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  اکران ۲۲ فیلم بخش اصلی جشنواره فجر در اصفهان
  مدیر پردیس سینمایی سیتی سنتر خبر داد:  

خبر خوش مسئولین برای شب عید؛ نایب رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان می گوید در صورت عدم تنظیم 
بازار، شاهد افزایش دوباره قیمت گوشت خواهیم بود

گوشت 1۲0 هزار تومان می شود!
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 اصفهان
 قطب خشکبار کشور

 مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل 
شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری 

در دیدار با اصحاب رسانه مطرح کرد:
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کارمسلمان و ذوب آهن به نتیجه نرسید؛ 

دست خالی »علی منصور«

 مردم 
صدقه نمی خواهند

نماینده مردم اصفهان در مجلس: 
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گالیه استاندار اصفهان از عملکرد شهرداری ها؛

 با مدیران رانتی قطعا برخورد می کنم
گالیه استاندار اصفهان از عملکرد برخی از شهرداری ها مهم ترین نکته ای  بود  

که طی سخنرانی استاندار در مراســم گردهمایی شهرداران اصفهان به چشم 
آمد. عباس رضایی که در این مراســم و در جمع شهرداران اســتان حضور به هم رسانیده بود 
 خطاب به آنها گفت: متاسفانه گزارشات خوبی از دوستان ندارم، به میان مردم بروید و  کنار آن ها 

صفحه   7باشید...

کنسرت احسان خواجه امیری
با اجرای آلبوم شهر دیوونه

5 بهمن /  تاالر رودکی

تئاتر مکبث
طراح و کارگردان: حبیب نریمانی

19 دی الی 5 بهمن
تماشاخانه ماه حوزه هنری

روز برنامه های شاد؛
یکی از را ه های شاد شدن، 
بازسازی لحظات شاد گذشته 
است. امروز می خواهیم به 

خودمون شادی هدیه بدهیم!
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علیرضا کریمیان

با جدی شدن بحث استانی شدن انتخابات، مخالفان 
آن هم به شدت در رسانه ها تالش دارند تا تصویب 
این طرح را ناکارآمد جلــوه دهند. بخش بزرگی از 
کسانی که کلی تر شــدن قانون انتخابات را رد می 
کنند، مدعی هستند که دست مردم شهرستان های 
کوچک عمال از دخالت بــر روندهای قانون گذاری 
و ســهم خواهی در مجلس به دلیل استانی شدن 
انتخابات نماینــدگان کوتاه خواهد شــد. در کنار 
این افراد که تعدادشــان هــر روز در حال افزایش 
است عده ای فعاالن سیاســی و نمایندگان نیز در 
حال ســر دادن زمزمه هایی برای تغییر سیســتم 
 انتخابــات و عملکرد مجلس شــورای اســالمی

 هستند. 
این افراد معتقدند مجلس امروز در رأس امور نیست 
و باید با تغییرات در انتخابــات و هیئت نظارت بر 
نمایندگان کارایی مجلــس را افزایش داد. این در 
حالی اســت که در ایران هیچ نهــادی نمی تواند 
مجلس را منحل کند امــا مجلس می تواند در همه 
امور قانون گذاری داشته باشد و حتی  می تواند عدم 
کفایت رییس جمهور را صادر کند که این نشان از 

اوج اقتدار مجلس است.
 به نظر می رسد حاشیه های ایجاد شده در مجلس 
به دلیــل رفتار و انتظــارات برخــی از نمایندگان 
شهرســتان ها این نظریه که افراد قوی و کارآمدی 
به مجلس راه نیافته اند را تقویت کرده اســت. در 

همیــن زمینــه حاجی 
بابایی، رییس فراکسیون 
نمایندگان والیی مجلس 
شورای اسالمی گفته است   
هرچقدر جلوتر می رویم 
نگاه مردم متفــاوت تر و 
عوامل تاثیرگــذار بر رای 

 مردم  بیشــتر می شــود، اگر در گذشــته سه نفر 
از بــزرگان در هر شــهر می گفتند به فــالن فرد 
 رای دهیــد مــردم قبول مــی کردند، امــا امروز
 این تاثیرگذاری خیلی پررنگ نیســت و نماینده را 

