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کنسرت عماد طالب زاده
30 فروردین

سالن سیتی سنتر

روز  ارتش؛
 امروز می خوایم از مردان

  ارتش ایران، حماسه آفرینان 
 دالور  سرزمینمون قدردانی

 کنیم
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اصفهان تقسیم  نمی شود

  طرح تشکیل استان اصفهان شمالی در استان از 
حمایت چندانی برخوردار نیست؛ 

   مدیرعامل آبفای استان می گوید بارش های اخیر دلیل بر نادیده گرفتن مصرف بهینه آب نیست  

اصفهانی ها همچنان صرفه جویی کنند

7

8

 صورتی های 
دوست داشتنی

 دو فالمینگوی بزرگ در خمینی شهر 
کشف و ضبط شد؛ 

5

  به بهانه روز ارتش و به یاد فرمانده ای که 
مبدع اتحاد »ارتش« و »سپاه« در جنگ شد

این سرزمین هنوز هم 
»خرازی« و »صیاد« دارد

قهرمان واقعی کسی است 
 که بتواند یک شغل 

ایجاد کند

استاندار اصفهان: 

7

4

ذوب آهن 0 - 0 پرسپولیس؛

تقسیم امتیازات در اصفهان
در ادامه هفته بیست وششم لیگ برتر فوتبال ایران، ذوب آهن اصفهان از ساعت 
۱۸ روز گذشته در ورزشگاه فوالد شهر اصفهان میزبان پرسپولیس تهران بود که 
این دیدار در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید. دقایق آغازین بازی با حمالت سبزپوشان 
ذوب آهن همراه بود به طوری که شاگردان منصوریان در دقیقه یک صاحب یک ضربه ایستگاهی 

صفحه  6شدند اما...

تئاتر کنت دراکوال
کارگردان: رادنوش مقدم

28فروردین الی 15 اردیبهشت
پردیس سیتی سنتر

گالری گذار
فاجعه آرام نمی گیرد /مدیا:نقاشی

23 فروردین الی ۴ اردیبهشت
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روز گذشته تصاویر مربوط به ظریف  و بشار اسد در 
سوریه، توسط رسانه های داخلی و خارجی انعکاس 
گسترده ای داشت. وزیر امور خارجه کشورمان در 
حالی برای ســفری فشرده راهی ســوریه و ترکیه 
شده است که پیش از این دیدار غیر مترقبه »اسد« 
از ایران و ناهماهنگی هــای صورت گرفته با وزارت 
خارجه او را تا مرز بیرون رفتن از عرصه سیاســی 
ایران پیش برد؛ اما در نهایت این دو سیاســتمدار 
با لبخند به آغوش هم بازگشــتند تا نشــان دهند 
رشته روابط ایران و سوریه بسیار محکم تر از برخی 
حواشی است. ظریف، دیروز هم وارد ترکیه شد تا 
جهت مذاکرات بر سر برخی از مهم ترین موارد مورد 
عالقه دو طرف از جمله ادلــب و آینده جنگ ها و 
مواضع سیاســی در خاورمیانه رایزنی های تازه ای 
را با ترک ها آغاز کند آن هم در شرایطی که ترکیه 
به شــدت از ســوی جهان عرب به دلیل سیاست 
های توســعه گرانه خود مورد سرزنش قرار گرفته 
و کارشناســان انتظار دارند ایــن وضعیت ترکیه 
را به ایران نزدیک تر کند. ادلب و سرنوشــت این 
غده چرکین باقی مانده در ســوریه جزو مهم ترین 
محورهای مذاکرات ظریف با طرف های ســوری و 
ترک است. محمد جواد ظریف، پس از دیدار با ولید 
معلم، همتای سوری خود خاطر نشان کرد که ایران 
در مورد وضعیت ادلب نگرانی جدی دارد و  ایران، 
ترکیه و روســیه باید به تعهدات خود در مورد این 
موضوع عمل کنند. گرچه طبــق آخرین توافقات 
میان اعضای ائتالف ســه گانه در سوچی مقرر شد 
یک منطقه حائل عاری از ســالح در بین خطوط 
ارتباطی ارتش ســوریه و نیروهای تروریستی در 
اطراف استان ادلب ایجاد شــود تا از بروز درگیری 
نظامی میان آنها جلوگیری به عمل آید با این حال 
هنوز وضعیــت نهایی این بخش از خاک ســوریه 
در  هاله ای از ابهام قــرار دارد. این منطقه به عنوان 
یکی از مورد مناقشــه ترین مناطق ســوریه میان 
سه کشور روسیه، ترکیه و ایران شناخته می شود. 
ترکیه یکی از مخالفان جدی حمله به ادلب است؛ 
اما ایران و روسیه می خواهند هر چه سریع تر این 
منطقه را بازســازی کنند. این اختالف در نشست 
اخیر این سه کشور در سوچی نیز به خوبی نمایان 
شد. هر چند پس از دیدار ظریف با »مولود چاوش 
اوغلو« دو طرف اعالم کردند که مذاکرات سازنده ای 

بر سر آینده صلح در سوریه داشــته اند؛ اما به نظر 
نمی رسد ادلب به راحتی در میان دیدگاه های دو 
طرف جایگاه واحدی بیابد. ظریف، در بدو ورود به 
ترکیه گفت در این ســفر در مورد مسائل دوجانبه 
و همکاری های اقتصادی و سیاســی بین دو کشور 
بحث و گفت وگو خواهیم کرد، عالوه بر این وظیفه 
پیگیری تصمیماتی که در جلسات کمیسیون عالی 
روابط دوجانبه ایران و ترکیه در ســطح رؤســای 
جمهور گرفته می شــود، به عهده وزرای خارجه دو 
کشور است ؛ لذا در این سفر در مورد این تصمیمات 
نیز بحث خواهد شد. تمایل سران سه کشور روسیه 
ترکیه و ایران در دور جدید مذاکرات آســتانه که 
به زودی برگزار خواهد شــد این است که توافق بر 
سر سوریه به هر نحو عملیاتی شود به همین دلیل 
ظریف درآســتانه ورود به ترکیه یکــی از اهداف 
ســفرش را فراهم کردن مقدمات توافق نهایی در 

اجالس مزبور عنوان کرده اســت. ایران همچنین 
می خواهد تضمین های امنیتی بــه ترکیه بدهد 
تا برای توافق در این اجالس آماده شود. در همین 
راستا رییس دستگاه دیپلماسی درباره آمادگی های 
نظامی ترکیه در شرق فرات گفت:ما از نگرانی های 
دوستان مان در ترکیه نســبت به تهدیدات کامال 
مطلع هســتیم و همواره به دوســتان در منطقه 
اعالم کرده ایم بهتریــن راه برای حفظ امنیت همه 
کشورهای منطقه استقرار ارتش سوریه در مرزها 
با ترکیه و اطمینــان از عدم تعرض هرگونه حرکت 
تروریستی علیه دولت و مردم ترکیه از سمت سوریه 
اســت.ظریف تصریح کرد: حتما بــرای ما امنیت 
و آرامش مردم ترکیه بســیار مهم اســت و در این 
زمینه همکاری های خوبی بــا هم در بحث امنیتی 
داریم. وی در نشســت خبــری در ترکیه در مورد 
حل بحران سیاسی  سوریه نیز افزود :» گفت وگوی 

طوالنی با اسد داشتم و گزارشی از این گفت وگو را 
به آقای اردوغان منتقل می کنم. ما دوست داریم که 
تمامی کشــورهای منطقه روابط خوب و رو به جلو 
داشته باشند«. بعد دیگر سفر ظریف به ترکیه بدون 
شک مربوط به تصمیمات اخیر در مورد سپاه ایران 
و نیز تهدید آمریکا برای فشارهای اقتصادی بیشتر 
هم خواهد شــد. ترکیه به عنوان یکی از طرف های 
معــاف از تحریم های آمریکا می تواند فشــارهای 
زیادی به این کشور برای ادامه معافیت ها وارد کند 
و ایران برای گرفتن تضمین های الزم از طرف های 
ترک باید تمام توان خود را بــه کار ببندد. پس از 
عراق، ترکیه می تواند یکی از راه هــای فرار ایران 
از تحریم های آمریکا باشــد چنانچــه در دور قبل 
نیز ترکیه و تاجران ایرانی در این کشــور به خوبی 
 راه های دور زدن تحریم ها بــرای ایران را مدیریت

 کرده اند.

ذوق زدگی داعش از 
آتش سوزی کلیسای نوتردام

محققان یک گروه اطالعاتی متخصص در گروه های 
تروریستی موســوم به گروه SITE اعالم کردند، 
داعش اقدام به انتشار یک پوستر در فضای مجازی 
حاوی تصویری از آتش ســوزی کلیسای نوتردام 
کرده و روی این پوستر آیه ۲۶ سوره نبأ، در قرآن را 
نوشته و در باالی پوستر نیز متنی به زبان فرانسوی 
با این مضمون نوشــته است:»ســاخت کلیسای 
نوتردام در سال ۱۱۶۳ آغاز شده و در ۱۳۴۵ پایان 
یافت؛ اما اکنــون زمان خداحافظی بــا این مکان 
ترویج کفر شــما رسیده اســت«. پیش از این نیز 
رسانه المنتصر محتوایی در ابراز خوشحالی از وقوع 

حمالت تروریستی فرانسه منتشر کرده بود. 

 »ترامپ« به خاطر آل سعود
 به جنگ کنگره رفت

رییس جمهور آمریکا قطعنامه ای را که در کنگره به 
تصویب رسیده و خواستار قطع حمایت واشنگتن از 
ائتالف سعودی در جنگ یمن بود، وتو کرد. ترامپ در 
بیانیه ای، قطعنامه مصوب شده در کنگره را »تالشی 
خطرناک و غیرضروری« برای تضعیف اختیارات او 
به موجب قانون اساسی خوانده است. رییس جمهور 
آمریکا در این بیانیه دلیل دیگر حمایت کشــورش 
از ائتالف ســعودی را اینطور توضیح داده اســت: 
»درگیری ها در یمن روشی ارزان قیمت و کم هزینه 
برای این است که ایران برای ایاالت متحده و متحد 

ما عربستان سعودی، مشکل ایجاد کند.«

 بسیاری از رهبران عرب
 به »نتانیاهو« تبریک گفتند

نتانیاهو، تماس های تلفنی از سوی بسیاری از رهبران 
جهان عرب به خاطر پیروزی اش در انتخابات اخیر 
پارلمانی دریافت کرده است.به گزارش اسپوتنیک؛ 
نتانیاهو می گوید که تماس های تلفنی از ســوی 
رهبران بسیاری از کشــورهای عربی دریافت کرده 
است که طی آن، این سران پیروزی حزب »لیکود« 
در انتخابات پارلمانی 9 آوریل را به وی تبریک گفتند. 
به عقیده وی، این تماس ها »پنجره بزرگی را به سوی 

آینده ای بهتر برای اسراییل می گشاید«.

موج بازداشت شخصیت های 
نظام سابق سودان آغاز شد

بنا بر اعالم منابع ســودان، موج جدید بازداشت 
مســئوالن نظام ســابق این کشــور آغاز شده 
اســت.برخی منابع ســودانی از آغاز موج جدید 
بازداشت مسئوالن نظام سابق سودان، تاجران و 
سرمایه گذاران خبر دادند.این منابع اعالم کردند 
شمار بســیاری از مقامات نظام سابق سودان از 
جمله شخصیت های برجســته، سرمایه گذاران 
و تاجران بازداشت شــدند. منابع مذکور افزوند: 
جمال الوالی، عبدالباسط حمزه و طارق حمله از 

جمله تاجرانی بودند که بازداشت شدند.

دیوان عالی هند درخواست 
ورود زنان به مساجد را بررسی 

می کند
دیــوان عالی هند اعــالم کرد درخواســت یک 
زوج مســلمان برای صدور اجــازه ورود زنان به 
داخل مســاجد را مورد بررسی قرار می دهد.این 
درخواســت در واقع تالش بــرای ملغی کردن 
رویه ای عرفی اســت که از قرن هــا پیش در این 
کشور جریان دارد و به موجب آن بخش عمده ای 
از زنــان از ورود به مکان های عبــادی و نیایش 
محروم می شوند.زنان در هند اغلب اجازه ورود به 
مساجد هند را ندارند، گرچه در مواردی استثنایی 
تعدادی از آنها می توانند به صــورت جداگانه از 

مردان به بخش هایی مجزا از مسجد وارد شوند.

در یک قدمی صلح

ایران و عمان رزمایش مشترک 
نظامی برگزار می کنند

ســفیر ایران در مسقط در نشســت با فعاالن 
تجاری کشــورمان، با بیان اینکه پانزدهمین 
کمیسیون نظامی مشترک ایران و عمان در حال 
برگزاری است، گفت: طی روزهای آینده تهران 
و مسقط رزمایش مشــترک برگزار می کنند. 
محمدرضا نوری شاهرودی اظهار داشت: ما در 
حال حاضر هیچ گونه مشــکلی با عمان نداریم 
که بارزترین نشانه آن سفر آسان چنین جمعی 
به عمان و برگزاری این نشســت است. نشانه 
دیگر آن است که در حال حاضر کمیته نظامی 
مشــترک ما در عمان حضور دارد و در روزهای 

آینده مانور مشترک برگزار می کنیم. 

توضیح بریتانیا درباره توقف 
ارسال نامه به ایران

اداره پســت بریتانیا، در بیانیه ای اعالم کرد 
توقف ارسال نامه و مرسوله به ایران به علت 
توقف خدمات رســانی پیمانکار این شرکت 
به مقصد این کشــور صورت گرفته اســت.

یک ســخنگوی اداره پســت بریتانیا گفت: 
متاسفانه پیمانکار ســابق ما دیگر به مقصد 
تهران خدمات رسانی نمی کند. فعاالنه در پی 
یک پیمانکار جایگزین هســتیم. اداره پست 
بریتانیا درباره علت توقف خدمات رســانی 
پیمانکارش توضیح بیشتری نداده ولی تاکید 
کرده که امیدوار است ارسال نامه و مرسوله 

به این کشور هر چه زودتر از سر گرفته شود.

واکنش »عبدالمهدی« به 
ادعای پمپئو درباره سپاه

نخســت وزیر عراق در واکنش بــه ادعای وزیر 
خارجه آمریکا مبنی بر اینکه ۲0 درصد اقتصاد 
عراق در اختیار سپاه است، گفت: نمی دانم این 
درصدها را از کجــا می آورند؟! »عبدالمهدی«  
گفت: نمی دانم نسبت ۲0 درصد و یا هر درصد 
دیگری در رابطه با سیطره سپاه پاسداران ایران 
بر اقتصاد عراق را از کجا آورده اند، نمی دانم که 
این درصدها را چگونه حســاب کرده اند. عراق 
روابط و تبادالت تجاری پیشرفته با ایران دارد؛ 
اما ارتباط با طرف هایی از ســپاه پاسداران یک 

مسئله دیگر است.

توضیحات »واعظی« درباره 
لغو یک جلسه

رییس دفتر رییس جمهور در مورد علل تشکیل 
نشدن جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: 
لغو جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی ربطی به 
حواشی مطرح شده ندارد. گاهی چون حدنصاب 
اعضا تکمیل نمی شود ممکن است جلسه برگزار 
نشــود. واعظی درباره عدم حضور سخنگو در 
دولت تصریح کرد: من سخنگو نیستم؛ اما سعی 
می کنم هفته ای یک بار پاسخ رسانه ها را بدهم، 
ضمن اینکه تالش می کنیم سخنگوی دولت نیز 

انتخاب شود.

یکی از مراجع شیعیه منزلش را 
به سیل زدگان اهدا کرد!

آیت ا... جعفر ســبحانی، از مراجع شیعه و از 
بزرگ تریــن متکلمین عصر حاضــر، منزل 
خود را فروخته و پول آن را به ســیل زدگان 
اهدا کرد.در همین خصوص مراجع به انحای 
مختلف با اختصاص دادن سهم امام، خمس 
و ... بــه ســیل زدگان کمک کردند.فرشــاد 
مهدی پور، مدیرمســئول روزنامه صبح نو در 
 این خصوص نوشت: آیت ا... جعفر سبحانی از

 اقطاب حکمــت و کالم شــیعی، خانه خود 
را فروختــه و پول آن را به ســیل زدگان اهدا 

کرده است. 

رحمانیفضلی
وزیرکشور:

عضو هیئت رییســه مجلس گفت: با توجه به خروج 
کشورهای اروپایی ازبرجام و اقدام آمریکا در قرار دادن 
سپاه در لیســت گروه های تروریســتی، باید بررسی 
لوایــح CFT و »پالرمو« از دســتور کار مجمع خارج 
شود. سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی با اشاره به 
تروریست خواندن سپاه پاسداران توسط آمریکا، گفت: 
دم خروس غربی ها و آمریکایی ها با قراردادن ســپاه 
پاسداران در لیست گروه های تروریستی بیرون زد. وی 
با بیان اینکه سیاســتمداران غرب گرای کشور تالش 
داشــتند تا لوایح ۴ گانه FATF را در مجلس، شورای 
نگهبان و مجمع تشخیص به تصویب برسانند، افزود: 
در این صورت غرب و آمریکا با تعاریفی که خود صالح 
می دانســتند با جمهوری اسالمی برخورد می کردند. 
این کار را آمریکا با پاکستان و عربستان نیز  انجام داده 
و با تصویب برخی توافقنامه ها آنها را مجبور به باج دهی 
کرده است. قاضی زاده هاشمی گفت: تعریف اشتباه 
آمریکا از تروریسم با قرار دادن سپاه پاسداران در لیست 
گروه های تروریستی مشخص شد، سپاه پاسداران تنها 

گروه نظامی بود که علیه داعش مقاومت کرد.

بررسی FATF از دستور کار 
مجمع خارج شود

عضو هیئت رییسه مجلس:

کافه سیاست

عکس  روز 

تجدید پیمان فرماندهان ارتش 
با آرمان های امام خمینی)ره(

در آستانه روز ارتش جمهوری اسالمی ایران، 
جمعی از فرماندهان و کارکنان ارتش جمهوری 
اسالمی صبح  روز گذشــته با حضور در مرقد 
بنیانگذار کبیر انقالب اســالمی، با آرمان های 

آن امام راحل تجدید پیمان کردند.

فروش نفت در سال ۹۸  به صفر می رسد

پیشنهاد سردبیر:

وزیر کشور با اشاره به واقعه سیل اخیر در کشور، 
گفت: این بحران به خوبی مدیریت شــد و همه 
متحد، منسجم و هماهنگ عمل کردند. این در 
حالی است که بسیاری از دشمنان و رسانه های 
معاند تالش کردند تا این واقعه طبیعی را به بحران 
ادامه دار تبدیل کنند، اما نتوانستند کاری از پیش 
ببرند. عبدالرضا رحمانی فضلی ادامه داد: فشارها 
و تحریم های دشــمن گرچه در عمل تاثیری در 
روند کار بازســازی مناطق ســیل زده ندارد؛ اما 
تبلیغات می تواند تاثیرات سوئی بر افکار عمومی 
داشته باشد به همین دلیل امسال بیش از گذشته 
نیازمند تحلیل درســت و مقابله به موقع در این 
عرصه هستیم. وی با اشاره به اینکه وظیفه اصلی 
ستاد آرامش بخشی و امیدآفرینی به فضای جامعه 
و همچنین زمینه سازی برای شکل گیری بینش 
واقع بینانه در جامعه است، گفت: نباید در حوزه 

افکار عمومی انفعالی عمل شود.

دشمنان نتوانستند سیل را به 
بحران تبدیل کنند

عبدالرضافرجی
سفیراسبقایراندرنروژ:

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس شــورای اســالمی گفت: ســال 9۸ اوج 
فشارهای آمریکا وارد می شــود و تحریم ها بیشتر 
و فروش نفت صفر می شود.ســید حســین نقوی 
حســینی اظهار داشــت: در منطقه صحبت های 
خوبی با کشورهای اطراف شده و آرام آرام شرایط 
بهتر می شود. وی تاکید کرد: در سال »رونق تولید« 
باید بتوانیم از ظرفیت های خوبی که هست استفاده 
و بهره ببریم تا با وجود فشــارها روی پای خودمان 

بایستیم.
نماینده مردم شهرســتان های ورامین، پیشــوا و 
قرچک در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: باید 
تمام تالش خود را بــه کار ببندیم تا رضایت مندی 
مردم ایجاد شود و با اخالق خود بتوانیم راه گشای 
مشکالت باشــیم.نماینده مردم قرچک، ورامین و 
پیشوا بیان کرد: در ادارات ما دزدی، رشوه خواری، 
پارتی بازی و رانت خواری انجام می شــود و  باید 
مبارزه کنیم تــا جلوی این کارهــا گرفته و مردم 

اعتماد کنند.

