا  ــی ب ــدام مل ــب طــرح اق وی ادامــه داد: 100 هــزار واحــد در قال
ــام شــهرهای  ــالب اســالمی در تم ــاد مســکن انق ــت بنی مدیری
ــاز ایــن ســاخت و ســاز  ــه تناســب نی کشــور مطــرح اســت و ب
انجــام می شــود؛ البتــه ایــن طــرح از برنامه هــای دیگــر عقب تــر 

اســت.
زربــان توضیــح داد: 200 هــزار واحــد هــم بــرای احــداث در 
ــن ســاختار  ــا ای ــزی شــده اســت؛ ب ــد برنامه ری شــهرهای جدی
کــه در ســال ۹7، 60 هــزار واحــد، در ســال ۹۸، ۸0 هــزار واحــد و 
در ســال ۹۹، 60 هــزار واحــد در شــهرهای جدیــد سراســر کشــور 
ســاخته شــود کــه در حــال حاضــر بــرای 60 هــزار واحــد جدیــد 
اقداماتــی انجــام شــده و قراردادهایــی بــرای آماده ســازی و 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــازی ص محوطه س
وی بیــان کــرد: در بعضــی از برنامه هــای جدیــد تســهیالت 
ارزان قیمــت بــه متقاضیــان پرداخــت می کنیــم و از ایــن طریــق 
ــه هــم متصــل می شــود؛ در بعضــی  زنجیــره عرضــه و تقاضــا ب
ــرای  ــم؛ ب ــال می کردی ــری را دنب ــداف دیگ ــا اه ــر از طرح ه دیگ
مثــال در شــهرهای جدیــد کــه بارگــذاری زیــادی از مســکن مهــر 
ــه ای  ــی داشــتیم، برنام ــش گروه ــی گزین ــه نوع را داشــتیم و ب
ــوده و  ــارکت ب ــی مش ــن مال ــدل تأمی ــه م ــم ک ــی کردی طراح

ــند. ــه باش ــف جامع ــای مختل ــب آن گروه ه مخاط
رئیــس گــروه اقتصــاد مســکن وزارت راه و شهرســازی تصریــح 
کــرد: ســومین طــرح بــا عنــوان حمایــت اقــدام ملــی بــرای تولید 
100 هــزار واحــد مســکونی اســت کــه براســاس شــهر بــه شــهر و 
بــا توجــه بــه قیمــت مســکن و درآمــد خانــوار دهک هایــی کــه 
وضعیــت بحرانــی دارنــد، شناســایی شــده و دامنــه حمایــت از 
دهــک ســه تــا هفــت اســت کــه البتــه در اســتان های مختلــف 

ــز ایــن حمایــت از دهک هــا متفــاوت اســت. نی

اینترنت سال ۹۸ گران نخواهد شد
ــال  ــاره احتم ــر عامــل شــرکت ارتباطــات زیرســاخت درب مدی
ــن  ــت ای ــه اس ــده گفت ــال آین ــت در س ــت اینترن ــر قیم تغیی
شــرکت بــرای تغییــر نــرخ اینترنــت هیــچ برنامــه ای نــدارد و 
قیمــت اینترنــت توســط شــرکت زیرســاخت در ســال آینــده 

گــران نخواهــد شــد.
ــا یکــی از رســانه ها،  ــو ب صــادق عباســی شــاهکوه در گفت وگ
بــا اشــاره بــه احتمــال افزایــش قیمــت مکالمــات بین الملــل 
تأکیــد کــرده صرفــا افزایش قیمت درصــورت تغییــر قراردادها و 
افزایــش و نوســانات قیمــت ارزی که توســط شــرکت ارتباطات 
ــود، در  ــداری می ش ــی خری ــوان ارز نیمای ــه عن ــاخت ب زیرس
بحــث مکالمــات بین الملــل اســت کــه همــواره بــه ایــن شــکل 

بــوده و بــا قیمــت نــرخ اعالمــی دولــت تغییــر دارد.

کنترل مصرف سوخت با مالیات
ــت:  ــل شــرکت بهینه ســازی مصــرف ســوخت گف ــر عام مدی
ــه  ــد جامع ــه ســه دهــک ثروتمن ــرژی ب ــه ان ۵0درصــد از یاران
ــا  ــرژی آنه ــای ان ــه هزینه ه ــی ک ــود؛ در حال ــت می ش پرداخ

ــه خانوارشــان اســت.  فقــط ۳درصــد از مجمــوع هزین
ــناریوی  ــاره س ــی درب ــه پرسش ــخ ب ــز در پاس ــن دالوی محس
پیشــنهادی مدنظــر ایــن شــرکت بــرای کاهــش یارانه ســوخت 
توضیــح داد: دولــت بــه بهانــه برقــراری عدالــت اجتماعــی بــه 
ــراد در  ــیاری از اف ــه بس ــی ک ــد؛ در حال ــه می ده ــن یاران بنزی
جامعــه کــه از دهک هــای پاییــن نیــز هســتند، خــودرو ندارنــد؛ 
از ســوی دیگــر توزیــع یارانــه در ایــران موفــق نبــوده و مــا را بــا 
چالش هــای زیــادی مواجــه کــرده اســت. تجربــه مالیــات بــر 
ســوخت موفــق بــوده، امــا آنچــه بــرای اجــرای این موضــوع ما 
را نگــران می کنــد، ضمــن واکنش هــای اجتماعــی بــه تغییــر 

نــرخ بنزیــن، رعایت نشــدن عدالــت اجتماعــی اســت. 
وی تأکیــد کــرد دولــت و مجلــس شــورای اســالمی برنامــه ای 

بــرای افزایــش قیمــت بنزیــن ندارنــد.

 چشم انداز بازار مسکن 
در سال آینده

تحلیل هــای کارشناســی از آینــده بــازار مســکن حاکــی اســت 
احتمــال جهــش نــرخ واقعــی قیمت هــا بســیار بعیــد اســت؛ 

ــه نظــر می رســد. امــا رشــد اجاره بهــا محتمــل ب
بــه گــزارش ایســنا، بعضــی گزارش هــای میدانــی حاکی اســت 
در روزهــای اخیــر برخــی فروشــندگان بــه تدریــج قیمت هــای 
ــد.  ــک کرده ان ــالت نزدی ــی معام ــرخ قطع ــه ن پیشــنهادی را ب
ــاق  ــده اتف ــر افزایشــی در ســال آین ــد اگ کارشناســان معتقدن
بیفتــد، در بخــش اســمی خواهــد بــود و رشــد قیمــت مســکن 
ــرد؛  ــرار می گی ــی ق ــورم عموم ــرخ ت ــر از ن در ســال 1۳۹۸ کمت
ــه دلیــل آنکــه در ســال جــاری رشــد اجاره بهــا کمتــر از  امــا ب
یک چهــارم رشــد فــروش بــوده، انتظــار مــی رود بخشــی از این 

فاصلــه قیمتــی در ســال آینــده پــر شــود. 
ــق  ــه مناط ــین ها ب ــه اجاره نش ــت ک ــن اس ــل ای ــزاره محتم گ
پاییــن شــهرها، حاشــیه ها، واحدهــای قدیمی تــر و کوچک تــر 
ــروش در  ــای ف ــات قیمت ه ــرای ثب ــا ب ــد و فض روی بیاورن

مناطــق متوســط بــه بــاال فراهــم شــود.
ســلمان خــادم الملــه ـ کارشــناس اقتصــاد مســکن ـ اظهــار 
کــرد: در ماههــای پیــش رو بعیــد اســت کــه از طریــق تقاضــای 
ســفته بــازی یــا ســرمایه گــذاری منابعــی وارد بــازار مســکن 
ــت  ــل اف ــه دلی ــی ب ــای مصرف ــر تقاض ــوی دیگ ــود. از س ش
ارزش پــول ملــی و افــت تــوان خریــداران اتفــاق افتــاده و ایــن 
جریــان نمــی توانــد مســیر خــود را پرقــدرت ادامــه دهــد. در 
ایــن شــرایط خریــداران ناچــارا بــه ســمت واحدهــای متوســط 

وکوچــک متــراژ مــی رونــد.

ــوز  ــتند مج ــازان توانس ــرانجام خودروس ــال س ــاه امس در دی م
افزایــش قیمــت محصــوالت مشــمول قیمت گــذاری خــود را از 

دولــت دریافــت کننــد. 
ــداران  ــرای خری ــزرگ ب ــوک ب ــک ش ــت ی ــن لیس ــاهده ای مش
بالتکلیــف خــودرو بــود؛ زیــرا بایــد محصوالت خــود را بــا چندین 
ــت  ــرکت ها دریاف ــادی از ش ــه زی ــا هزین ــم ب ــر آن ه ــاه تأخی م
کننــد. جالب تــر اینکــه بــا وجــود ایــن افزایــش قیمت هــا هنــوز 
ــردم  ــد و م ــا نکردن ــل خودروه ــرای تحوی ــی ب شــرکت ها اقدام
ســرگردان تر از دیــروز هســتند. مــردم ایــن روزهــا بــا ســؤال های 
ــا  ــخگوی آنه ــس پاس ــه هیچ ک ــتند ک ــه رو هس ــددی روب متع
نیســت. چــرا و براســاس کــدام اســتدالل کســی کــه خــودروی 
ــش  ــمول افزای ــت، مش ــل می گرف ــاه تحوی ــد مهرم ــود را بای خ
قیمت هــا شــده و  مطابــق کــدام اســتدالل ثبت نامی هــای 
قبــل از شــهریورماه امســال مشــمول افزایــش قیمــت نیســتند، 
امــا خریــداران پــس از شــهریورماه بایــد هزینــه زیــادی را بــرای 
دریافــت خــودروی خــود بــه شــرکت بدهند؟ چــرا خودروســازان 
ــد،  ــودرو ندارن ــر خ ــتند؟ اگ ــه را نداش ــود قطع ــی کمب پیش بین
ــرگردان  ــردم را س ــد و م ــروش می گذارن ــرح ف ــدام ط ــرا م چ

می کننــد؟
از ســوی  از ســؤاالت خریــداران  بی پاســخ ماندن بســیاری 

ــا هــر روز شــاهد  وزارت صنعــت و خودروســازان باعــث شــده ت
تجمعــات مــردم روبــه روی شــرکت های خودروســاز  باشــیم؛ اما 
متأســفانه هنــوز نتیجــه مثبتــی بــرای احقــاق حقــوق خریــداران 
فراهــم نشــده اســت. جالــب اینجاســت کــه وزیــر صنعــت در 
واکنــش بــه اعتــراض 26 دی خریــداران خــودرو در مقابــل ایــن 
وزارتخانــه گفتــه اســت خودروهایــی کــه پیــش از ایــن بــا قیمت 
قطعــی پیش فــروش شــده اند، مشــمول افزایــش قیمت هــای 
جدیــد نمی شــوند. مــا در کنــار مــردم و مطالبه گــر حقــوق مــردم 
ــر  ــای اخی ــی در جلســات روزه از خودروســازان هســتیم و حت
ــاس  ــته براس ــزرگ خواس ــاز ب ــران دو خودروس ــد از مدی ــه ج ب
قراردادهــا رونــد تحویــل خودروهــا تســریع شــود. قراردادهــای 
قطعــی مشــمول افزایــش قیمــت نمی شــود.اما بالفاصلــه پــس 
ــی  ــایپا در اقدام ــرکت س ــت، ش ــر صنع ــر وزی ــن اظهارنظ از ای
عجیــب لیســت 22 دی ماه محصــوالت خــود را بــه روز و افزایش 
دوبــاره قیمت هــا را اعمــال کــرد. همیــن امــر عاملــی شــده تــا 
ســطح نارضایتــی مــردم از خودروســازان افزایــش پیــدا کنــد و 
بالتکلیفــی آنهــا بیشــتر از گذشــته شــود. در حــال حاضــر ایــن 
ســؤال بــرای خریــداران مطــرح اســت کــه چــه اتفاقی در کشــور 
افتــاده کــه پرایــد 21 میلیــون تومانــی، بــه ۳6 میلیــون تومــان 

رســیده اســت؟

رئیــس ســازمان امــوال و امــالک بنیــاد مســتضعفان انقــالب 
اســالمی گفــت: در حــال حاضــر پی ریزی ســاختمان پالســکوی 
جدیــد آغــاز شــده اســت و ایــن ســاختمان تــا مهرمــاه ۹۹ بــه 
کســبه واگــذار خواهــد شــد. بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، حســن 
کاری در مراســم »تجلیــل از منتخبــان مســابقه طراحــی 
پالســکوی جدیــد« اظهــار داشــت: در زمــان وقــوع ایــن حادثــه،  
ــه قــول  ــاد مســتضعفان انقــالب اســالمی، بالفاصل رئیــس بنی
ــد را ظــرف دو ســال داد.  احــداث ســاختمان پالســکوی جدی

ــع  ــا اســتقرار کســبه پالســکو در مجتم ــان ب ــزود: همزم وی اف
ــر اخــذ مجــوز احــداث  ــاد مســتضعفان پیگی ــور، بنی تجــاری ن
ــه رو شــدیم.  ــی روب ــا موانع ــدای راه ب ــه در ابت ــود ک پالســکو ب

ــاخت  ــه از س ــود ک ــهرداری ب ــع، ش ــی از موان ــت: یک کاری گف
ــن  ــی ای ــه دلیــل طــرح تفصیل ســاختمان بیــش از 7 طبقــه ب
ــازمان  ــر س ــع دیگ ــرد و مان ــت می ک ــران ممانع ــه از ته منطق
میــراث فرهنگــی بــود کــه بــه دلیــل اشــراف ســاختمان پالســکو 
بــر مدرســه تاریخــی ژانــدارک، اجــازه ســاخت بیــش از 4 
طبقــه را نمــی داد.وی بــا بیــان اینکــه کســبه پالســکو نیــز مرتبــا 
پیگیــر حقــوق مکتســبه  خــود بودنــد، یــادآور شــد: شــهریور ۹6 
ــداث  ــر اح ــی ب ــهرداری مبن ــبه و ش ــان کس ــه ای می تفاهم نام
ســاختمان 10 طبقــه بــه امضــا رســید؛ امــا بنیــاد مســتضعفان 

ایــن تفاهم نامــه را نپذیرفــت؛ درنهایــت اواخــر ســال ۹6 پرونــده 
ــه اســتانداری تهــران واگــذار شــد. کاری تصریــح کــرد: در 22  ب
اردیبهشــت ۹7 بــا پیگیری هــای اســتاندار ســابق تهــران، میــان 
شــهرداری تهــران، کســبه پالســکو، بنیاد مســتضعفان و ســازمان 
میــراث فرهنگــی، تفاهم نامــه ای بــه امضــا رســید کــه براســاس 
آن مقــرر شــد ســاختمان ۵ طبقــه شــمالی را مقاوم ســازی کنیم 
و ســاختمان بــرج پالســکو را بــا همــان ســطح و ســطوح و تعداد 
طبقات )توســط بنیاد مســتضعفان( بســازیم.به گفتــه این مقام 
مســئول در بنیــاد مســتضعفان ایــن تفاهم نامــه در 27 شــهریور 
۹7 از ســوی شــورای تأمین اســتان تهران و در ۳1 شــهریور ۹7 از 

ســوی کمیســیون مــاده ۵ مــورد تأییــد قــرار گرفــت.
وی ادامــه داد: در حــال حاضــر عملیــات گودبــرداری ســاختمان 
پالســکو بــه صــورت شــبانه روزی آغــاز شــده و تــا پایــان ســال 
ــزی  ــرداری تکمیــل می شــود. فونداســیون و پی ری جــاری گودب
ســاختمان پالســکوی جدیــد را نیــز امســال شــروع می کنیــم و 

بخشــی از آن بــه ابتــدای ســال ۹۸ موکــول می شــود. 
کاری خاطرنشــان کــرد: همچنیــن قــرار اســت از ابتــدای ســال 
۹۸ نصــب اســکلت فلــزی ســاختمان پالســکوی جدیــد شــروع 
شــود و تــا مهرمــاه ۹۹، کل ســاختمان بــه کســبه  پالســکو تحویل 

داده خواهــد شــد.

براســاس قانــون جدیــد بیمــه شــخص ثالــث کــه از ســوی بیمــه مرکــزی اعــالم  شــده 
اســت، از ایــن پــس بــه جــای خــودرو کســانی کــه از آن اســتفاده می کننــد بایــد بیمــه 
شــوند. ایــن قانــون بــه نظــر بــه نفــع مــردم اســت، امــا در باطــن دارای ایراداتــی اســت؛ 
ــواده چندیــن نفــر از یــک خــودرو اســتفاده می کننــد، بایــد  طبــق آن اگــر در یــک خان
تمامــی افــراد بیمــه شــوند کــه بــرای بیشــتر جامعــه چنیــن چیــزی امکان پذیر نیســت.

در مقابــل بــرای خانواده هایــی کــه دارای چندیــن خــودرو هســتند، دیگــر نیــازی نیســت 
ــرای  ــد آن را ب ــار بیمه شــدن می توان ــا یــک ب ــد و فــرد ب کــه تمامــی آن هــا را بیمــه کنن
تمامــی خودروهایــی کــه دارد، اســتفاده کنــد کــه خــود محــل ایــراد و اشــکال اســت و 

مصــداق ایــن اســت کــه »قانــون بــه نفــع ثروتمنــدان نوشــته می شــود«.
علی اصغــر یوســف نژاد، عضــو هیئــت رئیســه مجلــس، در گفت و گــو بــا ایلنــا، 
خاطرنشــان کــرد: چنیــن قانونــی بــه نــام مــردم اســت، امــا در باطــن بــه کام 
ــان دارد. ــرر و زی ــردم ض ــرای م ــت و ب ــودآور اس ــا س ــرای بیمه ه ــرا ب ــت؛ زی بیمه هاس

ــا  ــر اینکــه ب ایــن نماینــده مجلــس شــورای اســالمی در پاســخ بــه پرسشــی مبنــی ب
توجــه بــه زیان ده بــودن ایــن دســتورکار مجلــس شــورای اســالمی در ایــن قضیــه ورود 
خواهــد کــرد یــا خیــر، گفــت: طبیعتــا کمیســیون تخصصــی در ایــن زمینــه بررســی های 
کارشناســی را انجــام می دهــد و حتمــا اظهارنظــر می کنــد. چــون مصوبــه اســت، امــکان 
تجدیدنظــر در آن وجــود دارد و انتظــار داریــم تصمیــم بیمــه مرکــزی بــه نفع مردم باشــد.

ــا  ــو ب ــث در گفت وگ ــاب خســارت شــخص ثال ــی، ارزی ــن امیرحســین حصارک همچنی
ایســنا بــر مبهــم بــودن اظهــارات رئیــس کل بیمــه مرکــزی در تشــریح ایــن تصمیــم تازه 
تأکیــد کــرد. وی معتقــد اســت کــه طــرح جدیــدی کــه مطــرح شــده هنــوز خــام اســت 
و اگــر بــا توجیــه جلوگیــری از بــروز تقلبــات در سوءاســتفاده از بیمه نامه هــای شــخص 
ــای  ــب در بیمه ه ــه تقل ــد، چراک ــه آن کن ــی ب ــد کمک ــرد نمی توان ــورت می گی ــث ص ثال
شــخص ثالــث همیشــه بــوده و هســت و اینگونــه طرح هــا تاثیــری در کاهــش تقلبــات 

نخواهنــد داشــت.
گفتنــی اســت رئیــس کل بیمــه مرکــزی در پاســخ بــه ابهامــات مطــرح شــده دیــروز 
گفــت: راننده محــور شــدن بیمــه شــخص ثالــث بــه مفهــوم صــدور بیمــه نامــه بــرای هــر 

راننــده نیســت و همچنــان ایــن بیمــه بــرای وســیله نقلیــه صــادر خواهــد شــد.
ایــن ســخنان رئیــس کل بانــک مرکــزی در حالــی اســت کــه هنــوز ابهامــات فراوانــی 

دربــاره ایــن طــرح وجــود دارد کــه انتقــادات زیــادی را در پــی داشــته اســت.