عموم مردم با رای مستقل 
 تــر انتخــاب می کننــد

 و انتخاب مردم مولفه های 
تاثیرگذار زیــادی دارد و 
 از انحصــار بیــرون آمده 

است.
فراکســیون  رییــس 
نماینــدگان والیــی مجلس شــورای اســالمی 
بابیــان اینکه بیــن کارآمــدی مجلــس و آنچه 
که در قانون اســت، فاصلــه زیادی وجــود دارد، 
گفــت: از نظر قانونــی نماینده حق نظــارت روی 

وزرا را دارد و ایــن جایگاه ویــژه نظارتی مجلس را 
 نشــان می دهد، اما در این عمــل مجلس ضعیف

 است.
 این صحبت که بــه دلیل ناکارآمدی ســاختارها، 
مجلس در رأس امور نیســت را عــده ای دیگر از 
نمایندگان نیز مطرح کرده انــد از جمله مصطفی 
کواکبیان، نماینده مردم تهران در نشستی مدعی 
شد واقعیت این است که مجلس در رأس امور نیست 

و من به آن نمره 11 و 12 می دهم.
 تا االن قانون اساسی و شریعت اسالم دو خط قرمز 
شورای نگهبان بوده ولی امروز این خط قرمزها مانند 
مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی و یا مصوبات 
شــورای عالی فضای مجازی و دیگر بخش ها زیاد 
شده اند. البته ممکن اســت مصوبات شورای عالی 

قوای سه گانه نیز وسط بیایند.
 عالوه بر نمایندگان، برخی دیگر از بدنه سیاســی 
کشــور نیز صحبــت از تغییر در ســاختار مجلس 
می کنند به خصوص پس از اختالفاتی که بر ســر 
بررسی لوایح از سوی مجمع و نظارت بر تصویبات 

آن پیش آمد. 
اگر چه بــه نظر نمی رســد اعتراضــات در زمینه 
روندهای قانون گذاری مجلس به ســرانجام عملی 
برســد؛ اما شــاید بتواند بر تصویب الیحه استانی 
شــدن انتخابات تاثیر بگــذارد. به نظر می رســد 
البی قدرتمندی دســت به کار شده تا به هر نحوی 
 اجازه ندهد سیســتم فعلی انتخابــات در مجلس

تغییر کند. 

ایتالیا خواستار تحریم فرانسه از 
سوی اتحادیه اروپا شد

 معاون نخســت وزیر ایتالیا با متهم کردن فرانسه 
در خصوص بحران مهاجران، خواستار تحریم این 
کشور از سوی اتحادیه اروپا شد.»لوئیجی دی مایو« 
معاون نخست وزیر ایتالیا، با متهم کردن فرانسه به 
ادامه سیاست های استعماری و نقش آن در بروز 
بحران مهاجران خواســتار تحریم فرانسه از سوی 
اتحادیه اروپا شد.معاون نخست وزیر ایتالیا در ادامه 
عنوان داشت که این موضوع )تحریم فرانسه( را در 
اتحادیه اروپا مطرح می کند.سواحل ایتالیا به دلیل 
نزدیکی به آفریقا، مقصد ابتدایی مهاجرینی است 
که به صورت غیرقانونی از کشــورهای آفریقایی 
اقدام به مهاجرت به اروپا می کنند.در ماه های اخیر 
ایتالیا از پذیرش مهاجرین خودداری کرد و همین 

امر مشکالتی را برای سایر کشورها به وجود آورد.

مذاکرات جاسوسی مخفیانه 
آمریکا و کره شمالی

مقامات اطالعاتی کره شمالی و آمریکا نزدیک به 
یک دهه است که به شکل مخفیانه درحال مذاکره 
با یکدیگر هســتند.مقامات فعلی و سابق آمریکا 
گفته اند، کانال مخفی بین سازمان اطالعاتی دو 
کشــور در 2012 و در دوره اوباما دو ماموریت را 
توسط مایکل مورل، معاون وقت مدیر سیا و آوریل 
هینسیکی از جانشینان او انجام دادند.به نظر از 
فعالیت این کانال ارتباطــی در اواخر دوره اوباما 
کاسته شــد. مایک پامپئو، از طریق مدیر سیا و 
ارسال یک افسر اطالعاتی به سنگاپور برای دیدار 
با همتایان کره شــمالی در آگوست 2017 جان 
دوباره ای به این کانال داد.این کانال دستکم در 
سال 2009 روابطی بین سیستم های امنیتی را 
ایجاد کرد که راهی به سمت دیپلماسی بود.برخی 
از جلسات اطالعاتی دو کشور علنی بود؛ اما اکثر 

آنها مخفیانه انجام شده است.

