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 بیشترین بودجه ،کمترین رسیدگی 
  خطر مدارس فرسوده استان ؛ نوش دارو بعد از مرگ سهراب نشود 

 به فصل بررسی حداقل حقوق و دستمزدها برای سال آینده رسیدیم؛

زمستاِن کارگری

4
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 کالهبرداری سایبری
 به بهانه فروش اقساطی 

لوازم خانگی

رییس پلیس فتای استان خبر داد:

5

پیشگامی اصفهان در مدیریت پسماندهای 
عادی به پسماندهای بیمارستانی هم رسید؛

زباله های خطرناک در 
نصف جهان مهار می شوند

اصفهان، دومین واریزی 
بودجه را به خزانه دارد

رییس مجمع نمایندگان استان:

7
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برگزاری آیین اختتامیه چهاردهمین جشنواره ملی شیخ بهایی در »سیتی سنتر« اصفهان؛

فرش فناوری زیر پای فناوران ایران پهن شد
برای نخســتین بار در ایران، روز جمعه فرش فناوری )Tech Carpet( در آیین اختتامیه 
چهاردهمین جشنواره ملی فناوری شیخ بهایی در اصفهان پهن شد.چهاردهمین جشنواره 
ملی فن  آفرینی شیخ  بهایی صبح روز پنجشنبه، ششم دی با برگزاری جلسه های داوری طرح های کسب و کار 
و فن آفرینان در محل »سیتی سنتر« اصفهان آغاز به کار کرد. جشنواره ملی شیخ بهایی از سال 83 هر سال از 

سوی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار می شود...
صفحه   3

7

جواد نصری- شهردار  فالورجان

آگهی تجدید مزایده
شهرداری فالورجان براســاس مصوبه شماره 5/922 مورخ 97/09/17 شــورای محترم اسالمی شهر 
فالورجان در نظر دارد زمین واقع در پارکینگ ترمینال مســافربری را جهت سکوی اتوبوسرانی با شرایط 

مشروحه ذیل به متقاضیان واجد شرایط به مدت دوسال شمسی به صورت اجاره واگذار نماید .
1- دویست متر مربع زمین واقع در پارکینگ ترمینال مســافربری جهت سکوی اتوبوسرانی می باشد که 
قیمت پایه اجاره برای سال اول براساس قیمت کارشناســی ماهیانه مبلغ 6/050/000 ریال و برای سال 

دوم با ده درصد افزایش نسبت به سال اول می باشد که باالترین مبلغ پیشنهادی برنده مزایده خواهد بود .
2- شرکت کنندگان باید آخرین قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 

97/10/23 به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل نمایند .
3- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

4- شرکت کنندگان می بایست دارای مجوز از سازمان حمل و نقل و پایانه ها باشند .
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

نوبت اول

9 دی ، روزی که سیل خروش خشم امت علیه 
هتک حرمت کنندگان عاشورا جاری شد

 »حسین«)ع( 
خط قرمز ماست

التهابات هنوز فروکش نکرده بود. داغ اهانت به 
تصویر امام)ره( در مراسم 16 آذر هنوز بر دل 
های عاشقان حضرت روح ا... سنگینی می کرد 
و تازه بود که برخی شبکه های ماهواره ای و 
سایت هاي اینترنتي تاسوعا و عاشورا را هدف 
جدید جریان سبز معرفي کردند. روز عاشورا 
آغاز فروپاشی جریانی بود که گویا نمی دانست 
با اهانت به مقدسات این مردم، نابودی خود 
را جشــن می گیرد و درواقع این خیمه گاه 
حضرت ارباب نیست که آتش می زند، ریشه 

خودش را به آتش می کشد. 
روز 6 دي مــاه 1388نمایش بی ســابقه ای 
از حرمت شــکنی را شــاهد بودیم؛ افرادی 
که به صورت سازماندهی شــده با اخالل در 
عبور و مرور عــزاداران و مردمي که در تردد 
به ســمت مجالس عزاداري بودند، شعارهاي 
انحرافي سردادند.دســت های خــود را باال 
گرفته و سوت و کف می زدند. به چوب، چماق 
و سنگ مسلح شده بودند و به تخریب اموال 
عمومي بویژه شکستن شیشه ها مي پرداختند. 
سطل های زباله را به آتش کشیدند، کیوسک 
نیروی انتظامی را آتــش زدند و کنار حرمت 

شکنی هایشان ایستادند و پایکوبی کردند. 
اقدام به آتش زدن سطل هاي زباله و قرار دادن 
آنها در وسط خیابان کردند، به طوري که دود 

ناشي از آن برخي خیابان ها را فراگرفت...

سرمقاله

زینب ذاکر

ادامه در صفحه  2
فرماندار تیران و کرون می گوید اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان برای بازسازی مدارس فرسوده همکاری نمی کند
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»آنجلینا جولی« در بی بی سی
آنجلینا جولی در مصاحبه با برنامه »امروز«رادیو 
چهار بی بی ســی گفت که ۲۰ سال پیش، چنین 
احتمالی یعنــی ورود به سیاســت را به  کلی رد 
می کرد؛ اما حاال برای هر جا که به او نیاز باشــد 
آماده اســت.جولی در حال حاضر فرستاده ویژه 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل است. 
او در زمینه حفظ محیط زیست و مسائل مربوط 
به پناهندگان و قربانیان خشــونت های جنسی 
فعالیت می کند.این هنرپیشــه سرشــناس، در 
پاسخ به سوال بی بی سی درباره احتمال ورودش 
به عرصه سیاست گفت: فعال ترجیح می دهد در 
این باره ســکوت کند. جولی اما توضیح داد: ۲۰ 
سال پیش به این سوال می خندیدم؛ اما همیشه 
گفته ام هرجا که به من نیاز داشته باشند خواهم 
رفت. نمی دانم که برای سیاست شخص مناسبی 
باشم؛ اما همیشه به شــوخی گفته ام که معلوم 

نیست چه چیزی در آستین دارم.

پوتین، ترامپ را برای ریاست 
جمهوری انتخاب کرده است!

یک مقام ســابق آژانس اطالعات اســرائیل ادعا 
کرده است که روسیه، دونالد ترامپ را انتخاب و او 
را به  عنوان کاندیدای رییس جمهور مطرح کرده 
است، چون مسکو به این نتیجه رسیده بود که او 
بهترین نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
خواهد بود. »تمیر پاردو«، رییس سابق موساد، در 
جریان کنفرانس دیجیتال »مارکر« در اسرائیل،  
در خصوص عملیــات ایذایی در اطالع رســانی 
ربات ها در جریان مبارزات انتخاباتی ســخنرانی 
کرده است. او ادعای حمایت روسیه از ترامپ  در 

انتخابات آتی را مطرح کرده است.

 بازگشایی سفارت کویت
 در سوریه تا دو هفته دیگر

برخی منابع خبری می گویند که دولت کویت بعد 
از بحرین و امارات، ســومین کشور عربی منطقه 
خواهد بود که سفارت خود را در دمشق بازگشایی 
خواهد کرد.پایگاه خبری المصــدر نیوز مدعی 
شد، کویت بین ۱۰ تا ۱۴ روز دیگر، پس از هفت 
سال مجددا سفارت خود را در دمشق راه اندازی 
خواهد کرد. امارات متحده عربی نیز  ۲۷ دسامبر 
سفارت خود را در دمشق بازگشایی کرد. وزارت 
خارجه بحرین نیز با صدور بیانیه ای، ازسرگیری 
فعالیت های ســفارتخانه این کشور در سوریه را 

تایید کرد.
 

شروط ترکیه برای لغو عملیات 
نظامی ترکیه در شمال سوریه

رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه، اعالم 
کرد، اگر »گروه های تروریستی« از شهر منبج در 
شمال سوریه خارج شود، ترکیه در این شهر دیگر 
عملیات نظامی انجام نخواهد داد و در آن کاری 
ندارد.پیش از این، در پی درخواست شبه نظامیان 
کرد موسوم به »نیرو های دموکراتیک سوریه« از 
دولت دمشــق برای محافظت از منبج در مقابل 
عملیات نظامی ترکیه در این شــهر، فرماندهی 
کل ارتش و نیرو های مســلح ســوریه با انتشار 
بیانیه ای، از ورود نیرو های ارتش این کشــور به 
 منبج و برافراشتن پرچم ســوریه در این منطقه 

خبر داد.

تاوان داعشی شدن
وزارت کشــور اســترالیا گفت دولت اســترالیا 
شــهروندی یک مرد را که معتقد اســت یکی از 
مهم ترین افراد نیرویاب گروه تروریستي داعش 
است، سلب کرد. پیتر داتون، وزیر کشور استرالیا 
در بیانیه ای گفت تابعیت نیــل پراکاش، متولد 
ملبورن لغو شده است. پراکاش از زمان بازداشت 
در اکتبــر ۲۰۱6 بعد از خــروج از منطقه تحت 
کنترل داعش، در حال محاکمه شدن در ترکیه 

به خاطر اتهامات تروریستی بوده است.

 عیادت اعضای موتلفه
 از مغز متفکر شورای نگهبان

دبیرکل حزب موتلفه اســالمی به همراه 
تعدادی از اعضای شورای مرکزی این حزب 
 با حضور در یکی از بیمارســتان های قم از 
آیــت ا... مومن، عضــو فقهای شــورای 
نگهبان عیادت کردنــد. در این دیدار که 
فرزندان آیت ا...مومن نیز حضور داشتند، 
محمدنبــی حبیبی با اشــاره بــه جایگاه 
خــاص و ویژگی هــای بارز شــخصیتی 
ایــن فقیــه از درگاه ایــزد متعــال برای 
 ایشــان صحت و عافیت عاجل را مسئلت

 کرد.

جریان سازی رسانه های 
انگلیسی علیه ایران

ســاعاتی پــس از آنکه »جرمــی هانت« 
وزیر خارجه انگلســتان مدعی شد ایران 
تالش می کند از »نازنین زاغری« محکوم 
امنیتی ایرانی-انگلیســی بــه عنوان یک 
»اهــرم دیپلماتیک« اســتفاده کند، یک 
رسانه انگلیسی هم بار دیگر این پرونده را 
به مسئله طلب مالی تهران از لندن مرتبط  
دانست. نشریه »سان« مدعی شده است که 
انگلستان موافقت کرده که در ازای آزادی 
زاغری بدهــی ۴۰۰ میلیــون پوندی اش 
به تهران را بپردازد، امــا اکنون طرفین در 
 مورد میزان بهــره ســاالنه، اختالف نظر

 دارند.
 

رییس هیئت امنای دانشگاه آزاد: 
در ماجرای اخیر، دل 

دانشگاه آزاد به درد آمد
رییس هیئت امنای دانشگاه آزاد گفت: هیچ 
کوتاهی در پیگیری قانونی رســیدگی به 
پرونده جانباختگان حادثه علوم و تحقیقات 
و همچنین رســیدگی به بهبود وضعیت 
مجروحان نخواهد شــد.علی اکبر والیتی 
ادامه داد: این اتفاق بســیار حادثه تلخی 
بود که متاسفانه تعدادی از فرزندان جامعه 
علمی کشور جان باختند.وی  خاطرنشان 
کــرد: این حادثــه تلخ دل همــه اعضای 
خانواده دانشــگاه آزاد را به درد آورد. هیچ 
کوتاهی در پیگیری قانونی رســیدگی به 
پرونده جانباختگان و همچنین رسیدگی 
 بــه بهبود وضعیــت مجروحــان نخواهد 

شد.

واکنش ایران به سفر 
مخفیانه ترامپ به عراق

 بهرام قاســمی، ســخنگوی وزارت امور 
خارج بــا انتقاد از ســفر خــارج از عرف 
دیپلماتیــک رییــس جمهــور آمریکا به 
عــراق، آن را بی احترامی به حاکمیت ملی 
عراق خواند و گفت:ترامــپ  امروز مجبور 
اســت کامال مخفیانه و به عبارتی دزدانه 
و تحــت شــدیدترین تدابیــر حفاظتی-

امنیتی قدم به سرزمین یکی از کشورهای 
منطقه بگــذارد. نیروهای بیگانــه دیر یا 
 زود مجبور به ترک تمــام منطقه خواهند

 شد.

سید حسن خمینی 
یادگار امام )ره(:

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای 
اسالمی ، استیضاح را در شرایط کنونی به صالح کشور 
ندانست و گفت: باید دست از این مسلسل استیضاح 
برداشت و با گفت و گو، سوال و تذکر مسائل را حل 
کرد.حجت االسالم علیرضا سلیمی درباره استیضاح 
وزیران افزود: من در این شرایط استیضاح را به صالح 
کشــور نمی دانم، مگر وضعیت واقعا به جایی برسد 
که ناچار شویم. یک ضرب المثل داریم که می گوید 
آخرین درمان داغ زدن اســت یعنی اســتیضاح آن 
مرحله آخر است که متاسفانه بعضی ها در همان گام 
اول به سراغ استیضاح می روند در حالی که با گفت و 
گو، سوال و تذکر حتما بعضی از مسائل حل می شود.

نماینده مردم محالت گفت: نمی شود که در بحث 
استیضاح احساسی عمل کرد متاســفانه بعضی از 
مسائل ما تابع احساسات شده که این دارد به کشور 
آسیب می زند، باید دست از این مسلسل استیضاح 
برداشت و با گفت و گو مسائل کشــور را حل کرد. 
مردم امروز از نمایندگان مجلس خود رفع مشکالت 

را می خواهند.

 باید دست از مسلسل 
استیضاح برداشت

نماینده مجلس:

کافه سیاست

سرمقاله

نماینده نباید به زور حرف خود را به کرسی بنشاند

پیشنهاد سردبیر:

یادگار امام)ره( با تاکیــد بر اینکه زیربنای یک 
جامعه احساس رضایت مردم است، گفت: باید 
قواعد رفتار انسان ها و علل سقوط و ثبوت را به 
دست بیاوریم و در زندگی رعایت کنیم و اال هیچ 
تضمینی وجود ندارد که مــا بمانیم و دیگران 
بروند. اگر قواعد را رعایــت نکنید، عرصه را از 
شما می گیرند.سید حسن خمینی ادامه داد: 
در زبان ائمه)علیهم السالم(، »ظلم« به عنوان 
مشکل اصلی جوامع عنوان شده است.  احساس 
رضایت مردم از اصول جامعه است. مردم به هر 
ترتیبی باید احســاس رضایت کنند و تحمیل 
جایی در جامعه نداشته باشــد. همانگونه که 
قرآن خطاب به پیامبر)ص( با آن شأن و منزلت 
می فرماید، »اگر تندخو بودی مردم از اطراف 
تو پراکنده می شــدند«. باید از روزی ترسید 
 که جایگاه ها به هم بریــزد و نقش ها دگرگون

 شود.

زیربنای یک جامعه احساس 
رضایت مردم است

حجت االسالم شیخ 
رییس فراکسیون احزاب و تشکل های مدنی:

 سفیر ایران در بغداد در جمع تعدادی از دانشجویان 
و فعاالن رســانه ای عراق در بغداد گفت که جمهوری 
اسالمی ایران به محض اعالم پیروزی بر داعش و پایان 
تهدید تروریســتی در عراق، تمامی مشاوران نظامی 
خود را از این کشور بیرون کشیده و همه آنها به ایران 
بازگشته اند.این دیپلمات ارشــد کشورمان ادامه داد: 
برخالف جمهوری اسالمی ایران، آمریکا به رغم پایان 
داعش، همچنان نیروهای خود را در منطقه حفظ کرده 
و به جای اعالم پایان ماموریت نظامی نیروهایش، در 
برخی مناطق در حال تقویت پایــگاه و پادگان های 
نظامی اش و ایجاد مواضع جدید است.سفیر ایران در 
عراق در پاسخ به سوال یکی از فعاالن رسانه ای عراق در 
خصوص علل خروج نظامیان آمریکا از سوریه تصریح 
کرد: خروج نظامیان آمریکا از سوریه را باید در چارچوب 
سیاست راهبردی واشــنگتن در منطقه ارزیابی کرد. 
مسجدی ادامه داد: سیاست راهبردی آمریکا در منطقه، 
ایجاد بی ثباتی و بحران در منطقه است و به همین دلیل 
با هر تالشی که منجر به صلح و آرامش در منطقه شود، 

کارشکنی می کند.

بازگشت همه مستشاران 
نظامی ایران از عراق

سفیر ایران در بغداد خبر داد:

رییس فراکسیون احزاب و تشــکل های مدنی 
مجلس با بیان ایــن که امیدواریــم نمایندگان 
مجلس، منافع ملی را اولویت اول خود قرار داده و 
پیگیری مشکالت مناطق خود را در اولویت بعدی 
در نظــر بگیرند، گفت: اگر مــردم هم مطالباتی 
دارند، نماینده باید مردم را توجیه کند نه این که 
صرف درخواست مردم، به مجلس فشار بیاورد و 
اقدامی که از نگاه کارشناسان اشتباه است را با زور 
به کرسی بنشاند. در بسیاری از موارد نمایندگانی 
که این طرح هــا را به مرحله اجرا می رســانند، 
وجدان شان ناراحت اســت زیرا می دانند کاری 
که انجام می دهند اشتباه است؛ اما به خاطر فشار 
مردم آن طرح را به ســرانجام می رسانند. حجت 
االســالم شــیخ اضافه  کرد: این روحیه اشتباه 
اســت و امیدوارم با طرح هایی که برای استانی 
شدن انتخابات در دســت بررسی است، فعالیت 

نمایندگان معطوف به مسائل ملی باشد.

نماینده نباید به زور حرف 
خود را به کرسی بنشاند

پیشخوان

بین الملل

نماینده رییس جمهور روسیه در امور غرب آســیا با استقبال از 
تصمیم کشورهای عربی برای احیای روابط با سوریه، گفت: این 
کشورها دریافته اند که قطع رابطه با دمشق تصمیم غیرسازنده ای 
بوده است.»میخائیل بوگدانوف« نماینده رییس جمهور روسیه در 
امور غرب آسیا با استقبال از احیای روابط شماری از کشورهای 
عربی با سوریه، گفت: این کشــورها دریافته اند که قطع رابطه با 

دمشق تصمیم درستی نبوده است.
وی که در مسکو با شبکه »بلومبرگ« مصاحبه می کرد، در پاسخ 
به سوالی در مورد بازگشایی سفارت چند کشور عربی در دمشق، 
گفت: »بســیاری از کشــورهای عربی دریافته اند که آن تصمیم 
فکرنشده و حتی غیرسازنده بوده است.« سال ۲۰۱۱ پس از آغاز 
بحران در سوریه، شماری از کشورهای عربی به رهبری عربستان 

سعودی، ســفارت خود در ســوریه را تعطیل کردند، همچنین 
کرسی سوریه در اتحادیه عرب هم از دولت این کشور سلب شد.

حتی ترکیه نیز که از حامیان سرسخت گروه های مسلح مخالف 
دولت سوریه است، ماه گذشــته اعالم کرد در صورتی که »بشار 
اسد« رییس جمهور سوریه در یک »انتخابات دموکراتیک« پیروز 

شود، رابطه با وی را بررسی می کند.

واکنش مسکو به احیای روابط اعراب با دمشق:
 فهمیدند که قطع رابطه غیرسازنده است

 همه آنچه کــه مردم باید 
درباره بسته حمایتی بدانند 

انتقاد تند یک روزنامه از تخصیص بودجه به حوزه های علمیه
روزنامه جمهوری اسالمی با انتقاد از تخصیص بودجه دولتی به حوزه های علمیه نوشت: تاکید مکرر امام 
 خمینی)ره( و مراجع تقلید بر ضرورت استقالل حوزه های علمیه به همین نکته نظر دارد. تردیدی نیست 
که حوزه علمیه و نهادهای مرتبط با آن فقط در صورتی می توانند استقالل خود را حفظ کنند که با بودجه 
خودشان که داوطلبانه توسط مردم تامین می شود ارتزاق کنند و بودجه دولتی، آنها را وابسته، تابع و قابل 
انعطاف و تغییر در برابر سیاست های دولت و حاکمیت بار می آورد و این خطر بزرگی برای رجال دین است. 
خطر بزرگ تر این است که با وابسته شدن حوزه های علمیه به بودجه های دولتی، ارتباط مردم با حوزه ها 
به تدریج قطع می شود و روزی فرا خواهد رسید که مردم احساس می کنند ضرورتی ندارد به حوزه های 
علمیه و نهادهای دینی کمک مالی کنند. در چنان وضعیتی پشتوانه مردمی هزارساله حوزه های علمیه 

از بین می رود و فلسفه وجودی خود را از دست می دهد.

