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  مسئله استان سی و دوم 
  آیا تقسیم استان اصفهان وضعیت کاشان را بهتر می کند؟  

   فرآورده های خوکی در ایران چه می کنند؟  

در اصفهان خبری از خوک ها نیست! مساله استان سی و دوم
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مراقب حراج های اينترنتی 
نوروزی باشيد

رییس پلیس فتای استان اصفهان:
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وقتی تاج و دوستان مشغول استراحت 
هستند؛

»زيدان« پريد!

 وجود ۳۰ وقف قرآنی
 در استان اصفهان

 مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان  
خبر داد:

7

جانشین رییس ستاد اجرایی خدمات سفر شهر اصفهان خبر داد:

 آغاز ارائه خدمات به مسافران اصفهان 
از 28 اسفند

جانشین رییس ستاد اجرایی خدمات سفر شهر اصفهان در نشست مطبوعاتی با 
خبرنگاران  با اشاره به اینکه مجموعه سازمان های خدماتی شهرداری اصفهان به 
دنبال ایجاد فضایی پویا و سرزنده در شهر اصفهان و در ایام نوروز هستند، اظهار داشت: کمیته های 
مختلف در ستاد اجرایی خدمات سفر شهر اصفهان با همکاری یکدیگر و در تعامل با دستگاه های 

صفحه   7اجرایی دیگر در سطح استان در تالش  هستند تا لحظات...

گالری دیدار
نمایش فروش ساالنه گالری

17 الی 24 اسفند

کنسرت گروه سون 
26 اسفند

سالن سیتی سنتر

 روز جهاني لكيه ؛
 امروز می خوایم  آاگهيمون رو   

 در مورد لكيه ها باال ببریم  
 و رفتارهای خطرساز   برای

 لكيه ها را اکهش بدیم!
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علیرضا کریمیان

طی روزهای گذشته عباسعلی کدخدایی، سخنگوی 
شــورای نگهبان اعالم کرد که مجمع تشــخیص 
مصلحت برخی از ایرادات را بــه مصوبه بودجه ای 
مجلس عنــوان کرده کــه آنها را عینــا به مجلس 
انتقال داده ایم. این موضوع روز گذشته و در جریان 
برگزاری جلسه علنی مجلس مورد اعتراض برخی از 
نمایندگان قرار گرفت.علی مطهری در جلسه علنی 
روز گذشــته و در جریان بررســی ایرادات شورای 
نگهبان بــه مصوبات الیحه بودجه ســال ۹۸ طی 
تذکری اظهار کرد: یکی از اصالحاتی که کمیسیون 
تلفیق در الیحه بودجه اعمال کرده به دنبال ایرادی 
است که مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته در 
حالی که ما معتقدیم مجمــع نمی تواند به مصوبه 
مجلس ایراد بگیرد و مانند شــورای نگهبان بگوید 
که باید مصوبه را اصــالح کنیــد.وی اضافه کرد: 
مجمع تشخیص می تواند در جریان تصویب طرح 
و الیحه نظر بدهد و کمیســیون و یا صحن مجلس 
نظر مجمع را اعمال کند؛ اما این که بعد از تصویب 
طرحــی در مجلس مثل شــورای نگهبان بخواهد 
مصوبه ای اصالح شــود خالف اصــل ۱۱۲ قانون 
اساسی است و مجلس نباید وارد این موضوع شود.

نایب رییس مجلس یادآور شد: »اگر این رویه باب 
شــود ما دو شــورای نگهبان خواهیم داشت و این 
برای آینده خطرناک است. اگر شورای نگهبان نظر 
مجمع را بررسی و همان ایراد را وارد کند ما این را 
قبول داریم«. در مقابل این اعتــراض اما برخی از 

نمایندگان موافق معتقدند این ایرادات از شــورای 
نگهبان فرستاده شده و ما هم جواب شورای نگهبان 
را می دهیم و البته اصرار بر مصوبه باعث می شود آن 
مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شود. در 
همین باره برخی از رسانه ها و چهره های سیاسی 
از فقدان وجاهــت قانونی ورود مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام به بررسی این لوایح پیش از بررسی 
در شورای نگهبان و ارجاع آن به مجمع سخن می 
گویند، البته مجمع نظر دیگری دارد و معتقد است بر 
اساس اختیارات رهبری این حق را دارد که مصوبه را 
بررسی و ایرادات آن را متذکر شود. رهبر انقالب در 
جریان صدور حکم برای اعضای دور جدید مجمع 

تشخیص مصلحت نظام در ۲3 مرداد سال گذشته، 
»سامان بخشیدن به مجموعه  سیاست های کلی و 
بازنگری در عناوین و نیز در فرآیند تعیین و تنظیم 
آن، سامان بخشیدن به مســئله  نظارت بر اجرای 
سیاست ها و سازوکار الزم برای ارزیابی کارآمدی و 
اثربخشی سیاســت ها« را از موضوعات مهم و مورد 
نیاز در مجمع تشخیص خواندند و از آن به »ضرورت 
تغییرات در ساختار و محتوا« یاد کردند. بر همین 
اساس در دی ماه سال گذشته، هیئت عالی نظارت 
مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور نظارت بر 
حسن اجرای سیاست های کلی نظام، ابالغ شده از 
سوی رهبر معظم انقالب تشکیل شد و اعضای آن 

انتخاب شــدند که البته هیئت عالی مذکور با رای 
اعضای مجمع تشــخیص مصلحت نظام برگزیده 
شــدند. هیئت عالی نظارت مرکب از این ۱5 تن به 
منظور اعمال نظارت بر حسن اجرای سیاست های 
کلی نظام تشکیل شــده و از جمله روال های این 
هیئت، بررســی انطباق و مغایرت نداشتن طرح ها 
و لوایح با سیاســت های کلی ابالغی در حوزه های 
مختلف است. بر این اساس مجمع این حق را به خود 
می دهد که لوایح را خارج از فضای مجلس بررسی 
کند. کشــمکش های مجلس و مجمع تشــخیص 
مصلحت بر سر بودجه البته به همین جا ختم نمی 
شود؛ اظهارات انتقادی دبیر مجمع در مورد کلیات 
بودجه نیز در روزهای اخیر خبرســاز شــده است. 
محســن رضایی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: 
بودجه ۹۸ را در هیئت عالی نظارت بررسی کردیم. 
دولت و مجلس نزدیک به ســه چهارم بودجه را در 
شرکت های دولتی بســته اند که در اختیار مدیران 
اســت. بخش اعظم بودجه عمومی هــم در اختیار 
دولت قرار دارد. از این مقــدار چیزی در حدود ده 
درصد عمرانی اســت. این بودجه هیچ تناســبی 
با شــرایط تحریمی و جنگ اقتصــادی ندارد؛ اوال 
صرفه جویی در آن دیده نشده است، ثانیا مشارکت 
مردمی در آن ضعیف اســت، ثالثا کســری بودجه 
۹۸ را نشان می دهد که دولت خود را به خواب زده 
است. این سخنان اگر چه دولت را خطاب قرار داده 
بود؛ اما به الیحه مــورد تصویب مجلس نیز تاخته و 
 غیر مســتقیم از عدم رضایت مجمع از این مصوبه

 خبر می دهد.

سازمان ملل در حال بررسی 
نقض تحریم های کره شمالی 

کارشناسان سازمان ملل می گویند در حال بررسی 
نقض احتمالی تحریم های اعمال شــده علیه کره 
شمالی در حدود ۲۰ کشور هستند.این نقض های 
احتمالی شــامل تهیه و تامین مخفیانه مربوط به 
انرژی اتمی در چین و داللی ســالح در ســوریه و 
»همکاری نظامی با ایران، لیبی و سودان« می شود.

گزارش ۶۶ صفحه ای کارشناسان سازمان ملل که 
به شورای امنیت ارائه شده به وجود یک خودروی 
رولز رویس فانتوم، لیموزین مرسدس بنز و لکسوس 
LX-57۰ لوکس در کره شــمالی اشــاره دارد که 
نقض ممنوعیــت واردات کاالهــای لوکس به این 
کشور محسوب می شــود. در خالصه این گزارش 
همچنین آمده که برنامه های موشکی و اتمی کره 
شــمالی همچنان در جریان اســت و رهبران این 
کشور با پراکنده کردن انجام فعالیت های موشکی 
و تاسیسات آزمایشــی خود به دنبال جلوگیری از 

حمالت غافلگیرانه هستند.

آمریکا به آلمان درباره شراکت 
با »هوآوی« هشدار داد

سفیر آمریکا در برلین، طی نامه ای به وزیر اقتصاد 
آلمان هشدار داد مشــارکت با هوآوی در راستای 
ارتقای شــبکه تلفن همــراه، به قیمــت تضعیف 
همکاری های اطالعاتی دو کشــور تمام می شود.

به ادعای آمریــکا، این اقدام همــکاری اطالعاتی 
واشــنگتن- برلین را تحت الشــعاع قرار می دهد.
گفتنی است این هشدار از سوی سفارت آمریکا و در 
قالب نامه ای به برلین ارائه شده است.آمریکا در حال 
رایزنی با متحدان خود برای تحریم هوآوی اســت 
و می  گوید این شــرکت مخاطرات امنیتی را ایجاد 
می کند. در  همین  راســتا، »ریچارد گرنل« سفیر 
آمریکا مدعی شــد که در صورت مشارکت هوآوی 
یا دیگر شرکت های چینی در پروژه اینترنت نسل 5 
آلمان، واشنگتن دیگر نمی تواند همکاری اطالعاتی 
با برلین را در سطح فعلی حفظ کند.وی در نامه خود 
خطاب به وزیر اقتصاد آلمان، مدعی شد: سیستم های 
ارتباطی امن برای همــکاری اطالعاتی- نظامی دو 

کشور ضروری هستند.

 شرط رژیم صهیونیستی
 برای رفع مشکل آب غزه

رژیم صهیونیستی موافقت خود با ایجاد منبع آبی 
در غزه برای رفع مشکل کمبود شدید آب در این 
منطقه را به برقراری آرامش کامل در غزه مشروط 
کرد. مذاکــرات جاری میان اســرائیل و جنبش 
حماس درباره برقراری آرامش در نوار غزه شامل 
ایجاد یک آب انبار بــزرگ در این منطقه با کمک 
اسرائیل جهت برطرف کردن مشکل کمبود شدید 
آب در این منطقه خواهد بود .اســرائیل موافقت 
خود با ایجاد این آب انبار را بــه برقراری آرامش 
کامل در مرزهای اراضی خــود با نوار غزه از جمله 
توقف شــلیک موشــک و پرواز بالن های آتش زا 
مشروط کرد.سازمان ملل سال گذشته گزارشی را 
منتشر کرد که در آن اعالم شد آب غزه از جمله آب 

آشامیدنی غیرقابل استفاده است.

مخالفت »پلوسی« با استیضاح 
ترامپ در شرایط کنونی

رییس مجلس نماینــدگان آمریکا در تــازه ترین 
مصاحبه خود با اســتیضاح رییس جمهــور ایالت 
متحده در شرایط فعلی مخالفت کرده است.وی در 
مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست گفت: استیضاح 
دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا در شرایط فعلی 
ارزش ندارد، مگر آنکه هر دو حزب سیاســی از این 
اقدام حمایت کنند. وی در ادامه افزود: اســتیضاح 
برای کشور آنقدر تفرقه افکنانه است که بدون اجماع 
و توافق هر دو حزب تصور نمــی کنم انجام این کار 
در شرایط کنونی درست باشــد، چرا که استیضاح 
در وضعیت فعلی کشور را دچار دو دستگی خواهد 
 کرد؛ بنابر این االن اســتیضاح رییس جمهور ارزش 

ندارد.

ایرادات مجمع تشخیص بر طرف شد رییسی جانشین 
»شاهرودی« شد

سید ابراهیم رییسی با ۴3 رای به عنوان 
نایب رییس نخســت مجلــس خبرگان 
رهبری انتخاب شد.ششــمین اجالسیه 
دوره پنجــم مجلس خبــرگان رهبری 
که صبح دیروز در محــل مجلس قدیم 
برگزار شــد، حجت االسالم و المسلمین 
سید ابراهیم رییسی با ۴3 رای به عنوان 
نایب رییس نخســت مجلــس خبرگان 
رهبری جانشین مرحوم آیت ا... هاشمی 
شاهرودی شــد.همچنین آیت ا... آملی 
الریجانی بــا ۲7 رای و آیــت ا... فاضل 
گلپایگانی با 5 رای دیگــر کاندیداهای 
نایب رییسی نخســت مجلس خبرگان 

رهبری بودند.

 مخالفت مجلس
 با امکان عزل نمایندگان

نمایندگان مجلس شــورای اســالمی با 
امکان عزل نمایندگان با حکم دیوان عالی 
کشور در صورت از دســت دادن شرایط 
نمایندگی در طول دوره مجلس شورای 
اســالمی مخالفــت کردند.نمایندگان 
مجلس شورای اســالمی در جلسه علنی 
روز گذشته مجلس ماده ۶۴ طرح اصالح 
موادی از قانون انتخابات مجلس شورای 
اســالمی را بررســی کرده و آن را حذف 
کردند.براســاس این ماده در صورتی که 
شــرایط نمایندگی هر یک از نمایندگان 
مجلس شــورای اســالمی در طول دوره 
نمایندگی با اعالم هیئت نظارت بر رفتار 
نمایندگان زائل می شــد بــا حکم دیوان 

عالی کشور از نمایندگی عزل می شدند.

طی نامه ای به مجلس صورت 
گرفت؛

۷ ایراد مجدد شورای 
نگهبان به الیحه بودجه ۹۸

شــورای نگهبان طی نامه ای به مجلس 
شورای اسالمی اعالم کرد که طی 7 بند 
که شامل ۱۲ مورد است، به الیحه بودجه 
سال ۹۸ کل کشــور ایراد گرفته است.
الزم به ذکر اســت، ایرادات هیئت عالی 
نظارت مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
همچنان باقی اســت و رفع نشده است. 
بر این اساس کمیسیون تلفیق در جهت 

رفع این ایرادات تشکیل جلسه داد.

ادعای عجیب آمریکا در 
مورد سفر روحانی به عراق

نماینده رییس جمهور آمریــکا در امور 
ایران در واکنش به سفر روحانی به بغداد 
مدعی شد که ایران می خواهد عراق را به 
یکی از استان های خود بدل کند. »برایان 
هوک« نماینده رییس جمهــور آمریکا 
در امور ایران در واکنشــی خشم آلود به 
ســفر »حســن روحانی« رییس جمهور 
ایران به عراق، مدعی شــد که جمهوری 
اســالمی می خواهد عراق را بــه یکی از 
اســتان های ایران تبدیل کند. وی که با 
شبکه عرب زبان »الحره« وابسته به دولت 
آمریکا صحبــت می کرد، گفــت: »فکر 
می کنم هدف نهایی ایران این اســت که 
عراق را به یک استان ایران تبدیل کند... 
اگر بحث امنیت، حاکمیت و ثبات عراق 

مطرح است، ایران پاسخ آن نیست.«
دولت آمریکا از ماه ها پیش عراق را برای 
کاهش روابط تجاری و سیاســی با ایران 
تحت فشــار قرار داده اســت. واشنگتن 
همچنیــن تالش زیادی کــرده تا بغداد 
را از واردات انرژی از ایــران بازدارد؛ اما 
مقام های عراقی این خواســته آمریکا را 

رد کرده اند.

ابراهیم رییسی
رییس قوه قضائیه: 

رییس مجلس خبــرگان رهبری، اظهــار کرد: در 
چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی باید 
ســر بر خاک بگذاریم و ســجده شــکر کنیم که 
این انقالب را در طــول تمام این ســال ها از همه 
توطئه های دشمنان و کارشــکنی آنان حفظ کرد. 
دشــمنان برای ما مشکالت سیاســی، اقتصادی 
و فرهنگی ایجــاد کردند و هرچه توانســتند علیه 
 این انقــالب انجام دادنــد، اما خدا ایــن انقالب را 
حفظ کرد. آیت ا... جنتی گفــت: از این مردم باید 
تشــکر کنیم و مســئوالن هرچه می توانند برای 
رفــاه آنان و رفــع مشکالت شــان انجــام دهند، 
برای مردمی که در بــرف و باران امســال در این 
راهپیمایی شرکت کردند.رییس مجلس خبرگان 
رهبری تاکیــد کرد: این ســنت مــژده پیروزی 
نهایی را می دهد و در کنار این قضیه ایســتادگی 
و مقاومت و شهید دادن می خواهد نه اینکه مفت 
 و مجانی و بــدون غرامت دادن بتــوان به پیروزی

 رسید.

 مفت و مجانی 
 نمی توان به پیروزی رسید

رییس مجلس خبرگان رهبری: 

کافه سیاست

عکس  روز 

گرامیداشت آیت ا... مؤمن 
در مجلس خبرگان رهبری

انقالبی گری با افراد پیر محقق نمی شود

پیشنهاد سردبیر:

رییس جدید قــوه قضائیه، با بیــان اینکه در 
برخورد با فســاد خط قرمزی وجــود ندارد، 
اظهار کرد: تنها خط قرمــز در این خصوص، 
بی استناد سخن گفتن و بی استناد عمل کردن، 
اســت. من در دوره ریاست ســازمان بازرسی 
کل کشور نیز تاکید داشــتم که در پیگیری و 
نظارت بر عملکرد ســازمان ها هیچ جا تابلوی 
ورود ممنوع وجود نــدارد؛ فقط نباید حرف یا 
عمل ما غیرمستند باشــد، چرا که در جایگاه 
قضاوت قرار داریم و باید کامال مســتند سخن 
بگوییم و عمل کنیم. رییســی افزود: مبارزه با 
فساد یک کار بخشنامه ای نیست و مردم باید 
عزم راسخ مدیران و دســتگاه های کشور را در 
عمل ببینند و همه متوجه شــوند که در این 
کشور به ویژه در دستگاه اداری، ارتکاب فساد 
 هزینه دارد، بنابراین باید هزینه فســاد را باال 

برد.

در مبارزه با فساد خط 
قرمزی وجود ندارد

حسن رحیم پور ازغدی
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی:

رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس تاکید کرد که FATF ساز و کاری است که 
در صورت استفاده الزم از آن می توان جلوی خیلی 
از اختالس ها و جرایم ســازمان یافتــه بین المللی 
به خصوص در بعد مالی را گرفــت و افراد را تحت 
تعقیب قرار داد.حشــمت ا... فالحت پیشه درباره 
موضوع اختالس های شــرکت پتروشــیمی گیت 
و تاثیر پیوســتن به FATF برای جلوگیری از این 
اختالس ها گفت: ســاز و کارها و کنوانسیون های 
بین المللی استفاده های دوگانه دارد، یعنی به میزان 
احتمال سوء استفاده دشمن از این کنوانسیون ها 
می توان درباره حق شرط ها و حق تحفظ ها جلوی 
سوء اســتفاده را گرفت. همچنین امکان استفاده 
در داخل کشــور هم وجود دارد. بــه عبارت دیگر 
این موضوع شبیه اینترپل است که ما می توانیم از 
آن استفاده کرده و  برخی از حقوق را احیا کنیم تا 
حقوق ملت که برخی غارت و ضایع می کنند را به 

کشور برگردانیم.

