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کنسرت علیرضا طلیسچی
27 اسفند

سالن سیتی سنتر

روز خرید سفره هفت سین
امروز می خواهیم وسایل مورد نیاز 
سفره هفت سین را تهیه کنیم و  

تخم مرغ ها را رنگ کنیم.
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پـرواز در آسمان گرانی ها
  وقتی کالهبرداران در ترافیک خرید بلیط هواپیمایی، الیی می کشند!  

  بر اساس اعالم پزشکی قانونی اصفهان میزان نزاع در میان زنان رشد داشته است 

خشونت های زنانه
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قیمت واقعی نشود، قاچاق 
سوخت ادامه می یابد

رییس انجمن جایگاه داران سوخت استان 
اصفهان:

3

 جدال تیم های فانوس به دست در فوالد 
شهر؛

 پایان سال 97 برای ذوب 
آهن شیرین می شود؟

 خلف وعده مسئوالن نسبت 
به موسسات قرآنی

مدیرعامل اتحادیه تشکل ها و موسسات 
قرآنی مردمی استان مطرح کرد

5

6

  با هدف معرفی آداب و رسوم مردمان دیار زاینده رود صورت 
می گیرد؛

برپایی نوروزگاه نصف جهان
چند روز بیشتر تا پایان سال 97  نمانده است و شهر در این روزهای باقی مانده؛ 
سخت در تکاپو برای پذیرایی از نوروز و استقبال از گردشگرانی است که اصفهان 
را به عنوان مقصد برای گذران تعطیالت انتخاب می کنند.اصفهان به عنوان قطب گردشــگری 
کشور با آثار و بناهای تاریخی متعددی که هزار و 850 اثر آن به ثبت ملی رسیده است و هفت اثر 

صفحه   7آن از جمله میدان امام، کاخ چهلستون، باغ فین کاشان...

آدرس: چهارمحال و بختیاری- بلداجی- خیابان شهید مفتح- جنب 
دبیرستان اسماعیل بختیار

تلفن: 038-34642591                  038-34644311

9001 ISO دارای گواهینامه
دارای گواهینامه TCS روسیه

دارای گواهینامه WYG اتحادیه اروپا
دارای گواهینامه به امضا اساتید

رحمان 1400
منوچهر هادی 

سینما فلسطین، پردیس سینمایی 
چهارباغ، سینما سپاهان

نگارخانه صفوی
حراج آخر سال

17 اسفند الی 15 فروردین
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بيش از يك ماه تــا پايان مهلــت معافيت 
خريداران نفت ايــران از تحريم هاي آمريكا 
باقي مانده است و پاسخ اين پرسش كه آيا اين 
معافيت ها تمديد خواهند شد يا خير، با قطعيت 

بيشتري در حال خودنمايي است. 
ايــن معافيت هــاي 6ماهه بــه خريــداران اصلي 
نفت خام ايــران اجازه مــي دهد با وجــود تحريم 
هاي نفتي آمريكا، بــه واردات نفت از ايــران ادامه 
 دهند. اين تصميــم همزمان با بازگشــت فاز دوم 
تحريم هاي ثانويه آمريكا عليه كشورمان، از سمت 
كاخ ســفيد اتخاذ شــد تا به مدت 6 ماه از تاريخ 5 
نوامبر، خريــداران نفت ايــران از تبعــات تحريم 
هاي نفتي عليه ايران مصون باشــند. در طول اين 
 6 ماه، اين ســوال همــواره مطرح بوده كــه آيا اين 
معافيت ها از ســوي آمريكا تمديد خواهد شــد يا 
خير. برايان هوک مســئول گروه اقــدام عليه ايران 
ديروز مدعی شــد كــه آمريكا معافيــت از تحريم 
های نفتی ايــران را بار ديگر تمديــد نخواهد كرد 
هر چند اين مقام آمريكايــی قاطعيتی در بيان اين 
 حرف نداشــت اما اعالم كــرد كه آمريــكا در حال 
 برنامه ريــزی برای پيــاده كردن نــوع جديدی از 
تحريم های افراد ايرانی است. اين سخنان در حالی 
اعالم شد كه در روزهای اخير رسانه ها خبر از تمديد 
مجدد معافيت های تحريم برای حداقل دو مشتری 
اصلی نفتی ايران داده بودند؛  اليزابت روزنبرگ، مدير 
برنامه انرژی در مركز امنيت جديــد آمريكا و يكی 
از مشــاوران ســابق تحريمها در وزارت خزانه داری 
آمريكا اخيرا به اســپوتنيک گفته است  به نظر من 
آمريكا معافيت چين و هنــد را از خريد نفت ايران 
تمديد می كند چون از نظر اقتصادی و سياسی صفر 
كردن واردات نفت آنها از ايران دشوار است. شرايط 
هند سخت است. اين كشور هنوز صدها هزار بشكه 
نفت ايران را وارد می كند چون پااليشگاه هايش اين 
نفت ســنگين را می خواهند. اين اظهارات در حالی 
بيان شده كه مقامات داخلی كشور مان با اطمينان 
 گفته اند كــه آمريكا چاره ای به جــز تمديد مجدد 
معافيت ها برای هشت كشور ندارد. آنگونه كه  دبير 
اتحاديه صادركنندگان فرآورده های نفتی ايران گفته 
است با توجه به اوضاع فعلی ونزوئال و همچنين رو به 
افزايش بودن نسبی قيمت نفت در جهان، بعيد به نظر 
می رسد آمريكا معافيت های 8 كشور از تحريم خريد 

نفت ايران را تمديد نكند 
و در اين شرايط حتی اگر 
اين معافيت ها ملغی شود 
هم، به نظر می رسد چين 
و هند به اين تحريم ها تن 
ندهند. بحــران در ونزوئال 
ترديد هــا در لغــو كامل 
معافيت ها را افزايش داده 

است. كشــورهای جهان نگران افزايش فروش غير 
رســمی نفت در دنيا هســتند، كاری كه اين روزها 
دولت رســمی ونزوئال برای تامين منابع خود انجام 
می دهد و پيش از اين از ســوی داعش در ســوريه 
صورت می گرفت. كارشناســان اقتصادی معتقدند 
اگر اين نوع فروش نفت در دنيا شــايع شود، ممكن 
است گريزگاه های جديدی برای دور زدن تحريم ها 
برای ايران نيز فراهم شــود. نكته نگران كننده ديگر 
برای آمريكا نوع تعامالت ايران با چين و هند است. 
نيازهای نفتــی و صادراتی اين دو كشــور به ايران 
 و بالعكس موجــب مقاومت اين دو كشــور در برابر 

تحريــم هــای امريــكا 
خواهــد شــد، همچنين 
قطع خريد نفــت از ايران 
بدون شــک موجب ايجاد 
جهــش قيمتــی در بازار 
نفت دنيا خواهد شــد كه 
 با توجه به اثرات روانی آن 
هزينــه  توانــد  مــی 
 های زيــادی را به همراه داشــته باشــد. رويترز در 
هفته های اخير مدعی شده اســت، اياالت متحده 
آمريكا به احتمال قوي معافيت هاي تحريمي براي 
اكثر خريداران نفت خــام ايــران را تمديد خواهد 
كرد. بزرگ ترين خريداران ايــران از جمله چين و 
هند نيز شــامل اين كشــورها خواهند بود اما بعيد 
اســت اين معافيــت ها بــراي كشــورهايي كه در 
طول اين 6 ماه از ايــران نفت نخريــده اند، تمديد 
 شــود.  چين، هند، كره جنوبي و ژاپن پنج كشوري 
بوده اند كــه از فرصت معافيت هاي اســتفاده مي 
كنند با اين حال تايوان، ايتاليــا و يونان با وجود در 

اختيار داشــتن فرصت معافيت ها، ترجيح داده اند 
ارتباط نفتي با ايران نداشــته باشــند. در عين حال 
چين، هند و تركيــه از جمله خريــداران نفت خام 
ايران هستند كه در حال حاضر براي حفظ معافيت 
ها، مذاكراتشــان با دولت آمريكا را قطع نكرده اند. 
به گزارش رويترز، كارشناسان تخمين مي زنند كه 
در حال حاضر چيزي حدود 800 تا 900 هزار بشكه 
در روز از مجموع صادرات نفت خام ايران احتماال به 
تقاضاي چين و هند مربوط مي شــود. سناريوهای 
 ديگر در مورد تمديد تحريم ها مدعی هستند تمديد 
معافيت ها به اين شرط به خريداران نفت ايران اعطا 
مي شود كه ميزان خريدشــان را 20 درصد كاهش 
دهند. به اين ترتيب آمريكا قصــد دارد در 6 ماه دوم 
معافيت از تحريم ها، حدود 250 هزار بشكه از مجموع 
صادرات روزانه نفت خام ايران را كاهش دهد. ميزان 
صادرات نفت خام ايران در حال حاضر، يک ميليون 
و 250 هزار بشــكه در روز اعالم شده است. بنابراين 
دولت ترامپ قصد دارد همزمــان با تمديد معافيت 

ها، فشار بيشتري به خريداران نفت ايران وارد كند.

ترامپ رای کنگره برای لغو 
وضعیت فوق العاده را وتو کرد

رييس جمهور آمريكا نخستين وتوی خود را صادر 
كرده و رای كنگره بــرای لغو وضعيت فوق العاده 
اعالم شده از سوی وی درخصوص تامين بودجه 
ســاخت ديوار مرزی با مكزيک را رد كرد.ترامپ 
اين قطعنامه را »خطرنــاک«، »بی مالحظه« و 
»رای عليه واقعيت« خواند. اين وتو باعث می شود 
كه اين قطعنامه مجددا به كنگــره بازگردد كه 
بدون شک رای كافی برای لغو و ابطال را به دست 
نخواهد آورد. اين بدان معناست كه دستور ترامپ 
برای حالت فوق العاده سر جای خود باقی می ماند.

سناتور چاک شومر، رهبر دموكرات ها در بيانيه ای 
گفت: جای تعجب ندارد كــه رييس جمهور به 

اجرای قانون و قانون اساسی ما بی توجهی كند. 

افزایش تدابیر امنیتی در  
استرالیا 

بنا بر گزارش ها، تدابير امنيتی در سراســر ايالت 
ويكتوريای اســتراليا در پی حمله تروريســتی 
نيوزيلند و در آســتانه روز در های باز مســاجد 
افزايش يافته اســت.پليس ايالــت ويكتوريای 
استراليا طی اطالعيه ای اعالم كرد به دنبال حمله 
تروريســتی خونين روز جمعه در كرايست چرچ 
نيوزيلند تدابيــر امنيتی در سراســر اين ايالت 
افزايش يافته است.وندی اســتين دام، كميسر 
پليس ايالت ويكتوريا، طی ايــن اطالعيه اظهار 
كرد: اينكه حمله تروريستی نيوزيلند تهديدی را 
برای ايالت ويكتوريا در پی خواهد داشت، اثبات 
نشده است. او با اشاره به اينكه اينگونه وقايع باعث 
ترس و نگرانی مردم می شود، تاكيد كرد كه تامين 
امنيت مردم ويكتوريا اولويت نخست پليس اين 

ايالت است.

ترکیه هیاتی برای بررسی حمله 
تروریستی نیوزیلند اعزام کرد

»رجب طيب اردوغان«، رييس جمهوری تركيه 
از اعزام هياتی به نيوزيلند، به دنبال وقوع حمله 
تروريستی در اين كشــور خبر داد. دفتر رياست 
جمهوری تركيه اعالم كرد كه رييس جمهوری 
اين كشــور تصميم گرفته اســت معاون خود و 
»مولود چاووش اوغلو«، وزير امور خارجه تركيه 
را در راس هياتی به نيوزيلند بفرســتد. اردوغان 
بعد از وقوع حمله تروريستی به دو مسجد در شهر 
كريست چرچ كه 50 كشته و ده ها زخمی برجای 
گذاشت، اين حمله و اظهارات عامل آن را شديدا 

محكوم كرد.

تمایل چین برای گفت و گو با 
جیش محمد

چين برای گفت وگو با همه طرف های ذی ربط 
درباره گروه تروريستی »جيش محمد« مستقر 
در پاكستان ابراز تمايل كرد. وزارت خارجه چين 
كه كشــورش هفته پيش با درج نام »مســعود 
اظهر«، ســركرده جيــش محمد در فهرســت 
كميته تحريم هــای داعش و القاعده شــورای 
 امنيت سازمان ملل مخالفت كرد، شنبه با ارسال 
بيانيــه ای برای خبرگــزاری رويتــرز، بارديگر 
مخالفت خود را با قرار گرفتن نــام اظهر در اين 

فهرست اعالم كرد .

به منظور جلوگيری از قطعی برق مجدد
مادورو واحد نظامی ویژه 

تشکیل داد
نيكالس مادورو،  رييس جمهور ونزوئال، روز جمعه 
به منظور حفاظت از تأسيســات زيرســاختی از 
جمله حفاظــت از تأسيســات آب و برق، واحد 
نظامی ويژه تشكيل داد.مادورو در يک سخنرانی 
تلويزيونی اعالم كرد: »فرماندهی دفاع از خدمات 
راهبردی بنيادی برای اطمينان از امنيت، كارايی 

و نگهداری از آن ها، گماشته خواهد شد.«

تدارک برای فشار

دولت امسال بیش از 2 هزار 
تذکر از مجلس گرفت

دولــت دوازدهم در ســال 1397، 2 هزار 
و 947 تذكر از مجلس شــورای اســالمی 
گرفت كــه كمترين آن بــه وزارت دفاع و 
پشــتيبانی نيروهای مسلح بود. علی اصغر 
يوسف نژاد اظهار داشت: بر اساس آمارهای 
موجــود، كمترين تذكــر را وزارت دفاع و 
پشــتيبانی نيروهای مســلح با 33 تذكر 
و بيشــترين تذكر را رييــس جمهوری با 
562 تذكر از مجلس دريافت كرده اســت. 
وی افزود: وزارت جهاد كشــاورزی 319 
تذكر، وزارت راه و شهرسازی 289 تذكر، 
وزارت نيرو 248 تذكر، وزارت كشور 238 
تذكر، وزارت آموزش و پرورش 199 تذكر 

دريافت كردند.

ادعای جدید موساد در 
مورد نیروگاه فردو

اورشليم پست به نقل از يک انديشكده كه 
به فايل های سری موساد دسترسی داشته 
مدعی شده اســت كه نيروگاه فردو ايران، 
قدمت بيشتری از آنچه كه اعالم شده، دارد.

اين موسسه با استناد به اسناد و عكس هايی 
كه به ادعای موساد در ژانويه سال 2018 از 
ايران استخراج كرده است، گزارش داده كه 
نيروگاه فردو دســت كم پنج سال پيش از 

زمان اعالم شده تاسيس شده است.

تشکیل جلسه قضایی پرونده 
ربودن امام موسی صدر 

حضور  با  لبنان  قضايی  عالی  شورای 
و  خانواده ها  وكالی  پرونده،  شاكيان 
حضور برخی وكالی ديگر دادگستری 
برای بررسی پرونده ربودن امام موسی 
صدر و 2 همراهش، شيخ محمد يعقوب 
و عباس بدرالدين تشكيل جلسه داد. در 
اين جلسه شاكيان خصوصی پرونده به 
همراه وكاليشان از خانواده های صدر، 
يعقوب و بدرالدين حضور داشتند. بر 
اساس اعالم موسسه امام موسی صدر، 
جلسه پيشين اين شورا با حضور متفاوت 
جمعی 100 نفره از وكالی دادگستری كه 
حضور خود را برای حمايت از اين قضيه 
 ملی اعالم كردند در 25 ژانويه برگزار شده

 بود.

مجمع تشخیص دو مورد از 
موارد ارجاعی بودجه 98 

را تایید کرد
عضــو مجمع تشــخيص مصلحــت نظام 
گفت: اعضای مجمع از سه مورد اختالفی 
در اليحه بودجه ســال 1398 كل كشور 
در دو مورد نظر مجلس شــورای اسالمی 
را تاييــد كردند و يک مورد نيــز از بودجه 
حذف شد.»مجيد انصاری« درباره آخرين 
تصميمــات اعضــای مجمع تشــخيص 
مصلحت نظام در اليحه بودجه ســال آتی 
اظهار داشــت: ســه مورد اختالفی ميان 
شــورای نگهبان و مجلس شورای اسالمی 
درمصوبه بودجه ســال 98 طبــق قانون 
اساسی به مجمع تشخيص مصلحت نظام 
ارجاع شد كه در جلســه روز گذشته مورد 

بررسی قرار گرفت.
 عضو مجمع تشــخيص مصلحــت نظام 
يادآور شــد: اين مجمع مصلحتــا در دو 
مورد از موارد ارجاعی نظر مجلس شورای 
اســالمی را تاييــد كرد.وی خاطرنشــان 
كرد: ســاز وكاری كه در بند ز تبصره 16 
پيش بينی شــده بود شــامل كسانی بود 
كه بدهی داشــتند و سيستم بانكی بدهی 
آنها را تاديه نكرده است و پيش بينی شده 
 بود كه جرائم آنها بخشــيده شود كه رای

 نياورد.

 مصباحی مقدم
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

عضو فراكســيون نمايندگان واليی مجلس شورای 
اسالمی درباره رويه رفتاری فعلی احمدی نژاد گفت: 
احمدی نژاد مــی خواهد در انقــالب اصالحات به 
عمل بياورد، به اين معنی كــه نمی خواهد انقالب 
را ادامه دهد بلكه می خواهــد در آرمان های انقالب 

تجديدنظر كند. 
محمد جواد ابطحی نماينــده مجلس و عضو جبهه 
پايداری  همچنين تصريح كــرد: آقای احمدی نژاد 
سعی نكرده در مورد اين مباحث شفاف سازی كند و 
بعضی از جمالت وی همانند اين كه »مردمساالری 
يعنی رای مردم« ابهام برانگيز اســت چراكه آقای 
احمدی نژاد خود می داند رای مردم مقبوليت می آورد 
اما مشروعيت نمی آورد؛ . عضو شورای مركزی جبهه 
پايداری در اين خصوص تاكيد كرد: آقای احمدی نژاد 
بايد هر چه سريع تر گفتمان و رويه صحبت خود را 
اصالح كند وگرنه هرچه جلوتر برود، همه مخالفين 
وی و اصالح طلبان او را مخالفت با رهبری می دانند. 

احمدی نژاد نمی خواهد 
راه انقالب را ادامه دهد 

عضو شورای مركزی جبهه پايداری ؛

کافه سیاست

عکس  روز 

غيبت روحانی در 
آخرين جلسه مجمع 
تشخيص در سال 97

احمدی نژاد نمی خواهد راه انقالب را ادامه دهد

پیشنهاد سردبیر:

حجت االسالم مصباحی مقدم عضو مجمع 
تشــخيص مصلحت نظام گفت: اكثر اعضای 
مجمع مخالف پيوســتن به fatf هســتند، 
هرچند كسانی هم هستند كه موافق پيوستن 
ايران به اين لوايح هســتند، امــا تقريبا يک 
سوم نظرشان موافق پيوستن است و دو سوم 
نظرشان مخالف پيوســتن است.مصباحی 
گفت: ما عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام 
هســتيم همين تصميم را هم بايد بر اساس 
مصلحت بگيريم. مصلحت اقتضا می كند كه با 
تاخير تصميم بگيريم آن ها هم چهارماه ديگر 
فرصت داده اند و در ايــن چهارماه هيچگونه 
تغييری در مناســبات بين المللی ما از نظر 
تجــارت و صــادرات و واردات و كانال های 
مالی موجــود رخ نخواهد داد. حتــی بنا به 
 تقاضای نماينــده دولت اين تاخيــر انجام

 شد. 

