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گالری امروز/ مدیا: عکس
مکاشفه   حضرت زرد دیواری

۲۳ فروردین  الی ۱۶ اردیبهشت

روز جوان؛
 مهم نیست چند سالمونه 

 همین که  سرحال و  امیدوار 
باشیم یعنی جوونیم!
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 سالم به فصل نوبرانه های دست نیافتنی!
دقیقا قیمت ها به ریال است یا به تومان؟

  وقتی تماس یک کودک اصفهانی چراغ یک تغییر بزرگ را در اورژانس کشور روشن می کند؛

تماس جادویی

3

5

اجرای طرح »بهار مهربانی« 
برای کودکان مناطق سیل زده

سرپرست کتابخانه های عمومی استان 
خبر داد:

5

 ذوب آهن- پرسپولیس؛

 ترمز سرخ پوشان تهرانی در 
فوالد شهر کشیده می شود؟

 برای رونق مسکن
 باید دولت کمک کند

رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان:

3

6

ارشد نظامی آجا در استان های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری در 
نشست خبری با اصحاب رسانه مطرح کرد:

ارتش در سخت ترین لحظات در کنار مردم بوده است
 اتحاد و هم بســتگی میان نیروهای ارتش و ســپاه، محور کلیدی صحبت های 
فرماندهان ارتش اســتان اصفهان در نشست خبری آنها با اصحاب رسانه بود که 
صبح دیروز به مناسبت فرا رسیدن 29 فروردین ، روز ارتش جمهوری اسالمی در دفتر فرماندهی 
مرکز آموزش توپخانه و موشک های شهید صیاد شیرازی برگزار شد. آنها در این جلسه با بیان اینکه 

صفحه   7دشمنان انقالب هرگز نمی توانند میان نیروهای مسلح ایران تفرقه بیندازند....

زندانی ها   
کارگردان:مسعود ده نمک

پردیس ساحل/ پردیس چهارباغ
سیتی سنتر اصفهان

میالد حضرت علی اکبر)ع( و روز جوان را تبریک می گوییم 

گالری اکنون
فرگشت / مدیا: طراحی

 ۲۳ فروردین الی ۴ اردیبهشت

در اصفهان هم قیمت ها اگر چه به شوری تهران نیست؛ اما نمی توان آلوچه یا چغاله های ارزان قیمت هم پیدا کرد

گوییممبارک
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با باال گرفتن اختالفات میان عربســتان و ایران، از 
چهره ها و شخصیت های سیاسی زیادی به عنوان 
میانجی روابط ایران با غرب و برخی از کشــورهای 
همســایه نام برده شده است. پادشــاه عمان یکی 
از اصلی ترین چهره هایی اســت که از ســفرهای 
او به عنــوان پیام رســانی میان ایــران وآمریکا و 
حتی عربســتان نام برده شــد. در مقطعی از زمان 
»عمران خان« هم بــه عنوان یکی از شــخصیت 
های میانجی میان ایران و عربســتان محســوب 
شــد و حاال در جدیدترین گمانه زنــی از »عادل 
عبدالمهدی« همان شخص واســطه میان ایران و 
عربستان نام برده می شود که تالش دارد به نوعی 
با آشتی ایران و عربســتان کشور متبوع خود را هم 
از کشــمکش میان این دو قدرت حفظ کند. پس 
از ســفر روحانی به عراق که در رسانه های منطقه 
بازخوردهای زیادی داشــت و یکی از پر ثمرترین 
سفرهای سیاســی روحانی شــناخته می شود و 
همچنین سفر عبدالمهدی به ایران که اندکی پس 
از این سفر برگزار شد، نشان داد که عبدالمهد ی در 
حال رایزنی و میانجی گری بین دو کشور عربستان 
و ایران است. این شــایعات حاال و در آستانه سفر 
 نخست وزیر عراق به عربســتان باز هم قوت گرفته

 است.
نقش حیاتی ایران و عربستان در عراق

واقعیت سیاسی عراق امروز این است که نمی تواند 
بدون تکیه بر همسایگان خود به ثبات برسد. چه در 
عرصه های سیاســی و چه اقتصادی و امنیتی این 
همسایگان به رغم اســتقالل سیاسی نقشی بسیار 
پر رنگ در عــراق بازی می کنند کــه در این میان 
اختالف بین ایران و عربســتان، عراق را زیر منگنه 
روابط میان این دو کشــور قرار داده است؛ اگر چه 
از ســوی دیگر رقابت این دو کشــور برای حضور 
موثرتــر در عراق چنــدان هم به ضرر این کشــور 
نیست؛ اما دیگر محدودیت ها و فشارهای هر طرف 
برای بیرون راندن کشور رقیب، هزینه های زیادی 

را به عراقی هــا تحمیل و 
دســت و پای آنهــا را در 
مراودات سیاســی بسته 
تر می کند. این مســئله 
در میان معادالت امنیتی 
پیچیده تر هم می شود در 
حالی که عــراق قاطعانه 
درخواســت ریاض برای 

پیوســتن عراق به ائتالف های منطقه ای سعودی 
را رد کرده اســت؛ اما نمی خواهد بــه عنوان مهره 
امنیتی ایران در منطقه عمل کند و از ســوی دیگر 
نمی تواند آمریکا و فشارهای این کشور برای دوری 
از ایران را نیز نادیده بگیرد. عربستان و ایران در میان 
فرقه های مذهبی و اجتماعی عراق نفوذ گسترده ای 
دارند و به همین دلیل هر نوع تعارض منافع این دو 
کشور می تواند به راحتی عراق را درگیر یک جنگ 
داخلی دیگر کند مانند آنچــه موجب ظهور و بروز 
 داعش در عراق و در بخش های ســنی نشــین آن

 شد.
آیا »عبدالمهدی« مــی تواند نقش یک 

میانجی را داشته باشد؟

با وجود اصرار رسانه های 
عربی و عراقی بر موضوع 
میانجــی گــری عــراق 
در اختالفــات ایــران و 
عربستان؛ اما رسانه های 
فرامنطقــه ای معتقدند 
ایــن کشــور کوچک تر و 
ضعیف تر از آن اســت که 
بتواند اختالفات ریشه دار و عمیق ایران و عربستان 
را حل و فصل کند به همین دلیل عراق ترجیح می 
دهد به جای میانجی یک بی طرف باشد و سیاست  
درهای باز را اجرا کند. به همین دلیل دولت عراق هم 
متناسب با فضایی که در خاورمیانه وجود دارد و هم 
مبتنی بر شــخصیت رهبرانش یعنی برهم صالح  و 
عادل عبدالمهدی سیاست در های باز را برای جذب 
همکاری کشــور های منطقه و فرامنطقه در پیش 
گرفته اســت و در این چارچوب مشاهده می  شود 
این کشــور هم روابطش را با ســایر همسایگان و 
از جمله ترکیه و عربستان ســعودی افزایش داده 
 و هــم روابط بســیار تنگاتنگ و نزدیکــی با ایران

 دارد.

عراق در عربستان به دنبال چیست؟
ســفر عادل عبدالهدی به عربســتان در راســتای 
سیاســت خارجی مبتنی بر اصل »تعامل سازنده« 
دولت کنونی عراق، انجام می شود. دولت عبدالمهدی 
از زمان به دست گرفتن زمام امور در عراق از حدود 
۷ ماه پیش تاکنون همــواره اعالم کرده که به اصل 
تعامل سازنده با تمامی طرف های منطقه ای و بین 
المللی پایبند است.این اتفاق در حالی رخ می دهد 
که طرف های منطقه ای از جمله عربستان سعودی از 
دولت بغداد انتظار دارند که برای افزایش و گسترش 
روابط و مناسبات خود با کشــورهای عربی، سطح 
و میزان روابط خود با جمهوری اســالمی ایران را 
کاهش دهد؛ مطالبه و انتظاری که هیچگاه از سوی 
دولت بغداد مورد پذیرش واقع نشــد.این مســئله 
بدان معناست که عراق اســتراتژی ایجاد توازن در 
روابط و مناســبات خود با کشــورهای خارجی در 
عرصه سیاســت خارجی را در پیش گرفته اســت؛ 
به گونه ای که به هیچ کشــوری اجازه نمی دهد که 
تقویت روابــط خود با بغداد را مشــروط به کاهش 
یا افزایش ســطح روابط آن با دیگری کند. از سوی 
دیگر نخست وزیر عراق می داند که بازسازی و ترمیم 
مشــکالت اقتصادی می تواند نقش تعیین کننده 
ای در محبوبیت حزب متبوع وی و بقای سیاســی 
او داشته باشــد به همین دلیل تالش خواهد کرد تا 
بخشی از خواسته های سیاسی عربستان را در مقابل 
تامین نیازهــای اقتصادی کشــورش تامین کند. 
همچنین عراقی ها امیدوارنــد بتوانند پروژه بزرگ 
برق رسانی عربستان به بخش هایی از عراق را برای 

تابستان پیش رو عملیاتی کنند.
در نهایت عراق به عنوان یک کشــور در ســیطره 
قدرت های اقتصادی و سیاسی عربی در خاورمیانه 
که اتفاقا روابط بســیاری از آنها با ایران نیز چندان 
حســنه نیســت تالش دارد تا بتوانــد راهی برای 
مانــدن در کنار ایــران و در عین حــال راضی نگه 
داشتن سایر همســایگان پیدا کند؛ آزمون بزرگی 
 که باید دید عادل عبدالمهدی چگونه از آن بیرون

 خواهد آمد.

شورای نظامی سودان:
نیروهایماندریمنمیمانند

شــورای نظامی انتقالی ســودان اعــالم کرد، 
نیروهای این کشــور که در ائتالف متجاوز عربی 
به سرکردگی سعودی ها مشارکت دارند در یمن 

باقی می ماند.
محمــد حمــدان دقلو خاطرنشــان کــرد: به 
تعهدات مان در قبال این ائتالف پایبند خواهیم 
بود و نیروهای ما تا زمــان تحقق اهداف ائتالف 
در آنجا باقی خواهند ماند.سودان، شریک اصلی 
در ائتالف عربی به رهبری ریاض است و هزاران 
سرباز سودانی در صفوف این نیروها می جنگند. 
این ائتالف عملیات خود را در ماه مارس ۲۰۱۵ 

علیه یمن آغاز کرد.

بیاعتناییترامپوپمپئوبه
ضرباالجلکیمجونگاون

رییس جمهوری آمریــکا و وزیر امور خارجه این 
کشور نسبت به ضرب االجل رهبری کره شمالی 
برای واشــنگتن در خصوص نشان دادن انعطاف 
بیشــتر در مذاکرات اتمی تا پایان ســال جاری 

میالدی بی اعتنایی خود را نشان دادند.
پمپئو درباره اظهارات رهبری کره شمالی گفت : 
ترامپ تشخیص می دهد تا به صورت دیپلماتیک 
به سمت جلو حرکت کند.در همین حال رییس 
جمهوری آمریــکا تاکید کرد که روابط بســیار 
خوبی با رهبری کره شــمالی دارد و توضیح داد: 
مذاکرات خوب است؛ اما نیازی نیست که به این 

سرعت اقدام کنیم. 

فعالیتتلویزیونآلماندر
ونزوئالازسرگرفتهشد

فعالیت شــبکه تلویزیونی آلمان در ونزوئال پس 
از یک روز وقفه بار دیگر از ســر گرفته شد.یکی 
از مدیران شــبکه تلویزیونی دویچه وله با اعالم 
از ســرگیری فعالیت این شــبکه تلویزیونی در 
ونزوئال اظهار داشت: اختالل یک روزه در پخش 
برنامه های دویچه وله به علت پاره ای اشــکاالت 
فنی بوده است.این در حالی است که سندیکای 
رســانه ای ونزوئال توقف پخش شــبکه آلمانی 
دویچه وله را به دستور کمیته ملی ارتباطات این 

کشور عنوان کرده بود.

»محمودعباس«آمادهدیدار
با»نتانیاهو«

وزیر خارجه تشکیالت خودگردان فلسطین اعالم 
کرد که رییس این تشــکیالت آماده دیدار بدون 
پیش شرط با نخست وزیر رژیم صهیونیستی در 

مسکو است.
»ریاض المالکی« سخنگوی تشکیالت خودگردان 
فلســطین از آمادگی محمود عباس، رییس این 
تشکیالت برای دیدار با بنیامین نتانیاهو خبر داد.  
وی در این خصوص گفت: رییس این تشکیالت 
آماده دیدار بدون پیش شرط با نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی در مسکو است.وی گفت: تشکیالت 
خودگردان با هرگونه طرح از سوی اسراییل که 
متضمن برپایی دولت مستقل فلسطین نباشد، 

مخالفت می کند.

حضورچندزندرهیئتطالبان
بهمنظوربحثدربارهافغانستان

ســخنگوی طالبان اعالم کرد برای نخســتین 
بار چند زن در هیئت طالبــان برای گفت وگو با 
مقامات آمریکا و نمایندگان دولت افغانستان در 

قطر حضور خواهند داشت.
 این گفت وگو ها بر ســر آینده افغانستان صورت 
می گیرد.ذبیــح ا...مجاهد نام ایــن زنان را اعالم 
نکرد؛ اما گفت آنها هیچ گونــه روابط خانوادگی 
با اعضای ارشد طالبان ندارند. وی ادامه داد: این 
زنان افرادی عادی هســتند که از داخل و خارج 
افغانســتان انتخاب شــده اند و حامی این گروه 

خواهند بود.

میانجی گری همسایه؟

دیدارظریفبابشاراسد
وزیر امور خارجه کشورمان که برای دیداری 
یک روزه به سوریه سفر کرده است دیروز با 
با بشار اسد، رییس جمهور ســوریه دیدار و 
گفت وگو کرد.بررســی ابعاد مختلف روابط 
دوجانبه، مهم ترین مسائل منطقه ای، بررسی 
آخرین تحوالت ابتکار آستانه و روند سیاسی 
حل بحران در سوریه، پیگیری توافقات سفر 
معــاون اول رییس جمهور اســالمی ایران 
به ســوریه از محورهای اصلی گفت وگو در 
این دیدار بــود. ظریف، در ابتــدای ورود به 
ســوریه گفت: با توجه به تحــوالت اخیر در 
منطقه به خصوص سیاســت های خصمانه 
آمریکا بعد از شکست های پی در پی سیاسی 

و میدانــی این دولت و رژیم صهیونیســتی 
از جمله اقــدام غیر قانونــی ترامپ در اعالم 
پذیرش بلندی های جوالن به عنوان بخشی 
از ســرزمین رژیم صهیونیستی و همچنین 
اعالم قدس به عنوان پایتخت این رژیم و اقدام 
ابلهانه، غیر قانونی و بی سابقه دولت آمریکا 
در اعالم کردن سپاه پاسداران به عنوان یک 
گروه تروریستی نیاز بود که تمام تالش ها در 
منطقه برای پیگیری  پیروزی های میدانی و 
هماهنگی سیاســت های کشورهای منطقه 
صورت بگیرد.در این چارچوب به سوریه سفر 
کرده ام و قرار است که در چارچوب تعامالت 
 بین الملل بعد از سوریه سفری نیز به ترکیه 

داشته باشیم.

طرحدوفوریتیمجلسبرای
تحریمشرکت»آیفون«

نمایندگان مجلس در حال تدوین طرح دو 
فوریتی برای تحریم شرکت آیفون توسط 
شــرکت های اسالمی هســتند.تعدادی از 
نماینــدگان در صحن علنی روز گذشــته 
مجلس شــورای اســالمی در حال تدوین 
طرح دو فوریتی برای تحریم شرکت آیفون 
از سوی کشورهای اسالمی هستند.رییس 
کمیســیون امنیت ملی پیش از این اعالم 
کرده بود: ۱۵ طرح بــرای مقابله با اقدامات 
آمریکا علیه ایران تدوین شــده اســت که 
به تدریج در کمیســیون امنیت ملی مورد 

بررسی قرار خواهد گرفت.

۱۰۰نمایندهمجلس
خواستارعزل»پوری

حسینی«شدند
۱۰۰ نماینده مجلــس با تذکری خطاب به 
رییس جمهور نســبت به حمایت روحانی 
و جهانگیری از رییس ســازمان خصوصی 
ســازی انتقاد کرده و خواســتار عزل وی 
شــدند.در این تذکر تاکید شــده است: با 
وجــود اینکه پرونده کیفــری در خصوص 
این خیانت بزرگ سازمان خصوصی سازی 
در واگذاری ها تشکیل شــده و آقای پوری 
حســینی ممنوع الخروج شــده است؛ اما 
متاسفانه رییس جمهور و آقای جهانگیری 
اجازه عزل وی که می تواند در آشکار شدن 
بسیاری از تخلفات در این حوزه موثر واقع 

شود را نمی دهند.

غالمعلی حدادعادل
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز با بیان 
اینکه امروز مشکل مردم جناح های سیاسی نیستند، 
گفت: مردم امروز چشــم به راه خدمت هستند که 
این مهم با همدلی و همیاری بیشتر تحقق می یابد. 
حجت االســالم محمدتقی رهبر  افزود: طیف های 
مختلف اصولگرایی همگی اعتقاد و آرمان یکسانی 
دارند؛ اما نمی دانم چرا به یــک همدلی، همیاری و 
همکاری نمی رسند. امیدواریم با تجربه هایی که در 
گذشته داشــتیم، عزیزان ما در طیف های مختلف 
اصولگرا، به واقعیت زمان توجه بیشتری داشته باشند. 
نماینده سابق مجلس شــورای اسالمی خاطرنشان 
کرد: امروز دشــمن در برابر ماست و انتظارات مردم 
باید مورد توجه قرار گیرد. اگر همه با هم باشیم، در 
انتخابات موفق تر خواهیم بود و آرامش بیشتری برای 
مردم ایجاد خواهد شد. حتی طیف های اصولگرایی 
و اصالح طلبی نیــز باید با یکدیگر متحد شــوند و 
اختالفات را کنار بگذارند. این اختالفات ریشــه ای 

نیست ولی با گذشت زمان، بزرگ تر می شود.

اصولگرایانازتجاربقبل
درسبگیرند

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز:

کافه سیاست

عکس  روز 

رژهتمرینیجنگنده
بمبافکنهایارتش

مرحله تمرینی رژه جنگنــده بمب افکن های 
نیــروی هوایی ارتش روز گذشــته برای ایجاد 
آمادگــی جهــت شــرکت در رژه هوایی ۲٩ 
فروردین، ســالروز ارتش در پایگاه شــکاری 

مهرآباد برگزار شد. 

حاشیه های شورای انقالب فرهنگی باال گرفت

پیشنهاد سردبیر:

یک عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام در 
مورد الزمه های تحقق شعار امسال گفت: بدنه 
مدیریتی کشور باید مدیریتی کارآمد، جهادی 
و با انگیزه  باشد چراکه بدنه کارشناسی دولت 
محل رجوع تولید کنندگان است. حداد عادل 
افزود: مسئوالن برای تحقق شعار سال در این 
شرایط باید با تولیدکنندگان همدلی کنند نه 
اینکه تنها پشت میز نشســته و  ظاهرا جواب 
رد به کاری  بدهند که مغایر با  قانون اســت، 
و مراجعه کننــده را مأیوس کنند. وی تصریح 
کرد: اگر هم قانون با حرف تولید کننده مغایرت 
داشــته باشــد آنها باید به رفع مشکل کمک 
کرده، تولید کننده را راهنمایی کنند و این را 
وظیفه دینی، شرعی و ملی خود بدانند. حداد 
عادل ادامه داد:  برخی در داخل ایران با تصمیم 
گیری غلط خود به این جنگ رسانه ای دشمن 

کمک کردند.