طعنه »کیهان« به خروج آمریکا از سوریه
جدیدترین ستون طنز گفت وشنود در روزنامه کیهان به خروج آمریکا از سوریه و سفر بی سروصدای ترامپ به عراق 
اختصاص یافت.کیهان نوشت: یادت هست که آمریکایی ها بعد از حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ چه قمپزهایی در 
می کردند و رجز می خواندند که عراق را فتح کرده اند و زمزمه می کردند که بعد از عراق نوبت ایران اســت؟!گفتم: 
متحدان اروپایی و منطقه ای آمریکا هم چه کف و سوتی می زدند و از خوشحالی هلهله می کردند! گفت: حاال کارشان 
به جایی رسیده که ترامپ، شبانه و مخفیانه وارد عراق می شود، در بغداد راهش نمی دهند و هیچ یک از مقامات عراقی 
حاضر به مالقات با او نمی شوند.گفت: ترامپ با عصبانیت و حسرت گفته است؛ ۷ تریلیون دالر هزینه کردیم و آن همه 
کشته دادیم ولی حاال باید مخفیانه و تحت شرایط سخت امنیتی وارد عراق بشویم!گفتم: خب، مردم عراق دارند انتقام 
می گیرند. روباهه زیر درخت با موبایلش شماره می گرفت ولی خط نمی داد، زاغی از باالی درخت گفت:بندازش باال 
اینجا خط میده! روباه موبایلشو  انداخت باال و زاغ گفت: این به جای اون قالب پنیری که کالس دوم بودم ازم دزدیدی!«

چهره ها

 توییــت عجیــب برادر 
محسن

مبانی فتنه بزرگ

امام جمعه دادستان نیست

پس از فوت آیت ا... شاهرودی، رییس مجمع 
تشخیص مصلحت نظام گمانه زنی ها در مورد 
جایگزین بعدی او همچنان ادامه دارد. هر چند  
برخی از اعضای این مجمع از جمله محمد جواد 
ایروانی گفته اند که تا زمان ابالغ حکم رهبری 
در مورد انتصاب ریاست این سازمان آیت ا... 
موحدی کرمانی جلسات را اداره می کند؛ اما 
به نظر نمی رسد آیت ا... کرمانی گزینه جدی 
جانشینی آیت ا...شاهرودی باشد به خصوص 
اینکه ایشــان  نیز از وضعیت جسمانی خوبی 

برخوردار نیست. 
صندلی ریاست مجمع تشخیص مصلحت در حالی 
طی دو ســال اخیر بارها میان برخی از بزرگ ترین 
چهره های سیاسی کشــور از جمله آیت ا... جنتی، 
شــاهرودی و موحدی کرمانی دست به دست شده 
است که با فوت رییس رسمی این نهاد عمال یکی از 
مهم ترین رئوس تصمیم گیری در کشور بدون رییس 
به کار خود ادامه می دهد. از سوی دیگر بررسی برخی 
از جنجالی ترین لوایح مورد اختالف میان شــورای 
نگهبان و مجلس شورای اســالمی موسوم به لوایح 
چهارگانه در این مجمع و فشــار دولت برای تعیین 
تکلیف آن ضرورت تعیین ریاست این نهاد را بیشتر 
کرده است؛ اما اینکه چه کســی و با چه پیشینه ای 
بر این صندلی تکیه خواهد زد تا ابالغ حکم رهبری 
نامعلوم خواهد بود. در قانون اساســی هیچ ویژگی 
خاصی برای ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام 
ذکر نشــده و این موضوع به نظر مقام معظم رهبری 
واگذار شده است. با این حال اما ریاست این جایگاه به 
سبب حضور جمعی از شیوخ، بزرگان نظام و مسئوالن 
باسابقه کشــور در مجمع، علی القاعده باید به کسی 

واگذار شود که به لحاظ شیخوخیت، ریش سفیدی 
و سوابق مســئولیت ها، امتیازاتی نسبت به سایرین 
داشته باشــد. هر چند از برخی از چهره ها به عنوان 
جانشــین آینده آیت ا... شــاهرودی بیشتر نام برده 
می شــود از جمله آملی الریجانی ریاست فعلی قوه 
قضائیه که تا چند ماه دیگر دوران ریاســتش بر قوه 
قضائیه پایان خواهد یافت به خصوص اینکه در هفته 
های اخیر گمانه زنی ها در مورد جانشین وی و انتخاب 
ابراهیم رییسی، تولیت آستان قدس رضوی به ریاست 

قوه قضائیه هم نام برده می شود. در شرایط حساس 
کنونی، نقش ریاست مجمع تشخیص مصلحت می 
تواند بسیار تعیین کننده باشد به خصوص اینکه دو 
چهره قبلی ریاســت در این نهاد هر دو از چهره های 
میانه رو و اعتدالی در کشور به حساب آمده و همواره 
به نوعی توازن قوا میان اختالفات دولت و مجلس را 
مدیریت کرده اند. فضای آرام و بدون تنش در این نهاد 
در حالی که از تمامی جناح ها و گروه های سیاســی 
اعضایی در این مجمع حاضر بوده اند نشان می دهد 

که دو رییس قبلی به خوبی توانســته اند  با  مواضع 
اعتدالی در بررسی لوایح و طرح ها و چانه زنی با سایر 
قوا از جمله مجلس شورای اسالمی همواره بررسی و 
تایید موضوعات مختلف را فراهم کرده اند.  حاال باید 
دید که سرنوشت کرسی ریاست مجمع به کجا کشیده 
خواهد شد؛ جایگاهی که نیازمند چهره ای است که 
هم توان رایزنی و چانه زنی بــا نهادها و جریان های 
مختلف سیاسی را داشته باشد و هم فضای مجمع را از 

تعصبات جناحی و سیاسی دور نگاه دارد. 

علیرضا کریمیان صندلی مجمع در انتظار چه کسی است؟

9 دی ، روزی که سیل خروش خشم امت 
علیه هتک حرمت کنندگان عاشورا 

جاری شد
 »حسین«)ع(

 خط قرمز ماست
ادامه از صفحه اول 

...تصاویر نشان می داد این عده که بهانه شان 
تقلب در انتخابات ریاســت جمهوری سال 
88 بود، در حاشــیه میــدان ولیعصر)عج( 
تهران پرچم هاي مقدس یــا زهرا)س( و یا 

حسین)ع( را هم به آتش کشیدند. 
دیدن تصاویر و فیلم ها، قلب مان را پاره پاره 
کرد. خبر هتک حرمت روز عاشورا به گوش 
عاشــقان امام غریب رســید و این بار دیگر 
ســکوت و کوتاه آمدن و مهلت دادن جایز 
نبود. خروش خشم امت بود که جاری شد. 
بی حرمتی به عاشــورا، آتشی بود بر باروتی 
که چندین ماه متراکم شده بود. نتیجه این 
انفجار خیره کننده، ۹ دی بود؛ حماسه ای 
که نشــان داد ما در این کشــور اختالفات 
سیاسی داریم، بر سر همین اختالفات بر سر 
و کله هم می زنیم، گاهی حتی مسئوالن هم 
با الفاظ تند همدیگر را خطاب قرارمی دهند، 
مشکالت هم زیاد داریم، گالیه ها زیاد است، 
اما بر سر اعتقادات و ارزش های اسالمی مان 
با کســی تعارف و شــوخی نداریــم. امام 

حسین)ع( خط قرمز ماست . 
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زمستان هر ســال، فصل بررســی حداقل حقوق 
و دستمزدها برای سال آینده اســت. سه گروه از 
نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در این فصل 
جلسات مکرر برگزار می کنند تا به توافقی مرضی 
االطراف برسند و البته معموال در پایان، نه کارگران 
راضی می شوند و نه کارفرمایان.مطابق ماده ۴۱ قانون 
کار، هر ساله شورای عالی کار موظف است که  با توجه 
به نرخ تورم و با در نظر گرفتن مســائل و مشکالت 
شرکت ها و وضعیت معیشت کارگران در مورد نرخ 
افزایش حداقل دستمزد کارگران  تصمیم گیری کند.

معیار افزایش حداقل دســتمزد براساس نرخ تورم 
اعالم  شده توســط بانک مرکزی و با نرخ تورم سبد 
مصرفی متوسط خانوار کارگری  که کاالهای مصرفی و 
عمده را در بردارد، است.در جلسات شورای عالی  کار 
نمایندگان کارگران،کارفرمایان و دولت با درصدی 
مشــخص موافقت  می کنند و به صورت بخشنامه 
سالیانه تهیه و تصویب می شود و با امضای وزیر کار در 
اختیار افراد، شرکت ها و سازمان هایی که تابع قانون 
کار هستند، قرار می گیرد .هیچ شرکتی و هیچ کار 
فرمایی نمی تواند کمتر از حداقل دستمزد اعالم شده 
در این بخشنامه  با رعایت موازین قانونی به کارگران 

خود حقوق پرداخت کند.

جشنواره ملی فوالد؛ قدمی برای حمایت از تولید ملی
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

راهداری

معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و 
حمل ونقل جاده ای استان خبرداد:

ثبت ساالنه ۲۷۰ میلیون تردد در 
محورهای مواصالتی اصفهان

معاون حمل ونقــل اداره کل راهداری و حمل 
ونقل جاده ای اســتان اصفهــان بابیان اینکه 
به طور متوســط در ســال ۲۷۰ میلیون تردد 
در محورهای مواصالتی اســتان اصفهان ثبت 
می شــود، گفت: ۱۱ درصد از کل بار کشــور 
 توســط ناوگان حمل ونقل اســتان اصفهان

 جابه جا می شود.

  معاون حمل ونقــل اداره کل راهداری و حمل 
ونقل جاده ای اســتان اصفهــان در همایش 
»پدافند غیرعامل صنعت حمل ونقل اســتان 
اصفهان« با اشاره به نقش ویژه استان اصفهان 
در حمل ونقل بار و مسافر در کشور، اظهار کرد: 
روزانه ۱۰ تا ۱۲ هزار بارنامه در اســتان صادر 
می شود و حدود ۱۱ درصد از بار کشور توسط 
رانندگان اصفهانی به اقصی نقاط کشور حمل 

می شود.
علیرضا جعفری با اشاره به اینکه ساالنه حدود 
۱۵ میلیون مسافر از اســتان اصفهان به سایر 
نقاط کشــور ســفر می کنند، افزود:  موقعیت 
اســتراتژیک و جغرافیایــی، تمرکز واحدهای 
صنعتی و کشــاورزی، اســتان اصفهان را به 
کریدور حمل ونقل بارو مســافر کشور تبدیل 

کرده است. 

بازار

روغن مخصوص 
سرخ کردنی

مدیرکل امور بین الملل وزارت کار:
 اعزام نیروی کار ماهر ایرانی

 به عراق
مدیرکل امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی گفت: اعزام نیــروی کار ماهر ایرانی به 
عراق و آموزش های فنی و حرفه ای دو حوزه مهم 

همکاری با عراق است.
علی حســین شــهریور در نشست آشــنایی با 
ظرفیت های اقتصــادی عراق با توجــه به بازار 
گسترده و در دسترس عراق، خواستار برنامه ریزی 
برای حضور بلند مدت فعاالن اقتصادی در بازار 
این کشور شد و اظهار کرد: در همین راستا کمیته 
عراق در دفتر امور بین الملل تشــکیل و در حال 
برنامه ریزی و پیگیری تحقق این هدف اســت. 
وی افزود: اعزام نیــروی کار ماهر ایرانی به عراق 
و آموزش های فنی و حرفــه ای از دو حوزه مهم 

همکاری با عراق است.
شهریور، با اشاره به اینکه بازار عراق برای تولیدات 
کشــاورزی، صنعتی و معدنی ما فرصت بســیار 
بزرگی اســت، گفت: بخش تعاونی، شرکت ها و 
هلدینگ ها باید سهم مناســبی از بازار، تجارت 
و بازسازی عراق را داشته باشــند.مدیرکل امور 
بین الملل وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی با 
بیان اینکه عراق ســودآورترین شریک تجاری 
ایران اســت، تاکید کرد: برای ادامــه تجارت به 
عراق باید وارد مرحله جدید یعنی سرمایه گذاری 

مشترک با این کشور شد.

 قیمت هر شانه تخم مرغ
 اعالم شد

قیمــت مصوب هر شــانه تخم مــرغ داخلی در 
میادین و بازار های میوه و تره بار اعالم شد.

قیمت تخم مــرغ طی دو هفته گذشــته، در دو 
مرحله در مجموع به طور میانگین به میزان ۱۷ 
درصد کاهش داشته و این در شرایطی است که بر 
اساس گزارش بانک مرکزی، در این بازه زمانی، 
قیمت تخم مرغ در میادیــن و بازار های میوه و 
تره بار از میانگین قیمت سطح شهر، ۲۵ درصد 

پایین تر بوده است.
قیمــت مصوب هر شــانه تخم مــرغ داخلی در 
میادین و بازار های میوه و تره بار به صورت بسته 
بندی ۳۰ عددی بــا وزن ۱۶۰۰ تا ۱۷۰۰ گرمی 
۱۳۹۰۰ تومان، بــا وزن ۱۷۰۱ تا ۱۸۰۰ گرمی 
۱۴۹۰۰ تومان و بــا وزن ۱۸۰۱ تا ۱۹۰۰ گرمی 
۱۵۹۰۰ تومان اســت و قیمت تخم مرغ داخلی 
غیر بســته بندی ۳۰ عددی نیز هر شانه ۱۸۰۰ 

گرمی ۱۴۹۰۰ تومان تعیین شده است.

 ثبت نام 3 میلیون نفر 
برای دریافت کارت سوخت

ســخنگوی شــرکت ملــی پاالیــش و پخش 
فرآورده هــای نفتی گفت: از ابتــدای طرح ثبت 
نام کار هوشمند ســوخت تا روز شنبه اول دی 
ماه در مجموع ۳ میلیون نفر برای دریافت کارت 

هوشمند سوخت المثنی ثبت نام کردند.
به نقل از وزارت نفت، ســخنگوی شــرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی با اشــاره به 
اینکه از ابتدای طرح ثبت نام کار هوشمند سوخت 
تا روز شنبه اول دی ماه در مجموع ۳ میلیون نفر 
برای دریافت کارت هوشمند ســوخت المثنی 
ثبت نام کردند، گفت: از این تعــداد ۲ میلیون و 
۴۰۰ هزار نفر در سامانه ثبت نام کرده اند و ثبت نام 
۵۰۹ هزار نفر نیز از طریــق مراجعه حضوری به 

دفاتر پلیس به عالوه ۱۰ بوده است.

آماری از ایرانیانی که خارج از 
کشور یارانه می گیرند

رییس هیئت تفحــص از ســازمان هدفمندی 
یارانه ها گفت: دولــت، ماهانه به ۶ الی ۷ میلیون 

ایرانی خارج از کشور یارانه پرداخت می کند.
جبار کوچکی نژاد، رییس هیئت تحقیق و تفحص 
از هدفمندی یارانه ها، بــا بیان اینکه دولت طبق 
قانون باید یارانه نقدی دهک های باالی جامعه را 
حذف کند، اظهار داشت: متاسفانه دولت تاکنون 
به دالیل مختلف حاضر به اجرای این قانون نشده 
است.  وی با بیان اینکه طبق قانون باید حدود ۲۰ 
میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی حذف شوند، 
افزود: دولت با عدم حذف دهک های باال خالف 
قانون عمل کرده اســت.  وی اضافــه کرد: طبق 
آمار، دولــت، ماهانه به ۶ الــی ۷ میلیون ایرانی 
خارج از کشور نیز یارانه پرداخت می کند؛ این در 
صورتی اســت که طبق قانون یارانه این افراد نیز 

باید قطع شود. 

بهار مدل الماس مقدار 
1800 میلی لیتر

 14,300
تومان

شفاف اویال مقدار 
2000 میلی لیتر

 15,900
تومان

فامیال سری فارنهایت 
حجم 2500 میلی لیتر

 18,000
تومان

زمستاِن کارگری
 به فصل بررسی حداقل حقوق و دستمزدها برای سال آینده رسیدیم؛

با اســتفاده از اپلیکیشن ریالو، 
می توانید در هر نقطه از شهر، کسب 
و کارهای مشترک را مشاهده کنید 
و پرداخت خود را با سهولت و ایمن 
انجام دهیــد. ضمنا، می توانید در 
تاکسی و سایر سرویس های حمل و 
نقل خصوصی از آن جهت پرداخت 
کرایه استفاده کنید. برای پرداخت 
و دریافت وجه بدون نیاز به شماره 
کارت بانکی و یا شماره تلفن همراه 
نیز می توانید روی »ریالو« حساب 

کنید. 

ریالو

شن مالی
معرفی اپلیکی

امیرعلی مرآتی

برای نخستین بار در ایران، روز جمعه فرش فناوری 
)Tech Carpet( در آیین اختتامیه چهاردهمین 

جشنواره ملی فناوری شیخ بهایی در اصفهان پهن شد.
چهاردهمین جشــنواره ملی فن  آفرینی شــیخ  بهایــی صبح روز 
پنجشنبه، ششم دی با برگزاری جلسه های داوری طرح های کسب 
و کار و فن آفرینان در محل »سیتی سنتر« اصفهان آغاز به کار کرد. 
جشنواره ملی شیخ بهایی از سال ۸۳ هر سال از سوی شهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان برگزار می شود. آیین اختتامیه این جشنواره جمعه 
شــب با معرفی برترین های بخش های مختلف در سیتی سنتر این 
شهر پایان یافت. در این برنامه که در سیتی سنتر اصفهان برگزار شد، 
۲۰ تن از فن آفرینان برتر کشور، تجربه ها و دستاوردهای خود را در 
جمع رسانه ها، مردم و مسئوالن حاضر بیان کردند و از طراحان کسب 
و کار دانشجویی و آزاد، فرصت های سرمایه گذاری، فن آفرینان اعم از 

شرکت های نوپا، رشد یافته و تاثیر اجتماعی تجلیل شد.
در بخش المپیاد دانشــجویی طراحان کســب و کار، فریبرز عزیزی 
رتبه اول، فاطمه ســقطچی رتبه دوم و مهناز برشوری رتبه سوم را 

از آن خود کردند.
همچنین در بخش آزاد طراحان کســب و کار، علی زین العابدینی 

هزاره، مهری روشنی و محمد عبداله بیگی به ترتیب رتبه های اول 
تا سوم را کسب کردند.

منوچهر بهزادی با ارائه طرح جذب شــیرآبه های ناشی از زباله های 
شهری و صنعتی تنها جایزه بخش فرصت های سرمایه گذاری را به 
دست آورد و هیئت داوران در این بخش طرح های محمدرضا آقایا و 

مهری روشنی را شایسته تقدیر دانست.
داوران در بخش فن آفرینان چهاردهمین جشــنواره شیخ بهایی در 
قسمت شرکت های نوپا، مهدی ترابیان اصفهانی از شرکت »آژمان 

صنعت پژوهان نامدار اسپادانا« را حائز رتبه نخست، شهرام نصرتی 
از شــرکت »پدید فناوران هوشــمند کهربا«حائز رتبــه دوم و علی 
رحمان پور از شرکت »راهبراران اینترنت اشیا« را رتبه سوم معرفی 
کرد. همچنین در همین بخش در قسمت شــرکت های رشد یافته 
»امیر فرشــچی« از شــرکت »آریوژن فارمد« رتبه نخست، »فرید 
نجات بخش آزادانی« از شــرکت »مهیار صنعت سپاهان« و »سعید 
زکایی« از شرکت »پارسا پلیمر شریف« به صورت مشترک رتبه دوم و 
»سعید وحید نحوی« از »شرکت مهندسی ارتباطی پیام برداز« رتبه 

سوم را از آن خود کرد. 
در قسمت شرکت های تاثیر اجتماعی نیز »ســعید سامانی مجد« 
از »شرکت بهین آب زاینده رود« و »محمدرضا آقایا« از »شرکت با 

سالم«شایسته دریافت لوح زرین جشنواره شناخته شدند.
در این آیین همچنیــن تک جایزه ویــژه ۵۰۰ میلیون ریالی بخش 
فناوری صنعت ســاز به »ســعید زکایی« از شــرکت »پارسا پلیمر 

شریف« تعلق گرفت.
همچنین بنیاد برکت، شرکت شــتاب دهنده اکسل، شرکت فیروزه، 
شرکت پندار و شرکت پندار نیز در این جشنواره با اهدای جوایز نقدی 

از ۶ طرح این جشنواره تجلیل کردند.

فارس: با اعمال تحریم هــای ظالمانه اخیر ایــن فرصت برای این 
شرکت ها پیش آمده تا در فضایی آرام تر فعالیت خود را ادامه داده و 
شرکت های بزرگ نیز با رغبت بیشتری به تامین نیاز خود از داخل 
بپردازند. از دیگر ســو جهش های نرخ ارز نیز مزید بر علت شده تا 
صرفه اســتفاده از تجهیزات داخلی نســبت به تجهیزات وارداتی 

فزونی یابد.
رییس انجمن تولیدکنندگان فوالد  در همین باره اظهار کرد: تولید 
فوالد در ایران و احداث کارخانه های فوالدی از صفر تا صد در داخل 
انجام می شود و فوالدسازان ایرانی هم در بخش دانش فنی و هم در 

بخش ساخت تجهیزات به خودکفایی رسیده اند.
بهرام ســبحانی یادآور شد: شــرکت های زیادی در عرصه احداث 
کارخانه های فوالدی و ساخت تجهیزات آن در حال فعالیت هستند 

و نیاز بود تا این محصوالت به خوبی به فوالدســازان معرفی شوند 
تا هم ارتباط بهتری بین این دو بخش از صنعت ایجاد شــود و هم 
اینکه شرکت های بومی کوچک و متوسط موجود، از پشتیبانی مالی 

فوالدسازان برخوردار شوند و تولید ملی حمایت شود.
وی اعالم داشت: بر این اســاس، برگزاری نمایشــگاه و جشنواره 

ملی فوالد در دســتور کار انجمن تولیدکنندگان فوالد قرار گرفت 
و هدف این جشنواره، این است که شــرکت ها و تامین کنندگانی 
که در توسعه و پشتیبانی صنعت فوالد نقش داشته اند نظیر تامین 
کنندگان تجهیزات و تامین کنندگان مواد مصرفی، امکانات خود را 

در معرض نمایش بگذارند.
سبحانی از ایجاد یک بانک اطالعاتی برای صنعت فوالد خبر داد و 
گفت: این بانک اطالعاتی به روند تامین و توزیع تجهیزات و خدمات 
حوزه فوالد کمک خواهد کرد و گامی برای نزدیک کردن بخش های 

مختلف این صنعت به یکدیگر است.
رییس انجمن تولیدکنندگان فوالد تاکید کــرد: ظرف داخلی در 
بخش تامین قطعات تجهیزات بسیار عظیم است و تولیدکنندگان 

باید از این ظرفیت استفاده کنند.

