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  افزایش کرایه ناوگان حمل و نقل عمومی در اصفهان 
  با تصویب اعضای شورای شهر در سال 98 اجرایی می شود؛

  اصفهان در تخصیص بودجه اشتغال زایی اول شد؛ 

امید به تدبیر بودجه!
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 سراب 
مدرک های پولی

 دانشگاه اصفهان در مورد بی اعتبار بودن  
مدارک دوره های MBAو  DBA هشدار داد؛

5

 ذوب آهن ایران- النصر عربستان؛   

 دومین گام از ماموریت 
آسیایی

ظرفیت 211 نفری استان 
اصفهان در آزمون 
استخدامی کشور

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان  اعالم کرد:

3
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نایب رییس شورای شهر مطرح کرد:

کارنامه قابل قبول شهرداری در امور خیریه
نایب رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان در هفتادمین جلسه علنی شورای اسالمی 
شهر اصفهان با اشــاره به برگزاری بازارچه محصوالت خوداشتغالی مددجویان کمیته 
امداد امام)ره( در چهلستون اظهار کرد: یکی از اقدامات قابل توجه در این بازارچه این بود که در 

هر غرفه تسهیالت اهدا شده به مددجو مشخص شده بود که این امر مصداق بارز آموزش 
ماهی گرفتن به جای ماهی دادن است...

گالری نگرش
چهارراه رسالت

نمایشگاه گروهی چندرسانه ای
10 الی 21 اسفند

کنسرت مهدی احمدوند
21 اسفند

سالن سیتی سنتر

عیدی خریدن؛
چندتا اکدوی کوچیک و نه 

چندان گرون برای اونایی 
که دوسشون دارین بخرین تا 

 برای لحظه تحویل 
سال بهشون هدیه بدین!

صفحه  7
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علیرضا کریمیان

ســفر روحانی به عراق که از امروز آغاز خواهد شــد 
حاشیه ها و دستاوردهای مهمی برای دو طرف خواهد 
داشــت. پیش از این گفته شــده بود علت عدم سفر 
روحانی به عراق، وجــود برخی از موانــع و تاکید بر 
دستاوردهای عملی این سفر از سوی رییس جمهور 
بوده است. به نظر می رسد تیم دولت روحانی در این 
سفر عالوه بر دستاوردهای سیاســی و اقتصادی به 
دنبال رفع برخی از ســوء تفاهم ها و رایزنی با مراکز 
اسالمی و فرهنگی در عراق نیز باشد. به خصوص آنکه 
روحانی قرار است در این ســفر با آیت ا... سیستانی 
مرجع بزرگ شــیعیان عراق نیز دیــدار و گفت وگو 
داشــته باشــد. اهمیت دیدار روحانی با این مرجع 
تقلید به دلیل نفوذ باالی سیاسی و فرهنگی آیت ا...
سیستانی بســیار زیاد خواهد بود به خصوص اینکه 
در ســال های اخیر وی از دیدار با مقامــات بلند پایه 
سیاســی ایران مانند محمود احمدی نژاد و برخی از 
چهره های سیاســی دیگر که به نجف سفر کرده اند، 
ســر باززده اســت. به صورت کلی جبهه گیری های 
این مرجع تقلید حتی در سیاســت داخلی ایران نیز 
به نوعی به دور از حواشــی و جهت گیری های خاص 
سیاسی است. ایشان به عنوان یک نظریه پرداز در فقه 
سیاسی همواره بر مصالحه مردم با حکومت ها و پرهیز 
از اعتراضات و خشــونت ها در عرصه های سیاســی 
تاکید کرده است و این رویه ای است که علمای نجف 
در پیش گرفته اند. آنها  عمدتــا از دخالت در زندگی 
سیاســی جوامع شــیعه خودداری می کنند. حامد 
الخفاف، سخنگوی آیت ا... سیســتانی در سخنرانی 

خود در ســال ۲۰۱۶ که در مکه ایراد شد، اعالم کرد 
آیت ا... بر لزوم احترام به نهاد های دولتی تاکید دارد 
و هیچ آلترناتیوی برای ایجاد کشوری آزاد و مستقل 
قائل نیست. ایشان به یکپارچگی شیعیان در همه جا و 
هر کشوری باور دارد، اما تصمیم گیری را برعهده مردم 
هر کشوری می گذارد. در جریان اعتراضات شیعیان 
بحرین آیت ا... سیســتانی از مردم خواست تا با گفت 
وگو با دولت شان مســائل را حل و فصل کنند. ایشان 
به تازگی نیز از پذیرفتن شــیخ عیســی قاسم، رهبر 
 مخالفان شــیعیان بحرین در نجف خــودداری کرد.

 آیت ا...سیســتانی طی ســال های اخیــر همچنین 
از بســیاری از دیدارهای حاشیه ســاز نیز خودداری 

کرده است. گفته می شود با وجود اصرار شیخ حسن 
نصرا...مبنی بر دیدار با آیت ا... سیســتانی در جریان 
سفرش به لبنان، این درخواست مالقات مورد پذیرش 
قــرار نگرفت. برخــی از تحلیلگران مــی گویند این 
حرکت نشــان می دهد که آیت ا... سیستانی مخالف 
سیاست های منطقه ای ایران در لبنان است؛ چراکه تا 
کنون این مرجع تقلید در هیچ کدام از بیانیه های خود 
از این گروه حمایت نکرده است. آیت  ا...سیستانی به 
صورت کلی با هر گونه سیاسی کردن مسئله شیعیان 
به خصوص در عراق مخالف اســت و ایــن موضوع  را 
موجب تضعیف این گروه در عراق مــی داند. یکی از 
مهم ترین دغدغه های سیســتانی اختالفات مذهبی 

و جلوگیری از وقوع درگیــری مذهبی و فرقه ای بود. 
البته او قبــول ندارد که جنگی فرقــه ای میان مردم 
وجود دارد، بلکه معتقد است که بحران عراق، سیاسی 
اســت و برخی نیروهای درونی و بیرونی برای کسب 
دستاوردهای سیاسی و یا تغییر واقعیت های موجود، 
دست به خشــونت های قومی و فرقه ای می زنند. از 
سوی دیگر، بسیاری معتقدند که ایران با سیاست های 
خود در عراق به اختالفات مذهبی و فرقه ای دامن زده 
است. دفتر آیت ا...سیستانی در پاسخ به پرسش یکی 
از خبرنگاران در مورد نقش سیاســی ایران در عراق و 
تماس آن با مرجعیت، می گوید: همه دولت ها باید به 
اســتقالل و اراده ملت عراق احترام بگذارند و در امور 
عراق دخالت نکنند. دفتــر وی همچنین تاکید می 
کند که در خصوص امور عــراق با هیچ طرف خارجی 
ارتباطی ندارد. در حاشیه این نوع از موضع گیری ها  
خبر دیدار روحانی با آیت ا... سیستانی اگر چه درست 
و مبتنی بر رایزنی های دیپلماتیک باشــد؛ می تواند 
دستاورد ارزشمندی برای تیم روحانی به حساب آید 
به خصوص آنکه ایران برای عبور از چالش تحریم ها 
به عراق نیاز مبرمی دارد و تلطیف افکار عمومی دراین 
کشور می تواند در حاشیه این دیدار محقق شود. هر 
چند هنوز خبر قطعی دیدار روحانی با آیت ا...سیستانی 
رسانه ای نشده و حتی وزیر امور خارجه نیز در مصاحبه 
اخیرا در عراق این خبر را به صورت قطعی تایید نکرد؛ 
اما حاشیه ها و خبرها نشان می دهد که این دیدار به 
احتمال زیاد صورت خواهــد گرفت.اگر چه تا کنون 
این نهادهای نظامی ایرانــی بودند که در عراق قدرت 
داشتند، از این پس نیروهای سیاسی و تیم دیپلماتیک 

هدایت سیاست ها در عراق را به دست خواهد گرفت.

کاخ سفید:
 ایتالیا به طرح»کمربند و جاده« 

چین مشروعیت ندهد
سخنگوی شــورای امنیت ملی آمریکا از ایتالیا 
خواســت از طرح راه ابریشــم جدید چین که به 
»کمربند و جاده« موسوم شده است، حمایت نکند 
و به این طرح مشروعیت ندهد.در ادامه فشارهای 
اقتصادی واشنگتن علیه پکن و شرکت های بزرگ 
چینی از قبیل »هواوی«، حاال سخنگوی شورای 
امنیت ملی آمریکا از دولت ایتالیا خواســته که از 
طرح بزرگ اقتصادی چین موسوم به »کمربند و 
جاده« حمایت نکند و به آن مشــروعیت ندهد.
طرح راه ابریشم جدید یا کمربند و جاده، یک طرح 
سرمایه گذاری در زیربناهای اقتصادی بیش از ۶۰ 
کشور جهان و توسعه دو مسیر تجاری »کمربند 
اقتصادی راه ابریشم« و »راه ابریشم دریایی« است 
که توسط چین در ســال ۲۰۱۳ ارائه شد.طبق 
برخی گزارش هــا، »کمربند و جاده« بزرگ ترین 
طرح سرمایه گذاری به شمار می رود که تاکنون 

توسط یک کشور ارائه شده است.

 »سعد الحریری«
 به عربستان می رود

برخــی منابــع اعالم کردنــد ســعد الحریری، 
نخســت وزیر لبنان در نخستین سفر رسمی اش 
پس از تشــکیل دولت به ریاض می رود و با ملک 
سلمان و ولیعهد سعودی دیدار و گفت وگو خواهد 
کرد.برخی منابــع در ریاض به خبرگزاری آلمان 
گفتند ســعد الحریری، نخســت وزیر لبنان در 
نخستین سفر رســمی اش پس از تشکیل دولت 
به ریاض می رود.این منابع افزودند الحریری در 
این سفر مسائل مهمی از جمله وضع داخلی لبنان 
را بررســی خواهد کرد و محور گفت و گوهایش 
 مسائل و مشــکالت اقتصادی لبنان خواهد بود.
سعد الحریری، نخست وزیر لبنان اخیرا اعالم کرد 
پس از تشکیل دولت در این کشور، عربستان به 

آن کمک اقتصادی خواهد کرد.

لیبرمن: 
نتانیاهو پیشنهاد درباره ترور 

رهبران حماس و جهاد را رد کرد
وزیــر جنگ ســابق رژیم صهیونیســتی مدعی 
شد که نخســت وزیر این رژیم پیشنهادی که او 
در دوره تصدی اش در وزارت جنــگ برای ترور 
رهبران حمــاس و جهاد اســالمی مطرح کرده 
بــود را نپذیرفت.آویگدور لیبرمن، مدعی شــد: 
در ژوئیه ســال ۲۰۱۸ پیشــنهادی بــرای ترور 
رهبرانی از حماس و جهاد اســالمی در نوار غزه 
به بنیامین نتانیاهو )نخست وزیر این رژیم( دادم. 
تالش بسیاری کردم تا نتانیاهو را راضی به اجرای 
این پیشــنهاد کنم؛ اما او همواره با آن مخالفت 
می کرد.وزیر جنگ ســابق رژیم صهیونیستی با 
تاکید بر اینکه همواره بــرای آغاز حمالتی علیه 
زیرساخت های حماس و جهاد در نوار غزه تالش 
می کرده اســت، گفــت: به جــای خنثی کردن 
تروریســم،  وزیر دفاع را ناامید و تمامی طرح ها 

و پیشنهادات را رد کردند.

 نا امیدی افغانستان
 از تسلیم طالبان

رییس شورای عالی صلح افغانستان گفت: توقع 
نداشته باشیم که طالبان تسلیم شوند. او تاکید 
کرد، برای جلوگیری از کشته شدن روزانه ده ها 
تن، دست یافتن به صلح الزم است.خلیلی  ادامه 
داد: همان طوری که ما انتظار برگشت به »امارات 
طالبان« را نداریم، این را هم توقع نداشته باشیم 
که طالبان در روند صلح تســلیم شود بلکه باید 
راهکاری در نظر گرفته شــود که دو طرف بر سر 

آن به توافق برسند.

دیدار به وقت نجف توضیحات »الریجانی« درباره  
مصوبه افزایش ۴۰۰ هزار 
تومانی حقوق کارمندان

رییس مجلس شورای اسالمی درباره  مصوبه 
افزایش ۴۰۰ هــزار تومانی حقوق کارمندان 
توضیحاتی را ارائه کرد. علی الریجانی با اشاره 
به مصوبه مجلس در بودجه ســال ۹۸ گفت: 
طبق تصمیمی که مجلــس در مورد افزایش 
حقوق کارمنــدان گرفت ۴۰۰ هــزار تومان 
افزایش حقوق، جزو ضریب محسوب می شود.

وی افزود: با توجه به این که قرار بود ۲۰ درصد 
افزایش حقوق اعمال شود مقصود مجلس این 
بود که این ضریب را مشــخص کند که طبق 
این مصوبه یک قسمتی از آن مشخص و قرار 
شــد بقیه هم در چارچوب همین مشــخص 
شــود. رییس مجلس تاکید کــرد که در این 
باره اشتباه صورت نگیرد و این مصوبه مجلس 

محل اختالف نشود.

نمایندگان مصوبه بودجه 98 
را اصالح کردند

نمایندگان، ۱۹ ایراد شورای نگهبان در مصوبه 
مجلــس در الیحه بودجه ســال ۱۳۹۸ کل 
کشــور را اصالح کردند. نمایندگان مجلس 
شورای اســالمی در بند الف تبصره یک این 
الیحه، ســهم صندوق توســعه ملی از منابع 
حاصل از صــادرات نفــت و میعانات گازی و 
خالص صادرات گاز را ۲۰ درصد تعیین کردند. 
همچنین در بخش هایی مربــوط به مالیات 
بر ارزش افزوده و نیز تســویه بدهی دریافت 
کنندگان تسهیالت ریالی از بانک ها و برخی 

از معوقات بانکی را اصالح و تصویب کردند.

 نیروگاه اتمی بوشهر 
 به شبکه سراسری می پیوندد

رییــس نیــروگاه اتمی بوشــهر گفــت: با 
سازماندهی تعمیرها و آزمایش های مربوط 
به سامانه ایمنی، این نیروگاه اردیبهشت ۹۸ 
دوباره به شبکه سراسری برق وصل می شود.

حسین غفاری افزود: نیروگاه اتمی بوشهر دو 
نوع تعمیرات اساسی و نیمه اساسی دارد که 
اورهال امسال آن از نوع تعمیرات نیمه اساسی 
است. رییس نیروگاه اتمی بوشهر یادآور شد: 
وضعیت تولید این نیروگاه بسیار مناسب است 
و در تابستان گذشته که شبکه برق سراسری 
به نیروگاه اتمی بوشــهر نیاز داشت، همواره 

در مدار بود.

با نظر مجلس؛
شرایط تشکیل ستادهای 

تبلیغات انتخاباتی مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اســالمی، شرایط 
نحوه تعیین ستادهای تبلیغات انتخاباتی اصلی 
و فرعی توســط نامزدهای انتخاباتی مجلس 
شورای اسالمی را مشــخص کردند.براساس 
ماده ۳۶ طرح مذکور؛ ماده ۶۳ و تبصره های آن 
به شرح زیر اصالح می شود: هر نامزد می تواند 
در مرکز استان حوزه انتخابیه اصلی دارای یک 
ســتاد تبلیغات مرکزی و در هــر یک از حوزه 
های انتخابیه فرعی و تابعه فرعی آن استان نیز 
دارای یک ستاد به تفکیک خواهران و برادران 
باشد. در شهرهایی که دارای مناطق چندگانه 
شهرداری هستند، در هر منطقه  شهرداری یک 
ســتاد انتخابات فرعی به ترتیب فوق می تواند 
دایر شود. تبصره ۱- تشکیل ســتاد تبلیغات 
انتخاباتی اعم از اصلی و فرعی بدون اعالم قبلی 
نشانی ستاد و نام مســئول آن توسط نامزد یا 
نماینده رسمی وی به فرمانداری یا بخشداری 
ممنوع است. فرمانداری یا بخشداری مربوطه 
موظف اســت بالفاصله مشــخصات فوق را به 
هیئت اجرایی و هیئت نظارت مربوطه ارسال 
کند. در صورت تخلف از این حکم، فرد تشکیل 
دهنده ســتاد به مجازات درجه شــش قانون 
مجازات اسالمی به اســتثنای حبس محکوم 

می شود.

بهروز نعمتی
سخنگوی هیئت رییسه مجلس:

ســخنگوی فراکســیون والیی مجلس با بیان اینکه 
اصالح طلبان مسئول ناکارآمدی های دولت و شورای 
شــهر هســتند، گفت: هر زمان که اصالح طلبان به 
شورای شهر و شهرداری آمدند، حتی یک خیابان هم 
آسفالت نکردند.سیدحسین نقوی حسینی با بیان اینکه 
اصالح طلبان باید پاســخگوی ناکارآمدی های دولت 
باشند، گفت: اصالح طلبان حامیان اصلی دولت بودند 
و هر چقدر بگویند که دولت از ما نیست و عملکردش را 
مورد انتقاد قرار دهند، نمی توانند از زیر بار مسئولیت 
انتخاب این دولت فــرار کنند. وی ادامــه داد: همه 
می دانند که روحانی در هــر دو دوره انتخابات خود با 
رای و حمایت اصالح طلبان رییس جمهور شد و بر این 
اساس عملکرد دولت به طور مستقیم روی سرنوشت 
اصالح طلبان تاثیر دارد؛ چرا که مــردم این دولت را 
حاصل تفکر اصالح طلبی می دانند. نقوی حســینی 
با اشاره به اینکه دولت انگیزه، نشــاط و تحرک الزم 
برای بهبود اوضاع کشــور را ندارد، گفت: بازار امروز 
کشور کامال موید این است که دولت همه چیز را رها 

کرده  است.

 دولت انگیزه کار
 ندارد

سخنگوی فراکسیون والیی مجلس:

کافه سیاست

عکس  روز 

لباس نامتعارف 
میهمانان روحانی

 نامزد انتخابات 1400 نمی شوم

پیشنهاد سردبیر:

سخنگوی هیئت رییسه مجلس اظهار کرد: 
ســال آینده بهای نفت افزایش چشمگیری 
خواهد داشت و فروش ۱.۵ بشکه نفت در روز 

محقق می شود. 
بهروز نعمتی گفت: ســال آینده با توجه به 
اتفاقاتی که در مجموعه کشور های نفت خیز 
دنیا رخ داده است، بهای نفت افزایش خواهد 
یافت و با توجه به اینکه کشور های ونزوئال و 
لیبی و الجزایر نمی توانند تولید همیشــگی 
خود را داشته باشــند بنابراین این کاهش 
منجر به تقاضای بیشــتر خواهد شد و این 
تقاضا هم باعث افزایش قیمت نفت در سال 
آینده می شود.وی در مورد احتمال کسری 
بودجه دولت ادامــه داد: ما در بخش بودجه 
سال آینده فروش ۱.۵ بشکه نفت در روز را 
مشخص کرده ایم و این میزان قاعدتا محقق 

خواهد شد.

 نیاز نفتی بودجه محقق
 می شود

سالک
نماینده اصفهان در مجلس:

دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین اظهار کرد: همه 
دســتگاه ها باید تمام تالش خود را برای مدیریت 
اقتصاد کشــور به کار ببندند. باهنر افزود: امروز در 
کشور ما رقابت ها جبهه ای است که تعریف حقوقی 
مشخص ندارد و به همین دلیل هر بار که نزدیک به 
انتخابات می شویم باید بخش زیادی از انرژی خود 

را صرف وحدت درون جبهه ای کنیم.
وی گفت: تربیــت نیروهای جــوان باید طی یک 
فرآیند اتفاق بیفتد البته اینکه نیروهای نســل اول 
انقالب به صندلی های خود بچسبند نیز اصال قابل 

قبول نیست.
عضو مجمع تشخیص مصلحت درباره بررسی پالرمو 
در مجمع، گفت: پالرمو و cft  تصمیمات حساسی 
هســتند و مجمع بحث های ســنگینی کرده ولی 
صرف دوسه جلسه نتوانســته تصمیم بگیرد. باید 
ببینیم وعده های اروپایی هــا چقدر محقق خواهد 
شــد و درباره جبران کار غیرحقوقــی آمریکا چه 
 می کنند و وعده های آنها چقدر اثر فیزیکی خواهد 

داشت.