FATF ساز و کاری برای 
جلوگیری از اختالس هاست

رییس کمیسیون امنیت ملی:

حســن رحیم پور ازغدی اظهار کرد:  اینکه رهبر 
معظم انقالب در بیانیه گام دوم اشــاره می کنند 
پدیده انقالب اســالمی حرکتی بود که ســابقه 
و انتظار ایــن حرکت در جهان وجود نداشــت، 
به دلیل این است که تشــکیالت فراماسونری و 
تمام ابزارهای غرب هماننــد فرقه های انحرافی 
تالش خود را برای فروپاشی اساس دین متمرکز 
کرده بودند؛ اما انقالب اســالمی این برنامه ها را 
برهم زد. وی با اشــاره به مبحث جوان گرایی در 
حکومت اذعان کرد: وظیفه جوانان در جوان گرایی 
حکومت این است که باید صالحیت های خود را 
نشان دهند. عده ای در کشــور به جوانان اعتماد 
ندارند.این عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی 
اعالم کرد: انقالبی گری و ساختارشکنی با افراد پیر 
محقق نمی شود. در تاریخ اسالم هم انتخاب حاکم 
جوانی برای مکه پس از فتح این شهر نمونه ای از 

جوان گرایی است.

انقالبی گری با افراد پیر 
محقق نمی شود

پیشخوان

بین الملل

گفته می شود، حجت االسالم والمسلمین »احمد مروی« معاون 
فعلی ارتباطات حوزوی دفتر مقام معظم رهبری، حکم خود را به 
عنوان تولیت جدید آستان قدس رضوی و جانشین حجت االسالم 
رییسی در این مسئولیت، هفتم فروردین ماه سال ۱3۹۸ به صورت 
رسمی دریافت خواهد کرد و پس از آن کار خود را در حریم آستان 
مقدس امام رضا )ع( آغاز می کند. با وجود معرفی تولیت آســتان 
قدس رضوی به عنوان رییس قوه قضائیه، همچنان جانشــین او 

در آستان مقدس حضرت رضا )ع( از ســوی رهبر انقالب معرفی 
نشده است. 

در صفحه توئیتر حجت االسالم و المسلمین سید ابراهیم رییسی 
درج شده، ریاســت قوه قضائیه جمهوری اسالمی و تولیت آستان 
قدس رضوی؛ موضوعی که حکایت از مســئولیت همزمان وی در 
دستگاه قضائی و آســتان قدس رضوی دارد.شنیده های پیش از 
این حاکی از آن بود، به احتمال فراوان، تولیت جدید آستان قدس 

رضوی تا پایان ســال ۹7 معرفی نخواهد شــد. آنچنان که برخی 
خبرها حکایت داشــت، این موضوع به درخواست شخص حجت 
االسالم و المســلمین سید ابراهیم رییســی صورت گرفته؛ لذا به 
احتمال فراوان او این دو مســئولیت را همزمان تا اولین روز سال 
۹۸ بر عهده خواهد داشت. حاال خبر رســیده است که رییسی  تا 
هفته اول فروردین ماه هم این دو مســئولیت را همزمان بر عهده 

خواهد داشت.

تولیت جدید آستان قدس ۷ فروردین ۹۸ معرفی می شود

 کشمکش بودجه ای میان نمایندگان و مجمع؛

شنیده ها از خداحافظی دومین چهره مهم با انتخابات
اخبار و اطالعات حاکی از آن اســت که محمدباقر قالیباف به همین زودی ها جای سعیدی کیا را در بنیاد 
مستضعفان می گیرد و معادالت دو انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ تغییرات اساسی خواهد کرد. شنیده ها حاکی از آن 
است که محمد باقر قالیباف، شهردار سابق تهران به همین زودی ها به ریاست این نهاد خواهد رسید. گمانه 
زنی های در مورد انتصاب وی به عنوان ریاست این نهاد ثروتمند بالفاصله بعد از کنارگیری وی از انتخابات 
۹۶ شروع شد . از آن زمان تا کنون این اتفاق رخ نداده؛ اما بر اساس اخبار موجود در سه ماهه ابتدای سال ۹۸ 
باالخره حکم خود را می گیرد و رسما رییس بنیاد مستضعفان و جانبازان می شود. در این میان البته شنیده 
ها و دیده ها حاکی از این بود که او خیلی قبل تر فعالیت هــای انتخاباتی خود را آغاز کرده وحتی با کمک 
تیم رسانه ای خود یکه تاز میدان اصولگرایی شده بود. حاال که او قرار است حکم ریاست بنیاد مستضعفان را 

دریافت کند بسیار بعید و دور از ذهن است که سودای ریاست قوه یا رییس جمهوری داشته باشد. 

تازه ترین خبر از فرار شیخ  االسالمی و ادعای »احمدی نژاد«
دادستان تهران درباره پرونده مرجان شیخ االسالمی گفت: این پرونده بخش مفتوحی دارد که در حال انجام 
تحقیقات هستیم. آنها بخشی از ارز را خارج از کشــور جا به جا می کردند و یکی از متهمان هم از کشور فرار 
کرده، به اشتباه در مطبوعات اعالم شد این فرد سال ۹۶ فرار کرده؛ اما در واقع مرداد سال ۹۱ از کشور گریخته 
اســت. جعفری دولت آبادی درخصوص پرونده بازرگانی پتروشــیمی و رقم واقعــی اختالس گفت: پرونده 
پتروشیمی بزرگ ترین پرونده سال ۹۱ بوده و همان سالی که تحریم ها آغاز شد، تشکیل شده است. در سال 
۸۸ که شرکت واگذار می شود کسانی که شرکت را خریداری کردند به لحاظ اقدامات شان کار مجرمانه انجام 
دادند؛ اما برخالف اعالم روزنامه ها اختالسی در کار نیست. وی افزود: حجم مالی این پرونده بزرگ بوده؛ اما 
اطاله دادرسی عمدی در این پرونده وجود نداشته است. شیخ االسالم اگر به ایران برگردد حتما تحت تعقیب 

قرار خواهد گرفت چون از متهمان اصلی این پرونده است.

چهره ها

انتخابات در کره شــمالی 
چگونه است؟

تشنج بر سر یک دیدار

توافق در بین النهرین

علیه فساد با تمام قوا
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قیمت گوشت برای کبابی ها گران تر است
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

ایجاد باجه های خدمات 
مودیان

اجرای پروژه استانداردســازی فرآیندهای 
مالیاتی و نیز پروژه پیاده ســازی سراسری 
فرآیندهــای مالیاتی اســتاندارد شــده و 
بسترســازی ســاختاری و فرآیندی برای 
اجرای پروژه نرم افــزار یکپارچه مالیاتی و 
تفکیک وظایف مالیاتی و یکسان ســازی 
اجــرای فرآیندهــای مالیاتــی در ادارات 
کل امــور مالیاتی و بهبود فضــای کاری و 
ایجاد باجه های ارائه خدمــات به مؤدیان 
و ذی نفعــان در قالب اهــداف طرح جامع 

مالیاتی  است.
ایجاد ساختار و رویه های مدیریت فرآیند، 
مؤدی مداری و جهت گیری تمام فرآیندها 
به ســوی رضایتمندی مؤدیــان و فراهم 
آوردن امکان توســعه و مهندســی مجدد 
فرآیندهــا در ادارات کل امــور مالیاتی در 
 طرح جامــع مالیاتی در نظر گرفته شــده

 است
تصویب نامه اخذ مالیات مضاعف

دولت می تواند بــرای جلوگیــری از اخذ 
مالیــات مضاعف و تبــادل اطالعات راجع 
به درآمــد و دارایی مؤدیان بــا دولت های 
خارجی  موافقت نامه هــای مالیاتی منعقد 
و پس از تصویب مجلس شورای اسالمی به 

مرحله اجرا بگذارد.
 قراردادها یا موافقت نامه های مربوط به امور 
مالیاتی که تا  تاریخ اجرای این قانون با دول 
خارجی منعقد و به تصویــب قوه مقننه یا 
هیئت وزیران رسیده تا زمانی که لغو نشده 
به قوت خود باقی است. دولت  موظف است 
ظرف یک ســال از تاریخ اجرای این قانون 
قراردادها و موافقت نامه های قبلی را بررسی 
و نظــر خود را مبنــی بر ادامه یــا لغو آنها 
 مستدال به مجلس شورای اسالمی گزارش

دهد.

بازار

شکالت خوری

نایب رییس اتحادیه کباب اصفهان:
قیمت گوشت برای کبابی ها 

گران تر است
نایب رییس اتحادیه فروشــندگان کباب و بریان 
اصفهان گفت: حجم زیاد و بهداشتی بودن گوشت 
مصرفی واحدهای فروشــندگان کبــاب و بریان 
موجب می شود که آنها گوشت را با قیمتی باالتر 
از نرخ بازار دریافت کنند.اصغر شیرانی الیادرانی 
با بیان اینکه گوشت مصرفی واحدهای صنفی به 
صورت مناسب در اختیار آنها قرار نمی گیرد، اظهار 
کرد: استفاده از گوشت های وارداتی برای آشپزها 
و واحدهای صنفی فعال در اصفهان ممنوع است و 
واحد های صنفی که محصوالت گوشت پایه عرضه 
می کنند موظف هســتند تنها از کشتارگاه های 
بهداشتی و تحت نظارت خرید کنند. نایب رییس 
اتحادیه فروشندگان کباب و بریان اصفهان افزود: 
سهمیه بندی خاصی در بازار گوشت برای واحدها 
وجود نــدارد، در صورتی که گوشــت برای مردم 
کمیاب و گران شود برای صاحبان مشاغل گوشت 
پایه نیز همین اتفاق می افتد. افزایش قیمت انواع 
گوشت در بازار موجب افزایش قیمت محصوالت 

گوشت پایه واحد های صنفی شده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان:
رهاسازی ۷۵ روزه زاینده رود 

جای نگرانی ندارد
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: 
آب باید برای کشاورزی به مدت ۷۵ روز رهاسازی 
شــود. امســال آب برای کشت کشــاورزان دیر 
بازگشایی شد، از سوی دیگر با توجه به بارش های 
امسال رها سازی ۷۵ روزه زاینده رود نباید موجب 
نگرانی باشــد.مهدی بصیری اظهــار کرد: مقدار 
زیادی از آبی که برای کشاورزان بازگشایی می شود 
چاه ها را نیز در مسیر رودخانه تغذیه می کند این 
در حالی است که اگر آب رهاسازی نشود، بسیاری 
از چاه ها از بین رفته و فرونشست زمین اتفاق می 
افتد. وی خاطرنشــان کرد: شهر اصفهان در حال 
فرونشست اســت و اگر آب در رودخانه رهاسازی 
نشود، این پدیده افزایش یافته، به آثار تاریخی، خانه 
های مردم، ساختمان های دولتی و ... خسارت های 
زیادی وارد می شود. وی با بیان اینکه در باالدست، 
حقابه کشاورزان پایین دست را به طور غیرقانونی 
استفاده می کنند، افزود: این در حالی است که بر 
اثر تصمیمات اشــتباه و همچنین تصویب قانون 
استانی شدن آب از سال ۱۳۸۴ نه تنها زاینده رود 

که همه رودهای ایران دچار خسارت شده است.

برگزاری نمایشگاه خودروهای 
کالسیک، مدرن و آفرود

نمایشگاه خودروهای کالســیک، مدرن و آفرود، 
چهل و نهمین عنوان و آخرین نمایشگاهی است که 
امسال در اصفهان برپا می شود.نمایش خودروهای 
کالسیک نظیر فورد، دوج، بی ام و، بنز و خودروهای 
امریکایی تنها بخشی از این نمایشگاه خواهد بود 
که پیش بینی می شود با استقبال مطلوبی از سوی 
مردم روبه رو شــود. در این بخــش، المبورگینی 
دست ساز نیز به نمایش درمی آید که پیش از این 
در هیچ  نمایشگاهی حضور نداشته است. نمایش 
خودروهای مدرن کمپانی های بزرگ خودرویی از 
دیگر بخش های این نمایشگاه به شمار می رود. در 
این بخش مدل های جدید شرکت های خودروساز 
مانند بنز، بی ام و، شــورولت و فورد به نمایش در 
می آینــد.در کنــار برندهای مطــرح خودرویی، 
برندهای معروف جهان نظیر فورد، پورشه، مازراتی، 
بنتلی، المبورگینی، نیســان، کامــارو، کوروت و 
چلنجر نیز در این نمایشگاه مشارکت دارند تا مردم 
و عالقمندان با جدیدتریــن مدل های خودرو در 

جهان آشنا شوند.

واریز اولین قسط مطالبات ایران 
از عراق به حساب بانک مرکزی

اولین بخش از مطالبات دولت ایران به حســاب 
بانک مرکزی کشورمان واریز شد.در جریان دیدار 
رییس جمهوری کشــورمان و هیئــت همراه با 
رییس جمهوری و نخست وزیر عراق، عبدالناصر 
همتی، رییــس کل بانک مرکــزی در مذاکرات 
مفصل با همتــای عراقی خود نحــوه پیگیری و 
اجرای توافق ماه گذشــته بانک های مرکزی دو 
کشــور را مورد بحث و توافق قرار داد. بنا بر این 
گزارش، اولین بخــش از مطالبات دولت ایران به 
حساب بانک مرکزی کشورمان واریز شد. از ۱۲ 
میلیارد دالر صادرات ایران به عراق ۴ میلیارد آن 

صادرات برق و گاز است.

شکالت خوری مویالر مدل 853

 58,000
تومان

شکالت خوری مویالر مدل بیضی

 57,000
تومان

شکالت خوری مویالر مدل 839

 73,000
تومان

روز دوشــنبه باالخره طرح تقسیم اصفهان و 
تشکیل استان اصفهان شــمالی به مرکزیت 
کاشان، تحویل هیئت رییســه مجلس شد. 
این طرح که به منظور پیشرفت بهتر و توسعه 
بخش های شمالی اســتان که ادعا می شود به 
دلیل دوری از مرکز استان کمتر مورد توجه قرار 

گرفته، تدوین شده است.
هر چنــد در اواخر دی ماه »عابــدی« نماینده مردم 
اصفهان طرح تقسیم استان اصفهان را چیزی در حد 
شایعه خواند و گفت که تا کنون هیچ طرح عملی برای 
این کار تدوین نشده است؛ اما  ۳۳ امضا کننده این طرح 
که شامل نمایندگان کاشان، اصفهان رشت و شهرکرد 
و... می شوند با تقدیم این طرح به هیئت رییسه تالش 
دارند تا با استقالل کاشان و شهرستان های تابعه این 
منطقه را از محرومیت و مشکالت گرفتار شده در آن 

نجات دهند. 
تقسیمات استانی چقدر موفق بوده است؟

طی مــاه های آخــر دولت قبلــی روحانــی بود که 
زمزمه هایی از ایجاد چند اســتان جدید شنیده شد. 
هرچند که این طرح هنوز اجرایی نشــده، اما مناطق 
بسیاری به دنبال کسب لقب سی ودومین استان کشور 
هستند. به نظر می رســد فعال طرح تقسیم اصفهان 
در کانال بررسی و عملیاتی شــدن قرار گرفته است. 
گذشــته از اینکه این طرح قرار است چگونه و چطور 
بخش های شمالی اصفهان را در وضعیت بهتری قرار 
دهد می تواند مدعی  شد که تجربه تقسیمات استانی 
در استان هایی مانند خراسان چندان نتوانست وضعیت 
بخش های جنوبی و شمالی را ارتقا دهد به جز اینکه 
از همان سفره پر و پیمان مشهد و خراسان رضوی نیز 
محروم شدند و عمال خراســان جنوبی و شمالی پس 
از گذشت چندین سال از تقســیمات همچنان جزو 
استان های محروم کشور به حســاب می آیند. طی 
چند دهه اخیر همواره عطش ســیری ناپذیری برای 
تقسیمات اســتانی در کشــور وجود داشته است به 
گونه ای که از ســال ۱۳۱۵ تا ۱۳9۴، تعداد استان ها 
از ۲۴ به ۳۱ عدد رسیده است.به صورت کلی دو نوع 
برخورد با تقسیمات کشوری و تصمیمات ناشی از آن 
در ایران وجود دارد؛ بخشــی به شدت مقابله گرایانه 
و بخشی دیگر به شدت مشــتاقانه است. نمونه عینی 
اول را می توان در ماجراهــا و درگیری های رخ داده 
بر سر تقسیم کازرون مشــاهده کرد و بخش دیگر در 

تقسیم استان هایی مانند البرز و قم. تمایل به افزایش 
تعداد استان ها و نیز دیگر رده های تقسیمات کشوری 
در ایران، ریشه در »سیســتم تقسیمات کشوری« و 
»سیســتم بودجه ریزی« ایران دارد که باعث شدت 
روند رده های تقسیماتی برای ارتقا می شود که نتیجه 
آن تکه تکه شدن سرزمین و ایجاد واحدهای ناکارآمد 
بوده اســت. به نظر می رســد این تغییرات در نتیجه 
مطالبات برای ارتقای سطح و استفاده ابزاری از قانون 
تقسیمات کشوری و بدون توجه به اصل تمرکززدایی 
و اعطای اختیارات بیشتر به ســطوح زیرین دولت به 
وجود آمده است. اختیارات، اصلی ترین حیطه ای است 
که مقاماتی مانند نمایندگان مجلس را برای تقسیمات 
استانی ترغیب می کند. اختیارات می تواند تخصیص 
بودجه و حتی افزایش اشتغال را به همراه داشته باشد 
هر چند هزینه ها هم در این میان به شدت زیاد خواهد 
شد که البته این مورد آخر در مسئله تقسیمات کمتر 

مورد توجه است. 
چه زمانی یک استان تشکیل می شود؟

بر اساس قوانین تقسیمات کشــوری، »وزارت کشور 
بنا به ضــرورت می تواند با تصویب هیئــت وزیران با 
انتزاع و الحاق روســتاها، بخش ها یا شهرستان های 

مجاور، اســتان ها را تعدیل کند مگر آنکه به تصویب 
مجلس شورای اسالمی، ایجاد استان جدید ضروری 
شناخته نشــود.« ماده 9قانون تقســیمات کشوری 
می گوید که استان جدید باید حداقل یک میلیون نفر 
جمعیت داشته باشد و مرکز استان یکی از شهرهای 
همان استان باشد که مناســب ترین کانون سیاسی، 
اقتصادی، فرهنگی، طبیعی و اجتماعی آن اســتان 

شناخته می شود.
نگاه دولت ها به تقسیم اصفهان

در یک دهه اخیر همواره مســئله استقالل کاشان از 
اصفهان مطرح بوده است. طرح استان شدن این شهر 
در دولت نهم کمی جدی تر از بقیه طرح ها مطرح شده 
بود و احمدی نژاد در سفری که به این شهر داشت، از 
مردم خواست جمعیت شان را بیشتر کنند تا کاشان 

تبدیل به  استان شــود. احمدی نژاد گفته بود: »یک 
ایراد قانوني وجود دارد و آن بحث جمعیت اســت که 
البته سه راه وجود دارد. یک راه آن فقط دست شماست 
و راه دیگر آن دست مجلس اســت و راه دیگر آن نیز 
تلفیقي است. همفکري کنید و یک راه پیدا کنید... چه 
چیزي بهتر از این که به جاي ۳۰۰هزار کاشاني انقالبي 
و مومن، یک میلیون کاشاني نجیب داشته باشیم؟« این 
طرح عجیب البته به جایی نرسید و نمایندگان ترجیح 
دادند تا از تریبون مجلس طرح استان شدن کاشان را 
پیگیری کنند. هر چند بسیاری از کارشناسان برخی از 
مالحظات انتخاباتی و بودجه ای را در مطرح شدن این 
طرح بسیار پر رنگ تر از مالحظات دیگر می دانند؛  اما 
آنچه این طرح را به عملیاتی شدن نزدیک می کند این 
است که به صورت کلی این تقسیم با چالش های عمده 
ای مانند تمایل قومــی و مخالفت های داخلی مواجه 
نیست وهمچنین دوری کاشان از اصفهان و نیازهای 
روز افزون این منطقه به نوعی این جدایی را توجیه می 
کند؛ هر چند نمی توان امیدوار بود که مستقل شدن 
کاشان بتواند شتاب توسعه ای این منطقه را بیشتر کند؛ 
چرا که پتانسیل های رشد و توسعه ای این منطقه فراتر 

از تقسیمات بودجه ای و تفکیک اختیارات است.

