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گالری نگرش
چهارراه رسالت /مدیا:چندرسانه ای

10 الی 21 اسفند

جنگ خنده حامد آهنگی 
سه شنبه 14 اسفند

سالن نگین سپاهانشهر

سالروز درگذشت دکتر محمد مصدق؛
»مصدق« یکی از پیشاگمان 
نهضت ضد استعماری معاصر بود 

که  امروز  می خوایم در موردش 
مطالعه کنیم و بیشتر بخونیم!
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 برنامه های ویژه شهرداری اصفهان برای بزرگداشت روز درختکاری؛ 

با هر نهال، امید تازه ای در دل شهر می کاریم
»هر نهال، یک امید«، شعار برنامه های روز درختکاری در اصفهان است که از سوی شهرداری 
برای سال جاری انتخاب شده تا با کاشــت هر نهال، بذر امیدی هم در دل شهروندان کاشته 
شود و هوای سرزندگی و شادابی در فضای شهر بپیچد. مدیریت شهری اصفهان در سال جاری نیز همانند سال 
های گذشته با ترتیب برنامه های ویژه ای به استقبال روز درختکاری رفته است، برنامه هایی که تمام مناطق 

صفحه   7شهرداری را تحت پوشش خود قرار داده تا این روز....

 نمایشگاه منسوجات خانگی
 و کاالی خواب

15 الی 19 اسفند
پل تاریخی شهرستان

  سه نفر از کادر پرواز هوانیروز اصفهان در جریان امدادرسانی در چهارمحال و بختیاری به شهادت رسیدند

خدشه دار کردن امنیت  از اصفهان؛ این همیشه »معینِ« ایران
اهداف اصلی دشمن است

 جانشین فرمانده
 سپاه صاحب الزمان )عج( اصفهان:

7

مدیرکل منابع طبیعی استان در نشست مطبوعاتی 
به مناسبت هفته منابع طبیعی مطرح کرد: 

دام  ها برای رهیابی راحت تر 
پالک دار می شوند

برگزاری نمایشگاه های 
منسوجات خانگی و کاالی 

ایرانی در اصفهان

از ۱۵ اسفندماه صورت می گیرد؛

3

5

زینب ذاکر

بالگرد هوانیروز دیروز سقوط کرد . پس از حادثه تروریستی تلخ خاش 
که منجر به شهادت 27 نفر از نیروهای لشکر 14 امام حسین)ع( اصفهان 
شد، این بار نوبت به بچه های ارتش رسید تا در راه خدمت به  هموطنی 
که روی زمین زمینگیر شده بود، آسمانی شوند و باز هم پای »اصفهان« 
درمیان بود. دیروز رسانه ها از ســقوط بالگردی که برای کمک به زنی 
باردار به شهرستان کیار در استان چهارمحال و بختیاری رفته بودند، 

خبر دادند و نوشتند که تمامی سرنشینان این بالگرد به شهادت رسیدند. 
کمی بعد مشخص شد در این حادثه سه تن از نیروهای هوانیروز اصفهان 
هم شهید شده اند. ســه نفراز کادر پروازی به نام های سرهنگ خلبان 
مسعود خواجوی، سروان خلبان علی ودعی و استوار فنی علی اشرفی . 

در توضیحات تکمیلی خبر آمده بود که فروند بالگرد 214 پایگاه چهارم 
رزمی پشتیبانی هوانیروز اصفهان که برای عملیات های امداد و نجات 
در استان چهارمحال و بختیاری فعالیت می کرد، برای انتقال مادر باردار 
به مناطق دشوارگذر دهدلی اردل در حال عزیمت بود  که در شهرستان 

کیار حدفاصل روســتای خراجی و سرتشــنیز دچار حادثه  می شود. 
تمامی اجساد کامال سوخته بود و تا ساعت های متمادی، تالش نیروهای 
امدادی برای خروج اجساد سوخته از البه الی آهن پاره ها ادامه داشت. 
و اصفهان ؛ این همیشه »معینِ« ایران ، این شهر و دیار تا ابد سرافراز که 
همیشه در خط مقدم جانفشانی برای ایران و ایرانی بوده، هنوز هم نه با 
شور و شعار که با  تقدیم خون بهترین فرزندان و دالورترین رزمندگانش 
)چه در سپاه و چه در ارتش و ناجا( این جان پناه بودن و جانفشانی را ثابت 

کرده و می کند. فدای ایران و نام بلندآوازه اش ...
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 KHAMENEI.IR پایگاه اطالع رســانی
بخش هایــی از بیانات رهبر انقــالب را در 
نماهنگ »معطل اروپا نمانید« منتشــر کرد.

حضرت آیت ا... خامنــه ای در تیر ماه ۱۳۹۷ 
در دیدار هیئت دولت، بــا انتقاد از گره زدن 
مشکالت اقتصادی کشور به اموری که خارج 
از اختیار کشــور خودمان است مانند برجام 
و بسته اروپایی چنین کاری را خالف منافع 

کشور دانستند.
ایشان همچنین ضمن اشــاره به دشمنی و خباثت 
اروپا در مقابله با ایران، رفتــار اروپا و معطل کردن 
کشــورمان در ارائه بســته اروپایــی را پیش بینی 
 کرده بودنــد. از ایــن رو، پایــگاه اطالع رســانی

 KHAMENEI.IR بخش هایــی از بیانــات رهبر 
انقالب را در نماهنگ »معطل اروپا نمانید« منتشر 

کرد. 
در ادامه متن بیانــات حضرت آیــت ا... خامنه ای  
مطرح شــده اســت: »کار را در محدوده مقدورات 
کشــور با جدیت دنبال بکنید؛ منتظــر این و آن 
نباشــید. ما یک روز مشــکل اقتصادی کشــور را 
موکول کردیم به برجــام، ]اما[ برجام نتوانســت 
مشــکل اقتصادی کشــور ما را برطرف کند و به ما 
کمک قابل توجهی بکند و نتیجه این شد که مردم 
نسبت به برجام شرطی شدند، که وقتی آن بابا، می 
خواهد از برجام خارج بشود، تا مدتی که او می گوید 
خارج می شــوم، ما همین طور دچار تالطم در بازار 
خواهیم بود؛ ما شرطی شــده ایم دیگر، مردم را ما 

شرطی کرده ایم. حاال هم »بسته  اروپایی«؛ مردم را 
درباره  بسته اروپایی شرطی نکنید. البته اروپایی ها 
مجبورند، ناچارند، چشم شان چهارتا! بایستی بگویند 
چگونه خواهند توانست از منافع ما دفاع کنند -که 
اسمش همان بسته است- اما این را جزو موضوعات 
اصلی کشور قرار ندهید؛ بسته  اروپایی بیاید، نیاید. 
ما کارهایی در کشــور داریم، مقدوراتی در کشور 
داریم، این مقدورات بایستی تحقق پیدا کند؛ دنبال 
این مقدورات بروید؛ گره نزنید بهبود اقتصاد کشور 
را به چیزی که از اختیار ما خارج است.آنها هم البته 
در همین زمینه دارند بدجنسی می کنند -البته من 

نمی خواهم درباره  این بسته  اروپایی و اروپا و مانند 
اینها وارد بشــوم، واال آنجا هم حرف زیاد است- و 
من به آقای رییس جمهور هم گفتم که اینها همان 
نوامبری را که از اول گفتنــد، همان را دارند دنبال 
می کنند -که تا نوامبر ادامه بدهند- بعد که همه چیز 
تثبیت شد و تحریم ها جا افتاد، بعد یک چیزکی مثال 
بدهند یا ندهند. دنبال این هســتند و این، خباثت 
اینهاســت. در روزنامه خواندم که ترامپ گفته که 
من می خواســتم به ترزا می، سفارش کنم راجع به 
سخت گیری نسبت به ایران، ]اما[ او به من سفارش 
کرد درباره  ســخت گیری راجع به ایران! اینها این 

]جور[ هستند دیگر. آن وقت تلفن می زند به آقای 
دکتر روحانی و اظهار ارادت و اخالص هم به ایشان 
می کند. اینها را بایســتی این جوری و با این چشم 
نگاه کــرد؛ اینها بدند، اینها خیلــی بدند. بنده یک 
ـ نه به خاطر  سینه حرف دارم در زمینه اروپایی هاـ 
ـ به خاطر ذات خبیثی  سیاست های امروزشــان ـ 
که حکومت های اروپایــی در طول این چند قرن از 
خودشان نشان داده اند؛ خیلی حرف گفتنی اینجا 
زیاد است، نمی خواهیم حاال وارد آن مسائل بشویم. 
به هر حال، اقتصاد کشــور را به بســته ی اروپایی 
موکول نکنید. کارهایی ما داریم در داخل کشــور، 
اینها را باید انجام بدهیم. آنها هم البته بایستی حتما 
آن کار ]خودشان[ را بکنند منتها ما مشکالت مان را 

به آن ]بسته[ موکول نکنیم.
مــن البته می گویــم ارتباطات باید حفظ بشــود؛ 
دوستانی که با من مرتبط بوده اند در این سال های 
متمادی، می دانند که عقیده  من در زمینه  ارتباطات 
دیپلماسی این اســت که ارتباطات باید روزبه روز 
تقویت بشود و توسعه پیدا کند و فعلیت پیدا کند و 
گسترش پیدا کند؛ عقیده  من این است. عقیده  من 
کنار رفتن و قطع کردن و مانند اینها نیست؛ جز در 
یک موارد معدودی مثل آمریکا، در غیر این موارد 
عقیده ام این نیست؛ رابطه با شــرق تقویت بشود، 
با غرب تقویت بشــود؛ هر چه مــی توانیم تحرک 
عملیاتی و هدفمند دیپلماسی بایستی افزایش پیدا 
کند، یعنی تحرک دیپلماسی کشــور باید افزایش 

پیدا کند؛ تحرک هدفمند.«

ترامپ: 
شهادت »کوهن« باعث عدم 

توافق با کره شد
دونالد ترامپ گفــت، تصمیــم دموکرات ها برای 
واداشــتن مایکل کوهن به ایراد شهادت در کنگره 
درست در همان روز نشستش با کیم جونگ اون، 
مقصر عدم دستیابی به توافق در این نشست بوده 
است.ترامپ در توئیتی گفت که ایراد شهادت مایکل 
کوهن در کنگره آمریکا در این »رفتن« تاثیر داشته 
است. او در این توئیت نوشت: این که دموکرات ها 
برای یک دروغگو و متقلب محکوم شده در جلساتی 
علنی جلسه پرسش و پاسخ برگزار می کنند و این 
کار را همزمان با یک نشست هسته ای بسیار مهم با 
کره شمالی انجام می دهند، نشان دهنده یک سقوط 
جدید برای سیاست آمریکا بوده و در این »رفتن« 
تاثیر داشــته است. او نوشــت: هرگز چنین کاری 
هنگامی که یک رییس جمهور در سفر خارجی بوده 

انجام نشده است. شرم آور است!

با پیروزی اپوزیسیون در انتخابات؛
برای اولین بار یک زن 

نخست وزیر استونی می شود
حزب اپوزیسیون راست میانه استونی در انتخابات 
پارلمانی به پیروزی علیه حــزب حاکم چپ میانه 
دست یافت و برای اولین بار یک زن رهبری دولت این 
کشور را به دست می گیرد. اکثر نظرسنجی ها از سال 
گذشته نشــان می دادند که حزب حاکم موسوم به 
»مرکز« به رهبری یوری راتاس، نخست وزیر کنونی 
اســتونی در صدر قرار می گیرد اما نظرسنجی های 
اخیر از رقابتی شانه به شانه حکایت داشتند و برخی 
هم معتقد بودند که حزب حامی تجارت »اصالح« 
جلو می افتد. براساس اعالم دفتر انتخاباتی مرکزی، 
حزب اپوزیسیون »اصالح«  ۲۸.۸ درصد رای یا به 
عبارتی ۳۴ کرســی در پارلمان استونی متشکل از 
۱۰۱ کرسی به دســت آورده است. حزب »مرکز« 
با ۲۳.۱ درصد و جنبش راســت افراطی موسوم به 
»مردم محافظه کار اســتونی« )EKRE( با کسب 
۱۷.۸ درصد در جایگاه های دوم و سوم قرار گرفتند.

حذف نام فلسطین از لیست 
مناطق اشغال شده سازمان ملل

کمیته پایان استعمار وابسته به سازمان ملل طی 
نشست اخیر خود در سال ۲۰۱۹ نام فلسطین را 
از لیست این ســازمان درباره مناطق اشغال شده 
در سطح جهان حذف کرد، در واقع نام فلسطین 
در بین ۱۷ منطقه در سطح جهان که از استقالل 
و خودمختاری برخوردار نیستند، نبود.در لیست 
کمیته پایان اســتعمار مناطقی در سراسر جهان 
که از استقالل یا خودمختاری برخوردار نیستند،  
قرار دارند که از بین آن هــا صحرای غربی، جزایر 
فالکلند که انگلیس و برزیل بر سر آن نزاع دارند و 
جزیره کالدونیای جدید است.استفان دوجاریک، 
سخنگوی دبیرکل سازمان ملل درباره نبودن نام 
اراضی اشغالی فلســطین در لیست کمیته پایان 
استعمار گفت، دبیرکل سازمان ملل هیچ نقشی 
 در قرار دادن نام مناطق اشــغالی در این لیست 

ندارد.

 عربستان، کنسول به سوریه
 اعزام کرد

عربستان ســعودی یک کنســول و دو کارمند به 
سفارت خود در دمشق اعزام کرد که گفته می شود 
شاید این اقدام ریاض در خصوص صدور ویزا برای 
کسانی اســت که تمایل دارند فریضه حج را به جا 
آورند. روزنامه »القدس العربی« اعالم کرد که »این 
سفارتخانه تا کنون درهای خود را به روی مراجعه 
کنندگان باز نکرده اســت، ولی اعزام کنسول و دو 
کارمند توسط عربســتان از تغییر عملی حکایت 
دارد«. به گزارش القدس العربی، این مسئله شاید 
باعث شــود که تحولی در خصوص مســئله ادای 
فریضه حج توســط شهروندان ســوری حاضر در 

داخل این کشور رخ دهد.

اقتصاد کشور را به بسته  اروپایی موکول نکنید

بر اساس مصوبه مجلس؛
سامانه تبلیغات انتخاباتی 

راه اندازی می شود
نمایندگان مجلس در مصوبه ای ضمن تعیین 
ضوابطی برای تبلیغات کاندیداها مقرر کردند 
که »ســامانه تبلیغات انتخاباتی« راه اندازی 
شــود. بر این اســاس نامزدها و ســتادهای 
انتخاباتی نامزدها موظفند یک نسخه از کلیه 
آثار تبلیغاتــی خود را به صــورت فیزیکی یا 
الکترونیکی به همراه مدارک و گواهینامه های 
موضوع این ماده، قبل از انتشار به کمیسیون 
بررسی تبلیغات استان و هیئت اجرایی حوزه 
انتخابیه ارســال کنند. کمیســیون و هیئت 
اجرایی مکلفند حداکثر ظرف مهلت بیســت 
و چهار ساعت نظر خود را اعالم کنند در غیر 
این صورت انتشار آثار مزبور مجاز است. این امر 
نافی مسئولیت نامزدها و ستادهای تبلیغاتی در 

انتشار آثار تبلیغاتی غیر مجاز نیست.

ستاد کل نیرو های مسلح اعالم کرد:
سرلشکر باقری صفحه ای در 
شبکه های اجتماعی ندارد

مرکز ارتباطــات و تبلیغات دفاعی ســتاد کل 
نیرو های مســلح اعالم کرد: سرلشــکر باقری 
صفحــه ای در فضــای مجازی و شــبکه های 
اجتماعــی ندارد.مرکز ارتباطــات و تبلیغات 
دفاعی ستاد کل نیرو های مسلح در اطالعیه ای 
با اشاره به درج مکرر اخبار در کانال ها و صفحات 
موجود در فضای مجازی که به رییس ســتاد 
کل نیرو های مسلح منتسب شده است، اعالم 
کرد: پیرو اطالع رسانی های قبلی مجددا تاکید 
می شود که سرلشکر محمد باقری هیچ صفحه ای 
در شــبکه های اجتماعی و پیام رسان از جمله 
توئیتر، اینســتاگرام، تلگرام و... نداشته و اخبار 
مربوط به ایشــان از طریق مرکــز ارتباطات و 
تبلیغات دفاعی و مجاری مربوطه در ستاد کل 
نیرو های مسلح اطالع رســانی خواهد شد.در 
ضمن هرگونه فعالیت در شبکه های اجتماعی 
یاد شده به نام رییس ستاد کل نیرو های مسلح 

پیگرد قانونی دارد.

»همکاری مشترک« سپاه و 
دولت برای بارورسازی ابرها

وزیر نیرو از تدوین طرح »همکاری مشترک« 
سپاه و دولت برای بارورسازی ابرها خبر داد.

رضا اردکانیان گفت: بارورســازی ابرها یک 
پروژه سالیان دراز وزارت نیروست و مرکزی 
هم در این زمینه فعال اســت و کشــورهای 
خشک و نیمه خشــک نیز از این تکنولوژی 
اســتفاده می کنند. وزیر نیرو تاکید کرد: از 
سال گذشته سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
هم اعالم آمادگی کرد که به مرکز بارورسازی 
ابرها کمــک کند. در این حــوزه، طرح یک 
همکاری تدوین شــده و امیدوار هستیم که 
اثربخشــی آن در مقابل انرژی که برای آن 

صرف می شود مناسب باشد.

 سعید مرتضوی 
مشمول عفو رهبری شد

محکومیت مدیرعامل پیشــین سازمان تامین 
اجتماعی به تحمل ۱۳۵ ضربه شالق تعزیری، 
با عفــو اخیر رهبــر معظم انقالب، بخشــیده 
شــد.مصطفی ترک همدانی، وکیــل مدافع 
تعدادی از کارگران تامیــن اجتماعی با اعالم 
این خبر اظهار داشت: سعید مرتضوی در پرونده 
تخلفات تامین اجتماعی به اتهام »تصرف اموال 
عمومی« به ۷۰ ضربه شالق و به اتهام »اهمال 
در انجام وظیفه و تضییع اموال بیت المال« به 
۶۵ ضربه شــالق محکوم و این حکم در دادگاه 
تجدیدنظر اســتان تهران تایید شده بود. وی 
افزود: عفو اخیر رهبر معظم انقالب به مناسبت 
چهل ســالگی انقالب، دارای دو بند است که 
در بند ب. آن تصریح شــده تمام شالق های 

تعزیری مشمول عفو می شوند.

آیت ا... موحدی کرمانی
رییس شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز:

 معاون پارلمانی رییس جمهور اظهار کرد که  با وجود 
نبود موضوع استانی شدن انتخابات مجلس در الیحه 
جامع انتخابات، ولی دولت با اســتانی شدن انتخابات 
موافق اســت. حســینعلی امیری ، اظهار کرد: الیحه 
جامع انتخابات در فرآیند کارشناسی با در نظر گرفتن 
نظرات صاحب نظران، فعاالن سیاسی و اجتماعی تهیه 
شده که در این باره هم جلسات مشترکی برگزار شده 
است. وی ادامه  داد: بعد از برگزاری جلسات و استماع 
نظر صاحب نظران الیحه جامع در کمیسیون سیاسی 
و دفاعی دولت تصویب شــد که ایــن موضوع با ابالغ 
سیاست های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری 
مقارن شــد. به همین دلیل ما مجــددا این الیحه را 
منطبق با سیاست ها بازنگری کردیم که در نهایت به 
مجلس شورای اسالمی تقدیم شــد. امیری در ادامه 
صحبت های خود با اشاره به این که »طرح اصالح قانون 
انتخابات مجلس شورای اسالمی بر مدار استانی شدن 
استوار است«، در این رابطه خاطرنشان کرد: دولت در 
الیحه جامع چیزی درباره استانی شدن لحاظ نکرده 

است، اما با این موضوع موافق است.

 دولت با استانی شدن 
انتخابات مجلس موافق است

 معاون پارلمانی رییس جمهور:

کافه سیاست

عکس  روز 

خروج آخرین غیر 
نظامیان از سوریه

خروج غیرنظامیان از شــهر»باغوز« در استان 
»دیرالزور« ، آخرین محل تحت اشغال داعش 

در سوریه.