جشنواره ملی فوالد؛ قدمی برای حمایت از تولید ملی

برگزاری آیین اختتامیه چهاردهمین جشنواره ملی شیخ بهایی در »سیتی سنتر« اصفهان؛
فرش فناوری زیر پای فناوران ایران پهن شد

چالشی که تمام نمی شود
از همــان اولین جلســه تعییــن حداقل 
دســتمزد کارگری، بحث و چالش فراوان 
بر سر این موضوع وجود داشته و همچنان 
داســتان ادامه دارد. در جلسه اول تعیین 
حداقل دســتمزد در ســال ۸۲،نماینده 
کارگری افزایــش  ۳۰ درصــد در حداقل 
دستمزد را مطرح کرد، درحالی که نماینده 
کارفرمایان  پیشنهاد ۱۵ درصد و نماینده 
دولت ۱۷ درصد را ارائه کردند، هیچ کدام از 
طرفین مذاکره نیز حاضر به تغییر پیشنهاد 
خود نشده و جلســه بدون نتیجه  به پایان 
رسید. استدالل کارگری برای افزایش ۳۰ 
درصد حداقــل دســتمزد، افزایش حجم 
نقدینگــی بــه میــزان ۴۵ درصد،به طور 
متوســط افزایــش ۳۰ درصــد قیمت در 
کاالهای عمده مصرفی،تضعیف ارزش پولی 
ملی و عدم توان  پرداخت عنوان شد. کمی 
بعد، دو طرف به نرخ ۲۶ درصد افزایش برای 
حداقل  دستمزد و ۱۷/۵ درصد برای توسط 
دســتمزد کارگری به توافق رسیدند.ولی  
پس از این جلسه،کانون عالی کارفرمایان 
انتخابات جدید خود را انجام داده  و هیئت 
 مدیره جدیــد توافق قبلی را به رســمیت
 نشناختند.سرانجام در ۲۲ درصد افزایش 
حداقل  دســتمزد و ۱۶/۷۵ درصد افزایش 
برای ســایر ســطوح دســتمزد به توافق 
رســیدند. به هر حال کارفرمایان هم خود 
را به اندازه کارگران محق دانسته و در مقابل 
کارگران مقاومت کــرده و می خواهند مزد 
براســاس بهره وری تعیین شود و بر همین 
اساس است که هرســال شاهد کشمکش 
های کارگــر و کارفرما برســر این موضوع 

هستیم.

دولت حق ندارد کارگر و کارفرما را 
قربانی کند

»عصر ایران« در همین باره می نویسد: به 
نظر می رسد حال که فصل بررسی بودجه 
است، می توان به این گزاره ها فکر کرد: به 
اندازه ای که قرار است حقوق و دستمزد 
افزایش یابــد، دولت بــه کارگران تحت 
پوشــش تامین اجتماعی، بن کاال بدهد. 
با این کار، کارمندان بخش خصوصی می 
توانند بخشی از نیازمندهای های ماهانه 
مانند اقالم غذایی را به رایگان دریافت کرده 
و حقوق دریافتی را صرف دیگر مایحتاج 
خود کنند؛ یا معــادل افزایش حقوق، از 
میــزان مالیات یا حق بیمــه کارفرمایان 
بکاهــد و نظایر این ها.البته شــاید گفته 
شــود که دولت از کجا بیاورد؟ این اتفاقا 
سوالی است که باید درباره بخش خصوصی 
پرســید که از کجا افزایش دستمزدها را 
بیاورد و پرداخت کند؟ آن هم در شرایطی 
که درآمدها کاهشی شــده و حتی بقای 
 اصل بنگاه های بخش خصوصی زیر سوال

 است.
دولت باید هزینه تصمیمــات کالنی که 
برای کشور گرفته می شــود را بپردازد و 
حق نــدارد بخــش خصوصــی - اعم از 
کارگران و کارفرمایان - را قربانی کند. اگر 
دولت بخواهد مشکالت مالی را به بخش 
خصوصی منتقل کند، در ســال ۱۳۹۸، 
فروپاشی گسترده بخش خصوصی به ویژه 
در میان شرکت های متوسط و کوچک را 
شــاهد خواهیم بود و این یعنی زلزله در 
اقتصاد، ســونامی بیکاری و بحران های 

فراگیر ناشی از آن.

سال سخت مالی
امسال این وضعیت، حساس تر خواهد بود. علت اش نیز کامال مشخص 
 است: از یک طرف هزینه ای زندگی به حدی باال رفته است که کارگران

 نمی توانند با دستمزدهای کنونی معیشت شان را اداره کنند و از طرف 
دیگر، درآمدهای بخش خصوصی نه تنهــا افزایش نیافته بلکه روندی 
کاهشی به خود گرفته اســت لذا کارآفرینان نیز عمال قادر به افزایش 
دستمزدها نیستند.در صورت افزایش دســتمزدها، یک اتفاق به طور 
قطع فراگیر خواهد شــد: بنگاه های بخش خصوصی مجبور می شوند 
نیروهای خود را تعدیل کنند تا بتوانند موجودی و درآمد خود را بین 
حقوق گیرندگان باقی مانده تقسیم کنند.به بیان دیگر، افزایش سطح 
حقوق و دستمزدها، به طور ملموســی بیکاری را افزایش خواهد داد و 

این یعنی نقض غرض به زیان کارگران.

هزینه های زندگی به طور سرسام آوری باال رفته است و کارگران نیز 
واقعا نمی توانند بین دخل و خرج خود تناسبی حتی نسبی برقرار کنند. 
در چنین شرایطی نمی شــود که دولت برای کارمندان خود افزایش 
حقوق ۲۰ درصدی تعریف کند )که آن هم کافی نیســت( ولی برای 

کارمندان بخش خصوصی چاره ای نیندیشد.
اثر تحریم ها به بخش خصوصی دیرتر از بخش دولتی می رســد ولی 
اثرات آن در بخش خصوصی مخرب تر است، بخش خصوصی پشتوانه 
سرمایه، درآمد و رانت دولتی را ندارد. شرکت ملی نفت ایران یا توانیر 
و ... تعطیل نمی شوند ولی شرکت های بخش خصوصی طرف قرارداد 
آنها، حتی با عدم وصول مطالبات مربوط به یک قرارداد نیز ممکن است 

ورشکسته شوند و کارکنان شان بیکار.
همین حاال هم بسیاری از شرکت های خصوصی و از جمله روزنامه ها 

مجبور به تعدیل و اخراج نیروهای خود شده اند و نیروهای بیکار زیادی 
روی دست دولت مانده است. تحریم ها کم کم اثر خود را بیش از پیش 
و به طور ملموس تری می گذارد، این تحریم ها از شرکت های دولتی 
رد می شود و به خصوصی ها می رسد. در چنان وضعیتی، الزام بخش 
خصوصی به افزایش دستمزدها و حق بیمه، به معنای تحمیل هزینه 
بیشتر است بر شرکت هایی که درآمدهایشان کمتر شده است.نتیجه 
چنین وضعیتی نیز انتقال مشــکل بر ضعیف ترین حلقه این زنجیره ، 
یعنی کارگران است. در بین کارگران نیز هر چه کارگری مهارت کمتری 
داشته باشد، احتمال اخراجش بیشتر خواهد بود و شانس این که بتواند 
کاری پیدا کند، کمتر. بنابراین وقوع بحران های اقتصادی، اجتماعی و 
حتی امنیتی با انبوهی از کارگران بیکاری که چیزی برای از دست دادن 

ندارند، دور از ذهن نخواهد بود.
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شاید تلخ ترین خبر روزهای اخیر، 
ســوختن چهاردختربچه در آتش 
گرفتن چراغ نفتی در یک پیش دبستانی در استان 
سیستان و بلوچستان بود. چهار بچه پرپر شدند و در 
آتش سوختند تا باز هم یک خبر تلخ در رأس اخبار 
داغ و سیاه قرا ر بگیرد و چندصباحی همگی متاثر 
شویم و انواع و اقسام پیام های تسلیت را به اشتراک 
بگذاریم و پروفایل هایمان مشکی شود و مسئوالن 
هم ابراز تاسف و تاثر کنند و جامعه از آوار شدن دیوار 
و سقف این مدارس بر سر دانش  آموزان متاثر شود 
و بعد هم مثل همیشه، این خبر همچون اخبار تلخ 

قبلی آرشیو می شود.
»ایمنا« در همین باره گزارشــی تهیــه کرده و به 
معضل مدارس فرسوده در استان اصفهان و به طور 
خاص شهرستان »تیران و کرون« پرداخته است. در 
این گزارش آمده است: متاسفانه تعداد مدارسی که 
»درِ آهنین  و فرسوده آنها گواه سر درون شان است« 
در استان اصفهان کم نیست. نمونه های بسیار آن 
را می توان در شهرستان تیران وکرون مشاهده کرد 
که بی توجهی های گذشــته نســبت به بازسازی، 
مقاوم سازی و یا احداث مدارس، امروز چالش های 

این حوزه را دو چندان کرده  است.
بیــش از ۱۱ هزار دانــش آموز و یک هــزار معلم 
روزانه در بیش از یکصد آموزشــگاه در شهرستان 
تیران وکرون در حال فعالیت هستند که ۶۰ درصد 
از این مدارس فرسوده و ۶ باب آن تخریبی است به 
طوری که حکم تخریب آن ها صادر شــده و برای 

اصالح و نوسازی باید هرچه سریع تر اقدام شود.
۵۰۰ نفر دانش آموز در این ۶مدرســه تخریبی در 
حال تحصیل هستند که بی توجهی به مقاوم سازی 
و نوسازی این مراکز آموزشی هر لحظه جان کودکان 
و نوجوانان مشغول به تحصیل و همچنین معلمان 

آن ها را تهدید می کند.
وقتی با دانش آموزان و خانواده های آن ها صحبت 
می کنیم، نابســامانی وضعیت مدرسه برای آن ها 
خوشایند نیست و ابراز امیدواری و انگیزه تحصیل 

در آن ها دیده نمی شود.
در سال های گذشــته که درآمدهای کشور قابلیت 

رفع چالش هــای مدارس 
این شهرســتان را داشته 
اقدامی صــورت نگرفته و 
امروز در شــرایط سخت 
اقتصادی، مــردم و دولت 
با مشــکالت فرسودگی و 
تخریبی بودن مدارس روبه 
رو هستند و امروز نیز اگر 

تدبیری برای جبران این مشکالت نشود شاید خیلی 
زود برای جمع کردن آوار بی تدبیری دیر شود.

لزوم  تســهیل قوانین برای نوســازی و 
مقاوم سازی مدارس 

ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف آباد و تیران و 
کرون در مجلس شــورای اســالمی با بیان اینکه 
باید شرایط ســخت اقتصادی کشور تسهیل شود، 
می گوید: سازمان های نظارتی نباید با قوانین دست 
و پاگیر مانــع از انجام اقدامات موثر ســازمان های 

اداری شوند.
وی می افزاید: آمــوزش و پرورش باید فرصت برای 
اصالح مــدارس و تبدیــل به احســن کالس ها و 
زمین های خود را داشته باشــد و با فروش امالکی 
 که در دســت دارد، مــدارس را مقاوم ســازی و یا

 نوسازی کند.
نماینده مردم نجف آباد و 
تیران و کرون در مجلس 
شورای اسالمی تصریح 
می کنــد: بــرای بهبود 
فضای آموزشی نیازمند 
مســئوالن  همــکاری 
دســتگاه های نظارتی و 
اجرایی هســتیم تا با بهره گیری از فضاهای مازاد 
آموزشی سرمایه گذاری در بخش های دیگر را برای 

جبران نیاز خود انجام دهد.
اداره کل نوسازی مدارس اصفهان برای 

بازسازی مدارس فرسوده همکاری نمی کند
مجید حججی، فرماندار تیران وکرون با بیان اینکه 
مقاوم سازی و بازسازی مدارس فرسوده باید توسط 
اداره کل نوسازی انجام شود، اظهار می کند: آمادگی 
خیران و امکانات مورد نیاز در شهرستان برای رفع 
این چالش فراهم شده، اما اداره کل نوسازی مدارس 
اســتان اصفهان برای بازســازی مدارس فرسوده 

همکاری نمی کند.
وی تصریح می کند: تصمیم ســازی بــرای اجرای 
طرح های آموزش و پرورش بر اساس قانون به عهده 

شــورای آموزش وپرورش قرار دارد که اجرای این 
تصمیم ها نیز الزام دارد و نباید اداره کل نوســازی  
مدارس در اجرای مصوبات شــورای شهرســتانی 

خللی ایجاد کند.
فرماندار تیران وکرون با بیان اینکه باید از ظرفیت 
شوراهای اسالمی شهر و روســتا برای رفع چالش 
مدارس استفاده  کرد، ادامه می دهد: اماکن فرسوده 
آموزش و پرورش با همکاری خیران و مســئوالن 
محلی بازسازی می شــود و در این خصوص اداره 

کل نوسازی نیز باید همکاری کند.
وی با بیان اینکه ایجاد خلل در اجرای تصمیم های 
شورای آموزش و پرورش شهرستان ها خالف قانون 
اســت، اضافه می کند: اداره کل نوسازی مسئولیت 
مشکالت مدارس را باید بپذیرد و در صورت ایجاد 
خلل در مصوبــات در هنگام بروز حادثــه نیز باید 

پاسخگو باشد.
کمک هفت میلیــارد ریالی به آموزش و 

پرورش
روح الــه حیــدری، مدیــر آمــوزش و پــرورش 
تیران وکرون با اشاره به نقش خیران در رفع نیازهای 
مدارس این منطقه خاطرنشان  می کند: در سال های 
گذشــته خیران و خانواده ها هفت میلیارد ریال به 

مدارس این شهرستان کمک کرده اند.
وی می افزاید: کمبود فضای آموزشی و فرسودگی 
برخی از مدارس از مشــکالت آمــوزش و پرورش 
شهرســتان تیران و کرون اســت که اگر همکاری 
انجمن اولیا و مربیان و خیران با آموزش و پرورش 
وجود نداشت در ســال تحصیلی جدید کمبود ۲۰ 

مدرسه جبران نمی شد.
مدیر آمــوزش و پــرورش تیران و کــرون با بیان 
اینکه باید هم افزایی در بین مســئوالن استانی و 
شهرســتانی برای رفع چنیــن چالش هایی ایجاد 
شــود، تصریح کرد: تفرقه و اختالفــات برای رفع 
چنین مشکلی کارساز نیست و باید مردم، خانواده 
 دانش آموزان، مسئوالن محلی و اداره کل نوسازی 
کمک کنند. آن هم در شــرایطی کــه آموزش و 
پرورش استان سهم بســیار قابل توجهی از بودجه 

دارد. 

 بی توجهی به مقاوم سازی و 
نوسازی این مراکز آموزشی هر 
لحظه جان کودکان و نوجوانان 
مشغول به تحصیل و همچنین 
معلمان آن ها را تهدید می کند

حصر وراثت
10/49  آقای حســین کاظمی دارای شناسنامه شماره 4 به شــرح دادخواست به کالسه  
536/97 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان رضوانه دهقانی جزنی به شناسنامه 247 در تاریخ 97/7/26 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت  به 1- رحمت اله کاظمی 
فرزند حسن به شماره شناسنامه 5 فرزند متوفی 2- حسین کاظمی فرزند حسن به شماره 
 شناسنامه 4 فرزند متوفی 3- فاطمه کاظمی فرزند حسن به شــماره شناسنامه 1 فرزند

 متوفی می باشــد و به جز نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواســت مزبــور را در یک مرتبه آگهی مــی نماید تا هر کســی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین آگهــی ظرف یک ماه 
به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 327309 شــعبه اول 
 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان نطنز )مجتمع شــماره یــک( )153 کلمه، 

1 کادر(
اجراييه

10/50 شماره اجراییه:9710423734100141  شماره پرونده:9709983734100300 
شماره بایگانی شعبه:970304  بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9709973734100698 محكوم علیهما 1- امین آگاهی فرزند روح ا... 
2- رقیه آگاهی کشــه فرزند عبدالحمید 3- علی آگاهی فرزند روح ا... 4- اقدس آگاهی 
فرزند عبدالحمید 5- نرگس آگاهــی فرزند روح ا... 6- کوروش آگاهــی فرزند روح ا... 
7- ملوک آگاهی کشه فرزند عبدالحمید همگی به نشانی مجهول المكان محكومند به : 
1- حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند رسمی پالک 120 اصلی به میزان چهار 
دانگ و نیم مشاع از ششدانگ آن و نیز سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 119 اصلی 
بخش 11 حوزه ثبتی نطنز واقع در کشه به نسبت ســهم االرث آنها از ماترک مرحوم بی 
بی آگاهی 2- پرداخت مبلغ 3/513/670 ریال بابت خسارت دادرسی 3- پرداخت هزینه 
اجرایی در حق دولت ) رعایت تبصره 2 ماده 306 الزامی اســت(. مشخصات محكوم له: 
نصرت اله آگاهی فرزند میرزا عبدالحمید به نشانی استان تهران شهرستان تهران خیابان 
ولنجک خیابان شانزدهم بن بست دیدار پالک 4 واحد 2، محكوم علیه مكلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام 
مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالــی معرفی کند که اجرا حكم و 
استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم 
له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محكوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجرای حكم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می 
شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 

محكومیت مالی 1394(. م الف: 327119 شــعبه دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان نطنز )482 کلمه، 5 کادر(

حصر وراثت
10/53  خانم عزت قنبری ازان اخاری دارای شناســنامه شماره 3  به شرح دادخواست به 
کالسه 619/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان علی براتی  به شناسنامه 36 در تاریخ 92/2/31 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- جواد براتی آبگرمی، ش.ش 125، 
ت.ت 1362/2/8 فرزند پسر 2- محمد براتی آبگرمی، ش.ش 128، ت.ت 1362/10/15 
فرزند پسر 3- رضا براتی آبگرمی، ش.ش 88، ت.ت 1362/3/17 فرزند پسر 4- یوسف 
براتی آبگرمی، ش.ش 410، ت.ت 1366/3/11 فرزند پســر 5- زهــرا براتی آبگرمی، 
ش.ش 1373، ت.ت 1358/6/27 فرزند دختر 6- ســمیرا براتی آبگرمی، ش.ش 574، 
ت.ت 1367/2/8 فرزند دختر 7- پروانه اکبری عسگرانی، ش.ش 15، ت.ت 1344/1/12 
همسر 8- عزت قنبری ازان اخاری، ش.ش 3، ت.ت 1344/1/12 همسر اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 329206 کاظمی رئیس شعبه شورای حل 

اختالف بخش کرون )186 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/54  آقای ســید رسول موســوی دارای شناسنامه شــماره 1080139273  به شرح 
دادخواست به کالسه 495/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان سید محمود موسوی  به شناسنامه 25 در تاریخ 1351  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- سید احمد 
موسوی دره بیدی، ش.ش 16، ت.ت 1318/3/5 فرزند پســر 2- سید موسی موسوی، 
ش.ش 6، ت.ت 1325/1/4 فرزند پســر 3- ســید حسین موســوی، ش.ش 6 ، ت.ت 
1332/1/1 فرزند پسر 4- شهربانو موســوی دره بیدی، ش.ش 10، ت.ت 1338/3/15 
فرزند دختر 5- شیرین السادات موسوی دره بیدی، ش.ش 20، ت.ت 1335/7/12 فرزند 
دختر 6- فاطمه موســوی دره بیدی، ش.ش 11، ت.ت 1338/3/15 فرزند دختر 7- ماه 
بس عابدی گنهرانی، ش.ش 310، ت.ت 1300/12/11 همسر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 329242 کاظمی رئیس شعبه شورای حل اختالف 

بخش کرون )184 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/55  آقای ســید رسول موســوی دارای شناسنامه شــماره 1080139273  به شرح 
دادخواست به کالســه 494/97 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان سید احمد موســوی دره بیدی  به شناسنامه 16 در تاریخ 
92/1/31  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- سید رسول موسوی، ش.ش 1080139273، ت.ت 69/3/8 فرزند  2- سید 
کمال موسوی، ش.ش 8، ت.ت 1347/4/1 فرزند پسر 3- سید جالل موسوی دره بیدی، 
ش.ش 725 ، ت.ت 1355/1/2 فرزند پسر 4- سید مرتضی موسوی، ش.ش 962 ، ت.ت 
1359/4/17 فرزند پسر 5- سید مهدی موسوی، ش.ش 1012، ت.ت 1363/6/27 فرزند 
پسر 6- سید ضیاء موســوی، ش.ش 10، ت.ت  56/1/1 فرزند پسر 7- طوبی موسوی، 
ش.ش 5499871507، ت.ت 1362/1/1 فرزند 8- زهرا موسوی، ش.ش 757، ت.ت 
1350/9/9 فرزند 9- سادات موســوی دره بیدی، ش.ش 9، ت.ت 56/1/1 فرزند دختر 
10- جمیله عابدی، ش.ش 1، ت.ت 1329/2/2 همسر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 329255 کاظمی رئیس شعبه شورای حل اختالف بخش کرون 

