شهردار اصفهان از آغاز بخشی از عملیات عمرانی رینگ حفاظتی شهر خبر داد:

استارت بزرگترین عملیات عمرانی اصفهان
شــهردار اصفهان در برنامه رادیویی «شــهر پرسشــگر شهردار پاســخگو» با اشاره به
فعالیتهای شهرداری در نوروز  ۹۸در اصفهان اظهار کرد :به طور کلی یک میلیون و ۲۵۸

هزار نفر در ایام نوروز در شهر اصفهان اقامت داشتهاند که این آمار مربوط به هتلها ،مهمانپذیرها،

ســالنها ،باغ فدک و مدارس اســت؛ البته تعدادی از مســافران که در منزل اقوام و آشنایان یا

مهمانسراهای شرکتها و سازمانها سکونت داشتهاند نیز....
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رییس سازمان هواشناسی اصفهان در گفت وگو با « زاینده رود » با اشاره به
انتقادات اخیر نسبت به این سازمان تاکید کرد:

مقاومت دولت
در جبهه نانواییها ادامه دارد؛

نان به نرخ روز!

ما پیشبین هستیم نه پیشگو!

افزایش  ۴۸درصدی
درآمد شرکت
فوالد مبارکه اصفهان
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به بهانه توئیت عجیب و غریب نماینده خوزستان

حاال وقتش نیست

زینب ذاکر
«متاسفانه تعدادی از سیاسیون و مسئوالن بعضی استان ها ازآمدن این سیالب
ویرانگر-که بخشی از آن به دلیل مدیریت ناکارآمد و مافیایی دوستان شان است
که سالها حاکم بر مدیریت آب کشور بوده و هســتند -خوشحالی کرده اند و با
کنایه گفتهاند خوزستانی ها نگذاشتند ســد بزنیم و آب را ببریم ،همین سیل را
بدهید ببریم! متاسفم برای چنین افکار پلید و غیرملی که در چنین شرایطی به
جای کمک ،کنایه می زنید ،احساس خوشحالی می کنید و دنبال فرصتی برای
اجرای طرحهای پلید خود هستید .مطمئن باشید حسرت آن را بر دلتان خواهم
گذاشت؛ گرچه دولت حامی شماست ولی تاریخ را بخوانید».
اینها را «هدایت اله خادمی» نماینده ایذه در مجلس شــورای اســامی گفته و
کانالهای تلگرامی اصفهانی هم آن را کنایه و تهدید نســبت به اصفهان دانسته
و بازنشر داده اند .خادمی از عبارت نمایندگان و مســئوالن «بعضی استان ها»
استفاده کرده و صریحا نگفته کدام استان و کدام مسئول چنین حرفی زده است.
گفته که این عبارات ،نشان دهنده «افکار پلید» و «غیرملی» گویندگان آنهاست
و تاکید کرده در این شرایط به جای کمک ،کنایه می زنند و در نهایت هم تهدید
کرده که حسرت انتقال آب خوزستان به فالت مرکزی ایران را به دلتان می گذارم!
نماینده ایذه در مجلس شورای اســامی تاکید کرده که االن وقت بازگوکردن
چنین صحبت هایی نیست و باید به خوزســتان کمک کرد .خب راستش ما در
تمام این روزها که خوزستان درگیر سیالب ویرانگر و خانمان برانداز شده ،حتی
یک عکس از حضور ایشان در مناطق سیل زده این استان ندیدیم! ولی در عوض
تا دلتان بخواهد عکس و فیلم از حضور جهادگران فــات مرکزی ایران(بهویژه
اصفهان) و سایر مردم ایران در خوزستان دیدیم .جهادگران ارتش ،بسیج ،سپاه،
هاللاحمر ،راهداری ،مردم داوطلب ،مداح و روحانی و همه و همه از حوزه مرکزی
ایران راهی خوزستان شدند برای کمک ،دفاع و جهاد؛ درست مثل دوران جنگ.
راستی آقای خادمی عکسی از حضور در جبهه ها دارند؟!
دیروز نماینده اصفهان در مجلس گفت که آب شــرب یک سال اصفهان در یک
شبانهروز به دریای شــور وارد میشــود و قطعا به قول «حاجی دلیگانی» هیچ
خوزستانی راضی نیست استان اصفهان تشــنه بماند و هیچ اصفهانی هم راضی
نیست خانههای خوزستانیها و لرستانیها تخریب شود .وزارت نیرو در هر دوره

باید پاسخگو باشد.
مردم خوزستان ،اصفهان و چهارمحال هیچ مشکلی با هم ندارند .مشکل را آنهایی
درست میکنند که متوجه نیستند «خودشان مشکل هستند ».مدیریت هایی
که نتوانست مشکل آب را حل کند و دودش به چشــم مردم رفت .حاال اما وقت
گفتن از «بهشت آباد» و «کارون» و «زاینده رود» نیست .خوزستان ،پاره تن ایران
است .خوزستان ،جان ایران است و اصفهان ،همیشه معین و مدافع آن؛ حتی اگر
زمانی که مردمانش درست وسط میدان جهادی دیگر در خوزستان بهسر میبرند
و روز و شب در فکر الیروبی و بازگرداندن زندگی به مردم سیل زده هستند؛ کسی
به نام نماینده خوزستان پیدا شود و خط و نشــان بکشد و «بعضی استان ها» را
تهدید کند؛ آن هم نماینده ای که حتی به مردم حوزه انتخابیه خودش هم رحم
نکرده و به خانمی که به وضعیت سرویس بهداشتی استادیوم ایذه اعتراض کرده،
میگوید«خالیق هر چه الیق»!
نماینده ای که در جواب یکــی از مراجعان که تقاضای حل مشــکالت مردم را
داشت ،گفته بود« :به افراد عقب ماندهای مثل تو ارتباطی ندارد ».و از قضا همان
نمایندهای که طبق اطالعیه وزارت نفت؛ باالترین رقــم پرداختی ناخالص را از
این وزارتخانه دریافت می کند و آخرین رقم دریافتی ناخالص ایشان بالغ بر ۲۷
میلیون تومان در ماه بوده است!
خادمی دی ماه ســال گذشــته هم در نامه ای خطاب به رییس جمهور نوشت :
«جناب دکتر روحانی بابت دســتوری که در خصوص انتقــال آب بین حوزهای
دادهاید ،مردم دلخورند ،نمایندگان محترم ولی فقیه ،خبرگان رهبری ،مجلس
و امامان جمعه شهرستانها ( به جز یکی دوتا) خوزستان و چهارمحال بختیاری
گلهمندند و اگر تا صبح سهشــنبه منتفی نشــود ،نمایندگان شدیدا در مجلس
معترض میشوند».
نمایندگان استان خوزســتان و از جمله خادمی در روزی که رییس جمهور برای
تقدیم بودجه  98به مجلس رفته بود ،دست به کمر دور روحانی ایستادند و تاکید
کردند اجازه انتقال آب به اصفهان را نمی دهند .تهدید کردند استعفا می دهند و
خالصه یک نمایش نه چندان دلچســب از «موکل بودن» برای ملت اجرا کردند.
اصفهان ،کنار خوزستان است .چه آب کارون به حوزه مرکزی بیاید چه به دریای
شور ریخته شود چه سرریز آن به عراق برود و از دجله به خرمشهر برگردد! مردم کنار
هم هستند ،در سیالب و خشکسالی  .بهتر است نمایندگان هم کنار مردم باشند.

عکس خبر

بازگشایی جاده گردنه گله بادوش الیگودرز به همت راهداری اصفهان
مسیر گردنه گله بادوش الیگودرز که بر اثر بارش شدید برف و بهمن مسدود شده بود با همکاری ماشین آالت راهداری اصفهان و الیگودرز بازگشایی شد.
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جنجالی و تماشایی  ،انتقامی و عجیب و غریب

سپاهان صفر  -استقالل 1
آیاندا آینده را عوض کرد!

اســتقالل با گل دقیقه  97پاتوسی سپاهان را شکســت داد و به  3امتیاز این بازی
سرنوشت ساز رسید.آبی پوشان تهرانی در حســاس ترین دیدار هفته که هیجان
بسیار زیادی به ویژه در نیمه دوم داشــت ،موفق شدند سپاهان را با گل دیر هنگام پاتوسی شکست
دهند.سپاهان هر چند در نیمه دوم بازی را بهتر آغاز کرد اما در  15دقیقه پایانی وینفرد شفر با اضافه
کردن مرتضی تبریزی و منشا به خط حمله نشان داد که قصد کسب پیروزی در این بازی مهم را دارد.
آبی پوشان ابتدا یک مرتبه دقیقه  85به گل رسیدند اما داور در تصمیمی بحث بر انگیز این گل را رد
کرد .استقالل اما به حمالت خود ادامه داد و توانست دقیقه  7+90با یک حرکت زیبا دروازه نیازمند
را باز کند تا به این ترتیب آبی ها برنده این مسابقه حساس باشند.
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موج حمایت اصفهانی ها از سبزپوشان
پاسدار ارزش های انقالب اسالمی؛

ما همه پاسداریم
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عکس روز

دیدار سفیر ایران با
چاووش اوغلو

سفیر ایران با چاووش اوغلو پیرامون موضع ترکیه
درباره تصمیم اخیر آمریکا علیه ســپاه ،رایزنی
کردند .در این مالقات موضوعات مختلفی از جمله
موضعگیری اخیر ترکیه مبنــی بر رد تصمیم
ترامپ در مورد ســپاه پاسداران مطرح شد.وزیر
خارجه ترکیه تاکید کرد که این موضعگیری بر
مبنای اصول ثابت سیاست خارجی ترکیه است.

پیشنهاد سردبیر:

طالبان آغاز دور جدید حمالتش در فصل بهار
را اعالم کرد
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پیشخوان

مسکو:

به جز ما و ایران همه کشورها سوریه را ترک کنند
نماینده دائم روســیه در ســازمان ملل در گفتوگو با یک روزنامه
ســعودی گفت که همانطور که همه میدانند ،تنها ایران و روسیه با
دعوت قانونی به سوریه رفتهاند و همه طرفهای دیگر باید این کشور
را ترک کنند.واسیلی نبنزیا ،نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در
گفتوگو با روزنامه سعودی الشرق االوسط در رابطه با حضور روسیه،
ایران ،ترکیه و آمریکا در سوریه گفت :حضور روسیه در سوریه قانونی

است ،ما با دعوت دولت قانونی آن کشور در آنجا حاضر شدیم تا برای
مقابله با تهدیدات تروریســتی به آنها کمک کنیم .ایران نیز در آنجا
حضور قانونی دارد و همانطور که همگی میدانیم هیچ کشور دیگری
دعوت نشده است .تمام کسانی که بدون دعوت به سوریه رفتند ،باید
آن کشور را ترک کنند .وی در پاسخ به این سوال که زمانی که اسراییل
سوریه را هدف قرار میدهد ،روسیه از حاکمیت این کشور حمایت

ماجرای سکوت آقای وزیر

نمیکند این درحالی است که شــما میگویید به جز ایران و روسیه
همه کشورها باید سوریه را ترک کنند ،گفت :به نظر من ما نیز در زمان
مناسب باید سوریه را ترک کنیم و پس از مشورت با دولت سوریه این
کار را انجام خواهیم داد .ایرانیها نیز در آن کشور حضور قانونی دارند
زیرا از آنها دعوت شده است .آنها نیز زمانی که دولت سوریه اعالم کند
دیگر کمکها ضروری نیست ،این کشور را ترک خواهند کرد.

دیــدار دیپلمــات ها با
سرداران
ایران از آمریکا شــکایت
کند

دولت اکوادور مالک ویکی لیکس را چقدر معامله کرد؟

آمریکا بر آسانژ پیروز شد

کافه سیاست

نامه اعتراضی ظریف به
شورای امنیت و سازمان ملل
وزیر خارجه کشــورمان در نامهای به دبیرکل
سازمان ملل متحد و شورای امنیت ،نسبت به
تصمیم اخیر واشنگتن علیه سپاه اعتراض کرد.
در این نامه آمده است «:جمهوری اسالمی ایران
ضمن محکومیت شــدید این اقدام بیاساس
و تحریک آمیــز ،آن را اقدامــی خصمانه علیه
جمهوری اسالمی ایران و خطر عمدهای برای
صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی میداند.
این حرکت که قبال هیچگاه سابقه نداشته است؛
حتی برای این رژیم ایاالت متحده که پیش از
این تحریمها و اقدامهــای یکجانبه غیرقانونی
زیادی صورت داده بود ،نقض آشکار اصول مسلم
حقوق بینالملل و منشــورملل متحد از جمله
اصل برابری حاکمیت دولتهاست.جمهوری
اســامی ایران همچنیــن میخواهد تصریح
کند که بــه رغم اقدامهای متعدد مســتقیم و
غیرمســتقیم صورت گرفته از سوی سنتکام
که ذات تروریستی دارد ،اعالن این نهاد دولتی
به عنوان یک سازمان تروریستی توسط ایران
صرفا براساس عمل متقابل است و نباید تغییر
در موضع حقوقی ایران در ارتباط با اصل برابری
حاکمیت دولتها و تعریف تروریسم تلقی شود».

ایران از انصراف مصر در
ناتوی عربی استقبال می کند
ســخنگوی وزارت امور خارجه ضمن استقبال
از انصراف مصر از شرکت در ناتوی عربی گفت:
مصر ،یکی از کشــورهای مهم و توانمند جهان
عرب و جهان اسالم اســت که می تواند نقش
مهمی در ایجاد صلح ،ثبات و امنیت در منطقه
غرب آســیا ایفا کند«.بهرام قاسمی» در مورد
خبر منتشر شده توســط برخی خبرگزاری ها
مبنی بر انصراف مصر از حضور در ناتوی عربی،
اظهار داشت :هنوز این خبر توسط منابع رسمی
تایید نشده است و اطالع دقیقی در مورد صحت
و سقم آن موجود نیست.وی خاطرنشان کرد :در
حال بررسی این خبر و میزان صحت آن هستیم
و در صورت تایید صحت این خبر از آن استقبال
می کنیم.

اعتبار  10ساله مصوبات مجمع
تشخیص مصلحت نظام

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت گفت :از این
پس جلســات مجمع در روز چهارشنبه و یک
هفته در میان برگزار میشود.محســن رضایی
در پاسخ به این ســوال که آیا اقدام آمریکا در
تروریستی خواندن سپاه پاســداران میتواند
تاثیــری در تصویب لوایح پالرمــو و  CFTدر
مجمع داشته باشــد؟ گفت :مجمع تشخیص
کمیسیونی را برای ادامه بررسیهای کارشناسی
در زمینه پالرمو و  CFTتشــکیل میدهد که
اولین جلســه این کمیســیون برگزار شد و با
هدف نگاه به منافع ملی موضــوع الحاق ایران
به لوایح مرتبط با  FATFرا مورد بررســی قرار
میدهد.

شرط اتحادیه عرب برای سوریه:

از تهران دوری کن

دبیرکل اتحادیه عرب طی اظهاراتی شــرط
این نهاد برای بازگشــت ســوریه را دوری از
ایران و حصول راهحل سیاسی عنوان کرد.
«احمــد ابوالغیط» دبیــرکل اتحادیه عرب
با شــبکه مصری «صدی البلد» به موضوع
بازگشت سوریه به اتحادیه عرب پرداخت و آن
را به ایران ارتباط داد.وی ادعا کردکه بسیاری
از کشورهای عربی میگویند شرطشان برای
بازگشت ســوریه به اتحادیه عرب ،حصول
راهحل سیاسی ،نزدیکتر شدن روابط سوریه
با کشــورهای عربی و نیز دوری این کشور از
ایران است.

پای سیالب به هور العظیم
باز شد

علیرضا کریمیان
خبر دستگیری جولیان آسانژ به عنوان بمب خبری،
رســانه های خبری اروپا و سراسر جهان را پر کرده
است .آسانژ به عنوان یکی ازچهره های مقیم لندن
بیش از هفت ســال است که در ســفارت اکوادور
پناهنده شده و با این کار مانع از بازداشت و استرداد
خود به آمریکا شد.
آسانژ در دنیا طرفداران و مخالفان سرسختی دارد؛
افشــاگری های او در مورد اقدامات نظامی آمریکا
در عراق و افغانســتان و برخی دیگر از سریترین
تصمیمــات ایــن کشــور در بحث امنیــت ملی
موجب شــد تا از او به عنوان بنیانگذار جنبشهای
حقیقتجویــی در قرن جدید یاد شــود .هر چند
مخالفانش او را انســانی وطن فروش می دانند که
تنها به دنبال معروفیت و جلب توجه است.آســانژ
به عنوان یک استرالیایی ماجراجو در کنار تخصص
در اینترنت بارها به جرم هک و ســرقت اطالعات
دستگیر و محکوم شــد؛ اما پس از گذراندن دوره
جوانی از یک دزد اینترنتی به یک محقق سیاســی
تبدیل شــد و تالش کرد تا در حوزه عدالت اخالق
و عملکرد دولت ها ،فعالیت کند حاصل این عالقه
تازه او ،تاســیس ســایت ویکی لیکس بود که به
موضوعات جنجالی تبدیل شــد.جولیان آسانژ در
سال  ۲۰۰۶وبگاه «ویکیلیکس» را برای انتشار
عکسها و مــدارک محرمانه راهانــدازی کرد؛ اما
در آوریــل  ۲۰۱۰میالدی اســنادی را برمال کرد

که نشان میداد ســربازان آمریکایی از یک بالگرد
به  ۱۸غیرنظامی در عراق شــلیک کــرده و آنها را
کشتهاند .با انتشــار این خبر ،ویکیلیکس و آسانژ
به صدر اخبار دنیا رســیدندولی فقط کمی بعد در
بریتانیا و پس از اینکه او را به اتهام آزار جنســی در
سوئد تحت پیگرد بینالمللی قرار دادند ،بازداشت
شد .مسئوالن ســوئدی اعالم کردند که تنها هدف
آنها ،بازجویی از او بهخاطر ادعای تجاوز جنســی
به یک زن ســوئدی و تعرض به یک زن دیگر است.
آسانژ هردو اتهام را رد کرد و مدعی شد ساختگی و
سیاسی هستند.اوماههای بعد را در انگلستان و در

منطقهای روستایی به مبارزه برای عدم استردادش
به ســوئد گذراند .نهایتا در فوریــه ، ۲۰۱۱دادگاه
«وستمینستر» انگلیس حکم استرداد او را صادر
کرد .این حکم بعــدا در دادگاه تجدید نظر آنجا هم
تایید شــد .او باز هم به حکم اعتراض کرد .در ۱۴
جون  ۲۰۱۲دادگاه عالی بریتانیا موقتا اجرای حکم
را برای بررسی درخواســت استیناف آسانژ متوقف
کرد .آســانژ از فرصت بهوجود آمده اســتفاده کرد
و به ســفارت اکوادور در لندن پناهنده شد .دولت
اکوادور هم که رابطه خوبی با ایاالت متحده نداشت
پناهدگیاش را در  ۱۶آگوست  ۲۰۱۲پذیرفت .پس

بین الملل
از آن انگلســتان و آمریکا بارها تالش کردند تا این
پناهندگی را لغو و وی را بازداشت کنند؛ اما همواره
با ممانعت اکوادور روبهرو بودند .هر چند در روزهای
گذشته ســایت ویکی لیکس اعالم کرده بود که به
زودی آسانژ از سفارت اکوادور اخراج خواهد شد؛ اما
پس از بازداشت آسانژ ،دولت اکوادور متهم شد که
بر سر وی با آمریکا معامله کرده است؛ اما وزیر امور
خارجه اکوادور در اظهار نظری عجیب اعالم کردکه
این کشور پیش از آنکه وضعیت پناهندگی جولیان
آسانژ را در سفارت خود در لندن لغو کند ،اطالعی
از وجود درخواســتی مبنی بر اســترداد بنیانگذار
پایگاه اینترنتی ویکیلیکس نداشــته است .خوزه
والنســیا ،اظهار کرد :در زمان اتخاذ تصمیم پایان
دادن به وضعیت پناهندگی وی در ســفارت ،تنها
یک پرونــده در انگلیس علیه او وجود داشــت .به
گفته والنسیا ،این پرونده ارتباطی به استرداد آسانژ
به کشوری ثالث نداشته اســت .این درحالی است
که رسانه ها از احتمال شــکنجه و حبس طوالنی
آسانژ در صورت اســترداد به آمریکا خبر داده اند.
رســانهها می گویندکه تحویل آســانژ راه را برای
نزدیکی بیشتر دو کشور باز خواهد کرد .اکوادور در
سالهای اخیر با ایاالت متحده رابطه خوبی نداشته
است .این کشور بارها از ســوی مقامات آمریکایی
متهم به همکاری با ایــران برای دور زدن تحریم ها
شده است؛ اما به نظر می رسد فشارهای سیاسی و
اقتصادی در نهایت اکوادور را وادار به تسلیم در برابر
آمریکا کند.

هشدار انگلیس درباره سفر اتباعش به ایران

تذکر آیتا ...مکارم به دولت درباره فضای مجازی

وزارت خارجه انگلیس طی بیانیهای درباره سفر اتباعش به ایران هشدار داد .وزارت خارجه انگلیس روز پنجشنبه با
صدور بیانیه ای به تمامی اتباع این کشور توصیه کرده که از سفر به محدوده  100کیلومتری خط مرزی افغانستان و
ایران ،محدوده  10کیلومتری خط مرزی ایران و عراق ،استان سیستان و بلوچستان ،منطقه شرق محور بم به جاسک،
شامل خود شهر بم به دلیل بارش غیرمعمول باران و وقوع سیل و رانش زمین و آب گرفتگی ،خودداری کنند.لندن ،به
عالوه تمامی اتباع انگلیسی-ایرانی را از سفر به سایر نقاط ایران جز در موارد ضروری ،منع کرده است .دولت انگلیس
در ادامه این بیانیه مدعی شده است که اتباع این کشور از جمله اتباع دو تابعیتی با خطر «بازداشت خودسرانه» در ایران
مواجه بوده و تمامی اتباع انگلیس بایستی به دقت خطرات سفر به ایران را در نظر بگیرند.گمان می رود که هشدار
اخیر در بیانیه انگلیس به بازداشت «نازنین زاغری» یکی از محکومان امنیتی ارتباط داشته باشد.سپاه ثارا ...کرمان 26
خرداد سال  95طی اطالعیهای دستگیری «نازنین زاغری» را بهعنوان دستگیری یکی از سرشبکههای اصلی وابسته
به بیگانگان که مأموریتهای مختلفی در راستای تحقق اهداف شوم دشمنان نظام انجام داده بود ،توصیف کرد.