اقتصاد کشور را به بسته  اروپایی موکول نکنید

پیشنهاد سردبیر:

رییس شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز 
با بیان اینکه انتظار نداشتیم روحانی تعبیر 
»۱۰، ۲۰ نفر« را در مورد مجمع تشــخیص 
بگوید، اظهار کــرد: من خیلی از ســخنان 
آقای رییس جمهور تعجب می کنم، ایشــان 
بی لطفی کردند. رییس جمهور قانون اساسی 
را می شناســد و وظیفه دارد به قانون عمل 

کند.
آیــت ا... موحدی کرمانــی همچنین اظهار 
کرد: هنوز نمی دانیم چــرا رییس جمهور در 
جلســات مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
شرکت نمی کند. وی درخصوص هدف یک 
جریان سیاسی در حمله به نیروهای انقالبی، 
اظهار کرد: آنهایی که امــروز علیه نیروهای 
انقالبی فعالیت می کنند و مخالف ســپردن 
سکان اداره کشور به جوانان انقالبی هستند، 

بدانند که باید تابع ولی فقیه باشند. 

روحانی به مجمع تشخیص و 
قانون اساسی بی لطفی کرد

علی اصغرزارعی
جانشین سازمان پدافند غیرعامل: 

ســخنگوی وزارت امور خارجه، پیرامون اســتعفای 
ظریف و گمانه زنی پیرو اختالف نظر با روحانی اظهار 
داشت: در این خصوص توضیحات الزم داده شدف این 
استعفا موضوعی شخصی یا بر اثر اختالف نظر با آقای 
روحانی نبود بلکه همانطور که گفته شد تالشی برای 
ارتقای جایگاه وزارت امور خارجه بود.بهرام قاسمی 
گفت: آقای ظریف اعتقاد دارنــد وزارت امور خارجه 
باید بتواند وظایــف ذاتی خود را انجــام دهد و برای 
برخورداری از سیاست خارجی توانمندی که بتواند از 
جایگاه واقعی جمهوری اسالمی ایران دفاع کند باید 
وزارت امور خارجه جایگاه حقیقی خودش را پیدا کند. 
لذا مرتبط کردن این استعفا به جناح بازی های رایج و 
بیان اینکه منشأ آن اختالف نظری با رییس جمهور 
محترم وجود داشت، موضوع اشتباهی است. وی در 
خصوص فشارهای وارده برای کاهش نفوذ منطقه ای 
ایران، گفت: بحث نفوذ منطقه ای ایران که توســط 
آمریکا و رژیم صهیونیستی روی آن تحرکاتی صورت 
می گیرد یک نفوذ مردمی و ذاتی است و ربطی به اقدام 

خاصی از جانب ما ندارد.

استعفای »ظریف« شخصی 
نبود

سخنگوی وزارت امور خارجه:

جانشــین ســازمان پدافند غیرعامل گفت: 
بخشی از جامعه کســانی هستند که از رانت 
استفاده کرده و بر سر ســفره انقالب به نان 
و نوایــی رســیده اند.علی اصغر زارعی اظهار 
کرد: امروز مطالبه و نگاه بخش های مختلفی 
از جامعه بــه خصوص اقشــار ضعیف به قوه 
قضائیه درباره برخورد  با فسادها، تبعیض ها و 
رانت خواری های دانه درشت هاست. متاسفانه 
این فســادها از دید مراجع و محاکم قانونی 
تا حد زیادی دور مانده انــد،  قوه قضائیه باید 
بتواند این مسئله را با قدرت و قوت بیشتری 
اجرا کند. جانشین سازمان پدافند غیرعامل 
کشور ادامه داد:  آنهایی که سر سفره انقالب به 
نان و نوایی  رسیده اند باید در معرض نظارت و 
بررسی قرار گیرد؛ باید قوانین و اصول قانون 
 اساســی که حاکم و ناظر بر مسئولین بوده 

عملیاتی شود. 

 برخی سر سفره انقالب
 به نان و نوایی رسیدند

پیشخوان

بین الملل

  مقام معظم رهبری: 
دولت نگذاشت فضا امنیتی 

شود

نشاط اجتماعی در دستور 
کار دولت

تکرار بالی پراید بر سر الدا

شبکه  رسوایی  سمفونی 
عنکبوتی

عقب نشینی »نوبخت« از مواضع خود
پس از واکنش تند الریجانی به نامه نوبخت، پیرامون عدم اجرای مصوبه افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق 
کارکنان دولت، معاون رییس جمهور یک چرخش ۱۸۰ درجــه ای را در اظهاراتش رقم زد. به تازگی  در 
صحن علنی مجلس نماینده مردم فالورجان طی تذکری به نامه نوبخت اشــاره کرد. علی الریجانی در 
واکنش به این نامه گفت: »هرکسی هر حرفی زد روی آن حساب باز نکنید.بی جا کرده این حرف را زده، 
زیرا وقتی قانون تصویب می شود باید اجرا شود.« این ادبیات تند الریجانی که کمتر شاهد بودیم در مورد 
دولت به کار برده شود، باعث شد تا نوبخت در توئیتی از مواضع قبلی خود عقب نشینی کرده و بیان کند: 
با وجود کارشناســی بودن طرح دولت برای افزایش  #حقوق_کارمندان و اشکاالت متعدد اجرایی در 
 مصوبه مجلس، اگر این مصوبه به قانون تبدیل شود، دولت با جدیت آن را اجرا خواهد کرد.احترام به قانون

 افتخار دولت و ارائه لوایــح بودجه در وقت قانونی، نماد این احترام تام و تالش بیشــینه برای اجرای آن 
است.«

نام سردار سلیمانی در فهرست ۱۰ متفکر برتر عرصه دفاعی-امنیتی
نام سردار قاسم سلیمانی در ویرایش جدید از دهمین گزارش ساالنه مجله فارن پالیسی درباره معرفی متفکران 
برتر جهانی در عرصه های مختلف، به عنوان یکی از متفکران عرصه دفاعی-امنیتی به چشم می خورد. فارن 
پالیسی این ویرایش را ویرایش ویژه آن گزارش معرفی کرده است. این مجله با بیان این که »اثر انگشت سردار 
ســلیمانی« در تمامی جاهایی که ایران در آن ها فعالیت می کند، از یمن، عراق تا سوریه، به چشم می خورد، 
افزوده است که وی همچنین به نمود جمعی پاسخ ایران به تهدیدهای دونالد ترامپ تبدیل شده است.فارن 
پالیسی به هشدار سردار قاسم سلیمانی به ترامپ در جوالی ۲۰۱۸ اشــاره کرده و به نقل از وی نوشت: »ما 
نزدیک به شما هستیم، جایی که تصورش را هم نمی توانید بکنید؛ ما آماده هستیم«.در این لیست به غیر از 
سردار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران، اورسوال ون در لین وزیر دفاع 
آلمان، اولگا سانچز کوردرو وزیر امور داخلی مکزیک، ایبی احمد نخست وزیر اتیوپی، گوئن شات ول رییس و 

مدیر ارشد عملیاتی شرکت هوافضای اسپیس اکس نیز قرار دارند.
چهره ها

شــاهزاده بندر بن ســلطان، طی گفت وگویی با ایندیپندنت مدعی 
شده است که آشتی میان ایران و عربستان امکان پذیر است.در بخش 
اول گفت وگوی بندر بن ســلطان، به دیدار های مقامات عربستانی با 
همتایان ایرانی در گذشته، پرداخته شد. به نظر می رسد که سعودی ها 
از مجموع تعامالتی که تا کنون با نظام ایران داشته اند، به این نتیجه 
رسیده اند که برای اصالح روابط میان تهران و ریاض باید با مقاماتی 
در ایران گفت وگو کرد که توان عملی کردن وعده های خود را دارند. 

این شاهزاده سعودی در بخشی دیگر مدعی شــده است  در یکی از 
دیدارها، که درباره حزب ا... لبنان بود، میان شاهزاده بندر و الریجانی 
صحبت های تندی ردوبدل شده است. طرف سعودی در این جلسه، 
مدعی شده که شــواهدی در دست دارد که نشــان می دهد ایران از 

فعالیت های ضدسعودی حزب ا...حمایت می کند. 
بنا به ادعای شــاهزاده بندر، پس از اوج گیری تنش ها در این جلسه، 
علی الریجانی به طرف ســعودی گفته که »شــما باید حواس تان را 

جمع کنید وگرنه جهان را علیه شــما انقالبــی می کنیم.« هرچند 
که شاهزاده بندر تاکید می کند که ســخنانش، صرفا شخصی است 
و منعکس کننده موضع دولت عربستان نیست، اما او در گفت وگوی 
مفصل با اندیپندنت، تلویحا امکان تنش زدایی میان ایران و عربستان 
را امکان پذیر دانســته و گفته که هرکسی که بتواند ایرانیان را به میز 
گفت وگو با عربستان بکشــاند، خواهد دید که سعودی ها هم به این 

کار تمایل  دارند. 

افشای پشت پرده روابط ایران و عربستان توسط» بندر بن سلطان«
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به منظور گسترش روابط تجاری میان اصفهان و کشورهای همسایه؛

هفته مسقط در اصفهان آغاز به کار کرد

پیش فروش بلیت اتوبوس های نوروزی آغاز شد
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

 نام گذاری اماکن عمومی
 به نام مالیات

نام گــذاری اماکن عمومــی  به نــام مالیات، 
موضوعی اســت که مورد توجه بســیاری از 
محققین حوزه های علوم اجتماعی قرار گرفته 
است. نام گذاری مانند هر عمل دیگر، در زمینه و 
بستر اجتماعی و فرهنگی معینی انجام می شود 
و از این مولفه تاثیر می پذیرد. عمل نام گذاری 
در سطح یک جامعه و گروه، مبین گرایش های 
جمعی موجــود در آن جمع اســت و می توان 
براســاس تغییر در روند نام گــذاری و تحول 
در نام ها در مــورد تحول و تغییــر آن جامعه 

قضاوت کرد.

حذف مالیات علی الرأس
قانون گذار جهــت صیانت از حقــوق مودیان 
و رضایت هر چه بیشــتر آنــان و نیز به منظور 
تحقق عدالــت مالیاتــی، در آخرین اصالحیه 
قانون مالیات ها مصوب 94/4/31 به این مهم 
جامه عمل پوشاند به طوری که از ابتدای سال 
1395 مبنای تشخیص درآمد مشمول مالیات، 
مدارک و اسناد و دالیل و شواهد عینی خواهد 
بود. اصالح ماده 97 و حذف مواد 154، 135، 
152، 98 و 158 و به بیان بهتر حذف تشخیص 
مالیات به صورت علی الرأس و جایگزینی شیوه 
رسیدگی مبتنی بر دالیل و شواهد عینی است 
که امید می رود با اتخاذ سازوکارهای مناسب 
شیوه جدید کارآمد شــده و به عدالت مالیاتی 

کمک شایانی کند.

بازار

هدست بی سیم

رییس اتاق اصناف اصفهان:
ظرفیت 80 هزار شب خواب 
در اصفهان فراهم شده است

رییس اتاق اصناف اصفهان اظهــار کرد: در پی 
بازگشایی آب زاینده رود شاهد ورود گردشگران 
داخلی و خارجی به اصفهان بودیم و در این مدت 
2۰ روز بر همگان ثابت شد که چگونه با جریان 
آب زنده رود چرخه گردشــگری و به دنبال آن 
چرخه اقتصاد اصفهــان می چرخد و امیدواریم 
در ایام نوروز مجدد شاهد بازگشایی این رودخانه 
باشیم. رســول جهانگیری در ادامه بیان داشت: 
مطالبات در بحث زاینده رود یک موضوع استانی 
نیست و نیازمند آن است که متولیان کشوری به 
زاینده رود به عنوان یک طرح ملی نگاه کنند.وی 
گفت: اسکان، پذیرایی و خدمات اولویت اصناف 
در قبال مســافران نوروزی است و خوشبختانه 
خانه های استیجاری در شهر اصفهان شناسایی 
شده و ظرفیت پذیرش 7۰ تا 8۰ هزار نفر شب 
خواب را فراهم کرده است.وی در ادامه تصریح 
کرد: استاندارد های الزم امنیتی، بهداشتی و آتش 
نشانی در تمامی ملک های استیجاری دیده شده، 
همچنین احراز هویت ملــک و مالک به صورت 

کامل انجام گرفته است.

تولید بیش از ۱۱میلیون گلدان 
گل شب بو در اصفهان

بیش از 11میلیون گلدان گل شب بو در استان 
اصفهان تولید شده است.مدیر باغبانی سازمان 
جهاد کشاورزی اســتان اصفهان  گفت: استان 
اصفهان با تولید بیــش از 11میلیون گلدان گل 
شب بو رتبه نخست کشور ررا به خود اختصاص 
داده اســت. احمدرضا رییس زاده با اشــاره به 
اینکه شهرستان خمینی شــهر با تولید بیش از 
9۰گل شب بو رتبه نخست را در این حوزه دارد 
افزود: شهرستان های اصفهان و فالورجان نیز در 
رتبه های بعدی قرار دارند. وی عمده کشورهای 
صادرکننده بذر این گل زینتی را آمریکا، هلند و 
فرانسه بیان کرد و ادامه داد: بذر مورد استفاده در 
استان از تولیدات داخلی و نیز بذرهای وارداتی 

است.

گزارش گران فروشی مرغ به ناظران
گران تر از ۱۱ هزار و ۵00 

تومان نخرید
مدیرکل تنظیم بازار و ذخایــر راهبردی وزارت 
جهاد کشــاورزی اعالم کرد که بر اساس مصوبه 
ســتاد تنظیم بازار هر کیلوگرم گوشت مرغ باید 
حداکثر 11 هزار و 5۰۰ تومان قیمت داشته باشد 
و اگر مردم با قیمت هایی بیشتر از این نرخ مواجه 
شــدند، باید آن را به اطالع دستگاه های نظارتی 
برســانند تا برخورد الزم با آن هــا صورت گیرد.

مســعود بصیری اظهار کرد: قیمت مصوب برای 
هر کیلوگرم گوشت مرغ بر اساس آخرین مصوبه 
ســتاد تنظیم بازار 11 هزار و 5۰۰ تومان است، 
بنابراین مردم به هنگام مشــاهده گران فروشی 
و سودجویی فروشــندگان آن را به دستگاه های 
نظارتی همچون ســامانه 124 سازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان، ســازمان 
تعزیرات حکومتی و دیگر متولیان نظارت بر بازار، 
گزارش دهند تا با آن ها برخورد شود.وی افزود: 
وزارت جهاد کشاورزی تنها وظیفه تامین این اقالم 
را بر عهده دارد و ناظران این دســتگاه ها وظیفه 
کنترل قیمت ها را بر عهده دارند چرا که قیمت ها 
مصوب کارگروه ستاد تنظیم بازار بوده و ابالغ شده 
است؛ بنابراین همه وظیفه دارند آن را اجرا کنند.

افزایش سقف برداشت پول از 
خودپردازها در ایام نوروز

بانک مرکزی در آستانه ایام نوروز مجوز افزایش 
سقف برداشــت پول از دســتگاه خودپرداز از 
2۰۰ به 5۰۰ هــزار تومان را ابــالغ کرد که در 
همین راستا سقف برداشــت پول از 2۰ اسفند 
تا 17 فروردین ماه افزایش پیدا می کند. بانک ها 
و موسســات مالی و اعتباری مجــاز و فعال در 
سراســر کشــور با دریافت مجوز از سوی اداره 
نظام های پرداخت بانک مرکزی سقف برداشت 
از خودپردازها را از 2۰۰ هــزار تومان به 5۰۰  
هزار تومان افزایش می دهند؛ امسال مانند سال 
گذشــته بانک مرکزی ابتدای اسفند ماه مجوز 
تصمیم گیری برای افزایش ســقف برداشــت 
خودپردازها بــه 5۰۰ هزارتومان را به بانک ها و 
موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی از 

نیمه اسفند ماه داد.

هدست بی سیم بیاند 
FHD-840 BT مدل

 111,000
تومان

S100 هدست بی سیم رپو مدل

 160,000
تومان

هدست بلوتوث مایپو مدل 
M3 Pro BTX-500

 550,000
تومان

روز گذشــته سرپرست شــهر فرودگاهی 
امام خمینی)ره( از  درخواســت هزار پرواز 
فوق العاده در نوروز ۹۸ توســط شرکت های 
هواپیمایی خبر داد. به گفته  علی رســتمی، 
در نوروز ۹۷ بیش از ۵۵ هزار مسافر از طریق 
فرودگاه امام )ره( جابه جا شدند؛ اما این تعداد 

در سال آینده افزایش خواهد داشت . 
وی تصریح کرد:  واحد TOC فــرودگاه امام)ره( در 
حال برنامه ریزی برای پروازهای فوق العاده نوروزی 
است.سرپرست شهر فرودگاهی امام خمینی ادامه 
داد: شــرکت های هواپیمایی از برقراری پروازهای 
فوق العاده اســتقبال کرده اند که نشــان می دهد 
مسافران از ســفرهای نوروزی خارجی در نوروز 98 
استقبال می کنند. این صحبت در حالی مطرح شده 
که پروازهای خارجی و قیمت تورهای مســافرت به 
نزدیک ترین کشــورها به ایران مانند ترکیه و دوبی 

حداقل افزایشی سه برابری داشته است.
ریزش مسافران نوروزی

بر اساس اعالم کارشناسان، درخواست رزرو تورهای 
خارجی حداقل 6۰ درصد کاهش داشــته اســت. 
همچنین بر اســاس اعــالم مرتضی قربانــی، دبیر 
انجمن صنفــی دفاتر خدمات مســافرتی ایران، در 
این موقع از  سال دســت کم روزی شش هفت پرواز 
مستقیم بین تهران و تفلیس برقرار بود، اما حاال هر 
ایرالین هفته ای دو تا سه پرواز دارد که برخی هم کال 
پروازشان را قطع کرده اند، به طورکلی حجم سفرهای 
هوایی در مسیر گرجستان تا 6۰ درصد کاهش داشته 
است. ســفرهای هوایی از تهران به اســتانبول نیز 
در مقایسه با مدت زمان مشــابه تا 5۰ درصد ریزش 
داشته، ضمن آن که در این مسیر نه تنها تعداد پروازها 
کاهش یافته که برخی ایرالین ها دیگر حضور ندارند. 
وی  همچنین گفته اســت: »پروازهای مســتقیم 
شــرکت های خارجی همچون »ایرآســیا« و »تای 
ایرویز« در مســیرهای مالزی و تایلنــد که از دیگر 
مقاصد پرسفر ایرانی ها در این فصل به شمار می آید، 
کامال متوقف شده است. برخی ایرالین های خارجی 
پیش از افزایش شــدید نرخ ها پیشدســتی کرده و 
پروازهای شــان را در مســیر ایران متوقف کردند، 
همانند شــرکت های اروپایی که به بهانه نداشــتن 

توجیه اقتصادی، بازار ایران را ترک کردند.«

تورهای خارجی از الکچری تا قسطی
چرخشی در میان آژانس های مسافرتی می تواند به 
خوبی گویای تغییرات در سطح سلیقه سفر ایرانی ها 
برای نوروز امسال باشد. جدای از بخشی که همواره 
دغدغه مالی در ســفرهای خود نــدارد و باید برای 
تورهای اروپایی چیزی در حدود 7۰ تا 1۰۰ میلیون 
هزینه کنند افرادی که تا ســال گذشته ترجیح می 
دادند به جای مسیرهای داخلی تورهای ارزان قیمت 
کشورهای همسایه را انتخاب کنند حاال به جای پرواز 
های گران قیمت تورهای زمینی برای مســافرت به 
ترکیه و ارمنســتان را انتخاب می کنند. همچنین 
میزان اســتقبال از تورهای دبی و ترکیه هم امسال 
به دلیل گرانی ســفر به سایر مقصدهای گردشگری 
مانند اروپا به دلیل گرانی یورو بیشــتر شده است و 
مسافرانی که هر سال مسافر کشورهای دیگر بودند 
امسال کشورهای نزدیک به ایران مانند ترکیه را برای 

سفر انتخاب کرده اند.
 فروش اقساطی تورهای خارجی شیوه دیگری برای 
جذب مشتری اســت. کافی است سایت آژانس های 
مسافرتی را باز کنید، تا با انبوهی از آگهی های سفر 

قسطی مواجه شوید. البته آژانس های مسافرتی  به 
همین موضوع بسنده نکرده اند و حاال موج پیامک های 
تبلیغاتی با عنوان سفر قسطی باال گرفته است. در این 
میان بسیاری از آژانس های مســافرتی هم از ترس 
سرکشی دوباره اسکناس آمریکایی قیمت تورهای 
خارجی شــان را به دالر اعالم کرده اند. آژانس های 
مسافرتی تهران می گویند روی سفرهای قسطی شان 
هیچ ســودی نمی کشــند و تنها برای بقا دست وپا 

می زنند.
ارز؛ متهم ردیف اول

اصلی ترین عامل کم شــدن اســتقبال ایرانی ها از 
تورهای خارجی سه برابر شدن هزینه هایی است که 
این سفرها را برای اقشار متوسط بسیار سخت کرده 
است. آمارهای ثبت شده نشان می دهد در فروردین 
97 حدودا یک میلیون سفر خارجی انجام شده است 
که در مقایســه با مدت مشابه در ســال 96 افزایش 
3۰ درصدی داشــته اســت. باتوجه به اینکه هزینه 
تورهای خارجی عالوه بر نرخ ارز نرخ ریالی را هم در 
بر می گیرد و با توجه به سه برابر شدن نرخ های ریالی 
نســبت به نرخ های ارزی روند کاهشی استقبال از 

تورهای خارجی در سال جدید توجیه پذیر می شود. 
ماجرای دالر به همین جا ختم نمی شود و بسیاری از 
آژانس ها از ترس باال رفتن نرخ دالر قیمت تورهای 
خود را بر اساس دالر اعالم می کنند. آنها می گویند 
هیچ معلوم نیســت قیمت دالر در نوروز امسال چه 
تغییراتی داشــته باشــد و به همین دلیل ناچاریم 

قیمت ها را به صورت دالری به مردم اعالم کنیم. 
سفر زمینی، گزینه محبوب برای عید

تغییر مسافرت ها از هوایی به زمینی از جمله تغییرات 
تورهای خارجی امسال است. بیشترین افزایش قیمت 
تورها مربوط به تورهایی می شود که وسیله حمل و 
نقل آن هوایی است؛ قیمت هایی که به دلیل باال رفتن 
نرخ بلیت هواپیما در برخی موارد دو تا سه برابر شده 
است. در حالی که قیمت تورهایی که حمل و نقل آن 
با وســایل نقلیه ریلی و جاده ای صورت می گیرد، با 
افزایش قیمت فاحشی روبه رو نبوده و روند معمول 
خود را طی می کند. کارشناســان معتقدند افزایش 
 ســفرهای زمینی به کشورهای همســایه موجب

 می شــود تا آمار ســفرهای خارجی امســال افت 
محسوسی نداشته باشد.