مجلس »ونزوئال« منحل شد
دادگاه عالی ونزوئال تمام فعالیت های مجلس ملی 
این کشــور را غیر قانونی اعالم کرد.مجلس ملی با 
167 کرســی به رهبری »خوآن گوایدو« از حزب 
Popular Will مخالف مادورو تشکیل شده و این 
مجلس مشروعیت ریاست جمهوری مادورو در دور 
دوم را غیر قانونی خوانده بــود. به تازگی درگیری 
هایی در اطراف کاخ ریاســت جمهوری ونزوئال به 
وقوع پیوست. در پی شورش یک واحد گارد ملی 
ونزوئال، نیروهای امنیتی بــه معترضان در یکی از 
محالت فقیر واقع در ۳ کیلومتری کاخ ریاســت 
جمهوری گاز اشک آور شــلیک کردند. مشخص 
نیست که چه اتفاقی برای سربازان شورشی روی 
داد و دولت هنوز به این مسئله واکنش نشان نداده 

است.

کمک ۵۰۰ میلیون دالری قطر 
به دولت لبنان

»محمد بن عبدالرحمن آل ثانی« وزیر خارجه قطر 
از تصمیم دولت این کشور برای سرمایه گذاری در 
لبنان و حمایت از اقتصاد این کشور خبر داد.آل ثانی 
در مصاحبه با خبرگزاری قطر )قنا( گفت: »قطر با 
هدف حمایت از اقتصاد لبنان، اوراق قرضه دولت 
این کشور به ارزش ۵00 میلیون دالر را خریداری 
می کند«.وی افزود: »این تصمیم قطر برای حمایت 
از اقتصاد لبنان گرفته شده و قطر دائم به حمایت از 
برادران لبنانی خود در سایه چالش های این کشور، 
پایبند اســت«.اعالم کمک ۵00 میلیون دالری 
قطر به لبنان در حالی است که »تمیم بن حمد آل 
ثانی« امیر قطر  در سفری به بیروت، ضمن شرکت 
در اجالس توســعه اقتصادی و اجتماعی عربی، با 
»میشل عون« رییس جمهور لبنان نیز دیدار کرد.

شــرکت امیر قطر در اجالس توسعه اقتصادی در 
حالی بود که از میان ســران 22 کشور عربی، تنها 
سران سه کشــور موریتانی، سومالی و قطر در این 

اجالس شرکت کردند.

مقاومت در برابر یک تغییر
 »پوری حسینی« 

ممنوع الخروج نیست
وزیر امور اقتصــادی و دارایی گفت: همکاران 
بنده در وزارت امور اقتصــادی و دارایی خبر 
ممنوع الخروجی پوری حســینی را پیگیری 
کرده اند که این خبر تکذیب شده است. فرهاد 
دژپســند با بیان اینکه بنده فرصت نکرده ام 
موضوع ممنوع الخروجی پوری حســینی را 
بررســی کنم، تصریح کرد: رییس ســازمان 
خصوصی سازی برکنار نشــده و استعفا نداده 

است.

 بیشترین شکایت ها 
به کمیسیون اصل ۹۰ در مورد 

خودروسازان است 
 سخنگوی کمیســیون اصل 90 با بیان اینکه 
بیشترین شکایت در کمیسیون اصل 90 درباره 
خودروسازان است، گفت: اکثر این شکایت ها 
برای عدم  تعهد خودروســازان به مشــتریان 
اســت.وی با بیان اینکه قرار است کمیته ای از 
سوی مجلس و دولت موضوع شکایت هایی که 
انجام شده را بررسی کند، ادامه داد: دو شرکت 
خودرو سازی سایپا و ایران خودرو حدود ۳00 
هزار خــودرو پیش فروش کــرده؛ اما تحویل 
ندادند که باید این موضوع تعیین تکلیف شود.

وزیر خارجه آلمان: 
لغو مجوز فعالیت ماهان ایر، بر 
اساس منافع امنیتی کشور بود

وزیر امورخارجه آلمان بــا دفاع از تصمیم این 
کشور برای لغو مجوز پرواز ماهان ایر در آلمان 
گفت که ایــن اقدام در راســتای تحریم های 
جدید اتحادیه اروپا علیه ایران اســت.در ادامه 
این توئیت آمده است: توافق هسته ای با ایران 
کماکان برای ما به طــور فوق العاده ای اهمیت 
دارد؛ اما ما این مسئله را کامال روشن کرده ایم 
که در پاسخ به برخی تحوالت دست به اقدامات 
مناسب می زنیم. این تصمیم به عالوه در راستای 
تحریم جدید اتحادیه اروپا )علیه ایران( پس از 
حوادث در فرانسه و دانمارک اتخاذ شده است.