آیتا ...مکارم با تاکید بر اینکه عزم راسخی برای تنظیم این فضای مجازی نیست گفت که دولت باید نسبت
به فضای مجازی حساسیت نشان دهد.آیتا ...مکارم شیرازی با تاکید بر اینکه عزم راسخی برای تنظیم
این فضای مجازی نیست ،گفت :دولت باید نســبت به فضای مجازی حساسیت نشان دهد ،چه چیزها و
اوضاعی در فضای مجازی وجود دارد که حتی نمیتــوان آنها را بیان کرد ،آن هم در زمانی که ارتباط و
اتصال به این فضا توسط کودکان هم قابل انجام است.
وی با تاکید بر اینکه دشــمنان در داخل و خارج به صورت مستمر درحال شبههپراکنی هستند ،تصریح
کرد :در این راســتا نیز گروههای مختلفی را تعیین کردهاند؛ اما نباید حالت انفعالی به خودمان بگیریم؛
هر چند باید منتظر امام زمان(عج) باشیم؛ اما ایشان نیز برای ظهور خود نیازمند تربیت عبادیالصالحون
هســتند و بدانید و آگاه باشــید در صورتی که عزم راسخ داشــته باشــیم ،خداوند متعال دست ما را
میگیرد.

چهره ها
رییس مرکز مطالعات راهبردی ارتش:

حرف آمریکا دیگر خریدار
ندارد
امیر سرتیپ پوردســتان گفت :جمهوری اسالمی
توانست با ایستادگی همه جانبه در مقابل آمریکا ،به
پوشالی بودن این قدرت صحه گذارد.
وی افــزود :انقالب اســامی با نفوذ خــود در دل
و جــان مســلمانان و آزادی خواهــان جهــان از
آسیا تا شــمال آفریقا ،تاثیر بســزایی در استکبار
ســتیزی جهانی ایفــا کرد و ایــن گونه بــود که
مورد نفــرت قدرتهای ظالم به خصــوص آمریکا
قرار گرفت.رییس مرکز مطالعــات راهبردی ارتش
ادامه داد :شــرایط فعلی به گونهای است که حرف
آمریکا دیگر خریدار ندارد ،این فقط به خاطر عظمت
و ایستادگی نظام اسالمی ما مقابل سیاستهای این
ظالم مستکبر اســت .جمهوری اسالمی توانست با
ایستادگی همه جانبه در مقابل سیاستهای آمریکا
به پوشالی بودن این قدرت صحه گذارد ،درماندگی و
شکست آمریکا در منطقه به خاطر ایستادگی و آرمان
ظلم ستیزی ایران اسالمی است.
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علمالهدی:

آصفی
سفیر اسبق ایران در امارات:

فروپاشی آمریکا در صورت
برخورد نظامی با سپاه

با آرمان خواهی متحمل
فشار نمی شویم
سفیر اسبق ایران در امارات با بیان اینکه باید از
تحوالت منطقه نهایت بهره برداری را در راستای
تأمین منافع ملی انجام دهیم ،تصریح کرد :دفاع
از فلسطین ،سوریه ،لبنان و عراق در واقع دفاع
از منافع و امنیت ملی خودمان است و نباید این
طور تصور شود که ما با این حمایتها ،خدشهای
به منافع ملی وارد میآوریم .این مسئله بدیهی
است که مسئوالن هر کشوری خواهان بهترین
نتیجــه برای تأمیــن حداکثــری منافع ملی
خود هســتند.وی در پایان خاطرنشــان کرد:
ایدئولوژیک شدن سیاست خارجی عین تضمین
منافع ملی اســت و غیر قابل تفکیک از هم به
حساب می آیند؛ اما برخی به اشتباه اینطور تصور
میکنند که ما به این دلیل متحمل فشــار می
شویم که دنباله روی برخی از آرمانهای خود
هستیم ،خیر چنین نیست ،ما در عین مقاومت،
منافع ملی خود را هم حفظ میکنیم.

zayanderoud8108@gmail.com

امام جمعه مشــهد و نماینده ولی فقیه در خراسان
رضوی گفت :در طول عمر انقالب اسالمی دشمنان
با توطئه ها و فتنه ها سعی به مقابله با نظام داشتهاند
و در این مدت سپاه پاســداران انقالب اسالمی که
محور اقتدار نظام و انقالب است ،همانند یک طوفان
توطئه های دشمن را به باد داده است.
آیتا ...ســید احمد علم الهدی اضافه کرد :هدف
آمریکا از قراردادن نام سپاه در لیست سازمانهای
تروریستی این است که یا بین مردم و سپاه جدایی
بیندازد یا اینکه برخورد نظامی با سپاه را پیگیری
کند.
نماینده ولی فقیه در خراســان رضــوی گفت :اگر
آمریکا به دنبال برخورد نظامی باشد ،عامل نابودی
خود را فراهم کرده است و گور خود را آماده میکند؛
چون بنای خدا بر این اســت که دشمنان دین را با
استفاده از نقشه ها و طراحیهای خودشان از بین
ببرد.
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فالحتپیشه

رییس کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس:

موضوع  FATFنیازمند تصمیم
مصلحتی است نه رفراندوم
رئیس کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی
مجلس با بیــان اینکه فضــای مجلس فضای
پیگیری طرح برگزاری رفراندوم نیست ،گفت:
تعیین تکلیف پیوســتن بــه  FATFنیازمند
تصمیم مصلحتی است.حشمتا ...فالحتپیشه
درباره دالیل تعلل مجمع تشخیص در بررسی و
تعیین تکلیف لوایح پالرمو و  CFTگفت :واقعیت
آن است که درخواست تعویق نظردهی درباره
لوایــح مذکور در مجمع تشــخیص با موافقت
مجلس و دولت صورت گرفــت؛ یعنی در این
زمینه نه تنها منع و مشکل قانونی وجود نداشت؛
بلکه تصمیمی که گرفته شد ،تصمیمی اجماعی
بین مجمع و دولــت و مجلس بود.مجلس نظر
خود را نسبت به لوایح مرتبط با  FATFدر قالب
رویه حاکم بر کنوانســیونهای بینالمللی با
لحاظ حق تحفظهایی دادهولی حل این موضوع
نیازمند تصمیمی مصلحتی است.
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پارلمان روسیه قانون ایجاد
اینترنت ملی را تصویب کرد
نمایندگان پارلمان روســیه قانــون محدود کردن
اینترنت و ایجــاد اینترنت ملــی را تصویب کردند.
نمایندگان پیش نویس آن را در راســتای افزایش
کنترل مســکو بر فضای اینترنتی این کشور و دفاع
در برابر دخالت های خارجی در این کشور به تصویب
رساندند.گفتنی اســت ،طرح آزمایشی قطع موقت
اینترنت در روسیه در چارچوب بررسی نتایج طرح
«برنامه ملی اقتصادی دیجیتالی» در دسامبر ۲۰۱۸
در پارلمان روسیه مطرح شده بود و اکنون نیز پس از
طی سایر مراحل قانونی به اجرا خواهد رسید.

کودتا در سودان؛

عمر البشیر سقوط کرد
منابع خارجی از ســقوط دولت عمرالبشیر رییس
جمهور سودان توســط معاون وی و وزیر دفاع این
کشور خبر می دهند.نخستین گزارشها حاکی است
شورای موقت رهبری به ریاست وزیر دفاع و معاون
رییس جمهور تشکیل شده است .همچنین برخی
از مقامات دولتی بازداشت شده و عمر البشیر وادار
به استعفا شده اســت.در این حال ارتش در اطراف
کاخ ریاســت جمهور و مراکز حساس مستقر شده.
همچنین فرودگاه خارطوم بسته شــده و رهبران
احزاب و برخی مقامات سابق بازداشت شدهاند.

فرزندان خاشقجی:

خونبهایی از دولت سعودی
نگرفتهایم
صالح خاشــقجی ،فرزند بزرگ جمال خاشقچی،
روزنامه نویس مقتول سعودی در صفحه توئیتر خود
با عنوان"پسران و دختران" نوشت ،هیچ توافقی در
مورد خونبهای پدرش با دولت عربستان سعودی
صورت نگرفته اســت .روزنامه واشنگتن پست اول
آوریل در گزارشی گفته بود که فرزندان خاشقچی
به عنوان "خونبها" در ازای قتل پدرشان خانههایی
به ارزش میلیاردهــا دالر و مقرری ماهیانه دریافت
خواهند کرد.به هر یک از چهار فرزند خاشــقجی
خانهای در شهر ساحلی جده داده میشود که ارزش
هر یک از آنها به چهار میلیون دالر میرسد .افزون بر
این ،دو پسر و دو دختر روزنامهنگار کشتهشده ماهانه
دستکم  10هزار دالر دریافت میکنند.

اعمال تغییرات در ردههای
باالی حکومت کره شمالی
به دنبال انتخاب مجدد رهبر کره شمالی از سوی
ن «رییس
پارلمان این کشور به سمتی تحت عنوا 
کمیســیون امور دولت»  ،رییــس جمهور چین
این رخداد را به این رهبر تبریک گفت.در همین
راستا حکومت کره شــمالی اقدام به اجرای یکی
از بزرگترین تغییرات در سالهای اخیر در میان
مقامهای این کشور کرده و به رهبر این کشور نیز
یک عنوان جدید تعلق گرفته اســت.خبرگزاری
رسمی کره شمالی در گزارشش یک سمت جدید
برای کیم جونگ اون تحت عنوان «نماینده معظم
خلق کره» استفاده کرد.تحلیلگران میگویند ،این
تغییرات در راستای تقویت تسلط کیم جونگ اون
بر قدرت صورت گرفته است.

طالبان آغاز دور جدید حمالتش
در فصل بهار را اعالم کرد
گروه طالبان افغانستان در بیانیه ای رسما آغاز دور
جدید حمالتش در فصل بهــار را به رغم حضورش
درمذاکــرات صلح بــا آمریکا و تــدارک برای یک
گردهمایی مهم به هدف بررسی پایان دادن به جنگ
افغانستان و خروج نظامیان آمریکایی از این کشور
اعالم کرد.این بیانیه خطاب به شبه نظامیان طالبان
که در میدان جنگ حضور دارند نوشته شده .در این
بیانیه از این شبه نظامیان خواسته شده هماهنگی
داشته باشند ،به ساختار فرماندهی نظامی طالبان
پایبند باشند و از تلفات غیرنظامیان بپرهیزند.
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نماینده مردم لنجان مطرح کرد:

احیای وزارت بازرگانی
ساماندهیتوزیعکاال را به دنبال
دارد
عضو کمیســیون صنایع و معــادن مجلس احیای
وزارت بازرگانی را یکی از راهکارهای مناسب برای
ســاماندهی بازار و تنظیم قیمت کاالها دانست و
گفت :دولت موظف اســت با اســتفاده از مکانیزم
کاالبرگ الکترونیکی ۱۴ ،میلیــارد دالر ارز دولتی
برای تهیه کاالهای اساســی مردم تخصیص دهد.
محسن کوهکن ،با اشــاره به تصویب طرح تفکیک
وزارت بازرگانی از صنعت در کمیســیون صنایع و
معادن مجلس ،گفت :براساس گزارشهای ارائهشده
از زمانی کــه وزارت صنعــت و بازرگانی با یکدیگر
ادغام شد ،تعداد قابل توجهی از کارمندانی که حوزه
تخصصی آنها نظارت بر بازار و بازرگانی بود در بخش
مربوط به صنعت مشغول شدند ،یعنی پس از ادغام
این دو وزارتخانه افراد با توجه به تخصص خود به کار
گرفته نشدند که این امر میتواند عامل بسیاری از
نابسامانیها باشــد .وی اظهار کرد :بر اساس تجربه
سال گذشته و تصمیم کمیســیون تلفیق بودجه
سال  ۹۸مقرر شد تا  14میلیارد دالر ارز دولتی برای
تامین کاالهای اساسی مورد نیاز مردم در نظر گرفته
شود؛ اما به دلیل دغدغهای که برای نحوه هزینهکرد
این اعتبار وجود داشت ،مجلس ،دولت را موظف کرد
این اعتبار را با مکانیزم کاالبرگ الکترونیکی به دست
مصرف کننده واقعی برساند.

پیشنهادی برای زیرگذر شدن 4
کیلومتر از راهآهن سریعالسیر
تهران – اصفهان
نماینده مردم شاهینشــهر و میمــه و برخوار در
مجلس شورای اســامی درباره نحوه احداث چند
کیلومتر پایانی راهآهن سریعالسیر تهران -اصفهان
گفت :کارشناسان این طرح از امکان عملیاتی شدن
 4کیلومتر از این خط راهآهن در حوزه شهرســتان
برخوار خبر دادند و منتظر هستیم نظر نهایی خود
را دراینباره اعالم کنند.حسینعلی حاجی دلیگانی
با بیان اینکه  98درصد از قطعه اول آزادراه شــرق
اصفهان به پایان رســیده و پس از پرداخت طلب 9
ماهه به کارگران ،قطعه دوم ایــن آزادراه بهتدریج
درحال تکمیل شــدن اســت ،افزود :عالوه بر این
طرح احداث آزادراه دیگری بــه طول  29کیلومتر
بین دولتآباد و کنارگذر شــرق اصفهــان نیز در
دستساخت است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب
منطقه ای اصفهان خبر داد:

افزایش دو و نیم برابری حجم
آب سد زاینده رود

بومی سازی شیر آالت و
تجهیزات بزرگترین واحد
تولیدی مواد شوینده کشور
از شــیر آالت و تجهیزات بومی سازی بزرگترین
واحد تولیدی مواد اولیه شوینده کشور در استان
اصفهان رونمایی شد .مدیر عامل شرکت سرمایه
گذاری صنایع شیمیایی ایران در اصفهان گفت :تا
پیش از این شیرآالتی که نقش مهمی در صنایع
شــیمیایی کشــور دارند از آمریکا و اروپا تامین
میشد که با دانش متخصصان استان اصفهان این
محصوالت هم اکنون در داخل تعمیر ،بازسازی
و به خط تولید بازگردانده می شود .امیر رحیمی
با اشاره به اینکه بازسازی این شیر آالت مقاوم به
اسید ،صرفه جویی بیش از دو میلیون دالری را
برای کشور به همراه داشته است ،افزود:تاکنون
متخصصان این واحد توانســته اند بیش از 200
قطعه از این شیر آالت را در داخل کشور تولید و
بومی سازی کنند.
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مرضیه محب رسول
«نان» از مهمتریــن و اصلی ترین حوزه های
اقتصادی محسوب می شود که در سال گذشته
با وجود ثابت ماندن قیمت در آن؛ اما خالی از
حاشــیه نبود .اگرچه دولت با تزریق  5هزار
میلیارد تومان یارانه نان ،تالش کرد تا قیمت
ها را در نانوایی ها ثابت نگه دارد؛ اما آنچه از
دست رفت کیفیت نان و افزایش دور ریزهای
ناشی از آن بود .به رغم این هزینهکرد سنگین
در حوزه آرد و نان ،نه مصرف کننده و نه تولید
کننده از این شــرایط راضی نبودند .مردم از
کیفیت بسیار پایین نان ها و تقلب و وزن کم
چانهها در نانوایی ها گالیه داشــتند و نانواها
هم از به صرفه نبودن پخت نان در شــرایط
باال رفتن قیمت سایر فرآورده های مورد نیاز
مانند خمیر مایه و دستمزد کارگران شکایت
داشتند.
حتی در آخرین ما ههای سال گذشته کمبود آرد در
شبکه توزیع هم خبرساز شد و اگر چه این مسئله از
سوی مسئوالن رد شد؛ اما نگرانی ها در مورد تامین
نان را باقی گذاشت .حاال در جدیدترین موضع گیری
در مورد قیمت نان ،رییس اتحادیه نان فانتزی تهران
اعالم کرده است که اگر قیمت ها ثابت بماند از وزن
چانه ها کاسته خواهد شد .این تهدید در حالی رسانه
ای شده است که نانواها بارها نارضایتی خود را از ثابت
ماندن قیمت نان اعالم کــرده اند .محمدرضا کرمی
گفته که ما خواهان افزایش قیمت هستیم زیرا چهار
سال اســت با وجود افزایش قیمت مواد اولیه و تمام
مولفههای اقتصادی هیچ گونه افزایشی در قیمت نان
نداشتیم .امسال نیز  ۳۵درصد فقط هزینه کارگری
افزایش پیدا کرده اســت و آب و برق و حتی گاز نیز
افزایش پیدا خواهند کرد .با توجه به اینکه در ابتدای
سال قرار داریم بهترین زمان است تا دولت قیمتها
را افزایش دهد.
کرمی ،با اشــاره به اثرگذاری قیمت بر کیفیت نان
گفت :اگر قیمتها افزایش پیدا نکند نانوا مجبور می
شود که از کیفیت محصول خود کم کند و وزن چانه
خمیر را کاهش دهد .هم اکنون ما شاهد هستیم که
نانها هر روز کوچکتر میشــوند و مســئولین هم
کامال این موضوع را میدانند پس بهتر اســت برای
جلوگیری از ادامه این روند با یک کار کارشناســی
و دعوت از نماینده نانواهای ســنتی و صنعتی یک

نان به نرخ روز!

تمام شده باشد که این امر
قیمت متعادل را برای نان
محقق نشــد و چند سال
اعمال کنند؛ اما به نظر نمی
افزایش قیمت نان و برنج به علت
است هزینه نانوایی ها مثل
رسد دولت برنامه ای برای
شمار
اینکه قوت اصلی مردم به
آب  ،برق ،گاز و مواد اولیه
افزایش قیمت نان داشته
میرود ،در افزایش هزینههای
افزایش یافتــه و نرخ نان
باشــد چرا که برای سال
ثابت مانده اســت .برخی
 ، 98هــزار میلیارد تومان
خانوار بسیار تاثیرگذار است
نانوایان اظهار کرده اند که
به یارانه نان افزوده است.
«افزایش نرخ مــواد اولیه
نانوایان همچنان ناراضی
و حاملهای انرژی را ســالها تحمل کردیم و حاال
هستند و هیچ راه اعتراضی برای کاهش کیفیت نان
هم افزایش  10درصدی نرخ نان چاره ســاز نخواهد
به این صنف وارد نیست.
بود».البتــه افزایش قیمت های خودســرانه ای که
در همین زمینه ،مســئول کمیته آموزش اتحادیه
تقریبا هیچ برخوردی با آنها صورت نمی گیرد هم در
نانوایان اصفهان می گوید :بر اســاس مصوبه شورای
سطح شهر مشاهده می شود .بعضی نانواییهای نان
اقتصاد در ســال  ، 85دولت مکلف شد که فروردین
بربری ،قیمت نــان را  500تومان افزایش دادهاند به
هرســال نرخ نان را بر اســاس نرخ تورم تغییر دهد؛
طوری که قیمت نان بربری با کنجد در همان نانوایی
اما این تغییر اتفاق نیفتاد و سالهاســت که نانوایان
و پیش از اتمام تعطیالت نوروزی  1000بوده؛ اما به
با همان نرخ ،نان فروختند .احمدرضا خواجه افزود:
تازگی با قیمت  1500تومان به دست مشتری داده
توقع شــهروندان در عرضه نان مرغــوب زمانی رخ
شده است.
میدهد که عواملی چون آموزش ،سحرخیزی،تخمیر
از این دســت افزایش قیمــت هــا در بازارنان البته
و از همه مهمتــر نرخ نان فراهم و بر اســاس قیمت

در دیدار مدیران اقتصادی استان با امام جمعه اصفهان مطرح شد؛

کم نیســت؛ ترفندهایی که از کاهــش وزن نان تا
افزودنیهای بدون خاصیت برای باالبردن قیمت ها
را شامل می شود.
افزایش قیمت نان و برنج بــه علت اینکه قوت اصلی
مردم به شمار میرود ،در افزایش هزینههای خانوار
بسیار تاثیرگذار اســت؛ بنابراین افزایش قیمت این
کاالی اساسی باید به صورت کامال کارشناسی شده
صورت گیرد تا کمترین آسیب به دهکهای پایین
جامعه وارد شود .در کنار هزینه قابل توجهی که نان
در ســبد خانوار دارد ،کیفیت آن هم برای خانوارها
بسیار حائز اهمیت است؛ اما سالهاست که کیفیت
خوب نان و کاهش دورریز آن به یک رویا تبدیل شده
و اگرچه دولت و متولیان مربوطه هر از گاهی قیمت
نان را افزایش میدهند؛ اما از کیفیت آن همواره غافل
بود ه و نظارتی برای کیفیت آرد تولیدی و کیفیت نان
تحویلی به مردم انجام نمیشود.
حاال بایــد دیــد در میان گرانی و ســیل و ســایر
دغدغههای اقتصادی ،آیا دولت چاره ای اساسی برای
قیمت نان خواهد کرد یا خیر؟

بیشتر مشکالت اقتصادی مربوط به سوء مدیریتهاست
نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان در دیدار با مدیران اقتصادی استان با اشاره به اینکه هیچ کجای دنیا به این
تعداد بانک خصوصی نداریم که کار را از دست دولت بگیرد ،گفت :بانک ها در ایران باید قرض الحسنه شوند تا دولت
بتواند کار کند و مردم بتوانند کار تولیدی انجام دهند .آیت ا...طباطبایی نژاد افزود :مالیات هم یکی دیگر از مشکالت
کشور است ،اداره مالیات می خواهد کمبودهای بودجه را از مردم تامین کند در حالی که این کار کامال اشتباه است.
وی با انتقاد از شیوه پرداخت یارانه ها گفت :یکی دیگر از شیوه های غلط مدیریت ،پرداخت یارانه ها بدون بررسی
است ،قرار بود یارانه ها یک درآمدی برای دولت ایجاد کند ،نه این که دولت مبلغی هم روی آن بگذارد و آن را پرداخت
کند.آیت ا ...طباطبایی نژاد در دیدار با وزیر اقتصاد نیز از این شیوه پرداخت یارانه انتقاد کرده بود و آن را چاهی بزرگ
برای بلعیدن سرمایه های کشور دانست.