همایش انتخاب ملی به عنوان بزرگ ترین اجالس استراتژی های توسعه خدمات ، تولیدات و صادرات برترین شرکت های 
ایران با حضور تعدادی مسئولین و کارشناسان شرکت های داخلی در محل سالن همایش های صدا و سیمابرگزار شد . در 
آیین اختتامیه این اجالس سراسری ، ذوب آهن اصفهان به عنوان صنعت مادر در صنعت فوالد و پیشگام در عرصه کیفیت، 
مدیریت خالق، تامین کننده نیازهای صنایع کشور،کار آفرین و حافظ منافع ملی و برند برتر، همزمان موفق به کسب چهار 
موفقیت بزرگ شد. تندیس سیمرغ زرین مدیریت خالق در صنعت فوالد ،گواهینامه بهترین برند صنایع فوالدی 2۰19، 
نشان ملی رتبه نخست تعهد به کیفیت و تامین نیازهای صنایع کشور در صنایع فوالد ، لوح افتخار و سپاس کارآفرینان 

و مدیران حافظ منافع ملی و خردمند در عرصه صنعت و تجارت و اقتصاد ملی به مهندس منصور یزدی زاده اعطا شد.

کسب چهار افتخار و 
موفقیت بزرگ برای 

ذوب آهن اصفهان

عت
صن

محل برپایی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان از 15 اسفندماه به صورت همزمان 
میزبان »چهارمین نمایشگاه منسوجات خانگی، سرویس و کاالی خواب« و »نخستین نمایشگاه کاال و محصوالت 
ایرانی، دکوراسیون و تزئینات خانگی« خواهد بود. چهارمین نمایشگاه منسوجات خانگی، سرویس و کاالی 
خواب در 43۰۰ مترمربع فضای نمایشگاهی و با حضور 43 مشارکت کننده برگزار خواهد شد و انواع سرویس و 
کاالی خواب، تابلو فرش، ترمه، روتختی و حوله را به نمایش می گذارد. مشارکت کنندگانی از استان های اصفهان، 
تهران، تبریز و قم در این نمایشگاه حضور دارند که از جمله شاخص ترین آنها می توان به کاالی خواب ازما، کاالی 
خواب برلین، کاالی خواب پروما، تولید و پخش مهتاب، تشک دیالیت، بازرگانی مرتضوی، تشک رویال، تشک 

ایلیا، ترمه هخامنشی یزد، بازرگانی مومنی و... اشاره کرد.

مدیرکل راهداری استان:
پیش فروش بلیت اتوبوس های نوروزی آغاز شد

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان اصفهان از آغاز پیش فروش بلیت اتوبوس ها از روز یکشنبه 
12 اسفندماه برای ایام نوروز خبر داد. مهدی خضری اظهار کرد: پیش فروش بلیت های نوروزی چه به صورت 
اینترنتی یا حضوری باید با ضمانت ارائه خدمات در زمان سفر باشد.مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان اصفهان با تاکید بر رعایت حقوق مســافر در این ایام اضافه کرد: مدیران فنی شرکت های مسافربری 
باید نظارت خود بر مســائل فنی اتوبوس ها را در این ایام دوچندان کنند. وی خواستار همکاری همه جانبه 
بخش خصوصی برای کاهش تصادفات جاده ای شد و گفت: تمام دستگاه های متولی امر به خصوص اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان برای جلوگیری از تصادفات و برقراری تردد ایمن و روان در محورهای 

مواصالتی استان، آماده باش هستند.

اپلیکیشن دیجی پی یک راهکار 
همه کاره پرداخت است  که کاربران 
آن مــی توانند تمامــی نیازهای 
پرداخت و دریافت خود را از طریق 
آن انجام دهند. با اپلیکیشن دیجی 
پی کاربــران می توانند پرداخت 
هــای روزانه و مورد نیــاز خود را 
انجام دهند. کاربران قادر خواهند 
بود گزارش هــای کامل و دقیقی از 
تراکنش های آنالین خود داشــته 

باشند. 

دیجی پی

شن مالی
معرفی اپلیکی

از ۱۵ اسفندماه صورت می گیرد؛
برگزاری نمایشگاه های منسوجات خانگی و کاالی ایرانی در اصفهان

گسترش روابط تجاری میان اصفهان و کشورهای همسایه 
چند وقتی است که در دستور کار مدیران اجرایی استان قرار 
گرفته است. پس از ســوریه و عراق این بار هیئتی از عمان 

میهمان فعاالن اقتصادی اصفهان هستند. 
در نشســتی که با حضــور اعضای اتاق بازرگانی مســقط، 
مسئوالن دولتی و شــیوخ عمانی برگزار شد، رویداد هفته 
مسقط در اصفهان آغاز به کار کرد. در این برنامه تالش می 
شود تا زمینه های همکاری دو شهر در زمینه های پزشکی 
و سالمت، صنایع ســاختمانی، صنایع دستی، فناوری های 
نوین، فناوری اطالعات و نرم افزار، نفت و مواد پتروشیمی، 
ماشین آالت و خطوط تولید صنایع، تســویه آب شیرین، 
مواد غذایی، گردشگری، مبلمان، فرش و کشاورزی تسهیل 
شود. محورهای این رویداد، آشنایی تاجران 
و بازرگانــان عمانی با 

توانمندی های صنعتگران ایران، صادرات بدون واسطه به 
عمان، مالقات با سرمایه گذاران عمانی، فروش محصوالت 

ایرانی، مشارکت با تاجران عمان، افزایش مراودات اقتصادی 
عمان، ارائه برنامه های فرهنگی با هویت ایرانی، آشــنای با 
نیازهای بازار عمان، معرفی 

شرکت های دانش بنیان و محصوالت آنها به تاجران عمانی 
و راه اندازی خطوط تولیدی در عمان است. 

معــاون توســعه فنــاوری شــهرک علمــی و تحقیقاتی 
اصفهــان در آییــن آغــاز بــه کار  ایــن رویــداد گفت: 
امیدواریــم فعالیت های شــرکت های شــهرک علمی و 
تحقیقاتــی بــا عمــان گســترش پیــدا کنــد و فضایی 
در پــارک شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان یا در 
 شــهرهای دیگر به شــرکت های عمانــی اختصاص داده 

شود.
 وی بــا بیــان اینکه در ســال 2۰15 در شــهر مســقط 
عمان در ایــن زمینه تجربــه خوبی کســب کردیم و این 
تجربه ســبب شــد بعد از آن برنامه هایی با 2۰ شــرکت 
در قالــب تــور تجــاری داشــته باشــیم، تصریــح کرد: 
رتباطــات گســترده  شــهرک علمــی و تحقیقاتــی ا
 ای و تفاهــم نامــه هــای همــکاری زیــادی داشــته و

 آموزش هایی در عمان، نیجریه و چین ارائه کرده است.

مرضیه محب رسول

پای دالر بیخ گلوی مسافران 
  ارائه آمارهای ضد و نقیض در حوزه گردشگری ادامه دارد؛ 
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بین الملل
جنگ حقوقی ونزوئال برای حفظ دارایی های خارجی

پیشنهاد سردبیر:

عربســتان آنقدر ثروتمند اســت  کــه تقریبا همه 
کشــورهای قدرتمند دنیا برای به دست آوردن آن 
به نوعی رقابت مشغول هســتند. عالوه بر روسیه و 
آمریکا کشــورهای اروپایی نیز به هیچ عنوان قادر 
به چشم پوشی از این بازار سودآور نیستند. اگر چه 
عربستان به واسطه قدرت نفتی خود یکی از تعیین 
کنندگان سیاســت جهانی است؛ اما همچنان برای 
ماندن در کــورس رقابت های تســلیحاتی منطقه 
نیازمند واردات تسلیحات است و حاال در جدیدترین 
ماجراجویی امنیتی ســعودی ها تالش دارند تا به 
انرژی هسته ای دست یابند آن هم در شرایطی که 
آمریکا موافقت کرده است تا بدون اجرای تشریفات 
مرسوم نسبت به انتقال فناوری هســته ای به این 
کشور اقدام کند. عربستان چند سالی است که تالش 
برای ایجاد یک تاسیسات هســته ای را آغاز کرده و 
چین و فرانسه هم اکنون در حال احداث یک راکتور 

در این کشور هستند. 
نگرانــی از ماجراجویی های هســته ای 

عربستان
پروژه هســته ای شدن عربســتان به تازگی شتاب 
زیادی گرفته اســت. طی  هفته های پایانی ســال 
۲۰۱۸، محمد بن ســلمان دستور ساخت نخستین 
راکتور هســته ای تحقیقاتی این کشور را در ریاض 
صادر کرد. عربســتان در راســتای برنامه توســعه 
اقتصادی و اجتماعی خود، قصد دارد تا سال ۲۰۳۰، 
تعداد ۱۶ راکتور هسته ای بسازد تا وابستگی بخش 
انرژی به نفت و گاز کاهش یافته و استفاده از انرژی 
اتمی برای تامین بخشــی از نیاز داخلی به برق در 
دستور کار قرار گیرد. در مسیر دستیابی سعودی به 
انرژی اتمی نگرانی های جدی وجود دارد؛ برخی از 
سیگنال ها می گویند شعار اتم برای صلح جایگاهی 
در دیدگاه سران این کشور در رسیدن به تکنولوژی 
اتمی ندارد. مسیر آشنایی حاکمان سعودی با فناوری 

هسته ای در حقیقت از مسیری به شدت نامتعارف 
بوده است. اغلب کشورها عمدتا از طریق برنامه های 
بین المللی همچــون »اتم برای صلــح« با فناوری 
هسته ای آشنا شده و به جرگه اســتفاده کنندگان 
از آن پیوســتند، اما سعودی ها مســیر متفاوتی را 
طی کرده اند. آنها از جمله کشــورهایی بودند که به 
پاکســتان برای دســتیابی به بمب اتم کمک مالی 
کردند. گفته می شود دانشمندان هسته ای پاکستان 
بخشی از حساس ترین تکنولوژی ها ساخت بمب را 
از طریق عربستان به دست آورده اند. در سال ۲۰۰۳ 
سایت گلوبال سکوریتی با انتشار گزارشی از امضای 
تفاهم نامه محرمانه ای بین عربستان و پاکستان برای 
اشتراک سالح های هسته ای خبر داد. همچنین در 
سال ۲۰۰۶ هم نشــریه آلمانی اشــترن از استقرار 
موشک های میان برد پاکستانی با نام غوری در پایگاه 
موشکی سالیل خبر داد. اخیرا روابط دو کشور گرم 
تر هم شده اســت و برخی مدعی ارسال تجربه های 

هسته ای شدن پاکستان به عربستان هستند.
رقابت قدرت ها و  هسته ای شدن سعودی 

مجلس نمایندگان آمریکا در گزارشــی مدعی شده 
است که دولت دونالد ترامپ تالش کرده بدون توجه 
به مالحظات حقوقی و امنیتی هر چه ســریع تر به 
عربستان، فناوری  بسیار حساس و پیشرفته هسته ای 
بدهد. این گزارش همچنین از مخفی بودن تعالمالت 
دولت آقای ترامپ با عربستان سعودی اظهار نگرانی 
کرده اســت. بر اســاس قانون ایاالت متحده، این 
کشور اجازه ندارد فناوری هسته ای را بدون دریافت 
تضمین برای استفاده صلح آمیز به کشوری خارجی 
بفروشد از سوی دیگر روسیه نیز برای ساخت نیروگاه 
هســته  ای در عربســتان اعالم آمادگی کرده است. 
تارنمای »روزنامه لندنی« الشرق االوسط، اعالم کرد 
که »الکساندر ورونکف« مدیرکل منطقه خاورمیانه 
و شمال آفریقای شــرکت دولتی »روس اتم« گفته 
است کشورش پیشنهاد فروش فناوری رآکتورهای 
نسل سوم )VVER-۱۲۰۰( )رآکتورهای بی– آبی( 

به عربستان داده است. ورونکف همچنین از مطالعه 
برای ســاخت یک مرکز علوم هسته ای و فناوری بر 
پایه رآکتور پژوهشی و با طراحی روسیه در عربستان 
خبر داد.پیش از این، گفته شــده بود که روســیه 
رآکتورهای نسل سوم را که به تازگی در این کشور به 
مرحله عملیات تجاری رسید، در نیروگاه هسته ای 

مصر راه اندازی می کند.
پروژه شخصی سازی صنعت هسته ای در 

عربستان
به نظر می رسد رسیدن عربستان به فناوری هسته ای 
بیشتر از آنکه برنامه ای ملی باشد گزینه ای شخصیت 
محور است. محمد بن سلمان تالش دارد تا با رسیدن 
به قدرت هســته ای از خود چهــره ای ماندگار در 
عربســتان به جا بگذارد تا حذف وی توسط رقیبان 
داخلــی اش هزینه های زیادی را به بدنه سیاســی 
تحمیل کند. از سوی دیگر روابط تجاری این خاندان 
با خانواده ترامپ نیز نقشــی موثر در تســریع روند 
رسیدن عربســتان به آرزوهای هسته ای اش دارد. 
»شــرکت مدیریت دارایی بروکفیلــد« مهم ترین 
شــرکت طرف قرارداد با کنسرســیوم IP۳ است 
که قصد داشــته تکنولوژی هســته ای را در اختیار 
عربستان قرار دهد. »جرد کوشــنر« نیز مهم ترین 
شریک اقتصادی »شرکت مدیریت دارایی بروکفیلد« 
به شــمار می آید. این شــرکت و دیگر شرکت های 
خصوصی  که در تماس نزدیک با ترامپ و نزدیکانش 
هستند، با توجه به درآمد چندمیلیارددالری ناشی 
از ســاخت راکتور های هســته ای و راه اندازی این 
فناوری در عربستان، فشــار زیادی برای انتقال این 
تجهیزات به دولت آمریــکا وارد می کنند.تعدادی 
دیگر از اطرافیــان دونالد ترامپ نیــز در مذاکرات 
نقش دارند. یکی از شــرکت های مالک تاسیســات 
انرژی که می توانــد از این معامله احتمالی ســود 
ببرد، شــرکت »واشــنگتن هاوس الکتریک« است 
 که زیرمجموعه شرکت ســرمایه گذاری بروکفیلد

 محسوب می شود. 

ماجراجویی سریع سعودی ها در بازی هسته ای
  آیا عربستان به دنبال بمب اتم است؟

مفاد آراء
12/41 آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک زواره
آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امالک زواره صادر گردیده و در اجرای ماده 3 قانون مذکــور در دو نوبت به فاصله 15 
روز از طریق روزنامه های کثیراالنتشار و محلی آگهی می شــود و در روستاها عالوه بر 
انتشار آگهی، رای هیئت با حضور نماینده شورای اسالمی روستا در محل الصاف میگردد 
تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند در شــهرها از تاریخ انتشار اولین 
آگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض  خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 

ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهی تقدیم 
دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تسلیم نمایند، در این صورت اقدامات ثبت موکول 
به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد و یا 
معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت 
 به صدور ســند مالکیت می نماید. صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نیست.
1- رای شماره 139760302021000141 مورخ 97/11/01  - آقای سید مرتضی عالئی 
طباطبائی فرزند سید حسین بشماره ملی 1189444402 ششدانگ قطعه ملک مزروعی 
احداثی بر روی پالک 1471 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهســتان گرمسیر بخش 17 
ثبت اصفهان بمساحت 1240 متر مربع خریداری عادی از سید محمد موسوی جعفرآبادی 

و خانم صدیقه عالئی طباطبائی.

2- رای شماره 139760302021000142 مورخ 97/11/02  - آقای حسن رحمتی زاده 
فرزند علی بشماره ملی 0042935751  تمامت 53 سهم مشاع از 1440 سهم ششدانگ 
مزرعه نصرند 108 اصلی دهستان سفلی بخش 17 ثبت اصفهان  خریداری عادی از ورثه 

عباسقلیخان عامری فرد و خانم گل آفرین عامری فرد نصراندی.
3- رای شماره 139760302021000147 مورخ 97/09/06  - آقای احمد علی گلخنی 
زواره فرزند  حبیب اله بشــماره ملی 1189616076 ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی 
قســمتی از پالک 1937 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت 

اصفهان بمساحت 182/93 متر مربع مالک رسمی.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/29 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/14 

م الف: 380505 ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

ابالغ وقت رسیدگی
12/42 در خصوص پرونده کالســه 565/97 ش 2 خواهان آقای امیر حســین زارعی 
 درخواســتی مبنی بــر مطالبــه 115/000/000 ریال بابــت چک و هزینه دادرســی 
 و خســارت تاخیر تادیــه در پرداخت بــه طرفیت آقای ســید مهدی رحیمــی دورکی
 به نشــانی مجهول المکان تقدیم نموده اســت. وقت رســیدگی برای روز ســه شنبه 
98/02/03 ســاعت 9/30  صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید نشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در جنب دادگستری اردستان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایند.  
 در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.  
م الف: 400603 شعبه دوم  حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اردستان 

)120 کلمه، 1 کادر(

مرضیه محب رسول

 تالش روس ها برای نفوذ
 در خانواده سلطنتی انگلیس

پایگاه اینترنتی اکســپرس طی گزارشی اعالم کرد 
که جاســوس های روس تالش کرده اند در خانواده 
ســلطنتی انگلیس نفوذ کنند و در این راستا با یکی 
از پســرعمو های شــاهزاده چارلز، ولیعهد انگلیس، 
ارتباط برقرار کنند. شماری از نخبگان انگلیسی در 
ضیافت شامی که طی ماه گذشته میالدی در محلی 
واقع در خیابان معروف پیکادیکلی در لندن و از سوی 
»انجمن سلطنتی ارتدکس فلسطین« که به اختصار 
IOPS نامیده می شود، برگزار شده بود حضور یافتند.

گفته می شــود این انجمن ارتباطــات تنگاتنگی با 
دستگاه های اطالعاتی روســیه دارد. نشریه ساندی 
تایمز نوشت عالوه بر ســفیر روسیه در لندن ،یکی از 
بستگان نزدیک ولیعهد انگلیس نیز در این ضیافت 
شام حضور داشــتند.»انجمن ســلطنتی ارتدکس 
فلسطین« که مقر آن در روسیه اســت در روسیه و 
خارج از این کشور فعالیت می کند. بیشتر فعالیت های 
این انجمن در حوزه تحقیق و پژوهش است.شماری 
از افسران و مدیران ارشد پیشین در کا.گ.ب، سازمان 
جاسوسی اتحاد شــوروی ســابق، و» اف. اس. ب« 
، ســازمان جاسوسی روسیه، ســمت های باالیی در 
این انجمن بر عهده دارند.این ضیافت شــام در اوایل 
اسفند برگزار شــده بود. تقریبا یک سال پیش از این 
بود که تالش نافرجام برای قتل سرگئی اسکریپال، 
مامور اطالعات پیشین روسیه، و دخترش در انگلیس 

صورت گرفته بود. 

