
توزیع اقالم خوراکی و بهداشتی در روستاهای سیل زده لرستان، توسط نیروهای جهادی مبارکه اصفهان
نیروهای جهادی شهرستان مبارکه باهمکاری نیروهای محلی شهرمعموالن لرستان پس ازشناسنایی روستاهایی که مسیر ارتباطی آنهابه دلیل سیل 
بسته شده بود، بسته های خوراکی و بهداشتی را آماده و به این روستاها ارسال کردند.روستای دایاُمرده و چناره از جمله این روستاهاست که در فاصله 
۲٥کیلومتری شهر معموالن قرار دارد. راه ارتباطی این روستاها از ۲ فروردین ٩٨تا به حال بسته و هیچ گروه جهادی و یا بالگردهای امدادرسانی به 

روستاها مراجعه نکرده و این گروه اولین گروه جهادی بوده که مواد خوراکی و بهداشتی به این روستاها ارسال کرده است.

عکس خبر

رهبر انقالب اسالمی حضرت آیت ا...خامنه ای، سپاه را یک دستگاه 
برجسته و در خط مقدم مواجهه با دشــمن در میادین گوناگون 
برشمردند و تاکید کردند:گربه رقصانی آمریکا علیه سپاه به جایی 

نخواهد رسید.
در شب والدت با ســعادت حضرت سیدالشــهداء علیه السالم و 
به مناسبت روز پاسدار، رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار جمعی 
از پاسداران و خانواده های آنان، علت خصومت آمریکایی ها با سپاه 
را پیشگامی آن در دفاع از کشــور و انقالب خواندند و خاطرنشان 
کردند: آمریکا و دشمنان نادان چهل سال است که هر چه در توان 
داشــتند علیه جمهوری اسالمی به کار بســتند؛ اما هیچ غلطی 
نتوانستند بکنند و امروز دست انقالب و نظام اسالمی در منطقه و 

بلکه در دنیا باز شده است.
حضرت آیت ا... خامنه ای، سپاه را یک دستگاه برجسته و در خط 
مقدم مواجهه با دشمن در میادین گوناگون برشمردند و گفتند: 
سپاه هم در میدان عملیاتی و مقابله با دشمن در مرزها و حتی چند 
هزار کیلومتر دورتر در اطراف حرم حضرت زینب)س( پیش قدم 

است و هم در میدان مقابله سیاسی با دشمن.
رهبر انقالب اسالمی، کینه آمریکایی ها از سپاه را ناشی از همین 
مسئله دانستند و افزودند: آمریکایی ها به خیال خود علیه سپاه و 
در واقع علیه انقالب و ایران نقشه می کشند و گربه رقصانی می کنند، 
البته این خباثت ها به جایی نخواهد رســید و با برگشــتن کید و 
فریب آنها به خودشان، دشمنان جمهوری اسالمی مانند ترامپ و 

احمق های دور و بر نظام حاکمه آمریکا در حال حرکت به سمت 
حضیض هستند.

ایشان، چهل ســال توطئه علیه جمهوری اسالمی و در عین حال 
پیشرفت انقالب را نشــانه ناتوانی آمریکایی ها در متوقف کردن 
حرکت ملت ایران دانســتند و گفتند: دشمنان ایراِن عزیز، چهل 
سال است که انواع فشارهای سیاسی، اقتصادی و تبلیغاتی فراگیر 
را علیه ملت اعمال کردند؛ اما حتی آن روز که جمهوری اسالمی 

تازه کار بود، نتوانستند هیچ غلطی بکنند.
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به دست برتر جمهوری اسالمی 
ایران در منطقه، افزودند: بر خالف تصور دشمنان، عزت و قدرت 
امروز نظام اسالمی ناشــی از بمب اتم نیســت، چرا که ما از ابتدا 
تاکید کردیم ســالح هســته ای بر خالف مبانی دینی ماســت و 
به آن نیــازی نداریم، بنابراین اقتدار و عزت امــروز ملت ایران در 
 چشم دنیای اسالم، به خاطر ایستادگی، فداکاری و بصیرت مردم

 است.
رهبر انقالب اســالمی، الزمه اســتمرار این حرکت پر افتخار را 
شناخت وظیفه و عمل به آن دانستند و گفتند: بدون تردید انقالب 
به پیش خواهد رفت، اما همگان از آحاد مردم و به ویژه جوانان تا 
سپاه پاســداران و کلیه نیروهای مسلح و دستگاه های دولتی باید 
نقش خود را در این حرکت تشخیص دهند و با الگوگیری از عمل 
مومنانه اولیای الهی همچون امام بزرگوار، برای خدا و در راه خدا به 

وظایف خود عمل کنند.

رهبر معظم  انقالب:

 گربه رقصانی آمریکا علیه سپاه
 به جایی نخواهد رسید
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والدت با سعادت حضرت ابوالفضل العباس)ع( مبارک باد

به یاد سال های جنگ
 سپاه صاحب الزمان)عج(، گروه مهندسی 40، شهرداری، ارتش و هالل احمراصفهان؛ در خط مقدم امدادرسانی به سیل زدگان کشور

جنگ که شروع شــد، اصفهانی ها قبل از همه در 
خوزستان بودند. در خط مقدم؛ با دولشکر.  اصفهان 
بعد از تهران تنها استانی بود که با دو لشکر از سپاه )لشکر 14 امام 
حسین )ع( و لشکر نجف اشرف( در عرصه جنگ حضور پیدا کرد. 
قصه از آنجا شروع شــد که مردک بعثی دیوانه، رویای نوشیدن 

چای عصرانه زیر پل خرمشــهر را در سر می پروراند و سربازانش 
روی دیوارهای شــهر نوشــتند : » جئنا لنبقی«. آمده بودند که 
بمانند . اگر خرمشــهر را فتح می کردند، دستاورد بزرگی نصیب 
صدام حسین می شــد. آرمان بزرگ حزب بعث این بود: » همه 
مناطق عرب  نشین کشورهای همســایه باید به سرزمین بزرگ 

پدری اعراب که همان عراق باشــد، بپیوندند« و خرمشهر اولین 
شــهری بود که این آرزوی حزبی را محقق می  کرد. سرمستی از 
اشغال موقت خرمشهر برای عراقی  ها به حدی بود که می  گفتند: 
 »حاال اگــر ایرانیان خرمشــهر را می  خواهند بایــد به کره ماه

 بروند!« 

                                    صاحب نیوز
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علیرضا کریمیان

»سپاه، پاسدار انقالب اســت« این توصیفی 
است که رهبر انقالب از یکی از بازوهای مهم 
امنیتی کشور داشتند و بدون شک موضع گیری 
پر قدرت همه ارکان سیاســی و اجتماعی در 
مورد تصمیم اخیر آمریکا مبنی بر تروریستی 
خواندن سپاه نیز گواه همین جمله خواهد بود. 
روز گذشــته نمایندگان در اقدامی بی سابقه 
لباس سپاه را بر تن کردند تا در روزی که به نام 
پاسدار نامیده می شــود نشان دهند که نمی 
توان به صرف یک ادعای توخالی، بخش مهمی 
مانند سپاه را از بدنه نظام و همچنین مقاومت 
اســالمی در منطقه حذف کرد. اقدام آمریکا 
اگر چه تاکنون در مورد هیچ کشوری در جهان 
اتفاق نیفتاده اما نشان می دهد که این کشور تا 
چه حد از نیروهای ایرانی در منطقه زخم خورده 
است و با علم به اینکه این کار با مخالفت های 
داخلی و خارجی زیادی در این کشور مواجه 
خواهد شــد؛ اما باز هم تالش کرد تا به نوعی 
نیروهای سپاه را تحت فشار قرار دهد تا شاید 
 بخشی از اهداف نظامی و صهیونیستی خود را

 محقق سازد.
ســاز ناکوکی که دشــمنان ایران با آن 

می رقصند
اســتقبال دشــمنان ایران در منطقه  بــا این اقدام 
آمریکا قابل پیــش بینی بود. محمــد جواد ظریف، 
وزیر امور خارجه در صفحه توئیتــرش، این اقدام را 
قبول درخواست اســرائیل از ســوی آمریکا عنوان 
کرده است.یک روزنامه اســرائیلی سند حرف های 
ظریف را منتشر کرد.  ظریف، در صفحه توئیتر خود 
 با انتشــار عکســی از تیتر روزنامه آنالین اسرائیلی

» تایمز آو ایزاییل« که به نقل از نخســت وزیر رژیم 
صهیونیستی اعتراف می کند که به درخواست او ترامپ 
به سپاه پاسداران پرچسب تروریستی زد، نوشت: »این 
هم سند حرف های قبلی ام« از سوی دیگر تروریستی 
نامیدن سپاه از سوی عربستان نیز با استقبال مواجه 

شــده اســت.یک منبع 
مسئول در وزارت خارجه 
عربستان با طرح ادعا هایی 
علیه سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی اعالم کــرد که 
عربســتان از اقدام دولت 
آمریــکا و قــرار دادن نام 
سپاه در لیست تروریستی 
استقبال می کند.یک منبع 

مسئول در وزارت خارجه عربستان مدعی شد که اقدام 
آمریکا در قرار دادن نام ســپاه در این لیست»گامی 
عملی و جدی در راستای مبارزه با تروریسم«  است. 
بحرین و امارات نیز هم صدا با اربابان آمریکایی خود 
از این اقــدام تقدیر کرده اند؛ اما نمــی دانند که این 
 تصمیم تبعات جبران ناپذیری به امنیت منطقه وارد 

خواهد کرد.
تحریم سپاه چه نتیجه ای خواهد داشت؟

تروریســتی اعالم کردن ســپاه، به معنــای اعمال 
تحریم های گسترده علیه این نهاد و اعضای آن است. 
به گفته مقامــات آمریکایی، ایــن تحریم ها به طور 
مستقیم شامل حدود ۱۱ میلیون نفر شد که یا سپاهی 

و بسیجی هستند یا با سپاه 
ارتباط دارند. با ورود سپاه 
به لیست تروریستی آمریکا، 
تحریم های گســترده ای 
در زمینــه فعالیت هــای 
اقتصادی و ســفر اعضای 
سپاه و همچنین شرکت ها 
و ســازمان های مرتبط با 
آن اعمال شــد. همچنین 
کسانی که سربازی خود را در سپاه گذرانده باشند حق 

ورود به آمریکا را نخواهند داشت.
آمریکا بعد از این اقــدام باید منتظر چه 

اقدامی باشد؟
معاون وزارت امور خارجه، در اولین واکنش نســبت 
به این خبر اعالم کرد که از این پس آمریکایی ها در 
پایگاه هایشان در منطقه، سرباز آمریکایی نیستند و 
از نظر ما این پایگاه ها، تروریستی و نیروهای مستقر 
در آن تروریست شناخته خواهند شد.وی با اشاره به 
اقدام سریع وزارت امور خارجه و شورای عالی امنیت 
ملی و پاسخ مناسب آنان به اقدام اخیر آمریکا گفت: 
اقدام وزارت امور خارجه در اجرای ماموریت مجلس 

و مصوبه مرداد 96 نمایندگان برای قرار دادن عناصر 
آمریکایی حامی تروریست ها در فهرست گروه های 
تروریستی از طرف شــورای عالی امنیت ملی است.

عراقچی افــزود: وزارت امور خارجــه در اجرای این 
وظیفه به شــورای عالی امنیت ملی پیشــنهاد کرد 
که فرماندهی ســنتکام )نیروهای نظامی آمریکا در 
منطقه غرب آسیا( و نیروهای آن به دلیل جنایات در 
منطقه و حمایت از تروریست ها و همچنین ارتکاب 
جنایات جنگی در فهرســت تروریست ها قرار گیرد.

عراقچی گفت: از این پس نــوع برخورد با این نیروها 
 متناســب با آنان خواهد بود و شــرایط جدیدی را 

خواهیم داشت.
برخورد از نوع امنیتی

نوع تعامل ایران و آمریکا از این به بعد متفاوت خواهد 
بود و  امنیت، اصلی ترین خطری اســت که در مورد 

آمریکا با تروریست خواندن سپاه از بین می رود. 
برخورد و تعامل نیرو های آمریکایــی در خاورمیانه 
با نیرو های ســپاه، به خصوص در کشور های عربی، 
چگونه خواهد بــود و آیا نیروی دریایــی آمریکا در 
خلیج فارس، قایق های ســپاه را هــدف قرار خواهد 
داد؟ اینها پرسش هایی هستند که با تروریستی اعالم 
شدن سپاه، مطرح می شود. از دیدگاه آمریکا، سپاه 
نیرویی مانند ســایر گروه های تروریســتی - داعش 
و القاعده- اســت. بنابراین، احتمال درگیری ارتش 
آمریکا با سپاه بیشتر شده است. البته سپاه قدس از 
ســال ها پیش در نظر آمریکایی ها، تروریست بوده، 
اما طی سال های اخیر حضور قابل توجهی در برخی 
کشور های عربی داشته است و به نیرو های آمریکایی 
نزدیک بود، ولــی هیچ درگیری مســتقیمی میان 
دو طرف اتفــاق نیفتاد؛ بنابراین به رغــم اقدام اخیر 
آمریکا، دو طرف احتماال از درگیری اجتناب خواهند 
کرد. به هر حــال، نباید احتمال تشــدید تنش های 
نظامی را نادیده گرفت. ســردار سرلشکر محمدعلی 
جعفری، فرمانده کل ســپاه، گفته است اگر آمریکا 
سپاه را در فهرســت گروه های تروریستی قرار دهد، 
 نیرو هــای آمریکایــی در خاورمیانه دیگــر آرامش

 نخواهند داشت.

واکنش ریاض به اخبار مربوط 
به فروش نفت عربستان 

وزیر انرژی عربســتان به گزارش های مربوط به 
تهدید این کشــور مبنی بر فروش نفت کشورش 
با ارزی غیر از دالر واکنش نشان داد. خالد الفالح، 
وزیر انرژی عربســتان به گزارش های مربوط به 
تهدید این کشور مبنی بر فروش نفت با ارزی غیر 
از دالر واکنش نشان داد. وی گفت: قطعا این گونه 
نیست. تغییری در سیاســت ما در تجارت نفت با 
دالر آمریکا ایجاد نشــده است.این در حالی است 
که خبرگزاری رویترز روز جمعه، ۱6 فروردین ماه، 
گزارش داده بود که عربســتان آمریکا را به کنار 
گذاشتن دالر در معامالت نفتی، در صورت تصویب 

و اجرای الیحه »نوپک« تهدید کرده است.

نخست وزیر کوزوو خود را  
سرباز فرمانبر آمریکا خواند

نخســت وزیر کوزوو که در آمریکا به سر می برد در 
سخنانی خود را ســرباز فرمانبرداری برای آمریکا 
قلمــداد کرد.»راموش هارادینای«طی ســخنانی 
اظهار داشت: من خود را ســرباز آمریکا می دانم و 
مطیع فرامین آنها هستم. وی که با یکی از رسانه های 
محلی سخن می گفت، افزود: سیاست های آمریکا 
سیاست های قوی و پربازدهی است که کشورهای 
اروپایی باید از آن استفاده کنند.امیدوارم مناسبات 
واشنگتن-مسکو نیز در کوتاه ترین زمان ممکن به 
حالت عادی برگشــته و دو کشور تعامالت خوبی با 

یکدیگر داشته باشند.

خست وزیر پاکستان: 
 دولتمردان رژیم صهیونیستی 
به توهم و جنون مبتال هستند

نخست وزیر پاکستان، ضمن توئیتی دولتمردان 
رژیم صهیونیستی و هند را متوهم دانسته و آنها 
را عامل بر هم زدن ثبات منطقه دانســت.عمران 
خان تصریح کرد: مسئولین رژیم صهیونیستی به 
رذائل اخالقی گرفتار شده اند و رو به نابودی پیش 
می روند.نخست وزیر پاکستان تاکید کرد: رژیم 
صهیونیستی کرانه باختری را اشغال کرده و هند 
هم دست به اشغال کشمیر زده است.وی اظهار 
داشت: این کار سران هند و رژیم صهیونیستی با 
تمام قوانین بین المللی تضاد دارد و مردم نیز این 

تضاد را حس می کنند.

انگلیس خود را برای شرکت در 
انتخابات اروپایی آماده می کند

رسانه های غربی با توجه به هرج و مرجی که در روند 
برگزیت ایجاد شده و احتمال تعویق طوالنی مدت 
تاریخ برگزیت، از آماده شدن انگلیس برای شرکت در 
انتخابات اروپایی خبر می دهند.یک سخنگوی دولت 
انگلیس اعالم کرد که ما به عنوان دولت مسئول اگر 
قرار باشد در انتخابات شرکت کنیم گام های قانونی 
ضروری را بر مــی داریم. به گفتــه وی، این بدین 
مفهوم نیست که شرکت ما در انتخابات اروپا امری 
اجتناب ناپذیر است. اگر تا قبل از 23 ماه می برگزیت 
اتفاق بیفتد به طور خودکار تعهد ما برای شرکت در 

انتخابات لغو می شود.

یک قاضی آمریکایی فرمان 
ضدمهاجرتی ترامپ را لغو کرد

ریچــارد ســیبورگ، قاضــی دادگاه منطقــه ای 
سانفرانسیسکو ، فرمان مهاجرتی اخیر دونالد ترامپ 
را دربــاره بازگرداندن پناهجویان بــه مکزیک لغو 
کرد.وی طی حکمی اعالم کرد که سیاســت اخیر 
مهاجرتی رییس جمهور آمریکا فاقد وجود ضمانتی 
برای محافظت از پناهجویان از تهدید هایی است که 
زندگی و آزادی شــان را به خطر می اندازد. وزارت 
دادگستری و کاخ سفید تاکنون به این حکم قاضی 

آمریکایی واکنشی نشان نداده اند.

همه ایران، سپاه پاسداران است

با دستور رییس جمهور؛
نصب زنجیره میانی 20 تایی 

سانتریفیوژ )IR6( آغاز شد
عملیات نصب زنجیره میانی 20 تایی سانتریفیوژ 
)IR6( با دســتور حجت االسالم و المسلمین 
حســن روحانی، از طریق ویدئو کنفرانس آغاز 
شد.رییس جمهور پیش از اجرای عملیات نصب 
در سخنانی گفت: خوشحالیم که امروز زنجیره 
20 تایی این سانتریفیوژ آغاز می شود.وی ادامه  
داد: شــما امروز با تحریم تان چه کار کردید؟ 
اگر مدعی هســتید که با اعمال تحریم هایتان 
می توانید جلوی فناوری های پیشــرفته ایران 
را بگیرید، می دانید که دروغ می گویید و افتتاح 
های امروز ما و ۱۱4 فنــاوری جدیدی که در 
طول یک ســال اخیر توسط یک سازمان ایران 
به بهره برداری رسیده اســت به خوبی به دنیا 
می گوید که شما نتوانستید و نخواهید توانست 
جلوی پیشرفت و توسعه ملت و دانشمندان ما 
را بگیرید؛ اگر دیروز از سانتریفیوژهای IR1 ما 
می ترســیدید، بدانید که امروز ما زنجیره 20 
تایی از سانتریفیوژهای IR6  را افتتاح کرده ایم 
و اگر باز هم بیش از این به ظلم و ستم خود ادامه  
 IR8 دهید، در آینده ای نه چندان دور زنجیره
را رونمایی خواهیم کرد. ییس جمهور با تاکید بر 
اینکه آمریکایی ها نمی توانند جلوی پیشرفت 
ایران را بگیرند، اظهار کرد: اگر مقصود آمریکایی 
ها از اعمال تحریم ها علیه ایران این بوده که از 
قدرت نظامی ایران بکاهنــد این را بدانند که از 
سال گذشته تا امسال به موشک ها و سالح هایی 
دست یافته ایم که در مخیله آنها نیز نمی گنجید.

به منظور حضور در نشست سه جانبه 
ایران، روسیه و ترکیه؛
 »فالحت پیشه«

 به مسکو سفر کرد
رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خا رجی مجلس شــورای اســالمی در رأس 
هیئتی از اعضای این کمیســیون به دعوت 
»لیونید اسلوتســکی« رییس کمیته روابط 
خارجــی دومــای دولتــی روســیه جهت 
شــرکت در نشســت ســه جانبه رؤســای 
کمیسیون های سیاســت خارجی مجالس 
ایران، روســیه و ترکیه به مســکو سفر کرد.