)207 کلمه، 2 کادر(
مزايده

10/68 شماره: 445/95-97/10/4 اجرای احكام  حقوقی شورای حل اختالف اردستان 
در نظر دارد در اجرای مفاد اجراییه در پرونده کالسه 445/95 مدنی که به موجب آن آقای 
امید جاللی فرزند هوشنگ محكوم اند به پرداخت محكوم به به مبلغ 686/633/500 ریال 
بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرســی و تاخیر تادیه و پرداخت مبلغ 7/750/000 
ریال نیم عشر هزینه اجرا در حق صندوق دولت در حق آقای محمدرضا امیر شفیعی فرزند 
اکبر و با توجه به توقیف پالک ثبتی به شماره 1/12529 لذا پالک ثبتی را از طریق مزایده 
به فروش میرساند: فروش تمامی شــش دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه اول تفكیكی 
شماره 12529 از 1 اصلی مفروزی و مجزی از 6911 فرعی از 1 اصلی به مساحت 134/03 
متر مربع با ایوان به مساحت 15/73 متر مربع فضای راه پله مشاعی 9/20 متر مربع فضای 
حیاط مشاعی به مساحت 104/51 متر مربع در طبقه همكف از یک ساختمان دو طبقه با 
قدرالسهم از عرصه و مشاعات و مشــترکات با قدمت باالی 30 سال ارزیابی شده توسط 
کارشناس رسمی به مبلغ 1/056/961/000 ریال ضمنا حسب استعالم صورت گرفته ملک 
مذکور در رهن بانک ملی اردستان می باشــد حسب اعالم بانک 795/000/000 ریال تا 
تاریخ 97/7/22 بابت تعهدات مستقیم بدهكار می باشد که انتقال سند منوط به فک رهن 
است. متقاضیان خرید می توانند تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده مال معرفی شده را مالحظه 
نمایند در روز مزایده در جلســه مزایده حضور یابند مال فوق به شخصی واگذار می گردد 
که باالترین پیشــنهاد را ارائه نماید برنده مزایده باید کل بها مورد مزایده را فی المجلس 
به قسمت اجرا تســلیم نماید. تاریخ مزایده: 97/10/29 مكان مزایده: واحد اجرای احكام 
حقوقی دادگستری اردستان. م الف: 330647 اجرای احكام حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف اردستان )287 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای )اصالحی(

10/70 کالسه 198/95 مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شوراهای حل اختالف تیران، 
خواهان: محمد عرب پور فرزند احمد به نشــانی رضوانشهر منطقه صنعتی فاز 1 خ پشت 
اتحادیه سنگبری ســروش با وکالت جعفر چرغان به نشــانی نجف آباد خ امام چهار راه 
شــهرداری جنب بانک ملی مجتمع نخل طبقه 2 واحد 2 ، خواندگان: 1- شهال محسنی 
به نشانی تهران اقدســیه خ فیروز بخش کوی باســتان با وکالت محمد حسن شاهی به 
نشانی تیران جنب تامین اجتماعی 2- آرش کریمی به نشانی مجهول المكان، خواسته: 
محكومیت تضامنــی خواندگان به پرداخت مبلــغ 100/000/000 ریال به انضمام کلیه 
خسارات قانونی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله و تامین خواسته، گردشكار: به تاریخ 
97/6/20 پرونده 198/95 در وقت فوق العاده تحت نظر است مالحظه می گردد اشتباه رخ 
داده از موارد سهوالقلم است فلذا با عنایت به مراتب یاد شده با اعالن ختم دادرسی به شرح 
ذیل مبادرت به صدور و انشــا رای اصالحی می نماید. رای اصالحی: در خصوص اشتباه 
موجود در دادنامه شماره 326 مورخ 96/6/4 و 327 مورخ 96/6/4 نظر به حدوث اشتباه و 
عدم ذکر محكومیت تضامنی خواندگان و عدم ذکر محكومیت غیابی خوانده ردیف دوم 
آقای آرش کریمی، لذا حكم به محكومیت تضامنی خوانــدگان به پرداخت مبلغ یكصد 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/150/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
تمبر الصاقی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک، 
صادر و اعالم می گردد ضمنا محكومیت خوانده ردیــف دوم غیابی که ظرف مهلت 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظر 
خواهی در محاکم  عمومی حقوقی تیران اســت. لذا در دادنامه یاد شــده مستند به ماده 

309 قانون آیین دادرسی مدنی رفع اشتباه می گردد و تسلیم دادنامه اصلی بدون دادنامه 
اصالحی ممنوع و فاقد اعتبار است.  م الف:329192 شعبه سوم حقوقی شورای حل 

اختالف تیران و کرون )307 کلمه، 3 کادر(
ابالغ دادخواست وضمائم

10/73 بدینوسیله به آقاي نوراله قاسم پور دهاقاني فرزند حسین 2- کامران ترابي شمس 
آبادي فرزند حســن فعاًل مجهول المــكان ابالغ مي گرددکه خواهان کمال یوســفیان 
فرزند حیدرعلي به نشاني شــهرضا خ 45 متري فرعي 46 شــمالي پ 4 دادخواستي به 
خواســته الزام به انتقال رسمي پژو به شــماره انتظامي 783 ي 91 ایران 23 به این شورا 
 تسلیم  که  بكالســه 97 / 635 ش6 ح  ثبت و وقت رســیدگي براي روز پنجشنبه مورخ 
 18/ 11/ 97  ســاعت 11 صبح تعیین گردیده اینک حســب درخواســت خواهان و به 
تجویزمــاده 73 ق 0 آ 0 د 0 م مراتب یک نوبــت دریكي از جراید کثیراالنتشــار آگهي 
مي شــودتا ازتاریخ انتشــارظرف یک ماه بامراجعه به دبیرخانه شــوراي حل اختالف 
شماره 6 حقوقي شــهرضا حاضرشــویدواگربعداً احتیاج به نشــرآگهي باشد یک نوبت 
منتشرخواهدشدومدت آن ده روزخواهد بود. م الف: 331933 رئیس دبیرخانه شوراي 

حل اختالف شماره 6 حقوقي شهرضا )147 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

10/71 شماره آگهی: 9710463734600001 شماره پرونده: 9709983735100259 
شــماره بایگانی پرونده: 970660 نظر به اینكه در پرونده به شماره 970660 این شعبه 
آقای امان اله وفایی فرزند عبداله به اتهام ســرقت موتور سیكلت حسب شكایت آقایان 
داود احسانی و علیرضا ابوالقاسم ولوجردی تحت تعقیب قرار گرفته و کیفرخواست صادر 
گردیده اســت و با عنایت به معلوم نبودن محل اقامت متهم و عدم دسترســی به وی در 
اجرای مقررات ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا در روز 
دوشــنبه مورخ 1397/11/15 ســاعت 10/30 جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه 
 حاضر گردید در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. 
)آدرس: شهرستان نطنز خیابان دولت ساختمان دادگستری( م الف: 331930 شعبه 

101 دادگاه کیفری دو شهر نطنز ) جزایی سابق( )128 کلمه، 1 کادر(
فقدان سند مالکيت

10/67 شــماره نامه:  139785602033000703-1397/10/03  نظر به اینكه ســند 
مالكیت یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یكباب خانه پالک ثبتی 772  فرعی از 53-  
اصلی واقع در کوی افوشــته جزء  بخش 9 حوزه ثبتی نطنز ذیل ثبت 4179 صفحه 346 
دفتر 27  به نام آقای سید تقی میرمحمد فرزند ســید هاشم ثبت و  صادر و تسلیم گردیده 
است، سپس به موجب سند قطعی 15740 مورخ 1331/06/20 دفترخانه اسناد رسمی 7  
نطنز تمامی نیم دانگ مشاع از مالكیت خود را به دیگری انتقال نموده است سپس نامبرده 
با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده: 139721702033003323-1397/10/02 به 
انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره: 65592 الی 65594-

1397/09/26 به گواهی دفترخانه 7 نطنز رسیده است مدعی هستند که سند مالكیت آن به 
علت اسباب کشی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالكیت ملک فوق 
را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت  
در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا 
وجود سند مالكیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالكیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالكیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
اســت اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالكیت 
 یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالكیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 331197 عباسعلی عمرانی رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز)260 کلمه، 3 کادر(

سمیرم نیازمند اجرای طرح های آبخیزداری است

پیشنهاد سردبیر:

بیشترین بودجه ،کمترین رسیدگی 
 خطر مدارس فرسوده استان ؛ نوش دارو بعد از مرگ سهراب نشود

اخبار

شهردار خمینی شهر:
50 میلیارد ریال صرف بازسازی 

ناوگان اتوبوسرانی می شود
شهردار خمینی  شهر گفت:  خمینی شهر
این نهاد ســاالنه مبلغ ۵۰ میلیارد ریال برای 
بازســازی ناوگان اتوبوســرانی این شهرستان 

هزینه می کند.
علی اصغر حاج حیدری با بیان این که در شرایط 
فعلی مجبور به پرداخت هزینه  های خدماتی 
و حمایت از سازمان  های تابعه هستیم، افزود: 
اکنون 3۰ طرح توســط شــهرداری در حال 
اجراست.وی اظهارداشت: همچنین به همت 
شورای شهر برنامه چهار ساله عدالت اجتماعی 
در محله های مختلف برنامه  ریزی  شــده و در 
دست اجراست.وی یادآور شد: عملیات عمرانی 
احداث میدان بزرگ منطقه کارگاهی دوشاخ به 
وسعت7۰ هزار متر اجرا شد و عملیات آسفالت 
این میدان با بیش از ۱۶ میلیارد ریال به  عنوان 
یکی از مهم ترین طرح  ها محســوب می شود.

شهردار خمینی  شهر خاطرنشــان کرد: همه 
مشکالت با بودجه و پول حل نمی  شود و اکنون 
که کشــور درگیر جنگ اقتصادی اســت می 
طلبد مسئوالن مدیریت جهادی را در دستور 

کار خود قرار دهند.

 دستگیری سارق احشام
 در نطنز

فرمانده انتظامی شهرســتان  نطنز
نطنز گفت: یکی دیگر از ســارقان احشــام در 
شهرستان نطنز دســتگیر شد.مرتضی هادیان 
اظهار کرد: با تالش مامــوران نیروی انتظامی 
شهرســتان نطنز و همکاری مردم، یک سارق 
دیگر احشام دستگیر شد.وی افزود: از آنجایی 
که اخیرا ســرقت احشــام در شهرستان نطنز 
افزایش یافته بود، موضوع بــه صورت ویژه در 
دســتور کار قرار گرفــت و از همیــن رو همه 
تالش ها برای دســتگیری ســارق یا سارقان 
احشام آغاز شد.فرمانده انتظامی نطنز گفت: با 
تدبیر اندیشیده شده و برنامه ریزی و هوشیاری 
ماموران انتظامی، ســارق احشــام در یکی از 
شهرســتان های هم جوار شناسایی و دستگیر 
شد.وی تصریح کرد: سارق پس از دستگیری در 
بازجویی هــا اعتــراف کــرد کــه در یکی از 
روستاهای شهر نطنز اقدام به سرقت ۱۴ رأس 

احشام کرده است.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران 
شهرستان اردستان:

امسال پرونده ساماندهی گلزار 
شهدای اردستان بسته می شود

رییس بنیــاد شــهید و امور  اردستان
ایثارگران شهرســتان اردســتان گفت: امسال 
پرونده ساماندهی گلزار شهدای شهرستان بسته 
خواهد شد.ماشــاا... حمامیان اظهــار کرد: در 
اردستان تعداد ۵۴ گلزار شهید وجود دارد که ۴ 
گلزار شــهید در شــهرهای اردســتان، زواره و 
روســتاهای تل آباد، تلک آباد هنوز ســاماندهی 
نشده است. رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران 
اردستان با بیان اینکه تعداد 3۱8 مزار شهید در 
شهرســتان وجود دارد، افزود: سرانه ای که بنیاد 
شهید برای ساماندهی مزار هر شهید پیش بینی 
کرده شــش میلیــون تومان اســت کــه برای 
ساماندهی و بازسازی این قبور مبلغ چهار میلیارد 
و ۲۰۰ میلیون ریال اعتبار نیازاســت .حمامیان 
گفت: در گذشته ســاماندهی و مرمت گلزارهای 
شــهدا با شــهرداری ها بود که به دالیل کمبود 

اعتبار در حال حاضر انجام نمی دهند. 

رییس اداره منابع طبیعی سمیرم:
سمیرم نیازمند اجرای 

طرح های آبخیزداری است
رییــس اداره منابــع طبیعی  سمیرم
ســمیرم گفت: اجرای طرح هــای آبخیزداری و 
آبخوان داری این شهرستان را از بحران خشکسالی 
و خالی شدن سفره های آب زیر زمینی نجات می 
دهد.عزت اله مرادی بر ضــرورت تخصیص ۱۲۰ 
میلیارد ریــال اعتبار مصوب اجــرای طرح های 
آبخیزداری این شهرســتان تاکید و اضافه کرد : با 
وجــود ادامــه خشکســالی، تغییــر اقلیــم و 
توپوگرافی)نقشه برداری از موقعیت طبیعی( زمین 
در ســمیرم، بهترین کار اجرای این طرح در نقاط 
مستعد است. وی خاطرنشــان کرد : در یک دهه 
گذشــته ۱۱ حوضه آبخیز با صرف ۵۰۰ میلیارد 
ریال اعتبار در این شهرستان اجرایی و مطالعه ۱8 

حوضه جدید نیز انجام شد که آماده اجراست. 

با مسئوالن
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»بازی« زمانی مختص کودکان بود ،گاهی در ســنین 
نوجوانی و جوانی برخی از ورزش ها جنبه ســرگرمی 
و بازی پیدا می کــرد؛ اما چند دهه ای اســت با ورود 
کامپیوترها به زندگی شــهری بازی هــم وارد دنیای 
بزرگســاالن شــده اســت و اکنون دنیای بازی های 
کامپیوتری به یک صنعت بزرگ و مدرن مبدل شده که 
ساالنه میلیاردها دالر درآمد دارد و با میلیون ها کاربر در 
سراسر جهان از جنسیت ها و ملیت های مختلف یکی از 
پولسازترین رشته های کامپیوتری در دنیاست. ایران از 
جمله کشورهایی است که کاربران زیادی در آن روزانه از 
بازی های کامپیوتری استفاده می کنند . طبق یافته های 
گزارش نمای باز سال ۱۳۹7 از جمعیت ۸۱ میلیون نفره 
کشور ایران از هر ۱۰۰ ایرانی ۳۵ نفر بازیکن هستند؛ به 
این ترتیب ۲۸ میلیون بازیکن در ایران وجود دارد. از این 
تعداد 6۵درصد مرد و ۳۵درصد زن هستند. بازیکنان 
ایرانی ســلیقه  خود را شــناخته اند و بیشتر بازی های 
انتخابی شان در چند ژانر به خصوص خالصه شده است. 
بازیکنــان ایرانی، به ترتیب بازی هایی در ســبک های 
معمایی، سکوبازی/دونده، آرکید، رانندگی و ورزشی را 
بیش از سایر ژانرها بازی کرده اند.درصورت نگاه دقیق تر 
نیز سه بازی پرطرفدار سال ۹6 در بین ایرانی ها به ترتیب، 
کلش آو کلنز، باقلوا و کلش رویال هســتند. البته این 
رده بندی درصورت جداسازی بازیکنان زن و مرد از هم، 
کمی متفاوت خواهد بود؛ سه بازی برتر در بین مردان، 

کلش آو کلز، کلش رویال و باقلوا هستند.
خوب، بد، زشت بازی های رایانه ای

تقریبا تا پیش از خودکشــی چندین نفر بر اثر بازی 
جنجالی» نهنگ آبی« در ایران و سایر نقاط دنیا کسی 
خطرات این بازی ها را جدی نمی گرفت، در واقع خوب 
و بد بازی های رایانه ای دو روی یک ســکه هستند. 
اگرچه جذابیت این بازی ها می تواند تاثیر خوبی در 
دنیای سرگرمی و باال بردن قدرت تمرکز و خالقیت 
در بازیکنان داشته باشد؛ اما از ســوی دیگر توجه به 
رده های ســنی و نوع بازی ها و حتی خطر اعتیاد به 
فضای آن از جمله مواردی است که قادر است تاثیرات 
مخربی روی افراد درگیر در آن داشته باشد. بر اساس 
آماری که چندی پیش از سوی مدیرعامل بنیاد ملی 
بازی های رایانه ای ارائه شده است، در میان بازیکنان 
ایرانی ۴7 درصد اصال به رده بندی سنی بازی ها توجه 
ندارند، ۲۹ درصد تاحدودی توجه می کنند و ۲۴ درصد 
توجه زیادی به رده بندی سنی بازی  های رایانه ای دارند. 
نگاهی به بازی هــای پر طرفدار در ایران نشــان می 

دهد اغلب آنها مانند بازی کلش و PES جزو پر خطر 
ترین و اعتیاد آورترین بازی های رایانه ای در دنیا قرار 
دارند. ریسک در دنیای این بازی ها به حدی است که 
نظارت های شدیدی بر روی کودکان زیر دوازده سال 
در مورد انجام این بازی در اروپا اعمال می شود؛ اما به 
نظر نمی رسد در ایران این مسئله جدی گرفته شود. 
خطر بازی های رایانه ای به خصوص با وارد شدن بازی 
های کامپیوتری به موبایل ها شدت بیشتری هم گرفته 
اســت به خصوص آنکه به دلیل بیشتر شدن فضای 
تنهایی افراد تمایل و اعتیاد زیادتری هم نسبت به این 
بازی ها ایجاد شده است؛ اما روی دیگر خطر در دنیای 
بازی های کامپیوتری این است که بر اساس آمار طی 
سه سال اخیر رده سنی بازیگران دو سال کاهش داشته 
و از ۲۱ به ۱۹ سال رسیده و نبود نظارت ها و همچنین 
ناشناخته بودن برخی از بازی های نوظهور می تواند 
به صورت مستقیم سالمت روانی و جسمی بازیکنان 
را در معرض خطر قرار دهد. با وجــود  معایب باال اما 
کارشناسان معتقدند در اغلب موارد در مورد بازی های 
رایانه ای سیاه نمایی می شود. محمد کفاش یعقوبی، 
رییس انجمن بازی ها و ورزش های الکترونیک اصفهان 
با بیان اینکه بازی های رایانــه ای موجب چاقی، کم 
تحرکی، انزوا طلبی و تنبلی ذهن نمی شود، اظهار کرد: 
تحقیقات بسیار گسترده ای در دانشگاه های معتبر دنیا 

در خصوص فواید بازی های رایانه ای، انجام داده  اند. 
اگر فرد به صورت اصولی بازی ها را دنبال کند ازفوایدی 
مانند تقویت قدرت تصمیم گیری، تقویت توان بینایی، 
افزایش توانایی های حرکتی کودکان پیش دبستانی، 
کاهش اســترس و افسردگی، کاهش شــدت درد و 
افزایش شادی در میان سالمندان بهره مند خواهد شد. 
رییس انجمن بازی ها و ورزش های الکترونیک اصفهان 
خاطرنشان کرد: برخی از ورزش ها مانند بوکس برای 
تخلیه فشارهای عصبی اســت، باید در دنیای واقعی 
برای بــازی بوکس امکانات خــاص فراهم کرد چون 
بازیکن دچار آسیب های جسمی می شود؛ اما در بازی 
رایانه ای بوکس تنها به وســیله  کنسول بازی، عینک  
VAR خانگی و حریف فرضی  نیاز است و بازیکن دچار 

آسیب دیدگی جسمی نمی شود.
گیمر حرفه ای کیست؟

چندی پیش تلویزیون در مستندی در مورد بازی های 
رایانه ای با فردی مصاحبه کرد کــه یکی از حرفه ای 
ترین بازیکنان کلش درایران و با بیشترین امتیاز بود. او 
در شبانه روز بیشتر از چند ساعت نمی خوابید و همه 
زندگی خود را وقف این بازی کرده بود. اگر چه درصد 
این افراد در ایران کم اســت؛ اما میزان افرادی که به 
صورت حرفه ای به بازی های کامپیوتری می پردازند 
باالست. کسانی که در شبانه روز بیشتر از ۱۴ ساعت 

بازی فعال دارند و در مســابقات بین المللی و داخلی 
مدعی هستند. بر اساس اعالم رییس انجمن بازی  ها 
و ورزش های الکترونیک اصفهان در حال حاضر بیش 
از پنج هزار نفر از سراسر کشور عضو انجمن بازی ها و 
ورزش های رایانه ای هستند. از طرفی برای مسابقات 
رده سنی خاصی وجود ندارد، کودک پنج ساله تا مرد 
۵۰ ساله می تواند در این مسابقات شرکت کند. کفاش 
یعقوبی اضافه کرد: دو ســال گذشــته در مسابقات 
جهانی تیم ایرانی برنده جایزه ۱۲ میلیون دالری شد 
که مجموع ســن 6   بازیکن به ۱۰۰ سال نمی رسید. 
شــاید عجیب به نظر برســد اما برخی از رکوردهای 
باورنکردنی میان گیمرها به ثبت رسیده است از جمله 
عظیم ترین تورنمنت رســمی بازی در سال ۲۰۱۳ با 
شرکت۲/۵ میلیون بازیکن فیفا، به اتمام رساندن چند 
دقیقه ای برخی از وقت گیر ترین بازی ها مانند ماریو، 
بازی کردن در فضا توســط یک فضا نورد روسی، و... 
برخی از افرادی که توانســته اند به رکوردهای باال در 
بازی های کامپیوتری دست پیدا کرده و نام خود را در 
کتاب گینس به ثبت برسانند سال ها بدون وقفه روزی 
۱۵ تا ۲۰ ساعت را به بازی های رایانه ای پرداخته اند.