دو سوم اعضای مجمع 
مخالف پیوستن به FATF است

 غالمرضا کاتب 
نماینده مردم گرمسار در مجلس:

وزير كشور با بيان اينكه انتخابات سال 98 موجب 
انسجام، وحدت و نشــاط سياسی در كشور خواهد 
بود، گفت: قطعاً شرايط سال 98، سخت تر از سال 
97 نخواهد بود. عبدالرضــا رحمانی فضلی با بيان 
اينكه در سال 97 دشمن شــديدترين تحريم ها را 
برای ايجاد نارضايتی در كشــور اعمال كرد، اظهار 
كرد: اما مردم ما بــا اقتدار در برابــر اين تحريم ها 
اســتقامت داشــتند و مقــام معظم رهبــری نيز 
ســاختارهای جديدی را برای عبــور موفق از اين 
مرحله ايجــاد نمودند و همه مســئوالن قوا برای 
تالش مضاعف پای كار آمدند. امروز كه در انتهای 
سال 97 هســتيم می بينيم كه اقدامات دشمنان 
به ويژه آمريكا نتيجه ای نداشــته و آمريكا از درون 
دچار اختالفات بسيار است، با اروپا، چين و روسيه 
نيز مشكالت بســياری دارد و در منطقه نيز دچار 
شكست های بسياری شــده است. در شرايط امروز 
لطف خداوند متعال به كشور ما در استقامت ملت 
 ايران و درايت مقــام معظم رهبــری تجلی يافته

 است.

 شرایط سال 98، سخت تر از 
امسال نخواهد بود

وزير كشور:

نماينده مردم گرمسار در مجلس گفت: تفسير 
شــورای نگهبان درباره مصوبــه ممنوعيت 
نمايندگی بيش از سه دوره مجلس به احتمال 
زياد رد آن است. غالمرضا كاتب هر گونه اظهار 
نظر درباره مصوبه ممنوعيت نمايندگی بيش 
از ســه دوره مجلس را زود هنگام دانســت و 
افزود: تفســير شــورای نگهبان اين است كه 
چون هيچ صراحتی در قانون اساســی برای 
ايجاد محدوديــت در انتخاب مــردم وجود 
ندارد،  از اين رو بعيد می دانم شــورای نگهبان 
با مصوبه مجلس موافقت كند.وی اظهار كرد: 
فقهای شــورای نگهبان معتقدند محدوديت 
در انتخابات مجلس شورای اسالمی و رياست 
جمهوری بايد به صراحت در قانون اساســی 
می آمد و چــون نيامده،  احتمــال رد مصوبه 
مجلس با ممنوعيت نمايندگی بيش از ســه 

دوره مجلس را زياد می دانم .

بعید است مصوبه مجلس 
تایید شود

پیشخوان

بین الملل

  چالش عدم تمديد معافيت های تحريمی برای آمريكا  
واردات ممنوعه با كدهای 

جعلی

مخالف خود را به همراهی با  
دشمن متهم نكنيد

 فاجعه خونين در نيوزيلند

رويترز در هفته های اخیر مدعی 
شده است، اياالت متحده آمريکا 

به احتمال قوي معافیت هاي 
تحريمي براي اکثر خريداران نفت 

خام ايران را تمديد خواهد کرد

عضو هيات مديره كنگره ايرانيان كانادا:
 احتمال استرداد خاوری کم است

بيژن احمدی عضو هيات مديره كنگره ايرانيان كانادا احتمال بازگردانده شدن محمودرضا خاوری مديرعامل 
پيشين بانک ملی را به ايران به علت نبود روابط ديپلماتيک و قرارداد استرداد مجرمين ميان 2 كشور، اندک 
ارزيابی كرد. احمدی در باره علت اينكه قوانين كانادا اجازه اســترداد خاوری به ايران را نمی دهد، گفت: در 
برخی مالقات ها با مقام های كانادايی در زمان دولت جاستين ترودو، پيش از اينكه حكم خاوری قطعی شود، 
آنها اعالم كردند كه كانادا فرد متهم را به كشوری كه در آن حكم اعدام اجرا شود، باز نمی گرداند. احمدی 
با طرح ابعاد تازه ای از پيگيری های صورت گرفته در مورد پرونده خاوری، گفت كه اين نهاد مدنی، در حال 
رايزنی با چند وكيل متخصص است كه در صورت اقدام نكردن دولت كانادا در اين زمينه، از طريق آنان اين 

پرونده را پيگيری كند. 

پاسخگویی به جنجال اخالقی یک نماینده
محمد جواد جمالی نوبندگانی سخنگوی هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس درباره اخبار منتشرشده در 
خصوص صدور حكم سلمان خدادادی نماينده مردم ملكان و رييس كميسيون اجتماعی مجلس، اظهار داشت:  
هنوز اين حكم قطعی نيست. وی افزود: عرف بر اين است كه زمانی حكمی برای نماينده ای صادر می شود، حتما 
به هيأت رئيسه مجلس شورای اسالمی ابالغ می كنند. هيات رئيسه هم معموال رونوشتی از اين حكم به هيات 
نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس ارائه می كنند. سخنگوی هيات نظارت بر رفتار نمايندگان ادامه داد: شايان ذكر 
است حكم سلمان خدادادی رييس كميسيون اجتماعی قطعی نيست؛ چراكه حكمی كه اعالم شده دارای چند 
موضوع است.جمالی نوبندگانی بر همين اساس اضافه كرد: حكم اعالم شده هنوز قطعی نيست و آقای خدادادی 
می تواند اعتراض كند همچنين طی حكم آقای خدادادی، ايشان از تجاوز مبرا شده است . وی همچنين خاطرنشان 
كرد: بر اساس موضوعات مذكور است كه هنوز اين حكم قطعی نشده است و زمانی قطعی می شود كه خدادادی 

اعتراضی بكند و مجدد دادگاه تجديدنظر اعالم نظر و حكم كند.

چهره ها

عليرضا كريميان

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2662 | March  17,  2019  | 8 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



تخم مرغ ارزان می شود
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

واریز عوارض ارزش افزوده 
تحت عنوان نرخ سالمت

صرفا یک واحد درصــد در هر ســال به عنوان 
مالیات ســامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده 
سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت، مستقیماً 
به ردیف درآمدی که برای این منظور در قوانین 
بودجه ســنواتی پیش بینی می گــردد، واریز 
می شــود. صددرصد )100%( منابع دریافتی 
از طریــق ردیف یــا ردیف  هایی که بــرای این 
منظــور در قوانین بودجه ســنواتی پیش بینی 
می شود، به پیشگیری و پوشــش کامل درمان 
افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست 
هزار نفر جمعیت و پایین تر و جامعه عشــایری 
)در چهارچوب نظام ارجاع(، اختصاص می یابد 
و پــس از تحقق هدف مذکور نســبت به تامین 
تجهیزات بیمارستانی با اولویت بیمارستان های 
مناطق توسعه نیافته، مصارف هیات     امنای ارزی 
و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب العاج و افراد 
تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها 
و شهرهای باالی بیست هزار نفر جمعیت اقدام 

شود.
مقابله با فرار مالیاتی

با توجه به اینکه در ســال های اخیر مبارزه با 
جرائم مالیاتی کان و گسترده به عنوان یکی 
از مظاهر و مصادیق مهــم جرائم اقتصادی به 
یکی از راهبردهای اصلی کشــورمان در مسیر 
پیشــرفت و عدالت مبدل شــده است، بدون 
تردید بهره مندی از یــک نظام کیفری کارآمد 
و منسجم در مقابله با جرائم مالیاتی به بهبود 
عملکرد نظــام مالیاتی کمک قابــل توجهی 
می نمایــد. به طور قطع تقویــت نظام کیفری 
حاکم بر رفتارهای مالیاتــی و برطرف نمودن 
خألها و نارســایی های این حوزه کشــور ما را 
در دســتیابی به اهداف تعیین شــده در سند 
چشم انداز و سیاســت های کان اقتصادی به 
ویــژه در تحقق سیاســت های اباغی اقتصاد 

مقاومتی یاری می رساند.

بازار

ژل و فوم اصالح مردانه

افزایش قیمت آجیل  ریشه در 
سیاست های غلط گذشته دارد

عضو هیئت رییســه اتحادیه آجیل و خشــکبار 
اصفهان با بیان اینکه افزایش قیمت آجیل  ریشه 
در سیاســت های غلط گذشــته دارد، گفت: در 
گذشــته تمام محصوالت تولید داخلی بوده اما با 
سیاســت های غلط به منظور ارزانی، این اجناس 
از کشــورهایی مثل چین، ترکیه و هند وارد شد. 
حسین جوانی در ارتباط با وضعیت بازار آجیل و 
خشکبار در آســتانه نوروز اظهار داشت: آجیل از 
پذیرایی های اصلی عید نوروز اســت و هیچگونه 
کمبودی در بازار نیست. وی با اشاره به کم شدن 
اســتقبال مردم از بازارهای نوروزی عنوان کرد: 
شاید االن بازار روال همیشگی را نداشته  باشد اما 
تجربه نشان داده است که اقام خوراکی در آخرین 
روزهای سال خریداری می شود تا برای پذیرایی 
عید تازه تر باشد. عضو هیئت رییسه اتحادیه آجیل 
و خشکبار اصفهان در ارتباط با علل عدم استقبال 
مردم تصریح کــرد: اکنون در جنــگ اقتصادی 
هستیم و ارزش پول ملی ما بســیار کم است؛ از 
طرفی افزایش حقوق قشر حقوق بگیر جامعه ناچیز 
و تمام مردم که زنجیــروار به هم متصل اند تحت 
فشار هســتند و قدرت خرید آنها کم است. وی از 
افزایش 2 تا 4 برابری اخیر قیمت برخی از اجناس 
خبر داد و گفت: 50 درصد اجناس وارد می شوند و 
به نسبت دالر افزایش یا کاهش قیمت دارند؛ البته 
در حال  حاضر که نوســانات ارزی نیست، افزایش 

چندانی نداشته ایم.

توضیحات نماینده کاشان در 
مورد »استان اصفهان شمالی«

نماینده مردم کاشــان و آران و بیدگل در مجلس 
شورای اسامی گفت: بر اساس آن پایه تحقیقی 
که در مرکز پژوهــش ها صــورت گرفت، طرح 
ایجاد استان اصفهان شمالی در مجلس در منظر 
نمایندگان قرار گرفت که البته باید اکنون فرایند 
طبیعی و قانونی خود را در مجلس طی کند تا در 
نهایت در صحن مجلس رای گیری شود. سید جواد 
ســاداتی نژاد درباره طرح تشکیل استان اصفهان 
شمالی گفت: از حدود دو ســال قبل در راستای 
مطالبه مردم منطقه به عنــوان یک آرزوی چهل 
ســاله مبنی بر ایجاد یک استان مستقل، طرحی 
را با 46 امضا به کمیته مرکز پژوهش های مجلس 
ارائه کردیم. نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل 
در مجلس شورای اسامی تصریح کرد: بروکراسی 
اداری چیزی نیســت که ما فقط در شمال استان 
اصفهان با آن مواجه باشــیم بلکه در خود شــهر 
اصفهان نیز مورد اعتراض مدیران و حتی استاندار 

استان نیز قرار گرفته است.

تخم مرغ ارزان می شود
دبیرکل کانون سراســری مرغ تخم گذار با بیان 
اینکه در صورت ادامه روند فعلی، قیمت تخم مرغ 
به زیر 5 هزارتومان می رسد، گفت: دولت صادرات 
را آزاد و تخم مرغ را برای مصــرف کننده قیمت 
 گذاری کند. ســید فرزاد طاکش بــا بیان اینکه 
پیش بینی می شد قیمت تخم مرغ در هفته پایانی 
ســال به دلیل رشــد تقاضا، افزایش یابد، گفت: 
متاســفانه این پیش بینی محقق نشده و قیمت 
این کاال نسبت به یک هفته قبل تقریبا ثابت مانده 
اســت. وی اضافه کرد: حتی پیش بینی می شود 
قیمت تخم مرغ در 2٨ اســفندماه حدود 200 تا 
٣00 تومان ارزان تر شــود ضمن اینکه در صورت 
ادامه روند کنونی پیش بینی می شــود از حدود 
10 فروردین به بعد قیمت تخم مرغ به کمتر از 5 

هزارتومان کاهش یابد.

رییس انجمن پرورش دهندگان قارچ 
خوراکی:

خسارت ۱۸۰۰ میلیارد تومانی 
پرورش دهندگان قارچ در سال 

گذشته
رییس انجمن پرورش دهنــدگان قارچ خوراکی 
گفت: بــا توجه بــه بارش های مناســب افراد در 
مراجعه به جنگل ها، از مصرف و حتی دست زدن 
به قارچ های وحشی اجتناب کنند. محمد حسن 
افشار مجموع خسارت وارده به پرورش دهندگان 
قارچ در سال گذشته را 1٨00 میلیارد تومان اعام 
کرد و گفت: سال گذشــته اطاع رسانی نادرست 
موجب شد هر روز 20 میلیارد تومان خسارت به 
تولیدکنندگان قارچ وارد شود، در حالیکه مصرف 
قارچ پرورشــی هیچ گونه مشــکلی ندارد و تنها 
مصرف قارچ های سمی مشکاتی نظیر مسمومیت 

و... را ایجاد کرد.

فوم اصالح لورآل سری 
 Men Expert

 26,000
تومان

ژل اصالح مردانه ژیلت سری 
 Sensitive مدل MACH3

 40,000
تومان

فوم اصالح مردانه نیوآ مدل 
Protect And Care

 53,000
تومان

رییس انجمن جایگاه داران ســوخت استان اصفهان گفت: تا زمانی 
که نرخ سوخت واقعی نشود، قاچاق ســوخت از استان های مرزی 
همچنان وجود دارد. پیمان کامران در خصــوص اینکه ٨5 درصد 
سوختی که از مرزهای سیستان و بلوچســتان قاچاق می شود و از 
استان هایی همچون اصفهان و تهران با استفاده از بارنامه جعلی به 
این استان وارد می شوند، اظهار کرد: این موضوع ممکن است صحت 

داشته باشــد. به عنوان مثال؛ اگر فردی قصد انتقال وسایل خود به 
زاهدان را داشته باشد، بر اساس بارنامه ای به این منظور، کارت سوخت 
کامیون شارژ می شود، که متاسفانه بعضا با این  بارنامه ها هیچ باری 
جابجا نمی شود و تحقیقی در خصوص این بارنامه انجام نمی شود. 
وی با بیان اینکه میزان سوخت بر اساس پیمایش، در کارت سوخت 
شارژ می شود، افزود: بارنامه هایی براین اساس از سوی موسسه های 

باربری صادر می شود و راننده با کارت سوخت شارژ شده در مناطق 
مرزی از جایگاه ها سوخت گیری می کند، که متاسفانه هیچ کنترلی 
بر این موضوع نیســت.رییس انجمن جایگاه داران سوخت استان 
اصفهان تصریح کرد: این چالش به دلیل عدم نظارت جایگاه ها و یا 
شرکت پخش فراورده های نفتی نیست و بخشی از مشکل ناشی از 

نبود نظارت کافی است که در سیستم پیمایش سوخت وجود دارد.

رییس انجمن جایگاه داران سوخت استان اصفهان:
قیمت واقعی نشود، قاچاق سوخت ادامه می یابد

مرضیه محب رسول

مســافرت ایرانی ها در نوروز همه ساله رکوردهای 
حمــل و نقــل در ایــران را جابجــا مــی کنــد . 
 اســتفاده از خطوط هوایی برای مســافرت یکی از 
گزینه هایی است که اگر چه امسال به دلیل گرانی 
قیمت بلیط هــا از میان انتخاب های بســیاری از 
ایرانی ها حذف شــده اســت اما همچنان بازار داغ 
خریــد و فــروش بلیط هــای هواپیمــا و تورهای 
 داخلــی و خارجــی در آســتانه نوروز داغ اســت.

 بر اساس اعام سازمان هواپیمایی کشور حدود 22 
هزار صندلی ظرفیت پروازهای در نظر گرفته شده 
برای سفرهای نوروزی است عاوه بر این صدها پرواز 
فوق العاده نیز برای درخواست های سفر برقرار شده 
است هر چند این آمار با سال گذشته قابل مقایسه 
نیست سال گذشته در مجموع ۹4۹ فروند نشست 
و برخاســت و 124 هزار و ششــصد و نود اعزام و 
پذیرش مسافر در فرودگاه های بزرگ کشور صورت 
گرفته بود که این آمار نشان از کاهش ٨0 هزار نفری 
مســافران خطوط هوایی در نوروز دارد. گرانی در 
روزهای اخیر البته عاوه بر ریزش مسافران پدیده 
ارزان خری بلیط هواپیماها را هم در پی داشته است 
افرادی که به هر طریق به دنبال خرید بلیط هواپیما 
هستند و در سایت ها و تبلیغات انبوه تاش می کنند 
تا موردهای مورد نظر خود را پیــدا کنند این رویه 
موجب شده تا موج تازه ای از کاه برداری ها و حتی 

گران فروشی به راه بیفتد  .

الیی کالهبرداران در ترافیک خرید بلیط
اگرچــه مقصــود اســعدی ســامانی-دبیرانجمن 
شــرکت های هواپیمایی- اخیرا اعام کرده اســت 
که  قیمت بلیت هواپیما در ایام نوروز افزایش نیافته 
و دامنه نرخ بلیت پروازهــای داخلی خطوط هوایی 
کشور که شامل ســقف و کف قیمت ها می شود، در 
نوروز سال 1٣۹٨ مطابق با نرخ های مصوب آذرماه 
امسال است اما به دلیل فروش چارتری بلیط ها علی 
رغم خط و نشان کشیدن مســئوالن و قیمت های 
باال در این ایام برخی تاش دارند تا بلیط های ارزان 
قیمت را به هر طریق به دست بیاورند این درخواست 

ها البتــه طعمه خوبی بــرای کاه برداران اســت. 
افزایش تقاضا در بازه های زمانی ویژه نظیر ایام نوروز 
1٣۹٨ موجب می شود تا برخی سودجویان از طریق 
ســایت های اینترنتی اقدام به فــروش بلیت جعلی 
هواپیما و یا با هزینه غیرقانونی کنند، مساله ای که 
نیازمند توجه جدی متقاضیان و لزوم راستی آزمایی 

آنان جهت مصون ماندن از خسارت است. 
روز گذشــته پلیس اصفهان اعام کرد که فردی را 
دستگیر کرده اســت  که با درج آگهی فروش بلیط 
لحظه آخری در یکی از ســایت های واســطه گر از 
شهروندان کاهبرداری می کرد. این فرد توانسته بود 

مبلغ هنگفتی از این راه کاهبرداری کند.
چطور از اعتبار بلیط هواپیما مطمئن شوید

متقاضیان خرید بلیت هواپیما می توانند با مراجعه 
به سایت انجمن شــرکت های هواپیمایی و سازمان 
هواپیمایی کشوری از لیســت دفاتر و شرکت های 
خدمات مسافرت هوایی و نیز لیســت دفاتر معتبر 
فروش بلیــت الکترونیکی مطلع شــوند و عاوه بر 
این به دامنــه نرخ بلیت پروازهــای داخلی خطوط 
هوایی کشــور که شــامل ســقف و کف قیمت ها 
در نــوروز ســال 1٣۹٨ کــه مطابق بــا نرخ های 
 مصوب آذرماه ســال جاری اســت، دســت یابند.

 متقاضیان خرید بلیــت اینترنتــی هواپیما باید با 
هشیاری و مراجعه به مبادی فوق عاوه بر اطاع از 
دامنه قیمت بلیت ها در تمامی مسیرهای پروازی، 
ســایت های اینترنتی فروش را اعتبارسنجی کنند 
تا مانع از وقوع خســارات احتمالی و دردسرهای به 
وجود آمده در این زمینه شوند. همچنین مسافران 
می توانند در صورت نیاز و مشــاهده هر گونه تخلف 
در نحوه توزیع و قیمت بلیت هواپیما ابتدا به شرکت 
مربوطه و با شــماره تلفن های اعامی تماس گرفته 
و یا از طریق ســایت ســازمان هواپیمایی کشوری 
و انجمن شــرکت های هواپیمایی شــکایت خود را 
ارسال کنند، عاوه بر این شماره تلفن شرکت های 
هواپیمایی مختلف آورده شــده است که مسافران 
می توانند در صورت نیاز و مشــاهده هر گونه تخلف 
در نحوه توزیع و قیمت بلیت هواپیما به آن مراجعه 

کنند.