اعالم رتبه نیروهای مسلح 
ایران، خواب اسراییل را 

آشفته تر کرد
یک وبگاه تخصصی نظامی آمریکایی در برآورد 
ســال 2018 خود نیروهای مسلح ایران را در 
جایگاه سیزدهم جهان قرار داد.این رتبه بندی 
میان 1۳6 کشــور و رژیم صهیونیستی انجام 
شده اســت.روزنامه جروزالم پست نوشته این 
سومین سال متوالی اســت که جایگاه ارتش 
اســراییل در رتبه بندی این وب ســایت نزول 
پیدا می کند. رژیم صهیونیستی سال گذشته 
در جایگاه پانزدهم و ســال 2011 در جایگاه 
یازدهم قرار داشت. ایران، در مقابل با هفت پله 
صعود از رتبه بیستم در سال 2017 به رتبه 1۳ 

در سال 2018 دست پیدا کرده است.

رییس پیشین اطالعات نظامی عراق:
 ایران هیچ پایگاه نظامی 

در عراق ندارد
رییس پیشین سرویس اطالعات نظامی عراق با 
اشاره به تنش افروزی های رژیم صهیونیستی و 
اخبار مربوط به احتمال حمله تل آویو به الحشد 
الشعبی در عراق تاکید کرد که ایران هیچ پایگاه 
نظامی در عراق ندارد.»وفیق السامرائی«، در 
مقاله ای که وبگاه خبری »بغداد الیوم« منتشر 
کرد، به خبرها درباره قصد رژیم صهیونیستی 
برای حمله به اهداف الحشد الشعبی در عراق 
واکنش نشان داد.این نویسنده تاکید کرد: اما 
همه شایعات درباره حمالت هوایی اسراییل به 
نیروهای الحشد الشعبی در عراق فقط حرف و 

در حد توهم است .

احمد سالک 
عضو کمیته فضای مجازی:

 نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسالمی، 
با بیان اینکه بودجه نهاد ریاست جمهوری، در سال 
آینده افزایش یافته اســت،گفت: در شــرایط فعلی 
اقتصادی کشور، افزایش ۳ برابری بودجه نهاد ریاست 
جمهوری بــه مصلحت نیســت.ابوالفضل ابوترابی، 
افزود: در همین راستا پیشــنهادی را به کمیسیون 
تلفیق مبنی بر اینکه بودجه نهاد ریاست جمهوری 
در سال آینده تقلیل یابد و این بودجه به ارگان های 
دیگر اختصاص یابد را مطــرح کردم.نماینده مردم 
نجف آباد در مجلس تصریح کــرد: با توجه به اینکه 
امنیت و آموزش اهمیت زیادی دارد؛ لذا بنده پیشنهاد 
کردم از بودجه نهاد ریاست جمهوری کم شده و مبلغ 
مشــخصی به بودجه نیروی انتظامــی و آموزش و 
پرورش برای تقویت طرح خرید خدمت فرهنگیان 

اضافه شود.
ابوترابی تاکید کرد: این پیشنهاد باید ابتدا به تصویب 
 اعضای کمیســیون تلفیق بودجه 98  و پس از آن 
 در صحن علنــی پارلمان به تصویــب وکالی ملت 

برسد.

افزایش بودجه ریاست 
جمهوری، به مصلحت نیست

نماینده مردم نجف آباد:

کافه سیاست

عکس  روز 

 فرزندان رهبر انقالب
 در یک مراسم ترحیم

حضور فرزندان رهبر معظم انقالب در مراسم 
ترحیم ســردار احمد فضائلی، فرمانده اسبق 
دانشگاه امام حســین )ع( که با حضور جمعی 
از مقامات لشکری و کشوری در تهران برگزار 

شده است.