 عقب افتادن نتانیاهو از »گانتز« 
در جدیدترین نظرسنجی 

پایگاه اینترنتی تایمز آو اســرائیل نوشت: بر اساس 
نظرسنجی انجام شده توسط یک شبکه تلویزیونی 
اسرائیلی، شــانس بنی گانتز، رقیب اصلی بنیامین 
نتانیاهو، برای تصدی سمت نخست وزیری اسرائیل 
بیشتر است. بر اســاس این نظرسنجی، ۴۱ درصد 
شرکت کنندگان با تصدی نخست وزیری اسرائیل 
توسط گانتز موافق بودند، در حالی که ۴۰ درصد از 
آن ها موافق انتخاب شدن دوباره نتانیاهو به نخست 
وزیری اســرائیل بودند. ۱۹ درصــد باقی مانده نیز 
اعالم کردند که نمی دانند کــدام یک از این دو نفر 
برای تصدی سمت نخست وزیری اسرائیل مناسب 
است. در این نظرســنجی که در فاصله ۲۸ فوریه تا 
اول مارس انجام شد تعداد ۵۵۰ نفر شرکت داشتند. 
بیش از دو ســوم اســرائیلی ها بر این باورند که اگر 
اتهامات مطروحه علیه نتانیاهو اثبات شود، او باید 
از سمتش کناره گیری کند.برخی از نظرسنجی ها 
نیز حکایت از آن دارند که نتانیاهو نخواهد توانست 
بعد از انتخابات آتی در اسرائیل یک دولت ائتالفی 
تشکیل دهد. انتخابات اســرائیل قرار است در نهم 

آوریل برگزار شود.

یک منبع عراقی فاش کرد:
ابوبکر البغدادی در زیر زمین 

زندگی می کند و ۴ محافظ دارد
یک منبع آگاه عراقی به مکانی که ابوبکر البغدادی 
سرکرده داعش در آن به ســرمی برد، اشاره کرد.

این منبع بیــان کرد: همه اطالعاتــی که از ورود 
البغدادی بــه اراضی عراق از طریق ســوریه بیان 
می شود صرف حدس و گمان است و واقعیتی که 
دستگاه اطالعاتی عراق و سرویس های اطالعاتی 
بین المللی از جمله آمریکایی ها می دانند این است 
که وی هنوز در سوریه است. البغدادی با محافظانی 
که از ۴ نفر فراتر نمی روند جابه جا می شود و بیشتر 
اوقات خــود از ۲۰۱۴ تاکنــون در منازلی که در 
زیر آنها مخفی گاه های زیرزمینی اســت، سپری 
می کند. وی حتی در بخــش قدیمی موصل برای 
جابه جایی دســتور حفر تونل هایی داده بود.این 
درحالی است که یک منبع عراقی دیگر اعالم کرده 
بود که نیروهای قسد مورد حمایت آمریکا، فردی 
که ابوبکر البغدادی را قبل از خروج از الباغوز سوریه 

دیده بود را مالقات کرده اند.

 پلیس ایتالیا 
یکی از مهم ترین رهبران مافیای 

ناپل را بازداشت کرد
پلیس ایتالیا روز شــنبه مارکو دی الئورو، یکی از 
رؤسای سرشــناس مافیا را در شهر ناپل دستگیر 
کرد.مارکو دی الئورو، چهارمین پســر پائولو دی 
الئورو، رهبر ســازمان مافیایی »کامورا« است. او 
بدون اینکه بتواند در برابر بازداشت خود مقاومتی 
بکنــد در محله کیایانو در شــهر ناپل بازداشــت 
شد.مارکو دی الئوور همچنین پس از ماتئو مسینا 
دنارو، رهبر مافیای سیسیل در جایگاه دوم فهرست 
افراد مظنونی قرار داشت که پلیس ایتالیا به دنبال 
دستگیری آنهاست. پائولو دی الئورو، رهبر سازمان 
مافیایی کامورا بود که کنترل محله های فقیرنشین 
اسکامپیا و سکوندیلیانو را در دست داشت. تخمین 
زده می شود طی درگیری های که در سال ۲۰۰۴ 
برای کنترل این مناطق روی داد دســت کم ۱۳۰ 

نفر کشته شدند.

پس از انتخابات، قانون اساسی 
الجزایر به همه پرسی گذاشته 

می شود
»عبدالعزیز بوتفلیقه« رییس جمهوری الجزایر طی 
بیانیه ای پس از نامزد شدن برای انتخابات ریاست 
جمهوری این کشــور گفت که پس از انتخابات، 
اصالح قانون اساســی این کشــور به همه پرسی 
گذاشته خواهد شد.بوتفلیقه، در این بیانیه اعالم 
کرد که مصمم است تا به مسئولیت تاریخی خود در 
تغییر ساختار نظام این کشور عمل کند. وی تاکید 
کرد که قانون اساسی جدید الجزایر »تولد دوباره 
جمهوریت« در این کشــور خواهد بود و طی آن، 
قانون انتخابات مورد بازدیــد قرار خواهد گرفت و 

نهادی مستقل اداره آن را برعهده می گیرد. 
بوتفلیقه اعــالم کرد در صورتی کــه در انتخابات 
ریاست جمهوری پیروز شود طی یک سال انتخابات 
زودهنگام ریاست جمهوری برگزار خواهد کرد و در 

آن انتخابات نامزد نخواهد شد.
  بوتفلیقــه ۸۲ ســاله کــه تاکنون چهــار دوره
  متوالی ریاســت جمهــوری الجزایــر را بر عهده

 داشــته اســت، در آوریل ســال ۲۰۱۳ میالدی 
 دچار سکته مغزی شــد و برای درمان به پاریس

 سفر کرد.

جنگ حقوقی ونزوئال برای 
حفظ دارایی های خارجی

 معاون رییس جمهوری ونزوئال بــا انتقاد از خوان 
گوآیدو، از آغاز فرآیندهــای حقوقی جهت حفظ 
امالک و دارایی های کشــورش در خارج خبر داد. 
اظهارات دلسی رودریگز، معاون رییس جمهوری 
ونزوئال به دنبال تحریم های آمریکا علیه شــرکت 
ملی نفت ونزوئال و تهدید انگلیس به مسدود کردن 
دسترســی کاراکاس به ذخایر طالی خودش در 
لندن مطرح می شود. در بحبوحه بحران سیاسی 
ونزوئال، ایاالت متحده با حمایت از خوان گوآیدو، 
رهبر اپوزیسیون این کشور، هفت میلیارد دالر از 
دارایی های شرکت ملی نفت ونزوئال را بلوکه کرده 
و برای معامله بــا این ســازمان محدودیت هایی 

گذاشته است. 
انگلیس هم که مشروعیت دولت نیکوالس مادورو، 
رییس جمهــوری ونزوئــال را زیر ســوال می برد، 
دسترســی کاراکاس به دارایی هــای خارجی را 
قطع کرده و با درخواســت آن بــرای بازگرداندن 
طالهایی به ارزش ۱.۲ میلیارد دالر مخالفت کرده 
است. معاون نیکوالس مادورو در مصاحبه با راشا 
تودی گفت: از آنجایی کــه دارایی های ونزوئال در 
اروپا مسدود شده است، ما اقدامات حقوقی جدی 
را آغاز کردیم. وکالیی استخدام کردیم تا از منافع 
خودمان محافظت کنیم؛ خصوصا آن مواردی که 
به طالی مستقر در بانک انگلستان مرتبط می شود 

و سرقت شده است.

چین از افزایش بودجه نظامی خبر داد

مخالفت اعضای حزب کارگر با همه پرسی بریگزیت
حدود ۶۰ تا ۷۰ نماینده از حزب کارگر با برگزاری دومین همه پرســی بر ســر 
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مخالفت کرده اند.حزب کارگر بریتانیا اعالم کرده 
که اگر برنامه بریگزیت این حزب در پارلمان اکثریت آرا را به دســت نیاورد از 
همه پرسی دوم بریگزیت حمایت می کند؛ اما بیش از یک چهارم از نمایندگان 
این حزب در پارلمان با آن مخالفت کردند.کارولین فلینت ، یکی از نمایندگان 
پارلمان بریتانیا از حزب کارگر اعالم کرده اســت که حدود ۶۰ تا ۷۰ نماینده از 
حزب کارگر با برگزاری دومین همه پرسی بر سر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا 
مخالفت کرده اند.حزب کارگر بریتانیا اخیرا اعالم کرده بود که برای جلوگیری از 
خروج بدون توافق یا با توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا که دولت ترزا می ، نخست 
وزیر دنبال می کند از برگزاری دومین همه پرسی حمایت خواهد کرد؛ اما حدود 

یک چهارم از نمایندگان این حزب در پارلمان اکنون با  آن مخالفت کرده اند. 

ســخنگوی دولت پکن از تداوم افزایش منطقی بودجه نظامی چین در راستای 
تامین منافع ملی این کشور خبر داد.ژانگ یسوئی از قصد این کشور برای افزایش 
منطقی و متناسب بودجه نظامی در راستای تامین امنیت ملی و انجام اصالحات 
نظامی، خبر داد.گفتنی است؛ سرمایه گذاری چین در حوزه نیروهای مسلح، به 
دقت از سوی آمریکا و متحدانش رصد می شــود تا مبادا توان بازدارندگی خود 
را در مواجه با قدرت یابی پکن از دست بدهند.در سال ۲۰۱۸ میالدی، چین از 
بزرگ ترین بودجه نظامی خود که قرار بود رشدی ۸.۵ درصدی را به خود ببیند؛ 
رونمایی کرد.به گفته ژانگ، این افزایش بودجه تهدیدی برای دیگر کشــورها 
محسوب نمی شود.وی همچنین تاکید کرد تهدید در مقوله سیاست خارجی و 

دفاعی کشورها گنجانده می شود و نه در حیطه بودجه نظامی.
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جرم های اینترنتی در اصفهان 120 درصد افزایش یافت

پیشنهاد سردبیر:

ناجا

اخبار

آغاز ثبت نام در کمپ 
نوروزی جهاددانشگاهی

ثبت نام دوره های آموزشــی ایــام تعطیالت 
نوروزی در مراکز آموزشــی جهاد دانشگاهی 
واحد اصفهان آغاز شد.عالقه مندان برای ثبت 
نام و کسب اطالعات بیشتر به نشانی اینترنتی 
www.jdisf.ir مراجعه و در بخش ثبت نام با 
انتخاب ترم کمپ نــوروزی ثبت نام کنند.این 
دوره ها به صورت فشرده از 5تا11 فروردین با 
محوریت دوره های ترمیک و مکالمه زبان های 
انگلیسی و آلمانی و عکاســی برگزار می شود.

همچنین دو جلسه از این کالس ها نیز در هفته 
ســوم فروردین برگزار می شود.کمپ نوروزی 
سال۹۸ در سه مرکز آموزشی مرداویج، جابر و 

شاهین شهر برگزارمی شود.

 کارشناس اداره تحقیقات اداره کل 
هواشناسی استان هشدار داد:

از قرار گرفتن در معرض نور 
مستقیم آفتاب خودداری 

کنید
 کارشناس اداره تحقیقات اداره کل هواشناسی 
اســتان اصفهان در باره خطر ناشی از افزایش 
اشعه ماورای بنفش)UV( خورشید در ساعات 
بعدازظهر چند روز آینده هشدار داد. ویکتوریا 
عزتیان ، به مردم استان توصیه کرد که تا حد 
امکان در ساعات عصرگاهی از قرار گرفتن در 
معرض نور مســتقیم آفتاب خودداری کنند. 
وی افزود: شــاخص تابش فرابنفش خورشید 
از ساعت12 تا 16 بعد از ظهر در نیمه جنوبی 
و غرب استان باالست؛ یعنی پس از 33 دقیقه 
حضور در مقابل خورشید، پوست دچار آفتاب 
ســوختگی می شود، لذا اســتفاده از کرم ضد 
آفتاب با درجه حساسیت SPF( 12( ضروری 

است.
کارشناس اداره تحقیقات هواشناسی اصفهان 
همچنین با بیان اینکه این وضعیت تا سه روز 
آینده ادامه دارد، اظهار داشت: مقدار شاخص 
تابش فرابنفش خورشــید در حد متوســط تا 
زیاد خواهد بود.عزتیان، زمــان افزایش تابش 
فرابنفش خورشــید را بدتریــن زمان ممکن 
برای فعالیت کوه نوردان اعالم کرد.میزان اشعه 
فرابنفش به پنج بخش تقسیم می شود که1 تا 
2 آن بی خطــر،3 تا 5 متوســط ، 6 تا 7 دارای 
خطر زیــاد، ۸ تا10 دارای خطر بســیار زیاد و 
11 به باال شدید اســت. اشعه فرابنفش، انرژی 
الکترومغناطیسی اســت که طول موج کوتاه و 
انرژی زیاد دارد و در چشم انسان نامرئی است 
و در طیف الکترومغناطیسی، بین اشعه ایکس 
و نور مرئی قــرار می گیرد. وجود این اشــعه 
 در نور خورشید باعث ســوختگی پوست بدن 

می شود. 

آغاز طرح تشدید نظارت 
دامپزشکی در طرح نوروزی

طرح تشــدید کنتــرل و نظارت بهداشــتی 
دامپزشــکی بــر فرآورده های خــام دامی در 
اســتان اصفهان آغاز شــد. رییس اداره نظارت 
بر بهداشــت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی 
اســتان اصفهان گفت: در این طــرح 44گروه 
ثابت و سیار نظارتی  به صورت روزانه از ساعت 
۸ صبح تا۸ شــب در دو شــیفت کاری بر نحوه 
 تولید و عرضه فرآورده های خام دامی در استان 

نظارت می کنند.
 وحید رضا خامســی افــزود: این بازرســان تا 
17فروردین ســال آینده بــر فعالیت 50واحد 
کشتار دام و طیور، 60واحد قطعه بندی و بسته 
بندی فرآورده های خام دامی، 15ســردخانه و 
شش هزار و 600واحد عرضه مواد غذایی فعالیت 
می کنند. وی گفت: شهروندان به عنوان بازرسان 
افتخاری ایــن اداره می تواننــد هرگونه تخلف 
بهداشتی را به  شماره تماس 1512 اطالع رسانی 
کنند. رییس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و 
 مواد غذایی دامپزشکی اســتان اصفهان افزود:

در طرح نوروز۹7 بیــش از 34تن فرآورده خام 
 دامی فاســد و غیر بهداشتی کشــف و ضبط 

شده بود.

از سوی قوه قضائیه؛
میزان دیه سال ۹۸ اعالم شد 

ســخنگوی قوه قضائیــه گفت: دیــه یک مرد 
مســلمان برای ماه های غیرحرام در سال ۹۸، 
270 میلیون تومان تعیین شد.حجت االسالم 
و المسلمین محسنی اژه ای در حاشیه نشست 
مسئوالن عالی قضائی در جمع خبرنگاران گفت: 
بر اساس ابالغ رییس قوه قضائیه، دیه یک مرد 
مســلمان برای ماه های غیرحرام در سال ۹۸، 
270 میلیون تومان تعیین شد که بر این اساس، 
در ماه های حرام ۹0 میلیون تومان به این مبلغ 

اضافه می  شود.

 فرمانده انتظامی استان:
جرم های اینترنتی در اصفهان 

120 درصد افزایش یافت
فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: از ابتدای سال 
تاکنون جرم های اینترنتی در این استان 120 درصد 
افزایش یافته است.سردار مهدی معصوم بیگی افزود: 
کالهبرداری اینترنتی به عنوان بیشترین جرایم در 
این مدت بسیار افزایش پیدا کرده است . وی با اشاره 
به این که مردم به طور ناخــودآگاه فرصت ارتکاب 
جرم را در اختیار مجرمین و سارقین قرار می دهند، 
اظهارداشــت: غفلت مردم عامل اصلی برداشت ها 
و کالهبرداری های اینترنتی شــده است . فرمانده 
انتظامی اصفهان تصریح کرد : برداشــت غیرمجاز 
از حســاب بانکی دیگران، کالهبرداری اینترنتی و 
موضوعات غیر اخالقی در فضای مجازی به ترتیب 
بیشترین فراوانی را در فضای اینترنتی اصفهان به 
خود اختصاص داده اند. وی با اشاره به رشد و توسعه 
فناوری در جوامع امروزی، تصریح کرد: برخی افراد 
به دلیل ناآگاهی از برخی جرائم اینترنتی رمزکارت 
بانکی خود را دراختیار دیگران قرار می دهند که این 
موضوع باعث سوء اســتفاده های متعدد می شود. 
وی با بیان این که کارت بانکی اصلی بیشــتر مردم 
باکارت خرید آنها یکی است، اضافه کرد: باید حداقل 
موجودی در کارت بانکی که برای خرید اســتفاده 
می کنیم وجود داشته باشد و کارت اصلی به  عنوان 
پشتیبان قرار بگیرد. فرمانده نیروی انتظامی استان 
اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود از ایجاد » 
قرارگاه نوروزی « در این فرماندهی به منظور تامین 
امنیت مسافران نوروزی و شهروندان خبر داد. وی 
اضافه کرد: طی این مدت تعدادی گشت پنهان نیز 
برای پیشگیری از جرایم در مناطق مختلف استان 

اصفهان انجام خواهد شد. 

مراقب کالهبرداري با شگرد 
پیش فروش بلیت باشید 

رییس پلیــس فضاي تولیــد و تبــادل اطالعات 
فرماندهي انتظامي اســتان اصفهــان گفت: طی 
روزهاي اخیر برخي افراد ســودجو در شبکه هاي 
اجتماعي اقدام به تبلیغ و پیش فروش بلیت هواپیما، 
قطار و... کرده اند که این تبلیغات کذب بوده و بیشتر 
براي فریب شــهروندان و کالهبرداري از آنهاست. 
سرهنگ سید مصطفي مرتضوي بیان داشت : این 
افراد غالبا با درج مبالغي بسیار کمتر از مبلغ واقعي و 
با تطمیع کاربران اقدام به اخذ وجه از آنان مي کنند، 
در حالي که از بلیت خبري نیست، لذا کاربران الزم 
اســت هنگام خرید در فضاي مجازي بخصوص در 
روزهاي پایاني ســال موارد امنیتي را به طور کامل 
رعایت کنند. وي با اشــاره به اینکه خرید بلیت از 
چنین کانال هایي فاقد امنیت بــوده و ارائه بلیت از 
سوي آنها هیچ تضمیني ندارد، گفت: در صورتي که 
کانال  هاي مذکور شما را به سایتي هدایت کردند، 
آن سایت باید تمامي موارد مربوط به فروشگاه هاي 
مجازي را رعایت کند، ولیکن این ســایت ها غالبا 
جعلي بوده و سایت فیشینگ اســت که اطالعات 
حساب بانکي شما را به سرقت مي برد. رییس پلیس 
فتای اصفهان در پایان به شهروندان توصیه کرد: به 
هیچ عنوان براي خرید یا پیش خرید بلیت از طریق 
شبکه هاي اجتماعي اقدام نکنید و براي خرید حتما 
به سایت هاي معتبر و داراي مجوز فعالیت مراجعه 
کنید، همچنین در صورت امــکان  آدرس و تلفن 
دفاتر مورد نظــر را دریافت و به صــورت حضوري 

مراجعه کنید.

 سرقت از مسافران اتوبوس
 با آبمیوه مسموم

فردی که به شــیوه خوراندن آبمیوه مســموم به 
مسافران از آن ها سرقت می کرد، توسط کارآگاهان 
پلیس استان دســتگیر شدند.ســرهنگ سعید 
سلیمیان، رییس پلیس آگاهی اصفهان گفت: در 
پی دریافت گزارش هایی مبنی بر اینکه ســارقی 
در اتوبوس های مســافربری بین راهی، مسافران 
را بیهوش و اموال آن ها را سرقت می کرد، بررسی 
موضوع در دستور کار ماموران اداره مبارزه با سرقت 
پلیس آگاهی قرار گرفت. وی افزود: ماموران با انجام 
یکسری اقدامات تخصصی موفق شدند، این سارق 
را شناسایی و پس از کسب نیابت قضائی در ترمینال 
»جنوب« تهران دستگیر کنند. این مقام انتظامی 
بیان کرد: این سارق با تعارف کردن کیک و آبمیوه 
آغشته به مواد مسموم مسافر کناری خود را بیهوش 
و تلفن همراه و دیگر اموال او را ســرقت می کرد.

رییس پلیس آگاهی اصفهان در پایان با بیان اینکه 
این سارق در اســتان هایی مانند تهران، سمنان، 
قم، اصفهان، شهرکرد و دیگر استان های مرکزی 
مرتکب این گونه ســرقت ها شــده از شهروندان 
خواست، اگر بدین شــیوه از آن ها سرقت شده به 

پلیس آگاهی اصفهان مراجعه کنند.