رؤســای کمیســیون های سیاست خارجی 
مجالس کشور های ایران، روســیه و ترکیه 
در این نشســت یک روزه به بررسی وضعیت 
ســوریه و حل و فصل صلح آمیز آن کشــور 
و برقراری امنیت پایــدار در منطقه و نقش 
پارلمان ها در این خصوص بحث و گفت وگو 
خواهند کرد.رییس کمیســیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجی مجلس شورای اسالمی 
در حاشیه این نشســت به صورت جداگانه 
با رؤسای کمیســیون های سیاست خارجی 
مجالس روســیه و ترکیه پیرامون مناسبات 
دوجانبه و راه های گسترش مراودات فیمابین 
به ویژه تحرک فعال تر مجالس در موضوعات 
 منطقــه ای و بین المللــی دیــدار خواهد 

کرد.

طرح تعویق آزمون های 
سراسری ۹۸ تقدیم  مجلس شد

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از 
تقدیم طرح تعویق کلیه آزمون های سراسری 
ســال 9۸ به هیئت رییســه خبر داد. قاسم 
احمدی الشــکی درباره این طرح، گفت: بر 
اساس طرح مذکور کلیه آزمون های سراسری 
سال 9۸ دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی که 
سازمان سنجش برگزار می کند اعم از وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت و 

درمان به دلیل وقوع سیل به تعویق می افتد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
تصریح کرد: بر اساس این طرح زمان برگزاری 
ایــن آزمون ها بــه ۱۵ خــرداد 9۸ موکول 

می شود.

بهروز کمالوندی
سخنگوی سازمان انرژی اتمی: 

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی گفت: 
من از وزارت نفت ۱3 میلیون تومان حقوق می گیرم و 
هیچ گاه هم آن را انکار نکردم؛ اما یک ریال از مجلس 

حقوق نمی گیرم.
بهروز نعمتی، دربــاره موضوعات مختلفی از جمله 
دریافت حقــوق از وزارت نفت توضیــح داد. وی 
همچنین در مورد رد صالحیــت ها برای انتخابات 
ســال 9۸ گفت:در سال گذشــته بر موضوع فتنه 
9۸ مانــور زیــادی داده شــد. برخــی معتقدند 
ایــن کلیدواژه ای اســت بــرای رد صالحیت های 
گســترده برای انتخابــات 9۸.  وی افــزود: نمی 
دانم بحــث رد صالحیت ها بر چــه مبنایی خواهد 
بود ولی باالخره دوســتان ما در شــورای نگهبان 
دوره جدیــدی را تجربه کرده انــد. االن خیلی از 
افرادی کــه این دوره آمده اند شــاید پیش از اینها 
رد صالحیــت می شــدند ولی االن ایــن موضوع 
که افراد بــا تفکرهای متفــاوت در درون تصمیم 
 گیری های کشــور حضور داشته باشــند، طبیعی 

شده است. 

از وزارت نفت ۱۳ میلیون 
حقوق می گیرم 

نماینده مردم تهران:

کافه سیاست

عکس  روز 

 شام محرمانه ترامپ 
با »روپرت مرداک«

دونالد ترامــپ پس از دیدار از دیــوار مرزی با 
مکزیک در کلوب گلف ملی خود در لس آنجلس 
با بنیانگذار فاکس نیوز و »جارد کوشنر« برای 

صرف شام دیداری محرمانه داشته است.

آمریکا دهانش را بازکرده  تا ایران را ببلعد

پیشنهاد سردبیر:

 ،PMD :سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت
موضوعی مربوط به گذشــته است و به لحاظ 
حقوقی و سیاسی این موضوع تمام شده است.

بهروز کمالوندی، درباره موضوع PMD و برخی 
اظهارات نتانیاهو درباره باز شــدن دوباره این 
پرونده با وجود تاکید آژانس به بسته شدن آن 
در چارچوب مذاکرات هســته ای گفت: آقای 
آمانو به طور مرتب تکرار کرده اســت که این 
مسئله بسته شــده، آن چه نتانیاهو و افرادی 
معدود به دنبال آن هســتند باز کردن دوباره 
PMD اســت؛ اما به لحاظ حقوقی و سیاسی 
این موضوع تمام شده و گزارش های آژانس در 
سال 20۱۵ مؤید این موضوع است. وی ادامه 
داد: PMD موضوعی مربوط به گذشته است، 
مدیرکل آژانس به ایــران آمد، نمونه گیری ها 
انجام و به همه سواالت پاسخ داده شد و پرونده 

در شورای حکام بسته شد.

PMD موضوعی تمام شده 
است

سردار سلیمانی
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران:

دادســتان تهران، در پاســخ به ســوالی در مورد 
شــایعه پردازان در فضای مجازی کــه ظاهرا کار 
خیریه می کند ولی بیشتر به کام تلویزیون اسرائیل 
است، گفت:  دشمن امروز سه کار انجام می دهد، اول 
اینکه مردم را ناامید کند و دیگر اینکه در مسئولین 
بی اعتمادی ایجاد کند و کارآمدی نظام را زیر سوال 
ببرد. هر حادثه ای که در کشور رخ می دهد این سه 
نکته را در آن می بینید. برنامه دشمن این است که 
دل مــردم را خالی کند. ما نباید در زمین دشــمن 
بازی کنیم.جعفری دولت آبادی تصریح کرد:آمریکا 
دهانش را باز کرده که نظام اسالمی را ببلعد، آن وقت 
ما در داخل کشور به ناامید کردن مردم می پردازیم. 
ما امروز باید در برابر دشمن اقتدارمان را نشان دهیم 
و رســانه ها بزرگ ترین نقش را می توانند ایفا کنند. 
ما نمی گوییم که کشــور را گل و بلبل نشان دهند 
ولی حق ندارند که شایعه پردازی کنند و دادستانی 
با شــایعه پردازان  حتما برخــورد خواهد کرد. هم 
مســئولین و هم روزنامه ها توجه کنند که امروز ما 

باید در برابر دشمن یک صدا باشیم. 

 آمریکا دهانش را بازکرده
 تا ایران را ببلعد

دادستان تهران:

فرمانــده نیروی قدس ســپاه پاســداران 
انقالب اســالمی گفت: جوانانــی که دوران 
دفاع مقــدس را درک نکردند، امروز باید در 
مناطق سیل زده حضور پیدا کنند و افرادی 
که به دنبال این هســتند که به دفاع از حرم 
بپیوندند، امروز دفاع از حرم در خوزســتان 
اســت. وی افزود: مهم ترین درس، خدمت 
به مردم اســت و حضور طالب و روحانیون 
در جریان امدادرسانی به مردم خود بهترین 
کالس و درس اســت و امام راحل در بحث 
عرفان و اخالق، خدمت به مردم را مهم ترین 
و اساســی ترین مطلب می دانستند. سردار 
ســلیمانی گفت: افرادی که بــه دنبال این 
هســتند که به دفاع از حرم بپیوندند، امروز 
دفاع از حرم در خوزســتان است و خدمت 
به مردم ســیل زده بهترین جهاد محسوب 

می شود.

  امروز دفاع از حرم 
در خوزستان است

پیشخوان

بین الملل

 موضع گیری های گسترده در برابر گستاخی آمریکا ادامه دارد؛
آخرین تیر ترکش ترامپ

ماجراجویی کاخ سیاه 

حماقــت در جــه یک
 علیه سپاه 

من هم یک پاسدارم

بحرین و امارات نیز هم صدا با 
اربابان آمریکایی خود از این اقدام 
تقدیر کرده اند؛ اما نمی دانند که 

این تصمیم تبعات جبران ناپذیری به 
امنیت منطقه وارد  خواهد کرد

»ترامپ« به فکر سفارش پوشک و تابوت باشد!
»محمد صرفی« در سرمقاله روزنامه »کیهان« نوشــت: از نظر آمریکایی ها هر کس مقابل آنها بایستد و 
نقشه های شوم شان را نقش بر آب کند، تروریست است. تصمیم کاخ سفید در گنجاندن نام سپاه در لیست 
تروریسم، پیش و بیش از آنکه حرکتی فکر شده و تهاجمی باشد، از روی عصبانیت و استیصال است. آنان 
از سپاه، سیلی های سخت کم نخورده اند. آمریکایی ها خواب های آشفته بسیاری برای منطقه دیده بودند 
و رویای خاورمیانه جدید را در سر داشتند. خاورمیانه جدید زاده شد، اما نه آنطور که آنان می خواستند 
و برایش برنامه ریزی کرده بودند. خاورمیانه جدید در قالبی دیگر و بــا ماهیت و مختصاتی ۱۸0 درجه 
متعارض با هدف آنان شکل گرفته که روح و جوهره آن »اکسیر مقاومت« است. ترامپ فراموش کرده است 
که چندی پیش در تاریکی و با چه ترس و لرزی فقط برای چند ساعت وارد عراق شد. یک هفته دیگر کنگره 
آمریکا نظر خود درباره این تصمیم را اعالم می کند. اگر کنگره هم در حماقت کاخ سفید شریک شود و بر 

آن مهر تایید بزند، ترامپ باید به فکر سفارش و ارسال پوشک و تابوت به غرب آسیا باشد.

حکم دادگاه تقلیدکننده صدای رییس جمهور صادر شد
شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کشکولی، رای پرونده شکایت حسین فریدون برادر 
رییس جمهور از کریمی قدوسی، نماینده مجلس و خبرگزاری دانشجو در ارتباط با ماجرای تقلید صدای روحانی 
را صادر کرد. حسن قاســمی، وکیل مدیرمسئول خبرگزاری دانشــجو با اعالم این مطلب اظهار کرد: حسین 
فریدون به دنبال مصاحبه منتشر شده به نقل از محمدجواد کریمی قدوسی، نماینده مجلس شورای اسالمی 
در خبرگزاری دانشجو به تاریخ 22 تیرماه سال 9۵ تحت عنوان »ماجرای عجیب تقلید صدای روحانی توسط 
فریدون« از این خبرگزاری و کریمی قدوسی به اتهام افترا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی شکایت 
کرد. این وکیل دادگســتری افزود: دادگاه در حکم صادره با توجه به نظر اعضای هیئت منصفه که به اتفاق آرا 
متهمان را از اتهامات انتصابی مجرم تشخیص ندادند و به لحاظ فقدان عنصر معنوی جرم و عدم احراز بزهکاری 
به استناد ماده 4 قانون آئین دادرســی کیفری مصوبه سال 92 و به اقتضای اصل کلی برائت و تبصره یک ماده 
43 قانون مطبوعات رای به برائت خبرگزاری دانشجو و آقای کریمی قدوسی از اتهام انتصابی صادر کرده است.

چهره ها
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حجم سد زاینده رود با وجود بندهای باالدست 
افزایش نخواهد یافت

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

حجم سد زاینده رود با وجود 
بندهای باالدست افزایش 

نخواهد یافت
دبیر اجرایی نظام صنفی کشــاورزان اســتان 
اصفهان گفــت: وجود بندهایــی تحت عنوان 
آبخیزداری و چاه های غیرمجاز در باالدســت، 
سبب می شود که با وجود بارش های مطلوب، 
حجم روان آب ها کم باشــد و تا این معضل حل 
نشود، حجم سد زاینده رود افزایش نخواهد یافت 
و انتظار مردم در خصوص جاری بودن همیشگی 
رودخانه تامین نمی شــود. اســفندیارامینی 
با تاکید بــر اینکــه رودخانه زاینــده  رود باید 
ساماندهی و الیروبی شود، افزود: به رغم افزایش 
بارندگی ها در ســال جاری هنوز ظرفیت سد 
به ۴۰۰ میلیون مترمکعب نرســیده است.وی 
خاطرنشــان کرد: وجود بندهای آبخیزداری و 
چاه های غیرمجاز در باالدســت سبب می شود 
که با وجود بــارش های مطلــوب، حجم روان 

آب ها کم باشد. 
وی در واکنــش به این ســوال که چــرا برخی 
کشاورزان شــرق اصفهان مانع از رسیدن آب 
ســیالب به تاالب بین المللی گاوخونی شدند، 
اظهار کــرد: هر کــدام از ما حقابــه داران یک 
قطعه ای از پازل را می بینیم و می خواهیم همان 
یک قطعــه را مدیریت کنیم؛ آب ســیالبی که 
رها شد برای آبیاری اراضی به صورت مستقیم 
استفاده نشــد؛ زیرا با توجه به بارندگی ها اگر 
اراضی کشاورزی با آب سیالب آبیاری می شد، 

به غله های کشت شده آسیب می زد.
امینی ادامه داد: بر اســاس ارزیابی انجام شده؛ 
سیالبی که به سمت گاوخونی هدایت شد اگر در 
مسیر رودخانه به زمین نفوذ نمی کرد، به طور 
کامل به تاالب می رسید. برخی افراد در مسیر 
حرکت سیالب به ســمت گاوخونی دو مورد از 
انهار سنتی را باز کرده بودند که صنف کشاورزان 

با این اقدام مخالف بود.

بازار

ماگ 

مدیرکل راه آهن اصفهان خبرداد:
رتبه نخست راه آهن اصفهان 

درکسب درآمد
سیدرضا سادات حسینی گفت: اداره کل راه آهن 
اصفهان سال گذشته حائز رتبه نخست درآمد به 
لحاظ وزنی شد. مدیرکل راه آهن اصفهان با اشاره 
به افزایش 26 درصدی جابه جایی کاال توســط 
ناوگان ریلی اصفهان در سال گذشته گفت: این 
ناوگان پارســال بیش از ۳ میلیارد و ۱۴ میلیون 
تن کاال جا به جا کرده که این میزان در سال ۹6 
حدود 2 میلیارد و۴۰۰ میلیــون تن بود. وی به 
افزایش ۱۷ درصدی بارگیری در این مدت نسبت 
به مدت مشابه سال ۹6 هم اشاره کرد و گفت: در 
این مدت بیش از ۳ میلیــون و ۷68 هزار تن بار، 

بارگیری شده است.

افزایش ۲۹ درصدی شکایات 
مردمی از واحدهای صنفی 

نسبت به سال گذشته
مدیر بازرســی و نظارت اصناف استان اصفهان 
گفت: نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 2۹ 
درصد شــکایات مردمی افزایش داشته است و 
باالترین تخلف عدم درجه قیمت و در درجه دوم 
گران فروشی بوده است.جواد محمدی فشارکی 
افزود: مجموع گزارش های مردمی تلفنی ۳۴۱ 
مورد و ۱۳۱ مورد گزارش حضوری در کل طرح 
داشتیم که در مجموع ۴۷2 گزارش می شود که 
از این تعداد، ۱۳۹ مورد در اداره تعزیرات منجر 
 به صدور حکم شــد و 2۰5 مورد هــم مختومه

 شد.

رونق تولید نیازمند افزایش 
آموزش های مهارتی است

مدیرکل فنی و حرفــه ای اصفهان با اشــاره به 
نام گذاری سال جاری با عنوان»رونق تولید«، بر 
افزایش آموزش های مهارتی بــه عنوان مکمل 
اهداف این راهبرد تاکید کرد.آرش اخوان افزود: 
بر این اساس ارائه آموزش های مهارتی و در جنب 
آن برگزاری دوره هــای کارآفرینی و خالقیت با 
هدف ایجاد اشتغال مهارت آموختگان در اولویت 
برنامه های این دستگاه قرار دارد.وی با تاکید بر 
اینکه باید با مدیریت، برنامه ریزی و آینده نگری، 
تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم، تصریح کرد : 
رونق آموزش با ارائه مباحث کارآفرینی و خالقیت 
به مهارت آموزان ضروری اســت.وی فعالیت ها 
و عملکرد این اداره کل را در مقایســه با ســایر 
استان ها مثبت ارزیابی کرد و گفت :  امید است در 
سال جدید سبد آموزشی خانواده ها را براساس 

نیاز آنها تامین کنیم.
مدیرکل فنی و حرفــه ای اصفهــان ادامه داد : 
متأسفانه امروز به دلیل آشنا نبودن دانش آموزان 
و نوجوانان با مشــاغل مختلف و استعدادیابی و 
اعمال رشته های ســلیقه ای از سوی خانواده ها، 
اشــباع جامعه از دانش آموختــگان در بعضی از 
رشته های خاص را شاهد بوده ایم که نتیجه آن 

بحران بیکاری است.

دانش بنیان های اصفهانی 
مشاوره می گیرند

مرکز شرکت ها و موسســات دانش بنیان معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری امکان مشاوره 
رایگان دائمی به شــرکت های دانــش بنیان در 
استان های فارس و اصفهان را فراهم کرد.تا پیش 
از این مشــاوره ها به صورت تلفنی یا مجازی در 
اســتان های دیگر انجام می شــد و تنها در تهران 
شــرکت های دانش بنیان به صورت حضوری از 
مشاوره ها بهره مند می شدند؛ لذا مرکز شرکت ها 
و موسسات معاونت علمی درنظر دارد تا به صورت 
حضوری خدمات مشــاوره ای را به شــرکت های 
دانش بنیــان در اصفهــان و فارس ارائــه کند.

خدمات مشاوره ای به شــرکت های دانش بنیان 
در حوزه های مشــاوره حقوقی، مشاوره مالیاتی، 
مشاوره بیمه تامین اجتماعی و مشاوره گمرک و 

واردات ارائه می شود.

 ماگ هیدورا طرح شازده کوچولو 

 30,000
تومان

 ماگ هیدورا طرح کاکتوس 

 30,000
تومان

 Do What ماگ هیدورا طرح 
 Makes You So Happy

 30,000
تومان

مرضیه محب رسول

بازار روسیه فرصتی طالیی است که در این 
سال ها همواره از دســت اقتصاد ایران رفته 
است. علی رغم گستردگی جغرافیایی اما این 
کشور برای تامین بسیاری از نیازهای خود 
وابسته به واردات است. روسیه در سال 2017 
حدود 228 میلیــارد دالر کاال وارد و حدود 
359 میلیارد دالر انواع کاال صادر کرده است. 
این حجم از مراودات اصــوال با اروپا صورت 
می گرفته؛ اما با کوتاه شــدن دست روسیه 
از بازارهای اروپا به دلیل مناقشات سیاسی 
بر سر اوکراین و ناتو، این کشور در چرخشی 
آشکار وارد تعامالت اقتصادی گسترده ای با 
همسایگان آسیایی خود شده است. هر چند 
ترکیه به عنوان یک فرصت طلب اقتصادی 
مانند ســایر بازارها نبض بازار روسیه را در 
اختیار دارد و صــادرات محصوالت ایرانی 
در مقایســه با ترکیه سهم بســیار اندکی 
دارد؛ اما با تنگ تر شــدن حلقه تحریم ها 
ایران ناچار اســت برای حفظ شریان های 
 صادراتی خود به هر نحو بازار روســیه را به

 دست آورد. 
دست کوتاه ایران از بازار پرسود روسیه

سال گذشته ترکیه، روسیه و ایران توافق کردند تا 
در مبادالت تجاری خود از پول ملی استفاده کنند 
همچنین بر اساس اعالم مقامات روسی این کشور 
انتظار دارد تا  سه سال آینده مبادالت تجاری میان 
روســیه و ایران بیش از ۳۰ درصد رشد کند.  این 
مسئله نشان دهنده فرصت های تجاری خوبی برای 

ایران خواهد بود.
 برخی از اســتان ها در طی چند ســال گذشــته 
برنامه ریزی های زیادی برای ورود به بازار روســیه 
داشــته اند از جمله هرمزگان مدت هاســت میز 
بازرگانــی با روســیه را در اتاق راه انــدازی کرده؛ 
فرصتی که به نظر می رسد در اصفهان کمتر به آن 
پرداخته شده است. این مســئله البته در البه الی 
آمار گمرک اصفهان نیز مشاهده می شود بر اساس 
اعالم مدیر گمرک اصفهان در ســال ۹۷ بالغ بر 5 
میلیون و ۱۴۱ هزار تن کاال بــه ارزش دو میلیارد 
و 66۴ میلیون دالر به مقصد ۱۰۰ کشــور جهان، 
صادر شــده؛ اما در میان مقصد های اول صادراتی 

خبری از روســیه نیست. 
ایــن در حالی اســت که 
اســتان اصفهان یکی از 
قطب های تولید و صادرات 
فوالد است و روسیه نیز به 
عنوان بزرگ ترین کشور 
تولیدکننده آهن اسفنجی 
در دنیا شناخته می شود 

این مزیت به تنهایی می تواند حجم بســیار زیادی 
از مبادالت مورد نیاز در زمینه فــوالدی را محقق 
سازد از سوی دیگر برخی از تولیدات به خصوص در 

کشاورزی بازارهای پرسودی در روسیه دارد.
چشم اصفهان به بازارهای روسیه

تا کنون همکاری های جســته و گریخته ای میان 
تجار اصفهانــی و روس ها اتفاق افتــاده که آن هم 
بیشــتر در زمینه ســرمایه گذاری های صنعتی و 

معدنی بوده است. 
هر چند پیش تــر روس ها خواســتار همکاری در 
بخش های مواد غذایــی و صنایع فلزی هم بوده اند 

امــا به نظــر می رســد 
همان بروکراســی دست 
و پاگیری کــه اصفهان را 
جزو ســخت ترین مناطق 
بــرای راه انــدازی یک 
کسب و کار کرده؛ این بار 
سرمایه های خارجی را نیز 
از استان فراری داده است. 
حتی  در شــهریور ماه سال گذشــته نمایشگاهی 
از توانمندی هــای صادراتی ایران در روســیه نیز 
برگزار شــد؛ اما به نظر می رسد هنوز روابط روسیه 
با نصف جهان وارد فاز عملیاتی نشــده است؛ اما در 
جدیدترین رویداد اقتصادی مشاور اقتصادی رییس 
جمهوری داغســتان روسیه خواســتار راه اندازی 
نمونه هایی از فروشگاه زنجیره ای کوثر اصفهان در 
شهرهای مختلف روسیه شده است. فروشگاه های 
کوثر را می توان نمونه ای موفق از فروشــگاه های 
زنجیره ای در کشــور دانســت که علی رغم باال و 
 پایین های اقتصادی در ســال گذشــته همچنان

 

رونق داشت. حاال روس ها ابراز تمایل کرده اند که 
این نمونه موفق ایرانی به عرضه تولیدات ملی کشور 
در روســیه بپردازد که می تواند خبــر خوبی برای 
اقتصاد رو به رکود اصفهان باشــد. کاسم اخمایوو 
در ســفر به اصفهان و دیدارهــای اقتصادی وعده 
داده است تا  تالش خود را برای معرفی و بازاریابی 
کاالهای ایرانی در روســیه انجام دهــد؛ وعده ای 
که اگر عملی شــود بدون شــک می تواند بســیار 
راهگشا باشــد. در خرداد ماه نیز قرار است اجالس 
مشــترک اقتصادی میان ایران و روسیه در تهران 
و اصفهان برگزار شود که بدون شــک این رویداد 
با ســفر برخی از فعاالن اقتصادی روسیه به ایران 
همراه خواهد بود. میزبانی اصفهــان از این رویداد 
می تواند شروع خوبی برای حضور استان در روسیه 
باشــد. امیدواریم این وعده و برنامه مانند بسیاری 
از ایده ها و فرصت ها البه الی چرخ های ســنگین 
بروکراســی اداری اصفهان و دیــدگاه های ضد و 
 نقیض مسئوالن اقتصادی اســتان نماند و به تاریخ

 نپیوندد.