عده ای نان اصالحات را  می خورند

پیشنهاد سردبیر:

عضو کمیته فضای مجازی مجلس شــورای 
اســالمی گفت: آنچــه در فضــای مجازی 
حائز اهمیت اســت، تولید محتــوا مبنی بر 
ارزش های اسالمی در تمامی عرصه هاست، 
 لذا مــا نمی توانیــم تحت مدیریــت بیگانه

 قرار بگیریم.
احمد سالک اظهار کرد: ســیاق کار کمیته 
فضای مجازی تعقیب مطالبات مقام معظم 
رهبری اســت که پس از تصویب در شورای 
عالی فضای مجازی به دستگاه های ذی ربط 
ابالغ می شــود. وی با توجه به نظــر یکی از 
اعضای کمیته فضای مجــازی در خصوص 
حــذف فیلترینگ پیام رســان های خارجی 
تصریح کرد: هر شــخص نظر خــود را دارد، 
اما تمامــی بحث ها در کمیتــه امنیت ملی 
ســاماندهی می شــوند و بنده از اعضای این 

کمیته هستم.

نمی توانیم با رشد تکنولوژی 
مبارزه کنیم

محمد هاشمی
رییس پیشین صدا و سیما:

یک فعال سیاســی اصولگــرا گفت: عــده ای نان 
اصالحات را می خورنــد؛ اما خودشــان دیکتاتور 
هســتند. من می گویم دیکتاتــوری نکنید، وگرنه 
اصالحات که از اساس خوب اســت. زاکانی درباره 
عملکرد جریان اصولگرایی تاکید کــرد: ما به آنها 
هم معترض هســتیم و به دنبال این هســتیم که 
آنجا هم اصالحات انجام شود. وی افزود: االن وقت 
این است که در جامعه شفافیت ایجاد شود، قاعده 
از »کجا آورده ای« مشخص شود و معلوم شود که 
همه چکاره هستند، در چه جایگاه قانونی قرار دارند 
 و از کجــا آورده اند و در این چهل ســال چه کاری 

انجام داده اند. 
وی ادامه داد: ایجاد شفافیت، اعتماد به دنبال دارد. 
عالوه بر اینکه همان طور که گفتم اگر این مســیر 
از کجا آورده ای، شــفافیت و امکان مشخص شود، 
معلوم می شود که چه کســانی مانند غده سرطانی 
در جامعه حضور دارند و از شیره جان مردم ارتزاق 
می کنند. وقتی بــا اینها برخورد شــود همه  چیز 

مشخص  خواهد شد.

 عده ای نان اصالحات را 
می خورند

فعال سیاسی اصولگرا: 

رییس پیشین صدا و ســیما گفت: مشکل 
اقتصادی امروز کشــور با یک وزیر یا حتی 
تغییر یک وزارتخانه حل نمی شــود. مشکل 
اقتصادی کشور ریشه ای عمیق دارد.محمد 
هاشــمی افزود: البته امروز دولت در تالش 
است تا آثار جنگ روانی خروج آقای ترامپ 
و آثار منفی کاهش ارزش پول ملی را از بین 

ببرد که این هم کار ساده ای نیست. 
وی تصریح کرد: کارهــای زیادی در دولت 
انجام شــده  البته در این میان نمی توانیم از 
فســاد اقتصادی و فرار عده ای چشم پوشی 
کنیم. تمام این پارامترها باعث ایجاد هرج و 
مرج در جامعه خواهد شد و دولت در تالش 
اســت تا تبعات آن را کنترل کند. حال باید 
دید که چقــدر می تواند موفق باشــد. البته 
اینطور نیست که دولت تنها باشد بلکه تمام 

نظام با این موضوع درگیر است.

مشکل کشور با تغییر یک 
وزیر حل نمی شود

پیشخوان

بین الملل

 رییس مجلس شورای اسالمی گفت: برخی مصالح و حقایق در 
دعواهای سیاسی داخل کشور عمال ذبح شد و به جای اینکه همه 
گروه ها روی منافع ملی کشور بایستند و عظمت آن را بیان کنند، 
مسائل تاکتیکی خرد را آنقدر در حوادث مختلف جلوه گر کردند 

که عظمت کارهای بزرگ دیده نشد.
علی الریجانی،در نشســت با اعضای ســتاد برگزاری مراســم 

چهلمین سالگرد انقالب اســالمی تصریح کرد:  اینکه یک فقیه 
پارسا از حکومت مردمی صیانت کند یک مدل مناسب با شرایط 
بومی ما بوده و همه ملت در سرنوشت خود مشارکت دارند و هر 
دوره مجلس تعداد زیادی نمایندگان می روند و تعداد دیگری می 
آیند. همچنین هر رییس جمهور تنهــا دو دوره می تواند رییس 
جمهور باشد و این گردش افراد در نظام یک دستاورد بزرگ است. 