مسئله استان سی و دوم
آیا تقسیم استان اصفهان وضعیت کاشان را بهتر می کند؟

ذوب آهن اصفهان موفق به انعقاد قرارداد فروش ۱۵ هزار تن ریل 60E1 گرید R260 به وزارت راه و شهرسازی 
شد. به گزارش شرکت ذوب آهن اصفهان، نحوه تسویه این قرارداد ۲۵ درصد از مبلغ کل قرارداد به  صورت پیش 
دریافت بوده و نحوه و شرایط پرداخت برای هر محموله به صورت مرحله ای خواهد بود.بر اساس این قرارداد ۷۰ 
درصد ارزش هر محموله پس از تولید و دپو در محل کارخانه و با ارائه اسناد و مدارک آزمایش های کنترل کیفی و 
تایید توسط دستگاه های نظارتی تسویه می شود. همچنین ۲۰ درصد ارزش هر محموله نیز پس از بارگیری و با 
ارائه اسناد و مدارک بارگیری تسویه خواهد شد و در نهایت ۱۰ درصد باقی مانده ارزش هر محموله، پس از تحویل 

در محل انبار خریدار یا کارگاه تهیه خط واقع در محل پروژه تسویه می شود.

انعقاد قرارداد فروش 
 ریل ذوب آهن
 به وزارت راه

عت
صن

  عکس روز

حرکت امام جمعه بیله سوار برای مقابله با گرانی ها
مدیرعامل سازمان ســاماندهی مشاغل شهری و 
فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان گفت: 
طی روزهای اخیر با توجه به افزایش قیمت مواد 
گوشتی و پروتئینی، توزیع این کاالها با هماهنگی 
ســتاد تنظیم بازار و پشــتیبانی امور دام انجام و 
گوشت قرمز و سفید گرم و منجمد با هدف تنظیم 
بازار در کوثرهای ۱۴ گانه شهرداری اصفهان عرضه 
شد تا قیمت ها به تعادل برسد.»محمد مجیری« 

در مورد توزیع گوشت در فروشــگاه های کوثر گفت: در حال حاضر عرضه گوشت کم است و میزان 
گوشتی که توسط ستاد پشتیبانی امور دام استان اصفهان به بازارهای کوثر اختصاص داده می شود، در 
این بازارها توزیع می شود؛ ممکن است در طول هفته یک یا دو روز سهمیه گوشت دولتی به اصفهان 
اختصاص پیدا کند، به هر حال تقاضا زیاد و عرضه کم است و باید به مشکالت رسیدگی کرد تا مردم 
برای تامین گوشت با مشکل مواجه نباشند.متاسفانه نمی توان اعالم کرد که گوشت دولتی چه روزی 

در بازارهای کوثر توزیع می شود.
 مجیری، در مورد نحوه توزیع مرغ هم گفت: میزان توزیع مرغ کم و کفاف جمعیت شــهر اصفهان را 
نمی دهد؛ معتقدیم آنچه هست باید توزیع شود تا تعادل در بازار ایجاد و نوسانات قیمت کاهش پیدا 
کند؛باید سهمیه شهر و اســتان افزایش پیدا کند تا مردم برای تامین مایحتاج پروتئینی خود نگرانی 

نداشته باشند.

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده ای کشاورزی شهرداری  خبر داد:
توزیع میوه نوروزی در ۳۵ نقطه شهر

 تجربه تقسیمات استانی در 
استان هایی مانند خراسان چندان 

نتوانست وضعیت بخش های 
جنوبی و شمالی را ارتقا دهد

معاون امور بازرگانی و توسعه سازمان صمت استان خبر داد:
توزیع گوشت قرمز توسط تعاونی های جامعه هدف در اصفهان

معاون امور بازرگانی و توسعه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: با توجه به شیوه نامه جدیدی 
که از ستاد تنظیم بازار کل کشور ابالغ شده اســت، توزیع گوشت قرمز وارداتی براساس جامعه هدف و توسط 
تعاونی هایی که این افراد را پوشــش می دهد، انجام می گیرد. اسماعیل نادری اظهار کرد: توزیع گوشت قرمز 
وارداتی در دو مرحله انجام می گیرد؛ مرحله اصلی شامل سرپرستان خانوار یارانه بگیری است که اطالعات کامل 
آنها موجود است.وی افزود: بر این اساس افراد بدون صف بندی و انتظار می توانند به وسیله کارت یارانه خود، به 
خرید گوشت قرمز از فروشگاه های زنجیره ای و تعاونی ها اقدام کنند. البته اجرای این مرحله کمی زمان بر است. 
نادری اضافه کرد: بنابراین قبل از اجرای این برنامه، یک مرحله دیگر انجام می گیرد که در آن، ستاد تنظیم بازار 

از بر اساس اولویت، به توزیع گوشت قرمز وارداتی اقدام کرده است.

طرح تشدید نظارت نوروزی تعزیرات؛
عملکرد نانوایی ها زیر ذره بین بازرسان تعزیرات حکومتی

قاضی ویژه اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان، به طرح تشــدید نظارت بازرسان تعزیرات بر عملکرد 
واحدهای صنفی  از ۱۵ اسفند تا ۱۵فروردین اشــاره کرد و گفت:تعزیرات حکومتی طی گشت های مشترک با 
مشارکت دستگاه های مسئول شامل سازمان صنعت، معدن و تجارت، اماکن و اتاق اصناف به کنترل وضعیت 
کیفیت نان، گران فروشی، کم فروشی، تقلب در فروش، عرضه خارج از شبکه آرد دولتی برخورد می کند.علی 
اصغر بنایی، ظرفیت بازرسی روزانه گشت های تعزیرات از واحدهای صنفی را ۲۰واحد برشمرد و افزود: بیشترین 
شکایت مردمی گران فروشی و کم فروشی است که با حضور نماینده دادستان در همان محل احکام تعزیراتی 
برای خبازی ها صادر و با متخلفان برخورد قانونی می شود.وی با بیان اینکه اجاره پروانه کسب نانوایی ها هم ممنوع 
است، گفت:حضور متصدی در واحدهای نانوایی الزامی است و مردم هر گونه تخلف را با شماره ۱۲۴ اطالع دهند.

مرضیه محب رسول

همیشــه برای پولدار بودن الزم 
نیست درآمد باالیی داشته باشیم.

خیلی ها با این کــه درآمد باالیی 
دارند ولی  نمــی توانند پس انداز 
کنند و د رمقابل کسانی هستند که 
درآمد کمی دارند؛ اما با مدیریت 
صحیح مالی می توانند به خواسته  
خود برســند. ایــن اپ با معرفی 
راهکارهایی برای مدیریت صحیح 
مالی به شما هم کمک می کند که 

جزو دسته دوم باشید. 

برنامه ریزی مالی

شن مالی
معرفی اپلیکی
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بین الملل
»ابوبکر بغدادی« در بازداشت ارتش آمریکا

پیشنهاد سردبیر:

ترکیه، طی ســال های اخیــر به صورت 
کامال بی سر و صدا تالش های گسترده ای 
برای تجهیز نیروها و ارتــش خود به کار 
بسته است. خریدهای نجومی این کشور 
از روســیه، چین و حتی اسرائیل نگرانی 
های زیادی را در میان کشورهای منطقه 
ایجاد کرده اســت. ترکیه کــه به مدد 
سیاســت های نوظهور» اردوغان« روابط 
چند جانبه ای را با کشــورهای منطقه ای 
و قدرت های جهانی آغاز کــرده، بارها تا 
ســر حد جدال با قدرت های منطقه ای 
و جهانی پیش رفته اســت و در نهایت با 
ترفندهای مخصوص خودش نه تنها از این 
ماجراها امتیاز گیری کرده بلکه توانسته 
 است قدرت منطقه ای خود را نیز تحکیم 

بخشد.
 نهایی شــدن خرید ســامانه موشــکی اس - 
۴۰۰ از روســیه و اســتقرار کامل آن، بر اساس 
ادعای خلوصی آکار، برنامه جــدی برای تولید 

مشــترک این ســامانه )اس - ۴۰۰( با مسکو، 
تالش برای خرید و تولید مشــترک سامانه اس 
- ۵۰۰، برگــزاری رزمایش مشــترک دو روزه 
»ماوی مطن۲۰۱۹« با روسیه در دریای سیاه، 
چانه زنی همزمان با واشــنگتن بر ســر خرید 
هواپیماهای جنگنده اف - ۳۵ بخشی از فعالیت 
های قدرت گیری ترک هاســت که به نظر بسیار 
پرشــتاب می آید. این روند بــه دلیل اختالف 
ترکیه با آمریکا و اروپا و تــرس از عدم حمایت 
ناتو از این کشور در آینده بیشتر هم خواهد شد. 
نقطه اوج گیری خریدهــای نظامی در ترکیه را 
می توان با ایجاد هرج و مرج و جنگ داخلی در 
سوریه مرتبط دانســت به خصوص اینکه آنکارا 
همواره از قدرت گیری کردها در مرزهای خود 
نگران بوده اند؛ اما در بحبوحه جنگ سوریه ناتو 
موشک های خود را با تاخیر به ترکیه فرستاد و 
ترکیه ماه ها در التهاب و خطر حمله نظامی بود 
همچنین دفاع هوایی ترکیه در ســطح منطقه 
ای، از مدت هــا پیــش، دارای مخاطراتی بوده 
اســت. سیســتم دفاع هوایی دوربرد ترکیه، تا 
اوایل سال ۲۰۰۰ سیســتم نایک هرکولس بود. 

این سیستم ها می توانســت در برابر بمب افکن 
های بزرگ و کم تحرک شــوروی ســابق موثر 
باشد؛ اما این سیســتم برای مقابله با تهدیدات 
جدید، ضعیف و ناکارآمد محسوب می شد.  این 
کمبودها در طول عملیات اول و دوم علیه عراق 
و نیز در خالل بحران ســوریه سبب درخواست 
کمک ترکیه از ناتو شد. موشــک های پاتریوت 
ناتو به ترکیه فرستاده شــد، اما این اقدام کافی 
نبود و به عنوان یک راه حل موقت  به حســاب 
آمد.ترکیه به منظور حل این مشکل اقدام به راه 
اندازی مناقصه برای پــروژه های دفاعی دوربرد 
هوایی خــود کرد. در این مناقصه شــرکت های 
Raytheon - Lockheed Martin  از 
Rosobo�  ایاالت متحــده آمریکا ،  شــرکت

roneksport از فدراســیون روسیه ، شرکت 
CPMIEC از چین و شــرکت EuroSAM  با 
سرمایه گذاری مشترک فرانسه و ایتالیا حضور 
یافتند. در وهله نخست، شرکت چینی با توجه 
به معیارهای ترکیه چون مقرون به صرفه بودن، 
تولید مشــترک، به اشــتراک گذاری فناوری و 
تحویل سریع برنده مناقصه شد؛ اما در این میان 

شرکت EuroSAM با مشارکت ایتالیا-فرانسه 
 Raytheon and و در وهله سوم شرکت های
Lockeed Martin  ازایــاالت متحده آمریکا 
هیچ تعهدی در قبال تولید مشترک و به اشتراک 
گذاری فناوری را نپذیرفتنــد. احتمال امضای  
توافق ترکیه با این شــرکت چینی که کشــور 
متبوعش عضو ناتو نبود و خودش نیز در فهرست 
تحریم های ایاالت متحده قرار داشت با واکنش 
آمریکا و ناتو مواجه شــد؛ اما در نهایت ترکیه با 
بیان اینکه در مذاکرات با شرکت چینی شرایط 
مورد نظر دولت آنکارا تامین نشده، مناقصه را لغو 
کرد. از ســوی دیگر با کاهش قیمت پیشنهادی 
موشک های اس-۴۰۰ از سوی روسیه به ترکیه، 
بهبود روابط میان دو کشور و در نبود همکاری و 
همیاری از سوی متحدان غربی با ترکیه، استفاده 
از  سیستم اس-۴۰۰  روسیه توسط آنکارا ترجیح 
داده شد. انتخاب  سیستم های اس-۴۰۰  توسط 
ترکیه با واکنش برخی از اعضای ناتو مواجه شد. 
در نتیجه این واکنش ها، به نظر می رسد که ناتو 
احتماال با هماهنگ کردن سیستم اس-۴۰۰ با 
سیســتم های خود موافقت نخواهد کرد. به این 
ترتیب، ترکیه نیــز از این سیســتم به صورتی 
مستقل از سیســتم ناتو صرفا در مناطق تحت 
اســتقرار اســتفاده خواهــد کرد.آمریکا تالش 
های زیادی را برای منصرف کردن دولت ترکیه 
از خریــد اس ۴۰۰ انجام داده؛ امــا به نظر می 
رســد ترکیه این بار نمی خواهد به آمریکایی ها 
اعتماد کند. ترس از قدرت گیری ترکیه در به راه 
افتادن موج جدیدی از خرید های نجومی نظامی 
کشورهای خلیج فارس هم بی تاثیر نبوده است؛ 
اگر چه علت اصلی این عطش خرید بیشتر مربوط 
به قدرت ایران و تعارض با کشــورمان می شود؛ 
اما ترکیه نیز می تواند عامل مهمی در این روند 
باشد.  در ســال جاری میزان فروش تسلیحاتی 
آمریکا به این کشورها به بیش از 7۱ میلیارد دالر 
رسید که رقمی دو برابر ارزش تسلیحات فروخته 
شده به این کشورها در ســال ۲۰۱۰ است. این 
آمار به خوبی نشــان می دهد کــه خاورمیانه با 
چه شتابی در حال رفتن به سمت نظامی شدن 

کشورها دارد.

خیز نظامی ترک ها
نگرانی کشورهای منطقه از خرید های تسلیحاتی ترکیه؛

تبصره یک ماده 105 آئین نامه قانون ثبت
12/64 شماره: 139785602006004989 ، شــماره: 1397/12/15 بر اساس 
تقاضای خانم خورشید صرامی مبنی بر تعیین بهاء ثمنیه اعیانی سه سهم و بیست 
و سهـ  بیست و چهارم یک سهم مشاع باســتثنای ثمنیه اعیانی از شصت سهم 
ششــدانگ پالک 116/235 واقع در خمینی شــهر بخش 14 ثبت اصفهان که 
مورد ثبت در دفتر 100 صفحه 352 که طبق ســوابق متعلق است به خانم زلیخا 
پنیریان ورنوسفادرانی همسر قنبر که در اجرای تبصره یک ماده 105 اصالحی 
آئین نامه قانون ثبت طبق نظر کارشناسی رســمی دادگستری بها ثمنیه اعیانی 
مورد ثبت فاقد مبلغ تقویم گردیده اســت لذا با توجه به مفــاد تبصره یک آئین 
نامه فوق الذکر مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه آگهی می شود تا ذینفع جهت 
دریافت بهاء تعیین شده به اداره ثبت اســناد و امالک خمینی شهر مراجعه نماید 
و یا درصورتی که مدعی تضییع حقی باشد می تواند از تاریخ انتشار این آگهی به 
مدت یک ماه به مراجع صالحه قضائی مراجعه و گواهــی طرح دعوی را به این 
اداره مذکور تسلیم نماید. بدیهی اســت در صورت عدم ارائه گواهی طرح دعوی 
 ســند مالکیت متقاضی بدون اســتثناء ثمنیه اعیانی صادر و تسلیم خواهد شد. 
م الف:  408360 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 

) 202 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

12/65 شــماره صادره: 1397/03/555447-1397/12/18  نظر به اینکه سند 
مالکیت 1/5 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ مزرعه آغسته پالک ثبتی شماره 0 
فرعی از 137 اصلی علیا واقع در بخــش 17 اصفهان ذیل ثبت 2763 در صفحه 
160 دفتر 159 امالک به نام عطیه امامی صادر و تســلیم گردیده است، سپس 
بتول شــفیعی احدی از ورثه نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به شماره وارده: 
970320541882256-97/12/15 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که 

امضاء شهود آن ذیل شماره: 19976-97/12/15 به گواهی دفتر خانه 51 اردستان 
رسیده است مدعی است که ســند مالکیت آن به علت جابه جایی مفقود گردیده 
است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به 
استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهد شد. م الف:409607 عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالک اردستان ) 227 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/66  آقای ســعید محمدی دره بیدی دارای شناسنامه شــماره 22  به شرح 
دادخواست به کالسه 827/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان مرتضی محمدی دره بیدی به شناسنامه 316 
در تاریخ 97/11/30  اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- حســن محمدی دره بیدی، ش.ش 616، ت.ت 
1346/1/2 فرزند پسر 2- حسین محمدی دره بیدی، ش.ش 3، ت.ت 1353/1/3 
فرزند پسر 3- ســعید محمدی دره بیدی، ش.ش 22، ت.ت 1360/1/20 فرزند 
پســر 4- عباس محمدی دره بیدی، ش.ش 60 ، ت.ت 1364/7/6 فرزند پسر 
5- احمد محمدی دره بیــدی، ش.ش 309، ت.ت 1366/12/18 فرزند پســر 
6- رقیه محمدی دره بیدی، ش.ش 13، ت.ت 1337/7/11 فرزند دختر 7- پری 
محمدی دره بیدی، ش.ش 15، ت.ت 1338/5/5 فرزند دختر 8- سمیه محمدی 

دره بیــدی، ش.ش 7، ت.ت 1362/1/23 فرزند دختــر 9- زینب محمدی دره 
 بیدی، ش.ش 5490034440 ، ت.ت 1371/11/7 فرزند دختر 10- لیال عباسی 
دره بیدی، ش.ش 10، ت.ت 1340/9/12 همســر. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 408391 کاظمی رئیس شعبه 

اول شورای حل اختالف بخش کرون ) 221 کلمه، 2 کادر(
مفاد آراء

12/67 آگهی ابالغ مفاد آراء صــادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر 
تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود تا شخص یا اشــخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از 
تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در 
مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت 
موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صــورت انقضا مهلت و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رای اصالحی شماره 139760302027012158 مورخ 1397/12/12 رضا 
شجاعی فرزند علی به شــماره شناســنامه 24 صادره از اصفهان به شماره ملی 
1291360999 در ششــدانگ یکباب انبار مواد غذایی احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 15 فرعی از اصلــی 12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 354/90 متر مربع. خریداری مع الواســطه بصورت عادی از مالک 
رسمی علی محمد آزما. که در رای شــماره 139760302027007409 مورخ 

1397/08/12 نوع ملک بطور اشتباه قید شده است.
تاریخ انتشار: 97/12/22 

 م الف:404933 مهدی شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان 

اعالم مفقودی 
برگ ســبز خودروی نیســان وانت- دوکابیــن مدل 1389 
به رنگ ســفید روغنی به شــماره پــاک 67-754 س 18 
و شــماره موتور KA24829424Z و شــماره شاسی 
NAPDA4D2292025605 و شناســه ملــی خودرو 
IRJC898S3N0025605  به نام هومهر متانت فر مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی نفیس طرح اسپادان 
سهامی خاص به شماره ثبت 44206 و شناسه ملی 

 10260620922
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/05 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به نشانی اســتان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، 
بخش مرکزی ، شهر اصفهان، کوی ولی عصر ، کوچه فرعی پنجم ]5[ ، خیابان 
جانبازان ، پالک 706 ، فاز بی ، طبقه زیر زمین کدپستی 8179684673 تغییر 
و ماده 4 اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )409669(

تعیین نخست وزیر جدید الجزایر
شبکه تلویزیونی النهار الجزایر اعالم کرد، عبدالعزیز بوتفلیقه، »نورالدین بدوی« را به عنوان نخست وزیر 
جدید این کشور تعیین کرده است. بدوی، پیش تر وزیر کشــور بود. همزمان با اعالم انصراف بوتفلیقه از 
کاندیداتوری برای دور پنجم انتخابات ریاست جمهوری این کشــور، احمد اویحیی نیز از سمت نخست 

وزیری استعفا کرد.
 ریاست جمهوری الجزایر اعالم کرده متمم های جدید قانون اساســی به رفراندوم گذاشته خواهد شد. به 
گفته ریاست جمهوری الجزایر، بوتفلیقه بعد از اعالم عدم نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری و تعویق 
برگزاری انتخابات که قرار بود ماه آوریل باشد، نشستی با رییس ستاد ارتش داشت. مردم الجزایر خرسندی 
محتاطانه ای را از خود نشان دادند. الجزایری ها بعد از افشای محتوای پیام بوتفلیقه به مرکز پایتخت این 

کشور آمدند و راننده های خودروها برای نشان دادن خوشحالی شان بوق می زدند.