تصویب cft به تحقق 
وعده های اروپا بستگی دارد

دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین: 

نماینده اصفهان در مجلس با بیان اینکه طرح 
استیضاح وزیر نفت در حال بررسی است، گفت: 
متاســفانه هیچ اقدامــی در وزارت نفت برای 
مقابله با تحریم ها صورت نگرفته است. احمد 
سالک اظهار داشت: انتقاد نمایندگان مجلس 
به عملکرد زنگنه در وزارت نفت، یک موضوع 
سیاسی و جناحی نیست. انتقاد نمایندگان به 
این دلیل است که شــرایط اقتصادی و به ویژه 
تحریم ها را می بینیم و متوجه می شــویم که 
وزارت نفت و شــخص وزیر نفت هیچ اقدامی 
برای مقابله با تحریم هــا انجام نمی دهند.وی 
تصریح کرد: کشور شرایط حساس اقتصادی را 
پشت سر می گذارد و باید برای مقابله با تحریم 
ها برنامه ریزی داشــته باشیم. این موضوع در 
حال بررسی اســت و اگر صالح کشور و وزارت 
نفت در استیضاح وزیر باشد، به طور قطع از این 

ابزار استفاده خواهیم کرد.

 طرح استیضاح وزیر نفت
 در حال بررسی است

پیشخوان

بین الملل

رییس دفتر مقام معظم رهبــری با بیان اینکه امــام)ره( فرمودند 
آنچه طاغوت از اموال جمــع آوری کرده باید به صاحبان آن برگردد، 
گفت: رهبری دستور دادند بنیاد اســناد این امالک را تهیه کند و به 
همان هایی که در دست آن هاســت، بدهد.حجت االسالم محمدی 
گلپایگانی، به ورود به دوره دوم انقالب اسالمی و چهل سالگی انقالب 
اشاره کرد و گفت: چهل سال پرماجرا، پرحادثه و پر توطئه علیه نظام 

نظیر کودتای نوژه، جنگ تحمیلی، غائله کردســتان و امثال آنها را 
گذراندیم. رییس دفتر مقام معظم رهبری اظهار داشت:                                                                                                                                                                                                                                                     اوایل پیروزی 
انقالب امام)ره( فرمودند آنچه طاغوت از                                                                                                                                    اموال جمع آوری کرده است 
باید به صاحبان آن برگردد و صرف مســتضعفان شود که بعدا بنیاد 
علوی تشکیل شد. آنهایی که در این امالک مستقر بودند هیچ سندی 
نداشتند، چند ده مورد نامه از                                                                                                                                    ســوی متصرفان این امالک به دفتر 

رهبری آمد که رهبری فرمودند؛ بنیاد اسناد این امالک را تهیه کند و 
به همان هایی که در دست آن ها هست، بدهد. در همین راستا بنیاد 
مستضعفان هیئتی برای شناسایی مالکان اراضی تشکیل داد، اسناد 
 تهیه شد و ثبت اســناد هم همکاری کرد تا این مهم انجام شود.وی 
افزود                                                                                                                                                                                                                   : تاکنون ۷۷ هزار سند در این حوزه به دست مردم رسیده و امروز 

۳۰۰۰ سند دیگر هم اهدا می شود که اغلب بالعوض است.

رییس دفتر مقام معظم رهبری: 
زمین هایی که در زمان پهلوی مصادره شد به مردم بازمی گردد

 چرا دیدار روحانی با آیت ا...سیستانی می تواند یک دستاورد بزرگ برای دولت باشد؟ 

به  نامــه حقوقدانــان 
حقوق دان

فساد کاسبان تحریم

راز بی سرانجامی تحقیق و 
تفحص ها

همه ضاربان دولت

وزیر امور خارجه کشــورمان که طی روزهای اخیر به دلیل اســتعفای 
ناگهانی خود ســوژه رســانه هــای داخلی و خارجی شــده اســت، 
درمصاحبه ای تفضیلی با شــبکه الفرات عراق در آستانه سفر روحانی 
به این کشــور به برخی از مباحث پیرامون خود پاســخ داد.ظریف، در 
پاســخ به ســوالی در این خصوص که با توجه به نزدیکی وی به جریان 
اصالح طلبی در ایــران آیا نامزد این جریان سیاســی در انتخابات آتی 
ریاست جمهوری است، گفت: عضو هیچ گروه یا جریان سیاسی نیست 
و در هیچ انتخاباتی نامزد نخواهد شد. ظریف در پاسخ به سوال دیگری 
در خصوص دلیل اســتعفای خود، تاکید کرد که دلیل آن ســفر بشار 
اســد به تهران نبوده و او به زودی به دمشــق خواهد رفــت و با رییس 

جمهوری سوریه دیدار می کند. وی در پاســخ به این سوال که شنیده 
شده تاکنون ۱۴ بار استعفا داده اید، گفت: نه این تعداد نبوده است. من 

از ابتدا عالقه ای به مســئولیت وزارت امور خارجه نداشتم و در مراحل 
مختلف احساس کردم که ممکن است اشخاص دیگری بهتر از من این 
کار را انجام دهند، در آن مراحل با گفت وگو موضوع حل شــد. این بار 
هم با اقدامات عملی موضوع قابل حل بود.وزیــر امور خارجه ایران در 
پاســخ به این ســوال که آیا ایران و عراق وارد مرحله جدیدی خواهند 
شد، اظهار داشــت: حتما اینگونه خواهد بود و اقداماتی که در این سفر 
صورت خواهد گرفت اقداماتی تاریخی خواهد بــود. اقداماتی از قبیل  
بحث ترانزیت، بحث نفت و همکاری هــای نفتی و همینطور همکاری 
 های صنعتی و امکان ایجاد شــهرک های مشــترک صنعتی از دیگر

 موارد مورد توافق است.
چهره ها

 ظریف: نامزد انتخابات 1۴۰۰ نمی شوم
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چاره ای جز احیای زاینده رود وجود ندارد
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

آموزش ذی نفعان 
ســازمان امور مالياتي كشــور در چارچوب 
وظيفه اطالع رســاني و آمــوزش موديان و 
ســاير ذي نفعان نظام مالياتی آمادگي خود را 
براي برگزاري دوره هاي آموزشي مستقيم و 
رايگان توســط متخصصين اعــالم مي دارد.

كليه تشــكل ها و فعاالن بخــش خصوصي و 
ساير عالقه مندان مي توانند تقاضاي شركت 

خودرا ارائه دهند.  
تسهیل دادرسی مالیاتی

فرآيند رسيدگی به اختالف مالياتی و اجرای 
عدالت مورد نظــر موديان محتــرم مالياتی 
همــواره از دغدغه های اصلی ســازمان امور 
مالياتــی كشــور بوده اســت.بدين ســبب 
،تفكر بازنگری و اصالح روش ها و سيســتم 
هيئت های حل اختالف مالياتی در ســاختار 
و اجرا)كه از گام های مهم و اساســی سازمان 
اســت(را مورد توجــه قــرار داده و مجموعه 
ای از اصــول و مقررات و رويه هــا در فرآيند 
رسيدگی،تخت عنوان دستور العمل دادرسی 
مالياتی به زينت طبع آراســته شــده است تا 
اجرای آن موجب تحقق هرچه بيشتر عدالت 
و انتظام امور و تسريع در فرآيند رسيدگی به 

اختالف مالياتی شود.
هدفمند کردن معافیت های مالیاتی

يكــی از رويكردهايی كــه دراصالحيه قانون 
مدنظر قرار گرفته اســت هدفمند و شــفاف 
سازی معافيت های مالياتی بود. به بيانی ديگر، 
معافيت مالياتی عبارت است از خروج قانونی 
برخی از منابع درآمدی و سرمايه ای از شمول 
پرداخت موقت و غير دائمی ماليات كه عمدتا 
ابزاری جهت اعمال سياســت های حمايتی 
دولت اســت. با اين تعريف مشخص می شود 
كه هر نوع معافيت مالياتی می بايست اوال بر 
اساس قانون ايجاد شود و ثانيا به صورت موقت 
و غير دائمی اعطا شــود و ثالثا تابع سياست 

های حمايتی دولت باشد.

بازار

جارو برقی

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان  اعالم کرد:

ظرفیت 211 نفری استان اصفهان 
در آزمون استخدامی کشور

رييس ســازمان مديريت و برنامه ريزی اســتان 
اصفهان گفت: ظرفيت پذيرش اســتان اصفهان 
در ششمين آزمون مشــترک استخدامی فراگير 
دســتگاه های اجرايی كشــور 211 نفر اســت.

نعمــت ا... اكبری در خصوص ششــمين آزمون 
مشترک استخدامی فراگير دستگاه های اجرايی، 
اظهار كرد: متولی اصلی اين آزمون سازمان امور 
اداری و اســتخدامی كشــور و نماينده سازمان 
 در استان ها نيز ســازمان مديريت و برنامه ريزی

 است.
وی، با بيان اينكه سازمان اداری و استخدامی با 
هماهنگی سازمان سنجش كشور هر سال يک يا 
دو بار نسبت به برقراری اين آزمون اقدام می كند، 
افزود: اين آزمون متناسب با درخواست و مجوز 
استخدام دستگاه های اجرايی دولت برپا می شود.

رييس ســازمان مديريت و برنامه ريزی اســتان 
اصفهان با تاكيد بــر اينكه اين اســتخدام تنها 
مربوط به دستگاه های دولتی است، افزود: چند 
ماه پيــش آزمون اســتخدامی آموزش وپرورش 
برگزار شــد و جمعه اين هفته 17 اسفند ماه نيز 
آزمون استخدامی دستگاه های اجرايی همزمان 

با كشور در اصفهان برگزار شد.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید:
دامداری های تعطیل شرق 

اصفهان احیا می شود
مديرعامــل صنــدوق كارآفرينی اميــد گفت: 
دامداری هــای تعطيل شــرق اصفهان طی يک 
تفاهم نامــه در قالــب طرح های اشــتغال زايی 
روستايی مورد حمايت مالی صندوق كارآفرينی 

قرار گرفته و احيا می شود.
 اصغر نورا... زاده اظهار كرد: برای راه اندازی ساير 
قســمت های اين كارخانه نيز از جمله كشتارگاه 
و خط توليد لبنيات تســهيالت ارائــه خواهيم 
داد و جوانان با انگيزه شــرق اصفهان را حمايت 

می كنيم.

رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید 
ملی مطرح کرد:

 حذف دولت از صنعت
 خودرو سازی تا سه سال آتی

رييس كميســيون ويژه حمايــت از توليد ملی 
اظهار كرد: افزايش قيمت خودرو ناشی از سرازير 
شدن نقدينگی به سمت بازار چهار چرخ هاست.

حميدرضــا فوالدگــر، بــا تاكيد بــر ضرورت 
كناره گيــری دولت از تصدی گــری در صنعت 
خودروســازی گفت: در ماده 2 طرح ساماندهی 
بازار خودرو، دولت مكلف شده تا سه سال تصدی 
گری خود در صنعت خودروسازی را رها و زمينه 
حضور صنعت خودروســازی در بازار رقابتی را 
فراهم كند. نماينده مــردم در اصفهان مجلس 
شورای اســالمی درباره برخی شــائبه ها مبنی 
بر اينكه الــزام دولت به كناره گيــری از صنعت 
خودروســازی باعث گرانی خودرو شــده است 
توضيــح داد: گرانی خودرو طــی ماه های اخير 

ارتباطی با اين موضوع ندارد.

رییس اتحادیه فروشندگان و 
تولیدکنندگان پولک و نبات اصفهان:
استقبال مردم از بازارهای 

نوروزی کم است
رييس اتحاديه فروشــندگان و توليدكنندگان 
پولک و نبات اصفهان گفت: اســتقبال مردم از 
بازارهای نوروزی كم اســت.عليرضا شيروانی از 
توزيع سهميه شكر دولتی در واحدهای توليدی 
خبر داد و اظهار داشــت: شــكر دولتــی از روز 
سه شنبه توزيع و هفته آينده پولک و نبات به نرخ 
مصوب اتحاديه عرضه می شــود.وی ضمن بيان 
اينكه استقبال مردم از بازارهای نوروزی نسبت به 
سال گذشته بسيار كم است، تصريح  كرد: با توجه 
به مشكالت اقتصادی قدرت خريد مردم پايين و 
در نتيجه استقبال بســيار كم است و عدم خريد 

مردم از مشكالت فروشندگان به شمار می رود. 
وی، در ارتبــاط بــا مهم تريــن مشــكل صنف 
فروشندگان و توليدكنندگان پولک و نبات بيان 
كرد: تامين مواد اوليه واحدهای توليدی مثل شكر 
و مقوا از مهم ترين معضالت ما به شــمار می رود 
چراكه ميزان عرضه آنها نسبت به توليدكنندگان 
بسيار ناچيز اســت و دولت بايد بيشــتر به فكر 

توليدكنندگان و واحدهای توليدی باشد.

جاروبرقی بوش مدل 
BSGL32500

 1,680,000
تومان

جارو برقی سامسونگ 
QUEEN-18 مدل

 1,268,000
تومان

جارو برقی پارس خزر 
VC-2200W مدل

 920,000
تومان

دستورالعمل های اشــتغال زایی در کشور ما 
همواره با چالش های جدی و آینده ای تقریبا 
مبهم روبه رو بوده است. پس از دولت سازندگی 
که بیشترین توانش را صرف پیشبرد و بازسازی 
اقتصاد کرد، تمام دولت هــای بعدی تقریبا 
دغدغه اصلی خود را اشتغال و ایجاد زیر ساخت 
های الزم برای رفع معضل بیکاری عنوان کردند. 
آمارها نشــان می دهد در دولت های گذشته، 
ساالنه در حدود ۷۸ هزار نفر به تعداد جمعیت 
شاغل در اقتصاد کشــور افزوده شده و دولت 
احمدی نژاد، بدترین کارنامه اشتغال زایی را از 

سال ۱۳۵۵ به بعد داشته است. 
انفجار جمعيتی و ورود يكباره نســل دهه شصت به 
بازار كار عمال چالش های جدی را پيش روی دولت ها 
گذاشــت. عالوه بر دولت احمدی نــژاد كه متهم به 
دســتكاری در آمار بيكاران كشــور بود، تالش های 
روحانی نيز طی 6 سال اخير برای مهار بيكاری تقريبا 
ناموفق بوده و البته برای سال پيش رو به دليل كمبود 
اعتبارات انتظار بيكاران بيشتری را بايد داشت. دولت 
در جديدترين برنامه برای گذر از بحران بيكاری با ارائه 
طرحی تحت عنوان دستورالعمل اجرايی برنامه توليد 
و اشــتغال تالش دارد تا با تزريق پــول به طرح های 
عمرانی و توليدی بتواند سطح اشــتغال در برخی از 

استان های درگير با بيكاری  را باال ببرد.
دستورالعمل اشتغال دقیقا چه می گوید؟

در هفته های گذشــته وزير صنعت، معدن و تجارت 
دســتورالعمل اجرايی تفاهم نامه منعقد شــده بين 
اين وزارتخانه و ســازمان برنامــه و بودجه در زمينه 
برنامه ريزی توليد و اشــتغال را به استانداران سراسر 
كشــور ابالغ كرد. براســاس اين تفاهم نامه تكميل 
طرح های نيمــه تمام صنعتی و معدنی با پيشــرفت 
فيزيكی باالی 6۰ درصد برای 2۰66 واحد و پيش بينی 
اشتغال برای حدود 1۳۰ هزار نفر و نيز برنامه توسعه 
واحدهای موجود، بازسازی و نوسازی 216۵ واحد و 
ايجاد فرصت شغلی به ميزان ۵1 هزار نفر برنامه ريزی 
شده است. همچنين تامين سرمايه در گردش برای 
واحدهای فعــال صنعتی و معدنی موجــود و ايجاد 
اشــتغال برای ۸7 هزار و ۴2۹ نفر پيش بينی شــده 
اســت.در اين طرح بانک های ملی، ملــت، تجارت، 
صنعت و معدن، ســپه، صادرات، پســت بانک، رفاه 
 كارگران، كشاورزی، توسعه تعاون و آينده مشاركت

 می كنند.

سهم بیشتر اصفهان 
از تسهیالت اشتغال

بر اســاس جزئيات اعالم 
شده از طرح جديد، استان 
اصفهان به همراه تهران و 
خراسان رضوی بيشترين 
ســهم را از اعتبارات طرح 
اشــتغال زايی دارنــد. بر 

اساس آخرين آماری كه از سوی مركز آمار ايران منتشر 
شد اصفهان در ميان برخی از محروم ترين استان های 
كشور در رده های باالی جدول بيكاری قرار داشت. در 
ميان اين داده ها اصفهان تنها شهر بزرگ و به اصطالح 
برخورداری بود كه هم پای استان های محرومی مانند 
سيستان و بلوچستان ركورد بيكاری را در كشور دارا 
بود. دولت در جديدترين تصميم خود برای اشــتغال 
تالش دارد در قالب اجــرای تبصره 1۸ قانون برنامه و 
بودجه سال ۹7، بيش از 26۹ هزار نفر اشتغال در ۳1 
استان كشور ايجاد كند. با توجه به سهميه بندی صورت 
گرفته استان های »اصفهان، تهران، آذربايجان شرقی، 
زنجان و البرز« بيشترين سهم اشتغال زايی را با توجه 

به ايــن تبصره بــه خود 
اختصاص خواهند داد.

از  اصفهان  سهمیه 
وام و تسهیالت حمایتی

برای اســتان اصفهــان از 
مجموع اشــتغال در نظر 
گرفته شده، ايجاد ۴1 هزار 
و 2۹ نفر شغل پيش بينی 
شده كه از اين ميزان 26 هزار و 76۳ نفر شغل به واسطه 
تكميل طرح های نيمه تمام، سه هزار و 76۴ نفر شغل 
از طريق بازسازی و نوســازی طرح های موجود و 1۰ 
هزار و ۵۰2 نفر شغل نيز با تامين سرمايه در گردش 
برای اين استان ايجاد خواهد شد.  تهران و آذربايجان 
شرقی در اين ليســت رده های بعدی را دارند؛ اما در 
تبصره 1۸ قانون برنامه بودجه سال ۹7 حدود 2۰ هزار 
ميليارد تومان تســهيالت و هزار ميليارد تومان برای 
يارانه سود تسهيالت از سوی سياست گذار برای تحقق 
طرح های اشتغال زايی در نظر گرفته شده است. با توجه 
به سهميه بندی صورت گرفته استان های »اصفهان، 
تهران، آذربايجان شــرقی، قزوين و خراسان رضوی« 

بيشترين تسهيالت پيش بينی شده را به خود اختصاص 
داده اند. با توجه به توزيع اســتانی صورت گرفته سهم 
استان اصفهان از تســهيالت پيش بينی شده برابر با 
17هزار و 76۵ ميليارد ريال اســت كه از اين ميزان 
تسهيالت پيش بينی شده برای اين استان بيش از ۵ 
هزار ميليارد ريال به طرح هــای نيمه تمام اختصاص 
خواهد يافت، ســهم بازسازی و نوســازی طرح های 
موجود نيز هزار و 771 ميليارد ريال است و براساس 
برنامه ريزی صورت گرفته نزديک به 11 هزار ميليارد 
ريال تسهيالت از طريق سرمايه در گردش به بنگاه های 
واجد شرايط تزريق خواهد شد. ســهم اين استان از 
يارانه تســهيالت نيز برابر با 717 ميليارد ريال است. 
به نظر می رســد پس از تخصيص يک هشتم درآمد 
به بودجه استان و عدم بررسی مشكالت اصفهان، در 
جديدترين تصميم اقتصادی دولت، باالخره اصفهان 
هم  ديده شد. حال بايد ديد مسئوالن اجرايی دولت 
با توجه به تفويض اختيارات صورت گرفته از ســوی 
ســازمان صنعت و معدن و تجارت چطور اين پول را 
مديريت و صنعت و توليد اصفهان را از حاشيه بحران 

عبور می دهند.