نمونه موفق بازارهای کوثر در راه روسیه
 مشاور اقتصادی رییس جمهوری داغستان خواستار حضور بیشتر ایرانی ها در بازارهای این کشور شد

عباس رضایی با حضور در شــهرک صنعتی جی در جمع صنعتگران و تولیدکنندگان اصفهانی برحل مشکالت صنایع 
و واحد های تولیدی تاکید کرد.وی با بیان اینکه حل بخشی از مشــکالت در محدوده اختیارات مدیریت استان نیست، 
گفت:معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری در جلســه ای با مدیران صنایع ذی ربط و مدیران دستگاه های اجرایی 
مشکالت را بررســی و تا حد امکان این مشکالت در استان برطرف شود.اســتاندار با بیان اینکه برخی از این مسائل باید 
جمع بندی و به هیئت دولت منعکس شود، افزود:با هماهنگی، همدلی و هم افزایی با مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی 
باید برای افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری گام برداشت. رضایی افزود: مدیریت استان به همراه مدیران و معاونان استاندار 

در نظر دارد به صورت هفتگی در واحدهای تولیدی حاضر شده و مسائل و مشکالت این واحدها را از نزدیک بررسی کنند.

تاکید استاندار بر 
حضور هفتگی مدیران 

در جمع صنعتگران

به منظور رسیدگی به مشکالت 
صنعتگران اصفهانی؛

الن
سئو

بام
  

  عکس روز

اعزام نیروها و تجهیزات شهرداری اصفهان به 
مناطق سیل زده خوزستان

مدیرعامل فوالد مبارکه:

تولید در فوالدمبارکه از برنامه قبلی فراتر رفت

؟؟؟

 مشاور اقتصادی رییس جمهوری 
داغستان روسیه خواستار راه اندازی 
نمونه هایی از فروشگاه زنجیره ای 

کوثر اصفهان در شهرهای 
مختلف روسیه شده است

رئیس صمت اصفهان: 
مشکالت تولید در پلی اکریل رفع شد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: مواد مورد نیاز برای اکرلیک شرکت پلی اکریل، 
مشمول تحریم شده بود و در حال حاضر این مشکالت تا حد زیادی رفع شده و ظرفیت تولید شرکت افزایش 
یافته است.اسرافیل احمدیه اظهار کرد: تولید در شرکت پلی اکریل در جریان است و با توجه به وارداتی بودن 
مواد اولیه شرکت، تا آنجایی که مواد اولیه برای شرکت در دسترس باشد، تولید نیز جریان دارد.رئیس سازمان 
صمت اســتان اصفهان ادامه داد: در ماه های ابتدایی تحریم، واردات این مواد از مبدأ قبلی با مشکالتی مواجه 
شد و همین امر دلیل افت تولیدات شرکت در ماه های مذکور بود.مشــکل تأمین مواد اولیه شرکت در زمان 
 مذکور، مشکلی ارزی نبود و صرفاً به دلیل کارشــکنی های طرف خارجی، این مواد با شرایط سخت تری وارد

 می شد.

رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان:
بسته بندی گاهی از جنس گران تر می شود

رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان گفت: شش روز ابتدایی سال جاری فروش صنایع دستی در اصفهان مناسب 
بود؛ اما پس از بارندگی ها و کاهش مسافر فروش صنایع دستی در اصفهان ناگهان به یک سوم کاهش پیدا کرد.عباس 
شیردل اظهار کرد: در نوروز سال جاری حدود ۱۷ میلیارد تومان صنایع دستی در شهر اصفهان به فروش رسیده است 
که در این میان سفره های قلمکار، خاتم، نقاشی روی فلزهمچنین صنایع دستی تلفیقی از چند هنر فروش بیشتری 
نسبت به سایر صنایع دستی داشته است. وی افزود: شش روز ابتدایی سال جاری فروش صنایع دستی در اصفهان 
مناسب بود؛ اما پس از بارندگی ها و کاهش مسافر، فروش صنایع دستی در اصفهان ناگهان به یک سوم کاهش پیدا 
کرد.با توجه به گرانی قیمت ارز دیگر ورود صنایع دستی چینی و قاچاق صرفه ندارد به همین خاطر این موضوع به 
شدت کاهش پیدا کرده و طی مدت زمان نوروز ۹8 نیز فقط یک مورد شکایت از مغازه صنایع دستی ثبت شده است.

اِکوالیف یک اپلیکیشن "رژیم مالی" 
است که به کاربران خود این امکان را 
می دهد تا خریدهای روزانه خود یا 
خانوار خود را ثبت و مدیریت کنند. 
اکوالیف یک نرم افزار حســابداری 
نیســت؛ بلکه یک دفتر "حساب و 
کتاب" ساده خانگی است که به شما 
کمک می کند که به واسطه مشخص 
کردن سقف خرید روزانه و نوشتن 
خرید های هر روز خود از مخارج خود 

آگاه و در صدد کاهش آنها باشید.

اکوالیف 

شن مالی
معرفی اپلیکی

آگهی مزایده
شهرداری عسگران در نظر دارد به استناد مصوبه شورای اسالمی شهر بهره 
برداری از محوطه بازار روز شهر عسگران را از طریق برگزاری مزایده عمومی و 
به مدت یکسال با قیمت اجاره پایه ماهیانه ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به متقاضیان 
واجد شــرایط واگذار نماید، لذا متقاضیان می توانند جهت خرید و دریافت 

اســناد مزایده از روز چهارشــنبه مورخ ۹8/۰۱/2۱ تا پایان وقت اداری روز 
چهارشــنبه مورخ ۹8/۰2/۰۴ به دبیرخانه شهرداری عســگران مراجعه و 
یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شــماره تلفن ۴2۷52۰6۱-۰۳۱ تماس 

حاصل فرمایند.

م الف: 426699داود گودرزی _ شهردار عسگران 

نوبت  اول

مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: عملکرد فوالد مبارکه در سال ۹۷ بسیار موفقیت آمیز بود و این شرکت 
توانست در اغلب بخش ها، اهداف ترسیم شده قبلی را محقق کند.حمیدرضا عظیمیان با اشاره به 
تولید ۷ میلیون و ۴5۰ هزار تن گندله در این شرکت خاطرنشان کرد: میزان تولید گندله در سال ۹۷ 
نسبت به سال قبل با 2 درصد رشد مواجه شد و میزان تولید محصوالت گرم نیز در دو شرکت فوالد 
مبارکه و فوالد سبا به 6 میلیون و ۳5۰ هزار تن رســید که 5۰ هزار تن از برنامه ریزی قبلی بیشتر 
است.میزان تولید محصوالت ســرد، یک میلیون و 555 هزار تن بوده و این یعنی تولید محصول 
مذکور، ۱۰۰ هزار تن بیشتر از برنامه محقق شده است.به گفته عظیمیان، این شرکت توانسته در 
تولید محصوالت پوشــش دار نیز از برنامه قبلی خود فراتر رود و به 2۹۳ هزار تن تولید برسد.وی 
همچنین تصریح کرد: با اتکا به توان داخلی توانستیم کلیه آهن اسفنجی مورد نیاز کوره های قوس 

الکتریکی همچنین تختال مورد نیاز ناحیه نورد گرم را فراهم کنیم.
مدیرعامل فوالد مبارکه در خصوص تأمین الکترود گرافیتی و مواد اولیه تولید فوالد نیز اظهار داشت: 
تمرکز جدی بر تأمین این اقالم صورت گرفته و تمام مذاکرات انجام شده با مراجع ذی ربط، در حال 
اجرایی کردن اقداماتی هستیم تا چالشی در تولید و سودآوری فوالد مبارکه ایجاد نشود.عظیمیان 
یادآور شد: برنامه شرکت در سال ۹۷، افزایش اتکا به تجهیزات داخلی و افزایش توان بومی سازی 
صنعت فوالد است.وی در تبیین نقشه راه فوالد مبارکه نیز تصریح کرد: در نقشه راه فوالد مبارکه تا 
سال ۱۴۰۰، دستیابی به سودآوری پایدار با حفظ سطح فروش محصوالت، تمرکز بر تولید محصوالت 
ویژه، ارتقای بهره وری، مدیریت هزینه ها، بهینه سازی ترکیب سبد سرمایه گذاری ها و حفظ رضایت 

مشتریان مورد تأکید قرار گرفته اند.
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ویژه

جنگ که شروع شــد، اصفهانی ها قبل از همه 
در خوزســتان بودند. در خط مقدم؛ با دولشکر.  اصفهان 
بعد از تهران تنها اســتانی بود که با دو لشکر از سپاه )لشکر 
14 امام حسین )ع( و لشکر نجف اشرف( در عرصه جنگ 

حضور پیدا کرد. 
قصه از آنجا شروع شــد که مردک بعثی دیوانه، رویای 
نوشــیدن چای عصرانه زیر پل خرمشــهر را در ســر 
می پروراند و سربازانش روی دیوارهای شهر نوشتند : » 
جئنا لنبقی« . آمده بودند که بمانند . اگر خرمشهر را فتح 
می کردند، دستاورد بزرگی نصیب صدام حسین می شد. 
آرمان بزرگ حزب بعث این بود: » همه مناطق عرب  نشین 
کشورهای همسایه باید به سرزمین بزرگ پدری اعراب که 
همان عراق باشد، بپیوندند« و خرمشهر اولین شهری بود که این 
آرزوی حزبی را محقق می  کرد. سرمستی از اشغال موقت خرمشهر 
برای عراقی  ها به حدی بود که می  گفتند: »حاال اگر ایرانیان خرمشهر 

را می  خواهند باید به کره ماه بروند!« 
این جمله ضرب المثل شان شده بود. نظامیان عراقی که یونیفورم هایشان را در 
آفتاب خرمشهر خشک می کردند، جشن پیروزی گرفته بودند. جشن شان را اما تبدیل 

به عزا کردیم و »اصفهان« این همیشه معین ایران، پیشتاز عرصه مقاومت و دفاع در خوزستان بود. 
شــاید خیلی ها ندانند اولین فرمانده ای که ساعت 11 صبح روز ســوم خرداد سال 1361 با جیپ 
فرماندهی وارد شهر خرمشهر شد، حاج حسین خرازی فرمانده لشکر 14 امام حسین)علیه السالم( 
بود.  روی بام مسجد جامع خرمشهر، جشن پیروزی گرفتیم و فریاد »ا... اکبر« سردادیم و دشمن تا 
بن دندان مسلح را از خانه بیرون کردیم تا داغ گرفتن خرمشهر از ایران، به دل صدام بماند و این آرزو 
را با خود به گور ببرد. گوری که حاال حتما، حتی نشــانی از استخوان های او هم ندارد. رویاهای 
صدام حسین کافر نقش بر آب شد. چون یه روز یه اصفهانی ... یه لره ... یه کرده ...یه ترکه ... یه 

فارس ... یه رشتی... یه قزوینی...  جان دادند؛ اما خاک ندادند. 
از نقش سازنده اصفهان در دوران جنگ و پســاجنگ هرچه بگوییم ، شاید حق مطلب 
ادا نشود. از سال ها سازندگی و پاســداری مردان بی ادعا در سپاه و لشکر 14 و گروه 
مهندسی 40 و سازندگی و ارتش و همه آن شیربچه هایی که مدافع حریم و حرم و 
وطن و امنیت شدند و البته که در تمام این سال ها نیز، ناجوانمردانه زیر هجمه 
سنگین آتشــبار خودی و غیرخودی بودند و به تازگی هم توسط آمریکا 
به عنوان »گروه تروریستی«)!( معرفی شــده اند تا این اولین باری 
باشد که در دنیا ، نیروهای مســلح یک کشور، »تروریست« 
نامیده می شــوند! آن هم نیروهای مســلحی که این 
روزها در جنوب و شــمال و غرب کشورمان ، 
بی توجه به تمام بــی انصافی ها و 

کنایه ها و اتهامات، مشغول 
امدادرسانی به سیل زدگان لرستان و 

گلستان و خوزستان هستند. 
توانمندی بی نظیر و اثبات شــده بچه های سپاه و تیپ 

40 اصفهان باعث شد تا مسئولیت امدادرسانی برای جلوگیری 
و مهار ســیالب در خوزســتان به اصفهان واگذار شــود . همچنین 

مسئولیت پشتیبانی شهرستان الیگودرز به سپاه صاحب الزمان)عج( استان 
اصفهان سپرده شده است؛ شهر الیگودرز آسیبی ندیده اما از ۲۹0 روستای این 

شهرستان، ارتباط 130 روستا قطع شده است و تمام دستگاه های مهندسی سپاه 
پاسداران و اداره راه در تالش هستند تا راه های روستایی را باز کنند.

همچنین طی حکمی از طرف سردار عراقی، نماینده ویژه رییس ستاد کل نیروهای مسلح 
در استان خوزســتان، به منظور هماهنگی در انجام امور مهندسی در سطح نیروهای مسلح 

استان خوزستان برای کمک رسانی به مناطق سیل زده خوزستان و مدیریت بحران سیالب، 
سردار محمد گرامی،  به عنوان مسئول مهندسی نیروهای مسلح در استان خوزستان منصوب شد.

شهردار اصفهان هم که در ایام نوروز به مناطق سیل زده سفر کرده بود، خبر داده که اصفهانی ها 
یک روزه ٥00 خانه در خرم آباد را از گل و الی تخلیه و پاکسازی کردند. »نوروزی« گفته که با اراده  

و رفتار ایثارگرانه اصفهانی ها در این استان، توانستیم بار دیگر حمایت مردم این شهر از مردم ایران 
را نشان دهیم. 

هوانیروز ارتش در اصفهان هم از همان روزهای اول در زمینه امدادرسانی به مردم سیل زده در گلستان و 
لرستان در صحنه حاضر شد. اعزام چندین فروند بالگرد جهت ارسال مواد غذایی و آشامیدنی به مناطق 

سیل زده یاسوج و لرستان در دستورکار هوانیروز در اصفهان قرار گرفت. 
این روزها اصفهان، بازهم همانند دوران جنگ، پیشتاز است؛ این بار در عرصه امدادرسانی. نقشی که 
البته در تمام سال های پس از انقالب برای هر نقطه ای از ایران که نیازمند کمک بوده، ایفا کرده است. 
بچه های اصفهان یک روز برای دفاع و مقاومت به خوزستان رفتند و باز هم انگار تاریخ تکرار می شود. 
باز هم باید مقاومت کرد؛ این بار در برابر سیل ویرانگری که مال و جان مردم را تهدید می کند. کوچه 
پس کوچه های خوزستان، هنوز زخمی یادگاری های دوران غیرت و مقاومت است و خوزستاِن 

باصالبت، سربلند ایستاده حتی اگر مسئوالنش فراموش کرده باشند که پشت غیرت همین مردم 
است که سنگر گرفته اند و جرئت کرده اند در برابر همین مردم و در مقابل اعتراض مرد عرب 

سیل زده ایرانی که اعتراض می کند)ولو قیاس بی ربطی کرده باشد( دهان به بی حرمتی 
باز کنند. به قول آقای بازیگر؛ شاید اگر می دانست آن چه در تربیت این خاک زرخیز بود، 

سراسر قدرت و مقاومت است، آن وقت در فهم معنای »تربیت« اشتباه نمی کرد! آن 
وقت یادمان نمی رفت ما همه به این مردم مدیونیم. نه فقط به مردم خوزستان، 

که به مردم لرستان و گلستان و کرمانشاه و تهران و اصفهان و همه ایران. 
حاال وقت جبران است، اصفهان همیشه سهم خود را به خوبی ایفا کرده 

و چه خوشبختیم ما که در کوچه پس کوچه های این شهر نفس 
 می کشیم؛ شهری که هنوز هم بوی باروت و هوای سنگر

 دارد. 

خوزستان تنها نیست؛ علیه سیل بسیج شده ایم

پیشنهاد سردبیر:

سپاه صاحب الزمان)عج(، گروه مهندسی 40، 
شهرداری، ارتش و هالل احمراصفهان؛ در خط 

مقدم امدادرسانی به سیل زدگان کشور

به یاد سال های جنگ

سمیه پارسادوست

همان طور که اشاره شد، مسئولیت سازندگی در 
شهرستان الیگودرز در استان سیل زده لرستان به 
سپاه صاحب الزمان)عج( اصفهان واگذار شده است؛ مسئولیتی 
که قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه صاحب الزمان)عج( اصفهان 
برعهده گرفته است. سرهنگ سید حسین انوری، مسئول این 
قرارگاه در گفت و گو با »زاینده رود« و درخصوص فعالیت های 
صورت گرفته در این شهرستان و میزان کمک های مردمی و حجم 
 خسارات و برخی مسائل دیگر، به نکاتی اشاره کرد که در ادامه 

می خوانید: 
سرهنگ سید حسین انوری می گوید: مسئولیت سپاه استان در رابطه با 
مناطق سیل زده به دو بخش تقسیم می شود : بخش اول در آق قالست که 
وظیفه پاک سازی 13 روستای تخریب شده به سپاه صاحب الزمان)عج( 
اصفهان واگذار شده اســت. بخش دوم، واگذاری سازندگی و پاک سازی 
در روستای های سیل زده شهرســتان الیگودرز بوده است؛ درواقع 460 
روستای الیگودرز به سپاه استان سپرده شده و با رصد دقیق و شناسایی 
روستا به روستا که ما انجام دادیم، مشخص شــد از مجموع 460 روستا 
،۲۹0 روســتا خســارت دیده اند و در مجموع به حدود 1300 تا 1٥00 

خانواده در این حادثه، خسارت وارد شده است.
راه روستایی 137 روستا به طورکلی قطع شده  و 101 واحد به صورت صد 
در صد تخریب شده و 600 واحد؛ بین 30 تا 80 درصد، تخریب داشته اند.