اصفهــان پیشــرو در دنیای بــازی های 
کامپیوتری

اصفهان چه از نظر تعداد بازیکن و چه از نظر ســطح 

فعالیت در زمینه ساخت و ســاپورت این بازی ها در 
کشور پیشرو بوده است. شــروع بررسی های علمی و 
روان شناسی در زمینه بازی های رایانه ای از اصفهان 
آغاز شد. در ســال ۱۳۹۴ دانشــگاه اصفهان میزبان 
یک جشنواره  بزرگ در حوزه  بازی های رایانه ای بود. 
اولین کنفرانس ملــی »بازی های رایانه ای؛ فرصت ها 
و چالش ها« که اولین رویداد پژوهشــی مقاله محور 
کشور در حوزه  بازی های رایانه ای بود. پس از آن مرکز 
تخصصی بازی های رایانه ای نیز راه اندازی شد که دارای 
سه هسته  »فناوری، تولید و تحلیل محتوا«، »آموزش 
و توانمندسازی« و »کارآفرینی و توسعه  کسب و کار 
اجتماعی« اســت. اصفهان و تهران بیشترین درصد 
گیمرهای حرفه ای کشور را به خود اختصاص داده اند. 
در آخرین رقابت های بــازی های آنالین کامپیوتری 
۱۹۹ نفر از اصفهان شرکت کرده بودند که پس از البرز 
بیشترین تعداد نفرات را به خود اختصاص داده بود.

صنعت بازی های رایانه ای باالتر از فیلم و 
دنیای سینما

صنعت بازی هــای رایانه ای ایرانی در دنیا بســیار 
شناخته شــده تر از صنعت فیلمسازی است. برخی 
از بازی های کم هزینه طراحی شــده ایرانی چه در 
داخل و چه در خارج از ایران با استقبال چشمگیری 
همراه بوده است به عنوان مثال بازی  ایرانی ۴۱۱۴۸ 
در فروشگاه گوگل پلی بیش از یک میلیون بار نصب 
شده که نشــان از موفقیت جهانی این عنوان دارد. 
بازی ایرانی سرگذشــت که با حمایــت بنیاد ملی 
بازی های رایانه ای در رویــداد گیمزکام ۲۰۱۸ نیز 
حضور داشــت در بخش بازی های مســتقل برنده 
جایزه بهترین بازی ســاخته شده با موتور گرافیکی 
Unreal شد و توجه ناشرین جهانی را به خود جلب 
کرد.  این وضعیت در حالی است که برخی از هزینه 
برترین و فاخر ترین فیلم های ایرانی نه در داخل و 
نه در خارج از ایران برگشت بودجه نداشته اند. این 
مسئله به خوبی نشانگر پتانسیل باالی این صنعت در 
جهت کارآفرینی و پولسازی در سطح جهانی است از 
نمونه های موفق بازی های ایرانی می توان به بازی 
»فرزندان مورتا« شــاره کرد که با کمپانی لهستانی 
11Bit Studios از ناشران مطرح، به توافق رسیده 
و قرار است برای کنسول های ایکس باکس وان، پلی 
استیشن ۴، نینتندو ســوییچ و همچنین روی پی 
سی منتشر شود. بازی»شــدو بلید« نمونه ای دیگر 
از تولیدات موفق ایرانی اســت که پس از موفقیت 
گسترده جهانی برای کنسول پلی استیشن ۴ منتشر 

شد.

بارش برف و باران در مناطق غربی ادامه دارد

با مسئوالنپیشنهاد سردبیر:

رییس پلیس فتای استان خبر داد:
کالهبرداری سایبری به بهانه 
فروش اقساطی لوازم خانگی 

رییس پلیس فتای استان اصفهان از شناسایی 
و دســتگیری فردی که بــا درج آگهی جعلی 
فــروش اقســاطی لــوازم خانگی اقــدام به 
کالهبرداری از شــهروندان می کرد، خبر داد.

سید مصطفی مرتضوی با اعالم این خبر اظهار 
داشت:  کاربران فریب تبلیغات در سایت های 
واسطه گر و شــبکه های اجتماعی را نخورند و 
به هیچ وجه پولی به حســاب ایــن افراد واریز 
نکنند.وی افزود: در پی شکایت خانم جوانی از 
شهروندان مبنی بر این که با هدف خرید لوازم 
خانگی با اقساط 6 ماهه در یکی از سایت های 
واســطه گر اقدام به پرداخت ۱۰ میلیون ریال 
به عنوان پیش پرداخت کــرده و هیچ کاالیی 
برای او ارسال نشــده است، بررسی موضوع در 
دستور کار این پلیس قرار گرفت.رییس پلیس 
فتای استان اصفهان ادامه داد: این خانم اظهار 
داشت که پس از مشاهده آگهی فروش اقساطی 
لوازم خانگی با آگهی دهنــده تماس گرفته و 
درخواست یک دستگاه تلویزیون کرده که بنا 
به درخواست فروشنده مبلغ ۱۰ میلیون ریال 
به عنوان پیش پرداخت واریز و عالوه بر این که 
هیچ کاالیی ارسال نشد، فروشنده پاسخگوی 
تلفن خود نبوده اســت.وی خاطرنشان کرد: 
با انجام اقدامات تخصصــی در فضای مجازی 
در نهایت کارشناســان موفق به شناسایی فرد 
کالهبردار و انتقال وی به پلیس فتا می شوند.

مرتضوی به کاربران فضای مجازی هشدار داد: 
شــهروندان باید پس از رویت کاال یا خدمات 
و احراز هویــت هر یک از طرفیــن معامله هر 
گونه تبادل وجهی را به صورت رو در رو و پس 
از اتمام کار یا خدمات انجــام دهند تا گرفتار 

کالهبرداران نشوند.

 کالهبرداری 
در پوشش جام جهانی قطر

رییس پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری 
کالهبردارانی خبــر داد که در پوشــش یک 
شــرکت قطــری اقدام بــه کالهبــرداری از 
کارجویــان ایرانی می کردنــد.در پی دریافت 
اخبار و اطالعاتی مبنی بر فعالیت دو نفر ایرانی 
در پوشش تبعه کشــور قطر و اقدام به دریافت 
مبالغی به جهــت اعزام نیروی کار به کشــور 
قطر و کاریابی در پروژه ساخت ورزشگاه های 
مربوط به جام جهانــی ۲۰۲۲ ، تیم عملیات 
کالنتری ۱۵۰ تهرانســر شناسایی باند مذکور 
را در دستور کار خود قرار داد.برپایه این گزارش 
در اطالعات به دســت آمده مشخص شد این 
دونفر اقدام به ثبت یک شرکت نظافت اماکن 
خصوصی کرده اند و در پوشش این شرکت با 
ارائه اســناد ومدارک جعلی و معرفی خود به 
عنوان نماینده قانونی یک شــرکت قطری که 
پیمانکار ساخت ورزشگاه های مورد استفاده در 
جام جهانی ۲۰۲۲ قطر است آگهی استخدام در 
فضای مجازی نشر داده و مبالغی از متقاضیان 
اخذ می کنند.سرهنگ کیوان ظهیری، رییس 
پلیس پیشــگیری پایتخت با اعالم خبر فوق 
اظهار داشــت: با توجه به تحقیقات و بازجویی 
های اولیه مشخص شد متهمان ۴۵ و ۲۸ ساله 
با ایجاد فضای شــبیه به دفتر شرکت قطری 
مربوط به جام جهانی قطر از شهروندان زیادی 
کالهبرداری کرده اند در حالی که هیچ ارتباطی 

با این شرکت نداشته اند.

رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت 
های پزشکی استان اصفهان خبر داد:

13 مصدوم بر اثر آتش سوزی 
در شهرک صنعتی جی

رییس مرکز مدیریت حــوادث و فوریت های 
پزشکی استان اصفهان گفت: یک مورد حریق 
در یک کارخانه جاروبرقی سازی واقع در شهرک 
صنعتی جی خیابان اول رخ داد.غفور راستین 
از وقوع یک مورد حادثه حریق در ساعت 7:۴6 
صبح  روز پنجشنبه خبر داد و گفت: این حریق 
در یک کارخانه جاروبرقی سازی واقع در شهرک 
صنعتی جــی خیابــان اول رخ داده بود که ۳ 
آمبوالنس جهت امدادرســانی به محل حادثه 
اعزام شــدند.رییس مرکز مدیریت حوادث و 
فوریت های پزشکی استان اصفهان با اشاره به 
مصدوم شدن ۱۳ نفر از پرسنل آتش نشانی در 
این حادثه افزود: یک نفر از پرسنل آتش نشانی 
که مردی ۴۵ ســاله بود به بیمارستان فارابی 
منتقل شد.وی از درمان سرپایی ۸ نفر دیگر از 
پرسنل آتش نشانی خبر داد و گفت: یک نفر از 
نیروهای آتش نشانی که مردی ۲7 ساله بود به 
بیمارستان الزهرا)س( انتقال داده شد و ۳ نفر 
دیگر از نیروهای آتش نشانی هم که در سنین 
 ۲7، ۴۸ و ۵۰ سال بودند به بیمارستان فارابی

 منتقل شدند.

ثبت نام دور جدید اعزام های 
عتبات آغاز شد

ثبت نام برای اعزام کاروان هــای زیارتی عتبات 
در بهمن ماه آغاز شــد. در ایــن دوره یک هزار و 
۵۰۰ کاروان زیارتی به صــورت هوایی و زمینی 
به این سفر معنوی مشــرف می شوند.نام نویسی 
از متقاضیان ســفر به عتبــات در بهمن ماه، روز 
گذشته از سوی سازمان حج و زیارت آغاز شد.در 
این دوره یک هــزار و ۵۰۰ کاروان زیارتی از اول 
تا پایان بهمن ماه به عتبات اعزام می شــوند که 
در این بیــن ۴۰۰ کاروان به صورت هوایی و یک 
هزار و ۱۰۰ کاروان به صــورت زمینی به عتبات 
مشــرف خواهند شــد.مرتضی آقایی، مدیر کل 
عتبات سازمان حج و زیارت با اشاره به هزینه های 
اعزام های بهمن مــاه زائران به عتبــات، اظهار 
داشت: در هفته  های گذشته قیمت دالر در بازار 
آزاد کاهش یافت؛ اما همچنــان نرخ ارز نیمایی 
تغییری نکرد و با توجه به اینکه هزینه های عتبات 
با قیمت ارز ثانویــه یا همان نیمایی محاســبه 
 می شــود، هزینه ســفر به عتبات هــم کاهش 

نیافت.
وی با بیان اینکــه در دور جدید اعزام های زائران 
به عتبات هزینه های این ســفر معنوی همچون 
دی ماه محاسبه می شــود، افزود: هزینه سفر به 
عتبات در بهمن ماه به صورت هوایی ۳ میلیون و 
۵۰۰ هزار تومان و به صورت زمینی از یک میلیون 
و ۹۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان 
پیش بینی شده اســت که زائران متقاضی سفر 
بهعتبات در ایــن دوره می توانند بــا مراجعه به 
یکی از دفاتر مجــاز حج و زیارت در شــهرها و 
روســتاهای مختلف برای نام نویسی در این سفر 
معنوی اقدام کننــد. در اعزام هــای دی ماه که 
هم اکنون در حال انجام اســت نیــز یک هزار و 
۵۰۰ کاروان پیش بینی شــده بود که در صورت 
افزایش تقاضــا ظرفیت های جدیــد برای اعزام 
زائران به عتبات باز خواهد شــد. عــالوه بر این، 
با توجه به کاهــش نــرخ ارز در هفته های اخیر 
رییس ســازمان حج و زیارت نیز از مذاکرات با 
مســئوالن بانک مرکزی به منظــور کاهش نرخ 
 ارز نیمایی و هزینه ســفر به عتبــات خبر داده

 بود.

معاون مشارکت های مردمی، اشتغال و امور خیریه 
سازمان بهزیســتی اســتان اصفهان گفت: اواخر 
ســال ۹۴ یک تفاهم نامه چند جانبه بین سازمان 
بهزیستی، وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مستضعفان 
و بنیاد مسکن و انجمن خیرین مسکن ساز کشور 
منعقد شــد که طی این تفاهم نامه قرار شد برای 
تامین مســکن خانواده هایی که حداقل دو عضو 
معلول دارند ســهمیه ای در نظر گرفته شود.علی 
اصغر شاه زیدی اظهار کرد:  سهمیه استان اصفهان 
برای مناطق شــهری ۴۴۳ خانواده و برای مناطق 
روستایی ۱۰۲ خانواده درنظر گرفته شد و برای هر 
خانواده شهری ۳۰ میلیون تومان اعتبار پیش بینی 
شد که مبلغ ۱۵ میلیون تومان بنیاد مستضعفان، 
۱۰ میلیون تومان سازمان بهزیستی و پنج میلیون 
 تومان هم انجمن خیرین مســکن ســاز پرداخت 
می کنند.وی افزود: برای خانواده های روستایی ۱۸ 
میلیون که ۱۰ میلیون تومان سازمان مستضعفان، 
سازمان بهزیستی 6 میلیون تومان و بنیاد مسکن 
هم دو ملیون تومان پرداخت خواهند کرد.شاه زیدی 

خاطر نشان کرد: یک وام نوسازی مسکن روستایی 
هم که هم اکنون سقف آن ۲۵ میلیون تومان است 
برای کســانی که توانایی پرداخت قســط دارند یا 
ضامن داشته باشند توســط بنیاد مسکن تامین 
می شود.علی اصغر شاه زیدی عنوان کرد: در حال 
حاضر در استان ســهمیه خانواده های شهری ۲۵ 
مورد افزایش داشته و برای خانواده های روستایی 

هم از ۱۰۲ مورد به ۱۵7 مورد رسیده است.

معاون مشارکت های مردمی، اشتغال و امور خیریه سازمان بهزیستی استان خبر داد:

اختصاص تسهیالت مسکن به 545 خانوار اصفهانی
معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه 
اســتان اصفهان گفت: همزمان با سراسر ایران مراسم 
حماســه ۹ دی به صورت ویژه در جوار حرم مطهر ۴۰ 
بقعه متبرکه و امامزاده عظیم الشــأن استان اصفهان 
برگزار می شود.حجت االســالم ولی ا... روان با اشاره به 
اینکه از منظر والیت، حماســه ۹ دی دارای عظمت و 
اهمیت فراوان است و بر همین اســاس، در تاریخ این 
حماسه ماندگار خواهد بود، اظهار داشت: فتنه و نفوذ دو 
عنصر هستند که دشمنان با استفاده از آن قصد ضربه 
زدن به کشور مورد نظر را دارند.وی افزود: آمریکا و دیگر 
دشمنان با برنامه هایی که در سال ۸۸ اجرا کردند کینه 
خود را از انقالب و اســالم نشان دادند.معاون فرهنگی 
اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 
ادامه داد:۹ دی را باید گرامی و زنده نگه داشــت چون 
یادآور پرخســارت ترین فتنه پس از انقالب اسالمی و 
چگونگی پایان بخشیدن به آن است. حجت االسالم روان 
گفت: سیره و روش پیامبران الهی، ائمه اطهار و صالحان 
نیز در طول تاریــخ، مرزبندی بــا جریان های باطل و 
دشمنان راه مستقیم هدایت بوده است.وی بیان کرد: در 

همین راستا و با هدف تجدید بیعت با آرمان های انقالب 
اسالمی و ولی فقیه که برگرفته شده از معارف اسالمی 
و اهل بیت)ع( هستند همزمان با سراسر کشور مراسم 
حماسه ۹ در جوار بقاع متبرکه سراسر استان اصفهان 
و به صورت ویژه در جوار حرم مطهر ۴۰ امامزاده عظیم 
الشأن و شاخص استان برگزار می شود تا بار دیگر مردم 
مومن و متدین ایران اسالمی با حضور پرشور خود مشت 

محکمی را بردهان دشمنان انقالب اسالمی بزنند.

معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان:

مراسم حماسه ۹ دی در بقاع متبرکه استان برگزار می شود

 اوقاف بهزیستی

  قهرمان های مجازی  

 رییس انجمن بازی ها و ورزش های الکترونیک اصفهان مدعی شد  بازی های 
رایانه ای موجب چاقی، کم تحرکی، انزوا طلبی و تنبلی ذهن نمی شود؛

مدیر نظارت بر امور دارو و مواد مخدر دانشگاه علوم پزشکی کاشان:
مردم از نگهداری دارو در منازل خودداری کنند

مدیر نظارت بر امور دارو و مواد مخدر دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: مردم از نگهداری دارو در منازل 
خودداری کنند.دکتر خیاط کاشانی گفت: بیش از نیمی از داروها در منازل طبق شرایط کارخانه  سازنده 
)مانند رعایت دما، رطوبت، نور( نگه داری نمی شوند که این کار خطرناک است؛ به طوری که با به هم خوردن 
شرایط نگه داری، پایداری داروها از بین می  رود و به ماده بی  اثر تبدیل می  شود و یا در برخی موارد ممکن 
است اجزای سازنده دارو به ترکیبات سمی تبدیل شوند که در مورد داروهای حیاتی بسیار حائز اهمیت است.

وی افزود: نگهداری بیش از حد داروها در خانه موضوعی است که همواره مورد توجه بسیاری از جوامع در 
دنیاست و بسیاری از مطالعات در این خصوص صورت گرفته است؛ به طوری که تالش است با افزایش سطح 

فرهنگ  عمومی میزان انباشت داروها در منازل کاهش یابد.

با کاهش 5 درجه ای دما؛
بارش برف و باران در مناطق غربی ادامه دارد

کارشناس مسئول پیش بینی هوای استان اصفهان گفت: سامانه بارشی ضعیفی از روی آسمان استان عبور می کند 
که برای مناطق غرب و جنوب استان بارش برف و باران پیش بینی می شود.حجت ا... علی عسگریان اظهار کرد:  
نقشه های هواشناسی بیانگر استقرار جوی نسبتا ناپایدار طی چند روز آینده روی آسمان استان است که  بر این 
اساس در اکثر نقاط استان، آسمان صاف تا قسمتی ابری و گاهی وزش باد نسبتا شدید پیش بینی می شود.وی 
افزود: با  نفوذ سامانه بارشی ضعیف به اســتان برای مناطق جنوبی و غربی استان بارش برف و باران پیش بینی 
می شود.علی عسگریان در خصوص میانگین دمای هوای استان اصفهان طی روزهای آینده ادامه داد: میانگین 
دمای هوا سه تا پنج درجه ســانتی گراد کاهش می یابد که بر این اساس دمای هوای شهر اصفهان در گرم ترین 

ساعات به ۱۸  درجه سانتی گراد باالی صفر و در سردترین ساعات به چهار درجه سانتی گراد زیر صفر می رسد.

وقفی جدید با نیت کمک به طالب واستادان حوزه علمیه اصفهان به ثبت رسید.رییس اداره اوقاف و امور خیریه 
ناحیه یک شهرستان اصفهان گفت: هفتمین وقف جدید اصفهانی ها در سال جاری از آقای فتحی در سامانه جامع 

موقوفات و بقاع متبرکه به نام این واقف نیک اندیش ثبت شد.
حجت االســالم مهدی طاهری افزود: این واقف نیک اندیش منزل مســکونی خود را با عرصه ۹۲ و عیان ۲77 
مترمربع دارای سه واحد وقف طالب و استادان حوزه علمیه کرده است.وی ادامه داد: براساس وقف نامه تنظیم 
شده این منزل مسکونی برای سکونت طالب و استادان حوزه علمیه اصفهان بدون منزل مسکونی وقف شده است.

خبر

وقف منزل مسکونی با 
نیت سکونت طالب و 
استادان حوزه علمیه

رییس اداره اوقاف و امور خیریه 
ناحیه یک اصفهان خبر داد:

حج و زیارت

مرضیه محب رسول
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»گودین« داماد شد
تعطیالت کریســمس و روز هــای منتهی به 
نویه بهتریــن فرصت  ژا
برای مدافع اتلتیکو 
مادرید بود تا وارد 
جدیدی  فصــل 
از زندگــی خود 
شود.دیگو گودین 
باالخره بعد از سال ها 
رابطه طوالنی مدت با سوفیا 
تصمیم گرفت با نامزد خــود ازدواج کند تا از 
سال ۲۰۱۹ دنیای متاهلی را تجربه کند. سوفیا 
و دیگو، چهارشنبه در مونته ویدئو مراسم شان 
را به شکلی باشکوه و خاطره انگیز برگزار کردند. 
نکته جالب در خصوص گودین این است که او 
همسری را اختیار کرده که دختر یک بازیکن 
فوتبال است. خانم ســوفیا دختر »په په اررا«، 
بازیکن ســابق باشگاه پنارول اســت و از یک 
خانواده فوتبالی وارد یک خانواده فوتبالی دیگر 
می شود.گودین و همسرش سوفیا در اقدامی 
تحسین برانگیز تصمیم گرفتند تمام هدایای 
ازدواج خود را بــه امور خیریه واگــذار کنند. 
آن ها هدایای خود را به بیمارستان نئوناتال که 

مختص اطفال است، اختصاص دادند.