الریجانی ادامه داد: درست است که دشمنان علیه ایران صحبت 
کرده و درباره مسائل موشکی دخالت می کنند؛ اما می دانند ایران 
در منطقه عظمتی دارد که نمی توان آن را حذف کرد. همچنین 
دســتاوردهایی در حوزه نظامی و دفاعی داشته ایم که گفته شد 
نمایشگاه هایی در این زمینه برگزار می شود لذا اتکای دفاع روی 

تولیدات داخلی بسیار مسئله مهمی است.

رییس مجلس:
 مصالح کشور در دعواهای سیاسی ذبح شد

  زمزمه های تغییر در ساختار مجلس از کجا سرچشمه می گیرد؛

مشکالت مردم فیلترینگ 
شد!

ازدواج در صف انتظار

 ختم پرونده المهدی با مپنا

تجاوز به حقوق انسان ها 
عادت آمریکاست

مجلس امروز در رأس امور 
نیست و باید با تغییرات در انتخابات 

و هیئت نظارت بر نمایندگان 
کارایی مجلس را افزایش داد

دولت رسما تفکیک وزارتخانه ها رامتوقف کرد
 بعد از آنکه از مهر ماه طرح تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل مخالفت مجلس از دستور کار دولت 
خارج شده بود؛ حاال دولت رسما نامه استرداد الیحه را تقدیم مجلس کرده تا دیگر الزامی به بررسی این الیحه 
نباشد.هیئت وزیران به دلیل تغییر در اولویت های کنونی دولت، شرایط جاری کشور و لزوم تمرکز وزارتخانه 
بر ماموریت های قانونی، خواستار استرداد الیحه تشکیل وزارتخانه های رفاه و تامین اجتماعی و کار و تعاون از 
مجلس شورای اسالمی شد.با توجه به اینکه الیحه یادشده در جلسه علنی 9 مردادماه 1۳97 مجلس شورای 
اسالمی مطرح شد و فوریت آن به تصویب نرسید و به صورت عادی اعالم وصول و به کمیسیون اموراجتماعی 
ارجاع شد و پس از تصویب در کمیسیون مزبور، مراتب در نوبت رسیدگی صحن علنی مجلس قرار گرفته است، 
معاونت امور مجلس رییس جمهور درخواست نمود، نظر به تعیین وزیر جدید برای وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی، برای ادامه سیر مراحل تصویب و یا استرداد الیحه فوق، هیئت وزیران اعالم نظر  کند .

اصالت صوت، منتسب به خدادادی در حال بررسی است
عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس از بررسی اصالت صوت منتشرشده در فضای مجازی علیه »خدادادی« 
خبر داد.»علیرضا سلیمی« در توضیح جلسه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: این نشست برای بررسی ادعاهای 
مطرح شده در فضای مجازی در خصوص اتهاماتی به نماینده ملکان از سوی یک خانم و به دنبال آن انتشار صوت 
برگزار شد.وی ادامه داد: امروز هیئت نظارت در این باره جلسه ای را با آقای خدادادی برگزار کرد که هنوز اصالت صوت 
پخش شده برای ما مشخص نیست؛ البته که در حال پیگیری این موضوع هستیم.نماینده مردم محالت در مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به اسناد رسیده به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان توضیح داد: مدرکی به دست ما رسیده 
که یکی از خانم ها قصد اخاذی از آقای خدادادی را داشته و اعالم کرده باید ۵00 میلیون به حسابش واریز شود که 
اگر این اتفاق رخ ندهد، آبروی این نماینده را می برد.سلیمی اظهار کرد: آقای سلمان خدادادی بعد از ارائه توضیحات 

گفت که می خواهد در این باره به قوه قضائیه شکایت کند.

چهره ها
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پرداخت تسهیالت اشتغال فراگیر در استان اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

نقش مالیات بر ارزش افزوده 
در ساماندهی مبادالت 

اقتصادی
مالیات از منابع مهم درآمد دولت هاست. ثبات و 
تداوم وصول مالیات موجب ثبات در برنامه ریزی 
دولت برای ارائه خدمات مورد نیاز کشــور در 
زمینه های گوناگون می شــود. تغییر و تحول 
در اقتصاد کشــور و در نتیجــه تغییر در نحوه 
تولید و توزیع ثروت و درآمد مستلزم بازنگری 
و تجدیدنظر در انواع مالیات ها و نحوه وصول 
آنهاســت. اجرای مالیات بــر ارزش افزوده به 
عنوان یکی از مالیات هــای جدید، در بیش از 
150 کشــور جهان نشــان دهنده مقبولیت و 
کارآیی این نظام در فراهم کــردن یک منبع 