 فروش نفت در سال ۹۸ 
به صفر می رسد

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

سفیر اسبق ایران در نروژ  با بیان اینکه اقدام اخیر 
آمریکا در واقع جزئی از فرآیند فشار آمریکا علیه 
ایران به حساب می آید، گفت: آمریکا می خواهد 
کاری کند که به زعم خود ایران تحت فشار شدید 
وادار به انجــام مذاکرات جدیدی با آنها شــود و 
صحبت ترامپ که بارها هم آن را تکرار کرد مبنی 
بر اینکه »رفتار ایران پس از روی کار آمدن دولت 
وی تغییر کرده اســت«، محقق شود.فرجی راد 
بیان کرد: به اعتقاد من هــدف اصلی آنها در این 
مقطع از زمــان، اعمال حداکثر فشــار به ایران 
است تا شاید به خواست و هدفی که دارند دست 
پیدا کنند. سفیر اسبق ایران در نروژ افزود: کاری 
که آمریکا انجام داد اهداف فرعی هم داشــت و 
از جمله آن می توان بــه تاثیرگذاری بر انتخابات 
رژیم صهیونیستی اشاره کرد. آنها شب برگزاری 
انتخابات با تروریســتی اعالم کردن سپاه برای 

پیروزی نتانیاهو گام دیگری برداشتند.

می خواهند ایران را وادار 
به مذاکره کنند

پیشخوان

بین الملل

 تالش های ظریف برای رسیدن به توافق در سفر به ترکیه و سوریه؛ 

پیامک مخابرات برای اقناع 
مجلس

دیدار در دمشق 

فرانسه در  گوژپشــتی 
نوتردام

دنیا در سوگ نوتردام

سردار رمضان شریف، در واکنش به ویدئویی منتشر شده از سعید قاسمی 
در خصوص بوسنی، تاکید کرد: اظهارات وی شخصی و فاقد اعتبار بوده 
و مورد تایید سپاه نیســت.در پی انتشــار ویدئویی اینترنتی از سعید 
قاسمی، یکی از بازنشستگان سپاه درباره استفاده از پوشش هالل احمر 
در جریان جنگ بوسنی و متعاقبا  واکنش جمعیت هالل احمر کشور و 
برخی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی، سردار سرتیپ دوم پاسدار 
رمضان شریف، سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه گفت: اظهارات 
آقای سعید قاســمی که مدتی داوطلبانه در بوسنی حضور داشته اند و  
سال های زیادی هم از بازنشستگی ایشان می گذرد ،دیدگاهی شخصی و 

فاقد اعتبار بوده و مورد تایید سپاه پاسداران انقالب اسالمی هم نیست.
وی افزود: مواضع و کارکردهای سپاه در عرصه های مختلف تابع منطق و 
منطبق با قوانین و مقررات بوده و اقدامات امدادی سپاه به مردم مسلمان 

بوسنی نیز از این قاعده تبعیت کرده است .
سردار شریف همچنین با اشاره به تالش آمریکایی ها برای قلب واقعیات و 
وارونه جلوه دادن اقدامات سپاه در حوزه های مختلف تصریح کرد: تجربه 
نشان داده است مســتنداتی که آمریکایی ها برای واقعیت سازی های 
موردنظر خود ارائه مــی دهند فاقد وجاهت و اعتبار بوده و بایســتی با 
تردید و هوشمندی با آن برخورد شود. حسین اهلل کرم یکی از دوستان 

نزدیک قاسمی نیز در مورد صحبت های او گفته است: قاسمی نگفت که 
ما با لباس هالل احمر یا از طریق هالل احمر در بوسنی بودیم، در واقع 
او با استفاده از این تعبیر می خواست بگوید: »ما آنجا امدادگر بودیم«.

وی، درباره ادعای ارتباط خوب نیروهای ایرانی حاضر در جنگ بوسنی با 
نیروهای القاعده اظهار کرد: القاعده الیه های مختلفی دارد، الیه ای که 
شامل نیروهای بوسنی و هرزگوین بود، آنها به نحوی با ما ارتباط داشتند، 
 وقتی در مقرهای القاعده آموزش می دیدند و اســلحه خود را تحویل

 می گرفتند بنا به دالیلی آنجا را ترک می کردند و به سمت ما می آمدند. 
ارتباط با القاعده عمدتا در این الیه ها بود.

چهره ها

سپاه اظهارات»سعید قاسمی« را تکذیب کرد

علیرضا کریمیان
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احتمال افزایش 30 درصدی نرخ نان 
نانوایی های صنعتی

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

در پی کاهش اعتماد عمومی؛
ترامپ، خواهان عرضه 

بوئینگ مکس ۷۳۷ با برند 
جدید شد

رییس جمهور آمریــکا، دونالــد ترامپ از 
شرکت بوئینگ خواست به دنبال ۲ سقوط 
مرگبار هواپیماهای مکس ۷۳۷ این شرکت، 
برند آنها را تغییر دهد. این در حالی است که 
بوئینگ اعالم کرده تمرکــز خود را بر حل 
کردن مشــکل قرار داده و برای به دســت 
آوردن اعتماد عمومی دوبــاره، گروه های 
فکر تشکیل داده است.مقامات شرکت های 
هواپیمایی می گویند در طول هفته گذشته، 
دیدارهایی طوالنی با بوئینگ داشــته اند تا 
در مورد نحوه جلب دوباره حمایت عمومی 
در زمان بازگشــت به پــرواز هواپیماهای 
زمین گیر شــده مذاکره کنند.ترامپ که از 
۱۹۸۹ تا ۱۹۹۲ مالک شــرکت هواپیمایی 
ترامپ شاتل بوده و یکی از طرفداران صنعت 
هوانوردی اســت، با انتشــار افکار خود در 
توییتر، فشــارها بر بوئینگ را بیشتر کرد.

او در توییتر خود نوشــت: ممکن است من 
هیچ چیز در مورد برندسازی ندانم )اما من با 
همین اوضاع رییس جمهور شدم!(، اما اگر 
من جای بوئینگ بودم، بوئینگ ۷۳۷ مکس 
را تعمیر می کردم، چند ویژگی جدید اضافی 
به آن می افزودم و برند این هواپیما را تغییر 
می دادم و آن را با نام جدیدی ارائه می کردم. 
هیچ محصولی مانند این محصول آســیب 
ندیده است؛ اما دوباره تاکید می کنم مگر من 
در این مورد چه می دانم!؟سخنگوی بوئینگ 
در پاسخ به اینکه چه نظری در مورد توصیه 
ترامپ دارد، گفت: بازسازی اعتماد عمومی 
تمرکز اصلی ماســت و در این راه خلبانان 

نقشی اساسی ایفا می کنند.

بازار

راکت پینگ پنگ 

مدیر عامل نمایشگاه بین المللی استان 
اصفهان:

  ۵۱ رویداد نمایشگاهی امسال 
در اصفهان برگزار می شود 

مدیر عامل نمایشگاه بین المللی استان اصفهان 
گفت: برگزاری ۵۱ رویداد اقتصادی در سال ۹۸ 
نشان از عزم شرکت نمایشگاه های بین المللی 
استان اصفهان برای توســعه اقتصادی  برپایه 
صنعت نمایشــگاهی دارد. علی یار محمدیان 
افزود: صنعت نمایشــگاهی در حالــی آغاز به 
کار کرد که تحریم ها فشــار زیادی بر اقتصاد 
کشــور وارد می کند  و صنعت نمایشــگاهی 
نیز با این مشــکالت درگیر اســت. مدیر عامل 
نمایشــگاه بین المللی اســتان اصفهان با بیان 
اینکه نمایشــگاه اصفهان تهدیدهای اقتصادی 
را به فرصت های بــی نظیر تبدیل خواهد کرد، 
گفت:  در سال ۹۸ با برنامه ریزی های منسجم و 
هدفمند سعی داریم، یک سال بی نظیر را برای 
صنعت نمایشــگاهی اصفهان خلــق کنیم.یار 
محمدیان با بیان اینکه سال ۹۷، بیش از ۵۰۰ 
هزار نفــر از رویدادهای نمایشــگاهی اصفهان 
بازدید کردند و ۴۰۰۰ شــرکت در نمایشگاه ها 
حضور داشــتند، افزود: این آمار نشان دهنده 
آینده امید بخش صنعت نمایشگاهی در استان 
اصفهان است.مدیر عامل نمایشگاه بین المللی 
اصفهان ابــراز امیدواری کرد: این نمایشــگاه 
بتواند ســهمی در اقتصاد ایفا کنــد و موجب  

توسعه صادرات و رونق تولید در کشور باشد.

سال ها خشکسالی با یک سال 
ترسالی جبران نمی شود

معاون حفاظــت و بهره برداری شــرکت آب 
منطقه ای اصفهــان گفت: بیــش از یک دهه 
خشکسالی با یک سال ترسالی جبران نمی شود 
و مصــرف بهینه آب در منطقــه مرکزی ایران 
همچنان ضروری است.حســن ساسانی افزود: 
افت شــدید منابع آبی ســطحی و زیرسطحی 
در ســال های اخیر در مرکز ایران و به ویژه این 
استان به عنوان یک چالش اساسی مطرح است؛ 
بنابراین نمی توان بارش هــای اخیر را جبران 
کننده شرایط نامطلوب قبلی دانست. وی ادامه 
داد: کاستی های منابع آبی استان با بارش های 
یک ساله جبران نمی شــود، اصفهان از جمله 
مناطقی است که همواره با چالش خشکسالی 

روبه رو است. 

اختیارات مسئوالن محلی 
برای تسهیل اشتغال و تولید 

افزایش می یابد
نماینده مردم نایین در مجلس شورای اسالمی 
گفت: اختیارات مسئوالن محلی برای تسهیل 
شرایط اشــتغال و تولید در قالب کمیته ویژه 
ســرمایه گذاری افزایش می یابد.عباســعلی 
پوربافرانی افزود: توسعه سرمایه گذاری و ایجاد 
اشــتغال و رونق تولید، نیازمند تسهیل شرایط 
برای فعاالن اقتصادی اســت که در هر منطقه 
مســئوالن محلی باید این اقدام را انجام دهند.

وی بیان کرد: تمرکزگرایی، شــرایط ســخت 
اداری و نظرات سلیقه ای سازمان ها و نهادهای 
اداری، شرایط سرمایه گذاری را سخت کرده که 
 این موضوع فعالیت اقتصادی را دشوار ساخته

 است.

با احیای وزارت بازرگانی، هیچ 
دردی ازکشور دوانمی شود

عضو کمیســیون اقتصادی مجلس با اشاره به 
هزینه های ســنگین احیــای وزارت بازرگانی 
گفت: با تفکیــک وزارت بازرگانــی از وزارت 
صنعت، معدن و تجارت هیچ دردی از کشور دوا 
نمی شود و حتی مشکالت اضافه تر هم می شود.

ناصر موسوی الرگانی گفت: ما در کشور آزمون 
و خطاهای زیادی را انجام دادیم و بعد از چهل 
سال باز هم دنبال همان رویکرد هستیم که یک 
روز وزارتخانه ها را ادغام کنیم، روز بعد تفکیک 
کنیم. ایــن کار منطقی نیســت.وی افزود: در 
صورت تفکیک وزارتخانه باید ســاختمانی در 
شأن وزیر خریداری یا ساخته شود. در استان ها 
و شهرستان ها هم نیاز به ســاختمان هایی در 
شــأن مدیرکل و مدیر بازرگانی است. افرادی 
که زمانی گفتنــد نیروها را تعدیــل می کنند 
نه تنها یک نفــراز آنها کم نشــد؛ بلکه اکنون 
می گویند این وزارت خانه نیز به نیرو نیاز دارد. 
 بنابراین این مسائل هزینه سنگینی برای کشور

 دارد. 

 راکت پینگ پنگ باترفالی 

 99,000
تومان

 راکت پینگ پنگ آدیداس 
 Laser Flash مدل

 151,000
تومان

 راکت پینگ پنگ آدیداس 
 Laser Candy مدل

 159,000
تومان

شایعات پیرامون بنزین در سال گذشته امسال نیز 
ادامه خواهد داشت؛ این را می توان از گمانه زنی ها 
و اخبار غیر موثق و تایید نشــده رسانه ها در مورد 
آینده عرضه بنزین در کشور فهمید. بنزین پس از 
نان، یکی از معدود حیطه هایی اســت که افزایش 
قیمت ها در آن تاکنون با مقاومت هایی روبه رو بوده 
و ثابت مانده اســت. دیروز برخی از خبرگزاری ها 
خبر دادند کــه بنزین تا یک ماه آینــده دو نرخی 
خواهد شــد. گفته شــده این تصمیم در شورای 
هماهنگی اقتصادی سران قوا گرفته شده است و تا 
چند هفته آینده اجرایی خواهد شد. بر اساس آنچه 
فارس مدعی آن شده، قیمت بنزین سهمیه بندی 
افزایش چندانی نخواهد یافت و میزان این افزایش 
احتماال کمتر از ۳۰ درصد خواهد بود. در عین حال 
قیمت دوم بنزین نیز فاصله زیــادی با قیمت اول 

نخواهد داشت.
نگرانی از افزایش مصرف بنزین

در تعطیالت امســال ایرانی ها بارهــا رکوردهای 
مصرف بنزین در کشور را جابه جا کردند. بر اساس 
اعالم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
از ۲۷ اسفند ۹۷ تا پایان شانزدهم فروردین به طور 
میانگین روزانه ۹۸ میلیون لیتر بنزین در کشــور 
مصرف شده که نســبت به مدت مشــابه پارسال 
۳.۳ دهم درصد رشد نشــان می دهد این وضعیت 
در حالی است که در تعطیالت به دلیل بارندگی ها 
و مسائل ایمنی مســافرت های جاده ای با کاهش 
نیز روبه رو بوده است. بر اساس پیش بینی ها رشد 
مصرف بنزین در ســال جاری حدود ۱۰.۲ درصد 
است و به طور میانگین روزانه حدود ۱۰۰ میلیون 
لیتر بنزین در کشور مصرف می شود. این وضعیت 
در شــرایط تحریم و مشکالت ناشــی از واردات و 
ارزبری بنزین ممکن است ایران را وادار به واردات 

بنزین در صورت عدم مدیریت مصرف کند.
مجلس مخالفت می کند

هرگونــه تصمیم بــرای افزایش قیمــت بنزین را 
مجلس در روزهای پایانی اســفندماه سال گذشته 
ممنوع کرد؛ مخالفت مجلس همچنین شامل سایر 
فرآورده های سوختی هم می شود. یکی از اعضای 
کمیسیون انرژی مجلس در مورد دو نرخی شدن 
بنزین گفته است اگر تصمیمی در خارج از مجلس 
در خصوص افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی 

کشور گرفته شــود، به طور قطع نمایندگان با آن 
مخالفت می کنند و اولین مخالف آن، بنده هستم. 
عبدا... سامری ادامه داد: وقتی مشکالتی در زمینه 
صادرات نفت خام داریــم و در زمینه تولید بنزین 
نیز زیرساخت های خوبی در کشور به وجود آمده، 
کمبودی در وهله فعلی در زمینــه بنزین نداریم و 
دلیلی برای ایجاد محدودیت در عرضه داخلی آن 
وجود ندارد. همچنین عضو ناظر مجلس در شورای 
عالی انرژی نیز با اشاره به اینکه مجلس تصمیمی در 
ارتباط با تغییر قیمت حامل های انرژی اتخاذ نکرده 
اســت، گفت:تصمیماتی که در نشست های سران 
قوا گرفته می شــود، به طور واضــح  متعلق به یک 
قانون گذار نیست، بلکه اتخاذ این تصمیمات مبتنی 
بر مقابله با تحریم های ایران است.وی افزود: درحال 
حاضر طرحی مبنی بــر افزایش قیمت حامل های 
انرژی در کمیســیون انرژی و مجلس ارائه نشده و 
دلیل این امر آن است که تأثیر افزایش حامل های 
انرژی بر اقتصاد کشور و نرخ تورم به گونه ای است 
که به ازای هر صد درصد افزایش بنزین، چهار درصد 
نرخ تورم افزایش پیدا خواهــد کرد.بختیار با بیان 

اینکه تصمیم گیری های نشست سران سه قوه در 
ارتباط با تغییر قیمت بنزین نیســت، خاطرنشان 
کرد: نوع تصمیماتی که در نشســت های شورای 
هماهنگی سران گرفته می شــود، مبنی بر تغییر 
قیمت بنزین و از این جنس نیست؛ چراکه با موضوع 
کمبود بنزین مواجه نیســتیم و یکــی از اقدامات 
خوبی که با همکاری مجلس و دولت انجام شــده، 
این است که پاالیشگاه بزرگ ستاره خلیج فارس در 
سه فاز به بهره برداری رسیده و خودکفایی در تولید 

بنزین ثمره این همکاری بوده است.
بنزین چه قیمت خواهد شد؟

اگرچه خبرهای ضــد و نقیضی در مــورد میزان 
افزایش قیمت بنزین مخابره می شــود؛ اما برخی 
از رســانه ها مدعی هســتند قیمت هر لیتر بنزین 
سهمیه بندی سه هزار تومان و قیمت گازوئیل ثابت 
خواهد مانــد. برخی دیگر از خبرهــا اما می گویند 
بهای مصرف هر لیتــر بنزین تــا ۶۰ لیتر ۱۲۰۰ 
تومان و بیش از ۶۰ لیتر بین ۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰ تومان 
محاسبه خواهد شد. پیشنهاد این قیمت ها در جلسه 
اخیر مطرح شــده؛ اما هنوز قیمت نهایی تصویب 

نشده اســت. همچنین بر اســاس مصوبه دولت از 
ابتدای خرداد ســال ۹۸ قیمت ســوخت CNG با 
۱۰ درصد افزایــش به میزان ۴۰ تومــان گران تر 

خواهد شد.
هرچند افزایش قیمت بنزین می تواند شوک بزرگی 
برای اقتصاد ایران باشــد؛ اما نباید از این واقعیت 
غافل شــد که هدر رفت توزیع این گونه بنزین به 
منافع کشور بســیار زیاد خواهد بود. روند صعودی 
مصرف بنزین و افزایش قاچاق، آن هم در شــرایط 
تحریمی بسیار نگران کننده شــده است؛ هر چند 
پیش از این قرار بود با راهکارهایی همچون خروج 
فرســوده ها، بهبود تکنولوژی تولیــد خودروهای 
داخل همچنین توسعه خودروهای گازسوز به نوعی 
مصرف سوخت کاهش یابد؛ اما با اعمال تحریم های 
جدیــد بین المللی اغلب پروژه هــای مذکور عمال 
مسکوت ماند؛ ضمن اینکه تالش های دولت و سایر 
ارگان هــای انتظامی برای محــدود کردن قاچاق 
نیز تاکنون موفق نبوده اســت؛ به همین دلیل باال 
رفتن قیمت بنزین به نظر آخرین راهکار برای مهار 

مصرف در داخل کشور باشد.

بنزین در ایستگاه افزایش
 تقابل مجلس و دولت بر سر بنزین

نایب رییس انجمن علوم و فنون غالت اصفهان مطرح کرد:
احتمال افزایش ۳0 درصدی نرخ نان نانوایی های صنعتی

نایب رییس انجمن علوم و فنون غالت اصفهان گفت: با توجه به سهم ۳۰ درصدی آرد در تولید نان، در این 
شرایط نرخ نان های صنعتی تا حدود ۳۰ درصد گران خواهد شد.محمدرضا خواجه در خصوص حذف یارانه 
نان صنعتی و دالیل آن، اظهار کرد: حذف یارانه نان صنعتی به دلیل مشکالت ناشی از افزایش نرخ دالر و 
جهش قیمت آرد در کشور است.وی افزود: متأسفانه دولت در این شرایط ناچار شد، یارانه آرد نانوایی های 
صنعتی را به عنوان تولیدکننده انواع نان های حجیم و نیمــه حجیم حذف کند. وی در خصوص افزایش 
نرخ نان های صنعتی به دلیل حذف یارانه نان، افزود: تولید نان تابع متغیرهایی همچون هزینه های جاری 
و پرسنلی است و سهم آرد در تولید نان تنها ۳۰ درصد است.خواجه درباره افزایش نرخ نان های معمولی 
نیز گفت: دولت قصدی برای افزایش نرخ نان ندارد؛ امــا احتمال می رود نانوایان آزادپز نرخ نان خود را در 

نیمه دوم امسال افزایش دهند.