مدیراندولتیفقطپشت
میزشانننشینند

محمدجواد جمالی نوبندگانی
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

نایب رییس جبهه مردمی نیروهای انقالب درباره 
حل شدن مشــکالت مالی جمنا اظهار کرد: برای 
برگزاری مجمع عمومی جمنا مشــکل مالی داریم 
چــون درآمد خاصــی نداریم جــز آن مبالغی که 
اعضا به عنوان حق عضویت مــی پردازند. مهدی 
چمران درباره زمان برگزاری مجمع عمومی جمنا 
با هدف انتخاب اعضای شورای مرکزی جدید گفت: 
فروردین ماه را که پشت سر گذاشــتیم؛ اما زمان 
خاصی را تاکنون مشخص نکرده ایم. وی در پاسخ 
به این سوال که دفعات پیش آقای قالیباف شهردار 
بود و کمک هایی را به لحاظ برگزاری مجمع عمومی 
در شــهرآفتاب به جمنا کرد، حاال چه کار خواهید 
کرد؟ ادامه داد: خیر، همان جا هم اجاره بود و هیچ 
کمکی خاصی از طرف شــهرداری نشد. ما اول می 
خواستیم سالن وزارت کشــور را اجاره کنیم بعد 
دیدیم که جای خواب ندارند، در عوض سالن شهر 
آفتاب این امکانات را داشــت، بیکار هم بود چون 

نمایشگاهی قرار نبود برگزار شود.

قالیباف
کمکیبهمانکرد

نایب رییس جبهه مردمی نیروهای انقالب: 

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس گفت: رزمایش هایی که آمریکا در حوزه 
خلیج فارس انجام می دهــد به معنای واقعی آن 
وســیع نبوده و بلوفی بیش نیست.محمدجواد 
جمالی نوبندگانی، افزود: ســپاه پاسداران از روز 
اول تحریم بوده و بحث جدیدی نیست و این اقدام 
آمریکا صرفا جنبه تبلیغاتی دارد. ما بارها توسط 
سیستم نیروی دریایی و هوایی رهگیری هایی در 
حوزه خلیج فارس داشــتیم و خود آمریکایی ها 
می دانند، اگر بخواهند اقدامات تحریک آمیز انجام 
دهند قطعا موفق نخواهند شد. وی افزود: حدس 
من بر این است که شــاید چند نفر آدم عاقل در 
هیئت حاکمه آمریکا باشند که تجربه بیشتری 
نسبت به ترامپ داشــته باشند کمااینکه چند 
وقت پیــش برخــی ســناتورها و جمهوری 
خواهان اعالم کردند که این رفتار ترامپ نباید 

به اقدامات نظامی بینجامد.

رزمایشسنتکام
درخلیجفارسبلوفاست

پیشخوان

بین الملل

عراق در عربستان به دنبال چیست؟

شکایتاز»جانکری«بهخاطرالبیبراینجاتبرجام
یک ســازمان محافظه کار در ایاالت متحده آمریکا اعالم کــرده از »جان کری« وزیر پیشــین آمریکا 
به خاطر پیشبرد دیپلماســی ســایه برای نجات برجام به رغم سیاســت دولت ترامپ در خروج از این 
 توافق هسته ای، شــکایت می کند.ســایت »ورلد نت دیلی«، ســازمان محافظه کار » دیدبان قضایی«

 – judicialwatch – مستقر در »واشنگتن دی سی« روز دوشنبه، با صدور بیانیه ای اعالم کرده از جان 
کری به خاطر مداخله بیجا در سیاست های دولت ایاالت متحده آمریکا و به راه انداختن یک دیپلماسی 
سایه برای نجات برجام و مذاکرات با طرف های خارجی بابت نجات برجام به رغم سیاست دولت ایاالت 
متحده آمریکا برای خروج از این توافق، شکایت می کند.بر اساس اعالم ســازمان »دیدبان قضایی«، او 
همچنین با مداخله بیجا در سیاست های دولت آمریکا مشغول رایزنی با نمایندگان کنگره شد تا برجام 

را نجات دهد.

حاشیههایشورایانقالبفرهنگیباالگرفت
پس از اینکه  خبرگزاری ایرنا خبر خود مبنی بر توصیه رهبر انقالب به دو عضو شورای عالی انقالب فرهنگی، 
یعنی عزت ا... ضرغامی و رحیم پورازغدی در مورد عدم شــرکت در جلسات شورای عالی انقالب فرهنگی را 
تکذیب کرد، فارس در خبری مدعی شد از این دو عضو شورا برای شرکت در جلسه اخیر دعوتی به عمل نیامده 
است. فارس همچنین نوشت طی تماســی که خبرنگار فارس با دفتر رحیم پور ازغدی حاصل کرد، یک عضو 
این دفتر، ضمن تایید عدم این دعوت تصریح کرد: در پیگیری ها پاسخ مشخصی از سوی شورای عالی انقالب 
فرهنگی به ما داده نشد و تنها جواب دادند که دعوت نشدن آقای رحیم پورازغدی را پیگیری می کنیم همچنین 
در تماس خبرنگار فارس با دفتر عزت ا.. ضرغامی، دیگر عضو شورای عالی انقالب فرهنگی، یک عضو دفتر وی 
اظهار داشت: عالوه بر عدم دعوت از ضرغامی برای جلسه اخیر شــورای عالی انقالب فرهنگی، وی به جلسه 

شورای عالی فضای مجازی هم دعوت نشده است.

چهره ها

خرج دالر خزانه محرمانه 
است؟

نهــاد ملی حقوق بشــر 
تشکیل می شود

صدور مجوز با مقدمات

ظریف در دمشق

علیرضا کریمیان

عراق استراتژی ایجاد توازن در 
روابط و مناسبات خود با کشورهای 
خارجی در عرصه سیاست خارجی 

را در پیش گرفته است
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حذف چهار صفر از پول ملی در دستور کار دولت 
قرار گرفت

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

سهمیه بندی بنزین در سوریه 
در پی تحریم نفتی ایران

دولت سوریه برای فائق آمدن بر بحران کمبود 
بنزین و سوخت، ســهمیه سوخت خودروهای 
دولتی را از روز یکشــنبه  به نصف کاهش داده 
اســت.از اعمال تحریم های نفتی آمریکا علیه 
ایران از نوامبر ســال گذشــته میالدی – 13 
آبان ماه 1397- واردات نفت سوریه از ایران با 
مشکل مواجه شده و این کشور از ماه اکتبر سال 
گذشــته میالدی قادر به واردات نفت از ایران 

نبوده است.
ســوریه در ماه رقمی بین 2 تا 3 میلیون بشکه 
نفت از ایران وارد می کند. این کشــور روزانه 
100 هزار بشــکه نفت از ایران وارد می کند و 
تولید روزانه نفت این کشور نیز حدود 25 هزار 
بشکه اســت.ایاالت متحده آمریکا اخیرا چند 
شرکت روسی را به اتهام نقض تحریم های نفتی 
ایران و سوریه در لیست سیاه وزارت خزانه داری 

قرار داد.
 بنا به مدعای دولت آمریکا، این شــرکت های 
روســی با دور زدن تحریم ها، نفــت وارداتی 
سوریه از ایران را خریده و در اختیار این کشور 
می گذاشــتند.طی روزها و هفته های گذشته 
صف های طویلی برای بنزیــن در جایگاه های 
توزیع بنزین در ســوریه ایجاد شــده و دولت 
ســوریه مجبور شــده به خودروها به صورت 

سهمیه بندی بنزین بفروشد.
از ماه آوریل ســال جاری میالدی – دو هفته 
پیش- دولت سوریه ضمن اعمال سهمیه بندی 
20 لیتر برای هر خودرو طی 48 ساعت، قیمت 
بنزین را نیز افزایش داده اســت.کابینه سوریه 
همچنین برای حل مشــکل بنزین، به وزارت 
نفت این کشور دستور داده تا بازسازی و تعمیر 
و راه اندازی چاه های استخراج نفت این کشور 
را در مناطق تحت کنترل دولت سوریه، از سر 

بگیرد.

بازار

عینک آفتابی

طرح اصالح نظام پولی کشور؛
حذف چهار صفر از پول ملی در 

دستور کار دولت قرار گرفت
با پیشــنهاد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، 
طرح اصالح نظام پولی کشــور در قالب حذف چهار 
صفر از واحد پولی کنونی و تعریف واحد پولی جدید و 
بازنگری در اقطاع اسکناس و مسکوک در دستور کار 
دولت قرار گرفته است.براساس این طرح که در حال 
بررسی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است، واحد 
پولی ملی جدید تحت عنوان»تومان« تعریف می شود 
که هر»تومان« معادل ده هزار )10000( ریال فعلی و 
یکصد )100(»ریال جدید« خواهد بود.از سوی بانک 
مرکزی طول »دوره گذار« از»ریال« به »تومان« 24 
ماه پیشنهاد شده است و در این مدت اسکناس ها و 

سکه های قدیمی جمع آوری و جایگزین می شود.

رئیس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان:
برای رونق مسکن باید دولت 

کمک کند
رئیس اتحادیه مشــاوران امالک اصفهان  در مورد 
چشم انداز امسال بازار مســکن اظهار کرد: افزایش 
قیمت ها براساس ضابطه و منطق اقتصادی نیست و 
تقاضای کاذب در مقطعی از سال گذشته زمینه ساز 
این افزایش های ناهنجار شد، تا جایی که درخرید 
خانه بین 15 تا 20درصد و به صورت موردی تا 80 
درصد هم در اصفهان افزایش قیمت داشتیم.»رسول 
جهانگیری« می افزاید: هزینه ســاخت مسکن باال 
رفت؛ اما نه به آن اندازه که سبب این مقدار افزایش 
نرخ شود. در واقع، این افزایش قیمت ها هم عمال بازار 
مسکن را از رکود سابق خارج نکرده و بازار هنوز راکد 
است. اگرچه در برهه ای از زمان، نوسان های بازار ارز 
و سکه روی خرید و فروش خانه تاثیراتی گذاشت؛اما 
این اوضاع را نمی توان رونق بازار مسکن دانست. به 
گفته وی، برای رونق مسکن در سال 98 الزم است 
دولت با سیاست هایی به افزایش قدرت خرید مسکن 
کمک کند. دولت اگر تصمیم به ساخت وساز مسکن 
متناســب با نیازهای مردمی داشته باشد، می تواند 

رکود تورمی این بازار را به اتمام برساند. 

ارسال جایگاه سوخت سیار از 
اصفهان به اهواز

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
اصفهان گفت: با توجه به اعالم ســتاد بحران، یک 
جایگاه عرضه سوخت ســیار از این منطقه به اهواز 
جهت کمک به مناطق آســیب دیده از سیل اخیر 
ارسال شد.صادقیان خاطرنشــان کرد: با توجه به 
وقوع رخداد ســیل در جنوب و غرب کشور و لزوم 
رصد وضعیت توزیع ســوخت در مناطق آســیب 
دیده و به منظــور تامین انرژی بــرای خودروهای 
امدادی و ســوخت گرمایش هموطنــان از ابتدای 
سال جاری روزانه یک جلسه کمیته بحران در ستاد 
 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران تشکیل

 شد.
وی با اشــاره به اینکه اعضای مناطق معین در کنار 
اعضای ســتاد بحران به صورت ویدیو کنفرانس با 
این ستاد در ارتباط بودند، اضافه کرد: تصمیم های 
ستاد بحران به مناطق معین ابالغ شد که بر اساس 
آن ارســال ســوخت هوایی مظروف برای مصرف 
 بالگرد امدادی در خوزستان به اصفهان ابالغ و اجرا

 شد.

 عینک آفتابی زنانه مدل 
 Premium Red

 115,000
تومان

 عینک آفتابی زنانه کروز 
 L80-141مدل

 112,000
تومان

 عینک آفتابی زنانه کد 9 

 85,000
تومان

اســتاندار در نشســت با اعضای اتاق بازرگانی و فعاالن اقتصادی 
اصفهان با اشــاره به اینکه برای رونق اقتصادی باید شــرایط امن 
سرمایه گذاری فراهم شود، گفت: اقتصاد برپایه دستور العمل رونق 
نمی گیرد و باید در مقوله اقتصاد یک خط و مبنای واحد داشــته 
باشــیم.عباس رضایی با بیان اینکه موانع درونی و بیرونی در رشد 
اقتصادی باید درست تشخیص داده و برطرف شود، افزود: از اوایل 

خرداد بیش از یک و نیم میلیون کولر آبی راه اندازی می شوند که 
برپایه محاســبات، مصرف آب این کولرها برابر با میزان تامین آب 
تونل ســوم کوهرنگ خواهد بود که راهکار علمــی برای حل این 
میزان مصرف خودش برطرف شدن یکی از موانع است. رییس اتاق 
بازرگانی اصفهان هم در این نشســت با اشاره به اینکه بیانیه»گام 
دوم« یک پیام راهبردی برای فعاالن اقتصادی مبنی بر جوان گرایی 

در عرصه های مختلف کســب و کار است، گفت:هر چند برمبنای 
شــاخص ها وضعیت اقتصادی استان مناســب نیست؛ اما تالش 
داریم هدف گذاری های خود را دراین سال به سوی رونق تولید و 
افزایش تقاضا پیش ببریم. گلشیرازی افزود:هیچ راهی نداریم تا نگاه 
وفکرخود را در اتاق تغییر دهیم و تالش کنیم شورای گفت وگوی 

دولت و بخش خصوصی را در سال جدیدشاخص محور کنیم.

نشست با اعضای اتاق بازرگانی و فعاالن اقتصادی اصفهان؛
حمایت از کسب و کار های نوظهور و دانش بنیان

مرضیه محب رسول

چنــدی پیش بهــاره رهنمــا ویدیویی از 
آلوچه های 500 هزار تومانی در اینستاگرامش 
منتشــر کرد و با تعجب از قیمت باالی این 
میوه توصیه کرد نباید چیزهای گران بخریم. 
اگرچه این توصیه رهنما با زندگی الکچری و 
بریز و بپاش های اغلب سلبریتی ها چندان 
همخوانی ندارد؛ اما این روزها نه تنها مردم 
گران نمی خرند؛ بلکه قیمــت نوبرانه های 
بهاری آنقدر تعجب آمیز اســت که اغلب 
 افراد می پرســند قیمت ها به  ریال اســت 

یا به تومان؟
چندســالی هســت که گوجــه ســبز و چغاله در 
هفته های اول بهار قیمــت های نجومی دارد؛ البته 
در بازاری کــه پیاز و گوجه فرنگــی با جهش های 
قیمتی چنــد برابری روبه رو بوده اســت نرخ های 
چند صد هــزار تومانی برای میوه هــای کمیاب و 
پرطرفدار نمی تواند چندان هم غیر منتظره باشــد 
هر چند رییس اتحادیه میــوه و تره بار تهران گفته 
است هیچ نوبرانه ای با قیمت های 300 و 400 هزار 
تومانی در بازار عرضه نمی شود و این مسائل تنها در 
حد شایعات در فضای مجازی است. به گفته کارگر 
به دلیل موجی که ســال قبل با خبر میوه فروشــی 
پاالدیوم ایجاد شد، دیگر انتشــار این گونه خبرها 
روتین شده است؛ مانند چند هفته قبل که قیمت 
چغاله بادام را 400 هزار تومــان زدند؛ در حالی که 

این قیمت فقط 48 ساعت وجود داشت و بعد از آن 
به کیلویی 40 هزار تومان رسید و االن هم کیلویی 
15 هزار تومان به فروش می رسد. کارگر تاکید کرده 
است که در هیچکدام از میوه فروشی ها نوبرانه های 
گوجه سبز و چغاله را با این قیمت پیدا نمی کند زیرا 
همه منتظر تثبیت قیمت ها هســتند تا پس از آن 
اقدام به خرید کنند. در اصفهــان هم قیمت ها اگر 

چه به شوری تهران نیست؛ اما نمی توان آلوچه یا 
چغاله های ارزان قیمت هم پیــدا کرد  هر چند بر 
اســاس اعالم نایب رییس اتحادیه میادین میوه و 

تره بار اصفهــان، اتحادیه میوه اصفهــان نظارت و 
کنترل دقیقــی بر قیمت میوه هــای نوبرانه دارد و 
تاکنون موردی مبنی بر فــروش این محصوالت با 
قیمت گزاف مشاهده نشده است. علی مهرکش در 
مورد قیمت گذاری این میــوه ها در بازار هم گفت: 
تمام قیمت هــای میوه های نوبرانه بــا هماهنگی 
اتحادیه وارد بازار می شــود. حدود 10 روز اســت 
که مغازه داران منتظر تعیین نرخ میوه های نوبرانه 
هســتند و به دلیل اینکه می خواهیم میوه مرغوب 
با قیمت مناســب وارد بازار شود، هنوز اقدام به این 

کار نکرده ایم.وی تأکید کــرد: مثال آلوچه ای که از 
ســرپل ذهاب می آید به دلیل پیوندی بودن تلخ و 
نامرغوب است و اگر بچه ای آن را بخورد تا چند روز 
باید دل درد تحمل کنــد؛ بنابراین صبر می کنیم تا 
بهترین آلوچه ایران از آباده وارد اصفهان شود و پس 

ازتعیین قیمت در بازار عرضه شود.
نایب رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان 
از تعیین قیمت چغالــه زردآلــو و آلوچه مرغوب 
کاشــان در اصفهان خبر داد و گفت: روز گذشــته 
چغاله زردآلــو در میدان میوه و تره بــار بین 30 تا 
40 هزار تومــان و آلوچه مرغوب کاشــان کیلویی 
25 تا 30 هزار تومان قیمت گذاری شــد؛ اما اینکه 
مغازه داری از تهران باری آورده و به قیمت دلخواه 
خود می فروشد در حیطه اختیار این اتحادیه نیست.

وی افزود: از آنجایی که در برخی شــهرها مدیریت 
نادرســتی در این زمینه وجود دارد و بازرسی ها به 
صورت دقیق انجام نمی شــود، مواردی مثل اینکه 
آلوچــه ســبز در تهــران و روی گاری دوره گردها 
کیلویی 500 هزار تومان فروخته شــده، مشاهده 
می شود یا اینکه آلوســبز را به جای آلوچه به مردم 
می فروشــند.اگر چه قیمت های نوبرانه ها به سنت 
هر ساله پس از چند هفته افت می کند و متعادل تر 
می شــود؛ اما به نظر نمی رسد امسال این قیمت ها 
چندان متعادل باشــد. به خصــوص آنکه برخی از 
میوه های فصــل مانند توت فرنگی از ســیل اخیر 
 در نواحی شــمال کشــور خســارت های زیادی

 دیده است.