ــت  ــدون سیاس ــی ب ــول مل ــر از پ ــذف صف ــت: ح ــادی، گف ــناس اقتص ــلیمی، کارش س
ــار  ــط ب ــت و فق ــق نیس ــازی موف ــادی و خصوصی س ــورم، آزادی اقتص ــذاری ت هدف گ

ــی دارد.  روان
ســلیمی در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا اشــاره بــه طــرح حــذف صفــر از پــول ملــی اظهــار کرد: 
ایــن طــرح بــا شــرایط فعلــی جــز بــار روانــی تأثیــر خاصــی در بخــش حقیقــی اقتصــاد و 

متغیرهــای کالن اقتصــادی ندارد.
وی بــا بیــان اینکــه در شــرایط فعلــی قیمــت کاالهــای اساســی خانــوار، مســکن، خــودرو، 
لــوازم خانگــی، ارز و بــه عبارتــی تــورم در تمــام بخش هــا در حــال افزایــش اســت، تصریح 
کــرد: بــا نگاهــی بــه تجربــه کشــورها قابــل مشــاهده اســت کــه کشــورهایی بــه عنــوان 
نمونه هــای موفــق معرفــی شــده اند کــه بتواننــد پــس از اجــرای سیاســت حــذف صفــر 

از پــول ملــی تــورم را تثبیــت کننــد.
ــی در  ــول مل ــر از پ ــذف صف ــه ح ــی از نمون ــان مثال ــا بی ــادی ب ــناس اقتص ــن کارش ای
کشــورهای دیگــر ادامــه داد: در برزیــل نــرخ تــورم در ســال 1۹۸0 برابــر بــا 101 درصــد بــود 
کــه ایــن کشــور در ســال 1۹۹0 اقــدام بــه الحــاق بــه ســازمان تجــارت جهانــی و اســتفاده 
از سیاســت های توســعه صــادرات و کاهــش نــرخ تعرفــه کــرد و در ســال 1۹۹۳ بــا وجــود 
اینکــه نــرخ تــورم در برزیــل 127درصــد بــود، نســبت بــه حــذف ســه صفــر از پــول ملــی 

اقــدام کــرد.
ــا  ــورم در ســال 1۹۹۹ ب ــرخ ت ــت ن ــرل، کاهــش و تثبی ــه داد: سیاســت های کنت وی ادام
اجــرای سیاســت هدف گــذاری نــرخ تــورم توســط بانــک مرکــزی برزیــل جــواب داد و 
نــرخ تــورم در ایــن ســال بــه ۵درصــد کاهــش یافــت و در طــول ایــن ســال ها نــرخ تــورم 
در برزیــل از 10درصــد افزایــش نیافتــه و در ســال 2017 ایــن نــرخ معــادل ۳درصــد بــود.

چرا پراید ۲۱ میلیون تومانی، ۳۶ میلیون تومان شد؟
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عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس در 
گفت وگــو بــا خبرنــگار کیمیــای وطــن دربــاره الیحــه 
ــوزه  ــه ح ــه بودج ــت: درزمین ــار داش ــه ۹۸ اظه بودج
علــم و فنــاوری و معاونــت علــم و فنــاوری متوســط 
حــدود 40درصــد مــا کاهــش بودجه نســبت به ســال 
گذشــته داریــم. ایــن امــر در حــوزه علــم و فنــاوری 
کــه از حوزه هــای مهــم کشــور اســت، می توانــد 
آســیب بزنــد؛ یعنــی شــتاب رشــد فنــاوری در کشــور 
را کاهــش می دهــد؛ مثــال کاهــش اعتبــار ســتاد ویژه 
فنــاوری نانــو، ســتاد بیــو و ســتاد فناوری هــای نوین، 
ســرعت کارهــا را کــم می کنــد. مــا هم اکنــون در نانــو 

رتبــه چهــارم جهــان را داریــم.
ســید جــواد ســاداتی نژاد ادامــه داد: یــا بنیــاد 
ــی  ــار دارد؛ در حال ــش اعتب ــد کاه ــگان 40درص نخب
کــه یکــی از وظایــف ایــن بنیــاد جــذب و نگهداشــت 
ــد؛  ــد آســیب بزن ــر می توان ــن ام ــگان اســت. ای نخب
ــه  ــت ک ــکالتی اس ــی از مش ــر یک ــن ام ــن ای بنابرای

هم اکنــون در بودجــه وجــود دارد.
ــور  ــی کش ــوزش عال ــه آم ــاره بودج ــاداتی نژاد درب س
ــم  ــی ه ــوزش عال ــوزه آم ــت: در ح ــال ۹۸ گف در س
برنامــه و فعالیت هــای  به ویــژه در حــوزه فــوق 
را  اعتبــارات  کمبــود  نگرانــی  مــا  دانشــجویی 
می بینیــم؛ مثــال افزایــش 10درصــدی بــرای صنــدوق 
ــژه  ــت؛ به وی ــی اس ــش کم ــجویان، افزای ــاه دانش رف

ــد  ــاه بای ــدوق رف ــا اوضــاع اقتصــادی موجــود، صن ب
بــا وام هایــی کــه می دهــد مشــکالت اقتصــادی 
ــان  ــکات نش ــن ن ــد. ای ــش ده ــجویان را کاه دانش
ــاوری بودجــه درســت  ــم و فن ــد در حــوزه عل می ده
تنظیــم نشــده اســت؛ یعنــی نتوانســتند دغدغه هــای 

ــد. ــرف کنن ــاوری را برط ــم و فن ــوزه عل ح
ــح  ــرورش تصری ــوزش و پ ــه آم ــه بودج وی درزمین
کــرد: در حــوزه آمــوزش و پــرورش بودجــه نســبت به 
ســال گذشــته رشــد دارد. دولــت تــالش خــود را کرده 
اســت، ولیکــن بــا توجــه بــه افزایــش هزینه هایی که 
آمــوزش و پــرورش دارد، ایــن عــددی کــه تخصیــص 
ــال  ــرورش را س ــوزش و پ ــت، کار آم ــده اس داده ش
آینــده ســخت خواهــد کــرد. البتــه دولــت تمهیداتــی 
را دربــاره ایــن مشــکل انجــام داده اســت. مــا هــم در 
هــر صــورت تالشــمان را در مجلــس می کنیــم. البتــه 
ســختی های اعتبــاری در بودجــه ۹۸ بــرای مــا هــم 
ــت  ــای دول ــی محدودیت ه ــت؛ یعن ــل درک اس قاب
بــرای مــا قابــل فهــم اســت؛ مــا هرچــه هزینه هــای 
جــاری دســتگاه های اجرایــی را کاهــش دهیــم، 
قابــل تأمــل اســت. باالخــره در شــرایط تحریــم 

هســتیم.
ــس  ــات مجل ــوزش و تحقیق ــیون آم ــو کمیس عض
ــاوری حــوزه ای  ــم و فن ــی حــوزه عل ــرد: ول ــد ک تأکی
اســت کــه در هــر صــورت بایــد هــوای آن را داشــت و 
از آن محافظــت کــرد؛ چــون اگــر ایــن شــتاب حــوزه 
علــم و فنــاوری کاهــش پیــدا کنــد، نمی تــوان دوبــاره 
بــه آســانی بــه آن ســرعت داد. ایــن حــوزه در تمــام 
ــا از حوزه هــای مهــم اســت و از هــر جــا بزنیــم،  دنی

ــم؛  ــاوری نزنی ــم و فن ــه از عل ــن اســت ک درســت ای
چــون ایــن حــوزه آینــده کشــور ماســت. هــم قــدرت 
و هــم ثــروت در دنیــا از علــم و فنــاوری اســت. اگــر 
امــروز آمریــکا، آمریکا و اروپا، اروپاســت، کشــورهایی 
ــردن  ــال ظلم ک ــد و در ح ــتیال دارن ــا اس ــر دنی ــه ب ک

هســتند، از صدقــه ســر علــم و فنــاوری اســت.

ــس  ــات مجل ــوزش و تحقیق ــیون آم ــو کمیس عض
ــم  ــا وجــود فه ــن حــوزه ب ــن در ای ــه داد: بنابرای ادام
ــت،  ــته اس ــت داش ــه دول ــی ک ــه محدودیت های هم
ــاوری را مســتثنی  ــم و فن ــد حــوزه عل ــه نظــرم بای ب
ــود  ــرورش هــم کمب ــرد. در حــوزه آمــوزش و پ می ک
ــوزش و  ــره آم ــود دارد. باالخ ــه وج ــارات همیش اعتب
ــل  ــی نس ــت؛ یعن ــای ماس ــت بچه ه ــرورش تربی پ
آینــده؛ کســانی کــه آینــده کشــور دســت آن هاســت؛ 
ــد  بنابرایــن ایــن حوزه هــا حوزه هایــی اســت کــه بای

ــود. ــگاه ش ــا ن ــه آن ه ــر ب ویژه ت

ســید جــواد ســاداتی نژاد در پاســخ بــه ایــن پرســش 
ــه  ــرورش را ب ــوزش و پ ــال ۹۸، آم ــه س ــه »بودج ک
ــرد:  ــح ک ــرد؟« تصری ســمت خصوصی ترشــدن می ب
در بودجــه حکمــی دربــاره بحــث واگــذاری مــدارس 
آمــده اســت. البتــه در برنامــه ششــم توســعه آمــده 
ــر در  ــت. اگ ــوع اس ــدارس ممن ــذاری م ــت واگ اس
حکمــی در الیحــه بودجــه بحثــی مغایــر بــا احــکام 
برنامــه ششــم توســعه باشــد، در کمیســیون تلفیــق 
مــا بــه آن دقــت خواهیــم کــرد. مضــاف بــر ایــن اگــر 
در صحــن بحثــی مغایــر بــا برنامــه ششــم توســعه 
ــد کــه ایــن کار  ــد دوســوم آرا را کســب کن باشــد، بای

ســختی اســت.
وی دربــاره تعدیــل ده درصــد از کارمندان مــازاد دولت 
ــی از  ــون در بخش های ــت: هم اکن ــه ۹۸ گف در بودج
دولــت شــاهد کمبــود نیــروی متخصــص هســتیم؛ 
ولــی اگــر در بخش هایــی از دولــت مــازاد نیــرو 
ــای  ــا آموزش ه ــد ب ــت می توان ــا دول ــم؛ قاعدت داری
ضمــن خدمــت، ایــن نیروهای مــازاد را ســاماندهی و 

ــد. ــاز خــود اســتفاده کن ــورد نی در بخش هــای م
نماینــده کاشــان افــزود: دولــت در بخشــی از جاهــا 
مــازاد نیــرو و در بخشــی کمبــود نیــرو دارد. بــه نظــر 
ــت را  ــن خدم ــای ضم ــت دوره ه ــر دول ــد اگ می رس
فعــال کنــد، می توانــد ایــن جایگزینــی و بــه  عبارتــی 
ــای  ــد و بخش ه ــش نیازمن ــن بخ ــی را بی جابه جای

دارای مــازاد نیــرو انجــام دهــد.
درون  بخش هــا  ایــن  از  خیلــی  گفــت:  وی 
زیرمجموعه هــای  و  هســتند  وزارتخانه هــا 
ــرو دارد.  ــود و یکــی مــازاد نی وزارتخانه هــا یکــی کمب
بایــد از روش هایــی ماننــد آمــوزش ضمــن خدمــت 
اســتفاده شــود. باالخــره فــردی کــه 10 ســال و 
1۵ ســال ســابقه کار دارد، زندگــی خــود را براســاس 
ایــن شــغل تنظیــم کــرده اســت و بایــد تمهیــد کــرد. 

نمی شــود ناگهانــی بــه ســمت تعدیــل رفــت.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت وگوی اختصاصی با کیمیای وطن:

میکند آموزشوپرورشراسختتر بودجه۹8،کار

 اتحادیه طال 
جواهر و سکه 

تهران یال  ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ر
  سکه یک گرمی  

یال  ۲۰٬۷۰۰٬۰۰۰ ر
  نیم سکه بهار آزادی 

یال  ۳۸٬۵۰۰٬۰۰۰ ر
  تمام سکه طرح قدیم  

یال  ۳۹٬۶۲۰٬۰۰۰ ر
  تمام سکه طرح جدید

یال  ۳٬۶۳۳٬۵۸۰ ر
  گرم طال 

یال ۱۳۱٬۵۰۰ ر
  یورو  

یال  ۱۲٬۳۵۰٬۰۰۰ ر
  ربع سکه بهار آزادی 

 $ ۱٬۲۸۱٫۹
  اونس جهانی طال  

یکشنبه 30دی ماه 1397 
سال پنجم

شماره 905 
روزنامه صبح ایران

،،
بــا توجــه بــه افزایــش هزینه هایــی کــه 
ــددی  ــن ع ــرورش دارد، ای ــوزش و پ آم
کــه تخصیــص داده شــده اســت، کار 
آینــده  ســال  را  پــرورش  و  آمــوزش 

ســخت خواهــد کــرد

   ۱۰  225 هزار تومان، قیمت 
مصوب هر کیلو مرغ

میلیون تومان، حداقل 
هزینه ساخت مسکن

درصد، افزایش قیمت طال 
در هفته گذشته

بــه اعضــای  پرنــده و ماهــی  اتحادیــه 
خــود اعــام کــرد نــرخ مصــوب مــرغ 
گــرم بــرای مصرف کننــده ۱۰ هــزار تومان 

اســت.

ســاخت  هزینــه  حداقــل  میانگیــن 
مســکن برابر با متری ۲ میلیون تومان 

اســت.

در هفتــه جــاری نــرخ طــا و ســکه در 
بــازار نســبت بــه هفتــه گذشــته حــدود 

۲۵درصــد افزایــش داشــته اســت.

CNGباجایگزینی هواییپاکتر
بهجایبنزینوگازوئیل

مشــکل آالیندگــی ســوخت خودروهــا فقــط مشــکل 
کالن شــهرهای ایــران نیســت؛ بلکــه مشــکلی اســت 

کــه تمــام جهــان بــا آن مواجــه اســت. در کشــورهای 
پروژه هــای  و  طرح هــا  سال هاســت  پیشــرفته 
متعــددی بــه منظــور کاهــش مصــرف ســوخت 
در خودروهــا، ارتقــای کیفیــت ســوخت و حتــی 
ــی  ــف و اجرای ــا تعری ــوخت خودروه ــی س جایگزین

شــده اند. بــدون اینکــه بخواهیــم ســهمی از ســوخت 
خودروهــا بــرای آالیندگــی هــوای کالن شــهرها در 
ــم،  ــن کنی ــع تعیی ــژه صنای ــا به وی ــر آالینده ه کار دیگ
ســوخت خودروهــا کــه بیشــتر شــامل بنزیــن و 
گازوئیــل می شــود، یکــی از متهمــان اصلــی آالیندگــی 

هواســت و هرچــه در ایــن بخــش کار شــود و شــاهد 
ــراق و  ــوع احت ــای ن ــوخت و ارتق ــت س ــای کیفی ارتق
کاهــش مصــرف ســوخت در موتــور خودروها باشــیم، 
ــن  ــوا کاســته می شــود. مصــرف بنزی ــی ه از آالیندگ
بیــش از ۸0 میلیــون لیتــر در روز، مصــرف گازوئیــل در 

بخــش حمل ونقــل حــدود 60 میلیــون  لیتــر در روز و 
مصــرف CNG فقــط معــادل مصــرف 20 میلیون لیتر 
در روز اســت. می تــوان بــا جایگزینی بیشــتر ســوخت 
CNG در ســبد مصــرف ســوخت خودروهــا، هوایــی 

ــم زد. ــران رق ــرای ای ــر را ب پاک ت

رئیــس اتحادیــه فروشــندگان میــوه و ســبزی بــا بیــان اینکــه بــازار میوه شــب عیــد آرام 
خواهــد بــود، گفــت: تولیــد مرکبــات در ســال  جاری وضعیــت مطلوبــی دارد. 

اســدهللا کارگــر در گفت وگــو بــا خبرنــگار مهــر وضعیــت بــازار میــوه را مطلــوب اعــالم کرد 
و اظهــار داشــت: بــازار میــوه تــا شــب عیــد همیــن رونــد را طــی خواهــد کرد. 

ــا در  ــزود: م ــی اف ــیب درخت ــود س ــر کمب ــی ب ــده مبن ــث مطرح ش ــاره مباح وی درب
ماه هــای مــرداد و شــهریور کمبــود ایــن میــوه را اعــالم کــرده و مکاتباتــی نیــز در ایــن 

ــم.  ــه انجــام داده بودی زمین
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان میــوه و ســبزی بــا بیــان اینکــه زمینــه عرضه کیــوی اخیرا 
ــرای ایــن محصــول کاهــش یافتــه اســت، افــزود: قیمــت  در پــی افزایــش تقاضــا ب

کیــوی طــی روزهــای اخیــر حــدود 1000 تــا 1۳00 تومــان افزایــش یافتــه اســت. 
کارگــر بــا اشــاره بــه جــو روانــی راه افتــاده درزمینــه کمبــود و گرانی ســیب درختــی گفت: 
نســبت مصــرف مرکبــات و ســیب درختــی در روزهــای عیــد 70 بــه ۳0 اســت؛ بنابرایــن 
ــرای  ــی ب ــه نگران ــرد و جــای هیچ گون ــت ک ــن مســئله را مدیری ــوان ای ــی می ت به راحت

روزهــای عیــد نیســت. 
ــد و دیگــر مثــل  ــاد گرفته ان ــه را ی وی اضافــه کــرد: هم اکنــون مــردم مــا مصــرف بهین
قدیــم نیســت کــه میوه هــا را بخرنــد، انبــار کننــد و دور بریزنــد؛ ضمــن اینکــه خیلــی 
ــوه  ــد می ــه خری ــازی ب ــد و نی ــد را در مســافرت ســپری می کنن ــای عی ــردم روزه از م

زیــاد ندارنــد. 
کارگــر بــا بیــان اینکــه تولیــد مرکبــات در ســال جــاری نســبت بــه ســال گذشــته عالــی 
و فــراوان اســت، افــزود: قیمــت ایــن محصــوالت نیــز نســبت بــه محصــوالت دیگــر و 

نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل بســیار مطلــوب اســت.