رییس اتاق اصناف اصفهان:
بازار گوشت به آرامش رسید

رییس اتاق اصناف مرکز اصفهان گفت: قیمت گوشت در چند روزی به دلیل افزایش قاچاق دام به خارج از کشور 
افزایش یافته بود؛ اما با تزریق گوشت ســرد و گرم به بازار، این هیجانات تا حدی کنترل شد و بازار به آرامش 
رسید.رسول جهانگیری در خصوص وضعیت بازار گوشت و تغییرات قیمتی آن طی روزهای اخیر اظهار کرد: 

قیمت گوشت در چند روزافزایش یافته بود؛ اما با تزریق گوشت سرد و گرم به بازار،کنترل شد.
وی همچنین تصریح کرد: اصفهان کمبودی در حوزه گوشت ندارد؛ اما قیمت ها باالست و چنین قیمت هایی 

فراتر از توان خرید مردم است.
وی در خصوص اختصاص گوشت های گرم وارداتی به اصفهان اعالم داشت: اولویت دولت در توزیع گوشت، 
تهران بوده و هنوز عدد باالیی به اصفهان اختصاص نیافته است؛ اما اصناف آمادگی خود را برای همکاری در 

توزیع از طریق قصابی ها و نظارت بر نحوه توزیع اعالم کرده است.

این برنامه شامل مواردی از قبیل : 
وزیر کمونیست و اقتصاددان لیبرال

کینز از دیدگاه راسل
نابغه اقتصاد لیبرال

ویژگی های تحلیلی اقتصادی کینز
عصر ما عصر تورم است

لیبرالیست بزرگ فرانسه
گزیده ثروت ملل؛

مقایسه ابن خلدون و آدام اسمیت
نظریه اقتصادی آدام اسمیت

لیبرال خوشبین

مکاتب اقتصادی

شن مالی
معرفی اپلیکی

مرضیه محب رسول

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با اشــاره بــه اقداماتی که 
این شــرکت در حفظ محیط زیســت انجام داده، گفت: در 
حالی که استاندارد ایجاد فضای ســبز برای واحد فوالدی 
بــه ازای هر متر مربع ۲۵ درصد اســت، فضای ســبزایجاد 
شــده توســط این شــرکت ۸۴ برابر حد اســتانداردهای 
زیست محیطی اســت و معادل ۱۶ هزار و ۵۰۰ هکتار است 
و ساالنه برای حفظ و نگهداری این فضا، حدود ۱۴ میلیارد 
تومان هزینــه پرداخت می کنیم. یــزدی زاده تصریح کرد: 
خوشــبختانه ذوب آهن تصفیه خانه ای برای اســتفاده از 
پساب داشــته و قصد توســعه این بخش را دارد تا در چهار 
ســال آینده، از آب زاینده رود دریافتی نداشته باشد و کل 
آب صنعتی مورد مصــرف در این واحد صنعتی از پســاب 
شــهر های اطراف تامین شــود. یزدی زاده اظهار کرد: در 
 حال حاضر در ذوب آهن بــرای تولید هــر کیلوگرم فوالد 
۵/۵ لیتــر آب نیازمند اســت و اگر به ظرفیــت اصلی این 
شرکت برسیم، مصرف آب کاهش خواهد داشت.  ذوب آهن 
۲۲۰ مگاوات تولید برق دارد که برای تولید آن نیازمند آب 
بدون امالح اســت؛ بنابراین مصرف آب آن بیشتر از برخی 
کارخانه هاســت. وی با اشــاره به تولید فوالد در ذوب آهن 
به روش کوره بلند گفت: ۸۰ درصد فوالد سازی دنیا به این 
روش انجام می شود و حتی در کشورهایی که ذخایر گازی 
دارند، از این روش برای تولید فــوالد بهره می برند و میزان 
آالیندگی در این روش نیز به دلیل اینکه فرآیند کوره بلند 

یک فرآیند بســته است و تمامی گاز ناشــی از تبدیل زغال 
به کک مجددا استفاده می شــود، آالیندگی کمتری دارد.

یزدی زاده افزود: از دیگر پروژه هــای ذوب آهن درخصوص 
حفظ محیط زیست، پروژه هات شارژینگ است که در بهمن 
سال گذشته راه اندازی شد وبه شدت مصرف انرژی و آب را 

کاهش داده اســت. وی اظهار کرد: همچنین پروژه PCI یا 
تزریق پودر زغال نیز از دیگر اقدامات این شرکت در راستای 
کاهش مصرف انرژی است.  وی یکی از مشکالت این واحد 
صنعتی را کمبود سنگ آهن با عیار ۶۰ درصد به باال دانست و 
گفت: با توجه به تولید اغلب واحد های فوالدی با روشی غیر 
از کوره بلند و افزایش تقاضای کنسانتره و گندله همچنین 
سیاست های تشویقی وزارت صنعت مبنی بر تکمیل زنجیره 

تولید و ایجاد ارزش افزوده، در حــال حاضر اغلب معادن 
به ســمت ایجاد ارزش افزوده رفته اند و با ایجاد واحد های 
کنســانتره و گندله این محصول را با قیمت های بیشــتری 
می فروشند. وی افزود: بنابراین تمایلی به فروش سنگ آهن 
به صورت دانه بندی ندارند از ایــن رو برای تامین مواد اولیه 
۶ میلیون تنی ذوب آهن به مشکل برخوردیم. این در حالی 
است که کنســانتره به منظور عیار ســازی انجام می شود؛ 
اما هم اکنون عیار های ۵۶ درصد به بــاال را نیز صرف تولید 
کنســانتره می کنند. وی تصریح کــرد: در حال حاضر مواد 
اولیه خود را از بورس کاال تامین می کنیم؛ اما این کار توجیه 
اقتصادی ما را زیر سوال می برد؛ البته وزارت صنعت و ایمیدرو 
وعده هایی برای تامین سنگ آهن مورد نیاز ذوب آهن داده اند. 
یزدی زاده با اشــاره به میزان صادرات این شرکت در سال 
گذشته گفت: صادرات ذوب آهن سال گذشته از لحاظ درآمد 
افزایشــی بود؛ اما به لحاظ تناژ، کاهشی بود که دلیل عمده 
آن، اعتصاب کامیون داران بود و ذوب آهن سه ماه صادرات 
خود را از دســت داد؛ اما هزینه صادرات، امســال افزایشی 
است. وی همچنین از پتانسیل این شرکت برای تولید انواع 
ریل مترو و راه آهن خبر داد و گفــت: در حال حاضر در هر 
شهری یک مدل ریل نصب شده که اگر همه ریل ها یک مدل 
بودند، شاید در قیمت تمام شــده تاثیر مثبتی داشت؛ اما به 
 هر حال امکان تولید سه مدل ریل از سوی ذوب آهن وجود

 دارد. 

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان مطرح کرد:

۱۴ میلیارد تومان هزینه ساالنه نگهداری از محیط زیست
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ویژه
این سرزمین هنوز هم »خرازی« و »صیاد« دارد

پیشنهاد سردبیر:

این سرزمین هنوز هم »خرازی« و »صیاد« دارد
  به بهانه روز ارتش و به یاد فرمانده ای که مبدع اتحاد »ارتش« و »سپاه« در جنگ شد

حصر وراثت
1/63  خانم مرضيه پاکدامن داراي شناســنامه شــماره 167 به شرح دادخواست کالسه 
20/98 از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان 
اســماعيل عرب زاده تهراني به شناســنامه 74 در تاريخ 97/12/14 اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- امير عرب زاده، ش.ش 
5490105712، 2- حســين عرب زاده تهراني، ش.ش 5490182997 )فرزندان ذکور 
متوفي( 3- جميله حيدري تهراني، ش.ش 48 )مادر متوفي( 4- مرضيه پاکدامن تيراني، 
ش.ش 167 )همسر متوفي( و متوفي به غير از ورثه فوق ورثه ديگري ندارد. اينک با انجام 
تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يک نوبت آگهي مي نمايد تا هر کسي اعتراضي 
دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر آگهي ظرف يک ماه به شورا تقديم 
دارد و اال گواهي صادر خواهد شــد. م الف: 432490 شعبه اول شوراي حل اختالف 

تيران )146 کلمه، 1 کادر(
مزایده اموال غیر منقول )نوبت اول( 

1/50 به موجب ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی در رابطه با پرونده اجرايی به شماره 
970723 مطروحه در شــعبه 20 اجرای احکام مدنی اصفهان يک قطعه زمين مزروعی 
به آدرس اصفهان، جی شــير، محله هيستان، کوی شهيد ابولحســنی که حسب نظريه 
کارشناس رسمی دادگستری ارزيابی و توصيف گرديده است با در نظر گرفتن شرايط ذيل 
از طريق مزايده به فروش می رسد: 1- ملک موضوع مزايده دارای سابقه ثبتی به شماره 
 پالک 10409/516 واقع در بخش پنج ثبت اصفهان بوده و دارای ســند رسمی مالکيت 
می باشد. 2- نام مالک آقای سعد اله قائد امينی فرزند محمد اسماعيل می باشد. 3- اوصاف 
و مشخصات مورد مزايده وفق نظريه کارشناس رســمی دادگستری. - کل ملک مذکور 
ششــدانگ زمين مزروعی پالک 516 فرعی 10409/01 اصلی مفروز و مجزا شــده از 
فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان به مساحت 
1522/04 ســهم به مختصات X :570050 و Y : 3610906 به آدرس جی شير، محله 
هيستان، کوی شهيد ابولحسنی می باشد که به موجب سند قطعی شماره 101132 مورخ 
1387/4/15 دفتر 30 اصفهان از طرف علی محمد و محمد حسين و اسداله شهرت همگی 
فزوه و مرتضی مسلمی فر به ســعداله قائد امينی هر کدام 1/5 دانگ مشاع از شش دانگ 
انتقال داده شده اســت. - از ملک مذکور به موجب سند قطعی شــماره 114271 مورخ 
1391/8/4 دفتر 30 اصفهان 211 سهم مشاع از 380/5 سهم مشاع از 1/5 دانگ مشاع از 
ششدانگ به ليال باقری و به موجب سند قطعی شماره 116579 تاريخ 1392/5/12 دفتر 
30 اصفهان 240 سهم مشاع از 380/51 ســهم مشاع از 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ به 
ناهيد مصدق فر و به موجب ســند قطعی شــماره 116337 مورخ 1392/4/11 دفتر 30 
اصفهان و 240 سهم مشاع از 380/51 سهم مشــاع از 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ به 
عاطفه عجمی انتقال داده شده اســت. - پس از نقل و انتقاالت صورت گرفته باقيمانده 
مالکيت آقای سعداله قائد امينی از ششدانگ زمين مزورعی پالک 516 فرعی از 10409 
 اصلی واقع در بخش 5 اداره ثبت اسناد وامالک شــرق اصفهان به ميزان 831/04 سهم 
می باشد. - طبق بررسی های صورت گرفته و در نظر گرفتن کليه عوامل موثر در ارزيابی، 
ارزش ريالی هر سهم زمين مزروعی مذکور 3/700/000 ريال و ارزش ريالی کل مالکيت 
آقای سعداله قائد امينی از پالک مذکور 3/074/848/000=3/700/000 * 831/04 ريال 
)سه ميليارد و هفتاد و چهار ميليون و هفتصد و چهل و هشت هزار ريال( برآورد و اعالم می 
گردد. 4- موضوع فروش صرفًا 353 سهم از 831/04 سهم از کل 1522 سهم معادل مبلغ 
1/306/943/139 ريال می باشد. 5- فروش و مزايده از قيمت پايه )1/306/943/139 
ريال( شروع و برنده مزايده کسی است که باالترين مبلغ را پيشنهاد نمايد. 6- متقاضيان 
شرکت در مزايده بايد ده درصد از قيمت پايه را به عنوان سپرده به صندوق اجراييه شماره 
حســاب 2171290210008 نزد بانک ملی واريز نمايند و برنده مزايده مکلف خواهد بود 
حداکثر ظرف مدت يک ماه از تاريخ مزايده نســبت به پرداخت مابقی ثمن معامله اقدام 
نمايد، در غير اين صورت مبلغ ده درصد واريزی به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد 
شد. 7- پرداخت بدهی های مالياتی و عوارض شهرداری )در صورتی که ملک مورد مزايده 
دارای بدهی های مذکور باشد( تا تاريخ مزايده اعم از اينکه رقم قطعی آن معلوم شده باشد 
يا نه بر عهده مالک و کليه هزينه های مربوط به تنظيم و صدور سند در دفترخانه تابع عرف 
محل می باشــد. 8- پس از پرداخت تمام ثمن معامله صدور دستور تمليک مورد مزايده 
به نام خريدار منتقل خواهد شد. 9- متقاضيان در صورت تمايل می توانند حداکثر ظرف 
مدت پنج روز قبل از شروع زمان مزايده با دريافت مجوز قبلی از اين اجرا از ملک موصوف 

بازديد نمايند. 10- زمان مزايده روز پنج شنبه 98/2/19 ساعت 9 الی 10 و مکان مزايده 
 شــعبه 20 اجرای احکام مدنی اصفهان واقع در مجتمع قضايی شهيد مطهری می باشد. 

م الف: 427619 شعبه 20 اجرای احکام مدنی اصفهان )644 کلمه، 6 کادر(
مزایده 

1/51 اجرای احکام شــعبه 17 مدنی اصفهان در نظر دارد مزايده ای با مشــخصات زير 
برگزار نمايد. پرونده کالسه: 971297، محکوم له: عليرضا رضائی، محکوم عليه: محترم 
ميرزايان جزی با وکالت خانم مهرالسادات سيدی، مورد مزايده: دستور فروش پالک ثبتی 
15177/1962 بخش 5 ثبت اصفهان، اوصاف مورد مزايده طبق نظريه کارشناس: ارزيابی 
پالک بشماره ملک 15177/1962 مورخه 97/7/28 از سوی شعبه 17 اجرای احکام مدنی 
اصفهان- اينجانبان کارشناسان منتخب پس از مطالعه پرونده به اتفاق خواهان پرونده از 
محل معرفی شده واقع در اصفهان/ خيابان فالطوری کوچه معلم )پارک معلم( بن بست 
شقايق پ 29 بازديد و معاينه بعمل آمد. نظريه کارشناسی: محل معرفی شده عبارت است 
از يکباب خانه مسکونی به مســاحت عرصه حدود 245/5 متر مربع و اعيانی حدود 350 
متر مربع در دو طبقه )زيرزمين و همکف( با اســکلت ديوار باربر، سقف طاق ضربی، کف 
موزائيک و موکت، ديوار گچ و رنگ، درب پنجــره خارجی فلزی، درب های داخل چوب، 
کابينت ام دی اف، نمايه آجری، کف حياط موزائيک، سيســتم ســرمايش کولر، سيستم 
گرمايش بخاری، با انشعابات آب، برق و گاز، با قدمت حدود 15 سال، لذا با توجه به مراتب 
فوق ذکر شــرايط عرضه و تقاضا، موقعيت ملک و بدون توجه به سوابق ثبتی، تعهدات و 
ديونی که ممکن است وجود داشته باشد ارزش کل ملک )شــش دانگ عرصه و اعيان( 
به مبلغ 7/258/000/000 )هفت ميليارد و دويست و پنجاه و هشت ميليون ريال( معادل 
هفتصد و بيست و پنج ميليون و هشتصد هزار تومان ارزيابی می گردد. ضمنًا طبق گزارش 
4151/97 مورخه 97/9/22 کالنتری دادگستری اصفهان ملک خالی از سکنه می باشد، 
زمان: 98/2/19 ســاعت 9 صبح، مکان: اصفهان خ جی خ شهدای ستار مجتمع قضائی 
شهيد بهشتی طبقه دوم شعبه 17 اجرای احکام مدنی، طالبين خريد می توانند پنج روز قبل 
از مزايده ضمن هماهنگی با اين اجرا از ملک ديدن کرده و با سپردن 10 درصد ارزش اموال 
به شماره حساب 2171290210008 بانک ملی دادگستری اصفهان و ارائه فيش به اين 
اجرا در جلسه مزايده شرکت کنند. مزايده از قيمت پايين شروع می شود. پيشنهاد دهنده 
باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود. م الف: 427478 شعبه 17 اجرای احکام مدنی 

اصفهان )349 کلمه، 3 کادر(
مزایده  اموال غیرمنقول

1/66 اجرای احکام حقوقی شعبه ششم اصفهان در نظر دارد جلسه مزايده ای در خصوص 
پرونده اجرايی کالسه 962958 ج/6 له خانم زهرا خسروی و عليه آقای حسن حاجی پور 
مبنی بر مطالبه مبلغ 30 مثقال طال و 14 عدد ســکه بهار آزادی که در روز مزايده ارزيابی 
می گردد و مبلغ 314/325/000 ريال بابت ساير مطالبات و مبلغ 27/881/000 ريال بابت 
حق االجرای دولتی بابت محکوم به و هزينه های اجرايی و حق االجرای دولتی در تاريخ 
98/2/25 ساعت 10/30 صبح جهت فروش 10/5 حبه مشاع به استثنای بهای ثمنيه سهم 
زوجه متوفی از 48 حبه شش دانگ ملکی با پالک ثبتی 14929/5 بخش 5 با مشخصات 
مندرج در نظريه کارشناسی که ذياًل درج شده است ملکی مرحوم حاجی حاجی پور و اکنون 
در تصرف مالکانه ورثه می باشد توسط کارشناس رسمی به شرح ذيل ارزيابی شده و نظريه 
وی مصون از تعرض طرفين واقع گرديده برگزار نمايد. طالبين خريد می توانند ظرف 5 روز 
قبل از جلسه مزايده به نشانی فوق مراجعه و از ملک بازديد و در روز مزايده با همراه داشتن 
10 درصد بها به صورت نقد يا چک تضمين شده بانک ملی  در وجه اجرای احکام حقوقی 
 در جلسه مزايده شرکت نمايند. پيشــنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود. 
هزينه های اجرايی برعهده محکوم عليه می باشد. تسليم ملک مورد مزايده پس از پرداخت 
تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. هزينه های اجرايی برعهده محکوم عليه می باشد. 
اوصاف ملک مورد مزايده: يک باب خانه مســکونی به آدرس اصفهــان خيابان زينبيه 
 X = 565242 ايستگاه عوارضی کوی گلرخ کوی اسالمی پالک 10 و مختصات رقومی 
و Y = 3616662 و به صورت يک باب خانه مســکونی با قدمت 35 ســال و 2 انشعاب 
برق و انشــعاب آب و گاز هر يک شــعبه و فعاًل به صورت 2 طبقه و ساختمان تيرآهن و 
آجر که کلنگی محســوب می گردد و دارای 190 متر عرصــه و 302 اعيانی 35 قدمت 
و تحت پالک ثبتــی 14929/5 واقع در بخــش 5 اصفهان) اداره ثبت اســناد و امالک 
شــمال غرب اصفهان( که به موجــب دفتر 82 صفحــه 303 ميــزان 4 دانگ پالک 
مرقوم به موجب ســند 76708- 6/18/69 دفترخانه 34 اصفهان در ســهم آقای حاجی 

حاجی پور به شناســه 131 حوزه 4 اردســتان پدر خوانده می باشــد ولی مالکيت فعلی 
ايشــان بايســتی مجدداً از واحد ثبتی مرقوم اســتعالم گردد و به موجــب حصر وراثت 
94/12/18-6803 نامبرده فوت و 2 نفر پســر و 4 دختر و همسر ايشان مالک 2 دانگ و 
بقيه مالک بوده اســت و قيمت ارزيابی ملک مرقوم ششدانگ معادل 3/700/000/000 
ريال و ســهم پدر خوانده 4 دانــگ 2/470/000/000 ريال و ســهم ريالــی خواهان 
617/500/000 ريال می باشــد و برآورد می گردد. در نتيجه ارزش 12 حبه مشــاع به 
 استثنای بهای ثمنيه سهم زوجه متوفی به مبلغ 617/500/000 ريال ارزيابی می گردد. 