سالم به فصل نوبرانه های دست نیافتنی
 دقیقا قیمت ها به ریال است یا به تومان؟

نایب رییس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان ساعت اصفهان گفت: تقاضایی برای خرید ساعت در بازار وجود ندارد و 
خرید این کاال در آستانه ایام منتهی به عید نوروز نیز نزدیک به صفر بود.امیر مسعود عبداللهی طادی اظهار کرد: بسیاری 
از فروشندگان در طول روز هیچ فروشی ندارند. افزایش درصد مالیات بر ارزش افزوده و تعرفه واردات ساعت موجب 
شده است تا فعالیت واردکنندگان در این زمینه کاهش یابد و با افزایش قیمت بخواهند مالیات را از این طریق جبران 
کنند.وی افزود: تحریم های اقتصادی و نوسانات ارزی نیز بر این بازار تاثیر گذاشته و بازار ساعت در اصفهان را به حوالی 
رکود برده است، میزان حقوق دریافتی کارگران و کارمندان به گونه ای است که خرید ساعت جایی در میان مخارج آنها 
ندارد. کاالهای ایرانی نیز اگر کیفیت مناسب داشته و قابل استفاده باشند، از سوی مردم مورد استقبال قرار می گیرند.

بازار ساعت بدون 
تقاضاست

نایب رییس اتحادیه ساعت 
اصفهان:

اف
صن

ا

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: بر اساس تبصره 18 قانون بودجه، دولت قسمتی 
از هزینه تامین مالــی برخی واحدهای تولیدی را به عهده گرفته و نرخ ســود برای این بنگاه ها از 18 
درصد به 14 و 12 درصد می رسد.اســرافیل احمدیه در خصوص برنامه های سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان اصفهان در ســال »رونق تولید« اظهار کرد: پس از نام گذاری امسال به نام سال رونق 
تولید، سازمان صمت استان اصفهان نیز برنامه های خود رابرای تحقق اهداف اعالم شده از سوی مقام 

معظم رهبری، آماده کرد.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان ادامــه داد: ایجاد رونــق در تولید، حفظ 
اشــتغال و حمایت از تولید ملی، جزو اهداف اعالمی مقام معظم رهبری بوده و تالش سازمان صمت 
اصفهان نیز به عنــوان متولی بخش های صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان، تحقق این اهداف 
اســت. احمدیه در خصوص راه های ایجاد رونق تولید در اســتان اصفهان یادآور شد: سازمان صمت 
اســتان اصفهان برای ایجاد اشــتغال سه ابزار مهم ســتاد تســهیل، تبصره 18 و تالش برای کشف 
بازارهای جدیــد را در اختیار دارد و تالش می کند با رونق صادرات، مســائل مربــوط به تولید را نیز 
رفع کند.وی تأکید کرد: اصالح برخی قوانین همچنین تســهیل حضور شرکت های دانش بنیان در 
صنعت نیز دیگر ابزارهایی اســت که می توان از آن برای رونق تولید بهره برد.رییس ســازمان صمت 
اســتان اصفهان در خصوص اولویت های تولید در استان اصفهان اظهار داشــت: بیشترین مراجعان 
به ستاد تســهیل، کارگاه ها و بنگاه هایی هســتند که مسئله نقدینگی و تامین ســرمایه در گردش 
 داشــته و پس از آن، اختالف با ســازمان هایی نظیر مالیــات و تامین اجتماعی نیز جزو مشــکالت 

صنعت است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان:

سرمایه در گردش بنگاه ها با تبصره 18 تامین می شود

رییس روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان خبرداد:
استقرار نرم افزار نظرسنجی هوشمند در شرکت گاز استان اصفهان

رییس روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، از استقرار نرم افزار نظرسنجی الکترونیکی برای نخستین بار در 
شرکت گاز استان اصفهان خبر داد و گفت: در سال جاری فرآیند نظرسنجی از ذی نفعان این شرکت به صورت 
هوشمند اجرایی خواهد شد.سخنگوی شرکت گاز استان اصفهان، گفت: با در نظر گرفتن تغییرات پرشتاب در 
الگوی زندگی شهری و متناظر با آن نیاز های آحاد مردم، همچنین لزوم توجه ویژه نسبت به کیفیت زندگی و 
ارتقای آن در سطوح مختلف، شرکت گاز به عنوان متولی خدمات گازرسانی به مشترکین، می تواند از داده های 
حاصل از نظرسنجی برای تصمیم گیری بهتر و مناسب تر استفاده کند.وی، افزود: مزیت نظر سنجی الکترونیکی 
نسبت به دوره های مشابه، اخذ نظرات ذی نفعان به صورت مکانیزه و با استفاده از نرم افزار)APP( همچنین 

تحلیل نظرات و گزارش گیری به صورت آنالین است.

در بهمن ماه 14 درصد چک ها در اصفهان برگشت خورد
آمار چک های برگشتی کاهش یافت

۶42 هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر 82 هزار میلیارد ریال در بهمن ماه سال 97 در کل کشور برگشت داده شده که 
نسبت به ماه قبل از آن از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 15.7 درصد و 7 درصد کاهش نشان می دهد.در بهمن ماه سال 
گذشته، 52.7 درصد از تعداد چک های مبادله ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله 
شده است که به ترتیب با 35.1 درصد، 9.7 درصد و 7.9 درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند. 
همچنین ۶5.4 درصد از ارزش چک های فوق در سه اســتان تهران )54.3 درصد(، خراسان رضوی )5.۶ درصد( و 
اصفهان )5.5 درصد( مبادله شده که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند.  در بین سایر استان های 
کشور بیشترین نسبت ارزش چک های برگشتی بـه کل ارزش چک های مبادله شده در استان به ترتیب به استان های 
سمنان )14.8 درصد(، اصفهان و خراسان جنوبی هر یک )14.3 درصد( و مرکزی )13.5 درصـد( اختصاص یافته است.

دارای  اقتصــاد  دیکشــنری 
قابلیت هایی از جمله: 

1- قابلیــت نمایــش در دو حالت 
انگلیسی به فارسی و برعکس

2- قابلیت نمایش لغات انگلیسی به 
صورت حرف به حرف

3 - قابلیت افزودن لغت جدید
4- قابلیــت ارســال لغــات به 

نرم افزارها و پیامک
5- قابلیت حذف لغات از دیکشنری

6- قابلیت تلفظ لغات

دیکشنري اقتصاد

شن مالی
معرفی اپلیکی

آگهی مزایده
شــهرداری عســگران در نظر دارد به استناد مصوبه شــورای اسالمی شهر 
بهره برداری از محوطه بازار روز شهر عســگران را از طریق برگزاری مزایده 
عمومی و به مدت یکسال با قیمت اجاره پایه ماهیانه 10/000/000 ریال به 
متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید، لذا متقاضیان می توانند جهت خرید و 

دریافت اسناد مزایده از روز چهارشنبه مورخ 98/01/21 تا پایان وقت اداری 
روز چهارشنبه مورخ 98/02/04 به دبیرخانه شهرداری عسگران مراجعه و 
یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شــماره تلفن 427520۶1-031 تماس 

حاصل فرمایند.

م الف: 426699داود گودرزی _ شهردار عسگران 

نوبت  دوم

آگهی مزایده
شهرداری طالخونچه در نظــر دارد بر اساس مصوبه شماره 8۶1 مورخ 
97/12/27 شورای اسالمی شــهر، یک پالک زمین به شرح زیر از طریق 

مزایده به واجدین شرایط واگذار نماید.
مشخصات: 

1( پالک شماره 7 واقع در خیابان ولی عصر طالخونچه به متراژ 193/81 
متر مربع

2( مهلت دریافت اسناد: تا ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 1398/2/8 
3( نوع و مبلغ تضمین: مبلغ 29/100/000 به صورت نقد واریز به جاری 

ملی سیبا 3100003303003 به نام شهرداری طالخونچه یا به صورت 
ضمانتنامه بانکی بابت 5 درصد کارشناسی

4( نشــانی محل دریافت اســناد: طالخونچه ابتدای بلوار امام)ره( 
ساختمان شهرداری امور مالی 

5( هزینه انتشار آگهی روزنامه: به عهده برنده مزایده می باشد.
6( هزینه تهیه اسناد و نحوه تحویل آن: واریز مبلغ 218/000 ریال 
به حساب ملی ســیبا به شــماره 3100000905009 به نام شهرداری 

طالخونچه 

م الف :430137سید محمد اطیابی -  شهردار طالخونچه

نوبت  دوم
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وظیفه مسئوالن در سال »رونق تولید« سنگین تر از گذشته شده

پیشنهاد سردبیر:

فقدان سند مالكيت
1/27 نظر به اينكه سند مالكيت ششدانگ پالك ثبتي شماره : 2039 فرعي از يك اصلي 
كه درصفحه 307 دفترامالك جلد 61 به نام مرادعلي حميدي ثبت و صادر و تسليم گرديده 
است سپس بموجب سند انتقال شــماره : 63502 - 45/9/1  تمامت سه دانگ مالكيت 
خودرابه فردوس لبيب انتقال نموده اينك پريــوش خانم حميدي احدي از ورثه مرادعلي 
حميدي با ارائه درخواست كتبي به شــماره وارده 980920331897457 - 98/1/17  به 
انضمام دوبرگ استشهاديه محلي كه امضاء شهودآن ذيل شــماره 6119 - 98/1/8 به 
گواهي دفترخانه 393 - شــهرضا رسيده است مدعي است كه ســندمالكيت آن به علت 
جابجائي مفقودگرديده است ودرخواست صدورالمثناي سندمالكيت ازملك فوق رانموده 
اند لذامراتب به استنادتبصره يك اصالحي ذيل ماده 120آئين نامه قانون ثبت دريك نوبت 
آگهي مي شود چنانچه كسي مدعي انجام معامله نسبت به ملك مرقوم ياوجود سند مالكيت 
نزد خود مي باشد ازتاريخ انتشــار اين آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خودراكتبًاضمن 
ارائه اصل ســندمالكيت ياســندمعامله به اين اداره تســليم ورســيداخذنمايدتامراتب 
 صورتمجلــس واصل ســند مالكيت به ارائــه كننده سندمســتردگردد بديهي اســت

 اگرظرف مــدت مقرراعتراضــي نرســيديا در صورت اعتــراض اصل ســندمالكيت 
 ياسندمعامله ارائه نشــود اقدام به صدورســندمالكيت المثني طبق مقررات خواهد شد. 
 م الــف: 426698 موســوي رئيس ثبــت اســنادوامالك شــهرضا )191 كلمه،

 2 كادر( 
تحدید حدود اختصاصی

1/54 شــماره صادره : 1398/42/559596-1398/1/21 نظر بــه اينكه تحديد حدود 
ششــدانگ يكباب خانه پالك شماره 4483/4294 مجزی شــده از 131 فرعی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان كه طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام سبيحه صالحپور دستجردی 
فرزند محمد علی در جريان ثبت اســت و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده 
است. اينك بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد 
حدود پالك مرقوم در روز شنبه مورخ 98/02/21 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی به كليه مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ساعت 
مقرر در اين آگهی در محــل حضور يابند و اعتراضات مالكين يــا مجاورين مطابق ماده 
 20 قانون ثبت از تاريــخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد. 
م الف: 430067 قويدل رئيس منطقه ثبت اســناد و امــالك جنوب اصفهان )147 

كلمه، 1 كادر(
تحدید حدود اختصاصی

1/55 شــماره: 98/2027001149-98/1/18 چون تحديد حدود ششدانگ يكبابخانه 
پالك 7741/374 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كــه طبق پرونده به نام مهدی جعفری 
قهفرخی فرزند محمد و بنا به دستور قسمت اخير از ماده 15 قانون ثبت و  بر طبق تقاضای 
نامبرده تحديد حدود ملك مرقوم در روز سه شنبه 1398/02/24 ساعت 9  صبح در محل 
 شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به كليــه مالكين و مجاورين اخطار 
می گردد كه در روز و ســاعت مقرر در محل حضور يابند اعتراضات مجاورين و صاحبان 
امالك مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلــس تحديدی تا 30 روز 
پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده های معترضی 
ثبت معترض ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره بايستی با تقديم دادخواست 
 به مراجع ذيصالح قضايی گواهی تقديم دادخواســت را اخذ و به اين اداره تســليم نمايد.  
م الف:427688 شبان رئيس ثبت اســناد و امالك منطقه شرق اصفهان)160 كلمه، 

2 كادر(
تحدید حدود اختصاصی

1/56 شــماره: 98/2027001355- 98/1/20 چون تحديد حدود ششدانگ يكبابخانه 
شــماره پالك 3810 فرعی مفروز شــده از پالك 10393 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان كه طبق پرونده ثبتی به نام آقای جالل چوبكيــن و خانم مريم موذنی فرزندان 
رسول و اكبر در جريان ثبت اســت و رای شــماره های 139760302027008054 و 
139760302027008053 مورخه 97/08/30 از طرف هيات حل اختالف موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و 

امالك منطقه شرق اصفهان نسبت به ملك مرقوم صادر گرديده است و با توجه به اينكه 
تحديد حدود اوليه پالك اصلی فوق قانونی نبوده اســت اينك بنا به دستور قسمت اخير 
از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضــی تحديد حدود ملك مرقوم در 
تاريخ 1398/02/24 روز سه شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا 
به موجب اين آگهی به كليه مالكين و مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور يابند اعتراضات مجاوريــن و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد حدود تا سی روز پذيرفته خواهد شد و طبق ماده 86 
آئين نامه قانون ثبت معترض بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره 
با تقديم دادخواســت به مراجع ذيصالح قضايی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به اين 
منطقه ثبتی ارائه نمايد در غير اين صورت متقاضی ثبت و يا نماينده قانونی وی می تواند 
به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواســت را اخذ و به اين منطقه تسليم 
نمايد ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتی را بــا رعايت مقررات ادامه 
خواهد داد.  م الف:427584 شــبان رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه شرق اصفهان 

)282 كلمه، 3 كادر(
تحدید حدود اختصاصی

1/57 شــماره: 98/2027001353- 98/1/20 چون تحديد حدود ششــدانگ يك باب 
خانه پالك 822 فرعی از 10408 اصلی واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان كه طبق پرونده 
ثبتی به نام راضيه دهقانيان خوراســگانی فرزند رمضانعلی و محمد حيدری سنجوانمره 
فرزند عباســعلی در جريان ثبت اســت و آرای شــماره 139760302027007154 و 
139760302027007151 مــورخ 1397/7/30 از طرف هيــات حل اختالف موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت 
اسناد و امالك منطقه شرق اصفهان نسبت به ملك مرقوم صادر گرديده است و با توجه 
به اينكه تحديد حدود اوليه پالك اصلی فوق قانونی نبوده است اينك بنا به دستور تبصره 
ذيل ماده 13 قانون تعيين تكليف  و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحديد حدود ملك 
مرقوم در تاريخ 1398/2/28 روز شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
لذا به موجب اين آگهی به كليه مالكين و مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور يابند اعتراضات مجاوريــن و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد حدود تا سی روز پذيرفته خواهد شد و طبق ماده 86 
آئين نامه قانون ثبت معترض بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره 
با تقديم دادخواســت به مراجع ذيصالح قضايی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به اين 
منطقه ثبتی ارائه نمايد در غير اين صورت متقاضی ثبت و يا نماينده قانونی وی می تواند 
به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواســت را اخذ و به اين منطقه تسليم 
نمايد ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتی را بــا رعايت مقررات ادامه 
خواهد داد.  م الف:427599 شــبان رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه شرق اصفهان 

)277 كلمه، 3 كادر(
تحدید حدود اختصاصی

1/58 شماره: 98/2027001251- 98/1/19 چون تحديد حدود ششدانگ يكباب مغازه 
شماره پالك 821 فرعی مفروز شده از پالك 10408 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
كه طبق پرونده ثبتی به نام آقای عباس قنبری سواردزی فرزند غالمرضا در جريان ثبت 
است و رای شــماره 139760302027008221 مورخه 97/09/07 از طرف هيات حل 
اختالف موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در ثبت اسناد و امالك منطقه شــرق اصفهان نسبت به ملك مرقوم صادر گرديده 
اســت و با توجه به اينكه تحديد حدود اوليه پالك اصلی فوق قانونی نبوده است اينك بنا 
به دستور قســمت اخير از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحديد 
حدود ملك مرقوم در تاريخ 1398/02/21 روز  شــنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به كليــه مالكين و مجاورين اخطار می گردد كه 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد حدود تا سی روز پذيرفته خواهد 
شد و طبق ماده 86 آئين نامه قانون ثبت معترض بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض به اين اداره با تقديم دادخواســت به مراجع ذيصالح قضايی اقدام و گواهی طرح 

دعوی خود را به اين منطقه ثبتی ارائه نمايد در غير اين صورت متقاضی ثبت و يا نماينده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواست را اخذ و به 
اين منطقه تسليم نمايد سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتی را با رعايت 
مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:427503 شبان رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه شرق 

اصفهان )274 كلمه، 3 كادر(
تحدید حدود اختصاصی

1/59 شــماره: 98/2027001329- 98/1/20 چون تحديد حدود ششــدانگ يكباب 
مغازه پــالك 2 فرعی از 6234 اصلی واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان كــه طبق پرونده 
ثبتی به نام عباس رحيمی اصفهانی فرزند حســين در جريان ثبت اســت و رای شماره 
139760302027007178 مورخ 1397/8/1 از طرف هيات حل اختالف موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و 
امالك منطقه شرق اصفهان نسبت به ملك مرقوم صادر گرديده است و با توجه به اينكه 
تحديد حدود اوليه پالك اصلی فوق قانونی نبوده است اينك بنا به دستور تبصره ذيل ماده 
13 قانون تعيين تكليف  و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحديد حدود ملك مرقوم در 
تاريخ 1398/2/25 روز چهارشنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا 
به موجب اين آگهی به كليه مالكين و مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور يابند اعتراضات مجاوريــن و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد حدود تا سی روز پذيرفته خواهد شد و طبق ماده 86 
آئين نامه قانون ثبت معترض بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره 
با تقديم دادخواســت به مراجع ذيصالح قضايی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به اين 
منطقه ثبتی ارائه نمايد در غير اين صورت متقاضی ثبت و يا نماينده قانونی وی می تواند 
به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواســت را اخذ و به اين منطقه تسليم 
نمايد ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتی را بــا رعايت مقررات ادامه 
خواهد داد.  م الف:427405 شــبان رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه شرق اصفهان 

)269 كلمه، 3 كادر(
حصر وراثت

1/60 خانم معصومه سادات باقری دارای شناسنامه شــماره 373 به شرح دادخواست به 
كالسه  16/98 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان ســيد افرا باقری به شناســنامه 19 در تاريخ 97/9/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به يك پسر بنام سيد محمد حسن 
باقری به شماره شناســنامه 1120247470 متولد 1386 و يك دختر به نام مريم سادات 
باقری به شماره شناسنامه 1271501678 متولد 1372 و يك همسر دائمی به نام معصومه 
سادات باقری فرزند سيد ميرزا محمد به شماره شناســنامه 373 متولد 1353 و به غير از 
نامبردگان وارث ديگری ندارد. اينك با انجام تشــريفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
يك مرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 432707 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان فريدونشهر)161 

كلمه، 2 كادر(
حصر وراثت

1/62 خانم شهناز اكبری دارای شناسنامه شماره 57 به شرح دادخواست به كالسه  7/98 
از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عليرضا 
قدسی به شناسنامه 21 در تاريخ 97/11/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پســر به نام های 1- محسن قدسی به شماره 
شناسنامه 409 متولد 1366، 2- مسعود قدسی به شماره شناسنامه 1120020816 متولد 
1368، 3- مهرداد قدسی به شماره شناسنامه 1120066956 متولد 1370 و دو دختر به 
نام های 1- مريم قدسی به شماره شناسنامه 150 متولد 1365 ، 2- سارا قدسی به شماره 
شناسنامه 201652137 متولد 1388 و دو همسر دائمی به نام های 1- شهناز اكبری فرزند 
محمد علی به شماره شناســنامه 57 متولد 1345 ، 2- سهيال سقاخياوی فرزند محمد به 
شماره شناسنامه 2771 متولد 1359 و بغير از نامبردگان فوق وارث ديگری ندارد.  اينك 
با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك مرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی 

اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يك ماه 
به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 433810 شعبه اول حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان فريدونشهر)201 كلمه، 2 كادر(
ابالغ وقت رسيدگی

1/61 شماره: 11 آقای يوســف رحيمی فرزند محمدرضا دادخواستی مبنی بر انتقال سند 
خودرو به طرفيت آقای مسعود مجدی مجديان فرزند عبدالمحمد تقديم نموده و خوانده را 
مجهول المكان اعالم نموده است لذا شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان فريدون 
شهر وقت رسيدگی برای رســيدگی به ادعای خواهان برای مورخ 98/2/28 ساعت سه 
بعد از ظهر در محل شوراهای حل اختالف شهرستان فريدون شهر واقع در بلوار گلستان 
شهدا- جنب دادگستری تعيين و بدين نحو به آقای خوانده مجهول المكان اعالم و به منزله 
ابالغ قانونی تلقی می شود. م الف: 433784 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان فريدونشهر)98 كلمه، 1 كادر(
فقدان سند مالكيت

1/64 شماره صادره: 1398/42/557988- 1398/1/8 نظر به اينكه سند مالكيت برگی 6 
دانگ پالك ثبتی شماره 560 فرعی از 4852 اصلی واقع در بخش 5 ثبت جنوب اصفهان 
تحت شماره چاپی 196309 و شماره دفتر 226 و صفحه 523 و شماره ثبت 29496 به نام 
آقای شهريار خاك زار طی سند انتقال 3469 مورخ 1390/09/17 دفتر 241 اصفهان ثبت 
و صادر و تسليم گرديده است سپس طی سند انتقال شماره 12846 مورخ 1397/09/29 
ســه دانگ آن به خانم گلرخ خاك زار انتقال و ســند صادر شده اســت و سپس نامبرده 
)آقای شهريار خاك زار( با  ارائه درخواســت كتبی به شماره وارده 1397/042965 مورخ 
1397/12/20 به انضمام دو برگ استشهاديه محلی كه امضا شهود آن ذيل شماره يكتای 
139702157153000556 مورخ 1397/12/19 به گواهی دفترخانه 241 اصفهان رسيده 
است مدعی است كه سند مالكيت آن به علت جابجايی مفقود شده است و درخواست صدور 
المثنی سند مالكيت ملك فوق را نموده لذا مراتب  به استناد تبصره يك اصالحی ذيل ماده 
120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهی می شود چنانچه كسی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله به اين اداره 
تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالكيت به ارائه كننده سند 
مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل 
سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالكيت المثنی طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 433117 قويدل رئيس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان 

)271 كلمه، 3 كادر(
فقدان سند مالكيت

1/65 شماره صادره: 1398/42/558235- 1398/1/10 نظر به اينكه سند مالكيت سه 
دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتی شــماره 560 فرعی از 4852 اصلی واقع در بخش 
 5 اصفهان  ذيل دفتر امالك الكترونيــك 139720302024020841به نام خانم گلرخ 
خاك زار ثبت و سند مالكيت كاداستری به شــماره چاپی 885419 الف 97 صادر گرديده 
است.  حال نامبرده با  ارائه درخواست كتبی به شماره وارده 42733 مورخ 1397/12/19 
به انضمام دو برگ استشهاديه محلی كه امضا شهود آن ذيل شماره 8150 و رمز تصديق 
472818 و شناســه يكتا 139702157153000555 مــورخ 1397/12/19 به گواهی 
دفترخانه 241 اصفهان رسيده است مدعی است كه ســند مالكيت آن به علت جابجايی 
مفقود گرديده است و درخواست صدور المثنای سند مالكيت ملك فوق را نموده است لذا 
مراتب  به اســتناد تبصره يك اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت 
آگهی می شود چنانچه كسی مدعی انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت 
نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند مالكيت به ارائه كننده سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل ســند مالكيت يا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالكيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 433120 قويدل 

رئيس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان )239 كلمه، 2 كادر(

کمک یک میلیارد تومانی به 
مسکن مددجویان نجف آباد

نجف آباد رییس کمیته امداد شهرستان 
نجف آباد گفت: به دنبال اختصاص اعتبار دو میلیارد 
تومانی رییس کمیته امداد کشور برای خانواده های 
تحت پوشش شهرســتان، نزدیک به یک میلیارد 
تومان برای خرید، تجهیز یا تعمیر مسکن مددجویان 
هزینه شد.فریدون ابراهیمی با اشاره به سفر رییس 
کمیته امداد کشور به نجف آباد در بهمن ماه سال ۹۶ 
اظهار کرد:  یک میلیارد تومان برای خرید، تجهیز یا 
تعمیر مســکن مددجویان و یک میلیارد نیز صرف 
تامین جهیزیه، لوازم منــزل و هزینه های تحصیل 
دانشجویان تحت پوشش شد که در این میان تامین 
جهیزیه با ۵۶۰ میلیون تومان بیشترین سهم از این 
اعتبار را داشــته اســت.وی از خریــد ۴۰ واحد از 
مجموعه منــازل احداث شــده در مســکن مهر 
فوالدشهر خبرداد و اضافه کرد: به دلیل نبود ظرفیت 
خالی در مرکز شهرستان در فوالدشهر این مسکن ها 
خریداری و بــرای هر واحد ۲۰ میلیــون تومان به 
صورت بالعوض و ۴۰ میلیون تومان نیز تسهیالت 
قرض الحســنه در نظر گرفته شد و بقیه مبلغ را نیز 

خود مددجویان تامین کرده اند.

انتقاد یک مسئول از آموزش و 
پرورش دقیقه نودی کوهپایه

رییس شورای شهر سجزی گفت:  سجزی
علی رغم هماهنگی صورت گرفته با این اداره جهت 
اسکان و حتی نوشتن پارچه برای اسکان، یک روز 
مانده به عید نوروز توسط آموزش و پرورش اعالم شد 

که امکان اسکان وجود ندارد.
علی اکبر باقری با انتقــاد از اداره آموزش و پرورش 
کوهپایه به خاطر قولی کــه داده بود و عملی نکرد، 
تصریح کرد: باید علت را ریشه یابی کرد که در آینده 
این اتفاق نیفتد با این حال به همت اهالی خونگرم و 
فدارکار شهر سجزی تعداد حدود 8۰۰ نفر در منازل 
و مکان مناسب اسکان داده شدند و حدود چهار هزار 
نفر اسکان موقت در شهر و پارک داشتند که به خوبی 
و با امنیت به خصوص برای افــرادی که با گردباد و 

سیل مواجه بودند، سپری  شد.

چهره ها

دیدگاه

فرماندار مبارکه:
وظیفه مسئوالن در سال »رونق 
تولید« سنگین تر از گذشته شده

فرمانــدار مبارکــه گفت:  مبارکه

نام گذاری سال ۹8 از سوی مقام معظم رهبری 
با عنوان»رونــق تولید« وظیفه مســئوالن و 
دســت اندرکاران را در قبال تولید، ســرمایه 

گذاری و کارآفرینی، سنگین تر کرد.
حمید عصارزادگان در نخستین جلسه شورای 
اداری این شهرستان در سال ۹8 که با حضور 
مدیر کل اداره اطالعات استان اصفهان برگزار 
شــد، اظهار کرد: همه مدیران و مسئوالن باید 

برای تحقق شعار سال تالش کنند.
وی با اشاره به نام گذاری امسال به عنوان سال 
رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری گفت: 
با توجه به اینکه مبارکه یک شهرستان صنعتی 
اســت، باید تمامی مدیران تــالش کنند تا با 
همدلی و همراهی به اهداف شعار سال دست 

یابیم.
فرماندار مبارکه تصریح کرد: این شهرستان با 
برخورداری از صنایع ملی و کشــاورزی پویا به 
عنوان یکی از شهرســتان های مهم در کشور 

مطرح است.
عصارزادگان اظهار کرد: این شهرستان با تقدیم 
بیش از ۶۰۰ شهید به نظام مقدس جمهوری 
اســالمی در تمامی عرصه ها حضور چشمگیر 

داشته است.
وی افزود: مردم شهرســتان ســال گذشته با 
حضور گســترده در راهپیمایــی ۲۲ بهمن و 
تشییع شــهدای امنیت، بار دیگر به دشمنان 
ثابت کردند که مشکالت هیچ تاثیری بر اتحاد 

و اراده آنها نخواهد گذاشت.
عصارزادگان با اشاره به مشــکالت رانندگان 
در سال گذشــته عنوان کرد: مبارکه نخستین 
شهرستانی بود که توانست با همکاری رانندگان 

مشکالت آنان را مرتفع کند.
وی افزود: تمامی مدیــران ادارات باید تکریم 
ارباب رجوع را ســرلوحه کار خود قرار داده و 
با اقدام جهادی نسبت به رفع مشکالت مردم 

تالش کنند.
به گزارش ایمنــا، در این مراســم از زحمات 
اصغــری رییــس اداره اطالعات شهرســتان 
مبارکــه تقدیر و شــاکری به عنــوان رییس 
 جدیــد اداره اطالعــات شهرســتان مبارکه 

معرفی شد.

از     یکــی  گردشــگری، 
ظرفیت های مهم اقتصادی و فرهنگی به شمار 
می رود که می توان با ایجاد زیرســاخت ها 
و برنامه ریزی های بلنــد مدت و کوتاه مدت 
گردشــگری را به صنعتی پویا تبدیل کرد و 
چنان رشــد و رونق اقتصادی به وجود آورد 
که بسیاری از مشــکالت را در پی آن رفع 
کرد.شهرســتان تیران و کــرون با ظرفیت 
۲۷ اثر ملی ثبتی و جاذبه های گردشــگری 
طبیعی و قدمت شش هزار ساله به عنوان یک 
 منطقه مهم گردشــگری در استان اصفهان

 مطرح است.
نزدیکی این شهرســتان به مرکز استان، موقعیت 
جغرافیایی و ظرفیت های گردشــگری، تاریخی و 
طبیعی از مهم ترین ویژگی هایی اســت که صنعت 
گردشــگری تیران و کرون را با اهمیت کرده که در 
این راســتا می توان گفت کمتر شهری در استان یا 

کشور دارای چنین ویژگی هایی است.
همچنین قرار گرفتن این شهرســتان در مســیر 
استان های جنوبی کشــور و غرب استان اصفهان 
از قابلیت مهمی اســت که باعث شده ۱۱ درصد از 
ترددهای استان در جاده های این منطقه انجام شود، 
چنین ویژگی ترانزیتی فرصت های زیاد گردشگری 

را فراهم می کند.
وجود شهرســتان تیران وکــرون در محور اصلی و 
مواصالتی غرب استان اصفهان، فرصت گردشگری و 
جذب توریست را در این منطقه بیش از پیش فراهم 
کرده به همیــن دلیل این شهرســتان را به عنوان 

دروازه گردشگری غرب استان می دانند.
روســتاهای تاریخی متنوع، آب و هوای ســالم و 
جذابیت های این منطقه باعث شده که گردشگری 
در تیران و کــرون از جهات مختلف گردشــگری 
طبیعی، تاریخی، سالمت، ورزشی و کشاورزی مورد 
توجه قرار گیــرد؛ اما با وجود چنیــن قابلیت هایی 
به دلیل نبود زیرســاخت های مورد نیــاز همواره 
فرصت های مهمی را از دســت داده و از این صنعت 
برای رشد اقتصادی شهرستان استفاده نشده است.
ظرفیت های گردشگری مهجور مانده است

فریــدون اللهیاری، مدیــرکل میــراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری استان اصفهان با بیان 
اینکه تنــوع جاذبه های گردشــگری و طبیعی در 
شهرســتان های این اســتان وجــود دارد، گفت: 

ظرفیت های گردشگری 
بعضــی از شهرســتان ها 
مهجــور مانــده و بایــد 
و  محلــی  مســئوالن 
سازمان های مردم نهاد در 
این حوزه گام های اساسی 

بردارند.
وی ادامه داد: با بهره گیری 

از ایــن ظرفیت های مهم قابلیت جذب توریســت 
وجود دارد و سیاســت گذاری در اداره کل میراث 
فرهنگی استان اصفهان برای هدایت بیش از نیمی 

از مسافران به شهرستان هاست.
وی با بیان اینکه تیران و کــرون یکی از مهم ترین 
شهرستان ها با قابلیت گردشگری است، تصریح کرد: 
بوم گردی، برگزاری تورهای گردشــگری و تقویت 
زیر ساخت های این حوزه برای ایجاد صنعت فعال 

اقتصادی مورد توجه است.
گردشــگری، مهم ترین محور توســعه 

اقتصادی تیران و کرون
مجید حججی، فرماندار تیران و کــرون با تعریف 

گردشــگری، کشاورزی 
و صنعــت به عنوان ســه 
محور مهــم اقتصادی و 
توسعه شهرستان، گفت: 
گردشــگری، مهم ترین 
محور توســعه اقتصادی 
ایــن منطقــه بــوده که 
در اولویــت برنامه هــای 

شهرستان قرار گرفته است.
وی افزود: ظرفیــت و قابلیت های زیــادی در این 
شهرســتان وجود دارد و بازدید بیش از یکصد هزار 
نفر از جاذبه های تاریخی و گردشگری این شهرستان 
در ایام نوروز حکایت از چنین پتانسیلی دارد که به 
دلیل کمبود امکانات و زیرساخت ها، پیشرفت خوبی 

نداشته است.
فرمانــدار تیــران و کــرون ادامــه داد: ایجــاد 
نوروزگاه هــا، ایســتگاه های ایمنی و ســالمت و 
تورهای گردشــگری برای مردم تیــران و کرون، 
مســافران و گردشــگران جذابیت خاصی داشته؛ 
چراکه اســتقبال مردم از فعالیت های گردشگری 

 و برگزاری جشــنواره ها و رویدادها، بســیار خوب
 است.

وی با بیان اینکه باید زیرساخت ها برای توسعه این 
صنعت فراهم شود، تاکید کرد: مدیریت شهرستان 
باید شرایط را برای سرمایه گذاری تسهیل کند؛ البته 
زمینه های مذاکره با مســئوالن استانی و کشوری 
برای تقویت ظرفیت های اقتصادی و گردشــگری 

فراهم شده است.
تشکیل کارگروه تخصصی گردشگری

حججی با بیان اینکه باید هــم افزایی برای تقویت 
صنعت گردشگری بین ســازمان های مردم نهاد، 
سازمان های اداری و سرمایه گذاران بخش خصوصی 
ایجاد شود، خاطرنشــان کرد: کارگروهی به همین 
منظور تشــکیل و برنامه ریزی برای این اقدام مهم 

انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: تشکیل کارگروه تخصصی گردشگری 
به هم افزایی و همکاری بین ادارات کمک می کند؛ 
چراکه به بررســی موانع پیش روی سرمایه گذاری 
و فعالیت های گردشــگری می پــردازد تا این مهم 

اجرایی شود.

 بی  توجهی به ظرفیت ها در پی کمبود زیرساخت ها
 گردشگری تیران مغفول مانده است

وجود شهرستان تیران وکرون 
در محور اصلی و مواصالتی غرب 

استان اصفهان، فرصت گردشگری 
و جذب توریست را در این منطقه 

بیش ازپیش فراهم کرده

تیران

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2675 | April  17,  2019  | 8 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2675 | April  17,  2019  | 8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL

5
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2675 | چهارشنبه 28 فروردین 1398 | 11 شعبان 1440

دولت الکترونیک در اصفهان از سایر استان ها عقب تر است

پیشنهاد سردبیر:

ناجا

اخبار

نماینده مردم نجف آباد در مجلس خبر داد:
جمع آوری امضا برای 

استیضاح »بطحایی« در مجلس
استیضاح وزیر آموزش و پرورش در صحن مجلس 
توســط نمایندگان در حال امضاست و تاکنون 
حدود ۲۹ نفر از نمایندگان این طرح را امضا کرده 
اند.بوالفضل ابوترابی نماینده مــردم نجف آباد ، 
گفت:  استیضاح بطحایی را نمایندگان سیستان و 
بلوچستان و حسن کامران، نماینده مردم اصفهان 
کلید زده اند و علت آن هم وجود محرومیت شدید 
در بحث آموزش در استان سیستان و بلوچستان 

است.
 نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسالمی 
اظهار داشــت: دلیل دیگر طرح این اســتیضاح، 
عدم پرداخت حقوق معلمان حق التدریس است 
 که این گــروه از معلمان را با مشــکالتی مواجه 
کرده است. »علیم  یارمحمدی« یکی از طراحان 
این طرح گفته است که این طرح دوشنبه هفته 
آینده و پس از جمع آوری امضا تقدیم هیئت رییسه 

مجلس خواهد شد.
 

سرپرست کتابخانه های عمومی استان 
خبر داد:

اجرای طرح »بهار مهربانی« 
برای کودکان مناطق سیل زده

سرپرست کتابخانه های عمومی استان از اجرای 
طرح »بهار مهربانی« در اصفهان برای کودکان 
مناطق سیل زده خبر داد. امیر هالکویی بیان 
داشــت: طرح بهار مهربانی برای فراهم کردن 
شادی و نشاط در کودکان مناطق سیل زده در 

اصفهان اجرا می شود. 
وی افزود: در این طرح از کودکان و خانواده های 
اصفهانی دعوت شده با اهدای کتاب و اسباب 
بازی، کودکان مناطق ســیل زده را شاد کنند.

سرپرســت کتابخانه هــای عمومی اســتان 
اصفهان گفت: عالقه مندان برای شــرکت در 
طرح بهار مهربانی می تواننــد هدایای خود را 
به نزدیک ترین کتابخانه عمومی محل زندگی 

خود تحویل دهند.

مدیر کل پیش بینی و هشدارسریع 
سازمان هواشناسی:

بارش های سیل آسا در 
اردیبهشت دروغ است

در پی انتشــار اخباری مبنی بر وقوع ســیل 
در اریبهشــت ماه در بیشــتر مناطق کشــور، 
مدیر کل پیش بینی و هشدارســریع سازمان 
هواشناسی، این خبر را مردود دانست و گفت: 
 تا دو هفته بعد انتظار بارش سنگینی در ایران

 نداریم.
در فضای مجــازی خبری در مــورد اینکه در 
اردیبهشــت ماه بارش های سنگین و سیل آسا 
بیشتر مناطق کشور را در برمی گیرد و شرایط 
خطرناکی را برای کشــور رقم می زند، دست 
به دست می شــود، در این باره »احد وظیفه« 
اظهارکرد: این خبر بــه هیچ وجه صحت ندارد 
و متاسفانه در چنین شرایطی برخی افراد قصد 
دارند با پخش این اخبار دروغین با روان مردم 
بازی کنند. مدیر کل پیش بینی و هشدارسریع 
 سازمان هواشناسی در پاســخ به این پرسش
  که دوره فعالیت ســامانه بعدی بارشــی چه
  زمانــی خواهــد بــود، گفــت: هفتــه دیگر
  یــک ســامانه فعــال خواهــد بــود کــه

 انتظار بارش های ســنگینی از آن نداریم البته 
اطالعات دقیق تر طی روزهای آینده منتشــر 

می شود.