درآمد قابل اتکا و مطمئن برای دولت هاست.
چنین عنوان می شــود که مالیــات بر ارزش 
افزوده و یا اصوال هر گونه مالیاتی، سبب افزایش 
درآمدهای دولت شــده و مــی تواند موجبات 
گســترش بودجه و هزینه های دولت را فراهم 
سازد، لذا از آنجا که گسترش هزینه های دولت 
می تواند به طور بالقوه تورم زا باشــد، استقرار 
نظام مالیاتی فوق مــی تواند موجبات افزایش 

سطح عمومی قیمت ها را فراهم آورد.
خودباوری و اعتقاد مؤدیان به پرداخت مالیات 
هنگامی به منصه ظهور خواهد رسید که آنان 
بتوانند آثار آن را به طور ملموس مشاهده کنند. 
در سال های اخیر شاهد راه اندازی زیرساخت ها 
و پروژه های مختلف عمرانی در کشور بوده؛ اما 
متاسفانه کمتر به منابع مالی آنها که عمدتا از 
طریق مالیات تامین شده، اشــاره شده است.

بنابرایــن مغفول ماندن این موضوع از ســوی 
دولتمردان در بــاور و اعتقــادات مؤدیان در 
خصوص پرداخــت مالیات اثــرات نامطلوبی 
داشته به طوری که همواره آنان تالش می کنند 

تا به نحوی از مالیات بگریزند.

بازار

شوینده سطوح

آغاز ثبت نام مرحله دوم وام 
ضروری بازنشستگان کشوری

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از آغاز 
ثبت نام مرحله دوم وام ضروری بازنشســتگان و 
موظفین این صندوق از ابتدای بهمن ماه به مدت 

یک ماه خبر داد.
جمشید تقی زاده با بیان اینکه پرداخت تسهیالت 
رفاهی در قالب وام ضروری بازنشســتگان برای 
بهبود معیشت بازنشستگان و ارائه خدمات رفاهی 
است، اظهار کرد: امسال پرداخت وام ضروری به 
مبلغ پنج میلیون تومان بــرای ۴00هزار نفر از 
بازنشســتگان و موظفین صندوق بازنشستگی 
کشوری در نظر گرفته شــد.مدیرعامل صندوق 
بازنشستگی کشوری با بیان اینکه بازنشستگان 
برای ثبت نام وام با مراجعه به سایت صندوق به 
نشانی cspf.ir حتما شرایط و ضوابط اعالم شده 
را مطالعه و با آگاهی کامل ثبت نام کنند، گفت: 
بازپرداخت وام پنج میلیون تومانی در ۳۶ قسط 
انجام می شود که از حساب شخص بازنشسته و 
موظف دریافت کننده وام به صورت ماهانه کسر 

خواهد شد.

خبر خوش مسئولین برای شب عید؛ 
نایب رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان 
می گوید در صورت عدم تنظیم بازار، شاهد 

افزایش دوباره قیمت گوشت خواهیم بود
گوشت 120 هزار تومان می شود

نایب رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان گفت: 
در صورت تداوم این وضعیت و عدم تنظیم بازار 
مناسب، قیمت گوشت قرمز برای شب عید دوباره 
افزایش و شاید به 120 هزار تومان هم برسد.اصغر 
پورباطنی در خصوص گرانی گوشت و عرضه آن 
با قیمتی بیــش از 80 هزار تومــان، اظهار کرد: 
گوشت به نرخ 80 هزار تومان فروخته می شود، 
چراکه مردم نیز با وجود قدرت پایین خریدشان، 

همچنان خریدار هستند.
نایب رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان با بیان 
اینکه برای ثبات و کاهش نرخ گوشــت نیازمند 
 واردات و توزیــع عادالنه هســتیم، اظهار کرد: 
 بــا وجــودی کــه گوشــت برزیلــی وارد
  کشور می شــود، اما توزیع آن از کانال نادرست

 و تنها در فروشــگاه های کوثر، کورش، رفاه و ... 
است.