م الف: 427420 شعبه 6 اجرای احکام حقوقی اصفهان )463 کلمه، 5 کادر(
مزایده 

1/67 اجرای احکام شــعبه 17 مدنی اصفهان در نظر دارد با مشخصات زير برگزار نمايد. 
پرونده کالسه 970993 محکوم له: مريم کاظمی به وکالت زهرا سعادت و سميه شهبازی 
دســتجردی، محکوم عليه: غالمرضا عليان، مورد مزايده: فروش 5/55 حبه از 36 حبه 
از 72 حبه شــماره پالک ثبتی 23642 فرعی از 5000 اصلی بخــش 5 بخاطر بدهی به 
مبلغ 162/708/000 ريالی در حق محکوم له و 6/920/000 ريال نيم عشــر دولتی که 
جمعًا 169/628/000 ريال می شــود. اوصاف مورد مزايده طبق نظر کارشناسی از محل 
ملک مورد نظر واقع در خيابان امام ســجاد)ع( خيابان قائم دوم، بن بست بهرامی پالک 
189 بازديد و پس از معاينه محل نتيجه به استحضار می رساند: مشخصات ثبتی عرصه: 
مطابق با کپی ارائه شده از سند مالکيت اين ملک بخشــی از پالک ثبتی 5000/305 از 
بخش 5 ثبت اصفهان است که تحت شــماره ثبت 67168 در صفحه 181 از دفتر 408 
سابقه ثبت و صدور سند مالکيت دارد سند مشــاعی است و حدود مندرج در آن نيز مربوط 
به کل پالک 5000/305 می باشد اما طبق بررســی انجام شده مساحت ملک مورد نظر 
حدود 80 متر مربع و از شــمال و شــرق و جنوب به امالک مجاور و از سمت غرب به بن 
بست موجود محدود است عرض بن بست در حال حاضر 2/85 متر است که طبق مقررات 
جاريه شهرداری دارای عقب نشــينی خواهد بود. مشخصات ساختمان: اعيانی موجود در 
ملک به صورت يک منزل مسکونی يک طبقه به انضمام يک زيرزمين است که در طبقه 
اول شامل سالن، يک اتاق آشپزخانه و سرويس بهداشــتی و در زيرزمين به صورت يک 
اطاق است. طبقه همکف حدود 71 متر مربع و زيرزمين حدود 13 متر مربع است از لحاظ 
مشخصات ساختمانی، قديمی ســاز، دارای ديوار باربر آجری و سقف تيرآهن و آجر بوده 
در همکف کفســازی موزاييک، بدنه ها اندود گچ، کابينت فلــزی درب و پنجره خارجی 
آهنی، نما ســنگ 7 ســانتی، آبگرمکن مخزنی، گرمايش بخاری و سرمايش کولرآبی و 
دارای انشعابات شهری ميباشــد. نتيجه ارزيابی: با توجه به مشــخصات عرصه )ارزش 
اصلی پالک( و اعيان، قدمت، ساختمان، موقعيت محلی و مشــاعی بودن سند مالکيت 
عرف روز و ساير عوامل موثر در موضوع، ارزش شش دانگ کل اين ملک در حال حاضر 
 مبلغ 2/200/000/000 ريال معادل دويســت و بيســت ميليون تومــان برآورد و اعالم 
می گردد. ضمنًا گزارش 5007/97 در تاريخ 97/11/14 کالنتری دادگســتری اصفهان 
ملک در تصرف غالمرضا عليان ميباشد. زمان: 98/2/26 ساعت 9 صبح، مکان: خيابان 
جی، خيابان شهدای ستار، مجتمع قضايی شهيد بهشتی، طبقه دوم شعبه 17 اجرای احکام 
مدنی، طالبين خريد می توانند 5 روز قبل از مزايده ضمــن هماهنگی با اين اجرا از ملک 
ديدن کرده و با سپردن 10 درصد ارزش اموال به شماره حساب 2171290210008 بانک 
ملی دادگستری اصفهان و ارائه اين فيش به اين اجرا در جلسه مزايده شرکت کنند مزايده 
 از قيمت پايه شروع می شــود پيشــنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود.  

م الف: 433354 شعبه 17 اجرای احکام مدنی اصفهان )478 کلمه، 5 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

1/68 شماره ابالغنامه: 9810106823200295 شماره پرونده: 9709986823200820 
شماره بايگانی شعبه: 970870 مشخصات ابالغ شــونده حقيقی: علی محمد ابراهيمی 
فرزند مختار، کدملی: 0079776744 به نشــانی اســتان تهران، تهران، ميدان صادقيه، 
بلوار فردوس، خ وليعصر، ک ششــم، پ 6، طبقه 2، خواهان ايمان فتوحی فرزند محمد 
دادخواستی به طرفيت خوانده علی محمد ابراهيمی فرزند مختار به خواسته مطالبه وجه که 
جهت رسيدگی به شعبه دادگاه عمومی بخش زواره واقع در بخش زواره ارجاع و به کالسه 
9709986823200820 ثبت گرديده که وقت رســيدگی آن 1398/03/26 ساعت 11 
تعيين شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکی 
و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس 

از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردند. ضمنًا 
در جلسه رسيدگی شهادت شهود خواهان اســتماع می شود. م الف: 434597 شعبه 

دادگاه عمومی بخش زواره )183 کلمه، 2 کادر(

آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی کامپوزیت گستر 
سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 46951 

و شناسه ملی 10260650303 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فــوق العاده 
مورخ 1397/06/13 آقــای محمد نصر اصفهانی به شــماره ملی 
1290617503 و آقــای حمیدرضــا مقــاره عابد به شــماره ملی 
1292276304 و آقــای ناصــر آقاجانی اصفهانی به شــماره ملی 
1280829583 بــه عنوان اعضــای هیات مدیره بــرای مدت دو 
ســال انتخاب گردیدند. خانم نجمه الســادات قوام نیــا به کد ملی 
1288392958 به ســمت بازرس اصلی و خانم زهره غزالی به کد 
ملی 1281668826 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
مالی انتخاب شدند.روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت 
 تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )427043(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی کویر مقوا اردستان شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 112 و شناسه ملی 10861076602 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/11/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران حسابداران 
رسمی به شناسه ملی 10100327020 به سمت بازرس اصلی و حسابرس قانونی 
و آقای مسعود بهرامی به شــماره ملی 0069446741 به سمت بازرس علی البدل 
شرکت برای مدت یکســال انتخاب شدند. اداره کل ثبت اســناد و امالک استان 

اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زواره )427095(

آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی کامپوزیت گستر 
سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 46951 

و شناسه ملی 10260650303 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/06/13 آقای محمد 
نصر اصفهانی به شماره ملی 1290617503 به سمت رییس هیات 
مدیره و آقای حمیدرضا مقاره عابد به شــماره ملی 1292276304 
به ســمت مدیرعامل و آقای ناصر آقاجانی اصفهانی به شماره ملی 
1280829583 به به سمت نایب رییس هیات مدیره برای مدت دو 
سال انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اواق عادی 
و اداری شرکت با امضاء مدیرعامل آقای حمیدرضا مقاره عابد یا رئیس 
هیأت مدیره اقای محمدنصر اصفهانی منفرداً همراه با مهر شرکت 
 معتبر خواهــد بود.ضمنا مدیرعامل مجری مصوبــات هیات مدیره 
می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )429365(

روز ارتش که از راه می رســد، بی دلیــل و با دلیل، دل 
هوای »صیاد« را می کند. صیاد عشــق، امیر ارتشــی، 
بزرگ مردی که در تمام این ســال های پس از او، کالمی 
به جز تحســین و نیک گفتن جامانده هــا و نزدیکان و 
همه آنها که او را می شــناختند، درباره اش نشنیدیم 
و خب شــهادت، ســعادت بود برای این مرد بزرگ و 
لیاقتش را داشــت؛ اما حیف از زمینی که بدون »صیاد« 
 ماند. بدون کســی که کمتر کســی شــبیهش بود و

 هست هنوز...
سالگرد شهادت »صیاد شیرازی« گذشــت؛ اما امروز که به نام 
»ارتش جمهوری اســامی« مزین است، چرا از زینت ارتش یاد 
نکنیم؟ خدا رحمتش کند »صیاد شــیرازی« را . بال داشــت و 
پرید. بال هرکه جا ماند، شکسته بود. او ماندگار شد و ما آخرش 

می رویم آن هم با دست خالی و یحتمل بدون نام و نشانی. 
می گویند صبح روز بعد از خاکســپاری ، خانواده اش نماز صبح 
را خواندند و از آن طرف رفتند بهشت زهرا)س( ، سر قبر صیاد؛ 
اما پیش از آنها شخص دیگری هم آمده بود، رهبر انقاب. گفت 

بودند: » دلم برای صیادم تنگ شده ...« 
و دل همه ما برای »صیاد« تنگ شــده اســت. جایش عجیب 
خالیست. امیر شجاع و دالور ارتش نامی پرافتخار و جاودانه است 
که با هشت سال دفاع مقدس و دالوری ها و از خودگذشتگی ها، 
عجین شده. عارف عاشقی که نمونه بارز شرف و غیرت ایرانی بود . 
در کشــاکش حوادث و ســختی های روزگار و در زمانه ای که 
روزهایمان شبیه روزگارمان تیره و تار شده و هوای حوصله مان 
حسابی ابری است، هنوز هم این شهدا هستند که راه را نشان مان 
می دهند. هرکــه هرچه می خواهد بگوید؛ ما هــم باید یادمان 
نرود، اگر صیاد را فراموش کنیم بــه خودمان ظلم کرده ایم و به 
همین دلیل است که نباید هیچ گاه به خود اجازه بدهیم صدای 
این شــهید در درون مان خاموش شــود. فرمانده ای که وقتی 
حکم فرماندهی او بر نیروی زمینی ارتش امضا می شد با همان 
لباس های خاکی اش زیر آتــش در تکاپوی جهاد بود و آنجا هم 
که کارش گیر می کرد و در محاصره ضد انقاب قرار می گرفت 

تنها به نمازش اتکا می کرد و همان »دعای فرج« که می گویند 
همیشــه می خوانده اســت. به خودمان ظلم کرده ایم اگر این 
چند روزه دنیا به پایان برســد و »صیاد« را نشناســیم. زندگی 
شهید صیاد شیرازی پیش از آنکه به مقتضای شغلش پر باشد از 
نظامی گری و خلق و خوی نظامی، پر است از معنویت و معرفت. 
همان فرمانده نیــروی زمینی بود که وقتی ســتوانی گمنام در 
لشــکر تبریز بود، با آن زمان که در ســتاد کل نیروهای مسلح 
حضور داشت، هیچ تفاوتی نداشــت و رفتارش عوض نشد. پس 

چرا دلتنگ چنین عارف شهیدی نشویم؟ 
شاید اگر بود، دشــمن هم به خود جســارت نمی داد روی بال 

اختاف خیالی میان ارتش و ســپاه سوار شده و پرواز 
کند و مانور بدهد. او اســتاد »حل اختاف« بود 

و مبدع همین اتحادی که امروز از صدقه سر 
تاش های صیاد، بابتش دل مان قرص است 
و خیال مان راحت که ارتشــی و سپاهی دو 
لشکر الهی هســتند. کنار هم و دوشادوش 
یکدیگر بــرای ایران مان جــان می دهند و 
جان پناه می شــوند که مبادا یک بار دیگر، 

دشمن خیال حمله به ســرش بزند و باز هم 
»حســین«ها و »احمد«هــا و »ابراهیم«ها و 

»صیاد«هایمان را از ما بگیرد. اجازه نمی دهند 
خط و خشــی به خال ابروی این سرزمین بیفتد. 

نمی گذارند از پس جنگی دوباره، مادری بی پسر 
و پســری بی پدر شــود و دختری حسرت 

لبخند پدر تا ابد بر دلش بماند 
و قامت پدری خم شود. 

ولی حتی اگر جنگ 
هــم بشــود، این 

سرزمین باز هم 

»صیادشیرازی« و »حسین خرازی« دارد. سر می دهد اما اجازه 
نمی دهد سرزمینش به دست دشمن بیفتد. سرش می رود اما 
قولش نه. قول داده اند محافظ باشند. بادیگارد باشند برای نظام، 
برای این سرزمین و برای این مردم که این روزها خسته اند؛ اما 
دل شان خوش است که امنیت شان از خون شهدا نان می خورد 
و یادشان نمی رود تا زنده اند مدیون خون شهدا هستند و اجازه 
نمی دهند توهمات نتانیاهو و ترامپ و جیره خواران آســیایی 
شان، تبدیل به واقعیت شــود. ما عقیده نداریم این سرزمین را 
آب ببرد، ارتش را خــواب می برد. ما خودمان را تئوریســین و 
نظریه پرداز نمی دانیم. به ارتش مان افتخار می کنیم و راستی... 
حواس مان هســت این روزها ارتش در مناطق 
سیل زده چه جانفشــانی هایی می کند. 
همان سرهنگ ارتشی که خم شد تا 
نردبان مردمش شود، سند افتخار 
بزرگی اســت برای ایــن نیروی 
جان برکفی که گاهی در حقش 
کم لطفی هایی شــده اســت. 
حتما اگر »صیــاد« بود، همین 
قدر خاکــی و خــوب ، خدمت 
 می کرد. جایش چه خالی اســت 

این روزها.... 

سمیه پارسا
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جلوگیری از ورود 203 تن گوشت آلوده به بازار اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

ناجا

اخبار

دانشگاه اصفهان میزبان مدیران 
گروه های عربی جهان

دبیر نخســتین»همایش بین المللی مدیران 
گروه های عربی جهان« گفــت: این همایش 
در روزهای ســوم تا پنجم اردیبهشت ماه در 
دانشگاه اصفهان برگزار می شود. محمد خاقانی 
اظهار کرد: این همایش پس از برگزاری هفت 
دوره در ســطح ملی، بــرای نخســتین بار به 
صورت بین المللی میزبــان بیش از 200 نفر از 
پژوهشگران و تحلیلگران زبان و ادبیات عرب 
از سراسر جهان خواهد بود. وی، محورهای این 
همایش را بهینه ســازی روش های آموزشی، 
بهینه سازی رویکردها و بررسی و سبب شناسی 

زبان و ادبیات عربی اعالم کرد.

 تهدیدات آمریکا برای حیات 
IPU بیماران خاص روی میز

نماینده مردم شــهرضا و دهاقــان در مجلس 
 »IPU«  شــورای اســالمی گفت: در مجمع
موضــوع تحریم ها و تهدید بیمــاران خاص را 
مطــرح کردم تا به جــای تحریــم و جنگ، با 
گفت وگو مسائل را رفع کنیم. سمیه محمودی 
با بیــان اینکه ایران در زمینه بهداشــت، رتبه 
خوبی را از ســازمان جهانی بهداشــت کسب 
کرد، ادامه داد: سالمت زنان و نوزادان، موضوع 
دیگر این جلســات بود که برخی از کشورها از 
جمله کشورهای آسیایی و آفریقایی در شرایط 
عقب تری نســبت به ما قرار داشتند و ایران در 
زمینه بهداشت رتبه خوبی را از سازمان جهانی 
بهداشت کسب کرد و مشکل خاصی نداشتیم.

 ابالغ شرایط جذب سرباز معلمان 
برای سال تحصیلی جدید

زمان ثبت نام از متقاضیان طرح سرباز معلم، از 
تاریخ 2۷ فرودین لغایت پنجم اردیبهشت سال 
۱۳۹۸ اســت. جذب ســرباز معلــم صرفا از 
بین دارنــدگان مدرک تحصیلی لیســانس و 
فوق لیسانس انجام می شود و به کارگیری سرباز 
معلم در قســمت های اداری، مدارس مناطق 
شهری و مرکز اســتان هیچ گونه مجوز قانونی 
ندارد.جــذب و به کارگیری معلمــان وظیفه 
صرفا در کالس های درس واحدهای آموزشی 
مناطق کمتر توســعه یافته امکان پذیر است، 
لذا به کارگیری افراد مذکور در قســمت های 
اداری، مدارس مناطق شــهری و مرکز استان 
هیچ گونه مجــوز قانونــی ندارد.مدت خدمت 
در برنامه معلمان وظیفه دو ســال تمام است؛ 
بنابراین مشمولینی انتخاب می شوند که کسر 
خدمت ندارند و باید در این رابطه از متقاضیان 

تعهد اخذ شود.

 خسارت 1/5میلیاردی سیل
 به مدارس استان اصفهان

مدیرکل اداره آموزش و پرورش استان اصفهان 
گفت: روند فعالیت در همه واحد آموزشی استان 
بعد از تعطیالت نوروزی ادامه داشــت و هیچ 
مدرسه ای تعطیل نشد؛ اما برآورد اولیه حاکی از 
خسارت ۱/5میلیارد تومانی بارش های اخیر به 
واحدهای آموزشی است.محمد اعتدادی اظهار 
کرد: سیل اخیر در شهرســتان های سمیرم، 
فریدن، فریدون شــهر و بوئین ومیاندشــت به 
دیوارها و حیــاط برخی واحدهای آموزشــی 
آسیب هایی وارد کرد.مدیرکل آموزش و پرورش 
استان اصفهان تاکید کرد: برآورد اولیه حاکی از 
آن است که حدود یک میلیارد و 500 میلیون 
تومان خســارت ناشــی از بارش های اخیر به 

واحدهای آموزشی وارد شده است.

مدیر حوادث و فوریت  های پزشکی اصفهان:
آمار مسمومیت با CO در اصفهان 

13 درصد افزایش داشت
مدیر حوادث و فوریت  های پزشــکی اصفهان 
گفت: در سال ۹۷ تعداد 4۷۱ نفر در این استان 
با گاز منوکســیدکربن مسموم شــدند که در 
مقایسه با سال ۹6، ۱۳ درصد افزایش داشت.  
غفور راســتین افــزود: از این تعداد مســموم 
شــدگان، ۳۷۷ نفر پــس از دریافت خدمات 
درمانی فوریت  های پزشــکی به بیمارســتان 
منتقل شدند و 6۸ نفر با تالش پرسنل اورژانس 
پیش  بیمارستانی اســتان در محل حادثه به 
صورت سرپایی درمان شدند. وی خاطرنشان 
کرد: براساس موارد گزارش شده در ۳0 درصد 
موارد، علت حوادث مسمومیت با CO استفاده 
از زغال برای گرم کردن اتاق،2۱ درصد به دلیل 
نقص در دودکش بخــاری، ۱۱ درصد به دلیل 
استفاده از گاز پیک نیک و زغال در داخل چادر، 
۱۷ درصد وجود نقص در آبگرمکن، ۹ درصد به 
دلیل استفاده از پیک نیک در خودرو و ۹ درصد 
استفاده از پیک نیک برای گرم کردن مغازه و 

اتاق بوده است.

رییس پلیس فتای اصفهان:
مرد زن نما از پسران در 

اینستاگرام اخاذی می کرد
رییس پلیس فتای اصفهان اظهــار کرد: مردی 
که با هدف اخاذی از پسران در شبکه  اجتماعی 
اینستاگرام خود را دختری جوان معرفی کرده بود 

توسط پلیس فتا، شناسایی و دستگیر شد.

 سرهنگ مرتضوی، در تشــریح این خبر گفت: 
در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه 
فردی با تهدید انتشار تصاویر شخصی  وی، قصد 
اخاذی از او را دارد ، بررسی موضوع در دستور کار 
پلیس قرار گرفت. رییس پلیــس فتای اصفهان 
افزود: شاکی که پسری نوجوان است در اظهارات 
خود گفــت:» مدتی پیش در شــبکه  اجتماعی 
اینســتاگرام با فرد ناشناســی که خود را دختر 
جوانی به نام »مهسا« معرفی کرده بود، آشنا شدم 
و به قصد ازدواج بــا او فیلم ها و تصاویر خصوصی 
خود را در اختیارش قــرار دادم و پس از دریافت 
اطالعات خصوصی ام ، تقاضای مبلغ 500 میلیون 
ریال داشــت تا فیلم ها وعکس هایم را درفضای 
مجازی منتشرنکند. این مقام انتظامی ادامه داد : 
با جمع آوری شواهد و مستندات الزم و اقدامات 
تخصصی در فضای مجــازی در نهایت متهم که 
خود را خانم معرفی می کرد، عاقبت پسری جوان 
شناسایی ودستگیر شد.سرهنگ مرتضوی بیان 
داشــت : متهم در مواجهه با مدارک و مستندات 
این پلیس ضمن اقرار به جرم خــود به چندین 
مورد دیگر اخاذی ،دریافت پول و کارت شارژ از 

کاربران شبکه های اجتماعی اعتراف کرد.