87 انبار علوفه از بین رفته و10 مدرسه آسیب دیده است.
٥0 رشته قنات تخریب شده و بیش از 60 کیلومتر راه روستایی از بین رفته 
است.1400 کیلومتر از  اراضی کشاورزی تخریب شده و 300 رأس دام 

تلف شده اند، یک نفر هم فوتی داشته ایم. 
سرهنگ انوری اضافه می کند که تالش اولیه این قرارگاه در زمینه رساندن 
مواد غذایی به ســیل زدگان بوده اســت؛ عملیاتی که استارت آن از روز 
چهاردهم فروردین و همزمان با استقرار بچه های این قرارگاه در الیگودرز 
زده شده است: »اکیپ های پخت غذای ما در حال حاضر در شهر معموالن 
هستند. اکیپ امدادرسانی هم به پلدختر اعزام کرده ایم. روزانه چندهزار 
غذا توسط این اکیپ ها پخته شده و بین مردم سیل زده توزیع می شود. « 
مسئول قرارگاه پیشــرفت و آبادانی ســپاه صاحب الزمان)عج( اصفهان 
تاکید می کند که این قرارگاه تا هر زمانی که ستاد بحران استان لرستان و 
شهرستان الیگودرز درخواست داشته باشند، در این استان می ماند و به 

امدادرسانی مشغول خواهد بود. 
همچنین پس از برآورد دقیق خسارات توســط بنیاد مسکن، چنانچه از 
سپاه خواسته شــود که در این زمینه کمک کند، همچون همیشه دریغ 
نخواهد کرد و حاضر است در زمینه بازسازی خانه های تخریب شده نیز 

کمک کند. 
به گفته ســرهنگ انوری؛ در حال حاضر نیروهای جهــادی قرارگاه در 
الیگودرز مستقر هســتند و برای امدادرسانی به 70 تا 80 نیرو نیاز است؛ 
اما بیش از ۲ هزار نفر آماده اعزام از اصفهان هستند ولی به دلیل شرایط 
خاص مسیرهای ارتباطی و قطع برخی مســیرها، امکان اعزام نیروهای 

جهادی در این حد نیست. 
ســرهنگ انوری، از توزیع ٥00 پک مواد غذایــی در بخش »زلقی« هم 
خبر داد که این پک های غذایی شامل 10 کیلو برنج، ۲/٥ کیلو قند، یک 
بطری روغن، یک بسته چای، مواد شوینده ، البسه مورد نیاز ، کنسروجات 

و مرباست. 
سوال بعدی ما از مســئول قرارگاه پیشــرفت و آبادانی ســپاه صاحب 
الزمان)عج( اصفهان دربــاره نحوه توزیع کمک هــای مردمی در میان 
ســیل زدگان بود. در تجربه تلخ زلزله کرمانشاه شــاهد بودیم که سیل 
کمک های مردمی به مناطق زلزله زده که کــم هم نبود، در برخی نقاط 
با ناهماهنگی های زیادی که وجود داشــت، اسراف شد و به دست مردم 

زلزله زده نرسید. 
ســرهنگ انوری اما تاکید می کند با توجه به شناســایی و رصد روستا 
به روســتایی که با همکاری این قرارگاه، ســپاه الیگودرز و بخشداران و 
دهیاران صورت گرفته، نقاط آسیب دیده و خانواده های سیل زده دقیقا 
مشخص شده و اکیپ های امدادرســانی با دقت و وسواس در این زمینه، 
مشغول آذوقه رســانی هســتند. کمک های مردمی به گفته سرهنگ 
انوری، توسط پایگاه های بســیج و هیئات مذهبی به دست سپاه رسیده 
و ســپاه هم تاکید کرده که تنها از یک مجرا کمک رسانی شود تا مشکل 
 مــوازی کاری و تداخل وظایــف و ناهماهنگی در ایــن زمینه به وجود

 نیاید. 
 میان این همه اخبار تلــخ از غم و آوار مصیبت و ســیل خانمان برانداز،
  اینکه ســرهنگ تاکید می کند کمک های مردمی آن قدر در اســتان

  زیاد بــوده که تقریبــا تمام نیازی که ســپاه بــرای تامیــن مایحتاج 
 مورد نیــاز در مناطق ســیل زده، داشــته تامین شــده و در این زمینه

 هیچ نگرانی وجود ندارد، خبر خوبی اســت و حــال مان را عجیب خوب 
می کند. 

مسئول قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه صاحب الزمان)عج( اصفهان در گفت و گو با »زاینده رود«:

تا هر زمانی که الزم باشد، برای امدادرسانی در لرستان می مانیم
در میان »آیا می دانید«های جنگ، خوانده بودم که 
در عملیات والفجر8، پل شناور فجر توسط لشکر 
مهندسی 40 صاحب الزمان )عج( اصفهان به طول 990 متر روی 
رود خانه خروشان اروند طراحی و نصب شد. خوانده بودم که شهر 
مقاوم آبادان توسط گردان تخریب لشکر مهندسی 40 صاحب 
الزمان )عج( طی یک ســال از وجود مهمات عمل نکرده جنگی 
،پاک سازی شده است و در تمام این سال ها شنیده بودم که بچه 
های تیپ 40 بی نام و نشان و گمنام، در راستای »سازندگی« که 

راهبرد سپاه پاسداران است، خدمت می کنند. 
 در همه سال های دفاع مقدس، یگان مهندسی در حال فعالیت 
بوده و در همه مرزها حضور داشــته اند. در مناطق محروم، در 
شهرهایی که شاید کمتر کسی حاضر به حضور و یا حتی عبور از 
آنها بود، در نقاط ناامن مرزی که هرآن احتمال حمله جنود ظلم و 
شیطان می رفت و می رود. »حسین آقادادی« مدافع حرم شهید 
از همین گروه بود: از گروه بچه های مهندسی سپاه که در سوریه 
شهید شد تا نشانه ای شــود بر اثبات ترکیب تخصص و تعهد و 
غیرت و وطن پرستی که نتیجه ای درخشان دارد. وقتی با گمنامی 
ترکیب می شود، »حسرت« خیلی ها می شود. خیلی ها که مثل 

»شاطری« و »آقادادی« زندگی کردن آرزوی شان است.  
و حاال دوباره نوبت خوزستان است. خوزستان مقاوم و باصالبتی 
که هنوز می جنگد. این بار باید با سیل خانمان برانداز بجنگد و 
جوانان خوزستانی مثل دوران دفاع مقدس به میدان آمده اند  و 

مثل همیشه »اصفهان« هم پای کار است. 
هماهنگی در انجام امور مهندســی در ســطح نیروهای مســلح استان 
خوزستان برای کمک رسانی به مناطق ســیل زده خوزستان و مدیریت 
بحران سیالب ، به اصفهان سپرده شــده و در همین راستا؛ سردار محمد 
گرامی،  به عنوان مسئول مهندسی نیروهای مسلح در استان خوزستان 

منصوب شده است.
مهندسی گروه 40 صاحب الزمان)عج( از اولین روزهای بحران سیل در 
لرستان حضور پیدا کرد .با دستور فرمانده نیروی زمینی سپاه، به پلدختر 
رفتند و سپس جهت بازگشایی راه ها مســیر معموالن توسط این گروه 
انتخاب شد. گروه 40 صاحب الزمان)عج( کار الیروبی و تهیه آب روستایی 

را بر عهده گرفتند و حاال از لرستان، عازم خوزستان شده اند.
دیروز وقتی با ســردار گرامی تماس گرفتیم تا درباره اقدامات گروه 40 
مهندســی صاحب الزمان)عج( با وی صحبت کنیم، متوجه شــدیم در 
روستای »پورجاسم« که معروف به منطقه »سیدنعیم« و از توابع دشت 
آزدگان است، حضور دارد در حالی که بارندگی در این منطقه ادامه داشت 
و نیروها درون آب مشغول شناسایی سوراخ های نفوذ و بستن آنها بودند. 
سردار گرامی در توضیح اقدامات صورت گرفته و مشکالت موجود گفت: در 
منطقه سید نعیم هستیم و با وجود آن که سیل بند زده شده، نیم متر مانده 
تا آب سرازیر شود. همه بسیج شده اند تا این اتفاق نیفتد و ۲0 هزارگونی 

خاک آماده شده تا به وســیله آن کانال های نفوذی بسته شود و جلوی 
سرازیر شدن آب را بگیریم. اگر بتوانیم این منطقه را حفظ کنیم، دشت 
آزادگان مشکلی نخواهد داشت ولی اگر نشود و آب رها شود، آن وقت به 

مشکل جدی برمی خوریم. 
فرمانده گروه مهندســی گروه 40 صاحب الزمان)عج( استان می گوید 
چهارنقطه اصلی آسیب پذیر و خطرناک در حال حاضر شناسایی شده که 
شامل »کوی نعیم«، »حافل«) در سوسنگرد( ، »ورودی اهواز« و »جاده 
شوش« بوده است. مشکل آب گرفتگی اهواز شبانه حل شده و باید جهت 

حل مشکل سایر نقاط همتی جهادی صورت بگیرد. 
سردار گرامی، درباره ســرازیر کردن آب از خوزستان به سمت عراق نیز 
می گوید که عراق با زدن خاکریز در تالش است تا جلوی سرریز شدن آب 
را بگیرد چون در غیر این صورت آب به دجله می ریزد و آنجا سرریز شده 

و دوباره به خرمشهر برمی گردد. 
ســردار گرامی، درباره نحوه امدادرســانی به مردم مناطق سیل زده در 
خوزســتان هم گفت که تمام تجهیزات خود را به کار گرفته ایم تا انشاا... 

هرچه زودتر مشکالت استان خوزستان حل شود. 
سردار ابراز امیدواری می کند که تا 4٥ روز دیگر مشکالت سیل گرفتگی 
استان خوزســتان حل شــود و تاکید می کند با وجود تمام مشکالت و 
تهدیداتی که هســت، باید امیدوار باشــیم و صحبت های اخیر استاندار 
خوزستان هم که گفته بود مشــکل خاصی در این استان وجود ندارد نیز 

احتماال در همین راستا بوده است. 
شریعتی استاندار خوزستان اخیرا گفته بود سد کرخه و دز در پایدار ترین 
وضعیتشان قرار دارند و هیچ مشکلی در این دو سد وجود ندارد. و معاون 
سیاسی-امنیتی این استان نیز به »خبرآنالین« گفت:» وضعیت سدهای 
خوزستان مطلوب است و این شایعات درباره ترک خوردن سد کرخه و دز 
و امثال آن را که مطرح می کنند کامال کذب است. وضعیت این سدها در 
شرایط پایدار است و به صورت نرمال کارها صورت می گیرد. حجم زیادی 
از آب پشت سدها ذخیره شده که با توجه به این وضعیت بارش ها خروجی 

دریچه های سد را تنظیم می کنند.«

فرمانده گروه مهندسی گروه 40 صاحب الزمان)عج(  استان در گفت و گو با »زاینده رود«:

خوزستان تنها نیست؛ علیه سیل بسیج شده ایم

از میان مصاحبه ها:
*در حال حاضر با ٥ مایلر)خودروی سنگین( و 7-8 دستگاه مهندسی به 

مناطقی که امکان امدادرسانی بوده، کمک ها ارسال شده است.
*کمک ها عمدتا شامل پتو، تشــک، آرد، برنج، قند، چای، روغن، کنسرو و 

لوازم بهداشتی است. 
* به تمام روستاهایی که جاده باز بوده و امکان امدادرسانی داشته، مواد غذایی 
رسانده ایم و در مناطقی که شرایط آب و هوایی مساعد نبوده، با کمک هالل 

احمر و بالگردهای ارتش امدادرسانی صورت گرفته است. 
* با همراهی مســئوالن یزد و همدان مرحله دوم امدادرســانی که شــامل 
بازگشایی جاده هاست، آغاز شد که برای ٥0 پل تخریب شده، لوله تامین کرده 

و با همکاری دستگاه ها بیش از 4٥ کیلومتر راه های روستایی را باز کردیم. 
*کمک های مردمی بسیار خوب و قابل توجه بوده است. 
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اسکان موقت ۳۶ هزار حادثه دیده سیل در امامزادگان اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

اخبار

۴5 روز پر بارش در انتظار استان های 
ایران؛

بازهم سیل در راه است؟
پیش بینی ها نشــان می دهند کــه امکان وقوع 
دوباره سیل در برخی از مناطق ایران وجود دارد. 
پیش بینی های محقق ایرانی از مدل هواشناسی 
آمریکا نشان داده که امکان وقوع سیل  همچنان در 
مناطق مختلف ایران وجود دارد. تحلیل های امیر 
آقاکوچک، دانشیار دانشگاه کالیفرنیا در ایرواین از 
مدل هواشناسی »جی اف اس« آمریکا نشان داده 
که در ۱۰ روز آینــده اغلب مناطق غربی، جنوب 
غربی، شمال و شمال شرقی کشور شاهد بارندگی 
خواهند بود. آقاکوچک، در این رابطه توضیح داد: 
شــدت این بارندگی ها به اندازه قبل نیست؛ اما 
به علت خیس و اشــباع بودن زمین امکان وقوع 
دوباره ســیل وجود دارد.وی افزود: البته به طور 
کلی به سادگی نمی توان گفت هر بارانی دقیقا به 
چه نوع سیلی تبدیل می شود ولی باران اخیر غرب 
ایران خیلی شدید بود و همانطور که پیش بینی 
ها نشان داده میزان آن در برخی نقاط به بیش از 
۱۰۰میلی متر رسیده است. باران به این شدت به 
خصوص در زمان طوالنی معموال به سیل خیلی 
شدید تبدیل می شود. ســحر تاج بخش، رییس 
سازمان هواشناسی کشور از ادامه بارش ها در بهار 
و افزایش آن در اردیبهشت ۹۸ خبر می دهد. سحر 
تاج بخش در این باره می گوید: بر اساس مدل های 
پیش بینی تا آخر فروردین مشخص شــده است 
بارش ها در کل کشور از ۶ تا ۱۱ فروردین بیشتر 
از حد نرمال بوده است. در هفته سوم فروردین نیز 
بارش های بیشتر از نرمال خواهیم داشت. در هفته 
چهارم از ۲۶ فروردین تا یکم اردیبهشت بارش ها 
در شــمال غرب و شمال شرق بیشــتر از نرمال 

پیش بینی شده است.

 ریاضی دانان28 کشور در 
اصفهان گرد هم آمدند

ریاضی دانان ۲۸ کشور به منظور حضور در رویداد 
بین المللی مدرســه و کنفرانس نظریه نمایش 
جبرها در دانشــگاه اصفهان گردهم آمدند. دبیر 
علمی مدرســه و کنفرانس نظریه نمایش جبرها 
اظهارداشــت: در این رویداد ۱۲7 شرکت کننده 
از جمله کشورهای ایران، کانادا، آلمان، فرانسه، 
ایتالیا، نروژ، اســپانیا، چین، هنــد، غنا، نیجریه، 
الجزایر و اندونزی حضور دارند. جواد اســداللهی 
افزود: مدرســه و کنفرانس نظریه نمایش جبرها 
 )CIMPA( با حمایت موسسه سیمپای فرانسه
و با همکاری پژوهشــکده ریاضیات پژوهشــگاه 
دانش های بنیادی با برگزاری دوره های آموزشی 
تا 3۰ فروردین ادامه دارد. اســداللهی، با اشاره به 
اینکه امسال، چهارمین رویداد مدرسه و کنفرانس 
نظریه نمایش جبرها در دانشگاه اصفهان برگزار 
می شود، گفت: امسال برای نخستین بار مدرسه 
و کنفرانس نظریه نمایش جبرها با این استقبال 
خوب بین المللی برگزار شــد و حدود ۶5 نفر از 
کشورهای خارجی شــرکت کردند. وی با بیان 
اینکه دانشگاه اصفهان همکاری خود را با موسسه» 
توسعه ریاضیات محض و کاربردی « )سیمپا( از 
سال ۲۰۰۸ آغاز کرد، افزود: این مرکز به توسعه 
موضوع های جدید ریاضی در کشورهای مختلف 
کمک می کند .رییس دانشــکده علوم دانشگاه 
اصفهان خاطرنشان کرد: نمایش، یکی از نظریه 
های جدید جبر است که از حدود ۱۰ سال گذشته 
در کشورمان معرفی شد و در ریاضی و فیزیکی از 

جمله نظریه ریسمان کاربرد دارد.

مشاهده »زاغ بور«  در زیست 
بوم تاالب بین المللی گاوخونی

سرپرســت معاونت نظــارت و پایش حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان گفت: برای اولین 
بار »زاغ بور« تنها پرنده آندمیک و نماد پرندگان 
ایران در نزدیکی تــاالب بین المللی گاوخونی 
مشاهده شد. حســین اکبری اظهار کرد: این 
گونه ارزشمند در زیستگاه های شرقی و مجاور 
تاالب گاوخونــی شناســایی و تصویربرداری 
شده اســت. وی افزود: ثبت تصویر »زاغ بور «  
به عنوان تنها پرنده منحصر بــه فرد ایران در 
جهان به شدت بر اهمیت تنوع زیستی تاالب 
بین المللی گاوخونی به عنوان یک اکوسیستم 
آبی می افزاید و از نقاط قوت و جاذبه های بسیار 
مهم گردشگری منطقه به شمار خواهد رفت . 
»زاغ بور« یا »زاغ کویری«؛ پرنده ای از خانواده 
کالغ است. با این حال وجه تمایز این پرنده با 
سایر کالغ ها و زاغ ها زمین زی بودن و داشتن 
صدای خوش و رنگ نخــودی مایل به قهوه ای 
است. زیستگاه  این پرنده تنها در مناطق بیابانی 
و نیمه بیابانی شرق و جنوب شرق ایران، در ده 
استان  سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، 
خراسان رضوی، خراسان شــمالی ، سمنان، 
اصفهان، یزد، فارس، کرمــان و تهران بوده  و 
تنها پرنده بومی انحصاری )اندمیک( ایران به 

شمار می رود.

درخشش پلیس در پیشگیری از 
بروز تلفات سیل اخیر اصفهان

 استاندار اصفهان در همایش انجمن های خیریه 
استان اصفهان که با هدف جمع آوری کمک های 
نقدی برای مناطق ســیل زدگان برگزار شــد، 
با ابراز همــدردی با حادثه دیدگان در ســیل 
اخیر گفــت: از زمان اعالم نیاز بــرای کمک به 
مناطق سیل زده، موجی از این کمک ها توسط 
مردم و دســتگاه های استان را شــاهد بودیم و 
یک بار دیگر اصفهانی ها در کمک به هموطنان 
خود مانند همیشــه خوش درخشیدند. عباس 
رضایی در ادامه این مراسم به وقوع حادثه سیل 
در بخش هایی از این اســتان و بــاال آمدن آب 
»زاینده رود« اشاره و از عملکرد ویژه فرماندهی 
انتظامی استان در حادثه سیل اخیر تقدیر کرد 
و گفت: با درخشــش به موقع و هوشــمندانه 
فرماندهی انتظامی استان و اتخاذ تدابیر مناسب، 
سریع و دلســوزانه در کنار ســایر دستگاه های 
مسئول از بروز تلفات انســانی در حادثه سیل 
اخیر پیشگیری شد که از فرماندهی و کارکنان 
انتظامی استان اصفهان صمیمانه تشکر می کنم.

ســردار مهدی معصوم بیگی،فرمانده انتظامی 
اســتان نیز در حاشــیه این همایــش گفت: 
در روز های ابتدایی ســال با هشــدار سازمان 
هواشناسی مبنی بر وقوع ســیالب و به دنبال 
آن با بارش بسیار نزوالت جوی و باال آمدن آب 
زاینده رود اصفهان روبه رو شــدیم که در این 
زمینه نیروی انتظامی با بســیج تمام نیرو های 
صفی وســتادی و امکانات خود بالفاصله وارد 
میدان شد.وی تصریح کرد: فرماندهی انتظامی 
استان با مدیریت و درخشــش به موقع و اتخاذ 
تدابیر فوریتی، نسبت به تخلیه حاشیه رودخانه 
زاینده رود از وجود افراد، چادر ها و خودرو های 
آن ها اقدام کرد و باعث شــد تا از بــروز تلفات 
انســانی جلوگیری به عمل آید که جا دارد تا از 

تالش همکاران خود به طور ویژه تقدیر کنم.