آیین رونمایی از نخستین ســامانه  بر خط وضعیت 
کمی تاالب های کشور با حضور حسن قاضی عسگر، 
معاون هماهنگــی اموراقتصادی و توســعه منابع 
استانداری اصفهان، ســید رحمان دانیالی مدیرکل 
حفاظت محیط زیست استان اصفهان ، محمد صادقی 
رییس خانه کشاورز و عضو کمیسیون کشاورزی اتاق 
بازرگانی  وجمعی از مسئوالن استانی و سمن ها در 
محل سرمحیط بانی و مرکز مدیریت تاالب بین المللی 
گاوخونی و اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شــد.این سامانه 
که با اعتباری بالــغ بر صرف1/5میلیــارد ریال به 
بهره برداری رسید، دارای ســه دکل 1۸ متری ، 24 
متری و 30 متری بــرای پایش وضعیت آنالین گرد 
و غبار و حفظ و حراســت از منطقه تاالب گاوخونی 
در راســتای حفاظت پایش برخط تاالب هاســت.

ســید رحمان دانیالی، مدیــرکل حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان در آیین رونمایی از این سامانه 
اظهارداشت: مهم تر از تامین اعتبارات، تامین حقابه 
تاالب بین المللی گاوخونی است و مسئوالن استان 
باید نسبت به احقاق حقابه تاالب در شورای عالی آب 
اقدام  کنند و با توجه بــه وضعیت بغرنج تاالب بین 
المللی گاوخونی تخصیص حقابه ، تاالب گاوخونی 
را نجات می دهد و به توســعه صنعت و گردشگری 
و کشاورزی شــرق اصفهان کمک می کند.مدیرکل 
حفاظت محیط زیست استان اصفهان ضمن قدردانی 
از کمک های ســازمان حفاظت محیط زیســت و 
همکاری سمن های زیســت محیطی، افزود: تامین 

اعتبارات حداقلی می تواند در اقدامات بنیادی مثمر 
ثمر باشد.وی در خصوص نخســتین سامانه پایش 
آنالین تاالب های کشور در تاالب گاوخونی تصریح 
کرد : با اعتباری  بالغ بر 153 میلیون تومان با هدف  
کنترل ورودی دبی تاالب، ورود و خروج افراد و  شکار 
و صید در منطقه به بهره برداری رسید. دانیالی تاکید 
کرد: با توجه به  اینکه منابع دســتگاه های دولتی رو 
به کاهش اســت، باید از تجهیزات به روز اســتفاده 
کرد. بر همین اســاس یکی از اهداف مهم اداره کل 
حفاظت محیط زیست اصفهان ساماندهی و استفاده 
از تجهیزات به روز در تــاالب بین المللی گاوخونی و 
مناطق تحت مدیریت استان است. مدیرکل حفاظت 
محیط زیست اســتان اصفهان  با اشاره به اینکه این 
سامانه قابلیت های بی شــماری دارد، خاطرنشان 
کرد: تصاویر دوربین های نظارتی و پایشی به صورت 
رادیویی و اینترنتی به صورت رمز گذاری شده ارسال 
می شود و قابل حک نیست همچنین دو دوربین اچ 
دی با قابلیت چرخش کامل و زوم باال از این پس این 

امکان را می دهد که در حوزه هــای ریزگرد و گرد و 
غبار، آلودگی آب، آورد رودخانه و پرندگان و زیست 
بوم منطقه پایش های آنالین انجام شود.درادامه آیین 
رونمایی از ســامانه پایش برخط تاالب بین المللی 
گاوخونی سید حسن قاضی عسگر ، سرپرست معاونت 
هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری 
اصفهان با بیان اینکه در شــرایط ســخت و درگیر 
یک جنگ اقتصادی تمام عیار هستیم، اظهار کرد: 
باید حســاب شــده عمل کرد، در غیر این صورت 
وقت جبران نخواهیم داشــت؛ بروکراسی اداری از 
چالش هایی است که امروز در شرایط حاد قرار دارد و 
باید هر چه زودتر مدیریت شود. وی با بیان اینکه در 
حوزه محیط زیست باید پدرانه، دلسوزانه و آینده نگر 
عمل کنیم، افزود: توســعه صنایع سبز برای توسعه 
پایدار امری ضروری است و از سویی نیز باید نسبت 
به جذب سرمایه گذار و برداشتن موانع سرمایه گذاری 
توجه بیشتری داشته باشیم. قاضی عسگر افزود برای 
مبارزه با خشکی و خشکسالی 100 راهکار تخصصی 

در کارگروه سازگاری با کم آبی احصا شده است که 
اجرایی خواهد شد.وی افزود برای اجرایی شدن طرح 
انتقال آب از خلیج فارس سرمایه گذاران خوبی پیدا 
شده که با اجرای روش های دوستدار محیط زیست 
طرح ها در حال بررسی است. درکشور 25 تاالب از 
جمله تاالب گاوخونی به عنــوان تاالب بین المللی 
در کنوانسیون رامسر ثبت شــده است. سرپرست 
معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع 
استانداری اصفهان با اشاره به وضعت خشکی زاینده 
رود، گفت: آنچه امروز با آن درگیر هســتیم، نتیجه 
سوء مدیریت در حوزه محیط زیست طی چهل سال 
گذشته است و از سوی دیگر اســتان با تغییر اقلیم 
زودرس مواجه شده است .وی گفت: با گذشت یک 
سال از تشکیل کارگروه ســازگاری با کم آبی هنوز 
برخی سازمان ها و ادارات اســتان راهکارهای خود 
را ارائه نکرده اند و انتظار می رود زودتر اقدام کنند.

قاضی عســگر همچنین به طرح انتقال آب از خلیج 
فارس به اصفهان اشــاره کرد و گفت: خوشبختانه 
ســرمایه گذاران خوبی در این زمینه اعالم همکاری 
کردند.تاالب گاوخونی که در کنوانســیون جهانی 
رامسر به ثبت رسیده اســت به عنوان نقطه پایانی 
زاینده رود در 167 کیلومتری شــرق اصفهان و در 
یک نقطه کویری و خشــک واقع شده است. در پی 
خشکسالی های چند ساله اخیر حوضه زاینده رود، 
گاوخونی نیز خشک شد و تنها بخش هایی از آن به 
کمک پساب نمناک باقی مانده است.کارشناسان بر 
این باورند که در صورت خشکی کامل گاوخونی، این 
 تاالب به کانون انتشــار ریزگرد در مرکز کشور بدل 

می شود.

رونمایی از سامانه پایش برخط تاالب بین المللی گاو خونی 

سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری امسال 
شعار خود را »منابع  طبیعی، بزرگ ترين سرمايه 
ملی« تعیین کرده است که هر ســاله از ۱5 تا 
۲۱ اســفند ماه با عنوان هفته »منابع طبیعی و 
آبخیزداری« آغاز به کار می کند. نخستین روز 
اين هفته در تقويم تاريخ به نام روز »درختکاری« 
نام گذاری شده است. در اين روز مردم با حضور 
در پارک ها يا عرصه های منابع طبیعی با کاشت 
درخت به استقبال سال نو می روند و با انجام اين 
کار نمادين در آستانه بهار، زندگی را به زمین باز 

می گردانند.
مدیرکل منابع طبیعی اســتان اصفهان در نشســت 
مطبوعاتی به مناسبت هفته منابع طبیعی اظهار کرد: 
امسال در راســتای ارج نهادن به هفته منابع طبیعی 
و روز درختــکاری و با توجه به ســخنان رهبر معظم 
انقالب که خواستار اهتمام همگانی درباره پاسداری از 
فضای سبز و ترویج امر درختکاری شدند و توصیه هر 
ساله ایشان برای حفظ جنگل ها و مراتع حجت را برای 
صیانت از منابع طبیعی برهمگان تمام کرده است، هفته 
منابع طبیعی و روز درختکاری با شعار »منابع طبیعی، 
بزرگ ترین سرمایه ملی« نام گذاری شده است. با توجه 
به چالش های قرن 21 ، در مباحث منابع طبیعی نیز 
چالش هایی خواهیم داشــت که همه دنیا از آن متاثر 
می شــوند. باید وضعیت منابع طبیعی را حفظ کرده 
و برای رسیدن به این هدف همه مردم باید به میدان 

بیایند و حفاظت به صورت مشارکتی باشد.
محمدحسین شــاملی افزود: در سال جاری بارندگی 
بسیار خوبی داشتیم که در مناطق قشالقی وضعیت 
بارندگی و پوشــش گیاهی بســیار خوب اعالم شد. 
اگر بارش ها ادامه یابد وضعیــت خوبی در مراتع و دام 
خواهیم داشت. وی خاطرنشان کرد: برای نخستین بار 
در سال ۹7 از محل صندوق توسعه ملی با دستور رهبر 
معظم انقالب اعتباری در اختیار بخش منابع طبیعی 
قرار گرفت که تحولی در سطح کشور ایجاد کرد و شاهد 
جهشی موثر بودیم.شاملی، با اشاره به این که در سال 
۹7 تعداد 321 پروژه در سطح استان اصفهان با حدود 

50 میلیارد تومان اجرا کردیم، بیان داشــت: با کمک 
این اعتبارات به گونه ای عمل شــد که در هر حوزه ای 
که ورود می کردیم تمام نیازهای آن حوزه بررســی و 
انجام می شد؛ در حوزه هایی که کار جامع انجام دادیم 
با مشــارکت مردم هم روبه رو شــدیم و در حدود 60 
حوزه دیگر شوراها و مردم عالقه مند به کار و متقاضی 
مشارکت هستند.مدیرکل منابع طبیعی استان اصفهان 
ادامه داد: به لحاظ وجود و اجرای قوانینی در خصوص 
زمین ها از حدود 50 ســال پیش اختالفات مالکیتی 
داشــتیم که برای حل این چالش در برنامه ششــم 
توسعه کاداستر منابع اجرا شد؛ یک میلیون و 300 هزار 
هکتار کاداستر انجام شــده و اسناد مردم و دولت تک 
برگی شده است و این باعث احساس آرامش مردم در 

خصوص زمین ها و مالکیت شان می شود.
ايجاد 300 هکتار جنگل برای جلوگیری از 

بیابان زايی
وی با بیــان این که به عنــوان یکی از شــاخص ها و 
اولویت های کاری بحــث حفاظت از عرصه های منابع 
طبیعی مطرح است، گفت: در ســال ۹5 تعداد 2۸۹ 
مورد آتش سوزی به مســاحت 2هزار و 132 هکتار، 
در ســال ۹6 تعداد 63 مورد آتش سوزی به مساحت 

403 هکتار، در سال ۹7 تعداد 36 مورد آتش سوزی به 
مساحت 172 هکتار داشتیم؛ این کاهش آتش سوزی 
در مراتع با کمک مردم، شوراها، دامداری ها و ... انجام 
شده است.شاملی، با اشاره به ایجاد 300 هکتار جنگل 
برای جلوگیری از بیابان زایی در استان، قطع درختان در 
مناطق کویری را یکی دیگر از مشکالت منابع طبیعی 
در اســتان اصفهان دانســت و ابراز کرد: با تالش های 
صورت گرفته امسال قطع درخت در مناطق بیابانی به 
10 درصد سال های قبل کاهش یافته است؛ در مناطق 
زاگرســی قطع درخت برای تامین ســوخت توسط 
روستاییان را داشــتیم که نیازمندی به چوب آن ها با 
دادن آبگرمکن آفتابی، بخاری و کپسول برطرف شد. 
وی همچنین تصریح کرد: 30 درصــد از عرصه ها در 
استان اصفهان بیابان است، برای سال آینده تخصیص 
اعتبارات بیابان و مدیریــت دام را به طور ویژه در نظر 

داریم که اصل کار حفاظت از منابع طبیعی است.
مدیرکل منابع طبیعی اســتان اصفهان با بیان این که 
مشکلی که هر ســاله در منابع طبیعی داشتیم ورود 
زودهنگام دام به اســتان از جنوب و غرب استان بوده 
است، ابراز کرد:  در طول دو  ماه گذشته با اطالع رسانی 
به عشایر و بررسی وضعیت پوشش، هماهنگی کامل 

انجام شــد که قبل از خرداد ۹۸ دام به مراتع اســتان 
وارد نشود، با عملی شدن این مسئله انتظار می رود با 
توجه به بارش خوب، جهش علوفه ای داشته باشیم.وی 
ادامه داد: یک میلیون و ۹00 هزار واحد دامی ساالنه 
از مراتع اســتان اصفهان اســتفاده می کنند که ۹00 
هزار واحد دامی بین اصفهان و استان های قشالقی در 
حرکت هستند. برای کنترل دام ها، پرونده چرای دامی 
داریم، در همین راستاالزم است دام ها پالک دار باشند 
که رهیابی دام نیز به راحتی صورت گیرد.شــاملی، با 
اشــاره به این که 435 هزار هکتار وسعت حوضه آبریز 
زاینده رود اســت که 2۹0 هزار هکتار در حوزه استان 
اصفهان و 145 هــزار هکتار در حــوزه چهارمحال و 
بختیاری است، تاکید کرد: در حوزه استان اصفهان هیچ 
طرح بزرگ آبخیزداری اجرا نشده و طرح های اجرا شده 
برای جلوگیری از سیالب و نفوذ رسوبات به رودخانه 
بوده اســت همچنین هیچ گونه بند ذخیره ای بزرگ 
در حوضه زاینده رود در اســتان اصفهان وجود ندارد و 
کار آبخیزداری در استان اصفهان در حوضه زاینده رود 
تعریف نشده است. مجموع طرح های استان اصفهان 
از حوضه زاینده رود خارج شده است؛ چراکه هدف از 

طرح های آبخیزداری ذخیره و استحصال آب نیست.
وی در پایان در خصوص برخورد با زمین خواری خاطر 
نشان کرد : امسال هزار و 571 هکتار تصرفات در 4۸2 
فقره پرونده داشتیم که شناسایی و به دستگاه قضائی 
سپرده شــدند، تصرفات جدید هم به  حداقل رسیده 
است. در حاشیه این نشست عباس قاسمی،  مدیر روابط 
عمومی اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان روز شمار 
هفته منابع طبیعی را چهارشــنبه 15 اسفند ماه: روز 
ملی درختکاری ،پنجشــنبه 16 اسفند ماه: روز منابع 
طبیعی مردم، احیا و توسعه جنگل ها و مراتع، جمعه 17 
اسفند ماه: منابع طبیعی، مردم، ائمه جمعه و جماعت، 
شنبه 1۸ اسفندماه: منابع طبیعی، مردم و حفاظت و 
حمایت،یکشنبه 1۹ اسفند ماه: منابع طبیعی، مردم، 
آبخیزداری و مقابله با ســیل و خشکسالی ،دوشنبه 
20 اسفند ماه: منابع طبیعی، مردم، بسیج و همیاران 
طبیعت و سه شنبه 21 اسفندماه : منابع طبیعی، مردم 

و مجامع علمی و دانشگاهی اعالم کرد.

دام  ها برای رهیابی راحت تر، پالک دار می شوند
مديرکل منابع طبیعی استان در نشست مطبوعاتی به مناسبت هفته منابع طبیعی مطرح کرد: 

1۳۷ نفر بر اثر سوختگی جان باختند
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان گفت: تعداد اجساد معاینه شده با علت سوختگی از ابتدای سال 
جاری تاکنون 137 نفر بوده است.علی سلیمانی پور با اشاره به کاهش مرگ و میر ناشی از سوختگی در 
استان اصفهان از ابتدای سال جاری تاکنون اظهار کرد: در این بازه زمانی 137 نفر شامل 65 زن و 72 مرد 

بر اثر سوختگی جان خود را از دست داده اند.
وی افزود: تعداد جان باختگان حوادث سوختگی سال گذشــته 156 نفر و شامل 65 زن و ۹2 مرد بوده 
است. مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان همچنین به آمار مرگ و میر ناشی از گازگرفتگی در استان 
اصفهان از ابتدای سال جاری تاکنون اشــاره کرد و گفت: در 11 ماه امسال 35 نفر که همگی مرد بودند 
در این حوادث جان باخته اند که البته با توجه به 46 مورد مرگ و میر ناشی از گازگرفتگی در همین بازه 

زمانی در سال گذشته با کاهش در این زمینه روبه رو بوده ایم.

مشکالت روحی و عاطفی کودکان اصفهانی، چالش مهمی است
رییس بیمارستان کودکان امام حسین)ع( گفت: مشکالت روحی و عاطفی کودکان جزو موارد مهمی است که در 
استان اصفهان دچار چالش است. مهردادمعمارزاده اضافه کرد: یک زمین به مساحت پنج هزار و 500 متر از سمت 
یک نیکوکار  برای مرکز مغز و اعصاب و جراحی در اختیار بیمارستان قرار داده شده که مرحله سفت کاری ساختمان به 
اتمام رسیده است؛ اما باز برای تکمیل آن نیاز به هزینه داریم. وی با بیان اینکه نبود بخش تخصصی برای کودکان مبتال 
به سرطان در استان اصفهان یکی از مهم ترین مشکالت اساسی در این زمینه است، گفت: در حال حاضر در بیمارستان 
سیدالشهدا)ع( تنها 37 تخت برای ارائه خدمات به کودکان مبتال به سرطان وجود دارد و امیدواریم با کمک خیران 50 
تخت دیگر به آن اضافه شود. معمارزاده  با بیان اینکه کمبود دستگاه رادیوتراپی بزرگ ترین مشکل درمان کودکان 
سرطانی اصفهان است گفت: خرید دو دستگاه رادیوتراپی خاص کودکان زیر 15 سال با  همکاری خیران در دستور 
کار است؛ البته مرکز شیمی درمانی نیز جزو موارد مهم  است که باید با کمک خیران برای کودکان ساخته شود.

ديانا سنابادی

حديث زاهدی
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پایان خوش در انتظار جنجال 
ایکاردی- اینتر؟

چند هفته ای اســت از جنجال بــزرگ بین 
مدیریت باشگاه اینتر با 
مائورو ایکاردی که 
از بــاز پس گیری 
بازوبند کاپیتانی 
از او و کنــار رفتن 
مائوریتو از ترکیب 
کلید خورد می گذرد 
و همچنان ایکاردی جایی در ترکیب نراتزوری 

ندارد.
»گاتزتا دال اسپورت« مدعی شد طی چند روز 
آینده مدیــران اینتر دوباره پیشــنهاد تمدید 
قرارداد را به ایکاردی ارائه می دهند و ســعی 
بر مجاب کردن وی برای ماندن در سن سیرو 
خواهند داشت. حقوق سالیانه 7 میلیون یورو به 
اضافه پاداش، پیشنهاد جدید اینتر برای حفظ 
ایکاردی است و خود او نیز که طی روزهای اخیر 
و در پست های مختلف بارها به اینتر ابراز عالقه 
کرده، احتمال دارد آخرین پیشنهاد این تیم را 

پذیرفته و به اردوی نراتزوری بازگردد.

»نیمار« به رئال چشمک زد؟
نیمار که تابستان ۲۰۱7 بارسلونا را ترک کرد؛ 
حاال در رادار تیم رقیب 
یعنی رئال مادرید 
برای برگشــت به 
اللیگا قــرار دارد. 
او در خصــوص 
مادریــد  رئــال 
گفــت: »رئــال یکی 
از بزرگ ترین باشــگاه های جهان اســت و هر 
بازیکنی آرزوی بازی در رئــال مادرید را دارد. 
از حضور در پاری ســن ژرمن راضی هستم و 
شرایطم در اینجا خیلی خوب است، ولی هیچ 
کس از آینده خبر ندارد. کامال واضح است که 
رئال مادرید تیم بزرگی است و یکی از بهترین 
تیم های دنیاســت و من احتــرام زیادی برای 
آن ها قائلــم، ولی درحال حاضر خــودم را در 
پاریس می بینم.«نیمار در مورد بارســلونا هم 
صحبت کرد. او گفت: »هدف من بازی کردن 
در بارسلونا بود، این رویایم بود که به حقیقت 
تبدیل شــد و همه این را می دانند. این چیزی 
اســت که از کودکی می گفتم و به آن دســت 

یافتم و حاال حس خوبی دارم.«

این »صالح« کجا، آن 
»صالح« کجا!

اگرچه محمــد صالح همین حاال هــم با  ۱7 
گل یکی از شانس هاس 
مسلم کسب کفش 
طالی لیــگ برتر 
بــوده و تنها یک 
گل بــا ســرخیو 
آگوئرو فاصله دارد، 
اما به وضوح نسبت به 
فصل قبل خود دچار افت محسوسی شده و در 
دیدارهای سرنوشت ساز عملکرد خوبی ندارد. 
لیورپول  در شرایطی برابر اورتون متوقف شد 
که در مجموع قــادر به خلــق موقعیت های 
چندانی نبود؛ اما ســتاره مصری در دو صحنه 
می توانســت قفل دروازه جوردن پیکفورد را 
بگشــاید که این اتفاق رخ نداد. محمد صالح 
یک بار در دقیقه ۲7 بــا دروازه اورتون تک به 
تک شــد؛ اما ضربه نه چندان خوب او با مهار 
پیکفورد همراه بود. مشــابه چنین اتفاقی در 
نیمه دوم و در دقیقه 7۲ هم رخ داد؛ اما یک بار 
دیگر ســنگربان اول تیم ملی انگلیس مانع باز 

شدن دروازه تیمش شد.