پرواز در آسمان گرانی ها
  وقتی کالهبرداران در ترافیک خرید بلیط هواپیمایی، الیی می کشند!  

مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان از آماده باش یگان حفاظت از اراضی استان اصفهان در ایام نوروز ۹٨ خبر داد.
حمیدرضا امیرخانی اظهار داشت: اداره کل راه وشهرسازی در سال ۹۷ تاکنون نسبت به تعداد 6٨ فقره اجرای احکام، 
خلع ید و قلع و قمع به متراژ 51٨ هزار و 5۹٣ مترمربع به ارزش حدود 4٨0 میلیارد ریال نموده است.مدیرکل راه 
وشهرسازی استان اصفهان با توجه به فرارسیدن ایام نوروز و مساعد بودن شرایط برای افراد سودجو و فرصت طلب به 
منظور تجاوز به اراضی ملی و دولتی و تصرف در آنها خواستار اقدامات پیشگیرانه در خصوص تصرفات اراضی ملی و 
دولتی در ایام نوروز شد. وی ادامه داد: در ایام نوروز روزانه 21 اکیپ در کل شهرستانهای تابعه اقدام به گشت زنی و ٣ 
اکیپ از استان  اصفهان نیز هر روزه به کلیه شهرستان ها جهت کنترل و نظارت بر عملکرد گشت ها اعزام می شوند.

آماده باش یگان 
حفاظت از اراضی استان 

اصفهان در ایام نوروز

مدیرکل راه وشهرسازی استان 
اصفهان خبر داد؛

زی
سا

هر
 ش

ه و
را

  عکس روز

 استفاده از مانکن زنده 
در ویترین  لباس فروشی در تهران

در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و بومی سازی صورت گرفت:

 مبادله تفاهم نامه همکاری های علمی و پژوهشی مابین
 دانشگاه  آزاد اسالمی و ذوب آهن اصفهان

همزمان با نوروز 98
75۰ راهداردر جاده های استان اصفهان مستقر می شوند

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان اصفهان از آماده باش ۷50 نیروی راهدار در جاده های 
 استان خبرداد و گفت: این تعداد با 550 دستگاه ماشین آالت سبک و سنگین به مسافران خدمات ارائه 
 می کنند. مهدی خضری افزود: طرح ویژه نظارت و بازرســی نــوروزی اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان از 25 اسفند ماه تا 1۷ فروردین ۹٨ ادامه خواهد داشت. خضری بیان کرد: در آستانه آغاز 
سفرهای نوروزی، امسال نیز مانند سال  های گذشته مجتمع های خدماتی - رفاهی بین راهی استان آماده 
خدمات  دهی به مسافران هستند. وی افزود: تاش مجموعه راهداری و حمل و نقل جاده ای این است که 

سطح خدمات رفاهی در محورهای مواصاتی استان در سال جاری بهبود پیدا کند.

در استان اصفهان یک میلیون و 75۰ هزار هکتار مراتع قرق شده وجود 
دارد

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: در این استان یک میلیون و ۷50 هزار 
هکتار مراتع قرق شده وجود دارد که با اعتبار چهار میلیارد ریالی از اول فروردین تا آخر اردیبهشت حفاظت 
از آن انجام خواهد شد.عبدالرضا مهاجری افزود: جلوگیری از ورود دام قبل از موعد مقرر بدون شک به سود 
مراتع و منابع طبیعی و بویژه خود دامداران و عشایر است، زیرا مراتع غنی برای دامداران عواید بیشتری خواهد 
داشت. وی هزینه احیای هر هکتار مرتع را 2 میلیون ریال اعام و بیان کرد: احیای هر هکتار بیابان 60 میلیون 
و جنگل پنج میلیون ریال هزینه دارد.وی تعداد واحد های دامی عرصه های مرتعی استان را 2 میلیون و 500 
هزار واحد اعام کرد. وی اظهارداشت: یک میلیون و ۷50 هزار هکتار مراتع قرق شده وجود دارد که با اعتبار 

چهار میلیارد ریالی از اول فروردین تا آخر اردیبهشت حفاظت از آن انجام خواهد شد.

راس گیري چــک ، روش 
محاســبه سررسید واقعي 
تعــدادي چک بــا مبالغ 
مختلــف و در تاریخ هاي 

مختلف است.
این برنامه بسیار ساده، روان 
و کاربردی طراحی شده و 
می تواند در ســریع ترین 
زمان ممکن نیاز شــما را 

برطرف کند.

راس گیری چک

شن مالی
معرفی اپلیکی

در راستای تعامل بیشــتر با دانشگاه 
در ســال »حمایت از کاالی ایرانی« و 
عملیاتی شــدن منویات مقام معظم 
 رهبــری و بومــی ســازی، در آیین 
ویژه ای که در محل ساختمان مرکزی 
دانشگاه آزاد اسامی )تهران ( برگزار 
 شــد، تفاهم نامه همکاریهــای بین 
ذوب آهــن اصفهان و دانشــگاه آزاد 

اســامی امضا و مبادله گردید.این تفاهم نامه به منظور گسترش همکاري هاي علمی، 
پژوهشي و آموزشــی و با هدف بهره مندی از ظرفیت های ســخت افزاری و نرم افزاری 
درحوزه های علم و فناوری، بین دانشگاه آزاد اسامی به نمایندگي دکتر محمد مهدی 
طهرانچی رییس این دانشگاه  و شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به نمایندگی مهندس 
منصور یزدی زاده مدیر عامل شــرکت مبادله گردید.هدف از این تفاهمنامه، نظام مند 
کردن فعالیتهای پژوهشی دانشگاه آزاد اسامی در راستای نیازهای شرکت ذوب آهن 
اصفهان در زمینه پایان نامه ها و رساله ها، پروژه های تحقیقاتی و واحدهای فناوری است.
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سخنی با استاندار و فرماندار شهرستان بروجن 

سخنی با استاندار و فرماندار شهرستان بروجن 

پیشنهاد سردبیر:

تحدید حدود عمومی 
12/81 پیرو آگهی نوبتی قبلی و به موجب مــاده 14 قانون ثبت ، تحدید حدود 
امالک و مســتغالت زیر واقع در بخش یک ثبتی شــهرضا به شرح ذیل انجام 

خواهد شد :
یکم : شماره فرعی از 2- اصلی مزرعه فضل آباد

17005- حســینیه محمدرسول اله )ص( به شناســه ملي 14000619893 به 
تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا : ششدانگ یک باب حسینیه 

كه عرصه واعیان وقف مي باشد
دوم : شماره های فرعی از 69- اصلی شاهرضا

344- موقوفه میرزاجعفرخان به شناســه ملي 14000816456 به تصدی اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا : ششدانگ یک قطعه زمین با اعیاني هاي 

احداثي درآن كه عرصه وقف واعیاني متعلق به غیرمي باشد
 345- موقوفه میرزاجعفرخان به شناسه ملي 14000816456 به تصدی اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا : ششدانگ یک باب مغازه كه عرصه وقف 

واعیاني متعلق به غیرمي باشد
346- موقوفه میرزاجعفرخان به شناســه ملي 14000816456 به تصدی اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا : ششدانگ یک باب مغازه كه عرصه وقف 

واعیاني متعلق به غیرمي باشد
 347- موقوفه میرزاجعفرخان به شناسه ملي 14000816456 به تصدی اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا : ششدانگ یک باب مغازه كه عرصه وقف 

واعیاني متعلق به غیرمي باشد
348- موقوفه میرزاجعفرخان به شناســه ملي 14000816456 به تصدی اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا : ششدانگ یک باب مغازه كه عرصه وقف 

واعیاني متعلق به غیرمي باشد
349- موقوفه میرزاجعفرخان به شناســه ملي 14000816456 به تصدی اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا : ششدانگ یک باب مغازه كه عرصه وقف 

واعیاني متعلق به غیرمي باشد
350- موقوفه میرزاجعفرخان به شناســه ملي 14000816456 به تصدی اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا : ششدانگ یک باب مغازه كه عرصه وقف 

واعیاني متعلق به غیرمي باشد
351- موقوفه میرزاجعفرخان به شناســه ملي 14000816456 به تصدی اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا : ششدانگ یک باب مغازه كه عرصه وقف 

واعیاني متعلق به غیرمي باشد
352- موقوفه میرزاجعفرخان به شناســه ملي 14000816456 به تصدی اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا : ششدانگ یک باب مغازه كه عرصه وقف 

واعیاني متعلق به غیرمي باشد
درروز پنجشنبه    29 / 1 / 1398

353- موقوفه میرزاجعفرخان به شناســه ملي 14000816456 به تصدی اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا : ششدانگ یک باب مغازه كه عرصه وقف 

واعیاني متعلق به غیرمي باشد
354- موقوفه میرزاجعفرخان به شناســه ملي 14000816456 به تصدی اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا : ششدانگ یک باب مغازه كه عرصه وقف 

واعیاني متعلق به غیرمي باشد

355- موقوفه میرزاجعفرخان به شناســه ملي 14000816456 به تصدی اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا : ششدانگ یک باب مغازه كه عرصه وقف 

واعیاني متعلق به غیرمي باشد
356- موقوفه میرزاجعفرخان به شناســه ملي 14000816456 به تصدی اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا : ششدانگ یک باب مغازه كه عرصه وقف 

واعیاني متعلق به غیرمي باشد
357- موقوفه میرزاجعفرخان به شناســه ملي 14000816456 به تصدی اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا : ششدانگ یک باب مغازه كه عرصه وقف 

واعیاني متعلق به غیرمي باشد
358- موقوفه میرزاجعفرخان به شناســه ملي 14000816456 به تصدی اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا : ششدانگ یک باب مغازه كه عرصه وقف 

واعیاني متعلق به غیرمي باشد
359- موقوفــه میرزاجعفرخان به شناســه ملــي 14000816456 به تصدی 
اداره اوقــاف و امــور خیریه شهرســتان شــهرضا : ششــدانگ یــک قطعه 
 زمین بــا اعیاني هــاي احداثي درآن كــه عرصه وقــف واعیانــي متعلق به 

غیرمي باشد
360- موقوفــه میرزاجعفرخان به شناســه ملــي 14000816456 به تصدی 
اداره اوقــاف و امــور خیریه شهرســتان شــهرضا : ششــدانگ یــک قطعه 
 زمین بــا اعیاني هــاي احداثي درآن كــه عرصه وقــف واعیانــي متعلق به

 غیرمي باشد
361- موقوفه میرزاجعفرخان به شناســه ملي 14000816456 به تصدی اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا : ششدانگ یک باب مغازه كه عرصه وقف 

واعیاني متعلق به غیرمي باشد
362- موقوفه میرزاجعفرخان به شناســه ملي 14000816456 به تصدی اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا : ششدانگ یک باب مغازه كه عرصه وقف 

واعیاني متعلق به غیرمي باشد
363- موقوفه میرزاجعفرخان به شناســه ملي 14000816456 به تصدی اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا : ششدانگ یک باب مغازه كه عرصه وقف 

واعیاني متعلق به غیرمي باشد
درروز شنبه    31 / 1 / 1398

364- موقوفه میرزاجعفرخان به شناســه ملي 14000816456 به تصدی اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا : ششدانگ یک باب مغازه كه عرصه وقف 

واعیاني متعلق به غیرمي باشد
365- موقوفه میرزاجعفرخان به شناســه ملي 14000816456 به تصدی اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا : ششدانگ یک باب مغازه كه عرصه وقف 

واعیاني متعلق به غیرمي باشد
سوم : شماره های فرعی از 72- اصلی مزرعه دامزاد

40- فاطمه صغري جاوري فرزند حبیب اله وغیره : ششدانگ یک درب باغ
141- فاطمه صغري جاوري فرزند حبیب اله وغیره : ششدانگ یک قطعه زمین 

مزروعي
چهارم : شماره هاي فرعي از106- اصلي مزرعه ارش آباد

550- موقوفه محمد ابراهیم ) آقاكوچک ( به شناســه ملي 14000721445 به 
 تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شــهرضا : ششدانگ یک باب گاراژ 

 ) محــل تعمیــرگاه ( كــه عرصــه وقــف واعیانــي متعلــق بــه غیــر
مي باشد

551- موقوفه محمد ابراهیم ) آقاكوچک ( به شناســه ملي 14000721445 به 
تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا : ششدانگ یک باب مغازه كه 

عرصه واعیان وقف مي باشد
552- موقوفه محمــد ابراهیم ) آقاكوچک ( به شناســه ملي 14000721445 
 به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان شــهرضا : ششدانگ یک باب 
 گاراژ ) محــل تعمیــرگاه ( كــه عرصــه وقــف واعیانــي متعلــق بــه غیر

مي باشد
553- موقوفه محمد ابراهیم ) آقاكوچک ( به شناســه ملي 14000721445 به 
تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا : ششدانگ یک باب مغازه كه 

عرصه واعیان وقف مي باشد
554- موقوفه محمــد ابراهیم ) آقاكوچک ( به شناســه ملي 14000721445 
به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شــهرضا : ششدانگ یک قطعه 
 زمین محصورباســاختمانهاي موجوددرآن كه عرصه وقــف واعیاني متعلق به 

غیرمي باشد
555- موقوفه محمد ابراهیم ) آقاكوچک ( به شناســه ملي 14000721445 به 
تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا : ششدانگ یک باب مغازه كه 

عرصه واعیان وقف مي باشد
درروز دوشنبه    02 / 02 / 1398

556- موقوفه محمد ابراهیم ) آقاكوچک ( به شناســه ملي 14000721445 به 
تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا : ششدانگ یک باب مغازه كه 

عرصه واعیان وقف مي باشد
557- موقوفه محمد ابراهیم ) آقاكوچک ( به شناســه ملي 14000721445 به 
تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا : ششدانگ یک باب مغازه كه 

عرصه واعیان وقف مي باشد
558- موقوفه محمد ابراهیم ) آقاكوچک ( به شناســه ملي 14000721445 به 
تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا : ششدانگ یک باب مغازه و 

زمین متصل به آن كه عرصه واعیان وقف مي باشد
559- موقوفه محمد ابراهیم ) آقاكوچک ( به شناســه ملي 14000721445 به 
تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا : ششدانگ یک باب مغازه كه 

عرصه واعیان وقف مي باشد
560- موقوفه محمد ابراهیم ) آقاكوچک ( به شناســه ملي 14000721445 به 
تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا : ششدانگ یک باب مغازه كه 

عرصه واعیان وقف مي باشد
561- موقوفه محمد ابراهیم ) آقاكوچک ( به شناســه ملي 14000721445 به 
 تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شــهرضا : ششدانگ یک باب گاراژ

 ) محل كارواش ( كه عرصه وقف واعیاني متعلق به غیرمي باشد
562- موقوفه محمد ابراهیم ) آقاكوچک ( به شناســه ملي 14000721445 به 
تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا : ششدانگ یک باب خانه كه 

عرصه وقف واعیاني متعلق به غیرمي باشد
563- موقوفه محمد ابراهیم ) آقاكوچک ( به شناســه ملي 14000721445 به 
تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا : ششدانگ یک باب خانه كه 

عرصه وقف واعیاني متعلق به غیرمي باشد
564- موقوفه محمد ابراهیم ) آقاكوچک ( به شناســه ملي 14000721445 به 
تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا : ششدانگ یک باب خانه كه 

عرصه وقف واعیاني متعلق به غیرمي باشد
565- موقوفه محمد ابراهیم ) آقاكوچک ( به شناســه ملي 14000721445 به 
تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا : ششدانگ یک باب خانه كه 

عرصه وقف واعیاني متعلق به غیرمي باشد
566- موقوفه محمد ابراهیم ) آقاكوچک ( به شناســه ملي 14000721445 به 
تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا : ششدانگ یک باب خانه كه 

عرصه وقف واعیاني متعلق به غیرمي باشد
درروز سه شنبه    03 / 02 / 1398

تعیین و تحدید حدود به ترتیب از ســاعت 8 صبح در محل شروع و انجام خواهد 
شد ، لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین اعالم می 
شود كه در روز و ســاعت مقرر در محل حضور به هم رسانند ، چنانچه هر یک از 
صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع تحدید حدود حاضر نباشند مطابق 
ماده 15 قانون ثبت ملک آنها با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید حدود 
خواهد شد ، اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک كه در موقع مقرر حاضر نبوده 
اند ، مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدید حدود فقط تا 
سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده تعیین تکلیف پرونده های 
معترضی ثبت ، معترض می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به این اداره با تقدیم دادخواست اعتراض خود به مراجع ذیصالح قضائی گواهی 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره ارائه نماید ، ضمنًا چنانچه روز تحدید حدود 
با تعطیلی پیش بینی نشده ای مواجه گردد ، عملیات تحدید حدود روز بعد انجام 

خواهد شد .
تاریخ انتشار : روز  یکشنبه   26 / 12 / 1397

م الف: 414433  سید اسداله موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا
حصر وراثت

12/82 آقای ســید اصغر حجازی دارای شناسنامه شــماره 1190018888 به 
شرح دادخواست به كالسه 3/98  از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده كه شادروان ســید ابراهیم حجازی به شناسنامه 29 
در تاریخ 1397/12/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1- زرنگار نصیری ده یاگائی فرزند حسن قلی به شماره ملی 
2549527291 )همسرمتوفی( 2- ســید محمدرضا حجازی فرزند ابراهیم به 
شماره ملی 5129635841 پسر متوفی 3- سید اصغر حجازی فرزند سید ابراهیم 
به شماره ملی 1190018888 پسر متوفی 4- نرجس بیگم حجازی فرزند ابراهیم 
به شماره ملی 5129610806 دختر متوفی 5- زهرا السادات حجازی فرزند سید 
ابراهیم به شماره ملی 5120015468 دختر متوفی 6- فاطمه السادات حجازی 
فرزند ســید ابراهیم به شــماره ملی 5120100090 دختر متوفی. متوفی به جز 
نامبردگان فوق فاقد ورثه دیگری می باشــد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر كسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه  
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 415723 شعبه دوم 

حقوقی شورای حل اختالف دهاقان )193 كلمه،2 كادر(  

سخن نخســت؛ جناب آقای مهندس عباســی! استاندار 
مردمی و محبوب؛ چندکالمی به نیابت از مردم شریف شهر 
و بخش بلداجی با شما سخن داریم. طبق آمار و مستندات 
موجود مردم شــهر و بخش بلداجی بیشــترین و باالترین 
رای را به رییس جمهور منتخب دادند و یقینا هر سالمی، 
جوابی دارد. مردم شهید پرور شهر و بخش بلداجی نسبت 
به دیگر بخش های این استان از داشــتن امکانات دولتی 
به شــدت در مضیقه اند و گالیه مندند. سال گذشته طبق 
آماری اعالم شده در اسفندماه، شهر بلداجی به عنوان شهر 
بدون بیکار لقب گرفت که خبر پخش شده و مکاتبات آن 
در صدا و سیمای مرکز استان، باشــگاه خبرنگاران جوان 
و اداره صنعت و معدن و تجارت اســتان موجود است. در 
سال 1397متاسفانه به علت گرانی های اخیر از 80 واحد 
تولیدی گز فقط 10 کارگاه فعال است. چرا که گران بودن 
مواد اولیه از جمله : مغز پســته، گلوکز، مقوا و هزینه های 
چاپخانه و.... مانع از حیات کارگاه های تولید گز شده است. 
طبق تحقیق و بررســی و گزارش های مردمی همه ساله 
بیش از 3000نفر کارگر از اقصی نقاط شهرستان و استان 
در این واحد های تولیدی مشــغول بــه تولید گز و عرضه 
این محصول به بازارهای داخلی و خارجی بودند و مشکل 
بیکاری در این شهر نبود بلکه از شــهرهای دور و نزدیک 
هم در این واحدهای تولیدی مشــغول به کار بودند. سوال 
اینجاست چرا مردم بلداجی بیشــتر به شهرهای اصفهان، 
شیراز، تهران، کرمان و سیستان بلوچستان و عسلویه و.... 
مهاجرت می کنند؟ پاســخ مشخص اســت؛ چون در این 
منطقه دیگر کاری نیســت و همه مردم جوانان، نوجوانان 
دست روی دست گذاشته و نظاره گرگران فروشی هستند. 
با جیب خالی حتی پول خرید یک کیلو گوشت یخ زده هم 
نداشته و ندارند. خالصه کالم دولت محترم هم هیچ گونه 