امید به تدبیر بودجه!
  اصفهان در تخصیص بودجه اشتغال زایی اول شد؛ 

رييس مجمع نمايندگان استان مسائل بانكی، مالياتی و تامين اجتماعی را سه چالش مهم اقتصادی استان برشمرد 
و گفت: بخش دولتی و خصوصی بايد موانع پيش روی واحدهای توليدی را از بين ببرند. رييس مجمع نمايندگان 
اتاق بازرگانی اصفهان در هفتاد و دومين جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با تاكيد بر هم افزايی 
بخش دولتی و خصوصی استان برای حل مســائل فعاالن اقتصادی گفت: استان اصفهان با چالش های بسياری 
مواجه اســت و برای حل آن به يک نگاه ويژه از سوی مسئوالن استانی و كشــوری نياز داريم.سيدناصر موسوی 
الرگانی مسائل بانكی، مالياتی و تامين اجتماعی را سه چالش مهم اقتصادی استان برشمرد و گفت: بخش دولتی 

و خصوصی با همراهی يكديگر بايد موانع پيش روی واحدهای توليدی را  از بين ببرند.

مسائل بانکی، مالیاتی 
و تامین اجتماعی سه 
چالش مهم اقتصادی 

اصفهان

خبر

در دیدار کمیسر عالی رتبه بازرگانی دولت انگلیس با رییس اتاق بازرگانی مطرح شد:

راه اندازی کانال مالی اروپا و ایران

اصفهان تنها شهر بزرگ و به اصطالح 
برخورداری بود که هم پای استان های 

محرومی مانند سیستان و بلوچستان 
رکورد بیکاری را در کشور دارا بود

قائم مقام جهاد کشاورزی استان:
چاره ای جز احیای زاینده رود وجود ندارد

قائم مقام سازمان جهاد كشاورزی استان اصفهان گفت: كمبود آب و مشكالت ناشی از خشكسالی و بارگذاری 
بيش از حد بر حوضه زاينده رود باعث شده تا خمينی شهر كه يكی از شهرستان های حقابه دار است متضرر شود 
و چاره ای نداريم جز اينكه بتوانيم رودخانه زاينده رود را احيا كنيم. مهرداد مرادمند اظهار كرد: اگر نتوانيم آبی را 
توسط رودخانه زاينده رود به اين منطقه وارد كنيم هيچ منبع آبی ديگری نداريم كه بتوانيم از آن برای كشاورزی 
اســتفاده كنيم، عمده چاه هايی  هم كه وجود دارد از زاينده رود تزريق می شوند. وی اضافه كرد: سال هايی كه 
گرفتار خشكسالی هستيم نيز با صرفه جويی در ساير بخش ها و جلوگيری از برداشت های باالدست حوزه آبريز 
زاينده رود می توانيم اندک آبی را در رودخانه جاری داشــته و در اختيار كشاورزان قرار دهيم تا بتوانيم توليد 

مستمر محصوالت كشاورزی را شاهد باشيم.

نایب رییس اتحادیه گوشت اصفهان مطرح کرد:
راهکار اتحادیه گوشت اصفهان برای شکستن صف های طوالنی فروش

نايب رييس اتحاديه گوشت اصفهان گفت: گوشت های وارداتی بايد با همكاری اعضای اتحاديه و وزارت صنعت، معدن 
و تجارت به واحدهای قصابی تحويل و توزيع داده شود تا مشكالت به حداقل برسد. اصغر پورباطنی اظهار داشت: 
طبيعی است كه اگر گوشت به اندازه كافی وجود داشته باشد، قيمت ها نيز پايين تر می آيد. وی افزود: گوشت آزاد 
را خود اعضای اتحاديه گوشت تهيه می كنند و در دسترس شهروندان قرار می دهند و هيچ گونه مشكلی در توزيع 
آن وجود ندارد. پورباطنی تصريح كرد: اتحاديه در توزيع گوشت های وارداتی دست ندارد و اين امر مربوط به وزارت 
جهاد كشاورزی و صنعت، معدن و تجارت است. وی با بيان اينكه پيشنهاد و راه حل خود را بارها به گوش مسئوالن 
رسانده ايم، گفت: گوشت را به اعضای اتحاديه تحويل دهند و با همكاری صنعت و معدن و نظارت، در محله های 

مختلف توزيع كرده تا اين صف های طوالنی شكسته شود.

مرضیه محب رسول

سايمون پنی، كميســر عالی رتبه بازرگانی دولت بريتانيا در ديدار با رييس اتاق بازرگانی اصفهان، دولت بريتانيا را پايبند اجرای برجام دانست 
و گفت:پس از خروج آمريكا از برجام، بانک های بين المللی دسترسی شركت های ايرانی را محدود  
كردند؛ اما كشورهای انگليس، فرانسه و آلمان با راه اندازی كانال مالی جديد خواستار تبادل مالی و 

تسهيل تجارت با ايران هستند.
جايلز واتكر، معاون سفير انگليس در ايران هم در اين ديدار گفت:كانال مالی جديد اروپا و ايران در 
پاريس ثبت شده و به زودی اجرا می شود.وی از حضور هيئت آلمانی در هفته آينده به تهران با هدف 
بررسی اجرايی شدن كانال مالی ايران و اروپا خبر داد و گفت: همكاری دو نهاد مالی در ايران و اروپا 
می تواند روابط اقتصادی دو طرف را تسهيل سازد. رييس اتاق بازرگانی اصفهان هم در اين ديدار با 
اشاره به خروج آمريكا از برجام از دولت انگليس خواست كه سياست خود را نسبت به برجام روشن 
كند.عبدالوهاب سهل آبادی افزود: با وجود اينكه ايران به بند بند برجام عمل كرده اما در حوزه بانكی 
نتوانســته از منافع برجام به ويژه در بخش بانكی استفاده كند. وی با اشــاره به ظرفيت های استان 
اصفهان در بخش صنعتی، كشاورزی و معدنی گفت: استان اصفهان می تواند در بخش های اقتصادی 

شريک تجاری با انگليس  باشد.
 رييس اتاق بازرگانی اصفهان، صنعت گردشگری را يكی از مزيت های استان اصفهان برشمرد و گفت: 
تنوع آب و هوای استان و وجود آثار تاريخی و فرهنگی متعدد زمينه جذب گردشگران خارجی بويژه 

گردشگران اروپايی است.

اپلیکیشن پات، محصول شرکت 
کارت اعتباری ایران کیش در حوزه 
صنعت پرداخت است که خدماتی 
از قبیل خرید شــارژ، بسته های 
اینترنتی، پرداخــت قبض، انتقال 
وجه، خرید بســته های اینترنتی،   
خرید شــارژ همراه، اســتعالم و 
پرداخت قبض میــان دوره و پایان 
دوره سیم کارت های دائمی همراه 
اول )تنها با وارد کردن شماره همراه( 

و...  را به شما می دهد.

پات

شن مالی
معرفی اپلیکی
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شکایت رسمی »هواوی« از دولت آمریکا

پیشنهاد سردبیر:

خبر داغ دنیای فناوری این روزهای کشــورمان، 
ورود تکنولوژی خاص و یا استقبال از یک اپ ویژه 
و یا حتی رونمایی از یک خدمت الکترونیک راحت 

و بی دردسر نیست. 
چالش های اینترنتی در ایران با هر کجای دنیا تفاوت های 
بسیاری دارد. اینکه استفاده کنندگان از فضای مجازی 
و مشترکان اینترنت احساس کنند که سرشان کاله می 
رود و اعتبار اینترنت شــان به انــدازه پولی که می دهند 
نیست تقریبا در ایران عادی شده است ؛اما اینکه سلیقه 
و فضای اســتفاده از اینترنت هم در ایران مدیریت شود 
کمی بی ســابقه بوده و این نشــان می دهد که در میان 
متولیان فروش اینترنت در کشورمان چیزی به نام احترام 
به حقوق مشــتریان وجود نــدارد. در جدیدترین اقدام 
اپراتورها بســته های بلند مدت اینترنت حذف شده،این 
اقدام اگر چه با واکنش تند وزیر ارتباطات روبه رو شده؛ 

اما تاکنون نتیجه ای در بر نداشته است.
مشترک گرامی بسته ها حذف شدند

ماجرای حذف شــدن بســته های بلند مدت اشــتراک 
اینترنت با ارسال پیامکی به کاربران داغ شد. پیامکی در 
روزهای گذشته به گروهی از مشترکان اپراتورهای همراه 
ارسال شده بود که برمبنای آن، تمدید برخی بسته های 

بلندمدت اینترنت از تاریخ 20 اسفند لغو و اعالم شده بود 
که این بســته ها با مواردی دیگر جایگزین خواهند شد. 
تغییرات مداوم و رو به گرانی صدای مشترکان را درآورده 
است.این تغییر جدید در بســته های اینترنت موبایل در 
حالی اتفاق افتاده که چندی پیش نیز اپراتورهای موبایل 
تغییراتی را در بسته های اینترنت خود اعمال کرده  بودند. 
چند ماه قبل تغییرات بســته های اینترنت همراه اول و 

ایرانســل همزمان بود و این همزمانی که امکان انتخاب 
دیگری برای مشــترک باقی نمی گذاشت، مورد اعتراض 
مشترکان قرار گرفت؛ چندی بعد رایتل نیز به تبعیت از 
بازار تعرفه های خود را تغییر داد.اگرچه اپراتورها همواره 
موضوع افزایش تعرفــه  را رد کردنــد و توجیه متفاوت 
بودن بسته جدید با بسته قبلی را دارند. این بار نیز برای 
مثال ایرانســل اعالم کرده: »این تغییرات در راســتای 

بهینه سازی خدمات در حال ارائه به مشترکان و همچنین 
پردازش الگوی مصرف مشترکان و مشتری مداری با ارائه 
بسته های منطقی و منطبق با نیاز مشترکان تهیه و ارائه 
می شود«. با وجود توضیحات اپراتورها، این تغییرات پی 
در پی قطعا به معنی افزایش پرداختی های مشــترکان 
اســت. زیرا با حذف بســته ارزان تر، تنها امــکان خرید 
بسته جدید با امکانات بیشتر و البته قیمت بیشتر فراهم 

خواهد بود.
برخورد به سبک آذری

محمدجــواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطــات در توییتی 
نســبت به این اقدام اپراتورها واکنش نشان داد و نوشت: 
»گزارشــی مبنی بر حذف بســته های بلندمدت از سبد 
خدمات اپراتورهای تلفن همراه دریافت کردم. بررسی ها 
حاکی از صحت گزارش بود. امشــب دستور داده شد که 
ظرف ۴۸ ساعت این بسته ها بازگردانده شوند. اپراتورها 
بهتر اســت به جای افزایش تعرفه، همچنان سیاســت 

مدیریت هزینه های مازاد را پیگیری کنند«.
 این مســئله در حالی اســت که جهرمی بارها نسبت به 
حاشیه های ســودجویی اپراتورها واکنش نشان داده و 
حتی در موردی این شرکت ها را وادار به بازگرداندن سود 
حاصل از طرح غیر قانونی ارزش افــزوده کرد. حال باید 
دید وزیر ارتباطات بار دیگر موفق به احقاق حق مشتریان 

خواهد شد.

اولتیاتوم به سبک »آذری«
  آیا بسته های بلند مدت اینترنت بازمی گردند؟  

مرضیه محب رسول

هکرهای ایرانی به سرقت داده های ناسا، FBI و 
شرکت نفت عربستان متهم شدند

 کمپانی آمریکایی »سیتریکس« که در زمینه ارائه خدمات سرور و شبکه، 
سیستم های کنترل از راه دور و پردازش ابری فعالیت دارد، از نفوذ هکرهای 
بین المللی به سیستم های خود خبر داده است.ظاهرا هکرها برای نفوذ به 
سیستم از روش »Password Spraying« استفاده کرده اند که رمزهای 
عبور ضعیف را شناسایی می کند.کمپانی مذکور اطالعات بیشتری را در 
این باره ارائه نکرده اما متخصصان شــرکت تحقیقات سایبری آمریکایی 
Resecurity بر این باورند که گروه هک ایرانی »ایریدیوم« در آذر و اسفند 
ماه سال جاری دو بار به سامانه های این شرکت حمله کرده و اطالعاتی را 
به سرقت برده اند. حجم اطالعاتی که به دست ایریدیوم افتاده بین ۶ تا ۱0 
ترابایت بوده و با پروژه های صنایع فضایی، پلیس فدرال، ناسا و کمپانی نفتی 
عربستان ارتباط دارد. بر اساس این گزارش ایریدیوم حداقل از ده سال قبل 
به شبکه های سیتریکس نفوذ کرده و از آن زمان مشغول کند و کاو مخفیانه 
بوده است.چند روز قبل مایکروسافت هم مدعی شده بود که هکرهای ایرانی 

طی دو سال گذشته بیش از 200 شرکت را هدف قرار داده اند.

از این پس محصوالت اپل را هندی ها 
می سازند!

خبرهای مهمی در رابطه 
با هند و اپل در میان است. 
کارخانه ویسترون با بودجه 
یک میلیارد دالری جدید، 
توســط وزارت فنــاوری 
اطالعات هند تایید شــد. 

این کارخانه عالوه بــر آیفون SE، آیفون 6S و ایرپاد، در ســاخت و تولید 
آیفون ۸ نیز قدم گذاشته اســت. تولید این محصوالت در این کمپانی ۴0 
درصد صرفه جویی در هزینه را برای مشــتریان هندی به ارمغان می آورد.

عالوه بر کمپانی ویسترون، شــرکت فاکس کان )Foxconn( نیز جهت 
 XS و XS شرکت در پروژه ابتکاری »ساخت در هند« شروع به تولید آیفون
Max خواهد کرد. این شایعات در مورد ورود فاکس کان به کشور هند به ماه 
مه سال 20۱۶ برمی گردد. البته باید خاطرنشان کرد که معامله ویسترون 
هنوز در انتظار تایید از طرف کابینه هند برای شروع ساخت و تولید است. 
ویسترون در حال حاضر نسخه های ویژه هندی آیفون SE و 6S را تولید 
می کند که ۴0 درصد ارزان تر از نســخه های وارداتی است.شــرکت اپل 
هم اکنون مارکت های قابل توجهی جهت فروش محصوالت اپل در هند ندارد 
ولی شروع پروژه »ساخت در هند« عالوه بر کمک به اقتصاد این کشور، می 

تواند تعداد مارکت های فروش محصوالت اپل را نیز افزایش دهد. 

با قابلیت های جدید اینستاگرام در نسخه های 
بعدی آشنا شوید

 اینســتاگرام در حال کارکردن روی برخــی از ابزارهــای جدید، گزینه
 User-Filter و بهبود عملکرد قسمت تماس ویدئویی است. این شرکت 
بزرگ تغییرات عمده ای را در رابط کاربری خود ایجاد خواهد کرد. گزینه 
User-Filter یا همان فیلتر کاربر، این امکان را به شما می دهد که بتوانید 
کسانی که آن ها را به تازگی دنبال کرده و یا اخیرا آن ها شما را دنبال کرده اند، 
در باالی لیست خود داشته باشــید.این امکان به شما کمک خواهد کرد 
تا خیلی راحت تر بتوانید افراد مورد نظر خود را در لیســت دنبال کننده ها 
)Followers( و افرادی که دنبال می کنید )Following(، پیدا کرده و با 
این اشخاص ارتباط بهتری داشته باشید. این قابلیت جدید، کمک خوبی به 
شما در پیدا کردن افراد خاصی که نام آن ها را فراموش کرده اید، خواهد کرد.

عالوه بر این قابلیت جدید و خوب، اینستاگرام در حال آزمایش گزینه قرار 
دادن قسمتی از یک موسیقی در استوری اپ خود است. در این گزینه که 
به زودی به اپلیکیشن اینستاگرام اضافه خواهد شد، شما می توانید  قسمتی از 
یک موسیقی را در صفحه استوری خود قرار دهید و با ضبط صدای خود روی 
آن موسیقی، یک سبک جدید از کارائوکه را در اینستاگرام خلق کنید!یکی 
 Saved، دیگر از امکاناتی که باید منتظر آن باشیم، بهبود قابلیت تب های
 Direct( در قسمت پیام های شخصی »Your Posts« و Liked Posts
Message( است. این قابلیت در حساب های کاربری شخصی و تجاری 

در دسترس خواهد بود.

تحدید حدود عمومی
12/60 آگهی تحدید حدود عمومی قسمتی از امالک و مستغالت اداره ثبت اسناد 

و امالک تیران و کرون بخش 12 ثبت اصفهان 
امالک واقع در تیران پالک یک اصلی- فروعات ذیل: 

2419- آقای عباس دادخواه فرزند حسین تمامت ششدانگ یک درب باغ مشجر 
و محصور.

تاریخ تحدید حدود: 1398/01/20
4448- آقای کریم فدائی تهرانی فرزند علی اکبر و شــرکا تمامت ششــدانگ 

قسمتی از یک باب ساختمان مسکونی و تجاری.
 7786- آقــای جــواد ســلمانی فرزنــد رضــا تمامــت ششــدانگ

 یک قطعه زمین.
تاریخ تحدید حدود: 1398/01/21

تحدید حدود به ترتیب از ســاعت 8/30 صبح روزهای مقرر در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین 
اعالم می شود که در روز و ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر 
یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع تعیین حدود حاضر نباشند 
مطابق ماده 15 قانون مذکور، ملک آنها با حدود اظهار شــده از طرف مجاورین 
تحدید خواهد شد. اعتراضات مجاورین و صاحبان  امالک که در موقع مقرر حاضر 
نبوده اند مطابق مقررات ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تعیین 
حدود فقط تا سی روز به صورت کتبی و مستقیم پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 
2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع 

ذیصالح قضایی، گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.