مجمع ملی ونزوئال اعالم »وضعیت هشدار« کرد
مجمع ملی ونزوئال که در کنترل اپوزیسیون است، به دنبال پنج روز قطعی برق در این کشور که صادرات 
نفت کاراکاس را فلج کرده و میلیون های شهروند این کشور را در مضیقه آب و غذا قرار داده، اعالم »وضعیت 
هشدار« کرد .قطعی برق همچنین به نارضایتی های موجود در این کشور که درگیر بحران سیاسی است نیز 
افزوده است.  این بحران سیاسی به دنبال اعالم ریاست جمهوری خود خوانده خوان گوایدو، رهبر اپوزیسیون 
ونزوئال آغاز شد که با به رسمیت شناختن او از سوی چندین کشور از جمله آمریکا همراه شد. منابع وابسته 
به بخش صادرات نفت ونزوئال گفته اند، صادرات از بندر خوزه به دلیل نبود برق متوقف شده و منبع درآمد 
اصلی ونزوئال را قطع کرده است. گوایدو در جلسه مجمع ملی ونزوئال خواستار توقف صادرات نفت به کوبای 
حامی مادورو شد که نزدیک به دو دهه است که نفت وارداتی خود را با تخفیف دریافت می کند. او همچنین 

در این اقدام از جامعه بین الملل درخواست همکاری کرد.

انگلیس و اتحادیه اروپا در مورد »برگزیت« به توافق تازه ای رسیدند
دولت بریتانیا در حالی که تنها ساعاتی تا زمان رای گیری پارلمان این کشور در مورد توافق لندن و بروکسل 
در مورد »برگزیت« )خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا( زمان باقی بود، اعالم کرد با اتحادیه اروپا به »یک توافق 
دارای الزام حقوقی« دست یافته که خواسته های نمایندگان مخالف توافق اولیه را تامین می کند.»دیوید 
لیدینگتون« معاون نخست وزیر انگلیس گفت بر اساس توافق مکملی که در مذاکرات »ترزا می« نخست وزیر 
انگلیس و »ژان کلود یونکر« رییس کمیسیون اروپا در استراســبورگ به دست آمده، اتحادیه اروپا دیگر 

»نمی تواند انگلستان را در وضعیت حفاظ )backstop( دائمی گیر بیندازد.« 
نمایندگان پارلمان انگلیس از جمله بسیاری از هم حزبی های »می« می گویند اتحادیه اروپا ممکن است 
بخواهد وضعیت حفاظ را به صورت نامحدود ادامــه داده و از این طریق عمال برگزیت را از منظر اقتصادی 
بی اثر کند. بر اساس این توافق، بروکسل متعهد شده این وضع بیش از دو سال ادامه نیابد. با وجود توافق 
تازه، »جرمی کوربین« رهبر حزب کارگر و اپوزیسیون دولت در بیانیه ای گفت پارلمان باید به این توافق 
 هم رای منفی دهد، چراکه متن آن با آنچــه پیش از این بود تفاوتی نکرده و تنهــا دو بیانیه به آن افزوده

 شده است.

بودجه نیم میلیاردی آمریکا برای مقابله با روسیه
ترامپ، خواستار بودجه نیم میلیارد دالری برای مقابله به روسیه در آسیا و اروپا شده است. سازمان مدیریت 
و بودجه آمریکا از درخواست نیم میلیارد دالری ترامپ در بودجه سال ۲۰۲۰ برای حمایت از کشورهای 
اروپایی و آسیایی در مقابل اقدامات و نفوذ روســیه در این مناطق خبر داده است. بر اساس گزارش های 
منتشر شده درباره بودجه آمریکا در سال ۲۰۲۰، دولت ترامپ در نظر دارد تا 7۵۰ میلیون دالر در بخش 
دفاعی هزینه کند که این میزان ۵ درصد بیشتر از سال های گذشته است. با این حال گفته شده این نخستین 
بار است که بخشی از بودجه پیشنهادی دولت تحت عنوان مقابله با نفوذ و اقدامات روسیه در آسیا و اروپا 
تعیین می شود. قرار است این بودجه در قالب کمک های مالی و وام های بلند مدت برای خرید تجهیزات و 
تسلیحات نظامی و همچنین همکاری های دفاعی به کشورهای آسیای مرکزی، جنوب شرق آسیا و اروپای 

شرقی و غربی اختصاص یابد.

فیس بوک، حساب دفتر سیاسی انصارا... یمن را بست
شبکه اجتماعی فیس بوک، حساب دفتر سیاسی انصارا... یمن را به دنبال انتشار بیانیه ضد سازش با رژیم 
صهیونیستی بست. سخنگوی دفتر سیاســی انصارا... گفت: اقدام فیس بوک در بستن حساب این دفتر 
سیاسی به بهانه بیانیه ضد سازش با رژیم صهیونیستی را محکوم می کنیم و آن را تجاوز از قوانین می دانیم.
کمتر از 6 ماه پیش شعبه فیس بوک در سرزمین های اشغالی فلسطین با درخواست اداره امنیت داخلی دفتر 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی، هزاران حساب کاربری را از روی این شبکه اجتماعی حذف کرد. این شرکت 
از ماه ژانویه تا ماه مارس سال جاری میالدی، بیش از ۵8۳ میلیون پروفایل را در گستره جهانی حذف کرده 
است.فیس بوک همچنین در آذرماه گذشته، انتشــار تصاویر فاش شده از نیروهای ویژه تروریستی رژیم 

صهیونیستی در عملیات اخیر غزه را ممنوع کرد.

مرضیه محب رسول

»ابوبکر بغدادی« در بازداشت ارتش آمریکا 
روزنامه ینی شفق ترکیه نوشــت اطالعات منابع خبری حاکی از آن اســت که ابوبکر بغدادی، 
سرکرده گروه تروریســتی داعش، در حال حاضر در بازداشــت ارتش آمریکا قرار دارد.پایگاه 
اینترنتی روزنامه ترکیه ای »ینی شفق« مدعی شد، ســازمان جاسوسی آمریکا، سیا، به عنوان 
بخشی از عملیات پوششی برای خارج کردن تروریست ها از منطقه، دست کم به ۱۴۰ نفر از عناصر 
داعش هویت، اســم و گذرنامه جدید اعطا کرده است.سیا، دست کم دو هزار تروریست داعشی 
را در اردوگاهی که متعلق به حزب کارگران کردســتان بود، مورد بازجویی قرار داد و در نهایت 
از میان آن ها ۱۴۰ نفر مدارک شناســایی جدید دریافت کردند. بنا به این گزارش، بازجویی ها 
در »ایستگاه های ویژه بازجویی« که آمریکا در سوریه و عراق برپا کرده ، صورت می گیرد. عالوه 
بر آمریکا، عوامل اطالعاتی فرانســه، اسرائیل و انگلیس نیز با تروریســت های داعش در عراق 
و ســوریه دیدار می کنند.بنا به اطالعاتی که روزنامه ترکیه ای ینی شــفق به دست آورده است 
ابوبکر بغدادی، سرکرده گروه تروریستی داعش، در حال حاضر در بازداشت ارتش آمریکاست. 
 تصاویر ثبت شده از این تروریســت فراری در یکی از خودرو های زرهی آمریکا این ادعا را تایید 

می کند.

 اتحاد مسلمانان و یهودیان بلژیک
 علیه قانون جدید ذبح حیوانات

 شماری از مسلمانان و یهودیان بلژیک برای شــکایت علیه قانون تازه ذبح حیوانات در این کشور به 
یکدیگر پیوسته اند.چند سازمان مسلمان و یهودی در بلژیک به کمک یک موسسه حقوقی آمریکایی 
علیه قانون تازه ای که ذبح مذهبی حیوانات را ممنوع می کند به دادگاهی در این کشور شکایت کرده اند.  
قانون تازه که به تازگی در منطقه فالمان بلژیک، یکی از سه منطقه اصلی این کشور، به اجرا درآمده 
می گوید که دام و طیور پیش از ذبح باید بیهوش شوند تا حیوان پیش از مرگ بیهوده زجر نکشد .نکته 
مهم اینجاســت که قانون جدید که از ماه ژانویه به اجرا درآمده است، برخالف قوانین پیشین در این 
زمینه، هیچ استثنایی برای ذبح آئینی حیوانات به دست پیروان اسالم و یهودیت قائل نمی شود.کار 
برخی سوپرمارکت ها که تولیدات حالل و کوشر می فروختند حاال کساد شده و صاحبان قصابی های 
حالل و کوشر نیز می گویند از این به بعد ناگزیرند یا گوشت مورد نیازشان را از دیگر کشورها وارد کنند 
و یا مغازه شان را ببندند.بسیاری از مسلمانان می گویند که این قانون بیش از دلسوزی برای حیوانات 
به خاطر اسالم هراسی تصویب شده است.یهودیان ساکن بلژیک هم تصویب چنین قوانینی را یادآور 

دوران تاریک حکومت نازی ها  می دانند.
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پیشنهاد سردبیر:

ناجا

اخبار

مدیر گروه بهداشت محیط مرکز 
بهداشت استان:

برنامه سالمت نوروزی 
اجرایی شده است

مدیر گروه بهداشــت محیط مرکز بهداشــت 
اســتان اصفهان گفت: ۳۰ واحــد متخلف از 
ابتدای اســفند ماه در برنامه ســامت بسیج 
نوروزی به مراجع قضائی معرفی و ۱۷ واحد نیز 
به دلیل نواقص بحرانی پلمب شده است. حسین 
صفاری با اشــاره به اینکه برنامه سامت بسیج 
نوروزی با هدف تشدید کنترل و نظارت بر مواد 
غذایی در ایام نوروز از یکم اسفندماه شروع و تا 
۲۰ فروردین ماه ادامه دارد، اظهار کرد: در این 
طرح بازرســان مرکز بهداشت در قالب بیش از 
۶۰ اکیپ دو نفره در سراسر استان به خصوص 
شهر اصفهان از مراکز  هدف مانند هتل ها، محل 
های اقامــت موقت، رســتوران ها، طباخی ها، 
فست فودها، آبمیوه و بستنی فروشی ها، شیرینی 
فروشــی ها و کله پاچه و آش فروشی ها بازدید 
می کنند، همچنین در دیگر اماکن نیز نظارت 
تشدید خواهد شد.وی اضافه کرد: از اول اسفند 
تا کنــون ۳۰ واحد متخلف بــه مراجع قضائی 
معرفی شدند و حدود ۱۰۰ مورد اخطار نواقص 
بحرانی و غیر بحرانی داده شده است؛ همچنین 
حدود ۱۷ مورد پلمب داشتیم و نزدیک یک تن 
مواد غذایی مکشوفه و تاریخ گذشته تولید شده 

در شرایط غیربهداشتی گزارش شده است.

فعالیت یک هزار و ۲۵۰ نجاتگر 
هالل احمر در ایام نوروز

معاون امداد و نجات هال احمر استان اصفهان 
از یــک هــزار و ۲۵۰ نفر نجاتگــر هال احمر 
اصفهانی برای امدادرســانی در عید نوروز ۹۸ 
خبر داد.داریوش کریمی با اشــاره به آمادگی 
هال احمر برای نوروز ۹۸ اظهار کرد: هال احمر 
اصفهان با استقرار 4۲ پایگاه امداد و نجات ثابت، 
شــش پایگاه ســیار، یک پایگاه امداد هوایی و 
هفت پایگاه واکنش ســریع در ســطح استان 
آمادگی کامل را برای تعطیات عید نوروز دارد. 
معاون امداد و نجات هال احمر استان اصفهان 
همچنین گفت: هفت تیم ۳۳ نفره جانشــین 
تیم های واکنش سریع و یک هزار و ۲۵۰ نجات 
گر آموزش دیده که دوره بازآموزی قبل از شروع 
طرح را گذرانــده اند، در طرح امــداد و نجات 
نوروزی فعالیت می کننــد. وی افزود: در حال 
تعمیر، به روزرســانی و آماده سازی تجهیزات، 
آمبوالنس ها و خودروهای نجات و امدادی هال 
احمر هستیم که در طرح امداد و نجات نوروزی 
در خدمت مردم عزیز باشــیم.کریمی در پایان 
تصریح کرد: آرزو می کنیــم در ایام تعطیات 
نوروز برای مسافران عزیز مشکل ایجاد نشود که 

هال احمر بخواهد امدادرسانی کند.

تجارت »افعی دم عنکبوتی« 
ممنوع

افعی دم عنکبوتی که تنها زیستگاه آن در ایران 
است، از ســال ۲۰۰۶ میادی به عنوان یکی از 
شاخص ترین گونه  افعی  جهان شناسایی شد و 
این در حالی است که طی سال های اخیر تجارت 
غیرقانونــی، بقای این گونه بــی نظیر را تهدید 
می کند. رضا فرجی، مدیر اجرایی کنوانسیون 
تجارت گونه های گیاهــی و جانوری در معرض 
انقراض با تاکید بر جایگاه ارزشــمند افعی دم 
عنکبوتــی، اظهارکرد: »افعــی دم عنکبوتی« 
گونه اندمیک ایران به حســاب می آید. به این 
معنا که این گونه تنها در ایران یافت می شود و 
در سال ۲۰۰۶ شناسایی و به عنوان گونه جدید 
معرفی شد. فرجی با اشاره به  خطرات احتمالی 
برای افعی دم عنکبوتی گفــت: از آنجا که افعی 
دم عنکبوتی از لحاظ ظاهری و رفتاری یک گونه 
منحصربه فرد است و تنها در ایران یافت می شود 
به یک گونه بازارپســند تبدیل شده و بسیاری 
از کلکســیونرها یا صاحبان باغ وحش ها عاقه 
زیادی دارند که این گونه را در مجموعه های خود 
داشته باشند. در چنین شرایطی متاسفانه افعی 
دم عنکبوتی از کشور خارج شده است و خرید و 

فروش غیر قانونی می شود. 

روند افزایشی دما در اصفهان 
ادامه دارد

کارشــناس مســئول پیش بینی هوای استان 
اصفهان گفت: نقشــه های هواشناســی بیانگر 
استقرار جوی نسبتا پایدار طی روزهای آینده بر 
آسمان استان است؛ اما همچنان شاهد افزایش 
میانگین دمای هوا هستیم. فاطمه زهرا سیدان با 
اشاره به بررسی نقشه های هواشناسی طی چند  
روز آینده اظهار کرد: این نقشه ها بیانگر استقرار 
جوی نسبتا ناپایدار بر آســمان استان است. بر 
این اساس در اکثر نقاط استان آسمان صاف تا 
قسمتی ابری، گاهی افزایش ابر و وزش باد پیش 

بینی می شود.

رییس پلیس فتای استان اصفهان:
مراقب حراج های اینترنتی 

نوروزی باشید
رییس پلیــس فضای تولیــد و تبــادل اطاعات 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشاره به نزدیک 
شــدن به ایام پایانی ســال و حراج های نوروزی به 
شهروندان هشــدار داد که در خریدهای اینترنتی 
مراقب باشند تا در دام کاهبرداران سایبری گرفتار 
نشوند .ســید مصطفی مرتضوی اظهار داشت: طی 
روزهای اخیر شــاهد تبلیغات گســترده و زیادی 
از حراج های نــوروزی در شــبکه های اجتماعی و 
کانال های آن ها هستیم که با وعده تخفیف ویژه و 
ارزان به دنبال طعمه هســتند. رییس پلیس فتای 
اصفهان افزود: شهروندان باید توجه کنند حتما در 
خریدهای اینترنتی از فروشگاه هایی خرید کنند که 
دارای نماد اعتماد الکترونیکی باشــند. وی تصریح 
کرد: برخی از فروشــگاه های غیرمجاز ممکن است 
اقدام به جعل این نماد کنند که کاربران می توانند 
با کلیک کــردن روی تصویر لوگــوی نماد اعتماد 
الکترونیکی، صفحه مجوز مربوطه را مشاهده کنند، 
ena�به نحوی که صفحه مجوز حتما باید با آدرس 
mad.ir آغاز شده باشد. رییس پلیس فتای اصفهان 
در ادامه در خصوص صفحات جعلی پرداخت گفت: 
فیشینگ کپی دقیق رابط گرافیکی وبگاه بانکی است 
که با ورود کاربر به این صفحــه قابی و وارد کردن 
اطاعات بانکی خود در این صفحه، این اطاعات از 

سوی فیشرها به سرقت می رود.

کشف ۱۰ هزار یورو توسط 
پلیس راه آهن اصفهان

رییس پلیس راه آهن اصفهان از دســتگیری زنی 
که قصد داشــت ۱۰ هزار یورو را به خارج از کشور 
انتقال دهد خبر داد.ســرهنگ منصور نیت خواه، 
رییس پلیس راه آهــن اصفهان گفــت  : ماموران 
مستقر در پلیس راه آهن اصفهان به یکی از مسافران 
زن مشکوک شده و به بازرسی از وسایل همراهش 
پرداختند.وی افزود: در بازرسی از کیف دستی این 
زن، ۱۰ هزار یورو بــه ارزش تقریبی یک میلیارد و 
۵۷۰ میلیون ریال و ۲ عدد گوشی خارجی قاچاق 
کشف شد.این مقام انتظامی بیان داشت: متهم پس از 
تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی به مراجع قضائی 
تحویل داده شــد. رییس پلیــس راه آهن اصفهان 
تاکید کرد: نیروی انتظامی با هر گونه اخال در نظام 
اقتصادی کشور برخورد قاطع و قانونی می کند و در 
این مسیر نیازمند مشارکت و همیاری مردمی است.

ناکامی درتوزیع محموله لوازم 
آرایشی بهداشتی فاسد به بازار

رییس پلیس امنیت عمومی استان از کشف لوازم 
آرایشی بهداشتی فاسد که مالک تاریخ انقضای  آن 
را جعل کرده و قصد عرضه آن را به بازار داشت خبر 
داد. سرهنگ محمدحسن اسماعیلی اظهار داشت: 
ماموران پلیس امنیت عمومی اصفهان در پی کسب 
خبری مبنی بر اینکه فــردی اقدام به جعل تاریخ 
انقضای لوازم آرایشی بهداشتی کرده و قصد توزیع 
آنها را به بازار دارد ، وارد عمل شدند. وی افزود: پس 
از هماهنگی با مقام قضائی در بازرسی از محل ۳ 
هزار و ۱۱4 عدد انواع لوازم آرایشی بهداشتی فاسد 
که مالک تاریخ انقضــای آنها را جعل و تغییر داده 
بود، کشف شد.این مقام انتظامی با اشاره به اینکه 
ارزش محموله لوازم بهداشتی فاسد شده توسط 
کارشناسان ۶ میلیارد ریال اعام شده است، بیان 
داشــت : در این خصوص یک نفر دستگیر و انبار 

مذکور نیز طبق دستور مقام قضائی پلمب شد.