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی:

میوهعیدآرامخواهدبود بازار



تحدید حدود اختصاصی
 نظربــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب کارگاه گالبگیــری بــه مســاحت 101/50 مترمربــع بــه 
شــماره پــالک 2907 فرعــی از 1512 فرعــی از 49 اصلــی واقــع در بخــش یــک حــوزه ثبتــی قمصــر کــه در 
اجــرای قانــون تعیــن تکلیــف و برابــر رای شــماره 264 هیــات در ســهم خانم فرهنــگ شــعبان زاده حالج 
فرزنــد عبــاس اســتقرار یافتــه و در جریــان ثبــت مــی باشــد و طبــق تبصــره مــاده 13 قانــون و مــاده 13 
آییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف و بــر طبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود پــالک مرقــوم در روز 
دوشــنبه مــورخ 1397/11/29 ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد . لــذا بــه موجب 
ایــن آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در محــل 
حضــور یابنــد و اعتراضــات مالکیــن یــا مجاوریــن مطابــق مــاده قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت 

مجلــس تحدیــدی تــا 30 روز پذیرفتــه خواهــد شــد .تاریــخ انتشــار : شــنبه 1397/10/30 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قمصر ، رضا طویلی  م/الف 352240

تحدید حدود اختصاصی
 نظربــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 124 مترمربــع بــه شــماره پــالک 2906 
ــون  ــی قمصــر کــه در اجــرای قان ــع در بخــش یــک حــوزه ثبت ــی واق فرعــی از 1512 فرعــی از 49 اصل
تعیــن تکلیــف و برابــر رای شــماره 265 هیــات در ســهم خانــم طاهــره شــعبان زاده حــالج فرزنــد عبــاس 
اســتقرار یافتــه و در جریــان ثبــت مــی باشــد و طبــق تبصــره مــاده 13 قانــون و مــاده 13 آییــن نامــه 
قانــون تعییــن تکلیــف و بــر طبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود پــالک مرقــوم در روز دوشــنبه مــورخ 
1397/11/29 ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد . لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی 
بــه کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در محــل حضــور یابنــد و 
اعتراضــات مالکیــن یــا مجاوریــن مطابــق مــاده قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیدی 

تــا 30 روز پذیرفتــه خواهــد شــد .تاریــخ انتشــار : شــنبه 1397/10/30 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قمصر ، رضا طویلی م/الف 352242

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

 آگهی موضوع ماده  3 قانون و ماده  13 آئین نامه 
قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض ــل هی ــای ذی ــماره ه ــر آرای ش براب
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک دولــت آبــاد برخــوار بخــش  
16 ثبــت اصفهــان باســتاد اســناد رســمی مالکیــت مشــاعی و اســناد عــادی تســلیمی تصرفــات مفروزی 
و ماکانــه و بالمعــارض متقاضیــان ذیــل محــرز گردیــده اســت لــذا طبــق مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو 
نوبــت بــه فاصلــه 15  روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور اســناد مالکیــت 
متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولین آگهــی به مــدت دو مــاه اعتراض 
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 مذکور 
و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات اســناد مالکیــت صــادر خواهــد شــد . صــدور ســند مالکیــت مانع 

از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت . 
برابــر رای شــماره 139760302018001423 کالســه پرونــده 1397114402018000015 خانــم هاجــر عباســی 
ــاب  ــه ششــدانگ یــک ب ــاد نســبت ب ــه شــماره شناســنامه 420 صــادره از دولــت آب ــد مرتضــی ب فرزن
خانــه بــه مســاحت 241 متــر مربــع احداثــی بــرروی قســمتی از پــالک 20 فرعــی از 42 اصلــی واقــع در 
خــورزوق بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری از مالــک رســمی آقــای مجیــد ســعیدی و ازای مالکیــت 

مشــاعی اولیــه
 حبیبی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار

تاریخ انتشار نوبت اول :  97/10/15شناسه: 336934
تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/10/30شناسه :  336936

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

 آگهی موضوع ماده  3 قانون و ماده  13 آئین نامه 
قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض ــل هی ــای ذی ــماره ه ــر آرای ش براب
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک دولــت آبــاد برخــوار بخــش  
16 ثبــت اصفهــان باســتاد اســناد رســمی مالکیــت مشــاعی و اســناد عــادی تســلیمی تصرفــات مفروزی 
و ماکانــه و بالمعــارض متقاضیــان ذیــل محــرز گردیــده اســت لــذا طبــق مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو 
نوبــت بــه فاصلــه 15  روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور اســناد مالکیــت 

متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهی به مــدت دو مــاه اعتراض 
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 انقضای مــدت مذکور 
و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات اســناد مالکیــت صــادر خواهــد شــد . صدور ســند مالکیــت مانع 

از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت . 
 برابــر رای شــماره 139760302018000782 کالســه پرونــده 1392114402018000810 آقــای علــی خیــری 
فرزنــد محمــود بشــماره شناســنامه 6119 صــادره از حبیــب آبــاد نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب خانــه 
بــه مســاحت 108/38 مترمربــع احداثــی بــر روی قســمتی از پــالک 645 فرعــی از 2 اصلــی واقــع در 
حبیــب آبــاد بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری از مالــک رســمی آقایــان یحیــی و محمــود خیــری 

حبیــب آبــادی.
حبیبی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار

تاریخ انتشار نوبت اول :  97/10/15 شناسه :  335169
تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/10/30  شناسه :  335175

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ  یکبــاب  طویلــه   پــالک ثبتــی 114 فرعــی از 5 اصلــی واقــع در کــوی 
بیــد هنــد  جــزء بخــش  3 حــوزه ثبتــی خوانســار   کــه طبــق ســوابق و پرونــده ثبتــی بنــام فاطمــه  
محمــدی و غیــره فرزنــد  ســید مصطفــی    در جریــان ثبــت اســت و عملیــات تحدیــد حــدود قانونــی 
آن  بــه عمــل نیامــده اســت اینــک بنــا بــه دســتور قســمت اخیــر مــاده 15 قانــون ثبــت و طبــق تقاضــای 
نامبــرده تحدیــد حــدود پــالک مرقــوم در یکشــنبه مــورخ 1397/11/21 ســاعت9 صبــح  در محــل شــروع 
و بــه عمــل خواهــد آمــد، لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی گــردد کــه در روز و 
ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در محــل حضــور یابنــد و اعتراضــات مالکیــن یــا مجاوریــن مطابق مــاده 20 

قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی تــا 30 روز پذیرفتــه خواهــد شــد. 
م الف 349283 تاریخ انتشار : 1397/10/30  

علی جوانی رئیس اداره   ثبت اسناد و امالک خوانسار

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ  دو قطعــه  زمیــن متصل    پــالک ثبتی 506 فرعــی از 5 اصلــی واقع در 
کــوی بیــد هنــد  جــزء بخــش  3 حــوزه ثبتــی خوانســار   کــه طبــق ســوابق و پرونــده ثبتــی بنــام فاطمه  
محمــدی و غیــره فرزنــد  ســید مصطفــی    در جریــان ثبــت اســت و عملیــات تحدیــد حــدود قانونــی 
آن  بــه عمــل نیامــده اســت اینــک بنــا بــه دســتور قســمت اخیــر مــاده 15 قانــون ثبــت و طبــق تقاضــای 
نامبــرده تحدیــد حــدود پــالک مرقــوم در یکشــنبه مــورخ 1397/11/21 ســاعت9 صبــح  در محــل شــروع 
و بــه عمــل خواهــد آمــد، لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی گــردد کــه در روز و 
ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در محــل حضــور یابنــد و اعتراضــات مالکیــن یــا مجاوریــن مطابق مــاده 20 

قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی تــا 30 روز پذیرفتــه خواهد شــد. 
م الف 349340 تاریخ انتشار : 1397/10/30  

علی جوانی رئیس اداره   ثبت اسناد و امالک خوانسار

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ  هــر یــک  ســه بــاب  بناهــای تحتانــی  متصــل     پــالک ثبتــی 125 
فرعــی از 5 اصلــی واقــع در کــوی بیــد هنــد  جــزء بخــش  3 حــوزه ثبتــی خوانســار   کــه طبــق ســوابق 
و پرونــده ثبتــی بنــام فاطمــه  محمــدی و غیــره فرزنــد  ســید مصطفــی    در جریــان ثبــت اســت و 
عملیــات تحدیــد حــدود قانونــی آن  بــه عمــل نیامــده اســت اینــک بنــا بــه دســتور قســمت اخیــر مــاده 
15 قانــون ثبــت و طبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود پــالک مرقــوم در یکشــنبه مــورخ 1397/11/21 
ســاعت9 صبــح  در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد، لــذا بــه موجب ایــن آگهی بــه کلیــه مجاورین 
اخطــار مــی گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در محــل حضور یابنــد و اعتراضــات مالکین یا 
مجاوریــن مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی تــا 30 روز پذیرفتــه 

خواهــد شــد. م الــف 349323 تاریــخ انتشــار : 1397/10/30  
علی جوانی رئیس اداره   ثبت اسناد و امالک خوانسار

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ  یــک بــاب  بنــای فوقانــی      پــالک ثبتــی 115 فرعــی از 5 اصلــی 
واقــع در کــوی بیــد هنــد  جــزء بخــش  3 حــوزه ثبتــی خوانســار   کــه طبــق ســوابق و پرونــده ثبتــی بنام 
فاطمــه  محمــدی و غیــره فرزنــد  ســید مصطفــی    در جریــان ثبــت اســت و عملیــات تحدیــد حــدود 
قانونــی آن  بــه عمــل نیامــده اســت اینــک بنــا بــه دســتور قســمت اخیــر مــاده 15 قانــون ثبــت و طبــق 
تقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود پــالک مرقوم در یکشــنبه مــورخ 1397/11/21 ســاعت9 صبــح  در محل 
شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد، لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی گــردد کــه 
در روز و ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در محــل حضــور یابنــد و اعتراضــات مالکیــن یــا مجاوریــن مطابــق 

مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی تــا 30 روز پذیرفتــه خواهــد شــد. 
م الف 349288 تاریخ انتشار : 1397/10/30  

علی جوانی رئیس اداره   ثبت اسناد و امالک خوانسار

اعالم مفقودی 
 بــرگ ســبز خــودروی ســواری دنــا  مــدل 1397 بــه شــماره موتــور 0427323H147 و شــماره شاســی 
NAAW21HU9JE 123540  بنــام پرهــام پــور ســینا بــه کــد ملی1275589480مفقود گردیــده و ازدرجه 

اعتبــار ســاقط می باشــد 

اعالم مفقودی 
 ســند خــودروی ســواری دنــا  مــدل 1397 به شــماره موتــور 0427323H147 و شــماره شاســی 123540 
NAAW21HU9JE  بنــام پرهــام پــور ســینا بــه کــد ملی1275589480مفقــود گردیــده و ازدرجــه اعتبــار 

ســاقط می باشــد 

5اطالعرسانی ارتباط با 
 کیمیای وطن
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اردبیلعفت آقایاری
E.Aghayari@eskimia.ir

شــهردار اردبیــل گفــت: کارگــران غیررســمی و 
میدانــی در اردبیــل ســاماندهی می شــوند کــه 
ــه دنبــال حــل مشــکالتی بــرای  در ایــن زمینــه ب
ــهری  ــای ش ــره فض ــردن چه ــد ک ــری از ب جلوگی

ــتیم. هس
ــان در جلســه رســمی شــورای  ــد لطف اللهی حمی
شــهر اردبیــل اظهــار داشــت: براســاس تمهیــدات و 
برنامه ریزی هــای انجــام یافته کارگران غیررســمی 
ــه  ــوند ک ــاماندهی می ش ــل س ــی در اردبی و میدان
ــه دنبــال حــل مشــکالتی بــرای  در ایــن زمینــه ب
ــهری  ــای ش ــره فض ــردن چه ــد ک ــری از ب جلوگی

هســتیم.

وی بیــان کــرد: عملیاتــی شــدن بســیاری از 
طرح هــا و برنامه هایمــان نیازمنــد مشــارکت 
شــهروندان اســت کــه توســعه و عمــران شــهری 
ــی در  ــت قانون ــت و صراح ــی اس ــت اساس اولوی
ــای  ــر مبن ــوارض ب ــف ع ــراد از تخفی ــتفاده اف اس
قولنامه هــای تهیــه شــده اولویــت اساســی اســت 
کــه بهتــر اســت بــه صراحــت از ایــن امتیــاز خاص 

ــویم. ــد ش بهره من
شــهردار اردبیــل از ســاماندهی کارتن خواب هــا 
نیــز خبــر داد و گفــت: باوجــود اینکــه تعــداد 
کارتن خــواب در اردبیــل محــدود اســت، براســاس 
مســئولیت اجتماعــی باید در راســتای جمــع آوری 
و ســاماندهی معتــادان متهاجــر اقدامات اساســی 
انجــام داده شــود تــا بتوانیــم در ایــن زمینــه 

ــم. ــف کنی تعیین تکلی
ــع آوری  ــرح جم ــرد: ط ــح ک ــان تصری لطف اللهی
ســگ های ولگــرد نیــز بــا جدیــت در حــال اجــرا 
اســت و بایــد در ارتبــاط بــا زنده گیــری ســگ ها و 
انتقــال آن هــا اقدامــات اساســی انجــام داده شــود 
تــا بتوانیــم ایــن طــرح را بــه بهترین شــکل ممکن 
اجــرا کنیــم و بــا انتقــال بــه یــک مکان مشــخص 
ــتور کار  ــگ ها در دس ــالف س ــه ات ــچ وج ــه هی ب

شــهرداری نیســت.
وی اظهــار کــرد: هیــچ مــوردی از حملــه ســگ ها 
ــد  ــن امــر نیازمن ــداوم ای ــرای ت گــزارش نشــده، ب
ــا  ــاد هســتیم ت مشــارکت تشــکل های مــردم نه
بتوانیــم محــل نگهداری این ســگ ها را مشــخص 
کــرده و بــا تعییــن مؤلفه هــا و شــاخصه های 

مطــرح شــده از ســوی شــهردار اردبیــل اقدامــات 
اساســی را انجــام دهیــم.

 طرح جمع آوری سگ های ولگرد در 
اردبیل اجرا می شود

رئیــس شــورای شــهر اردبیــل نیــز در ایــن جلســه 
بیــان کــرد: ســاماندهی کارگــران غیررســمی 
ــرای  ــه ب ــداث گرمخان ــا اح ــراه ب ــی هم و میدان
ــتگاه های  ــط دس ــی توس ــای اردبیل کارتن خواب ه
مربوطــه مبنــای کار قــرار گرفتــه و در ایــن زمینــه با 
ــرد در  ــگ های ولگ ــع آوری س ــرح جم ــرای ط اج
تــالش هســتیم ایــن مــورد را هــر چــه ســریع تر 

عملــی کنیــم.
ــران  ــاماندهی کارگ ــزود: س ــتی اف ــا پوس علیرض
غیررســمی و میدانــی و ســاماندهی کارگــران 

میادیــن اردبیــل اولویت اساســی اســت کــه در این 
زمینــه بــا زیباســازی فضــای شــهری بــه دنبــال 
تحقــق ایــن مهــم هســتیم و بــا ایجــاد آرامــش در 
تالش هســتیم امنیــت و آرامــش را در شــهر ایجاد 
کنیــم کــه ایــن موضــوع نیز بــرای مــا بســیار حائز 

اهمیــت اســت.
و  مســئوالن  امیدواریــم  کــرد:  تصریــح  وی 
ــا  ــن طرح ه ــرای ای ــه در اج ــتگاه های مربوط دس
به ویــژه طــرح جمــع آوری ســگ های ولگــرد، مــا 
را رهنمــون شــوند تــا بتوانیم مشــکالت موجــود در 
ایــن زمینــه را برطــرف کنیــم و در راســتای توســعه 
ایــن برنامه هــا بــه بهتریــن شــکل ممکــن عمــل 
کنیــم کــه ایــن یــک اولویــت اساســی بــرای مــا 

اســت.
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اخبار کوتاه
مدیرکل اقتصاد و دارایی همدان خبر داد:

سرمایه گذاری یک آفریقایی 
پس از رویداد »همدان، 2018«

همدانسمیرا قادری
S.Ghaderi@eskimia.ir

ــت:  ــدان گف ــی اســتان هم ــرکل اقتصــاد و دارای مدی
پــس از رویــداد 2018 یــک ســرمایه گذار از آفریقــای 
جنوبــی در پــروژه هتــل شــادی مشــارکت می کنــد.

ســید ناصــر محمــودی بــا بیــان اینکــه رویدادهــای 
گردشــگری 2018 بــرای اســتان همــدان اتفاق بســیار 
خوبــی بــود، افــزود: نــام همــدان در گســتره جهانــی 
شــنیده شــد کــه همیــن موضــوع منجــر بــه وقــوع 

اتفاقــات خوبــی شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه اتفاقــات 2018 فقــط به این ســال 
ختــم نشــده اســت، تصریــح کــرد: همــدان بــر روی 
آنتــن بین المللــی قــرار گرفــت و ایــن اتفــاق باعــث 
می شــود ایــن شــهر مــورد توجــه جهــان قــرار گیــرد.

مدیــرکل اقتصــاد و دارایــی اســتان همــدان بــا 
بیــان اینکــه همزمــان بــا برگــزاری اجــالس جهانــی 
ــا  ــادی« را برپ ــز اقتص ــدان »می ــگری در هم گردش
ــه  ــتی س ــن رو در نشس ــه داد: از همی ــم، ادام کردی
ســاعته مســائل اقتصــادی بررســی و تبادالتــی انجام 

شــد.
اولیــه  اینکــه تفاهم نامــه ای  بــه  بــا اشــاره  وی 
بــرای مشــارکت ســرمایه گذار آفریقایــی در هتــل 
شــادی منعقــد شــده اســت، خاطرنشــان کــرد: ایــن 
ــه زودی در همــدان حاضــر می شــود. ســرمایه گذار ب

محمــودی بــا اشــاره بــه اینکــه رتبــه همــدان در بهبود 
فضــای کســب و کار ارتقــا یافتــه اســت، اظهــار کــرد: 
در همیــن راســتا قوانیــن مخــل کســب و کار در یــک 
کارگــروه بــه کمیتــه پایــش بهبود کســب و کار اســتان 
شناســایی می شــود کــه بخــش خصوصــی نیــز در آن 

عضویــت دارد.
ــا  ــن کارگروه ه ــای ای ــی از خروجی ه ــزود: یک وی اف
کاهــش زمــان صــدور مجوزهــای الزم بــرای کســب و 

کار بــوده اســت.
مدیــرکل اقتصــاد و دارایــی همــدان بــا بیــان اینکــه 
ــامانه  ــک س ــز در ی ــی نی ــش خصوص ــکایت بخ ش
ــرد: بخــش  ــح ک ــت می شــود، تصری اختصاصــی ثب
خصوصــی می توانــد شــکایت خــود را از همــه 
دســتگاه ها در ســامانه دادور ثبــت کنــد کــه بــه صورت 

خــرد و کالن پیگیــری می شــود.

 واردات میلیاردی برنج از 
طریق گمرک زاهدان به کشور

سیستان وبلوچستان احمد پیشکو
A.Pishko@eskimia.ir

در 7 مــاه اول امســال، میــزان درخــور توجهــی برنــج 
بــا ارزش میلیونــی بــه کشــور از طریــق گمــرک زاهدان 

وارد شــده اســت.
ــادن و  ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــار ات ــاس آم براس
کشــاورزی تهــران، در طــی 7 مــاه اول امســال واردات 
47 میلیــون و 87 هــزار و 970 کیلوگرم برنج از کشــور 
پاکســتان در گمــرک زاهــدان بــه ثبت رســیده اســت. 
ــون و 898 هــزار و  ــا ارزش 45 میلی ــن برنج هــا، ب ای
489 دالر معــادل 190 میلیــارد 643 میلیــون و 332 
هــزار و 34 تومــان تــا پایــان مهرمــاه بــه کشــور وارد و 

در گمــرک زاهــدان بــه ثبــت رســیده اســت. 
ــزان  ــور می ــل کش ــه در داخ ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــه  ــی کشــت می شــود ک ــج ایران ــی برن درخــور توجه
کمتــر فــرد ایرانــی می توانــد به آنها دسترســی داشــته 
و از آنــان اســتفاده می کنــد. نیــاز اســت تــا مســئوالن 
در ایــن خصــوص حمایــت الزم را از تولیدکننده هــای 

برنــج داشــته باشــند.

شهردار اردبیل:

اردبیلساماندهیمیشوند کارگرانغیررسمیومیدانیدر

گوشه و کنار
 نشست مشورتی دهیاران 
با فرماندار شهرستان مالرد

مالرد میالد میرزایی
Mirzaie@eskimia.ir

دهیاران و رؤســای شــوراهای اســالمی روســتاهای شهرســتان مالرد 
در ســالن جلســات فرمانــداری گــرد هــم آمدنــد و در اولیــن نشســت 
ــان  ــه بی ــتان ب ــن شهرس ــدار ای ــی، فرمان ــی کجان ــا توکل ــورتی ب مش
ــانی  ــون خدمت رس ــود پیرام ــای خ ــکالت و دیدگاه ه ــائل و مش مس

بیشــتر و بهتــر بــه روســتاییان پرداختنــد.