تاریخ انتشار: 1397/12/20
م الف: 403130 اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان تیران

تحدید حدود عمومی
1397 پیــرو  /12 /6-1397 /31 12 شــماره صــادره: 553378/ /61
آگهــی نوبتــی مورخــه 97/01/08  و بموجــب مــاده 14 قانــون ثبــت 
 تحدید حــدود رقبــات زیــر واقــع در بخــش ثبتی دهاقــان بشــرح ذیل

 انجام می گردد.
اول- شماره های فرعی مجزی شده از 64 اصلی امالک قمبوان

611- شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان و غیره ششدانگ یک قطعه 
زمین محصور با ساختمان موجود در آن )محل اجرای ایستگاه آب شرب قمبوان( 

واقع در قمبوان بخش ثبتی دهاقان
روز شنبه: 1398/01/24 

دوم- شماره های فرعی مجزی شده از 130 اصلی اراضی نجف آباد دهاقان
520- آقای یداله رفیعی فرزنــد مصطفی و غیره ششــدانگ یک قطعه زمین 

مزروعی واقع در صحرای نجف آباد.
روز یک شنبه: 1398/01/25 

سوم- پالک 473 اصلی واقع در اراضی موسوم به گود زندان بخش ثبتی دهاقان
آقای امان اله روحانی نیا فرزند قربانعلی و غیره ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 

بانضمام یک حلقه چاه و ساختمان و استخر موجود در آن
روز دوشنبه: 1398/01/26 

به ترتیب از ساعت 9 صبح به بعد در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا بموجب 
ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین اعالم می شــود که در روز و 
ســاعت مقرر در محل حضور یابند چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده 

قانونی آنها در موقع تعیین حدود حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک 
آنها با حدود اظهار شــده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد. اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک کــه در موقع مقرر در محل حاضــر نبودند مطابق 
مقررات ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تعیین حدود فقط تا 30 
روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
معترضی ثبت معترض ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی 
با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و 

به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: 1397/12/20

م الف: 396856  زهرا یعقوبی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان 
حصر وراثت

12/55 آقاي احمدرضا یعقوبي داراي شناسنامه شماره 12 به شرح دادخواست به 
کالسه 984/97  از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان پرویز یعقوبي به شناسنامه 544 در تاریخ 1397/12/7 اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- فاطمه یعقوبي 
فرزند عبد محمد به شماره ملي 5129739841 )همسر متوفي( 2- رضا یعقوبي 
فرزند پرویز به شماره ملي 5129876695 )پســر متوفي( 3- احمدرضا یعقوبي 
فرزند پرویز به شــماره ملي 5129918835 )پســر متوفي( 4- شهین یعقوبي 
فرزند پرویز به شــماره ملي 5129842235 )دختر متوفــي( 5- پروین یعقوبي 
فرزند پرویز به شماره ملي 5129870476 )دختر متوفي( 6- عفت یعقوبي فرزند 
پرویز به شــماره ملي 5129474627 )دختر متوفي( 7- عصمت یعقوبي فرزند 
 پرویز به شــماره ملي 5129895010 )دختر متوفي(. متوفــي به جز نامبردگان

 فوق فاقد ورثه دیگري مي باشــد.  اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست 

 مزبور را در یــک نوبت آگهــي مي نمایــد تا هر کســي اعتراضــي دارد و یا 
وصیتنامه اي از متوفي نزد او مي باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه  
به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. م الف: 406200 شعبه دوم 

حقوقي شوراي حل اختالف دهاقان )193 کلمه،2 کادر(  
حصر وراثت

12/62  آقای علی اکبر عباســی طرئی دارای شناســنامه شــماره 7 به شــرح 
 دادخواست به کالســه  625/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت 
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان حســن عباســی طرئی به 
شناســنامه 366 در تاریــخ 1369/9/13 اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی 
گفتــه ورثه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصر اســت بــه: 1- امــه کلثوم 
ربیعی طرئــی فرزنــد عباس بــه شــماره شناســنامه 152 همســر متوفی 
2- محمد عباســی طرئی به شماره شناســنامه 1 فرزند حســن فرزند متوفی 
 3- عباس عباســی فرزند حســن به شــماره شناســنامه 13 فرزنــد متوفی
 4- امیر مسعود عباسی طرئی فرزند حسن به شماره شناسنامه 598 فرزند متوفی 
 5- علی اکبر عباســی طرئی فرزند حسن به شماره شناســنامه 7 فرزند متوفی

 6- کبرا عباسی طرئی فرزند حسن به شماره شناسنامه 6 فرزند متوفی 7- زهرا 
عباسی طرئی فرزند حسن به شماره شناسنامه 8 فرزند متوفی 8- حوری عباسی 
طرئی فرزند حسن به شــماره شناســنامه 4 فرزند متوفی می باشــند و به جز 
نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارند. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
 مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضــی دارد یا وصیتنامه
 از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
 دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 409764 شعبه اول حقوقی شورای

 حل اختالف شهرستان نطنز )216 کلمه،2 کادر(  

برای بازگرداندن اطالعات؛
 باج ۴۰۰ هزار دالری مقامات آمریکا

 به یک باج افزارنویس
مقامــات محلــی در 
جکسون  شهرســتان 
یالــت  ا در  قــع  وا
جورجیــای آمریکا در 
اقدامی عجیــب و بی 
سابقه ۴00 هزار دالر 
به یک باج افزارنویس 

پول دادند تا وی اطالعات مسروقه دولتی را به آنها بازگرداند.این باج 
افزار نویس با نفوذ به شبکه رایانه ای مورد استفاده در ادارات دولتی 
محلی، اســتفاده از آن را ناممکن کرده و با اســتفاده از یک بدافزار 
تمامی داده های موجود در این شــبکه ها را قفل کرده و از دسترس 
خارج کرده بود. این بدافزار هفته گذشته شبکه رایانه ای مذکور را به 
طور کامل از کار انداخت و باعث شد تنها خدمات پلیس ۹۱۱ به طور 

کامل در دسترس مردم باشد. 
به گفته جنیــس منگام کالنتر جکســون، همه چیز آفالین شــد و 
کارکنان دولتی مجبور شدند برای پیشبرد امور از کاغذ و قلم استفاده 
کنند. ســپس وی و بقیه مقامات محلی با مشــورت اف بی آی، یک 
مشــاور امنیت ســایبری اســتخدام کردند و او پس از تماس با باج 
افزارنویس و اقناع مســئوالن محلی ۴00 هزار دالر به هکر یا هکرها 
پرداخت کرد تا کلید رمزگشــایی داده ها و دسترســی به فایل های 
قفل شده را به دســت آورد.مســئوالن محلی می گویند اگر چنین 
پولی را پرداخت نمی کردند، مجبور می شــدند چندین ماه را صرف 
بازسازی سیســتم های قدیمی کنند که هزینه به مراتب بیشتری را 
به آنها تحمیل می کرد. باج افزار مورد اســتفاده برای این خرابکاری 
Ryunk نام دارد که بررســی ها نشــان می دهد توســط افرادی در 
اروپای شرقی طراحی شده است.پیش از این Ryunk به یک شرکت 
میزبانی وب در کره جنوبی هم حمله کرده بود و این شرکت هم برای 
 رهایی از مشکل مجبور به پرداخت باجی ۱.۱۴ میلیون دالری شده

 بود.

شکایت رسمی »هواوی« از دولت آمریکا 
طی چند ماه گذشته دولت آمریکا بارها شرکت هواوی را به جاسوســی از طریق حفره های مخفی تعبیه شده در 
محصوالت خود متهم کرده و این موضوع رشد جدی نگرانی های امنیتی را به دنبال داشته است. در آگوست سال 
گذشــته، دونالد ترامپ؛ رییس جمهور آمریکا قانون ممنوعیت اســتفاده از محصوالت تولیدی هواوی و ZTE در 
سازمان های دولتی این کشور را امضا کرد. بر اساس گزارشــات با تالش دولت ایاالت متحده این محدودیت ها به 
خارج از مرزهای کشور نیز توسعه یافته است. اکنون هواوی در تالش برای دفاع از خود در برابر این اتهامات رسما از 
دولت ایاالت متحده شکایت کرده است. در شکایت مطرح شده، غول فناوری چینی ادعا می کند که محدودیت های 

فروش وضع شده توسط کنگره آمریکا غیرقانونی هستند.کنگره آمریکا بارها در زمینه ارائه هرگونه شواهد تاییدکننده محدودیت های اعمال شده بر محصوالت 
هواوی ناکام بوده است. لذا  بایستی این اقدام قانونی را به عنوان آخرین راه حل منطقی اجرایی کنیم. این ممنوعیت نه تنها غیرقانونی است؛ بلکه مانع از مشارکت 
هواوی در رقابتی منصفانه شده و نهایتا به زیان مصرف کنندگان آمریکایی تمام خواهد شــد. ما منتظر اعالم رای دادگاه هستیم و اطمینان داریم که این حکم 

منافع هواوی و مردم آمریکا را تامین خواهد کرد.

عرضه نسخه تحت وب برنامه »اسکایپ«
شرکت مایکروسافت، نسخه تحت وب نرم افزار محبوب مکالمه 
ویدئویی اینترنتی خود موســوم به اسکایپ را عرضه کرده که از 
امکانات متنوعی برخوردار اســت.کاربران از این پس نیازی به 
نصب نرم افزار اســکایپ روی رایانه های شــخصی خود ندارند 
و تنها با باز کردن مرورگــر اینترنتی و مراجعــه به این آدرس 
می توانند از امکانات اسکایپ برای گفت وگوی دو نفره یا گروهی 
استفاده کنند. دسترسی به این خدمات تنها با استفاده از مرورگر 
اج مایکروســافت یا کروم گوگل ممکن است و به عنوان مثال با 
استفاده از مرورگرهای سافاری یا فایرفاکس نمی توان از نسخه 
تحت وب اسکایپ اســتفاده کرد.از جمله امکانات این نسخه از 
اســکایپ می توان به مکالمه ویدئویی با کیفیت فوق دقیق یا اچ 
دی، ضبــط مکالمات، دریافت اطالعیه هــا و پیام های مختلف، 
جســت وجو در درون مکالمه ها و دسترســی بــه گالری چند 
رســانه  ای فایل ها و عکس های  ارسالی اشــاره کرد. باید توجه 
 داشت که برای دسترســی به خدمات یادشــده نصب ویندوز

 ۱0 یا Sierra ۱0.۱2 MacOS و نســخه های باالتر سیستم 
عامل مک ضروری است.

 تیم حفاظت و تونل فرار »مارک زاکربرگ«
 چقدر خرج بر می دارد

یک منبع آگاه فاش کرده فیس بوک ساالنه بودجه ای ۱0 میلیون دالری برای تیم حفاظت 
شــخصی از مارک زاکربرگ و یک تونل فرار زیر میز تحریر او صرف می کند.فیس بوک با 
انتقادات زیادی از حفظ نکردن حریم خصوصی کاربران گرفته تا عدم اطالع رسانی مواجه 
است. بیشتر این انتقادات نیز مارک زاکربرگ، مدیر ارشد اجرایی این شرکت را هدف گرفته 
است.در همین راستا به نظر می رسد تهدیدهای امنیتی علیه زاکربرگ یکی از نگرانی های 
اصلی این شرکت باشد، به طوری که ساالنه مبلغ ۱0 میلیون دالر برای حفاظت از او صرف 
می شود. بودجه ۱0 میلیون دالری حفاظت از مدیر ارشد فیس بوک برای یک تیم حفاظت 
شخصی ۷0 نفره و البته یک تونل فرار و یک اتاق کنفرانس ضد گلوله و موارد دیگر صرف 
می شود. رهبر این تیم امنیتی »جیل لوین جونز« یکی از افسران سابق سازمان جاسوسی 
آمریکاست که از »شریل ســندبرگ« دیگر مدیر ارشد این شرکت نیز محافظت می کند. 
سندبرگ و زاکربرگ تنها مدیران ارشد فیس بوک هستند که از حفاظت 2۴ ساعته در ۷ 
روز هفته بهره می برند.پس از آنکه نامه های تهدیدآمیز متعددی برای فیس بوک ارســال 
شد این شرکت نیروهای حفاظت شخصیتی مدیران ارشد خود را افزایش داد.از سوی دیگر 
بسیاری از کارمندان فیس بوک ادعا می کنند زاکربرگ به یک تونل فرار دسترسی دارد که 

در کف اتاق کنفرانس ضد گلوله و زیر میز تحریر او قرار دارد.

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2657 | March  11,  2019  | 8 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2657 | March  11,  2019  | 8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL

5
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2657 | دوشنبه 20 اسفند 1397 | 4 رجب 1440

میزبانی ۴۸۰ مسجد اصفهان از معتکفان

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

ناجا

راهبرد پلیس اصفهان برای کاهش 
تصادفات در نوروز ۹۸:

 طرح»مسافر مسئول«
 اجرا می شود

 فرمانده انتظامی اســتان اصفهان از اجرای طرح
» مســافر مســئول« به عنوان راهبرد ویژه این 
فرماندهی برای کاهش جان باختگان ناشــی از 
تصادفات رانندگی در نوروز ۹۸ خبر داد. ســردار 
مهدی معصوم بیگی اظهار داشت: نخستین ویژگی 
مسافر مسئول این اســت که قانون و مقررات را 
رعایت کند و ما باید این موضوع را به عنوان یک 
کلید واژه در بین مردم تبلیغ کنیــم.وی افزود: 
مسلما اگر کسی در مســافرت قانون و مقررات را 
رعایت نکند مسافر بی مسئولیتی است؛ چرا که 
در اثر رعایت نکردن قانون و مقــررات رانندگی 
بسیاری بودند که نه تنها جان خود و سرنشینان 
خودروی خود را به  مخاطره انداختند بلکه باعث 
کشته شدن فرد بی گناهی که با رعایت قانون در 
حال رانندگی بوده هم شدند. وی افزود: بهترین 
ضمانت برای پاســخ منفی مردم، گردشــگران، 
مسافران ورانندگان این است که باید تحت عنوان 

مسافر مسئول قانون را رعایت کنند.

کشف بیش از هزار عدد انواع 
مواد محترقه در اصفهان

رییس پلیس آگاهی اســتان از کشف تعداد یک 
هزار و ۱۴ عــدد انواع مواد محترقــه غیر مجاز و 
خطرناک خبر داد. سرهنگ سعید سلیمیان بیان 
کرد: متاسفانه رسم دیرین چهارشنبه آخر سال 
که با روشــن کردن مقدار کمی آتش کم خطر و 
رسومی چون قاشــق زنی و... همراه بود در سال 
های اخیر به دلیل استفاده از مواد محترقه قاچاق و 
آتش زا و نارنجک های دست ساز خطرناک به بروز 
آسیب های جسمی و روحی خطرناک تبدیل شده 
است.وی ادامه داد: در راستای پیشگیری از حوادث 
احتمالی بــا هماهنگی مقام قضائــی از دو واحد 
صنفی بازدید و تعداد یک هــزار و ۱۴ عدد انواع 
مواد محترقه خطرناک قاچاق کشف شد.سرهنگ 
سلیمیان همچنین اظهار داشت: برخورد قاطعانه 
با معدود افرادی که با قاچاق مــواد محترقه و یا 
تولید یا مصرف مواد محترقه دست ساز خطرناک 
نظم و امنیت عمومی را مختل ســاخته صورت 

خواهد گرفت.

کالهبرداری سایبری در پوشش 
قالی شویی و نظافت منازل

رییس پلیس فضــای تولید و تبــادل اطالعات 
فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان با اشــاره به 
نزدیک شــدن به ایام پایانی ســال در خصوص 
آگهی های جعلی در قالب خدمات نظافت منزل 
و قالیشویی هشــدار داد.سرهنگ سید مصطفی 
مرتضوی اظهار کرد: با توجه به نزدیک شدن به ایام 
پایانی سال، شاهد تبلیغات گسترده کالهبرداران و 
سارقان سایبری با ترفند قالی شویی و نظافت منزل 
در شــبکه های اجتماعی و وب ســایت های درج 
آگهی هستیم. وی با بیان اینکه اعالم قیمت های 
پایین از سوی این تبهکاران، ترفندی برای فریب 
مردم اســت افزود: معموال در این تبلیغات هیچ 
اشــاره ای به آدرس کارگاه قالی شویی یا شرکت 
خدماتی نمی شــود، بنابراین به کارگیری نیروی 
خدماتی برای خانه تکانی از کانال ها و شبکه های 
اجتماعی اشتباه است و بهتر است شهروندان برای 
به کارگیری نیروی خدماتــی در ایام خانه تکانی 
نوروز از شــرکت های خدماتی ثبت شده تقاضای 
نیروی کار کنند. این مقام انتظامی افزود: با توجه 
به افزایش مشتریان این صنف در این روزها، برخی 
شــرکت ها با اجاره دفتر و تهیه اسناد جعلی، در 
این ایام به فعالیت پرداختــه و پس از جمع آوری 
فرش های شهروندان با تعطیل کردن دفتر متواری 

می شوند. 

خرید و فروش اینترنتی ارز 
ممنوع است

 رییس اداره تشــخیص جرایم مرکز تشخیص 
و پیشــگیری از جرایــم ســایبری پلیس فتا 
ناجا، گفت: شــهروندانی که قصد مسافرت به 
خارج از کشــور را دارند حتما بــرای تهیه ارز 
به صرافی هایی که مورد تاییــد بانک مرکزی 
هستند ، مراجعه کنند.سرهنگ حمید کیانی 
اظهار کرد: هرگونه خریــد و فروش ارز در این 
ایام در فضای مجازی و یا بســتر شــبکه های 
اجتماعی صورت بگیرد، امری غیر قانونی بوده و 
به احتمال بسیار زیاد از سوی مجرمان سایبری 
صــورت می گیرد.وی، احتمال گرفتار شــدن 
در دام فیشــینگ را یکی از موارد مجرمانه در 
معامالت ارزی در بستر فضای مجازی دانست 
و گفت: در پی ترفند فروش ارز در بستر فضای 
مجازی، مجرمان ســایبری با شگرد فیشینگ 
اطالعات بانکی شما را سرقت کرده و اقدام به 

برداشت  غیر مجاز خواهند کرد.

مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان:
بیش از یک میلیون نفر از خدمات 

بیمه سالمت استفاده می کنند
مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان گفت: یک 
میلیون و پانصد هزار نفر از ساکنان استان اصفهان 
از خدمات بیمه سالمت استفاده می کنند که ۸0 
درصد بیمه شدگان به صورت رایگان تحت پوشش 
سازمان بیمه سالمت هستند و منابع آن از طرف 
دولت محترم تامین می شود.حسین بانک اظهار 
کرد: مطالبات تمام موسسات بخش خصوصی و 
دولتی طرف قرارداد تا پایا ن سال ۹6  تسویه شده 
و در سال ۹7 در بخش دولتی تا پایان آبان ماه و در 
بخش خصوصی تا شهریورماه به موسسات طرف 
قرارداد پرداخت شده است.وی تصریح کرد: چهار 

هزار و ۸50 موسسه در بخش سالمت و درمان در 
استان اصفهان با ســازمان بیمه سالمت قرارداد 
همکاری امضا کرده اند که بعد از تهران بیشترین 
تعداد موسسه طرف قرارداد اســت. بانک گفت: 
بیمه سالمت، الکترونیکی کردن تمام اقدامات و 
فعالیت های این ســازمان را پیگیری می کند، از 
جمله آن ها اسناد بستری بیمارستانی است که در 
استان اصفهان به عنوان پایلوت در کشور انتخاب 
شده است.مدیرکل بیمه ســالمت استان افزود: 
الکترونیکی شدن اسناد بستری در 36 بیمارستان 
شروع  شده که در کاشــان نیز در حال راه اندازی 
است و در اســتان های دیگر کشــور هم در حال 

اجرایی شدن است.

توضیحات حج و زیارت درباره 
افزایش نرخ ویزای عراق

مدیر کل عتبات ســازمان حج و زیــارت درباره 
افزایش نرخ روادید عراق از ۴0 به 50 دالر و احضار 
کاردار ســفارت عراق در تهــران توضیحاتی داد. 
مرتضی آقایی با اشاره به افزایش نرخ روادید عراق 
اظهار کرد: وزیر امور خارجه ۴0 روز پیش در سفر 
به عراق، موضوع لغو یا کاهش روادید را مطرح کرد، 
ریییس جمهور نیز قصد عزیمت به عراق را دارد که 
امیدواریم در این سفر اتفاقات خوبی رخ دهد.وی 
ادامه داد: بعید است برای سفر های بعدی عتبات، 
رقم روادید افزایــش یابد، زیــرا هم اکنون برای 
هزینه 50 دالری روادید کشش وجود ندارد و همه 
دســتگاه ها به دنبال کاهش نرخ روادید هستند.

مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت تصریح کرد: 
زمانی که نرخ روادید از ۴0 بــه 50 دالر افزایش 
یافت، وزیر امور خارجه، کاردار ســفارت عراق را 
احضار کرد و خواســتار کاهش روادید عراق شد. 
همچنین مسئوالن وزارت خارجه نیز اعالم کردند 
که وزارت امور خارجه ایــران نیز آمادگی کاهش 
قیمت روادید را دارد، البته ابتدا موضوع لغو روادید 
را مطرح کردند و گفتند اگر این امر محقق نشد، 
کاهش قیمت دنبال شــود؛ با این حال امیدواریم 
پیگیری های رییس جمهــور در این خصوص به 

نتیجه برسد.

پریسا سعادت

اینکه در جامعه ما هر کس در هر مقام و شغلی 
طمع به دست آوردن مدرک تحصیلی را داشته 
باشد، دردی اســت که طی چند سال گذشته 
به شدت شیوع یافته اســت. کسانی که از هر 
دستاویزی برای رســیدن به یک کاغذ به نام 
مدرک تحصیلی استفاده می کنند تا از این طریق 
حضور خود در مناصب فرمایشی و غیر متناسب 
را توجیه کنند. این تب فراگیر موجب شده تا در 
چند سال اخیر بسیاری از آموزشگاه های آزاد 
با سوء استفاده از این شرایط افراد را ترغیب به 
گذراندن دوره هایی کنند که نه تنها مدرک ارائه 
شده آن هیچ ارزش تحصیلی ندارد بلکه حتی 
می توان این مدارک را در اروپا و آمریکا بدون 
 گذراندن دوره های حضور و تنها با پرداختن پول

 دریافت کرد.
با گذراندن MBAچکاره می شویم؟

رشته MBA در اواخر قرن نوزدهم میالدی معرفی شد. 
زمانی که کارخانجات در پی نیروهای متخصصی بودند 
که دانش مدیریت را به شکل علمی و اجرایی بدانند. در 
سال ۱۹00 میالدی، مدرسه کسب و کار تاک، مدرک 
 Master of Science( کارشناسی ارشد در تجارت
in Commerce( را اعطا کرد؛ عنوانی که پدر رشته 
MBA فعلی محسوب می شود. متاسفانه هنوز هم در 
ایران،  بســیاری از مردم به جای مدیریت ارشد کسب 
و کار از اصطالح مدیریت بازرگانــی به عنوان معادل 
فارسی رشــته MBA اســتفاده می کنند. حاال اغلب 
دانشــگاه های مطرح کشــور در کنار رشته رسمی 
مدیریت کســب و کار دوره های کوتاه مدت ام بی ای 

برگزار می کنند .
چالش مدرک های بدون کاربرد

چندی پیش شبکه بی بی ســی در یک مستند تکان 
دهنده نشان داد که چطور فردی توانست برای سگش 
MBA از یکی از آموزشــگاه های معتبر اروپا در دوره

پذیرش بگیرد همچنین در 
این مستند انتقادات جدی 
در مورد سیل ارائه مدارک 
دکترای افتخــاری به افراد 
نیز مطرح شد. این مسئله در 
ایران نیز رونق گرفته است. 
آموزشــگاه ها با شناسایی 
افراد مورد نظر خود و کسب 

اطالعاتی که بیشتر از فضای دانشــگاه ها و اطالعات 
مربوط به مدیران صنعتی و تولیدی نشت می کند به 
صورت مداوم افراد را ترغیب می کنند تا برای گذراندن 
دوره های کارآفرینی و انواع تندیس ها و تقدیرنامه ها 
و گرفتن مدارک بدون نام و نشان اقدام کنند. عالوه بر 
Doctor of Busi�  که مخفــف  DBAاین مدرک 
ness Administration اســت هم عمال معادل 
مدرک دکترایی است که هیچ کاربرد علمی ندارد. این 
مدرک تنها یک گواهینامه آموزشی سطح باالست که 
موسسات و آموزشگاه ها با درجه خاص آن را اجرا می 
کنند . ایــن گواهینامه بعد از دوره های کســب و کار 

آزاد مــدرک  دهن پر کنی 
است. این مدرک در جاهای 
مختلف دنیا به عنوان یک 
گواهینامه معتبر شناخته 
می شــود که صرفــا فقط 
برای گذرانــدن دوره های 
کســب و کار ارائه می شود 
و نه به عنوان سند مشاوره 
! گواهینامه فوق ارزش حقوقی خاصی ندارد. برخی از 
این مراکز حتی مدعی هستند با پرداخت 5 هزار پوند 
گواهینامه مدرک DBA را بدون گذراندن دوره های 

خاص می توانند از موسسات اروپایی تهیه کنند.
مدارک MBAمعتبر نیست

پس از سال ها که از رواج برگزاری دوره های ام بی ای 
در کشور می گذرد و حتی برخی از دانشگاه های معتبر 
 MBA مانند دانشگاه تهران نیز به برگزاری دوره های
مبادرت کرده اند مدارکی که گفته می شد معادل فوق 
لیسانس است و در دانشگاه ها و کشورهای دنیا قابل 
پذیرش خواهد بود؛ اما در عمل افرادی که این مدرک 

را دارند نمی توانند از آن استفاده کنند. مدیرکل دفتر 
آموزش عالــی غیردولتی وزارت علــوم، تحقیقات و 
فناوری چندی پیش اعالم کرد: این موسسات دانش 
پذیر هستند و اساسا نمی توانند مدرک تحصیلی ارائه 
دهند. فرزانه شمیرانی توضیح داد: دفتر آموزش عالی 
غیردولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دو بخش 
غیر دولتی و آزاد فعالیــت دارد؛ در بخش غیردولتی 
مدرک تحصیلی ارائه می کند، اما در بخش آزاد اصال 
مقطع تحصیلی وجود ندارد. داشگاه اصفهان نیز اخیرا 
نســبت به ارائه مدارک تحت عنوان دکتری واکنش 
نشان داد .کارشناس دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه های 
استان اصفهان در این زمینه گفت: بر اساس بخشنامه 
جدید وزارت علوم، تحقیقــات و فناوری، مدرک های 
دوره های مدیریت کسب و کار )MBA وDBA( فقط 
برای دانش افزایی است و ارزش استخدامی و تحصیلی 
ندارد.احمدرضا سلیمی افزود: بر اساس اعالم معاونت 
آموزشــی وزارت علوم، مدرک این دوره ها برای ادامه 
تحصیل در مقاطع باالتر معتبر نیست. وی با بیان اینکه 
دوره های مذکور توسط برخی ازموسسه های آموزش 
عالی و آموزشی آزاد ارائه و برای آن گواهینامه صادر می 
شود، تصریح کرد: این دوره ها فقط برای ارتقای سطح 
تخصصی دانش آموختگان ارائه می شود و گواهینامه 
های صادره برای اقدام دانشــجویان برای تحصیل در 

مقاطع تحصیلی باالتر، ارزشی ندارد.
این کارشــناس اضافه کرد: در چند ســال گذشــته 
برخی موسســه های آموزشــی با هدف درآمد زایی 
بیشــتر اقدام به عــوام فریبــی درباره ایــن دوره ها 
کرده اند که چنیــن تخلف هایی توســط دفترهای 
نظارت و ارزیابی دانشــگاه های اســتان ها و وزارت 
علوم، بررســی و بــا عوامــل آن برخورد می شــود. 
سلیمی با اشــاره به اینکه تا کنون چند مورد برخورد 
با این مراکز متخلف در استان اصفهان صورت گرفته 
اســت، گفت: هرگونه گزارشــی که در این زمینه به 
 دفتر نظارت و ارزیابی دانشــگاه ها برســد، پیگیری

 خواهد شد.

سراب مدرک های پولی
 دانشگاه اصفهان در مورد بی اعتبار بودن  مدارک دوره های MBAو  DBA هشدار داد؛

مدرک های دوره های مدیریت 
کسب و کار )MBA وDBA( فقط 
برای دانش افزایی است و ارزش 

استخدامی و تحصیلی ندارد

دبیر ستاد اعتکاف استان اصفهان گفت: ۴۸0 مسجد 
در سطح استان، برای برگزاری مراسم معنوی اعتکاف 
امســال اعالم آمادگی کردند.حجت االسالم حسن 
بابایی با بیان اینکه ۸2 هزار نفر در مراســم اعتکاف 
سال های گذشته در ۴۸0 مســجد در سطح استان 
اصفهان برگزار می شــد، اظهار کرد: سال گذشته به 
دلیل تقارن با ۱3 فروردین و تعطیالت نوروزی ۴0 
هزار نفر در ۴۸0 مســجد معتکف شدند. دبیر ستاد 
اعتکاف استان اصفهان گفت: امســال هم به دلیل 
تقارن با عید نوروز و ایام تحویل ســال و با توجه به 
بیانیه گام دوم انقالب اسالمی که رهبر انقالب بحث 
خودســازی را مطرح کردند پیش بینی ما افزایش 
حضــور جوانان در این مراســم معنوی اســت.وی 
افزود: ۴۸0 مسجد در سطح اســتان، 62 در شهر و 
۹0 مســجد در شهرســتان اصفهان برای برگزاری 
مراسم معنوی اعتکاف امسال اعالم آمادگی کردند 
و عالقه مندان برای ثبت نام در این مراسم می توانند 
 ســامانه ثبت نام اعتکاف اســتان اصفهان به نشانی

 http://akefin.com مراجعه و مسجد مورد نظر 
خود را انتخاب را کنند. حجت االسالم بابایی با بیان 
اینکه به دلیل شروع ثبت نام آمار دقیقی نداریم؛ اما تا 
امروز استقبال خوبی را شاهد بودیم، تصریح کرد: با 
قرآن در زالل اعتکاف، تبیین محتوایی بیانیه گام دوم 
انقالب و گفتمان های دینی، سه برنامه محوری ما در 
این مراسم معنوی که با حضور مبلغان خواهر و برادر 

برگزار می شود.

دبیر ستاد اعتکاف استان اصفهان خبر داد:
میزبانی ۴۸۰ مسجد اصفهان از معتکفان

مدیر کل منابع طبیعی اســتان اصفهان گفت: وجود 
نخاله های ساختمانی و آب های راکد در شرق اصفهان از 
دالیل شیوع سالک در این منطقه است. محمدحسین 
شاملی اظهار داشــت: برخی شیوع ســالک در شرق 
اصفهان را به وجود تاغزارها ارتباط می دهند و این در 
حالی است که وجود تاغزارها در این منطقه به ۴0 سال 
گذشته بر می گردد؛ اما شیوع سالک صدها سال قبل 

اتفاق افتاده است.
وی بیان داشــت: وجود موش ها در شــرق اصفهان به 
دلیل وجود درخت های تاغ تنها یکــی از دالیل بروز 
سالک اســت و وجود نخاله های ساختمانی و آب های 
راکد از دیگر دالیل این امر محسوب می شود. مدیر کل 
منابع طبیعی استان اصفهان تصریح کرد: برای مبارزه و 
کنترل سالک الزم است مکان هایی که موش وجود دارد 
پاک سازی شــوند؛ اما اگر تاغ ها قطع شود در آینده ای 
نه چندان دور با بحران گرد و غبار مواجه می شــویم، 
در سال گذشته بیماری سالک با مالچ پاشی و مدیریت 
آب های راکد مدیریت شد؛ خانه های مردم هم باید از 

مناطق درختکاری شده فاصله داشته باشد.وی با بیان 
اینکه ۴35 هزار هکتار وسعت حوضه آبریز زاینده رود 
اســت که 2۹0 هزار هکتار در حوزه استان اصفهان و 
 ۱۴5 هزار هکتار در حوزه چهارمحال و بختیاری است،

 ابراز داشــت: در حوضه اســتان اصفهــان هیچ طرح 
بزرگ آبخیزداری اجرا نشــده و طرح های اجرا شــده 
برای جلوگیری از ســیالب و نفوذ رسوبات به رودخانه 

بوده است.

مدیر کل منابع طبیعی استان اصفهان:
وجود نخاله های ساختمانی از دالیل شیوع سالک در شرق اصفهان است

منابع طبیعیخبر

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

اداره کل زندانهای اســتان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای عملیات موتورخانه و بخشــی از تاسیسات برق 
و مکانیک ساختمان خوابگاهی اردوگاه استان را از طریق ســامانه تدارک الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ ۹7/۱2/۱۹ میباشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۹7/۱2/26 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱۴ روز یک شنبه مورخ ۹۸/0۱/۱۸ 

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱0 روز دوشنبه مورخ ۹۸/0۱/۱۹
ضمانت شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی معتبر و یا واریز نقدی به حساب 2۱7۱3۱020۸00۱ بنام تمرکز وجوه 

سپرده اداره کل زندانهای استان اصفهان به مبلغ 500/000/000 ریال می باشد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: اصفهان- 

ابتدای اتوبان ذوب آهن- اداره کل زندانهای استان اصفهان- اداره فنی عمرانی 03۱-37۸۸5666

م الف: ۴۰6255اداره کل امور زندانهای استان اصفهان

اجرای عملیات موتورخانه و بخشی از تاسیسات برق و مکانیکی ساختمان خوابگاهی اردوگاه استان اصفهان

نوبت  دوم

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( اســتان 
اصفهان با بیان اینکه احســاس فقــر از خود فقر 
بیشتر صدمه می زند، گفت: عید نوروز متعلق به 
قشر خاصی نیست و متاســفانه اختالف طبقانی 
باعث شــده فقر آزار دهنده ای در آســتانه نوروز 
احساس شــود. محمدرضا متین پور اظهار کرد: 
برخی از رفتارها و ناهنجاری هایی که در سطح شهر 
می بینیم حاصل از اتفاقاتی اســت که زیر پوسته 
شهر جریان دارد. وی با بیان اینکه احساس فقر از 

خود فقر بیشتر صدمه می زند، افزود: عید نوروز متعلق به قشر خاصی نیست و متاسفانه اختالف طبقانی باعث شده 
فقر آزار دهنده ای در آستانه نوروز احساس شود؛ خانواده ای با خرید لباس نو برای فرزند خود به استقبال عید می رود و 
خانواده دیگری از تامین ابتدایی ترین نیازهای خود محروم است. مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان 
با اشاره به اینکه کمیته امداد 2۱ میلیارد تومان تسهیالت اشتغال به مددجویان خود اهدا کرده است، تصریح کرد: 
کمیته امداد در شهر اصفهان 2۱ هزار خانواده را تحت پوشش دارد که همیاری مدیریت شهری در برپایی بازارچه های 
فروش محصوالت مددجویان در کنار تمام حمایت های یک سال گذشته می تواند در جهت حمایت از این خانواده ها 
موثر باشد. وی بودجه دستگاه های مختلف را به تنهایی برای خدمات آنان کافی ندانست و بر لزوم هم افزایی میان این 
دستگاه ها تاکید کرد و ادامه داد: بسیج مستضعفین برای حمایت از مددجویان سبد غذایی تهیه می کند و استانداری 
نیز درحال تهیه سبد حمایتی برای شهرستان های محروم است که تمام این حمایت ها با تجمیع دستگاه های مختلف 

و مشخص شدن جامعه هدف می تواند به توزیع شایسته تر منابع موجود منجر شود.

مدیرکل کمیته امداد استان:
فقر آزار دهنده ای در آستانه نوروز احساس می شود



6
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2657 | دوشنبه 20 اسفند 1397 | 4 رجب  1440

کوواچ:
 بایرن مصمم به حفظ 

صدرنشینی است
بعد از آنکه بایرن مونیخ در خانه خود با کسب یک 
پیروزی مقتدرانه و عبور از ولفســبورگ با نتیجه 
6-0، بــه صــدر جدول 
بوندس لیگا راه یافت 
و رقیــب اصلی اش 
بوروسیا دورتموند 
را بــه رتبــه دوم 
فرستاد، نیکو کوواچ، 
ســرمربی  این تیم به 
دورتموندی ها هشدار داد که بایرن مصمم است به 
صدرنشینی ادامه داده و عنوان قهرمانی را تصاحب 
کند. بایرن با پیروزی پرگل مقابل ولفســبورگ 
موفق شد با وجود امتیاز برابر با دورتموند، به لطف 
تفاضل گل بهتر به صدر جــدول بوندس لیگا راه 
یابد و 9 بازی مانده به پایــان این لیگ، خود را به 
عنوان مدعی اصلی قهرمانی معرفی کند.کوواچ در 
پایان بازی به خبرنگاران گفت: از این بازی خیلی 
راضی ام. ما خیلی خوب کار کردیم و هرگز دچار 

مشکل نشدیم.  

پپ - یووه؛ 
شایعه است

روز جمعه بود که رادیو سی آر سی ایتالیا اعالم کرد 
گواردیوال جانشین آلگری در یوونتوس خواهد شد. 
لوئیجی گوئلپا خبرنگار 
ایتالیایی که یکی از 
اولیــن نفراتی بود 
کــه خبــر انتقال 
کریستیانو رونالدو 
بــه یوونتــوس را 
منتشر کرد مدعی شده 
بود این باشگاه ایتالیایی بر سر قراردادی ۴ ساله با 
پپ گواردیوال به توافق رسیده است.اما ESPN به 
نقل از یک منبع آگاه و نزدیک به منچسترسیتی، 
مدعی شده این شایعه کامال بی اساس است و این 
مربی که تا سال 2021 با سیتی قرارداد دارد و در 
اتحاد ماندنی است. گواردیوال در سال 2016 با عقد 
قراردادی سه ساله هدایت سیتی را پذیرفت. حاال 
با وجود این شایعات، این منبع نزدیک به باشگاه 
مدعی است که آنها اطمینان دارند گواردیوال برای 

فصل آینده قطعا در سیتی ماندنی است.

 دومین گام از ماموریت آسیایی

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

 سعودی ها با  البی
 داور استقالل را تغییر دادند!

کنفدراسیون فوتبال آسیا در اقدامی عجیب داور 
دیدار اســتقالل-الدحیل را با داور دیدار الهالل با 
الدحیل جا به جا کرد.کنفدراسیون فوتبال آسیا 
ادهم مخادمه، داور اردنی که همیشــه با قضاوت 
های ضعیفش در لیگ قهرمانان آسیا باعث جنجال 
آفرینی می شد را به خاطر اعتراض سعودی ها از 
قضاوت دیدار الهالل با الدحیل در هفته دوم رقابت 
ها کنار گذاشــت. AFC در یک حرکتی عجیب 
دیالن پریرا، ســریالنکایی داور دیدار استقالل با 
الدحیل در هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا را برای 
این دیدار گذاشت و این داور ضعیف اردنی دیدار 

استقالل با الدحیل را قضاوت خواهد کرد.

در حاشیه

سرمربی تیم والیبال نشسته بانوان 
سپاهان:

 مزد زحمات مان را گرفتیم
سرمربی تیم والیبال نشسته بانوان سپاهان در رابطه 
با قهرمانی این تیم در رقابت های لیگ برتر والیبال 
نشسته بانوان کشور، اظهار کرد: این مسابقات با 12 
تیم در قالب دو گروه شش تیمی برگزار شد که در 
نهایت سپاهان توانست از گروه خود صعود و به مرحله 
نهایی و حذفی راه یابد.مریم کریمی با اشاره به حضور 
تیم های ذوب آهن، سپاهان، مشهد، لرستان، ساری 
و کرمــان در دور نهایی این رقابت هــا، ادامه داد: با 
توجه به حضور ملی پوشان در اکثر تیم ها، سطح این 
دوره از رقابت ها نسبت به سال های گذشته باالتر بود 
و تیم قهرمان از همان ابتدا مشخص نبود. سرمربی 
تیم والیبال نشسته بانوان با بیان اینکه بازیکنان با 
کسب این قهرمانی توانســتند مزد زحمات شان را 
بگیرند، افزود: سه سال است که با نام فوالد مبارکه 
سپاهان وارد رقابت های لیگ برتر والیبال نشسته 
بانوان می شویم که در طول این سه فصل توانسته ایم 
دو بار عنوان قهرمانی و یک بار به مقام نایب قهرمانی 

دست یابیم.