 »کمک به نیازمندان«
ترفند کالهبرداران سایبری 

معاون اجرایی پلیس فتای ناجا، درباره ترفندهای 
کاهبرداران سایبری مبنی بر کمک به نیازمندان 
در روزهای پایانی سال هشدار داد. سرهنگ حسین 
ابراهیمی ضمن هشدار به مردم درباره سوء استفاده 
کاهبرداران از نام موسســات خیریه اظهار کرد: با 
توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، برخی 
افراد با سوء استفاده از نام موسسات خیریه و کمک به 
خانواده های نیازمند از طریق فضای مجازی با ایجاد 
صفحاتی در شبکه های اجتماعی و درج تبلیغات در 
سایت ها، با معرفی خود به عنوان عضوی از موسسه 
خیریه اقدام به درخواست کمک مردمی می کنند، 
در حالی که مجوزهــای الزم برای ایــن منظور را 
ندارند. معاون اجرایی پلیس بــه کاربرانی که قصد 
دارند کمک های خــود به نیازمنــدان را از طریق 
فضای مجازی یا تلفن بانک پرداخت کنند، توصیه 
کرد که برای این کار از طریق شرکت های شناخته  
شده در کشور که توسط رسانه های جمعی شماره  
حساب های رسمی آنها اعام می شود، اقدام کنند.

مدیرکل سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
اصفهان از وجود ۱۰۲ کاس خشتی و گلی در این 
استان و جمع آوری و حذف آنها تا مهرماه سال ۱۳۹۸ 
خبر داد. سیدمهدی میربد، درباره رضایت نداشتن 
برخی از دانش آموزان از فضاهای آموزشی هم گفت: 
»برای سازمان نوسازی همین که بچه ها اعام رضایت 
از فضا نمی  کنند دلیل نمی شود ما در ساختمان سازی 
تغییرات انجام دهیم. باید ضوابطی را رعایت کنیم و در 
محیط های مختلف برای ساخت بنای مدرسه شرایط 
فرهنگی، اقتصادی، محلی، آب وهوایی، جنســیت، 
مقطع و ... را رعایت کنیم.« مدیرکل سازمان نوسازی 
مدارس استان اصفهان حدود ۲۹ درصد مدارس این 
استان را جزو مدارس تخریبی دانست و گفت: »در 
استان اصفهان ۷۰ مدرسه خطرآفرین داریم، در این 
مدارس به دلیل فرونشســت هایی به خاطر آب های 
زیرزمینی و ترک خوردگی و ... دانش آموز تحصیل 
نمی کند. ما در اصفهان ۱۰۲ کاس یعنی حدود ۲۵ 
تا ۳۰ مدرسه خشتی و گلی داریم که طبق سیاست 
سازمان تا مهر ۹۸ این مدارس حذف می شوند. این 

مدارس بیشــتر در مناطق روســتایی و دور افتاده 
هســتند که باید تخریب و با خاک یکسان شوند«. 
میربد، ادامه داد: در استان اصفهان ۶۶ درصد فضاها 
را به سیستم گرمایشی اســتاندارد مجهز کرده ایم؛ 
اما هنوز حدود ۹هــزار کاس درس از این امکانات 
بی بهره هستند. البته برخی از این مدارس کوچک 
بوده یا تعداد دانش آموزشان کم است به همین خاطر 

سیستم گرمایشی آنها استاندارسازی نشده است.

مدیرکل سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس اصفهان:

۱۰۲ کالس خشتی و گلی استان تا مهر 98 برچیده می شوند
یک فعال حوزه طراحی لباس با بیان اینکه دغدغه های 
اقتصادی بدون شک مانعی برای توجه افراد به حوزه مد 
و لباس است، گفت: با توجه به دغدغه های اقتصادی 
موجود و ضرورت توجه به موضوع لباس و پوشــاک 
به عنوان نمــادی از فرهنگ کشــور، بنابراین توجه 
مســئوالن به این حوزه احســاس می شود.سیدرضا 
میر محمدصادقی، اظهار کــرد: به همین منظور میز 
نساجی در اصفهان تشکیل شــده و ما ارتباط خوبی 
با این بخش داریم البته این ارتباط بیشــتر مربوط به 
صنعت نساجی است و در حوزه طراحی و مد باید این 
ارتباط بیشتر شــود. وی نتیجه تمام فعالیت های این 
موسسه را برگزاری نخستین نمایشگاه هنر صنعت مد 
و لباس اصفهان در اسفند امسال دانست و تاکید کرد: 
این نمایشگاه، حاصل فعالیت های یک ساله حوزه مد 
و لباس بود که در کنار آن، منشور مد و لباس رونمایی 
شد که می تواند سرآغاز رویدادهای مثبت و نوینی در 
کشور باشــد. وی با بیان اینکه دغدغه های اقتصادی 
بدون شک مانعی برای توجه افراد به حوزه مد و لباس 
است، گفت: با توجه به دغدغه های اقتصادی موجود 

و ضرورت توجه به موضوع لباس و پوشــاک به عنوان 
نمادی از فرهنگ کشور، بنابراین توجه مسئوالن به این 
حوزه احساس می شود. ســیدرضا میر محمدصادقی  
همچنین از تصویب ایجاد رســته صنفــی طراحان 
پوشاک در زیرمجموعه اتحادیه پوشاک در کمیسیون 
کار و حرفه مجلس خبــر داد و تاکید کرد: ۳۰۰ طراح 
فعال در استان از این پس می توانند جواز کسب طراحی 

لباس دریافت کنند.

یک فعال حوزه طراحی لباس:

دغدغه های اقتصادی پیش پای فعاالن صنعت مد و لباس است

دیدگاهخبر

طی ماه های اخیر، خبر اکتشــافات عجیب و 
غریبی در زمینه مــواد غذایی و خوراکی ها 
مخابره می شود. صحبت البته در مورد کشف 
الشه االغ و یا استفاده از گوشت اسب در کبابی 
ها نیست؛ خبرهای منتشر شده نشان می دهد 
با گرانی های اخیر در بازار گوشت و مرغ این 
بار پای حرام گوشتانی مانند» خوک« به بازار 
مواد خوراکی ایران باز شده است؛ هر چند سرو 
غذاهای حرام در گوشه و کنار شهر کم و بیش 
صورت می گیرد و اماکن و سایر نهادهای ذی 
ربط ترجیح می دهند چراغ خاموش از کنار این 
موارد بگذرند؛ اما اخیرا خبرها حاکی است که 
خوراکی های حرام در حال گسترش در جامعه 
است و البته در ســایه گرانی گوشت قرمز و 
شــدت گرفتن قاچاق باید در آینده انتظار 
خبرهای بیشتری در این مورد را داشته باشیم.

پاستیل های خوکی را نخورید
پیرامون پاستیل و پودرهای ژله چند سالی است که 
شــایعات زیادی وجود دارد. در اغلب کارخانه های 
بزرگ دنیا در تهیه پاســتیل از اســتخوان خوک 
استفاده می شــود، هر چند در برخی از کشورهای 
اســامی مانند ترکیه ،کارخانه هــای تولید پودر 
ژله از گوشــت های حالــی مانند اســتخوان گاو 
اســتفاده می کنند. کارشناســان دینــی همواره 
نســبت به واردات پاســتیل و ژله از خارج به ایران 

هشدار داده اند؛ اما همواره تاکید شده که پودرهای 
موجود در ایران از اســتخوان های گاو تهیه شــده 
و مشــکل شــرعی ندارد. چندی پیش اعام شــد 
نیروی انتظامــی در تهران محموله پاســتیل تهیه 
شده از خوک را کشف و ضبط کرده است. پای این 
خوراکی البته هنــوز به اصفهان باز نشــده، آنگونه 
که  مدیر گروه بهداشــت محیط مرکز بهداشــت 
اصفهان گفته این تخلف در تهران مشــاهده شده 
و هنوز در اصفهان گزارشــی در این خصوص اعام 
نشده است؛ البته خانواده ها باید از مصرف هر گونه 
 مواد غذایی فاقد کد و پروانه بهداشــتی خودداری 

کنند. 
سوسیس با طعم گراز

سوسیس تهیه شده از گوشــت خوک یکی از لذیذ 
ترین خوراکی هــا در میان اروپایی ها به حســاب 
می آید. اگر چه تولید و فــروش این محصوالت در 
ایران ممنوع است؛ اما تنوع طلبی ایرانی هادیگر حد 
و مرزی ندارد و با صرف هزینه های بیشــتر و البته 
کمی جست وجو می توان سوسیس های خوکی را 
پیدا کرد؛ فرآورده هایی که اتفاقا در ایران هم تولید 
می شــوند . چندی پیش در پردیــس کارگاه تهیه 
سوســیس از گوشــت گراز یا همان خوک وحشی 

توسط نیروی انتظامی کشف شــد. وجود غذاها با 
گوشت گراز حتی به منوی برخی از رستوران های 
الکچری نیز رسیده است این غذا البته تحت عنوان 
گوشت شکار سرو می شود و قیمت های بسیار باالیی 
دارد. در همین اصفهان هم می توان در محله های 
ارمنی نشــین از این دست سوسیس و کالباس های 
خوکی پیدا کرد؛ هــر چند مغازه دارهــای ارمنی 
معتقدند این خوراکی ها را تنها به اقلیت های دینی 
می فروشــند؛ اما نمی توانند به برخی از مشتریان 

قدیمی خود »نه« بگویند.
جمعیت  گرازها  در ایران افزایش داشته 

است
سوالی که در میان اکتشافات عجیب و غریب پلیس 
به وجود مــی آید، اینکه گوشــت بــرای تهیه این 
محصوالت از کجا تامین می شود آن هم در شرایطی 
که پرورش خوک درایران مجوز ندارد. با بررسی های 
صورت گرفته می توان فهمید که جمعیت گراز ها در 
مناطقی از ایران مانند مازندران و همدان به صورت 
غیر قابل کنترلی افزایش داشــته اســت. سازمان 
محیط زیست چند ســالی است که مجوز شکار این 
حیوانات را صادر کرده است و همه ساله تعداد زیادی 
از آنها برای مهار جمعیت آســیب رسان شکار می 
شوند و البته باید فهمید که الشه ها از کجا سر درمی 
آورند. تا کنون چندین رستوران در شمال کشور به 
جرم فروش و سرو گوشت خوک بسته شده اند؛ اما 
میزان شکار به حدی باالست که به راحتی می توان 

برای الشه ها در بازار مشتری پیدا کرد. 

دراصفهانخبریازخوکهانیست!

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان گفت: مردم نیکوکار استان 
اصفهان تاکنون بالــغ بر ۹ میلیارد تومان در جشــن نیکوکاری 
امسال به همشــهریان نیازمند خود کمک کرده اند که نسبت به 
سال گذشته ۳4 درصد رشد داشــته است.محمدرضا متین پور، 
بابیان اینکه جشن نیکوکاری امسال با شعار »عیدی برای همه« 
برگزار شد، گفت: کمک های نیکوکاران اصفهانی در بیش از چهار 

هزار و ۱۶۵ پایگاه جشن نیکوکاری در مدارس، میدان های اصلی 
شهر، مساجد، مراکز نیکوکاری، پایگاه های بسیج و میعادگاه های 
نماز جمعه جمع آوری شد.وی بابیان اینکه در سال گذشته مردم 
اســتان در جشــن نیکوکاری بیش از ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون 
تومان به نیازمندان اهدا کردند، گفت: در جشــن امسال تاکنون 
بالغ بر ۹ میلیارد تومان کمک های مردمی جمع آوری شده است 

که با توجه به اینکه جمع آوری کمک هــای مردم کماکان ادامه 
دارد این رقم بیشتر از این خواهد شد. متین پور با تاکید بر اینکه 
همه کمک های مردم پیش از شروع سال جدید بین خانواده های 
نیازمند توزیع می شــود، افزود: بیش از ۱۰۵ هــزار خانوار تحت 
حمایت کمیته امداد و سایر نیازمندان استان در آستانه سال نو از 

این کمک ها بهره مند خواهند شد. 

 مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان خبر داد:
رشد 34 درصدی کمک های مردم اصفهان در جشن نیکوکاری

فرآورده های خوکی در ایران چه می کنند؟

بیش از ۱۲ هزار کالس درس آماده اسکان مسافران نوروزی است
سخنگوی   آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: برای اسکان فرهنگیان مسافر و خدمات رسانی به آنها در ایام 
نوروز، ۱۲هزار و ۷4۱ کاس درس، در نظر گرفته شده است. علیرضا مهدی، با اشاره به اسکان مسافران فرهنگی 
در مدارس استان، اظهار داشت: 4۳ ستاد اســکان نوروزی در سطح استان و ۸ ستاد در شهر اصفهان فعالیت 
می کنند. وی افزود: برای اسکان مسافران فرهنگی یک هزار و ۲۶۰ مدرسه در سطح استان و ۶۲۵ مدرسه در 
شهر اصفهان در نظر گرفته شده است. سخنگوی اداره کل آموزش و پرورش استان با بیان اینکه نزدیک به ۱۳ 
هزار کاس درس، میزبان مسافران فرهنگی است، گفت: ۱۲ هزار و ۷4۱ کاس در استان و ۷۵۰۰ کاس در 
شهر اصفهان برای این منظور آماده شده است. وی ادامه داد: خدمات رسانی مراکز آموزشی به مسافران فرهنگی 
در سه طرح ویژه، الف و ب خواهد بود که ۱۵۰ کاس ویژه در سطح استان اصفهان، ۷۹۲۰ کاس الف در استان 

و 4۶۷۱ کاس ب در استان  برای اسکان فرهنگیان وجود دارد.

برنامه درمانی ویژه برای »هموفیلی ها« و »دیالیزی ها« در نوروز
رییس گروه  بیماران خاص و صعب العاج در مورد تمهیدات نوروزی وزارت بهداشــت برای بیماران دیالیزی و 
هموفیلی گفت: در حوزه دیالیز، خدماتی که به بیماران دیالیزی به عنوان گروهی از بیماران خاص ارائه می شود، 
خدماتی مستمر بوده که تعطیل بردار نیست به همین دلیل چه در ایام عادی سال و چه در تعطیات نوروزی برنامه 
دیالیز بیماران مزمن مانند روزهای عادی ادامه پیدا می کند.  عقیقی تاکید کرد: بیماران دیالیزی حتما قبل از سفر، 
درباره مراکز درمانی مقصد اطاعات داشته باشند و حتما با مقصد هماهنگ کنند زیرا در غیر این صورت نوبت 
دیالیز برای شان ثبت نمی شود. بنابراین هماهنگی با مقصد، قبل از حرکت بسیار مهم است. وی ادامه داد: در حال 
حاضر ۵۶۰ بخش دیالیز در بیش از ۳۰۰ شهرستان کشور وجود دارد. مراکز جامع بیماران خاص هم در ایام نوروز 
در برخی شهرستان ها مانند مشهد، اصفهان، تهران و... خدمات را به صورت کشیک هم در روزهای عادی و هم 
در روزهای تعطیل ارائه می کنند. خوشبختانه بیماران ما می دانند در شهرهای خودشان در کجا خدمت بگیرند.

رییس پلیس راهور کشور گفت: به تمامی نیرو های راهور اباغ شده است از ۲۸ 
اسفند هیچ خودروی دارای جریمه باالی یک میلیون تومان در جاده ها توقیف 

نشود.
کمال هادیان فر افــزود: البته ایــن تدبیر به طور اســتثنا به خاطر  شــرایط 
ســفر های نوروزی و تســهیل رفــت و آمــد مســافران نــوروزی و آخرین 
فرصت آن تــا ۱۷ فروردین ۹۸ اســت. وی گفــت: بعــد از ۱۷ فروردین روال 

عادی طی خواهد شــد و بــا جریمه باالی یــک میلیون تومــان طبق قانون 
رفتار و توقیــف خودرو ها اعمال می شــود.  رییس پلیس راهور کشــور افزود: 
رانندگان می توانند بــا مراجعه به ســامانه الکترونیکی راهــور ، جریمه های 
خود را به صــورت الکترونیــک پرداخت کننــد. وی گفت: البتــه رانندگان 
 بهتر اســت قبل از فرارســیدن تعطیات  نوروزی بــرای پرداخت جریمه های

 خود اقدام کنند.

ور
اه

س ر
خودرو های دارای پلی

 جریمه متوقف
 نمی شوند

مرضیه محب رسول
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»زیدان« دوباره سرمربی 
رئال مادرید شد

سرمربی فرانسوی پس از ۹ ماه به رئال مادرید 
بازگشــت و دوباره هدایت این تیم را بر عهده 
گرفت.باشــگاه رئــال 
مادرید اعالم کرد: 
زین الدین زیدان 
ســرمربی جدید 
ایــن تیم اســت. 
فرانسوی  سرمربی 
جانشین ســانتیاگو 
سوالری شــد که به دلیل کسب نتایج ضعیف 
مجبور به ترک باشگاه بود. زیدان، ۹ ماه پیش 
در یک نشســت خبری اســتعفایش را اعالم 
کرد. او در مدت سه سال حضورش در مادرید 
توانست سه قهرمانی پیاپی در لیگ قهرمانان 
اروپا به دست آورد و رکورد خارق العاده ای را به 

نام خود و تیمش ثبت کند.

فلورنتینو پرز:
 هم نیمار را می خواهیم

 هم امباپه را
فلورنتینو پرز، رییس باشــگاه رئــال مادرید 
بعد از منصــوب کردن 
زین الدین زیدان به 
عنوان سرمربی این 
تیم ابراز امیدواری 
کرد کیلیان امباپه 
و نیمــار، هر دو در 
آینده به این باشــگاه 
اســپانیایی ملحق شــوند. پرز 
همچنین گفت بعد از منصوب شــدن زیدان 
به عنوان سرمربی رئال، بیشتر از قبل به جذب 
امباپه امیدوار اســت چون فکر می کند زیدان 
می تواند هموطــن خود را برای پیوســتن به 

کهکشانی ها راضی کند.
 پرز که بعــد از معرفی زیدان به رســانه ها با 
خبرنگاران گفت وگو می کرد در پاسخ به سوال 
های آنهــا پذیرفت که برای جذب دو ســتاره 
بزرگ PSG امیدهایــی دارد و به خصوص با 
بازگشــت زیدان امیدوار است او بتواند امباپه، 
ستاره فرانسوی 20ساله پاری سن ژرمن را به 

مادرید بیاورد.

»زیدان« پرید!

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

شوخی سرخ ها با طارمی: 
خوب شد پنجره را بستند!

مهاجم ملی پوش باشــگاه الغرافه قطر به محل 
اردوی سرخ پوشان سر زد.

مهدی طارمــی که ســابقه پوشــیدن پیراهن 
پرسپولیس را دارد، با حضور در هتل محل اقامت 
قرمزپوشــان پایتخت در دوحه، بــا بازیکنان و 

اعضای کادرفنی این تیم خوش و بش کرد.
برخی بازیکنان پرسپولیس که از مالقات با طارمی 
ســرحال به نظر می رسیدند، به شــوخی به این 
بازیکن گفتند: »خوب شد پنجره نقل و انتقاالت 
را بستند وگرنه باز شــایعه می شد می خواهی به 

پرسپولیس برگردی!«
حضور طارمی در اردو های پرسپولیس در قطر، 
همواره با شــایعاتی مثل احتمال بازگشت او به 

جمع سرخ پوشان همراه است.