بچه پولدار جاعل، دستگیر شد
فردی که دانشجوی نقاشی یکی از دانشگاه های 
معتبر تهــران، پدرش جراح و مادرش پزشــک 
زنان بود، به دلیل جعل اســناد دستگیر شد. این 
فرد از پروانه طبابت گرفتــه تا مدارک تحصیلی 
و مســافرتی و ... را به صورت جعلــی به فروش 
می رساند. وی اعتراف کرد که به عنوان رابط برای 
یک پسر ایرانی به نام »ســینا« در یونان کار می 
کرده است. این شخص جاعل افزود:  سوژه ها را 
»سینا« شناسایی می کرد و خودش هم برای آنها 
مدارک جعلی درست می کرد. فقط از طریق یک 
رابط این مدارک جعلی را در ترمینال یا فرودگاه 
به دست من می رســاند و من هم این مدارک را 
به دست سوژه ها یا همان مشتری ها می رساندم. 
این پســر روزی دو میلیون تومان بابت این کار 

درآمد داشته است.

معاون پژوهشی و فناوری دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان گفت: استان اصفهان بعد از تهران بیشترین 
تعداد نخبگان را در خود جای داده است.شــقایق 
حق جــوی جوانمرد اظهــار کرد: در حــال حاضر، 
همه بنیاد نخبگان استان اصفهان را می شناسند و 
جمعی از دانش آموزان، دانشجویان و جوانان نخبه 
اصفهانی عضو این مرکز هستند. معاون پژوهشی و 
فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: رویکرد 
بنیاد نخبگان این است که با توسعه نیروی انسانی 
زمینه توسعه کشور فراهم شود.حق جوی جوانمرد 
با بیان اینکه اصفهان، دومین اســتان نخبه پرور در 
کشور است، تصریح کرد: نکته مهم این است که چرا 
نخبگان از کشور خارج می شوند؟ حق نخبگان کشور 
نیست که فکر کنند کشورشان جای زندگی نیست 
و نتوانند کار کننــد. وی در خصوص اقدامات انجام 

شده در زمان مدیریت خود در بنیاد نخبگان استان 
اصفهان، گفت: سعی کردیم زمینه کار دانش آموزان 
در عرصه عملی را فراهم کنیم. برای مثال شرایطی 
ایجاد کردیم که آنها بتوانند در شــرکت های دانش 
بنیان کار کنند.حق جــوی جوانمرد افزود: در ابتدا 
صنایع استان را شناسایی و همراه با  شناسایی افراد 
نخبه دیتابیس تهیه شد. از اساتید خوشنام در حوزه 
صنعت نیز بهره گرفتیم. این اقدامات برای این بود که 
بتوانیم با شناخت مشکالت موجود، نیروی مناسب 
نخبه را به صنایع معرفی کنیم.وی ادامه داد: بعد از 
تشــکیل کارگروه های مختلف و برگزاری استارت 
آپ ها دریافتیم که نخبه ها فرصت های عملی برای 
درگیری با حل مسئله را ندارند و این باعث می شود 
هم مســئوالن به نخبگان اعتماد نکنند و هم اینکه 

نخبگان دلسرد شوند.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: 

اصفهان، دومین استان نخبه پرور کشور است

علوم پزشکی

خواستم بگویم »شاید عجیب به نظر برسد 
که دو فالمینگو را در یک رستوران نگهداری 
بکنند«؛  اما در شرایطی که می توان انواع و 
اقسام پرندگان و حشــرات و جوندگان را به 
عنوان حیوان خانگــی در فضای مجازی و یا 
مغازه های پرنده فروشی پیدا کرد و خرید و در 
حالی که داشتن حیوانات عجیب و خطرناک و 
البته گرفتن عکس در آغوش آنها می تواند 
یک شبه فردی را در فضای مجازی محبوب 
کند، دیگر نمی شــود نام این خبر را عجیب 
گذاشــت. فضای فکری و نگرشی در ایران 
نسبت به حیوانات بســیار افسار گسیخته 
و غیر منسجم اســت در حالی که عده ای از 
سلبریتی ها در تابلوهای تبلیغاتی برای فروش 
چرم حیوانات تبلیغ می کنند و البته سرزنش 
می شــوند، عده ای با همین حیوانات عکس 
یادگاری می گیرند و الیک می خورند و البته 
آنچه اصال به چشــم نمی آید همین حقوق 
حیواناتی است که هم در تبلیغ چرم و هم در 
نمایش نگهداری خانگی آنها زیر پا گذاشته 

می شود.
آیا خمینی شهر مرکز نگهداری حیوانات 

غیر مجاز است؟
این اولین بار نیســت که در خمینی شهر حیوانات 
وحشی کشف و ضبط می شــود. چند سال پیش 
خبری مبنی بر کشــف یک باغ وحش بدون مجوز 
در این شــهر منتشــر شــد که در کمال ناباوری 
برخــی از نادرترین گونــه های جانــوری در آن 
نگهداری می شد. قوی فریادکش، یک غاز پیشانی 
ســفید،دو قوی مشــکی، دو اردک تاجدار،  جغد،  
عقاب صحرایی، غــاز هندی، بره آهــو،  میمون و 
گرگ از جمله این حیوانات بودند. با این احتســاب 
نباید از نگهــداری دو فالمینگو در یک رســتوران 
در این شــهر چندان متعجب شــد؛ البته ماجرای 
کشــف پرندگانی ماننــد فالمینگــو تنها مختص 
این شهرستان نیســت و بارها این پرندگان زیبا از 
 خانه ها و باغ هایی در سراســر کشور کشف و ضبط 

شده اند.
حقایــق دردناکــی از صورتــی های

 پا دراز
ارزش مالی تجــارت قاچاق حیات  وحش ســاالنه 
حدود ۷0 تا ۱00 میلیارد دالر است و پس از مواد 
مخدر، قاچاق انسان و اســلحه در رتبه چهارم قرار 

دارد. حــال در چنیــن 
شرایطی ایران، رتبه سوم 
قاچاق حیات  وحش را در 
دنیا به خود اختصاص داده 
است و آنچه این مسئله را 
بغرنج تــر می  کند، قاچاق 
حیواناتی اســت که بعضا 
در بنگاه های غیررســمی 

یا همــان باغ وحش هــا و باغ پرنــدگان غیر مجاز 
اتفاق می افتد و در اغلــب موارد به افــرادی نابلد 
فروخته می شود. بر اســاس آمار، تقریبا 50 درصد 
فالمینگوهایی که زنده گیری می شــوند در پروسه 
نقل و انتقال و یا به دلیل ســوء تغذیه و مشــکالت 
ناشی از عدم دسترسی به جلبک ها و گیاهان تاالبی 
می میرند؛ با این وجود بــه دلیل وفور این پرندگان 
درایران می تــوان راحت تر از ســایر حیوانات آنها 
را در بازار ســیاه پیدا کرد. دریاچــه ارومیه مناطق 
شــمالی ایران و البته تاالب گاوخونــی تا پیش از 
خشک شدن یکی از اصلی ترین مراکز مهاجرت این 
گونه ها در ایران بوده است. روش صید و یا زنده گیری 
این پرندگان نیز به شــدت غیر انســانی و دردناک 
اســت. معموال فالمینگوها با افراشتن تورهایی در 

مسیرهای پروازی گرفتار 
و زنده گیری می شــوند؛ 
تورهایی کــه در گرگ و 
میش صبح، مثل نخ های 
نامرئی فضــای اوج گیری 
پرندگان را ســد کرده و 
آنها را گرفتــار می کنند، 
به محض آغاز زمان پرواز 
به سرعت توســط دامگاه داران در مسیر پرندگان 
برافراشته می شــود تا هیچ پرنده ای را راه گریزی 
نباشد. قو ی ترها و آنها که می توانند به سرعت اوج 
بگیرند، از ایــن دام می گریزند و بقیه در دام گرفتار 
شــده و اگر قابلیت فروش به صورت زنده داشــته 
باشند، راهی باغ وحش ها می شــوند و در غیر این 
صورت ســر بریده شده و الشــه آنها به بازار عرضه 
می شود. این ســالخی بزرگ، نوعی گردش مالی را 
ایجاد کرده که مقاومت در برابر اصالح آن را به شدت 

افزایش داده است.
چرا فالمینگوها محبوب هستند؟

قو و فالمینگو، جزو دوست داشتنی ترین پرندگان 
وحشی هستند که معموال مشــتریان خاص خود 
را دارند. شــکل و ظاهر و البته رفتار آرام این پرنده 

موجب شده تا تجارت غیر قانونی آن درایران رواج 
داشته باشد. بســیاری از باغ های پرندگان که حاال 
تعــداد آنها در کشــور در حال افزایش اســت هم 
جزو مشــتریان این پرندگان به حســاب می آیند.  
چندی پیش اعتراضات زیادی نسبت به جوجه های 
فالمینگو در برخی از باغ های پرندگان صورت گرفت. 
یکی از فعاالن محیط زیســت در این باره می گوید: 
فالمینگوها نمی توانند در اسارت جوجه ریزی کنند 
و مشخص است که جوجه هایی که در این باغ وجود 
دارند از شکارچیان خریداری شده است.باغ پرندگان 
اصفهان نیز همواره از سوی فعاالن محیط زیست و 
حقوق حیوانات مورد اتهام قرار گرفته، به گفته این 
افراد، یکی از اصلی ترین خریداران پرندگان قاچاق 
باغ پرندگان تهــران و اصفهان اســت. این مراکز 
به صــورت دائم در این صنعت قاچــاق پول تزریق 
می کنند و سازمان محیط زیست هم کاری که باید 

را انجام نمی دهد. 
رواج خرید و فروش فالمینگــو آنقدر افزایش یافته 
که فارس طی گزارشی مدعی شده است که در بازار 
پرندگان تهران، با یــک پیامک می توان فالمینگو، 
قو و یا ســایر پرندگان وحشی را درب منزل تحویل 

بگیرید.

صورتی های دوست داشتنی
 دو فالمینگوی بزرگ در خمینی شهر کشف و ضبط شد؛ 

ارزش مالی تجارت قاچاق حیات  وحش 
ساالنه حد ود ۷۰ تا ۱۰۰ میلیارد د الر 

است و پس از مواد مخد ر، قاچاق انسان 
و اسلحه د ر رتبه چهارم قرار د ارد

آگهی مزایده فروش زمین نوبت دوم )چاپ دوم(
شهرداری محمدآباد در نظر دارد باستناد مجوز شماره ۹۷/56۱ مورخ 
۹۷/۱0/2۳ و ۹۷/5۷2 مورخ ۹۷/۱0/۳0 شورای محترم اسالمی شهر 
محمدآباد نسبت به فروش تعداد ۳ پالک زمین با کاربری مسکونی 

و 4 پالک زمین با کاربری خدماتی اقدام نماید.
متقاضیان می توانند به منظور آگاهی از شــرایط مزایده و دریافت و 
تحویل مدارک شرکت در مزایده همه روزه به جز ایام تعطیل از تاریخ 
درج آگهی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/02/0۹ به 

شهرداری محمدآباد مراجعه نمایند.
شهرداری در رد یا قبول پیشــنهادات رســیده مختار است، سایر 
اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اســناد مزایده ذکر گردیده 

است.
زمان تحویل پیشنهادات: روز چهارشنبه مورخ ۹۸/02/۱۱ 

زمان بازگشایی پاکت پیشنهادات: روز پنجشنبه مورخ ۹۸/02/۱2 
تلفن تماس: 4665254۱-0۳۱ و 0۳۱-46652465

م الف: 429967حسین دهقان _ شهردار محمدآباد

 شرکت ذوب روی اصفهان)سهامی عام(  
آگهی تکمیل اطالعات سهامداران حقیقی

   هیئت مدیره 

با توجه به موافقت شرکت فرابورس ایران با پذیرش شرکت ذوب روی اصفهان ) سهامی عام (، بدینوسیله از کلیه سهامداران حقیقی این شرکت 
درخواست می شود که به منظور تکمیل بانک اطالعاتی سهامداران وارائه به شرکت سپرده گذاری مرکزی ایران ،  نسبت به ارسال مشخصات فردی 

خود  به یکی از روش های زیر اقدام نمایند.
اطالعات بایستی حاوی نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، سری شناسنامه، سریال شناسنامه، محل صدور، کد ملی، جنسیت، شماره 

تلفن همراه و ثابت، آدرس و کد پستی باشد.
1- ارسال از طریق پست به آدرس  

استان اصفهان – شهرستان فالورجان – بخش پیربکران – دهستان گرکن شمالی – بعد از شرکت معدنی باما – کدپستی ۸45۹۱۷۹۱۱۹ – شرکت 
ذوب روی اصفهان .

2- ارسال از طریق نمابر به شماره 0۳۱-۳۷252۳04
3- ارسال از طریق پست الکترونیکی  saham@zoberoy.ir امور سهام .

جلوگیری از ورود 203 تن گوشت آلوده به بازار اصفهان
مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان گفت: در سال گذشــته از ورود 20۳ تن گوشت آلوده به سطح بازار 
جلوگیری به عمل آمد و 250 تن محصوالت پروتئینی آلوده نیز از ســطح مغازه های شــهر جمع آوری 
شد.شهرام موحدی اظهار کرد: صنعت دام و طیور، بزرگ ترین صنعت کشور پس از صنعت نفت است و 
گردش مالی مرغداری های کشور ساالنه ۱۳5 هزار میلیارد تومان بوده و این عدد برای محصوالت دامی 
بیش از ۱00 هزار میلیارد تومان است. موحدی یادآور شد: نتایج عملکرد دام پزشکان در صنعت دام و طیور 
و سالمت مردم بسیار قابل توجه بوده؛ اما از دیده ها پنهان است. وی تاکید کرد: استان اصفهان دارای ۳2 
کشتارگاه دام و ۱۸ کشتارگاه طیور است و در پی بازرسی سختگیرانه و مستمر سازمان دامپزشکی بر این 
کشتارگاه ها، در سال گذشته از ورود 20۳ تن گوشــت آلوده به سطح بازار جلوگیری شد که استفاده هر 

گرم آن برای مردم می توانست تبعات زیان باری داشته باشد. 

هواشناسی اصفهان در باره وزش باد شدید هشدار داد
اداره کل هواشناسی استان اصفهان در باره وقوع طوفان لحظه ای و وزش باد شدید همراه با بارش تا شنبه هفته 
آینده در این استان هشدار داد. در اطالعیه هواشناسی اصفهان که به تازگی صادر شد، آمده است: نقشه های 
هواشناسی بیانگر فعالیت سامانه ناپایداری در استان تا شنبه هفته آینده است.بر این اساس ناپایداری هایی به 
شکل وزش باد شدید، بارش های رگباری پراکنده گاهی همراه با رعد و برق و طوفان لحظه ای همراه با گرد 
و خاک محلی در بیشتر مناطق استان پیش بینی می شود. وزش باد شدید و در برخی از مناطق به ویژه شرق 
و جنوب استان طوفان لحظه ای، همراه با وقوع گرد و خاک محلی برای روزهای جمعه و شنبه انتظار می رود.
امروز  وزش باد شــدید و رگبار باران گاهی با رعد و برق در اکثر مناطق استان پیش بینی می شود.برای  فردا 
نیز رگبار باران، گاهی با رعد و برق در بیشتر مناطق استان و وزش باد شدید و طوفان لحظه ای همراه با گرد و 

خاک محلی در مناطق شرق و جنوب پیش بینی شده است.

پریسا  سعادت
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 اتفاق عجیب برای سپاهان
 در نیم فصل دوم

والورده: 
مسی، توقف ناپذیر است

بارسلونا سه شنبه شب در دیدار برگشت مرحله 
یــک چهــارم نهایی 
لیــگ قهرمانــان 
اروپا ۳ بــر صفر 
منچســتریونایتد 
را شکست داد و به 
دور بعد صعود کرد. 
ارنســتو والورده پس 
از بازی گفت: روش بازی ما این چنین اســت. 
گاهی اوقات همه چیز به بهترین شکل ممکن 
پیش می رود؛ اما برخی اوقات شــرایط سخت 
می شــود. یک مرحله حذفی کامل بود. بازی 
بزرگی بود و شــروع سختی داشــتیم. با این 
حال توانستیم بازی را به خوبی کنترل کنیم. 
کم کم به دفاع حریف رســیدیم و نتیجه مورد 
نظر را کسب کردیم.لیونل مسی در این بازی 
دبل کرد. سرمربی اســپانیایی درباره عملکرد 
ستاره آرژانتینی اظهار کرد: مسی همیشه در 
همه بازی ها خود را نشــان می دهد. نه تنها در 
موقعیت های حســاس؛ بلکه در مجموع بازی 
این چنین است. او گلزنی می کند و حمله  تیم 
ما را ساپورت می کرد. برخی اوقات توقف ناپذیر 

است.
 

کاپیتان آژاکس: 
احساس دیوانگی می کنیم

آژاکس به شگفتی سازی خود در فصل جاری 
لیگ قهرمانــان اروپا 
ادامــه داد و این بار 
توانست یوونتوس 
یتالیــا  ا در  را 
شکســت دهــد 
و بعد از ۲۲ ســال 
به نیمــه نهایی لیگ 
قهرمانان اروپا راه پیدا کند. دی لیخت، کاپیتان 
آژاکس که گل پیروزی را برای تیمش در این 
دیدار به ثمر رســاند، بعد از بازی، گفت : هیچ 
کلماتی به ذهن نمی رسد تا این همه خوشحالی 
که دارم را بیان کنم. به خود افتخار می کنیم و 
ایمان دارم که همه آمستردام هم به ما افتخار 
می کنند. رئال مادرید و یوونتوس که دو شانس 
اصلــی قهرمانی بودند را حــذف کردیم و این 
نشان می دهد که ما هم بسیار قوی هستیم.همه 
ما در شــرایط کنونی احساس دیوانگی داریم. 
برای فینالیست شدن و قهرمانی هر آنچه را که 

در توان داریم رو خواهیم کرد.

پل اسکولز؛متهم جدید 
شرط بندی در انگلیس

اتحادیه فوتبال انگلیس، پل اسکولز ستاره سابق 
منچســتریونایتد را به 
دلیل نقض قوانین 
شرط بندی فوتبال 
متهم می داند. در 
آن زمان او یکی از 
سهامداران باشگاه 
ســیتی  ســالفورد 
بود. با ایــن حال دیلی میل گــزارش می دهد 
در 140 بازی که اســکولز در نتایج آن متهم 
شده، بازی های سالفورد سیتی وجود نداشته 
است. اسکولز 44 ساله در پاســخ به این اتهام 
هیچ نظری نداده اســت. طبق قوانین اتحادیه 
فوتبال انگلیس، هر کسی در هر رده فوتبال این 
کشور حق شــرط بندی ندارد. فعالیت اسکولز 
در آن برهه زمانی مربوط بــه حضور در کادر 
مدیریتی سالفورد ســیتی بوده است. جریمه 
در این زمینه بســته به شــدت آن، می تواند 
در حد تذکــر کتبی برای رفتارهــای آینده و 
جریمه نقدی باشــد یا حتی به قیمت چندین 
 ســال محرومیت از حضور در فوتبــال تمام 

شود.

برایتون با جهانبخش به منطقه 
سقوط نزدیک شد

حضور 70 دقیقه ای علیرضــا جهانبخش در 
ترکیب برایتون هم مانع 
ادامــه ناکامی های 
این تیم نشــد تا 
 0 -۲ شکســت 
مقابــل کاردیف 
آن هــم در آمکس 
استادیوم زنگ خطر 

این تیم و ســتاره هایــش به صدا را بــرای 
در آورد. بعــد از تراژدی ســنگین باخت 0-5 
مقابــل بورنموث طرفداران برایتــون امیدوار 
بودند این تیم بتواند از ســد کاردیف بگذرد تا 
به منطقه امن برســد؛ اما این اتفاق رخ نداد تا 
تیم محبوب آنها در فاصله دو امتیازی منطقه 

سقوط بایستد.