نظارتی و همکاری با مردم منطقه ندارد.
1( مســاله اســتقالل اتاق اصناف بلداجی کــه با امضای 
استاندار قبلی)همکار شــما، جناب ســلیمانی دشتکی، 
معاونــت امور عمرانی اســتانداری، جناب آقــای امیری، 
وزیر اســبق صنعت، معدن ، تجارت، نماینده مردم شریف 

شهرستان بروجن در مجلس، ســرکار خانم دکتر ربیعی و 
دکتر نوریان، نماینده مردم شهرستانهای شهرکرد، سامان، 
بن و مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان( طی نشستی 
در تهران با حضور افراد فوق الذکر و امضای صورتجلسه و 
مصوبه به تایید رسید و متن نامه و صورتجلسه در سازمان 
صنعت، معدن ، تجارت  موجود اســت  و رونوشــت آن به 
شهرستانهای تابعه نیز ابالغ گردیده بود و دستور آن، ابقاء 
اتاق اصناف شهرهای فرخشهر و بلداجی بود که شهرستان 
نیســتند و تا کنون هیــچ گونه کمکی از دولــت دریافت 
نکردند و باری بر دوش دولت نداشــته و ندارند و متاسفانه 
این مصوبه اجرایی نگردید و این دو مرکز در حال حاضر با 
عنوان نمایندگی در شهر های بلداجی و فرخشهر خدمات 
رسانی می کنند چرا که با همیاری بازاریان و کسبه و بدون 
کمک دولت هر دو شهر دارای ســاختمان مستقل و 3 نفر 
نیروی انســانی و خودروی مســتقل بوده و هستند و هیچ 
گونه دستور و پیگیری از طریق دولت در اجرایی شدن این 
مصوبه صورت نگرفت، در حالی که متن این صورتجلســه 
در بیش از 3 روزنامه و 5 هفته نامه محلی توسط اینجانب 
چاپ شــد و تا کنون پاســخی برای اصناف این دو شــهر 

دریافت نشده است.
2(مساله جمع آوری بانک قوامین شعبه بلداجی است که 
با اعالم یک پیامک خشــک و خالی به مشــتریان و ارباب 
رجوع بخش بلداجی در خیابان 15 خرداد بروجن مستقر و 
گشایش یافت. پس چرا سال گذشته که به مردم و مشتریان 
این بانک تسهیالت پرداخت شــد از نظر رتبه شعبه ارتقا 
پیدا کرد اما امسال با وجود مشــکالت اقتصادی مردم که 
همگان بر این موضوع واقف هستیم، در آستانه سال جدید 
این شعبه جمع آوری شهر و بخش بلداجی از داشتن شعبه 

قوامین محروم شد.
3(جمع آوری بانک و باجه بانک رفاه کارگران که با پیگیری 
اعضای شــورای دوره سوم در ســال 1386 به مشتریان و 
مستمری بگیران شــعبه تامین اجتماعی خدمت ارائه می 
کرد. و سپس همزمان با استقرار شعبه تامین اجتماعی در 
مرداد ماه 92 خدمتی ماندگار در این شهر به مردم ارائه شد 

.حدود 3 ماه قبل بانک رفاه کارگران از شهر بلداجی جمع 
آوری و انتقال یافت.ضمناً شــایعه ادغام ادارات آموزش و 
پرورش مناطق بر سر زبانهاســت و منتظر آراءنمایندگان 

مجلس شورای اسالمی می باشد. 
پس خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل ...... متاسفانه 
طی یک ماه گذشته ســه نفر از بهترین جوانان و نوجوانان 
این شهر خودکشی کرده اند. به راستی مسئولین بهزیستی 

و روان شناسان و مشاوران چه راهکارهایی برای جلو گیری 
 از حوادث تلخ و ناگوار این شــهر دارنــد؟ و در این زمینه 

چاره ای اندیشیده اند؟
به قول پروین اعتصامی شــاعر شیرین ســخن، چو علت 

ندانیم شکایت خطاست.
4( استخر شنای سر پوشــیده بلداجی که از سال 1386 
کلنگ آن بر زمین زده و عملیاتی شد هنوز که هنوز است 
پس از گذشــت 11 ســال از عمر مفید آن بر روی جوانان 
مستعد و ورزشــکار و جویای نام بازگشایی نشده است در 

حالیکه 6 استخر شنا همزمان با ساخت این استخر به بهره 
برداری رسیده اند!

5( مساله دانشگاه پیام نور واحد بلداجی، گزارش ها و اخبار 
رسیده حاکی اســت که تنها واحد دانشگاهی مرکز بخش 

بلداجی هم در حال جمع شدن است.
6( مســاله دادگاه بلداجــی که بــا پیگیری مســئوالن و 
مردم این شــهر در ســال 88 در شــهر بلداجی استقرار 
یافت و خودرو و مــکان رایگان به مدت 2 ســال و زمین 
ســاخت دادگاه بــه متــراژ5000 متــر به دادگســتری 
استان اهداء شــد و آغاز عملیات ســاخت در بهمن 89 با 
حضور معــاون برنامه ریــزی اســتانداری معاونت اداری 
مالی اســتانداری اســتان، امام جمعه و بخشدار و اعضای 
شورای اســالمی دوره سوم بر زمین زده شــد و هنوز این 
 ســاختمان با پرداخت اجاره محل توســط مــردم اداره 
می شود و در مخابرات بلداجی مستقر شده است و در این 

مکان به صورت اجاره ای به مردم خدمت می کند.
7(مساله  آماده شدن گزارش حادثه بلداجی در کمیسیون 
امنیت ملی توسط دکتر نوریان نماینده مردم شهرکرد در 
مجلس شورای اســالمی و عضو کمیسیون ملی و سیاسی 
خارجی مجلس دهــم بالتکلیــف مانــد. آب چغاخور با 
انتقال کانال به سفیدشــت انتقال یافت، در حالی که طبق 
گزارشات مسئولین محیط زیست استان و شهرستان، آبی 
در سد چغاخور ذخیره نشده و نیست. در حالیکه کشاورزان 

ما با نبود آب محصولی برداشت نمی کنند.
8(مســاله فاضالب شــهر بلداجی که از ســال 86 ردیف 
 ملی گرفت و هنوز بعد از گذشــت 11 سال از 52کیلومتر 
لوله گذاری در سطح این شهر 4کیلومتر دیگر باقی مانده 
 و تصفیــه خانه فاضــالب در منطقه کلملــگاه بلداجی به 
بهره برداری نرسیده است و آب فاضالب مشکالت عدیده 

ای برای دامداران و کشاورزان منطقه بوجود آورده است.
9(نبود امکانات ورزشــی و رفاهی ســالم بــرای جمعیت 
 30000نفــری بخــش بلداجی کــه از چنیــن امکاناتی 
بی بهره اند. پس جوانان بیکار در کــدام مکان به تفریح و 

تفرج بپردازند و اوقات فراغت خود را بگذرانند.

10(پلیس راه بلداجی مصوب شــده خــودرو و مکان آن 
آماده اســت. از تهران برای بازدید آمده اند.چرا دســتور 
عاجــل بــرای راه انــدازی آن بــه تعویق افتاده اســت. 
گفتنی اســت مردم شــهید پرور شــهر و بخش بلداجی 
در طــول جنــگ تحمیلی بیــش از 70 شــهید و صدها 
جانبــاز و آزاده تقدیــم نظــام جمهوری اســالمی کرده 
اند پس اگر مطالبــه ای دارنــد مطالبه ای بحق اســت. 
 بدیهی اســت بــا توجه به شــاخص هــا و ظرفیــت ها و 
توانمندی های موجود و قابل گســترش در بخش بلداجی 
و پیشینه ظلمی که در زمان ســتم شاهی و در زمینه های 
 مختلف بویژه اســتقرار بخشــداری بر این شهر گذشت تا 
سرانجام در نظام جمهوری اسالمی پس از سالها پیگیری 
و البته با بروز و ظهور برخی تنش ها، اعتصابات و مشکالت 
دیگر، این مطالبه و حق مسلم مردم منطقه محقق گشت، 
چنانچه در موضوع مهــم و حیاتی اســتقرار فرمانداری، 
ظرفیتها و امکانات و توانمندی های این بخش به درستی 
و با معیارهای قانونی و کارشناســی مد نظر قرار نگیرد، با 
توجه به آگاهی و شعورسیاسی _ اجتماعی و سطح علمی 
باالی مردم ایــن منطقه و تجربه تلخی که از گذشــته در 
حافظه تاریخی مردم نقش بسته اســت. پوشیده نیست با 
عنایت به موارد پیش گفته که صحت و درستی آنها مسلم 
است و با توجه به ظرفیت ها و توانمندی ها و امکاناتی که 
بســیاری از آنها منحصر به فرد بوده و در سایر موارد پس 
از مرکز شهرســتان در مرتبه دوم قرار داشته و در مناطق 
دیگر موجود نیســت انتظار جدی می رود در نظام مقدس 
جمهوری اســالمی و بویــژه در زمان اســتقرار و فعالیت 
دولتی خدمتگزار که شعار اساســی آن تدبیر و امید است، 
شاهد برنامه ریزی و اقدامی عادالنه در چهارچوب موازین 
 قانونــی در این زمینه باشــیم و بی گمــان چنین خواهد

بود.
»تو مگو ما را بدان شه بار نیست

با کریمان کارها دشوار نیست«
*خبرنگار زاینده رود در بلداجی، 
علیرضا رحمانی بلداجی
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خشونت های زنانه

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

اخبار

۱۵ دستگاه آمبوالنس مجهز به 
تله کاردیوگرافی وارد مدار 

اورژانس شد
مدیر حوادث و فوریت های پزشــکی اســتان 
اصفهان با بیان اینکه ۵۰ دســتگاه آمبوالنس 
تجهیز شده جدید ســهم استان اصفهان است، 
گفــت: ۱۵ آمبوالنس تجهیز شــده وارد مدار 
خدمت رســانی به مردم شــد.غفور راستین با 
 اشــاره به ورود آمبوالنس های جدیــد به مدار 
خدمت رسانی، اظهار داشت: این آمبوالنس ها 
آخرین ورژن کشور آلمان است که از روز گذشته 
وارد مدار خدمت رســانی شــدند. ۵۰ دستگاه 
آمبوالنس تجهیز شده، ســهم استان اصفهان 
است که تا کنون ۱۵ دستگاه تحویل گرفته ایم، 
قیمت این نوع آمبوالنس یــک میلیارد و 2۰۰ 
میلیون تومان برای وزارت بهداشت و درمان تمام 
شده است.مدیر حوادث و فوریت های پزشکی 
اســتان اصفهان با بیان اینکه اخیرا یک تجهیز 
دیگر به آمبوالنس اضافه شده، گفت: همزمان 
دو طرح در تحــول نظام ســامت طرح 247 
سکته های قلبی و  طرح 724 سکته های مغزی 
انجام شــده اســت. وی ادامه داد: آمبوالنس ها 
به تلــه کاردیوگراف متصل هســتند و از بیمار 
نوار قلب گرفته می شــود و همزمان اتاق فرمان 
نــوار را ماحظه می کند در صورت تشــخیص 
سکته قلبی به بیمارستان های مورد نظر ارجاع و 
آنژیو می شود و مریض عارضه ای از سکته قلبی 
را نخواهد داشت. راســتین تصریح کرد: برای 
بیماران سکته های مغزی ۱4 بیمارستان در نظر 
گرفته شده تا بیماران به آنها ارجاع داده شوند و 
4 ساعت زمان طایی برای نجات بیمار سکته 

مغزی در بیمارستان نیاز است.

دالیل کاهش آمار طالق در 
کشور

یک کارشــناس اجتماعــی گفــت: افزایش 
حساســیت جوانان در انتخاب شریک زندگی 
خود موجب کاهش آمار ازدواج در ایران شده و 
همین امر آمار طاق را نیز کاهش داده است زیرا 
آمار ازدواج های نامطمئن و بدون سابقه ارتباطی 
بسیار کاهش یافته است.ســعید پارسایی فر با 
اشاره به آمارهای منتشر شده از میزان طاق های 
امسال کشــور اظهار کرد: یکی از آمارهای قابل 
توجه امســال کاهش آمار طاق نسبت به سال 
قبل است که این موضوع برای بسیاری از افراد 
تعجب برانگیز شد، زیرا افزایش فشار اقتصادی 
بر مردم صرفا باید آمار طاق را افزایش دهد اما 
این گونه نیســت. وی با بیان اینکه افزایش آمار 
طاق سفید از جمله دالیل کاهش آمار رسمی 
طاق است، افزود: در این نوع طاق زوج حوصله 
شرکت در مجامع قانونی و ثبت طاق ندارند و 
مایل هستند تا با جدا کردن محل زندگی خود 
از یکدیگر پایان زندگی مشــترک شان را رقم 
بزنند. این جامعه شناس ادامه داد: افزایش آمار 
ازدواج های مطمئن در کشور عامل دیگری است 
که نقش مهمی در کاهش آمار طاق داشــته و 
جوانان با حساسیت بیشــتری با مساله ازدواج 
برخورد می کنند تا پس از آن پشیمان نشوند. وی 
با بیان اینکه جوانان اختاف سلیقه ها در موارد 
ناملموس را بهانه ای برای تــن ندادن به ازدواج 
می دانند، گفت: سخت شدن شرایط ازدواج برای 
جوانان به خصوص پسران از دیگر عوامل کاهش 
طاق اســت چرا که توقعات مشترک تا حدی 
افزایش یافته و تنها پسران با شرایط مالی ایده آل 
قادر به گزینش همسر هستند.پارسایی فر افزود: 
عامل چهارم کاهش آمار طاق در کشور افزایش 
آسیب های اجتماعی است که باعث مجرد ماندن 
جوانان کشور شده است و ازدواج های سفید از 
جمله این آسیب هاست. این کارشناس اجتماعی 
یادآور شد: دیگر عامل کاهش طاق، کاهش آمار 
ازدواج به دلیل معنازدایی و ارزش زدایی جامعه 
 از این پدیده مقدس اســت، چرا که وضعیت به 
گونه ای پیش رفته که جوانان از متاهلین علت 
اصلی ازدواج را جویا می شوند و آنها پاسخی برای 

قانع کردن جوانان ندارند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان:
مرکز فروش و ساخت عینک 

طبی غیر استاندارد در اصفهان 
تعطیل شد

مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان از 
تعطیلی مرکز فروش و ساخت عینک طبی غیر 
استاندارد در اصفهان خبر داد.غامرضا صالحی 
گفت: با اعام گزارش معاونت درمان دانشــگاه 
علوم پزشــکی از شکایت شــهروندان مبنی بر 
ساخت عینک غیراستاندارد این مرکز فروش و 
ساخت عینک طبی غیراســتاندارد در اصفهان 
تعطیل شد. وی افزود: پس از تایید کمیسیون 
ماده ۱۱دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و احراز 
تخلف از رییس شعبه حکم بر تعطیلی و توقیف 

وسایل، صادر شد.

بهره برداری از سامانه هوشمند 
ثبت تخلفات

فرمانده انتظامی اســتان از بکارگیری ســامانه 
متحرک و هوشــمند ثبت تخلفات رانندگی در 
خیابان های شــهر اصفهان با اســتفاده از توان 
نخبگان و متخصصان پلیــس راهور و همکاری 
شــهرداری اصفهان خبر داد. ســردار» مهدی 
معصوم بیگی« گفت: استفاده از تجهیزات مدرن 
و هوشمند یکی از اولویت های فرماندهی انتظامی 
استان در حوزه ثبت تخلفات رانندگی است.وی 
افزود: در همین راســتا اولین سامانه متحرک و 
هوشــمند ثبت تخلفات رانندگــی در مجموعه 
پلیس راهور اســتان اصفهان با استفاده از توان و 
تخصص کارشناســان و متخصصان این پلیس و 
همچنین همکاری و تعامل مجموعه اداره حمل و 
نقل و ترافیک شهرداری اصفهان تهیه شده و روز 
گذشته با حضور استاندار اصفهان از آن رونمایی 
شد. این مقام ارشد انتظامی استان اصفهان با بیان 
اینکه این سامانه از سال آینده در شهر اصفهان و 
به مرور در دیگر شهر های استان دیگر بکارگیری 
می شود، گفت: سامانه مذکور بر روی یک دستگاه 
خودروی سواری نصب شده که کارشناسان پلیس 
راهور در آن استقرار پیدا کرده و با تردد در سطح 
شــهر به صورت هوشــمند تخلفات رانندگی از 
جمله تخلفات ساکن، توقف در مکان های پارک 
ممنوع، توقف های دوبله، ســرعت و سبقت غیر 
مجاز، اســتفاده از تلفن همراه و نبستن کمربند 
ایمنــی و ... را ثبت و برای راننــدگان به صورت 
الکترونیکی جریمــه صادر می شــود. فرمانده 
انتظامی استان از دیگر ویژگی های این سامانه را 
ثبت هوشمند تخلف رانندگان به طور همزمان در 
دو طرف خیابان عنوان کرد و گفت: همچنین این 
سامانه قادر است تخلف های خودروهای روبرو و 

از پشت سر خود را نیز ثبت کند.

توقیف انباری با یک میلیارد و 
4۵0 میلیون ریال کاالی قاچاق 

در اصفهان 
رییس پلیس آگاهي فرماندهي انتظامي اســتان 
از کشف محموله ای شــامل انواع کاالی قاچاق 
به ارزش یک میلیــارد و 4۵۰ میلیون ریال خبر 
داد. سرهنگ »سعید ســلیمیان« اظهار داشت 
: کارآگاهــان اداره مبــارزه با قاچــاق کاال و ارز 
 پلیس آگاهي استان اصفهان در ادامه برنامه ها و 
طرح هاي خود بــه منظور کنتــرل و نظارت بر 
انبارهــا و باربري ها، طرح بازرســي از انبارهای 
سطح شهر را اجرایی کردند. وي افزود: در بازرسی 
از یک انبار تعداد ۱6 بســته پاســتیکي انواع 
پوشــاک خارجی، تعداد 4۰ دستگاه جارو برقي 
خارجی، 2 هــزار و 227 عدد انواع نوشــیدني 
خارجی ، 36۰ قالب صابون خارجی ، 348 عدد 
خمیر دندان خارجی ، 24۰ عدد شــیرین عسل 
خارجی ، 3 هزار و ۵4۰ بســته نسکافه خارجی، 
۱۰۰۰ بســته تمر هندي، ۱۰4 بســته آدامس 
خارجــی، 923 قوطي انواع کمپــوت خارجی و 
تعداد 4۱9 قوطي روغن ۵۰ میلي لیتري آرایشي 
خارجي کشــف شــد.این مقام انتظامی با اشاره 
به اینکه مالکان مربوطه مدارک گمرکی را ارائه 
ندادند، بیان داشــت : در ایــن خصوص 4 متهم 
دستگیر و برای اقدامات قانونی به مراجع قضایی 

تحویل داده شدند.