 دعوت از 12 بانوی اصفهانی
 به اردوی تیم ملی والیبال

12 بانوی والیبالیست اصفهانی به اردوی تیم ملی 
بانوان دعوت شدند.شبنم علیخانی، مائده برهانی، 
ندا چمالنیان، فاطمه صفری، فرزانه زارعی، مائده 
اسکندری، محدثه مشتاقی، مونا دریس محمودی، 
زهرا شیری، فرزانه مرادیان، فرناز ساعی، فاطمه 
عنایت از اصفهان به همراه 2۴ والیبالیست دیگر 
به اردوی تیم ملی بانوان دعوت شدند.مرحله اول 

اردوی تیم ملی بانوان در تهران آغاز شد.

 فهرست آسیایی وزنه برداری
 با حضور »کیانوش« و »سعید«

بعد از برگزاری جام بین المللی فجر و محک نهایی 
پوالدمردان، محمدحســین برخواه سرمربی تیم 
ملی وزنه برداری اســامی 12 ملی پوش )10 نفر 
اصلی و 2 نفر ذخیره( برای شرکت در رقابت های 
قهرمانی سال 2019 آسیا را معرفی کرد.نکته حائز 
اهمیت در ترکیب اعالم شده، حضور سعید علی 
حسینی اســت که بعد از نزدیک به دو ماه غیبت 
از چند روز قبل به اردوی تیم ملی اضافه شــده و 
در ترکیب نهایی هم قرار گرفته اســت.همچنین 
کیانوش رستمی در غیاب سهراب مرادی فعال در 
همه مسابقات شــرکت می کند و شانس نخست 
قهرمانی در آسیا هم خواهد بود. سهراب نیز با توجه 
به مصدومیتی که دارد، فعال نمی تواند روی تخته 

برود و قهرمانی آسیا را رسما از دست داده است.

 منهای فوتبال

پیشخوان

فشردگی بازی ها سالمت 
بازیکنان را بــه خطر انداخته 

است

  عکس روز

جشن تولد اسطوره بایرن در آلیانز آرنا
باشگاه بایرن مونیخ برای تقدیر از اسطوره بزرگ این باشــگاه، »سپ مایر« و گرامیداشت 
جشن تولد 75سالگی او بازی بایرن مقابل ولفسبورگ در ورزشگاه آلیانز را انتخاب کرده بود.

بازی ای که بایرن در آن با نتیجه درخشــان 6-0 به پیروزی رسید تا جشن تولد 75سالگی 
ســپ مایر، در حضور 75هزار تماشاچی و پیش از بازی ای انجام شــود که بایرن را به صدر 

جدول بوندس لیگا رساند. 

منشا: رابطه خارجی های 
استقالل عالی است

کری سنگین برای مدعیان 
خطرناک؛ برانکو: بروید برای 

دومی بجنگید

 خانه تکانی در فدراسیون؛ 
تاج ماند و حوضش

 بازنشسته های فدراسیون 
فوتبال تسلیم قانون شدند؛ 

مانور استعفا

نخستین دوره مسابقات جهانی کاراته و پارا کاراته ) شیتوکاپ( سال آینده به میزبانی اصفهان برگزار 
می شود. دومین سمینار هم اندیشی نخستین دوره مسابقات جهانی کاراته و پارا کاراته )شیتوکاپ( 
به میزبانی اصفهان با حضور محسن آشوری، سرپرست فدراسیون کاراته، علی دوانیان، رییس هیئت 
کاراته استان اصفهان، امیر مهدوی رییس انجمن سایتوها شیتوریو کاراته، محسن تابش فر و پاکروان 
نمایندگان اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان و جمعی از پیشکسوتان کاراته استان و کشور همراه 
با مسئوالن ستادی و اجرایی ستاد برگزاری اولین دوره مسابقات جهانی کاراته برگزار شد.  مهدوی با 
اشاره به اهداف این تورنمنت جهانی که قرار است در نیمه اول سال آینده در تمامی رده های سنی در دو 
بخش آقایان و بانوان به میزبانی اصفهان برگزار شود، اظهار کرد: هدف از برگزاری این مسابقات اشاعه 
پیام جهانی به  خارج از مرزهای ایران در تمامی عرصه های علمی، فنی، فرهنگی و همچنین شناساندن 
فرهنگ ایران و ایرانی،  میهمان نوازی اصفهانی ها و ترویج فرهنگ غنی ایرانی اســالمی به تمام نقاط 
جهان است. دوانیان گفت: ما از تمامی امکانات و پتانسیل موجود استان برای هرچه شایسته تر برگزار 
شدن این رویداد جهانی استفاده می کنیم.  تابش فر، با ابراز خرسندی از پیشنهاد برگزاری این رویداد 
جهانی در اصفهان، اظهار کرد: اداره کل ورزش و جوانان استان نهایت همکاری و مساعدت در برگزاری 
مسابقات جهانی را انجام می دهد و از تمامی ظرفیت موجود در اداره کل ورزش و جوانان استان جهت 
میزبانی شایسته استفاده می کنیم.  محسن آشوری، سرپرست فدراسیون کاراته کشور اظهار کرد:  با 
توجه به پتانسیل موجود  در کاراته کشور و اســتان اصفهان و همچنین حضور بزرگان و پیشکسوتان 
و مدیران الیق و کارآمد در ســتاد برگزاری این دوره از مسابقات بدون شــک تورنمنت جهانی را با 

شایستگی برگزار می شود.

 اصفهان؛ میزبان نخستین دوره مسابقات جهانی
 کاراته و پارا کاراته

نشریه »ســاندی تایمز« انگلیس با انتشار گزارشــی مدعی شد به 
اسنادی لورفته دسترســی پیدا کرده که نشــان می دهد قطری ها 
در راستای کسب میزبانی مســابقات جام جهانی 2022، رقم 880 
میلیون دالر به فدراســیون جهانی فوتبال )فیفا( رشوه داده اند. این 
نشریه انگلیسی خبر داد ۴00 میلیون دالر از این مبلغ در فاصله 21 
روز مانده به معرفی قطر به عنوان میزبان جام جهانی 2022 به فیفا 

پرداخت شده و ۴80 میلیون دالر باقی مانده هم سه سال پس از اعالم 
رسمی قطر به عنوان میزبان این مسابقات پرداخت شده است.»ساندی 
تایمز« همچنین بر اساس اسنادی که به دست آورده مدعی شد که 
شبکه تلویزیونی »الجزیره« قطر نیز عالوه بر پرداخت رقم مدنظر- 
۴00 میلیون دالر- برای کسب امتیاز حق پخش تلویزیونی مسابقات 
جام جهانی 2022، باید رقم 100 میلیون دالر جداگانه را نیز به حساب 

فدراسیون جهانی فوتبال واریز کند. این روزنامه انگلیسی همچنین 
مدعی شد که قرار است ماه آینده میالدی نیز رقمی مولتی میلیون 
پوندی به حساب فیفا واریز شود که مربوط به همین توافق با شبکه 
تلویزیونی »الجزیره« است. »ساندی تایمز« همچنین مدعی شد که 
این قراردادهای پنهانی بخشی از تحقیقات پلیس سوئیس در خصوص 

رشوه خواری در باالترین نهاد فوتبالی جهان است.

پرداخت رشوه سنگین قطر به فیفا برای گرفتن میزبانی جام جهانی؟

در چارچــوب رقابت هــای لیگ 
قهرمانان آســیا در دومین هفته از 
بازی های رفت، تیم ذوب آهن امشب در امارات 
به مصاف تیم النصر عربستان می رود. ذوبی ها 
در حالی دومین گام از ماموریت آسیایی خود 
را بر می دارند که هفته گذشته در اولین بازی 
خود در این رقابت ها در یک دیدار خانگی به 
تساوی مقابل تیم الزورای عراق رضایت دادند.

شــاگردان علیرضــا منصوریان در شــرایطی دو 
امتیاز بازی اول خود در این رقابت ها را از دســت 
دادند که در این دیــدار موقعیت های فراوانی روی 
دروازه نماینده عراق ایجاد کردند ولی بازی خوبی 
دروازه بان تیم الزورا و کم دقتی مهاجمان ذوبی ها 
موجب شد که تنها یک امتیاز به حساب سبزپوشان 
واریز شــود و آنها نتوانند از فرصت ویــژه میزبانی 
به خوبی اســتفاده کنند. تیــم ذوب آهن که برای 
رســیدن به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آســیا، 
پروسه دشواری را پشت سر گذاشــت و نشان داد 
که برای این تیم حساب لیگ قهرمانان از لیگ برتر 
جداست به دنبال پیروزی در دومین دیدار خود در 
این رقابت هاست تا بتواند شرایط صعود به مرحله 

باالتر را فراهم کند.
سبزپوشــان اصفهانی که در جریــان رقابت های 
لیگ باالخره موفق شــدند بعد از 13 هفته ناکامی 
در کسب پیروزی، به برتری مقابل یکی از تیم های 
مدعی قهرمانی دســت یابند، این روزها از شرایط 

روحی خوبی برخوردارند و امیدوار هستند با هدایت 
علیرضا منصوریان به روز های خوب خود بازگردند 
و نه تنها در رقابت های داخلی موفق شوند، بلکه در 

لیگ قهرمانان آسیا نیز به موفقیت برسند.
منصوریان که در بازی با پدیــده از ترکیب جوانی 
با میانگین ســنی 2۴/8 بهره گرفت و توانســت با 
این ترکیب ، ســه امتیاز شــیرین را کسب کند در 
بازی با النصر عربســتان نیز به دنبال به کارگیری 
جوانان است تا از قدرت دوندگی و جنگندگی برای 
پیروزی در این دیدار در کناره ستاره های دیگری 

هم چون محمد رشید مظاهری، میالد فخرالدینی، 
قاسم حدادی فر، ماریون سیلوا، کریستین اوساگونا 
اســتفاده کند. علیرضا منصوریان برای این دیدار 
آسیایی سیلوا فرناندز، هافبک- مهاجم برزیلی خود 
را در اختیار نخواهد داشــت. این بازیکن در دیدار 
قبلی ذوب آهن مقابل پدیده در نیمه دوم از ناحیه 

همسترینگ دچار کشیدگی شد.
در آن سوی میدان، تیم النصر امارات در اولین بازی 
با نتیجه یک بر صفر مقابل الوصل امارات شکســت 
خورد. النصر در فصل گذشــته لیگ عربســتان در 

جایگاه سوم قرار گرفت و امسال هم در 2۴ مسابقه 
اخیرش 17 پیروزی، ۴ تساوی و تنها یک شکست 
داشته تا پشت ســر الهالل، در رده دوم جدول قرار 
گرفته باشــد. این تیم در بازی آخــر خود در لیگ 
عربستان هم توانست شکســت را با پیروزی عوض 
کند تا جایگاهش در رده دوم جدول رده بندی این 

مسابقات حفظ شود.
احمد موسی، ستاره ملی پوش نیجریه ای که در هر 
سه مسابقه جام جهانی 2018 نیز به میدان رفت و 
با نمایش فوق العاده در آخرین بازی مرحله گروهی 
دو گل برابر ایسلند به ثمر رساند، مهم ترین بازیکن 
النصر عربستان محسوب می شود و ستاره این تیم 
است. هدایت زردپوشان را ویتوریای پرتغالی برعهده 

دارد که در عرصه مربیگری با سابقه است.
عمر هوساوی، یحیی الشهری و ... دیگر ستاره تیم 
النصر عربستان هستند که در جام جهانی نیز سابقه 
بازی داشتند. تیم النصر عربستان که در بازی اول 
شکست را تجربه کرده در دومین گام به دنبال کسب 
هر سه امتیاز است و این مسئله کار را برای شاگردان 
منصوریان ســخت می کند.باید دید آیا ذوب آهن 
می تواند در نخســتین پیروزی اش را کســب کند 

یا خیر؟
گفتنی اســت؛ این دیدار ســاعت 19  امشب  در 
ورزشــگاه آل مکتوم دبی برگزار می شود و قضاوت 
این مســابقه برعهده کواک مان، داور هنگ کنگی 

است.

 دومین گام از ماموریت آسیایی
 ذوب آهن ایران- النصر عربستان؛   

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

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 97/12/22 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 ۴001119506377117 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 
97/10012/ ص

97/12/16-  شماره 
مناقصه در سامانه ستاد 

20970013350000۴8

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

311,695,000 ریال6,233,9000,000

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 
97/10013/ ص

97/12/16- شماره 
مناقصه در سامانه ستاد 

20970013350000۴9

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

3۴,362,90۴,332
ریال براساس 
فهرست بهاء 
ابنیه سال 97

1,718,1۴5,217
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.

3

تجدید مناقصه شماره 
97/1001۴/ ص

97/12/16- شماره 
مناقصه در سامانه ستاد 

2097001335000050

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

1۴,571,210,۴61
ریال براساس 
فهرست بهای 

شبکه توزیع آب و 
شبکه جمع آوری 
فاضالب سال 97

728,560,523 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 
97/10015/ ص

97/12/16- شماره 
مناقصه در سامانه ستاد 

2097001335000051

تهیه مصالح و اجرابخشی از 
عملیات آماده سازی معابر 

  )D6(6 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

   29,265,5۴0,176
ریال براساس 
فهرست بهای 

راه، باند فرودگاه 
و زیرسازی راه 
آهن سال 97

1,۴63,277,009
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 97/12/22 تا روز سه شنبه 
مورخ 97/12/28

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 1۴:30 روز شنبه مورخ 98/01/10
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9:00 صبح روز یکشنبه مورخ 98/01/18

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

و ارائه پاکتها:
فوالدشهر، بلوار ولی عصر، میدان ولی عصر، کدپستی 8۴917۴1111 صندوق پستی 8۴915-167

تلفن:5-03152630161 دور نویس: 0315262۴181
اطالعات تماس سامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس021-۴193۴ 

دفتر ثبت نام 88969737 و85193768 
م الف: 410506
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نصب ۴۰۰ المان نوروزی در مناطق ۱۵ گانه شهر
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

در آستانه بهار طبیعت؛
بوی عید و عطر سمنو در 

عمارت هنرمند پیچید
آیین معنوی و سنتی سمنوپزان در آستانه بهار 

طبیعت در عمارت هنرمند اصفهان برگزار شد.
 به کوچــه چهارم خیابان تاریخی ابن ســینای 
اصفهان که وارد می شــویم، بوی آتــش ما را 
به میانه های کــوی و عمارت زیبــای هنرمند 
می رســاند. اینجا هنرمندان اصفهانی گرد هم 
جمع شده اند تا در آیین ســمنوپزان به پیشواز 
بهار بروند. نوای حدیث شــریف کسا از حنجره 
مرشد قاسم هاشــمی معروف به زرین کاله در 
فضای عمارت پیچیده و بوی دود آتشی که زیر 
دیگ های بزرگ ســمنو زبانه می کشد با عطر 
گل های شب بو و چای آتشی مخلوط شده است.

سمنو حاال حاالها کار دارد و باید تا شب »هم« 
بخورد تا رنگ سفید آن به رنگ یکی از اصلی ترین 
اجزای سفره هفت ســین ایرانیان تبدیل شود. 
فرید صلواتی، مسئول امور ارتباط با هنرمندان 
احســاس خوب مردم را در برپایی این مراسم 
دخیل دانست و گفت: این برنامه از سوی عمارت 
هنرمند و معاونت اجتماعی و مشــارکت های 
مردمی ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 

شهرداری اصفهان برنام ریزی شد. 
وی با بیان اینکه کــودکان و نوجوانان ما از این 
فضاهای معنوی و سنتی دور هستند، افزود: اما 
زمانی که بچه ها در این فضا قرار می گیرند، حس 
زیبایی دارند و از تماشــای چنین مراسم هایی 
لذت می برند. مدیر عمارت هنرمند حال بد میان 
مردم را نتیجه دور شــدن از فضاهای سنتی و 
معنوی دانست و ادامه داد: آن قدر سرگرم مسائل 
روزمره زندگی شده ایم که فضاهایی که حال مان 
را خوب می کند یادمان رفته است. سمنوپزان 
یکی از آیین های کهن ایرانیان به مناسبت آغاز 
سال جدید است که تالش کردیم آن را به نسل 

جدید معرفی کنیم.

اضافه شدن ۲۰۰ قطعه آبزی 
جدید به آکواریوم ناژوان

مدیر طرح ساماندهی ناژوان از اضافه شدن ۲۰۰ 
قطعه آبزی جدید به آکواریوم ناژوان خبرداد.

حســن شــفیعی اظهارکرد: ۲۰۰ قطعه آبزی 
جدیدی که به آکواریوم ناژوان اضافه شــده از 
نوع کوســه گورخری، جعبه ماهی، خرچنگ 
آبی غول پیکر، سفره ماهی الکتریکی، هشت پا، 
ماهی بادکنکی، البستر دریایی خزنده و ستاره 
دریایی اســت. وی افزود: در باغ پرندگان ۳۵۰ 
قطعه پرنده از چندین گونــه مختلف از جمله 
قرقاول )بلژیکی، لیدی، لیمویی و گوش قهوه ای(، 
کبک )کالیفرنیا، سفید(، طاووس )سفید، ابلق، 
مصری، هندی و سیلور(، قو مشکی و شترمرغ 
اضافه شده اســت.مدیر طرح ساماندهی ناژوان 
با اشــاره به ســاعات کار مراکز تفریحی ناژوان 
در نوروز ۹۸ تصریــح کرد: تونــل آکواریوم به 
طول ۳۰ متر دارای۳۰ عدد آکواریوم  های پنج 
الی ۱۰ متری، آکواریوم های لمســی و سیلندر 
آکواریوم  های بزرگ و... است؛ در این آکواریوم ها 
گونه  های دریایی مختلف آب شور و آب شیرین 
از نقاط مختلف دنیا جمع  آوری و در معرض دید 
بازدیدکنندگان قرار گرفته اســت؛ گردشگران 
برای بازدید از تونل آکواریوم می توانند از ۹ صبح 
الی ۲۲ شب مراجعه کنند.شفیعی، با بیان اینکه 
موزه صدف نیز دارای دو هزار نمونه از ۸۰۰ گونه 
مختلف صدف اســت که از آب های سراسر دنیا 
طی ۲۵ ســال متمادی جمع آوری شده است، 
ادامه داد: شــهروندان می توانند از ساعت ۸:۳۰ 
صبح الی ۲۱ از این مجموعه گردشــگری بازید 

کنند.

توزیع و کاشت ۲۱۰ هزار 
درخت و درختچه در اصفهان

مدیرعامــل ســازمان پارک ها و فضای ســبز 
شهرداری اصفهان گفت: در این ایام ۲۱۰ هزار 
درخت و درختچه در ســطح مناطق ۱۵ گانه 
شهر اصفهان توزیع و کاشــته شده است. فروغ 
مرتضایی نژاد اظهار کرد: یــک میلیون و ۲۰۰ 
اصله گل فصل شامل۶۵۰ هزار گلدان از بخش 
خصوصی و ۵۵۰ هزار گلدان توســط سازمان 
پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان تهیه 
و در اختیــار مناطق ۱۵ گانه شــهرداری قرار 

گرفته است. 
وی با بیــان اینکه ۲۰۰ هزار گل شــب بو برای 
کاشــت در مناطق ۱۵ گانه شهرداری اصفهان 
توزیع شده است، افزود:  ۱۰۰ هزار جعبه بنفشه 
همچنین ۱۱۳ هــزار و ۴۱۵ درختچه گل در 
مناطق مختلف شهر کاشته شــده است. مدیر 
عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان ادامه داد: خوشبختانه ۵۵ هزار و ۸۵۳ 
اصله درخت در سطح شهر و ۲۵۰ هزار درخت، 
درختچه و گل در محور چهارباغ عباسی کاشته 

شده و بر زیبایی های شهر افزوده است.