دبیر کل خانه کشاورز اصفهان گفت :توسعه کشاورزی ،موتور محرکه همه بخش ها مانند صنعت و صنایع
تبدیلی در رونق تولید است .محمد صادقی با بیان اینکه کشورمان دارای منابع طبیعی فراوان و چهار فصل
است ،تصریح کرد :ما به وظایف خود به درستی عمل نکردیم و نظاره گر بخش کشاورزی به ویژه در این
استان بودیم ،به همین دلیل مشکالت زیادی برای زاینده رود ،منابع آبی و کشاورزان به وجود آمد.به گفته
وی ،کشور هلند با وجودی که میزان بارش های آن حدود  100میلی متر نسبت به استان های شمالی ما
کمتر است؛ اما دو برابر صنایع نفتی ما درآمد دارد که مهمترین دلیل آن نوع مدیریت است.صادقی گفت:
در زمان حاضر بسیاری از افراد سر جای خود نیســتند زیرا بر اساس تخصص ،انتخاب نشده اند بنابراین
نمی توانند به خوبی به وظایف خود عمل کنند.

افزایش  ۴۸درصدی
درآمد شرکت فوالد
مبارکه اصفهان

بنابراعالم گروه صنایع معدنی فوالد ،بزرگترین شرکت فوالدی کشور سال گذشته  23هزار و 400میلیارد تومان
درآمد کسب کرده که این میزان درآمد  48درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است .براین اساس این شرکت
فوالدی اسفند پارسال دوهزارو  620میلیارد تومان محصول به فروش رسانده که درمقایسه با فروش بهمن افزایش
جزئی داشته است .همچنین اسفند پارسال از  121هزارتن ورق سرد تولید شده این شرکت  107هزارتن به ازای
هر کیلوگرم با متوسط نرخ  50هزارو  427ریال به فروش رسیده که در مقایسه با بهمن کاهش  19درصدی داشته
است.در این مدت در این شرکت فوالدی بزرگ  343هزار تن ورق گرم تولید شده که  412هزار تن آن با متوسط
نرخ  41781ریال به ازای هر کیلوگرم فروخته شده که رشد  11درصدی نسبت به بهمن داشته است.

با انعقاد تفاهم نامه همکاری اتاق بازرگانی اصفهان و بانک صنعت و معدن ایران؛

سقف اعتبارات بانک صنعت و معدن استان اصفهان
به  5برابر افزایش یافت

با انعقاد تفاهم نامه همکاری اتاق بازرگانی اصفهان وبانک صنعت و معدن ایران ،سقف اعتبارات بانک صنعت و
معدن استان اصفهان به  5برابر افزایش یافت .رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت :با انعقاد تفاهم نامه همکاری
اتاق بازرگانی اصفهان و بانک صنعت و معدن ایران ،سقف اعتبارات بانک صنعت و معدن استان اصفهان به  5برابر
افزایش یافت .مسعود گلشیرازی بیان داشــت :افزایش مؤلفه های تولید یکی از چالشهای تولیدکنندگان در
شرایط کنونی است و بانک ها با افزایش سقف تسهیالت می توانند در سال رونق تولید به تولیدکنندگان کمک
برابری حد اعتباری بانک
کننــد .وی ،افزایش 5
اصفهــان را گام موثری
صنعت و معدن اســتان
فعاالن اقتصادی برشمرد
برای حل مســائل مالی
سال افزایش چمشگیری
و گفت :نرخ ارز طی یک
تولیدی برای تامین مواد
داشــته و واحدهــای
از گذشــته نیــاز دارند.
اولیه به منابع مالی بیشتر
اتاق بازرگانی اصفهان به
گلشیرازی تصریح کرد:
خصوصی از حمایت بانک
عنــوان پارلمان بخش
صنعت و معدن در گشایش ال سی پروژه قطار پرسرعت اصفهان  -تهران و نگاه توسعه ای این بانک در پروژه های
زیر بنایی و تولیدی استان اصفهان قدردانی میکند.رییس اتاق بازرگانی اصفهان ،قبول عاملیت و تامین مالی
پروژه های سرمایه گذاری در استان اصفهان به میزان سه میلیارد یورو در سال  ٩٨از سوی بانک صنعت و معدن
را یکی دیگر از درخواست های فعاالن اقتصادی بیان کرد و افزود:ایجاد واحد ارزی بانک صنعت و معدن در استان
اصفهان نیز می تواند ارائه خدمات در امور ریالی و ارزی فعاالن اقتصادی را تسریع بخشد.
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مهاجران بیش از  ۵۰۰میلیارد
دالر پول به وطن خود
فرستادند
بانک جهانی اعالم کرد :حجم پولی که کارگران
خارجی در ســال گذشته به کشــورهای وطن
خود ارســال کردهاند ،به رکــورد تاریخی ۵۲۹
میلیارد دالر رسیده است .به همین صورت انتظار
میرود ایــن پولها به منبع اصلــی تامین مالی
خارجی این کشورها در ســال  ۲۰۱۹میالدی
تبدیل شــود .این میزان 9/6 ،درصد نســبت به
رکورد قبلــی  ۴۸۳میلیارد دالری که در ســال
 ۲۰۱۷میالدی ثبت شده بود ،رشد داشته است.
انتقال پول به کشورهای فقیر و در حال توسعه،
 ۷۷درصد نقل و انتقاالت پولی جهان را تشکیل
میدهد .طبق جدیدترین گــزارش مهاجرت و
توسعه بانک جهانی ،نقل و انتقاالت پولی از ۶۳۳
میلیارد دالر در ســال  ۲۰۱۷میــادی به ۶۸۹
میلیارد دالر در سال  ۲۰۱۸میالدی رسیده است.
سال گذشته هم هند توانست در جایگاه نخست
برترین دریافتکننده نقل و انتقاالت پولی جهان
باقی بماند .در سال گذشــته مهاجران هندی،
 ۷۹میلیارد دالر پول به خانه فرســتادهاند .پول
ارسالی توسط مهاجران هندی به کشورشان در
سالهای اخیر با رشد قابلتوجهی روبه رو بوده
است و پیش از این هم ،از  62/7میلیارد دالر در
ســال  ۲۰۱۶میالدی به  65/3میلیارد دالر در
سال  ۲۰۱۷میالدی افزایش یافته بود .در گزارش
بانک جهانی آمده است :میزان پولی که مهاجران
هندی به وطن خود فرستادهاند ،سال گذشته با
فاجعه سیل در ایالت کراال و افزایش کمکهای
مهاجران به خانوادههای خود ۱۴ ،درصد جهش
یافته است .از نظر میزان پول برگشت داده شده
به وطن توسط مهاجران ،چین با  ۶۷میلیارد دالر
در رتبه دوم قرار دارد و در ردههای بعدی ،مکزیک
با  ۳۶میلیارد دالر ،فیلیپین با  ۳۴میلیارد دالر و
مصر با  ۲۴میلیارد دالر ،قرار دارند.

بازار

ترازوی دیجیتال

267,000
تومان

دبیر کل خانه کشاورز اصفهان:

کشاورزی موتور محرکه همه بخش ها در رونق تولید است

صنعت

ذخیره سد زاینده رود به  442میلیون متر مکعب
رســید .معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت
آب منطقه ای اصفهان گفت :هــم اکنون میزان
ذخیره ســد زاینده رود با افزایش حدود دو و نیم
برابری به  442میلیون متر مکعب افزایش یافته
است  .حسن ساســانی ،میزان حجم ورودی سد
زاینــدهرود را بیش از  197متر مکعــب بر ثانیه
بیان کرد و افزود :آمار تجمعــی بارش ها از پاییز
سال گذشته تاکنون در چلگرد  ،ایستگاه شاخص
زاینده رود با افزایش چشــمگیر به دو هزار و 37
میلی متر رســیده اســت .وی به افزایش میزان
خروجی آب ســد تا  20خرداد برای ادامه کشت
پاییزه نیز اشــاره کرد و گفت :گنجایش ظرفیت
سد زاینده رود بیش از یک میلیارد و  400میلیون
مترمکعب است .

مقاومت دولت در جبهه نانوایی ها ادامه دارد

بانک جهانی اعالم کرد:

Politic,Society,Cultural & Sport Newspaper

ترازوی دیجیتال بیورر GS27

267,000
تومان

ترازوی دیجیتال بیورر GS27

عکس روز

حرکت جالب میوه فروش مشهدی به تفاوت
قیمت واقعی پیاز(ضمن احترام ،لطفا برای خرید پیاز -7-6
 8تومنی به صدا و سیما مراجعه فرمایید!)...

540,000
تومان

ترازوی دیجیتال بیورر مدل PS891

رادیو مالی سپیدار سیستم

معرفی اپلیکیشن مالی

کافه اقتصاد

3

دریچه

zayanderoud8108@gmail.com
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«سپیدار سیستم» همواره سعی
داشته تا با ارائه خدمات آموزشی
مالی و حســابداری ،به مخاطبان
خود کمک کنــد.در این مجموعه
با ســری فایلهای صوتی مرتبط
با حوزه حســابداری و مدیریت
کســبوکار همراه شما هستیم و
قرار است با کمک اساتید برجسته،
مطالب کاربردی را در این صفحه و
اپلیکیشن رادیو مالی به اشتراک
بگذاریم.

4
مفاد آراء
 1/40آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان
محرز گردیده است لذامشــخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور
اطالع عموم در دونوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین/
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ
رسید  ،ظرف /مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع قضایی
تقدیم نمایند
 -1رأی شــماره 3507مورخ  97/12/9هیأت  :اقای مهدی سالکیان نوش آبادی فرزند
جواد شماره شناسنامه 5786ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 215مترمربع شماره پالک
393فرعی از 318فرعی از پالک 8اصلی واقع در معین اباد نوش اباد بخش 2حوزه ثبتی
آران وبیدگل  .ابتیاعی از مالک رسمی میرزا جان طاهرزاده.
 -2رأی شــماره3369مورخ  97/11/30هیأت :شهرداری آران وبیدگل به شماره شناسه
ملی 14000277330با نمایندگی اقای محمد حاجی زادگان بیدگلی ششدانگ یکبابخانه
بمساحت 146/15مترمربع شماره پالک3141فرعی مجزا از شماره 192از پالک  3اصلی
واقع در معین اباد بیدگل بخش  3حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از مالک رسمی علی
ناظمی.
 -3رأی شــماره 3514مورخ  .97/12/9هیأت  :خانم مطهره فینی بیدگلی فرزند عباس
شماره شناسنامه  27ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 159/75مترمریع شماره پالک
3144فرعی مجزا از شــماره 67فرعی از پالک  3اصلی واقع در معین اباد بیدگل بخش
3حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی مع الواسطه از مالک رسمی حمیده رئیسی.
 -4رأی شــماره3368مورخ  97/11/30هیأت  :آقای علی محمد رحیمی بیدگلی فرزند
حسن شماره شناسنامه  222ششدانگ یکبابخانه بمساحت 439/2مترمربع شماره پالک
3142فرعی از پالک 1و61فرعی از 3اصلی واقع در معین اباد بیدگل بخش سه حوزه ثبتی
آران وبیدگل .مالک رسمی.
 -5رأی شماره3367مورخ  97/11/30هیأت  :آقای علیرضا مومنی بیدگلی فرزند عباس
شماره شناسنامه  9778ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 191/60مترمربع شماره پالک
3143فرعی از پالک 3اصلی واقع در معین ابــاد بیدگل بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
ابتیاعی از مالکین رسمی عباس مومنی و افضل مومنی .
 -6رأی شــماره 3512مورخ  97/12/9هیأت  :خانم سکینه آذرنگ فرزند محمود شماره
شناسنامه 31ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 144مترمربع شماره پالک 3145فرعی از
پالک 1فرعی از پالک 3اصلی واقع در معین اباد بیدگل بخش سه حوزه ثبتی آران وبیدگل
ابتیاعی مع الواسطه از مالک رسمی حسین شاطریان..
 -7رأی شماره3364و3365مورخ 97/11/30هیأت اقای حمیدرضا محمدرضائی بیدگلی
فرزند غالمعلی شماره شناسنامه 1682و خانم ســمانه فرمانیان آرانی فرزند عزیز شماره
شناسنامه (1819بالمناصفه)ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 144مترمربع شماره پالک
968فرعی از 102فرعی از پالک 6اصلی واقع در حسین اباد بیدگل بخش سه حوزه ثبتی
آران وبیدگل ابتیاعی از مالک رسمی نصراله راعی
 -8رأی شماره  3363مورخ  97/10/30هیأت  :آقای علی مهربانی فرزند عباس شماره ملی
1250013313ششدانگ یکبابخانه بمساحت 75/80مترمربع شماره پالک 969فرعی از
پالک 106فرعی از پالک 6اصلی واقع در حســین اباد بیدگل بخش سه حوزه ثبتی آران
وبیدگل ابتیاعی از مالک رسمی احمد ناظمی.
 -9رأی شــماره 3371مــورخ  97/11/30هیــأت  :اقای حســن بختی آرانــی فرزند
قربانعلی شــماره شناســنامه 284ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب ساختمان
بمســاحت 116/90مترمربع شــماره پالک 224فرعــی از پالک 3فرعــی از پالک
112اصلی واقع در اماکن بخش ســه حوزه ثبتی آران وبیدگل ابتیاعی از مالک رســمی
فاطمه سیفی پور.
 -10رأی شماره 3730مورخ 97/12/22هیأت  :اقای علی اکبر خادم بیدگلی فرزند علی
محمد شماره شناسنامه 394ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 124مترمربع شماره پالک
225فرعی از پالک 3فرعی از پالک 112اصلی واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبتی آران
وبیدگل .ابتیاعی از مالک رسمی عباس یتیمی..
 -11رأی شماره3345مورخ  97/11/29هیأت  :اقای محمد نگاری فرزند ماشااله شماره
شناسنامه 136ششدانگ یکباب طویله بمساحت 111مترمربع شماره پالک 100فرعی از
پالک 4فرعی از 235اصلی واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبتی آران وبیدگل مالک رسمی.
 -12رأی شماره3344مورخ  97/11/29هیأت  :خانم اسیه ربیعی فرزند عباسعلی شماره
شناسنامه 282ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 76/10مترمربع شماره پالک 32فرعی از
پالک 1و4وقسمتی از مشاعات فرعی از پالک 244اصلی واقع در اماکن بخش سه حوزه
ثبتی آران وبیدگل ابتیاعی از مالک رسمی عذرا حقوقی
 -13رأی شماره 3352و3354مورخ  97/11/30هیأت  :آقای حمیدرضا منجمی بیدگلی
فرزندابوالقاسم شماره شناســنامه 1922و خانم اعظم منعمی بیدگلی فرزند حسن شماره
شناســنامه 7951نسبت به 4و2دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب ســاختمان بمساحت
104مترمربع شماره پالک 2فرعی از 974و973اصلی واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبتی
آران وبیدگل ابتیاعی از محمد قدیریان آرانی مالک رسمی
 -14رأی شــماره 2612و2613مورخ  97/9/24هیأت :خانم مهین ســجادی بیدگلی
فرزند سیدعلی اکبر شماره شناسنامه 336واقای محمد حسن زاده بیدگلی فرزند ماشااله
شماره شناسنامه (50بالمناصفه)ششدانگ یکبابخانه بمساحت 209/73مترمربع شماره
پالک 3فرعی از پالک 1فرعی از 1073اصلی واقع در مسعود اباد بخش 3حوزه ثبتی آران
وبیدگل .مالک رسمی.
 -15رأی شماره3335مورخ  97/11/29هیأت  :اقای علی اکبر آفتابی آرانی فرزند محمد
شماره شناسنامه  515ششدانگ یکباب ساختمان بمســاحت24مترمربع شماره پالک
14فرعی از 9فرعی از پالک 1142اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل.
مالک رسمی.
 -16رأی شماره 3502و3501مورخ  97/12/9هیأت  :اقای علی مهدی نژاد فرزند علی
اکبر شماره شناســنامه 434و خانم مریم مکار پور آرانی فرزند ماشااله شماره شناسنامه
(118بالمناصفه)ششدانگ یکبابخانه بمساحت 193/28مترمربع شماره پالک 1فرعی
از 1900اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل ابتیاعی از مالک رســمی
علی اکبر بیل باز.
 -17رأی شــماره3496و3497ومورخ  97/12/8هیأت  :اقای روح الــه فرخ نژاد آرانی
فرزند علی محمد شماره شناسنامه 314و خانم اسماءآقائی زاده آرانی فرزند حسین شماره
شناســنامه (188بالمناصفه)ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 167مترمربع شماره پالک
3261فرعی از 2638اصلی واقع در احمداباد اران بخش ســه حــوزه ثبتی آران وبیدگل.
ابتیاعی مع الواسطه از مالک رسمی محمد علی سعیدی.
 -18رأی شــماره 3495مورخ  97/12/8هیأت  :اقای حســین مرنجابیان آرانی فرزند
رمضانعلی شماره شناسنامه 469ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 81/95مترمربع شماره
پالک 1964فرعی از 288فرعی از پالک 2640اصلی واقع در آران دشت بخش سه حوزه
ثبتی آران وبیدگل .ابتیاعی از مالکین رسمی رمضانعلی مرنجابیان و عذرا زهتاب.
 -19رأی شــماره 3334مورخ  97/11/29هیأت  :اقای عبدالکریم کریمیان فرزند علی
اکبر شماره شناسنامه 260ششــدانگ یکباب ساختمان بمساحت 38/74مترمربع شماره
پالک 1391فرعی از 1391اصلی واقع در اماکن بخش ســه حــوزه ثبتی آران وبیدگل
.مالک رسمی .
 -20رأی شماره 3336مورخ 97/11/29هیأت  :اقای ابوالفضل خدام حضرتی آرانی فرزند
نعمت اله شماره شناسنامه 312ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 109/8مترمربع شماره
پالک 6فرعی از 1647اصلی واقع در اماکن بخش ســه اران وبیــدگل ابتیاعی از مالک
رسمی زهرا خدام حضرتی..
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 -21رأی شماره3333مورخ  97/11/29هیأت  :اقای علی کرمی منفرد فرزند محمدعلی
شماره شناسنامه 79ششدانگ یکبابخانه بمساحت 74/50مترمربع شماره پالک 16فرعی
از پالک 2و3و4فرعی از پالک 1693اصلی واقع در اماکن بخش سه اران وبیدگل ابتیاعی
از مالکین رسمی گوهر فخرالدین ومحمد برزگر و اصغر برزگر و خانم تاج برزکی .
 -22رأی شــماره 3339مورخ  97/11/29هیأت  :اقای عبدالکریم کریمیان فرزند علی
اکبر شماره شناسنامه 260ششدانگ یکبابخانه بمساحت 269/48مترمربع شماره پالک
86فرعی از 20فرعی از پالک 2081اصلی واقع در اماکن بخش سه اران وبیدگل .ابتیاعی
از مالکین رسمی علی اکبر کریمیان و عزت خانم عابداف.
 -23رأی شماره 3342ورخ  97/11/29هیأت :اقای شــهرام منصوری آرانی فرزند علی
آقا شماره شناســنامه 226ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 185/32متربع شماره پالک
20فرعی از 19و14فرعی ازپالک 2423اصلی واقع در اماکن بخش ســه اران وبیدگل
مالک رسمی.
 -24رأی شماره 3710مورخ 97/12/21مورخ هیأت  :اقای سید مرتضی سجادی بیدگلی
فرزند سید محمد شــماره شناسنامه 29ششــدانگ یکباب کارخانه و زمین متصل به ان
بمســاحت 4614/1مترمربع شــماره پالک 885فرعی از پالکهای 250و468فرعی از
پالک 2876اصلی و 672و673و675و639فرعی از 2اصلی واقع در ایوب اباد بخش سه
اران وبیدگل .ابتیاعی از مالک رسمی شهرداری اران وبیدگل ..
 -25رأی شــماره 3503مورخ97/12/9مورخ هیأت  :اقای اصغر محمدی فرزند رحمت
اله شماره شناسنامه 377ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 132/50مترمربع شماره پالک
6312فرعی از 454فرعی از پالک 2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار اران بخش سه
اران وبیدگل .مالک رسمی .
 -26رأی شــماره 3505و3506و3504مورخ 97/12/9مورخ هیأت  :اقای ســیدعباس
سیاری فرزند مسلم شماره شناسنامه 141وخانم زهرا صباغیان بیدگلی فرزند رضا شماره
شناسنامه (117هرکدام نســبت به یک و نیم دانگ مشاع)وســید مهدی سیاری فرزند
سیدعباس شماره شناسنامه 1250047927نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی
از یکبابخانه بمساحت 255/90مترمربع شماره پالک 6311فرعی از 100و101و98فرعی
از پالک 2840اصلی واقع در ریگســتان دیمکار اران بخش سه اران وبیدگل .ابتیاعی از
مالک رسمی اصغر دادخواه
 -27رأی شماره 3384مورخ 97/12/1مورخ هیأت  :خانم صدیقه مسیبی بیدگلی فرزند
اقا علی شماره شناسنامه 7278ششدانگ یکبابخانه بمساحت 211مترمربع شماره پالک
5273فرعی از پالک 423فرعی از پالک 2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار اران بخش
سه اران وبیدگل .ابتیاعی از مالک رسمی علیرضا علی زاده آرانی ..
 -28رأی شماره 3349مورخ 97/11/30مورخ هیأت  :اقای محمد دادخواه فرزند حسینعلی
شماره شناسنامه 201ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 387/50مترمربع شماره پالک
413فرعی از پالک 413فرعی از پالک 2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار اران بخش
سه اران بیدگل ابتیاعی از مالک رسمی حسینعلی دادخواه.
 -29رأی شــماره 3361مورخ 97/11/30مورخ هیأت  :اقای حمیدرضا صفرزاده فرزند
محمد شماره شناسنامه 22ششدانگ یکباب مغازه بمســاحت 50مترمربع شماره پالک
4162فرعی از پالک 4131فرعی از پالک 2715اصلی واقع در ابوزیداباد بخش سه اران
وبیدگل ابتیاعی از مالک رسمی رضا سرافرازی .
 -30رأی شــماره 3362مورخ  92/11/30مورخ هیأت  :اقای احمدرضا صفرزاده فرزند
محمد شماره شناسنامه 3170ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 49مترمربع شماره پالک
4161فرعی از 4131فرعی از پالک 2715اصلی واقع در ابوزیداباد بخش سه اران وبیدگل
.ابتیاعی از رضا سرافرازی مالک رسمی .
 -31رأی شماره 3358و3359مورخ  92/11/30مورخ هیأت  :اقای حسین فرمان بر آرانی
فرزند حسن شماره شناسنامه 6190023282وزهرا شکوری فرزند مجید شماره شناسنامه
(6190093361بالمناصفه)ششدانگ قسمتی از یکبابخانه بمساحت 34مترمربع شماره
پالک 3256فرعی از 2638اصلی واقع در احمداباد بخش سه اران وبیدگل ابتیاعی از مالک
رسمی یحیی شکوری
 -32رأی شــماره 3728ورخ  92/12/22مورخ هیأت  :اقای علــی اکبر محمدی فرزند
علی شماره شناسنامه 261ششدانگ یکبابخانه بمساحت 268/52مترمربع شماره پالک
12فرعی از پالک 1740اصلی واقع در اماکن بخش سه اران وبیدگل ابتیاعی از علیخان
محمدی و علی محمدی (مالکین رسمی)
 -33رأی شــماره 3350مورخ  97/11/30مورخ هیأت  :اقای عبداله نساج یگانه فرزند
عباس شماره شناسنامه 1250059331ششدانگ یکبابخانه قدیمی بمساحت 165مترمربع
شــماره پالک 9557فرعی از پالک 552فرعی از پالک 2637اصلی واقع در مسعوداباد
بخش سه اران وبیدگل ابتیاعی از مالک رسمی مهران هاشمی .
 -34رأی شماره 3771مورخ  97/12/25مورخ هیأت  :اقای محسن احسن زاده آرانی فرزند
قربانعلی شماره شناسنامه 1101ششدانگ یکبابخانه قدیمی بمساحت 151/50مترمربع
شماره پالک 1965فرعی از 278فرعی از پالک 2640اصلی واقع در اران دشت بخش سه
اران وبیدگل ابتیاعی از عباس عظیمی (مالک رسمی )
 -35رأی شماره 3337و3338مورخ  97/11/29مورخ هیأت  :اقای میثم میرزازاده آرانی
فرزند احمدرضا شماره شناســنامه 747وخانم معصومه جعفرزاده آرانی فرزند علی شماره
شناسنامه (451بالمناصفه)ششدانگ یکباب ساختمان بمســاحت 154مترمربع شماره
پالک 19فرعی از پالک 2630اصلی واقع در اماکن بخش سه اران رأی شماره 3771مورخ
 97/12/25مورخ هیأت  :اقای محسن احسن زاده آرانی فرزند قربانعلی شماره شناسنامه
1101ششدانگ یکبابخانه قدیمی بمساحت 151/50مترمربع شماره پالک 1965فرعی
از 278فرعی از پالک 2640اصلی واقع در اران دشت بخش سه اران وبیدگل ابتیاعی از
عباس عظیمی (مالک رسمی )
 -36رأی شماره 3513مورخ  97/12/9مورخ هیأت  :خانم مریم طهماسبی نوش آبادی
فرزند عبداله شماره شناسنامه 123ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 200مترمربع شماره
پالک 1813فرعی از 37فرعی از 41اصلی واقع در نوش اباد بخش 4اران وبیدگل (مالک
رسمی)
 -37رأی شماره 3510و3509و3508مورخ  97/12/9مورخ هیأت  :اقای معاد طبری فرزند
فرامرز شماره شناسنامه 1019وســمانه نادری کروندان فرزند ابراهیم شماره شناسنامه
3267وسعید حبیب اله شماره فرزند حسین شماره شناسنامه (22621بالسویه)ششدانگ
یکبابخانه بمساحت 363/65مترمربع شماره پالک 3942فرعی از پالک 3033فرعی از
پالک 40اصلی واقع در نوش اباد بخش 4اران و بیدگل ابتیاعی از وراث سید جواد مرکبی
(مالکین رسمی )
 -38رأی شــماره 3511مورخ  97/12/9مورخ هیأت  :اقای مرتضی صداقتی فرزند علی
محمد شماره شناسنامه 5328ششدانگ یکبابخانه بمساحت 158/5مترمربع شماره پالک
3941فرعی از 2897فرعی از 40اصلی واقع در نوش اباد بخش 4اران وبیدگل .ابتیاعی از
علی محمد صداقتی مالک رسمی .
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض ،طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول98/1/24:
تاریخ انتشار نوبت دوم98/2/9 :
م الف 428100 :عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل
فقدان سند مالکیت
 1/32شــماره 98/1/17 - 98/2027001014 :چون خانم اعظم عباسی فرزند حبعلی
نسبت به ششدانگ با تسلیم  2برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود طی شماره
 1397/12/12 -18506رسما گواهی شــده و به تایید دفتر  146اصفهان رسیده مدعی
است که سند مالکیت تمامت ششدانگ آپارتمان پالک  1599فرعی از  10353/698واقع
در بخش  5ثبت اصفهان به شماره چاپی  443637که در صفحه  523دفتر  77ذیل ثبت
شماره  12207به نام نامبرده فوق سابقه ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طبق گواهی دفتر
امالک معامله دیگری انجام نشده و در رهن و وثیقه نمی باشد .به علت سرقت سند مالکیت
مفقود گردیده است و تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک

اصالحی ماده  120آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام
معامله ( غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده) نســبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود
باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتب ًا ضمن
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به
ارائه کننده مســترد گردد .اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد یا در صورت اعتراض
اصل سند ارائه نگردد المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
م الف 427497 :شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان ( 221کلمه،
 2کادر)
فقدان سند مالکیت
 1/33شــماره 98/1/17-98/2027001021 :نظر به اینکه آقای رحمت اله خســروی
دهقی فرزند علیرضا با تسلیم دو برگ استشهاد شهود به شماره  71850مورخ 97/12/12
دفترخانه اسناد رسمی شــماره  146اصفهان ،مدعی شــده تعداد یک جلد سند مالکیت
دفترچه ای به شــماره چاپی  519449به میزان ششدانگ پالک  1598فرعی از 10353
اصلی بخش  5ثبت اصفهان که در صفحه  526دفتر  77محلی امالک بنامش سابقه ثبت
دارد مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب به استناد
تبصره یک اصالحی ذیل ماده  120آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود
می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتب ًا ضمن ارائه اصل
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و
اصل سند مالکیت به ارائه کننده مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند
مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد .م الف 427498 :شبان رئیس منطقه ثبت
اسناد و امالک شرق اصفهان ( 198کلمه 2 ،کادر)
فقدان سند مالکیت
 1/34شــماره 98/1/17-98/2027001019:نظر به اینکه آقای رحمت اله خســروی
دهقی فرزند علیرضا با تسلیم دو برگ استشهاد شهود به شماره  18505مورخ 97/12/12
دفترخانه اسناد رسمی شــماره  146اصفهان ،مدعی شــده تعداد یک جلد سند مالکیت
دفترچه ای به شــماره چاپی  519449به میزان ششدانگ پالک  1595فرعی از 10353
اصلی بخش  5ثبت اصفهان که در صفحه  386دفتر  24امالک بنامش سابقه ثبت دارد
مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب به استناد تبصره
یک اصالحی ذیل ماده  120آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از
تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتب ًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت
یا سند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند
مالکیت به ارائه کننده مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت
المثنی طبق مقررات خواهد شــد .م الف 427500 :شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و
امالک شرق اصفهان ( 196کلمه 2 ،کادر)
تحدید حدود اختصاصی
 1/35شماره 98/1/18-98/2027001090 :چون تحدید حدود ششدانگ یکباب مغازه
پالک  824فرعی از  10408اصلی واقع در بخش  5ثبت اصفهان که طبق رای شــماره
 139760302027008224مورخ  1397/09/07از طــرف هیات حل اختالف موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت
اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم به نام عباس قنبری سواردزی
شناسنامه شماره  3و کدملی شماره  1291263713صادره از اصفهان فرزند غالمرضا با
توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور
قسمت اخیر از ماده  15قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک
مرقوم در تاریخ  1398/02/21روز شنبه ساعت  9صبح در محل شروع و به عمل خواهد
آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت
مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده  20قانون
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده
 86آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این
اداره با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را
به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبــت و یا نماینده 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 .مالف 427507:شــبان رئیس ثبت اســناد و امالک منطقه شرق
اصفهان( 268کلمه 3 ،کادر)
تحدید حدود اختصاصی
 1/36شــماره 98/1/18-98/2027001092 :چــون تحدید حدود ششــدانگ یکباب
مغازه شــماره پالک  10408/823واقع در بخش  5ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی
به نام آقای عباس قنبری ســواردزی فرزند غالمرضا در جریان ثبت است و رای شماره
 139760302027008226مــورخ  1397/09/07هیات حل اختــاف موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و
امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه
ســابقه ای از تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق مشاهده نگردیده لذا به استناد ماده 13
آیین نامه قانون مزبور تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ  1398/02/21ساعت  9صبح در
محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار
می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان
امالک مطابق ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز
پذیرفته خواهد شد و طبق ماده  86آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و
گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت
و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست
را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی
را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد .مالف 427506:شبان رئیس ثبت اسناد و امالک
منطقه شرق اصفهان( 256کلمه 3 ،کادر)
حصر وراثت
 1/37خانم نازنین سید حسینی دارای شناسنامه شماره  42به شرح دادخواست به کالسه
 43/98ح ش  2از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده
که شادروان خدابخش خضری به شناســنامه  7در تاریخ  97/12/26اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به -1 :نازنین سید حسینی فرزند عباس
به شماره ملی ( 5129760263همســر متوفی)  -2حمیدرضا خضری فرزند خدابخش
به شماره ملی ( 1818308622پســر متوفی)  -3حبیب اله خضری فرزند خدابخش به
شماره ملی ( 5129932684پســر متوفی)  -4طیبه خضری فرزند خدابخش به شماره
ملی ( 1818264447دختــر متوفی)  -5طاهــره خضری فرزند خدابخش به شــماره
ملی ( 1818512548دختــر متوفی)  -6نجمه خضری فرزند خدابخش به شــماره ملی
( 5129988681دختر متوفی) .متوفی به جز نامبردگان فوق فاقد ورثه دیگری می باشد.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .م الف 427803 :شعبه
دوم حقوقی شورای حل اختالف دهاقان ( 187کلمه 2،کادر)
مزایده
 1/38اجرای احکام شعبه  17مدنی اصفهان در نظر دارد مزایده ای با مشخصات زیر برگزار
نماید :پرونده کالســه  972356محکوم له فهیم وهاب صراف با وکالت پریسا استکی،
محکوم علیه :عباس باقر صفاپور ،مورد مزایده :خودرو ذیل به خاطر بدهی 569/049/597
ریالی در حق محکوم له و  26/920/679ریالی نیم عشر دولتی که جمع ًا 595/970/276
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ریال می شــود .اوصاف مورد مزایده طبق نظر کارشناســی -1 :مشخصات وسیله نقلیه
ســواری پژو  206اتوماتیک ســفید رنگ مــدل  89بنزینی دو محور ،شــماره انتظامی
 546ب  51ایران  67دارای شــماره شاسی  62009و شــماره موتور  00942می باشد.
 -2نظریه کارشناسی خودرو یاد شده فوق دارای اصالت ارکان می باشد و به جز گلگیر عقب
سمت چپ و کاپوت که رنگ شدگی دارد سایر قسمت های اطاق سالم و رنگ فابریک بوده
که با توجه به مدل ،وضعیت خودرو و شــرایط عرف بازار از نظر اینجانب برآورد و ارزیابی
قیمت مبلغ با توجه به نوســانات بازار به میزان پنجاه و هفت میلیون و پانصد هزار تومان
ارزیابی گردید .زمان مزایده 98/02/18 :ساعت  9صبح ،مکان :خ جی -خ شهدای ستار-
مجتمع قضایی شهید بهشتی -طبقه دوم -شعبه  17اجرای احکام مدنی ،طالبین خرید می
توانند  5روز قبل از مزایده ضمن هماهنگی با این اجرا از خودرو دیدن کرده و با سپردن 10
درصد ارزش اموال به شماره حساب  2171290210008بانک ملی دادگستری اصفهان
و ارائه فیش به این اجرا در جلسه مزایده شرکت کنند مزایده از قیمت پایه شروع می شود
و پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود .م الف 427576 :شعبه 17
اجرای احکام مدنی اصفهان ( 259کلمه 3،کادر)
مزایده اموال غیرمنقول
 1/39اجرای احکام حقوقی شعبه اول اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص
پرونده اجرایی کالســه  971060ج 1/له خانم معصومه محرابی فودانــی و علیه آقای
مصطفی یاری مبنی بر فروش پالک ثبتی  8844فرعی از  18اصلی بخش  14اصفهان در
تاریخ  98/2/17ساعت  11صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین
اتاق 18جهت فروش شــش دانگ ملکی به پالک ثبتی شماره فوق با مشخصات مندرج
در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده اســت ملکی طرفین و اکنون در تصرف مالکانه
محکوم علیه و خانواده اش بوده و مغازه در ید استیجاری آقای فضل اله شریفیان ماهیانه
مبلغ  2/700/000ریال در وجه الرماحه ده میلیون ریال تا تاریخ  98/2/20می باشــد که
توسط کارشناس رسمی به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین
واقع گردیده برگــزار نماید .طالبین خرید می توانند ظرف  5روز قبل از جلســه مزایده به
نشانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن  10درصد بها به صورت نقد یا چک
تضمین شــده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلســه مزایده شرکت نمایند.
پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود .تسلیم مال مورد مزایده پس از
پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت و هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه
می باشد و مابقی ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت واال ده درصد واریزی به نفع دولت
ضبط خواهد شد .اوصاف ملک مورد مزایده :احترام ًا بازگشت به نامه شماره 97205041
مورخ  97/8/10منضم به نامه شماره  971060مورخ  97/8/10دادیاری شعبه اول موضوع
ارزیابی وثیقه ملکی به پالک ثبتی  18/78844واقع در بخش  14ثبت اصفهان اینجانب
کارشناس منتخب پس از اطالع از قرار صادره با راهنمایی حامل نامه در تاریخ  97/8/13از
محل واقع در اصفهان رهنان بلوار امام رضا خیابان سجاد کوچه شهید اله وردی کوچه 34
پالک  8با کدپستی  8187918893بازدید و معاینه به عمل آورده که پس از بررسی اسناد
و مدارک ارائه شده و تطبیق با محل به استحضار می رساند :الف -مشخصات ثبتی :شماره
سریال سند مالکیت  312908ب 96 /شماره ملک  18/8844بخش  14مالک معصومه
محرابی فودانی میزان مالکیت سهم یک دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان خانه،
ب -مشخصات محل :کاربری مسکونی تعداد طبقه سه طبقه عرصه متر مربع حدود 185
بدون عقب نشــینی و اعیان متر مربع حدود  250قدمت سال حدود  25سال نوع اسکلت
فلزی نوع سقف آهنی نمای خارجی سیمان سفید سطوح خارجی سیمان سفید درب و پنجره
داخلی چوبی درب و پنجره خارجی پروفیلی ســرویس آشپزخانه و حمام و توالت کاشی و
سرامیک کابینت ام دی اف ،سیستم سرمایش کولر آبی ،سیستم گرمایش بخاری گازی،
پوشش کف ساختمان موزائیک ،تعداد انشعاب گاز یک عدد شماره اشتراک 2148461582
تعداد انشعاب برق سه عدد شماره اشتراک  2/3/07/01/33/04/2100تعداد انشعاب آب
شماره اشتراک یک عدد  ،352719200نتیجه گیری :ارزش شش دانگ عرصه و اعیان
ملک فوق به مبلغ  3/317/000/000ریال و ســهم یک دانگ مشاع از ششدانگ عرصه
و اعیان خانم معصومه محرابی فودانی به مبلغ  552/833/000ریال معادل پنجاه و پنج
میلیون و دویست و هشتاد و سه هزار و سیصد تومان اعالم می گردد مطابق استعالم انجام
شده خانم معصومه محرابی فودانی یک دانگ مشــاع و آقای مصطفی یاری مالک پنج
دانگ مشاع می باشد و وفق ماده  10آئین نامه فروش امالک مشاع وجوه حاصل از فروش
پس از کسر هزینه های عملیات اجرایی به نسبت سهم هر یک از مالکین تقسیم می گردد.
م الف 427863 :شعبه اول اجرای احکام مدنی اصفهان ( 571کلمه 6،کادر)
تحدید حدود اختصاصی
 1/42شــماره نامه  1398/01/19-139885602025000269 :نظر به اینکه تحدید
حدود ششدانگ خانه پالک شــماره  2440فرعی مجزی شده از  6/1869واقع در بخش
 14ثبت اصفهان که طبق رای هیات به نام مرضیه کاظمی زهرانی فرزند کریم مفروز و در
جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است .اینک بنا به دستور
قسمت اخیر ماده  15قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز
سه شنبه مورخ  98/02/17ساعت  9صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد ،لذا به
موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده  20قانون ثبت از تاریخ
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا  30روز پذیرفته خواهد شد .م الف 429946 :اداره
ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان( 145کلمه 1،کادر)
حصر وراثت
 1/43خانم معصومه مهرزاد فرزند عباسعلی باستناد شهادت نامه و گواهی فوت و رونوشت
شناسنامه ورثه طی درخواست به شماره کالســه  31/98به این شورا چنین اشعار داشته
است که شادروان مرحوم عباسعلی مهرزاد فرزند علی محمد در اقامتگاه دائمی خود فوت
نموده و ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتند از -1 :احترام بنایی (همسر) به شماره شناسنامه
 -2 ،150معصومه مرزه یی (مادر) به شماره شناسنامه  -3 ،817معصومه مهرزاد (فرزند)
به کدملی  -4 ،1230029788فایزه مهرزاد (فرزند) به شــماره شناسنامه  -5 ،82فهیمه
مهرزاد (فرزند) به کدملی  -6 ، 123002383فاطمه مهرزاد (فرزند) به شماره شناسنامه
 -7 ،4200رضا مهرزاد (فرزند) به شماره شناســنامه  224و به جز افراد فوق الذکر وارث
دیگری ندارد .لذا مراتب جهت نشر در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار ارسال می گردد تا
هر کسی اعتراضی دارد و وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .م الف 430086 :شعبه اول
مجتمع شماره یک شورای حل اختالف بادرود( 170کلمه 2،کادر)

آگهی تغییرات شرکت مجتمع فوالد اردستان
سهامی خاص به شماره ثبت  542و شناسه ملی
10260108192
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/05/22تصمیمات
ذیل اتخاذ شد - :آقای مجید ساوجی به کدملی 1284584674
به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ،خانم مهین حسین زاده
به کدملی  1280962712به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و
خانم مائده ساوجی به کدملی  1270507435به سمت عضو هیئت
مدیره برای مدت دو سال انتخاب شــدند - .کلیه اسناد و اوراق
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها و
عقوداسالمی با امضای ثابت مدیرعامل به همراه یکی از اعضای
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری اردستان ()423091
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رییس سازمان هواشناسی اصفهان در گفت وگو با « زاینده رود » با اشاره به انتقادات اخیر نسبت به این سازمان تاکید کرد:

اخبار

ما پیش بین هستیم نه پیشگو!

رییس پلیس فتای استان اعالم کرد:

كالهبرداری از شهروندان
اصفهانی با درج آگهی فروش
بليت کنسرت
ریيس پليس فتای استان اصفهان ،از شناسايي
و دســتگيري فردی خبر داد كه بــا درج آگهی
دروغيــن فــروش بليت کنســرت ،اقــدام به
کالهبــرداری از شــهروندان مــی کرد .ســید
مصطفی مرتضوی اظهار داشــت :در پی شکایت
تعدادی از شــهروندان مبنی بر اینکه فردی در
یکی از ســایتهای واســطهگر با ترفند فروش
بلیت کنســرت ،اقدام به دریافت وجــه و رزرو
تلفنــی میکند و در نهایــت هیچگونه خدماتی
ارائه نمیدهد ،بررســی موضوع در دســتور کار
مأموران پلیــس فتا قرار گرفــت .رئیس پلیس
فضای تولید و تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی
اســتان اصفهان ادامه داد :در روند رسیدگی به
پرونده مشخص شــد که متهم با استفاده از این
ترفند به ازای هر درخواســت ،مبلغ یک میلیون
ریال دریافت میکرد که در نهایت مشخص شد
تاکنون مبلغ  35میلیون ریــال از این طریق از
شــهروندان کالهبرداری کرده است.وی عنوان
داشت :با اســتفاده از اقدامات تخصصی ،متهم
مورد نظر پرونده شناسایی و با دستور مقام قضایی
دستگیر شد.