در ایــن نشســت کــه معصومــه پرنــدوار، مدیــرکل دفتــر امور روســتایی 
و شــوراهای اســتانداری تهــران، مردانــه سرپرســت معاونــت فنــی و 
ــور  ــز حض ــت نی ــالرد و صفادش ــداران م ــداری و بخش ــی فرمان عمران
ــال  ــی س ــوه بودجه نویس ــل نح ــر از قبی ــی دیگ ــتند، موضوعات داش
 98 و برگــزاری برنامه هــای جشــن 40 ســالگی انقــالب مطــر ح 

شد. 
در ابتــدای ایــن نشســت، مردانــه سرپرســت معاونــت فنــی و عمرانــی 
فرمانــداری شهرســان مــالرد گزارشــی از روند بازدیــد از دهیــاری را بیان 
نمــوده و ضمــن قدردانــی از تالش هــا و خدمــات صــورت گرفتــه، بــر 

رفــع برخــی کاســتی ها و نواقــص  موجــود تأکیــد کــرد.
ــزی و  ــش مرک ــورای بخ ــتان، ش ــورای شهرس ــای ش ــه، رؤس در ادام
ــکالت  ــاران، از مش ــن از دهی ــاران و چندت ــده دهی ــت، نماین صفادش
ــد.  ــان نمودن ــواردی را بی ــتان م ــن شهرس ــتاهای ای ــود در روس موج
پیگیــری بــرای تعییــن و ابــالغ حریــم روســتاها، واگــذاری اصــالح و 
الحــاق بافــت بــه دهیاری هــا، پرداخــت 80 درصــد حریــم تخصیصــی 
بــه دهیاری هــا، توجــه بیشــتر بــه بهســازی معابــر روســتایی، تأمیــن 
ســرانه های بهداشــتی، ورزشــی و آموزشــی و کمــک بــه اشــتغال زایی 

بــرای روســتاییان مــواردی بــود کــه بــه آنهــا اشــاره شــد.

رئیس کارگاه مکانیک پاالیش گاز ایالم خبر داد:

تش نشانی  ساخت شیر کنترلی آ
پاالیشگاه با استفاده از توان داخلی

ایالممسعود هواسی
M.Havasi@eskimia.ir

رئیــس کارگاه مکانیــک شــرکت پاالیــش گاز ایــالم از ســاخت 
ــوان  ــا اســتفاده از ت ــن شــرکت ب ــی آتش نشــانی ای شــیرآالت کنترل
داخلــی خبــر داد و گفــت: بــا ارائــه طریــق و هم فکــری پرســنل ایــن 
پاالیشــگاه بــا ســازندگان داخلــی، شــیرآالت آتش نشــانی بــه وســیله 

ــن شــدند. ــی ســاخته و جایگزی متخصصــان داخل
علیرضــا محمــدی افــزود: ایــن شــرکت در چنــد ســال گذشــته بــرای 
تأمیــن و تعمیــر قطعــات ایــن نــوع شــیرآالت وابســته بــه خــارج بــود 
کــه بــا تــالش پرســنل ایــن پاالیشــگاه، در حــال حاضــر این شــیرآالت 

از تولیدکننــدگان داخلــی تأمیــن می شــود.
ــن شــرکت  ــی، ای ــت از کاالی ایران ــار داشــت: در ســال حمای وی اظه
برنامه هــای درخــور توجهــی بــرای حمایــت از تولیدکننــدگان داخلی در 
دســت اقــدام دارد کــه بــه یقیــن فرمایــش مقــام معظــم رهبــری را در 

ابعــاد مختلــف محقــق می کنــد.
ــات  ــازن میعان ــی مخ ــراری ایمن ــرای برق ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
اینگونــه شــیرآالت ضــروری اســت،  گازی و گاز مایــع، وجــود 
ــه آتش ســوزی در  ــرای جلوگیــری از گســترش دامن ــح کــرد: ب تصری
ــات گاز و نواحــی فراینــدی، ایــن شــیرآالت  مخــازن نگهــداری میعان
ایــن مخــازن   نقــش تعیین کننــده ای در مهــار آتش ســوزی در 

دارند.
رئیــس کارگاه مکانیــک شــرکت پاالیــش گاز ایــالم بــا بیــان اینکــه در 
زمینــه تأمیــن قطعــات یدکــی شــیرآالت از شــرکت های داخلــی هیچ 
مشــکلی وجــود نــدارد، گفــت: بــا اســتفاده از دانــش فنــی متخصصان 
داخلــی امــکان نصــب، بهره بــرداری و عملکــرد خــوب اینگونــه 

شــیرآالت فراهــم شــده اســت.
محمــدی افــزود: بــا تهیــه نمونــه داخلــی اینگونــه شــیرآالت بیــش از 

یــک میلیــارد ریــال صرفه جویــی شــده اســت.

 حضور فعال شرکت آبفا مرکزی 
 در نمایشگاه توانمندی های 

حوزه سالمت
اراکتهمینه دباغ چی

T.Dabaghchi@eskimia.ir

شــرکت آب و فاضــالب اســتان مرکــزی در نمایشــگاهی جانبــی 
دومیــن مجمــع ســالمت شهرســتان فراهــان کــه بــه همــت دانشــگاه 
آزاد واحــد فراهــان و فرمانــداری ایــن شهرســتان بــه مــدت یــک روز 

برگــزار شــد بــا برپایــی غرفــه، حضــور فعــال یافــت. 
مبیــن صحــاف کاشــانی، مدیر امــور آب و فاضــالب شهرســتان فراهان 
گفــت: ایــن نمایشــگاه همزمــان با دومین مجمع ســالمت شهرســتان 
ــرد نشــاط  ــا رویک ــی اســالمی ب ــا شــعار ســبک زندگ ــه ب ــان ک فراه
اجتماعــی بــا عنــوان »توانمندی هــای حــوزه ســالمت و پیشــگیری از 

آســیب های اجتماعــی« برگــزار شــد.
 وی ضمــن اشــاره بــه اینکــه حــوزه آب و فاضــالب یکــی از بخش های 
ــی رود،  ــمار م ــه ش ــه ب ــت جامع ــالمت و بهداش ــر س ــی در ام اساس
افــزود: در غرفــه ای کــه توســط شــرکت آبفــا در ایــن نمایشــگاه برپــا 
شــد، عــالوه بــر آشــنایی بازدیدکننــدگان بــا چگونگــی حفــظ کیفیــت 
آب توســط مــردم، روش هــای مصــرف بهینــه آب و چگونگــی تأمیــن 
و توزیــع آب، بــا انجــام آزمایشــات کدورت ســنجی، کلرســنجی و 
ــر  ــان دفت ــط کارشناس ــود در آب توس ــالح موج ــدار ام ــنجش مق س
کنتــرل کیفیــت در محــل غرفــه بــا چگونگــی ایــن آزمایش هــا آشــنا 

شــدند.
ــان،  ــتان های فراه ــردم شهرس ــده م ــینی نماین ــت حس ــی اس  گفتن
تفــرش و آشــتیان در مجلــس شــورای اســالمی، ســجادی فرمانــدار 
ــتان  ــکی اس ــوم پزش ــگاه عل ــت دانش ــان، سرپرس ــتان فراه شهرس
ــتا  ــهر و روس ــالمی ش ــوراهای اس ــای ش ــداران، اعض ــزی، بخش مرک
ــرکت  ــه ش ــتان از غرف ــن شهرس ــی ای ــتگاه های اجرای ــران دس و مدی
نمایشــگاه »توانمندی هــای  آب و فاضــالب اســتان مرکــزی در 
 حــوزه ســالمت و پیشــگیری از آســیب های اجتماعــی« بازدیــد 

نمودند.

البرز محمد ساداتی
M.Sadati@gmail.com

مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان البــرز از بهره بــرداری 
از 60 واحــد صنعتــی جدیــد در ایــن اســتان، همزمــان بــا دهــه فجــر 

چهلــم انقــالب خبــر داد.
ــه  ــای نمازجمع ــش از خطبه ه ــخنرانی پی ــی در س ــن فرش محمدامی
ــرا )س(  ــام شــهادت حضــرت زه ــا تســلیت ای ــرج، ب ــه ک ــن هفت ای
اظهــار داشــت: اســتان البــرز از ظرفیت هــای بســیاری در حــوزه صنعــت 
ــوده و 72 واحــد دارویــی در اســتان البــرز مســتقر اســت.  برخــوردار ب
ــا چهلمیــن ســال انقــالب اســالمی، 60 واحــد  وی افــزود: همزمــان ب

ــد.  ــرداری می رس ــه بهره ب ــرز ب ــتان الب ــد در اس ــی جدی صنعت
مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان البــرز بــا بیــان اینکه 
ایــن تعــداد واحــد، مــازاد بــر واحدهایــی اســت کــه در هفتــه دولــت در 
اســتان بــه بهره بــرداری رســیده اســت، بیــان کــرد: اشــتغال زایی ایــن 

60 واحــد صنعتــی حــدود 1500 نفــر اســت. 
ــه  ــزان واحدهــای ب ــان ســال می ــا پای ــه ت ــه اینک ــا اشــاره ب فرشــی ب
ــی  ــه حــدود 150 واحــد صنعت ــرداری رســیده در ســال  جــاری ب بهره ب
ــا از  ــدات م ــزان تعه ــت، می ــامانه وزارت صنع ــت: در س ــد، گف می رس

ــر رســیده اســت.  ــی فرات ــدات ابالغ تعه
ــا بیــان اینکــه در ایــام دهــه فجــر انقــالب، فــاز پنجــم شــهرک  وی ب
صنعتــی اشــتهارد بــا امکانــات و زیرســاخت ها بــه بهره بــرداری 
می رســد، گفــت: 70 درصــد از واحدهــای شــهرک صنعتــی اشــتهارد بــا 

ــاالی 50 درصــد در حــال فعالیــت هســتند.  ظرفیــت ب
مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان البــرز بــا بیــان اینکه 
ــک  ــت تمل ــد تح ــه 100 واح ــم ک ــزی کردی ــال برنامه ری ــدای س از ابت
ــون  ــرد: تاکن ــح ک ــد، تصری ــد برگردن ــه چرخــه تولی ــا و ب ــا احی بانک ه

ــد بازگشــته اند.  ــه چرخــه تولی ــن واحدهــا ب حــدود 65 درصــد از ای
وی گفــت: بــا اعتبــار تخصیــص یافتــه، تصفیه خانــه شــهرک صنعتــی 
ــد آن برطــرف می شــود،  ــوی ب ــد و مشــکالت ب ــا می یاب اشــتهارد ارتق
ــرد و  ــی می گی ــهرک صنعت ــوز ش ــت مج ــی ماهدش ــه صنعت منطق
مشــکالت واحدهــای صنعتــی ایــن منطقه برطرف می شــود و شــهرک 
ــاد هــم بــه همــراه شــهرک صنعتــی امیــد البــرز بــه  صنعتــی نجم آب
بهره بــرداری می رسد.فرشــی بــا بیــان اینکــه مرکــز لجســتیک شــهرک 
صنعتــی اشــتهارد بــا مشــارکت بخــش خصوصــی احــداث می شــود، 
تصریــح کــرد: بــرای فرزنــدان کارگــران شــهرک صنعتــی در دهــه فجــر 

یــک مدرســه هوشــمند احــداث می شــود.

گیالنزلیخا صفری
Z.Safari@eskimia.ir

محمدرضــا اســحاقی، فرمانــده انتظامــی گیــالن از اجــرای مرحلــه اول 
طــرح تشــدید مبــارزه بــا اراذل و اوبــاش موســوم بــه »طــرح شــهید 
پاینــده« در ســطح اســتان خبــر داد و گفــت: ســلب آســایش و امنیــت 

شــهروندان، خــط قرمــز پلیــس اســت.
فرمانــده انتظامــی گیــالن از اجــرای مرحلــه اول طرح تشــدید مبــارزه با 
اراذل و اوبــاش موســوم بــه »طــرح شــهید پاینــده« در ســطح اســتان 
خبــر داد و گفــت: ســلب آســایش و امنیــت شــهروندان، خــط قرمــز 
پلیــس اســت. محمدرضــا اســحاقی بــا تشــریح ایــن خبــر گفــت: بــا 
توجــه بــه مطالبــات مــردم و لــزوم برخــورد جــدی بــا مخــالن نظــم و 
امنیــت عمومــی، طــرح تشــدید مقابلــه بــا اراذل و اوبــاش موســوم بــه 
طــرح شــهید حســن پاینــده در ســطح اســتان گیــالن بــه اجــرا در آمد.

وی بــا اشــاره بــه برنامه ریــزی و هدایــت نیروهــا بــرای اجــرای بهینــه 
ایــن طــرح افــزود: جلســات مختلفــی بــرای هماهنگــی و برنامه ریزی 
ــام  ــتفاده از تم ــر اس ــزار و ب ــتان برگ ــط اس ــای ذیرب ــایر ارگان ه ــا س ب
ظرفیت هــا بــرای شناســایی و دســتگیری اراذل و اوبــاش تأکیــد شــد.

ایــن مقــام ارشــد انتظامــی اســتان بــا بیــان اینکــه پیــش از اجــرای 

ــه طــرح مقدماتــی پاک ســازی در  ــه اصلــی طــرح، پنــج مرحل مرحل
نقــاط آلــوده و جرم خیــز بــا محوریــت فرماندهــی انتظامــی شهرســتان 
ــح  ــا مشــارکت پلیس هــای تخصصــی اجــرا شــده، تصری رشــت و ب
کــرد: همــکاری بســیار خــوب شــهروندان، مزیــن شــدن طــرح بــه نــام 
»شــهید پاینــده« و عــزم جــدی در برخــورد بــا مخــالن نظــم و امنیــت، 
نقــش بــه ســزایی در ایجــاد انگیــزه بیــن کارکنــان و موفقیــت در اجرای 
ــا  ــر ارزیابی هــای صــورت گرفتــه، اجــرای طــرح ب طــرح داشــته و براب
نتایــج بســیار مثبــت و حمایــت آحاد مختلــف شــهروندان همــراه بوده 
ــاش  ــر از اراذل و اوب ــرح 40 نف ــن ط ــت: در ای ــار داش ــت. وی اظه اس
نوظهــور شناســایی و قریــب بــه 140 نفر از مخــالن نظم و امنیــت و اراذل 
ــده انتظامــی گیــالن خاطرنشــان  شناســنامه دار احضــار شــدند. فرمان
ــورد  ــگاه، 234 م ــورد پاکســازی مخفی ــه، 275 م ــن مرحل ــرد: در ای ک
پاکســازی پاتــوق و مکان هــای حضــور، 153 مــورد پلمــپ واحدهــای 
صنفــی متخلــف، 92 مــورد اجــرای حکــم جلــب و 141 نفــر از مجرمــان 

و متخلفــان نیــز دســتگیر شــدند.
اســحاقی تصریــح کــرد: مأمــوران در این راســتا موفق شــدند حــدود 100 
کیلوگــرم انــواع مــواد مخــدر صنعتــی و ســنتی، تعــدادی ســالح ســرد، 

40 قبضــه ســالح گــرم و مقادیــری مهمــات کشــف کنند.

استانالبرز در دههفجر ۶۰واحدصنعتیجدیددر
بهبهرهبرداریمیرسد

اجرایمرحلهاولطرحتشدیدمبارزهبااراذلواوباش
گیالن در

یزدسمیه شرف دینی
S.Sharf@eskimia.ir

ــه  ــت: ب ــزد گف ــتان ی ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی
ــالب  ــکوهمند انق ــروزی ش ــالگرد پی ــن س ــبت چهلمی مناس
ــک  ــاری نزدی ــا اعتب ــروژه بخــش کشــاورزی ب اســالمی 79 پ
ــرداری  ــه بهره ب ــتان ب ــطح اس ــان در س ــارد توم ــه 160 میلی ب

می رســد.
ــگار کیمیــای  ــا خبرن ســید جمــال ســجادی پور در گفت وگــو ب
پــروژه بخــش کشــاورزی در  اظهــار داشــت: 79  وطــن 
بخش هــای مختلــف آب و خــاک، تولیــدات دامــی، تولیــدات 
گیاهــی، صنایــع تبدیلــی و تعــاون روســتایی در ایــام هللا دهــه 

ــد. ــرداری می رس ــه بهره ب ــتان ب ــر در اس فج
ــی  ــا را صرفه جوی ــن پروژه ه ــداف اجــرای ای ــن اه وی مهم تری
در مصــرف آب، افزایــش کمــی و کیفــی تولیــدات، ایجــاد 
ــزود:  ــرد و اف ــوان ک ــد کشــاورزان عن اشــتغال و افزایــش درآم

ــون  ــا 1596043 میلی ــا و پروژه ه ــن طرح ه ــرای ای ــرای اج ب
ــور  ــه ط ــر ب ــه اشــتغال 476 نف ــه زمین ــه شــده ک ــال هزین ری
مســتقیم و 603 نفــر بــه طور غیرمســتقیم فراهم شــده اســت.

ــای افتتاحــی،  ــوع پروژه ه ــرد: از مجم ــح ک ســجادی پور تصری
29 پــروژه در زمینــه آب و خــاک بــا اعتبــاری معــادل 114453 
میلیــون ریــال،22 پــروژه در زمینــه تولیــدات دامــی بــا اعتبــاری 
معــادل 453050 میلیــون ریــال، 17 پــروژه در زمینــه تولیــدات 
گیاهــی بــا اعتبــاری معــادل 116800 میلیــون ریــال، 10 پــروژه 
در زمینــه صنایــع تبدیلــی بــا اعتبــاری معــادل 907500 میلیــون 
ریــال و 1 پــروژه در زمینــه تعــاون روســتایی بــا اعتبــاری معادل 
ــه  ــارات هزین ــال اســت کــه از مجمــوع اعتب 4240 میلیــون ری
شــده 7 درصــد از اعتبــارات دولتــی، 35 درصد تســهیالت و 58 
درصــد نیــز آورده هــای شــخصی ســرمایه گذاران بــوده اســت.

وی خاطرنشــان ســاخت: بــا اجــرای ایــن طرح هــا عــالوه بــر 
افزایــش 55 هــزار تنــی جــذب مــواد خــام در صنایــع تبدیلــی، 

افزایــش 2568 تنــی در تولیــد محصــوالت دامــی و 1698 تنــی 
در تولیــدات گلخانــه ای و گیاهــان دارویــی، بیــش از 6 میلیــون 
ــد  ــی خواه ــاورزی صرفه جوی ــرف آب کش ــب در مص مترمکع

شــد.
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ــی  ــر تعال ــزی و مدی ــس برنامه ری ــعبانی، رئی ــر ش جعف
ــی دومیــن  شــرکت گاز اســتان ســمنان در جلســه ارزیاب
دوره جایــزه ســرآمدی و بهبــود مســتمر شــرکت ملــی گاز 
ابــراز داشــت: شــرکت گاز اســتان ســمنان بــا هــدف ارتقای 
ســطح کیفیــت خدمــات خــود و در راســتای انجــام هرچه 
بهتــر مأموریت هــای مدنظــر، چندیــن ســال اســت کــه بــا 
تعریــف و اجــرای پروژه هــای بهبــود، در مســیر تعالــی گام 
برداشــته و طــی ســال جــاری نیــز حرکــت در ایــن مســیر 
ــود  ــرآمدی و بهب ــزه س ــن دوره جای ــور در دومی ــا حض را ب

مســتمر شــرکت ملــی گاز، پیگیــری نمــوده اســت.
ــه  ــا اشــاره ب ــر تعالــی شــرکت گاز اســتان ســمنان ب مدی
اقدامــات شایســته ایــن شــرکت بــرای کســب موفقیــت 
ــه حرکــت در مســیر  ــی ک ــزه گفــت: از آنجای ــن جای در ای
ــت  ــه می بایس ــت ک ــی اس ــت تیم ــک فعالی ــی ی تعال
جامعیــت آن بــه انــدازه کل ســازمان باشــد؛ لــذا نزدیــک 
بــه نیمــی از کارکنــان در ارکان و الیه هــای مختلف شــرکت 
ــورت  ــه ص ــده ب ــف ش ــای تعری ــوب کارگروه ه در چارچ
مســتقیم در آماده ســازی و انعــکاس عملکــرد شــرکت بــه 

تیم هــای ارزیابــی نقــش داشــته و ســایر کارکنــان نیــز در 
ــه ای  ــای وظیف ــتیبان و در بخش ه ــای پش ــب تیم ه قال

بوده انــد. نقش آفریــن 
شــعبانی افــزود: شــرکت گاز اســتان ســمنان در دی مــاه 
97 میزبــان شــش نفــر از ارزیابــان حرفــه ای جایــزه  
مذکــور بــود کــه براســاس منطــق RADAR و بــا مطالعــه 
ــز  ــتان، و نی ــای گاز اس ــداف و برنامه ه ــتراتژی ها، اه اس
ــرکت را  ــدت 4 روز ش ــی م ــه، ط ــج حاصل ــی نتای بررس
براســاس معیارهــای 9 گانــه مــدل EFQM مــورد ارزیابــی 
حرفــه ای قــرار داده و همچنیــن بــا حضــور در واحدهــای 
ســتادی، عملیاتــی و ادارات گاز شهرســتانی میــزان تعمیق 
و جاری ســازی مــدل را در ارکان و الیه هــای مختلــف 

ــد. شــرکت  بررســی کردن
ــم  ــه شــده، تی ــه ارائ ــزارش اولی ــر اســت در گ شــایان ذک
ــا  ــیاری از برنامه ه ــر بس ــذاری ب ــن صحه گ ــی ضم ارزیاب
ــی  و اهــداف شــرکت گاز اســتان ســمنان در مســیر تعال
و ذکــر برخــی از نقــاط قابــل بهبــود، ابــراز امیــدواری 
ــوان یکــی از  ــه عن ــد شــرکت گاز اســتان ســمنان ب نمودن
شــرکت های برتــر در حــوزه نفــت و گاز، مســیر تعالــی را بــا 

تمــام تــوان و کمــا فــی الســابق دنبــال نمایــد.