تقدیر ازکمک مامور پلیس 
اصفهان به کودک گم شده

فرمانــده انتظامی اســتان اصفهــان، از مامور 
وظیفه شــناس فرماندهی انتظامی شهرستان 
اصفهان که یک کودک گم شــده را به منزلش 
رسانده بود، تقدیر کرد. سرهنگ جواد درستکار، 
رییس مرکز اطالع رســانی فرماندهی انتظامی 
اســتان اصفهان با اعالم این خبر اظهار داشت: 
خانمی با مراجعه به دفتر سامانه ۱۹7 فرماندهی 
انتظامی اســتان اصفهــان خواســتار تقدیر از 
»اســتوار احمدرضا رضوی« کــه در تعطیالت 
نوروز فرزند گم شــده اش را به منزلش رسانده 
بود، شد. وی افزود: این خانم در اظهارات خود 
عنوان کرد، برای تفریح و گشــت و گذار به سی 
و سه پل اصفهان رفته بود که پسرکوچکش به 
خاطر غفلت شان گم می شود. رییس مرکز اطالع 
رسانی فرماندهی انتظامی استان اصفهان، اظهار 
داشت: در این رابطه مامور وظیفه شناس پلیس 
مرکز استان به دلیل احساس مسئولیت باالی 
خود حین انجام وظیفــه و کمک به کودک گم 
شــده، مورد تقدیر فرمانده انتظامی استان قرار 

گرفت.

مدیرکل دامپزشــکی اصفهان گفت: ساالنه حدود 
5۰۰ تن فرآورده خام دامی و طیور غیربهداشــتی 
در این اســتان معدوم می شود. شــهرام موحدی 
افزود: این مقدار شامل گوشت قرمز، گوشت سفید، 
ماهی و آالیش دام و طیور از چرخه مصرف انسانی 
خارج می شــود. وی اظهارداشــت: ســال گذشته 
بیش از ۱۰۸هزار مورد بازدید بهداشــتی از مراکز 
تولید و عرضه فرآورده های خــام دامی و طیور در 
استان صورت گرفت و ۲ هزار و 55۹ واحد تولیدی 
و توزیع کننــده متخلف به مراجــع قضائی معرفی 
شدند. مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان تصریح 
کرد: نیروهای دامپزشکی اســتان در بخش دولتی 
و خصوصی بــه منظور ارتقای بهداشــت عمومی با 
نظارت های شبانه روزی از ورود انواع فرآورده های 
خام دامی غیــر قابل مصرف به بــازار جلوگیری به 
عمل آوردند. موحدی پیشــگیری، مقابله و کنترل 
بیماری های مشــترک بین انسان و دام را از وظایف 
اصلی این نهاد برشــمرد و ادامه داد : از حدود یک 
هزار و 4۱5 عامل عفونی بیمــاری زا که تاکنون در 

انسان شــناخته شــده بیش از ۶۱ درصد به عنوان 
بیماری های قابل انتقال بین انســان و دام اســت. 
مدیرکل دامپزشــکی اســتان اصفهان اضافه کرد: 
این دسته بیماری های مشــترک بین انسان و دام 
به طور معمول جزو بیماری های بســیار خطرناک، 
کشنده و صعب العالج هستند که شامل بیماری های 
هاری، سیاه زخم، تب مالت، سارس و جنون گاوی 

می شوند. 

مدیرکل دامپزشکی اصفهان:

ساالنه 500 تن فرآورده دامی غیربهداشتی معدوم می شود

دامپزشکی

طی ماه هایی که اصفهان درتب خشکسالی 
گرفتار بــود و دولت و کارشناســان برای 
 یافتن راه چاره ای به هر ایده و پیشــنهادی 
دســت اندازی می کردند، مسئوالن استانی 
خوزستان تمام قد در برابر طرح انتقال کارون 
ایستادند و به صراحت اعالم کردند مشکالت 
کشاورزان و مردم اصفهان مربوط به خوزستان 
نمی شود، این استان نمی تواند ریسک این 
انتقال و اجرای طــرح را بپذیرد؛ اما در کمتر 
از ســه ماه پس از این اظهارات این اصفهانی 
ها هســتند که به عنوان معین استان سیل 
زده خوزســتان معرفی و با تمام توان برای 
کمک به مردم این اســتان به صف شده اند. 
اصفهانی ها همانطور که در جنگ حامی دفاع 
از خوزستان بودند، در این حادثه تلخ نیز به 
یاری خوزستانی ها شــتافته اند. این مطلب 
گزارشی است اجمالی از روند کمک رسانی 
نهادها و گروه های اصفهانی به مناطق سیل 

زده.
ســتاد مدیریــت در اهواز تشــکیل

 شد
مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری اصفهان 
اعالم کرده است که  ســتاد معین مدیریت بحران 
استان اصفهان در اهواز با پیشگیری و کنترل سیل 

تشکیل شد.
منصور شیشــه فروش همچنین از ارسال دو هزار 
و ۱۸۸ دســتگاه چادر مســافرتی با یک دستگاه 
تریلر از طریق هــالل احمر به مناطق ســیل زده 
خوزستان خبرداده است.وی، با اشاره به اعزام یک 
اکیپ درمانی سیار با تجهیزات کامل از بیمارستان 
شــهید صدوقی به شهرســتان آق قال در گلستان 
اظهار کرد: تیم های بازســازی بنیاد مسکن استان 
با ۱۰۰ دستگاه ماشین آالت و 5۰ نفر نیروی فنی، 
مهندســی در پلدختر در حال فعالیت و بازگشایی 
معابر هســتند. ارتش منطقه اصفهان هم با 37۰ 
نفر نیرو در لرســتان با ایجاد بیمارستان صحرایی 

و امکانات کامل در حال خدمت رســانی هســتند. 
شیشه فروش با بیان اینکه ۲5۰ نفر از یگان نیروی 
انتظامــی با تجهیــزات کامل در پلدختر مســتقر 
هســتند، گفت: مرکز بهداشــت اســتان اصفهان 
کاروانی از اقالم بهداشــتی شــامل شیرخشــک، 
 دارو و دیگر اقالم را به مناطق ســیل زده ارســال

 کردند.
شهرداری هم در خط مقدم

شــهرداری عالوه بر کمک رســانی های نقدی و 
غیر نقدی و انتقال این اقالم به مناطق ســیل زده، 
اقدامــات عملیاتی را نیز در ایــن مناطق کلید زده 
اســت. بر این اســاس نیروهای اصفهانی با حضور 
در استان خوزســتان عملیات اســتحکام بخشی 
 و زدن ســیل بند در مناطق پرخطر اهــواز را آغاز

 کرده اند. 
شهردار که در سفر به خوزســتان از نزدیک شاهد 
کمک رســانی هاســت، اعالم کرد :ماشین آالت و 
تجهیزات و گــروه امدادی شــهرداری اصفهان در 
کنار دیگر نیروهای استان به خوزستان اعزام شده و 
نیروهای اصفهانی عملیات استحکام بخشی مناطق 
پرخطر اهواز را آغاز کرده انــد.وی گفت: بالفاصله 

پس از ورود به اهواز، جلسه ســتاد بحران پیرامون 
اقدامات الزم برای امدادرســانی به مردم، با حضور 
فرماندار و شــهردار اهواز و معاون عمرانی استاندار 
اصفهان در محل فرمانداری این شــهر تشــکیل 
شد. در این جلسه تقســیم کار بین نیروها صورت 
گرفت و قرار شــد نیروهای مســتقر از اصفهان در 
 مناطق سه و پنج شهر اهواز عملیات امدادرسانی را

 آغاز کنند.
شهردار اصفهان با اشاره به اینکه حدود 5۰ دستگاه 
و تجهیزات امدادی از سوی اســتان اصفهان برای 
عملیات امدادرسانی اعزام شــده است، افزود: این 
دستگاه ها شامل 35 کمپرســی، ۹ لودر، پنج بیل 
مکانیکی، یک دستگاه بولدوزر، ۱3 دستگاه تریلی 
کمرشکن است. شهرداری اصفهان نیز پنج دستگاه 
کامیون کمپرســی، یک دســتگاه بیل مکانیکی و 
یک دستگاه لودر را به همراه گروه امدادی به سمت 
شهر اهواز اعزام کرده است. همچنین شورای شهر 
 اصفهان، طرحی دو فوریتی به تصویب رســاند که
  بــه موجــب آن، شــهرداری اصفهــان می تواند

 کمکی 3۰۰ میلیون تومانی به مناطق ســیل زده 
ارسال کند.

 خیران برای کمک به سیل زدگان بسیج 
شدند

اصفهانی ها تا کنون هفــت میلیارد و ۶۰۰ میلیون 
ریال به مناطق سیل زده کمک کرده اند. همچنین 
بر اســاس اعالم مدیرکل کمیته امدادامام خمینی 
)ره( اســتان اصفهان دو گروه از خیران اصفهانی و 
صاحبان موکب های اربعین حســینی با همکاری 
کمیته امداد اســتان اصفهــان، 4۱ هــزار وعده 
غذای گرم در مناطق ســیل زده لرســتان طبخ و 
توزیع می کنند. محمدرضا متیــن پور گفت: یکی 
از ایــن گروه ها در تاالر شــب خاطره هــا در جاده 
 کوهدشــت مستقرشــده و کار پخت غذا را شروع 
کرده است.  برنامه این گروه توزیع روزانه سه هزار 
وعده غــذای گرم بــرای مدت حداقــل یک هفته 
است. تمامی تجهیزات و مواد الزم برای یک هفته 
توسط مســئوالن این موکب تهیه شده و در صورت 
همکاری نیکوکاران و سایر خیران گران قدر امکان 
خدمت رسانی طوالنی تر توســط این گروه فراهم 
اســت.وی ادامه داد: یک گروه طبخ غذای دیگر با 
تمام امکانات از شهرســتان فالورجــان به مناطق 
سیل زده لرستان اعزام و ۲۰ هزار وعده غذای گرم را 
 در مدت ۱۰ روز در اختیار مردم آسیب دیده از سیل

 قرار می دهد.
خالقیت اصفهانی ها در یک بحران آبی

اگر چه ســیل تلفــات جانــی کمی داشــته؛ اما 
خســارت های مالی بــه نوعی بحــران در مناطق 
جنوبی و شمالی کشور تبدیل شده است. به همین 
دلیل کســانی که بتوانند به نوعی این خســارت را 
جبران کنند می توانند مایه دلگرمی ســیل زدگان 
باشند. در همین راستا ســازمان تبلیغات اسالمی 
فراخوانی را برای ارســال تعمیرکاران لوازم خانگی 
به لرستان اعالم کرده اســت. مسئول تشکل های 
دینی ســازمان تبلیغات اســتان اصفهان با اشاره 
به در پیــش بودن دهه مهدویــت و نام گذاری یک 
روز به نام»مشــارکت« گفت: در راستای کمک به 
سیل زدگان استان لرستان و تعمیر لوازم منزلی که 
سیل به آنها خسارت وارد کرده، یک تیم تعمیرکار 

به لرستان می روند.

این اصفهانی های همیشه در صحنه
 مردم و مسئوالن استانی در خط مقدم مبارزه با سیل قرار گرفته اند؛ 

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان خبر داد:
تکذیب سرو غذای دریایی حرام در رستوران های اصفهان 

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: گزارشی مبنی بر سرو غذاهای دریایی حرام در 
رستوران های اصفهان نداشتیم .حسین صفاری، در خصوص کیفیت آب شرب استان اصفهان اظهار کرد: 
شهروندان باید توجه داشته باشند هر گونه خبری مبنی بر آلوده بودن آب شرب اصفهان شایعه است. وی 
تصریح کرد: تصفیه خانه آب اصفهان در منطقه وخاورمیانه مورد تایید است و فرآیند تصفیه آب مطابق 
با استانداردهای جهانی است .مدیر بهداشــت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان با بیان اینکه نظارت 
بر کیفیت آب شهری در اصفهان در نخستین گام توسط شرکت آب و فاضالب و در خروجی ها نیز توسط 
مرکز بهداشت سنجش می شود، ادامه داد: باید توجه داشت که روزانه یک هزار مورد کلرسنجی در شهر 

اصفهان انجام و آزمایشات میکروبی و شیمیایی نیز صورت می گیرد.

مدیرکل اوقاف استان اصفهان خبر داد:
اسکان موقت ۳۶ هزار حادثه دیده سیل در امامزادگان اصفهان

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: در اســتان اصفهان 3۶ هزار نفر از افرادی که در معرض یا 
مسیر سیل قرار گرفته بودند در مساجد، حسینیه ها و امامزادگان اسکان داده شدند. حجت االسالم رضا صادقی 
اظهار کرد: نوروز امسال نسبت به سال های گذشته میزان بازدید مسافران و هم استانی ها از امامزاده های استان 
بیشتر از قبل بود.وی با اشاره به افزایش چشــمگیر بازدیدکنندگان در خصوص آمار بازدید از بقاع متبرکه و 
امامزاده ها افزود: نوروز امسال، چهار میلیون نفربار زائر از بقاع متبرکه و مکان های زیارتی کل استان اصفهان 
بازدید و زیارت داشته اند .مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان اصفهان در خصوص تعداد بقاع متبرکه در استان 
اصفهان گفت: 7۱۸ امامزاده و بقعه متبرکه در اســتان وجود دارد که تعداد این بقاع در شهر اصفهان بیش از 

۱۰۰ امامزاده و بقعه است. 

رضانقدی- شهردار قمصر

مزایده )مرحله اول(
شهرداری قمصر با استناد به بند چهار سی و دومین مصوبه شــورای اسالمی شهر قمصر مورخ ۱3۹7/۹/۱۸ با اســتناد به ماده ۱3 آیین نامه مالی شهرداریها در نظر دارد 
بخشی از محوطه فضای سبز ابتدای بلوار شهید قزاآنی )ضلع شرقی( را با شرایط مشــروحه ذیل از طریق مزایده به مدت یکسال به صورت اجاره جهت استقرار کیوسک از 

طریق مزایده واگذار نماید.

کارشناس مسئول پیش بینی هوای استان اصفهان با اشاره به استقرار جوی 
ناپایدار روی اســتان طی چند روز آینده ، گفت: برای بیشتر مناطق به ویژه 
نیمه شمالی استان وزش باد و بارش رگبار بهاری پیش بینی می شود.ابراهیم 
هنرمند، با بیان اینکه بررسی نقشــه های هواشناسی بیانگر جو ناپایدار طی 
چند روز آینده در سطح استان اســت، اظهار کرد: در بیشتر مناطق استان 
افزایش ابر و وزش باد نسبتا شــدید به ویژه در اواخر وقت و همچنین رگبار 

بهاری پیش بینی می شــود. وی افزود: احتمال بارش های پراکنده و موقتی 
به ویژه درنیمه شمالی استان نیز دور از انتظار نیست. 

هنرمند، با اشــاره به اینکه دمای هوا در بیشتر مناطق استان دو تا سه درجه 
سانتی گراد افزایش خواهد داشــت، ادامه داد: براین اساس بیشینه و کمینه 
دما در کالن شــهر اصفهان به ترتیب ۲۲ و ۱۱ درجه سانتی گراد باالی صفر 

پیش بینی می شود.

هوا
 و 

آب

  هوا سه درجه 
گرم تر می شود

بارش رگبار بهاری در مناطق 
شمالی اصفهان؛

سایر شرایط:
۱- پیشنهاد دهندگان بایستی رعایت منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.

۲- پیشنهاد دهندگان بایستی مبلغ سپرده مورد تقاضا )طبق مبلغ جدول فوق( را 
به حساب 3۱۰۰۰۰5۱۱7۰۰3 شهرداری قمصر نزد بانک ملی ایران شعبه قمصر 

واریز و یا ضمانت نامه بانکی به میزان فوق ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.
3- پیشنهاد دهندگان می توانند جهت بازدید از محل مورد مزایده و کسب اطالعات 
الزم و دریافت اسناد مزایده از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم لغایت ۹۸/۲/۹ در اوقات 

اداری به شهرداری قمصر مراجعه نموده و اسناد مزایده را دریافت نمایند.
4- پیشنهاد دهندگان بایستی پیشنهاد خود را با ذکر دقیق نوع و مشخصات مورد 
مزایده در پاکت مهر شده و حداکثر تا ساعت ۱4 روز سه شنبه مورخه ۹۸/۲/۱۰ به 

دبیرخانه محرمانه شهرداری تسلیم و رسید اخذ نمایند.
5- به پیشــنهاداتی که بعد از موعد مقرر رسیده و یا مخدوش و بدون سپرده باشد 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۶- کمیســیون عالی معامالت شــهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات 

مختار است.
7- پیشنهادات رسیده در ساعت ۱۰ صبح روز پنج شنبه مورخه ۹۸/۲/۱۲ در محل 
ساختمان اداری شــهرداری باز و قرائت خواهد شــد و حضور پیشنهاد دهنده در 

کمیسیون آزاد می باشد.

۸- کمیسیون می تواند در صورت لزوم یک هفته پیشــنهادات را بررسی و نتیجه 
آنرا اعالم نماید.

۹- کلیه هزینه های کارشناسی محل مزایده، انتشار آگهی روزنامه و غیره به عهده 
برنده مزایده خواهد بود.

۱۰- ســپرده نفرات اول و دوم و ســوم مزایده تا انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد 
شــهرداری باقی خواهد ماند و چنانچه برنده مزایده ظرف مدت هفت روز از انعقاد 
قرارداد خودداری نماید سپرده وی به نفع شــهرداری ضبط و از نفر بعدی دعوت 
بعمل خواهد آمد بدیهی است چنانچه نفرات دوم و سوم نیز ظرف مدت مقرر پس 
از ابالغ شهرداری حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط 

خواهد شد.
۱۱- سایر اطالعات و جزییات مربوطه به مزایده در اسناد مناقصه مندرج است.

۱۲- پیشنهاد دهندگان می بایستی رســید یا ضمانت نامه شرکت در مزایده را در 
پاکت الف، رزومه و سوابق شرکت کننده را در پاکت ب و پیشنهاد خود را در پاکت 

ج قرار دهند.
۱3- تمدید اجاره موارد یاد شــده به برنده مزایده جهت ســالهای بعد مشروط به 
رضایت شهرداری از عملکرد شــخص بوده که اجاره بها آن سالیانه طبق نرخ تورم 
و قیمت کارشناسی پس از تصویب شورای اسالمی شــهر با رعایت سایر مقررات 

تعیین خواهد شد.

م الف: 4278۶۶

مساحت )حدود(مبلغ سپرده )ریال(قیمت کل در سال )ریال(قیمت پایه هر ماه )ریال(وضعیتمحل استقرار کیوسکردیف

محوطه فضای سبز ابتدای بلوار 1
شهید قزاآنی )ضلع شرقی(

اجاره محل 
3/000/00036/000/0001/800/00015استقرار

شهرداری قمصر

پریسا سعادت

نوبت  اول

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2669 | April  10,  2019  | 8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL



6
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2669 | چهارشنبه 21 فروردین 1398 | 4 شعبان 1440

لیپی: 
رونالدو به تنهایی نمی تواند 

یووه را قهرمان کند
یوونتوس با شکست اتلتیکو مادرید توانست به 
مرحله یک چهارم نهایــی لیگ قهرمانان اروپا 
راه پیدا کند.یووه امید 
زیادی به درخشش 
کریستیانو رونالدو 
در دیــدار برابــر 
آژاکس و قهرمانی 
در فصل جاری لیگ 
قهرمانــان اروپا دارد.

مارچلو لیپی، سرمربی سرشــناس ایتالیایی، 
گفت : یوونتوس امســال با کریستیانو رونالدو 
بســیار تقویت و قدرتمند شده است. در دیدار 
برابر اتلتیکو مادرید دیدیم که رونالدو به تنهایی 
یووه را نجــات داد و قدرت این تیم را بســیار 
باال برد؛ اما باید این را هــم گفت که اگر دیگر 
بازیکنان یوونتوس هم نهایــت تالش خود را 
به کار نگیرند، رونالدو هم نمی تواند به تنهایی 
یووه را قهرمان کنــد.او ادامه  داد: امیدوارم که 
امسال یوونتوس قهرمان شود. در حال  حاضر 
این تیم مانند بارسلونا و رئال مادرید قدرتمند و 
با کیفیت شده است. قهرمانی در لیگ قهرمانان 

اروپا سخت است. 