کشف بیش از دو تن مواد 
غذایی غیربهداشتی از مراکز 

تهیه و توزیع استان
رییس بهداشــت محیط مرکز بهداشــت استان 
اصفهان گفت: از ابتدای اسفند تاکنون با اجرای 
طرح بسیج سامت نوروزی این مقدار مواد غذایی 
غیربهداشتی و غیرمجاز از مراکز حساس تهیه، 
توزیع و فروش این استان کشــف و جمع آوری 
شــد. حســین صفاری افزود: همچنین در این 
مدت از فعالیت ۱7مرکز تهیــه، توزیع و فروش 
مواد غذایی با فعالیت غیربهداشــتی و غیرمجاز 
جلوگیری و صاحبان 6۵واحد غیربهداشتی هم 
به مراجع قانونی معرفی و برای 4۱۰واحد متخلف 
هم اخطار بهداشتی صادر شد.وی ۵۵هزار واحد 
حســاس تهیه، توزیع و فروش مــواد غذایی و 
۵7هزار اماکن عمومی این اســتان را زیرپوشش 
نظارت بهداشــتی مرکز بهداشــت این استان 
دانست و گفت: حدود ۱۵۰کارشناس بهداشت 
محیط در قالب حدود 6۰ گروه دونفره ســیار و 
3۰گروه ثابت تا 2۰ فروردین سال آینده از مراکز 
حساس تهیه وتوزیع مواد غذایی شامل رستوران 
ها، فست فودها، طباخی، شیرینی فروش و اماکن 

موقت اقامتی و هتل ها بازدید می کنند.

مدیرعامل اتحادیه تشــکل ها و موسســات قرآنی 
مردمی اســتان اصفهان گفت: امسال، مسئوالن به 
وعده های خود درخصوص حمایت مالی از موسسات 
قرآنی عمل نکردند و هیچ موسسه ای از مقدار بودجه 
تخصیص داده شده راضی نیست.حسین خاکساری 
هرندی درباره کم وکیف فعالیت های قرآنی در سال 
97 اظهار کرد: سالی که گذشــت، به لحاظ اجرای 
برنامه های قرآنی توســط موسســات مردمی سال 
خوبی بود، ولی از لحاظ حمایت های دولتی و بودجه 
 ای باید گفت متاســفانه بودجه هــای دولتی برای 
فعالیت های قرآنی تخصیص پیدا نکرد و مسئوالن 
نیز در این زمینه همکاری ممتازی نداشــتند. وی 
 افزود: موسسات با دست خالی و کمک های مردمی 
فعالیت هــای خوبی انجام دادند، امــا به دلیل عدم 
حمایت های الزم دولتی، کمبود امکانات و بودجه، 
 انتظاری کــه از فعالیت هــای قرآنــی و فرهنگی 
می رفت، محقق نشد. موسسات قرآنی که در بطن 
جامعه ریشه دارند، فعالیت هایی انجام دادند که اگر 
بخش های دولتی همکاری الزم را داشت، با کیفیت 

بهتری انجام می شد.مدیرعامل اتحادیه تشکل ها و 
موسسات قرآنی مردمی استان اصفهان بیان کرد: صدا 
و سیما می تواند تاش گسترده ای برای بهبود کیفیت 
فعالیت های قرآنی انجــام دهد، هر چند برای انجام 
این کار نیاز به بودجه دارد. شهرداری نیز در تبلیغات 
شهری با نصب بیلبورد می تواند کمک شایانی در این 
زمینه داشته باشد که البته این نهاد نیز همانند صدا و 

سیما طلب بودجه می کند. 

مدیرعامل اتحادیه تشکل ها و موسسات قرآنی مردمی استان مطرح کرد

 خلف وعده مسئوالن نسبت به موسسات قرآنی
رییس اداره امور آزمایشــگاه های اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان گفت: از ابتدای امسال 
تاکنون ۵3 روز هوای پاک ، 2۵2 روز قابل قبول، 4۱ 
روز ناسالم برای گروههای حســاس و پنج روز ناسالم 
برای عموم به ثبت رسیده است. بابک صادقیان رییس 
اداره امور آزمایشــگاه های اداره کل حفاظت محیط 
زیست اســتان اصفهان با بیان اینکه بارش ها در پاییز 
و زمستان امسال بر افزایش شمار روز های پاک موثر 
بوده است، اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۵3 روز 
هوای پاک، 2۵2 روز قابل قبول، 4۱ روز ناسالم برای 
گروه های حساس و پنج روز ناسالم برای عموم به ثبت 
رسیده است. وی افزود: در حالی که بررسی و ارزیابی 
آمار کیفیت هوا در مدت مشابه سال 96؛ ثبت ۱2 روز 
پاک، 27۰ روز قابل قبول، 76 روز ناسالم برای گروه های 
حساس، شش روز ناسالم برای عموم و یک روز بسیار 
ناسالم را نشان می دهد. وی خاطرنشان کرد: درحقیقت 
با چند اقدام اساسی در راســتای اجرای طرح جامع 
کنترل کیفی هوا، شمار روز های ناسالم اصفهان به طور 
محسوس کاهش یافت. صادقیان  با بیان اینکه بیشترین 

اقدامات این برنامه در محور های حمل و نقل و مدیریت 
ترافیک، سوخت و بهینه سازی مصرف انرژی، منابع 
ثابت آالینده پیش بینی شده است، اظهارکرد: ارتقای 
ســوخت از یورو دو به یورو چهار، پلمب مشعل های 
مازوت سوز نیروگاه های مجاور شهر اصفهان و همچنین 
ســاماندهی و مکانیزه کردن معاینات فنی خودرو ها 
ازجمله اقدامات مثبتی بود که بر افزایش روز های قابل 

قبول در اصفهان موثر بوده است.

رییس اداره امور آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان:

ثبت ۵۳ روز هوای پاک از ابتدای امسال تاکنون

محیط زیستواکنش

پیش تر ها زمانیکه هنوز آمار زد و خوردهای 
خیابانی تا به این حد بــاال نرفته بود در میان 
دعواها این زنان بودند که حرمتشــان خاتمه 
بخش دعوای مردان می شد و معموال دو طرف به 
احترام حضور زنان از شدت درگیری ها و غلظت 
دشنام ها می کاستند اما حاال بر اساس آنچه آمار 
می گوید زنان یک پای نزاع و دعواهای خیابانی 
هســتند این را می توان از خالل آمار مراجعه 

زنان به پزشکی قانونی هم فهمید . 
بر اساس اعام ســازمان پزشــکی قانونی اصفهان 
38 هزار و 7۵2 نفر از شــهروندان اســتان اصفهان 
طی ۱۱ ماه امســال به دلیل صدمات ناشی از نزاع به 
پزشکی قانونی مراجعه کرده اند. تعداد ۱3 هزار و ۱84 
نفر از مراجعه کنندگان نزاع مراکز پزشــکی قانونی 
استان اصفهان زن و 2۵هزار و ۵68 نفر مرد بوده اند. 
 این آمار اگر چه نشان دهنده ســهم باالتر مردان در 
نزاع ها و مراجعات به پزشــکی قانونی است اما آنچه 
نگران کننده است، رشــد آمار مراجعه زنان در این 
مدت است. بر اساس اعام پزشکی قانونی مراجعات 
نزاع ۱۱ ماه سال 96 34 هزار و 8۰۰ نفر بوده است که 
نشان دهنده باال رفتن آمار نزاع در استان اصفهان است 
و البته سهم عمده این افزایش مربوط به مراجعات زنان 
می شود. بر اساس آمار اعام شده در سال گذشته ۱۱ 
هزار و 246 زن در حوزه نزاع مراجعه داشته اند و این 
آمار در سال جاری به ۱3 هزار و ۱84 نفر رسیده است. 

درگیری و نزاع، از آن دسته آسیب های اجتماعی به 
شمار می رود که با ایجاد اختال در مناسبات، فضایی 
آکنده از کینه و دشــمنی را در میــان افراد به وجود 
می آورد و جامعه را از نظر مادی و معنوی با مخاطراتی 
روبرو می سازد که در سال های اخیر این پدیده همه 
روزه به شکل های مختلفی در آمارها دیده می شود. 
برای زیاد شدن این آمار ناخوشایند دالیل متعددی 
مطرح شده است؛ برخی دالیل البته میان هر دو گروه 
زنان و مردان مشترک است. پیچیدگی های زندگی 
امروزی سبب شده اســت تا افراد دیگر مانند سابق 
صبور نباشــند. عصبانیت، درگیری، خشــم و داد و 

بیداد ، امری عادی تبدیل شده که در رفتار اغلب افراد 
مشاهده می شود.  مسائلی مانند آب و هوای آلوده و 
ترافیک نیز موجب افزایش پرخاشگری شده است و یا 
محرومیت های اجتماعی و ایجاد شکاف های طبقاتی 
آستانه تحمل همه افراد را پایین آورده است اما بخشی 
از این رویه تنها مربوط به مسائلی زنانه است که به نظر 
می رسد در جامعه مرد ســاالر ایرانی سالها سرکوب 
شده اما حاال درآستانه سرریز شــدن است و به این 
دلیل که اصوال در جامعه ما آموزش مسائل و حقوق 
اجتماعی چندان نهادینه نشده است زنان برای رسیدن 
به چیزی که حق خود می دانند به خشونت متوسل 

می شوند . همچنین بخش مهمی از رفتارهای ناهنجار 
زنانه در جامعه را می توان مربوط به افزایش ناکامی 
آنها در ســطح جامعه مربوط دانست. به صورت کلی 
یکی از دالیل پرخاشگری ناکامی است، چرا که افراد 
گاهی برای رسیدن به اهداف خود با موانعی برخورد 
می کنند که منجر به پرخاشگر شدن آن ها می شود 
محدودیت ها و رفتارهای تبعیض آمیز با رفتارهایی 
مانند رانندگی زنان و یا استفاده از فضاهای همگانی 
مانند پارک موجب می شود تا زنان برای دفاع از حق 
خود و رفع ناکامی ها و خشونت ها ی رفتاری و کامی 
زنان به خشونت متوسل شوند. بسیاری از پرونده ها 
و شــکایت از نزاع خیابانی زنان نیز بخشی مربوط به 
پدیده ناهنجار گسترش فحاشی در جامعه می شود 
که البته زنان اصوال ابزاری برای دفاع  ازخود در برابر 
 آن ندارند و یا راه های برخورد درست با آن را آموزش 
ندیده اند به همین دلیل خشــونت هــای رفتاری را 
به عنوان ســاده ترین راه دفاع از خود و نشان دادن 
قدرتشان بر می گزینند.  شمار زیاد پرونده های جرم 
و نزاع که از سوی قوه قضاییه رسانه ای می شود، نشان 
می دهد وضعیت نزاع در کشور نگران کننده است. اغلب 
افرادی که درگیر این مسائل شده اند از نظر اجتماعی و 
تحصیات در سطح باالیی قرار دارند. صحنه های نزاع 
اصوال بر سر مسائل پیش پا افتاده همچون بوق زدن، 
جای پارک یــا اینگونه موارد ســطحی رخ می دهد و 
تسری خشونت های رفتاری در میان زنان بدون شک به 
زودی به کودکان نیز سرایت خواهد کرد که این مساله 

عواقب ویرانگری بر جامعه خواهد داشت.

خشونت های زنانه

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسامی گفت: 
کارتخوان های پزشــکان به هیچ عنوان جهت بررســی مالیات 
رصد نمی شود، زیرا هنوز زیر ســاخت های آن تعبیه نشده است.

حسین علی شــهریاری پیرامون آمارهای اعام شــده درباره فرار 
مالیاتی پزشکان در کشور، گفت: در هر صنفی ممکن است درصد 
ناچیزی از افراد دســت به هنجارگریزی بزنند، اما اخیرا متاسفانه 

آمارهای غیر منطقی درباره فرار مالیاتی پزشکان منتشر شده که 
ناجوانمردانه و کذب است. وی افزود: در هفته گذشته کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس شورای اسامی میزبان مسئوالن وزارت 
بهداشــت و درمان، سازمان امور مالیاتی کشــور و مرکز پژوهش 
مجلس شورای اسامی بود که در این جلسه هیچ مدرک معتبری 
مبنی بر آمارهای فرار مالیاتی پزشــکان در این جلسه ارائه نشد.

شهریاری تاکید کرد: به همین منظور بنا بر این شد که کمیته ای با 
هدف بررسی این آمار شکل بگیرد که به طور دقیق آمار اعام شده 

در صحن علنی را بررسی و نتیجه آن را به رسانه ها اعام کنند.
 وی تصریح کرد: با ارائه این آمار غلط، اعتمــادی که بین مردم و 
پزشکان است از بین می رود. و اتهاماتی که در این باره به پزشکان 

نسبت داده شده، درست نیست. 

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی:
کارتخوان، نقشی در محاسبه مالیات پزشکان ندارد

  بر اساس اعالم پزشکی قانونی اصفهان میزان نزاع در میان زنان رشد داشته است 

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه ارز مورد نیاز برای تامین دارو در نظر گرفته شده و 
نگرانی در این زمینه نداریم، گفت: افزایش قیمت دارو به غیر از افزایش سنواتی 
بین ۱۰ تا ۱۵ درصد نخواهیم داشت که البته با حمایت بیمه ای فشاری بر دوش 
مردم نخواهیم داشت.سعید نمکی اظهارداشت: ارز مورد نیاز برای تامین دارو 
در نظر گرفته شــده و نگرانی در این زمینه نداریم. وی افزود: برای سال آینده 
همچنین برای داروی بیماران خاص و صعب العاج مشکلی نداریم و در مورد 

قیمت دارو  ارز دارویی بر مبنای 42۰۰ تومان باید محاسبه شود و دولت و بانک 
مرکزی پذیرفته اند. وزیر بهداشت ادامه داد: افزایش قیمت دارو به غیر از افزایش 
سنواتی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد نخواهیم داشت که البته با حمایت بیمه ای فشاری 
بر دوش مردم نخواهیم داشت وزیر بهداشت در ادامه با اشاره به اینکه ما جزو 
افسرده ترین جوامع جهان هستیم، گفت: برنامه های فرح زا در کشور ما کمتر از 

ماتم زا است و باید به نشاط مردم توجه کنیم .

نگرانی در زمینه تامین خبر
دارو نداریم

وزیر بهداشت اعالم کرد

شرکت طرح تجارت نوین اسپادان ) یار آشنا ( با استفاده از ظرفیت های زیر 
ساختی خود با همکاری سازمان میراث فرهنگی  ، صنایع دستی وگردشگری 
و کانون صنفی کارگری راهنمایان گردشگری کشور در راستای استفاده 
بهینه از امکانات گردشگری کشور با شــعار» گردشگری آسان وبه صرفه 
«و با اســتفاده از تجربیات راهنمایان خبره گردشــگری  ، در قالب ایجاد 
 یک مرکز تماس گردشــگری ، گام مهمی در این حوزه برداشته و خدمات 
حرفه ای گردشگری به صورت مشاوره وارائه سرویس های خدماتی متنوع 

در تمام گســتره جغرافیایی کشور به گردشــگران داخلی و خارجی ارائه 
 نماید . مهندس احسان فهامی  مدیر عامل این شرکت با اعام این مطلب 
افزود : با توجه به فرارســیدن سال نو سامانه گردشــگری ایران در طول 
24 ساعت شبانه روز توســط راهنمایان گردشگری و به صورت دورکاری 
پاسخگوی تمام نیازهای حوزه گردشــگری تماس گیرندگان می باشند و 
توانمندی ارائه خدمات به زبانهای مختلف را خواهند داشت تا خدمات بهتری 
به گردشگران خارجی نیز داشته باشــند . وی اظهار داشت : آینده ، کانون 
اصلی توجه و ایده آل گردشگری امروز است که از مرزهای پیش پا افتاده 

فردی خود فاصله گرفته و به یک بستر اجتماعی قدرتمند تبدیل خواهد شد 
، بستری که تمام افراد جامعه به دلیل نفع بردن از مزایای پایدارش ، آن را 
به رسمیت خواهند شناخت و در جهت پایداری هرچه بیشتر آن خواهند 
کوشید . فهامی گفت : ما با اســتفاده از شماره 9922۱7۱7  در همه جای 
ایران اسامی مان از شرق تا غرب واز شمال تا جنوب همراه شما خواهیم بود 
. مدیر عامل شرکت طرح تجارت نوین اسپادان در خصوص نحوه استفاده از 
این سامانه گفت :  با استفاده از شماره 9922۱7۱7 در حال حاضر مشترکین 
سیم کارت های همراه اول می توانند از خدمات این سامانه بهره مند گردند .

برای نخستین باردر کشور 
سامانه مشاوره گردشگری ایران باشماره 9922۱7۱7 به اجرا درآمد 

 بهمن توکلی فرد

پریسا سعادت
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ایکاردی با اینتر به پایان خط 
رسید

کاپیتان پیشین اینتر بعد از اتفاقات اخیر دوست 
ندارد که به تیم برگردد و 
خود را آماده جدایی 
از نرآتــزوری در 
تابستان می کند. 
به گزارش کوریره 
دلو اسپورت، مائورو 
ایکاردی یک ماه پیش 
بود که با اسپالتی به مشکل خورد و همین باعث 
شد که در نهایت بازوبند کاپیتانی از او گرفته شود 
و از تیم هم کنار گذاشته شود. با وجود این که 
سرمربی اینتر پیش از این تاکید کرد که مشکل 
ایکاردی حل شده و او به زودی به تیم بر می گردد 
اما ظاهرا اتفاقات دیگری در حال رخ دادن است.

روزنامه کوریره دلو اسپورت ایتالیا اعالم کرد که 
ایکاردی با اینتر به پایان خط رسیده و مشکل او 
با این باشگاه ایتالیایی حل نخواهد شد. به نوشته 
این روزنامــه معتبر ایتالیایی ایــکاردی بعد از 
اتفاقات اخیر که منجر به گرفتن بازوبند کاپیتانی 

از او شد، دیگر نمی خواهد با اینتر ادامه دهد. 

لوییس سوارز:
 جرارد من را متقاعد به ماندن 

کرد
لوییس سوارز، مهاجم سابق لیورپول، از تالش 
اســتیون جــرارد برای 
مانــدن وی در این 
تیم سخن گفت.

ســوارز در ســال 
2013 در آستانه 
انتقالی 40 میلیون 
یورویی به آرسنال قرار 
داشت اما در نهایت در آنفیلد ماندنی شد و یک 
سال بعد به بارسلونا ملحق شد. حاال سوارز دلیل 
رد پیشنهاد آرسنال در آخرین لحظات را فاش 
کرده است.لوییس سوارز گفت: »گرچه موفق به 
کسب سهمیه جام یوفا شده بودیم، اما فصل برای 
ما بد تمام شد. قصد داشتم راهی آرسنال شوم اما 
جرارد به من گفت اگر امسال در لیورپول بمانی، 
فصل بعد راهی بایرن، بارســلونا یا رئال مادرید 
خواهی شد، پس یک ســال دیگر هم در آنفیلد 
بمان زیرا انتقال به آرســنال پیشرفتی برای تو 

نخواهد بود.«

هشدار کمیته اخالق به متخلفان 

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

ووریا غفوری ، مدافع تیم فوتبال اســتقالل در خصوص اینکه به 
جام جهانی نرفت گفــت: بدترین خاطره ورزشــی من نرفتن به 
 جام جهانی بود چون خیلی زحمت کشــیدم و تک تک لحظات 
زندگی ام را گذاشتم تا به جام جهانی بروم.واقعا دلیلش را نمی توانم 
بگویم چون نمی دانم دلیلش چه بود که یک بازیکن با آن آمار در 

لیست نبود. به نظرم سلیقه کی روش بود. 