رییس پلیس آگاهی استان خبر داد:

دستگیری سارق داخل خودرو
در اصفهان
رییس پلیس آگاهی استان اصفهان از دستگیری
یک سارق داخل خودرو و کشف  25فقره سرقت
در اصفهان خبر داد.سرهنگ ســعید سلیمیان
گفت :کارآگاهان نیروی انتظامی یک سارق را که
با پرسه زنی در خیابان ها اقدام به سرقت از داخل
خودروهای پارک شده در کنار خیابان می کرد،
دســتگیر کردند .این مقام انتظامی بیان داشت:
سارق دستگیر شــده در بازجویی های پلیس به
 25فقره ســرقت داخل خودرو در شهر اصفهان
اعتراف کرد.

توقیف سواری پراید با  ۳۰کیلو
حشیش در نایین
فرمانده انتظامی شهرســتان «نایین» از کشف
مقدار  ۳۰کیلو حشیش در بازرسی از یک سواری
پراید خبرداد.

ســرهنگ «صادق کاظم زاد» فرمانده انتظامی
شهرستان نایین اظهار داشت :ماموران ایستگاه
بازرسی شهید «شــرافت» شهرســتان نایین،
حین کنترل خودروهای عبوری به یک ســواری
پراید مشکوک و آن را متوقف کردند .وی افزود:
ماموران در بازرســی از این خــودرو ،مقدار ۳۰
کیلو و  ۷۶۵گرم حشــیش که داخل کوله و زیر
صندلیهای خودرو بود ،کشف کردند.این مقام
انتظامی بیان داشت :در این رابطه  ۳سوداگر مرگ
دستگیر و پس از تشــکیل پرونده برای اقدامات
قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

جریمه استفاده از تلفنهمراه
حین رانندگی اعالم شد
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مرضیه محب رسول
همه ما کم و بیش از پیشبینی های درست یا نادرست هواشناسی
خاطراتی داریم .ســیزده بهدرهایی که علی رغم آفتابی بودن هوا
ناگهان باران شروع شــده یا پیش بینی برف و بورانی که چشممان
را به آسمان ابری شــهرمان دوخت؛ اما تا صبح هیچ خبری از برف
نبود« .در هواشناسی هیچ چیز قطعی نیست» این جمله ای است
که چندین بار در مصاحبه با حمید رضا خورشیدی رییس سازمان
هواشناسی شنیدم .آخرین جمله او و مدیر روابط عمومی سازمان
همچنان در خاطرم مانده است «ما پیشبین هستیم نه پیشگو» .در
هفتههای اخیر همواره این سازمان متهم بوده است که جریانات و
ناپایداریهای شدید جوی در کشور را به درستی پیش بینی نکرده
و به همین دلیل خسارت های ناشی از سیل بیشتر شده است؛ اما
خورشیدی این مسئله را رد کرده و می گویدکه این سازمان در مورد
شدت بارش ها و سیالب ،هشــدارهای الزم را داده است .مصاحبه
پیش رو گفت وگویی است با حمید رضا خورشیدی رییس سازمان
هواشناسی استان اصفهان در مورد حواشی و شایعات پیرامون این
روزهای آب و هوای کشور.
پیش بینی سازمان هواشناســی برای بارندگیهای سال
پیشرو چگونه است؟
ما اول پاییز سال گذشــته پیش بینی های درستی در مورد پاییز
پربارش داشتیم و به کشاورزان هم توصیه کردیم که شرایط بارش
برای کشت دیم مناسب است که البته کشاورزانی که کشت داشتند
در برداشت ،شکر خدا موفق بودند .برای بهار هم بارندگی های خوبی
پیش بینی می شود؛ البته بارندگی ها در بهار باید با مراقبت هایی
هم همراه باشد؛ چرا که به صورت رگباری و همراه با سیل و بادهای
شدید خواهد بود در روزهای گذشته بیشــتر غرب و جنوب غرب
استان درگیر بوده؛ اما از این به بعد ،شرق و شمال شرق شاهد شدت
بارندگیها خواهد بود و به دلیل اینکه این منطقه به لحاظ جغرافیایی
مستعد سیل خیز بودن است ،می تواند بارش ها ایجاد سیالب کند.
حتی برای روزهای شنبه و یکشنبه بارش های شدیدی در مناطق
شرقی استان خواهیم داشت که احتمال آبگرفتگی و سیالب وجود
دارد و امکان سیل و ایجاد خسارت در این مناطق زیاد خواهد بود.
این بارش ها می تواند تشــنگی استان اصفهان را بر طرف
کند؟
در سالهای اخیر بارش های بسیار کمی داشته ایم و واقعا در فقر
مطلق بارش ها بودیم؛ اما با توجه به میزان بارش های پیش بینی
شده قطعا بارندگیها در اصفهان خوب و زیاد است و روند برای بهار
خوب خواهد بود و دما نیز در ماه های بهار متعادل است.
پیش بینی های سازمان معموال تا چه مدت زودتر را می تواند

پیش بینی کند؟
معموال پیش بینی های ما سه روزه ،یک ماهه و فصلی است؛ یعنی
اول هر فصل در مورد آن پیشبینی ها ی الزم صورت می گیرد .برای
فروردین و اردیبهشت نیز از ابتدای بهار پیش بینی بارشهای خوبی
صورت گرفته بود؛ اما نکته ای که هســت اینکه باید این بارشها
مدیریت شود.
برای بارندگی های اخیر در کشور که منجر به سیل گسترده
در بخش هایی شد آیا هشــدارهای الزم از سوی سازمان
هواشناسی داده شده بود؟
بله هشدارهای الزم از قبل داده شده بود .سازمان ،هم پیش آگاهی
و هم پیش بینی هــای روزانه قبل را داده بود .برای ســیل جنوب
و گلســتان هم پیش آگاهی را از حدود یک ماه قبــل داده بودیم؛
بهخصوص بارش ها در گلســتان به خوبی و دقیق پیش بینی شده
بود.
تجهیزات و علم هواشناســی در ایران تا چه حد به روز و
مدرن است و آیا کمبود تجهیزات موجب ایجاد اختالل در
پیشبینی ها یا دقیق نبودن آنها می شود؟
ما به سمت به روز شدن در حال حرکت هستیم  .در هواشناسی ،هم
مسائل نرم افزاری وجود دارد و هم سخت افزاری .در سخت افزاری،
سازمان تا آنجا که در توان دارد ،در حال به روز شدن است و در بخش
نرم افزاری هم نرم افزارهای محلی در حال تهیه شــدن است .هر
چند تجهیزات وجود دارد؛ اما باید به روز تر شــود .هواشناسی یک

علم است و هر روز در حال تغییر ما هم باید هر روز خودمان را با این
علم و تغییرات آن منطبق کنیم .جایگاه علمی ایران در هواشناسی
خوب است .به صورت کلی هواشناسی در کشور یک سازمان علمی
است و البته هر چه تجهیزات و علم در این زمینه وجود داشته باشد،
پیشبینی ها دقیق تر و درســت تر خواهد بود و دولت هم باید در
این زمینه ســرمایه گذاری های الزم را داشته باشد؛ چرا که بدون
تردید نمی توان این بهروزرســانی بدون سرمایه گذاری های الزم
انجام بگیرد.
در مورد بارشهای بی ســابقه اخیر ،فرضیات و شایعاتی
هم مطرح می شود مانند اینکه بارشهای سیل آسا نتیجه
باروری ابرهاست؛ شما به عنوان یک کارشناس تا چه حد این
مسائل را رد یا تایید می کنید؟
اصوال همه این مســائل در علم هواشناسی بی اعتبار است؛ چرا که
بارش های اخیر در هواشناسی توضیح علمی دارد .سال گذشته که
بارش ها از امســال کمتر بود به خاطر مدل ابرها و شرایط هوا بود
که برای بارش ها همخوانی الزم را نداشــت؛ اما امسال مدلهای
هواشناسی به گونه ای است که بارشهای خوبی در کشور داشتهایم.
تمام این اتفاقات مبناهای علمی دارد و نمی توان تفاوت در مقدار
بارش ها را ناشی از این فرضیه ها دانســت و هیچ عامل انسانی در
شدت بارش ها دخیل نیســت به عنوان مثال بارورسازی ابرها در
ایران که بسیار هم مطرح شده ،اصال نمی تواند یک چنین تاثیرات
گستردهای داشته باشد؛ چرا که اصوال بارور سازی ابرها اثرات محلی

دارد به عنوان مثال در یک منطقه کوچک این اقدام صورت میگیرد
و معموال اگر تراکم ابرها در ناحیه ای مناســب باشد با تزریق مواد
ایجاد بارش می کنند؛ همچنین تحقیقات علمی ثابت کرده است
که نهایتا تا  10درصد می تواند شدت بارش ها را افزایش دهد.
معموال چه زمانی پس از بارور کــردن ابرها بارشها اتفاق
می افتد؟
بستگی به شرایط دارد .اینکه آیا وضعیت ابر در آستانه بارش است یا
نه؛ در این شرایط اگر هسته تراکم تزریق شود ،بارش ها سریع شروع
می شــود .به صورت کلی باتوجه به وضعیت ابرها و سایر شرایط،
بارشها در صورت بارور کردن اتفاق می افتد.
در کدام مناطق ایران بارور سازی ابرها صورت گرفته است؟
سازمان هواشناسی فعالیتی در زمینه بارور سازی ابرها نداشته است.
در واقع اعتقاد سازمان این است که هزینه بارور سازی ابرها به نسبت
آورده آن ،چندان مناسب نیســت؛ به همین دلیل این کار را انجام
نداده است .برخی از فعالیت هایی هم که از سوی سایر ارگانهای
دیگر مانند وزارت نیرو صورت گرفته است ،در حد یک حرکت علمی
و مطالعاتی محدود بوده و این گونه نیست که بارور سازی یک کار
گسترده و با برنامه ریزی بوده باشد.
گرمایش زمین تا چه حد در شدت بارش های اخیر در ایران
موثر است؟
زمانیکه زمین به ســمت گرم شــدن می رود با توجــه به تغییر
اقلیم ،مســائل جدیدی مانندتغییرزیاد شــرایط جــوی به وجود
می آید و شــاهد گرما و سرماهای شدید هســتیم و البته یکی از
عاملهای دیگری که به شدت به چشم می آید ،بارشهای شدید
یا خشکسالیهای شدیدی است که در همه نقاط کره زمین ایجاد
میشود .نکته بعدی مربوط به تولید گازهای گلخانه ای هم می شود
که منجر به افزایش دمای زمین می شود و البته طوفان های اخیر
هم ناشی از همین مسئله خواهد بود.
آیا فرضیه هایی مبنی بر دزدیده شــدن ابرها و دستکاری
درآب و هوای کشور که در ماه های اخیر هم مطرح شده است،
میتواند مبنای علمی داشته باشد و آیا در سایر کشورها چنین
کارهایی انجام شده است؟
قطعا این حرف ها مبنای علمی ندارد؛ چرا که اصوال هوای یک محیط
بسته نیست که کسی بتواند در آن دستکاری انجام دهد و سایر نقاط از
آن تاثیر نپذیرد .هوا در محیطی کامال باز و در گردش قرار دارد که همه
دنیا از آن تاثیر می پذیرد؛ چرا که جریانی در گردش است و نمیتوان در
یک نقطه خاص از زمین یک اقدام خاص انجام داد .به صورت محلی و
کوتاه مدت می شود کارهایی مانند بارور سازی ابرها یا کاستن از شدت
بارش های توده های ابری انجــام داد؛ اما اینکه خارج از یک محیط و
در شرایط خاص بتوان آب و هوا را دستکاری کرد ،مبنای علمی ندارد.

ایجاد موقوفات برای رفع نیازهای جامعه،اولویت برنامه اوقاف اصفهان

جایگاه دامپزشکی در طرح تحول نظام سالمت دیده نشد

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اصفهان گفت :اولویت اهداف و برنامه های این اداره کل در سالجاری ،ایجاد موقوفات
جدید در راستای برطرف کردن نیازهای روز جامعه است.رضا صادقی افزود :همانطور که اقدامات خوبی در زمینه
نیازهای روز جامعه و کمک به مردم در زمینه های گوناگونی شامل :بهداشت و سالمت ،آموزش ،توسعه علوم در سال
گذشته توسط معاونت فرهنگی ،اجتماعی اجرا شد؛ این رویکرد بهمنظور ترویج فرهنگ وقف ،کماکان در سالجاری
نیز ادامه می یابد .مدیرکل اوقاف اصفهان ادامه داد  :همچنین امسال مقرر شده تا در صورت اخذ مجوزهای الزم
بســیاری از موقوفاتی که امکان واگذاری به بخش های علمی و شــهرک های علمی ،تحقیقاتی و شــرکتهای
دانشبنیان دارند ،به این مجموعه ها به صورت اجاره واگذار شوند تا هم موقوفات احیا شوند هم اینکه اجرای نیت
واقفان نیک اندیش آنان محقق شود و هم در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید نیز گامی برداشته شود.

شهرام موحدی از دیده نشدن این نهاد در این طرح مهم انتقاد کرد و افزود :تحول نظام سالمت ،طرحی خوب
در نظام اسالمی است؛ اما دامپزشکی در آن دیده نشده اســت.مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان ادامه داد:
نمایندگان مجلس شورای اسالمی باید در زمینه برخورداری شبکه دامپزشکی از مزیت های طرح تحول نظام
سالمت اقدام کنند؛ زیرا این شبکه نقش انکارناپذیری در تامین سالمت و امنیت غذایی جامعه بر عهده دارد.
وی با بیان اینکه باید نقش دامپزشکی در طرح تحول سالمت پررنگ تر دیده شود ،اضافه کرد :بخشی از زیربنای
بهداشت و سالمت غذا در جامعه بر عهده دامپزشکی اســت که باید نگاه جامعی به این نهاد در بخش سالمت
بهوجود آید.وی تصریح کرد :تامین غذای سالم مهمترین عامل پیشگیری از انواع بیماریهاست و نیازمند نظارت
مستقیم دامپزشکی است و عامل بسیاری از بیماری ها نیز غذای آلوده و بیماری زاست.

اهدای خون

بهزیستی
معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان:

در ایام نوروز انجام شد؛

همسرآزاری زنان ،پنهان است
معاون اجتماعی بهزیستی اســتان اصفهان گفت:
همســرآزاری عاطفی در هر دو جنــس زن و مرد
شــیوع دارد؛ در مــردان این نوع همســرآزاری از
نوع بیتوجهی و غفلت ،بیشــتر دیده میشود؛ اما
همسرآزاری زنان به دلیل مسائل فرهنگی چندان
مطرح نمیشود و در اکثر موارد پنهان است.مجتبی
ناجی اظهار کرد :اورژانس اجتماعی در قالب تماس
حضوری و تلفنی بــه مراجعان خودمعرف یا ارجاع
شــده از طرف ارگانها ،مردم و مراجــع قضایی و
انتظامی پاسخگوســت.وی در خصــوص اقدامات
الزم برای زنان خشــونتدیده افزود :به طور خاص
یک مرکز تحت عنوان «خانه امن» تحت پوشــش
بهزیستی اصفهان برای این زنان درنظر گرفته شده
است.معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان با
بیان اینکه زنانی که دچار مشکالت حاد هستند به
این مراکز ارجاع داده میشوند ،تصریح کرد :در همه
موارد هر زن خشــونت دیدهای از همسر یا خانواده
خود جداسازی نمیشــود و در موارد خفیف تنها
سعی بر ارجاع زوجین به مراکز مشاوره زوجدرمانی

آتش نشانی

معاون ترافیکی پلیس راهور تهران بزرگ گفت:
استفاده از تلفنهمراه حین رانندگی  ۱۰۰هزار
تومان جریمــه نقدی خواهد داشت.ســرهنگ
مجید رضایی (معــاون ترافیکــی پلیس راهور
تهران بزرگ) اعالم کــرد :اســتفاده از موبایل
حیــن رانندگی باعــث کاهش تمرکــز راننده،
کاهش چشــمگیر توجه به جلو و افزایش زمان
عکسالعمل بهموقع راننــده در مواجهه با خطر
و نهایتا بــروز حادثه و تصادف میشــود .معاون
ترافیکی پلیس راهور افزود :استفاده از تلفنهمراه
حین رانندگی نه تنها در کشور ما؛ بلکه در سایر
کشــورهای جهان نیز تخلف رانندگی محسوب
می شــود و ممنوع اســت .الزم به ذکر است در
تخلفات راهــور ،اســتفاده از تلفنهمراه حین
رانندگی مشمول  ۱۰۰هزار تومان جریمه نقدی
اســت و در ســرعتهای باالی  ۶۰کیلومتر بر
ســاعت نمره منفی نیز به راننــده تعلق خواهد
گرفت.

5

استقرار بیش از ۱۰۰
دستگاه خودروی سبک
و سنگین در اهواز

ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

و خانوادهدرمانی است تا اگر همسر آزارگر اختالالت
روانپزشــکی دارد ،تحت درمان قرار بگیرد.وی با
بیان اینکه مراجعه موارد حــاد آمار چندان باالیی
ندارد ،اظهار کرد :به طور متوســط حدود پنج نفر
در ماه به خانه امن ارجاع داده و به شــکل اقامتی
پذیرش میشوند که این افراد همگی در معرض یا
تکرار خشونت بودهاند که با دستور قضایی در خانه
امن پذیرش میشوند.

افزایش  5درصدی اهداکنندگان خون در اصفهان
مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان گفت :در ایام
نوروز بیش از  4هــزار و  500نفر جهت اهدای خون
به مراکز انتقال خون استان اصفهان مراجعه کردند
که نسبت به سال گذشــته  5درصد افزایش داشته
است.مجید زینلی با اشــاره به استقبال خوب مردم
اصفهان از پویش عیدانه « ســرخی تو از من» که از
 15اسفندماه سال  97تا  15فروردین ماه  98اجرایی
شده بود ،اظهار کرد :در این مدت مراکز انتقال خون
اســتان اصفهان ،میزبان مراجعه کنندگان بودند و با
کمک و اســتقبال خوب مردم ،مرکز انتقال خون با
کمبود خون مواجه نشد.مدیرکل انتقال خون استان
اصفهان در ادامه افزود :در ایام نوروز یعنی از روز اول
فروردین تا پایان روز  15فروردین ماه ،بیش از  4هزار
و  500نفر جهت اهدای خــون به مراکز انتقال خون
استان اصفهان مراجعه کردند که از این تعداد  3هزار و
 700نفر موفق به اهدا شدند و نسبت به نوروز گذشته
 5درصد افزایش مراجعهکنندگان را شــاهد بودیم؛
همچنین بیشترین اهداکنندگان ما مربوط به مرکز
میدان خواجو بود و پس از آن به ترتیب مراکز کاشان،

مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت:تعداد
ماشین آالت امدادرسانی در منطقه اهواز افزایش یافته و در حال حاضر بیش از
 ۱۰۰دستگاه خودروی سبک و سنگین در این منطقه فعالیت دارد.محسن گالبی
با بیان اینکه نیروهای آتش نشانی و خدمات شهری شهرداری اصفهان در قالب دو
شیفت کاری برای امدادرسانی و استحکام بخشی به سیل بندها در اهواز فعالیت
دارند ،اضافه کرد :اکیپهای غواصی و قایقرانی ماموریت حمل نانهای پخت شده
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نجفآباد ،شهرضا و خوانسار بودند.وی در پایان با اشاره
به وقوع سیل و مناطق ســیلزده کشور ،خاطرنشان
کرد :با توجه به اینکه اصفهان ،استان معین لرستان
و خوزســتان اســت ،به محض اینکه از این مناطق
سیلزده اعالم نیاز خون یا فرآوردههای خونی شود،
ما این آمادگی را داریم که خون و فرآوردههای خونی
را برای آنها ارسال کنیم ولی در حال حاضر هیچگونه
درخواستی از ما نداشتند.

در قالب سخنرانی یا پوسترانجام شد؛

ارائه۴۰مقاله در کنفرانس
اینترنت اشیا وکاربردها

دبیر علمی کنفرانس اینترنت اشــیا و کاربردها
گفت:در سومین دوره از این کنفرانس بینالمللی
که به میزبانی دانشــگاه اصفهان برگزار میشود،
 ۴۰مقاله به شکل سخنرانی شفاهی یا پوستر ارائه
میشود.بهروز اظهار داشــت :اینترنت اشیا ،یک
مفهوم است که به واســطه فناوریهای مختلف
به یکی از مفاهیم فراگیر حوزه آی .تی مبدل شده
است.امروزه به مدد پیشرفت در تکنولوژیهای
فراهم کننده پیش زمینه این فناوری ،اینترنت اشیا
پیشرفتهای خوبی در دنیا داشته و بر این اساس
باید در کشور ما نیز از جنبه علمی و فناورانه با دقت
و سرعت به آن پرداخته شــود تا مجامع علمی و
صنعتی از پیشرفتهای این صنعت سود ببرند.وی
بیان داشت :سال  ۹۶دوره دوم کنفرانس اینترنت
اشیا با موفقیت در دانشگاه اصفهان برگزار شد و
امسال نیز کنفرانس در دو محور برگزار میشود که
تکنولوژیهای زمینهساز؛ یعنی تکنولوژیهای
حوزه ســختافزار ،شــبکه و نرم افزار در زمینه
اینترنت اشیا از جمله این محورهاست.

در جلسه هیئت رسیدگی به امور
موسسات قرآنی فرهنگی قرآن وعترت
صورت گرفت؛

صدور  30موافقت اصولی برای
متقاضیان موسسات قرآنی استان

در شهرک صنعتی را دارند؛ زیرا تردد با خودرو در این منطقه امکان پذیر نیست.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان افزود :همچنین
پمپهای کف کش و سنگین برای تخلیه آبهای سطحی مشغول کار شدند و
استحکام بخشی سیالبها همچنان ادامه دارد.وی با بیان اینکه بیش از  ۱۵۰نفر
راننده ،کمک راننده و غواص برای امدادرسانی به مردم اهواز از شهر اصفهان اعزام
شدهاند ،ادامه داد :همچنین کمکهای مردمی از اصفهان در حال ارسال است.

zayanderoud8108@gmail.com

با مسئوالن
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رییس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی اســتان گفت :در جلسه هیئت رسیدگی
به امور موسســات قرآنی فرهنگی قرآن وعترت
 30موافقــت اصولی برای متقاضیان موسســات
قرآنی در شهرستانهای اصفهان ،نایین ،کاشان،
مبارکه ،برخوار ،خمینی شهر ،فالورجان ،اردستان،
نجف آبــاد ،آران و بیدگل ،لنجان ،فریدونشــهر،
خــور و بیابانــک و گلپایگان به تصویب رســید.
حجتاالسالمابوالفضل یعقوبی با بیان اینکه پس
از انجام فرآیندهای اداری ،برای این موسســات
پروانه صادر می شــود افزود :آمــوزش عمومی،
امور فرهنگی ،آموزش تخصصی ،امور پژوهشی و
مشاوره از حوزه های فعالیت این موسسات است
که موافقت اصولی آن صادر شده است.