کورس داغ مسی و امباپه 
برای کفش طال

مهاجم آرژانتینی بارسلونا به عنوان برترین گلزن 
فعلی قاره اروپا شــناخته 
می شــود.در فصــل 
جــاری 5 لیــگ 
معتبر قاره اروپا در 
حال حاضر لیونل 
مسی با ۲5 گل زده 
به عنوان برترین گلزن 
شناخته می شود و شانس زیادی 
برای کســب عنوان کفش طال پیش روی خود 
می بیند.کیلیان امباپه، از پاری سن ژرمن با ۲4 
گل زده در یک قدمی مسی حضور دارد؛ از سری آ 
کریستیانو رونالدو و فابیو کوالیارال با ۱8 گل زده 
در رده بعدی قرار دارند و سرخیو آگوئرو با ۱7 گل 
زده نماینده لیگ برتر انگلیس است.کریستوف 
پیانتک  نیز بــا ۱8 گل زده می تواند در کورس 

تصاحب کفش توپ طال حضور داشته باشد.

»جهانبخش« بهترین بازیکن برایتون شد

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

بعد از هفته ها ناکامی، برایتون در بازگشــت ستاره ایرانی موفق شد 
به نوار شکســت های متوالی پایان داده و طعم برد را بچشد .علیرضا 
جهانبخش در بازگشت به ترکیب اصلی برایتون برابر هادرسفیلد موفق 
شد یکی از بهترین بازی های خود را در حضور طرفداران پرشور این 
تیم در آمکس استادیوم ارائه بدهد تا جایی که با کسب عنوان بهترین 

بازیکن زمین ارزش های خود را نمایان کرد.

»جهانبخش« بهترین بازیکن برایتون شد

فدراســیون فوتبال عراق طی نامه ای به باشــگاه استقالل خواستار 16
حضور »طارق همام« در یکی از تورنمنت هایی شــده که قرار است 
تیم ملی عراق در آن شرکت کند. باشگاه استقالل با این درخواست 
مخالفت کرده و گفته که به دلیل در پیش بودن بازی های حســاس 
 استقالل در لیگ و آسیا، طارق نمی تواند در تمرینات تیم ملی عراق 

شرکت کند.

مخالفت باشگاه استقالل با حضور »همام« در اردوی عراق
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 ستاره سابق سپاهان
 سرمربی جوانان عراق

عماد محمدرضا، ستاره سابق تیم ملی عراق و باشگاه 
سپاهان ایران که سال ها در لیگ برتر ایران خوش 
درخشید و در لیگ نهم حرفه ای ایران عنوان آقای 
گلی را به خود اختصاص داد در یک قدمی نشستن 
روی نیمکت رهبری تیم ملی جوانــان عراق قرار 
دارد. بنا بر اعالم رســانه های بغداد از جمله سایت 
IrqSport، فدراسیون فوتبال عراق تصمیم دارد 
تا در چند روز آینده به صورت رسمی سکان هدایت 
تیم جوانان این کشور را به عماد رضا بسپارد تا ستاره 
ســابق خط حمله تیم ملی این کشور نسل جدید 
فوتبال عراق را آماده حضور در رقابت های قهرمانی 
آسیا و انتخابی جام جهانی ۲۰۲۱ کند. عماد رضا در 
شرایطی به عنوان ســرمربی جوانان عراق منصوب 
می شود که اولین تجربه مربیگری را پشت سر خواهد 
گذاشت، چون تا قبل از این تصمیم، در سمت مدیر 
سازمان فوتبال باشگاه های نجف و همین طور نفت 

در فوتبال باشگاهی عراق فعالیت می کرد.

شفر خطاب به هواداران؛
 برای شما می جنگیم

ســرمربی تیم فوتبال استقالل در آســتانه اولین 
بازی آبی پوشــان در مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
آســیا پیامی را خطاب به هواداران منتشــر کرد. 
شفر، ســرمربی اســتقالل در پیام تصویری خود 
برای هــواداران، مطالبی را بیان کــرد که در ادامه 
می خوانید:»سالم بر هواداران استقالل! خوشحالیم 
که دوباره در لیگ قهرمانان آســیا می توانیم بازی 
کنیم. همه بــرای این بازی ســخت هیجان دارند. 
بازیکنان خیلی خــوب در تمرینات کار می کنند و 
زمین تمرین خیلی خوبی داریــم. در هتل خوبی 
حضور داریــم و حریف مــان را آنالیــز می کنیم و 
امیدواریم بتوانیم شما را خوشحال کنیم. از منزل 
خودتان ما را حمایت کرده و برای مان دعا کنید، ما 

برای شما می جنگیم.«

در حاشیه

تکواندوکار اصفهانی بهترین 
سنگین وزن ایران و جهان شد

تکواندوکار ملی پوش تیم ملی ایران با قهرمانی در 
مسابقات جام ریاست جمهوری در کیش عنوان 
بهترین تکواندوکار در دسته ســنگین وزن را از 
آن خود کرد. ســجاد مردانی، توانست با پیروزی 
مقابل ســیاوش فخرایی، کرار الدقاری نماینده 
عراق و ســعید رجبی عنوان قهرمانی رقابت های 
جام ریاســت جمهوری  را کسب کندرقابت های 
جام ریاســت فدراســیون جهانی که به میزبانی 
جزیره کیش برگزار شــد دارای گرید G2 است 
و به نفرات اول تا سوم به ترتیب ۲۰،  ۱۲ و 7.۲۰ 
 امتیــاز در راســتای افزایش رنکینــگ المپیک

 تعلق می گیرد.

منهای فوتبال

پیشخوان

منصوریان کمک کند تا با 
صعودمان سهمیه ایران اضافه 

شود

ســی و یکمین دوره رقابت هــای هندبال مردان 
کشور روز جمعه با قهرمانی تیم سپاهان اصفهان به 
پایان رسید تا این تیم پس از چندین فصل دوری از 
قهرمانی لیگ برتر هندبال، این عنوان را دوباره در 
کارنامه خود ثبت کند. سعید پورقاسمی، کاپیتان 
تیم هندبال سپاهان از جمله مهره های کلیدی این 
تیم در این دوره از رقابت هــای لیگ بود که نقش 
قابل توجهی در رسیدن زرد پوشــان اصفهانی به 

مقام قهرمانی داشت. 
پورقاســمی کــه هندبــال را از همیــن تیــم 
 فــوالد مبارکه ســپاهان آغــاز کرده اســت در 
گفت وگو با »زاینده رود« از دالیل قهرمانی این تیم 

و برنامه اش برای آینده می گوید.
 از بازی آخر مقابل تیم نیروی زمینی کازرون 
که منجر به قهرمانی سپاهان در این دوره از 

رقابت های لیگ شد، بگویید؟
روز جمعه در حالی مقابل تیم نیروی زمینی کازرون 
قرار گرفتیم که تنها یک تساوی نیز می توانست تیم 
ما را به مقام قهرمانی برساند؛ اما با تالش بازیکنان، 
این بازی با نتیجــه 3۱ بر ۱9 به نفع ســپاهان به 
پایان رسید تا با اقتدار  و بدون ثبت هیچ شکستی 
و با فاصله چهارامتیازی نسبت به تیم دوم در صدر 
جدول قرار گرفته و بعد از چند سال دوری دوباره 
در اصفهان جشــن قهرمانی را برگــزار کنیم. این 
قهرمانی حاصل زحمات کادر فنی و بازیکنان این 
تیم در این فصل بود که به مــردم اصفهان تقدیم 

کردیم.
برای کســب عنوان قهرمانی در این فصل 
رقابت نزدیکی با تیم زاگرس اســام آباد 
داشتید و این رقابت تا آخرین هفته نیز ادامه 

داشت. در این باره بگویید.
بله، تیم زاگرس اســالم آباد در این فصل یارگیری 
خوبی انجام داده بود و ترکیب جوان و خوبی در این 
بازی ها داشت و تا آخرین لحظه هم برای قهرمانی 

تالش کرد؛ اما خوب تیمی که آماده تر بود و تجربه 
بیشتری داشت در نهایت به قهرمانی رسید.

 فکر می کنید این قهرمانی را می توانید در 
سال های آینده تداوم ببخشید؟

 نگه داشتن این قهرمانی دست ماست و تیم سپاهان 
این پتانسیل را دارد که بتواند قهرمانی در لیگ را در 
سال های آینده تداوم ببخشد. تیم سپاهان توجه 
خاصی به سازندگی و  تیم های پایه دارد و بازیکنان 
خوبی را تربیت کرده که ایــن بازیکنان می توانند 
جایگزین بزرگساالن سپاهان شوند و سال های سال 

این قهرمانی را تکرار کنند.
ســطح کیفی لیگ برتر را امسال 

چگونه دیدید؟
با توجه به اینکه ملی پوشان شاغل در 
لیگ برتر در تمام تیم ها پخش شده 
بودند و هر تیم چند ملی پوش داشت، 
سطح رقابت های امســال از سطح 

کیفی خوبی برخودار بــود و تیم ها 
برای قرار گیری در رتبه های 

باالی جــدول رقابت 

نزدیکی با یکدیگر داشتند.
در این فصل رقابت های لیگ، تیم ذوب آهن 
نیز به عنوان نماینده اصفهان در مســابقات 
حضور داشــت، شــرایط این تیم را چطور 

دیدید؟
تیم ذوب آهن در این فصل فرآیند آماده ســازی 
خود برای شــروع لیگ را خیلی دیر شروع کرد و 
ناهماهنگی بازیکنان این تیم در بازی های ابتدایی 
موجب شد امتیازات زیادی از دست این تیم خارج 
شود ولی خوشبختانه در ادامه کار توانستند خوب 
نتیجه گیری کنند و خودشان را تا رتبه های 

باالیی جدول باال بکشانند.
با این قهرمانی، سهمیه حضور در 
لیگ قهرمانان آســیا را به دست 
آورید، فکر می کنید باشــگاه 
سپاهان مقدمات حضور شما را 

در این رقابت ها فراهم می کند؟
 کسب عنوان قهرمانی در رقابت های 
هندبال مردان برای باشگاه از اهمیت 
زیادی برخوردار بود و به 

نظر می رسد که مســئوالن تمام تالش شان را به 
کار می گیرند که سپاهان در دوره جدید بازی های 
آسیایی به عنوان نماینده ایران حضور داشته باشد.

جایگاه هندبال اصفهان را در ســطح کشور 
چگونه می بینید؟

چند ســالی بود که اصفهان در هندبال تیمداری 
نمی کرد که این مسئله موجب شــده بود هندبال 
این شهر افت محسوســی  پیدا کند ولی دوباره در 
سال جاری با حضور تیم هایی مانند سپاهان و ذوب 
آهن که اکثر بازیکنان آنها بومی هســتند می توان 
گفت اصفهان  پایه و اســاس هندبال کشور است. 
در این مدتی کــه اصفهان تیم نداشــت بازیکنان 
اصفهانی در بقیه تیم ها پخش شدند و هر تیمی که 
بازیکن اصفهانی بیشتری در اختیار گرفت، توانست 
موفقیت بیشتری در لیگ کسب کند مانند تیم های 

مشهد و سبزوار.
با توجه به این که شــما از بازیکنان تیم ملی 
نیز محسوب می شوید، شرایط این تیم به چه 

صورتی است؟
تیم ملی متاسفانه در یک دو سال اخیر افت شاخصی 
پیدا کرده است، در ســال جاری نیز تیم ملی هیچ 
اردویی نداشــت ولی امیدواریم با انتخاب رییس 
جدید فدراســیون، شــرایط تیم ملی نیز سامان 
پیدا کند به خصوص اینکه در ســال آینده به دلیل 
برگزاری مسابقات انتخابی المپیک و انتخابی جام 
جهانی سال پرکاری در انتظار تیم ملی ایران است.

 برنامه شما  برای آینده چیست؟
  با پایان یافتن رقابت های لیگ برای یک نیم فصل

) تا پایان خرداد( با تیم کرخ عراق قرارداد بســتم و 
هفته آینده راهی این کشــور می شوم و قرار است 
با این تیم در جام باشــگاه های آسیا حضور داشته 
باشم. برای فصل جدید رقابت های لیگ کشور هم 
اگر مسئوالن باشگاه سپاهان تمایل به همکاری با 
من داشته باشــند با افتخار برای این تیم به میدان 

می روم.

 قهرمانی مــال ماســت
  روایت کاپیتان تیم هندبال سپاهان از قهرمانی این تیم: 

  عکس روز

بازیکن ایرانی بهترین و فنی ترین فوتسالیست آسیا شد
اسماعیل دژه، بازیکن ملی پوش کهگیلویه وبویراحمدی بهترین و فنی ترین فوتسالیست 
آسیا شد. گفتنی اســت؛ تیم فوتسال ناشــنوایان کشــور به مقام قهرمانی سومین دوره 

رقابت های قهرمانی فوتسال آسیا و اقیانوسیه ۲۰۱9 دست یافت.

ذوب آهن- الزورا عراق؛ 
نصف جهان باالی سر الزورا

افشاگری وزیر ارتباطات از 
دســتکاری یک ملیون رای؛ 

عادل نوشتند، گلزار خواندند

دیدار پدیده شهرخودرو و ذوب آهن رایگان شد
پس از استقبال گسترده هواداران تیم فوتبال پدیده شهرخودرو از دیدار های خانگی این تیم مقابل رقبا و 
همچنین درخواست های مکرر هواداران ، فرهاد حمیداوی مالک این باشگاه ، تماشای دیدار تنها نماینده 
فوتبال خراســان رضوی در لیگ برتر در برابر  ذوب آهن اصفهان را رایگان اعــالم کرد. حمیداوی از بدو 
حضورش در رأس این باشگاه ،با توجه به شرایط اقتصادی حاکم و هزینه هایی که تماشای یک مسابقه 
فوتبال در بردارد و متاسفانه باعث می شد تا برخی از عالقه مندان به فوتبال به دلیل شرایط مالی از حضور 
در ورزشگاه محروم باشند، بازی های پدیده شهر خودرو را به صورت رایگان اعالم کرده است .بر این اساس 
نیز هواداران پدیده شهرخودرو در هفته های اخیر با استقبالی ویژه از دیدارهای خانگی تیم محبوب خود، 

باعث شگفتی شده اند و ورزشگاه امام رضا)ع( را مملو از جمعیت می کنند.

بودیمیر – آسیا؛ آغاز ماجراجویی در پرسپولیس 
ماریو بودیمیر، مهاجم بلندقامت سرخ پوشــان که در دیدار با نفت آبادان نمایش امیدوارکننده ای از خود به 
جا گذاشــت و البته در گلزنی ناکام بود، ماجراجویی خود با پیراهن این تیم در لیگ قهرمانان آســیا را پیش 
رو می بیند. بودیمیر که به عنوان یک مهاجم گلزن به اردوگاه پرســپولیس پیوسته بود، طی دیدارهای اخیر 
نتوانست از عهده این وظیفه برآید و البته نمایش چشمگیر او مقابل نفت آبادان با گلسازی به پایان رسید. او 
که نمایش قابل توجهی با پیراهن دیناموزاگرب در لیگ قهرمانان اروپا از خود به جا گذاشته، اکنون با حضور 
در پرسپولیس باید خود را مهیای نمایشی بهتر در آسیا کند.این مهاجم بلندقامت که از اعتماد کافی کادرفنی 
و همچنین بازیکنان تیمش برخوردار است، امیدوار است بتواند نمایش الزم را در جدال با پاختاکور از خود به 

نمایش بگذارد و در نهایت موفق شود اولین گل آسیایی اش را به ثبت برساند.

مدیرعامل باشگاه سپاهان با بیان اینکه قضاوت داوران در بازی با تراکتورسازی مناسب نبود، اظهار کرد: 
بعد از بازی با تراکتور، کارشناسان داوری گفته بودند که خطای بازیکن تراکتورسازی که منجر به گل اول 
این تیم شد، اشتباه بوده  و در ادامه بازی باید ساسان انصاری، بازیکن تراکتورسازی اخراج می شد .مسعود 
تابش با اشاره به اینکه سپاهان در بازی مقابل صنعت نفت آبادان هم از داوری متضرر شده است، تصریح کرد: 
اشتباهات داوری جزئی از ورزش است ؛ اما از داوران می خواهیم که با آرامش بیشتر و دقت باالتری قضاوت 
کنند؛ اگر سیستم »VAR« در نیم فصل دوم لیگ استفاده می شد، می توانست حق باشگاه ها را محفوظ نگه 
دارد و تصمیمات اشتباه را برگرداند . مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان در پاسخ به این سوال که به نظر 
شما مصاحبه مدیرعامل  باشگاه تراکتور  قبل از بازی حساس این تیم علیه داوری، با هدف خاصی بوده است 
یا خیر؟ افزود: فکر می کنم این افراد با یک هدف خاص قبل از بازی های حساس تیم خود، مصاحبه های 
جنجالی انجام می دهند؛ اگر این کار تاثیرگذار است، سپاهان هم از این به بعد از این روش استفاده می کند 
و دقیقا قبل از بازی های حساس سپاهان علیه برخی ها شروع به صحبت کردن می کنیم. وی با بیان اینکه 
نمی دانم چرا برانکو برای تیم خودش فرار رو به جلو دارد، تصریح کرد: فکر می کنم برانکو به تازگی به صورت 
حرفه ای آموزش مصاحبه کردن دیده و دست به مصاحبه او خوب شده است؛ وی در نیم فصل نخست قبل 
از بازی با سپاهان شروع به حاشیه سازی در رابطه با داوری کرد و در ادامه قبل از بازی سپاهان با صنعت نفت 
در یک نشست خبری در مورد سپاهان و داوری ها به نفع این تیم سخن گفت. مدیرعامل باشگاه سپاهان 
ادامه داد: هنوز در نیم فصل دوم مقابل پرسپولیس به میدان نرفته ایم؛ اما نمی دانم چرا سرمربی این تیم 
در مورد سپاهان سخن گفته و می خواهد فرار رو به جلو کند! پس از صحبت های برانکو، سپاهان در بازی با 

صنعت نفت از داوری ضرر کرد و باعث شد که داور یک پنالتی برای سپاهان نگیرد.

مدیر عامل باشگاه سپاهان:
برخی قبل از بازی های حساس حرف های خاصی می زنند

فوتبال
پرسپولیس - 

پاختاکور
ساعت 
18:30

شبکه 
سه

الدحیل قطر - فوتبال
ساعتاستقال

18:45

شبکه 
ورزش

دورتموند - فوتبال
ساعتتاتنهام

23:30

شبکه 
ورزش

فوتبال
رئال مادرید - 

ساعتآژاکس
23:30

شبکه 
سه

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

3شنبه 

14  اسفند

سمیه مصور
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رشد ۱۳ درصدی صدور پروانه ساختمانی در اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

 اخبار

شهرستان

گردهمایی منجمان سراسر 
کشور در ماراتن نجومی »ِمسیه« 
 مدیر مرکز آموزش نجوم ادیب اصفهان گفت: 
هجدهمین دوره ماراتن نجومی »ِمســیه«  با 
حضور منجمان سراسر کشــور در روزهای 16 
و 17 اسفند ســال جاری در شهر زواره اصفهان 

برگزار می شود.
 مهدی اســحاقی با اعالم این خبر، اظهار کرد: 
این رویداد در سه بخش رصد، آموزش و عکاسی 
برگزار می شــود.وی ادامه داد: ماراتن مســیه، 
رقابتی ساالنه اســت که میان منجمان آماتور 
سراسر کشور در ماه اســفند برگزار می شود و 
هدف آن رصد اجرام غیرســتاره ای در آسمان 
شب خواهد بود. مدیر مرکز آموزش نجوم ادیب 
اصفهان تصریح کرد: رقابت مســیه، امسال با 
همکاری مرکز نجوم ادیــب و ماهنامه نجوم در 
سه بخش آموزش، رصد رقابتی اجرام آسمانی 
)مقدماتــی و پیشــرفته( و عکاســی در زواره 
اصفهان برگزار می شــود.وی ادامه داد: بخش 
رصد این مارتن در بخــش های رصد با دوربین 
دوچشمی و تلســکوپ برگزار می شود. در این 
بخش، شرکت کنندگان در بخش مقدماتی باید 
به رصد110 جرم فهرســت مسیه از غروب 16 
اسفند تا سحرگاه 17 اسفند بپردازند.اسحاقی 
 افزود: عالقه مندان بخش عکاســی می توانند
 با خلق تصاویر زیبا عکس های نجومی داشته 

باشند.