نبود من در جام جهانی اشتباه بود
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تراکتوری ها به تعطیالت 
نوروزی رفتند

کادرفنی تیم فوتبال تراکتورســازی تبریز پس 
از پیروزی این تیم مقابل تیم پدیده شــهرخودرو 
و صعود سرخ پوشــان تبریزی به صــدر جدول، 
تمرینات این تیم را تا روز ســوم فروردین ماه 98 
تعطیل کــرد. همچنین جرج لیکنز، ســرمربی 
بلژیکی تراکتورســازان نیز در ایــن مدت برای 
گذراندن تعطیالت خود به کشــورش سفر کرد و 
طبق برنامه قرار است روز دوم فرودین ماه به ایران 
بازگردد و از روز سوم فروردین تمرینات تیمش را 
زیر نظر بگیرد.لیکنز پیــش از تعطیلی تمرینات، 
برنامــه تمرین انفــرادی را در اختیــار بازیکنان 
تراکتورسازی قرار داده و تاکید کرده است بازیکنان 
باید در طول تعطیالت آمادگی بدنی خود را حفظ 
کنند. تیم تراکتورسازی در هفته بیست و سوم لیگ 
برتر روز شنبه 10 فروردین ماه به مصاف استقالل 

خوزستان خواهد رفت.

دلیل عجیب لغو دربی بغداد
 قرار بود روز جمعه حساس ترین رقابت باشگاهی 
در عراق بین دو تیم الزورا و نیرو هوایی که به دربی 
بغداد و نیز ال کالسیکوی فوتبال عراق مشهور است 
برگزار شود.این دیدار قرار بود در ورزشگاه الشباب 
در شهر بغداد برگزار شود که 34 هزار نفر گنجایش 
داشته است ولی بعد از ورود بیش از حد تماشاگران 
که بدون بلیت توانسته بودند وارد ورزشگاه شوند، 
شرایط امنیتی بسیار سخت شده بود و به همین 
خاطر مسئوالن عراقی تصمیم گرفتند که این دیدار 
را لغو کنند و به زمان دیگری موکول کنند.الزورا 
این هفته توانست در لیگ قهرمانان الوصل را با ۵ 
گل شکست دهد. این اولین دیدار لیگ قهرمانان 
آسیا بود که در خاک عراق برگزار می شد. این تیم 
که با یک بازی کم تر در رده چهارم جدول رده بندی 
لیگ عراق قرار دارد، همواره رقابت نزدیکی با تیم 

نیرو هوایی در فوتبال عراق داشته است.

در حاشیه

بهداد سلیمی تست دوپینگ داد
باوجود اینکه بهداد سلیمی پس از کسب مدال 
طالی در بازی های آســیایی جاکارتا از دنیای 
قهرمانی خداحافظی کرد، اما چون این وزنه بردار 
هنوز بازنشســتگی اش را به فدراسیون جهانی و 
متعاقبا وادا اعالم نکرده اســت، هنوز نامش در 
لیســت آژانس بین المللی ضد دوپینگ است.به 
همین منظور سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ 
همچنان نــام او را از حوضچه آنتــی دوپینگ 
خارج نکرده اســت و صبح  دیروز بار دیگر از وی 
تست دوپینگ گرفته شد. اخیرا مناقشاتی بین 
سلیمی و فدراسیون وزنه برداری مبنی بر اعالم 
بازنشستگی و امضای نامه بازنشستگی اش بوجود 
آمده است که طرفین یکدیگر را در این امر مقصر 
می دانند. سلیمی معتقد اســت فدراسیون نامه  
مکتوب برای او ارسال نکرده است، اما 
در مقابل فدراسیون وزنه برداری اعالم 
کرده است که تا کنون 2 مرتبه نامه 
بازنشستگی را برای سلیمی ارسال 

امــا وی تمایلی به کــرده، 
ی  مضــا آن نداشــته ا

است.

منهای فوتبال

پیشخوان

 معارفه صدر نشــین 97؛ 
تهران- شمال امروز قفل است با رای اعضای مجمع فدراســیون جودو، آرش میراسماعیلی به 

عنوان رییس این فدراسیون برای 4 سال آینده انتخاب شد.
مجمع انتخاباتی فدراســیون جــودو برای انتخــاب رییس این 
فدراسیون به ریاست محمدرضا داورزنی معاون ورزش قهرمانی 
وزارت ورزش و جوانان برگزار شد و در پایان آرش میراسماعیلی 

بــا 32 رای از 43 رای ماخوذه به عنوان رییس این فدراســیون 
انتخاب شــد.عبداهلل جعفری، امیرحسین سیاحی، توفیق کابلی 
و آرش میراســماعیلی 4 کاندیدای حاضــر در انتخابات بودند.
پیش از برگزاری مجمع ابوالفضل حیدریان، مازیار ناظمی، داود 
میقانی و منصور عبــدی انصراف خود را از حضــور در انتخابات 

اعالم کرده بودند و مهدی درخشــنده نیــز در جریان برگزاری 
مجمع به نفع میراسماعیلی انصراف داد.محمد درخشان رییس 
پیشــین این فدراســیون به دلیل ابالغ قانون منع ادامه فعالیت 
 بازنشســتگان مجبور به کناره گیری از ریاســت این فدراسیون

 شد.

با برگزاری انتخابات فدراسیون جودو؛
آرش میراسماعیلی، رئیس فدراسیون جودو شد

رقابت های هجدهمین دوره مســابقات لیگ برتر 
در ســال جاری عصر امروز با برگزاری دو دیدار به 
پایان می رســد که در یکی از دیدار ها، تیم ذوب 
آهن در ورزشگاه فوالد شهر میزبان تیم قعرجدولی 

استقالل خوزستان است.
در چارچوب رقابت های فصل جــاری لیگ برتر، 
هفته بیســت ودوم؛ سبزپوشان اصفهانی در حالی 
مقابل آبی پوشان اهوازی صف آرایی می کنند که 
هفته گذشته موفق شدند بعد از 13 هفته ناکامی، 
مقابل یکــی از مدعیان قهرمانی بــه یک پیروزی 
ارزشمند دست یابند. شاگردان علی رضا منصوریان 
 که بعــد از برتری مقابــل پدیده بــرای برگزاری 
دیدار هــای مرحله گروهی لیگ قهرمانان آســیا 
 راهی امــارات شــدند، در یک بازی حســاس و 
نفس گیر تیم النصر عربستان را با نتیجه سه بر دو 
از میان برداشتند تا بهترین عملکرد نماینده های 

ایران در این بازی ها را به نام خود ثبت کنند.
نمایش سبزپوشــان در 2 بازی  قبلی نشان دهنده 
تغییر سبک و سیستم بازی آنها نسبت به گذشته 
اســت. ذوبی ها برخالف نیم فصل نخســت سعی 
دارند که به جای ارائه یک فوتبــال مالکانه ، بازی 
واکنش گرایانه ای را در پیش بگیرند و با پرسینگ 
شــدید بازیکنان حریف در میانه میدان، دست به 
حمالت ســریع زده و با استفاده از خألهای دفاعی 
تیم مقابل موقعیت ســازی کنند. برنامه شاگردان 
منصوریان برای رسیدن به گل، استفاده از پاس های 

عمقی، ضربات ایستگاهی، شــوت های از راه دور و 
ارسال از جناحین است.

ذوبی ها که این روز ها در بهترین شــرایط روحی 
و روانی قرار گرفته اند در شــرایطی به مصاف تیم 
استقالل خوزستان می روند که برای بهبود وضعیت 
خود در جدول رده بندی نیاز مبرمی به کسب سه 
امتیاز این دیدار دارند تــا بتوانند خود را از منطقه 

فانوس نشین دور کنند. 
تیم ذوب آهــن هم اکنون با دو بــازی کمتر با 18 
امتیاز در رده سیزدهم جدول رده بندی قرار گرفته 
اســت و اگر شــاگردان منصوریان موفق به کسب 
پیروزی در این دیــدار خانگی شــوند، اولین برد 

این تیم در فصل جاری رقابت هــای لیگ برتر در 
ورزشگاه فوالد شهر رقم می خورد و آنها با بهترین 
حالت روحی و روانی آماده برگزاری دربی اصفهان 

در ششم فرودین سال 98 می شوند.  
در آن سو تیم استقالل خوزســتان که هم اکنون 
با 10 امتیاز در قعر جــدول رده بندی جای گرفته 
اســت یکی از جدی ترین مدعیان سقوط به دسته 
پایین تر اســت که از 21 بازی برگزار شده در این 
دوره از رقابت ها تنها توانســته به 3 برد دست یابد 
و 7 مساوی و 11 شکست در کارنامه این تیم ثبت 

شده است.
 بــرای آبی پوشــان اهــوازی که در شــش هفته 

قبلی رقابت هــای لیگ برتــر در 4 دیدار متحمل 
شکست شده اند، کســب یک امتیاز از این دیدار 
 نیز حائز اهمیت بوده و به راحتی اجازه باز شــدن 
دروازه شــان را به ذوبی ها نمی دهند و شاگردان 
علی منصور برای پیروزی در این بازی راه دشواری 

در پیش دارند.
تیم ذوب آهــن در این دیــدار رحیــم زهیوی و 
محمدرضا خلعتبــری را به دلیــل مصدومیت در 
اختیار ندارد اما سبز پوشــان در این بازی محروم 
ندارنــد؛ ایوب کالنتــری و میثم شــاه مکوند زاده 
 از اســتقالل خوزســتان محرومــان ایــن دیدار

 هستند.
ذوب آهن و استقالل خوزســتان تاکنون 11 بار در 
رقابت های لیگ برتر به مصاف هم رفته اند؛ در این 
بین ذوب آهن 4 بار و استقالل خوزستان ۵ بار پیروز 
شده اند و دو دیدار نیز با تســاوی به پایان رسیده 
است. در ۵ دیداری که ذوب آهن در اصفهان میزبان 
استقالل خوزستان بوده اســت 3 دیدار با پیروزی 
ذوب آهن و 2 دیدار با نتیجه تساوی به پایان رسیده 
است تا بر خالف دیدارهای دو تیم در خانه استقالل 
خوزســتان، ذوب آهن در اصفهان آمار خوبی برابر 

آبی ها داشته باشد.
گفتنی اســت دیدار تیم های ذوب آهن و استقالل 
خوزســتان از ســاعت 1۶ و 30 دقیقــه  امروز در 
ورزشگاه فوالدشهر برگزار می شــود که علی رضا 
فغانی به همراه محمد راهی، حمید نادری بلداجی، 
ســعید رحیمی مقدم قضاوت این دیدار را بر عهده 

دارند .

 پایان سال 97 برای ذوب آهن شیرین می شود؟
 جدال تیم های فانوس به دست در فوالد شهر؛

پرسپولیس؛  سپیدرود- 
امروز ساعت 16:30؛ پرواز به 

صدر

 آنچه پروفســور دارد؛ 
لیکنز، قلعه نویی و شفر ندارند؛ 
برانکو بی خیال ترین مدعی 

لیگ برتر!

 دست سپاهان به تراکتور 
نرسید

هشدار کمیته اخالق به متخلفان 
کمیته اخالق در مورد نظارت دقیق روی هفته های پایانی لیگ برتر و لیگ دسته اول به متخلفان هشدار 
داد. در این اطالعیه ضمن اشاره و تایید دستگیری اخیر دو نفر از اشخاصی که قصد پرداخت پول و تبانی 
در مســابقه فوتبال را داشتند توســط مامورین پلیس آگاهی، اعالم می دارد که در این مقطع حساس و 
سرنوشت ســاز رقابت های لیگ برتر و لیگ یک و ... و شرایط جدول مســابقات اعالم می دارد که کلیه 
تحرکات و اتفاقات به نحو کامال دقیق تحت رصد و نظــارت کمیته اخالق قرار دارد و با حضور و عضویت 
نمایندگان مراجع انتظامی و اطالعاتی در واحد صیانت از فوتبال زیر مجموعه این کمیته اقدامات مناسبی 
در این زمینه در دستور کار قرار گرفته اســت.عالوه بر این، از کلیه اهالی فوتبال درخواست می شود که 
 هرگونه اطالعات خود در زمنیه تبانی بین بازیکنان ، باشگاه ها و ... را در اسرع وقت در اختیار این کمیته

 قرار دهند. 

فدراسیون کشتی به اظهارات یک برنامه تلویزیونی در مورد جهان پهلوان تختی واکنش داد. در این 
بیانیه آمده است: متاسفانه در برنامه تلویزیونی اختیاریه از شبکه پنج سیما با تهیه کنندگی و اجرای 
آقای سید مرتضی فاطمی شاهد ورود به حریم خصوصی و زندگی شخصی جهان پهلوان غالمرضا تختی 
و بی اخالقی ها و ناجوانمردی ها در حق این بزرگمرد کشتی ایران و جهان هستیم. این امر متاسفانه 
با اصرارهای خارج از قاعده مجری و استفاده از افرادی که کمترین شناخت را از جهان پهلوان تختی 
داشــته اند، صورت می گیرد که نشان از برنامه ای مشــخص برای تخریب چهره مردمی تختی است.

فدراسیون کشتی پس از اظهار نظرهای آقای جمشید مشــایخی پیشکسوت محترم عرصه سینما و 
تلویزیون به دلیل جایگاه کسوت ایشان ورودی به موضوع نکرد و سیل عالقمندان به کشتی در فضای 
مجازی و حقیقی ارادت خود را به غالمرضا تختی نشــان دادند، اما ظاهراً مجری و تهیه کننده برنامه 
اختیاریه همچنان قصد دارد پا را از گلیم خود فراتر گذاشته و با یک کار غیر حرفه ای و غیر اخالقی این 
بار از زبان خسرو معتضد محقق تاریخ مطالب خود را در مورد حریم خصوصی و زندگی شخصی جهان 
پهلوان تختی تکرار کرد.آقایان مسئول در رسانه ملی از شما تقاضا می کنیم به مدیران شبکه پنج سیما و 
تهیه کننده و مجری برنامه اختیاریه اعالم فرمایید از دست درازی در حریم شخصی و خصوصی زندگی 
جهان پهلوان غالمرضا تختی و مرحوم شهال توکلی دست بردارند و با روش های نخ نما به دنبال اسطوره 
کشی نباشند.جایگاه جهان پهلوان غالمرضا تختی مرد بزرگ کشتی کشور در قلب مردم ایران بوده، 
هست و خواهد بود و ارادت ایشــان به تختی بزرگ هیچگاه با این روش های ناجوانمردانه کم نخواهد 
شد، اما فدراسیون کشتی در صورت تکرار این مسائل این حق را برای خود محفوظ می داند برای دفاع 
از حق خانواده بزرگ کشتی و مرد بزرگ و جاویدان کشتی از طرق مختلف این موضوع را پیگیری کند.

واکنش فدراسیون کشتی به اظهارات یک برنامه تلویزیونی در مورد جهان پهلوان تختی

 مدیران رسانه ملی جلوی بی اخالقی و اسطوره کشی را بگیرند

سمیه مصور

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان

آگهی تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شماره 970/1007

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه ای اصفهان

موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

)ریال(
شرایط و الزامات
ورود به مناقصه

970/1007
تهیه و حمل مصالح و انجام 

عملیات ساختمانی و تکمیلی 
پروژه پست 63/20 کیلو ولت 

سفید دست
400/000/000 ریال

دارا بودن گواهی صالحیت پیمانکاری 
صادره از سازمان مدیریت و برنامه 

ریزی با حداقل رتبه 5 ابنیه

 )2097001188000120 در سامانه ستاد(

  IR 330100004101101430230298 نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر یا فیش واریز وجه نقد به شماره شبا
نزد بانک مرکزی با مبلغ فوق الذکر در وجه شرکت برق منطقه ای اصفهان

نحوه دریافت و تحویل اسناد مناقصه: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اســناد تــا مبادله قرارداد با مراجعه به 
» سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد(« به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. )اطالعات تماس »سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد(« جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و دریافت گواهی امضا الکترونیکی)توکن(: مرکز تماس: 
41934-021، دفتر ثبت نام: 889۶9737 و 8۵1937۶8-021 تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداری روزهای کاری 

با شماره 031-3۶277۶87(
مهلت دریافت اسناد مناقصه: تا ساعت00: 1۶ روز شنبه مورخ 1398/01/10

مهلت و محل تحویل پاکات مناقصه: نسخه الکترونیکی کلیه مدارک و مستندات مناقصه بایستی حداکثر تا ساعت 10 صبح روز 
شنبه مورخ 1398/01/24 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( بارگذاری و نسخه فیزیکی آن نیز در موعد مذکور به آدرس 

اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه ای اصفهان تحویل گردد.
زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1398/01/27 سالن کمیسیون معامالت ساختمان 

معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه ای اصفهان
شرایط مناقصه:

* به پیشنهادهائی که فاقد سپرده یا امضا، مشروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده 
نخواهد شد.

* سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ضمناً می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید.

www.erec.co.ir              www.setadiran.ir     www.tavanir.org.ir     http://iets.mporg.ir

م الف: 416677

شرکت برق منطقه ای اصفهان

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2662 | March  17,  2019  | 8 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



اهداف توسعه ای استان اصفهان نیازمند 
مدیریتی جهادی است

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

شهر رویاها امروز تعطیل است
 به منظور بازرسی دســتگاه ها، غبارروبی پایان 
سال و آماده ســازی نوروز، مجموعه تفریحی 
شــهر رویاها طی دو روز ۲۵ و ۲۶ اســفندماه 
تعطیل است.ســاعت کار شــرکت توســعه 
مجتمع های ســیاحتی، فرهنگی و ورزشــی 
سپاهان )وابسته به شــهرداری اصفهان( بعد 
از بازگشایی تا ۲۵ فروردین ماه ۹۸ اعالم شده 
است؛ در این راستا ســاعت فعالیت تله کابین 
صفــه از ۲۸ اســفندماه همه روزه از ســاعت 
۱۰ تا ۲۴ اســت که قابل تمدید تا ساعت یک 
بامداد خواهد بود؛ بر اساس این گزارش، افتتاح 
بیلیارد صفه در نوروز ۹۸ عیدی شرکت توسعه 
مجتمع های ســیاحتی، فرهنگی و ورزشــی 
سپاهان به گردشــگران نوروزی و شهروندان 
اصفهان است.همچنین بولینگ صفه روزهای 
هفته از ساعت ۱۰ تا ۲۴، زیپ الین و پل معلق 
صفه از ســاعت ۱۰ تا ۲۲ پذیرای شهروندان 
است.ســینمای پنج بُعدی صفه در ایام نوروز 
از ساعت ۱۰  تا ۲۴ ، آماده پذیرش شهروندان 
و گردشگران خواهد بود، همچنین ساعت کار 
تله سیژ ناژوان روزهای هفته از ساعت ۹ صبح تا 
غروب آفتاب خواهد بود.شهر رویاها از روز ۲۷ 
اسفندماه ســال جاری تا ۲۵ فروردین ماه ۹۸ 
تمام روزهای هفته از ساعت ۱۰ تا ۲۴ پذیرای 
شهروندان خواهد بود که این زمان تا ساعت دو 

بامداد نیز قابل تمدید خواهد بود.