مسی توقف ناپذیر است

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

کریمی بدون دستیار به 
مسجدسلیمان رفت

فیروز کریمی که روز سه شــنبه قراردادش را با 
مسئوالن باشگاه نفت مسجدســلیمان به امضا 
رساند و از همان شــب نیز با حضور در تمرینات 
کارش را آغاز کرد، هیچ دســتیاری را با خود به 
این شــهر نبرده اســت.کریمی طبق توافقی که 
با مســئوالن نفت مسجدســلیمان انجام داده 
دســتیاری در این تیم با خود نبرده و از مربیان 
بومی و حاضر در کادرفنی نفت اســتفاده خواهد 
کرد.نفت مسجدسلیمان در اولین حضور فیروز 
کریمــی روی نیمکت از ســاعت 19:15  امروز 

میزبان استقالل خوزستان خواهد بود.

وعده عجیب شهردار مشهد به بازیکنان 
پدیده؛

مجسمه بازیکنان پدیده ساخته و 
در مشهد نصب می شود

شهردار مشهد که چند ماهی است با رأی شورای 
شهر به عنوان سکان دار کالنشهر مذهبی مشهد 
انتخاب شده سه شنبه شــب در دیدار با اعضای 
تیم فوتبال پدیده شهر خودرو در اقدامی تعجب 
برانگیز وعده داد در صورت کسب سهمیه آسیایی 
مجسمه بازیکنان این تیم ساخته و در بوستان ها 
و میادین مشهد نصب می شود.پایگاه اطالع رسانی 
شــهرداری مشــهد در خبری به نقل از کالیی 
نوشت: ما در حوزه شــهرداری می توانیم دو قول 
بدهیم ابتدا اینکه در صورت هر برد در بازی های 
باقی مانده به بازیکنان و کادر فنی تیم یک پاداش 
و در صورت صعود به مســابقات جام باشگاه های 
آسیا نیز پاداش ویژه ای در نظر گرفته خواهد شد.

نام تراکتورسازی تغییر می کند؟
نــام باشــگاه تراکتورســازی به احتمــال زیاد 
فصل آینده لیــگ برتر تغییر می کند. باشــگاه 
تراکتورسازی در ابتدای لیگ هجدهم به زنوزی 
مالک متمول تبریزی واگذار شد. با توجه به اینکه 
باشگاه تراکتورســازی دیگر ارتباطی با کارخانه 
تراکتورســازی ندارد به همین علــت احتمال 
تغییر نام این باشــگاه وجود دارد.گفته می شود 
قرار است باشگاه تراکتورســازی از فصل آینده 
بدون پسوندســازی در لیگ برتر شرکت کند و 
باید برند جدید این باشگاه به ثبت شرکت ها برسد 
و به سازمان لیگ هم این موضوع اعالم شود.در 
حال حاضر مسئوالن تراکتورسازی اقدامی برای 
تغییر نام باشگاه انجام ندادند؛ اما به احتمال زیاد 
فصل آینده نام این باشگاه تبریزی تغییر می کند.

در حاشیه

رییس هیئت بسکتبال استان اصفهان:
هیئت های بسکتبال 

شهرستان های اصفهان توسعه 
می یابد

رییس هیئت بسکتبال اســتان اصفهان درباره 
رویکرد این هیئت در ســال 9۸ بیان داشــت: 
یکی از مالک های ما برای سنجش خود، آمایش 
ورزش بسکتبال است و باید تالش کنیم تا این 
ورزش به صورت یک ورزش همگانی در بیاید و 
از این رو در نظر داریم در سال 9۸ روی توسعه 

هیئات شهرستان ها تمرکز 
کنیم.

جــواد داوری ادامه 
داد: همچنیــن در 
قهرمانی  زمینــه 
ینکه  با توجه بــه ا

بســکتبال  جامعــه 
ایران به این نتیجه رسیده 

که بســکتبال اســتان اصفهان نیز حرف هایی 
برای گفتــن دارد، می طلبد که مــا نیز تکاپو و 
حرکت خود را افزایش دهیم و تالش می کنیم 
فینالیست های بیشتری در بخش های قهرمانی 
داشته باشیم.داوری پیرامون برنامه های هیئت 
بســکتبال برای رده های پایه و استعدادیابی ها 
توضیــح داد: بــرای بحــث اســتعدادیابی ها 
برنامه های ما تمرکز بر جشــنواره های ورزشی 
و نیــز تداوم مســابقات اســت و بــه گونه ای 
برنامه ریزی کردیــم تا در هیچ فصلی ســالن 
بسکتبال ما خالی نباشــد، همچنین تعامالت 
بســیار خوبی با اداره آموزش و پرورش داریم 
و باور قلبی ما این اســت که آموزش و پرورش 
مهم ترین پایگاه اســتعدادیابی ورزشی است و 
در ســال آینده شــروع قوی تری در این زمینه 

خواهیم داشت.

منهای فوتبال

در ادامه دیدارهای هفته بیست و ششم رقابت های لیگ برتر، تیم فوتبال سپاهان 
عصر امروز در ورزشگاه قدس مقابل تیم سایپای البرز صف آرایی می کند. 

تیم فوتبال سپاهان در شرایطی مقابل نارنجی پوشان البرزی قرار می گیرد که این 
تیم در هفته گذشته در یک رقابت سخت و تنگاتنگ در مقابل چشمان هوادارانش 
نتیجه بازی را در دقایق پایانی به تیم اســتقالل تهران واگذار کرد تا روی کاغذ 
شانس چندانی  برای قهرمانی در این دوره از رقابت ها نداشته باشد و  تنها برای 

کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا بجنگد.
طالیی پوشان نصف جهان که با کسب 47 امتیاز و با تفاضل گل پایین تر نسبت 
به تیم اســتقالل در رده چهارم قرار گرفته اند، برای ماندن در کورس قهرمانی 
این دوره از رقابت های لیگ برتر، نیاز مبرمی به کسب سه امتیاز این دیدار دارند 
تا با امیدواری بیشتری آماده بازی با ســرخ پوشان تهرانی در هفته آینده شوند. 
شــاگردان قلعه نویی در صورت لغزش تیم های پرســپولیس و تراکتورسازی 

می توانند همچنان امیدوار به باالبردن جام قهرمانی در فوالد  شــهر باشند؛ اگر 
تمام امتیازات 5 دیدار باقی مانده را به حسابشــان واریز کنند. از این رو هر کدام 
از این دیدارها به منزله فینال برایشان محسوب می شود که نباید به هیچ وجهی 

دست از پای بکشند و تا آخرین دقایق با تمام وجود بجنگند.
ســپاهانی ها اگرچه دیدار در هفته گذشــته با واگذار کردن نتیجه مقابل تیم 
استقالل اولین شکســت خانگی در نقش جهان را در این فصل ثبت کردند؛ اما 
همچنان یکی از تیم های آماده لیگ محســوب می شــوند که می توانند برای 
حریف، خطرناک ظاهر شوند. وجود مدافعان آماده در ترکیب این تیم که در کار 
گروهی خوب عمل می کنند و امید نیازمند درون دروازه از نقاط قوت سپاهان 
محسوب می شود که تا حدودی خیال قلعه نویی را برای حفظ دروازه اش راحت 
کرده و سرمربی زردپوشان تنها باید به دنبال تقویت خط حمله خود باشد که در 
چند هفته گذشته با افت فاحشی روبه رو شده و مهاجمان این تیم با وجود ایجاد 

موقعیت های متعدد در زدن ضربه آخر با مشکل مواجه شده اند.
 در آن سو هرچند نتیجه دیدار سپاهان با ســایپا برای تیم اصفهانی از اهمیت 
خاصی برخوردار اســت؛ اما این نتیجه برای تیم سایپا تاثیر چندانی ندارد و این 
تیم که با یک بــازی کمتر و با ۳1 امتیاز در میانه هــای جدول رده بندی جا 
خوش کرده اســت تنها برای حفظ جایگاهــش در رده هفتم به میدان 
می رود.شاگردان علی دایی که در چند هفته گذشته نتایج قابل قبولی 
را در کارنامه ثبت کرده و موفق به کســب دو پیروزی و دو تساوی 
شــده بودند، در دیدار هفته پیش مقابل تیم پرسپولیس، بازی 
را با نتیجه نزدیک سه بر دو  به این تیم واگذار کردند 
تا تیم دست و پا بســته ای برای حریفان 
نباشند. روحیه جنگندگی و میل به 

بازیکنان این تیم که نشأت گرفته برتری جویی 
اســت، ســایپا را تبدیل به یکی از از تفکــرات دایی 

سرســخت ترین تیم های حاضر در لیگ کرده است. از طرف 
دیگر نوع بازی درگیرانه ســایپایی ها در کنار امتیاز میزبانی 
نارنجی پوشان باعث می شود تا سپاهانی ها کار راحتی را در پیش 
نداشته باشند.سپاهان در این دیدار، محروم و مصدومی ندارد و 
با همه توان مقابل ســایپا قرار خواهد گرفت؛ البته باید دید رسول 
نویدکیا که در بازی قبلی مصدومیت جزئی داشت، به بازی می رسد 
یا خیر؛ در سایپا هم بازیکنان می توانند با صالح دید کادر فنی به میدان 
بروند.این بازی از ساعت 19 روز پنجشــنبه و در ورزشگاه شهدای شهر 
قدس آغاز می شود و وحید کاظمی با علی دودانگه و حمید رضا کنعانی این 
بازی را قضاوت می کنند، کمک داوران اضافی این بازی عبدالنبی پورخلف و 
رضا کرمانشاهی هستند و داور چهارم فرزاد بهرامی است؛ ناظر مسابقه هم 
حیدر شکور خواهد بود.بازی رفت دو تیم در ورزشگاه نقش جهان با برتری قاطع 

۳ بر صفر طالیی پوشان همراه بود.

امید به کاروان زرد پوشان بر می گردد؟
 تقابل شاگردان قلعه نویی با یاران دایی؛

  عکس روز

ورزشگاه پلدختر قبل و بعد از سیل
نمایی از ورزشگاه پلدختر قبل و بعد از سیل ویرانگر استان لرستان را مشاهده می کنید.

رییس هیئت جودوی استان اصفهان:

نمی خواهیم دستمان جلوی دیگران دراز باشد
رییس هیئت جودوی استان اصفهان با بیان اینکه در سال جدید برنامه های منظمی رادر بخش برگزاری 
مسابقات به صورت هفتگی درنظر گرفته ایم،  اظهار کرد: طبق تقویم ورزشی سالیانه  هیئت که در ابتدای 
سال و با هماهنگی فدراســیون و اداره کل ورزش و جوانان تدوین کرده ایم، قدم برمی داریم تا در پایان 
سال نتایج مناسبی کسب کنیم.حمید عصار زادگان با اشاره به اینکه اصفهان یکی از قطب های جودوی 
کشور است، افزود: می توان با برنامه ریزی مناسب از پتانسیل استعدادهای استان به خوبی بهره برداری 
کرد.رییس هیئت جودوی اســتان اصفهان هدف گذاری هیئت را بر جوان گرایــی عنوان کرد، گفت: 
تاکنون سعی کرده ایم در بخش نونهاالن و جوانان سرمایه گذاری کنیم؛ انتصاب آرش میراسماعیلی به 
عنوان رییس فدراســیون جودو، می تواند اتفاق مهم و خوبی برای این رشته ورزشی باشد و با مدیریت 
مناسب وی این ظرفیت وجود دارد که جودو نیز در ســال ۲0۲0 به یکی از رشته های مدال آور تبدیل 
شود.عصارزادگان تصریح کرد: هیئت جودوی اســتان اصفهان در سال 97 به عنوان دومین هیئت برتر 
این رشته ورزشی در کشور معرفی شد و باید امسال تمام تالش مان را انجام دهیم تا سال آینده به جایگاه 
بهتری دست یابیم.وی با بیان اینکه استان اصفهان از لحاظ زیرساختی نسبت به دیگر استان ها از کیفیت 
باالتری برخوردار است، خاطرنشان کرد: زیرساخت های این ورزش در استان اصفهان خوب است و در 
چند سال گذشته مدیرکل ورزش اســتان اصفهان برای توسعه و پیشرفت این رشته کمک های زیادی 

به هیئت کرده است.  
عصارزادگان در رابطه با جذب اسپانسر و تیمداری در سطح کشوری، اظهار کرد: جودوکاران سلیم النفس 
هستند و همیشه با در اختیار داشتن حداقِل امکانات، بیشترین نتایج را به دست آورده اند؛ البته هنوز با 
باشگاه خاصی برای تیمداری در جودو صحبت نکرده ایم؛ چراکه در گام نخست می توانیم از پتانسیل های 

هیئت استفاده کنیم تا اینکه دستمان جلوی دیگران دراز باشد.

در ادامه هفته بیست وششم لیگ برتر فوتبال 
ایــران، ذوب آهن اصفهان از ســاعت ۱۸ روز 
گذشته در ورزشگاه فوالد شهر اصفهان میزبان پرسپولیس 
تهران بود که این دیدار در نهایت با تساوی بدون گل به پایان 

رسید.
دقایق آغازین بازی با حمالت سبزپوشان ذوب آهن همراه بود 
به طوری که شــاگردان منصوریان در دقیقه یک صاحب یک 
ضربه ایستگاهی شدند اما واکنش خوب بیرانوند اجازه نداد تا 
ذوبی ها به گل برسند. در ادامه نیز در دقیقه ۵ بازی ارسال خوبی 
که روی دروازه پرسپولیس انجام شد، با ضربه سر کریستین 
اوساگونا همراه بود و اینبار هم بیرانوند اجازه نداد ذوب آهن به 

گل برسد و توپ به کرنر رفت.
در ادامه با گذشت زمان پرسپولیسی ها هم یک فرصت خوب 
گلزنی به دست آورند اما شوت زیبای محمد نادری در دقیقه 

۱۲ با اختالف کمی به اوت رفت. شاگردان برانکو در اواسط نیمه 
اول با حرکت محمد نادری از سمت راست قصد داشتند دروازه 
ذوب آهن را تهدید کنند که با عملکرد خوب مدافعان سبزپوش 
فرصت چندانی برای پرسپولیس ایجاد نشد. در مقابل شاگردان 
منصوران در دقیقه ۴۰ اینبار از ســمت چپ محوطه جریمه 
پرسپولیس یک ضربه ایستگاهی به دست آوردند اما باز هم 
نتوانستند از این ضربه ایستگاهی استفاده کنند تا نیمه نخست 

این دیدار با تساوی بدون گل به پایان برسد.
در آغاز نیمه دوم بازهم سبز پوشان ذوب آهن بازی را در اختیار 
گرفتند و در همان دقایق ابتدایی صاحب یک ضربه ایستگاهی 
شدند که از این فرصت هم نتوانســتند استفاده کنند اما این 
پایان کار نبود چراکه طراحــی حمالت پی در پی روی دروازه 
پرسپولیس نشان می داد منصوریان تیمش را برای برد در نیمه 
دوم به زمین فرستاده اســت. آن ها در دقیقه ۵9 صاحب یک 
ضربه کرنر شدند و اینبار ارسال توپ روی سر اوساگونا، با ضربه 
سر محکم این بازیکن همراه بود اما عملکرد به موقع بیرانوند 
اجازه نداد توپ از روی خط دروازه پرسپولیس عبور کند و به 

گل تبدیل شود.

پس از این فرصت، قرمزپوشان پرســپولیس که خود را زیر 
فشار حمالت ذوب آهن می دیدند با طراحی ضد حمالتی سعی 
داشتند دروازه حریف را تهدید کنند که یکی پس از دیگری 

از دست رفت. 
در اواخر بازی، نمایش احساسی دو تیم حاصلی نداشت تا این 

مصاف با تساوی بدون گل به پایان برسد.

ذوب آهن 0 - 0 پرسپولیس؛

تقسیم امتیازات در اصفهان

تیم فوتبال ســپاهان اصفهان در دو 
نیمه از این فصل شــرایط عجیبی را 

تجربه می کند.
زردپوشــان اصفهانی ایــن روزها از 
قهرمانی فاصله گرفتند و این موضوع 
بیشتر به خاطر امتیازاتی بود که در 
نیم فصــل دوم و همیــن هفته های 
اخیر از دســت دادند. آنها اگر همان 
رونــد امتیازگیــری در نیــم فصل 
نخســت را ادامه می دادند، وضعیت 
شــان در جدول، بهتــر از اینها بود. 
ســپاهان در 10 هفته ابتدایی از نیم 
فصل اول موفق شد سپیدرود رشت، 
ذوب آهن، فوالد خوزســتان، نفت 
مسجدسلیمان، نســاجی مازندران 
و اســتقالل را شکســت بدهــد و 
برابر صنعــت نفت آبــادان، پیکان، 
تراکتورســازی و پارس جنوبی جم 
به تساوی برســد. شــاگردان امیر 
قلعه نویی از این 10 بازی و مجموعا 
۳0 امتیاز، موفق به کسب ۲۲ امتیاز 
شدند و در صدرجدول جای گرفتند. 
در همین تعــداد بازی و بــا همین 
حریفان در 10 هفته گذشته از شروع 
نیم فصل دوم، سپاهان نتایج عجیبی 
کســب کرد. آنها برابــر صنعت نفت 
آبادان، ذوب آهن، فوالد خوزســتان 
و نســاجی مازندران متوقف شدند، 
به تراکتورســازی استقالل باختند و 
تنها برابر ســپیدرود، پیکان، پارس 
جنوبی جم و نفت مسجدســلیمان 
موفق به کســب پیروزی شــدند. به 
معنای دیگــر، در نیم فصل دوم و در 
10 بازی که می توانست برای شان ۳0 
امتیاز به همراه بیاورد، فقط 1۶ امتیاز 
گرفتند و ناکامی عجیبی به نام شان 

رقم خورد.

سمیه مصور
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مطالعات استفاده از ایستگاه های خط یک مترو  
در دستورکار است

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

راه اندازی ستاد 
جمع آوری کمک های 
مردمی در تخت فوالد

مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی تخت فوالد 
اصفهان گفت: در پی تصميم شــهرداري 
اصفهــان برای تغييــر برنامه هــاي هفته 
فرهنگــي اصفهان به منظــور همدردي و 
همراهي بــا هموطنــان ســيل زده، این 
مجموعه تاریخی فرهنگی، سه برنامه خود 
را به مناسبت هفته فرهنگی اصفهان لغو و به 
جاي آن ستاد جمع آوري کمک هاي مردمي 
را جایگزین کرد.علی معرک نژاد افزود: یکی 
از این ستادها در سالن شمع گلستان شهدا 
و دو ســتاد دیگر در تکيــه بابارکن الدین  
آماده دریافت کمک هاي نقدي و غير نقدي 
شهروندان هستند.وی تاکيد کرد:ستادهاي 
مســتقر در مجموعه به مــدت یک هفته 
کمک هاي نقدي و غيرنقدي همشــهریان 
را جمــع آوري مي کنند.مدیــر مجموعه 
فرهنگی تاریخی تخت فوالد اصفهان گفت: 
سازمان هالل احمر ستاد دریافت کمک های 
مردمــی را فعال کــرده و ایــن پایگاه ها با 
همکاري انجمن هاي مردم نهاد و گروه هاي 
مردمي تشــکيل شده و ارســال کمک ها 
هــم از طریق هــالل احمر و شــهرداري 
اصفهان به ســتاد شــهرداري، مستقر در 
 مناطق سيل زده ازجمله خوزستان ارسال

 مي شود.

تجهیز چراغ های راهنمایی 
منطقه ۱۲ به ماژول های 

LED

مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان اظهار 
کرد: با توجه به اینکه منطقه ۱۲ اســتفاده 
بهينــه از انرژی ها را در دســتور کار خود 
قرار داده اســت، حــذف چراغ های المپی 
و جایگزینی ماژول های LED در دســتور 
کار اداره ترافيک منطقه قــرار گرفت تا با 
حذف چراغ های قدیمی از هدر رفت انرژی 
و صرف هزینه بــاال جلوگيری به عمل آید.