فرمانده انتظامی استان:
پرونده کالهبرداری ۸ کیلو و 

۱۹۷ گرم طال در اصفهان بسته شد
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان از کشــف ۸ 
کیلو و ۱۹۷ گرم طال کــه یک طال فروش پس از 
کسب اطمینان دیگر طالفروشان با عنوان قرض، 
کالهبرداری و به یکی از کشــور های همســایه 
متواری شده بود خبر داد. سردار مهدی معصوم 
بیگی اظهار داشت: در پی دریافت شکایت هایی به 
پلیس آگاهی اصفهان مبنی بر اینکه طالفروشی ۸ 
کیلو و ۱۹۷ گرم طال را بدون هیچ مدارکی از دیگر 
طالفروشــان تحت عنوان همکاری و معامالت 
کیفی قرض گرفته و متواری شده، بر این اساس، 
بررســی موضوع در دســتور کار ماموران اداره 
مبارزه با جعل و کالهبرداری قــرار گرفت. وی 
افزود: پس از تشــکیل پرونده و در بررسی های 
به عمل آمده مشخص شد این پرونده ۳۸ شاکی 
دارد که اقدامات قانونی برای کشف محل اختفای 
او انجام شــد. فرمانده انتظامی اســتان اصفهان 
تصریح کرد: ماموران در مراحل بعدی تحقیقات 
دریافتند مادر متهم نیــز در این کالهبرداری با 
او همدســت بوده که او را در یکی از شهرک های 
اطراف شهر اصفهان شناسایی و دستگیرکردند.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: مادر متهم 
هنگامی که با مســتندات پلیس روبه رو شــد 
به ذوب کــردن طال ها درقالب ۳۰ شــمش و در 
مجموع به وزن ۸ کیلو و ۱۹۷ گرم اعتراف و محل 

اختفای آنها را اعالم کرد.

رییس پلیس آگاهی استان خبرداد:
 کالهبرداری ۱۵ میلیاردی

 از ۲۰ نفر در اصفهان
رییــس پلیس آگاهی اســتان اصفهــان گفت: 
اعضای باند چهــار نفره ای که بــا جلب اعتماد 
۲۰ نفر از صاحبان صنوف، بالــغ بر ۱۵ میلیارد 
ریال از آنها کالهبرداری کرده و متواری شــده 
بودند، در عملیــات کارآگاهــان پلیس آگاهی 
استان شناسایی و دستگیر شدند.سعید سلیمیان 
اظهار کرد: در پی شــکایت تعدادی از صاحبان 
صنوف مبنی بر کالهبــرداری از آنها موضوع در 
دســتور کار کارآگاهان اداره مبــارزه با جعل و 
کالهبرداری پلیس آگاهی اســتان اصفهان قرار 
گرفت. رییس پلیــس آگاهی اســتان اصفهان 
تصریح کرد: در تحقیقات صورت گرفته توســط 
کارآگاهان مشخص شــد چهار  نفر با راه اندازی 
یک فروشــگاه و جلب اعتماد دیگر فروشندگان 
اقدام به خرید اموال از آنان به صورت چکی کرده 
و متواری شــدند. وی افــزود: کارآگاهان پس از 
پیگیری های ویژه و انجام یکسری اقدامات علمی 
و تخصصی خود سرانجام موفق شدند مخفیگاه 
متهمان را شناســایی کــرده و در یک عملیات 
ویژه بــا هماهنگی مقام قضایی هــر چهار نفر را 

دستگیر کنند.
سلیمیان بیان کرد: در بازرسی از یک انبار متعلق 
به متهمــان، مقداری اموال کالهبرداری شــده 
شــامل رنگ لوله، دســتگاه های بــرش چوب، 
رادیاتور، ســرامیک، چوب، دستگاه پرس ام دی 
اف، دستگاه بیکوم مبل و کولر آبی کشف شد که 
 کارشناســان مربوطه ارزش اموال کشف شده را

 ۲ میلیارد ریال اعالم کردند.

به تازگی حرکت یک کودک اصفهانی مورد توجه 
رسانه های کشــور قرار گرفته اســت. کودکی 6 
ساله که در تماس تلفنی با مرکز اورژانس اصفهان 
توانست جان مادرش را نجات دهد و البته فیلمی 
که از این اقدام در فضای مجازی منتشــر شــد نه 
 تنها برای بســیاری از خانواده ها آموزنده بود بلکه 
در کمــال ناباوری توانســت تا پــس از چند دهه 
مســئوالن را برای ایجاد سیســتمی پیشرفته تر 
 و به روزتــر بــرای اورژانس کشــور ترغیب کند؛ 
 اما انتشــار گســترده ایــن فیلم برای بســیاری 
 از خانواده ها تلنگری اساســی بــود و البته حاوی 
چند نکته از گوشه و زوایای فرهنگ خدمات رسانی 

در حوزه پزشکی.
چقدر به کودکان مان آموزش داده ایم؟

اولین نکته چشــمگیر در این فیلم چند دقیقه ای 
این است که چطور بچه ای 6 ساله شماره اورژانس 
کشــور را گرفته اســت آن هم در شــرایطی که 
بسیاری از بزرگســاالن کشــور حتی به درستی 
با شــماره های اضطراری آشــنا نیســتند و بارها 
۱۱۰ را به جــای اورژانس اجتماعــی و ۱۱۵ را با 
اورژانس پزشکی اشتباه می گیرند. اینکه کودکان 
را برای موقعیت های دشــوار از قبــل آماده کنیم 
 وظیفه ای است که اغلب در میان والدگری ما گم

 می شود. پدر و مادر باید به فرزندان خود بیاموزند 
که وقتی در موقعیت های دشوار قرار گرفته اند به 
چه کســانی و چطور می توانند اعتماد کنند؛ این 
مســئله همان نکته ای اســت که می تواند جان 
کودکان و شــاید اطرافیان را در مواقع خطر نجات 

دهد.
وقتــی کمبودهای اورژانس به چشــم 

می آید
سال هاست خدمات رسانی اورژانس کشور با چالش 
های زیادی مواجه است. از کمبود امکانات و وسایل 
مورد نیاز برای امداد رسانی تا تاخیرهای بجا و نابجا 
در خدمات دهی به بیماران که گاه تا مرز فوت بیمار 

نیز کشیده می شود. 
حتی کار به جایی رسیده است که برخی از خانواده 
ها ترجیح می دهند به جای زنگ زدن به اورژانس 
بیمار را شــخصا به بیمارستان برسانند. بسیاری از 
کارشناســان معتقدند اورژانس در ایران به نوعی 
رهاشدگی دچار شده اســت و فرقی نمی کند که 

کدام وزیر برسر کار بیاید، پرسنل مدیریتی برخی 
بخش های وزارت عمــال تغییــری نمی کند و در 
این قســمت ها در بر همان پاشنه می چرخد. حتی 
شــکایت و انتقاد از این نهاد هم تقریبا راه به جایی 
نمی برد شاید به همین خاطر باشد که شهروندانی 
که تمکن مالی بیشــتری دارند در شهرهای بزرگ 
خیلی راحت با مراکــز آمبوالنس خصوصی تماس 
می گیرند. آنها در اعزام آمبوالنس بســیار سریع تر 
عمل می کنند و شهروندان به خدمات رسانی شان 

اعتماد بیشتری دارند.
در تماس تلفنی کودک 6 ســاله با اورژانس آنچه 
دلهره لحظات فیلم را بشــتر می کند این است که 
چطور یک کودک 6 ساله می تواند آدرس خانه  را 
در میان انبوه خانه ها به مامــوران اورژانس بدهد 
آن هم در شرایطی که گاهی رسیدن به ساده ترین 
آدرس ها بــرای ماموران نجات طوالنی می شــود 
و ثانیه ها می تواند تعیین کننــده مرگ و زندگی 

یک نفر باشد. 
در شرایط مشابه به دلیل نبود سیستم آدرس یابی 
خودکار بســیاری از بیماران جان خود را از دست 
داده اند. در خالل تمام این ناکارآمدی ها اما تحت 
تاثیر قرار گرفتن رییس سازمان فناوری اطالعات 
کشور و البته شروع تالش ها برای تغییرات هر چند 
 کوچک در اورژانس را می تــوان یک نقطه عطف

 دانست.
 با انتشار گسترده این فیلم در شبکه های اجتماعی 
و رســانه های مختلف امیر ناظمی، رییس سازمان 
فناوری اطالعات دراین باره در صفحه توئیتر خود 
نوشــت: »فیلم تماس کودک با اورژانس را دیدم، 
از ناراحتی بغضم گرفت. در حاشــیه جلسه صبح با 
زیرساخت و سپس حاشیه جلسه با وزیر بهداشت 
هماهنگ شــد تا یک مــاه آینــده، موقعیت فرد 
تماس گیرنده به صورت اتوماتیــک به اورژانس ها 
داده شــود«. این قول کوچک که البته در صورت 

عملی شــدن می تواند جان هزاران نفر را در آینده 
نجات دهد یکــی از بخش هــای کوچک خدمات 

اورژانس در کشورهای دیگر است.
 در کشور سوئد مانند دیگر کشورهای اسکاندیناوی 
قانونــی وجود دارد که اگر شــما، شــماره تماس 
اورژانس را بگیرید و حتی حرفی نزنید در صورتی 
که قطع نکنید، بالفاصله محل شما از طریق تلفن 
ردیابی می شود و اکیپ پزشکی و آمبوالنس با سطح 

آمادگی باال به محل اعزام می شوند. 
 در این کشــورها اســاس بر این اســت که اتفاقی
  برای شــما افتــاده و نمی توانید صحبــت کنید،
  نه اینکه مزاحم شــده اید. شــاید یکی از مراکزی
  که باالخــره روزی بایــد اصالحات ســاختاری

  در آن شروع شــود، بدنه  بهداشــت کشور است. 
 اولین قدم در ایــن اصالحات هم شــاید با همین

  یک تلفــن شــجاعانه کــودک اصفهانــی آغاز 
شود.

تماس جادویی
  وقتی تماس یک کودک اصفهانی چراغ یک تغییر بزرگ را در اورژانس کشور روشن می کند؛

استاندار اصفهان:
دولت الکترونیک در اصفهان از سایر استان ها عقب تر است

استاندار اصفهان گفت: این اســتان با وجود برخورداری از ظرفیت ها و زیرساخت های فراوان در زمینه 
دولت الکترونیک، در این حوزه از سایر استان ها عقب تر است. عباس رضایی افزود: استان اصفهان هنوز 
تا اجرای کامل دولت الکترونیک فاصله دارد.وی با بیان اینکــه راه اندازی دفترهای خدمات الکترونیک 
به مثابه وجود دولت الکترونیک نیست، اظهار داشت: مســئوالن باید برای تحقق این امر مهم با یکدیگر 
همکاری بیشتری داشته باشند. استاندار اصفهان گفت: تســهیل و شتاب در اجرای کار مردم و افزایش 
رضایت عمومی از جمله پیامدهای اجرای این طرح اســت. وی بیان کرد: توسعه دولت الکترونیک باید 
 به نحوی صورت گیرد تا از مراجعه حضوری مردم به ادارات جلوگیــری و در هزینه و زمان صرفه جویی 

شود.

اردیبهشت امسال در اصفهان؛
نخبگان ۷ کشور در همایش بین المللی دانشگاه سبز حضور می یابند

دبیر علمی دومین همایش بین المللی دانشگاه سبز گفت: نخبگان، استادان و کارشناسان هفت کشور روزهای 
دهم و یازدهم اردیبهشت در دومین دوره این همایش بین المللی، در دانشگاه اصفهان حضور خواهند داشت.
دانشگاه سبز)green university(، مکانی است که همه فعالیت  های آن بر اساس چشم انداز توسعه پایدار 
و حفظ منابع طبیعی صورت می  گیرد و نشان دهنده مسئولیت مهم آموزش عالی در راستای توسعه جامعه 
است. این دانشگاه دارای رویکردهای اصلی کاهش هزینه  های عمومی و جاری دانشگاه و ترویج رفتار آموزشی 
بر اساس فناوری های نو و بدون کاغذ است. زینلیان اضافه کرد: محورهای این همایش، انرژی های تجدیدپذیر، 
مدیریت آب و پساب، مدیریت مصرف انرژی، مدیریت پسماند، حمل و نقل سبز، فناوری اطالعات و ارتباطات، 

تجربه های ملی و بین المللی و طراحی پردیس های دانشگاهی پایدار است.

در حالی که رسانه ها از حذف نام »کوروش« از سامانه ثبت احوال خبر داده 
بودند، مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان گفت: حذف نام »کوروش« از 

سامانه ثبت احوال صحت ندارد.
حسین غفرانی در خصوص خبری مبنی بر حذف نام کوروش از سامانه ثبت 
احوال اظهار کرد: این موضوع صحت ندارد و شــهروندان در صورت تمایل 
همچنان می توانند ایــن نام را برای فرزندان خود انتخــاب کنند.وی افزود: 

هیچ ابالغیه ای در این خصوص تاکنون به دست ثبت احوال اصفهان نرسیده 
است. همچنین  سخنگوی سازمان ثبت احوال کشــور نبود نام کوروش در 
میان اسامی را به علت اختاللی که در کار این سامانه ایجاد شده است، عنوان 
 داشت. سیف ا... ابوترابی  با تاکید براینکه لیستی تحت عنوان اسامی ممنوعه 
نداریم از انتخاب نام»محمــد کوروش« و»محمد داریوش« برای پســران 

خبر داد.

ال
حو

ت ا
ثب

 حذف نام »کوروش« 
از سامانه ثبت احوال 

صحت ندارد

مدیرکل ثبت احوال استان:

رضانقدی- شهردار قمصر

مزایده )مرحله اول(
شهرداری قمصر با استناد به بند چهار سی و دومین مصوبه شــورای اسالمی شهر قمصر مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۸ با اســتناد به ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداریها در نظر دارد 
بخشی از محوطه فضای سبز ابتدای بلوار شهید قزاآنی )ضلع شرقی( را با شرایط مشــروحه ذیل از طریق مزایده به مدت یکسال به صورت اجاره جهت استقرار کیوسک از 

طریق مزایده واگذار کند.

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

۲- پیشنهاد دهندگان بایستی مبلغ سپرده مورد تقاضا )طبق مبلغ جدول فوق( را 
به حساب ۳۱۰۰۰۰۵۱۱۷۰۰۳ شهرداری قمصر نزد بانک ملی ایران شعبه قمصر 

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

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

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

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

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

کمیسیون آزاد می باشد.

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

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

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

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

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

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

تعیین خواهد شد.

م الف: 427866

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

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

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

شهرداری قمصر
آگهی مزایده)نوبت دوم(نوبت  دوم

شــهرداری نجف آباد در نظر دارد به اســتناد مصوبه شماره 
۹۷/۳۹۳۷ مورخ ۹۷/۱۰/۲۲ شورای محترم اسالمی شهر نسبت 
به فروش عرصه دو پالک مسکونی واقع در منطقه چهار شهرداری 
نجف آباد، فاز یک شهرک امام علی، به مساحت کل ۳۰۰ متر مربع، 
حسب مشــخصات موجود در مدارک مزایده، با قیمت پایه کل دو 

پالک جمعاً به مبلغ ۱/۸۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اقدام نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشــتر و دریافت اسناد مزایده 

تا پایان وقــت اداری روز پنج شــنبه مــورخ ۹۸/۰۲/۱۲ به امور 
قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه نمایند. برندگان اول، دوم 
و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به 

ترتیب ضبط خواهد شد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج 
است و شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات 

مختار می باشد.

م الف: 435951مسعود منتظری نجف آبادی -  شهردار نجف آباد

چاپ  اول

مرضیه محب رسول
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بیست میلیون یورو؛
 قیمت ستاره پروئی الهالل 

الهالل عربستان یکی از متمول ترین باشگاه های 
فوتبال آسیاســت. الهالل در فصل جاری برای 
کســب عنوان قهرمانی 
در لیــگ قهرمانان 
هزینــه  آســیا 
زیادی کرده است. 
یکــی از بازیکنان 
گران قیمــت الهالل 
کاریلو، بازیکن پروئی 

است که به صورت قرضی از بنفیکا به ایــن تیم 
این تیم پیوسته است. روزنامه اسپورت نوشت که 
قرارداد کاریلو با الهالل به پایان رسیده و باشگاه 
بنفیکا بــرای دادن این بازیکنان بــه الهالل ۲۰ 
میلیون یورو می خواهد.به نوشته اسپورت، باشگاه 
الدحیل حاضر اســت که ۱۷ میلیون یورو برای 
جذب کاریلو پرداخت کند. این  در حالی اســت 
که رقم پیشنهادی الهالل ۱۵ میلیون یورو است 
و بنفیکا برای فروش این بازیکن تنها ۲۰ میلیون 
یورو می خواهد. کاریلو در فصل جاری ۲۱ بازی 
برای الهالل انجام داده که نتیجه آن سه گل و ۶ 

پاس گل بوده است. 

سر الکس، لیورپول را قهرمان 
لیگ برتر می داند

روزنامــه دیلی میل به نقــل از جاناتــان والترز، 
فوتبالیست سابق انگلیســی مدعی شد که سر 
الکس فرگوسن، اسطوره بزرگ منچستریونایتد 
معتقــد اســت لیورپول 
امســال در نهایت از 
ســیتی  منچستر
سبقت گرفته و جام 
قهرمانی لیگ برتر 
انگلیس را باالی سر 
خواهد برد. بر اســاس 
این نقل قول، ســر الکس معتقد اســت روز ۲4 
آوریل که منچستریونایتد به مصاف سیتی خواهد 
رفت، شیاطین سرخ از شاگردان گواردیوال امتیاز 
خواهند گرفت و همین به لیورپول برای قهرمانی 
کمک خواهد کرد.جاناتان والترز در گفت وگو با 
رادیو بی بی سی گفت: این صحبت های سر الکس 
را از زبان فیل بردزلی، مدافع سابق و شاگرد سر 
الکس در یونایتد شنیده که این هفته با اسطوره 

مربیگری شیاطین سرخ همراه بوده است.

اوبامیانگ، پیش به 
سوی کفش طال

پیر امریک اوبامیانگ، ســتاره گلزن آرسنال در 
دیدار تیمش مقابل واتفورد در دقیقه ۱۰ تک گل 
توپچی ها را به ثمر رساند تا تیمش را به پیروزی 
برساند. اوبامیانگ که با این گل، تعداد گل هایش 
را در لیگ برتــر به عدد 
۱8 رســاند، حاال با 
صدرنشینان جدول 
بهترین گلزنان لیگ 
برتر، محمد صالح و 
سرخیو آگوئرو تنها 
یک گل فاصلــه دارد. 
اوبامیانگ بعد از بازی گفت تمــام تمرکزش به 
پیشــی گرفتن از صالح و آگوئرو معطوف شده 
و اطمینان دارد می تواند از آنها پیشــی گرفته و 
کفش طالی این فصل را به خود اختصاص دهد.
اوبامیانگ به خبرنگاران گفت: بله من اطمینان 
دارم که می توانم کفش طال را ببرم. مســابقه ما 
هنوز ادامه دارد. می دانم نبرد ســختی است ولی 
اطمینان دارم که می توانم به تالش ادامه دهم و 

آنها را شکست دهم.