دستگاه تفکیک پسماند با دانش 
ملی ساخته می شود

معاون ســازمان مدیریت پســماند شهرداری 
اصفهان گفت: به منظور جداســازی و تفکیک 
بهتر پســماندها در فرآیند پردازش از فناوری 
دستگاه ســرند بالســتیک اســتفاده خواهد 
شد.فرشاد مســتأجران اظهار کرد: در راستای 
احداث و بروز رسانی خطوط پردازش پسماند 
در تحقیقات و برنامه ریزی های به عمل آمده، 
استفاده از دستگاه ســرند بالستیک که امروزه 
در فرآیند پردازش پســماند در جهان کاربرد 
دارد در دستور کار ســازمان مدیریت پسماند 
شــهردای اصفهان قرار گرفــت.وی در مورد 
جزییات عملکــرد این دســتگاه توضیح داد: 
این سرند وظیفه جداســازی مواد سه بعدی 
همچون بطری های پت و شیشه ای، قوطی های 
آلومینیومی و همچنین اقــالم دو بعدی نظیر 
انواع پالســتیک، نایلون، کاغذ و مــواد ریز را 
بر عهده دارد.معــاون برنامه ریزی، پژوهش و 
فناوری سازمان مدیریت پســماند شهرداری 
اصفهان ادامه داد: با استفاده از سرند بالستیک 
بازده جداسازی مواد با ارزش بازیافتی به طور 
قابل مالحظه ای افزایش می یابــد که این امر 
منجر به سودآوری اقتصادی و جلوگیری از هدر 
رفتن ســرمایه های ملی می شود؛ با جداسازی 
مواد ارگانیک از طریق ســرند بالســتیک این 
بخش از پســماندها که موجب آلودگی زیادی 
در محیط می شود در ضایعات خطوط پردازش 
پســماند کاهش یافته و مــواد دو بعدی جدا 
شــده هم منبع مناســبی برای بازگشــت به 
 چرخه تولید انرژی یا تولید سوخت جایگزین

 می شود.مســتاجران در خصوص راهکار تهیه 
این دستگاه تصریح کرد: شــرکت های تولید 
کننده این تجهیز تنها در خارج از کشــور بوده 
و در حال حاضر دســتگاه نمونه داخلی ندارد، 
اما از آنجــا که نیاز به این دســتگاه در صنعت 
پســماند و بازیافت کشور احســاس می شود، 
در راســتای خودکفایی، ارتقــاء تولید داخلی 
و جلوگیری از خروج ارز از کشــور، ســازمان 
مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان اقدام به 
برگزاری مناقصه جهت شناســایی و همکاری 
با شرکت های ماشین ســازی توانمند جهت 
طراحی و ساخت دستگاه ســرند بالستیک با 
ظرفیت ۱۰۰ مترمکعب در ســاعت در داخل 
کشــور کرده، بنابراین امکان شروع همکاری 
با شرکت های خصوصی داخلی جهت طراحی 
و ساخت دستگاه این ســرند فراهم شده و هم 
اکنون فراخوان مناقصه طراحی و ساخت این 

سرند در حال انجام است.

شهردار اصفهان:
با نگاه خدمت به مردم گام 

برداریم
شهردار اصفهان در گردهمایی شهرداران استان 
اصفهان ضمن تبریک روز شــهردار به شهرداران 
اظهار کرد: امروز شــهرداران در حالی در مســیر 
زیست پذیرتر شدن شــهرها گام بر می دارند که 
تامین اعتبار و جذب بودجه مشــقت بار اســت.

قدرت ا... نوروزی با اشــاره بــه عضویت خود در 
هیئت مدیره سازمان همیاری شهرداری ها ادامه 
داد: در این راستا به عضویت سازمان شهرداری ها 
نیز درآمدم و تاکنون دو جلسه در شورای سازمان 
برگزار و اقداماتی مناســبی برای شــهرها پیش 
بینی شد.شــهردار اصفهان با بیان اینکه امسال 
با همت مسئوالن و دســتور ویژه رییس جمهور 
قرار اســت آب در بســتر زاینده رود جاری شود، 
گفت: تجربه ۱۰ روزه جاری شــدن آب در زاینده 
رود طی ماه گذشــته نشــان داد مردم به واسطه 
بازگشایی آب دچار شعف و شادمانی شدند و حتی 
از شهرهای دیگر کشور، مهمانان زیادی به اصفهان 
آمدند به طوری که با تکمیــل ظرفیت هتل ها و 
مهمان پذیرها، سریز مسافران را در ورزشگاه های 
کاوه و ســپاهان شــهر اقامت دادیم.وی تصریح 
کرد: بی شک نوروز امسال باید از مسافران زیادی 
اســتقبال کنیم و وقتی تعداد مسافران زیاد باشد 
در شهرســتان های همجوار نیز مسافران حضور 
خواهند داشــت از این رو همدلی و همراهی بین 
شهرها و شهرداران الزم است.وی با تأکید بر اینکه 
همراهی و همدلی در استان باید منجر به هم افزایی 
شود، تصریح کرد: به طور حتم هر نقطه ای از استان 
می تواند محرک توسعه برای ســایر نقاط باشد، 
بنابراین با نگاه خدمت به مــردم باید گام برداریم 
و از هر موردی که مانع تحقق این مهم می شــود، 

پرهیز کنیم.

مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
استان خبر داد:

آمادگی کامل ناوگان حمل و 
نقل برون شهری اصفهان

ناوگان حمل و نقل برون شهری استان با آمادگی 
کامل به مسافران نوروزی خدمات می دهد.

 مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقل جــاده ای 
اســتان بااشــاره به اینکه حدود دوهزار دستگاه 
اتوبوس در اســتان اصفهان با کســب مجوزهای 
ایمنی و فنی در نوروز۹۸ مســافران را جابجا می 
کنند، گفت: ضریب ایمنی ســفر بــا اتوبوس دو 
 و نیم برابر ســفر با خودروهای شــخصی است.

 مهدی خضــری با بیــان اینکــه ۷۵۰راهدار در 
جاده های اســتان به صورت ۲۴ســاعته فعالیت 
می کنند، افزود: شناســایی ۴۵نقطه حادثه خیز 
در جاده های اســتان و ایمن سازی آن مناطق، و 
حضور راهداران به همــراه نیروهای پلیس، هالل 
احمر و اورژانس، اقدام جدیدی که برای سال۹۸ 
اجرایی شده است.وی با اشــاره به اینکه از طریق 
ســامانه ۱۴۱ اطالعــات راه ها ارائه و شــکایات 
 مردم ثبت می شــود، افزود: کنترل و نظارت در 
جاده های اســتان با نصــب ۴۳دوربین نظارت 
 تصویــری و ۱۱۰دوربین ثبت تخلــف پیگیری 
می شــود.معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای اســتان ادامه داد: با کنترل 
و نظارت بیشــتر بر ناوگان حمل و نقل، آموزش 
رانندگان، ایمن ســازی راه هــا بخصوص نقاط 
پر حادثه و اقدامات پلیســی از ۲۷هزار کشته در 
سال۸۴ در کشــور به ۱۶کشته رســیده ایم که 
هرچند کاهش نشان می دهد اما این عدد هم برای 

کشور هنوز زیاد و تعجب آور است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار:
دوربین های طرح زوج و فرد از 

۲۸ اسفندماه غیرفعال می شود
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان اظهار 
کرد: به دلیل ســفرهای نوروزی و ارائه تسهیالت 
ویژه به گردشــگران از  ۲۸ اسفند ماه سال جاری 
تا ۱۶فروردین ماه ۹۸ دوربین هــای طرح زوج و 
فرد سطح شهر غیرفعال و بعد از ۱۶ فروردین ماه 
جریمه ها با جدیت اعمال می شود.علیرضا صلواتی 
افزود: به منظور مدیریت ترافیک معابر شــهر در 
روزهای پایانی سال همچنان طرح زوج و فرد برقرار 
است، البته شهروندان نیز باید برای سفرهای خود 
به مرکز شــهر اصفهان برنامه ریزی کنند.معاون 
حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان با بیان اینکه 
امسال برای نخستین بار مترو اصفهان در ایام نوروز 
فعال است، گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شده 
از روز یکم تا ۱۶ فروردین ماه ۹۸ مترو از ساعت ۱۰  
تا ۲۱ ، فعال و با سرفاصله ۲۰ دقیقه به شهروندان 

خدمت رسانی خواهد کرد.

چند روز بیشــتر تا پایان ســال ۹۷  نمانده است و 
شــهر در این روزهای باقی مانده؛ سخت در تکاپو 
برای پذیرایی از نوروز و اســتقبال از گردشــگرانی 
اســت که اصفهان را به عنوان مقصد  برای گذران 
تعطیالت انتخاب می کنند. اصفهان به عنوان قطب 
گردشگری کشور با آثار و بناهای تاریخی متعددی 
که هزار و ۸۵۰ اثر آن به ثبت ملی رسیده است و هفت 
اثر آن از جمله میدان امام، کاخ چهلستون، باغ فین 
کاشان و مسجد جامع و قنات های وزوان و مزدآباد 
میمه به ثبت جهانی رسیده است از گذشته های دور 
تاکنون هرساله پذیرایی گردشگران بسیاری است 
که به دیار گنبد های فیروزه ای سفر می کنند تا در 
هوای دلپذیر بهاری اصفهان روزهای ابتدایی سال را 
را در کنار خانواده بگذرانند. از این رو هرسال مدیران 
شهری با فرارسیدن ماه پایانی سال با تشکیل ستاد 
هماهنگی خدمات نوروزی نصف جهان را به بهترین 
 شکل مهیای سال جدید برای شهروندان و مسافران 
می کنند. در همین راســتا برنامه های فرهنگی و 
ورزشی متعددی نیز برای معرفی فرهنگ و هویت 
مردم نصف جهان ترتیب داده می شود تا گردشگران 
را با آداب و رســوم و صنایع دســتی فاخر این دیار 

آشنا کنند.
برپایی ســومین رویداد نوروزگاه در کاخ 

چهلستون
برپایی ســومین رویداد نوروزگاه  در آســتانه سال 
نو از جمله همین برنامه هاســت که در ســال ۹۸ 

 اجرایی می شــود.مدیر برگــزاری رویداد فرهنگی 
نوروزگاه های استان اصفهان در این باره می گوید: 
این رویداد فرهنگی اقتصادی از ۲۷ اسفند در بیشتر 
شهرستان های این اســتان و از اول فروردین هم به 
صورت ویژه در کاخ موزه ی چهلستون آغاز می شود.
سیدعلی صالح درخشــان می افزاید: در این رویداد 
فرهنگی از اول تا ۱۳فروردین سال آینده، عشایر عرب 
جرقویه، قشــقایی و بختیاری با اجرای برنامه های 
موسیقی محلی، رقص دستمال، چوب بازی و ارایه 

محصوالت فرهنگی و سوغات عشایر و برگزاری بازی 
جهانی چوگان درکاخ موزه چهلســتون اصفهان به 
گردشگران نوروزی خدمات فرهنگی ارائه می کنند.
به گفته مدیر برگزاری رویداد فرهنگی نوروزگاه های 
استان اصفهان معرفی آداب و رسوم آیین های محلی 
و بومی، پخت سمنوی شهرضا و ۹شهرستان ازجمله 
اصفهان، نجف آباد، نطنز، گلپایگان، شــاهین شهر 
و میمه و فالورجان از برنامــه های هر روز صبح این 
رویداد فرهنگی در کاخ موزه ی چهلستون اصفهان در 

ایام نوروز است.صالح درخشان ادامه می دهد:عرضه 
و فروش صنایع دستی فاخر اصفهان از جمله سفال، 
 مس گری، پارچه قلمکار، ســنگ هــای قیمتی و 
فیروزه کوبی در نمایشگاه هنری نوروزگاه اصفهان 
از دیگر برنامه هــای هنری نــوروزگاه اصفهان در 

چهلستون تا ۱۲فروردین است.
برگزاری جام نوروزگاه چوگان در میدان 

نقش جهان
برگزاری جام نوروزگاه چوگان از دیگر برنامه هایی 
است که هم چون سالیانه گذشته برای اجرا در نوروز 
ترتیب داده شده است تا هم شهروندان اصفهانی و 
هم گردشگران  از نزدیک شاهد یک مسابقه ورزشی 

با قدمت چندساله باشند.
 به گزارش روابط عمومی فدراسیون چوگان، هیئت 
چوگان اســتان اصفهان با تعامل این فدراسیون در 
نوروز امسال میزبان رقابت های چوگان خواهد بود 
که این مســابقات همراه با اجرای رژه چوگان بازان 
)بانوان و آقایان(، موسیقی سنتی و شاهنامه خوانی 
از روز شــنبه ۳ فروردین ماه ۹۸ لغایت سه شنبه ۶ 
فروردین ماه ۹۸ به مدت چهار روز از ساعت ۱۰ صبح 
الی ۱۲ ظهر در میدان تاریخی نقش جهان اصفهان 
برگزار می شود.بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته 
افتتاحیه رقابت هــای مذکور با حضور مســئولین 
کشوری و استانی، توریست ها و گردشگران داخلی و 
خارجی و اقشار مختلف در روز شنبه ۳ فروردین ماه 
و اختتامیه بازی ها همراه با توزیع جوایز در روز سه 
 شنبه ۶ فروردین ماه در میدان نقش برگزار خواهد 

شد.

برپایی نوروزگاه نصف جهان

اســتاندار اصفهان در جلســه شــورای برنامه ریزی و توسعه استان 
بر ضــرورت آشــنایی هرچه مدیــران با قانــون بودجه ســال ۹۸ 
تاکید و اظهار کرد: باید ســازمان مدیریت جزئیــات و تبصره های 
 بودجه در ارتباط با اســتان و دســتگاه های مختلــف را احصا و به 
دستگاه ها ابالغ نمایند. عباس رضایی اضافه کرد: سازمان مدیریت باید 
ضمن برگزاری دوره های آموزشــی برای مدیران، چگونگی استفاده 

مدیران از تبصره های مختلف را به صورت شفاف ارائه کند تا در سال 
آینده دســتگاه ها به صورت ماهانه در این خصــوص گزارش دهند. 
رضایی عملکرد دستگاه ها در استفاده از تبصره ۱۹ را بسیار مهم خواند 
و افزود: یکی از معیارهای ارزیابی مدیران اجرای این تبصره خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد: تاکنون ۶۲۴ میلیارد تومان از محل تبصره ۱۹ در 
استان سرمایه گذاری شده است .رضایی تاکید کرد: در سال آینده برای 

 پیشبرد اهداف توسعه ای استان نیازمند یک مدیریت جهادی در کلیه
 دستگاه ها هستیم و الزم اســت مدیران در این خصوص توجه ویژه 

داشته باشند.
وی به تخصیص بودجه سال ۹۷ نیز اشــاره کرد و افزود: بیش از ۹۴ 
درصد از بودجه های عمرانی به طرح های استانی تخصیص یافته که 

وضعیت خوبی را نسبت به سال گذشته نشان می دهد.

استاندار اصفهان:
اهداف توسعه ای استان اصفهان نیازمند مدیریتی جهادی است

  با هدف معرفی آداب و رسوم مردمان دیار زاینده رود صورت می گیرد؛

معاون سرمایه گذاری میراث فرهنگی اصفهان:
37 اقامتگاه به ظرفیت گردشگری اصفهان اضافه می شود

معاون سرمایه گذاری میراث فرهنگی اصفهان گفت: مجوز تاسیس ۳۷ اقامتگاه بومگردی جدید در استان 
اصفهان صادر شد.سید علی صالح درخشان در هفتمین نشســت کمیته فنی صدور مجوز اقامتگاه های 
بومگردی بیان کرد: ۳۷ طرح از مجموع ۵۰ طرح ارائه شــده در این نشست، با اکثریت آراء اعضاء کمیته 
بومگردی اســتان تصویب و مجوز اولیه تاسیس این اقامتگاه ها صادر شــد.معاون سرمایه گذاری و امور 
طرح های اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: مجوز اولیه تاسیس 
دیگر اقامتگاه های بوم گردی مصوب این نشست در شهرستان های آران و بیدگل، بوئین و میاندشت، نطنز 
و دهاقان، خور و بیابانک، شهرســتان لنجان، شهرستان فریدن همچنین خوانسار، شهرستان اردستان، 

شهرستان نجف آباد و شهرستان گلپایگان و شهر سمیرم صادر شد.

مسئول امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان
کیفی شدن فعالیت های قرآنی در گرو تأمین امکانات است

یحیی قاسمی، مسئول امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با بیان اینکه وزارت آموزش و 
پرورش در افزایش کیفیت و کمیت فعالیت های قرآنی نقش اساسی دارد، اظهار کرد: با توجه به ظرفیت های 
آموزش و پرورش در این زمینه، می توان با سرمایه گذاری در فعالیت های قرآنی از طریق این نهاد، برای تربیت 
پژوهشگران و قاریان ممتاز اقدام کرد.وی بیان کرد: برای رفع نقاط ضعف و بهبود نقاط قوت فعالیت های قرآنی 
ابتدا باید امکانات الزم فراهم شده و کالس های آموزشی در سطح تخصصی تری برگزار شود. اگرچه کالس های 
تخصصی برگزار می شود، ولی تعداد آن ها محدود اســت و باید افزایش یابد تا خروجی بهتر و با کیفیت تری 
به دنبال داشته باشد.قاسمی بیان کرد: وعده هایی که مسئوالن برای تأمین مالی مؤسسات و بیمه فعاالن قرآنی 

در سال ۹۷ دادند، عملی نشد و بودجه قرآنی هنوز محقق نشده است. 

جمشید جمشــیدیان، رییس ســتاد معاینه فنی خودرو شهرداری 
اصفهان گفت: در کالنشهر اصفهان ۹ مرکز مکانیزه سبک با ۱۴ خط 
فعال است و این مراکز در یک شیفت کاری به ۲۵۰۰ دستگاه خودرو 

سرویس دهی می کند.
وی با بیان اینکه اســفندماه هر ســال تعداد مراجعه کنندگان برای 
معاینه فنی افزایش چشــمگیری دارد، اظهار کرد: با توجه به اعتبار 
یکساله کارت معاینه فنی آن دسته از شهروندانی که کارت معاینه فنی 
را در اسفندماه با زحمت دریافت کردند، همه ساله در این ماه مجبور 
به مراجعه هســتند، از این رو توصیه می شود در زمان های غیرپیک 
برای انجام معاینه فنی اقدام کنند تا پراکندگی الزم را در مراکز ایجاد 
و خدمت رسانی با کیفیت ارائه شود.رییس ستاد معاینه فنی خودرو 
شــهرداری اصفهان از فعالیت دو مرکز معاینه فنی خودرو در نوروز 
۹۸ خبر داد و خاطرنشــان کرد: دو مرکز معاینه فنی خودرو که در 
ایام نوروز ۹۸ به شــهروندان ارائه خدمت خواهند کرد شامل مراکز 
معاینه جی در خیابان همدانیان و مرکز معاینه فنی تاکســیرانی در 
بلوار فرزانگان است.جمشیدیان از رانندگان در خواست کرد: در ایام 

پایانی سال، دریافت معاینه فنی خودرو را به دقیقه ۹۰ موکول نکنند، 
اگر شهروندان قصد مسافرت در ایام نوروز را ندارند، با توجه به فعالیت 
دو مرکز معاینه فنــی می توانند در نوروز ۹۸ به ایــن مراکز مراجعه 

کنند.وی تاکید کرد: بر اســاس آمارهای موجود ۷۰ درصد آلودگی 
هوای کالنشهرها ناشی از تردد وسایل حمل و نقل موتوری است که 

با معاینه فنی مستمر و صحیح می توان آلودگی هوا را کاهش داد.
 رییس ستاد معاینه فنی خودرو شهرداری اصفهان با تأکید بر اینکه 
در اصفهــان به هیچ عنــوان معاینه فنی تلفنی انجام نمی شــود، از 
مکانیزه شدن تمامی مراحل معاینه فنی در اصفهان خبر داد و عنوان 
کرد: با توجه به اینکه عامل انسانی در هیچ  یک از مراحل معاینه فنی 
خودروها دخیل نیســت، در عمل امکان جعل برچسب های آن نیز 

وجود ندارد.
جمشیدیان با اعالم اینکه از یک میلیون خودرو در سطح شهر اصفهان 
۶۰۰ هزار خودرو، مشــمول معاینه فنی اســت و ۴۰۰ هزار خودرو 
معافیت فنی یک ساله و چهار ســاله را طبق قانون دارد، ادامه داد: با 
توجه به اینکه ظرفیت موجود معاینه فنی خودروهای شهر در طول 
سال نزدیک به ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو است، در سرویس دهی به 
خودروها هیچ مشکلی نداریم و مازاد بر ظرفیت هم امکان پاسخگویی 

به مراجعان وجود دارد.