»کریم« در ترکیب اصلی 
ناتینگهام فارست؟

مهاجم ایرانی ناتینگهام فارست با درخشش در 
بازی هال سیتی توجه سرمربی تیمش را به خود 

جلب کرده است.
به نقل از سایت »seatpitch« انگلیس، کریم 
انصاری فرد، مهاجم ایرانی ناتینگهام فارست در 

بازی با هال سیتی پایش به گلزنی باز شد.
مهاجم 28 ســاله ایرانی از زمان پیوســتنش به 
ناتینگهام فارست 7 بار به میدان رفته؛ اما منصفانه 
است که او همیشه به عنوان یک بازیکن جانشین 

عملکرد خوبی داشته است.
انصاری فرد در بازی با هال سیتی 17 دقیقه بازی 
کرد و یک گل و یک پاس گل داد. داریل مورفی 
و لئو بوناتینی پیش از انصاری فرد شانس خود را 

امتحان کردند ولی موفق نبودند. 

فیفا، النصر را برنده دیدار با 
ذوب آهن اعالم کرد!

سایت فیفای عربی، سوتی بدی داشت تا جایی که 
النصر را برنده دیــدار برابر تیم فوتبال ذوب آهن 
ایران اعالم کرد. در یکی از دیدارهای حســاس 
هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آســیا، 
ذوب آهن به مصاف النصر عربســتان رفت. این 
دیدار که در امارات برگزار شد در نهایت با پیروزی 
سه بر دو ذوب آهن اصفهان به پایان رسید. سایت 
فیفای عربی، سوتی بدی بعد از این دیدار داشت 
تا جایی که النصــر را برنده این دیــدار معرفی 
کرد و نوشت که نماینده عربســتان با نتیجه دو 
 بر یــک بازی را به ســود خود به پایان رســانده

 است.
سایت الریاضیه عربستان هم این خبر را منتشر 
کرد و نوشت که فیفا، تیم فوتبال النصر را برنده 
دیدار با ذوب آهن معرفی کرد. این در حالی است 

که نماینده ایران پیروز شد.

مرد سال فوتبال ایران مشخص شد؛
»علی بیرو« در صدر

برنامه نود این هفته از ســاعت 22:۴۳ دوشنبه 
شب از شبکه سوم ســیما روی آنتن رفت و و در 

ساعت 02:07 بامداد سه شنبه به پایان رسید.
ســوال پیام کوتاه این قسمت از برنامه: مرد سال 

فوتبال ایران؟
1- ســردار آزمون 2- امید ابراهیمی ۳- علیرضا 
بیرانوند ۴- علیرضا جهنبخش ۵- ســید جالل 
حســینی ۶- اشــکان دژاگه 7- وریا غفوری 8- 

سامان قدوس
 بیش از یک میلیون و ۵۴1 نفر در نظرســنجی 
این هفته برنامه نود شرکت کردند که حدود ۳۳ 
درصد از آن ها به علیرضــا بیرانوند به عنوان مرد 

سال فوتبال ایران رای دادند

در حاشیه

پیشخوان

قرار ما ساعت 19:00

امیرعلی هاشمی 

کی روش، اسامی بازیکنان مورد نظر خود در تیم جدیدش را هم معرفی 
کرد و تیم ملی فوتبال ما هنوز جانشین او را نشناخته و بدون سرمربی 
روزگار می گذراند. البته به تازگی خبر رســید که یکی از گزینه های 
جایگزین متاسفانه از چنگ مان پرید و سرمربی رئال مادرید شد! اوایل 
بهمن ماه بود که »کی روش« از ایران رفته بود و مســئوالن وزارتخانه 
اســامی بزرگ و عجیب و غریبی را به عنــوان کاندیداهای جایگزینی 
او معرفی کردند. از  »زین الدین زیــدان« و »ژوزه مورینیو« گرفته تا 
»یورگن کلینزمن« که بیکار است و در معدود تجربیات مربیگری خود 
هم عملکرد موفقی نداشته است. به هرحال این ادعایی بود که از سوی 
وزارت ورزش و مدیر مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی این وزارتخانه  
مطرح شد و دســتمایه کاریکاتورها و عکس ها و طنازی های کاربران 
در فضای مجازی قرار گرفت. جالب اینکه مسئوالن وزارتخانه سفت و 
سخت روی ادعای خود ایستاده و کوتاه بیا هم نبودند و هرروز بر اسامی 
این لیســت عجیب اضافه هم می شــد! »مازیار ناظمی« مدیر مرکز 

رســانی وزارت ورزش حتی از روابط عمومی و اطالع 
هدایت تیم ملی فرانسه »لوران بالن« که 
پاری سن ژرمن را در و تیم باشگاهی 
»اروه رنار« سرمربی کارنامه دارد و 
ملــی  مراکش نیز دو گزینه تیــم 

مورد نظر دیگر برای هدایت تیم ملی فوتبال نام برد. این اظهارنظر آن 
قدر عجیب بود که یکی از مدیران ارشــد در فدراسیون فوتبال درباره 
توییت های مازیار ناظمی، معاون وزیر ورزش و صحبت درباره نام هایی 
چون زیدان و مورینیو گفت: اگر کسی درگیر فوتبال و مسائل این رشته 
ورزشی باشــد و آن را جدی تعقیب کند، می داند که چهره هایی نظیر 
مورینیو و زیدان، هرگز بازار کار اروپا را به مقصد ایران رها نخواهند کرد. 
بنابراین کلیت این موضوع شــایعه ای بیش نیست و اساسا نباید آن را 
جدی گرفت.البته اســامی ایرانی هم برای جانشینی کی روش مطرح 
شد؛ برخی از علی پروین برای هدایت تیم ملی نام بردند. علی دایی اولین 
نامی بود که مطرح شد؛ اما با توجه به سابقه ای که در هدایت تیم ملی 
دارد، شانس آقای گل جهان برای حضور دوباره روی نیمکت ایران کمتر 

یا حتی منتفی است. دیگر نامی که در این 
بین مطرح شد، جواد نکونام بود. 

فردی  که از شانس باالیی برای 
جانشــینی کارلوس پرتغالی 

برخوردار بود، برانکو ایوانکوویچ سرمربی  پرسپولیس نام داشت. اسمی 
که دو جبهه هوادار و مخالف را برای حضور در تیم ملی در اطراف خود 
دارد. فیفا دی نزدیک اســت؛ اما تا به اینجا هیچ برنامه ای از سوی تاج 
و معاونانش برای حضور در میادین اعالم نشده و تنها با نام های بزرگ 
بازی می شود. سیاستی تکراری که همیشه نتیجه ای منفی داشته است. 
بازی با نام های بزرگ و دست آخر هم انتخاب مربی ای که کمتر کسی 
انتظارش را دارد و البته در قد و قواره گزینه های مطرح شده هم نبوده 
است. بی خیالی تاج و دوستان اما همچنان ادامه دارد. انتخابات مجمع 
عمومی فدراسیون هم برگزار شد و بازنشسته ها سر جایشان ماندند و ... 
فعال هم که یکی از گزینه های سرمربیگری تیم ملی از دست مان پرید: 

»زیدان« سرمربی رئال مادرید شد! 

»زیدان« پرید!
وقتی تاج و دوستان مشغول استراحت هستند؛

شب آبروداری

شب انتقام 

جنگ پول و هوادار

تحریم امریــکا به داوران 
ایرانی رسید

فراخوان تجدید مناقصه عمومی همزمان به ارزیابی کیفی 
)فشرده( یک مرحله ای )نوبت  دوم(

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر در نظر دارد؛ مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( زیر را از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید 
www. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس.

setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 
شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه به تاریخ ۹7/12/22 می باشد. نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 1-ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت 
نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند در وجه شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر 
دارای حداقل اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه 2- فیش واریزی به حساب شماره ۴00111۹۵0۶۳77117 بانک مرکزی به نام تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران 

شهر جدید فوالدشهر )وجه نقد یا هرگونه چک به عنوان سپرده قابل قبول نمی باشد.(

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

ف
مبلغ تضمین شرکت در مبلغ برآورد )ریال(موضوع مناقصهشماره و تاریخ مناقصهردی

نحوه پرداختگواهینامه صالحیتفرآیند ارجاع کار )ریال(

1

تجدید مناقصه شماره 
۹7/10012/ ص

۹7/12/1۶-  شماره 
مناقصه در سامانه ستاد 

20۹7001۳۳۵0000۴8

تهیه و ساخت و نصب چراغ 
های چشمک زن و تابلوهای 
اسامی بلوارها و خیابان های 
باقیمانده در برزن های ایثار و 
فرهنگ شهر جدید فوالدشهر 
به استناد مصوبات ششصد و 

پنجاه و چهارمین جلسه هیأت 
مدیره شرکت عمران فوالد شهر

۳11,۶۹۵,000 ریال۶,2۳۳,۹000,000

داشتن حداقل پایه پنج 
در گرایش راه و ترابری از 
سازمان برنامه و بودجه 

)سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی سابق( یا 
داشتن تاییدیه اداره 
کل ایمنی و حریم راه 
های سازمان راهداری 
و حمل و نقل جاده ای 

پرداخت حداقل پنجاه درصد از 
مبالغ ناخالص  صورت وضعیت های 
تایید شده از طریق تهاتر با اراضی یا 
واحدهای موجود با کاربری مختلف 
در شهر جدید فوالدشهر به قیمت 
کارشناسی روز و پرداخت مابقی یا 
به صورت نقدی و یا از طریق اوراق 
یا اسناد خزانه اسالمی در صورت 

تخصیص صورت می گیرد.

2

تجدید مناقصه شماره 
۹7/1001۳/ ص

۹7/12/1۶- شماره 
مناقصه در سامانه ستاد 

20۹7001۳۳۵0000۴۹

تهیه مصالح و اجرای عملیات 
محوطه سازی و آسفالت در 
محالت ایثار 1 و 2 و ۴ شهر 

جدید فوالدشهر به استناد چهار 
مصوبات ششصد و پنجاه و هفت 

جلسه هیات مدیره شرکت 
عمران شهر جدید فوالدشهر

۳۴,۳۶2,۹0۴,۳۳2
ریال براساس 
فهرست بهاء 
ابنیه سال ۹7

1,718,1۴۵,217
ریال

داشتن حداقل پایه پنج  
در گرایش ساختمان و 
ابنیه یا راه و ترابری از 
سازمان برنامه و بودجه 

)سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی سابق(

پرداخت حداقل شصت درصد از 
مبالغ ناخالص  صورت وضعیت های 
تایید شده از طریق تهاتر با اراضی یا 
واحدهای موجود با کاربری مختلف 
در شهر جدید فوالدشهر به قیمت 
کارشناسی روز و پرداخت مابقی یا 
به صورت نقدی و یا از طریق اوراق 
یا اسناد خزانه اسالمی در صورت 

تخصیص صورت می گیرد.

۳

تجدید مناقصه شماره 
۹7/1001۴/ ص

۹7/12/1۶- شماره 
مناقصه در سامانه ستاد 

20۹7001۳۳۵0000۵0

تهیه مصالح و اجرا و تکمیل 
شبکه انتقال آب و شبکه 

جمع آوری فاضالب به صورت 
پراکنده در سطح محالت 

مختلف شهر جدید فوالدشهر 
به استناد بند دو مصوبات 
ششصد و پنجاه و ششمین 
جلسه هیات مدیره شرکت 
عمران شهر جدید فوالدشهر

1۴,۵71,210,۴۶1
ریال براساس 
فهرست بهای 

شبکه توزیع آب و 
شبکه جمع آوری 
فاضالب سال ۹7

728,۵۶0,۵2۳ ریال

داشتن حداقل پایه پنج  
در گرایش آب یا راه 
و ترابری از سازمان 
برنامه و بودجه 

)سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی سابق(

پرداخت حداقل پنجاه درصد از 
مبالغ ناخالص  صورت وضعیت های 
تایید شده از طریق تهاتر با اراضی یا 
واحدهای موجود با کاربری مختلف 
در شهر جدید فوالدشهر به قیمت 
کارشناسی روز و پرداخت مابقی یا 
به صورت نقدی و یا از طریق اوراق 
یا اسناد خزانه اسالمی در صورت 

تخصیص صورت می گیرد.

۴

تجدید مناقصه شماره 
۹7/1001۵/ ص

۹7/12/1۶- شماره 
مناقصه در سامانه ستاد 

20۹7001۳۳۵0000۵1

تهیه مصالح و اجرابخشی از 
عملیات آماده سازی معابر 

  )D۶(۶ اصلی و فرعی محله دیار
در برزن دیار شهر جدید 

فوالدشهر  به استناد مصوبات 
ششصد و شصت و پنجمین 
جلسه هیات مدیره شرکت 
عمران شهر جدید فوالدشهر

   2۹,2۶۵,۵۴0,17۶
ریال براساس 
فهرست بهای 

راه، باند فرودگاه 
و زیرسازی راه 
آهن سال ۹7

1,۴۶۳,277,00۹
ریال 

داشتن حداقل پایه 
پنج  در گرایش  راه و 
ترابری یا راه و ترابری از 
سازمان برنامه و بودجه 

)سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی سابق(

پرداخت حداقل هفتاد درصد از 
مبالغ ناخالص  صورت وضعیت های 
تایید شده از طریق تهاتر با اراضی یا 
واحدهای موجود با کاربری مختلف 
در شهر جدید فوالدشهر به قیمت 
کارشناسی روز و پرداخت مابقی یا 
به صورت نقدی و یا از طریق اوراق 
یا اسناد خزانه اسالمی در صورت 

تخصیص صورت می گیرد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از ســایت: از روز چهارشنبه مورخ ۹7/12/22 تا روز سه شنبه 
مورخ ۹7/12/28

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 1۴:۳0 روز شنبه مورخ ۹8/01/10
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۹:00 صبح روز یکشنبه مورخ ۹8/01/18

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر در خصوص اسناد مناقصه 

و ارائه پاکتها:
فوالدشهر، بلوار ولی عصر، میدان ولی عصر، کدپستی 8۴۹17۴1111 صندوق پستی 8۴۹1۵-1۶7

تلفن:۵-0۳1۵2۶۳01۶1 دور نویس: 0۳1۵2۶2۴181
اطالعات تماس سامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس021-۴1۹۳۴ 

دفتر ثبت نام 88۹۶۹7۳7 و8۵1۹۳7۶8 
م الف: 410506

  عکس خبر

دردسر های همسر مدل برای ستاره فوتبال تمامی ندارد !
رئال مادرید که برای خرید »مائورو ایکاردی« ابراز عالقه کرده بود حاال و به دلیل رفتارهای واندا نارا، 
همسر و مدیر برنامه این بازیکن، از این امر منصرف شده است. واندا نارا علنا از سیاست های نقل و 
انتقاالتی اینتر انتقاد کرده و بارها به عملکرد بازیکنان در داخل زمین نیز نقدهایی داشته است .

»عادل فردوسی پور« شاید تنها شخصیتی در صداوسیما باشد که تا این اندازه با مدیران این سازمان دچار 
چالش شده و هنوز هم با قدرت در حال ادامه دادن به کار خود است. عادل که می توان گفت با اختالف حرفه ای 
ترین برنامه تلویزیون را ســال هاســت روی آنتن می برد همواره رابطه ای سینوسی با مدیران شبکه سه و 
صداوسیما داشته ولی هنوز که هنوز است توانسته در همین فضا به کار خود ادامه دهد. او  بر خالف مدیران، 
همیشه محبوب و مقبول مردم بوده و علت آن هم چیزی جز شفافیت و صراحت این برنامه نبوده و دقیقا همین 
مورد باعث شد عادل چالش های زیادی را تجربه کرده باشد. فردوسی پور یکی از اولین چالش هایش را زمانی 
تجربه کرد که با مدیران وقت سازمان تربیت بدنی در دولت محمود احمدی نژاد وارد چالش شد؛ مدیرانی نظیر 
کیومرث هاشمی و آخوندی در شبی که صفایی فراهانی میهمان برنامه نود بود، از طریق تماس تلفنی با عادل 
وارد جدل شدند و نتیجه اش این شد که هفته بعد یکی از کوتاه ترین نودهای تاریخ طی 70 دقیقه روی آنتن 
رفت. یکی دیگر از دفعاتی که نود و فردوسی پور دچار چالشی جدی شدند، شبی بود که پرونده علی کریمی 
و مصطفی آجرلو در نود مطرح شد. جایی که علی کریمی با اتهام روزه خواری از استیل آذین اخراج شده بود 

اش را تجربه کند؛برنامه ای و این قضیه باعث شد تا نود یکی از برنامه های جنجالی 
عادل و سازمان هم با که آن شــب به پایان خود نرسید. آخرین چالش 
که کال سر سازگاری ورود علی فروغی به شبکه سه آغاز شد. فروغی 
ماجــرای کارلوس با عادل نداشت، در برنامه »بیست هجده« هم سر 

جوان ایــن برنامه پویول نشان داد که خیلی رابطه خوبی با مجری 
پخش یک مسابقه ندارد. بعد از آن هم تصمیم شــبکه سه مبنی بر 
را به همراه داشت و فوتبال به جای برنامه نود، دلخوری شــدید عادل 
برنامه نود سه هفته همین اختالفات به شــکل عجیبی باعث شــد 

روی آنتن نرود. البته بعد از آن فردوسی پور با 
مشی محافظه کارانه و با تمکین از 

شرایط جدید، بار دیگر نود 
را روی آنتن برد.

عادل فردوسی پور؛ محبوب مردم، مغضوب مدیران

»AFC«  امارات را نقره داغ کرد
کنفدراسیون فوتبال آسیا ، میزبان جام ملت های آســیا را با جریمه سنگینی مواجه کرد.کنفدراسیون 
فوتبال آسیا طی حکمی، فدراســیون فوتبال امارات را به علت وقایع ناگواری که در دیدار مقابل قطر در 
مرحله نیمه نهایی جام ملت های آسیا اتفاق افتاد به مبلغ صد و پنجاه هزار دالر جریمه کرد.ضمن اینکه 
عالوه بر جریمه نقدی، این کنفدراسیون تیم ملی امارات را از یک دیدار رسمی خانگی نیز محروم کرد.

 این در شــرایطی اســت که طرفداران تیم ملی امارات در مرحله نیمه نهایی پس ازاین که در یک دیدار 
فوق العاده حیثیتی مغلوب تیم ملی قطر شدند با پرتاب اشیا به داخل زمین اعتراض خودشان را نسبت به 

این نتیجه ابراز داشتند . به همین خاطر این جریمه ازسوی AFC قابل پیش بینی بود .