در ایام اهلل دهه فجر:

استانیزدبهبهرهبرداریمیرسد 79پروژهبخشکشاورزیدر
استانسمنان شرکتگاز

)EFQM(مدلتعالیسازمانی استقرار سازمانیپیشرودر
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قم

ــوه  ــای بالق ــن از ظرفیت ه ــب وکارهای نوی ــت: کس ــم گف ــهردار ق ش
ــن کســب وکارها  ــه ای ــر ب ــت شــد؛ اگ ــه از آن در کشــور غفل اســت ک
توجــه شــود، از بســیاری از آثــار تحریم هــای اقتصــادی کاســته 

می شــود.
ســید مرتضــی ســقائیان نژاد در مراســم اختتامیه مشــترک نمایشــگاه 
الکامــپ و جشــنواره ســفره ایرانــی در ســالن همایش های شــهرداری 
قــم بــا اشــاره بــه ســابقه جشــنواره الکامــپ اظهــار کــرد: نخســتین 
ــون  ــا اکن ــزار شــد؛ ام ــن جشــنواره در کشــور در ســال 69 برگ دوره ای
نمایشــگاه الکامــپ جــزء چهــار نمایشــگاه برتــر کشــور اســت و حتــی 

450 شــرکت خارجــی در ایــن نمایشــگاه شــرکت می کننــد.
وی ادامــه داد: ســرعت تغییــر اطالعــات در دنیا بســیار ســریع اســت و 
نبایــد از ایــن ســیر تغییــرات عقــب بمانیــم، یکی از گســل های کشــور 
مســئله بیــکاری، ناامیــدی و عــدم نشــاط اســت و بحــث اســتارتاپ 

ــد ایــن گســل ها را پــر کنــد. می توان
ــوه  ــای بالق ــن از ظرفیت ه ــب وکارهای نوی ــزود: کس ــم اف ــهردار ق ش
ــن کســب وکارها  ــه ای ــر ب ــت شــد؛ اگ ــه از آن در کشــور غفل اســت ک
توجــه شــود، از بســیاری از آثــار تحریم هــای اقتصــادی کاســته 

می شــود.
ســقائیان نژاد میــدان دادن بــه جوانــان را ضــروری دانســت و تصریــح 
ــت از  ــد، حمای ــت خــود را بدانن ــدر و منزل ــد ق ــز بای ــان نی ــرد: جوان ک

ظرفیــت جوانــان می توانــد بــه رشــد جامعــه بینجامــد.
 ضرورت حفظ سفره ایرانی اسالمی

وی ادامــه داد: غــذا و صنایــع دســتی جــزء میــراث ناملمــوس اســت 
و دنیــا بــه حفــظ ایــن میــراث توجــه دارد، در دوره ای کــه تمــدن غــرب 
بــه دنبــال تحمیــل همــه ابعــاد فرهنــگ خود بــه جهانیــان اســت، باید 
بــه دنبــال حفــظ تمــدن ایرانــی اســالمی خــود باشــیم و حفــظ ســفره 

ایرانــی اقدامــی در ایــن راســتا اســت.
شــهردار قــم افــزود: بایــد به دنبــال حفظ میــراث ناملموس کشــورمان 
از جملــه غــذای خــود باشــیم و غــذای ســنتی در رســتوران ها جــای 
داشــته باشــد و زنــان خانــه دار می تواننــد کــه در آشــپزخانه های 
کوچــک خــود غــذای ســنتی بپزنــد  و از طریــق اســتفاده از فنــاوری 

اطالعــات و اســتارتاپ غــذای خــود را بفروشــند.
ســقائیان نژاد جوانــان را راه حــل مشــکالت کشــور دانســت و تصریــح 
ــت  ــور بن بس ــه در کش ــد ک ــد دارن ــالب تأکی ــم انق ــر معظ ــرد: رهب ک
نداریــم، هــم اکنــون 20 هــزار دکتــرای بیــکار در کشــور داریــم و بایــد به 

ــران باشــیم. ــال گســترش مهارت آمــوزی در ای دنب

شهرستان  قدسفریده ناصریان
Nasrian@eskimia.ir

مســعود مختــاری شــهردار قــدس، از هدف گــذاری 16 پــروژه در 
زمینه هــای فرهنگــی، ورزشــی، فضــای ســبز و بهســازی فضاهای 

شــهری بــرای افتتــاح در دهــه فجــر ســال جــاری خبــر داد.
مســعود مختــاری اظهــار داشــت: یکــی از مهم تریــن اولویت هــای 
مجموعــه مدیریــت شــهری در دوره جدیــد بــر اتمــام و تکمیــل 
پروژه هــای نیمــه تمــام و تقویــت زیرســاخت های عمرانــی 
ــروژه  ــرداری از 28 پ ــاح و بهره ب ــه افتت ــود ک ــده ب ــوف ش معط
عمرانــی شــاخص و حائــز اهمیــت در هفتــه دولــت ســال 
جــاری گویــای عــزم راســخ و اهتمــام ایــن مجموعــه در راســتای 
ــه  ــات ب ــه شــهروندان و تحقــق مطالب ــوب ب خدمت رســانی مطل
حــق ایشــان و دســتیابی بــه توســعه پایــدار شــهر قــدس اســت.

ــه اینکــه امســال چهلمیــن  ــا توجــه ب شــهردار قــدس، افــزود: ب
ســالگرد انقــالب اســالمی اســت، در ماه هــای منتهــی بــه دهــه 
ــای  ــرای پروژه ه ــابقه ای را در اج ــم س ــی ک ــد اجرای ــر، رون فج
زیرســاختی و عمرانی ســطح شــهر شــاهد هســتیم تا شــهروندان 

ــد شــوند. ــن دهــه بهره من ــرکات ای از دســتاوردها و ب
ــا اشــاره بــه اینکــه ایــن پروژه هــا در زمینه هــای فرهنگــی،  وی ب

ــی می شــوند،  ــات شــهری اجرای فضــای ســبز، ورزشــی و خدم
گفــت: بــا توجــه بــه اهمیــت و ضــرورت وجــود فضاهــای ســبز 
ــت  ــاز نخس ــون ف ــی چ ــهر، پروژه های ــطح ش ــی در س و ورزش
ــتان  ــاز اول بوس ــه، ف ــتان حنان ــاز اول بوس ــافر، ف ــتان مس بوس
بانــوان و ســاماندهی و بازســازی فــاز نخســت بوســتان آزادگان در 
حــال اجــرا اســت کــه در دهــه فجــر ســال جــاری بــه بهره بــرداری 

می رســند.
مختــاری در ادامــه بیــان داشــت: در زمینــه فرهنگــی نیــز بــا توجه 
بــه لــزوم گســترش و توســعه مراکــز فرهنگــی، ایــن شــهرداری 
ــازی و  ــدف توانمندس ــا ه ــراها را ب ــعه فرهنگس ــداث و توس اح
ارتقــای ســطح علمــی فرهنگــی جامعــه در دســتور کار خــود قــرار 

داده اســت.
ــده  ــذاری ش ــی هدف گ ــای فرهنگ ــه پروژه ه ــدس ب ــهردار ق ش
ــرای افتتــاح در دهــه فجــر ســال جــاری اشــاره کــرد و گفــت:  ب
احــداث خانــه فرهنــگ اســتقالل بــا مســاحت زیربنــا 950 
مترمربــع در دو طبقــه 450 متــری، احــداث خانــه فرهنــگ 
شــهید عزیــزی بــا 1600 مترمربــع زیربنــا در 272 مترمربــع زمیــن 
در 5 طبقــه و نیــم، ازجملــه پروژه هــای فرهنگــی در حــال اجــرا 

هســتند.

تحریمهایاقتصادی ثار کاهشآ
باراهاندازیکسبوکارهاینوین

شهردار قدس خبر داد:

دههفجر هدفگذاری1۶پروژهبرایافتتاحدر
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اخبارکوتاه

 دو ایرانی، در بین 
بهترین ورزشکاران معلول 

سال 2018 جهان
دو ملی پــوش تیرانــدازی و والیبــال نشســته کشــورمان در 
بیــن بهتریــن ورزشــکاران معلــول جهــان در ســال 2018 قرار 

گرفتند. 
بــه گــزارش تســنیم، کمیتــه بین المللــی پارالمپیــک 
فهرســت برتریــن ورزشــکاران معلــول جهــان در ســال 2018 

ــرد.  ــر ک را منتش
ایــن کمیتــه هــر مــاه روی وب ســایت رســمی اش نامزدهای 
بهتریــن ورزشــکار مــاه را اعــام می کــرد و از کاربــران 

ــد.  ــود را انتخــاب کنن ــر خ ــه مدنظ می خواســت گزین
بــر همیــن اســاس ســاره جوانمــردی، ملی پــوش تیراندازی 
در مــاه »ِمــی« و مرتضــی مهــرزاد، عضــو تیــم ملــی والیبال 
نشســته در مــاه »جــوالی« بــه عنــوان بهترین ورزشــکار ماه 

انتخاب شــدند.

 حضور قطعی فرنگی کاران
 10 تیم خارجی در جام  تختی

ــای  ــی ونهمین دوره رقابت ه ــم در س ــور 10 تی ــون حض تاکن
ــده  ــی ش ــی قطع ــام تخت ــی ج ــتی فرنگ ــی کش بین الملل

اســت.
ــه گــزارش »ورزش ســه«، ســی ونهمین دوره رقابت هــای  ب
ــی کشــتی فرنگــی جــام تختــی روزهــای 4 و 5  بین الملل
بهمن مــاه بــه میزبانــی شــهر اندیمشــک اســتان خوزســتان 

ــود.  ــزار می ش برگ
براســاس اعــام فدراســیون کشــتی تاکنــون حضــور 
تیم هــای چیــن، مصــر، آذربایجــان، صربســتان، کرواســی، 
ســیرالئون، قزاقســتان، ارمنســتان، فلســطین و گرجســتان 
ــرای شــرکت در رقابت هــای بین المللــی کشــتی فرنگــی  ب
جــام تختــی قطعــی شــده اســت و بــه احتمــال فــراوان 2 
کشــور مطــرح کشــتی جهــان نیــز تــا روزهــای آینــده حضور 
ــد  ــن رقابت هــا قطعــی خواهن ــرای شــرکت در ای خــود را ب

کــرد. 
نام چند کشــور ناشــناخته در رشــته کشــتی مثل ســیرالئون 
و فلســطین کــه هیــچ وقــت جــزء شــرکت کنندگان 
نظــر  بــه  عجیــب  نبوده انــد،  بــزرگ  رقابت هــای  در 
ــتم  ــی از سیس ــام تخت ــدن ج ــارج ش ــه خ ــد. البت می رس
رنکینــگ اتحادیــه جهانــی شــاهد، باعــث اســتقبال کمــی 
از ســوی خارجی هــا می شــود؛ اگرچــه مربیــان تیــم ملــی 
ــا خوشــایند ــرای آنه ــاق ب ــن اتف ــاد داشــتند ای ــران اعتق  ای

است.

توپوتور
 طارمی و چهار بازیکن آسیایی 

مورد توجه اروپایی ها
ســایت فاکــس اســپورت اعــام کــرد کــه مهــدی طارمــی 
و چهــار بازیکــن دیگــر از قــاره آســیا پــس از درخشــش در 
ــرار  ــی ق ــورد توجــه تیم هــای اروپای جــام ملت هــای آســیا م

گرفته انــد. 
بــه گــزارش فاکــس اســپورت، جــام ملت هــای آســیا 2019 در 
حــال برگــزاری در امــارات اســت. روزنامــه فاکــس اســپورت از 
پنــج بازیکنــی ســخن بــه میــان آورد که پــس از درخشــش در 
ــی  ــای اروپای ــورد توجــه تیم ه ــای آســیا 2019 م جــام ملت ه

ــد.  ــرار گرفته ان ق
در بیــن ایــن پنــج بازیکــن نــام مهــدی طارمــی، مهاجــم تیــم 
ملــی فوتبــال ایــران کــه در الغرافــه بــازی می کنــد بــه چشــم 

می آیــد.
المعــز علــی، مهاجــم جــوان قطری هــا و مهندی علــی، مهاجم 
تیــم ملــی فوتبــال عــراق هــم در ایــن فهرســت جــای دارنــد. 
یــک بازیکــن از هنــد و یــک بازیکــن از تایلنــد، دیگــر گزینه هــا 

. هستند

هری فورستر از تراکتورسازی جدا شد
بازیکــن انگلســتانی تراکتورســازی تبریــز از جمع شــاگردان ژرژ 

لیکنــز جدا شــد. 
بــه گــزارش ایســنا، هــری فورســتر، بازیکن تیــم تراکتورســازی 
تبریــز پــس از نیــم فصــل حضــور در این تیــم تبریــزی از جمع 

تراکتورســازان جدا شــد. 
ــی  ــج کانت ــه اورن ــور ب ــی از تراکت ــس از جدای ــن پ ــن بازیک ای

ــت. ــکا پیوس آمری

روات پرسپولیس  بازیکنان کُ
چهارشنبه به ایران می آیند

دو بازیکــن و یــک مربــی کـُـروات پرســپولیس پــس از اردوی 
قطــر روز چهارشــنبه بــه ایــران بازخواهنــد گشــت. 

بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، اعضــای تیــم فوتبــال پرســپولیس 
امــروز شــنبه در حالــی آخریــن روز اردوی خود در قطر را پشــت 
ســر می گذارنــد کــه ماریــو بودیمیــر و بوژیــدار رادوشــوویچ دو 
بازیکــن و مارکــو اســتیلینوویچ )مربــی پرســپولیس( از دوحــه 

عــازم کرواســی خواهنــد شــد. 
ــا شــروع  آن هــا براســاس برنامــه، روز چهارشــنبه همزمــان ب
ــد. همچنیــن ایــرج عــرب  ــاز می گردن ــه تهــران ب ــات، ب تمرین
سرپرســت باشــگاه پرســپولیس که برای پیگیری برخــی امور، 
راهــی دوحــه شــده بــود، جمعــه شــب، جمــع سرخپوشــان را 
تــرک کــرد و بــا پــرواز ســاعت 19 بــه ایــران بازگشــت و از صبــح 

دیــروز در دفتــر کار خــود در باشــگاه حضــور یافــت.

احســان حــدادی یکــی از بهترین هــای تاریــخ دوومیدانی 
ایــران بــه حســاب می آیــد. 

اولیــن  از کســب  ورزشــکاری کــه دو ســال پــس 
رده ســنی  در  آســیایی و جهانــی خــود  مدال هــای 
جوانــان، موفــق شــد در بازی هــای آســیایی 200۶ دوحــه، 
ــدال  ــس از ۳2 ســال صاحــب م ــران را پ ــی ای دوومیدان
ــِی  ــار قهرمان ــا چه ــاال ب ــد و ح ــا کن ــن بازی ه ــای ای ط
متوالــِی ایــن بازی هــا، پرافتخارتریــن ورزشــکار ایــران در 

تاریــخ بازی هــای آســیایی بــه حســاب می آیــد. 
ــه  ــادی هــم ب ــان ســال 2018 می ــی در پای حــدادی حت
لطــف پرتــاب ۶8.85 متــری کــه در چــوال ویســتای 
آمریــکا داشــت در رده پنجــم، بهتریــن پرتابگران دیســک 
جهــان در ســال گذشــته میــادی قــرار گرفــت. بــا همــه 
اینهــا وی بــه خاطــر تمــام حــرف و حدیث ها و مشــکاتی 
کــه بــا فدراســیون دوومیدانــی و مدیریت این فدراســیون 
دارد در آســتانه کنــار رفتــن از دنیــای قهرمانــی قــرار گرفتــه 

اســت. 
خبرنــگار مهــر کســب اطــاع کــرده کــه حــدادی متقاضی 
بودجــه 4 میلیــارد و 800 میلیــون تومانــی شــده تــا 
ــرای المپیــک 2020 آمــاده شــود، در حالــی کــه  ــد ب بتوان
ــرای وی و  ــی ب بودجــه پیشــنهادی فدراســیون دوومیدان
برنامه هایــش حــدود یــک میلیــارد و 800 میلیــون بــوده 

اســت. 
فدراســیون  و  حــدادی  درخواســت  زیــاد  اختــاف 
ــا  ــن راحتی ه ــه ای ــه ب ــت ک ــدی اس ــه ح ــی ب دوومیدان
قابــل حــل نیســت و از آنجــا کــه وزارت ورزش هــم 
ــرف  ــیون، ط ــکار و فدراس ــوای ورزش ــد در دع نمی خواه
فدراســیون دوومیدانــی را بگیــرد بعیــد بــه نظــر می رســد 
کــه بــا بودجــه مــورد نیــاز حــدادی موافقــت شــود. حــاال 
حــدادی بــرای آینــده ورزشــی خــود دو راه پیــش رو دارد. 
اســتفاده از بودجــه محــدود فدراســیون یــا خداحافظــی با 

ــی. دنیــای قهرمان

ــان کشــور  ــر نوجوان ــگ برت ــازی لی ــای تلخــی از ب عکس ه
ــه در شــهر ســقز انجــام  ــازی ای ک ــره شــده اســت. ب مخاب
شــد و البتــه نیمــه تمــام مانــد و هــم اکنــون ۶ بازیکــن تیــم 

میهمــان در بیمارســتان بســتری هســتند. 
چنگیــز اســماعیلی، ســرمربی تیــم طایی پوشــان خرم آبــاد 
کــه بــه ســقز ســفر کــرده بــود در ایــن بــاره می گویــد: پیــش 
از شــروع بــازی برخــی از هــواداران تیــم مقابــل، جلــوی مــا 
ــد  ــاوی می ش ــر مس ــازی اگ ــد. ب ــد کردن ــد و تهدی را گرفتن
ــا  ــرد. آن ه ــقوط می ک ــر س ــته پایین ت ــه دس ــقز ب ــم س تی
اســلحه در دســت داشــتند! خشــاب اســلحه را می کشــیدند 
ــد  ــا گفتن ــه م ــد. ب ــان می دادن ــا نش ــه م ــنگ ها را ب و فش
بایــد بــازی را ببازیــد، وگرنــه شــما را لخــت خواهیــم کــرد. 
ــم و  ــط کردی ــد را ضب ــن تهدی ــه ای ــوط ب ــای مرب عکس ه
ــا  ــروی انتظامــی از م ــم. نی ــروی انتظامــی دادی ــل نی تحوی
خواســت عکس هــا را بــه رســانه ها ندهیــم تــا پیگیــر 

شــوند. 