رییس ستاد معاینه فنی خودرو شهرداری اصفهان خبر داد:

فعالیت دو مرکز معاینه فنی در نوروز ۹۸

اعالم مفقودی 
برگ ســبز خودرو  ام.وی.ام مدل 1390 به رنگ سفید 
بــه شــماره پــاک 53-178 ب 23 و شــماره موتور 
MVM484FAFA001638 و شــماره شاســی 
NATGBAXK101001522 و شناسه ملی خودرو 
IRWZ901VYMN001522 به نــام خانم طاهره 
 شــفیعی مفقــود گردیــده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

مفاد آراء
آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه اجرائي آن 

برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های اصفهان زیبا و زاینده رود چاپ اصفهان آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
دارند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند 

و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
بخش یک ثبتي شهرضا

یکم : شماره فرعي از 2 - اصلي فضل آباد 
1. رای شماره 139760302008004235 –  26 / 07 / 97 – مهنازکبیري فرزند حبیب اله ششدانگ قسمتي ازیک باب خانه دوطبقه نیمه تمام مجزي شده ازپالک 4706 فرعي به مساحت بیست متروسي و شش صدم مترمربع 
که به انضمام ششدانگ پالک 4705 فرعي جمعاً تشکیل یک باب خانه دوطبقه نیمه تمام راداده است درازاء چهارحبه وپنجاه ودوصدم حبه مشاع ازهفتادودوحبه ششدانگ انتقال عادي مع الواسطه ازطرف طیبه رهنمائي که 

درآگهي اولیه پالک فرعي ونوع ملک اشتباهاً قیدشده واینک تجدیدآگهي مي گردد
تاریخ انتشار: روز یکشنبه 26 / 12 / 1397                                                                                                                                         م الف: 416521 سید اسداله موسوی رئیس ادره ثبت اسناد و امالک شهرضا 
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  پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله(:
   هر زنی که شوهرش را با زبان بیازارد، خداوند 

از او هیچ کار نیكی را نمی پذيرد تا آنكه او را 
راضی کند.
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جانشین مديرمسئول: بهمن زين الدين  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاينده رود   مديرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

چند روز بود که بابای دختر کوچولو به مسافرت رفته 
بود و او سخت در انتظار بازگشــت پدر بود.روزهای 
اول هر صبح که از خواب بیدار می شــد ســراغش را 
می گرفت وبا انگشــتهای کوچکش ایام باقی مانده 
را حســاب می کرد. ولی هر چه بیشتر به موعد دیدار 
نزدیک می شد، بی تاب تر می شــد .دیگر روزی دو 
بار،سه بار، چهار بارو... ســراغش را می گرفت طوری 
 که همه را کالفــه کرده بود.بیدار می شــد با یاد بابا، 
می خوابید با یاد بابا،غذا می خورد با یاد بابا....معلوم بود 
همه فکر وذکرش را یاد او پر کرده است.کارهایی که 
می دانست بابا را ناراحت می کند، انجام نمی داد مبادا 

بیاید و بفهمد واز دستش دلخور بشود.
روز آخردیگر دل توی دلش نبود. از صبح زود که بیدار 
شده بود لحظه شــماری می کرد. همه جای خانه را 
با دســتهای کوچکش آب وجارو و مرتب کرده بود . 
همانطور که ســلیقه پدر بود .لباسی که پدر دوست 
داشت پوشیده بود و چادرش را مثل روزی که با پدر 
به مسجد رفته بود، به سر کرد زیرا خوب به یاد داشت 
که آن روز پدر چقدر با دیدنش ابراز رضایت کرده بود.

اصال رفتار و کردارش و حتی دوســت داشتن هایش 
هم رنگ و بوی پدر را به خود گرفته بود. از بعد از ظهر 
دیگر از کنار پنجره عقب نمی رفت. چشم دوخته بود 
به کوچه تا بلکه چند لحظه زودتر بابا را ببیند.ساعت 
آخر دیگه طاقت نیاورد؛ اول دم در و بعد سر کوچه به 
انتظار ایستاد. باالخره ماشین بابا را از دور دید. وقتی 
بابا دختر کوچولو را سر کوچه با چشمهای منتظر دید 
توقف کرد، از ماشین پیاده شــد وبا عجله به طرفش 
دوید طوری که ســنگ زیر پایش را ندید و با صورت 

به زمین افتاد.
آری دختر کوچولو شــاید فکرش را هم نمی کرد که 
اشتیاق بابا برای در آغوش کشــیدنش خیلی بیشتر 
از اشتیاق دل بی قرار او باشــد. من که این صحنه را 
دیدم،اشک در چشمهایم حلقه زد و به فکر فرو رفتم.

از خودم خجالت کشیدم که اسمم را شیعه گذاشتم 
ولی معنای انتظار را به اندازه این دختر کوچولو درک 
نکردم. از خودم خجالت کشــیدم که اســم خودم را 
منتظر گذاشــتم ولی از دریغ از یک نشانه انتظاردر 
رفتارم.از خودم خجالت کشــیدم که یاد ولی نعمتم 
 را در پیچ وخم زندگی گم کــرده ام وغافالنه زندگی 
می کنم.از خودم خجالت کشــیدم که ادعای منتظر 

بودن را دارم ولی دریغ ازیک آب وجاروی روح.
از خودم خجالت کشــیدم که دعای فرج می خوانم 
ولی حتی از جایم  بر نمی خیــزم. یک حرکتی یک 
جنبشی،چه برسد به پیشواز آقایم هم بیایم. از خودم 
خجالت کشیدم که با اینکه می دانم آقا لحظه لحظه 
ناظر اعمالم هستند،افســار گســیخته گناه می کنم 
 و غصه دار کردن دل مهربانش را بــی محابا به جان 
می خرم. از خودم خجالت کشیدم که می دانم چقدر 
بی تاب آمدنم هســت ولی ذره ذره وجودم از انتظار 
لبریز نیســت.ای اهل عالم بدانید اگر ما فقط ادعای 
انتظار داریم ولی »دل عزیز فاطمه )س(بیشــتر از ما 

بیقرار ظهور است.«

قافله ساالر سطرهای انتظار

آزاده ابراهیمی

عکس روز

دوخط کتاب

اســت، چــه ســتارگانی که 
شــب ها در آن بلندای آسمان 
می درخشــند، همــه اینهــا 
پرده اســرار نهان اســت. و 
بزرگ تریــن راز و رمزهــا 
آن چیزی اســت که در دنیای 
دیگــر در انتظار روح انســان 

است.

جوان خام
 فئودور داستایفسکی

 اصلی تریــن رمز و راز 
جهان روح انسان است

 رمز و راز چیســت؟ عزیزم، 
همه چیــز رمز و راز اســت؛ 
همه جا رمز و راز خداســت. 
هــر  در  درخــت،  هــر  در 
بــرگ گیــاه، این رمــز و راز 
نهفتــه اســت. چــه آواز آن 
پرنــده کوچک کــه در پرواز 

»اما هاروکا ایوائو« زنی که در شرکت گوگل ژاپن مشغول به کار است، توانست 
با استفاده از رایانه های قدرتمند گوگل، با محاسبه تا 31 تریلیون عدد اعشار، 
رکورد محاسبه عدد پی را که قبال 22 تریلیون بود، بشکند. این خبر را گوگل 
به مناسبت روز جهانی عدد پی منتشــر کرد. خانم هاروکا همچنان مصمم 
است که این کار را ادامه بدهد. برای محاسبه این فرایند در چهار ماه، به 170 
ترابایت فضا و 25 دستگاه مجازی نیاز بود. )هر یک ترابایت برابر است با 200 
هزار فایل موسیقی( عدد پی )3.14( نسبت محیط دایره به قطر آن است و 

عددی گنگ است که ارقام اعشاری آن تا بی نهایت ادامه دارد.

بانویی که رکورد محاسبه عدد »پی« را شکست!

یکی از موزه های شهر کپنهاگ کشــور دانمارک با نام موزه ملی دانمارک 
شناخته می شود. این موزه در سال 1۸۹۶ میالدی افتتاح شده و مجموعه 
وسیعی از اشیای آتشفشانی، آثار هنری و حماســی مصنوعی را در خود 
جای داده اســت. از جمله اشــیایی که در موزه ملی دانمــارک از آن ها 
نگهداری می شود می توان به اشیای متعلق به دوره وایکینگ ها اشاره کرد. 
وایکینگ ها دریانوردان اسکاندیناوی بودند که با طرف هایی از سرزمین های 
اروپای شمالی رابطه تجاری داشــتند.بازدیدکنندگان این موزه می توانند 

آثار هنری متعلق به قرن 14 میالدی تا به امروز را در این موزه ببینند. 

آثار هنری قرن ۱۴ میالدی در کدام موزه است؟

ماجرای عجیب شهادتی که ۲ جوان را پای سفره عقد نشاند!
عملیات فتح المبین بود که محمدحسن به شهادت رسید. طوفان شن روی جنازه ها را پوشانده و قرار بود بعد از عملیات با لودر ها 
سنگر ها را مستحکم سازی کنند که ناگهان عبدالحمید متوجه دو تا گوشــه پوتین می شود، به سرعت لودر را متوقف می کند و با 
دوستانش جنازه را بیرون می کشند، صورت قابل شناسایی نبود و با گل پوشانده شده بود، حمید از داخل جیب لباس شهید کاغذی 
پیدا می کند که بر رویش اینگونه نوشته شده بود:»شاید امروز خدا را مالقات کردم، با محبوبم دیدار داشتم، در راه او جان دادم و 
. اعزامی از شیراز« حمید با دیدن این نوشته فریاد می زند و دوستانش را فرا  . محمدحسن روزی طلبـ  فنای فی ا... شدم، ا... یعلمـ 
می خواند که این جنازه محمدحسن خودمان است؛ و با جنازه او به شیراز می آید و در مراسم تشییع جنازه شرکت می کند و وقتی 
که می خواهد از خانواده روزی طلب خداحافظی کند به برادر بزرگترشان می گوید دعا کنید ما هم شهید بشویم. درست چهلمین 

روز از شهادت محمدحسن، عبدالحمید هم شهید شد.
خانواده محمدحسن برای عرض تســلیت راهی خانه عبدالحمید می شوند و در حین مراســم خواهرش را می بینند وقتی به خانه 
بازمی گردند، مادربزرگ پیشنهاد می کند برای آنکه ســر محمدجواد را گرم کنند تا او قید جبهه را بزند بهتر است به خواستگاری 
او بروند و وقتی مســاله را با محمدجواد در میان می گذارند وی می گوید که حمید تنها یک خواهر داشت که سال گذشته ازدواج 

کرد، حاال فرصت دهید تا من شما را خبر کنم.
محمدجواد نزد آیت اله ســید علی اصغر دســتغیب می رود و از او می خواهد تا اســتخاره ای برایش بگیرد و وقتی که پاسخ خوب 
می شود قضیه را با ایشان در میان می گذارد و آیت اله نیز بســیار آن ها را تایید می کند و او را تشویق به این امر.آیت اله دستغیب 
خود واسطه می شود و موضوع را با پدر بانو در میان می گذارد.حلقه ساده ای برای عروس تهیه شد و ساعتی هم برای داماد. هشت 
پاسدار با دخترانی که قرار بود با آن ها پیوند زناشویی بسته شود در خانه آیت اله حائری شیرازی جمع شدند )که بعد ها سه تن از 

این پاسدار ها به شهادت رسیدند( و به عقد هم در آمدند.

روایت روز

طوالنی ترین مقبره دنیا که در کشور عمان قرار دارد، متعلق به عمران نبی، 
یکی از پیامبران الهی است. عمران یکی شــخصیت های مشهور در قرآن 
کریم و نام مشترک پدر حضرت موســی )ع( و حضرت مریم )س( است.
این مقبره ۸0 سانتی متر عرض و 30 متر طول دارد. کشور عمان در جنوب 
دریای عمان قرار دارد و مقبره عمران نبی )ع( در شهر »صالله« مرکز استان 

»ُظفار« قرار دارد که جنوبی ترین استان عمان است. 

طوالنی ترین مقبره جهان متعلق به چه کسی است؟!

خط مقدم
چــاپ دوم کتاب »خط مقدم« روایت داســتانی و مســتند از 
تشــکیل یگان موشــکی در ایران با محوریت زندگی شــهید 
حسن طهرانی مقدم در کمتر از یک ماه توسط انتشارات شهید 
کاظمی روانه بازار شد.این کتاب برشی است مستند از میانه خط 
زندگی حسن طهرانی مقدم. به دور از تخیل و رویاپردازی های 
نویسندگی. از مرداد ســال ۶3 تا دی ماه سال ۶5. مقطعی که 
اتفاقاً پر اســت از حادثه و موانع پیچیده. پــر از نمی توانی ها و 
دیگرنمی شــودها. پر از جمله اینجا دیگر آخر خط اســت.در 
مقدمه کتاب می خوانیم؛ اولین گام های پژوهشی مان را پیش 
از انتشار این کتاب در ســال 13۸4 و با تشویق و حمایت های 
سردار شهید حسن طهرانی مقدم برداشتیم. آن زمان هدفمان 
جمع آوری خاطرات و مستندات دوران دفاع موشکی بود. سردار 
طهرانی مقدم در آن ایام فرماندهی موشکی نیروی هوایی سپاه 
را عهده دار بودند و این برایمان موجــب دلگرمی بود. در همان 
ابتدا با مشکالت بسیاری مواجه شدیم.ســردار طهرانی مقدم 
در مصاحبه، بیش از آن که از خود بگویند از یاران شهیدشــان 
گفته بودنــد و عالقه مند بودند که زحمــات رزمندگان گمنام 
یگان موشــکی در تاریخ ثبت و ضبط شود و به این حقیر تاکید 

می کردند که این شهدا را برای مردم الگو کن...

بازگشت انیمیشن محبوب »تام و جری« 
به سینما ها

کمپانی برادران وارنر تاریخ انتشــار دو محصول سینمایی خود 
به نام های »تام و جری« و »خیابان سسمی« را اعالم کرد.طبق 
گفته این کمپانی خیابان سسمی به صورت فیلم سینمایی، در 
تاریخ 15 ژانویــه 2021 )2۶ دی ۹۹( و تام و جری نیز همانند 
انیمیشــن گارفیلد به صورت الیواکشــن در تاریخ 1۶ آوریل 
2021 )27 فروردین 1400( منتشر خواهد شد.الیو اکشن تام 
و جری نیز که بر اساس ســری های گذشته این کارتون خواهد 
بود، توســط تیم اســتوری کارگردان فیلم چهار شگفت انگیز 
کارگردانی خواهد شــد. پروژه ســاخت آن اواخر سال 201۹ 
بدین صورت آغاز خواهد شــد که در ابتدا با صحنه های واقعی 
روبرو می شویم و به تدریج با ورود دو شخصیت اصلی داستان، 
واقعیت و انیمیشــن ترکیب خواهد شد. شــخصیت های تام و 
جری همانند قسمت های گذشــته به صورت صامت خواهند 
بود و بر اساس کمدی فیزیکی و رفتارشان به خنداندن مخاطب 
می پردازند.پروژه ســاخت فیلم خیابان سسمی نیز از ماه ژوئن 
)خرداد( آغاز می شــود که توســط جاناتان کریسل بر اساس 
 نوشته  کریس گالتا و مایک روسولیو کارگردانی و ساخته خواهد 

شد. 

نهج البالغه نشانه بازگویی آموزه ها و 
مفاهیم قرآن کریم است

آیین اختتامیــه اولین دوره جایزه کتــاب نهج البالغه باحضور 
عبدالهادی فقهــی زاده معاون قرآن و عترت وزارت ارشــاد در 
تاالر وحدت برگزار شد.در این مراسم فقهی زاده طی سخنانی 
نهج البالغه را سبب کاهش فاصله میان زمین و آسمان دانست و 
گفت: قرآن از آسمان به زمین آمد تا زمینی ها را آسمانی کند و 
شور و شعور را گسترش دهد. نهج البالغه وجودی کمال یافته از 
امام علی)ع( را نشان می دهد و بیانگر این است که می توان فاصله 
میان زمین و آســمان را کم کرد. فقهی زاده ادامه داد: اگر کالم 
خداوند در آیات قرآنی از سطح علوی نزول پیدا کرد و بزرگترین 
کتاب آسمانی است و بی کم و کاست در دست مردم قرار دارد، 
نهج البالغه نیز نشئه ای از نشئات وجودی امام علی)ع( است. وی 
تبیین مستندات نهج البالغه را نشانه بازگویی آموزه ها و مفاهیم 
قرآن دانست و گفت: این بازگویی از زبان کسی است که با وحی 
همدم و با پیامبر)ص( همنفس بوده و آیات را در جای جای نزول 
به گوش جان شنیده و با شهد زیبای تفسیر علوی در آمیخته 
است. معاون قرآن و عترت وزیر ارشاد بیان کرد: اگر قرآن با پیام 
خداوند و سروش آسمانی شکل  گرفته، نهج البالغه در سخن و 

قلم امام علی)ع( نمایشی باشکوه از اوج پرواز انسان است. 

دیدگاهکتاب

تهیه و توزیع مردمی 
سبد مواد غذایی 

برای نیازمندان در 
آستانه نوروز

خیریــه  مجموعــه 
»دوشــنبه های امــام 
حسنی )ع(« هر سال در 
آستانه عید نوروز با همت 
و تالش مردم و خیرین 
اقدام به تهیه سبد مواد 
غذایــی و توزیع میان 

نیازمندان می کند.

اینستاگردی

دردسرهای آشپزی برای »علی اوجی«

سه جواد هنرمند در یک قاب

دلنوشته »مژده لواسانی«  برای  مادرش

علی اوجی با انتشــار این عکس نوشــت: 
 بــا نگاهی تیــز بین تخــم مرغ هــا را در 
سوســیس ها می ریخت و قــارچ ها را در 
ماســت ها. چرا تخم مرغا رو  می ریزی تو 
سوســیس ها؟ تا فرصت پیدا می کنم سه 
مدل غذایی که بلدم رو درست می کنم ... 
آشپزی حس خوبی می ده البته اگه این و 

بشه اسمش رو گذاشت آشپزی!

ســید جواد رضویان با انتشــار این عکس 
نوشــت:  شــرمنده که دیر به دیر خدمت 
میرسم، پایان ســال است و ترافیک کاری 
فراوان. سعی می کنم در تعطیالت بیشتر 
خدمت برســم. به زودی اخبــاری هم از 
فعالیت های اخیر خدمت شریفتون عارض 
می شم. تنتون سالمت، دلتون شاد. یاحق. 
تصویر : سه راه جوادیه، همراه با عزتی جان 

و یحیوی.

مژده لواسانی با انتشار این عکس نوشت: تولدت 
مبارک، مادرِ همه صبوری ها... درست عین همین 
تصویر، من نگاهم همیشه نگران است! تمام عمر 
نگاهم پرت بوده به اتفاقات و آدم های بی ارزش! 
و تو، آرام و صبور و محکم و ارزشمند فرشته خو و 

پری رو با لبخندی همیشگی نگاهت به راهِ حِق پیش رویت بوده است و مرا دوباره آرام به راه 
برگردانده ای... مبارک باشی بر من، بر پدر، بر این جمع کوچک که به وجودت، بزرگ است 
و پر غرور... من از پِس تمام دعاهایت، هنوز ایستاده ام. دعا که می کنی تمام مالئک، آمین 

گوی نفس حقت می شوند. دعا کن عزیزترینم؛ دعا کن که سخت غریبم... 

دل بستن »سیاوش خیرابی« 
به حکمت روزگار

سیاوش خیرابی با انتشار این عکس نوشت: 
به حکمتش دل بسپار و تمام......

خبر 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