چرا ستاره استقالل هم دعوت میثاقی را رد کرد؟

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

چرا ستاره استقالل هم دعوت 
میثاقی را رد کرد؟

پاتوسی ستاره اســتقالل دعوت محمدحسین 
میثاقی برای حضــور در این برنامــه را رد کرد.
محمدحسین میثاقی مجری برنامه فوتبال برتر 
که در هفته های اخیر ســتاره های پرسپولیس 
و استقالل را به شبکه ســه آورده، آیاندا پاتوسی 
ســتاره اســتقالل راکه تک گل ســه امتیازی 
آبی پوشــان مقابل ســپاهان را به ثمر رســانده 
بود، دعوت کرده بود تا بــه برنامه اش برود.نکته 
اینجاست که ســتاره تیم شــفر به دلیل زمان 
نامناســب این برنامه،دعوت میثاقی را رد کرد. 
پاتوسی گفته که ساعت ۱۰ شــب می خوابد و 
نمی تواند در این برنامه حاضر شــود. میثاقی در 
روزهای قبل گادوین منشــا و ایسما دو بازیکن 

دیگر استقاللی ها را به برنامه اش برده بود.

در حاشیه

 ملی پوش اصفهانی:
آرامش به قایقرانی برگشته است

ملی پوش قایقرانی درباره آماده شدن جهت حضور 
در مسابقات قایقرانی قهرمانی جهان و تالش برای 
جبران روزهای از دســت رفته بیان کرد: تا دو روز 
گذشته درگیر تســت های انتخابی بودیم؛ اما االن 
دیگر تقریبا بدنه اصلی تیم برای حضور در مسابقات 
قهرمانی جهان مشخص شــده و تمرینات را رسما 
برای حضور در این رویداد آغاز کرده ایم. با تمرین 
می توانیم روزهایی که از دست دادیم را جبران کنیم 
و فکر می کنم با یکی دو اردوی ادامه دار این اتفاق 
بیفتد.  او  در پاسخ به این پرسش که تاکنون صحبتی 
با رییس فدراسیون برای رفع مشکالت ورزشکاران 
داشــته اســت یا خیر؟ تاکید کرد: آقای سهرابیان 
خودشان ورزشکار و مربی بودند و از خیلی از مسائل 
و مشکالت ورزشــکاران با خبر هستند. او نه تنها با 
من بلکه باخیلی از ورزشکاران در ارتباط هستند و 
سعی دارند مشکالتی را که چهار سال قبل داشتند، 
برطرف کنند. بعد از تغییر مدیریت و تغییرات بزرگی 
که در فدراســیون د اشــتیم، همه دارند در مسیر 
خوبی قدم می گذارند. فکر می کنم تقریبا آرامش به 

قایقرانی برگشته است.

حسین توکلی مربی 
وزنه برداری معلوالن شد

بابک محمدی رییس انجمن وزنه برداری معلوالن 
اظهار کرد: برای اینکه با تیم قدرتمندی در مسابقات 
جهانی قزاقستان -که ســهمیه ورودی پارالمپیک 
۲۰۲۰ توکیو را دارد- حضور پیدا کنیم در نخستین 
اردوی آمادگی کــه از ۱۹ فروردین در محل کمپ 
فدراســیون جانبازان و معلوالن آغاز شــده و تا ۶ 
اردیبهشــت ادامه دارد، از دکتر علی اصغر رواسی، 
حسین توکلی، علی محمودی و احمد مالحسینی 
به عنوان مربیان تیم ملــی دعوت کردیم تا بتوانیم 
نگرش خود را نســبت بــه وزنه بــرداری معلوالن 
حرفه ای تر کنیم؛ البته از بین 4 مربی دعوت شــده 
 در نخستین اردو، یک نفر برای سرمربیگری گزینش 

خواهد شد.
وی گفت: برای حضور هر چه قوی تر در مســابقات 
جهانی قزاقســتان ســه اردو پیش بینی شده که 
نخستین اردو در حال برگزاری است، دومین اردو از 
۱8 تا ۲۵ اردیبهشت پیش بینی شده و سومین اردو 

وصل به اعزام خواهد بود. 

منهای فوتبال

معــاون وزیــر ورزش در مورد وضعیــت وینفرد شــفر و برانکو 
ایوانکوویچ، مشــکالت مالی دو باشگاه اســتقالل و پرسپولیس 
برای تمدید قرار داد آنها و اینکه »آیا وزارت ورزش در این زمینه 
می تواند کمک مالی داشته باشد؟« گفت: بیش از دو سال است 
که منابع مالی موردنیاز دو باشگاه پرسپولیس و استقالل توسط 
مسئوالن آنها تأمین می شود؛ البته مکانیزم این کار سخت بوده؛ اما 
تا به امروز به خوبی انجام شده است. وزارت ورزش اما نه می تواند و 

نه اجازه دارد که به این دو باشگاه پرداختی داشته باشد.
محمدرضا داورزنی در این زمینه ادامه داد: البته وزارت ورزش به 
عنوان متولی ورزش نظارت الزم را روی دو باشگاه پرسپولیس و 
استقالل خواهد داشت؛ اما کمک مالی نداریم. به هر حال این دو 
باشگاه هواداران قابل توجهی دارند و همین مسئله حساسیت را 
بیشتر کرده است؛ ضمن اینکه روند خصوصی سازی دو باشگاه هم 

در حال پیگیری است و امیدوارم زودتر به نتیجه برسد.

معاون وزیر ورزش همچنین در مورد تیم ملی فوتبال و بالتکلیفی 
وضعیت سرمربی این تیم گفت: قطعا تعیین تکلیف سرمربی برای 
تیم ملی فوتبال به خصوص با توجه به شــرایط و جایگاه ویژه ای 
که در کشورمان دارد، دغدغه وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال 
است. می دانیم که مهدی تاج هم پیگیر این موضوع است. تالش 
فدراسیون این است که هر چه زودتر تصمیم گیری در این زمینه 

انجام شود. 

موضع وزارت درمورد تمدید قرارداد شفر و برانکو

تیــم فوتبــال ذوب آهن در شــرایطی در 
حســاس ترین دیدار هفته بیست و ششم 
لیگ برتــر مقابل تیم پرســپولیس تهران 
قرار می گیرد که این تیم هفت فصل متوالی 
اســت که در رقابت های لیــگ برتر و در 
استادیوم خانگی خودش، شکستی را مقابل 

سرخ پوشان تهرانی متحمل نشده است.
سبزپوشــان اصفهانــی در حالی مهیــای دیدار با 
شــاگردان برانکو درفوالد شهر می شــوند که آنها 
توانسته اند در هفته های گذشته با ارائه بازی های 
قابل قبــول، نتیجه گیری ضعیف ایــن تیم در نیم 
فصل اول رقابت های لیگ برتــر را جبران کرده و 
خود را از منطقه فانوس نشــین جدول جدا سازند.

ذوبی ها ۱۰ بازی متوالی اســت که شکستی را در 
کارنامه شان ثبت نکرده اند و آمار خوبی را از خود، 
هم در بازی های خانگی و هــم دیدارهای خارج از 
خانه برجای گذاشــته اند تا به ماننــد روزهای اوج 

گذشته شان برای حریفان خط و نشان بکشند. 
شاگردان علیرضا منصوریان در ادامه روند رو به جلو 
خود، هفته پیش موفق شدند تیم پیکان را در تهران 
با یک گل از میان بردارند و با کسب ۲۹ امتیاز خود 
را تا رتبه هشتم جدول رده بندی باال بکشانند تا در 
بهترین شــرایط روحی و روانی آماده دیدار با تیم 

صدر نشین شوند.
 در آن سوی میدان نیز تیم پرسپولیس تهران در اوج 

آمادگی به سر می برد. این تیم هفته گذشته موفق 
شد با کسب  پیروزی شــیرین سه بر یک مقابل تیم 
ســایپا اختالف خود را با نزدیک ترین تیم تعقیب 
کننده خود به ۷ امتیاز برســاند و خود را به عنوان 
مدعی جدی قهرمانــی در ایــن دوره از رقابت ها 
معرفی کند؛ از ایــن رو برای حفــظ جایگاه خود و 
حفظ فاصله با ســایر رقبا به تمامــی امتیازات این 
دیدار احتیاج دارد؛ چرا کــه  هر امتیازی که قرمزها 
از دست بدهند، بدون شک مورد استقبال بقیه رقبا 
قرار خواهد گرفت. در این شرایط بازی هفته بیست 
و ششم ذوب آهن در مقابل پرسپولیس به نوعی آغاز 

این ماراتن پنج هفته ای بــرای تعیین قهرمان لیگ 
است و اگر ذوب آهن بتواند پرسپولیس را در اصفهان 
متوقف کند یا حتی شکســت دهــد، لطف بزرگی 
در حق بقیه تعقیب کنندگان این تیم کرده اســت؛  
البته برای خود ذوب آهن، لیگ به نوعی تمام شــده 
و شاگردان منصوریان فقط به دنبال رتبه تک رقمی 
بهتری در جدول لیگ هســتند وگرنه ذوب آهن نه 
ترسی از سقوط دارد و نه شانسی برای گرفتن سهمیه 
آسیایی ولی دفاع از اعتبار و حیثیت فوتبال ذوب آهن 
در این بازی، موضوعی است که بدون شک قرمزها 
را به دردســر خواهد انداخت.سبزپوشانی اصفهانی 

در بازی رفت مقابل تیم پرســپولیس در ورزشگاه 
آزادی، نتیجه را به این تیــم واگذار کردند و حاال به 
دنبال جبران شکست شــان در این دیدار هستند تا 
به دیگر تیم همشهری شان سپاهان که امیدهایش 
برای قهرمانی در این دوره از مسابقات کم رنگ شده 

است، کمک کنند.
نکته جالب تقابل این هفته سرخ پوشان و سبزپوشان 
به ثبت بیشــترین تعداد گل از سوی دو تیم در ۱۵ 
دقیقه پایانی بازی اســت. این موضوع خصوصا در 
تیم ذوب آهن که طی هفته های اخیر با کامبک های 
خود بازگشتی بزرگ به بازی ها داشته، نمایان است.

پرسپولیس طی فصل جاری 8 گل خود را طی دقایق 
۷۵ تا ۹۰ به ثمر رسانده است و در سمت مقابل نیز 
ذوب آهن در این دقایق ۵ گل به ثبت رسانده است.
موضوعی که باعث می شود اهمیت دیدار دو تیم طی 
دقایق پایانی افزایش یابد و باید دید این بار کدام یک 
از آنها قادرنــد در این دقایق طالیــی با ثبت گل به 

کسب نتیجه نزدیک تر شوند.
حضور علیرضا منصوریان روی نیمکت سبزپوشان 
اصفهانی نیز بر حساســیت این بازی مــی افزاید. 
ســرمربی ذوب آهن زمانی که هدایت تیم استقالل 
تهران را بر عهده داشــت در تقابل با ســرخ پوشان 
تهرانی موفق عمل کرده است و همین مسئله موجب 
می شــود که هواداران ذوب آهن حســاب ویژه ای 
روی سرمربی تیم شــان برای پیروزی در این دیدار 
باز کنند تا ســه امتیاز این بازی حساس در اصفهان 

باقی بماند.

 ترمز سرخ پوشان تهرانی در فوالد شهر کشیده می شود؟
 ذوب آهن- پرسپولیس

  قاب روز

برترین گلزنان پنج لیگ معتبر اروپایی
برترین گلزنان این فصل پنــج لیگ معتبر اروپایی تا کنون؛ لیونل مســی 33 گل، کیلیان 
امباپه ۲۷ گل، فابیو کوالیارال ۲۲ گل، رابرت لواندوفسکی ۲۱ گل، کریستوف پیاتک ۲۱ گل.

ستاره محبوب پرسپولیسی ها در آستانه جدایی
امیر ارسالن مرتاض مدیربرنامه بشار رسن در خصوص پیشنهاد باشگاه الریان قطر به این بازیکن گفت: به شایعات 
کاری نداریم و تمرکز بشار روی بازی هایش برای پرسپولیس است؛ اما بازیکنی که بهترین بازیکن عراق در سال 
۲۰۱8 شده، سن چندان باالیی ندارد و در پرسپولیس فوق العاده کار کرده است، طبیعی است که باید پیشنهاد 
داشته باشد. بشار با پرسپولیس قرارداد دارد و قراردادش را تمدید کرده است. او بازیکن پرسپولیس است و همه 
تمرکز وی روی تیمش است.وی ادامه داد: با تمام این تفاســیر، نه بشار و نه من به عنوان مدیربرنامه اش هیچ 
مذاکره ای با هیچ باشگاهی نداشــته ایم و در فاصله زمانی تمدید قرارداد تا امروز، هیچ مذاکره رسمی با هیچ 
باشگاه قطری نداشته ایم. این خبر مثل خیلی ازخبرهای دیگر منتشر شده و ممکن است درست نباشد؛ اما باز 

هم تکرار می کنم که داشتن پیشنهاد برای بازیکن خوبی مثل رسن عجیب نیست.

حمایت هواداران تراکتور از تیم دوم تبریز
ماشین سازی تبریز در شرایطی عصر چهارشنبه میهمان اســتقالل تهران خواهد بود که این مسابقه یکی از 
بازی های تاثیرگذار در سرنوشت قهرمان لیگ برتر است. از آنجایی که استقالل یکی از رقبای تراکتورسازی 
در راه قهرمانی لیگ برتر محسوب می شود، هواداران فوتبال آذربایجان در فضای مجازی کمپین هایی را برای 
حمایت از ماشین سازی به راه انداختند. هواداران تراکتورسازی در این کمپین ها قول و قرار گذاشته اند تا از 
ماشین سازی در دیدارهای حساس با مدعیان حمایت کنند و بر این اساس در اولین گام تعدادی از هواداران 
فردا به ورزشگاه آزادی می روند.در این باره محمدرضا زنوزی مالک باشگاه تراکتورسازی نیز طی مصاحبه ای 
از هواداران تیمش خواست تا برای حمایت از ماشین سازی به ورزشــگاه ها بروند و به نظر می رسد امروزدر 

ورزشگاه آزادی تیم رضا مهاجری تنها نباشد و از تشویق های هواداران تراکتورسازی سود ببرد. 

رییس هیئت بدمینتون استان اصفهان با اشاره به فعالیت های هیئت در سال گذشته، اظهار کرد: بر اساس تقویم فدراسیون همچنین تقویم ورزشی هیئت که در 
ابتدای سال به تصویب فدراسیون و اداره کل ورزش و جوانان استان رسید، پیش رفتیم و توانستیم موفقیت نسبی کسب کنیم؛ اما راضی نبودیم و امیدواریم در 
سال ۹8 کمبودها را جبران کنیم.بیژن رجاییان افزود: با رایزنی هایی که صورت گرفت، موفق به جذب اسپانسر برای تیم بانوان شدیم؛ اما نتوانستیم سهمیه ای 
را برای حضور نماینده اصفهان در لیگ برتر بانوان به دست آوریم و امیدوار هستیم در سال جدید از استان اصفهان نماینده ای در رقابت های لیگ برتر داشته 
باشیم.وی در رابطه با برنامه های هیئت در سال ۹8، خاطرنشان کرد: بیشترین تمرکزمان در قهرمان پروری است و برای حضور پرقدرت بدمینتون بازان استان 

در نخستین مسابقات رنکینگ کشوری جوانان و بزرگساالن سال ۹8 که در اردیبهشت ماه برگزار می شود، آماده می شویم.

رییس هیئت بدمینتون استان اصفهان:

به سمت قهرمان پروری می رویم

آگهی مناقصه عمومی
شهرداری شاهین شهر به اســتناد مجوز شماره ۵۹/ش 
مورخ ۹8/۱/۲4 شورای محترم اســالمی شهر در نظر دارد 
عملیات اجرایی احداث بخشــی از کانال هدایت ســیالب 
ارتفاعات غربی به کانال سیالبی شمال شهرک امام علی )ع( 
با برآورد اولیــه ۱۹/8۷8/۰۰۰/۰۰۰ ریال به پیمانکار واجد 

شرایط واگذار نماید. 

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه 
می بایســتی در ســاعات اداری به واحد عمران شهرداری 
مراجعه و پیشــنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری 
روز شــنبه مورخ ۹8/۲/۲۱ به دبیرخانه حراســت تحویل 
نمایند. شــهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشــنهادها 

مختار است. 

م الف:435757حمید عشقی –  شهردار شاهین شهر

نوبت  اول

کی روش استنلی به عنوان یکی از ســتاره های این فصل 
ســپاهان به گلزن اول زردپوشان تبدیل شــد تا در ادامه 
درخشش خود در فوتبال ایران، یکی از مدعیان آقای گلی 
نیز قلمداد شــود. کی روش با ۱۲ گل زده در حال حاضر به 

صورت مشترک با علی علیپور مدعی اول آقای گلی در لیگ 
هجدهم است. همین عملکرد باعث شد باشگاه های متمول 
حاشیه خلیج فارس از جمله اماراتی ها از طریق واسطه های 

خود پیگیر امضای قرارداد با این بازیکن باشند. 
کی روش تا پایان فصل با سپاهان قرارداد دارد؛ اما از آنجا که 
این بازیکن به صورت قرضی رضایتنامه برای بازی در ایران 
دارد و باید به باشــگاه برزیلی بازگردد، واسطه های فعال 

در حاشــیه خلیج فارس از مدت ها قبل مذاکرات با باشگاه 
برزیلی کی روش را آغاز کردند تا در تابســتان سرنوشتی 
مشابه با مامه بابا تیام برای اســتنلی رقم بخورد. به همین 
خاطر سپاهانی ها نگران از دســت دادن موتور گلزنی خود 
هستند، چون با پیشــنهادهایی که به این بازیکن برزیلی 
ارائه می شود، بعید است باشگاه اصفهانی توان رقابت با آن 

را داشته باشد.

 سرنوشت تیام در انتظار 
کی روش استنلی

فوتبال
ذوب آهن - 
پرسپولیس

ساعت 
۱8

شبکه 
سه

فوتبال
استقالل - 
ماشین سازی

ساعت
۲0:۱5

شبکه 
سه

فوتبال
نانت - پاری 

سن ژرمن
ساعت
۲۱:30

شبکه 
ورزش

منچستر فوتبال
سیتی - 
تاتنهام

ساعت
۲۱:30

شبکه 
سه

فوتبال
پورتو - 
۲3:30لیورپول

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور
 چهارشنبه

 28 
فروردین

سمیه مصور

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2675 | April  17,  2019  | 8 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



اصفهان آماده برای برگزاری مراسم با شکوه روز ارتش
پیشنهاد سردبیر:

بدنه ارتش پیش از انقالب مردمی و همراه با امام)ره( بود
ارشد نظامی آجا در استان های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری در این 
جلســه ابتدا مروری بر همراهی ارتش با مردم برای به ثمر رسیدن انقالب 
اسالمی داشت و گفت: انقالب اســالمی که با رهبری امام خمینی)ره( پا 
گرفت، در واقع آزمونی جدی برای ارتش بود،  زیرا آنها فرزندان این جامعه 
بودند و باید راه خود را در قبال انقالب مشخص می کردند، امام خمینی)ره( 
هم در سخنرانی های خود به صورت مرتب فرمانداران ارتش را خطاب قرار 

می دادند، زیرا بدنه ارتش مردمی و همراه با امام)ره( بود.
امیر محسن آذر افروز ادامه داد: ارتش در دهه ۵۰  به یکی از قدرتمندترین 

نیروهای نظامی منطقه و فرامنطقه تبدیل شده بود و دلیلش این است که 
در آن مدت قیمت نفت باال رفته بود شاه هم از این فرصت استفاده کرد 
و  در آمد حاصل از فروش نفت را صــرف خرید تجهیزات نظامی کرد در 
نتیجه ایران به قدرتی بی نظیر در منطقه تبدیل شد و حتی در آن زمان 
بین ارتش های غیر اتمی دنیا نیز جزو قدرتمندترین ها به شمار می رفت؛ 
تمامی گروه های توپخانه ای و هواپیماهای F14 مربوط به آن  دوره است.