ســرمربی تیــم طایی پوشــان خرم آبــاد در پاســخ بــه 
ایــن پرســش کــه دقیقــا چــه اتفاقــی در ورزشــگاه رخ داده 
می گویــد: در دقیقــه ۶0 – 70 بــازی بــود کــه بــازی، یــک بــر 

صفــر بــه ســود آنهــا بــود. 
داور یکــی از بازیکنــان تیــم مقابــل را اخــراج کرد و مــا درصدد 
حملــه بــرای رســیدن بــه گل بودیم که بــه یکباره تماشــاگران 
وارد زمیــن شــدند و بازیکنــان مــا را کتــک زدنــد. ســر یکــی 
ــزی  ــار خونری ــه او دچ ــته، جمجم ــا شکس ــان م از بازیکن
شــده و متأســفانه بــه کمــا رفتــه اســت و از همــه هموطنــان 
می خواهــم او را دعــا کننــد. از ۶ بازیکنــی که بســتری شــدند 

خوشــبختانه چهــار بازیکــن مرخص شــدند.
ســرمربی تیــم طایی پوشــان خــرم آبــاد در خصــوص اینکه 
آیــا مامــوران نیــروی انتظامــی در اســتادیوم نبودنــد کــه مانع 
از ایــن اتفاقــات تلــخ شــوند؟ گفــت: نــه متاســفانه تعــداد 
آنهــا خیلــی کــم بــود و نمــی توانســتند جلــوی تماشــاگران 

را بگیرنــد.

گروه ورزشدامون رشیدزاده
D.Rashidzade@eskimia.ir

ــاعت 20:۳0  ــنبه س ــروز یکش ــان ام ــران و عم  ای
در ورزشــگاه محمــد بــن زایــد ابوظبــی بــه 
قضــاوت ســزار آرتــورو رامــوس مکزیکــی بــا هــم 

می کننــد. دیــدار 
تیــم عمــان بــا پیــروزی برابــر ترکمنســتان حریف 
ایــران در مرحلــه یــک هشــتم نهایــی جــام 

ملت هــای آســیا 2019 شــد.
عمــان اولیــن بــار اســت کــه پــس از 4 دوره 
حضــور در مرحلــه نهایــی جــام ملت هــای آســیا 

ــود.  ــروه می ش ــود از گ ــه صع ــق ب موف
و  ازبکســتان  ژاپــن،  گروهــی کــه  در  آن هــا 
ترکمنســتان حضــور داشــتند فقــط ۳ امتیــاز 
کســب کردنــد و بــا دو گل دیرهنــگام مقابــل 
ترکمنســتان موفــق بــه کســب جــواز صعــود بــه 

ــدند. ــه ش ــن مرحل ای
ــار 15 ســال پیــش در  ــن ب ــان آخری ــران و عم ای
مرحلــه گروهــی جــام ملت هــا بــه مصــاف هــم 
رفتنــد کــه در آن ســال ایــران در آخریــن دقایــق 
ــر  ــک براب ــر ی ــت دو ب ــد شکس ــق ش ــازی موف ب

عمــان را بــه مســاوی تبدیــل کنــد و از گــروه خــود 
صعــود کنــد.

هــر چنــد تیــم ایــن روزهــای عمــان در مقایســه با 
ــا  ــت؛ ام ــر اس ــی ضعیف ت ــال ها اندک ــم آن س تی
آنچــه کــه عمــان را تبدیــل بــه حریفــی خطرنــاک 
کــرده ســرمربی هلنــدی عمانی هاســت کــه 
ســابقه شکســت ایــران را در کارنامــه کاری خــود 

دارد.
پیــم فربیــک هلنــدی را همــه مــا در تیــم ملــی 
کــره جنوبــی بــه خاطــر داریــم، زمانــی که افشــین 
قطبــی هــم دســتیار او در ایــن تیــم بــود و آنهــا بــا 
هــم موفــق شــدند در ســال 2007 تیــم ملــی ایران 
را بــا هدایــت امیــر قلعه نویــی در ضربــات پنالتــی 

ــت دهند. شکس
ــاره رو در  ــک دوب ــم فربی ــد پی حــاال 12 ســال بع
روی ایرانی هــا قــرار گرفتــه اســت و ایــن فرصــت 
بــرای مــا فراهــم شــده تــا شکســت ســال 2007 

را جبــران کنیــم.
عمــان هیــچ گاه در ســطح تیم هــای درجــه 
یــک آســیا نبــوده؛ امــا بــا ایــن وجــود تیم هــای 
ــد.  ــاز بوده ان ــا دردسرس ــرای م ــه ب ــی همیش عرب

ــا  ــران را ت ــان در ســال 2004 ای ــه خصــوص عم ب
آســتانه فروپاشــی و حــذف زودهنــگام بــرد و اگر 
ــا  ــدی مهدوی کی ــی و مه ــی کریم ــش عل درخش
ــت از  ــه نخس ــان مرحل ــران در هم ــم ای ــود تی نب

ــد.  ــذف می ش ــام ح ج
ــش  ــن نمای ــیاری بدتری ــان را بس ــا عم ــازی ب ب
ــد،  ــران در جــام ملت هــای آســیا 2004 می دانن ای
ایــران در آن بــازی در فراینــد دفاعــی نامســتحکم 
ــم  ــازی ه ــن از موقعیت س ــان داد و همچنی نش

عاجــز بــود. 
ایــن اتفــاق در حالــی رقــم خــورد کــه شــاگردان 
ــی  ــه فوتبال ــا ارائ ــر ب ــچ پیش ت ــو ایوانکووی برانک
ــد و در  ــر صفــر بردن تماشاگرپســند تایلنــد را ۳ ب
ــد و  ــی کردن ــن را 4 تای ــره و بحری ــز ک ــه نی ادام
در مجمــوع تیــم خوبــی نشــان دادنــد. البتــه آن 
تیــم رؤیایــی در نهایــت بــا نــاداوری از رســیدن بــه 
فینــال بازمانــد و بــه مقــام ســوم بســنده کــرد.

ایــران در طــی ایــن ســال ها چنــد بــاری در 
ــه  ــان رفت ــاف عم ــه مص ــتانه ب ــای دوس دیداره
ــدار  ــان در دی ــک از عم ــر ی اســت. شکســت ۳ ب
ــل  ــران در مقاب ــی ای ــن ناکام ــتانه بزرگ تری دوس

عمانی هاســت، البتــه در آن دیــدار، کــی روش 
تعــداد زیــادی از بازیکنانــی را بــه زمیــن فرســتاده 
بــود کــه اولیــن بازی هــای ملــی خــود را تجربــه 

می کردنــد.
بهتریــن بــرد ایــران در مقابــل عمانی هــا بــه ســال 
2002 برمی گــردد، جایــی کــه ایــران در یــک دیــدار 
دوســتانه بــا مربیگــری باژویــچ موفــق شــد 5 بر 

2 عمــان را در آزادی درهــم بکوبــد.
ایــران در چهــارده دوره حضــور در جــام ملت هــا در 
۶5 بــازی 1۳۶ امتیــاز کســب کــرده کــه از تمامــی 
ــابقات  ــن مس ــام ادوار ای ــر در تم ــای حاض تیم ه
ــی در تورنمنــت،  بیشــتر اســت. 14 حضــور متوال
ــی،  ــم پایان ــار تی ــع چه ــه جم ــود ب ــت صع هش
ــور در  ــتین حض ــی در نخس ــی متوال ــه قهرمان س
ــود  ــش صع ــال های 19۶8، 1972 و 197۶، ش س

ــی در شــش حضــور اول حدفاصــل  ــه نیمه نهای ب
ــا 1988، پنــج مصــاف پیاپــی  ســال های 19۶8 ت
ــی  ــارم نهای ــک چه ــه ی ــی در مرحل ــره جنوب ــا ک ب
بــار  یــک  تنهــا   ،)199۶،2000،2004،2007،2011(
ــه گروهــی )1992(، ســه حــذف  حــذف در مرحل
و   2015،2011( نهایــی  یک چهــارم  در  متوالــی 
ــی  ــاله قهرمان ــرت 4۳ س ــره حس 2007(، و باالخ

ــران اســت. ــی ای آســیا از مختصــات تیــم مل
ــازی از مجمــوع 20  ــا کشــیده شــدن 8 ب ایــران ب
بــازی اش در مراحــل حذفــی بــه ضربــات پنالتــی 
ــیا  ــای آس ــر تیم ه ــان دیگ ــث در می ــن حی از ای

رکــوددار اســت. 
ــازی را  ــازی از ایــن 8 ب ــران ۶ ب گفتنــی اســت ای
باختــه و فقــط در دو بــازی رده بنــدی بــرای کســب 

مقــام ســومی موفــق بــوده اســت.

نگاهی به دیدار ایران - عمان

انتقام با چاشنی صعود 

ش
کوتاهازورز

طبقه دوم ورزشگاه نقش جهان همچنان روی هوا!
سرپرســت دفتــر فنــی و نظــارت بــر طرح هــا و اماکــن ورزشــی وزارت ورزش و جوانــان گفــت: براســاس 
برنامــه زمان بنــدی، طبقــه دوم ورزشــگاه نقش جهــان بــرای فصــل آینــده لیــگ برتــر آمــاده می شــود. 
روزبــه زورقــی گفــت: کارهــای اساســی ورزشــگاه نقش جهــان توســط شــرکت فوالدمبارکــه انجــام شــده 
و بخشــی از کارهــا باقــی مانــده تــا ایــن قــرارداد قانونــی منعقــد شــود و فکــر می کنــم ایــن قــرارداد تــا 
پایــان ســال آمــاده شــود و شــرکت فوالدمبارکــه بــه ســایر تعهــدات خــود عمــل کنــد. وی تصریــح کــرد: 
اقداماتــی کــه در 2 ســال اخیــر در نقش جهــان انجــام شــد از ســوی شــرکت فوالدمبارکــه بــود و مــواردی 
کــه باقــی مانــده بــه ایــن دلیــل بود کــه نتوانســته بودیــم قــرارداد مذکــور را منعقــد کنیــم. وزیــر ورزش و 
جوانــان در مدتــی کــه بــه ایــن وزارتخانــه آمــده ایــن موضــوع را از هیئــت دولــت پیگیــری کــرده و مجــوز 

واگــذاری بــه روش تــرک تشــریفات را از شــورای اقتصــاد دریافــت کــرده اســت.

یکی تراکتور خوشامدگویی تارتار به سرمربی بلژ
سرمربی تیم پارس جنوبی جم به استقبال همتای بلژیکی خود در تراکتورسازی رفت. 

تیــم تراکتورســازی عصــر روز جمعــه در حالــی اردوی خــود در جزیــره کیــش را آغــاز کــرد کــه اعضــای پــارس 
جنوبــی جــم نیــز در هتــل محــل اقامــت سرخپوشــان تبریــزی از چنــد روز قبــل اردو زده انــد. 

نکتــه درخــور توجــه پــس از دیــدار بازیکنــان پــارس جنوبــی و تراکتورســازی، دیــدار ســرمربیان دو تیــم بــود. 
مهــدی تارتــار ســرمربی پــارس جنوبــی، ســر میــز شــام به اســتقبال جــورج لیکنــز ســرمربی بلژیکی تراکتــور که 
بــه تازگــی هدایــت ایــن تیــم را برعهــده گرفتــه، رفــت و حضــور ایــن مربــی باتجربــه در ایــران را خوشــامد گفــت. 
لیکنــز کــه از برخــورد تارتــار خرســند شــده بــود، دقایقــی بــا ســرمربی پــارس جنوبــی جم بــه گفت وگــو پرداخت 
و بــرای او آرزوی موفقیــت کــرد. گفتنــی اســت تراکتورســازی و پــارس جنوبــی قــرار اســت روز پنجشــنبه در 

جزیــره کیــش دیــداری تدارکاتــی را برگــزار کننــد.

یکن جام ملت ها ین باز اگه کاندیدای کسب عنوان بهتر دژ
ســایت کنفدراســیون فوتبــال آســیا در پــی اتمــام مرحلــه گروهــی جــام ملت هــای آســیا، 10 بازیکــن را کاندیــدای کســب عنــوان 

برتریــن بازیکــن انتخــاب کــرد. 
سایت AFC در راه انتخاب برترین بازیکن مرحله گروهی جام ملت های 2019 اقدام به نظرسنجی از مخاطبان خود کرد. 

ایــن ســایت بــا معرفــی 10 کاندیــدای کســب ایــن عنــوان ارزشــمند از میــان کشــورهای مختلــف از طرفــداران و فوتبال دوســتان 
خواســت بــا آرای خــود بهتریــن بازیکــن را انتخــاب کننــد.

جالــب اینکــه در بیــن 10 ســتاره انتخــاب شــده بــرای کســب عنــوان برتریــن بازیکــن جــام، نــام اشــکان دژاگــه کاپیتــان ۳2 ســاله 
ایــران هــم وجــود دارد کــه بــرای رســیدن بــه ایــن عنــوان بایــد بــا 9 رقیــب سرشــناس از کشــورهای صعودکننــده بــه رقابت بپــردازد، 
رقابتــی کــه آرای طرفــداران ایــن بازیکــن در ایــران و خــارج از ایــران می توانــد در رســیدن او بــه جایــگاه اول تأثیــر زیــادی داشــته 

باشد.

گهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی برنا بافت اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 996 و شناسه ملی 10260333895  آ گهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی برنا بافت اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 996 و شناسه ملی 10260333895  آ
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/10/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد علی علیخانی به کدملی 1091882894بعنوان رئیس هیئت مدیره 
و مدیر عامل وحیدر علی خسروی دهقی به کدملی 0032993676 بعنوان عضو هیئت مدیره و یداله علیخانی به کدملی 1092079793 بعنوان نائب رئیس 
هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی و اوراق 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/10/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد علی علیخانی به کدملی 1091882894 و حیدر علی خسروی 
دهقی به کدملی 0032993676 و یداله علیخانی به کدملی 1092079793 بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند سعید 
مومنی دهقی به کدملی 1092069208 و محمد رضا امینی دهقی به کدملی 1092011080 بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال 

گهی های شرکت تعیین گردید. انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار کیمیای وطن جهت درج آ
ک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد )352287( اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد )352286(  اداره کل ثبت اسناد و امال

گهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی برنا بافت اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 996 و شناسه ملی 10260333895  آ

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/10/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نام شرکت به پترو پاالیش برنا برتر 
سپاهان تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.

ک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد )352285(  اداره کل ثبت اسناد و امال

حدادی و فدراسیون به خط پایان رسیدندفاجعه در فوتبال نوجوانان کشور

کیمیای وطن 4-95013702ارتباط با 

استانها
گوشهوکنار

خبرکوتاه

افتتاح 735 پروژه برق رسانی 
 شهری و روستایی گیالن 

در دهه مبارک فجر
گیانزلیخا صفری

Z.Safari@eskimia.ir  
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان گیــان گفــت: 
در دهــه مبــارک فجــر امســال، تعــداد 7۳5 پــروژه شــهری و 
روســتایی بــا اعتبــاری بالــغ بــر 402 میلیــارد ریال برق رســانی 

می شــود. 
ــی  ــری و همدل ــاش و پیگی ــا ت ــت:  ب ــار داش ــی اظه طالب
مدیــران ارشــد ســتادی، اجرایــی و کارکنــان پــر تــاش 
شــرکت، تعــداد 7۳2 پــروژه برق رســانی شــهری و روســتایی 
در خصــوص احــداث و اصــاح شــبکه فشــار ضعیــف هوایــی 
و زمینــی، شــبکه فشــار متوســط هوایــی و زمینــی و نصــب 
ترانســفورماتورهای هوایــی، زمینــی و کمپکــت )بــرای تقویــت 
ــه کابــل خودنگهــدار  ولتــاژ شــبکه( و تبدیــل ســیم مســی ب
ــروژه  ــال و ۳ پ ــارد ری ــش از ۳90 میلی ــغ بی ــه مبل ــا ب جمع
)تأمیــن بــرق روســتایی( بــه مبلــغ بیــش از 11 میلیــارد ریــال 
ــد.   ــرداری می رس ــه بهره ب ــاح و ب ــر افتت ــارک فج ــه مب در ده
ــد  ــر و امی ــت تدبی ــق شــعار دول ــزود: در راســتای تحق وی اف
ــق  ــه مناط ــات ب ــه خدم ــی و ارائ ــر محرومیت زدای ــی ب مبن
محــروم، ســعی شــد ۳ روســتا کــه در مناطــق صعب العبــور 
ــد،  ــرار دارن ــار ق ــش و رودب ــتان های تال ــتانی شهرس و کوهس

ــرد.   ــرار گی ــدام ق ــن برقشــان در دســت اق تأمی
ــوار روســتایی در چهلمیــن  ــه ۶۳ خان طالبــی از برق رســانی ب
ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی خبــر داد و تصریح کــرد: از 
ایــن تعــداد، روســتاهای بــرون باال و وســی از توابع شهرســتان 
ــه  ــار ب ــع شهرســتان رودب ــردالت از تواب ــش و روســتای گ تال

وســیله انــرژی خورشــیدی تأمیــن بــرق می شــوند.
وی ادامــه داد: تــا پیــش از دهــه مبــارک فجــر 1۳97، تعــداد 

روســتاهای بــرق دار اســتان گیــان 2557 روســتا بــود. 
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان گیــان 
یــادآور شــد: تمامــی روســتاهای بــاالی 20 خانــوار براســاس 
سرشــماری ســال 85 در ســال 1۳89 بــرق دار شــدند و 
درحال حاضــر برق رســانی بــه روســتاهای زیــر 10 خانــوار پــس 
از تأمیــن اعتبــار بــه ترتیــب اولویــت و در صــورت اخذ مجــوز از 

ــع طبیعــی در دســت اســت.  ســازمان مناب

 بازدید مدیرعامل 
شرکت گاز استان مرکزی از سازمان 

بهداشت و درمان صنعت نفت
اراکتهمینه دباغ چی

T.Dabaghchi@eskimia.ir

همزمــان بــا روز میــاد با ســعادت حضرت زینب کبــری)س( 
و روز پرســتار، مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان مرکــزی و هیئت 
ــس ســازمان بهداشــت و  ــی، رئی ــراه و باحضــور معصوم هم
ــا کادر  ــتان در اراک، ب ــزی و لرس ــت مرک ــت نف ــان صنع درم

درمانــی ایــن ســازمان دیــدار بــه عمــل آوردنــد.
ــل  ــمیعی مدیرعام ــا س ــزارش، محمدرض ــن گ ــه ای ــر پای ب
شــرکت گاز اســتان مرکــزی و هیئــت همــراه ضمــن بازدیــد 
از بخش هــای مختلــف ســازمان بهداشــت و درمــان صنعــت 
ــات  ــداء شــاخه گل از زحم ــا اه ــزی و لرســتان، ب ــت مرک نف
ــن  ــل آورده و در ای ــه عم ــر ب ــه تقدی ــن مجموع ــتاران ای پرس
خصــوص گفــت: قدردانــی و تجلیــل از ایــن قشــر زحمتکش، 
ــی  ــی و مل ــه ای دین ــا و وظیف ــی خوبی ه ــت تمام  پاسداش

است. 
 رئیــس ســازمان بهداشــت و درمــان صنعــت نفــت مرکــزی و 
لرســتان در پایــان، توفیقــات روزافــزون الهــی را بــرای تمامــی 
ــتار ــان خواس ــد من ــه از درگاه خداون ــن عرص ــان ای  زحمتکش

 شد.