»ایسکو« دوباره با »رونالدو« 
هم بازی می شود

ایســکو در تیم فوتبال رئــال مادرید روزهای 
خوبی را نمی گذراند. او 
زمانی کــه لوپتگی 
مربی بــود رفته 
رفتــه افــت کرد 
و حاال بــا آمدن 
سانتیاگو سوالری 
هم زمان بازی کردن 
به اندازه ای که برایش مناســب باشد به دست 
نمی آورد. به همین دلیل به فکر ترک باشــگاه 
افتــاده و از طرفی هــر روز هــم مطبوعات و 

رسانه ها تیمی را به او نسبت می دهند.
او حتی در ســانتیاگو برنابئو، ورزشگاه خانگی 
رئال مادرید هم توســط هواداران خودی هو 
شده و برایش سوت زدند و زمانی که تیم مقابل 
زسکا مسکو در لیگ قهرمانان شکست خورد 
این انتقــادات از او به اوجش رســید.روزنامه 
توتواســپورت مدعی شــده یوونتوس یکی از 
تیم هایی است که به دنبال جذب این بازیکن، 
آن هم در پنجره نقل و انتقاالت زمستانی است. 
طبق ادعای این روزنامه شانس قبول جدایی او 
از باشگاه توسط خود بازیکن این روزها بسیار 

بیشتر از قبل شده است. 

 پیشنهاد نجومی الهالل
 به هافبک آرژانتینی

تیم فوتبال الهالل با هدایت خسوس پرتغالی 
خــود را آمــاده فصلی 
قدرتمنــد در لیگ 
آســیا  قهرمانان 
می کند و به دنبال 
جــذب بازیکنانی 
گــران قیمــت و 
سرشــناس اســت. 

توتــو میرکاتوی ایتالیــا، از تالش روزنامــه 
الهالل برای جــذب الخانــدرو گومز، هافبک 
آرژانتینی آتاالنتا سخن به میان آورد و نوشت 
که تیم عربستانی حاضر است برای جذب این 
هافبک بازی ســاز ۱۰ میلیون یورو پرداخت 
کند.گومز یک هافبک بازی ســاز است که تا 
سال ۲۰۲۲ با آتاالنتا قرارداد دارد. او در نقش 
مهاجم هم بازی کرده است و شوت های بسیار 
دقیقی دارد. او همین چند روز پیش ۹۰ دقیقه 
 A در ترکیب آتاالنتا مقابل یونتوس در ســری

بازی کرد. 

مسی می خواهد »والورده« 
در بارسلونا بماند

اگر بازیکنی در بارسلونا از ارنستو والورده راضی 
باشد او کسی نیست جز 
لیونل مسی است. 
مهاجم آرژانتینی 
دوست دارد پس 
از پایــان فصــل، 
سرمربی اسپانیایی 
در تیم کاتاالنی بماند. 
باشگاه و ســرمربی به توافق رسیدند و به نظر 
می رسد والورده در فصل آینده هم در این تیم 
حضور خواهد داشت. البته در صورتی که یکی 
از طرفین مخالفتی داشته باشد این اتفاق رخ 
نخواهد داد. هنوز دربــاره تصمیم نهایی ابهام 
وجــود دارد.بازیکنان بارســلونا معتقدند که 
والورده ســرمربی اســت که به بهترین شکل 

ممکن از مسی استفاده می کند.

رقیب مرموز ایران وارد امارات شد

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

با وجود این که کرار جاسم، هافبک عراقی صنعت نفت آبادان پیش 
از این تاکید کرده بود که فعال قصد بازگشت به لیگ عراق را ندارد، 
اما به نظر می رسد که او تغییر موضع داده است. کرار در جلسه ای 
که با مسئوالن باشگاه النجف داشــت به توافقات اولیه رسید و با 
اعالم سایت السومریه قراردادش را با النجف نهایی می کند تا رسما 

به فوتبال عراق برگردد.

توافق »کرار«  با النجف

محسن ربیع خواه از تعطیلی تمرینات پرسپولیس استفاده کرد 25
و به همراه خانواده راهی کربال شــد. ربیع خــواه، هافبک دفاعی 
پرسپولیس در شــرایطی که تمرینات سرخ پوشان فعال تعطیل 
است به همراه خانواده برای زیارت راهی کربال شد. قرار است این 
بازیکن سه روز مانده به آغاز تمرینات پرسپولیس به ایران بازگردد 

تا تمرینات خود را از سر بگیرد.

هافبک پرسپولیس، کربالیی شد
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 کی روش با کلمبیا 
به توافق رسید

رســانه های کلمبیایی گزارش دادند که کارلوس 
کــی روش با فدراســیون فوتبــال کلمبیــا برای 
تصدی پست ســرمربی گری تیم ملی فوتبال این 
کشــور به توافق رســیده و او با ترک ایران و شروع 
بــه کار در کلمبیا تنهــا یک قــدم کوچک فاصله 
 دارد. رســانه های کلمبیایی به نقــل از تلویزیون
 DirecTV Sports این کشــور گــزارش دادند 
که مذاکرات فدراســیون فوتبال کلمبیا با کارلوس 
کی روش بعد از چند ماه به نتیجه رسیده و دو طرف 
سرانجام بر ســر مفاد مالی همکاری شان به توافق 
رسیده اند.رســانه های کلمبیایی می گویند به این 
ترتیب سرمربی گری کی روش در تیم ملی کلمبیا 
قطعی شده و تنها چیزی که هنوز مشخص نیست 

زمان شروع به کار او در کلمبیاست. 

 دربی برگشت
 در تعطیالت نوروز!

نیم فصــل دوم لیگ برتــر قرار اســت از ۱4 یا ۱5 
بهمن ماه امســال آغاز شــده و تیم ها دور برگشت 
رقابت ها را آغاز خواهند کــرد. زمان پایان رقابت ها 
نیز ۲6اردیبهشــت ۹8 اعالم شده است. با توجه به 
برگزاری بازی  های لیگ قهرمانان آسیا که از اواخر 
بهمن ماه آغاز خواهد شد وهمچنین تعطیلی لیگ 
در زمان برگــزاری جام ملت های آســیا، احتماال 
شاهد فشردگی زیادی در بازی های نیم فصل دوم 
خواهیم بود.   سعید فتاحی، رییس کمیته مسابقات 
سازمان لیگ در  یک مصاحبه اعالم کرده که طبق 
پیش نویس برنامه ای که اعالم خواهد شــد این 
دیدار در هفته بیست وسوم لیگ برتر در یکی از 
روزهای 8 تا ۱۰ فروردین ماه ۹8 برگزار می شود.

در حاشیه

 رایزنی کمیته المپیک 
برای افزایش بودجه سال 98

ســخنگوی کمیته ملی المپیک دربــاره افزایش 
بودجه این نهاد ورزشــی در الیحه بودجه سال ۹8 
کشــور گفت: با توجه به در پیش بودن رویدادهای 
مختلف جهانی و آمادگی تیم ها برای حضور موفق 
در آن ها تالش داریم تا بودجه بیشــتری دریافت 
کنیم. »شاهرخ شهنازی« اظهار داشت: کمیته ملی 
المپیک در سال جاری رویدادهای متعدد و مهمی در 
عرصه بین المللی، آسیایی و المپیک جوانان داشت 
که با توجه به نوســانات ارزی در کشور توانستیم با 
همکاری دولت و ســازمان برنامه و بودجه زودتر از 
موعد اعتبارات را دریافت کنیم. دبیرکل کمیته ملی 
المپیک یادآور شــد: با توجه به موفقیت های اخیر 
ورزشکاران در رویدادهای آسیایی و المپیک جوانان 
و تعامل دو سویه بین کمیته ملی المپیک با سازمان 
برنامه و بودجه امیدواریم رقم مناسبی دریافت کنیم، 
اگرچه شرایط اقتصاد کشور را نیز باید در نظر گرفت.

 اختراع یک ایرانی
 فیفا را شوکه کرد!

طرح توسعه داده شــده »وی ای آر« برای نخستین 
بار در ایران بررسی شد. مسئله کمک داور ویدئویی 
بحران بزرگی در فوتبال ایران بود که به نظر می رسد 
راه حل بومی آن هم وجود دارد. سیســتم قوی تر و 
پیشــرفته تر از کمک داور ویدئویی به نام سیستم 
»پالدی« در ایران توســط آقای ســیروس پالدی، 
مخترع تبریزی اختراع شده اســت که روز جمعه 
با موفقیت در اســتایوم یادگار امام تبریز با نظارت 
فدراسیون فوتبال تست و اجرا شد.این سیستم به نام 
»داوری هوشمندانه مسابقات« یا »سیستم پالدی« 
نام گذاری شده اســت که از مزایای آن می توان به 
نشــانه گذاری لیزری نقطه خطــا و محوطه خطا 

اشاره کرد.

منهای فوتبال

پیشخوان

دایــی و کریمــی جزو 
نامزدهای بهترین های تاریخ 

جام ملت ها

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان در مورد بحث مبادله بازیکنان 
ذوب آهن با منشا اظهار داشت: باشــگاه پرسپولیس درخواستی 
برای چنین مبادله ای به ما نداده اســت، ضمن اینکه اگر چنین 
درخواستی به ما ارائه شود پاســخ ذوب آهن منفی است، زیرا ما 

برای حضور قدرتمندانه در لیگ قهرمانان آســیا و لیگ برتر به 
همه بازیکنان مان نیاز داریم و لیست فروشی نداریم.  سعید آذری 
افزود: با توجه به جدا شدن هرناندز و همچنین پارگی رباط رحیم 
زهیوی ما احتماال در دو ســه روز آینده دو بازیکن جدید جذب 

خواهیم کرد، سیاست باشگاه ذوب آهن در بخش نقل و انتقاالت 
مثل گذشــته اســت و بازیکنانی که مدنظر کادر فنی ما هستند 
جذب می شوند و ما در این راستا خرید بازیکنان مان فقط با نظر 

سرمربی انجام می شود.

آذری: 
پرسپولیس درخواستی برای مبادله منشا به ما نداده است

»تیم ملی باید قهرمان جام ملت های آسیا شود«،  
» تیم ملــی باید بــرای قهرمانی در آســیا تالش 
کند«، »چرا بایــد قهرمان جام ملت های آســیا 
شویم« و »انتظار قهرمانی در جام ملت های آسیا 
دور از دسترس نیســت«. جمالت فوق، تیترهای 
آشنایی هستند که در آســتانه شروع رقابت های 
جام ملت های آسیا در امارات بســیار شنیده ایم؛ 
تیترهایی که موافقان و مخالفان خاص خود را دارد 
و این روزها حسابی در رسانه ها یکه تازی می کنند.

هفدهمین دوره جام ملت های آسیا در شرایطی از 
۱5 دی ماه سال جاری با حضور ۲4 تیم رسما آغاز 
می شود که فوتبال دوســتان ایرانی چشم انتظار 
حضور متفاوتی از تیم ملی ایران با هدایت کارلوس 
کی روش پرتغالی و شکسته شدن طلسم چهاردهه 
قهرمان نشــدن ایران در این رقابت ها هســتند، 
انتظاری که از سوی سرمربی تیم ملی ایران رویایی 
تعبیر می شود و از سوی کارشناسان فوتبال کشور 

امکان پذیر .

در حالی انتظار قهرمانــی از تیم ملی ایران در جام 
ملت های آسیا از سوی کارلوس کی روش رویایی 
تعبیر می شود که ســرمربی پرتغالی کشورمان در 
بدو بازگشــت به ایران و درفرودگاه گفته بود آمده 
است تا با ایران رویای قهرمانی جام ملت ها را تعبیر 
کند؛ اما به فاصله 48 ساعت تغییر نظر داد به طوری 
که بیشتر حرف هایش حول این محور بود که باید 
به اندازه امکانات توقع داشت و با این ابزار قهرمانی 

آسیا فقط رویاست.
 کی روش برای محکم کاری، روزی ۳ ملی پوش را 
هم روبه روی خبرنگاران نشــاند و به آن ها یاد داد 
مثل آنتی بیوتیک، روزی ۳ وعده صبح، ظهر، شب 
این حرف را در مغز ما فرو کنند که با این امکانات، 
توقع قهرمانی در آسیا منطقی نیست. اما در مقابل 
کارشناســان فوتبال ایران این صحبت ها را بیشتر 
فرافکنی خواندند و گفتند چــرا نباید از تیمی که 
اســپانیا را به عجز آورده و پرتغــال را اتالف وقت 
انداخت توقع داشــت 

کره جنوبی و ژاپن و استرالیا را ببرد و قهرمان آسیا 
شود. ابراهیم قاسم پور که سرمربی گری تیم ملی 
امید را در کارنامه می بیند با بیان اینکه کی روش 
نباید دنبال بهانه جویی باشد در این باره گفته است 
چرا کی روش نباید تیم ملی را قهرمان جام ملت های 
آسیا کند؟ او سال هاست که در ایران حضور دارد، دو 
بار در جام جهانی بوده و یک بار هم در جام ملت ها 
ما را همراهی کرده است. به نظرم تدارکات خوب و 
قوی هم داشته ایم و فدراسیون همیشه سعی کرده 
خواسته های سرمربی را تامین کند. اینکه بخواهیم 
بهانه جویی کرده و از حاال ناکامی احتمالی را توجیه 
کنیم، کار درســتی نیســت، چون کی روش برای 

موفق نشدن تیم ملی بهانه ای ندارد.
مهدی فنونی زاده، ملی پوش سابق ایرانی پا را هم 
فراتر از این گذاشته  و گفته : ایران با ابرام چرخی هم 
قهرمان می شود با کی روش که دیگر حرفی نیست.
وی تیم خوب ایران و شرایط و امکاناتی که برای این 

تیم فراهم شده است را دلیل اعتقادش 

بیان می کند.در کنار کارشناســان فوتبال ایران، 
رسانه های ورزشــی جهان مانند فاکس اسپورت، 
الکاس و ...  نیز قهرمانی ایــران در این رقابت ها را 
دور از دسترس نمی دانند و شاگردان کارلوس کی 
 روش را بــه عنوان مدعی اصلــی قهرمانی معرفی 

می کنند .
 به نظر می رسد موقعیت ممتاز تیم ملی در گروهش 
و البته صدر نشینی ایران در رنکینگ آسیا نیز گمانه 
زنی ها درباره قهرمانی ایــران  در  این دوره از جام 
ملت های آسیا را تقویت کرده وسبب شده تا امید 
زیادی به درخشش یوزهای ایرانی در این مسابقات 

داشته باشیم. 
از این رو همه از کارلوس کی روش و شــاگردانش 
انتظار دارند به جای رویایی خواندن قهرمانی ایران  
تمام تمرکز و دقت خــود را در این رقابت ها به کار 
بگیرند تا ایران بتواند بــرای چهارمین بار به عنوان 

قهرمانی جام ملت های آسیا دست یابد.

صف آرایی مخالفان و موافقان این بار بر سر جام
اما و اگرهای قهرمانی تیم ملی در جام ملت ها؛

بازگشت سردار به تمرین 
خیال کی روش را راحت کرد، 
جام ملت هــا آخرین فرصت 

آزمون برای انتقال

برانکو و کی روش استثنائا 
دیروز به هم متلک نینداختند، 

جمعه سکوت!

رقم درخواستی قوچان نژاد از پرسپولیس مشخص شد
 پس از  بازگشایی پنجره نقل وانتقاالت در تعطیالت نیم فصل لیگ برتر، تیم فوتبال پرسپولیس با توجه به 
اتمام محرومیت از جذب بازیکن، با انگیزه ای فراوان در پی تقویت ترکیب فعلی خود است. اخیرا خبرهایی 
درخصوص عالقه این تیم به جذب رضا قوچان نژاد، لژیونر ایرانی تیم فوتبال آپوئل، منتشر شد. پس از انجام 
مذاکرات بین طرفین و  خبرهای ضدونقیض بسیار، همچنان به نظر می رسد پرونده این انتقال باز است و 
هرگونه احتمالی در این خصوص وجود دارد.حال  برخی  رســانه ها و منابع نزدیک مدعی شده اند که تنها 
مشــکل بین طرفین موضوع مالی بوده و مدیربرنامه های این بازیکن درخواست ۹۰۰هزار دالر برای یک  
فصل ونیم داشته است. با توجه به اینکه پرسپولیس و سرمربی این تیم قصد ندارند تفاوت فاحشی در قرارداد 
بازیکنان این تیم وجود داشته باشد، این مشکل همچنان بزرگ ترین سد بر سر راه این انتقال به شمار می رود.

رقیب مرموز ایران وارد امارات شد
 یمن به عنوان مرموزترین و در عین حال ناشناس ترین رقیب تیم ملی ایران در مرحله گروهی جام ملت های 
آسیا با برنامه ای کامال غیرمعمول مراحل آماده سازی خود برای ورود به این تورنمنت بزرگ را طی کرد که 
از جمله این برنامه ها می توان به اردوی ۱۰ روز گذشــته یمنی ها در شهر کواالالمپور و رویارویی با سه تیم 

باشگاهی در مالزی اشاره کرد.
جان کوشن و شاگردانش بعد از مخالفت عربستان با سفر این تیم به کمپ آسپایر در دوحه راه شرق قاره را در 
پیش گرفتند تا مراحل آماده سازی خود را در مالزی طی کنند از همین رو با اتمام این اردو عصر روز جمعه با 
ترکیب کامل نفرات در میان استقبال اندک طرفداران خود وارد فرودگاه دبی شدند تا اردوی نهایی خود قبل 

از جام ملت ها را در یکی از کمپ های اطراف این شهر برپا کنند.

پنجشنبه هفته گذشته قرار بود آیین تکریم و معارفه رییس اداره ورزش 
و جوانان شهرستان گلپایگان در فرمانداری این شهرستان برگزار و نادیا 
مرادی به عنوان رییس جدید این اداره معارفه شود؛ اما دقایقی قبل از 
آغاز جلســه به دلیل عدم موافقت با این انتصاب جلسه لغو شد.این در 
حالی است که با حکم مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان، با قرار 
گرفتن نادیا مرادی در ســمت رییس اداره ورزش و جوانان گلپایگان 
موافقت شــده بود ولی این معارفه برگزار نشــد و بار دیگر محمدرضا 
شمسی که ۳ ماه از بازنشستگی او گذشته اســت و شامل قانون منع 
به کارگیری بازنشستگان می شود، همچنان رییس باقی ماند. مهدی 
افتخاری، معاون فرماندار گلپایگان در خصــوص اتفاقات رخ داده در 
رابطه با این مسئله  اظهار کرد: صبح روز برنامه اطالع دادند که به دلیل 
ناهماهنگی در استان اصفهان، برنامه معارفه پیش بینی شده که معموال 
دستگاه استانی تصمیم گیرنده اســت و با هماهنگی فرمانداری انجام 
می شود، لغو شد.معاون فرماندار گلپایگان افزود: تصمیم در استان اتخاذ 
می شــود و با هماهنگی اداره کل مربوطه با فرماندار، انتصاب صورت 
می گیرد و جلسه تودیع و معارفه برگزار می شود.وی در ادامه گفت: به 
رغم هماهنگی در خود استان، مسئوالن استانی به واسطه ناهماهنگی 
نتوانستند حضور پیدا کنند.افتخاری مطرح کرد: فرماندار شهرستان 

تاکید بر جوان گرایی و باز گذاشتن مجال برای بانوان به عنوان بخشی 
از جامعه دارد و اینکه هم در شهرســتان و هم در ادارات استانی برای 
مدیریت از توانمندی بانوان باید استفاده کرد.معاون فرماندار گلپایگان 
تصریح کرد: تجربه نشان داده در حوزه مدیریت، زنان پشتکار زیادی 
دارند و در بخش های مختلف ادارات بانوان به عنوان کارشناس حاضر 
هســتند  و دایره انتخاب در مناصب مدیریتی و در شرایط مشابه باید 
انجام شود. وی با بیان این که در آینده نزدیک از ظرفیت جوانان و بانوان 
برای مسئولیت استفاده خواهد شد، گفت: برای زمانی که پیشکسوتان 
و ورزشکاران گذاشــتند، عذرخواهی می کنم و از زمان مقرر هم بیش 
از یک ســاعتی گذشــت، این ناهماهنگی از جانب فرمانداری نبود، 

در آینده نزدیک ادامه این جلسه برگزار خواهد شــد. بعد از ماجرای 
پیامک های مسئله ســاز روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان البته 
این نخستین بار نیســت که اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان 
اقدام به تصمیم گیری های یک شبه و بدون کارشناسی می کند و این 
نوع نگاه در انتخابات هیئت های ورزشی استان هم به خوبی مشهود بوده 
است؛ جایی که آمار انتخابات هیئت های تک نامزده در استان اصفهان 
قابل توجه است. انتخاب یک مدیر زن آن هم برای شهرستان گلپایگان 
بدون مشورت با مســئوالن و اثرگذاران شهرستان عاملی می شود که 
جلسه تودیع و معارفه برگزار نشود. به نظر می رسد تیم مشاوره ای که 
در کنار مدیرکل ورزش و جوانان قرار گرفته   اند، نه تنها مشکالت این 
اداره را برطرف نکرده اند بلکه هر روز آمار دسته  گل های این اداره بیشتر 
می شود.مدیرکل ورزش و جوانان این روزها ارتباطش با رسانه ها نیز به 
خوبی گذشته نیست و ارتباط جهت دار تنها با برخی از رسانه های خاص، 
شائبه ها را نیز دوچندان کرده است؛ به نظر می رسد با حضور استاندار 
جدید اصفهان این اداره کل و حواشی پرتعداد آن از حضور چهره های 
سیاسی و بدون سابقه ورزشی گرفته تا نتایج نامناسب تیم های ورزشی 
اصفهان در این ســال ها می تواند یکی از ماموریت های ویژه رضایی در 

ساختمان استانداری باشد.