برگزاری جشنواره نوگالن 
قرآنی در اصفهان

جشــنواره نوگالن قرآنی زیر 6 سال به منظور 
تقویــت و آگاهی کودکان به یــاد گیری فهم و 
تلفظ آیات قرآن کریم   از روز یکشنبه در اصفهان 
آغازشد. رضوان براتی، مســئول برگزاری این 
جشنواره تاکید کرد: ما همیشه تالش می کنیم 
کــه بتوانیم کودکان مــان را که نسل شــان با 
نســل های قبل بسیار متفاوت اســت و با دقت 
بیشــتری به اطراف خود نگاه می کنند و آن را 
در ذهن خود می ســپارند، با آیــات و مفاهیم 
قرآن کریم که کتاب آســمانی ماست، بیشتر 
 آشــنا کنیم و آن ها را در مســیر این راه روشن

 قرار دهیم. 
وی افــزود: ۲۲0 کــودک دراین جشــنواره 
آموخته هایــی از قرآن را مانند حفظ ســوره ها 
یادگیری مفاهیــم و قرائت آیــات قرآن کریم 
و یادگیری نمــاز و برخی از احــکام و.. را ارائه 
کردند. نوگالن این جشنواره با اجرای برنامه های 
نمایشی تئاتر دررابطه با قرآن و نماز و کاردستی 
و نقاشــی کار های خود را به نمایش گذاشتند. 
این جشنواره ونمایشگاه آن از 1۲ تا 1۴ اسفند 
درسالن وحدت اسالمی واقع در خیابان مولوی 

اصفهان میزبان عالقه مندان خواهد بود. 

میهمان نوازی شهردار، ریاست 
و اعضای شورای اسالمی شهر 

فالورجان

به گزارش روابط عمومی شــهرداری و شــورای 
اســالمی شــهر فالورجان؛بعدازظهر پنجشنبه 
یک گروه گردشگری از کشــور ایتالیا وارد شهر 
فالورجان شده و مورد اســتقبال مسئوالن قرار 
گرفتند.پس از ورود گردشگران ایتالیایی به شهر، 
شهردار، ریاست و اعضای شورای اسالمی شهر در 
محل پل قدیم)پل تاریخی ورگان( به استقبال آنها 
رفته و با عرض خیر مقدم به این گردشگران رسم 

میزبانی را به جای آوردند.
شهردار فالورجان در این مراسم برای گردشگران 
از موقعیت تاریخی و قابلیت های مختلف شــهر 
سخن گفت و ایران و ایتالیا را دارای نقاط مشترک 
بسیار دانســت و بر میهمان نوازی ایرانیان تاکید 
کرد. ریاست شــورای اسالمی شــهرفالورجان 
نیز ضمــن خوش آمــد گویی به گردشــگران، 
فالورجان را یک شهرستان گردشگر پذیر معرفی 
کرد کــه همه ســاله پذیرای گردشــگران قابل 
توجهی بوده اســت. گردشــگران پس از بازدید 
از پل تاریخی ورگان، از حمام ســنتی و مسجد 
جامع فالورجان نیز بازدید کردنــد.در ادامه، به 
رســم یادبود هدایایی نیز از طرف شــهرداری و 
 شورای اســالمی شــهر فالورجان  به آنها اهدا

 شد.
 امید اســت که بتوان با تمرکز و توجه بیشتر به 
صنعت گردشگری در فالورجان، سهم این شهر 

نیز در توسعه صنعت گردشگری افزایش یابد.

جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان 
)عج( اصفهان:

خدشه دار کردن امنیت  از 
اهداف اصلی دشمن است

جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( اصفهان 
در مراسم معارفه معاون هماهنگ کننده لشکر 1۴ 
امام حسین)ع( با اشــاره به حادثه تلخ تروریستی 
جاده خــاش- زاهدان اظهــار داشــت: آمریکا و 
غربی ها محاسن جمهوری اســالمی ایران را هدف 
قرار گرفته اند که ســالمتی و امنیــت از مهم ترین 
محاسن انقالب اسالمی اســت. سردار مجتبی فدا 
تصریح کرد: خدشه دار کردن امنیت چه در مرزها 
و چه در داخل شهرهای بزرگ یکی از اهداف اصلی 
دشمن به حســاب می آید و در صورت عدم وجود 
امنیت در شــهرها آرامش، تحصیل، زندگی و نظم 
و انضباط از بین می رود.جانشــین فرماندهی سپاه 
صاحب الزمان)عج( ادامه داد: دشمن تحرکات بسیار 
زیادی طی ماه های اخیر از قبیل حمالت تروریستی 
در شهرهای جنوبی ما انجام داد و در آخرین ضربه به 
صورت کامال ناجوانمردانه اتوبوس حامل رزمندگان 
لشکر 1۴ امام حســین)ع( را مورد هجوم خود قرار 
داد.وی تصریح کرد: آمریکایی ها پس از جلســه ای 
با سران تروریست ها در شمال کشور عراق به آن ها 
اعالم کردند که به جز هواپیما و هلی کوپتر ســایر 
تجهیزات نظامــی را در اختیارتــان قرار می دهیم 
و همچنین کنفرانس ورشــو با هدف هماهنگی و 

رسیدگی به گروه های تروریستی برگزار شد.

مدیر کل تبلیغات اسالمی استان تاکید کرد: 
پرهیز از رفتار شعارگونه در 
قبال بیانیه گام دوم انقالب

مدیر کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان در دیدار 
کارشناسان قرآنی ادارات تبلیغات اسالمی استان 
اصفهان با تشــریح بخش هایــی از بیانیه گام دوم 
انقالب مقام معظم رهبری گفت: رهبر حکیم انقالب 
اسالمی در این بیانیه طرحی با افق چهل ساله را برای 
ما ترســیم و در هفت مورد اولویت بندی کرده اند.

حجت االســالم »رحمت ا... اروجی« با بیان اینکه 
رهبر انقالب در این بیانیه به تبیین دســتاوردهای 
شگرف چهار دهه گذشــته پرداخته و توصیه هایی 
اساســی به منظور جهاد بزرگ برای ساختن ایران 
اســالمی بزرگ ارائه کرده اند،ادامه داد:  بیانیه گام 
دوم انقالب برگرفته از آیات و روایات اهل بیت)ع( 
است و به همین دلیل خوانش این بیانیه برای همه 
کم صواب نیست.حجت االســالم اروجی در ادامه 
تصریح کرد:همــه ما به عنوان ســربازان فرهنگی 
انقالب وظیفه داریم محتوای بیانیه گام دوم را لمس 
کنیم و تا خود به درستی خوانش و لمس نکنیم نمی 
توانیم آن را به جامعه مخاطب خود القا و تبیین کنیم.
مدیر کل تبلیغات اسالمی اســتان اصفهان با بیان 
اینکه رفتار ما در قبال گام دوم انقالب نباید همچون 
فرمایشــات رهبری در ابتدای سال در حد شعاری 
باشد، گفت: آنچه اهمیت دارد این است که در جهت 
تحقق منویات رهبــری در گام دوم تالش کنیم نه 
اینکه فقط  سعی کنیم گام دوم در جامعه تبلیغ شود 

و در حد همان تبلیغ باقی بماند.

معاون شهرسازی و معماری شهردار 
اصفهان اعالم کرد:

رشد ۱۳ درصدی صدور پروانه 
ساختمانی در اصفهان

معاون شهرســازی و معماری شــهردار اصفهان 
اظهارکرد: تحقق شهر هوشمند، حفاظت از محیط 
زیست و مشارکت موثر شهروندان مهم ترین اهداف 
این معاونت برای دستیابی به افق طرح های توسعه 
شــهری اســت؛ برنامه های معاونت شهرسازی و 
معماری شهرداری بر اساس ســه رویکرد اصفهان 
1۴00، برنامــه ســنجش پذیر و مفهــوم »حــق 
به شــهر« تعریف شــده که در رویکرد مفهوم حق 
به شــهر دو منظر حق مشــارکت شــهروندی و 
 تخصیص فضا با رویکرد شــهروندی در نظر گرفته 

می شود. 
ســید احمد حســینی نیا ادامه داد: شهر هوشمند 
یکی از طرح های کالن آینده برای شــهر اصفهان 
به شمار می رود؛ اما برنامه ســنجش پذیر شهردار 
اصفهان از مولفه های مهم در دستور کار این معاونت 
است؛ در این راستا با توجه به اینکه بهبود خدمات 
در زمینــه گواهی و ســاخت از اهــداف مبتنی بر 
برنامه ســنجش پذیر است، تالش شــده تا فرآیند 
سه ماهه صدور پروانه ســاختمانی یک ماه تقلیل 
یابد.حسینی نیا از رشــد 1۳ درصدی تعداد صدور 
پروانه های ســاختمانی در ســال جاری خبر داد و 
گفت: طی 11 ماه گذشته همچنین 11 درصد در 
متراژ پروانه های صادر شده رشد داشتیم که نشان 
می دهد تولید مسکن در شهر اصفهان روند خوبی 

داشته است.

»هر نهال، یــک امید«، شــعار برنامه هــای روز 
درختکاری در اصفهان است که از سوی شهرداری 
برای سال جاری انتخاب شده تا با کاشت هر نهال، 
بذر امیدی هم در دل شهروندان کاشته شود و هوای 
سرزندگی و شادابی در فضای شهر بپیچد. مدیریت 
شهری اصفهان در سال جاری نیز همانند سال های 
گذشته با ترتیب برنامه های ویژه ای به استقبال روز 
درختکاری رفته است، برنامه هایی که تمام مناطق 
شهرداری را تحت پوشش خود قرار داده تا این روز 
در تمام نقاط دیار گنبدهای فیروزه ای که از قدیم 
االیام تاکنون توجه ویژه ای به کاشــت درختان و 

توسعه فضای سبز  کرده است، گرامی داشته شود.
در ســال 187۲ میــالدی در ایالت نبراســکای 
آمریکا، »جولیوس استرلینگ مورتون«، خیزشی 
اجتماعی به پا کــرد تا بیش از یــک میلیون اصله 
درخت کاشته شــود؛ رکوردی که در آن زمان یک 
رکورد ویژه محسوب می شد و به دنبال آنها بیشتر 
کشورهای جهان کوشــیدند با نام گذاری روزی به 
نام درختکاری، این موضــوع مهم و حیاتی گرامی 
داشته شود. در ایران نیز 15 اسفند ماه هر سال روز  
درختکاری نام گرفته  تــا در این روز قطع درختان 
)این دوســت نیکو( متوقف و تا جایــی که ممکن 
اســت نهال های بیشتری کاشته شــود؛ چرا که با 
کاشــت نهال می توان به حفظ محیط زیست برای 
آینده امیدوار بود؛محیط زیستی که طی دهه های 

اخیر مورد خشم بی سابقه 
انســان ها در تمــام کره 
خاکی قرار گرفته است و 
با شتاب فزاینده به سوی 

نابودی حرکت می کند.
 از ســوی دیگــر امروزه 
درختان ریه های یک شهر 

برای تنفس هستند و حیات سالم مردم شهر و روستا 
بسته به این منابع طبیعی است، از این رو باید توجه 
به کاشــت درخت در برنامه های مدیران شــهری 
قرار داشته باشــد تا بتوانند با اقداماتی در این قالب 

در مسیر کاهش آلودگی 
هوا نیز قــدم بردارند. این 
موضوع در کالن شهرهای 
بزرگی مانند اصفهان که 
هرساله با معضل آلودگی 
هوا دســت و پنجــه نرم 
می کند بیشــتر به چشم 

می آید.
 شــهرداری اصفهان به خصوص در ســالیان اخیر 
برنامه ویــژه ای برای بزرگداشــت روز درختکاری 
در شــهر ترتیب می دهد.تحویل نهال های رایگان 

به شهروندان از  جمله برنامه  های مدیریت شهری 
طی چند سال گذشــته تا کنون است که با اجرایی 
کردن آن،  شهروندان را در کاشت نهال در تمام شهر 
همراهی می کند. بر اساس این برنامه شهروندان با 
ثبت نام در سایت ســازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری، درخواست شان را برای تحویل این نهاد 
اعالم می کنند که در ســال جاری ثبــت نام برای 

دریافت ۴0 هزار نهال رایگان صورت گرفت.
برگزاری مسابقه » باغ شــهر تاریخی من« از دیگر 
برنامه ســازمان پارک ها و فضای ســبز شهرداری 
اصفهان به مناســبت هفته درختکاری است که به 
گفته مدیر عامل ســازمان پارک ها وفضای ســبز 
شهرداری،شهروندان به مدت یک ماه فرصت دارند 
عکس هایی با موضوعات جایگاه درختان در حیاط 
منازل، جایگاه درختان کهنسال در شهر و جایگاه 
درختان در هنــر اصفهان تهیه و تــا 15 فروردین 
۹8 به سایت سازمان ارســال کنند.همچنین قرار 
است در سال جاری به مناسبت پاسداشت مدافعان 
حریم امنیت برنامــه ای تحت عنــوان » به یادت 
سروی می نشانم« در بوستان شهدای مدافع حرم 
با حضور خانواده شهدا برگزار  شود .به گفته حمید 
اشرفی، مدیر منطقه 11 شهرداری اصفهان در این 
برنامه که با آیتم های مختلفی همچون سخنرانی، 
نمایش، نمایشگاه گل و کارگاه های کودک از قبیل 
رنگ آمیزی گلدان و کاردســتی همراه شده، قرار 
اســت ۲7 نهال به یاد شــهدای حادثه تروریستی 

زاهدان کاشته شود.

با هر نهال، امید تازه ای در دل شهر می کاریم

رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان در مراسم 
افتتاحیه هفته تجاری و فرهنگی مسقط در حضور 50سرمایه گذار 
عمانی با اشاره به نقش شهرها در گســترش دیپلماسی عمومی 
اظهار کرد: شورای اسالمی شهر اصفهان در این راستا برنامه ای را 
برای توسعه روابط شهر اصفهان با شهرهای بزرگی همچون مسقط 
تدارک دیده است.کوروش خسروی افزود: تالش شورای اسالمی 
شهر اصفهان بر آن اســت تا درگیر پروتکل های دست و پا گیر و 

رسمی نشود و فارغ از بسیاری گرفتاری ها و مسائل، روابط شهر 
اصفهان را با شهرهای دیگر توسعه دهد.

رییس مرکز پژوهش های شورای اســالمی شهر اصفهان خاطر 
نشان کرد: امروز میهمانانی از کشــور عمان و عراق داشته ایم و 
در ماه های آینده نیز شــاهد حضور ســرمایه گذاران،  مدیران و 
سرمایه گذارانی از شیان چین، میالن ایتالیا، فرایبورگ ایتالیا و 
نجف عراق خواهیم بود تا روابط اقتصادی و فرهنگی خود را با آنها 

گسترش دهیم.خسروی با تاکید بر پیشــبرد این رویه به وسیله 
بخش خصوصی افــزود: این مهم موجب پایداری و توســعه این 
فعالیت و همکاری ها فارغ از وابستگی به مدیران دولتی می شود.

وی در پایان از برگزار کنندگان این مراسم تشکر و ابراز امیدواری 
کرد، روابط شهر مسقط و اصفهان بیشــتر از قبل گسترش پیدا 
 کند و شــرایط برای اجرای این مهم در رویدادهای بعدی فراهم

  شود.

رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر:
شهرها نقش موثری در توسعه دیپلماسی عمومی دارند

 برنامه های ویژه شهرداری اصفهان برای بزرگداشت روز درختکاری؛ 

در نشست سی و یکم راهبردهای شهرسازی؛
رویکردهای »بازآفرینی و مدیریت شهری« بررسی می شود

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: در ادامه سلسله نشست راهبردهای شهرسازی و معماری، با 
توجه به ضرورت و اهمیت موضوع، سی و یکمین نشست به »بازآفرینی و مدیریت شهری« اختصاص یافته چرا که 
بازآفرینی شهری یکی از موضوعات مهم مدیریت شهری محسوب می شود که به دنبال رفع مشکالت فرسودگی 
شهری از طریق بهسازی مناطق محروم و در حال اضمحالل در شهرهاست.سید احمد حسینی نیا گفت: رویکرد 
بازآفرینی شهری فقط به باززنده سازی مناطق متروکه نمی پردازد، بلکه با مباحث گسترده  تری همچون اقتصاد 
رقابتی و کیفیت زندگی به خصوص برای کسانی که در محالت فقیرنشین زندگی می  کنند، سروکار دارد.سی و 
یکمین نشست از سلسله نشست راهبردهای شهرسازی و معماری با موضوع »بازآفرینی و مدیریت شهری« با 

سخنرانی »دکتر عباس آخوندی«  امروز برگزار می شود.

معاون عمران شهری شهردار اصفهان خبر داد:
بهره برداری از بخش شرقی حلقه حفاظتی شهر تا پایان سال ۹۹

معاون عمران شهری شــهردار اصفهان افزود: شــهرداری اصفهان با احداث تقاطع غیر همسطح در بزرگراه 
شهید اردستانی و تکمیل ادامه بلوار فرزانگان تا نیمه دوم سال ۹8 در صدد است ترافیک شمال شهر اصفهان 

را حل کند.
ایرج مظفر تاکید کرد: شهرداری اصفهان در صدد است احداث سازه پل که در حال حاضر هفت درصد از برنامه 
زمان بندی جلوتر اســت، همچنین ادامه بلوار فرزانگان را در نیمه دوم ۹8 به بهره برداری برساند.وی با بیان 
اینکه تا سال ۹۹ ادامه مسیر حلقه حفاظتی، حدفاصل بزرگراه شهید اردستانی تا کارخانه قند احداث خواهد 
شد، گفت: عملیات احداث تقاطع کارخانه قند اوایل سال آینده آغاز می شود و در این راستا در تالش هستیم 
تا پایان سال ۹۹ ، بخش شرقی حلقه حفاظتی شهر را تکمیل کنیم تا شرق اصفهان از ترافیک نجات پیدا کند.

سامانه شــفافیت و شــهروندمداری شهرداری 
اصفهان با موضوع شفافیت در بخش های قوانین 
و مصوبات، آمار و بودجه، لیست پروژه ها، مناقصه 
و مزایده هــا و ... در حضور شــهردار اصفهان، 
معاونان و مدیران مناطق شهرداری رونمایی شد.

محمد شریف شاهی، مشاور شهردار 
در امور شــفافیت و مبارزه با فســاد 
در ایــن جلســه دو اولویــت مهم 
شهردار اصفهان را از ابتدای ورود به 
شهرداری ارتقای حقوق شهروندی و 
شفافیت عنوان کرد و گفت: اجرای 
قانون انتشــار و دسترســی آزاد به 
اطالعات و ارتقای اســتانداردهای 

شــفافیت در شــهرداری اصفهان از نخستین 
دستورهای شــهردار اصفهان بود که پیرو این 
موضوع انتظار مــی رفت کار آســانی در پیش 
داشته باشــیم؛ اما زمانی که وارد میدان شدیم 
با مشکالت بســیاری مواجه شدیم. وی با اشاره 
به بخش های سامانه شفافیت و شهروندمداری 
شــهرداری اصفهان تصریح کرد: این سامانه بر 
اساس اســتانداردهایی که نهادهای عمومی و 
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات مشخص 
کرده اند، بنا گذاشته شده تا اطالعات اصلی که 
براساس استانداردها بوده و مورد نیاز شهروندان 
اســت را جمع آوری کنیم، با ایــن رویکرد که 
اطالعات غیرضــروری که شــهروندان را دچار 

سردرگمی می کند در اولویت قرار نگیرد.

وی با بیان اینکــه از جمله اســتانداردهای هر 
ســازمان و نهاد عمومی این اســت که قوانین و 
مقرراتی که بر اســاس آن عمل مــی کند را در 
اختیار شــهروندان قرار دهد، اظهــار کرد: این 
اطالعات در شــهرداری پراکنــده بود که جمع 

آوری و مستندسازی شد،  همچنین در قالب یک 
تفاه منامه اجازه داده شد از طریق لینک مستقیم 
به ســامانه قوانین و مقــررات معاونت حقوقی 

ریاست جمهوری متصل شویم. 
مشاور شهردار در امور شفافیت و مبارزه با فساد 
با بیان اینکه خاصیت این سامانه کم خطا بودن و 
به روز بودن قوانین و مقررات در آن است، تصریح 
کرد: برخی از مصوبات و مقــررات مانند برنامه 
های راهبردی در شهرداری وجود داشت که در 
اختیار شهروندان نبود، اما هم اکنون در سامانه 
بارگذاری شده اســت،  این برنامه ها هم ارزش 
سندی داشته، هم سابقه یک شهر را نشان داده 
و هم تحول و تغییرات یک شهر را در معرض دید 

عموم قرار می دهد.