آمریکا »فغانی« را تحریم کرد
داوران ایرانی در رقابت ها و تورنمنت های آسیایی لباسی متفاوت نسبت به دیگر داورها دارند و دلیل آن هم تحریم 
های آمریکاست. با فشار کمپانی نایکی، کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا داوران ایرانی را از پوشیدن پیراهن و 
لباس های نایکی در مسابقات آسیایی محروم کرد.  داوران ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان آسیا حق استفاده از لباس 
های برند نایکی را ندارند و به همین دلیل است که لباس دیگر داوران متفاوت از لباسی است که داوران ایرانی در این 
تورنمنت در سال 201۹ پوشیده اند. از سال ها قبل که نایکی اسپانسر کنفدراسیون فوتبال آسیاست، همه داورانی 
که در تورنمنت های این کنفدراسیون برگزار می شود لباس های این برند را می پوشیدند با این حال ، تحریم ها که 

در زمان جام جهانی روسیه به ورزشکاران ایرانی رسیده بود حاال داوران ایرانی را نیز در بر گرفته است.
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وجود ۳۰ وقف قرآنی  در استان اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

خـبر

شهردار فالورجان خبر داد:
اجرای عملیات زیبا سازی 

دیوارهای سطح شهر 
به گزارش روابط عمومی شــهرداری و شورای 
اسالمی شهر فالورجان؛ شــهردار فالورجان 
اظهــار کرد: شــهرداری ســاالنه هزینه های 
زیادی برای زیبا سازی شهر و خدمات رسانی 
بیشــتر به شــهروندان متحمل می شود ولی 
دیوارنویسی های غیر مجاز ضمن از بین بردن 
زیبایی شهری باعث از بین رفتن سالمت ذهنی 
شهروندان نیز می شــود که در هر دو صورت 
باعث ســلب حقوق شهروندی اســت؛ لذا در 
راستای زیبا سازی و از بین بردن ناهنجاری های 
بصــری و پاکیزگی شــهر و همچنین رعایت 
شــهروندان،عملیات  حقــوق  وحفــظ 
 پاک ســازی دیوارنویســی های غیــر مجاز

 انجام شد.
مهندس جــواد نصری در ادامــه مطرح کرد : 
طراحی، نقاشــی و رنگ آمیزی دیوارها عالوه 
 بر اینکــه زیبایــی مناظر شــهری را  موجب 
می شــود، حس تعلقی نیز  بــرای حفظ این 
 زیبایــی هــا در میان شــهروندان بــه وجود 

می آورد. 
شــهردار فالورجان افزود: عملیات پاک سازی 
دیوارهای سطح شهر با ادامه فرآیند زیباسازی، 
مســتلزم مشــارکت همه جانبه شــهروندی 
در حفــظ و مانــدگاری ایــن آثــار محیطی 
اســت که در نهایت موجب زیبایی ســیمای 
 شهری و شــادابی  هر چه بیشــتر شهروندان 

خواهد شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان  خبر داد:
 وجود ۳۰ وقف قرآنی 

در استان اصفهان
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: 
بیش از ۳۰ وقف قرآنی در استان ایجاد شده است 
و انتظار داریم در آینده وقــف های خوبی برای 
قرآن ایجاد کنیم.حجت االســالم رضا صادقی، 
در رابطه با راه های توسعه و ترویج فعالیت های 
قرآنی اظهار کرد: در ایــن رابطه دولتمردان باید 
تالش کنند تا قرآن از مهجوریت خارج شود، در 
نظام مقدس جمهوری اسالمی باید به قرآن توجه 
شود و سرلوحه کار مســئولین باشد.وی با بیان 
اینکه افزایش وقف های قرآنی به ترویج فرهنگ 
قرآن کمک خواهد کرد، ادامــه داد: اگر همراه با 
وقف، مباحث و علوم قرآنی مانند مفاهیم، تفسیر، 
قرائت، تجوید، جزءخوانــی در ماه های رمضان 
و... را مدنظر قرار دهیم، فرهنگ قرآنی توســعه 

خواهد یافت.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اصفهان با اشاره به 
کم و کیف وضعیت وقف های قرآنی در اســتان 
افزود: امســال وضعیت وقف های قرآنی خوب و 
رویکرد خیرین و متولیان به این ســمت بسیار 
عالی بوده اســت. تبلیغات خوبی هم به خصوص 
در ماه مبارک رمضان نسبت به این موضوع انجام 
گرفته و امروزه می بینیم کــه بیش از ۳۰ وقف 
قرآنی در استان ایجاد شده است که ارزش خوبی 
دارند.صادقی خاطرنشان کرد: ان شاءا... در آینده 
با توجه به استقبالی که از مســابقات سراسری 
حفظ و مفاهیم قرآن صورت گرفته، بتوانیم وقف 
های خوبی بــرای قرآن ایجــاد کنیم.وی گفت: 
توصیه من به مربیان و قرآن پژوهان این است که 
قرآن را حفظ و به آن عمــل کرده و برای ایجاد و 
افزایش وقف های قرآنــی که منبعی پایدار برای 

قرآن هستند، تالش کنند.

شهردار اصفهان:
شهرها بیانگر شیوه زندگی 

شهروندان در طول تاریخ هستند
شــهردار اصفهان در اختتامیه سیزدهمین دوره 
طرح ملی »ایران، مرز پرگهر« در محل دانشکده 
علوم دانشگاه تهران، با بیان اینکه امروزه ماهیت 
شهرها و زندگی افراد پیچیده شده است، اظهار 
کرد: مدیران شــهری باید با شناســایی عالمانه 
و هوشمندانه مسائل از شــهرها حفاظت کنند. 
پیمایش های ملی و بررســی ها نشــان می دهد 
شهرهای ما درگیر چالش های جدید مانند مسائل 
فرهنگی، آسیب های اجتماعی و مسائل مربوط به 
هویت های اجتماعی شده اند. قدرت ا... نوروزی 
با بیان اینکه شهرها، مجتمع های مسکونی برای 
اقامت ساکنان نیســت، افزود: ناگزیریم از افراد 
دوراندیش، با تجربه و همچنین از افراد خردمند 
برای اداره شهرها استفاده کنیم، هویت شهر به 
حس تعلق ســاکنان، تاریخ شهر و روابط انسانی 
افراد وابسته اســت . این شهرها هستند که بستر 
روابط انسانی و مســائل مهم را تامین می کنند.

شــهردار اصفهان فضاهای شــهری را تجلی گاه 
ظهور و بروز مسائل تاریخی، اجتماعی و سیاسی 
دانســت و افزود: شــهرها دفتر خاطره جمعی و 
بیانگر شیوه زندگی شــهروندان در طول تاریخ 
هستند. گردشــگری یک منبع مالی مهم برای 
شهرها محسوب می شود از همین رو گردشگری 
در دنیا به عنوان گسترده ترین صنعت خدماتی 
شناخته شده اســت.نوروزی توسعه گردشگری 
در اصفهان را باعث منتفع شدن شهرهایی مانند 
کاشان، یزد، و شهرکرد دانست و تاکید کرد: اگر 
خواهان رشــد گردشگری هســتیم باید دست 
مدیران شهری را در توســعه روابط خارجی باز 

بگذاریم.
در مراسم اختتامیه ســیزدهمین دوره این طرح 
از واحدهای برگزیده مجــری، مراکز صنعتی و 
فناورانه و نیز دانشجویان فعال شرکت کننده در 

طرح تقدیر شد.

حدیث زاهدی

جانشین رییس ستاد اجرایی خدمات سفر شهر اصفهان در 
نشســت مطبوعاتی با خبرنگاران  با اشاره به اینکه مجموعه 
سازمان های خدماتی شهرداری اصفهان به دنبال ایجاد فضایی 
پویا و سرزنده در شهر اصفهان و در ایام نوروز هستند، اظهار 
داشت: کمیته های مختلف در ستاد اجرایی خدمات سفر شهر 
اصفهان با همکاری یکدیگر و در تعامل با دستگاه های اجرایی 
دیگر در سطح استان در تالش  هستند تا لحظات با نشاطی را 
برای مسافران و همشــهریان گرامی رقم بزنند و با همکاری 
شهرداری های مناطق شمالی و نیز شهرداری های خمینی شهر، 
نجف آباد، فوالدشهر و بهارستان، هماهنگی الزم برای مدیریت 
سرریز احتمالی مسافران در ایام نوروز انجام داده شد تا این 

تعداد از مسافران را بتوانیم در شهرهای اطراف اسکان دهیم.
حسین امیری با اشاره به فعالیت کمیته های ده گانه در ستاد مرکزی 
اظهار داشت: کمیته های ســتاد خدمات سفر شهر اصفهان با حداکثر 
توان و با استفاده از تمامی ظرفیت های موجود به دنبال رقم زدن اوقاتی 
خوش برای مسافران و شهروندان عزیز شهر اصفهان هستند و بر اساس 
این ساختار، ۱۰ کمیته مرکزی و ۱۵ کمیته اجرایی در مناطق ۱۵ گانه 
شهرداری تشکیل شده و هر کمیته براساس شرح وظایف، آماده سازی 
شهر را برای استقبال از مسافران شروع کرده است. وی ادامه داد: در پنج 
محور ورودی شهر ستادهای اسکان و هدایت مسافران نوروزی مستقر 
می شوند؛ آماده سازی ستادها تا ۲۵ اســفند به اتمام می رسد و از ۲۷ 
اسفندماه آماده استقبال و خدمات رسانی به مسافران نوروزی هستیم. 
امیری تصریح کرد: ۱۰ کمیته اســکان و اصنــاف، ایمنی و حوادث، 
اطالع رسانی و روابط عمومی، قضایی و انتظامی، بازرسی، امنیتی، منابع 
انسانی، فرهنگی، تفریحی و گردشگی، حمل و نقل و کمیته عمومی 
برای اداره خدمات تشکیل شــده است.جانشین رییس ستاد اجرایی 
خدمات سفر شهر اصفهان با بیان اینکه بازگشایی رودخانه زاینده رود 
آمار ورود مسافران به شهر را افزایش خواهد داد، تاکید کرد: ایام نوروز 
۹۷ یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر مسافر به شهر اصفهان سفر کردند که 
در نوروز ۹۸ با افزایش ۷۰ درصدی امکانات و خدمات، آماده پذیرایی از 
مسافران نوروزی هستیم. امیری با اشاره به کمبود فضای پارک برای 
خودروها در هسته مرکزی شــهر گفت: در هسته مرکزی شهر چهار 
هزارو ۵۰۰ فضای پارک خودرو وجود دارد که جوابگوی نیاز مسافران 
نخواهد بود از این رو با هماهنگی های انجام شــده قرار شد از فضای 
ادارات و مدارس نزدیک به محورهای گردشگری و تاریخی شهر استفاده 
کنیم. وی با بیان اینکه محور چهارباغ عباسی با توجه به اینکه به یک 
پیاده راه تبدیل شده، بی شک مورد استقبال مسافران نوروزی قرار می 

گیرد، خاطرنشان کرد: مدیریت چهارباغ عباسی تالش کرده از ظرفیت 
های خود در این محور برای جذب هر چه بیشتر مسافران استفاده کند. 
وی در خصوص اولویت اسکان مسافران، مهمانپذیرها و هتل ها تاکید 
کرد : به دنبال رونق اقتصادی در محل های اقامتی هســتیم، ظرفیت 
هتل ها و مهمانپذیرها ۱۵ هزار نفر، منازل اســتیجاری ۸۰ هزار نفر، 
همچنین آموزش و پرورش حدود ۷۵۰۰ کالس را با ظرفیت ۴۰ هزار 
نفر به مسافران نوروزی اختصاص داده  است؛ خوابگاه های دانشجویی 
هم با ظرفیت ۵ هزار نفر و مرکز گردشگری فدک در حدود ۱۵ هزار نفر 

آماده استقبال از مسافران نوروزی است.
معاون خدمات شــهری شــهردار اصفهان اضافه کرد: همچنین ۳۰ 
سالن ورزشی زیرنظر شــهرداری اصفهان و ۱۰ سالن ورزشی زیرنظر 
دســتگاه های دیگر برای شرایط اضطراری مجهز شــده اند و آمادگی 
اسکان مسافران نوروزی را دارند؛ در مجموع برای اسکان ۱۸۰ هزار نفر 

شب خواب پیش بینی الزم انجام شده است.
برنامه های فرهنگی برگرفته از فرهنگ غنی شهر اصفهان

امیری، در خصوص برنامه های فرهنگی در ایــام نوروز گفت: کمیته 
فرهنگی و تفریحی ستاد اجرایی خدمات ســفر شهر اصفهان در ایام 
نوروز امســال ۷۰ برنامه و ۱۰۰۰ رویداد بــزرگ و کوچک فرهنگی، 
تفریحی و اجتماعی برای نوروز ۹۸ پیش بینی شــده است و مسافران 
نوروزی در نقاط مختلف شهر می توانند از این برنامه ها استفاده کنند 
که بسیاری از آن ها برگرفته از فرهنگ غنی شهر اصفهان است.وی با 
بیان اینکه محورهای تاریخی شهر همواره با استقبال بی نظیر مسافران 
مواجه  اســت، افزود: در میدان امام)ره( همچون ســال گذشته بازی 

چوگان را خواهیم داشــت و در چهارباغ به عنــوان یکی از مهم ترین 
محورهای گردشگری اصفهان حدود ۱۰ برنامه پخش زنده موسیقی در 
سالن سینماهای چهارباغ برگزار خواهد شد. همچنین در ایام نوروز همه 
روزه در پارک صفه و ناژوان برنامه های مختلف سرگرمی و جنگ های 
شادی برگزار می شود. همچنین بیش از ۱۵۰ تئاتر خیابانی در سطح 
شهر با محتواهای مختلف فرهنگی به نمایش گذاشته می شود. مسئول 
کمیته فرهنگی و تفریحی ستاد اجرایی خدمات سفر شهر اصفهان با 
اشــاره به برنامه های باغ فدک اصفهان در ایام نوروز افزود: ویژه برنامه 
تحویل سال، استقبال از مسافران نوروزی، جنگ شادی و برنامه های 
میدانی از جمله برنامه های پیش بینی شده برای مسافران نوروزی در 

باغ فدک است.
جانمایی کیوسک های اطالع رسانی در سطح شهر

امیری در مورد اطالع رســانی به گردشــگران گفت : کیوســک های 
اطالع رسانی از چند ماه  قبل جانمایی شده اســت و حدود ۲۰ محل 
ثابت اطالع رسانی و ۱۵ محور گردشــگری با نیروهای دوچرخه سوار 
پیش بینی شده اســت که اطالعات الزم را به همراه نقشه و راهنمای 
سفر در اختیار مسافران قرار می دهند و به جز محور تاریخی مرکز شهر 
در حاشیه زاینده رود نیز دوچرخه سواران تردد و مسافران را هدایت 
خواهند کرد؛ در ایام نوروز ۲۰۰ هزار نقشــه راهنمای شهر در اختیار 
مســافران نوروزی قرار می گیرد. مســئول کمیته اطالع رسانی ستاد 
اجرایی خدمات سفر شهر اصفهان با بیان اینکه سال گذشته برای اولین 
بار طرح دوچرخه سواران راهنما اجرایی شد، افزود: با توجه به استقبال 
مسافران در سال گذشته، از  دوچرخه سواران امسال هم در محورهای 

گردشگری استفاده خواهد شد تا پاسخگوی سواالت مسافران  باشند.
وی خاطرنشان کرد: ســامانه ۱۳۷ با آغاز فعالیت های ستاد در لحظه 
خدمات گردشــگری را به مســافران ارائه می دهد، همچنین برنامه 
»صدای شهر« در رادیو اصفهان و خبرگزاری شهرداری جهت اطالع 
رسانی به شهروندان و مسافران، فعال خواهد بود. کلیدواژه فصل نوبهار 
که برگرفته از شعری از شاعر اصفهانی کمال الدین اسماعیلی است، به 
عنوان محور تبلیغات ایام نوروز انتخاب شده است و این کلید واژه در 

برنامه های مختلف فرهنگی و تفریحی سطح شهر استفاده می شود.
کنترل ترافیک و فعالیت مترو در نوروز

امیری، با اشاره به خدمات حوزه حمل و نقل در ایام نوروز گفت: نوروز 
امسال طی هماهنگی های انجام شده قطار شهری اصفهان فعال بوده 
و آماده سرویس دهی به شهروندان و مسافران نوروزی است. جانشین 
رییس ســتاد اجرایی خدمات سفر شــهر اصفهان گفت: ۲۴ ایستگاه 
آتش نشــانی در شــهر به حالت آماده باش درآمده و از ظرفیت هالل 
احمر، اورژانس و دانشگاه علوم پزشکی برای انجام فعالیت ها استفاده 

خواهیم کرد . 
امیری،  با بیان اینکه در تمام ستادهای اسکان و هدایت، خودروهای 
اورژانس مستقر خواهند شد، تاکید کرد: در نقاط گردشگری و پرتردد 
شهر، خودروهای امدادی نیز مستقر خواهند شد.وی با ذکر اینکه در 
ایام نوروز تعداد زیادی مســافر وارد شــهر اصفهان می شوند، تصریح 
کرد :  هماهنگی های الزم برای روان سازی ترافیک شهر و ساماندهی 
ترافیک در مراکز اصلی شــهر از مهم ترین اقدامات این کمیته است. 
امیری، با عنوان اینکه به منظور افزایش پارکینگ در نقاط مرکزی شهر 
و در کنار جاذبه های گردشگری و تاریخی، هماهنگی و تعامل خوبی 
با دســتگاه های اجرایی به عمل آمده، اذعان داشت : در صورت نیاز از 
حیاط نهادها و ادارات برای پارکینگ خودروی گردشــگران استفاده 
شــود همچنین افزایش ظرفیت پارکینگ جهان نمــا، نصب نرم افزار 
مسیریاب برای مســافران، اســتقرار و حضور ماموران خدوم پلیس و 
راهنمایی و رانندگی در میدان ها، چهارراه ها و مراکز اصلی شــهر و در 
کنار اماکن برگزار کننده برنامه های فرهنگی و... از جمله اقداماتی است 
که در کمیته حمل و نقل و ترافیک در نظر گرفته شده است.  مجموع 
ظرفیت پارکینگ های شهر در اصفهان ۲۲ هزار پارکینگ است که در 
حلقه مرکزی شهر ۴۵۰۰ پارکینگ پیش بینی شده است تا مسافران 
به سادگی بتوانند از خدمات پارکینگ ها استفاده کنند. وی در پایان 
خاطرنشــان کرد: نوروز ۹۸ با آنالیز شــبکه ترافیکی در مرکز کنترل 
ترافیک، این امکان فراهم شده اســت که در ایام بحرانی، روان سازی 
به صورت هوشمند انجام می شود که می تواند تاثیر بسزایی در کنترل 

ترافیک داشته باشد.

آغاز ارائه خدمات به مسافران از 28 اسفند
جانشین رییس ستاد اجرایی خدمات سفر شهر اصفهان خبر داد:

مدیر طرح ساماندهی ناژوان:
به دنبال گسترش معابر ناژوان نیستیم

مدیر طرح ساماندهی ناژوان از ساماندهی معابر دسترسی شهروندان و گردشگران به ناژوان در نوروز ۹۸ خبر داد 
و گفت: ورود به ناژوان از طریق ۲۰ معبر انجام می شود که با افزایش تعداد پارکینگ های موقت دغدغه مسافران 
برای پارک خودرو و استفاده از طبیعت ناژوان را رفع خواهیم کرد.حسن شفیعی اظهار کرد: برای ساماندهی 
دسترسی شهروندان و گردشگران به ناژوان دو تفکر وجود دارد، یکی اینکه باید گردشگری در ناژوان توسعه پیدا 
کند و اصالح شود و دیگر اینکه باید بیشتر به حفظ فضای سبز اهمیت دهیم، چرا که اراضی ناژوان در حریم شهر 
اصفهان است و اجازه احداث خیابان جدید یا تعریض خیابان ها نیاز به مجوز سازمان های جهادکشاورزی و آب 
منطقه  ای دارد.وی افزود: اگر دسترسی ها به ناژوان گسترده شود، این طبیعت بکر و زیبا در معرض تهدید قرار 

می گیرد چرا که افزایش عبور و مرور در ناژوان می تواند مشکالت زیادی را در حوزه گردشگری ایجاد کند.