اردبیلعفت آقایاری
E.Aghayari@eskimia.ir

دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز اســتان اردبیــل گفــت: در حــال حاضــر مدیریــت علمی پســماندهای شــهری نیازمند 
اقــدام جــدی و به موقــع اســت. ناصــر عتباتــی در جلســه کارگــروه مدیریــت پســماند اســتان اردبیــل اظهــار داشــت: 
ــل شــده،  ــره ای زشــت و نامناســب در اردبی ــه ســبب ایجــاد چه ــار اینک ــردی در حــال حاضــر در کن متأســفانه زباله گ
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــال داشــته اســت.وی ب ــه دنب نارضایتی هــای مردمــی و مخــدوش شــدن افــکار عمومــی را نیــز ب
در حــال حاضــر در اردبیــل 4 هــزار نفــر زباله گــردی می کننــد، افــزود: جمــع آوری ضایعــات از زباله هــای شــهری کــه 
اغلــب از ســوی افــراد معتــاد، کــودکان کار و خیابانــی و برخــی افــرادی کــه از حمایــت اجتماعــی بی بهــره هســتند، انجــام 
می شــود می توانــد زمینه ســاز آســیب های اجتماعــی زیــادی در منطقــه شود.دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز اســتان 
اردبیــل تصریــح کــرد: عامــل بســیاری از ســرقت هایی کــه از ســاختمان های نیمــه کاره انجــام می شــود نیــز ایــن افــراد 
و زباله گردهــا هســتند کــه بایــد در زمینــه ســاماندهی ایــن پدیــده در ســطح شــهر کــه تبعــات زیــادی بــه دنبــال دارد، 
اقدامــات و برنامه ریــزی الزم انجــام شــود.عتباتی بــا تأکیــد بــر مدیریــت پســماند در شــهر اردبیــل بیــان کــرد: در حــال 
حاضــر دفــن پســماند در اردبیــل بــه شــکل مناســب و اصولــی در اردبیــل انجــام نمی شــود و محــل دفــن فعلــی تهدیدی 

بــرای ســامت مــردم اســت کــه بایــد در زمینــه مدیریــت پســماند در شــهر اردبیــل اقدامــات الزم انجــام شــود.

همدانسمیرا قادری
S.Ghaderi@eskimia.ir

مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان همــدان توجــه بــه کرامت هــای انســانی را از مبانــی مهــم انقــاب اســامی 
ایــران عنــوان کــرد. علیرضــا درویش نــژاد در جلســه کمیتــه فرهنگــی و هنــری چهلمیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب 

اســامی، اظهــار کــرد: انقــاب اســامی در مبانــی پایــه ای بــا ســایر انقاب هــای دنیــا تفاوت هــای زیــادی دارد.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه »دگرگونــی« وجــه مشــترک همــه انقاب هــای دنیاســت، خاطرنشــان کــرد: اولیــن مبنــای 

انقــاب اســامی خاســتگاه فرهنگــی آن اســت کــه بــا اقتبــاس از فرهنــگ عاشــورا شــکل گرفــت.
درویش نــژاد گفــت: توجــه بــه کرامــت انســانی از دیگــر مبانــی مهــم انقــاب اســت و توجــه بــه ایــن نکتــه باعــث شــد، 
در طــول تاریــخ از بحران هــای مختلــف بــه ســامت عبــور کنیــم. وی بــا تأکیــد بــر اینکــه اکنــون در چهــل ســالگی 
انقــاب قــرار داریــم و انقــاب مــا بــه پختگــی الزم رســیده اســت، خاطرنشــان کــرد: در ایــن برهــه از زمــان، نیــاز اســت 
ضمــن تبییــن آرمان هــای انقــاب اســامی، بــا کمــک ابزارهــای مختلــف از جملــه فرهنــگ و هنــر، شــبهات بــه وجــود 
ــکار و خاقیــت در برگــزاری برنامه هــا  ــژاد خاطرنشــان کــرد: ابت آمــده در ســطح جامعــه را پاســخ دهیــم. درویش ن
بایــد مدنظــر قــرار گیــرد، مــا بــه دنبــال برنامه هایــی هســتیم کــه فراگیــر بــوده و ضمــن جلــب مشــارکت های مردمــی 

تأثیرگــذاری مناســبی هم داشــته باشــد. 

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان اردبیل:

یت علمی پسماندهای شهری نیازمند اقدام جدی و به موقع است مدیر
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان:

توجه به کرامت انسانی از مبانی مهم انقالب اسالمی است

مازندرانصدیقه عباسی نیک
S.Abbasi@eskimia.ir

ــت  ــا محوری ــخ ب ــش و پاس ــه پرس ــن جلس چهارمی
موضــوع »شــهروندمداری« در محــل روابــط عمومــی 
عمــارت شــهرداری و بــا حضــور حبیــب باقــری 
رئیــس ســازمان مدیریــت و مهندســی حمــل و نقــل 

و ترافیــک برگــزار شــد.
ــح  ــن توضی ــری ضم ــت، باق ــن نشس ــدای ای در ابت
مختصــری از ســوابق کاری و عملکــردی خــود در 
مجموعــه شــهرداری ســاری بــه بیــان مــواردی 
واژه  یــک  عنــوان  بــه  ترافیــک  واژه  تعریــف  از 

پرداخــت. بین المللــی  شناخته شــده 
باقــری بهتریــن راه کنتــرل ترافیــک را در گــرو توجــه 
بــه ســه عامل انســان، خــودرو و جــاده )راه( دانســت 
را  راه حل هایــی  بــرای هرکــدام  کــه می بایســت 

تجویــز کــرد. 
ــررات  ــی مق ــرای اصول ــک، اج ــی ترافی وی مهندس
راهنمایــی و رانندگــی و آموزش هــای فرهنگــی در 
زمینــه ترافیــک را ســه محــور راه حل هــای مرتبــط بــا 

ــت شــهری دانســت. ــک در مدیری ترافی

وی بــه اجــرای 1۶ مــورد دوربرگــردان و احــداث 
ــل  ــذر ری ــروژه زیرگ ــدد، همچــون پ زیرگذرهــای متع
ــوازن  ــت اجتماعــی و ت ــرای توســعه عدال راه آهــن ب
ــذر  ــهر و زیرگ ــِی ش ــق جنوب ــانی در مناط خدمات رس
پــل گــردن و زیرگــذر شــهید علمــدار بــه عنــوان اولیــن 
تونــل شــهری در اســتان مازنــدران اشــاره نمــود کــه 
زیرگــذر شــهید علمــدار بــا همــت مدیریــت شــهری 
ــود. ــرداری خواهــد ب ــل بهره ب ــی قاب در هفته هــای آت

 رئیــس ســازمان مدیریــت و مهندســی حمــل و نقل، 
ــه ســاماندهی  ــدگاه کارشناســان را در زمین برخــی دی
ــرل  ــازماندهی کنت ــهری و س ــل ش ــای داخ خودروه
ترافیــک را بــا راه حل هایــی همچــون افزایــش تعــداد 
الین هــای عبــوری کافــی ندانســت و ضمــن مشــکل 
ندانســتن ترافیــک، نحــوه برخــورد و مدیریــت بــر آن 
و شــیوه های روان ســازی را نقطــه احتمالــی مشــکل 

دانســت.
ــن  ــگ همســطح، نصــب ۶0 دوربی احــداث 5 پارکین
ثبــت تخلــف تــا پایــان ســال و افتتــاح اولیــن 
و پرترددتریــن پارکینــگ طبقاتــی شــمال کشــور 
در ســاری و در بلــوار ارتــش در آینــده نزدیــک در 

برنامه هــای ســازمان مدیریــت و مهندســی حمــل و 
ــرار دارد. ــک ق ــل و ترافی نق

ــه  ــی در زمین ــه پرسش ــخ ب ــه در پاس ــری در ادام باق
ــا و  ــه پارکینگ ه ــه ب ــهری اختصاص یافت ــای ش فض
ــن نیازهــای شــهروندان  ــه تأمی ــودن آن، ب ناکافــی ب
در هســته مرکــزی شــهر اشــاره کــرد و آمــوزش 
فرهنــگ شــهروندی و عــدم اســتفاده از خودروهــای 
تک سرنشــین و اســتفاده از وســایل نقلیــه همگانــی 
را عاملــی بــرای کاســتن از ترافیــک در نقــاط پرتــردد 
دانســت. همچنیــن وی، بــه مدیریــت بــر ترافیــک و 
ایجــاد پارکینــگ در فضاهــای اجتماعــی کــه مــردم 
ــاره  ــد، اش ــام می دهن ــود را انج ــاری خ ــای تج کاره
ــه صــورت حاشــیه ای  ــگ ب ــی پارکین ــه گاه ــود ک نم
در کنــار خیابــان نظیــر خیابــان قــارن، فرهنــگ، بلــوار 
ارتــش، خیابــان مازیــار و... یــا بــه صورت همســطح و 

اســتیجاری در ســطح شــهر ایجــاد شــده اســت.
وی همچنیــن بــه مصوبــه ای اشــاره کــرد کــه در 
ــوی  ــتان از س ــک شهرس ــی ترافی ــورای هماهنگ ش
ــد و  ــه ش ــک گرفت ــل و ترافی ــل و نق ــازمان حم س
براســاس آن بــرای بلــوار شــهید بهشــتی، بلــوار امیــر 

ــا بخــش  ــوار طالقانــی نیــز قــرارداد ب مازندرانــی و بل
خصوصــی جهــت ایجــاد پارکینــگ حاشــیه ای برقــرار 
حــدود  نزدیــک  آینــده  در  همچنیــن  می شــود. 
5 پارکینــگ همســطح در زمین هایــی کــه کمتــر 
اســتفاده می شــود بــا وســعت 500 تــا 8000 مترمربــع 
بــه عنــوان پارکینــگ اشــاره کــرد کــه مــردم بتواننــد 
راحتــی و آســایش نســبی، کاهــش جرائــم ناشــی از 

ــگ را شــاهد باشــند. ــود پارکین کمب
 باقــری گفــت: از ســال 94 در دوره مدیریــت عبــوری، 
انجــام قــرارداد و اجــرای پــروژه بــا ســرمایه گذار 
بــرای احــداث اولیــن پارکینــگ طبقاتــی بــا ظرفیــت 

202 دســتگاه خــودرو کــه 150 دســتگاه در قالــب 
پارکینــگ برجــی و 52 دســتگاه در قالــب پارکینــگ 
ــدود 80  ــه ح ــم ک ــورت داده ای ــت را ص ــوده اس پازلیب
ــر  ــال حاض ــه و در ح ــش رفت ــل کار پی ــد مراح درص
بحــث مربــوط بــه نمــا و پوشــش بــام ایــن پارکینــگ 
مطــرح اســت. بنــا بــه گفتــه ســرمایه گذار بــا انجــام 
ایــن پــروژه، بیشــترین تــردد پارکینــگ از ُبعــد 
جانمایــی پــارک خــودرو، در شــمال کشــور در همیــن 
بلــوار ارتــش در حــال اتفــاق افتــادن اســت کــه اگــر 
ــه  ــال ب ــان س ــا پای ــد ت ــدی روی نده ــکات ج مش

می رســد. بهره بــرداری 

ح کرد: رئیس سازمان مدیریت و مهندسی حمل و نقل و ترافیک گیالن مطر

افتتاح اولین تونل شهری در مازندران
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شماره 905 
روزنامه صبح ایران

 حضرت محمد)ص( :
 بر  امت خویش بیش از همه چیز  از شکم پرستی، 

کم.  پرخوابی ، بیکارگی و ضعف در ایمان بیمنا

مصباح الهدی

تقویم امروز

آیا می دانید؟!

 نهج الفصاحه، صفحه 109

کسانی که واقعا دلشان برای اسالم می تپد و برای کشورشان، 
متوجه این باشند که پست، میزان نیست؛ مقام، میزان نیست... 
این ها چیزی نیستند؛ این مقام ها تمام می شود، آنی که هست، 

خدمت است.

پای درس امام ؟هر؟

صحیفه امام، ج 19، ص 365

30 دی - 13 جمادی االول - 20 ژانویه

دیدار با جمعی از مداحان اهل بیت)ع( 
1393/01/31

   شهادت حضرت فاطمه  زهرا)س(
به روایتی )11ق(

   انتشار خبر  بازگشت حضرت امام به ایران 
)1357 ش( 

    وفات محقق حلی، دانشمند جلیل  القدر 
)676ق(

   کشته شدن ابراهیم بن مالک اشتر  در 
نبرد با خاندان اموی)71 ق(

   درگذشت مهندس مهدی بازرگان 
اولین نخست وزیر  جمهوری اسالمی ایران 

)1373ش(
   آتش زدن مرکز فرهنگی ایران در 

کستان توسط گروهک صحابه  الهور پا
)1375ش(

   تولد فدریکو فلینی، فیلمساز مشهور 
ایتالیایی )1920م(

   کشف اشعه ایکس توسط ویلهلم 
رونتگن،  دانشمند معروف آلمانی )1896م(

فرمــود: »َاعیُنونــی« - فرمایــش، فرمایــش 
امیرالمؤمنیــن اســت - بــه مــن کمــک کنید؛ 
یعنــی آنچــه را امیرالمؤمنیــن در زندگــی خود 
و تــالش و جهــاد خــود، همــه را در ایــن 
از  اســت  عبــارت  آن  و  کــرد،  مصــرف  راه 
ایجــاد چنیــن دنیایــی بــرای بشــر در طــول 
تاریــخ؛ کمــک کنیــد بــه مــن کــه ایــن هــدف 
بــا ورع؛  انجــام بگیــرد. چه جــور »بــَوَرٍع«، 
کوشــش، بــا تــالش، تنبلــی  »َو اجتهــاٍد«، بــا 
اســت،  ممنــوع  بیکارگــی  اســت،  ممنــوع 
خسته شــدن ممنــوع اســت، مأیوس شــدن 
ممنــوع اســت. ایــن حرکــت عظیــم وقتــی 
انجــام بگیــرد، آن وقــت شــما دل مبــارک 
شــاد  را  علیهــا(  )ســالم  اهلل   زهــرا  فاطمــه  
می کنید، دل امیرالمؤمنین را شــاد می کنید؛ 
چــون آنهــا بــرای همیــن هــدف آن همــه 
تــالش کردنــد، آن همه مجاهــدت به خرج 

دادنــد.

1- شاعر ایرانی - جنس مذکر  - دشت
2- حیــوان نجیــب - از جانــوران ســمی -  قورباغــه 

درختــی - تکــرار حــرف
3- همدم و ... -  چاقو

4- پدر تازی - خداحافظی همیشگی - همه پرسی
5 - قاضی - از کشورهای باستانی - دشت و...

6 - زمین ترکی - از شهر های آذربایجان غربی
7 - نشانی - پرستش - هر تنه ای دارد 
ک مرغ - طمع - قوس 8 - نوعی خورا

9 - آخر - خط و نشان -  درون
گلــه -  10 - مــرغ ســعادت - از ســوغات یــزد - رئیــس 

ــارف ــت بی تع صحب
کنایــه از آدم بدیمــن - نــام رود خانــه ای معــروف   - 11

- »نــه« ترکــی
گوهر - عامیانه  12 -  دست نخورده و  نو -  دمپایی - 

تکان
13 - ســازنده جــدول عناصــر -  در روزهــای بارانــی 

ســقفی همــراه اســت!
14 - روپوش لباس عروس - پسر نوح

15 - نــام دیگــر ســلطان جنــگل - جــوان - نوعــی 
بیمــاری

از   - میــالدی   18 قــرن  معــروف  فیزیکــدان   -  1
افقــی  1 پاســخ  ســروده های 

ک مجسمه ســازی - از نــزوالت آســمانی -  2 - خــا
مشــکل بیشــتر جوانــان بــرای ازدواج

کنایــه از زیــر حــرف زدن - از القــاب رســتم -  ابــزار   - 3
کشــاورزی

4 - مخفــف مورچــه - اصطــالح عامیانــه راســت و 
اورجینــال  - کارهــا  ردیف شــدن 

5 -  اسب ایرانی -  کافی - نوعی دستگاه موسیقی
کشــنده - از آالت  6 - اســم ترکــی پســرانه - مایــه ای 

موســیقی
7 - از شــهر هــای قدیمــی ایــران - یــار رامیــن -  فالگیــر 

- روز نیســت
8 - لطیف - از ظروف آشپزخانه - مجلس آمریکا

و  تحمــل  بــرای  بشــر  دست ســاز   - صــورت   -  9
صــورت اجــزای  از   - چیــزی  نگهــداری 

10 -  زخم شدید - گیاه چتر شکل
11 -  مقابل تر -  سمت و طرف - بی مو

12 - النه زنبور - تیم فوتبال معروف انگلستان
13 - بشر - گاه از نهاد برآید - لیز

14 - سر و ته -  فیلمنامه - برگ برنده
15 - پشــیمان - برابــر و مســاوی - بازیکــن ایرانــی تیــم 

فوتبــال اوساســونا

گر تمام رگ های خونی را در یک خط     ا
بگذاریم، تقریبا 97000 کیلومتر می شود.

   سرعت صوت در فوالد 14بار سریع تر از 
سرعت آن در هواست.

   وقتی مگس روی یک میله فوالدی 
می نشیند، به اندازه 2میلیونیم میلیمتر خم 

می شود.
   فشار در مرکز خورشید تقریبا 700 میلیون 

تن بر 4/5 مترمربع است.
   طول عمر مردم سوئد و ژاپن از دیگر ملل 

جهان بیشتر است.
   داغ ترین نقطه زمین در دالول اتیوپی است 

که دمای هوا در سایه 94 درجه است.
   یک لیتر سرکه در زمستان سنگین تر از 

تابستان است.
    60درصد از ماهواره های جهان، نظامی و 

40 درصد بقیه غیرنظامی است.
   در هر ثانیه 5000 بیلیون بیلیون الکترون 

به صفحه TV برخورد می کند تا تصویر را 
ایجاد کند.

   یک بیلیون برابر با میلیون ضرب در 
میلیون است.

راه نجات
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سرای داستان

 دعای گنجشک ها 
مستجاب یم شود

نویسنده:سیدمحمدموسویبهرامآبادی

Mohammad5818@gmail.com

هــم  ناســامتی  می شــناختند.  را  او  همــه 
ــد  ــورد تولی ــم رک ــود و ه ــگل ب ــفید جن ریش س

داشــت.  را  اکســیژن  بیشــترین 
ــادی  ــدگان زی ــود، پرن ــزرگ ب ــه اش ب ــس جث از ب
در میــان شــاخه هایش النــه داشــتند؛ حتــی 
پرندگانــی کــه النــه اصلــی آنهــا درختــی دیگــر بود، 

ــت.  ــت اس ــا برک ــاخه هایش ب ــد ش می گفتن
ــال  ــمانش نه ــل چش ــادی در مقاب ــای زی جوانه ه
شــده بودنــد و نهال هــای زیــادی در مقابــل 
چشــمانش درخــت شــده بودنــد و درختــان زیادی 

ــمانش... .  ــل چش در مقاب
جــدش بــر اثــر اصابــت صاعقــه آتــش گرفتــه بود؛ 
پدربزرگــش کــه خاطــرات زیــادی بــا او داشــت بــه 
ــود و پــدرش کــه  دلیــل بیمــاری خشــک شــده ب
ــر خشکســالی از  ــر اث ــود، ب اســطوره زندگــی اش ب

دنیــا رفتــه بــود. 
ــر  ــت بخی ــت دارم عاقب ــت دوس ــه می گف همیش
ــن  ــه م ــد. ب ــدادم نباش ــل اج ــم مث ــوم و مرگ ش
ــک ها  ــای گنجش ــن، دع ــا ک ــم دع ــت برای می گف

مســتجاب می شــود.