 وی با بیان اینکه  سرانجام در ۱۹ دی ماه ۱۳۵۶ که جریانات انقالب اوج 
گرفته بود، شاه مجبور قرار دادن همین ارتش در مقابل مردم ایران شد، 
اظهار کرد: اگر  بدنه ارتش یک رویکرد ضد مردمی و ضدانقالبی داشت با 
این تجهیزات و سالح های مدرن به راحتی  می توانست پیروزی انقالب 
را به شکست تبدیل کند، البته در آن زمان همه انتظار ارتشی ضد مردمی 
از ارتش ایران داشتند؛ اما به فضل الهی  ارتش به پشتیبانی از امام)ره( و 

نهضت مردم در آمد و موجب تحیر و بهت امپرالیسم  شد.
ارشد نظامی آجا در استان های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری ادامه 
داد: بعد از پیروزی انقالب نیز این نگرانی همواره وجود داشت که آیا ارتش 
پای عقیده و آرمان خود می ماند و حال بعد از گذشت ۴۰ سال از انقالب 

مشاهده می کنیم که ارتش  و ارتشیان به سرفرازی رسیده اند.
نخستین شهید نیروهای مسلح را ارتش تقدیم انقالب کرد

آذرافروز تاکید کرد: ارتش پس از  پیروزی انقالب با فتنه ها و بحران هایی 
درگیر شد و در نوک پیکان مقابله با آنها قرار گرفت، زیرا تنها نیروی مسلحی 
بود که بعد از انقالب وجود داشت. در آن زمان نیروهایی مانند سپاه در اوایل 
شکل گیری بودند، در نتیجه در چنین شرایطی ارتش تالش کرد فتنه ها 
را در شهرهای بحران زده کنترل کند. ارتش جنگید، شهید و مجروح داد و 
دشمن را از میدان به بیرون راند، نخستین شهید این نظام را ارتش تقدیم 
انقالب کرد؛ چرا که شهید سپهبد قرنی، نخستین شهید نیروهای مسلح بعد 
از انقالب است.  ارشد نظامی آجا در استان های اصفهان، یزد و چهارمحال 
و بختیاری ادامه داد: ارتش همچنین هشت سال جنگ مقتدرانه را در اوج 
تحریم های سیاسی، اقتصادی و نظامی و با پشــتیبانی تمام دنیای کفر از 
صدام پشت سر گذاشــت که در این جنگ نابرابر ۴۸ هزار شهید را تقدیم 
انقالب کرد. آذرافروز تاکید کرد: ارتش سرافرازانه در کنار مردم، امام)ره( و 
دیگر نیروهای مسلح قرار گرفت؛ ارتشی که برخی گمان می کردند آتشی 
باشد علیه ملت ایران، تبدیل به مشعل فروزانی شد در دست امام)ره(، امت 
و حتی در دست برادران سپاه پاسداران و بسیج  مردمی و در قالب یک لشکر 

الهی، آتش  به جان دشمن انداخت.
 وی افزود: امروزه ارتش به اوج قدرت در خودکفایی و توانمندی رســیده 
است، نمونه های این خود کفایی را می شود در رونمایی های اخیر از تانک 
ذوالفقار، جنگنده های کوثر، قاهر، صاعقه، ناوهای نظامی سهند و جماران، 
زیر دریایی های غدیر و فاتح و سایر ســامانه های موشکی و پیشرفت های 
توپخانه ای مشــاهده کرد که در اثر نیاز عملیاتی و با کمک  صنایع دفاع و 

سایر صنایع و حتی دانشگاه طراحی، تولید و بومی سازی شده است.
آذرافروز گفت: ســال گذشــته شــاهد راه اندازی  خط تولیــد جنگنده 
 کوثر بودیم، امســال نیز هفته آینده ســامانه های  پیشــرفته و اتوماتیک
  از ســامانه های توپ خانه که در همین مرکز  متناســب بــا جنگ های

 امروزی طراحی و ساخته شده است، در تهران  رو نمایی خواهد شد.

ارتش خود را یک نیروی الهی می داند
 ارشــد نظامی آجا در اســتان های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری 
یاد آورشــد: ارتش در زمینه های دینی، فرهنگی و قرآنی ورود پیدا کرده، 
زیرا این برنامه ها در أس امور ارتش است و شــاید حتی امورات نظامی و 
دفاعی جزو برنامه های بعدی ارتش باشــد، زیرا سربازی که دارای مدرن 
ترین تجهیزات باشد اما از نظر ایمانی  ضعیف باشد، مانند سرباز آمریکایی 
می شود که توسط نیروهای ارتش دستگیر شــد و از نظر روحی به شدت 

تحت تاثیر قرار گرفته بود.
وی افزود: بنابراین به دلیل اینکه ارتش خود را یک نیروی الهی می داند  این 
موارد را در رأس امور خود قرار داده است؛ فرماندهان و مسئوالن عقیدتی 
سیاسی  اهتمام ویژه ای به مسائل دینی و قرآنی دارند، از این رو امروز شاهد 
۱۸۲ دار القرآن کریم در ارتش هستیم که سهم زیادی از ۱۰ میلیون حافظ 

قرآن کشور را به خود اختصاص داده است.
»رونق تولید« را از طریق »رونق امنیت« محقق می کنیم

آذرافروز تاکید کرد: نیروهای مسلح و ارتش خود را مصمم می دانند که برای 

تحقق شعار راهبردی امسال؛ یعنی »رونق تولید« اهتمام ویژه داشته باشند، 
به منظور تحقق این شعار  باید به فرمایشات مقام معظم رهبری توجه کرد؛ 
این نکته مهم است که ارتش همزمان رونق امنیت را  برای رونق تولید و برون 
رفت از تنگناهای اقتصادی انجام می دهد و این کار از طریق حفظ و آمادگی 
توان نظامی، وابسته نبودن به کشــورهای دیگر و تجلی کامل خود کفایی 
صورت می گیرد.  ارشد نظامی آجا در استان های اصفهان، یزد و چهارمحال 
و بختیاری افزود: غیرممکن است کشوری به ویژه جمهوری اسالمی ایران 
بدون نیروی مسلح آماده رونق تولید داشته باشد، بنابراین ارتش رونق امنیت 
را توسعه خواهد داد تا رونق تولید شــکل بگیرد  و همزمان رونق تولید را با 
خود کفایی، استفاده از  استعدادهای داخلی و برطرف کردن نیازهای ارتش 

با امکانات بومی محقق می کنیم تا وابستگی ها به صفر رسد.
آذرافروز ادامه داد: مدیریت جهادی در ارتش بسیار ضروری است؛ با نحوه 
فرماندهی مطلوب مدیریت جهادی ارتش به نیرویی خالق، مبتکر، معنویت 
محور، عدالت محور  و عدالت گستر تبدیل شود که نمونه ای از این مدیریت 
جهادی را در همین سیل اخیر در استان های لرستان و گلستان  مشاهده 

کردیم؛  برپایی  پل استاندارد که حداقل سه ماه نیاز به  فعالیت عملیاتی و 
کارشناسی دارد، در ۴۸ ساعت توســط گروه ۴۱۱ مهندسی ارتش در  پل 

دختر نمادی از این امر است.
ارتش و سپاه؛ نیروهای مسلح یک لشکر الهی هستند

وی افزود: دولت آمریکا پیرو سیاست های خصمانه خود علیه نظام جمهوری 
اسالمی ایران، نام سپاه پاســداران  را در فهرست نیروهای تروریستی قرار 
داد که این اقدام خفت بار نتیجه پیــروزی های جبهه مقاومت در  برابر 
تروریسم آمریکایی است که  به خوبی  نقش سپاه پاسداران آن نمایان 
بود، این اقدام ترامپ در راستای اهداف شوم  صهیونیسم است و ترامپ 
برای اینکه به نتانیاهو خدمتی کرده باشد، در آســتانه  انتخابات رژیم 

غاصب این اقدام را انجام داد.
آذرافروز تاکید کرد: اگر ترامپ قادر بود ارتش جمهوری اسالمی ایران 
را نیز در لیست گروه های تروریستی قرار می داد، اما از آنجایی که ارتش 
جنبه فرامرزی و بین المللی دارد، قادر به این کار نبود و یا دلیل معرفی 
نکردن ارتش ایجاد شکاف بین نیرو های مسلح ایران است؛ غافل از این 
است که دشمنی ها موجب اتحاد بیش از پیش نیروهای مسلح  به ویژه 
ارتش و سپاه در ایران شــده و به لطف خداوند حاصل این بدخواهی ها 

عزت و پیشرفت  ایران اسالمی در  جهان است.
ارشد نظامی آجا در اســتان های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری 
افزود: بنابراین ارتش جمهوری اســالمی ایران ضمن محکومیت قاطع 
اقدام  بی خردانه آمریکا  که اقدامی در جهت  ایجاد نا امنی و نقض آرامش 
منطقه است، آن را تجاوز به حق حاکمیت ملی  جمهوری اسالمی ایران 
دانســته و اعالم می کند که ارتشــی، ســپاهی و همه نیروهای  مسلح 
یک لشکر الهی هستند و دســت در دســت همدیگر تا آخرین لحظه 
 از  نظام و آرمان های مقدس و دســتاورد های  انقالب اســالمی دفاع 

خواهند کرد.
عملکرد درخشان ارتش در خدمت رسانی به مردم

وی خاطر نشــان کرد: در این برهه از زمان مشــاهده می کنیم که اعتماد 
رهبر انقالب بعد از ۴۰ســال چگونه به ثمر نشســته اســت، زیر ارتش در 
حساس ترین لحظات و مقاطع انقالب اسالمی؛ هم در مرزهای کشور برای 
حفاظت از حریم و آب و خاک وطن و هم در داخل کشور برای یاری رسانی 
به بخش های آسیب دیده از سیل و زلزله عملکرد بسیار درخشانی داشته 
است.  آذرافروز تصریح کرد: یاری رسانی ارتش به آسیب دیدگان حوادث 
طبیعی در زمان جنگ از نمونه های فعالیت درخشــان ارتش است؛ در آن 
 زمان ارتش همزمان  بــا حفاظت از آب و خاک کشــور  در جبهه به یاری
  زلزله زدگان رودســر نیز می شــتافت؛ ارتش از این آزمون ها سرافرازانه
  بیرون آمــده اســت و فرزنــدان ارتش انقالب اســالمی بــه لطف خدا
  توانسته اند خدمات مناســبی را  به هموطنان آســیب دیده  کشور خود 

ارائه دهند.

 ارشد نظامی آجا در استان های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری
 در نشست خبری با اصحاب رسانه مطرح کرد:

ارتش در سخت ترین لحظات در کنار مردم بوده است

 اتحاد و هم بستگی میان نیروهای ارتش و ســپاه، محور کلیدی صحبت های فرماندهان ارتش استان اصفهان در نشست خبری آنها با 
اصحاب رسانه بود که صبح دیروز به مناسبت فرا رسیدن 29 فروردین ، روز ارتش جمهوری اسالمی در دفتر فرماندهی مرکز آموزش 
توپخانه و موشک های شهید صیاد شیرازی برگزار شد. آنها در این جلسه با بیان اینکه دشمنان انقالب هرگز نمی توانند میان نیروهای 
مســلح ایران تفرقه بیندازند، تاکید کردند که فرزندان این مرزوبوم در ارتش جمهوری اسالمی ایران همان گونه که از گذشته تاکنون 
 در کنار مردم در ســخت ترین لحظات قرار داشــته اند همواره در کنار آنها باقی خواهند ماند و در راه امنیت کشور از بذل جان دریغ 

نخواهند کرد.

سمیه مصور

اصفهان آماده برای برگزاری مراسم با شکوه 
روز ارتش

مراسم رژه نیروهای مسلح ارتش روز ۲۹ فروردین از ساعت ۸ صبح در 
مقابل گلستان شهدای اصفهان برگزار می شود.در این مراسم باشکوه 
یگان های منتخب ارتش، ســپاه، بســیج و نیروی انتظامی با ادوات و 
تجهیزات خود از مقابل جایگاه رژه می روند و توانمندی شان را به نمایش 
می گذارند.عملیات سقوط آزاد چتربازان تکاوران تیپ ۵۵ هوابرد ارتش، 
پرواز دو فروند پاراموتور ،گلباران هوایی گلزار شــهدا و رونمایی از چند 
دستاورد جدید مهم از ویژگی مراسم امسال است که ارشد نظامی آجا 

در استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد به آنها اشاره کرد.

ارتش جمهوری اسالمی 
در هیچ صحنه ای غایب 

نبوده است

حجت االسالم غالمعلی زمانی، مسئول 
عقیدتی سیاســی ارتــش جمهوری 
اســالمی در منطقه اصفهــان در این 
جلســه با بیان اینکه ارتــش در هیچ 
صحنه ای غایب نبوده اســت، گفت: 
مراسم بزرگداشت شهید صیاد شیرازی 
که پنجشنبه گذشته در گلستان شهدا 
برگزار شد، غباررویی مزارهای شهدای 
همیشه شــاهد، دیدار با خانواده های 
معظم شــهدا، حضور در آسایشــگاه 
جانبازان  شــهید مطهــری و دیدار با 
نماینده ولی فقیه در اســتان از جمله 
برنامه هایی بوده که توسط فرماندهان 
ارتش در روزهای گذشته صورت گرفته 
است. وی با اشاره به  برگزاری مراسم 
رژه نیروی های مسلح ارتش در  روز ۲۹ 
فروردین از مردم قدرشــناس اصفهان 
درخواســت کرد که در مراســم رژه، 

حضور باشکوهی داشته باشند .

تمام نیروهای ارتش برای خدمت رسانی به سیل زدگان به صورت داوطلب به این مناطق اعزام شدند
فرمانده گروه ۵۵ توپخانه با بیان اینکه ارتش جمهوری اسالمی ایران پس از به ثمر رسیدن انقالب اسالمی در تمامی بحران 
ها در کنار مردم قرار داشته است گفت: با وقوع سیل ها در چند استان کشــور نیروهای ارتش نیز  درکنار سایر نیروهای 
مسلح مانند سپاه، بسیج و نیروهای انتظامی برای خدمت رســانی به مردم صف کشیدند. سرهنگ حبیب ا... کریم زاده، 
افزود: نیروهای ما در گروه ۵۵ توپخانه برای کمک به سیل زدگان ابتدا در منطقه فارسان چهارمحال و بختیاری حضور به 
هم رسانیدند که نیروها به صورت داوطلب  به این مناطق اعزام شدند و سپس با وقوع سیل در لرستان، برای خدمت رسانی 
به مردم به آنجا رفتند. ســرهنگ کریم زاده که فرمانده میدانی ارتش اصفهان در لرستان بوده است به برنامه های انجام 
شده نیروهایش در منطقه اشاره کرد و گفت: ما موفق شدیم یک پل استاندارد که  برپایی آن حداقل به سه ماه زمان برای 
فعالیت و کارشناسی نیاز دارد را در ۴۸ ساعت ایجاد کنیم که این مهم نقش موثری در رفت وآمد مردم و کاهش ترافیک داشت. وی در ادامه عنوان کرد: 
در مدت حضورمان در لرستان توانســته ایم تمام آب داخل خانه ها، ابینه ها، بانک ها، شهرداری و فرمانداری را تخلیه کرده و شرایط را تا حدودی برای 
زندگی هموطنان مان در لرستان آماده کنیم.فعالیت بیمارستان منطقه ای ارتش اصفهان و آب رسانی به مردم توسط تانک های ارتش از دیگر فعالیت 

های نیروهای ارتش اصفهان در لرستان بوده است. 

انجام ده ها پرواز ترابری برای کمک به سیل زدگان 
سرتیب دوم علیرضا انگیزه، جانشین  فرماندهی پایگاه 
شهید بابایی هم در این جلسه به فعالیت های این پایگاه 
در راه تامین امنیت آسمان کشــور اشاره کرد و گفت: 
آموزش خلبان های هواپیماهای شــکاری و طراحی و 
اجرای انواع رزمایش هــای تخصصی از جمله کارهایی 
است که توسط این پایگاه صورت می گیرد. وی به حضور 

نیروهای این پایگاه در حادثه سیل اخیر نیز اشاره کرد و افزود: ده ها پرواز ترابری از سوی خلبانان 
این پایگاه برای انتقال کمک های مردمی به سیل زدگان در این مدت صورت گرفته است.جانشین  
فرماندهی پایگاه شــهید بابایی در پایان با اشــاره به اینکه وحدت و همدلی میان نیروهای ارتش 
وسپاه موج می زند، عنوان کرد: این اقدامات هیچ گونه نفاقی میان نیروهای مسلح ایجاد نمی کند.

ارتش بنا به نص صریح قانون موظف به بودن در کنار مردم است
امیر سرتیپ  علی حدادی سامانی، فرمانده قرارگاه پدافند هوایی شهید نصر اصفهانی نیز در این جلسه با 
بیان اینکه بیعت تاریخ همافران با امام خمینی )ره( باعث تسریع پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی شد، 
گفت: اطمینانی که بنیانگذار کبیر انقالب به ارتش داشتند سبب احیای مجدد آن شد و نیروهای ارتش در 
دوران ۸ ساله دفاع مقدس کارنامه درخشانی از خود به جا گذاشتند که تقدیم ۴۸ هزار شهید از ارتش به 
خوبی گواه این مسئله است.وی افزود: پدافند هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در دوران پس از انقالب 
اسالمی توانسته است با بهره گیری از نیروهای متخصص داخلی نیازهای خودش را تامین کند و آمادگی 
اش برای مقابله با هرگونه تهدیدهای هوایی را افزایش داده و اجازه نقض حریم هوایی به دشمنان این مرزو 

بوم را ندهد. امیر سامانی به مسئله کمک رسانی به حادثه دیدگان در سیل اخیر نیز اشاره کرد و گفت: ارتش بنا به نص صریح قانون موظف به بودن در کنار 
مردم است و هیچ گونه منتی بر هموطنان در خدمت رسانی به آنها نیســت.فرمانده قرارگاه پدافند هوایی شهید نصر اصفهانی ادامه داد: همان طور که در 
حادثه های زلزله کرمانشاه  و سقوط هواپیمایی تهران- یاسوج نیروهای این قرارگاه پای کار بوده اند طی روزهای اخیر نیز در کنار مردم سیل زده بودند تا 

به وظیفه قانونی شان عمل کنند.