 طی روزهایی پایانی اسفند که حال و هوای بهار 
و شب عید در شهر نمودار شــده و خیابان ها و 
پیاده رو ها مملو از شهروندانی است که در تدارک 
خرید عید به ســر می برند، بازار گل و گیاه شهر 
نیز از رونق ویژه ای برخوردار شده است؛ رونقی 
که حاکی از عالقه وافر اصفهانی ها به خرید گل و 
گیاه بوده و مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل 
شــهری و فرآورده های کشــاورزی شهرداری 

اصفهان بر آن صحه می گذارد.
محمد مجیری، با بیان اینکه مراجعه زیاد و حجم 
باالی خرید آنهــا از بازار گل و گیــاه همدانیان 
نشــان دهنده عالقه زیاد مردم اصفهان به گل 
وگیاه اســت، می گوید: بازار مرکزی گل و گیاه 
اصفهان که از ۱۳۴ غرفه تشکیل شده است شامل 
بخش گل های شاخه بریده، گل های آپارتمانی، 
گل های باغچه ای، غرفه گل آرایی، ماهیان زینتی 
و محصوالت دیگری نیز شــامل کود، سم، بذر، 
ادوات باغبانی، ابزار آالت تزییــن، انواع گلدان، 
خاک برگ و... بــا باالترین کیفیــت در اختیار 

مصرف کننده قرار می گیرد.
مدیرعامل سازمان ســاماندهی مشاغل شهری 
و فرآورده های کشــاورزی شــهرداری اصفهان 
می افزایــد: به طور معمــول در هفته گروه های 
دانش آموزی از مدارس مختلف شهر برای بازدید 

از بازار گل و گیاه همدانیان به این محل مراجعه 
می کنند تا با فرهنگ استفاده از گل بیشتر آشنا 

شوند.
اصفهان، ســابقه طوالنی در تولیــد گل و گیاه 

دارد به طوری که آب و هوا و اقلیم مناســب، این 
اســتان را به یکی از مهم تریــن تولید کنندگان 
گل در کشور تبدیل کرده و با تولید بیش از ۱۰۰ 
میلیون گل شاخه بریده، گیاهان فصلی، نشایی و 
گلدان های آپارتمانی پس از تهران در صدر تمام 
اســتان ها قرار گرفته بود اما در پی ایجاد رکود و  
بی رونقــی در بازار که ضربه هایــی هم به تولید 
کنندگان گل و گیاه وارد کرد شــهرداری به راه 

اندازی بازار گل و گیاه همدانیان مبادرت ورزید. 
این بازار سال ۱۳۸6 در راستای حمایت از تولید 
کنندگان از گل و گیاه و سازماندهی فعالیت های 
صنف با همکاری شــهرداری اصفهان در خیابان 

همدانیان شکل گرفت تا با قطع واسطه ها و واقعی 
تر شدن قیمت ها ضمن رونق کار تولیدکنندگان 
گل و گیاه موجب دسترسی آسان تر شهروندان 

به خرید گل وگیاه شود.
بازار گل و گیاه همدانیان در طول سالیان گذشته 
توانست اهداف راه اندازی  خود را محقق سازد و 
فضایی مناســب برای خرید گل و گیاه را فراهم 
آورد؛ اما محدود بودن امکانات این بازار ســبب 

شد تا شهرداری مناسب ســازی آن را در دستور 
کار قرار دهد کــه به گفته مدیرعامل ســازمان 
ســاماندهی مشــاغل شــهری و فرآورده های 
کشــاورزی شــهرداری اصفهان تغییرات خوبی 
برای ارائه خدمــات بهتر به شــهروندان در آن 
صورت گرفته اســت و  امروز ساعت ۱۹ با بازدید 
شهردار اصفهان از این مجموعه، شاهد بازگشایی 

مجدد بازار خواهیم بود.
محمد مجیــری در این باره می گویــد: منتظر 
حضور مردم در آیین بازگشــایی بازار گل وگیاه 
همدانیان هســتیم تا با کیفی سازی خدمات در 
بازار گل وگیاه آشنا شوند و در مقایسه با شرایط 

قبل، تفاوت ها را احساس کنند.
گفتنی اســت شــهرداری اصفهان به دلیل عدم 
دسترسی آسان برخی از شــهروندان، مشکالت 
ترافیکی و فضای محــدود احداث بــازار و گل 
بزرگ تری را در شــرق اصفهان در دســتور کار 
قرار داده که قرار اســت با مساحت ۸۰ هزار متر 
مربع احداث شــود.   این بازار در ۳ فــاز به بهره 
برداری می ر سد که فاز اول شامل سالن گل های 
سرشاخه و قسمتی از سالن گیاهان آپارتمانی و 
محوطه سازی ها ، فاز دوم شامل سالن کاکتوس، 
باغ و باغچه و ابزار آالت گل و کود و ســاختمان 
اداری اســت و   فاز سوم شامل  ســالن پرندگان 
 و ماهی های زینتی و ســالن گیاهــان دارویی

 است.

با حضور شهردار اصفهان صورت می گیرد؛

 بازگشایی بازار گل و گیاه همدانیان

آگهی مزایده
شهرداری تیران در نظر دارد به استناد موافقتنامه شماره ۹۷/۱۰۰/۳۱۲۳ 
مورخ ۹۷/۰۵/۱۸ و ۹۷/۱۰۰/۴۵۳۴ مورخ ۹۷/۱۲/۱۳ شورای اسالمی شهر 

تیران نسبت به اجاره اماکن مشروحه ذیل:
۱-واحدهای مجتمع اداری، تجاری نگین )نوبت چهارم برای مدت یک سال(

۲- محل استقرار کانکس های اغذیه فروشی پارک آزادگان برای مدت سه 
سال با افزایش ۱۵% سالیانه

۳- محل پارک ترافیک آزادگان برای مدت ســه ســال با افزایش %۱۵ 

سالیانه
۴- سالن شــهربازی مجتمع نگین )برای مدت سه سال با افزایش %۱۵ 

سالیانه(
از طریق آگهی مزایده اقــدام نماید. متقاضیان می توانند جهت کســب 
اطالعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در مزایده به شهرداری تیران مراجعه 
نمایند و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روزدوشنبه مورخ ۹۷/۱۲/۲۷ 

به دبیرخانه حراست شهرداری تیران تحویل نمایند.

م الف: 4۰4298پیمان شکرزاده - شهردار تیران

نوبت  دوم

نرگس طلوعی 

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2659 | March  13,  2019  | 8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL

7
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2659 | چهارشنبه 22 اسفند 1397 | 6 رجب 1440



19
2

  امام حسن عسکری علیه السالم:
  جدال مکن كه ارزشت مي رود و شوخي مکن كه 

بر تو دلیر شوند.
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شركت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

هر سال نزدیک آخر ســال که می شود عالوه بر خانه تکانی، 
دل مان را هم باید از همه گرد و غبارهایی که در طول سال 
بر آن نشسته، خالص کنیم و جان مان را از همه آالیش هایی 
که به آن مبتال شده، پاک سازیم. در این مسیر باید دو چیز را 
مد نظر قرار دهیم: اول عذرخواهی جدی بابت خطاهای مان 
از خدا و همه کسانی که حقی به گردن ما دارند.دوم عزم جزم 

برای این که نگذاریم باز هم اشتباهات  تکرارشوند.
برای این که در دل تکانی و پاک کردن جان در این روزهای 
آخر سال به نتیجه برسیم باید به همه این موارد توجه کنیم:

ذهن را بتکانیم:وقتی در خانه مشغول پاک کردن شیشه ها 
هستیم، با تمام قوا سعی می کنیم مثل آینه تمیز شوند. ذهن 
ما هم جایگاه افکار و آیینه شخصیت ماست. باید ذهن مان را 
از افکار منفی پاک کنیم و سوءظن ها را نسبت به آدم ها دور 
بریزیم. خدا دوســت ندارد ما به بنده هایش سوء ظن داشته 
باشیم و در مورد اشخاص فکرمان را رها کنیم تا هر کجا می 
خواهد برود. یادمان باشــد افکارما سریعا روی  رفتارما تاثیر 
می گذارد و باعث عکس العمل هایی نادرست می شود. باید 
برای سال جدید از خدا بخواهیم ذهنی شفاف و پاک در مورد 
بندگانش به ما عطا کند که در مورد آنها نه قضاوت های بیجا 
کنیم و نه سوءظن داشته باشــیم که خدا اصال این  رفتار را 

نمی پسندد.
چشم را بشوییم:وقتی دیــوار خانه را با دقت دستمال می 
کشــیم تا هیچ اثری از دود و خاک بر آن نماند، خوب است 
سری هم به چشــمان مان بزنیم و از خدا کمک بخواهیم در 
پاک کردن آثار خطاهایی که با چشم مرتکب شده ایم. خیلی 
وقت ها به چیزهایی نگاه کردیم کــه نباید نگاه می کردیم و 
آثار آن را هم در ذهن و اخالق و رفتارمان احساس کرده ایم. 
گاهی از سر خشم یا تمسخر نگاهی کرده ایم به چهره کسی 
که مستحقش نبوده،  وقت آن است که به پاک کردن آثار این 
نگاه ها بپردازیم و دنبال آن باشیم که دیگر چشم هایمان را 

در این مسیرها به کار نگیریم.
پاک ســازی گوش:موقع نظافت لوازم صوتی منزل و کلی 
سی دی و … حواس مان باشد که گوش مان هم پاک سازی 
می خواهد؛ گوشی که اجازه دادیم هر چیزی را بشنود، حتی 
اگر خودمان هم می دانســتیم که شــنیدنش خوب نیست. 
غیبت این و آن، آبرو بردن و رسوا کردن دیگران را شنیدیم و 
هیچ هم نگفتیم، یعنی که تاییدش کردیم. راز مردم را برمال 
کردند و ما گوش کردیم. سخنان بیهوده و اصوات مضر و به 
درد نخور و... که هیچ فایده ای برای مان نداشت چه بسا برای 

خودمان وبقیه مضر بود. 
زبان کلید است: بوفه و اشــیای قیمتی و ارزشمند خانه را 
با دقت و ظرافت خاص تمییز می کنیم و مواظب هستیم که 
نکند خدای نکرده از دست مان بیفتند و آسیب ببینند؛ اما آیا 
از زبان مراقبت کرده ایم؟ می توانســت یه جای گزافه گویی  
حرف های گرانبهایی بزند.  به راحتی آن را به دروغ و غیبت 
و تهمت واداشتیم، ناســزا گفتیم و با کسانی حرف زدیم که 

مورد رضای خدا نبود.
دل هم مهم است:پرده ها را باز کرده و  با مواد شوینده دقت 
کافی در شستن داریم، نکند لکه ای بماند. شاید گاهی چند 
بار می شوییم که حسابی برق بیفتد، حال نوبت به شستن دل 
است جایی که به جای محبت خدا شیفته دنیا شد و شفافیت 
 را به حســد و کینه و بخل کدر کرد و دیگر جایی برای خدا 

نماند.

خانه تکانی دل فراموش نشود

عطیه سادات یاسینی

عکس روز

دوخط کتاب

کوچک می شوند، اما هنوز 
زخم اند و اندازه  دردشــان، 
به همان اندازه  درد از دست 
دادن یک انگشــت است، یا 
از دســت دادن بینایــی یــک 
مدت هــا  چشم...شــاید 
متوجه نبود آن ها نشــویم، 
ولی وقتی متوجه شــویم، 
هیچ کاری از دســت مان بر 

نمی آید...!
»لطیف است شب«
 اسکات فیتزجرالد

زخم ها همیشه زخم 
می مانند

بعضی هــا، جــای ترمیــم 
شده  زخم را، مثل پوست، 
ســالم می داننــد !امــا در 
انســان، چنین چیزی وجود 
ندارد...زخم هــای بــازی 
هســتند کــه گاهــی به 
انــدازه  یک ســر ســوزن، 

در فرودگاه شرمیتوو مسکو، در چمدان کارمند سفارت آمریکا مین کشف 
شد. وزارت امور خارجه روســیه اعالم کرد که کارمند سفارت آمریکا، پس 
از اتمام ماموریت خود خاک روسیه را ترک کرد.  این کارمند،  مین خالی را 
برای کلکسیون شخصی خود می برد. وزارت امور خارجه آمریکا اعالم کرد، 
مینی که در چمدان کارمند سفارت آمریکا در روسیه در فرودگاه شرمیتوو 
یافت شده، بی ضرر اســت. وزارت امور خارجه روسیه تاکید کرد که ایاالت 
متحده در خصوص این حادثه مطلع است و افزود که اوضاع حل و فصل شده 
و دیپلمات اجازه خروج از روسیه را پس از تحویل مین دریافت کرده است. 

در چمدان مسافر آمریکا »مین« پیدا  شد!

محققان دانشگاه گریفیث استرالیا موفق به کشف یک کیت خالکوبی شده اند که 
به عنوان قدیمی ترین ابزار خالکوبی از آن یاد می شود. این ابزار خالکوبی در منطقه 
پلی نزی کشف شده است؛ پُلی نِزی یا جزایر پلی نزی نام گروهی از هزار جزیره 
در اقیانوس آرام است. این جزایر بخشی از قاره اقیانوسیه به شمار می آیند.جزایر 
پلی نزی در مثلث پلی نزی قرار گرفته اند که یک گوشه آن هاوایی، گوشه دیگر 
نیوزیلند و دیگری جزیره ایستر اســت. مهم ترین دسته  جزایر پلی نزی فیجی، 
ساموآ، تونگا و پلی نزی فرانسه نام دارند.دانشمندان تایید کرده اند که این کیت 

خالکوبی اولین کیت خالکوبی کشف شده در جهان است.

کشف قدیمی ترین ابزار خالکوبی جهان

در جنوب شرقی انگلستان یک عکاس طبیعت،  موقع راه رفتن در پارکی پایش 
به سنگی خورد بعد از اینکه به سنگ دقت کرد متوجه حکاکی روی  سنگ شد. 
این عکاس بیشتر احتمال می داد ســنگ قبر متعلق به آرامگاه انسان در یکی از 
دوره های تاریخی باشد که دوست داشته در وسط جنگل که حاال پارک شده دفن 
شود. طبیعت گرد انگلیسی بعد از تمیز کردن چند باره این سنگ مزار متوجه شد 
که این سنگ متعلق به محل دفن یک خرگوش است که در 130 سال پیش در 

سن 13 سالگی مرده است.

سنگ قبری که متعلق به یک خرگوش است!

گاهی سکوت، سخت تر و عاقالنه تر است
محسن اسماعیلی در یکصد و پنجاهمین جلسه شرح و تفسیر 
نهج البالغه در محل مجموعه فرهنگی سرچشــمه، با طرح این 
پرسش که چرا امام علی علیه الســالم پس از حوادث مربوط به 
خالفت، صبر را بر قیام ترجیح داده و عاقالنه تر دیدند، گفت: پس 
از حوادث مربوط به خالفت، امیرمومنان)ع( همواره در این اندیشه 
بودند که چه باید کرد؛ آیا بدون یاور بر آنان بتازند یا بر آن تاریکی 
کور شکیبایی ورزند. حضرت علی علیه السالم فرموده اند: سرانجام 
به این نتیجه رسیدم که خویشتنداری بر آنچه رخ داده، عاقالنه تر 
است. پس شکیبایی کردم؛ در حالی که در دیده خاشاک بود و در 

گلو استخوان. می دیدم که میراثم به غارت می رود.
استاد دانشگاه تهران ادامه داد:گاهی سکوت سخت تر و عاقالنه تر 
است. این یک اشتباه رایج عوامانه است که خیال کنیم همیشه 
فریاد و تهاجم سخت تر و تکلیف اصلی است. بر اثر همین اشتباه 
ساده لوحانه است که برخی نادان ها، قیام سیدالشهدا)ع( را بر صلح 
ســیدالصلحاء ترجیح می دادند و او را »ُمِذلُّ الُموِمنین« خطاب 
می کردند! امام  حســن مجتبی علیه السالم بارها و بارها توضیح 
داده است که ترک جنگ در آن حالت، اگرچه تلخ تر و کشنده تر از 
جنگ بود، اما برای حفظ اسالم و تشیع، عاقالنه ترین کار ممکن 

بوده است.

دیدگاه

ساخت خانه ای با 
الهام از انیمیشنی 

معروف
در ساخت خانه سنگی 
در گویمارائس از کارتون 
 معــروف آمریکایــی 
Flintstones الهــام 
گرفته شــده است. این 
خانــه در گویمارائس 
کشــور پرتغال بین دو 
سنگ عظیم قرار دارد 
که توسط بتن به یکدیگر 

متصل شده اند.

 پخش انیمیشن »فیلشاه«
 برای اولین بار از تلویزیون

انیمیشن ســینمایی »فیلشاه« 
روز چهارشنبه 1۴ فروردین ماه 
همزمان با مبعث رسول اکرم)ص( 
ساعت 1۴ از شبکه کودک پخش 

خواهد شد.
بنا بر این گزارش، شبکه کودک 
تصمیم دارد در ایام نوروز هر روز 

یک فیلم را ساعت 1۴ روی آنتن ببرد. پخش این فیلم ها از ۲۸ اسفندماه آغاز شده و 
تا 1۶ فروردین ادامه خواهد داشت.

فیلم های پدینگتون1، پدینگتون ۲، پا کوچولو، مدرسه خرگوش ها )نگهبانان تخم 
مرغ طالیی(، لئو سلطان جنگل، نیکو زنبور مسابقات عسلی، ویلی تاکسی نجات، 
تندر قایق نجات ۲، آلفا و امگا 1، اردک غاز، کارآگاه شرلوک، گروه جنگلی، پرنده های 
دوست داشتنی، آلفا و امگا ۲، شیر کوچولوهای شجاع، زرافه کوچک من، فیل شاه، 
پر طالیی، قالیچه پرنده و کریستوفر رابین آثار انتخابی شبکه کودک برای پخش 
هستند. بنا بر این گزارش،  »فیلشاه« محصول گروه »هنرپویا« به کارگردانی هادی 
محمدیان و تهیه کنندگی حامد جعفری، با عبور از مرز ۵ میلیارد تومان فروش در 
گیشه سینماها، توانست رکورد پرفروش ترین انیمیشن تاریخ سینمای ایران را به نام 

خود ثبت کند. گفتنی است؛ »فیلشاه« محصول یک تیم ۲۲0 نفره است.

سوران سرد 
کتاب »سوران سرد« نوشته »جواد افهمی« با نگاهی تازه، دفاع مردم در برابر حمله 

عراق به ایران را روایت می کند.
 رمان »سوران سرد«، قصه جنگ است؛ اما بیش و پیش از آن که به جنگ عراق با 
ایران بپردازد، تصویر دو جنگ دیگر را پیش روی مخاطب می گشاید؛ جنگ انسان 
با طبیعت و جنگ انســان با تمناهای نفس. وقایع رمان »سوران سرد« مربوط به 
حوادث کردستان در نیمه اول دهه ۶0 اســت. محل وقوع حوادث داستان، پایگاه 
سوران در بخشــی از ارتفاعات کردستان است و ســربازهایی که برای دفاع از این 
منطقه و جلوگیری از ســقوط پایگاه به این ناحیه اعزام شده اند، از اقوام گوناگون و 
با روحیات و جهان بینی های مختلف هستند. »افهمی« در این رمان، چنان سرما 
و زمستان کشنده منطقه سوران را با اســتادی ترسیم کرده که مخاطب این سرما 
را تا مغز استخوان خود احساس می کند. از سوی دیگر هم به ترس ها و تردیدهای 
آدمیانی می پردازد که در برابر خواهش نفس و تعلقات دنیوی قرار گرفته اند. با این 
همه، رمان »سوران سرد« در ســتایش ایمان و اراده است؛ ایمان و اراده سربازان و 
نظامیانی که در برابر این طبیعت بی رحم و خشن سر خم نمی کنند و به نفسانیات 
 خود لگام می زنند. افهمی اما همه اینها را بی افتادن به دام شعار و کلی گویی روایت

 کرده است. 

کتاب
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