ساری: 
 صد میلیون برای ازار

 رقمی نیست
مائوریتزیو ســاری، سرمربی چلســی درباره 
جدایی ازار  گفــت: »ازار؟ من نمی توانم کاری 
انجام دهم. باشگاه هم با 
من موافق است؛ اما 
اگــر ادن بخواهد 
دیگری  تجربــه 
در یک تیم دیگر 
کســب کنــد، من 
فکر می کنــم که نگه 
داشتن او بسیار ســخت خواهد بود. ما تالش 
می کنیم که خودمــان را تقویت کنیم تا یکی 
از بهترین تیم های انگلیس و اروپا باشــیم؛ اما 
من باید به تصمیم ادن احترام بگذارم.«ساری 
در پاسخ به این سوال که درباره 100 میلیون 
پوندی که به عنوان رقم احتمالی فروش ازار به 
رئال مادرید گزارش شده است، چه نظری دارد؟ 
هم گفت: »بیش از اندازه ارزان اســت. در این 
بازار فعلی، این رقم بیش از اندازه پایین است. 
من هیچ اطالعی از اینکــه روی او چه قیمتی 

باید گذاشته شود، ندارم.

یسیر اولسن:
دی یونگ خیلی خاص است

در سال جاری بســیاری از باشگاه های بزرگ 
اروپایی برای جذب هافبک 21ســاله آژاکس 
تــالش می کردند و در 
نهایت غول کاتاالن 
بود که موفق شد 
بــا قــراردادی به 
ارزش 86 میلیون 
یــورو، دی یونگ را 
در اختیــار بگیــرد.

یسپر اولســن، اســطوره آژاکس که خودش 
مثل دی یونگ در پســت هافبک دفاعی بازی 
می کــرده، درباره او گفت: در حــال حاضر در 
دنیــای فوتبــال بازیکنان خاص، زیــاد پیدا 
می شــوند، ولی فرانکی دی یونگ با همه آنها 

فرق دارد. او فوتبالیست بسیار خاصی است. 

مربیان تیم های اصفهانی در صدر بهترین مربیان ایرانی

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

هافبک ملی پوش کشورمان و عضو باشگاه شارلروا بلژیک به خاطر 
مصدومیت فصل را از دست داد.سایت »dhnet« بلژیک خبر داد 
که علی قلی زاده، هافبک ایرانی شــارلروا به خاطر مصدومیت از 
ناحیه ران پا زیر تیغ جراحی می رود.قلی زاده جام ملت های آسیا 
2019 را به خاطر مصدومیت از دست داده بودو با این عمل جراحی 

فصل را نیز از دست خواهد داد.

هافبک ایرانی شارلروا فصل را از دست داد

فرشاد احمدزاده بازیکن سابق باشــگاه پرسپولیس که در دوران 17
محرومیت این تیم از نقل و انتقــاالت تصمیم گرفت تیمش را به 
مقصد لهستان ترک کند، حاال خواهان بازگشت به فوتبال ایران 
است.تراکتورسازی  که به کیفیت فنی او آگاه هستند، مذاکرات 
ابتدایی را با این لژیونر ناموفق آغاز کرده است. شنیده ها حکایت از 

توافق ابتدایی طرفین با یکدیگر دارد .

توافق احمدزاده با تراکتورسازی
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 طعنه محمدرضا احمدی به 
فردوسی پور 

 مجری جدید برنامه ستاره ســاز  با انتشار پستی 
در صفحه اینســتاگرامش از حضــورش در این 
برنامه نوشــت. احمدی از این نوشــته که تابع 
تصمیمات و مقررات ســازمان صدا و سیماست. 
جمله ای کــه کانال های منتقد فردوســی پور 
آن را طعنه به این مجری کنار گذاشــته شده از 
90 خوانده اند.محمدرضــا احمدی که به عنوان 
مجری جدید برنامه ســتاره ســاز انتخاب شده 
است، در اینستاگرامش تصویری را منتشر کرده 
و از مجری قبلی این برنامه تشکر کرده است. او 
درباره میثاقی نوشت: »از زحمات محمدحسین 
میثاقی تشکر می کنم. برایش در برنامه فوتبال 
برتر آرزوی موفقیت دارم.«او ابتدا پست دیگری 
را منتشر کرده بود که اشاره ای به حضور میثاقی 
در برنامه جدیدش نکرده بــود؛ اما پس از حذف 
آن، تصویری را از خودش در کنار میثاقی منتشر 
کرد. بنابراین باید منتظر حضور مجری ســابق 
 برنامه فوتبــال120 در یک برنامــه جدید هم 

باشیم.

ستاره والیبال باالخره به 
سیل زدگان رسید

ملی پوش گنبدی والیبال بعد از بازگشت به ایران 
به یاری هم استانی های ســیل زده خود رفت.
فرهاد قائمی، ملی پوش باتجربه والیبال ایران که 
در فصل اخیر در تیم زراعت بانک ترکیه به میدان 
می رفت، بعد از پایان کار تیمش در ســوپرلیگ 
ترکیه به ایران بازگشته و مستقیما راهی استان 
گلستان شده تا به یاری هم استانی های سیل زده 
خود برود.این لژیونر والیبال که در ایام نوروز هم 
از طریق صفحه شخصی خود در اینستاگرام سعی 
کرد به ســیل زدگان کمک کنــد، حاال خودش 
آستین ها را باال زده و وارد میدان شده تا شخصا به 
مردم سیل زده گلستان یاری دهد.فرهاد قائمی 
که خودش متولد گنبد اســت، روز دوشــنبه به 
همراه تعدادی از والیبالیست های جوان گنبدی 
در شهرهای ســیل زده حضور یافت.این بازیکن 
گلستانی تیم ملی والیبال پس از حضور در آق قال، 
به گمیشــان رفت تا از مناطق سیل زده بازدید و 
به مردم کمک کند.او همچنین کمک های خود 
و دیگر ورزشکاران گنبد را به مردم آسیب دیده 

اعطا کرد.

»سیل« داربی خوزستان را به 

فوالد آره نا برد!
مسئول برگزاری مسابقات فوتبال در خوزستان 
از برگزاری داربی اســتان بیــن دو تیم فوالد و 
استقالل خوزســتان در ورزشگاه فوالد خبر داد.
عبدالنبی شولی اظهارکرد: با توجه به آب گرفتگی 
اطراف ورزشــگاه غدیــر اهواز دیــدار تیم های 
استقالل خوزستان و فوالد که قرار بود به میزبانی 
استقالل در این ورزشگاه برگزار شود، در ورزشگاه 
اختصاصی فوالد برگزار خواهد شد.وی بیان کرد: 
در این زمینه با مدیرعامل دو باشــگاه استقالل 
خوزستان و فوالد همچنین سازمان لیگ صحبت 
کردم که همگی با برگزاری بازی در ورزشــگاه 

فوالد موافق بودند.

در حاشیه

پیشخوان

بــردن الهــال تخصص 
ماست

  عکس روز

 دیدار برانکو با سرمربی تیم ملی فوتبال عراق 
تیم فوتبال پرســپولیس  برای برگزاری بازی با االهلی عربستان در زمین بی طرف به دبی 
امارات سفر کرد.همین موضوع سبب شد تا سرکو کاتانچ سرمربی تیم ملی عراق که در دبی به 
سر می برد با دوست و هموطن خود برانکو ایوانکوویچ دیدار کند.کاتانچ،رفاقت دیرینه با برانکو 
دارد و همین امر باعث شد تا به اردوی پرسپولیس رفته و با سرمربی سرخ پوشان دیدار کند.

استقال احیا شد

سیلی سرخ 

نود، چشم و گوش فوتبال 
ایران بود

مربیان تیم های اصفهانی در صدر بهترین مربیان ایرانی
در جدید ترین رده بندی بهترین مربیان، امیر قلعه نویی و علیرضا منصوریان همچنان در رده های اول و 
دوم ایران قرار دارند.جدید ترین رده بندی بهترین مربیان جهان توسط سایت کالب ورلدرنکینگ انتشار 
یافت که امیر قلعه نویی، ســرمربی ســپاهان اصفهان 1210 امتیاز گرفت و چند رتبه سقوط را تجربه 
کرد؛ قلعه نویی که هفته قبل در رده 461 بود، تا رده 483 یعنی 22 پله سقوط کرد.علیرضا منصوریان، 
ســرمربی ذوب آهن اصفهان نیز 1086 امتیاز گرفت و از رده 536 تا 534 باال آمــد،  منصوریان در این 
رده بندی، صعودی 2 پله ای داشت.در جدید ترین رده بندی بهترین تیم های باشگاهی جهان نیز تیم های 
پرسپولیس، استقالل، ذوب آهن، پدیده و سپاهان سقوط کردند؛ در حالی که تراکتورسازی با صعود مواجه 
شد.ذوب آهن 2211 امتیاز گرفت، تیم اصفهانی از رده 294 تا 306 پایین آمد و با سقوط 12 پله ای مواجه 

شد؛ سپاهان هم با 1149 امتیاز و با سقوط 5 پله ای در 578 جهان و ششم ایران قرار گرفت.

تمرین، تنها راه ستاره های بدشانس تراکتور
سرخ پوشــان فوتبال آذربایجان در فصل جاری به قدری بازیکن توانمند دارند که لقب کهکشانی ها را یدک 
می کشند. آنها در هر پست حداقل دو بازیکن تاثیرگذار در اختیار دارند که بسیار به کمک شان آمده اند. اگرچه 
جورج لیکنز سرمربی بلژیکی تراکتور زیاد در ترکیب اصلی تیمش تغییر ایجاد نمی کند؛ اما ستاره های زیادی 
در تراکتور هســتند که با توجه به عملکرد فوق العاده تیم بازی نمی کنند و چاره ای جز تمرین کردن برای 
رسیدن به ترکیب ندارند.بازیکنانی نظیر احسان پهلوان، محمدرضا اخباری، رضا شربتی، احمد موسوی، علی 
عبدا... زاده، علی طاهران، علیرضا نقی زاده و... که هرکدام در ســال های گذشته جزو بهترین های تیم های 
خود بودند؛ اما حاال یا بازی نمی کنند یا فرصت زیادی برای بازی کــردن نمی یابند.این بازیکنان این روزها 
در تمرینات با انگیزه باال کارشــان را جلو می برند و امیدوارند در آینده فرصت بیشتری برای بازی کردن در 

ترکیب تراکتور پیدا کنند.

آگهی مناقصه عمومی-  شماره مجوز )66، 1398(
شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد مناقصه ای با موضوع و شرایط 

زیر برگزار نماید:
موضوع مناقصه: اجرای عملیات شبکه گذاری فوالدی و پلی اتیلن 
پراکنده و ساخت و نصب انشعابات پلی فوالدی بصورت تکی در سطح 

محدوده شهرستان نجف آباد و نواحی تابعه
میزان تضمیــن: 1/500/000/000 ریال) یک میلیــارد و پانصد 

میلیون ریال( 
کد فراخوان: 3196479 

نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، 
شرکت گاز استان اصفهان

مهلت اعام آمادگی: حداکثر تا تاریخ 98/01/28
مناقصه گران می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر بــه پایگاه 
 اطالع رســانی الکترونیکی شــرکت گاز اســتان اصفهان به آدرس 
 www.nigc-isfahan.ir  ، www.iets.mporg.ir 
 یا بــا شــماره تلفــن 38132-031 داخلی 2584 تمــاس حاصل 

فرمایند.

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان 

شرکت گاز استان اصفهان
نوبت   دوم

رئیس هیئت بوکس اصفهان خبرداد:
پایگاه تخصصی بوکس اصفهان راه اندازی می شود

رییس هیئت بوکس اســتان اصفهان با بیان اینکه هر رشــته ورزشی نیاز به 
زیرساخت و جذب اسپانسر دارد، اظهار کرد: تعداد باشگاه ها در سطح یک شهر و 
بستر مناسب برای یک رشته ورزشی از اهمیت باالیی برخوردار است؛ در اصفهان 
تنها یک باشــگاه با رینگ بوکس وجود دارد و در سال جدید یکی از سالن های 
ورزشگاه نقش جهان را در اختیار ما گذاشتند تا بتوانیم آنجا را به عنوان یک پایگاه 
تخصصی بوکس معرفی کنیم.مجید رمضانپور افزود: البته ســالن نقش جهان 
هنوز تجهیز نشده و نیاز به یک رینگ بوکس خوب و مناسب دارد که بودجه ای 

حدود 80 میلیون تومان نیاز دارد که امیدوارم هر چه زودتر این سالن تجهیز شود 
تا ورزشکاران اصفهان بتوانند از آن استفاده کنند.رییس هیئت بوکس استان 
اصفهان با اشاره به اینکه اســتان اصفهان با پنج میلیون نفر جمعیت، پتانسیل 
خوبی در این رشــته ورزشــی دارد، افزود: تا به حال با مدیرعامل باشگاه های 
سپاهان، ذوب آهن، گیتی پسند و چند شرکت دیگر جلسات زیادی داشته ام تا از 
این رشته ورزشی حمایت کنند؛ اما به علت نبود پخش تلویزیونی هیچ باشگاه یا 

بخش خصوصی از پشتیبانی رشته بوکس استقبال نمی کند.

فوتبال
آژاکس - 
یوونتوس

ساعت 
 23:30

شبکه 
سه

منچستر فوتبال
یونایتد - 
بارسلونا

ساعت
 23:30

شبکه 
سه

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

چهارشنبه 

21 فروردین

تیم فوتبال ذوب آهن با پیروزی شیرین مقابل تیم الوصل امارات 
در پایان دور رفــت رقابت های این فصل لیگ قهرمانان آســیا با 
قرارگیری در جایگاه اول گــروه A  راه خود برای صعود به مرحله 

حذفی را هموار کرد.
 در ادامه رقابت های لیگ قهرمانان آسیا در گروه A این مسابقات 
دوشنبه شب، تیم ذوب آهن ایران در ورزشگاه ابوظبی مقابل تیم 
الوصل امارات قرار گرفت که در پایان ایــن نماینده ایران بود که 

توانست سه امتیاز شیرین این دیدار را به حساب خود واریز کند.
 سبزپوشان اصفهانی که در این دوره از رقابت های لیگ قهرمانان 
عملکرد قابل قبولی را از خود به نمایش گذاشــتند در اولین بازی 
مرحله گروهی در یک بازی سراســر هجومی با وجود در دســت 
داشتن توپ و میدان به کسب تساوی مقابل تیم الزورا عراق رضایت 
دادند تا دو امتیاز خانگی از دست این تیم برود؛ اما شاگردان علیرضا 
منصوریان که دو بازی مرحله پلــی اف در برابر تیم های الکویت 
کویت و الغرافه قطر را با برتری به پایان رســانده بودند در دومین 
دیدار این تیم در این مرحله در امارات مقابل تیم النصر عربستان 
پیروز میدان  شناخته شدند تا  با کسب چهار امتیاز به عنوان بهترین 
نماینده ایران در این دوره از رقابت ها شــناخته شوند و با همین 

امتیاز به استقبال سال نو بروند.
 تیم ذوب آهن کــه در رقابت های لیگ برتر نیــز چهره متحول 
به خود گرفته است و توانســته نتیجه گیری ضعیف خود در نیم 
فصل اول این دور ه از بازی ها را جبــران کرده و  خود را از منطقه 
فانوس نشین جدول رده بندی جدا کند، در آخرین دیدار دور رفت 
رقابت های لیگ قهرمانان آسیا  که در امارات برگزار شد نیز نمایش 
فوق العاده ای را از خود ارائه داد و در حالی که این تیم در همان دقایق 
اولیه از تیم حریف عقب افتاد، توانست صاحب توپ و میدان شود و 
این بازی را با نتیجه سه بر یک به پایان رساند تا با کسب سه امتیاز 
این دیدار ، با هفت امتیاز صدر نشین مطلق این گروه شود و خود را 
به عنوان یکی از مدعیان اصلی صعود به مرحله حذفی معرفی کند.

گل های ذوب آهن در این دیدار را اوســاگونا، ارسالن مطهری و 
حمید بوحمدان به ثمر رســاندند تا تیم اصفهانی با یک پیروزی 
شیرین کار خودرا در دور رفت مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 

به پایان برساند.

در دیگر دیدار این گروه، تیم های النصر عربستان و الزورا عراق به 
مصاف یکدیگر رفتند که در پایان این تیم النصر عربستان بود که 
موفق شد تیم عراقی را شکســت دهد و با  کسب اولین سه امتیاز 
این دیدار در جایگاه سوم این گروه قرار بگیرد، تیم الزورا عراق نیز 
با این شکست با همان چهار امتیاز دو دیدار اول در رده دوم گروه 
A باقی ماند تا رقابت بر ســر صعود از این گروه بین این تیم و تیم 

ذوب آهن باقی بماند.
تیم ذوب آهن با کسب هفت امتیاز در پایان دور رفت مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان آسیا به عنوان بهترین نماینده ایران تا اینجا دراین 
مسابقات شناخته شد، عنوانی که با توجه به نتایج ذوب آهن در نیم 

فصل اول رقابت های لیگ برتر بعید به نظر می رســید ولی 
شاگردان علیرضا منصوریان نشــان دادند می توانند تیم 
اصفهانی را بار دیگر به روزهــای اوج خود برگردانند. تیم 

ذوب آهن عنوان نایب قهرمانی رقابت های باشگاهی 
قاره کهن را در کارنامه خود می بیند، افتخاری که 

تنها تیم های سپاهان اصفهان و پرسپولیس 
تهران از ایران موفق  به کسب آن شده اند.

استقالل، دیگر نماینده ایران  نیز دو شنبه 
شب  مقابل الهالل عربســتان به برد رسید و 4 
امتیازی شد تا دوباره شــانس صعود پیدا کند.   

پرسپولیس دیگر نماینده ایران در این مسابقات 
نیز در صورت پیروزی بر تیم االهلی عربستان 4 امتیازی 

می شود.
 علیرضا منصوریان، سرمربی تیم ذوب آهن در نشست 
خبری بعد از پایان بازی با اشاره به اینکه این برد را به 
مردم مناطق سیل زده تقدیم می کند، گفت: البته ما 
هنوز خیلی کار داریم و باید بیشتر زحمت بکشیم؛ 
چراکه در مســابقات آســیایی انتهای کار خیلی 
سخت تر می شود. ما اگر بتوانیم روند مان را ادامه 
دهیم و از گروه خود صعود کنیم بعداً می توانیم 
پلکانی ایده های دیگــر را عملی کنیم؛ اما باید 
بگویم گروه ما گروه آســانی نیست. الزورا بعد 
از سالیان سال در مســابقات آسیایی بازهم 
حاضر شده اســت و می بینیم که در کربال 

30 تا 40 هزار نفر جمعیت برای حمایت 

از این تیم به ورزشگاه می آیند. این تیم کار های عجیب و غریبی 
می تواند بکند.منصوریان ادامه داد:گروه ما به اندازه خودش گروه 
سختی است؛ اما وقتی نام ها کار هم گذاشته می شوند، ممکن است 
تفاوت داشته باشد. با این حال یک سری اتفاقات در گروه ما قابل 
پیش بینی نیست. هر ســالی که من در آسیا شرکت کردم، چه با 
نفت تهران و چه با استقالل این تجربه را کسب کردم که نمی توانیم 
بگوییم تیمی قوی یا ضعیف است؛ چراکه همه  تیم ها با آمادگی به 
مسابقات می آیند. امسال سعی می کنیم اشتباهاتی راکه با نفت و 
استقالل در آسیا داشتیم تکرار نکنیم؛ اما طبیعی است که وقتی 
به میدان می روید هیچ گارانتی و تضمینــی ندارید. ما باید نقاط 

مثبت مان را تقویت کنیم.

راه هموار ذوب آهن برای صعود به مرحله حذفی
 سبزپوشان اصفهانی بهترین نماینده ایران در دور رفت رقابت های لیگ قهرمانان آسیا شدند؛

سمیه مصور
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تا انقالب هست، سپاه نیز خواهد بود
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

رینگ حفاظتی غرب ؛ کلید 
رفع مشکل ترافیکی بزرگراه 

خرازی
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری 
اصفهان اظهار کرد: در سال جدید به منظور 
رفع مشــکالت ترافیکی بزرگراه شــهید 
خرازی اقدامات مناســبی از جمله ایجاد 
حلقه حفاظتی و احــداث معابر فرعی در 

نظر گرفته شده است.
علیرضا صلواتی افزود: احداث محور خیابان 
۴۵ متری شهر اصفهان، مصوب کمیسیون 
ماده پنج جزء سیاست های کمکی بزرگراه 
خرازی به منظور کاهش ترافیک آن است 
که در این راستا معابری به صورت شاخه ای 
و به موازات محور خیابان آتشگاه، خیابان 
اشرفی اصفهانی و خیابان امام خمینی )ره(

احداث می شود تا ترافیک این خیابان ها به 
معابر جدید منتقل شود.