با حضور شهردار اصفهان صورت گرفت؛
 رونمایی سامانه شفافیت و شهروندمداری شهرداری 

جانشــین رییس ســتاد اجرایی خدمات سفر 
شهر اصفهان در هفتمین جلســه برنامه ریزی 
و هماهنگی ســتاد اجرایی خدمات سفر شهر 
اصفهان بــا بیان اینکه مجموعه ســازمان های 
خدماتی شــهرداری اصفهان بــه دنبال ایجاد 

فضایی پویا و سرزنده در شهر اصفهان و در ایام 
نوروز هســتند، اظهار کرد: کمیته های مختلف 
در ستاد اجرایی خدمات ســفر شهر اصفهان با 
همکاری یکدیگر و در تعامل با دســتگاه های 
اجرایی دیگر در ســطح اســتان در تالشند تا 
لحظات با نشاطی را برای مسافران و همشهریان 

رقم بزنند.
حسین امیری با اشــاره به فعالیت کمیته های 
دهگانه در ســتاد مرکزی افــزود: کمیته های 
ستاد خدمات ســفر شــهر اصفهان با حداکثر 
توان و با استفاده از تمامی ظرفیت های موجود 
به دنبال رقم زدن اوقاتی خوش برای مسافران 
و شــهروندان شــهر اصفهان هستند.جانشین 
رییس ستاد اجرایی خدمات سفر شهر اصفهان 

فعالیت های کمیته قضائی و انتظامی را بســیار 
مهم دانست و گفت: امنیت و حفظ جان و مال از 
دغدغه های مهم مسافران و ستاد خدمات سفر 
اســت و به همین منظور با هماهنگی و تعامل 
با نیروی انتظامی و دســتگاه قضائی تمهیدات 
الزم در نظــر گرفته شــده تا مردم 
 در کمال آرامش از ســفر خود لذت 

ببرند.
امیری با اشــاره بــه اینکه عملیات 
اجرایی ستاد به طور رسمی از تاریخ 
۲8 اســفند آغاز خواهد شد، گفت: 
این احتمال می رود که در چهار روز 
پایانی سال و قبل از شروع تعطیالت 
شاهد حضور مسافر در اصفهان باشیم، به همین 
منظور باغ فدک و برخی از ســتادهای هدایت 
و اسکان از ۲۳ اســفند به طور غیررسمی و به 
منظور رفاه حال مسافران فعالیت  های خود را 

آغاز می کنند.
وی در ادامه پیرامــون فعالیت کمیته هدایت و 
اسکان اظهار کرد: در پنج ورودی شهر اصفهان 
یعنی در چهار طرف شهر ســتادهای هدایت و 
اسکان به استقبال مســافران خواهند رفت و با 
هماهنگی شهرهای همسایه اصفهان به دنبال 
مدیریت اسکان مسافران هستیم؛آماده سازی 
سالن های ورزشی در سطح شــهر اصفهان در 
حال انجام اســت تا در صورت نیاز و لزوم مورد 

استفاده مسافران قرار گیرد.

جانشین رییس ستاد اجرایی خدمات سفر شهر اصفهان خبر داد:
آغاز عملیات اجرایی ستاد خدمات سفر از ۲۸ اسفندماه

برگزاری مسابقه » باغ شهر تاریخی 
من« از دیگر برنامه سازمان پارک ها 
و فضای سبز شهرداری اصفهان 
به مناسبت هفته درختکاری است
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یادداشت

شنا کردن در برابر جریان:شنا کردن موافق جریان همیشه 
آسان تر است؛ اما این کار تو را به جایی می کشاند که بقیه می روند. 

این کار تنها نتایج مشابهی مانند دیگران دارد. 
این مسئله تعدادی از موانع را در مســیر کسانی قرار می دهد 
که به دنبال تالش برای عظمت خود با حرکت در برابر جریان 
هستند. مردم به سادگی توسط کسانی که عقاید رایج را به چالش 
می کشند، احساس خطر می کنند. در عین حال، جامعه بسیاری 
از کســانی را پاداش می دهد که موفق بــه مقابله با این جریان 
شده اند.این شجاعت را داشته باشید که تصمیماتی بگیرید که 
مخالف عقایدتان هستند. اگر در طبیعت شماست که این کار را 
بکنید، در برابر جریان شنا کنید. فعالیت هایی را که با قدرت و 

استعداد ذاتی شما همخوانی دارند، دنبال کنید.
نداشتن برنامه ریزی: اگر برنامه مناســب نداشته باشید، 
احتمال موفقیت در زندگی کمتر است. مهم نیست که برنامه 
ناقص است یا اگر اوضاع دقیقا آنطور که برنامه ریزی شده است 
پیش نرود. تنها چیزی که اهمیت دارد این است که یک برنامه 
دارید. این کار به شما کمک می کند تمام فعالیت های خود را به 
یک جهت هدایت کنید. بدون یک برنامه روشن، به احتمال زیاد 
به سمت چپ، راست، جلو و عقب می روید، اما هرگز به اهداف 
خود نزدیک نخواهید شد. اهمیت برنامه ریزی توسط تحقیقات 
علمی مورد حمایت قرار می گیرد که تاکید می کند که اگر آن ها 

طرحی را ایجاد کنند احتمال شکست آن ها کمتر است.
ترس از شکست:ترس از شکســت ما را تهدیــد می کند. از 
شکست نترسید. از نداشتن شهامت برای امتحان کردن نترسید. 
مهم اســت که بدانید ترس از شکســت یک مانع بزرگ در راه 
موفقیت اســت. با غلبه بر آن می توانید گامــی مهم در جهت 
درست بردارید. پیشرفت تنها با برداشتن یک گام پس از دیگری 

می تواند انجام شود.
زیاده خواهی: تعداد زیادی از مردم آرزوی رسیدن به بهترین 
چیز ها را دارند. آن ها خودشان را به طور باور نکردنی به چالش 

می کشند. در نتیجه، به دلیل فقدان نتایج دلسرد می شوند.
عدم اعتقاد به خودتان:هوش و استعداد لزوما چیزی نیست 
که افراد موفق را از افراد ناموفق جدا می کند. تفاوت عمده در این 
واقعیت نهفته اســت که افراد موفق به خودشان اعتماد دارند. 
آن ها بر این باورند که می توانند اهدافی که خود تعیین می کنند 
را به دســت آورند. به توانایی خود برای یافتــن راه حلی برای 

چالش هایی که با آن مواجه هستند، اعتماد دارند.
اعتقاد قوی به توانایی درک موارد، آن ها را تشــویق می کند تا 
فرصت هایی را به دســت آورند که در ابتدا برای مقابله با آن ها 
بیش از حد بزرگ به نظر می رسد. افراد موفق درک می کنند که 
اگر به طور کامل متقاعد نشده باشند هیچ چیز برایشان کارساز 

نخواهد بود.
نداشتن فروتنی: با وجود محبوبیت بسیاری از افراد، فروتنی 
توسط افراد موفق به عنوان کلیدی مهم برای موفقیت در نظر 
گرفته می شود. برخی حتی آن را برای موفقیت در نظر می گیرند. 
همانطور که مشــخص می شــود، افراد فروتن به احتمال زیاد 
مجریان برجسته ای خواهند داشــت، همانطور که تحقیقات 
علمی نشــان می دهند؛اما مزایای دیگری هــم وجود دارد که 
متواضع بودن را نشان می دهد. این به شما کمک می کند کمتر 
در مورد خودتان فکر کنید )نباید با فکر کردن به خودتان اشتباه 
کنید(. تواضع و فروتنی کمک می کند که نقاط قوت، ضعف و 
محدودیت های خود را ارزیابی کنید؛ اما این کار به شما کمک 
خواهد کرد تا درک کنید چیز های زیادی وجود دارد که شــما 

نمی دانید.

چرا بعضی از افراد در زندگی موفق نمی شوند )2(

مهسا احمدی

عکس روز

دوخط کتاب

مهربانی هستند؛ خودشان را 
با مردها مقایســه نمی کنند 
یا با ســایر زن ها نمی جنگند، 
بلکــه همــه  انســان ها را 
همان طــور کــه هســتند، 
در  همــواره  و  می بیننــد 
جســت و جوی زندگی بهتر و 

عشق پایدار هستند.

»زن  ایده آل«
ماری  فرلئو

چطور یک زن ایده آل 
باشیم؟

دنیا به زن هــای مقــاوم  نیاز 
دارد؛ زن هایی کــه بی توجه 
بــه محیــط پیرامون شــان، 
مشتاق، ســرزنده و پرانرژی 
کــه  زن هایــی  هســتند؛ 
از گفتــن حقیقــت یــا بیــان 
اعتقادات شــان نمی ترســند؛ 
سرشار از استعداد، عاطفه و 

یک جوان ایتالیایی، به عنوان پروژه هنری، یک سوزن را در انبار کاه انداخت 
و با کنار زدن دانه به دانه پرهای کاه بعد از 48 ساعت فعالیت سخت توانست 

آن را پیدا کند. 
»اسون ساکسالبر« این فرآیند خسته کننده را به مدت دو روز در گالری هنر 
معاصر کاخ توکیو در پاریس انجام داد. این جوان قبل از این هم فعالیت های 
عجیب و مشابهی داشته است، از جمله خوردن قارچ سمی، حبس کردن 
خود در یک اتاق به مدت 24 ساعت به همراه یک گاو و اره کردن شاخه های 

درخت در حالی که خود روی آن قرار داشت!

رکوردزنی های عجیب یک جوان ایتالیایی!

محققان به تازگی اولین شواهدی از وجود یک سیستم آب زیرزمینی در اعماق 
مریخ را کشف کرده اند.این شواهد حاکی از آن است که این آب های زیرزمینی 
نقشی کلیدی در نشانه های وجود حیات در این سیاره ایفا می کنند.این یافته ها 
که توسط مارس اکسسپرس به دســت آمده است، نشان می دهد ویژگی های 
این سیستم آب زیرزمینی حاکی از آن است که دهانه های عمیق آتشفشانی 
در عمق مریخ توسط آب به وجود آمده اند.»فرانسیسکو سلز« رهبر این پروژه 
تحقیقاتی از دانشگاه»اوترخت« هلند اظهار کرد، سیاره مریخ در اوایل یک کره 

دارای آب بوده است. 

شناسایی شواهد وجود آب زیرزمینی در مریخ

عجیب ترین مسروقه های جهان)2(
زنبور عسل:ممکن است در زندگی تان از زنبورها متنفر بوده و یا احساسی نسبت به آنها نداشته باشید، تا وقتی که بدانید زنبورها در حال 
انقراض هستند. بعد با خود فکر می کنید: خب حاال که زنبورها دارند منقرض می شوند، من آنها را دوست دارم، مراقب زنبورها باشید! اما 
وقتی بدانید که زنبورهای عسل مثل خیلی موجودات و اشیای دیگر قابل سرقت هستند دل تان به حال آنها خواهد سوخت. در کالیفرنیا 

درختان بادام زیادی وجود دارد. این درختان برای گرده افشانی به زنبورها احتیاج دارند.
 به همین خاطر کشاورزها هر سال از سراسر این کشور تعداد زیادی زنبور وارد می کنند، در واقع 2.۵ میلیون کلونی زنبورها هر سال به 

کالیفرنیا می آیند تا چند هفته گرده افشانی شکوفه های بادام را انجام دهند. 
در ژانویه سال 2۰۱۷ میالدی، 488 جعبه کندوی عســل در صبح یکی از روزها غیب شد. این یعنی ۵۰ میلیون زنبور در یک چشم بر 
هم زدنی گم شدند. بی شــک دزدها با تجهیزات کامل از جمله کامیون تک محور و لیفتراک عملیات سرقت را پیش برده بودند. دزدها 
عملیات مشابهی با سرقت ۷۰۰ جعبه با قیمتی معادل دو میلیون دالر را هم انجام داده بودند. پلیس پس از چندماه مردی به نام )پاول 
 تورتینو( را دستگیر کرد که انبار قدیمی او پر از جعبه های زنبور عسل بود. او قصد داشت با زدن عالمت تجاری خاص خود جعبه ها را

 صادر کند. تقسیم کندوها و تفکیک آنها با اهمال انجام شده بود با این حال خیلی از کندوها هنوز سر جای شان بودند.
سرقت مزرعه انگور: ســرقت یک تاکستان به طور کامل شــاید بعید و دور از ذهن به نظر رسد. ســارقان در آلمان ۱۵۰۰ کیلوگرم 
انگور را به ســرقت بردند. آن ها با ابزارهای حرفه ای چیدن، این حجم از انگور را دزدیدند. این باغ انگور در کنار یک پارکینگ بود؛ اما 
 چون دزدها با تجهیزات کامل بودند و کســی به آنها شک نکرد. در فرانســه دزدها ۳۰ تن انگور را در یک شب و ۷ تن را در شبی دیگر

 به سرقت بردند. 
در ایالت ویرجینیا 2.۵ تن انگور به ســرقت برده شــد. صاحب مزرعه می گفت ۶ تا 8 تن حدود ۶ ســاعت بایــد کار کنند تا بتوانند 
 یک دور محصول را بچینند. شــش محصول در یک شــب از او به ســرقت رفته بود، یعنــی اینکه عملیــات دزدی خیلی جدی بوده

 است.

وبگردی

در  شــمال غربی توکیو شــهر»چیچیبو« قرار دارد. در این شهر موزه معروف 
چینسکیکان نیز وجود دارد که در آن سنگ های جالبی به نمایش در آمده اند.

چینسکیکان به معنای »سالن سنگ های کنجکاو« است و دارای یک هزار و 
۷۰۰ نمونه سنگ است که تعداد ۹۰۰ سنگ از آنها به چهره انسان ها شباهت 
دارند. برخی از این سنگ ها حتی به شــخصیت افراد مشهور شباهت دارند.

این موزه توسط »شــوزو هایاما« که مدت ۵۰ سال انواع سنگ های عجیب را 
جمع آوری می کرد راه افتاده است.

موزه عجیبی که ویترین سنگ های عجیب است!

شبکه جوانان رضوی از پویاترین 
شبکه های مردمی کشور است

میالد شعیبی، دبیر شبکه جوانان رضوی کشوراظهار کرد: شبکه 
جوانان رضوی طی ۱۱ سال گذشــته با عنایت امام رضا )ع( آغاز 
به کار کرد. این شبکه با عملیات جشــن های مردمی »زیر سایه 
خورشــید« که با همکاری آســتان قدس رضوی انجام شد و با 
کمک های مردمی توانست قریب به کمتر از دوسال، فعالیت های 
خود را به سراسر کشور برســاند و در ۳۱ استان کشور دفتر رابط 
داشته باشد. اکنون پس از یازده سال فعالیت شبکه جوانان رضوی 
به عنوان بزرگ ترین شبکه مردمی توسط گروه های مردمی برای 
آن تصمیم گیری می شود. از ابتدای کار تا هم اکنون شبکه جوانان 
رضوی به عنوان یکی از بازوهای ارتباطات مردمی جوانان آستان 
قدس بود که فعالیت و عملیات مختلفی را باهمکاری آستان قدس 

انجام داده است.
وی افزود: با همکاری این شــبکه و موسسه جوانان آستان قدس 
رضوی، جشــن های مردمی زیر ســایه خورشــید انجام شد که 
گستره فعالیت آن در دوره تولیت جدید آستان قدس رضوی که 
فعالیت های آستان قدس افزایش یافت، رشد کرد و پل ارتباطی 
آستان قدس با استان ها، همین شبکه های جوانان رضوی بودند که 

فعالیت های خود را در استان ها انجام می دادند. 

راض بابا
چاپ دوم »راض بابا« روایت زندگی شهیده راضیه کشاورز، دختری 
که در سن ۱۶ سالگی آسمانی شد توسط انتشارات شهید کاظمی 
منتشر شد. »راِض بابا« روایت شــخصیت دختری نوجوان است. 
دختری که تمام تالشش را به کار می بندد تا در زندگی اول باشد. در 
شانزدهمین بهار عمرش حادثه ای رخ می دهد و او را در رسیدن به 
خواسته اش کمک می کند. انفجاری که در سال ۱۳8۷ در حسینیه 

سیدالشهدای شیراز رخ داد، نقطه اوج زندگی او را رقم زد.
شهید راضیه کشاورز، ۱۱ شــهریور ۱۳۷۱ در ظهر گرم تابستانی 
هم زمان با نوای ملکوتی اذان ظهر در مرودشت شیراز به دنیا آمد. 
والدینش به خاطر ارادتی که به خانم فاطمه زهرا )سالم ا... علیها( 
داشــتند نام راضیه را برایش برگزیدند. روزها یکی پس از دیگری 
سپری می شدند. راضیه بزرگ تر می شد و با وجودش شور و نشاط 
مضاعفی به خانه می بخشید. از همان کودکی روحیه ای شاداب و 
پرشور و نشاط داشت و لطافت و مهربانی اش به وضوح در برخورد 
با اطرافیان آشکار بود. راضیه تا قبل از بهار ۱۶ سالگیش موقعیت 
های چشمگیری را در زمینه ورزش کاراته، مسابقات قرآن و درس و 
تحصیل کسب کرد. بعد از انفجار در حسینه سیدالشهداء) ع( شیراز 
۱8 روز در کما بود، دقیقا با پهلویی پاره شده و ۱8 روز خس خس 

نفس  های دردناک و ...

با بیانیه گام دوم، برخورد شعاری نشود
 حجت االسالم و المسلمین محمد قمی، رییس سازمان تبلیغات 
اسالمی در گردهمایی مدیران فرهنگی و مسئوالن طرح و برنامه 
ادارات کل تبلیغات اسالمی گفت: ما باید درقبال آفاق تمدنی که 
پیش روی این نهضت و انقالب است و محورهای محتوایی بیانیه 
گام دوم خود را موظف و ملتزم بدانیم تــا با این بیانیه برخورد 

شعاری نشود.
وی افزود: ســازمان تبلیغات اســالمی می بایســت در قبال 
چشم انداز چشم نواز تمدنی که پیش روی انقالب اسالمی ایران 
است و ان شاءا... به ســمت آن حرکت می کنیم؛ خود را موظف 
بداند. باید مشخص شود که سازمان برای این افق های تمدنی 
پیش روی انقالب چه کاری انجام می دهد.حجت االســالم و 
المسلمین محمد قمی عنوان داشــت: یکی از مواردی که باید 
به طور ویژه به آن پرداخته شود، پیام تبلیغی سازمان تبلیغات 
اسالمی است. باید مشخص شــود این سازمان چه حرف نویی 
برای امروز این جامعه، مردم و جوانان دارد. عضو شورای عالی 
انقالب فرهنگی تصریح کرد: امروز در سازمان تبلیغات اسالمی 
باید به الگوی اسالمی ایرانی پیشــرفت به طور ویژه بپردازیم. 
انقالب اسالمی یک مصاف؛ نبرد، هجوم و کارزار بزرگ تمدنی را 

شروع کرده است و یک مبارزه سخت را در پیش دارد.

دیدگاهخبرکتاب

مازندران قطب 
دانه های روغنی 

در ایران
امســال بیش از 25 هزار 
هکتــار از زمین هــای 
مازنــدران به کشــت 
دانه های روغنی »کلزا« 
اختصــاص دارد کــه 
کشاورزان مازندرانی آن 
را در فصل پاییز کشت و 
در اردیبهشت برداشت 

می کنند. 

اینستاگردی

بچه داری استاد در کالس درس 

شب خوش »مهران رجبی« در کنسرت »علی زندوکیلی«

 »لیال اوتادی«
 به دیدار جناب خان آمد

صفحه اینستاگرامی تبیان آنالین با انتشار 
تصویر یک استاد دانشگاه در خارج ازکشور 
نوشت:دانشــجویی که برای نگهــداری از 
فرزندش کســی را نداشــته، او را با خود به 
کالس درس می برد، اســتاد نیز برای اینکه 
مادر نوزاد بتواند راحت تر یادداشت برداری 
کند، خودش مسئولیت نگهداری از نوزاد را 

در طول مدت کالس به عهده می گیرد.

مهران رجبــی با انتشــار این عکس 
نوشت: چه شب خوبی بود امشب که به 
کنسرت علی آقای زند وکیلی اومدیم 
و انقدر خــوب بود که نگــوووو. جای 
همتون خالی. با آرزوی سالمتی همه 
شــما که خواننده این پست هستید و 

علی زند وکیلی عزیرم. یا حق.

 لیال اوتادی با گذاشتن این استوری از 
دیدارش با جناب خان خبر داد.

پدرام کریمی با انتشــار این عکس نوشت: 
وقتی زندگی صد دلیل بــرای گریه کردن 
به شما نشان می دهد، شما هزار دلیل برای 

خندیدن به آن نشان دهید.

هزار دلیل »پدرام کریمی« برای خندیدن
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