علی باقری افزود: این پروژه با مبلغی بالغ بر 
یک ميليــارد و ۴۰۰ ميليون ریال در مدت 
زمان دو ماه و تعویض ۳۴۴ فانوس المپی به 
LED انجام شد.مدیر منطقه ۱۲ شهرداری 
اصفهان خاطرنشــان کرد: این اقدام عالوه 
بر کاهش بيــش از ۹۰ درصد برق مصرفی 
در کاهش هزینه تعميــرات و نگهداری نيز 
بسيار تاثيرگذار بوده اســت.وی ادامه داد: 
ماژول های LED بــا افزایش رویت پذیری 
و انتشــار نــور، ایمنــی بيشــتری برای 
 رانندگان و عابران پياده بــه دنبال خواهد

 داشت.

حضور مسئوالن شهری 
فالورجان در اجرای تئاتر 

سربازان فراری
شهردار، ریاســت شورای اســالمی شهر 
و معاونــت فرهنگی اجتماعی شــهرداری 
فالورجان در اجــرای کمدی ترین نمایش 
ســال با عنوان » ســربازان فــراری« که 
توســط هنرمندان شهرســتان در سالن 
آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
شــهر فالورجان برگزار شــد، بــه منظور 
 حمایت معنوی از ایــن هنرمندان حضور

 یافتند.

به گــزارش روابــط عمومی شــهرداری و 
شورای اسالمی شــهر فالورجان، شهردار 
فالورجان در حاشيه این مراسم عنوان کرد 
که هنرمندان فالورجــان در زمينه تئاتر از 
ظرفيت و پتانســيل های باالیی برخوردار 
هستند و شــهرداری و شــورای اسالمی 
شــهر  همکاری و حمایت  از هنرمندان را 
در برنامه هــای فرهنگــی اجتماعی خود 
قرار داده اســت.مهندس جــواد نصری در 
خاتمه در جمــع هنرمندان عنــوان کرد: 
شــهرداری برای ادامه فعاليت هــا و رفع 
مشکالت هنرمندان مســاعدت های الزم 
را در نظر گرفته تا هنرمنــدان فالورجانی 
 بتواننــد بــه اســتان و کشــور معرفــی 

شوند.

استاندار اصفهان: 
قهرمان واقعی کسی است که 

بتواند یک شغل ایجاد کند
استاندار اصفهان در جلسه هم اندیشی با صنعتگران 
شهرک صنعتی مورچه خورت اظهار کرد: ننگ است 
که بيش از ۳۰۰ واحد توليدی قفل شده و در اختيار 
بانک ها قرار گرفته و بانک ها هم هيچ اســتفاده ای 
از آن نمی کننــد و کارگران آنها هم بيکار شــدند؛ 
ننگ اســت که توليدکننده کاالی خود را از استان 
دیگر صادر می کند.عباس رضایی عنوان کرد: همه 
باید تالش کنيم که حتی یک نفر هم بيکار نشــود 
و قهرمان واقعی کسی اســت که یک شغل بتواند 
ایجاد کند؛ در اولين فرصت مسائل و مشکالت خود 
شهرک و مسائل مربوط به واحدهای صنعتی را به 

تفکيک به ما منتقل کنيد.

رییس شورای اسالمی شهر: 
مطالعات استفاده از ایستگاه های 
خط یک مترو  در دستورکار است

ریيس شــورای اسالمی شــهر اصفهان در حاشيه 
بازدید از فضاهای تجاری و اقتصادی ایستگاه های 
خط یک قطار شــهری اصفهان اظهار کرد: تعداد 
زیادی از ایســتگاه های خط یک متــرو اصفهان، 
فضاهای آزادی دارد که می توان از آنها به بهترین نحو 
بهره برداری کرد.فتــح ا... معين افزود: این فضاهای 
آزاد به لحاظ ضرورت طراحی و زمان توقف قطارها 
ساخته شــده و در برخی از ایستگاه ها نيز امکاناتی 
برای اســتفاده های دیگری وجــود دارد، از این رو 
هدف ما استفاده بهينه از فضاهای موجود در جهت 
رفاه مردم و سهولت دسترسی به امکانات مورد نياز 
شهروندان است.ریيس شورای اسالمی شهر اصفهان 
ادامه داد: با توجــه به اینکه مدت زیــادی از زمان 
بهره برداری خط یک مترو به صورت کامل نگذشته 
است، مطالعات برای استفاده از فضای ایستگاه های 
این خط در دست انجام است تا بخشی از هزینه های 
بهره برداری مترو از این راه تامين و امکانات بيشتری 

برای رفاه و آسایش شهروندان فراهم شود.

معاون عمران شهری شهردار اصفهان 
خبر داد:

اختصاص ۶۳ میلیارد تومان 
اعتبار به ۶۵ طرح عمرانی

معاون عمران شهری شــهردار اصفهان اظهار کرد: 
مهم ترین پروژه اجرایی در منطقه پنج احداث خيابان 
کمکی ارتش با اعتباری بالغ بر هفت ميليارد تومان 
است.ایرج مظفر افزود: در سال جاری همچنين در 
نظر داریم در منطقه پنج شهرداری اصفهان ادامه 
خيابان توحيد را با اختصــاص ۲۵ ميليارد تومان 
اعتبار احداث کنيم.معاون عمران شــهری شهردار 
اصفهان از دیگر پروژه هــای بزرگ در این منطقه را 
احداث پارکينگ در محدوده خيابان شــریعتی با 
اعتبار ســه ميليارد تومان عنوان کرد و گفت: این 
پروژه به منظور ساماندهی خودروها و بهبود فضای 
پارک خودرو در این منطقه و با توجه به شلوغی این 

خيابان برنامه ریزی شده است.
وی ادامــه داد: طراحی، نظــارت و اجرای تعریض 
پل شهيد ستاری از دیگر پروژه های در نظر گرفته 
شده برای منطقه پنج شهرداری اصفهان است که 
برای اجرای آن در سال گذشته سه ميليارد تومان 
صرف شــد و در ســال ۹۸ نيز ۵۰۰ ميليون تومان 
برای نظارت و اجرای این پروژه بزرگ در نظر گرفته 

شده است.
مظفر تاکيد کرد: در منطقه پنج شهرداری اصفهان 
اعتبار دو ميليارد و ۹۰۰ ميليون تومانی جهت روکش 
و ترميم آسفالت معابر تخصيص داده شده است و یک 
مخزن آب با اعتبار دو ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان 

نيز ساخته خواهد شد.

»یک اســتان اصفهان داریم و تا همیشه این 
اســتان با همین نام باقی خواهد ماند و پسوند 
شمالی و جنوبی هم به این استان اضافه نخواهد 
شــد«، این جمالت،آخرین واکنشی است که 
درباره طرح بحث برانگیز تفکیک استان اصفهان 
روی خروجی رسانه ها قرار گرفته است. طرحی 
که اسفند ماه سال گذشــته از سوی تعدادی  
از نمایندگان اســتان اصفهان در همراهی با 
نمایندگان برخی دیگر از اســتان ها به مرکز 

پژوهش های مجلس ارسال شد.
بحث تفکيک اســتان اصفهان پيشــينه ای طوالنی 
دارد؛ اما مصاحبه نماینده مردم فریدن، فریدون شهر، 
چادگان و بوئين مياندشــت در اوایل ماه پایانی سال 
گذشته موجب شــد تا بار دیگر این موضوع به سوژه 
اصلی بحث ها تبدیل شود. اکبر ترکی در گفت و گو با 
یکی از رسانه ها اعالم کرده بود: » امتحان کوچک تر 
کردن استان ها در خراســان با موفقيت همراه بوده 
اســت، به همين دليل ما با ارســال نامه ای به مرکز 
پژوهش های مجلس، خواســتار آن شدیم که استان 
اصفهان، فارس و سيستان بلوچستان نيز به استان های 

کوچک تر تبدیل شوند«.
طرح تشکيل اســتان اصفهان شــمالی پس از اعالم 
وصول در خانه ملت در جلسه علنی ۲۰ اسفند سال 
گذشته مجلس شورای اسالمی به کميسيون شوراها 
و امور داخلی کشــور در مجلس ارجاع شد تا پس از 
بررسی و تصویب در این کميسيون به صحن مجلس 

راه پيدا کند.در ماده واحده این طرح آمده است: »نظر 
به وسعت جغرافيایی و تعداد زیاد شهرستان های استان 
اصفهان و مسافت بين شهرســتان ها با مرکز استان 
و طوالنی شــدن فرآیند تصميم گيری و بروکراسی 
خسته کننده اداری در استان و نارضایتی مردمی در 
پيگيری کارها و هزینه های زیاد تردد شهرستان های 
شمال اســتان برای مراجعه به مرکز استان و نظر به 
موقعيت و شرایط حاکم بر اوضاع اجتماعی و فرهنگی 
منطقه شمال استان اصفهان، تشکيل استانی متشکل 
از شهرســتان های کاشــان، آران و بيدگل، نطنز و 
اردستان، گلپایگان، خوانسار، خور و بيابانک و نایين 

پيشنهاد می شود.«
به دنبال مطرح شدن این موضوع واکنش های زیادی 

از سوی نمایندگان مخالف این طرح در رسانه ها مطرح 
شد که هر کدام از آنها با دالیل مختلفی همچون ميزان 
اختيارات شهرســتان ها، اختصاص بودجه بيشــتر، 
قانونی بودن یا نبودن این طرح  و ... خواستار متوقف 
کردن بررسی طرح تشکيل استان اصفهان شمالی در 
کميسيون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شدند 
و حتی این طرح از ســوی کارشناسان و متخصصان 
جغرافيای سياسی و مدیریت شهری آن از ابعاد علمی، 
جمعيتی، جغرافيایی و اقتصادی نيز مورد بررسی قرار 
گرفت. بررسی نقد های صورت گرفته به طرح تشکيل 
استان اصفهان شمالی نشان داد که هرچند نمایندگان 
موافق معتقد بودند که طرح تفکيک استان بر اساس 
مطالعات کارشناسی مطرح شده و  با مخالفت جدی 

مواجه نيســت؛ اما این طرح حداقل در استان هم از 
حمایت چندانی برخوردار نيست؛ به طوری که معاون 
عمران استانداری اصفهان هم در روز گذشته واکنش 
ســختی به طرح کردن چنين مباحثی داشــت و در 
گفت وگو با ایسنا گفت: این موضوع امروز توسط عده ای 
مطرح می شود؛ اما باید گفت کشور یک اصفهان دارد 
و یک استان اصفهان داریم و استان شمالی و جنوبی 
اصفهان اصال در سيستم و تقسيمات کشوری وزارت 
کشور جایی ندارد و نخواهد داشت. حجت ا... غالمی 
افزود: کسانی که به دنبال این موضوع هستند و عالقه 
دارند استانی را تشکيل بدهند به دنبال تشکيل استان 
کاشان یا هر مقوله دیگری باشــند و پيگيری خود را 
به گونه دیگری پيش ببرند.معاون عمرانی استانداری 
اصفهان ادامه داد: باز هم تاکيد می کنم یک اســتان 
اصفهان داریم و تا هميشــه این اســتان با همين نام 
باقی خواهد ماند و پسوند شمالی و جنوبی هم به این 
استان اضافه نخواهد شد.غالمی تصریح کرد: عده ای 
تصور می کنند اگر چنين اتفاقــی رخ دهد، خدمات 
بهتری به منطقه آنها ارائه خواهد شد یا اینکه به دنبال 
اهداف خاصی برای انتخابات سال جاری هستند؛ اما 
باید بدانند که ما یک استان و یک اصفهان داریم.وی 
تاکيد کرد: امکان ایجاد استان اصفهان شمالی در حال 
حاضر از نظر اقتصادی هم وجود ندارد.طرح تشکيل 
استان اصفهان شــمالی هم اکنون در نوبت رسيدگی 
کارشناسی در کميسيون شوراها و امور داخلی مجلس 
قرار دارد و به نظر می رســد که سنگينی کفه ترازوی 
مخالفان مانع از رســيدن آن به صحن علنی مجلس 

شود.

اصفهان تقسیم  نمی شود

مدیر پروژه چهارباغ اظهار کرد: طرح ميانــی پياده راه چهارباغ 
عباسی براساس استانداردهای ميراث کشور شکل گرفته و شامل 
شــش حوض و یک آبراهه مربوط به عصر صفوی است.ســعيد 
ســهرابی افزود: طرح ميانی چهارباغ از ميدان امام حســين)ع( 
تا ميدان انقالب)ع( اســت که طرح ميدان امام حسين تا خيابان 
آمادگاه تقریبا کامل شده و طراحان در حال بررسی نوع مبلمان 

و نورپردازی پياده راه چهارباغ هســتند.مدیر پــروژه چهارباغ 
تاکيد کرد: طرح در نظرگرفته شده برای قسمت ميانی چهارباغ، 
طرحی ساده به دور از آشــفتگی بصری، اما در عين حال جذاب 
است.سهرابی ادامه داد: طی فراخوان اعالم شده، پيش طرح یک 
شرکت برای قسمت ميانی چهارباغ برگزیده شد؛ اما هيئت داوری 
نظر قطعی در مورد طرح اصلی نداده است و تمامی فعاليت های 

شــهرداری اصفهان در این زمينه، تحت نظر کارشناسان ميراث 
کشور انجام می شود.وی با اشاره به ارزش ملی پياده راه چهارباغ، 
ادامه داد: ســازمان ميراث فرهنگی کشــوری کارشناس و ناظر 
مقيم برای نظارت بر طــرح پياده راه چهاربــاغ دارد و به لحاظ 
حساسيت های تاریخی خاک برداری قسمت ميانی این پياده راه 
به صورت مکانيزه انجام نمی شود و این عمليات دستی خواهد بود.

مدیر پروژه چهارباغ خبر داد:
آغاز به کار عملیات اجرایی محور میانی چهارباغ

 طرح تشکیل استان اصفهان شمالی در استان از حمایت چندانی برخوردار نیست؛

مدیــر بازارهای روز شــهرداری اصفهــان اظهار 
کرد: جمعه بازار بعثت با سه مشکل بزرگ فضای 
مناســب برای اســتقرار فروشــندگان، سيمای 
نامناســب اطراف آن به دليل وجــود نخاله های 
ســاختمانی فراوان و ایجاد ترافيک ســنگين در 

مسير منتهی به بازار مواجه بود.ایرج 
حيدری افزود: با برنامه ریزی های انجام 
شــده، مناسب ســازی فضای داخلی 
جمعه بازار بعثت در دســتور کار قرار 
گرفت و سکوهای ســيمانی همراه با 
سایبان های زیبا برای رفاه فروشندگان 
و خریداران تعبيه شد.مدیر بازارهای 
روز شــهرداری اصفهان تصریح کرد: 
سازمان ســاماندهی مشاغل شهری 

و فرآورده های کشــاورزی شــهرداری اصفهان با 
همکاری منطقه ۱۴ شــهرداری اصفهان با صرف 
اعتباری نزدیــک به یک ميليارد تومــان اقدام به 
تخليه محوطه اطراف جمعه بازار بعثت از نخاله های 
ســاختمانی کرد.وی ادامه داد: نصب سایبان ها و 
سکوهای بتنی در جمعه بازار بعثت نيز برای سازمان 
ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی 
شــهرداری اصفهان یک ميليارد تومان هزینه در 
برداشت، اما برای رفاه هر چه بيشتر شهروندان این 

اقدام انجام شد.

حيــدری خاطرنشــان کرد: تا ســه مــاه آینده 
جاده دسترســی به فروشــگاه بعثت بــه منظور 
کاهش ترافيک این مســير احداث و مســيرهای 
دسترســی های محلی به این بازار زیرســازی و 

آسفالت می شود.

وی با اشاره به فعاليت صاحبان مشاغل خانگی در 
بازار گل و گياه همدانيان تاکيد کرد: در بازار گل و 
گياه همدانيان فضای خوبی برای  مشاغل خانگی 
ایجاد شده که در حال توسعه است؛ البته غرفه ها در 
اختيار زنان سرپرست خانوار دارای مجوز مشاغل 
خانگی قرار می گيرد.مدیر بازارهای روز شهرداری 
اصفهان گفت: در حال حاضر مشــاغل خانگی در 
بازار گل و گياه همدانيان فعال است و شهروندان 
می توانند همــه روزه از غرفه های بســيار زیبای 

صاحبان این مشاغل بازدید کنند.

مدیر بازارهای روز شهرداری اصفهان خبر داد:

احداث جاده کمکی دسترسی به جمعه بازار بعثت تا سه ماه آینده
 سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان به مناســبت هفتــه فرهنگی اصفهان، 
برنامه هایی را بــا تغيير ماهيت و با مشــارکت 
سمن ها، نهادهای مردمی و کنشگران اجتماعی، 

با رویکردی همدالنه برگزار می کند.

همزمان با وقوع سيل که موجب تخریب و ویرانی 
بسياری از روستاها و شهرهای کشور شد و تعداد 
زیادی از مــردم این مناطق را با بحران شــدید 
مواجه کرد، شــهرداری اصفهــان در صدد ارائه 
هرگونه کمــک و همياری با هموطنان ســيل 

زده برآمد.
در همين راستا، ســازمان فرهنگی اجتماعی و 
ورزشــی شــهرداری اصفهان نيز تصميم بر آن 
گرفت تا ویژه برنامه های رویــداد بزرگ هفته 
فرهنگی اصفهــان را با شــعار »هفته فرهنگی 

اصفهان، همدلی بــرای ایــران« و حول محور 
همدردی با مناطق سيل زده برگزار کند.

معاون اجتماعی و مشارکت های مردمی سازمان 
فرهنگی و اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان 
در این باره گفت: با توجه بــه اینکه همراهی و 
همدلی مهم ترین مولفه برای کاهش 
شــدت آالم در زمان وقوع بحران به 
شمار می رود، شــهرداری اصفهان 
بر آن شــد تا در حوادث غمباری که 
در ســيل اخير رخ داد، به سهم خود 
آغازگر یک اقدام انســان دوســتانه 

باشد.
مرتضی رشــيدی ادامــه داد: ۲۵۰ 
مرکز فرهنگی اجتماعی و ورزشــی 
شــهرداری اصفهان موظف شــده اند تا با تمام 
ظرفيت خود در کنار سمن ها و نهادهای مدنی 
قرار گرفتــه و به جمع آوری کمک برای ســيل 

زدگان بپردازند.
 یک ویــژه برنامــه نيز با مشــارکت ســازمان 
هالل احمر برنامه ریزی شــده که در این ایام به 
 مدت یک هفتــه با اجــرای برنامه های مختلف 
جانبی و فرهنگی با ماهيت کمک به هم ميهنان 
 ســيل زده در ایــوان ارگ جهان نمــا برگزار 

می شود.

با همت سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری صورت می گیرد؛

گسترش فرهنگ ایثار در جامعه با شعار »همدلی برای ایران«

مناقصه عمومی

اداره کل ورزش وجوانان استان اصفهان

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه ۱- 
تکميل سالن ورزشی چهار راه سميرم ۲- سالن ورزشی دارک اصفهان )حصه( 
۳- تعمير و تجهيز استخر اردستان را  ازطریق ســامانه تدارکات الکترونيکی 
دولت برگزار نماید. کليه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا 
ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشائی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونيکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد 
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در 
سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ۹۸/۰۱/۲۸ می باشد.
شایان ذکر است هر گونه اطالع رسانی یا اصالح از طریق سامانه انجام می گيرد 
و متقاضيان شرکت در مناقصه موظف ميباشند تا آخرین روز مهلت به سامانه 
مراجعه و از آخرین اطالعات و اصالحات آگاه گردند. بدیهی است عواقب عدم 

اطالع  از آخرین تغييرات به عهده ایشان می باشد.

- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱۴ شنبه ۹۸/۰۱/۳۱
- مهلت زمانی ارائه پيشنهاد: ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه ۹۸/۰۲/۱۰

- زمان بازگشائی پاکت ها: ساعت ۱۲ ظهر روز سه شنبه تاریخ ۹۸/۰۲/۱۰
اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گــزار جهت دریافت اطالعات بيشــتر در 

خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: 
آدرس: اصفهان-  خيابان آبشــار- بعد از پل غدیر- اداره کل ورزش و جوانان 

اصفهان- تلفن ۰۳۱۳6۳۰۸۲۱۲
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 

مرکز تماس: ۲7۳۱۳۱۳۱ دفتر ثبت نام: ۸۸۹6۹7۳7 و ۸۵۱۹۳76۸ 
 www.setadiran.ir اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت

بخش ثبت نام / پروفایل تامين کننده/ مناقصه گزار موجود است.
الزم به ذکر است پروژه » تکميل زمين چمن مصنوعی مسابقاتی سميرم « که 

در آگهی نوبت اول اعالم گردید ؛ از ليست مناقصه مذکور حذف شد.

م الف: 435063

نایب رییس شورای اسالمی شهر:نوبت دوم-اصالحیه
۸۱۳ پروژه بزرگ و کوچک در اصفهان اجرا می شود

نایب ریيس شورای اسالمی شــهر اصفهان در برنامه رادیویی »صدای شهر« با اشــاره به بودجه سال جاری 
شهرداری اصفهان اظهارکرد: بودجه شهر اصفهان به مبلغ چهار هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان در بهمن ماه سال 
گذشته به تصویب  شورای اسالمی شهر رسيد که اميدوارم شهردار اصفهان و مدیران مناطق ۱۵ گانه به گونه ای 
عمل کنند که تا پایان سال شاهد تحقق ۱۰۰ درصدی بودجه یا بيشتر از آن بودجه باشيم.عليرضا نصر اصفهانی 
افزود: سال گذشته علی رغم تنگناهای اقتصادی که به حاکميت شهری تحميل شده بود، با تدابير شورای شهر 
و مدیریت شهری اصفهان ۸۸ درصد از بودجه سال ۹7 محقق شــد که در بين کالن شهرهای کشور شرایط 
مطلوبی برای شهر اصفهان رقم خورد.وی تصریح کرد: مدیریت شهری توانست ازسال ۹7 علی رغم تمام فراز و 
نشيب ها به خوبی عبور کند که اميدوارم در پایان امسال نيز شاهد این شرایط در شهر باشيم.وی با بيان اینکه 
بودجه ۹۸ با حدود ۳7 درصد افزایش بررسی و به تصویب رســيد که تصميم جسورانه ای از سوی شهرداری 
اصفهان بود، ادامه داد: 7۰ درصد بودجه ســال جاری به بخش عمرانی و ۳۰ درصد به بخش جاری اختصاص 
یافته است.نصر اصفهانی با اشاره به پروژه های شاخص سال جاری شهرداری اصفهان گفت: امسال بر اساس 
بودجه حدود ۸۱۳ پروژه بزرگ و کوچک در شــهر اصفهان اجرا می شود.پروژه های کوچک از جمله آسفالت 
معابر، جدول کشی، پياده روسازی نقاط مختلف شهر و در محل های مورد تصویب شهرداری اجرا خواهد شد.

شهرستان
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  پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله(:
   خداوند دوستدار جوانی است که جوانی اش را 

به اطاعت خداوند می گذراند.

Z A Y A N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی   

نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3       تلفن: 8-36284167-031 فکس: 36284166

رتبه: 4 ضریب کیفی روزنامه:  33               چاپخانه: آینده             آدرس:  ابتدای جاده حبیب آباد- روبه روی شهرک امام حسین )ع(

پنجشنبه 29 فروردین 1398 | 12 شعبان 1440    شماره 2676 | 8 صفحه  قیمت: 1000 تومان  

No.2676 | April 18. 2019 |8 Pages Society.Cultural  Newspaper @zayanderoudonline 18
7

جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

امت پیامبر اکرم )ص( از صدر اسالم تاکنون برای پاالیش روح 
خود همواره نیازمند ارتباط معنوی بــا پرودگار خویش بوده و 
هست تا از این طریق بتواند خود را در برابر تالطم های دنیا مصون 
بدارد و در کنار آن نیز برای برطرف کردن نیازها و برآورده کردن 
حاجات دنیوی و اخروی خود از برکات مادی و معنوی فراوان این 

ارتباط معنوی نیز بهره مند شود.
این ارتباط معنوی صرفا در نماز و یا ســایر عبادت ها و واجبات 
محدود نمی شــود بلکه در کنار این واجبات می تواند پیوندی 
قوی و مبارک میان فرد مومن و پروردگار خویش رقم بزند که 
در سفارش رسول خدا)ص( و ائمه معصومین علیهم السالم به 
آن تاکید فراوان شده است.گفته می شود در میان اذکار سفارش 
شده توسط پیامبر اکرم )ص( هیچ ذکری افضل از »صلوات بر 
محمد و آل محمد« نیست. اجر و ثواب آن چنان زیاد و برکات آن 
دور از حد درک است که به فرموده امام صادق علیه السالم »در 
میزان، چیزی سنگین تر از صلوات بر محمد وآل محمد نیست«.

با این حال اهل ذکر معتقدند ســفارش رســول خدا)ص( بر 
مداومت امت آن حضرت بــه این ذکر نه از بــاب تالش برای 
نمایش و عرضه کردن فضیلت فردی و شــخصی پیامبر )ص( 
بلکه از باب تالش برای سنگین کردن میزان اعمال بندگان الهی 
و پیروان ایشان است؛ چراکه خداوند در میان سفارش به انجام 
همه اعمال صالح و واجبات، به روشــنی در قرآن به بندگانش 
)مومنان( ســفارش می کند که بر پیامبرش صلوات بفرستند: 
»ان اهلل و مالئکته یصلون علی النبی، یا أیها الذین آمنوا صلوا علیه 
و سلموا تسلیما« )خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می فرستند، 
ای کسانی که ایمان آورده اید، بر او درود فرستید و سالم گویید 

و کامال تسلیم فرمان او باشید(.
بنابراین مشخص می شود که اهمیت این سفارش در این است 
که مومنین به ارزشمند بودن بهای معنوی این عمل واقف شوند 
و از عملی که خداوند و مالئکه الهی آن را انجام می دهند تأسی 
جویند و به این توصیه گهربار الهــی عمل کنند تا از برکات بی 

شمار این ذکر در حیات و ممات و آخرت خود بهره مند شوند.
مقام پیامبر)ص( آن قدر واالست که مورد صلوات خاصه حضرت 
خدای سبحان و تمامی فرشتگان قرار دارد و بهتر است مومنین 
نیز در این عمل خاص هم نوا و هماهنگ شوند. صلوات خداوند 
و مالئکه بر پیامبر )ص( این گونه اســت که مقام آن حضرت را 
لحظه به لحظه رفیع تر می ســازد و این نشان از عشق معبود به 
این عبد حقیقی است و ما مســلمانان به آن شهادت می دهیم: 
»اشهد ان محمدا عبده و رسوله« و به مقام عبودیت ایشان قبل 
از مقام رسالتش شــهادت می دهیم.همچنین درباره اهمیت 
فرستادن صلوات و سفارش به مداومت بر این ذکر، رسول خدا 
صلی ا... علیه و آله فرمود: جبرئیل بر من نازل شد و گفت: خداوند 
متعال می فرماید »من صلی علیک مره صلی اهلل و مالئکته علیه 
عشره« هر کس که بر تو صلوات بفرســتد، من و فرشتگانم ده 
بار بر او صلوات می فرســتیم. آن حضرت در جای دیگر فرمود: 
»البخیل من امتی، من اذا ذکرت عنده فلم یصلی علی«، بخیل 
امت من آن کسی است که وقتی نام من نزد او برده شود بر من 

صلوات نفرستد.
مداومت ما بر ذکر سفارش شده »صلوات« موجب می شود که 
خداوند مارا پیوسته از تاریکی خارج و به نور هدایت کند،  پس 
باید به این راز پی ببریم که این ذکر اکسیر بی نظیری است که 
ما را به سوی رستگاری و سعادت هدایت می کند. ذکری که سه 
اصل توحید، نبوت و امامت را یکجا در کنار هم جمع کرده تا به 
دعایی الهوتی و ناسوتی تبدیل شود و منزلت رسول اکرم و 

خاندان ایشان را لحظه به لحظه باال وباالتر ببرد.

صلوات؛ راز  هدایت بندگان به سوی نور

سید محمود جوادی

عکس روز

دوخط کتاب

بیگ محمــد: آنهــا که 
رفته اند چــی؟ آنها چی 
می گویند؟ســتار: آنها 
که تــا به آخــر رفته اند، 
برنگشــته اند تــا چیزی 

بگویند.

»کلید ر«
 محمود د ولت آباد ی

هیــچ وقــت عاشــق  
بود ه ای؟

هیــچ  : بیگ محمد
وقــت عاشــق بــود ه ای 
ستار؟ستار: عاشق زیاد 
د ید ه ام،بیگ محمد: راه 
و طریقــش چــه جــور 
است عشق؟ســتار: من 
کــه نرفتــه ام بــراد ر. 

یک پرستار 45 ساله به نام »لیز اسمیت« در سال 2016 کودک چند ماهه ای 
را که در بیمارســتان بدون هیچ مالقاتی از جانب خانواده اش رها شده بود، 
به فرزندی موقت قبول کرد. این کــودک که به دلیل اعتیاد والدینش دچار 
آسیب هایی شده بود در بیمارستان تحت مراقبت بود. کودک به مراقبت در 
خانه نیاز داشت و لیز که در آرزوی فرزند بود، می توانست بهترین مادر برای 
او باشد. تا اکتبر سال 2018 لیز همه تالش خود را کرد تا کودک به خانواده 
خودش تحویل داده شود؛ اما خانواده اش از پذیرش او ممانعت کردند و پس 

از آن لیز به طور رسمی مادری خود را ادامه داد. 

ماجرای یک مادرخوانده عاشق

در آب های جنوب تایلند، در سایه صخره ســنگ آهکی عظیم و عمودی یک 
روســتای شــناور قرار دارد. در کنار این صخره بزرگ، صدها کلبه با چندین 
رستوران، روستای »کو پانیی« را تشــکیل می دهند. دریا در این قسمت کم 
عمق بوده و ماهیگیران در گذشته تصمیم می گیرند که خانه سازی کنند. بیش 
از 300 خانواده متشکل از یک هزار و 500 نفر ساکن روستای شناور هستند. در 
تاریخ آمده که حدود 200 سال پیش چند خانواده ماهیگیرمسلمان از اندونزی 
به این ناحیه آمده و روستای شناور را بنا کردند.در آن روزها خارجی ها مجاز به 

داشتن زمین و خانه در تایلند نبودند.

روستای شناور در سایه صخره آهکی!

»جال محل« قصر بزرگی است که با اســتفاده از الگوهای معماری و طرح های 
نقاشی هندی طراحی و ساخته شده است.جال محل، درست در وسط دریاچه 
»مان ساگار« واقع شده اســت.انعکاس قصر در آب به هنگام روز و شب یکی از 
زیباترین صحنه ها را در هند ایجاد می کند.این قصر دارای 4 طبقه مخفی زیر 
آب است که به اندازه بخش قابل دیدن ، زیبا هستند. امروزه بازدیدکنندگان با 
قایق به دیدن قصر می روند و نکته جالب اینکه چندین درخت هم روی ســقف 

قصر رشد کرده اند.

زیباترین قصر آبی جهان

 بسته های فرهنگی »بچه های مسجد«
 به مناطق سیل زده ارسال می شود

حجت االســالم رضا ارزانی دبیر ســتاد عالی 
کانون های فرهنگی، هنری مســاجد با اشاره 
به برنامه های این کانون ها برای جشــن نیمه 
شــعبان و میالد امام زمان)عج( اظهار داشت: 
از تابلوی نفیسی باحضور اســتاد بدرالسماء با 
عنوان »المهدی طاووس اهل الجنه« رونمایی 
کردیم، از این تابلو که اثر نفیســی برگرفته از 

نقاشی و خط است،  پوسترهایی تولید شــده و برای کانون های فرهنگی مساجد 
استان ها ارسال می شــود تا در ایام دهه مهدویت و نیمه شعبان در مساجد مورد 
استفاده قرار گیرد. وی با اشاره به اینکه قرار است دوره های آموزشی مهدویت در 
کانون های فرهنگی هنری مساجد برگزار شود، گفت: این دوره ها باهدف آشنایی 
هرچه بیشتر افراد با امام زمان)عج( همزمان با این ایام برگزار می شود. ارزانی، با 
اشاره به وقوع سیل در برخی استان های کشور گفت: کانون های فرهنگی هنری 
مساجد در این ایام به نام امام عصر)عج(، بسته های فرهنگی با عنوان »بچه های 
مسجد« با کمک مردم تهیه کرده اند که به مناطق سیل زده ارسال خواهد شد. این 
بسته ها شامل محتواهایی درباره امام عصر)عج( و آشنایی هرچه بیشتر مردم با 

آموزه های مهدوی است.

 تربیت دینی کودک 
کتاب »تربیت دینی کودک« نوشــته آیت ا... محمدصادق حائری شیرازی به 
همت دفتر نشــر معارف به بهای 30 هزار تومان در ســال ۹۷ منتشر شد. این 
کتاب که از 2۷6 صفحه تشــکیل شده، سلســله بحث هایی در زمینه تعلیم و 
تربیت اسالمی اســت و از مهم ترین ویژگی های آن، مالحظه رابطه طولی بین 
مسائل و بازگرداندن کثرت فرعی به وحدت اصلی است. نویسنده در این سلسله 
بحث ها به مبانــی، اصول و روش های تربیت دینی و قواعــد رابطه بین مربی و 
متربی می پردازد و با ژرف نگری منحصر به فــردی جواهرهای گران بهایی را از 
قرآن و روایات عرضه می کند که در نوع خــود بدیع و از مصادیق تولید علم در 
حوزه علوم انسانی و علوم تربیتی به حساب می آید آن هم در زمانی که محیط 
دانشگاه ها دســتخوش انقالب فرهنگی و ذهن اســاتید و دانشجویان درصدد 
بازیافتن نقاط اساسی جدایی فرهنگ اســالمی از فرهنگ غربی بود، از این رو 
ترجیع بند و تکیه گاه کالم، انقالب فرهنگی و مقدمات، اسباب، نتایج و آثار آن 
بوده است. برخی از موضوعات این کتاب عبارت است از  تربیت و علوم انسانی، 
اصالت ما فی االنسان نسبت به ما فی الشــرایط، تربیت و انقالب های اجتماعی، 
مربی و تدبیر دو جنبه درونی شــاگرد، تربیت و تلقی صحیح از حیات و مرگ، 
 تربیت و آرزوی انســان، تربیت اســتعماری، تربیت و تعلیم، فلســفه و روش

 تنبیه و... .

شکل گیری مکتب هنر و ادبیات انقالب 
مدیون توجهات رهبری است

محسن مومنی شریف، رییس حوزه هنری و نویسنده کتاب »در 
کمین سرخ« در مراسم رونمایی از تقریظ رهبر معظم انقالب 
بر این کتاب عنوان کرد: شهید صیاد شــیرازی یک نظامی به 
تمام معنا بود. او پیش از انقالب در تمامی دوره های نظامی رتبه 
نخست را به دست آورده و تنها در دوره پایانی، دوم شد که بعدها 
خودشــان گفتند در آن نیز حکمتی بوده است. مومنی شریف 
در ادامه با تاکید بر اینکه طی سال های پیش از انقالب اسالمی 
امکان فعالیت در حــوزه هنر از فعالیــت در عرصه نظامی هم 
سخت تر بود و انحصار موجود، اجازه فعالیت افراد مومن و متعهد 
را نمی داد، افزود: اگر ما امروز به جایی رسیده ایم آن را مدیون 
انقالب اسالمی هســتیم وگرنه اگر ما خدایگان نویسندگی و 
شعر هم بودیم در شرایط پیش از انقالب به جایی نمی رسیدیم.

وی ادامه داد: امروز شــاهد ادبیات انقالبی پیشــرو با مخاطب 
فراوان هستیم که من شــکل گیری و تداومش را مدیون رهبر 
انقالب اسالمی می دانم، ایشان این ادبیات را مهندسی کرده اند. 
شخصیتی هســتند که ادب و هنر را می فهمند و به کارایی آن 
اعتقاد دارند. توجه ایشان به ادبیات و هنر انقالب اسالمی امروز 
آن را صاحب مکتب کرده و امیدوارم که ما نیز قدر آن را بدانیم.

کتاب

دیدگاهخبر 

طبیعت بکر مراوه 
 تپه و زیارتگاه

 خالد نبی
طبیعت بکــر مراوه تپه 
و زیارتگاه خالد نبی در 
شرق استان گلستان در 
فصل بهار با چشم انداز 
سرسبز و زیبا، میزبان 
بســیاری از هموطنان 
برای گذرانــدن اوقات 

فراغت  است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با توجه به روند افزایشــی حجم ذخیره سد زاینده رود عنوان کرد: هم 
اکنون حجم ذخیره سد زاینده رود به بیش از 4۷0 میلیون مترمکعب رسیده که پیش بینی می شود با تداوم بارش ها در 

فصل بهار و ذوب شده برف ها در فصل تابستان این رقم نیز افزایش یابد.
مهندس هاشــم امینی اعالم کرد: در ســال آبی ۹۷و۹8 میزان بارندگی ها قابل توجه بوده به طوری که درفصل بهار و 
تابستان با بحران شدید کم آبی روبه رو نیســتیم؛ اما این امر دلیل بر نادیده گرفتن مصرف بهینه آب نیست و همچنان 

باید آب را درست مصرف کرد .
وی با اشاره به پایین بودن مصرف سرانه کشورهایی که میزان بارندگی در آنها به طور میانگین به بیش از 800 میلی متر 
در سال می رسد، تصریح کرد: به طور میانگین میزان بارندگی در کشورهای اروپایی به بیش از 800 میلی متر در سال 
می رسد؛ اما با این وجود مصرف سرانه آب در این کشورها بسیار پایین است و به کمتر از 150 لیتر در شبانه روز می رسد .

رییس هیئت مدیره شرکت آب و فاضالب ادامه داد: امیدوار هستیم دوره خشکسالی در ایران به پایین برسد و وارد دوره 
ترسالی شویم؛ اما آنچه در این میان بسیار حائز اهمیت به نظر می رسد استفاده صحیح و درست از منابع است زیرا منابع 

موجو در کشور فقط متعلق به ما نیست و سهم آیندگان نیز باید محفوظ بماند.
 مهندس هاشــم امینی، با بیان اینکه در ســال جاری نیز مانند ســال های گذشــته اعمال مدیریت مصرف توســط
  بخش های مختلف دنبال می شــود، خاطرنشان کرد: در ســال های گذشته شــرکت آبفای اصفهان به دلیل اینکه با

  کمبود شدید منابع آبی روبه رو شد، اعمال مدیریت مصرف بهینه آب در بخش های مختلف شرکت مانند فنی ومهندسی، 
 بهــره برداری،مشــترکین و روابــط عمومــی در دســتور کار قــرار گرفت و ایــن مهم در ســال جاری نیــز ادامه

 دارد.
وی گفت:تا قبل از اینکه اســتان با خشکسالی شدید مواجه شود، مصرف سرانه آب در اســتان به بیش از 18۹ لیتر در 
شبانه روز رسیده بود؛ اما طی سال های اخیر به جهت وقوع پدیده خشکسالی و درک آثار ناشی از این پدیده توسط مردم 

ونیز فرهنگ سازی مصرف صحیح آب، سرانه مصرف در استان کاهش قابل مالحظه ای داشته است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان، روند نزولی مصرف سرانه آب شــرب در اصفهان را خواستار شد و 
اظهارداشت: شرکت آبفای استان اصفهان  مانند سنوات گذشــته، برنامه هایی در راستای نهادینه سازی مصرف بهینه 

آب در جامعه در دستورکار قرار می دهد و از مردم هم می خواهیم که در این زمینه با مسئوالن همراهی داشته باشند.
مهندس هاشم امینی افزود: همه بهره برداران از منابع آبی باید بدانند که تنها راه دسترسی پایدار به آب، مصرف درست 

آن است و چه در دوره خشکسالی، چه در زمان ترسالی باید آب را بهینه مصرف کنیم.      

   مدیرعامل آبفا استان می گوید بارش های اخیر دلیل بر نادیده گرفتن مصرف بهینه آب نیست 

اصفهانی ها همچنان صرفه جویی کنند
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