فوتبال جهان
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«صالح» یک بمبگذار است!
انتشار ویدئویی از دســته کوچکی از طرفداران
چلســی در مورد محمد
صــاح در فضــای
مجازی حاشیهساز
شــده اســت.به
گــزارش ،MSN
ظاهرا این دسته از
طرفداران چلسی در
شــهر پراگ ،اقدام به ضبط و
انتشــار این ویدئو کردهاند کــه بازخوردهای
منفی بسیاری در بین فوتبالدوستان در فضای
مجازی داشته است .در این ویدئو که در توییتر
مورد توجه قرار گرفته است ،آنها شعار میدهند
که« :صالح یک بمبگذار اســت» .این مسئله
جدیدترین ســوژه بی فرهنگیها در حاشــیه
دنیای فوتبال اســت .طی روزهای اخیر تروی
دینی (کاپیتان واتفورد)« ،دنی رز» و «ویلفرد
زاها» هم انزجار خود را از نژادپرستی رواج یافته
در فوتبال ،اظهار کردند .گفتنی است که پیش از
ت هم و لیورپول در فصل
این در جریان تقابل وس 
جاری لیگ برتر هم محمد صالح قربانی اعمال
نژاد پرستانه عدهای از طرفداران حریف شده بود.

پدیده بوندسلیگا
قید پیشنهاد بارسلونا را زد
لوکا جوویچ ،ستاره صربستانی در فصل جاری
بوندســلیگا درخششی
تصــور
فــوق
داشــته و پس از
لو ا ند و فســکی
بهتریــن گلــزن
لیگ آلمان محسوب
میشود .درخشش او
باعث شده تا مورد توجه باشــگاه های بزرگی
چون بارسا ،سیتی و همچنین رئال قرار بگیرد.
هرچند در حال حاضر بیشتر توجه بارسا به جذب
«گریزمان» است ولی هنوز در این باشگاه تمایل
به جذب «جوویچ» دیده می شود.پدر جوویچ
اما در مصاحبه با بیلد و در مورد شــایعات اخیر
گفت «:لوکا پیشنهادات زیادی دریافت کرده و
یکی از آنها از طرف بارسلوناست؛ اما او عالقهای
برای قبــول آن ندارد .لوکا فعــا تمایلی برای
پیوستن به بارسا ندارد؛ چرا که مطمئن نیست
بتواند دقایــق زیادی به او بازی برســد .تمایل
پسرم ،ادامه حضور در بوندسلیگاست و کسب
سهمیه لیگ قهرمانان با آینتراحت فرانکفورت».

آرسنال به دنبال خرید بازیکن
ناراضی پاریسنژرمن
آرســنال قصد دارد برای خرید «کریســتوفر
انکنکــو» هافبــک
ناراضــی  PSGدر
تابستان اقدام کند.
مسئوالن آرسنال
در مــاه ژانویه هم
مذاکراتی را با سران
پار یسنژرمن انجام
داده بودند تا او را خریــداری کنند؛ اما موفق به
انجام این کار نشــدند.البته سران تیم پاریسی
ســعی دارند تا قرارداد جدیدی را با «انکنکو»
منعقد کنند تا او را در این تیم نگه دارند ولی این
هافبک پیشنهادشان را رد کرده و اعالم کرده
که دوست دارد در لیگ جزیره بازی کند .انکنکو
در این فصل بیست بازی برای تیم توماس توخل
انجام داده است .این هافبک در گذشته هم سابقه
همکاری با اونای امری ،سرمربی فعلی توپچیها
در پاریسنژرمن را داشته است.

شکایت «کی روش» از ایرانی ها به فیفا
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در حاشیه

ده دقیقه جذاب دربی اهواز؛

پنالتی ،گل و اخراجی
بعد از گل ،شاگردان محمد علوی که اولین تجربه مربیگری اش را
تجربه میکرد برای جبران گل دوم سراپا حمله شدند و بازی شکل
درگیرانه ای به خود گرفت تا اینکه داور این دیدار ،سینا مریدی
و ایوب کالنتری را به فاصله دو دقیقه از بازی اخراج کرد .اما قائله
به همین جا ختم نشــد و این بار نوبت« مسی» از فوالد بود که از

هیجان دربی اهواز که عصر پنجشــنبه برگزار شد ،به اندازه ای
بود که ده دقیقه پایانی آن یک پنالتی ،دوگل و ســه کارت قرمز
به همراه داشت.این دیدار پربرخورد در نیمه دوم بر خالف نیمه
اول بازی چنگی به دل نمی زد؛ اما به یکبــاره با اعالم پنالتی به
سود آبی پوشان شــهر اهواز وضعیت بازی از این رو به آن رو شد.

پیشروی مدافعان استقالل نهایت استفاده را ببرد و برای بار سوم
توپ را وارد دروازه فرزین گروسیان کند و آب سردی را برعطش
گلزنی استقالل ریخته باشد .حســن ختام این ده دقیقه جذاب
هم اخطار زرد دوم «میثم شــاه مکوند زاده» بود که باعت شد تا
استقالل خوزستان  9نفره بازی را به اتمام برساند.

مچ اندازی «علی منصور» و «فرکی» در هفته بیست و پنجم لیگ؛

آهن آماده در مقابل پیکان
ذوب ِ

سمیهمصور
در چارچوب هفته بیست و پنجم رقابت های لیگ
برتر ،تیم ذوب آهن اصفهان در شرایطی عصر امروز
مقابل تیم پیکان تهران قرار می گیرد که پیروزی
این تیم در این دیدار خارج از خانه می تواند روند
شکســت ناپذیری سبزپوشــان اصفهانی در چند
هفته گذشته را تداوم بخشد .شــاگردان علیرضا
منصوریان در حالی آماده رویارویی با شــاگردان
«حســین فرکی» می شــوند که آنها توانســتند
دوشنبه شب در جریان رقابت های لیگ قهرمانان
آسیا به یک پیروزی دلچسب دست یابند و با کسب
 7امتیاز صدر نشــین گروه  Aاین مسابقات شوند.
ذوبی ها در شرایطی عنوان بهترین نماینده ایران
در دور رفت رقابت های لیگ قهرمانان آســیا را به
دست آوردند که با توجه به عملکرد ضعیف این تیم
در نیم فصل اول رقابــت های لیگ برتر ،امیدی به
کسب نتیجه در مســابقات قاره کهن نبود؛ اما آنها
با ارائه بازی های زیبا در ایــن رقابت ها نه تنها راه
خود را برای صعود به مرحلــه حذفی هموار کرده
اند بلکه در رقابت های لیگ برتر نیز جانی دوباره
گرفته و خــود را از منطقه فانوس نشــین جدول
دور کرده اند.درخشــش« امیرارسالن مطهری»
در خط حمله بــا زدن ۶گل در زمــان حدود دو
ماه ،محمدرشــید مظاهــری در درون دروازه با
ثبت ۸کلینشــیت و بازیهای قابلقبول نفراتی
چون حمید بوحمــدان ،محمدزبیــر نیکنفس،

اوساگونا ،محمد نژادمهدی ،میالد فخرالدینی و...
تولد دوبارهای برای فوالدشهریها رقم زده است.
ذوبآهن از لحــاظ بدنی وضعیــت فوقالعادهای
دارد .آنها ۴کامبک با منصوریــان زدهاند ۱۶ .گل
به ثمر رســانده و  ۱۲گل خوردهاند .این درحالی
اســت که پیش از او و در  ۱۲بازی ابتدایی فصل،
 ۱۲گل زده بودند و  ۱۷بار قفل دروازهشان باز شده
بود .در  ۱۲بازی تنها دو برد داشتند۵ .مساوی در
کارنامهشان به ثبت رســیده و  ۵بار هم طعم تلخ
شکست را چشــیده بودند؛ اما با سرمربی جدید به
۷پیروزی دست یافته اند و ۶تساوی و  ۳باخت هم

برایشان به ثبت رسیده اســت .آنها  ۴۵روز است
مقابل هیچتیمی شکســت نخوردهانــد و این یک
اتفاق بسیار مثبت به حســاب میآید .سبزپوشان
برای بازی با پیــکان از آمادگی خوبی برخوردارند.
تیــم منصوریان در تمامی خطوطــش از وضعیت
خوبی برخوردار بوده و اکثر بازیکنان در اوج آمادگی
به سر میبرند .در آن ســوی میدان تیم پیکان که
هدایت آن را حسین فرکی بر عهده دارد این روزها
چندان حال و روز مناســبی ندارد .آنها در  5بازی
قبلی خود تنها یک پیروزی داشــته و با کسب 2
مساوی و  2شکســت 25 ،امتیازی شده و در رده

دوازدهم جدول قرار گرفته اند؛ اما نزدیکی امتیازات
دو تیم و جایگاهشان در جدول موجب می شود تا
تیم تهرانی از انگیزه باالیی برای کسب پیروزی در
این دیدار و واریز ســه امتیاز این دیدار خانگی به
حسابش برخوردار باشد .دیدار تیم های ذوب آهن
اصفهان و پیکان تهران از ســخت ترین دیدارهای
هفته بیســت و پنجم لیگ محســوب می شــود؛
دیداری که می تواند در تغییر جایگاه دو تیم نقش
تاثیر گذار داشته باشد .نیاز هر دو تیم به کسب برد
موجب میشود تا این دیدار قابلیت تبدیل شدن به
یکی از جذابترین بازیهای هفته را داشته باشد.
شاگردان منصوریان که یک بازی کمتر نسبت به
ســایر تیم ها دارند و هم اکنون بــا  26امتیاز در
رده یازدهم جدول رده بنــدی باالتر از تیم پیکان
قرار گرفته اند در صــورت برتری در این بازی می
توانند خود را تا رده هشتم جدول بکشانند .برتری
ذوبیها در آمار دیدارهای دو تیــم کف ترازو را به
سمت تیم اصفهانی ســنگین می کند.ذوبآهن و
پیکان در طول ادوار لیگ برتــر  27بار مقابل هم
صفآرایــی کردهاند که در این میان سبزپوشــان
اصفهانی با  14پیــروزی ،برتری بیچون و چرایی
نسبت به تیم پیکان داشتهاند .سهم تیم پیکان تنها
 5برد بوده و  8بازی این دو تیم با نتیجه مســاوی
خاتمه یافته اســت .نکته جالب توجه این است که
ذوبآهن نزدیک به  10سال است مقابل تیم پیکان
شکست نخورده و تبدیل به گربه سیاه این تیم شده
است.

مدیرعامل پرسپولیس به دیدار وزیر ورزش میرود

شکایت «کی روش» از ایرانی ها به فیفا

هیئت مدیره جدید باشگاه پرسپولیس نخستین جلسه خود را هفته گذشته برگزار کرد تا اعضای این تیم در
جریان امور باشگاه در زمان سرپرستی «ایرج عرب» در طول چهار ماه پایانی سال  ۹۷قرار بگیرند .هیئت مدیره
باشگاه پرسپولیس قرار است جلسات هفتگی خود را بهطور مرتب برگزار کند تا امور اجرایی این باشگاه را جویا
شده و مجوزهای الزم برای هر فعالیتی را در اختیار وی قرار دهند .عرب که اکنون به عنوان مدیرعامل باشگاه
فعالیت خود را دنبال میکند ،قصد دارد دیداری را با وزیر ورزش در خصوص مشکالت مالی سرخپوشان برگزار
کند تا بتواند راهکار مناسبی را برای پرداخت بدهی پیدا کند .بدهی پرسپولیس به برانکو ایوانکوویچ نزدیک
به  ۸۰۰هزار یورو شده است .از این رو وکیل رسمی سرمربی پرسپولیس نامهای را به باشگاه ارسال کرده و از
مدیران پرسپولیس خواسته تا زمینه الزم برای پرداخت این پول را فراهم کنند.

کارلوس کی روش ،سرمربی پیشین تیم ملی ایران که  ۷سال در سمت سرمربی این تیم بوده و به تازگی
به تیم ملی فوتبال کلمبیا پیوسته است ،در تالش است تا از فدراسیون فوتبال ایران به فیفا شکایت کند.
علت اصلی شــکایت کیروش به فیفا ،تاخیر در پرداخت مطالبات اخیرش به ارزش  ۹۰۰هزار دالر بوده
است .گفته میشود فدراسیون فوتبال ایران مشــکل مالی ندارد ،اما این تاخیر به دلیل برخی مشکالت
بانکی است که در پرداخت پول کیروش در کشور ایران به مشکل برخورده است .با این حال «مهدی تاج»
از کیروش درخواست کرده تا عجله نکند ،چرا که به زودی تصمیماتی در این زمینه برای پرداخت پول
او اتخاذ خواهد شد و موانع از سر راه برداشته میشود.نایب رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا همچنین از
کیروش خواست آرامش خود را حفظ کند و به او برای پیدا کردن بهترین راه حل زمان بدهد.
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دومین خروجی استقالل در فصل نقلوانتقاالت
گمانهزنیها در خصوص بازیکنان ورودی و خروجی اســتقالل از
همین حاال بین هواداران آغاز شده اســت .پس از این که فرشید
باقری با قلم قرمز ســرمربی و مدیرعامل باشــگاه رو به رو شــد
هواداران استقالل فرشاد محمدیمهر را دومین خروجی تیمشان
میدانند.مدافع راست ســابق پارس جنوبی جم در طول دوران
حضورش در استقالل تجربهای کامال ناموفق داشت.

رکوردزنی بازیکن  ۱۹ساله
پرتغالی در لیگ اروپا
بازیکــن  ۱۹ســاله پرتغالی بــا هتتریک در
دیدار مقابل اینتراخت
فرانکفــورت در
لیگ اروپا رکورد
جدیــدی پــس
از  ۱۲ســال ثبت
کــرد .از دور رفت
مرحلــه یکچهارم
نهایی رقابتهای لیگ اروپا ،بنفیکا به مصاف
اینتراخت فرانکفورت رفته و با نتیجه  ۴بر یک
پیش افتاد .در این بــازی ژائو فلیکس ،بازیکن
جوان و  ۱۹ســاله پرتغالی موفق به هتتریک
شــد تا درخشــش قابل توجهی داشته باشد.
این هموطن کیروش با به ثمر رســاندن این
گلها ،رکورد جدیدی پس از  ۱۲ســال به نام
خود ثبت کرد .وی پس از ســرخیو آگوئرو که
در ســال  ۲۰۰۷موفق بــه هتتریک در لیگ
اروپا شــد به عنوان جوانترین بازیکن که در
این پیکارها هتتریک کــرده ،خود را معرفی
کرد.

پیشنهاد سردبیر:

مدافع پرسپولیس در کنار سیل زدگان استان گلستان

آنچه که میان محمدحسین میثاقی و عادل فردوسیپور رقم خورده ،این روزها تبدیل به یک معمای
بزرگ شده است و ذهن کنجکاو افکار عمومی به دنبال رمزگشایی جعبه سیاه فروپاشی نود ،به صورت
ناخودآگاه به سراغ زوایای کور ،آن هم در سکوت رسانهای فردوسیپور و میثاقی میرود.
برخی از هواداران نود و البته دنبال کنندگان فوتبال ایران ،به صورت خودجوش دو ویدئوی جنجالی
را از روابط فردوسیپور و میثاقی در فضای مجازی منتشر کردهاند که نشان میدهد این دو در روزهای
پایانی همکاریشان خیلی با یکدیگر روابط گرمی نداشتهاند.
در ویدئوی اول که در برنامه فوتبال  120ضبط شــده اســت ،در حضور خود میثاقی ،عادل او را جر
زنترین آدم روی زمین معرفی میکند که میثاقی با اخم و سکوت معنیدارش فضا را سنگین میکند؛
در ویدئوی دوم که در برنامه خندوانه ضبط شده اســت ،میثاقی فردوسیپور را فردی بدخلق معرفی
میکند که کار کردن با او بسیار سخت اســت و در ویدئوی سوم که جنجالیترین ویدئو هم محسوب
می شود ،میثاقی در برنامه فوتبال برتر در تماس تلفنی با مهدی تاج ،از به زبان آوردن نام برنامه نود و
عادل فردوسیپور امتناع میکند که این ماجرا واکنش تند «مهدی تاج» را در پی دارد و او به صورت
پیدرپی و با لحنی عصبانی به میثاقی میگویــد :تکرار کن! برنامه نود! نود! نــود! اما باز هم میثاقی
میگوید :بله! برنامه دوشنبه شب!
از طرفی دیگر میثاقی در این روزهای پرحاشیه برای کاســتن فضای منفی که علیه خود وجود دارد،
هیچ اظهار نظر رسمی را درباره فردوســیپور انجام نداده و حتی در مراسمی که عوامل نود و فوتبال
 120برای عادل در دوشنبه شب هفته گذشته گرفته بودند ،شرکت نکرد تا این شائبههای خاکستری
در قبال او سر به فلک بکشد!
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حسین ماهینی ،کاپیتان دوم پرسپولیس که در دربی سال گذشته
دچار پارگی رباط صلیبی شد،بســیاری از بازیهای این تیم را از
دست؛ اما اکنون آماده بازی شده و با صالحدید کادرفنی میتواند
مقابل شاگردان علی دایی بازی کند.او برای دیدار مقابل االهلی
هم به امارات رفت؛ اما در فهرســت  ۱۸نفره بــود .درحال حاضر
مصدومیت ماهینی برطرف شده و می تواند بازی کند.

عکس روز

جعبه سیاه حذف فردوسیپور و نود
از صدا و سیما پیدا شد!

zayanderoud8108@gmail.com
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سورپرایز ویژه برانکو برای هواداران پرسپولیس

مدافع باشگاه پرسپولیس در کنار سیل زدگان اســتان گلستان حاضر شد.محمد انصاری،
مدافع پرســپولیس که به دلیل مصدومیت قادر به همراهی سرخپوشان در بازیهای لیگ
قهرمانان آسیا نبوده در سکوت خبری راهی گلستان شد تا در کنار سیل زدگان این استان
باشد.
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افشاگری نیکبخت؛

بالیی که کاپیتان پرسپولیس
بر سر او آورد!
علیرضــا نیکبخت واحدی که بــا وجود کیفیت
باالی فنیاش یکی از پرحاشــیهترین بازیکنان
تاریخ دو باشگاه پرســپولیس و استقالل بود ،در
ویژه برنامه تلویزیونی شــبکه  5اقــدام به بازگو
کردن خاطراتی از ماجــرای جنجالی هواپیما و
«شیث رضایی» کرد تا زوایایی تازه از این پرونده
عجیب دیده شــود.نیکبخت در این باره توضیح
داد :تمام ایران میدانند که من از پرواز و هواپیما
میترسم ،اما شیث این مسئله را نمیدانست ،ما
برای بازی به شیراز پرواز میکردیم که در میان
راه شــیث به کابین خلبان رفته بود و از پشــت
میکروفن گفت :مســافرین عزیز نگران نباشید،
ما در حال ســقوط میباشیم!پس از شنیدن این
جمله حال من و دیگر مســافران بد شد و برایم
آب قند آوردند و در آخــر فهمیدیم که این یک
شوخی عجیب از سوی شیث رضایی بوده است
که دردسرهایی پس از پرواز برای او ایجاد شد و او
را دستگیر کردند که اگر آقای کاشانی و روابطش
نبود بدون شک شیث رضایی فردای آن روز آزاد
نمیشــد! این پرونده هنوز هم باز است و بسته
نشده است!

منهای فوتبال

قهرمانی «احسان حدادی»
در آمریکا
احسان حدادی در نخستین مسابقه خود در سال
 ۲۰۱۹در «چوالویستا»ی آمریکا توانست با پرتابی
به طول  ۶۷.۱۹به عنوان قهرمانی دست یابد .او در
اولین پرتاب رکورد  ،۶۷.۱۹دومین پرتاب رکورد
 ،۶۵.۴۵سومین پرتاب رکورد  ،۶۳.۶۶چهارمین
و پنجمین پرتاب خطا و در آخرین پرتاب رکورد
 ۶۴.۴۲را ثبت کرد .در این مسابقه ،ساموئل متیس
با رکورد  ۶۵.۰۳و جاگرس با رکــوردی به طول
 ۶۱.۷۲بعد از حــدادی در ردههای دوم و ســوم
ایستادند.حدادی در سال گذشته فصل خود را با
رکورد  ۶۸.۸۵متر آغاز کرده بود.احسان حدادی
مدتی اســت برای آمادگی در مسابقات قهرمانی
آســیایی قطر زیر نظر «مک ویلکینز» در آمریکا
تمرین میکند .مسابقات قهرمانی آسیایی اوایل
اردیبهشت برگزار خواهد شد.