مسئول عقیدتی سیاسی هوانیروز :
مجموعه ارتش به زنده نگه داشتن 

یاد شهدا بسنده نمی کنند
  مسئول عقیدتی سیاسی هوانیروز ارتش در مراسم 
تکریم و بزرگ داشت شــهدای هوانیروزاصفهان  
اظهار کرد: مقام معظم رهبری بر زنده نگه داشتن 
یاد شهدا تاکید می کنند تا جای ارزش و ضدارزش 
عوض نشود.حجت االسالم غالمرضا اهلل قلی،خاطر 
نشان کرد: جابه جا شــدن ارزش و ضدارزش در 
تاریخ ســابقه دارد، پس از واقعه عاشورا در حالی 
که که هنوز ۵۰ سال از رحلت پیامبر نگذشته بود 
با ورود کاروان اســرا به شام مردم آن ها را خارجی 
می دانســتند.وی تاکید کرد: ما اعتقاد داریم هر 
کس شهید شد در راه امام حســین )ع( از خون 
خود گذشــته اســت؛ مجموعه ارتش و هوانیروز 
به زنده نگه داشــتن یاد شهدا بســنده نمی کنند 
بلکه راه شهادت را آموخته اند.اهلل قلی، به سه نوع 
معامله معنوی انسان با خدا اشــاره کرد و گفت: 
بعضی از ترس جهنم و گروهی به طمع بهشــت 
خدا را عبادت می کنند؛ اما گروهی از مردم چون 
خدا را معبود واقعی می داننــد عبادت می  کنند.

مسئول عقیدتی سیاسی هوانیروز ارتش در تشریح 
رشــادت های هوانیروز عنوان کرد: کارکنان این 
نیرو افرادی هستند که وقتی خبردار شدند قلب 
امام)ره( مشکل دارد، جوانی ۲۵ ساله از میان آن ها 

درخواست کرد قلبش را به امام)ره( بدهد.

 فعالیت ۱۶ ایستگاه دوچرخه
 در ایام نوروز

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان 
اظهار کرد: در ایام نوروز ۱۵ ایســتگاه دوچرخه 
در سطح شهر و یک ایستگاه در باغ فدک با امکان 
ارائه خدمات جدید و متنوع فعال می شود.علیرضا 
صلواتی اظهارکرد: ایستگاه های دوچرخه با ارائه 
دوچرخه های معمولــی، برقی، اســکوترهای 
برقی و دوچرخه های دو نفره پاسخگوی سالیق 
اقشــار مختلف خواهد بــود. وی با بیــان اینکه 
هماهنگی های الزم با مرکز کنترل ترافیک انجام 
شــده تا برنامه زمان بندی چراغ های تقاطع ها 
در لحظه انجام شــود، افزود: هماهنگی با پلیس 
راهور انجام و مقرر شده نیروهای پلیس راهور در 
شهر دو برابر شود. معاون حمل و نقل و ترافیک 
شــهردار اصفهان تصریح کرد: خط کشی تمام 
بزرگراه ها و خیابان های اصلی شــهر توسط پنج 
پیمانکار از حدود یک هفته پیش آغاز شده و در 
حال انجام است. وی با بیان اینکه از مراکز اسکان 
سرویس ویژه اتوبوس به سمت قطار شهری برقرار 
خواهد شد، گفت: افزایش زمان فعالیت خطوط 
اصلی شرکت واحد اتوبوســرانی روزهای پایانی 
 از ساعت ۲۱:۳۰ تا ســاعت ۱۱:۳۰ انجام شده تا 
جابه جایی مســافران به نحو احسن انجام شود.

صلواتی اظهارکرد: ســرفاصله زمانــی مترو به 
۱۱ دقیقه کاهش پیدا کرده و این وســیله نقلیه 
پاک و ارزان روز ۲۹ اسفندماه نیز به شهروندان 

سرویس دهی خواهد کرد.

نایب رییس شورای شهر مطرح کرد:
 کارنامه قابل قبول شهرداری 

در امور خیریه
نایب رییس شــورای اسالمی شــهر اصفهان در 
هفتادمین جلســه علنی شــورای اسالمی شهر 
اصفهان با اشاره به برگزاری بازارچه محصوالت 
خوداشتغالی مددجویان کمیته امداد امام)ره( در 
چهلستون اظهار کرد: یکی از اقدامات قابل توجه 
در این بازارچه این بود که در هر غرفه تسهیالت 
اهدا شده به مددجو مشخص شــده بود که این 
امر مصداق بارز آموزش ماهــی گرفتن به جای 
ماهی دادن اســت که امیدوارم باعث دستگیری 
شایسته تر از محرومان شود. علیرضا نصر اصفهانی 
با تاکید بر حفظ حرمت و آبــروی مددجویان و 
مدیریت چرخه توزیع افزود: کمک های شهرداری 
در امور خیریه جنبه های پیدا و پنهان دارد که در 
زمینه های مختلف نمود پیــدا می کند؛ در این 
جهت شهرداران مناطق در بحث ایجاد بازارچه ها 
همکاری الزم را با کمیته امداد انجام خواهند داد.

نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح 
کرد: هفته پیــش ۳۰۰ میلیون تومان توســط 
شورای شهر برای کمک به قشر محروم به تصویب 
رسید و شهرداری اصفهان بدون آنکه منتظر روند 
اداری آن باشد اعتبار الزم را برای این کمک های 
خیرخواهانه تامین کرد.وی خاطر نشــان کرد: 
شــهرداری قصد ارائه کمک های خیرخواهانه به 
برخی نیروهای خود را نیز دارد که باید به وضعیت 
آنان توجه شــود؛ بنابراین به نظرم مجموع این 
فعالیت ها کارنامه مطلوبی را برای مدیریت شهری 

در مشارکت های خیرخواهانه رقم می زند.

شهروندان اصفهانی در حالی سال جدید را از چند 
روز دیگر آغاز می کنند که افزایــش کرایه ناوگان 
حمل و نقل عمومــی در نصف جهــان به تصویب 
اعضای شــورای شهر رسیده اســت  و  آنها  باید در 
انتظار افزایش قیمت بلیت مترو،  بلیت اتوبوس ها و 

کرایه تاکسی ها در سال ۹۸ باشند.
اســتفاده از حمل و نقل عمومی به منظور کاهش 
آلودگی هوا و ترافیک به ویــژه در محدوده مرکزی 
شهرها یکی از راهکارهای مدیران شهری در طول 
سالیان گذشــته بود که با طرح های مختلفی هم 
چون نوسازی ناوگان اتوبوسرانی، راه اندازی سامانه 
های تندرو و اضافه شدن قطار شهری تالش کردند 
تا انگیزه شهروندان برای استفاده از وسایل حمل و 
نقل عمومی و کاهش استفاده از خودروهای شخصی 
را افزایش دهند. طرح هایی که به خصوص با فعال 
شدن قطار شهری توانست شــهروندان زیادی را به 
اســتفاده از حمل و نقل عمومی ترغیب کند اما با 
افزایش هزینه ها که به دنبــال افزایش دالر ایجاد 
شد، مدیریت شــهری برای ادامه حیات این ناوگان 
 چاره ای جز افزایش نرخ کرایه وســایل حمل و نقل

 عمومی ندید و از ایــن رو  الیحه افزایش نرخ کرایه 
اتوبوس، مترو و تاکســی را به صحن علنی شورای 

شهر برد.
هفته گذشــته بود که الیحه پیشنهاد تعیین بهای 
بلیت خطوط اتوبوسرانی شرکت واحد برای سال ۹۸ 
با قید یک فوریت مصوب شده در کمیسیون تلفیق 

شورای اسالمی شهر مورد بررسی قرار گرفت. در این  
الیحه شهرداری اصفهان پیشنهاد افزایش میانگین 
۲۲ درصدی نرخ بلیت اتوبوس را پیشنهاد داد که بر 
اســاس آن نرخ بلیت در ۱7۶ خطوط اتوبوسرانی و 
سه خط بی آر تی از صفر تا ۳۰ درصد افزایش یابد. 
این پیشــنهاد مورد موافقت اعضای شــورای شهر 
قرار گرفت و مقرر شد با توجه به تصویب این الیحه 

افزایش نرخ بلیت اتوبوس از ۲۰ فرودین ۹۸ در سطح 
شــهر اجرایی شــود. تغییر قیمت بلیت مترو و هم 
چنین تغییر کرایه تاکسی ها نیز در جلسه علنی روز 
گذشته مورد بررسی اعضای شورای شهر قرار گرفت 

که این اعضا با افزایش قیمت ها موافقت کردند.
در هفتادمین جلســه علنی شــورای اسالمی شهر 
الیحه پیشــنهاد تعیین قیمت بلیت قطار شــهری 

در سال ۹۸ در دســتور کار قرار گرفت که در نهایت 
اعضای شورا با قیمت پیشنهادی شهرداری اصفهان 
در خصوص نــرخ هزار تومانی بلیــت مترو موافقت 
کردند. بر اساس این مصوبه افزایش نرخ بلیت مترو از 
اول فروردین اجرایی می شود و قرار شد شهرداری در 
خصوص دادن تخفیف به گروه های مختلف از جمله 
دانش آموزان، دانشــجویان، جانبازان و افراد تحت 
پوشش نهادهای حمایتی بسته پیشنهادی را تا مرداد 

ماه سال آینده به شورای شهر ارائه دهد.
افزایش میانگین ۲۲ درصدی نرخ کرایه تاکسی ها در 
اصفهان نیز یکی دیگر از مصوبه های دیروز اعضای 
شورا بود که قرار است در سال ۹۸ اجرایی شود.  براین 
اساس با موافقت اعضای شورای شهر الیحه پیشنهاد 
افزایش نرخ کرایه تاکســی در شهر با قیمت یکهزار 
تومان در کورس اول و ۸۰۰ تومان از کورس دوم به 

بعد به تصویب رسید.
این افزایش قیمت ها در حالی صورت می گیرد که 
بیشتر افرادی که از وســایل حمل و نقل عمومی به 
خصوص اتوبوس اســتفاده می کنند از قشــرهای 
ضعیف جامعه هستند و این افزایش قیمت به ضرر 
آنها تمام می شود ولی از آنجایی که دولت طی چند 
سال گذشته از تحویل ســهم خود در حمل و نقل 
عمومی خودداری کرده، این کوتاهی بر دوش مردم 
و شهرداری  افتاده است چرا که بر اساس قانون یک 
ســوم هزینه هاي حمل و نقل عمومي در شهرها را 
دولت، یک سوم شــهرداري و یک سوم را مردم باید 
پرداخت  کنند و حاال شــهرداری هم چاره ای جز 

افزایش قیمت ندارد. 

افزایش کرایه ناوگان حمل و نقل عمومی در اصفهان

مدیر کمیســیون های ماده صد شــهرداری اصفهــان گفت: در 
یازدهمین نشست هم اندیشــی اعضای کمیسیون های ماده صد 
شهرداری پیرامون مشکالت ایجاد شــده در خصوص دکل های 
مخابراتی بدون مجوز شــهرداری و دارای شاکی، ایجاد مدارس 
غیرانتفاعی در گذرها یا کوچه هــا، تعیین تکلیف آرای ماده صد 
که امکان تخریب وجــود ندارد و چگونگی ارســال پرونده های 

 تفکیکــی به کمیســیون ماده صد، بحــث و تبادل نظــر انجام
 شد.

غالمعلی فیض اللهی افزود: مدیریت ماده ۱۰۰ شهرداری دارای 
هشت کمیسیون است که هر کمیسیون متشکل از سه نماینده 
دادگستری، شورای اسالمی شهر و وزارت کشور است؛ همچنین 
نماینده ای از شــهرداری بدون حق رای مکلف اســت برای ارائه 

توضیحات الزم در جلسات این کمیسیون حضور یابد.فیض اللهی 
با بیان اینکه شــهروندان بر این تصور هستند که رای ماده ۱۰۰ 
فقط بر اساس جریمه اســت در صورتی که این کمیسیون رای 
تخریب نیز صادر می کند، گفت: اگر فردی از رای صادر شــده در  
این کمیسیون شکایت داشته باشد، موضوع توسط دیوان عدالت 

اداری مورد رسیدگی قرار می گیرد.

در یازدهمین نشست هم اندیشی اعضای کمیسیون های ماده صد شهرداری صورت گرفت؛
تبادل نظر برای وحدت رویه در صدور آرای ماده ۱۰۰

 با تصویب اعضای شورای شهر در سال 98 اجرایی می شود؛

مسئول کمیته زیباسازی ستاد هماهنگی خدمات سفر شهر اعالم کرد:
نصب ۴۰۰ المان نوروزی در مناطق ۱۵ گانه شهر

مسئول کمیته زیباسازی ستاد هماهنگی خدمات سفر شهر اصفهان اظهارکرد: نوروز ۹۸ برای فضاسازی 
هنر شهری و اســتفاده از نمادهای انتزاعی و مفهومی )نشــاط آور( در مکان های مختلف شهر اصفهان 
برنامه ریزی الزم انجام شده است.حسن موذنی با بیان اینکه کارت پســتال »پاپ، آپ« جزو برنامه ها و 
المان های نوروز ۹۸ اســت که در محل چهارراه ها و میادین شهر نصب می شود، افزود: امسال سفره های 
هفت سین نوروزی در مناطق ۱۵گانه شهرداری اصفهان به صورت متحدالشکل نصب می شود.مسئول 
کمیته زیباسازی ستاد هماهنگی خدمات سفر شهر اصفهان با اشــاره به برگزاری ایده کاپ زیباسازی، 
گفت: در این فراخوان حدود۱۶۰ طرح ارائه و با نظر کارشناسان ۲۰ طرح برتر انتخاب شد که نوروز ۹۸ در 

نقاط مختلف شهر اجرایی خواهد شد.

مدیرکل هماهنگی و نظارت خدمات شهری شهرداری:
ساعت کار ایستگاه های بازیافت افزایش می یابد

مدیرکل هماهنگی و نظارت خدمات شهری شهرداری اصفهان اظهارکرد: در آستانه نوروز یک میلیون و ۲۵ 
هزار متر طول جدول باید در سطح شهر رنگ آمیزی شود که تاکنون 7۰ درصد جداول طبق برنامه رنگ آمیزی 
شده است، همچنین رنگ آمیزی ۲۲۵ هزار متر نرده در سطح شهر در دستور کار قرار گرفته که تاکنون 7۰ 
درصد آن انجام شده اســت. بهزاد حقانی تصریح کرد: برای انجام رنگ آمیزی جداول و نرده ها در مناطق ۱۵ 

گانه شهر اصفهان ۱۹۳ تن رنگ خریداری شده است.
 وی با بیان اینکه در روزهای پایانی سال با توجه به افزایش حجم پسماندهای خشک ساعات کار ایستگاه های 
بازیافت تا ســاعت ۲۰ افزایش یافت، گفت: طبق هماهنگی های انجام شــده، خودروهای حمل پسماند در 

روزهای جمعه نیز به درب منازل مراجعه می کنند.

تزریق ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل 
پروژه مرکز همایش های بین المللی اصفهان به 
عنوان یکی از بزرگ ترین پروژه های نیمه کاره از 
خبرهایی است که اخیرا از سوی مسئوالن شهر 

اعالم شده اســت و ابراز امیدواری 
می شود در صورت تامین اعتبار این 

سالن تا دو سال آینده افتتاح شود.
در این راســتا ایرج مظفــر، معاون 
عمران شهری شــهردار اصفهان با 
اعالم خبر پیشــرفت 7۵ درصدی 
احــداث ســالن اصلــی مرکــز 
همایش های بین المللی اظهار کرد: 
ســالن اجالس از جمله پروژه های 

نیمه تمامی است که در آغاز با هدف مرکزی برای 
سران کشورهای غیر متعهد تصمیم به ساخت 
آن گرفته شد و پس  از آن به دلیل برگزار نشدن 
این اجالس به مرکز همایش هــای بین المللی 
اصفهان تغییر نام داد. این مسئول با بیان اینکه 
پروژه بزرگ سالن اجالس می تواند برندی برای 
شهر اصفهان باشــد، ادامه داد: در بودجه سال 
۹۸ شهرداری پرداختن به این پروژه در اولویت 
قرار دارد و البته در این مدت به دلیل برخورد با 
افزایش قیمت ها و تغییرات در نرخ دالر مقداری 
ســرعت کار را کم کرده بود که با تصمیمی که 
گرفته شد و اختیاری که شورای شهر به مدیران 
شهر داد این پروژه فعالیت خود را به طور مجدد 
سرعت می بخشــد، در برنامه ریزی که صورت 

گرفته اســت به دنبال این هســتیم که با رفع 
مشکل پروژه مشــارکتی که در مجاورت سالن 
اجالس قرار دارد، طی یک یا دو سال آینده این 
سالن را افتتاح کنیم.مظفر تصریح می کند: برای 

بهره برداری از ســالن اجالس همکاری بخش 
خصوصی مورد نظر است تا سرعت بهره برداری 
را باال ببریم در این راســتا شهرداری اصفهان از 
سرمایه گذاران برای ساخت هتل و مراکز تجاری 
مرکز همایش ها کــه به نوعی تکمیل کننده این 
پروژه اســت، دعوت به همکاری و مشــارکت 
می کند. وی یادآور شــد: در حال حاضر حدود 
۳۵۰ میلیارد تومان بــرای اتمام پروژه تخمین 
زده می شــود و البته تا به حــال ۳۰۰ میلیارد 
تومان در پروژه مرکــز همایش های بین المللی 
اصفهان هزینه شــده کــه ۳۵۰ میلیارد تومان 
دیگر برای تکمیل آن الزم اســت و امیدواریم با 
تامین این اعتبار تا اواخر سال ۹۹ این مرکز به 

بهره برداری برسد.

معاون عمران شهری شهردار اصفهان خواستار شد:

سرمایه گذاران به تکمیل سالن اجالس کمک کنند
مسئول کمیته فرهنگی و تفریحی ستاد اجرایی 
خدمات سفر شــهر اصفهان گفت: در ایام نوروز 
امســال 7۰ برنامــه و ۱۰۰۰ رویــداد بزرگ و 
کوچک فرهنگی تفریحی و اجتماعی در شــهر 

اصفهان برگزار می شــود. مرتضی رشیدی در 
هشتمین جلسه ستاد هماهنگی خدمات سفر 
شهر اصفهان اظهار کرد: سعی شده در مناطق 
پرتردد همچون ناژوان، میدان امام )ره(، پیاده 
راه چهارباغ و اماکن گردشــگری رویدادهایی 
تعریف شــود که در شأن جهان شــهر اصفهان 
باشد.وی افزود: مشابه برنامه »میدان تا میدان« 
که در هفته نکوداشت اصفهان برگزار شد، نوروز 
۹۸ در میــدان امام )ره( برنامــه ای با تمرکز بر 
مشاغل سنتی شــهر اصفهان برگزار می شود.

مسئول کمیته فرهنگی و تفریحی ستاد اجرایی 
خدمات سفر شهر اصفهان با بیان اینکه در میدان 
امام )ره( همچون سال گذشــته بازی چوگان 
برگزار می شــود، ادامه داد: برخــی برنامه های 

فرهنگی در ســتادهای هدایت مســافران در 
چهار نقطه شمال، جنوب، شــرق و غرب شهر 
اصفهان اجرا خواهد شــد.وی ادامه داد: در ایام 
نوروز همه روزه در صفــه، ناژوان و مجموعه باغ 
غدیر برنامه های مختلف سرگرمی و 
جنگ های شــادی برگزار می شود، 
همچنین بیش از ۱۵۰ تئاتر خیابانی 
در سطح شهر با محتواهای مختلف 
فرهنگی به نمایش گذاشته می شود.