اجازه نفوذ دشمن به حریم مقدس خاک وطن را نمی دهیم
امیر سرهنگ خلبان عزیزا... امیری، جانشین پایگاه چهارم رزمی هوانیروز اصفهان نیز 
در این نشست خبری به بیان فعالیت های این پایگاه پرداخت و گفت: حضور در کنار 
مردم و خدمت رسانی به آنها از جمله اقداماتی است که توسط بالگردهای هوانیروز 
انجام می شود. وی با اشاره به حضور بالگردهای هوا نیروز این پایگاه در حادثه سیل 
اخیر افزود: اگرچه روی دادن سیل، اتفاق تلخ و دردناکی بود اما در دل خود صحنه 

های زیبایی از هم بســتگی تمام نیروهای مسلح و نوع دوســتی هموطنان مان داشت. 
جانشین پایگاه چهارم رزمی هوانیروز اصفهان به همکاری مداوم بالگردهای این پایگاه با سازمان اورژانس در سه 
استان مرکزی، چهارمحال بختیاری و اصفهان نیز اشاره کرد و گفت: شهادت سه تن از بهترین خلبانان و نیروهای 
فنی این پایگاه در اسفند ماه سال گذشته نشانه وگواه خوبی در خدمت رسانی نیرو های هوانیروز به مردم است. امیر 
امیری خاطر نشان کرد: خدا را شکر می کنیم که در این انقالب حسینی نقشی داریم و از همین جا به رهبر معظم 
انقالب اعالم می داریم که نیروهای ما به آن میزان از توانمندی رسیده اند که اجازه نفوذ دشمن به حریم مقدس 

خاک وطن را ندهند و در راه امنیت این مرزوبوم از هیچ تالشی دست نمی کشند.
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یادداشت

وقتی صحبت از »جوان« می شــود، خیلی ها ســراغ چند 
تعریف دم دســتی می روند:جوان، کســی است که شادی 
می خواهد و تفریح و نشــاط و سرگرمی.دنبال آزادی است 
و راحتی و رفاه.تغییــر و چیزهای نو را دوســت دارد.این، 
همه چیزی است که در تعریف جوان و نیازها و مطالباتش 
می گویند و البته با ســطحی ترین تعریف و تفسیرممکن از 
همین نیازها و مطالبات. متفکران بــزرگ اما طوردیگری 
جوان و جوانی را تعریف می کنند.»ویل دورانت« در کتاب 
»لذات فلســفه« می گوید: ارزش جوانی هنگامی مشخص 
می شود که از دست برود. برای همین هم معتقد است که 
از نظر بیشــتر مردم دوره زندگی واقعی انسان همان دوره 
جوانی است.به گفته برتراند راسل، این جوانان هستند که  
می توانند محیط خویش را تغییر دهند و شــجاعانه در راه 

اهداف بزرگ گام بردارند. 
» جواهر لعل نهرو« هم معتقد است که دوران جوانی، دوران 
از هم شکستن و درهم شکستن است و نیروهای جوان نقش 
ها را خیلی آسان تر از دیگران اجرا می کنند. این همه یعنی 
که جوان بالقوه منبعی بزرگ از انرژی و توانایی است و این 
منبع البته با پرورش و آموزش است که می تواند به فعلیت 
درآید.پس در کشوری مثل کشور ما که هنوز هم جمعیتی  
جوان دارد،  جوانان سرمایه مهم و ذخیره باارزشی هستند که 
برای رشد و شکوفایی شان و هم برای پیشرفت رو به جلوی 
جامعه ، باید مقدمات و لوازم مناســب فراهم آید. دختران 
جوان ما منابع سرشارانرژی هســتند که در پرتو پرورش و 
آموزش می توان این منبع سرشار را تبدیل به نیروی محرکه 
برای رشد خودشان و پیشرفت جامعه تبدیل کرد؛ دخترانی 
که نه فقط  باید خویشــتن را بســازند که به واقع  درقالب 
دختر، خواهر، همسر و مادر نقش پرورش دهنده و  مکمل  را 

هم برای پسران و مردان بر عهده دارند.
با این حال چگونه است  خیلی وقت ها که صحبت از جوان به 
میان می آید فقط بحث شادی و نشاط و سرگرمی اوست و 
این که راحت و مرفه و آزاد باشد و ... و وقتی موضوع دختران 
مطرح می شود، تنها از این حرف می زنند که دختران باید 
مثل همان پسران باشــند بی کم و کاســت و برابر، همان 
پسرانی که نیاز و مسئله ای جز شادی و سرگرمی و خوش 

بودن و ... ندارند.
جوان ها و امور زندگی شان از این حد جدی تر نمی شود! با 
این نگاه جوان ها و از جملــه دخترها  چه نیازی به پرورش 
اســتعداد و مهارت آموزی دارند؟ همین تحصیل در نظام 
آموزشی بسیار کارآمد و به روزی که داریم برای شان کافی 
نیست با یک مدرک ؟ بعد دنبال شغل، ازدواج و نقش جدی 
در امور جامعه و ...هســتند؟ چه توقعاتی زیادی دارند این 

جوان ها!
واقعیت این اســت که این نگاه به جــوان و جوانی هم مثل 
خیلی چیزهای دیگر وارداتی اســت و به همین جهت هم 
 مرغوب اســت و عالی! بی چون و چرا باید پذیرفته شود و

 بی کم و کاست هم صورت گیرد!
وقتی شرایط این گونه باشد، معلوم است که نیازهای جوانان 
خالصه می شود در درس خواندن و مدرک گرفتن و الکی 

خوش بودن و...!
همین که بخواهند مثل ستاره های آســمان کشور، یعنی 
سلبریتی های هنرپیشــه و خواننده و ورزشکار و ... شوند، 
کافی است. همین که در گوشــی های همراه شان صبح تا 
شب چت کنند و پســت بگذراند و الیک کنند، عالی است. 
همین که دختران با تالش در پی باز کردن در ورزشگاه های 
فوتبال باشند که به تماشای بازی های پرهیجان باشگاهی 
و ... بروند، کارمهمی اســت که از نان شب واجب تر است و 
خودشان و مســئولین امور زنان و متولیان فرهنگی مان تا 

رسیدن به این مهم نباید از پای بنشینند!
بقیه چیزهایی هم که بزرگان تاریخ علم و اندیشه در مورد 
جایگاه خطیر جوانان گفته اند را نباید جدی گرفت! اینکه 
نیروی جسمانی جوان،  اســتعداد و توان ذهنی اش،  همت 
و عزم و اراده اش در اوج اســت و آمــاده کارهای بزرگ و 

سازندگی های اساسی است،  حرفی بیش نیست!
پس پرورش و آموزش جوانان و آماده و مجهز کردن شــان 
برای عهده داری نقش های اساســی در جامعــه،  تربیت 
اخالقی، مهارتی،  تقویت ایمان و تقــوای جوانان، آموزش 
نقش های اختصاصی فردی، خانوادگی و اجتماعی  پسران 
و دختران  متناسب با اندیشــه، عواطف و توان عملی شان 

دیگر منتفی است.
چرا مسئوالن و متولیان امور جوانان در باب جایگاه جوان و 
جوانی در کشور نه  اعتنایی به حرف و نظر عقالی عالم  دارند 

و نه توجهی به نقطه نظر بزرگان دین؟
این بی فکری، بی عملی و بــی  برنامگی برای جوانان تا کی 
و کجا باید گریبــان جوانان جامعه مان را بگیــرد  و نیرو و 

استعداد و جوانی شان را هدر دهد؟
ای کاش حداقل در روزی مثل روز جوان که منتسب است 
به حضرت علی اکبر)ع(،  یکی از از مسئولین بر عهده خود 

ببیند که جوابی به این سوال ها بدهد.

نگاه مان به جوان چگونه است؟

طیبه میرزا اسکندری

عکس روز

دوخط کتاب

هــم نیســت.زخم اگــر 
نخواهــی باشــد،قلبت را 
باید بتوانــی دور بیندازی.

دور  چگونــه  را  قلبــت 
می اندازی؟زخــم و قلبت 

یکی هستند.

»جای خالی سلوچ«

محمود دولت آبادی

زخم و قلب همیشه با 
هم هستند

بــر قلــب  زخمــی اگــر 
نــی  بنشــیند،تو نمــی توا
زخــم را از قلبــت وابکنی 
و نــه مــی توانــی قلبــت 
بیندازی.زخــم  دور  را 
تکــه ای از قلب توســت.

زخــم اگــر نباشــد،قلبت 

»جان ایز دی من«، هنرمنــد خیابانی بر خالف همکارانــش با دیوار ها و 
ساختمان های مخروبه کاری ندارد، بلکه کار او با خانه هایی است که مکان 
سکونت است. برای مثال به تازگی ساکنان یک ساختمان در شهر اترخت 
هلند از »جان ایز دی من« خواستند تا او دیوار خانه شان را نقاشی کند.او 
که قصدش فرهنگی و ترویج کتاب خوانی است تصمیم گرفت تصویری از 
کتابخانه را روی دیوار طراحی کند. او از ساکنان خواست کتاب های مورد 
عالقه خود را همراه با رنگ جلد و مشخصات کامل به او معرفی کنند تا در 

کتابخانه دیواری، آنها را طراحی کند.

تبلیغ جالب هنرمند خیابانی در هلند

زیپ الین »لیمیته زرو« میان اسپانیا و پرتغال قرار دارد و با عبور از فراز رودخانه 
گوآدیانا به گردشگران ماجراجو اجازه می دهد از منطقه صفر مرزی بین این 
دو کشور عبور کنند. سکوی عزیمت در »سانلوکار د گوآدیانا« در ارتفاع بیش  
از ۱۰۰ متری است و پس  از عبور از کابلی به  طول ۷۲۰ متر به نقطه فرود در 
آلکوتیم در آلگاروه می رســد که در ارتفاع ۱۵ متری از سطح دریا قرار دارد. 
زاویه متوسط فرود حدود ۱۲/4۷ درصد است که با این زیپ الین می توان آن 
را در مدت کمتر از یک دقیقه با ســرعت حدود ۷۰ تا ۸۰ کیلومتر بر ساعت 

طی کرد.

زیپ الینی میان اسپانیا و پرتغال

راز نام حضرت علی اكبر)ع(
در یازدهم شعبان سال ســی و دوم هجرت، در مدینه ستاره ای پرفروغ در آســمان خاندان عصمت و طهارت هویدا شد که درخشــش 
آن شیعیان را درموجی از شعف و شادی فرو برد. حضرت علی اکبر)ع( در خانه ای به دنیا آمد که چشمه اخالص و پاکی در آن می جوشید 
و تحت عنایت پدر و در سایه توجه عموی بزرگوار خود امام حسن)ع( و در دامان لیلی، همسر عفیف و پاکدامن حضرت سیدالشهدا)ع( 
رشد یافت.پــس از تولــد حضرت علــی اکبــر)ع(، یاد نبی اســــالم در فضای خانه سیدالشــهدا)ع( بیشتر از گذشته در خاطره ها 
زنده شد، چرا که این فرزند، در صورت و سیرت، آینه تمام نمای رسول خدا)ص( بود و این شباهت بی مانند،موجب تعجب همگان شد. 
پس از آن در هفتمیــن روز از زندگانی این فرزند مبارک، مبتنی بر ســنت پیامبر)ص(،نام گــذاری اوالد صــورت پذیرفت و نامی که 
هویت فرزند و نیز یادآور حقیقتی راســتین بود برای او انتخاب شــد. امام حســین)ع( با نامیدن فرزند خود به »علــی« در پی آن بود 
تا برخــالف تبلیغات مســموم خلفای اموی علیه اهل بیــت)ع( و به ویژه مــوالی متقیان علی بن ابیطالب)ع(، نام جانشین بر حق نبی 
مکرم اســالم را احیا کنــد. همچنین کنیه »ابوالحسن« که کنیه حضرت علی)ع( محسوب می شد، برای این فرزند برگزیده شد، چرا 

که فرزند گرامی اش مورد محبت بیشتر باشد و اگر پسری از او متولد شد، آن را »حسن« بنامد.
 این جوان بنی هاشــمی به لقــب »اکبر« نیز معروف و مشــهور و این لقب به دلیل فزونی ســن او از حضرت سجاد)ع( است. صحت 
این ادعا را بنا به نقل مورخان و مقتل نویسان از جانب حضرت زیــن العابدین)ع( می توان دریافت. چنــان که آمده اســت »در مجلس 
ابن زیاد در کوفه که اســرای اهل بیت)ع( را احضــار کرده بودنــد، والی کوفــه رو به امام سجاد)ع( کرد و از نام ایشان پرسید. حضرت 
فرمود نام من »علی« است. پس ابن زیاد عنوان کرد که مگر علی بن الحســین در کربال کشــــته نشد؟ و در پاســخ امام چهارم بــا 
صالبتی خاص بیان داشــتند کــــه برادر بزرگ تری از خود داشتم که سپاه شما او را به شهادت رساندند«. در این باره »عالمه مقرم« 
 ضمن بررسی نظرهای گوناگون در خصوص لقب حضرت علی اکبر)ع( به این نتیجه رسیده که علی شهید در کربال، همان علی اکبر)ع(

 است .

روایت روز

با وجــود اینکه ایاالت متحــده آمریکا زبان رســمی ندارد، زبان انگلیســی، 
پرکاربردترین زبان اســت و دلیل آن کامال ســاده اســت، زیرا آمریکا قبل از 
استقاللش مســتعمره بریتانیا بود و به دنبال آن، آمریکا فرهنگ و زبانش را از 
بریتانیایی ها به ارث برد و بسیاری از ساکنان آمریکا اصالت و ریشه ای بریتانیایی 
دارند.آیا می دانســتید به موجب قوانین ایاالت متحده، افراد می توانند بدون 
دانستن حتی یک کلمه زبان انگلیسی شــهروند آمریکا شوند؟ چرا که زبان 

انگلیسی زبان رسمی این کشور به شمار نمی رود.

كشوری كه زبان رسمی ندارد!

نمایش »شکستن همزمان بیست 
استخوان« در جشنواره جهانی فیلم فجر

فیلم برادران محمودی پس از چندین حضور موفق بین المللی 
برای اولین بار در ایران در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم 
فجر به نمایش درمی آید.»شکستن همزمان بیست استخوان« 
برنده جایزه بهترین فیلم جشنواره بوســان همراه با ۱4 فیلم 
دیگر در بخش جلوه گاه شرق جشنواره جهانی فیلم فجر رقابت 
خواهد کرد.»شکستن همزمان بیست استخوان«  که با نام بین 
المللی »رونا مادر عظیم« دو جایزه معتبر  جشنواره وزول فرانسه 
را در یافت کرده، بیش از پانزده حضور موفق بین المللی داشته 
است.چندی پیش نشریه معتبر سینمایی  ورایتی پس از تقدیر 
از این فیلم از نقش آفرینی محسن تنابنده در فیلم تقدیر کرد. 
»شکستن همزمان بیست استخوان« محصول مشترک ایران 
و افغانستان اســت و به عنوان نماینده اسکار از طرف سینمای 
افغانستان به آکادمی اسکار معرفی شده بود و  پخش بین المللی 
فیلم برعهده شــرکت فرانســوی نوری پیکچرز بــه مدیریت  
کتایون شهابی است.  محسن تنابنده ، مجتبی پیرزاده، فرشته 
حســینی، فاطمه حســینی، فاطمه میرزایی،  محیی رضایی،  
 سعید چنگیزیان و  علیرضا اســتادی در این فیلم نقش آفرینی 

کرده اند.

 خسته ایم
 اما باید پیش برویم

ابراهیمی حاتمی کیا که در مراسم پنجمین دوره معرفی چهره 
سال هنر انقالب اســالمی به عنوان چهره سال انتخاب شد در 
ســخنانی پس از دریافت هدایا عنوان کرد: چــرا دروغ بگویم، 
خوشحالم که در 4۰ سالگی انقالب اسالمی دیده می شوم. این 
لحظه برایم لحظه بسیار ارزشمندی است و به آن افتخار می کنم. 
من ۳۸ سال اســت که در عرصه فیلم سازی فعالیت می کنم به 
اندازه عمر انقالب اســالمی و تا یادم می آید دغدغه های زیادی 
برای فیلم ساختن داشته ام. وی گفت: راهی که ما طی کردیم 
راه ساده و آسفالته نبود. ما راه را با هم ساختیم و در آن حرکت 
کردیم. در این مسیر زحمت های بسیار زیادی کشیدیم. گاهی 
به ما می گویند هنرمند پروپاگاندا! کاش واقعا این گونه بود. کاش 
از سوی نظام و قوه عاقله آن به ما سفارشی شده بود؛ اما باور کنید 
که حرکتی وجود نداشــت. این کارگردان سینما تصریح کرد: 
کسانی که با نام شــهید و جنگ وارد عرصه هنر می شوند باید 
بدانند که نباید از این مسیر به سادگی دست کشید. بدانند نباید 
کسانی باشند که با این مســیر بخواهند مشهور شوند، خسته 
نشوند. می دانم که خســته ایم اما باید پیش برویم تا ان شاءا...

همان ها که پشتوانه این مسیر هستند به کمک ما بیایند.

خبر دیدگاه

 آبشاری زیبا 
در تركیه

عــرض  و  ارتفــاع 
آبشــارهای دودن، به 
ترتیب 15 و 20 متر است. 
این آبشار در فاصله  14 
کیلومتری از مرکز شهر 

آنتالیا قرار دارد.

اینستاگردی

عکس خانوادگی فوتبالیست معروف

حس »محمدعلی كشاورز« در تولد 89 سالگی اش

مرتضی پورعلی گنجی با 
انتشــار این عکس نوشت: 
خانــواده یک چیــز مهم 
نیســت،خانواده همه چیز 
اســت... در هر شــرایطی 
تنها کســایی که کنارتون 
می مونند فقــط خانواده 
هستند. سالم و خوشحال 
باشــید کنــار عشــقای 

زندگیتون خدایا شکرت.

محمدعلی کشاورز با انتشار این عکس 
نوشــت:امروز در حالی هشــتاد و نه 
ســالگی را تجربه می کنم که بیش از 
هر دوره دیگری می دانم که همانطور 
که حضرت حافــظ فرمودند »ایام غم 
نخواهد ماند«. می دانم که این روزها 
همه مــا در محاصره اخبــار تلخ قرار 
گرفتیم، شــاید حس کنیم این تلخی 
ها ابدی اســت؛ اما ابدا چنین نیست. 

زندگی به من آموخت که روزهای تلخ و شیرین از سر این ملک عبور می کند و تنها آن چه 
که می ماند سرزمین مان است که برای سرافرازی آن باید از جان مایه گذاشت.

صبا راد با انتشار این عکس نوشت: شازده کوچولو به سیاره دوم رفت،آنجا فقط یک پادشاه 
تنها زندگی می کرد بعد از مالقاتی کوتاه،شــازده کوچولو خواست که سیاره را ترک کند. 
اما فرمانروا که دلش می خواســت او را نگه دارد گفت:نرو، تورا وزیر دادگستری می کنیم.

شــازده کوچولو گفت:اینجا کسی نیســت که من او را محاکمه کنم.فروانروا گفت: خب، 
خودت را محاکمه کن!این سخت ترین کار دنیاســت!اینکه بتونی درباره خودت قضاوت 

درستی داشته باشی و عادالنه خودت 
رو محاکمه کنی... 

شــازده کوچولو/آنتوان دوســنت 
اگزوپری؛تا حــاال خودتونو محاکمه 
کردین؟! تلخ ترین و بدترین جرمتون 

که بدجوری عذابتون میده چیه؟
تا حاال خودتونــو از دور یا از باال نگاه 

کردین؟!

سخت ترین كار دنیا از نظر »صبا راد«
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