تقدیر رییس فدراسیون جهانی
غواصی از ایران
آنا آرژانوا ،رییس فدراسیون جهانی غواصی گفت:
ایران در سال  2018درخشان و تحسین برانگیز
بود .نشست ســاالنه و مجمع عمومی فدراسیون
جهانی غواصی ( )CMASبا حضور ایلخان نوری،
رییس فدراسیون نجات غریق و غواصی جمهوری
اسالمی ایران و کلیه اعضای فدراسیون جهانی به
ریاســت «آنا آرژانوا» در موناکوی فرانسه برگزار
شــد .در جریان برگزاری این مجمع «آنا آرژانوا»
رییس فدراسیون جهانی غواصی در ارائه گزارش
فعالیت های این فدراسیون ضمن تقدیر و تشکر
صمیمانــه از فدراســیون ایران بــرای برگزاری
اولین سمینار دانش افزایی غواصان و مدرسان با
حضور اعضای فدراســیون جهانی و  400شرکت
کننده ،این سمینار را یکی از فعالیت های بزرگ
فدراسیون جهانی طی یک ســال گذشته عنوان
کرد و اظهار داشــت :برگزاری دوره های مدرسی
مطابق با استانداردهای  CMASنقطه عطفی در
غواصی ایــران ایجاد کرده اســت .در این رویداد
ســایر موضوعات از قبیل گزارش حسابرســان،
مجمع عمومی  ۲۰۲۰و اصلــی ترین تصمیمات
فدراسیون جهان غواصی مورد بحث و تایید قرار
گرفت.

اولین لژیونر ایرانی در مهد
دوچرخه سواری جهان
«فراز شکری» مرد شــماره یک کوهستان ایران،
مزد زحمات خود را در ســال  97گرفت و به لیگ
ایتالیا راه یافت.کاپیتان تیم ملی دوچرخه سواری
کوهستان طی قراردادی دو ســاله به تیم مطرح
 giant_liv_polimedicalکشــور ایتالیــا
پیوست .این قرارداد چند روز قبل به امضا رسید و
کاپیتان شکری رسما کار خود را با این تیم ایتالیایی
آغاز کرد .او که یکی از شانس های کسب سهمیه
المپیک  2020توکیو محسوب می شود ،تمرینات
خود را با تیم جدیدش آغاز و رســما اولین حضور
خود را با پیراهن این تیم ایتالیایی در یک مسابقه
داخلی تجربه کرد.
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چهره ها

برپایی  4موکب در اصفهان برای
ک به سیلزدگان
دریافت کم 
در نشست هماهنگی تشکلهای مردمی اصفهان
مقرر شد  4موکب در نقاط مختلف شهر اصفهان
با عنوان هیئتهای مذهبی بهمنظور انســجام و
هماهنگی دریافت کمکهای مردمی به مناطق
سیلزده برقرار شود.
نشست هماهنگی تشــکلهای مردمی اصفهان
با محوریت خدماترســانی به مناطق سیلزده
با حضور مســئوالن هیئات اصفهان و همچنین
موکبداران اربعین حســینی برگزار شد .در این
مراسم حجتاالسالم رحمتا...عروجی ،مدیرکل
جدید سازمان تبلیغات اسالمی استان اصفهان
گفت :حضور مســئوالن هیئتها و موکبداران
در این جمع بهمنظور عملیاتی کردن،یکهمت
بزرگ است که وظیفه مســلمانی خود را انجام
داده و فرصت پیشآمده را غنیمت بدانند؛ چراکه
ما بیش از افرادی که گرفتار در ســیل هستند،
نیازمند کمک به آنها هســتیم تا بتوانیم اسباب
عاقبت به خیری خود را فراهم کنیم.
وی در ادامه با اشارهاینکه استان اصفهان بهعنوان
معین استان لرستان مشخصشده است ،تصریح
کرد :هدف از برگزاری این جلسه برپایی موکبی
عظیم به نــام حضــرت سیدالشــهدا(ع) برای
خدماترسانی به آســیب دیدگان حوادث اخیر
در عرصههای مختلف اســت تــا همانطور که
در اربعیــن نــام اصفهــان درخشــیده ،ایــن
درخشــندگی همچنان تأللو داشــته باشــد و
ســبب روشــنی چشــم همه مردم بهخصوص
مردم اصفهان و شــادی امام زمان (عج) و رهبر
انقالب شود.

 ۶موکب از خمینیشهر
در اهواز مستقر میشود
مســئول هماهنگی موکبهای خمینیشهر در
خوزستان گفت ۵ :کامیون مواد غذایی و وسایل
طبخ غذا برای ســیلزدگان از خمینیشــهر به
خوزستان اعزام میشود.
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مسئوالن اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان می گویند تالش های این اداره نتيجه داد؛

حدیث زاهدی
طی بررســیهای انجام شــده توســط سازمان
جنگلهــا ،بیــش از  ۲میلیــارد مترمکعــب از
سیالبهای اخیر با اجرای فعالیت های آبخیزداری
و آبخــوانداری کنترل و پس از تعدیل ســیالب
بــه درون آبخوانها هدایت شــده اســت .جهت
افزایش سطح آب ســفرههای زیرزمینی و کاهش
مخاطرات سیل ،نیازمند انجام عملیات آبخیزداری
در ۱۲۵میلیون هکتار از اراضی کشور هستیم که
از گذشــته تا به امروز ،بهروری ۲۷میلیون هکتار
صورت گرفته است.
در هميــن راســتا اداره كل منابــع طبيعــي و
آبخيزداري استان اصفهان طي بازديدي يك روزه،
ثمره تالش هاي اين سازمان كه با احداث بندهای
آبخیزداری تاثیر زیادی در جلوگیری از ســیالب
داشت را به معرض ديد خبرنگاران گذاشت.
در حاشــيه اين بازديد حمید لیاقتی ،رییس اداره
مهندســی و مطالعــات اداره کل منابــع طبیعی
استان اصفهان با اشاره به نحوه آبگیری طرحهای
آبخیزداری شهرستان مبارکه و بررسی تاثیر اجرای
پروژههای آبخیزداری در جلوگیری از خســارت
سیالبها و کنترل روان آبها ،یکی از پروژههای
مهم آبخیزداری را اجرای بند در مسیر رودخانهها
دانست و اظهار کرد :کنترل سیالب ،رسوبگیری،
حفظ بســتر رودخانه و تغذیه چاههــا و قنوات از
تاثیرات احداث بندهاست.
لیاقتی ادامه داد :حــدود 10/5میلیون هکتار کار
اجرایی و 2/5میلیون هکتار کار مطالعاتی در زمینه
احــداث بندهای خاکی پخش و کنترل ســیالب
توسط این اداره کل انجام شــد .در حوزه شهرضا
که در نقطه خروجی سیالب قرار داشت ،مطالعات
آبخیزداری صورت گرفت؛ امــا برای ایمنی کامل
این شهر نیاز به مطالعه ،کار اجرایی و تامین اعتبار
است.
وی ،با اشاره به  20سال خشکسالی و فرونشست
زمین تصریــح کرد :بعد از این مدت خشکســالی
و شرایط نامناسب پوشــش گیاهی با فرو نشست
زمین مواجه می شــویم و به دنبال آن  ،روان آب
اتفاق می افتد و اکنون اســتان هم از نظر پوشش
گیاهی و فرو نشســت زمین در معرض خطر قرار
دارد.

«اصفهان» در امان از سیل

رییس مطالعات مهندسی اداره کل منابع طبیعی
و آبخیــزداری اصفهان ادامه داد :اگــر طبیعت از
بین برود دیگر اصالح پذیر نیســت و باید با اجرای
پروژههای اساسی به سمت حفظ جنگل ها و مراتع
و منابع طبیعی حرکت کنیــم؛ چراکه ایران جزو
کشــورهای با فرسایش خاک باالســت و تخریب
پوشش گیاهی علت اصلی فرسایش خاک است.
وی ،در خصوص بند باغ ســرخ که یکی از بندهای
آبگیری شده شهرضاست ،گفت :این پروژه با 300
هکتار مساحت در ســال  72به عنوان بند پخش
ســیالب در خروجی رودخانه زر چشمه شهرضا
احداث شــد و با مهار آب و کنترل سیالب ،آب به
سمت تاالب گاو خونی جریان دارد.
لیاقتی تاکید کرد :بندهای خاکــی عالوه بر مهار
سیالب و رسوب گیری روان آبها  ،تغذیه مصنوعی
برای سفره های زیر زمینی است که باعث می شود

چاه ها و قنوات پر شوند.
وی با اشاره به  17حلقه چاه عمیق و  27قنات در
شهرضا ادامه داد :با آبگیری شدن بندها این چاهها
و قنوات تغذیه شــده و قنات های قدیمی و چند
طبقه دوباره جان گرفتند.
در ادامه رییس اداره منابــع طبیعی و آبخیزداری
شهرستان مبارکه نیز از آبگیری دو بند آبخیزداری
طالخونچــه ،نهچیر و حوضچه فلفلــی خبر داد و
گفت ۲۰ :طرح آبخیزداری مکانیکی و بیولوژیکی
در مبارکه صورت گرفت که نیمی از آن بر رودخانه
شــور به اجرا گذاشته شــد و با بارش های اخیر و
آبگیری بندهــا ،تغذیه چاه ها و قنوات این شــهر
را رقم زد.کســری طاهری اضافه کرد :دو رودخانه
اصلی شور که  23کیلومتر و رودخانه زاینده رود که
 21کیلومتر آنها در حوزه استحفاظی شهر مبارکه
قرار دارند ،باعث شــد که موضوع آبخیزداری در

اولویت قرار بگیرد.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان
مبارکــه افزود :مــا عالوه بــر انجام پــروژه های
آبخیزداری مکانیکی ،انجام پروژه های آبخیزداری
بیولوژیکی را هم در دستور کار داریم .در این راستا
برای باال بردن حجم پوشــش گیاهی110 ،هکتار
کشت گیاه بادام «اسکوپاریا» را از سال  71انجام
دادیم که این گیاه سبب حفظ خاک ،ذخیره سازی
آب و پاکیزگی هوا می شود.
با توجه به بررســی های انجام گرفته از اسفند ماه
سال گذشــته تاکنون به طور میانگین  90درصد
طرح های آبخیزداری اســتان آبگیری شده و این
بارندگی ها باعث شــد  150ســازه از طرح های
آبخیزداری و آبخوان داری این استان آبگیری شود
که با اجرای این طرح ها  150میلیون متر مکعب
سیالب کنترل شده است.

شهردار اصفهان از آغاز بخشی از عملیات عمرانی رینگ حفاظتی شهر خبر داد:

استارت بزرگترین عملیات عمرانی اصفهان

رضا شــرعیزاده با اشــاره به اعزام موکبهای
خمینیشهر به استان خوزســتان اظهار داشت:
شهرستان خمینیشــهر اقدام به برپایی موکب
طبخ و عرضه غــذای گرم در اهــواز برای مردم
ســیلزده کرده اســت .وی افزود :در این راستا
 5کامیون شــامل  10تن برنــج 2 ،تن حبوبات،
مقادیر زیادی کنســروجات ،قند ،شکر ،چای و
وســایل طبخ غذا در موکب بارگیری میشــود.
شرعیزاده ادامه داد 6 :موکب از خمینیشهر در
اهواز مستقر میشوند که هر کدام بین  5تا  10روز
در آنجا به طبخ غذا میپردازند و به طور میانگین
روزانه  10هزار پرس غذای گرم به مردم سیلزده
میدهند.

 ۱۷خانه بهداشت در مناطق
سیلزده لرستان برپا میشود
رییس مرکز بهداشــت اســتان اصفهان گفت:
مقدمات برپایی  ۱۷پایگاه خانه بهداشت توسط
مرکز بهداشت استان اصفهان در مناطق سیلزده
لرســتان انجام شــده و به زودی به بهرهبرداری
میرسد.
کمال حیــدری ،با اشــاره به تخریــب تعدادی
خانههای بهداشــت در لرســتان اظهار داشت:
سیل ،خسارات زیادی به لرســتان وارد کرده و
از جمله تعدادی از خانههای بهداشت روستایی
را نیز از بین برده اســت .وی افــزود :از آنجایی
که اصفهان ،معین اســتان لرســتان است ،در
این راستا بنا به دســتور وزارت بهداشت ،مرکز
بهداشت اســتان اصفهان اقدام به برپایی پایگاه
خانه بهداشــت در لرســتان کرده است .رییس
مرکز بهداشت استان اصفهان با بیان اینکه برپایی
 17پایگاه خانه بهداشــت در لرستان در دستور
کار اســت ،گفت :مقدمات این کار انجام شده و
به بهرهبرداری خواهد رسید .حیدری ادامه داد:
تیمی از مرکز بهداشت استان اصفهان برای مطلع
شدن نیازهای مهم سیلزدگان و درخواست آن
اقالم در لرستان حضور یافتند و تیم دیگری نیز به
زودی راهی خوزستان میشود تا اقدامات الزم را
انجام دهند.
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شهردار اصفهان در برنامه رادیویی «شهر پرسشگر شهردار پاسخگو»
با اشاره به فعالیتهای شهرداری در نوروز  ۹۸در اصفهان اظهار کرد:
به طور کلی یک میلیون و  ۲۵۸هزار نفر در ایام نوروز در شهر اصفهان
اقامت داشتهاند که این آمار مربوط به هتلها ،میهمانپذیرها ،سالنها،
باغ فدک و مدارس اســت ،البته تعدادی از مســافران کــه در منزل
اقوام و آشــنایان و یا میهمانسراهای شــرکتها و سازمانها سکونت
داشتهاند نیز در آمار لحاظ نشــده است.قدرت ا ...نوروزی در خصوص
فعالیت های شهرداری اصفهان در مناطق ســیل زده تصریح کرد :با
تالشهای سازمان آتش نشانی و با همکاری معاونت خدمات شهری

شــهرداری اصفهان در یک روز ۵۰۰ ،خانه در معرض سیالب تخلیه
شد و آبگرفتگی شدید شماری از زیرگذرهای خیابانهای خرم آباد
نیز رفع شد .اکیپ امدادرسانی در شــهر پلدختر ،الیگودرز و خرم آباد
حضور پیدا کردند ،همین طور جلســاتی با مسئوالن استانی و معاون
عمرانی اســتانداری اصفهان برگزار و از نقاط ســیل زده بازدید شد.
شهردار اصفهان افزود :تجهیزات الزم شامل  ۵۰دستگاه لودر ،کمپرس
و سایر امکانات به مناطق سیل زده اعزام شد و در روزهای بعد نیز تعداد
بیشتری لوازم و تجهیزات از طرف سازمان موتوری شهرداری اصفهان
و سازمان آتش نشانی به مناطق سیل زده لرستان اعزام شد.نورورزی

خاطر نشان کرد :در چند روز آینده بزرگترین اتفاق عمرانی در سال
جدید در منطقه  ۱۵در مســیر باغ رضوان و روبــه روی کارخانه قند
اتفاق خواهد افتاد .بعد از مذاکرات صورت گرفته با کارخانه قند و بنیاد
مستضعفان بخشی از عملیات عمرانی رینگ حفاظتی آغاز می شود.
شهردار اصفهان افزود :رینگ حفاظتی  ۷۸کیلومتر بوده که  ۵۶کیلومتر
آن در شهر اصفهان قرار دارد و احداث آن جزو برنامه های بلند مدت
شهرداری است البته جدول زمان بندی تهیه شده و با احداث زیرگذر
و روگذر بزرگراه شهید اردستانی که از یک ساله پیش آغاز شده مدت
اجرای این پروژه  ۱۰ماه کاهش پیدا خواهد کرد.

موج حمایت اصفهانی ها از سبزپوشان پاسدار ارزش های انقالب اسالمی؛

ما همه پاسداریم

نرگس طلوعی
اصفهان ،دیروز عرصه حمایت یکپارچه از سپاه پاسداران انقالب اسالمی
بود؛ نهادی که هفته گذشته توســط رییس جمهور آمریکا در یک اقدام
ناشیانه در بین گروه های تروریســتی قرار گرفت و از همان لحظه موج
حمایت از سپاه در کشور بهپاخاسته شد و مسئوالن و اقشار مختلف مردم
حمایت خود را از این نهاد انقالبی اعالم کردند .مردم دیار گنبدهای فیروزه
ای نیز که از همان زمان شکل گیری سپاه پاسداران یک ارتباط ناگسستنی
با این نهاد داشته اند از این موج همگانی جا نماندند و بعد از نماز جمعه با راه
اندازی مراسم راهپیمایی ضمن محکوم کردن این اقدام آمریکا ،حمایت
همه جانبه خود را از سبزپوشان پاســدار ارزش های انقالب اسالمی به
جهانیان ابراز داشتند.مردم غیور و شهید پرور اصفهان که فرزندانشان
از همان ســالهای آغازین انقالب در راه دفاع از اسالم و سرزمین ،لباس
مقدس پاسداری را بر تن کردند و در این راه بزرگ مردانی هم چون شهید
خرازی ،شهید کاظمی ،شهید همت را به خود دیدند ،دیروز با حضور در
راهپیمایی حمایت از سپاه پاسداران نشــان دادند که همه آنها سپاهی
هستند ،همان طور که همیشه سپاهی بوده اند و این خصلت را نه تنها در
تمام سال های خون و آتش به منصه ظهور گذشته اند که همین چند ماه
پیش نیز بهترین فرزندانشان در همین لباس مقدس این بار در راه امنیت
ایران اسالمی از جان خود گذشتند.

قاب
شهر

تجدید عهد ائمه جمعه استان با نهاد انقالبی سپاه پاسداران
روز پنجشنبه نیز ائمه جمعه سراسر استان با حضور و تجمع در محل ناحیه
امام صادق (ع) اقدام «ترامپ» مبنی بر قرار دادن سپاه در بین گروه های
تروریستی را محکوم کردند .این ائمه جمعه با برتن کردن لباس سبز سپاه
با سر دادن شعارهای «سپاهی ســپاهی ،حمایتت میکنیم» و «مرگ بر
آمریکا» ضمن محکومیت این اقدام حمایت همه جانبه خود را از ســپاه
پاسداران انقالب اسالمی به عنوان یکی از نهادهای خودجوش و مردمی
جامعه اعالم داشتند.حجتاالسالم محمدرضا صالحیان ،رییس شورای
سیاســت گذاری ائمه جمعه اصفهان در این مراســم با بیان اینکه سپاه
پاسداران انقالب اسالمی منشأ خدمات و برکات فراوان برای مردم و کشور

است و برچسب تروریستی زدن بر این نیروی کارآمد که در همه صحنه ها
حضور دارد اقدامی سخیف و احمقانه است ،گفت:ما آمدهایم تا اثبات کنیم
روحانیون بیش از پیش در کنار برادران سپاه هستند و در این دیدار ،با سپاه
تجدید عهد و پیمان کردیم .سپاه نه تنها تروریست نیست بلکه در همه
صحنههایی که نظام جمهوی اسالمی به آن نیاز داشته ،حضور داشته است.
اقدام آمریکا علیه سپاه ،نشانه ضعف آنهاست
رییس حوزه علمیه اصفهان هم در دیدار با ائمه جمعه اســتان این اقدام
شیطنت آمیز اســتکبار جهانی علیه سپاه پاســداران انقالب اسالمی را
محکوم کرد .آیت ا ...حسین مظاهری در این دیدار این حرکت خصمآمیز
را اقدامی بیاثر و در راستای توطئههای قبلی دشمنان اسالم و جمهوری
اســامی توصیف کرده و گفت :تصمیم اخیر آمریکا نشانه ضعف آنان و
شکست توطئههای آنها در برابر مقاومت مردم ایران است و این توطئه نیز
مانند توطئههای  40سال گذشته آنان ،به لطف الهی و با اتحاد مسئوالن
و حضور مردم در صحنه ،خنثی خواهد شد و مکر آنان به خواست خداوند
متعال ،به خودشان باز خواهد گشــت.موج حمایت از سبزپوشان پاسدار
ارزش های انقالب اســامی افزون بر دنیای واقعی ،چند روزی است که
سرتاسر فضای مجازی را در برگرفته است و ایرانیان با هشتگ های «من
یک ســپاهیام»« ،همه ما حاج قاســمیم» و «همه ما پاسداریم» اقدام
دشمنانه رییس جمهور آمریکا را محکوم کرده اند.

یادواره امیر صیاد شیرازی در گلستان شهدا
یادواره امیر سپهبد شهید علی صیاد شیرازی و چهلمین روز شهدای مردم یار هوانیروز

عصر پنجشنبه ۲۲ ،فروردین  ۹۸در گلستان شهدای اصفهان برگزار شد.
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اخبار
معاون خدمات شهری شهرداری
اصفهان:

چاههای جذبی به کمک دفع
آبهای سطحی میآیند
معاون خدمات شــهری شــهرداری اصفهان از
آمادگی آتش نشــانی ،معاونت خدمات شهری
و نیروهــای مناطــق  ۱۵گانه شــهرداری برای
بارشهای پیش رو در شــهر اصفهان خبر داد و
گفت :تقسیم بندی وظایف بین این بخشها در
ستاد مدیریت بحران صورت گرفته است.
حســین امیــری ،بــا بیــان اینکه بر اســاس
پیشبینیهای هواشناســی ،احتمال بارشهای
شدید در برخی شهرهای کشور از جمله اصفهان
طی روزهای آینده وجود دارد ،در مورد آمادگی
شــهرداری اصفهان در این زمینــه ،اظهار کرد:
در حال حاضر ســتاد مدیریت بحران فعال شده
و ســازمان آتش نشــانی شــهرداری اصفهان با
 ۲۴ایستگاه برای امدادرســانی هماهنگ است
تا نیروهای این ســازمان به همراه تجهیزات در
آبگرفتگی واحدهای مسکونی و تجاری وارد عمل
شوند .امیری ،با اشــاره به اینکه مادی های شهر
اصفهان یکی از راه های مهــم برای مدیریت آب
جاری در شهر است ،اظهار کرد :در سیالب اخیر
شــهر اصفهان از طریق مادی ها قادر به مدیریت
سیالب بودیم که با توجه به اهمیت این مکان ها
گلوگاه هایی که در مسیر مادی ها در گذشته ایجاد
شده است را برطرف خواهیم کرد .وی عنوان کرد:
همچنین چاه های جذبی سطح شهر نیز در مدار
استفاده قرار خواهد گرفت تا آب های سطح ناشی
از بارش باران را جذب و مانع آبگرفتگی شود.