دسته گل جدید اداره کل ورزش و جوانان اصفهان؛

 حکمی که یک دقیقه هم دوام نیاورد

سمیه مصور
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اصفهان مرکز همزیستی مسالمت آمیز ادیان توحیدی است
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

دیدگاه

بهره برداری از ۱۶ میلیارد ریال 
پروژه در پایانه های مسافربری 
مدیرعامــل ســازمان پایانه های مســافربری 
شــهرداری اصفهان گفت: چهارشــنبه هفته 
جاری ۱۶ میلیارد ریال پروژه  سازمان پایانه های 
مسافربری شــهرداری اصفهان به بهره برداری 
می رســد.عباس محبوبــی اظهارکــرد: یکی 
از ایــن پروژه ها بهره برداری از اتوماســیون بار 
در پایانه کاوه اســت که با هــدف جلوگیری از 
قاچاق کاال و قاچاق مواد مخــدر، جلوگیری از 
بارگیری بارهای پرخطر، بیمــه نامه اطمینان 
شهروندان نسبت به جابه جایی ایمن بار و نظارت 
بر حمل بار با اتوبوس هــا و تجمیع دفاتر خارج 
از پایانه ها که باعث نارضایتی شــهروندان شده 
بود، راه اندازی شده است.وی افزود: اتوماسیون 
بار پایانه کاوه با هزینه ای بالــغ بر پنج میلیارد 
ریال و در ۴۷۵ مترسوله مورد بهره برداری قرار 
می گیرد.مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری 
شهرداری اصفهان با اشاره به کلنگ زنی و احداث 
سوله جدید برای توسعه اتوماسیون بار در پایانه 
کاوه، تصریح کرد: این سوله جدید با هدف طرح 
توسعه پروژه اتوماسیون بار با هزینه پنج میلیارد 

ریال احداث خواهد شد.

برگزاری نخستین نمایشگاه 
صنعت سینما در اصفهان

اولین نمایشــگاه صنعت ســینمای اصفهان از 
اواخر بهمن ماه امســال و با هدف شناســایی 
ظرفیت های سینمایی در استان اصفهان برگزار 
خواهد شد.رییس دفتر تخصصی سینما در این 
باره گفت: کمیســیون فرهنگی شــورای شهر 
اصفهان، سال گذشــته طرحی را درباره توسعه 
صنعت ســینما در اصفهان به سازمان فرهنگی 
تفریحی شــهرداری ارائه کرد و این طرح برای 
رســیدگی به دفتر تخصصی سینما ارجاع داده 
شد.مصطفی حیدری افزود: قرار بود نقاط و ضعف 
قوت طرح ارائه شده بررســی شود و پروپوزالی 
تنظیم و به شورای شهر تقدیم شود. این پروپوزال 
به ســفارش دفتر تخصصی ســینما تهیه و در 
کمیسیون فرهنگی و مرکز پژوهش های شورای 
شهر بررسی شد.رییس دفتر تخصصی سینما با 
بیان اینکه یکی از اهداف این طرح، توانمندسازی 
فعاالنی است که در حوزه صنعت سینما و اقتصاد 
آن فعالیت دارند، ادامه داد: اولین گام در اجرای 
این طرح، برگزاری نمایشگاه صنعت سینماست 
تا به این سوال پاسخ داده شود که این استان در 
حوزه سینما چقدر ظرفیت دارد؟حیدری اضافه 
کرد: شورای سیاست گذاری نمایشگاه متشکل از 
دفتر تخصصی سینما، افرادی از سازمان فرهنگی 
تفریحی شهرداری، اعضای شورای شهر و چند 
نفر از متخصصین و افراد باتجربه این عرصه است.

یک کارشناس معماری مطرح کرد:
حفظ»میراث ناملموس« راهی 

برای توسعه پایدار شهر است
یک کارشــناس معماری، ایجاد توسعه پایدار را 
در گرو حفظ و ارزش نهادن به میراث ناملموس 
شهری دانســت و گفت: فرصت های موجود در 
شــهر اصفهان اعم از فرهنگ شــهروندی، هنر، 
سنن، آداب و رسوم کهن از مهم ترین فاکتورهای 
میراث ناملموس شــهری است که باید در جهت 
توسعه پایدار شــهر از آنها حفظ و حراست کرد.

شهریار ناســخیان اظهارکرد: در فضای شهری 
اصفهــان، خیابان های قدیمی مثــل چهارباغ از 
مهم ترین فرصت های توسعه پایدار به شمار می 
روند. در حــوزه معماری نیــز ارزش معماری در 
ساختمان های قدیمی شهر است که این عوامل 
همگی در توســعه پایدار تاثیرگذار هستند.وی 
افزود: پتانســیل جغرافیایی اصفهــان و فضای 
ســبز موجود در این شــهر باید حفظ شده و در 
حد توان بر افزایش این ظرفیت ها کوشــید، زیرا 
جغرافیای اصفهان به شــکلی است که از طرفی 
کوه صفه می درخشــد و از ســوی دیگر ناژوان و 
باغات موجود خودنمایی می کند که این فرصت ها 
همگی برای یک شــهر، منحصر به فرد است.این 
کارشناس معماری اضافه کرد: اصفهان از لحاظ 
ارزش های مکانی و ساختمانی دارای ویژگی های 
بی بدیلی است که این مهم نیز در توسعه پایدار 
شهر تاثیر گذار است.ناســخیان در زمینه حفظ 
ارزش بافت های تاریخی در اصفهان خاطرنشان 
کرد: ابتدا الزم اســت برای مردم فرهنگ سازی 
شود که بافت تاریخی، فرسوده نیست، همچنین 
مشکل و مســئله نگران کننده ای در این بافت ها 
وجود ندارد، بلکه بار مثبت شهر و به نوعی ارزش 
شهر به حســاب می آیند.وی تاکید کرد: حفظ و 
ایجاد مباحث فرهنگی در گرو ایجاد اعتماد به نفس 
در مردم است، زمانی که مردم به خودشکوفایی 
 برسند خود زمینه ساز بستری برای توسعه پایدار 

خواهند شد .

نوروزی:
اصفهان مرکز همزیستی 

مسالمت آمیز ادیان توحیدی است
شــهردار اصفهــان در برنامه رادیویی »ســام 
 TBM اصفهان« اظهــار کرد: با توجه بــه اینکه
خط دو قطار شهری آماده شده، عملیات حفاری 
تونل خط دوم به زودی آغاز خواهد شد. قدرت ا... 
نوروزی افزود: این تیغه برشــی با بودجه ای بالغ 
بر ۸۱۶ هزار یورو خریداری و طی روزهای اخیر 
از گمرک ترخیص شد.شهردار اصفهان در ادامه 
با اشاره به فعالیت ایستگاه های دوچرخه تصریح 
کرد: ایستگاه های دوچرخه با سازوکارهای جدید 
و ارتقای خدمات با کمک بخش خصوصی بار دیگر 

فعال و در اختیار شهروندان قرار می گیرد.
نوروزی خاطرنشــان کرد: در آســتانه چهلمین 
سالگرد پیروزی انقاب اسامی و روزهای یادآور 
حماسه و تاش برای استقال، آزادی و جمهوری 
اسامی از تمام مردم شهید پرور اصفهان دعوت 
می شــود با حضور خود در برنامه های این ایام، 
مردمی بودن انقاب را بیش از پیش نشان دهند.

وی ادامه داد: شــهرداری اصفهان بنا دارد برای 
گرامیداشت این ایام، زمینه را برای حضور فعاالن 
مردمی بازنگه دارد.شــهردار اصفهان پیشاپیش 
فرارسیدن ســال نو مســیحی را به مسیحیان 
مقیم اصفهــان تبریک گفت و اظهــار کرد: این 
کان شهر مرکز همزیستی مسالمت آمیز ادیان 

توحیدی است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان : 

 نهم دی، روز غلبه جنود الهی
 بر جنود شیطان است

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در 
آستانه فرا رســیدن روز ۹ دی با اشاره فرمایش 
مقام معظم رهبری مدظلــه العالی» مردم عزیز 
ما در روز نهم دی، آنچنان عظمتی از خود نشان 
دادند که دنیا را خیره کرد.« اظهار داشت: حماسه 
نهم دی ماه و حضور عاشورایی مردم حماسه ساز 
و والیتمدار ایران اسامی در راهپیمایی ۹ دی ماه 
۱۳۸۸ نقطه عطفی در تاریخ انقاب و برگ زرین 
دیگری در افتخارات مرد و زن ایرانی به حســاب 
می آید. حماســه ۹ دی نماد عزت، اســتقال و 
بصیرت مردمی است که تا پای جان برای حفظ 
اصول اسام و آرمان های انقاب ایستاده اند و با 
صدای رســا اعام کردند که اگر دشمن در برابر 
دین آنها بایستد در برابرتمام دنیای آنها خواهند 

ایستاد.
حجت االسام و المسلمین رضا صادقی در ادامه 
افزود: روز نهم دی ماه در تاریخ انقاب اسامی با 
عنوان روز »بصیرت« تبدیل به یوم ا... و ماندگار 
شد. در این روز ماندگار و تاریخی ملت همیشه در 
صحنه ایران اسامی، حماسه ای دیگر آفریدند و 
دشمنان خدا و دینش را مأیوس و ناامید ساختند 
و قلب امام زمان )عــج( و نایب بر حقش حضرت 
آیت ا... العظمــی خامنه ای)دامــت برکاته( را 
شاد کردند.مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان ادامه داد: نهم دی، روز غلبه جنود الهی 
بر جنود شیطان اســت. روز خروش ملت ایران و 
آشکار ساختن خشــم مقدس در برابر اهانت ها 
و حرمت شــکنی های عده ای غافل و یا مزدور 
وابســته به اجانب نسبت به مقدســات در روز 

عاشورای حسینی است.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
از فراخوان ابرپروژه احداث پســماند سوز 
بیمارستانی برای نخستین بار در اصفهان خبر 
داد تا این کالن شــهر که در گذشته توانسته 
بود پیشتازی مدیریت پســماند در کشور را 
به نام خود ثبت کند در راه مدیریت پســماند 

خطرناک ترین نوع زباله ها نیز پیشگام باشد.
 افزایش محدودیت ها در منابع طبیعی که در چند 
دهه اخیر سرعت بیشتری به خود گرفته است سبب 
شد تا مدیریت زباله ها و پسماند های به جا مانده و 
حرکت به ســمت کاهش تولید این پسماندها مورد 
توجه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه قرار 
بگیرد؛ چرا که با این کار عاوه بر نجات محیط زیست 
از نابودی تدریجی می توان به اقتصاد این کشورها نیز 
کمک کرد.اســتفاده از روش های مدیریت پسماند 
در کان شــهرهای بزرگ موجب شد که حتی زباله 
به عنوان طای کثیف شناخته شــود و روش هایی  
برای مشارکت مردم در این زمینه به کار گرفته شود 
به طوری که امروزه تاش شده است تا با اجتناب از 
اتاف مواد غذایی و بهبود بهره  وری منابع در زنجیره 
ارزش و در نتیجه جلوگیری و به حداقل رســاندن 
پســماندهایی که در وهله اول تولید شده ، اقداماتی 
جهت بازیابی آنها یا خلق کاربرد های جدید صورت 
بگیرد. در همین راستا کان شهر اصفهان نیز اقدامات 

موثری جهت مدیریت پسماند و بازیابی آنها در سال 
های اخیر انجام داد به طوری که توانســت رتبه اول 
در این رابطه را در کشور به خود اختصاص دهد.  به 
گفته مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری، 
موفقیت اصفهان در مدیریت پسماند سبب شده تا 
هیچ پسماند عادی در اصفهان دفع نشود و با پردازش 

آن ها به منابع انرژی نیز کمک شود .
مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند شهرداری 
اصفهان با بیان اینکــه روزانه حــدود یک هزار تن 

پسماند عادی در سطح شــهر اصفهان جمع آوری و 
در کارخانه کود آلی پردازش می شود، گفت: حدود 
۱۵ تا ۲۰ تن از این پسماندها اقام با ارزشی هستند 
که پیمانکاران کارخانه، آنها را جداسازی و به چرخه 

تولید باز می گرداند.
وی ادامــه داد: مابقی پســماندها در دو بخش قابل 
تقسیم اســت، یک بخش مواد ارگانیک شامل مواد 
غذایی، باقی مانده ســبزیجات و میوه جات به میزان 
روزانه حدود ۶۰۰ تن که می توان از آنها کود تولید 

کرد و۴۰۰ تن مابقی مثل انواع پاستیک ها و ظروف 
یک بار مصرف، در حال حاضر دفن می شود.

براساس قانون، پســماند ها به ۵ دسته پسماندهای 
عادی، پزشکی یا بیمارستانی، کشاورزی، صنعتی و 
ویژه تقسیم  می شود که در این میان پسماند های 
بیمارســتانی به عنوان آلوده ترین نوع پســماند ها 
شناخته می شــود که جمع آوری و کنترل آنها در 
جلوگیری از شــیوع بیماری در شهرها حائز اهمیت 
اســت و با وجود اینکه مدیریت این پســماندها بر 
عهده دانشگاه علوم پزشکی است ولی اخیرا مدیریت 
شــهری اصفهان گام هایی در مدیریت این پسماند 
نیز برداشته اســت به طوری که به گفته مدیرعامل 
سازمان مدیریت پسماند شهرداری، تا سه هفته دیگر 
فراخوان ابرپروژه احداث پســماند سوز بیمارستانی 

برای نخستین بار در اصفهان اعام می شود. 
علی دهنوی با بیان اینکه روزانــه بین ۱۵ تا ۱۶ تن 
پسماند عفونی و بیمارســتانی از کلینیک ها، مطب 
پزشکان و بیمارستان های شهر اصفهان جمع آوری 
و دفن می شــود، می گوید: به خاطر اینکه  سوزاندن 
پســماندهای عفونی به خاطر خطرات و مشکات 
زیست محیطی فراوان آن است، از این رو با سازمان 
حفاظت محیط زیســت و دانشــگاه علوم پزشکی 
هماهنگی های الزم انجام شــده تا ابرپروژه احداث 
پسماند سوز بیمارســتانی در این کان شهر اجرایی 

شود.

زباله های خطرناک در نصف جهان مهار می شوند

یک کارشــناس طراحی شــهری گفت: با نگاهی سطحی به شهر 
اصفهان در می یابیم که به دلیل وجود فضاهــای باز مانند میادین 
شهری و خیابان ها، فضاهای سبز شامل پارک های حاشیه رودخانه 
زاینده رود و پراکنش نسبتا مناسب مراکز بهداشتی و درمانی، فرصت 
تشکیل ســتادهای بحران در مواقع ضروری به راحتی فراهم است. 
پگاه پرگالی اظهار کرد: »زلزله«، »آلودگی هوا« و »جنگ«مجموعه 
حوادث طبیعی و غیرطبیعی است که شهرها از جمله شهر اصفهان 

را در شرایط بحرانی قرار می دهد، در این زمان ها ایجاد ستاد بحران 
اهمیت زیادی دارد.وی با بیان اینکه باید فرصت و ظرفیت کافی برای 
مقاومت در برابر حوادث طبیعی و غیرطبیعی مورد پایش و ارزیابی 
قرار گیرد، خاطرنشان کرد: برای درک بهتر این موضوع الزم است 
نگاهی به وسعت شهر و جمعیت ساکن در آن انداخت؛ در حال حاضر 
به دلیل فشردگی بافت های مسکونی به خصوص در مناطق مرکزی 
شهر به نظر می رسد که تاب آوری این مناطق در سطح کمتری است 

و توانایی مقابله با شرایط دشوار را ندارد.این کارشناس طراحی شهری 
افزود: الزم است تاب آوری بافت های شهری را با بازآفرینی بافت های 
فرسوده و ناکارآمد، نظم بخشــیدن به خدمات، تاسیسات حیاتی و 
زیرساخت های شهری ارتقا دهیم.پرگالی همچنین مشارکت های 
مردمی را در زمینه افزایش تاب آوری تاثیرگذار دانست و تصریح کرد: 
با ارتقای سطح آگاهی و توانایی مردم در برخورد با مشکات، میزان 

خسارت ناشی از بایا به کمترین حد ممکن می رسد.

یک کارشناس:
مقاومت در برابر حوادث طبیعی و غیرطبیعی ارزیابی شود

پیشگامی اصفهان در مدیریت پسماندهای عادی به پسماندهای بیمارستانی هم رسید؛

اطالعیه تاسیس داروخانه
بدینوسیله به اطالع می رســاند که معاونت غذا و دارو این دانشگاه در 
نظر دارد در روستای ده سرخ از توابع شهرستان مبارکه مجوز تاسیس 
داروخانه جایگزین صادر نماید. لذا از کلیه داروسازان عالقمند به تاسیس 
داروخانه در روستای مذکور درخواست می گردد حداکثر تا یک ماه بعد از 
تاریخ این آگهی تقاضای کتبی خود به انضمام مدارک مربوطه را در مهلت 

مذکور به آن معاونت تحویل یا ارسال نمایند.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و
 خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

م الف: 332934

معاون فرهنگی هنری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری:
امکانات فرهنگی عادالنه توزیع می شود

معاون فرهنگی هنری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان گفت: توزیع عادالنه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و فرصت های 
فرهنگی در سطح شــهر از مهم ترین اهداف این معاونت است.رضا روحانی اظهارکرد: یکی از اســتراتژی های مدیریت شهری در تمام حوزه ها به 
ویژه حوزه فرهنگی هنری جلب و جذب مشارکت شهروندان به خصوص سمن ها و NGO هاســت، بر این اساس یکی از برنامه های اصلی معاونت 
فرهنگی هنری طراحی مکان هایی به صورت »خانه تشــکل ها« یا »خانه ســمن ها« اســت تا این مکان ها را به صورت یک جا یا پراکنده در قالب 
فرهنگسرا در اختیار گروه ها و سمن ها قرار داده تا با مشارکت آنها طراحی و اجرای برنامه های شهری هر چه بیشتر، سریع تر و راحت تر در خدمت 
 شهر قرار گیرد.وی افزود: راه اندازی پاتوق های فرهنگی، هنری در نقاط مختلف شهر از دیگر برنامه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری اصفهان 

محسوب می شود.
معاون فرهنگی هنری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان ادامه داد: مدیریت شــهری اصفهان اعم از شورای شهر، شهردار و 
معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری در راستای تحقق سه مولفه مهم »زیست پذیر بودن«، »معناگرا بودن« و »انسان 
محور بودن« اهدافی کان برای خود متصور اســت که اگر بتواند در قالب برنامه های مختلف این اهداف را محقق کند، بخشی از اهداف سه مولفه 

ذکر شده تحقق پیدا خواهد کرد.

رییس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان با بیان اینکه بودجه سال ۹۸ 
با توجه  به تحریم های ظالمانه علیه جمهوری اســامی ایران نسبت  به 
سال های گذشته سخت گیرانه تر در نظر گرفته  شده، اظهار کرد: بودجه 
استان اصفهان متاسفانه با بودجه های دیگر استان ها قابل  مقایسه نیست.

حجت االسام سید ناصر موسوی الرگانی گفت: بودجه ۹۸ سخت گیرانه 
تعیین شده و چندین برابر ســخت گیرانه تر برای اصفهان مشخص  شده 
اســت.وی افزود: این بودجه یازدهم اســت که بنده در مجلس شورای 
اسامی حضور دارم و همواره سهم استان اصفهان از بودجه های عمرانی 
خیلی پایین بوده و حتی نســبت به هر شــاخصی که در نظر بگیرم با 
اســتان هایی که از نظر جمعیتی یک چهارم جمعیت استان اصفهان را 
دارند، اصفهان را در بحث بودجه ضعیف تر دیده اند.حجت االسام موسوی 
الرگانی با بیان اینکه اصفهان دومین واریزی بودجــه را به خزانه دارد، 
تصریح کرد: هر ساله شاهد افزایش سهم پرداختی عوارض و مالیات در 
اصفهان هستیم؛ اما هرساله بودجه استان اصفهان کاهش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: کمترین بودجه اصفهان نسبت به سال های اخیر در سال ۹۸ 
پیش بینی شده و متاسفانه جوی در دولت و مجلس علیه استان اصفهان 
اســت که این اســتان همه چیز را در اختیار دارد.نماینده فاورجان در 
مجلس افزود: همکارانی داریم که در مجلس هفتم و ششم حضور داشتند 
و اعام می کنند که در آن مجلس ها هم بودجه اصفهان پایین بوده است.