***
هیــچ گاه آن روز را فرامــوش نمی کنــم. صــدای 
وحشــتناک اره برقــی همه جنــگل را از خــواب بیدار 
کــرد. مــرگ بــا اره برقــی فجیع تریــن مــرگ بــرای 
ــاد  ــدر دردش زی ــد آنق ــت. می گوین ــان اس درخت
اســت کــه درخــت حتــی پــس از مــرگ هــم درد 

می کشــد.
- عجــب تنــه ای داره پســر... اگــه همینــا بندازیــم 

واســه امروزمــون کافیــه.
ــا  ــود. آنه ــده ب ــتجاب نش ــم مس ــگار دعاهای ان
ریش ســفید جنــگل را هــدف گرفتــه بودنــد. 
فقــط نمی دانــم چــرا چهــره درخــت پیــر سرشــار 
از آرامــش بــود. راز لبخنــدش را نمی فهمیــدم. 

ــتم. ــش را نداش ــت دیدن طاق
درخــت پیــر بــا همــه عظمتــش در حــال افتــادن 
ــش محــو نمی شــد.  ــد از روی لب ــی لبخن ــود، ول ب
ــه زحمــت  ــه ب ــود ک ــن و آســمان ب ــان زمی در می
دهانــش را بــاز کــرد و گفــت: بــه آرزویم رســیدم... 
ــا چوب هایــم کاغــذ درســت کننــد،  می خواهنــد ب

کتــاب چــاپ کننــد.

کیمیای وطنپروانه شریفی
P.Sharifi@eskimia.ir

ــتخوان  ــم اس ــدن تراک ــای کم ش ــه معن ــتخوان ب ــی اس پوک
ــدا  ــش پی ــتخوان کاه ــدرت اس ــال آن ق ــه دنب ــه ب ــت ک اس
ــتخوان  ــی اس ــود؛ پوک ــکننده می ش ــتخوان ش ــد و اس می کن
ــی از  ــچ عالمت ــد و هی ــج پیشــرفت می کن ــه تدری ــوال ب معم
ــه وجــود  ــا وقتــی کــه شکســتگی ب ــروز نمی دهــد ت خــود ب
ــچ  ــن، م ــا، لگ ــتون مهره ه ــتخوان در س ــی اس ــد؛ پوک می آی
ــی  ــم غذای ــود؛ رژی ــده می ش ــتر دی ــا بیش ــت و دنده ه دس
ــد. ــن عارضــه کمــک شــایانی می کن ــرل ای ــه کنت مناســب ب

زهــرا رســتمی، متخصــص تغذیــه، در گفت وگــو بــا خبرنــگار 
ــدی از  ــا درص ــراد تقریب ــه اف ــت: هم ــه گف ــن زمین ــا، در ای م
پوکــی اســتخوان را تجربــه کرده انــد و در هــر مرحلــه از زندگــی 
ــی کــه  ــن معن ــه ای ــد؛ ب شــکل اســتخوان ها در حــال تغییرن
ــتخوانی  ــت اس ــه باف ــود را ب ــای خ ــی ج ــای قدیم بافت ه
جدیــد می دهنــد؛ نکتــه جالــب توجــه ذخیــره مناســب تراکم 

اســتخوان بــا تغذیــه مناســب در مراحــل رشــد اســت.
ــن  ــن دی از مهم تری ــیم و ویتامی ــه داد: کلس ــتمی ادام رس
مــواد موجــود در بــدن اســت کــه ضــرورت دارد بــرای داشــتن 
اســتخوان های قــوی کلســیم و ویتامیــن دی کافــی در بــدن 

وجــود داشــته باشــد.
 زمان به وجودآمدن پوکی استخوان 

ایــن متخصــص تغذیــه بــا بیــان اینکــه بــدن هــر فــرد میزانی 
از کلســیم را مصــرف می کنــد و میزانــی هــم در شــبانه روز دفع 
می شــود، تصریــح کــرد:  افــراد بــاالی 50 ســال روزانــه 1200 
میلی گــرم کلســیم دفــع می کننــد؛ اگــر افــراد ایــن میــزان را 
از طریــق مصــرف مــواد غذایــی بــه بدن رســاندند که مشــکلی 
نیســت، ولــی اگــر این چنیــن نشــد، مکانیــزم بــدن مــا بــه 
صــورت طبیعــی از ذخیــره اســتخوان برمــی دارد و درنتیجــه 

آرام آرام بــه ســمت پوکــی اســتخوان پیــش می رویــد.
رســتمی افــزود: بســیاری از اعمــال بدن مــا از طریــق دریافت 
ــر  ــرای ه ــیم الزم ب ــزان کلس ــود. می ــام می ش ــیم انج کلس
ــدود  ــر  ح ــاله و جوان ت ــراد 50س ــت؛ اف ــاوت اس ــروه متف گ
1000 میلی گــرم و 11 تــا 18 ســال 1300 گــرم بــه دلیــل رشــد، 
کلســیم الزم دارنــد.وی اذعــان داشــت: هــر لیــوان شــیر بــه 
میــزان 300 میلــی گــرم کلســیم دارد؛ یک کاســه ماســت و دو 
لیــوان دوغ هــم همــان میــزان کلســیم را دارد؛ پــس درنتیجــه 
ــات  ــوان لبنی ــدود 3 لی ــد ح ــال بای ــاالی 50 س ــرد ب ــک ف ی

ــد. ــرف کن ــرب مص کم چ

 چربی لبنیات از جذب کلسیم جلوگیری می کند
ایــن متخصــص تغذیــه خاطرنشــان کــرد: چربــی لبنیــات از 
جــذب کلســیم جلوگیــری می کنــد؛ پــس بایــد همیشــه از 

ــد. ــتفاده کنی ــرب اس ــات کم چ لبنی
رســتمی بــا بیــان اینکــه ویتامیــن دی ســه کار مهــم در بــدن 
انجــام می دهــد، ادامــه داد:  اولیــن وظیفــه آن جــذب 
کلســیم اســت. وظیفــه دوم آن هــم ایــن اســت کــه کلســیم 
جذب شــده را بــه ســمت اســتخوان ها هدایــت می کنــد 
و رســوب می دهــد؛ بــاز جــذب کلســیم از کلیه هــا هــم 

ــت. ــن دی اس ــم ویتامی ــه مه ــومین وظیف س
ایــن پزشــک متخصــص تأکیــد کــرد: اگــر بدن بــه مقــدار الزم 
ویتامیــن دی جــذب نکنــد، حتــی اگــر کلســیم مصــرف کرده 
باشــید، احتمــال ابتــال به پوکــی اســتخوان را خواهید داشــت.

 60 تا 70درصد مردم ایران کمبود ویتامین دی 
دارند

وی بــا اشــاره بــه اینکــه 60 تــا 70درصــد مــردم ایــران کمبــود 
ویتامیــن دی دارنــد، اظهــار کــرد: ایــن عــدد کمــی نیســت؛ 
ایــن کمبــود نه تنهــا از عوامــل مهــم پوکــی اســتخوان اســت، 
ــل  ــن از عوام ــودکان و همچنی ــد ک ــی ق ــل کوتاه ــه عام بلک
اثرگــذار در بســیاری از بیماری هــای دیگــر نیــز شــناخته شــده 

اســت.
ایــن متخصــص تغذیــه ادامــه داد: راه تأمیــن ویتامیــن دی 
ــراد  ــفانه اف ــی متأس ــت؛ ول ــاب اس ــور آفت ــدن ن ــرای ب الزم ب
حاضــر نیســتند روزانــه 10 دقیقــه از نــور مســتقیم خورشــید 
اســتفاده کننــد؛ زیــر پوســت مــاده ای وجــود دارد که بــا ترکیب 

نــور خورشــید بــه ویتامیــن دی تبدیــل می شــود.
ــد در  ــم می توانن ــی ه ــواد غذای ــرد: م ــح ک ــتمی تصری رس

جــذب ویتامیــن دی مؤثــر باشــند؛ ولــی نمی تــوان تخمیــن 
صددرصــد بــرای آن در نظــر گرفــت؛ لبنیــات، مصــرف دو بــار 
ماهــی در هفتــه، مغزهــا شــامل گــردو، بــادام، پســته و... که از 
همــه بهتــر بــادام زمینــی اســت، ویتامیــن دی بــدن را تأمیــن 

می کننــد.
 جذب کلسیم، تأمین ویتامین دی و انجام ورزش

وی افــزود: مهم تریــن نکتــه ای کــه بایــد مــردم بــه آن توجــه 
ویــژه داشــته باشــند، ایــن اســت کــه بایــد کلســیم مصــرف 
ــس از آن ورزش را  ــد و پ ــن کنن ــن دی را تأمی ــد، ویتامی کنن

تــرک نکننــد.
ایــن پزشــک متخصــص تغذیــه بــا اشــاره بــه اینکــه کســانی 
کــه فعالیــت بدنــی کمــی دارنــد و کــم راه می رونــد، کاهــش 
ــژه  ــا به وی ــت: خانم ه ــد، گف ــدا می کنن ــتخوان پی ــم اس تراک
بایــد تأکیــد بیشــتری از آقایــان بــر ســالمت اســتخوان های 
خــود داشــته باشــند. آنهــا بایــد ســعی کننــد به ویــژه در دوران 
جوانــی و میانســالی اســتخوان های قــوی بــرای بــدن خــود 
بســازند؛ چــون در ســنین پس از یائســگی بیش از مــردان در 
معــرض ازدســت دادن تراکــم استخوان هایشــان قــرار خواهنــد 

گرفت.
 از کودکی رعایت کنید

ــی  ــم غذای ــک رژی ــه داشــتن ی ــر اینک ــد ب ــا تأکی رســتمی ب
ــیار  ــر بس ــد تأثی ــی می توان ــدای دوران کودک ــادل از ابت متع
زیــادی در تشــکیل تــوده اســتخوانی داشــته باشــد، تصریــح 
کــرد: اگــر ذخیــره کلســیم در بــدن کافــی نباشــد و در دوران 
بــارداری و شــیردهی زنــان بــه  انــدازه کافــی از شــیر و لبنیــات 
اســتفاده نکننــد، در آینــده احتمــال ابتــال بــه پوکــی اســتخوان 

ــود. ــاد می ش زی

محمدجواد روحانی فر
M.J.Rohani@eskimia.ir

ــاری تنفســی و ویروســی اســت؛  ــک بیم ســرماخوردگی، ی
ــتم  ــزای سیس ــتر اج ــرماخوردگی بیش ــی س ــه ط درنتیج
تنفســی شــامل بینــی، حلــق، حنجــره و ریه هــا دچــار 
ــه  ــرفه، عطس ــاد س ــه آن ایج ــه نتیج ــوند ک ــکل می ش مش
و آبریــزش اســت. همچنیــن طــی ســرماخوردگی عالئمــی 
ــل  ــه دلی ــه بیشــتر ب ــده می شــود ک ــز دی ــد ســردرد نی مانن
درگیــری سینوس هاســت. آنفلوآنــزا نیــز بیمــاری ای شــبیه 
ــا شــدت بســیار بیشــتر و  ــا ب ــه ســرماخوردگی اســت؛ ام ب

ــاد.  ــب زی ت
ــی  ــای ویروس ــر دو بیماری ه ــزا ه ــرماخوردگی و آنفلوآن س
ــن  ــل ای ــا روی عام ــی آنتی بیوتیک ه ــن یعن ــتند و ای هس
بیمــاری تأثیــری ندارنــد. طــول مــدت ســرماخوردگی بیــن 
هفــت تــا ده روز اســت، امــا آنفلوآنــزا می توانــد تــا ســه هفته 

یــا بیشــتر نیــز بــه طــول بینجامــد.
عامــل ســرماخوردگی تعــدادی از ویروس هــا هســتند؛ پــس 
ــد کــه  ــی وجــود دارد. هرچن امــکان رخ دادن آن در هــر فصل
گفتــه می شــود رابطــه علمــی بیــن ســرما و ســرماخوردگی 
وجــود نــدارد، امــا آنچــه در عمــل دیــده می شــود ایــن اســت 
کــه وقــوع ایــن بیمــاری در فصل هــای ســرد بیشــتر اســت.

دربــاره ســرماخوردگی همیشــه ایــن ســؤال وجــود دارد کــه 
آیــا بــه پزشــک مراجعــه کنیــم یــا خیــر؟ آیــا ســرماخوردگی 

ــه خــودی خــود بهبــود می یابــد؟ ب
ــل  ــاوت قائ ــرماخوردگی تف ــزا و س ــن آنفلوآن ــت بی الزم اس
شــویم. آنفلوآنــزا بــا عالئــم شــدید مانند تــب زیاد، خســتگی 

ــم  ــو و ســردرد شــدید و ســایر عالئ ــی، درد شــدید گل ناگهان
ــاری  ــن بیم ــدیدبودن ای ــل ش ــه دلی ــود. ب ــخص می ش مش
حتمــا بایــد بــه پزشــک مراجعــه کــرد و خوددرمانــی نتیجــه 
ــزا و  ــاری آنفلوآن ــرا شــدت بیم ــد داشــت؛ زی ــی نخواه خوب
مــدت طوالنــی آن باعــث می شــود بــدن و سیســتم ایمنــی 
آن دچــار ضعــف شــود و نتوانــد جلــوی ســایر بیماری هــا را 
بگیــرد کــه ایــن فرصــت مناســبی بــرای باکتری هاســت تــا 
شــروع بــه بیماری زایــی کننــد و بــه بــدن به ویــژه سیســتم 
تنفســی آســیب برســانند کــه گاهــی ایــن آســیب ها عمیــق 
و غیرقابــل بهبــود هســتند. پــس دربــاره آنفلوآنــزا بایــد حتما 

بــه پزشــک مراجعــه کــرد.
امــا دربــاره ســرماخوردگی شــرایط متفــاوت اســت. بــدن مــا 
در طــول ســال ممکــن اســت چندبــار دچــار ســرماخوردگی 
ــا  ــی از آن ه ــه بعض ــی متوج ــا حت ــکان دارد م ــود و ام ش
نشــویم. بــه طــور کلــی درمان هــای دارویــی در بهبــود 
ــل  ــن دلی ــه همی ــد؛ ب ــادی ندارن ــر زی ــرماخوردگی تأثی س
ــت  ــدن فرص ــه ب ــرماخوردگی ب ــت در س ــده اس ــه ش توصی
ــا بیمــاری بپــردازد؛ امــا ایــن  ــه ب ــه مقابل ــا خــود ب دهیــم ت
موضــوع چنــد اســتثنا دارد. اگــر ســرماخوردگی بیــش از ده 
روز بــه طــول انجامــد یــا اگــر شــدت آن زیــاد باشــد، طــوری 
ــا ترشــح چــرک زردرنــگ از بینــی  کــه باعــث درد گــوش ی
و گــوش شــود، بایــد حتمــا بــه پزشــک مراجعــه کــرد و در 
ایــن زمینــه خوددرمانــی جایــی نــدارد؛ زیــرا بیمــاری وارد فاز 
ــد  ــده می توان ــای ایجادش ــود و عفونت ه ــی می ش باکتریای
هماننــد آنفلوآنــزا بــه سیســتم تنفســی آســیب های جــدی و 
مانــدگار وارد کنــد. همچنیــن اگــر احســاس کردید بدن شــما 

در مقابــل بیمــاری دچــار ضعــف شــده و توانایــی مقاومت در 
برابــر ســرماخوردگی را نــدارد، بایــد به پزشــک مراجعــه کنید.

امــا اگــر بیمــاری شــما شــامل مــوارد بــاال نمی شــود، 
می توانیــد بــه مــوارد زیــر توجــه کنیــد.

در بهبــود ســرماخوردگی اســتراحت اولیــن اصــل اســت.اگر 
می خواهیــد ســریع تر بهبــود یابیــد، بایــد اســتراحت کنیــد. 
همچنیــن گــرم نگهداشــتن خــود و اســتفاده از مایعــات گرم 
ــاری  ــود بیم ــه بهب ــد ب ــوپ می توان ــبک و س ــای س و غذاه
ــا عســل و  ــرش ب ــوط آب لیموت ــد. مخل ــادی بکن کمــک زی
غرغــره آب نمــک ولــرم در بهبــود گلــودرد نقش مؤثــری دارد. 
ــی  ــوه باعــث کم آب ــکل، قه ــات، ســیگار، ال اســتعمال دخانی
بــدن می شــود و در طــول ســرماخوردگی مشکل ســاز اســت. 
ــت؛  ــم اس ــیار مه ــوب بس ــای مرط ــودن در فض ــن ب همچنی
پــس می تــوان از بخــور بــرای بهبــود بیمــاری اســتفاده کــرد. 
ــا و  ــوان از قطره ه ــی می ت ــی بین ــردن گرفتگ ــرای برطرف ک ب
ــتفاده  ــد روز اس ــدت چن ــه م ــک ب ــاوی نم ــپری های ح اس
کــرد. اســتفاده از آن هــا بیشــتر از چنــد روز توصیه نمی شــود.

ویتامیــن ث نیــز می توانــد تأثیــر کمــی در بهبــودی داشــته 
باشــد کــه می تــوان آن را از میوه هــا بــه دســت آورد یــا 
ــه تهیــه کــرد. در صورتــی کــه  ــه صــورت مکمــل از داروخان ب
ســرفه ها باعــث اذیــت شــما نمی شــوند، مانــع ســرفه کردن 
ــرام  ــه اج ــرفه و عطس ــا س ــدن ب ــد ب ــازه دهی ــوید و اج نش
بیمــاری زا را بیــرون کنــد؛ امــا اگــر ســرفه باعــث درد و 
ــا  ــط آور ی ــربت های خل ــد از ش ــود، می توانی ــوزش می ش س

ــد. ــتفاده کنی ــپکتورانت ها اس ــی اکس حت
 نکات بهداشتی در سرماخوردگی

هنــگام ســرماخوردگی حتمــا مرخصــی بگیریــد و در خانــه 
بمانیــد؛ چــون بــا بیرون رفتــن خــود باعــث گســترش 
بیمــاری در همــه جــا خواهیــد شــد و بدیــن ترتیــب باعــث 
می شــوید تمــام کســانی کــه در طــول مســیر و در محــل کار 
بــا شــما در تمــاس هســتند، بیمــار شــوند. بــرای جلوگیــری 
از ســرایت بیمــاری دســتمال کاغــذی خــود را در محل هــای 
ــداوم  ــور م ــه ط ــود را ب ــت های خ ــد و دس ــی نیندازی عموم

ــد. ــو دهی شست وش
ــت در  ــده اس ــرماخوردگی ش ــار س ــه دچ ــی ک ــا کس ــر ب اگ
ارتبــاط هســتید، رعایــت فاصله مناســب را بکنید و از وســایل 

ــویید. ــود را بش ــت های خ ــد و دس ــتفاده نکنی وی اس
بــرای ســرماخوردگی واکســنی وجــود نــدارد؛ زیــرا بیــش از 
ــرای  ــوان ب ــتند و نمی ت ــل آن هس ــروس عام ــوع وی ــد ن ص
همــه آن هــا واکســن ســاخت؛ امــا بــرای آنفلوآنــزا واکســن 
ــروس محــدود اســت. در  ــد وی ــل آن چن وجــود دارد و عام
واکســن آنفلوآنــزا زمــان تزریــق بســیار مهــم و حیاتــی اســت 
و نمی تــوان آن را در هــر زمانــی اســتفاده کــرد؛ پــس در ایــن 
ــه زدن  ــدام ب ــا پزشــک مشــورت و ســپس اق ــد ب مــورد بای

واکســن کنیــد.

ح کرد:  متخصص تغذیه در گفت وگو با کیمیای وطن مطر

تغذیه اصولی برای درمان پوکی استخوان
جذب کلسیم، تأمین ویتامین دی و انجام ورزش، سه نکته طالیی برای جلوگیری از پوکی استخوان 

 کیمیای وطن گزارش می دهد:

آیا باید سرماخوردگی را درمان کرد؟