مدیرعامل سازمان آتشنشانی و
خدمات ایمنی شهرداری خبر داد:

فعالیت دو شیفته نیروهای
شهرداری اصفهان

مدیرعامل ســازمان آتشنشــانی و خدمات
ایمنی شــهرداری اصفهان گفت :هیچ یک از
مناطق شهر اهواز زیر آب نرفته است و نیروهای
شــهرداری اصفهــان ،رفــع آبگرفتگیها و
استحکام بخشی به ســیل بندها را در دستور
کار دارند .محسن گالبی ،در خصوص آخرین
وضعیت امدادرســانی نیروهای شــهرداری
اصفهان در اهــواز اظهار کرد :تعداد ماشــین
آالت امدادرسانی دراین منطقه افزایش یافته
و در حال حاضر بیش از  ۱۰۰دستگاه خودروی
سبک و سنگین در این منطقه فعالیت دارد .وی
با بیان اینکه نیروهای آتش نشــانی و خدمات
شهری شــهرداری اصفهان در قالب دو شیفت
کاری برای امدادرســانی و اســتحکام بخشی
به ســیل بندها در اهواز فعالیت دارند ،اضافه
کرد :اکیپهای غواصــی و قایقرانی ،ماموریت
حمل نانهای پخت شده در شهرک صنعتی را
دارند زیرا تردد با خودرو در این منطقه امکان
پذیر نیست.

معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان
اعالم کرد:

افزایش  ۳۷درصدی درآمدها
در سال ۹۸
معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان گفت:
بودجه شــهرداری اصفهان در سال جاری ۳۷
درصد افزایش یافته است؛ لذا باید نسبت به سال
گذشته  ۳۷درصد افزایش درآمد داشته باشیم.
مرتضی طهرانی اظهار کرد :بودجه ســال ۹۸
شهرداری اصفهان با  ۳۷درصد افزایش نسبت
به سال گذشته مراحل قانونی خود را طی کرده
و به تصویب شورای شهر ،تایید نماینده دولت
و فرمانداری رسیده اســت .وی افزود :افزایش
 ۳۷درصدی بودجه ،یعنی باید نســبت به سال
گذشته  ۳۷درصد افزایش درآمد داشته باشیم،
البته غیرمنتظره نیســت چون بهای خدمات
به همین نسبت برای شــهرداری گرانتر تمام
خواهد شد.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی
اصفهان و حومه:

قیمت بلیت اتوبوسهای
شهری افزایش یافت

مدیر عامل شــرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان
و حومه گفت :با توجه به افزایش  ۴۰درصدی
هزینههای مربوط به حمل و نقل از جمله هزینه
تعمیرات ،نگهداری و حقوق پرسنل ،نرخ بلیت
اتوبوسها با مصوبه شورای اسالمی شهر از ۲۰
فروردین ماه افزایش یافت.
قدرت افتخاری اظهار کرد :همزمان با افرایش
نرخ تورم و هزینهها ،شرکت واحد اتوبوسرانی
اصفهان و حومه به منظــور تامین هزینههای
خود ،نرخ بلیت اتوبوس را افزایش داده است.
وی افــزود :افزایــش قیمــت بلیت نــاوگان
اتوبوسرانی به طور متوسط از صفر تا  ۲۵درصد
متغیر بوده و متوسط افزایش کرایهها در حدود
 ۲۰درصد است.

امام موسی کاظم علیه السالم:
هر که میخواهد که قویترین مردم باشد بر
خدا توکل کند.

روزنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و ورزشی
صاحب امتیاز :شرکت توسعه رسانه برتر زایندهرود مدیرمسئول :محمدرضا شواخیزواره جانشین مدیرمسئول :بهمن زینالدین
نشانی :اصفهان ،خیابان ارتش ،جنب پل حسین آباد ،ساختمان  ،119واحد 3
رتبه 4 :ضریب کیفی روزنامه33 :

چاپخانه :آینده

تلفن 031-36284167-8 :فکس36284166 :

آدرس :ابتدای جاده حبیبآباد -روبهروی شهرک امام حسین (ع)
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به دنیا آمدن دوقلوهایی با اختالف سنی  26روز!

آب شدن شهر یخی در چین

اختالف زمان به دنیا آمدن دوقلوها از جمله موضوعاتی است که همه دوست
دارند درباره آن اطالعاتی داشته باشند .اینکه کدام قل زودتر به این دنیای
خاکی پا گذاشته ،معموال فراتر از نیم ســاعت نمی شود ولی به تازگی یک
مادر بنگالدشــی در فاصله زمانی  26روز دوقلوش را به دنیا آورد .این مادر
 26ساله بعد از  26روز از زایمانش مجبور شد به صورت اورژانسی دوباره به
بیمارستان برود و سزارین کند! او اعالم کرد پزشکان به او نگفته بودند که
دوقلو باردار است .با انجام بررسی ها مشخص شد این زن دارای دو رحم بوده
که یکی در پشت دیگری پنهان شده و در سونوگرافی ها قابل دیدن نبود.

جشنواره مجســمههای یخی و برفی هاربین ،رویدادی زمســتانی به شمار
میآید که هر سال با موضوعی خاص در شهر هاربین استان هیلونگ جیانگ
چین برگزار میشود و بزرگترین جشنواره مجسمههای یخی و برفی جهان
محسوب میشــود .در این جشنواره ،مجسمهها و ســازههای بزرگ یخی به
نمایش درمیآیند و میلیون ها بازدیدکننده و توریست را به سوی خود جذب
میکند؛ اما با فرارسیدن فصل بهار و در حالی که هوا کم کم گرم می شود کاخ ها
و ساختمان های زیبای این شهر یخی شروع به آب شدن می کنند و در نهایت
میله های فوالدی و کابل ها و سیم های برق آن به جا می ماند.

عاشق ترین طرفدار «هری پاتر» در دنیا
کلکسیون داری ،یکی از شغل های جالب در جهان است که بعضی از افراد به آنها
اشتغال دارند و هر کس بنا به عالقه ای که دارد اقدام به جمع آوری اشیای خاصی
می کند ،مانند ویکتوریا مکلین که مجموعه ای از قطعات مربوط به هری پاتر را
گرد آوری کرده است .این مادر ســی وشش ساله انگلیسی  18سال است که در
حال جمع آوری مجموعه ای از وسایل تزیینی هری پاتر است .این طرفدار پر و پا
قرص سری کتاب های هری پاتر حاال با داشتن  3686قطعه از وسایل مربوط به
سری هری پاتر ،رکورد بزرگ ترین کلکسیون دار این مجموعه را شکسته است.

عکس روز

یادداشت
حال خوب ما نیازمند تالش برای بهتر بودن است
ساالری
رضوان
رفیع زاده
الهه
حس خوشبختی ،احساسی درونی اســت که برای هر فردی
متفاوت خواهد بود و این ما هستیم که این حس را ایجاد کرده
و میزان آن را تعیین می کنیم .هرچه میزان توقع انســان در
زندگی پایین باشد ،حس خوشبختی بیشتر خواهد شد یا بهتر
بگوییم هرچه توقع کاذب انسان ،یعنی آن دسته توقعاتی که
واقعا بود و نبودشان در زندگی فرقی ندارد ،کمتر باشد این حس
بهتر پرورش می یابد .من هم سعی کردم همین طور زندگی
کنم وتوقع خود و همسرم را در زندگی ،به صورت معقوالنه رشد
بدهم .خب باید اقرار کنم که گاهی این حس تغییر یافته؛ اما
ســعی کردم کنترلش کنم چرا که ما در ابتدای مسیر زندگی
مشترک هستیم .وقتی مشکالت بر سر راهمان قرار می گیرند،
ســعی می کنیم با یکدیگر صحبت کنیم .صبر ،ویژگی بسیار
مثبتی اســت و اعتراف می کنم که زیاد آدم صبوری نیستم؛

دوخط کتاب

بار هســتی بــر دوش
خسته ماست
بار ســنگینی بــر دوش داریم
و این بــار را حمل مــی کنیم،
خواه قدرت تحمل آن را داشته
و خواه نداشــته باشــیم .با آن
مبارزه می کنیم ،خواه بازنده
باشــیم خــواه برنده شــویم.
واقعــه هولنــاک زندگــی
سابینا فاجعه ســنگینی نبود،
بلکــه عارضه ای بــود که از
ســبکی ناشی میشــد .آنچه

بر شانه های او فرو ریخت بار
ســنگینی نبود بلکه«سبکی
تحمل ناپذیر هستی» بود.این
روزها عجیب به خداوند فکر
میکنم .عجیب غریب اســت.
زمین جــای دردناکی اســت.
حتی خداوند هم غریب است.
کجا ایســتاده ام ...مــن این
روزها تنها به روی شانه های
اوست که قدم میزنم...

«بار هستی»
میالن کوندرا

آیین خطب ه خوانی
خادمان در مسجد
مقدس جمکران
آییــن خطبــه خوانی
خادمان اعتاب مقدسه
همزمان با میالد خجسته
امام حسین(ع) و آغاز
جشــنهای اعیــاد
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همگامی حوزویان با قصه پرغصه سیل زدگان؛

اعزام همزمان 4دستگاه اتوبوس طالب داوطلب به مناطق سیل زده
در راستای همدلی با مردم مناطق سیل زده ،شامگاه سه شنبه  ۱۲۰نفر از
طالب و روحانیون و  ۵۰نفر از دانشجویان به مناطق لرستان اعزام شدند.
روزهای ابتدایی سال جدید بود که پس از سپری کردن سالی با سختی های
اقتصادی و معیشتی ،بارشهای پی در پی باران الهی نوید سالی پر از امید و
مسافرت های نوروزی خوشی را می داد؛ اما بی تدبیری و شاید غفلت برخی
مسئوالن بازهم کام مردم را تلخ کرد.
سیل ابتدا در استان گلستان و شهرستان آق قال آغاز شد و سپس استانهای
لرســتان و خوزســتان را در برگرفت؛ اما این بار هم چون سنوات گذشته،
اقشــار مختلف مردم به ویژه طــاب و روحانیون که شــاید بیش از دیگر
اقشار جامعه در مضیقه معیشــتی و اقتصادی برای خانواده خود بودند ،به
سوی خانوادههای سیل زده شتافتند تا حضور و کمک آنان مرهمی برای
دردهایشان باشد .در حقیقت ســیل خدمت به مناطق سیل زده در کشور
جاری و ساری شد .حوزه علمیه اصفهان نیز از اولین روزهای آغازین سال
جدید و بازگشایی رســمی ادارات ،اقدامات و تدابیر خود را آغاز کرد ،اعزام
مبلغین و طالب داوطلب به این مناطق کمترین کاری بود که می توانست
صورت گیرد.
هماهنگیها با نهادها و ارگانهای متولی برای حضور روحانیون و حوزویان
در مناطق ســیل آغازشــد .از روز جمعه  16فروردین مــاه  98اعزام ها با
ماشینهای سواری شخصی و یا اتوبوس ها به صورت دسته جمعی به مناطق
مختلف سیل زده کشــور یکی پس از دیگری از حوزه علیمه اصفهان انجام
گرفت.حجت االسالم سید حســین مومنی ،معاون تهذیب و تبلیغ حوزه
علمیه اصفهان در مراســم اعزام  120نفر از طالب و روحانیون به مناطق
سیل زده لرستان از مســجد امام ســجاد(ع) که با بدرقه و دعای سالمتی
آیت ا ...مهدوی برای این جهادگران همراه بود ،اظهار کرد :حضور فیزیکی
طالب و روحانیون در مناطق سیل زده از روزهای ابتدایی ایجاد این بحران
از اصفهان آغاز شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 200نفر از روحانیون و طالب حوزه علمیه
اصفهان در مناطق مختلف سیل زده کشور حضور دارند ،خاطرنشان کرد:
120نفر از طالب داوطلب مدارس علمیه و همچنین  50نفر از دانشجویان
دانشــگاه های صنعتی اصفهان و دانشــگاه اصفهان در قالــب کاروانی از

جهادگران با چهاردستگاه اتوبوس به استان لرستان اعزام می شوند .معاون
تهذیب و تبلیغ حوزه علمیه اصفهان عنوان کرد :اعزام به این مناطق تا زمان
حل مشکالت و رفع نیازمندی مردم مناطق سیل زده از حوزه علمیه اصفهان
به صورت هفتگی ادامه خواهد داشت .وی تاکید کرد :در حال حاضر تعداد
نفرات زیادی از طالب و روحانیون حوزه علمیه اصفهان به منظور تسکین
آالم مردم مناطق ســیل زده وخدمت به این مردم جهت اعزام به مناطق
ثبت نام کرده اند و این درحالی اســت که این قشر از جامعه به رغم تمامی
سختی های معیشتی و اقتصادی خود به یاری دیگرخانوادهها و هم وطنان
شتافتند و از هیچ کمک نقدی ،غیرنقدی و هم گامی خود فروگذار نکردند.
حجت االسالم مومنی خاطرنشان کرد :طالب و روحانیون جهادگر و داوطلب

کتاب
در مکتب مصطفی
کتاب «در مکتب مصطفی»؛ جستاری علمی درباره سیره تربیتی شهید مدافع
حرم مصطفی صدرزاده ،بهعنوان الگوی تربیت نیروی انسانی در تشکلهای
مردمی است که در واحد تاریخ شفاهی دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقالب
اسالمی تهیه شده است .مصاحبههای این کتاب توسط محمدمهدی رحیمی
و تحقیق و تالیف آن توسط دکتر جمال یزدانی صورت گرفته است .در مقدمه
این کتاب آمده است« :مسجد در مکتب روح ا...همیشه در این  ۴دهه منشأ
اتفاقات بزرگ بوده است .حاال سربازان روح ا...در مساجد خود صاحب مکتب
شدهاند .هرکدامشان نیازهای به روز انقالب و نظام را میشناسند و پاسخی
درخور و فعال ارائه میکننــد .کارهای روی زمین مانده نظــام را به دوش
میگیرند و گمنامانه و در غربت ،نهضــت خمینی را به پیش میبرند .نمونه
آخرینش مکتب مصطفی صدرزاده در مسجدامیرالمومنین (ع) است .مکتب
مصطفی در مســجدش ،نمونه کوچکی از مکتب حضرت مصطفی (ص) در
مسجدالنبی است .مصطفی زندگیاش وقف مسجد و کار با مردم بود .از کار
عملی تا کار امنیتی در محلهاش و در آخر تربیت و اعزام نیرو برای مبارزه با
لشکر آمریکایی در این مسیر خود جلودار و در خط مقدم است.مکتب مصطفی
در میانه میدان تقابل جبهه حق و باطل است نه صرفا در داخل مرزها ».

خبر
برای کمک رسانی و امداد به مردم مناطق سیل زده ،در قالب کاروان هایی
مشخص اعزام می شوند و هر کاروان به مدت 4روز در این مناطق مشغول به
خدمت می شود .وی ابراز کرد :بنابر دستور و توصیه اکید آیت ا ...طباطبایی
نژاد ،مدیر حوزه علمیــه اصفهان غیبت طالب و روحانیــون حوزه علمیه
اصفهان در کالس های درس که قصد حضور جهادی برای انجام خدمت را
در مناطق سیل زده دارند ،از سوی معاونت آموزش مجاز است.
معاون تهذیب و تبلیغ حوزه علمیه در پایان با اشاره به اینکه سیل به واقع
بالیی ویرانگر است و حتی میزان تخریب و آسیب آن از زلزله بیشتر است
چرا که سیل نه فقط محل اسکان چه بسا احشــام ،مزارع و باغات و حتی
زمینها و ســرمایه های افراد را به کلی نابود می کند ،گفت :ما در پیشگاه
خداوند عهد می بندیم که تا آرامش کامل مردم مناطق ســیل زده آنها را
تنها نگذاریم و همراه و همگام و همدل با هم وطنان سیل زده خود باشیم.
در ادامه حجت االسالم احمد مقیمی ،مسئول هماهنگ کننده کاروان های
طالب و دانشجویان جهت اعزام به مناطق ســیل زده گفت :اعزام مستمر
دانشجویان و طالب به مناطق ســیل زده تا پیش از ماه مبارک رمضان در
صورت اعالم نیاز مسئولین و نهادهای مسئول ادامه خواهد داشت .وی بر
جمع آوری کمک های نقدی و غیرنقدی همچون موارد بهداشتی ،خوراکی،
پتو و چادر برای ارسال به مناطق سیل زده تاکید کرد و گفت :در حال حاضر
این نوع از کمک ها بیشتر مورد نیاز مناطق ســیل زده است و باید تالش
دسته جمعی صورت گیرد.

اما از همسرم این خصلت را یاد گرفتم .نکته دیگر اینکه سعی
می کنیم هر موضوعی را که حل می کنیم  ،دیگر ســراغش
نرویم وکنارش بگذاریم .در مواردی که حل موضوع برایمان
مشکل است و شاید آزارمان بدهد ،سعی می کنیم ازآن ساده
بگذریم .چون من اعتقاد دارم وقتی هر مســئله ای را زیادی
کش بدهم زندگــی ام دچار به هم ریختگی می شــود که نه
خودمان قادر به حلش هستیم و نه کســی می تواند در حل
آن به ما کمک کند .به نظرم ما مثل دو سنگی هستیم که در
رودخانه کنار هم زندگی می کنیم ،صیقلی می شــویم و فکر
می کنم هر سنگی که بیشتر تراش بخورد قطعا جواهر درونش
نمایان تر می شود و به مرور زمان درخشــان تر و با ارزش تر
خواهد شد.
حال خوب را خودمان پرورش می دهیم .باید سعی کنیم با این
حجم زیاد تبلیغات وتقاضاهای کاذب ،توقعات خود را کنترل
کنیم .وقتی روی هر چیزی کنترل داشته باشیم ،حال خوب
سراغمان میآید .اعتقاد شخصی من این است که انسان باید
تالش کند ولی در کنار تالش به دو موضوع توجه داشته باشد،
یکی پذیرا بودن ،یعنی موقعیت هایی که پیش رو دارد را قبول
کند و دوم تالش برای بهتر شدن شرایط زندگی اش.
قطعا هر کس برای زندگی خود ،برنامه هایــی دارد ،اما نمی
توان به طور قطع گفت که این برنامه ها عملی خواهد شــد یا
خیر.
تا قبل از آشنایی با همســرم دو برنامه را دنبال می کردم؛ از
آنجایی که رشته تحصیلی ام اقتصاد بود ،برای ورود به عرصه
بورس تالش می کردم .با چند اســتاد وکارمنــد بورس هم
صحبت کرده بودم .بعد از آشــنایی با «محمدرضا» و صحبت
کردن در مورد آن ،منصرف شــدم .برنامه دومم ،کار در سپاه
محمد رســول ا(...ص) بود که بعد از ازدواج پیگیرش نشدم
چون این کار فرهنگی بود و تمام زمانم را پر می کرد .اعتقاد من
این است که زن باید مدیریت خانه را برعهده داشته باشد و این
برای شخص من انرژی زیادی می طلبید ،این مسئولیت البته
با وجود پسرم ،سخت تر هم شد.

دیدگاه

پرترهای از چهرههای تراز اول حوزه اندیشه
در «پندار»

تربیت نیروهای انقالبی بزرگترین
دستاورد هنر انقالب است

مجموعه  ۱۳قســمتی «پندار» به تهیه کنندگی محسن ناجی از ۲۴
فروردین ماه هر شب ساعت  ۲۳به بررسی جریانهای روشنفکری در
ایران میپردازد.
ناجی ،تهیه کننده و کارگردان این مجموعه در خصوص مراحل تولید این
برنامه گفت :طرح اولیه این برنامه برای مصاحبه با اندیشمندان صاحب
نظر در حوزه جریان روشنفکری دینی در سال  ۹۱مطرح شد که تولید
آن متوقف و با خواست و حمایت معینی پور ،مدیر شبکه چهار ،اکنون
تولید برنامه انجام گرفته و در حال تدوین و آماده سازی این مجموعه
است.
تهیه کننده و کارگردان این مجموعــه در خصوص محتوای «پندار»
گفت :در فصــل اول این مجموعــه که در  ۱۳قســمت در حال آماده
ســازی اســت به ســیر تاریخی جریان روشــنفکری وارد شده ایم
و از بدو پیدایــش جریان منورالفکرهــا در ایران ،خواستههایشــان،
شــرح سرگذشــت روشــنفکری از بــدو پیدایــش آن در غــرب،
تا شــکلگیری زمینههــای آن در ایــران از دوره صفویــه ،قاجاریه،
مشــروطه و دوره اول و دوم پهلــوی پرداختــه ایــم و ان شــاءا...
در فصل دوم برنامه قرار است روشــنفکری دینی را مورد بررسی قرار
دهیم.

معاون هنــری حوزه هنری انقالب اســامی درباره هفته هنر
انقالب و دســتاوردهای عرصــه کالن هنــر و فرهنگ انقالب
اسالمی گفت :انقالب اسالمی ایران رخدادی عظیم بود که طی
چهار دهه دستاوردهای بسیاری را در همه عرصهها به ارمغان
آورده و عرصه فرهنگ و هنر نیز از این رخداد جدا نبوده است.
از همین رو میتوان کادرســازی و تربیت نیروهای انقالبی را
بزرگترین دستاورد هنر انقالب اسالمی قلمداد کرد .مجدالدین
معلمی افزود :در عرصه فرهنگ و هنر انقالب اســامی تربیت
نیرو سبب میشود که شکافهای نســلی رقم نخورد و انقالب
در تفکر نسل جوان نیز ساری و جاری باشــد .ما باید حضور و
اثربخشی هنر انقالب را در همه اقشار تقویت کنیم .استعدادها را
کشف و برای افزایش ظرفیت این مسیر متعالی ،تربیت نیروها،
دیده شدن آثار و برجستهسازی اتفاقات و رویدادهای فرهنگی
تالش کنیم .معلمی درباره مکتب هنر انقالب نیز گفت :عدهای
میگویند که هنر انقالب را نمیتوان یک مکتب هنری قلمداد
کرد .من اعتقاد دارم که هنر انقالب قطعا یک مکتب است و در
این مکتب دستاوردهای بسیار زیادی به شکوفایی و درخشش
رسیده است.