اعتبارات برخی از فعالیت های عمرانی اصفهان از جیب مردم 
تامین می شود

وی با بیان اینکه برخی از فعالیت های عمرانی در اصفهان توســط خود 
مردم و هزینه مدیریت شهری انجام می شود که به حساب اعتبارات دولت 
می گذارند، خاطرنشان کرد: مجلس، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی 
کل کشــور و یا خود دولت بیان کند که در چه سالی چه بودجه ای را به 
استان اصفهان اختصاص دادند.حجت االسام موسوی الرگانی تصریح 

کرد: اگر بخواهیم مقایســه ای بین برخی پروژه هایی استان اصفهان که 
چندین سال در حال اجراست با اســتان های دیگر که همین پروژه ها را 
بعد از اصفهان شروع کردند داشته باشیم می بینیم پیشرفتی که در آن 

استان ها بوده با پروژه  های اصفهان قابل  مقایسه نیست.
تبعیض دولت و مجلس علیه اصفهــان باعث عقب ماندن 

اصفهان در پروژه های عمرانی می شود
وی ادامه داد: باید بررسی شود که پروژه متروی اصفهان در چه سالی شروع  
شده و پیشرفت آن در چه مرحله ای است و استان های دیگر که چند سال 
پس از اصفهان شــروع کردند در چه مرحله ای قرار دارند تا تفاوت هایی 
که برخی مسئوالن در مجلس و دولت قائل شده اند و باعث عقب ماندن 

اصفهان از نظر عمرانی است، مشخص شود.
رییس مجمع نمایندگان اصفهان تاکید کرد: مســئوالن حضور صنایع 
مختلف را به رخ ما می کشــند درصورتی که نتیجه و درآمد این صنایع 
مختص مردم اصفهان نیست و همه کشور از این صنایع به طور مختلف 
بهره مند می شوند.وی با بیان اینکه سال گذشته پنج هزار میلیارد تومان 
سود یکی از صنایع بزرگ بوده است که دیناری از آن در استان اصفهان 
هزینه نشده، گفت: این مبلغ به خزانه واریزشده و به سهام داران عمده آن 

پرداخت شده است و این صنایع چه نتیجه ای اختصاصی برای اصفهان 
داشته اند؟حجت االسام موســوی الرگانی افزود: این صنایع مشکات 
متعددی را برای اصفهان ایجاد کرده اند که آالیندگی یکی از آن هاست 
درصورتی  که درآمد این صنایع برای استان های دیگر بوده و از نظر بودجه 

دولتی، بودجه ای به اصفهان اختصاص داده نشده است.
تبعیض در بحث بودجه ها

وی با اشاره به تبعیض در بحث بودجه ها اظهار کرد: پروژه های مانند کنار 
گذر غرب و شرق اصفهان چندین سال است از شروع آن ها می گذرد؛ اما 
تاکنون تمام نشده است.رییس مجمع نمایندگان اصفهان ادامه داد: برخی 
از پروژه هایی که در همین سطح در استان دیگر شروع  شده، با فاصله کوتاه 
به بهره برداری رسیده است و تا این دیدگاه در مورد اصفهان تغییر نکند، 
مشکات بودجه ای ما پا بر جاست.وی با تاکید بر اینکه شورای عالی آب 
در سال ۹۲ و همین دولت تدبیر و امید تشکیل جلسه داده است و تصویب 
کرد که بارگذاری جدید در حوزه آب ریزی زاینده رود ممنوع است، بیان 
کرد: بارگذاری های جدید که بن-بروجن یکی از آن هاست بعد از مصوبه 
شورای عالی آب است، بیان  شده که دولت امسال برای آن اعتبار اختصاص 

داده و این کار غیر قانونی است.
پس از یک دهه، آب در تونل سوم نداریم

حجت االســام موســوی الرگانی اضافه کرد: برخی از پروژه هایی که 
درگذشته اجرا شده، قرار بود بعد از اینکه آب در تونل سوم جاری شد به 
این پروژه ها آب تخصیص دهند؛ اما هنوز پس از یک دهه آب در تونل سوم 
نداریم و چندین سال است که پروژه های آب رسانی دارند از آب زاینده رود 
بهره مند می شوند.وی تاکید کرد: افرادی که حقابه دار بودند و طبق طومار 
شیخ بهایی سهم داشتند و خریده بودند دولت بدون اجازه آن ها این حقابه 
را به دیگران واگذار کرده  و طبق مصوبه شورای عالی آب اختصاص جدید 

آب بدون اجرای تونل سوم غیرقانونی است.

رییس مجمع نمایندگان استان:

اصفهان، دومین واریزی بودجه را به خزانه دارد

نرگس طلوعی
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یادداشت

برقراری ارتباط خوب با دیگران یکی از تکنیک هایی اســت که 
امروزه در بهتر شدن زندگی افراد نقش بسزایی ایفا می کند.برای 
برخی افراد ارتباط برقرار کردن با دیگران و همچنین صحبت کردن 
در جمع بسیار دشوار اســت. در ادامه راه هایی را به شما خواهیم 
گفت که می توانید از خود یک فرد اجتماعی بســازید فقط کافی 

است کمی حوصله به خرج دهید و تمرین کنید.
روش هایی برای بهبود روابط اجتماعی

برای بسیاری از ما، برقراری ارتباط با دیگران بسیار سخت است. 
پیشنهاد های زیر باعث شود که تعامل اجتماعی برای تان آسان تر 
شــود. مهم ترین عامل در روابط اجتماعی داشتن شجاعت برای 
گفتن چیزی است که می خواهید بگویید. محتوای واقعی مکالمه 
اغلب در مرحله دوم قرار می گیرد. با شروع یک مکالمه فرض نکنید 
که شخص، عالقه مند به تعامل با شماست یا خیر، اغلب این عالقه 

را می توان طی یک بحث رشد داد.
 عالوه بر شجاعت روش های دیگری هم برای بهبود و تقویت روابط 

اجتماعی موثر است که به آن ها می پردازیم:
1- مثل یک شخص اجتماعی رفتار کنید

حتی اگر خود را فردی منزوی می دانید، می توانید مانند یک فرد 
اجتماعی رفتار کنید. هرگز اجازه ندهید که اضطراب مانع روابط 
اجتماعی شما با دیگران شود. حتی اگر عصبانی هستید و تصور 
می کنید زمانی که آرام شوید دیگر حرف تان را به زبان نمی آورید 
همان لحظه احســاس تان را بیان کنید؛ با این روش شما متوجه 

بهبود روابط اجتماعی خود خواهید شد.
2-کتاب های مربوط به مهارت های اجتماعی را بخوانید

کتاب هــای زیادی در بازار وجــود دارد که می تواند به شــما در 
یادگیری مهارت های اجتماعی خاص و راه های شروع گفت وگو 
کمک کند. بااین حال، در نظر داشته باشید که خواندن این گونه 
کتاب ها به تنهایی کافی نیست و شــما باید آن ها را بارها و بارها 

تمرین کنید.
3- ارتباط چشمی برقرار کنید

درحالی که باکسی صحبت می کنید در چشم طرف مقابل تان نگاه 
کنید و به یاد داشته باشید که عالوه بر تماس چشمی، گوش دادن 
هم در مهارت اجتماعی بسیار مهم است. این مسئله به دو طرف 
کمک می کند که شناخته شده و شنیده شود. عالوه بر این برای 
باال رفتن اعتمادبه نفس در تعامل با دیگران سعی کنید خود را از 
لحاظ زبان بدن ارزیابی کنید. یکی از بهترین تمرین ها برای باال 
بردن روابط اجتماعی، صحبت کردن با خود جلوی آینه است. شما 
می توانید با اعتمادبه نفس تمام، جلوی آینه قرار بگیرید و تصور 
کنید جمعیت زیادی مقابل تان قرارگرفته اند و شما باید صحبت 
کنید. ابتدا به چهره و حرکات دســت خود دقت کرده و شروع به 
بحث کردن با خود کنید. آن قدر این کار را تکرار کنید تا ترس شما 

برای صحبت کردن در حضور دیگران کم شود.
4-الگوبرداری کنید

یکی دیگر از روش هــای بهبود روابط اجتماعــی، الگوبرداری از 
شخصیت هایی است که شما آن ها را دوست دارید. آن شخصیت 
می تواند یک بازیگر تلویزیونی باشد یا یک دوست. این گونه سعی 

می کنید خود را با فرد مورد عالقه تان مقایسه کنید.
5-صدای خودتان را ضبط کنید

یک گفت وگو را در ذهن خود مرور و شــروع به صحبت کردن در 
رابطه با آن موضوع کنید و در همان حین صدای خودتان را ضبط 
کنید. بعد از گذشت چند روز اول، آخرین صدای ضبط  شده خود 
را گوش کنید و به نقاط قوت و ضعف خود پی ببرید؛ خواهید دید 

که نسبت به ضبط اول پیشرفت کرده اید.

 به کمک این راهکارها به خوبی با دیگران 
صحبت کنید

رضوان ساالری

عکس روز

دوخط کتاب

همــان چیــزی را بــه 
من ببخش که خودت 

هستی ...

»همه گرفتارند«
کریستین بوبن

من چیزی جز حقیقت 
را دوست ندارم

 زندگــی خیلی کوتاه 
اســت، چیزی بــه من 
ببخش که دوســتش 
داشته باشــم و مــن 
چیــزی جــز حقیقــت 
را دوســت نــدارم ... 

بینایی دانش آموزان ژاپنی رو به وخامت گذاشته و دولت فکر می کند گوشی های 
هوشــمند دلیل آن است. نظرســنجی انجام شده توســط وزارت آموزش و 
فرهنگ،ورزش، علم و فناوری نشــان می دهد تعداد دانش آموزانی که دارای 
دید کمتر از نمره استاندارد 1/0هســتند بیش از 25/3درصد شده است.بدتر 
از همه 67 درصد از دبیرستانی ها و 34 درصد از دانش آموزان ابتدایی به خط 
تعریف شده هم نرسیدند.دولت این روند را به افزایش زمان استفاده از گوشی های 
هوشمند ربط داده است.ژاپن سومین بازار بزرگ جهان در بخش بازی است و 41 

درصد مردان و 32 درصد زنان با موبایل خود گیم بازی می کنند.

بحران عینکی شدن در  ژاپن

» ژان ژاک سون« 71 ساله فرانسوی قصد دارد به وسیله یک قایق بشکه ای 
نارنجی رنگ با عبور از اقیانوس اطلس به مســافت 4500 کیلومتر به مدت 
تقریبی ســه ماه، خود را به جزایر کارائیب برســاند. این قایق بشکه ای 3 
متری به یک جایگاه خواب، آشپزخانه و یک انباری و ذخیره ای از غذاهای 
فریزشده مجهز است. ســرعت این قایق دو تا سه کیلومتر در ساعت است و 
امواج اقیانوس، نیروی حرکتی آن را تامین می کند. بدنه قایق در برابر حمله 
نهنگ ها مقاوم است و یک صفحه خورشیدی تجهیزات ارتباطی و مسیریاب 

روی قایق نصب شده است.

 سفر در اقیانوس اطلس با قایق بشکه ای

سوغات جنجالی مظفرالدین شاه از فرنگ
همه چیز از سفر سوم مظفرالدین میرزا به فرنگ شروع شد؛ ولیعهدی که عمر دراز سلطنت پدر صاحب قرانش باعث شد با ریش و سبیل جوگندمی 
شده بر تخت شاهی بنشیند. مظفرالدین شاه، عقده دیر رسیدن به آرزوهایش را در خوش گذرانی های به هم فشرده اش گشود. متصل با خدم وحشم 
به سفر فرنگ می رفت و بیت المال را به تاراج می داد و با بدهی های باال آورده به اندرونی کاخ برمی گشت. کمی بعد دوباره هوایی می شد و بذل 
و بخششی می کرد. کاخ و ییالقی را پشت قباله یکی از سلطنه ها می انداخت و خرج سفر بعدی را چاق می کرد. شاه ایران، بی کله به خیابان ها و 
کاخ ها و موزه های فرنگ می زد. همراهان اجنبی باخبر از جیب های پرپول شاه، او را به کمپانی هایشان دعوت می کردند و تا سرکیسه نمی شد 
رهایش نمی کردند. در سفر سوم فرنگ بود که صاحبان یک کمپانی آمریکایی، مظفرالدین میرزا را به مالقات گرامافون بردند. شاه، یک  دل نه 
هزار دل عاشق نواهایی شد که از دل صفحه های لغزان مومی زیر سوزن، در لوله حلزونی شــکل گرامافون می ریخت و حال دیگری به احوال 
سرخوشش می داد.آمریکایی های مقیم پاریس برای این که شــاه را به این جعبه موسیقی عاشق تر کنند از او می خواهند صفحه ای را با صدای 
خودش پر کند. دکتر عبدالحسین نوایی دراین باره می نویسد: » طی سفر سوم شاه به فرنگستان یک کمپانی ضبط صوت آمریکایی، شاه ایران را 
به دیدار از شعبه شرکت در پاریس دعوت کرد و شاه نیز آن دعوت را پذیرفته است.« آمریکایی ها برای این که شاه ایران را به این دستگاه تازه از 
راه رسیده عاشق تر کنند از او می خواهند صدایی به یادگار از خود باقی بگذارد. روایت دکتر نوایی از این درخواست خواندنی است: »روزی که شاه 
برای بازدید از موسسه مزبور رفته بنا به خواهش رییس موسسه صفحه ای از صدای خود پرکرده و به عنوان یادگار به صدراعظم هدیه داده است.« 
مظفرالدین شاه که مرعوب دستگاه ضبط صدا شده بود هول می شود و جمله ای می گوید که تا مدت ها بساط خنده و لودگی اطرافیان را کوک 

می کند: »جناب صدراعظم هواها خوب است.«
ازآنجایی که تجربه همواره ثابت کرده که سالم گرگ بی طمع نیست، از این بازدید هم قصد و غرضی در کار بود و نقشه آمریکایی ها از آنچه فکر 
می کردند بیشتر گرفت. نوایی دراین باره می نویسد: »البته غرض کمپانی از این دعوت و ابراز ارادت و عرض خدمت این بوده که از شاه فرمانی 
دریافت کنند در خصوص تسهیل و توســعه فروش گرامافون ها در ایران و اعلی حضرت هم بدون بخل و منتی و بی اندیشه و فکرتی فرمان را 

سرافراز باشد.«

وب گردی

یک زن اهل ایرلند که پیش تر اعالم کرده بود با یک روح سیصد ساله ازدواج 
کرده است ادعای عجیب دیگری را مطرح کرد. »آماندا اسپارو الرج« 46 
ساله به تازگی مدعی شــد که از این روح که نامش »جک« نام داشت جدا 
شده است.آماندا به گفته خود پس از آشــنایی با این روح که در قرن 1۸ 
زندگی می کرد به صورت رسمی با او ازدواج کرد. اما اکنون این زن که اهل 
شهر »دراهیدا « ایرلند است ضمن اعالم پایان ازدواجش به مردم هشدار 

داده که مراقب ارتباط با ارواح باشند.

 ادعای زنی که با یک روح ازدواج کرده است! 

جریان دیده شدن رمان در جامعه 
انتخابی است نه اکتسابی

مصطفی جمشیدی، نویسنده تجلیل شده در جایزه ادبی جالل 
آل احمد گفت: خیلی ها گفته اند و شــنیده ایم کــه رمان امروز 
عقب افتاده و اصطالحا پسیو است. در صحبت دوست ارجمند م 
بایرامی عزیز  در مراسم اختتامیه جایزه جالل آل احمد نیز شنیده 
شد که آن در گران دوران در عرصه رمان معاصر )بعد از انقالب( 
نوشته نشده است. ذکر چند نکته بی فایده نیست. نخست اینکه 
با گســترش تکنولوژی و چاپ، غفلت هایمان گسترده شده و نه 
حضورمان. یعنی اینکه ســینما و رقبای قدرقدرت اصال مجالی 
نمی دهند که رمانــی از پس این همه تعددهــا و تکثرها خود را 
نمایان کند و ای بســا که رمان های خوبی و بلکه خیلی خوبی 
نوشته شده اند ولی تاکنون دیده نشده اند . جمشیدی افزود: اوقات 
فراغت طی دهه های چهل و پنجاه زیاد بود. رمان، ابزار سیاست و 
نحله ها بود و میانداران این عرصه بر نامه ریز و با انگیزه بودند و اصوال 
روشن بین بودن و فرهیخته نام گرفتن با خواندن رمان های چپ و 
غربی و...معنا می گرفت. در حالی که با باز شدن نقش دولت ها در 
ادبیات، نحله ها و جریان ها کج تاب و بعضا فرق های عمل کردند و 
جریان دیده شدن رمان در جامعه انتخابی شد نه اکتسابی و این 

یعنی جریان بالیدن یک رمان سیر طبیعی نداشت.

دانشگاه پهلوی به روایت اسناد
»دانشگاه پهلوی به روایت اســناد« به کوشش» فرزاد سلیمانی« 
و»مجتبی سلطانی احمدی« را مرکز اسناد انقالب اسالمی چاپ 
کرده اســت.  سیاســت هاي باســتان گرایانه در دوره  پهلوي دوم 
موجب شد تا موقعیت خاص فارس به ویژه شــیراز به عنوان مهد 
تمدن ایران باســتان مورد توجه کارگزاران حکومت قرار بگیرد و 
تاسیس دانشــگاه پهلوي به عنوان بزرگ ترین دانشگاه خاورمیانه 
با شناخت از وضعیت خاص این منطقه صورت گرفت. دانشجویان 
دانشــگاه پهلوي ویژگي هاي متمایزي نسبت به سایر دانشجویان 
کشور داشــتند، زیرا به واســطه  ارتباطاتي که این دانشگاه با سایر 
دانشگاه هاي جهان داشت، اکثر دانشــجویان با آگاهي از وضعیت 
سایر کشورهاي پیشرفته و مقایسه آنها با اوضاع کشور خود در پي 
یافتن علل عقب ماندگي ایران و جست وجوي راهکارهاي پیشرفت و 
بالندگي آن بودند. رژیم پهلوي درصدد بود با تاسیس دانشگاه پهلوي 
نسل وفادار به سلطنت را تربیت کند ولي حضور گسترده  دانشجویان 
دانشگاه پهلوي در اعتصابات، تظاهرات، تحصن ها و سخنراني ها، 
ائتالف و همکاري آنها با سایر گروه هاي اجتماعي مردم شیراز، نشان 
داد که با وجود سرمایه گذاري و تبلیغات گسترده در شیراز، رژیم 
توفیقي در این کار نداشت. با قیام 15 خرداد، دانشجویان نیز متاثر 

از این جنبش به فعالیت پرداختند.

خوردن بستنی ده دقیقه... خوردن چوب بستنی سی و پنج 
دقیقه!

گوشت برزیلی خریدیم نشســتیم روپایی زدنش تموم شه 
بذاریمش تو قابلمه! 

چه جوری صبح پا میشین درس می خونید؟ من حاضرم تا نیم 
ساعت قبل امتحان از شــب قبل بیدار بمونم ولی 4صبح پا نشم 

جزوه بگیرم دستم! 
مجری های برنامه ای صبح رادیو یک جوری خوشحالن که 
همش فکر می کنم بعد برنامه ســوار سفینه میشن برمی گردن 

سیاره شون!
قهوه ترک از کیلویی 45تومن رسیده به 120، یکی جامعه 
روشنفکران خیلی ضربه خورد از این جهش قیمت یکی هم جامعه 

فالگیران!
قدیم بسته سه گیگ رو یک ماه اســتفاده می کردیم، االن 

10گیگ کفاف نمی ده. فکر کنم آب قاطیش می کنن! 
یک روزی مهم ترین اختراع بشــریت رو بــه نام خودم ثبت 
می کنم. کابل usb رو از هر طرفی بشه به کامپیوتر وصلش کرد! 

کاش بودجه صداوســیما رو پخش کنن بیــن مردم، بگن 
خودتون با این پول سرگرم بشین، ما دیگه نمی تونیم!

این جمله گوهر بارترین مجوزی بود که از طرف پدر مادر برای 
ما تو بچگی مون صادر میشد ... »هر غلطی میخای بکنی بکن«

خندوانهدیدگاهکتاب

غبار روبی مزار 
شهدا توسط 

کودکان 
 کودکان آجرپزی غروب 
جمعــه، ۷ دی مــاه با 
حضور در بهشت زهرا 
مزار شهدا را غبار روبی 

کردند.

اینستاگردی

  »امیرحسین رستمی«
 در کنار »اصغر فرهادی«

آقای حکایتی به رادیو شب می آید

 تیکه »محمدرضا گلزار« به آدم های سطحی

 امیرحسین رســتمی با انتشــار این 
عکس نوشــت: وتمام شــب با شکوه 
 اختتامیه #تئاتر خروس الری با درجه 

یک ترین ها.

 »منصــور ضابطیــان« بــا انتشــار 
این عکس نوشــت: با مــرد قصه ها 
و حکایت ها در رادیو شــب، ســاعت 

10شبکه تلویزیونی شما.

 »محمدرضا گلزار« با انتشار 
این عکس نوشت: باید اونقدر 
اهدافت بزرگ باشه که توضیح 
دادنش برای آدم های سطحی 

کار سختی باشه.

»یوسف صیادی« با انتشار این عکس 
نوشت: مگه نمیشه آدم دوتا عشق تو 
زندگیش داشته باشــه...خدارو شکر 

من دارم.

سلفی بازیگر طنز با عشق هایش
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