معاون حمل ونقل و ترافیک شــهرداری 
اصفهان ادامه داد: اصالحات هندسی برای 
رفع مشــکالت ترافیکی بزرگراه شــهید 
خرازی و همچنیــن افزایش خطوط تردد 
نیز از دیگر برنامه هــا برای کنترل ترافیک 
بزرگراه اســت. صلواتی تاکید کــرد: راه 
حل اساســی برای بزرگراه خرازی احداث 
حلقه حفاظتی غرب اســت کــه موجب 
کاهش بار ترافیکی و انتقــال آن به غرب 
شهر اصفهان اســت.وی خاطرنشان کرد: 
به دلیــل انطباق رینگ دوم و ســوم روی 
یکدیگر در محدوده بزرگراه شهید خرازی 
همچنین محدودیت هــای طبیعی ناژوان 
و آتشــگاه به منظور حفظ فضای ســبز و 
دخالت کمتــر، محدودیت و فقر شــبکه 
 معابر در غرب شــهر اصفهان ایجاد شده

 است.

سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی 
شهرداری برگزار می کند؛

 رقابتی نوجوانانه
 در مسابقه »از کی بپرسم؟«

مدیــر خانه نوجــوان ســازمان فرهنگی 
اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان از 
برگزاری سلسله مسابقات »از کی بپرسم؟« 

ویژه نوجوانان خبر داد.
اسماء سادات نکویی، درباره ایده برگزاری 
مســابقه بزرگ »از کی بپرسم؟« از سوی 
خانه نوجوان اظهار داشت: در  این مسابقه 
که با همکاری خانه نوجوان و فرهنگسرای 
پرســش برنامه ریــزی شــده، به دنبــال 
راه کارهایی بودیم تا نوجوانان را به مطالعه 
در زمینه ها و موضوعات گوناگون و خارج از 
مطالعات درسی ترغیب کنیم. وی افزود: 
از طرف دیگر امروزه برگزاری مســابقات 
کتاب خوانی به شکل مرســوم دیگر برای 
نوجوانان جذابیت ندارد و به همین دلیل 
تصمیم گرفتیم به سمت برگزاری مسابقات 
جذابی برویم که هم حالت نوســتالژیک 
داشته باشد و هم نوجوانان و دانش آموزان 
را جذب کند. مدیر خانه نوجوان ســازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شهرداری 
اصفهان با اشــاره به طراحی این مسابقه با 
ایده گرفتن از مســابقه »از کی بپرسم؟« 
مرحــوم منوچهر نــوذری با مســابقات 
پرمخاطبی که هم اکنون از تلویزیون پخش 
می شــود، ادامه داد: پارامترهای دیگری 
نیز به این ایده اضافه کردیم که در نهایت 
منجر به طراحی مسابقه »از کی بپرسم؟« 
شد.نکویی، با بیان اینکه نخستین مرحله 
از این سلسله مسابقات با موضوع فرهنگ 
عامه اصفهــان برگزار می شــود، گفت: با 
انتخاب این موضوع نوجوانــان را به طور 
غیرمســتقیم ترغیب می کنیــم تا درباره 
فرهنگ عامه اصفهان مطالعــه کرده و از 
والدیــن و بزرگ ترهای خــود درباره آن 
بپرسند و به واسطه این پرسش و پاسخ ها، 
ارتباط بین نسلی شکل بگیرد. جزوه هایی 
نیز دربــاره فرهنگ عامــه اصفهان آماده 
کرده ایم و در حال توزیــع آنها در مدارس 

هستیم.

جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( 
استان مطرح کرد:

صرف درآمد قرارگاه 
خاتم االنبیا برای مناطق محروم

جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان 
اصفهان صبح  دیروزدر برنامه تلویزیونی با بیان 
اینکه سپاه پاسداران فرزند و مولود انقالب است، 
اظهار کرد: دیدگاه، راهبرد و حرکت سپاه همیشه 
در مســیر والیت و رهبری بود و در ســاختار و 

سازمان دگرگونی های عظیمی صورت گرفت.

سردار مجتبی فدا با بیان اینکه سپاه در گذشته 
نقش مهمی در مقابله با گروه های تروریستی و 
ضد انقالب داشــت، تاکید کرد: سپس بسیج در 
کنار نیروی انتظامی وظیفه امنیت را عهده دار شد 
که کمی بعد هم شاهد هشت سال دفاع مقدس 
بودیم و سپاه در آن زمان هم نقش مهمی را ایفا 
کرد.جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( 
اســتان اصفهان عنوان کرد: بیشــترین حجم و 
ظرفیت قــرارگاه خاتم االنبیا ســپاه از نخبگان 
دانشــگاهی و نخبگان فنی اســت نه اینکه همه 
افراد آن پاسدار باشند و بیشــتر سعی می شود 
از نیروهای بومی استفاده شــود.وی افزود: این 
قرارگاه در پــروژه هایی وارد می شــود که هیچ 
رقیبی وجود نداشــته باشــد، بیش از یک هزار 
میلیارد تومان ســرمایه بخواهــد و از طرفی هم 
در مناطق ســخت و صعب العبور باشد؛ همه این 
نکات به این خاطر اســت که این قــرارگاه نمی 
خواهد کاری را انجام دهد که دســتگاه دیگری 
هم توان انجام آن را دارد و اگر دستگاهی بخواهد 
پــروژه ای را انجام دهد، قــرارگاه خاتم وارد آن 
نمی شــود.فدا با بیان اینکه امروزه شفاف ترین 
عملکرد مالی را قرارگاه ســازندگی خاتم دارد، 
تاکید کرد: بخشــی از پول که بــه عنوان درآمد 
برای این قــرارگاه می ماند، در اختیــار قرارگاه 
محرومیت زدایی قرار می گیــرد تا برای مناطق 
محروم هزینه شود که ســال گذشته دو میلیارد 
 تومان در ایــن رابطه در اســتان اصفهان هزینه

 شد.

مدیر کل میراث فرهنگی استان:
حمام شیخ بهایی و مدرسه 

ابن سینا در اصفهان احیا می شود
مدیرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشــگری اســتان اصفهان گفت: حمام شیخ 
بهایی و مدرســه ابن ســینا احیا می شوند و این 
برنامه جزو اولویت های نخســت ما در سال ۹۸ 
اســت.فریدون اللهیاری در گفت وگو با خبرنگار 
تسنیم دراصفهان با اشاره به احیای این دو بنای 
ارزشمند اظهار داشــت: برای حمام شیخ بهایی 
چندین سال پیگیری های زیادی شد، مطالعات، 
مشــاوره گرفتن و کارهایی کــه روی آن انجام 
گرفته، خاص بوده اســت.وی افزود: گزینه های 
زیادی در مورد احیای آن وجود داشــت، به این 
جمع بندی رســیدیم که این حمام بــا توجه به 
عنوان و نسبتش با شیخ بهایی جزو نفایس ملی 
محسوب می شود و نفایس ملی را میراث فرهنگی 
باید احیا کند، پس زمینه جذب ســرمایه گذار را 
کنار گذاشتیم.مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: با توجه 
به مطالعاتی که در طرح مرمتی ، کاربری و محیط 
صورت گرفته است؛ در ســال ۹۸ احیای حمام 
شیخ بهایی و مدرسه ابن سینا جزو اولویت های 
نخست ماست.وی تصریح کرد: در تالش هستیم 
تا این 2 بنا را تا پایان سال احیا کنیم تا به صورت 
آبرومندی حضور گردشــگران را شاهد باشیم و 
اگر توانســتیم کاربری خوبی نیز برایش تعریف 

می کنیم.

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان گفت: سیاست این سازمان استفاده حداقلی 
از منابع آب چاه ها و جایگزینی پســاب تصفیه شده 
فاضالب است.فروغ مرتضایی نژاد اظهار کرد: جاری 
شــدن رودخانه موجب تغذیه چاه ها در شــهر و به 
خصوص در حریم رودخانه شده است. این دسته از 
چاه های سطح شهر به سبب نزدیکی به رودخانه با 
جاری شدن آن معموال پر آب می شود.وی افزود: سال 
گذشته یکی از مشکالت اساسی چاه ها به خصوص 
در برخی مناطق خشک شدن آنها بود؛ اما امسال با 
جاری شدن رودخانه زاینده رود چاه ها یا سفره های 
آب زیرزمینی تغذیه شده و ســطح آب باالتر آمده 
اســت.مدیر عامل ســازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان با اشــاره به بارندگی های بهاری 
خاطرنشــان کرد: این بارش های بهاری میزان نیاز 
درختان به آبیاری و استفاده از منابع آب زیرزمینی را 
کم می کند؛ در حالی که نیاز اساسی فضای سبز شهر 
برای آبیاری از خرداد تا شهریور ماه است.وی تصریح 
کرد: سال گذشته و در فصل بهار بارش باران وجود 
داشت؛ اما متاسفانه خشکی رودخانه موجب از دست 
رفتن ذخیره چاه ها شد و استفاده از زیرساختی مثل 
پساب تصفیه شده نیز وجود نداشت.مرتضایی نژاد 
ادامه داد: سال ۹۷ اقداماتی برای استفاده از پساب 
تصفیه شده در چرخه فضای ســبز انجام شد که به 
موجب آن بخشی از پساب ســپاهان شهر تصفیه و 
برای آبیاری فضای سبز به کار گرفته شد.مدیر عامل 
سازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان 

گفت: اقدامات دیگری نیز 
در سال جدید برای تصفیه 
پســاب ثانویه و انتقال آن 
وجود دارد که در این راستا 
سعی شــده تا حد ممکن 
از منابــع آب زیرزمینی 
یا چاه ها اســتفاده نشود؛ 
زیرا هرقدر میزان مصرف 

آب های زیر زمینی کمتر باشد ذخیره آب چاه ها نیز 
برای آینده بیشتر می شــود.وی افزود: هرچه میزان 
اســتفاده از ســفره های آب زیرزمینی کمتر باشد 

ذخیره آبی بــرای پاییز و 
سال آینده بیشتر خواهد 
بود.مرتضایــی نژاد تاکید 
کرد: منطقه چهار و شش 
به دلیل تعداد درختان و 
ســرانه باالی فضای سبز 
شــهر اصفهان مشکالت 
بیشتری را نسبت به سایر 
مناطق دارد و سال گذشــته عمده چاه های این دو 
منطقه خشک شده بود.وی ادامه داد: از ۷۵۰ هکتار 
جنگل و فضای سبز شهر در حدود یک سوم تا یک 

چهــارم آن متعلق به منطقه چهار اصفهان اســت؛ 
درحالی که عمده ذخیره آب منطقه شش چاه هاست.

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان افزود: بیشتر چاه های منطقه شش خشک 
شده بودند که با توجه به سرانه باالی فضای سبز این 
مناطق استفاده از زیرساخت پساب ضرورت داشت 
در نتیجه طبق برنامه ریزی انجام شده، سال گذشته 
پساب تصفیه شده سپاهان شهر به کمک تامین آب 
فضای سبز منطقه چهار و شش آمد.وی تاکید کرد: 
اما امسال برنامه ریزی ها برای دریافت بیشتر پساب 
تصفیه شــده در دســتور کار قرار دارد تا منابع آبی 

بهتری برای این دو منطقه فراهم شود.
مرتضایی نژاد با اشاره به میزان آبگیری چاه ها تصریح 
کرد: چاه های حریم رودخانه آبگیری بهتری نسبت 
به ســایر چاه های سطح شهر داشــته؛ اما برخی از 
انواع چاه های سنگالخی در شــیب دامنه کوه ها از 
جمله در ناحیه صفه نیز امکان آبگیری دارد که این 
مورد بسته به قرار گیری چاه در انواع مختلف زمین 

متفاوت است.
وی گفت: به طــور کلی چاه های زمینــی در زمان 
جاری بودن رودخانه به خصوص در حریم آن حجم 
آب بهتری دارد به طور مثال ناژوان عمدتا چاه های 
حریمی داشته که با جاری شدن زاینده رود آبگیری 
می شود؛ البته بر طبق برنامه ریزی های انجام شده 
و به سبب اهمیت این ناحیه از شهر اصفهان بخشی 
از پساب تصفیه شده سپاهان شهر به بخش هایی از 

ناژوان منتقل می شود.

تابستان امسال وضعیت بهتری برای فضای سبز پیش بینی می شود

مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکســیرانی شهرداری 
اصفهان اظهار کرد: توزیع رایگان الستیک بین رانندگان به صورت 
گروه بندی بر اساس پالک خودرو و با اطالع رسانی از طریق ارسال 
پیامک در حال انجام است.هادی منوچهری افزود: تا کنون ۹۳۰۰ 
حلقه الســتیک بین ۴۶۵۰ نفر از رانندگان دارای خودروی مجهز 
به تاکســی متر شــهر اصفهان به منظور کمک به تامین معیشت 

رانندگان تاکسی و ایجاد شــرایط زیست محیطی بهتر توزیع شده 
است.مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری 
اصفهان ادامه داد: هدف اجرای این طرح حمایتی کمک به بیش از 
۷۵۰۰ راننده تاکسی استفاده کننده از سامانه هوشمند است و در 
فاز بعدی بســته حمایتی معافیت  در پرداخت هزینه های مرتبط با 
صدور کارت شهری و پروانه بهره برداری شامل حال رانندگان خواهد 

شــد.منوچهری با اشاره به ویژگی های الســتیک های توزیع شده 
خاطرنشان کرد: سال تولید این الســتیک ها 2۰۱۹ میالدی است 
و دارای چهار سال ضمانت  اســت و تنها به مالک خودروی تاکسی 
تحویل داده می شــود.وی ادامه داد: اطالع رسانی دسته بندی  انجام 
شــده برای ارائه بســته حمایتی از طریق کانال های ارتباطی مثل 

تاکسی خبر و خبرگزاری ها انجام خواهد شد.

مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری:
بیش از 9 هزار حلقه الستیک رایگان بین رانندگان تاکسی اصفهان توزیع شد

  مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری:

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اســالمی با تاکید بر اینکه 
تمام ملت و مجلس، پشتیبان و حامی ســپاه هستند، گفت: آمریکا 
بداند که ســربازهای آمریکایی در منطقه به ویژه در مرکز فرماندهی 

آنها )سنتکام( امنیت نخواهند داشت.
حجت االسالم احمد ســالک، به نمایندگی از فراکسیون نمایندگان 
والیی در واکنش به اقدام ترامپ در تروریســتی اعالم کردن ســپاه 
پاســداران بیان کرد: به ملت شــریف و غیور ایران اعالم می کنم که 
ما متکی به اصول نظام جمهوری اسالمی هستیم. مطابق اصل ۱۵۰ 
قانون اساسی، سپاه پاسداران انقالب اسالمی که در نخستین روزهای 

پیروزی انقالب تشکیل شد برای ادامه نقش خود، یعنی نگهداری از 
انقالب و دستاوردهای آن پابرجا خواهد ماند.

وی در ادامه اظهار کرد: آقای ترامپ اگر دیروز دوقطبی غرب و شرق 
در دنیا بود، امروز دو قطبی اسالم و اســتکبار است و ان شاءا... اسالم 
پیروز شده و شاهد حکومت عدل جهانی خواهیم بود. ترامپ بداند تا 

زمانی که انقالب هست، سپاه نیز خواهد بود.
این عضو فراکسیون والیی مجلس در ادامه تاکید کرد: بنده به عنوان 
عضو کوچک سپاه در بخش های مختلف به سپاه خدمت کردم. امروز 
همه نمایندگان و ملت ایران سبزپوشــان پشــتیبان همه نیروهای 

مسلح به ویژه سپاه پاسداران هســتند. ترامپ و سران سلطه اگر فکر 
می کنند که به مناسبت روز پاســدار با تحریم و تروریست خواندن 
سپاه پاسداران می تواند بین نیروهای مســلح اختالفی ایجاد کنند، 
کور خوانده اند. بلکه تمام نیروهای مســلح ما چه ارتش و چه بسیج 
و چه نیروهای امنیتی همه پشتیبان سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
هستند. وی در ادامه تصریح کرد: اگر امروز آمریکا سپاه را تروریسم 
اعالم کرده باید بداند که اعالم جنگ غیررسمی با جمهوری اسالمی 
کرده است. آمریکا بداند که سربازهای آمریکایی در منطقه به ویژه در 

مرکز فرماندهی آنها )سنتکام( امنیت نخواهند داشت.

امسال برنامه ریزی ها برای دریافت 
بیشتر پساب تصفیه شده در دستور 
کار قرار دارد تا منابع آبی بهتری 
برای این دو منطقه فراهم شود

تحدید حدود اختصاصی
1/24 شــماره: 98/2027001012- 98/1/17 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب 
خانه شماره پالک 9508/13 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام 
آقای حسن مسجدی فرزند حســین و خانم زهره دهقانیان فرزند غالمرضا )بالسویه( در 
جریان ثبت است و آراء شماره 139760302027006212 و 139760302027006213 
 مــورخ 97/07/02 هیات حــل اختالف موضوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای  فاقد سند رســمی مستقر در ثبت اســناد و امالک منطقه شرق 

 اصفهان نسبت به ملک مرقوم  صادر گردیده است و با توجه به اینکه سابقه ای از تحدید 
حدود اولیــه پالک اصلی فوق مشــاهده نگردیــد لذا به اســتناد مــاده 13  آیین نامه 
قانون مزبور تحدیــد حدود ملک مرقــوم در تاریخ 98/02/14 روز شــنبه ســاعت 9 
صبح در محل شــروع و بعمل خواهد آمد. لذا بــه موجب این آگهی بــه کلیه مالکین و 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضــور یابند اعتراضیات 
مجاورین و صاحبان امــالک مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
تحدید حدود تا ســی روز پذیرفته خواهد شــد و طبــق ماده 86 آئین نامــه قانون ثبت 

معتــرض باید ظرف مدت یــک ماه از تاریخ تســلیم اعتــراض به ایــن اداره با تقدیم 
دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایــی اقدام و گواهــی طرح دعوی خــود را به این 
 منطقه ثبتی ارائــه نماید در غیــر این صورت متقاضــی ثبت و یا نماینــده قانونی وی
 می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه 
تسلیم نماید ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات 
ادامه خواهد داد.  م الف:423327 شــبان رئیس ثبت اســناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان )266 کلمه، 3 کادر(

 آگهی تغییرات موسسه خیریه امام علی ع شهر طرقرود 
به شماره ثبت 68  و شناسه ملی 14005301851

 به استناد صورتجلســه هیئت امنا مورخ 1396/01/24 و نامه شماره 2061/1/2116 
مورخ 1396/03/17 فرمانداری نطنز تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه منتهی به تاریخ 
1394/12/29 تصویب گردید .آقایان عبداله رحیم طرقی شماره ملی0037065361 به 
سمت بازرس اصلی و مرتضی رحیم طرقی شماره ملی 1239821743به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نطنز )419904(

مدیرعامــل ســازمان پایانه هــای مســافربری 
شهرداری اصفهان گفت: برای پنج پایانه اصفهان 
نزدیک به ۷۰ برنامه پیشــنهادی ارائه شــده که 
سال گذشــته ۴۵ مورد آن به مرحله اجرا رسید.

عباس محبوبــی اظهار کرد: بــه زودی در پایانه 
صفه، اتوماســیون بار به منظور نظارت بر حمل 
بار اتوبوس ها جهت جلوگیری از بارگیری بارهای 
پُرخطر، پیاده سازی می شــود که در این ارتباط 
مصوبــات الزم دریافت شــده اســت.وی تاکید 
کرد: هدف از راه اندازی اتوماســیون بار، تجمیع 
بارها همچنین نظارت دقیق بــر بارهای در حال 
جابه جایی توسط اتوبوس هاست تا تخلفی صورت 
نگیرد.مدیرعامل ســازمان پایانه های مسافربری 
شــهرداری اصفهان با بیان اینکه در سال جاری 
نســبت به تعویض پله های برقی رو به روی پایانه 
مسافربری کاوه اقدام خواهد شــد، تصریح کرد: 
برای کاهش ترافیک پایانــه کاوه، در صدد خرید 

زمین در شمال شــهر اصفهان هستیم تا خدمات 
اتوبوس هــا از جمله بــاس واش، تعویض روغن و 
دپوی اتوبوس ها به شــمال اصفهان انتقال داده 
شود.وی از تجهیز پایانه مسافربری جی به ژنراتور 
برق اضطراری در سال جاری خبر داد و ادامه داد: 
در شهر اصفهان پنج پایانه مسافربری وجود دارد 
که چهار مورد برون شهری و یک مورد آن درون 

شهری است.