رشیدی، با اشاره به برنامه های باغ 
فدک اصفهان در ایــام نوروز افزود: 
ویژه برنامه تحویل ســال، استقبال 
از مسافران نوروزی، جنگ شادی و 
برنامه های میدانی از جمله برنامه های پیش بینی 
شده برای مسافران نوروزی در باغ فدک است.

وی خاطرنشــان کرد: موزه ها و بناهای تاریخی 
در اختیار شــهرداری همچون مــوزه گرمابه 
علی قلی آقا، عصارخانه شاهی و موزه هنرهای 
معاصر در نوروز خدمات خوبی را به شهروندان 
و گردشگران ارائه خواهند کرد. مسئول کمیته 
فرهنگی و تفریحی ستاد اجرایی خدمات سفر 
شهر اصفهان افزود: امسال تورهای گردشگری 
برای تسهیل در امر گردشگری، کمک به کاهش 
معضل ترافیک و راهنمایی گردشگران در نظر 
گرفته شده است که در تمام ستادهای اسکان، 
هدایت و مراکز پر تردد شهری کانترهایی پیش 

بینی شده و ثبت نام انجام می شود.

مسئول کمیته فرهنگی و تفریحی ستاد اجرایی خدمات سفر شهر خبر داد:

برگزاری ۱۰۰۰ رویداد فرهنگی در نوروز ۹۸
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  امام هادی علیه السالم:
   دنیا بازاری است ؛ گروهی در آن سود می برند 

و گروهی ديگر ، زيان ببینند.
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یادداشت

هر یک از ما والدین، گاهی با روش هــا و تدابیری که در زندگی 
به کار می بریم، از مسیر و هدف اصلی خود دور شده و در نتیجه 
دچار نگرانی و اضطراب می شویم. برای مثال، پرمشغله ترین و 
دشــوارترین زمان برای من بین وقت تعطیل شدن از مدرسه تا 

شب هنگام و وقت خوابیدن است.
در این فاصله زمانی، وظایف و کارهای بسیار زیادی وجود دارند که 
به محض آمدن فرزندم بایستی انجام دهم. برخی از روزها نسبت 
به روزهای دیگر بهتر اســت و من به تناسب فعالیت های بعد از 
مدرسه او، باید با دقت و وسواس برانجام تکالیف فرزندم نظارت 
کنم. یکی از ایــن روزها که واقعا از انجــام دادن کارهای منزل 
حسابی خسته شده و از پا درآمده بودم، پس از بازگشت دخترم 
از مدرسه، به همراه دو فرزندم ، ساعت چهار بعد از ظهر با عجله 
به ســمت کالس تای ون دو)یک نوع ورزش( به راه افتادیم.  در 
طول مسیر و هنگامی که به کالس نزدیک می شدیم، می بایستی 
لباس دخترم را عوض می کردم و این در حالی بود که کالس پنج 

دقیقه دیگر شروع می شد.
با پا فشــاری و اصرار زیاد از دخترم خواستم که عجله کند و در 
این هنگام دخترم شروع به غر زدن کرد.سرانجام به ساختمان 
کالس رسیدیم.  در طول کالس سعی کردم دخترم را با اسنک و 
نوشیدنی سرگرم کنم؛ اما دخترم با صدای بلندی گریه می کرد. 
او در حالی که  صورتش از شدت گریه سرخ شده بود، اسنک ها 
را روی زمین ریخت. به دخترم گفتم : می خواهی خداحافظی 
کنیم و برویم؟ او با گریه در حالی که تمــام خوراکی ها را روی 

زمین ریخته بود، گفت: نه!
ما ســاعت پنج عصر به خانه رســیدیم و ذهن من هنوز درگیر 
کارهای زیادی بود که باید انجام مــی دادم . کمک  به تکالیف 
مدرسه، مرتب کردن کیف بچه ها، پختن و خوردن شام، غذا دادن 
به فرزند کوچکم، حمام کردن بچه ها؛ در واقع تا ساعت هفت بعد 
از ظهر بایســتی تمامی این کارها را انجام می دادم تا از ساعت 
خواب بچه ها نگذرد. از فرزند بزرگ ترم خواســتم که به انجام 
تکالیف مدرسه اش که در واقع بخشی از وظایف روزانه او به شمار 
می رفت بپردازد. برنامه هر روز انجام تکالیف مدرســه، خوردن 
شام، حمام کردن ، خاموشی اتاق و سپس رفتن به رختخواب بود.
اما آن روز دخترم نمی خواســت تکالیفش را انجــام دهد و از 
خواسته من با گریه و پافشاری سر پیچی می کرد. فرزند کوچکم 

نیز به گریه افتاد و من دراین میان سردردی شدید گرفته بودم.
اینجا بود که من با خشم و با لحنی خیلی جدی به دخترم  گفتم : 
به تو می گویم تکالیفت را انجام بده.بعد دخترم را تهدید کردم که 
اگر تکالیفش را انجام ندهد عروسک پونی مورد عالقه اش را به 
او نخواهم داد. در این لحظه شام روی اجاق گاز در حال سوختن 
بود، دختر کوچکم غذایش را نمی خورد و دختر بزرگم تمایلی 
به درست کردن اشتباهات تکالیفش نداشت. احساس خستگی 
شــدید می کردم. یک دفعه در نهایت عصبانیت بر سر فرزندم 
داد زدم.دخترم به آرامی گفت: مامان! و من با همان عصبانیت 
پرسیدم: چی می گی؟ گفت: کمی هم خوشحال باش! دخترم 
این را گفت در حالی که ملتمسانه به من نگاه می کرد. من نفس 
عمیقی کشــیدم و کمی صدایم را پایین آوردم. گویی طوفانی 
که ذهن مرا در گیر انجام آن همــه کارعقب افتاده کرده بود، به 
یکباره آرام شد . شانه ها و بدنم دیگر نمی لرزید.پژواک صدای 
آرام و لحن صادقانه و ساده  دخترم در گوشم تکرار می شد.یک 
دفعه فهمیدم که من با بی توجهی تمام سعی کرده ام با رفتاری 
بد و شیوه ای نامناسب به فرزندانم راه و روش غلبه بر اضطراب را 
بیاموزم. در حالی که من پیش از هر چیز بایستی خستگی خود 

را کنترل می کردم.

مواظب رفتارمان با کودکان باشیم

مریم گرجی

عکس روز

دوخط کتاب

و کتــاب روزهــای 
گذشــته آدم را زود 
پیر می کند و جز بینی 
تیرکشیده و چشمان 
حریــص و بی فــروغ، 
باقــی  چیــزی از او 

نمی گذارد ...!
»دیروزهای ما«
ناتالیا گینزبورگ

کتــاب  و  حســاب 
روزهای گذشته آدم 

را زود پیر می کند

پیــر  را  آدم  آنچــه 
بــه  نــگاه  می کنــد 
گذشــته و حســرت 
فرصت های از دست 
رفته اســت. حســاب 

سنگ های ماسه ای نقاشــی شــده از محبوب ترین جاذبه های جزیره ماریا 
هستند. جزیره کوهستانی ماریا واقع در دریای تاسمانی یک پارک ملی پر از 
پرنده، حیوانات و موجودات دریایی است. صخره های نقاشی شده در انتهای 
ســاحل »هوپگروند« قرار دارد. این الگوهای نقاشی شده تحت تاثیر برخورد 
آب های زیرزمینی و نفوذ به سنگ های ماسه ای و ماندن در اکسید آهن به وجود 
می آیند. طرح های قرمز ، نارنجی و زرد از میلیون ها سال پیش روی سنگ ها 
نقش بستند. به غیر از سنگ های نقاشی شده طبیعی بخش دیگری از صخره ها 

به دلیل پاشیده شدن بلورهای نمکی، شکل النه زنبوری پیدا کرده اند.

سنگ های ماسه ای نقاشی شده !

 تولید انواع مواد نانو با کاربردهای پزشــکی روز به روز در حال افزایش است و 
محققان به تازگی موفق به تولید رباتی چهارپا شــده اند که می توان در درون 
بدن به سمت هدف خود حرکت کند. فناوری مورد نیاز برای تولید این ربات در 
دانشگاه پنسیلوانیا ابداع شده و برای این کار از روش هایی پیشرفته در عرصه 
فناوری نانو بهره گرفته شده است. ربات هایی که بدین شیوه تولید شده اند ۷۰ 
میکرون طول داشته و تولید آنها در عرض چند هفته ممکن است. برای تولید 
ربات های یادشده از نوعی ویفر ســیلیکونی فشرده ۱۰۲ میلی متری استفاده 

می شود.

انتقال دارو به بدن با کمک ربات چهار پا!

شهر دایره ای عجیبی به قطر ۲ کیلومتر در همسایگی ایران
شهر بغداد در قرن هشتم به عنوان پایتخت خالفت عباسیان، توسط خلیفه المنصور 
تاسیس شــد. خلیفه المنصور که در آن زمان به تازگی امویان را شکست داده بود، به 
دنبال این بود که پایتخت فرمانروایی خود را داشته باشد. او منطقه ای در حوالی دجله، 
که حدودا ۳۰ کیلومتر با شمال تیسفون، پایتخت ساسانیان فاصله داشت را انتخاب و 
برنامه ریزی برای طراحی و ساخت آن را آغاز کرد. منصور می خواست که بغداد به عنوان 
پایتخت امپراتوری اسالمی تحت فرمانروایی عباســیان، شهری کامل باشد. برای این 
منظور، هزاران معمار، طراح، مساح، نجار، آهنگر و بالغ بر صد هزار کارگر را از سرتاسر 

امپراتوری عباسی گرد هم آورد.  با منجمان و طالع بینان مشورت کرد و بنابر نصیحت آن ها، اولین آجر تشریفاتی را در ۳۰ جوالی ۷۶۲ بنا گذاشت.
شهر اصلی به شکل دایره ای به قطر ۲ کیلومتر طراحی شده بود. این دایره، ادای احترام خلیفه به آموزه های هندسی اقلیدس بود که درباره اش 
مطالعه کرده و آن را تحسین می کرد. بهترین ساختمان های شهر در مرکز آن قرار داشتند، یعنی مسجد بزرگ و قصر دروازه  طالیی که محل سکونت 
خلیفه بود در آنجا قرار داشتند. در اطراف قصر و مسجد یک گردشگاه و یک ساختمان وجود داشت که کسی به جز خلیفه اجازه اسب سواری در آن را 
نداشت. قصر فرزندان خلیفه، خانه های کارکنان دربار و خدمتکاران، آشپزخانه های خلیفه، اصطبل  اسب های گارد سلطنتی و سایر ساختمان های 
اداری در حاشیه  این محوطه  وسیع قرار داشتند. بخش مرکزی هم توسط یک دیوار داخلی محافظت می شد.چارک های مسکونی و ساختمان های 
تجاری در حلقه ای بین دیوار خارجی شهر و دیواره  گرد دفاعی ساخته شده بودند. دیوار بیرونی ۳۰ متر ارتفاع و در پایه ۴۴ متر ضخامت داشت. 
برج ها و باروها روی این دیوار و سنگرها و استحکامات در کناره های آن واقع شده بودند.شــهر توسط دو خیابان عمودا متقاطع که تا دیوارهای 
خارجی محافظت کننده ادامه داشت و به چهار دروازه منتهی می شد، به چهار قسمت تقسیم شده بود. هر کدام از این دروازه ها به سمت یک شهر 
می رفت- بصره، کوفه، خراسان و دمشق - و به خاطر همین به نام آن شهرها نام گذاری شده بودند. دروازه ها به سوی خیابان گشوده می شدند که 

در اطراف دیواره  خارجی شهر قرار داشت. متاسفانه امروزه چیزی از این شهر بزرگ به جا نمانده است. 

وبگردی

گاهی برخی از عروس خانم ها برای خودشــان مهریه های عجیبی را مشخص 
می کنند که از دیگران متمایز باشــند مثل مهریه عروس لردگانی. زوج جوان 
لردگانی دســت به کار شــده اند تا مهریه زیســت محیطی عروس خانم را به 
زادگاه شــان »زاگرس« هدیه کنند. این زوج جوان که خود را در مقابل طبیعت 
زادگاه شان مسئول می دانند، در واپسین روز های ســال و مقارن با هفته منابع 
طبیعی، با انتخاب مهریه ای زیست محیطی ازدواج شان را با کاشت ۶۰۰۰ نهال 

بلوط در کوه های زاگرس به ثبت رساندند.

مهریه عجیب و متفاوت عروس لردگانی

شبکه رادیو »سفر« راه اندازی می شود
شبکه رادیویی »سفر« ویژه ســفرهای نوروزی امروز راه اندازی 
می شــود. این رادیو به مدت یک ماه با مــوج ۵/۹۵ مگاهرتز به 
مسافران نوروزی اطالع رســانی می کند. بنا بر این گزارش، این 
شبکه بیست و چهار ساعته با برنامه زنده به مسافران هشدار ها و 
اطالعات الزم را ارائه می دهد. در رادیو سفر، در شش نوبت چهار 
ساعته شش گروه تخصصی برنامه ســازی می کنند. پویش ملی 
۶۰:۳۰ با هدف تببین راهکارها و بررسی دالیل بروز تصادفات و 
مهم ترین مشکالت مربوط به ســوانح جاده ای با تمرکز بر فاصله 
۳۰کیلومتری شهرها تشکیل شده است تا با اطالع رسانی و تغییر 
رفتار شاهد کاهش حوادث جاده ای در این نقاط باشیم. بر اساس 
آمار موجود، حدود ۶۰ درصد تصادفات منجر به فوت در فاصله ۳۰ 
کیلومتری شهرهای مقصد روی می دهد. این پویش در نظر دارد 
ضمن مطالبه تغییر مبلمان جاده ای در ۳۰ کیلومتری محدوده 
شــهرها، خطرات و دالیل بروز حوادث در این مناطق را متذکر 
شود تا با اطالع رســانی و رفع آنان شاهد کاهش حوادث و تلفات 
باشیم. عواملی همچون خواب آلودگی و نبود تمرکز، رعایت نکردن 
مهندسی استاندارد مبلمان جاده ای، افزایش تردد در۳۰ کیلومتری 
شهر ها و همچنین بی توجهی به ســرعت مناسب؛ از جمله علل 
افزایش تصادف های جاده ای در فاصله ۳۰ کیلومتری شهرهاست.

 پایان مجسمه
»پایان مجســمه«؛ یادداشت های روزانه موســی کیخا از انقالب 
اسالمی مردم کاشان به کوشش هادی لطفی با همکاری دفتر نشر 
معارف به چاپ دوم رسید. این کتاب، اولین جلد از مجموعه تاریخ 
نگاران انقالب اسالمی اســت که جریانات و حاالت مردم کاشان را 
در روزهای انقالب روایت می کند. موسی کیخا )متولد ۱۳۲۸ش( 
نویسنده و روزنامه نگار، پیش از انقالب گزارشگر مبارزات انقالبی 
مردم منطقه کاشــان و آران و بیدگل علیه رژیم ستم شاهی بوده 
و روزنوشت های خود از اتفاقات ســال های پایانی عمر رژیم سابق 
را در این کتاب به رشته تحریر درآورده است. آخرین گزار ش ها از 
این اتفاقات که نماد سقوط رژیم سابق است، سقوط مجسمه های 
شاه سابق ایران در میادین شــهر ها بود که این مجسمه در کاشان 
در میدان ۱۵ خرداد فعلی وجود داشت و در روزهای آخر عمر رژیم 

سابق و منتهی به انقالب توسط مردم سقوط کرد.
»موسی کیخا« درباره کتابش می گوید: پایان مجسمه خاطرات و 
دست نوشته های شخصی من در بحبوحه مبارزات مجاهدت های 
مردم کاشان برای پیروزی انقالب اسالمی از نیمه دوم سال ۵۶ تا 
۲۳ بهمن ماه سال ۵۷ است. از وقتی حرکت های انقالبی در ایران 
آغاز شد شغل کابینت ســازی را رها کرده و به ثبت وقایع مبارزات 

مردمی مشغول شدم.«

 »رجب االصم« ماه برنامه ریزی 
برای یک حرکت مفید

حجت االســالم محمدصادق کفیل معاون آمــوزش، پژوهش و 
فرهنگی بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود )عج( در گفت وگو با 
خبرنگار قرآن و فعالیت های دینی خبرگزاری فارس با بیان اینکه 
ماه رجب،  ماه آماده شدن و میها شــدن عاشقان خداست، بیان 
داشت: باید از خدا بخواهیم برای استفاده بهتر از ماه رجب و شعبان 
بهره ما را بیشتر کند. وی افزود: خدای متعال برای هر زمانی یک 
وقت با فضیلتی را تعیین کرده است، مثال در ایام هفته، فضیلت 
شب و روز جمعه از همه بیشتر است. این به ویژگی ملکوتی زمان ها 
بر می گردد که آثاری بر آن مترتب است، ماه های رجب و شعبان هم 
دارای اینچنین ویژگی هستند. حجت االسالم کفیل ابراز داشت: 
پیامبر )ص( در این روایت می فرماید که »رجب مقدمه رسیدن به 
ماه رمضان است. وقتی مقصد رمضان است، مسیر رجب و شعبان 
می شــود و اگر این مســیر را طی نکنیم به مقصد هم نخواهیم 
رسید«. در واقع اگر کسی در ماه رجب مراقبت و برنامه ریزی نکند، 
به رمضان نمی رسد.وی افزود: در واقع ماه رجب، ماه برنامه ریزی 
برای یک حرکت مفید و موثر است. روزه این ماه، موجب خشنودی 
خداوند است و در این ماه، باید برنامه ریزی زندگی انسان متفاوت 

شود و دقایقی را وقت عشق بازی با خالقش کند.

دیدگاهخبرکتاب

 ایوان کسری 
در عراق

طاق کســری یکی از 
مهم ترین آثار باستانی 
عراق اســت که توسط 
خسرو اول پس از حمله 
به بیزانس در سال ۵۴۰ 

میالدی احداث شد.

اینستاگردی

خانم مجری پیشکسوت در کنار وزیر ارتباطات

  نرگس آبیار
 در حرم امام رضا )ع(

نیما شاهرخ شاهی در نمایی از »دموکراسی در روز روشن«

الهه رضایــی، با انتشــار این عکس در 
صفحه اش نوشت: ۱۸-اسفند۹۷- در 
حاشیه انتخاب برترین های جشنواره 
کودک آنالیــن،در کنار وزیــر جوان 
ومحترم وزارت ارتباطــات و همکاران 

عزیز قاب کودک.

نرگس آبیار با انتشار این عکس نوشت: 
ارادت

نیما شاهرخ شــاهی با انتشار 
ایــن عکــس در صفحه اش 
نوشــت: نوســتالژی... فیلم 
ســینمایی دموکراسی تو روز 
روشــن به کارگردانــی علی 

عطشانی عزیزم ... .

 امیــر کربالیی زاده با انتشــار ایــن عکس در 
صفحه اش نوشت: »از طال بودن پشیمان گشته 
ایم مرحمت فرموده ما را مس کنید« خودرو ساز 
عزیز با تشکر از پیشرفت روز افزون و چشم کور 
کن شما ، لطفا همون پیکان قدیمی رو با همون 
کیفیت و قیافه و شکل به ما بدید واال راضی تریم 
عکس: چند سال پیش سریال شهرک جیم در 

کنار بیژن جان بنفشه خواه.

امیر کربالیی زاده و بیژن بنفشه خواه با تیپ های متفاوت
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