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری خبر داد:

راه اندازی اتوماسیون بار در پایانه صفه
رییس ســازمان مدیریت حمل و نقل بار شــهرداری 
 اصفهان اظهــار کرد: بــا بهره برداری از اپلیکیشــن

 »باریار ۷2۴« که امکان دانلود آن از طریق کافه بازار و 
سایت سازمان حمل و نقل بار شهرداری اصفهان فراهم 
شده، شــهروندان می توانند در یک بستر امن و سریع 

محصوالت خود را جابه جا کنند.
مجید طهماسبی ادامه داد: ســازمان حمل و نقل بار 
شــهرداری اصفهان در نظــر دارد که در ســال ۹۸ با 
جدیت بیشــتر امور مهمی را پیگیــری کند که باعث 
تحقق حقوق شهروندان اصفهانی باشد.افزود: یکی از 
ابتدایی ترین حقوق شهروندان حق داشتن هوای پاک 
برای تنفس است، از این رو سازمان مدیریت حمل و نقل 
بار شهرداری اصفهان با تصویب الیحه عوارض زیست 
محیطی تردد که به ارتقای استاندارد خودروهای دیزل 
تردد کننده در سطح شــهر کمک می کند، سعی در 

افزایش کیفیت هوای شهر دارد.
وی تاکید کرد: بر اســاس الیحه زیســت محیطی به 

خودروهایی که در اثر تردد برای شهر اصفهان آالیندگی 
ایجاد کنند در این زمینه عوارض تعلق خواهد گرفت 
که بیشــتر آن جنبه کمک به ارتقای استانداردها در 
خودروهای حمل و نقل بار دارد.طهماســبی با اشاره 
به تصویــب الیحه »عــوارض اضافه تنــاژ« در اواخر 
ســال گذشــته گفت: یکی از عواملی که به شــدت 
زیرســاخت های شهری و المان های شــهری را دچار 

خسارت می کند موضوع »اضافه تناژ« است

رییس سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری:

خودروهای آالینده باید عوارض پرداخت کنند

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:
تا انقالب هست، سپاه نیز خواهد بود
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  امام حسین)علیه السالم(:
   هر كس انسانى را از گمراهى به معرفت حق، 

فرا بخواند و او اجابت كند، اجرى مانند آزاد 
كردن بنده دارد .
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شركت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخى زواره

یادداشت

  بررسی کلمات و سخنان ائمه معصومین در شناخت وجود مقدس 
حضرت قمر بنی هاشم)ع( و مقامات و کرامات آن حضرت تصویر 
دقیقی ارائه می دهــد. حضرت عبــاس )ع( در کالم معصومین 
علیهم السالم در معالی الّسبطین آمده که در آن هنگام که موال علی 
)ع( در بستر شهادت بودند، عباس را طلبیدند و او را به سینه شان 
چسبانیده و فرمودند : " َولَدی َو َســَتقّر ُ بکَ  فی یوم القیامه " به 
زودی چشمم در قیامت به وسیله وجود تو روشن می شود.روایت 
شده که وقتی روز قیامت بر پا می شود، پیامبر صلوات ا... علیه و 
علی آله به موال علی علیه السالم می فرمایند که به زهرا بگو، برای 
شفاعت و نجات امت چه داری ؟ موال پیام حضرت رسول را به خانم 
فاطمه زهرا سالم ا... علیها می رسانند و ایشان در پاسخ می فرمایند 
که  »یا امیر المؤمنین ! کفانا الجلِ  هذا المقامِ  الیدانِ  الَمقطوعتانِ  
ـِـن ابنی العباس «ای امیر المؤمنین ! دو دست بریده پسرم عباس  م
برای ما در مورد شفاعت کافی است.بزرگی و عظمت مقام عباس بن 
علی )ع( به گونه ای است که امامان معصوم علیهم السالم در موارد 
متعدد بر فداکاری ها، جانبازی ها و عظمت شخصیت آن بزرگوار 
تأکید فرموده اند. امام سجاد )ع( که خود در کربال حضور داشتند 
و شاهد فداکاری های عمویشان بودند، درباره حضرت عباس) ع( 
می فرمایند: »خداوند، عمویم عبــاس را رحمت کند که با ایثار و 
جانبازی، در راه برادرش جانبازی کرد تا آنکه دست هایش قطع شد 
و خداوند به جای آن، دو بال به او داد که با آنها به همراه فرشتگان 
در بهشت پرواز کند؛ همان گونه که برای جعفر بن ابوطالب قرار 
داده شــد. عباس را در پیشــگاه خداوند منزلتی است که در روز 

قیامت، همه شهدا به آن غبطه می خورند.«
امام صادق )ع(، حضرت ابوالفضل العباس )ع(را به عنوان کســی 
معرفی می کنند که از ایمان استوار و بینش نافذ برخوردار بوده و 
در راه امام بزرگوارش به جهاد برخاسته است. ایشان می فرمایند: 
»عمویم؛ عباس، بصیرتی نافذ و ایمانی محکم داشت. او به همراه 
برادرش حسین علیه السالم جهاد کرد و به افتخار شهادت رسید«.

آن حضرت همچنین درباره اخالص و ارزش جهاد حضرت عباس 
علیه السالم می فرمایند: »شهادت می دهم و خدا را شاهد می گیرم 
که تو در راه جنگجویان بدر و مجاهــدان راه خدا گام نهادی و در 
جهاد با دشــمنان خدا، اخالص ورزیدی و در نصرت اولیای خدا، 
خلوص نشان دادی و از دوستانش دفاع کردی... شهادت می دهم 

که تو هر چه در توان داشتی، انجام دادی«.
در بخشی از زیارت ناحیه مقدسه امام هادی علیه السالم از زبان 
آن حضرت چنین می خوانیم: »ســالم بر ابوالفضل العباس پسر 
امیرالمؤمنین؛ آنکه با کمال مواسات و ایثار و برادری، جانش را نثار 
برادرش حسین علیه السالم کرد؛ آنکه دنیا را وسیله آخرت قرار 
داد؛ آنکه خود را فداکارانه فدای بــرادر نمود؛ آنکه نگهبان دین و 
سپاه حسین علیه السالم بود؛ آنکه تالش بسیار برای آب رسانی به 
لب تشنگان نمود؛ آنکه دو دستش در راه خدا قطع شد«.در زیارت 
ناحیه مقدسه نیز از زبان حجت بن الحسن العسکری علیه السالم 
به حضرت عباس علیه السالم این گونه ســالم داده شده است: 
الُم َعلَی أبی الَفضِل الَعّباِس بِن أمیِر الُمؤِمنیَن، الُمواسی أخاُه  »االَسّ
بَِنفِسِه، اآلِخِذ لَِغِدهِ ِمن أمِسِه، الفادی لَُه الواقی، الّساعی إلَیِه بِمائِِه، 
قاِد الحیتی وَحکیَم بَن  الَمقطوَعِة یَداُه، لََعَن الّل ُ قاتِلَیِه یَزیَد بَن الُرّ

». فیِل الّطائَِیّ الُطّ
ســالم بر ابوالفضل عّباس، فرزند امیر مؤمنان؛ از خود در گذرنده 
با جان برای برادر، برگیرنده از دیروزش برای فردایش، فدایِی او، 
نگهدارنده، کوشنده برای رساندن آب به او وکسی که دست هایش 
بُریده شد! خداوند قاتالنش یزید بن ُرقاد حیتی وَحکیم بن ُطَفیل 

طایی را لعنت کند!

علمداری که وفادارترین مرد تاریخ شد

علیرضا هادی زاده

عکس روز

دوخط کتاب

راه بروی.اگــر هــم بخواهی 
از فکــر خالی بشــوی باز هم 
باید راه بروی . برای احســاس 
کــردن در شــلوغی خیابان ها 
بایــد راه بــروی و بــرای از یاد 
بــردن آزار و بی مهــری مردم 
باز هــم بایــد راه بروی.وقتی 
جوانــی. وقتــی پیــری. وقتی 
هنوز بچه ای. هر توقف یعنی 
یک چیز خوشمزه. برای توقف 

بعدی باید راه رفت. 
پرنده من
فریبا وفی

راه رفتــن همیشــه 
خوب است

خــوب  رفتــن همیشــه  راه 
اســت. همیشــه خــوب بــوده 
اســت. همیشــه بــه درد مــی 
خــورد. وقتی کــه فقیــری و 
کرایــه تاکســی گــران تمام 
می شود.  وقتی که ثروتمندی 
و چربی هــای هــای بدنــت بــا 
راه رفتــن آب می شــود. اگر 
بخواهی فکر کنی، می توانی 

از آنجایی که ازدواج هر فرد از بهترین اتفاقات زندگی او محسوب می شود 
برخی از افراد تالش می کنند تا ازدواج خــود را هیجان انگیز کنند. زوج 
عالقه مند به غواصی، مراسم ازدواج خود را در اعماق آب های استرالیا برگزار 
کردند. فیلم مراسم دینی ازدواج این زوج در ساحل ویکتوریا توجه بسیاری 
از کاربران فضای مجازی را به خود جلب کرده اســت. عروس که خود یک 
زیست شناس دریایی است، می گویدکه او و همسر آینده اش به غواصی و 
دنیای زیر آب بسیار عالقه مند هستند و به همین خاطر مراسم ازدواج شان 

را زیر آب برگزار کردند.

ازدواج در اعماق آب های استرالیا

مایکروسافت قصد دارد برای تولید نسخه جدید بازی »هالو« رقم بی سابقه ۵۰۰ 
میلیون دالر را هزینه کند تا عنوان سازنده گران قیمت ترین بازی ویدئویی تاریخ 
 Halo Infinite را از آن خود کند.به احتمال زیاد هزینه ای که صرف تولید بازی
می شود از ۵۰۰ میلیون دالر نیز فراتر خواهد رفت. باید توجه داشت که این مبلغ 
تنها به تولید بازی مذکور اختصاص می یابد و هزینه های بازاریابی و تبلیغاتی 
در این رقم گنجانده نشده است.پیش از این بازی هایی همچون Destiny و 
Call of Duty: Modern Warfare ۲ گران قیمت ترین بازی ها محسوب 

می شدند؛ اما برای تولید آنها بیش از ۳۰۰ میلیون دالر هزینه نشده بود.

نیم میلیارد دالر برای تولید گران ترین بازی ویدئویی 

رستوران هایی که غذای الکچری با روکش طال سرو می کنند!
قطعا یکی از تفریحات مردم سراسر جهان، رستوران و کافه رفتن است. ما برای مناســبت های خاص، سرگرمی، دیدار دوستان  یا برای چند 
ساعتی بیرون خانه بودن به رستوران های مختلف می رویم و البته غذاهای گوناگونی را هم امتحان می کنیم. شاید شخصی ترجیح دهد که به 
رستوران های لوکس تر برود و فرد دیگری تمایل به ارزان ترها داشته باشد. در این مطلب تعدادی از غذاهایی که با روکش طال سرو می شوند 

آورده شده است:
بال مرغ طالیی

در میان غذاهایی که در بســیاری از مکان ها سرو می شــوند، بال مرغ از محبوب های نه چندان گران است! اما رســتوران عجیب اِینز ورث 
کاری کرده که ایــن غذا چندان هم ارزان نباشــد و کاری کرده که دیــد همه به این غذا عوض شــد و می توان گفت که بــه جهانیان اولین 
بال مرغ طال را معرفی کرد.این غذا توســط رســتوران اِینز ورث )The Ainsworth( در نیویورک درست می شــود که نظر همگان را به 
خود جلب کرده اســت. با معرفی این غذا به مردم، افراد زیادی حاضر بودند که پــول آن را صرف کنند تا برای یک بار هم که شــده بال طال 
میل کنند! طریقه درســت شــدن این بال ها در این رســتوران عجیب به این صورت اســت که بعد از اینکه در کره نارگیــل، پودر چیپوتل 
و عسل برای ۲۴ ســاعت خوابانده شــدند، کامال سرخ می شــوند؛ ســپس در یک ســس طالی متالیک قرار می گیرند که به آنها ظاهری 
 شــبیه یک شــی طال می دهد. در نهایت روی این بال ها را برای اینکه حس هیجان انگیزتری به مشــتری بدهد، با خاکســتر طالی براق 

می پوشانند.
قهوه با روکش طال

یکی از غذاهای طالیی که در دبی سرو می شود، قهوه با رویه )روکش( طالست. این قهوه الکچری را می توانید در هتل آرمانی واقع در برج خلیفه 
دبی، سفارش دهید.

وبگردی

در مصر و در یک مقبره باستانی با دیوارهای نقاشی شده عالوه بر مومیایی های 
انسانی، موش، گربه و پرندگان مومیایی شــده نیز کشف شده است. این مقبره 
متعلق به یک مقام بلند پایه به نام Tutu و همسرش است.کارشناسان معتقدند 
این مقبره که در نزدیکی شهر »سوهاج« قرار دارد، متعلق به اوایل دوره بطلمیوسی 
است. سلسله بطلمیوسی روم باستان حدود ۳ قرن بر مصر حکومت کرد.»مصطفی 
وزیری« رئیس شورای عالی آثار باستانی مصر در این باره می گوید: این یکی از 

هیجان انگیزترین اکتشافات مربوط به عصر مذکور است.

کشف مقبره ای بسیار عجیب در مصر 

سیامک انصاری برای تلویزیون سریال 
می سازد

ســیامک انصاری که اخیرا حضــور متفاوتی در فیلم ســینمایی 
»زهرمار« جواد رضویان داشــت و یک مقداری از تلویزیون فاصله 
گرفته، قرار اســت به زودی در مقام کارگردانی، دو سریال را برای 
تلویزیون کار کند.بازیگری که در کارگردانی بی تجربه نیســت و 
ادبیات این رشــته هنری را می داند؛ زیرا در جریان ســاخت فیلم 
سینمایی »هیوا« و »نسل سوخته« کنار رسول مالقلی پور حضور 
داشته و یک مجموعه تلویزیونی ۸ قسمتی هم به نام »فضانوردان« 
برای شــبکه نمایش خانگی تولید کرد.غالمرضا الماسی قائم مقام 
سیمافیلم  گفت: سیامک انصاری قرار بود در ابتدا کاری با شبکه پنج 
انجام دهد که بحث کار دیگری در سیمافیلم پیش آمد که این کار 
هم فضای طنز دارد. تکلیف این کار هم هنوز کامال روشن نشده و 
به محض سر و سامان گرفتن موضوع تهیه کنندگی و مباحث مالی، 
سریال طنز جدید ســیمافیلم با کارگردانی این بازیگر نام آشنای 

سینما و تلویزیون آغاز خواهد شد.
وی درباره ســاخت دو سریال »ســلمان« و »موسی)ع(« تصریح 
کرد: این دو کار مراحل آماده سازی و پیش تولید خودشان را پیش 
می برند تا با انتخاب بازیگر، لوکیشن و... ساخت دو پروژه بزرگ الف 

ویژه رسانه ملی را آغاز کنند.

پرچمدار نینوا 
»پرچمدار نینوا« نام کتابی اســت که از چگونگی ازدواج حضرت 
علی)ع( و حضرت ام البنین)س( آغاز می شود و با شهادت حضرت 

عباس )ع( به پایان می رسد.
»پرچمدار نینوا« تمام بخش های زندگــی حضرت عباس )ع( را 
در چهار بخش مورد بررسی قرار داده و سعی دارد عظمت و بزرگی 
پرچمدار نینوا را به مردم نشان بدهد. این کتاب پراز مطالبی است که 
شاید هرکدام از ما مشتاق دانستن آنها باشیم و بتوانیم به واسطه آنها 
روح و رفتارمان را به حضرت عباس )ع( نزدیک تر کنیم.»پرچمدار 
نینوا« نوشته »محمدمهدی اشــتهاردی« ۱۸۳ صفحه دارد و در 
قطع رقعی و با قیمت ۱۴,۰۰۰ تومان در ســال ۹۱ منتشــر شده 
و تا کنون به چاپ هشتم رســیده است.در بخشــی از این کتاب 
می خوانیم:پس از آنکه حضرت عباس )ع( چشم به جهان گشود، 
ام البنین)س( او را در قنداقه ای پیچید و به دست امیرمومنان علی 
)ع( داد تا نــام او را تعیین کنند. حضرت علــی )ع( او را در آغوش 
گرفتند، در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه گفتند، آنگاه 
به ام البنین )س( فرمودند: نام این نوزاد را چه گذارده ای؟ام البنین 
)س( با کمال ادب عرض کردند: من در هیچ امری از شــما سبقت 
نگرفته ام، هر نامی را که شما پسندیدید، همان را انتخاب کنید.علی 

)ع( فرمودند: من این کودک را به نام عمویم عباس نامیدم.

»نهج البالغه« منشور گام دوم انقالب 
اسالمی است

دبیر پژوهشی جشنواره حکمت و نیایش گفت: بهترین منشور 
حرکــت گام دوم انقالب اســالمی می تواند »نهــج البالغه« 
و »صحیفه ســجادیه« باشــد چون هر دوی این آثار ســبک 
زندگی علوی را به مــا می آموزند.»محمدمهدی علیقلی« دبیر 
پژوهشی جشنواره ملی حکمت و نیایش، در این نشست با بیان 
اینکه تاکنون بیش از ۵۰ هزار کتــاب مقاله و پایان نامه درباره 
امیرالمومنین )ع(، غدیر و نهج البالغه شناسایی شده، تصریح 
کرد: هنرمندان و پژوهشگران آثار خوبی را در این زمینه تولید 
کرده اند و ما آمادگی داریم که این آثار را معرفی و منتشر کنیم. 
این آثار از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ مورد بررسی قرار گرفته و طبق 
تحقیقاتی که انجام شــده در این مدت بیش از ۱۵۰۰ عنوان 
کتاب و بیش از هزار عنوان پایان نامه در این خصوص منتشــر 
شده است. از محققان و نویسندگان دعوت کرده ایم تا آثار خود 
را به این جشــنواره بفرســتند و از بهترین آثار با اهدای جوایز 

تقدیر خواهد شد.
علیقلی با تأکید بر اینکه جشــنواره ملی حکمت و نیایش یک 
جشــنواره تخصصی اســت، ادامه داد: به اعتقاد ما نهج البالغه 

منشور گام دوم انقالب اسالمی است. 

دیدگاهخبرکتاب

دفاع مقدسی دیگر 
در خوزستان

مردم حمیدیه با اتحاد و 
همبستگی ثابت کردند 
که با دســتان خالی هم 
می توان در مقابل سیل 
مقاومت کــرد و دفاعی 

مقدس را رقم زدند.

اینستاگردی

فریبا کوثری در کنار زنان مینیاتوری

مجید واشقانی در خانه الکچری

بگو بخند رامبد جوان با شاه حسینی!

فریبا کوثری با انتشار این عکس در صفحه اش 
نوشت: خیلی وقت اســت که دیگرتوقعی از 
کسی ندارم،نه از توجهشان خوشحال می شوم 
نه بی تو جهی شــان عذابــم می دهد،وقتی 
مــدام گالیه می کنــی و رفتارشــان تغییر 
نمی کند،مجبوری خودت تغییر کنی،گاهی 
برای آرامشــت باید تغییر کنی،باید نبینی 
نشنوی نخواهی. می دانی،همه دلخوری ها 

برمی گردد به همین توقع داشتن....

مجید واشقانی با انتشار این 
عکس نوشــت: تو فکر یک 
سقفم،یه سقف بی روزن،یه 
ســقف پابرجا، محکم تر از 

آهن.

مهدی شــاه حســینی با 
انتشــار این عکس نوشت: 
ندیــدن در خندوانــه از 

واجبات واجبات است.

علیرضــا عصــار با انتشــار این 
عکس نوشــت: ما بیــروِن زمان 
ایستاده ایم،با دشــنه تلخی در 
گــرده هایمان،هیــچ کــس با 
هیچ کس ســخن نمی گوید که 
خاموشی به هزار زبان در سخن 

است.

علیرضا عصار بیرون از زمان ایستاده است
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