معاون حفاظت و بهره برداری 
آب منطقه  ای:

دشت های اصفهان در وضعیت 
نامناسبی قرار گرفته است

معــاون حفاظت و بهــره برداری شــرکت آب 
منطقه ای اصفهان گفت: اکثر دشت های اصفهان 
امروز در وضعیت نامناســبی قرار گرفته اســت.

حسن ساسانی اظهار داشت: از ابتدای سال آبی 
امسال شاهد بارش ۳11 میلی متری برف بودیم 
که نسبت به میانگین بلندمدت کل بارش ها ۶2 

درصد افزایش یافته است.
معــاون حفاظت و بهــره برداری شــرکت آب 
منطقه ای اصفهان حجم ورودی به ســد زاینده 
رود را تــا چندروز گذشــته  5۳ متــر مکعب بر 
ثانیه و حجم خروجــی از آن 8.5  متر مکعب بر 
ثانیه عنوان کرد و افزود: متوســط حجم ورودی 
به ســد زاینده رود از ابتدای ســال آبی جاری 
 تاکنون 1۳8 میلیون متر مکعب بوده که به نسبت 
 ســال آبــی گذشــته این مقــدار حــدود 5۹

 درصد  افزایش داشــته اســت ولی نســبت به 
میانگیــن دراز مدت ۶۶ درصــد کاهش ورودی 

را شاهد هستیم.
 

نماینده مردم اصفهان در مجلس: 
مردم صدقه نمی خواهند

نماینده مــردم اصفهان در مجلــس گفت: برای 
گرفتن حقوق هــا و پاداش های نجومی، عملکرد 
شــرکت های زیان ده دولتی، ســودده نشــان 
داده می شــود. چرا فکری برای این شــرکت ها 

نمی کنیم؟
حســن کامران با تاکید بر اینکه بنــده اصال در 
تصمیمات وزیــر نیرو در موضــوع آب اصفهان 
دخالت نمی کنم، ادامه داد:  بارها گفته ام حقابه، 
حق الناس اســت. حق الناس را احدی نمی تواند 
بگیرد، حــق و حقوق مــردم را بدهیــد. مردم 
صدقه نمی خواهند، نــرخ آب را با حضور کمیته 

حقیقت یاب تعیین قیمت کنید.
 نماینده مردم اصفهان در مجلس ادامه داد: آب 
اصفهان را برده اند و پول آن را نمی دهند و آلودگی 
 و اشــتغال اســتان را تغییر داده اند. طی شش
  دوره نمایندگــی در مجلــس هیــچ وجه برای

 گرفتن یک لقمه رای حرف نزده ام.

کرم تمیزکننده چند منظوره 
 Ammonia سطوح سیف مدل

 9,600
تومان

 All پاک کننده چند منظوره مدل
Cleaner حجم 500 میلی لیتر

 29,000
تومان

مایع تمیزکننده سطوح دتول 
complete clean مدل

 70,000
تومان

طبق اعالم معاون وزیر اقتصاد » تعداد شــعب نظام بانکی کشور 
باید در مجموع 12 هزار شــعبه باشد « این درحالی است که هم 
اکنون 2۳ هزار و ۴58 شعبه در کشور با مجوز بانک مرکزی فعال 
هســتند.طبق اعالم عباس معمارنژاد، معاون بانک و بیمه وزیر 
اقتصاد بر اساس مطالعات صورت گرفته در وزارت امور اقتصادی 
و دارایی بر پایه شــاخص هــای تولید ملی، وســعت و جمعیت 
کشور، تعداد شعب نظام بانکی کشــور باید در مجموع 12 هزار 

شــعبه باشــد.معاون وزیر اقتصاد در همین ارتباط تاکید کرده 
است که تمامی بانک ها باید بهینه سازی شعب خود را در دستور 
کار قرار دهند.این موضوع از آن جهت حائز اهمیت اســت که در 
اختالس های بزرگ تاریخ ایران، همواره فســاد از یکی دو شعبه 
معمولی بانک آغاز شــده بود که اختالس ۳ هزار میلیاردی مثال 
بارز این حکایت است.به گفته کارشناسان بانکی، شعبه محوری 
و قراردادن امکانات و اختیارات بی حد و حصر به شــعب منشــأ 

بسیاری از مشکالت بزرگ و فســاد در بانک ها شده است.باتوجه 
به اظهارات جدید معاون وزیر اقتصاد مبنی بر ساماندهی شعب 
بانکی و رسیدن به 12 هزار شعبه این احتمال وجود دارد که دور 
جدیدی از ساماندهی شعب بانک ها در آینده آغاز شود.بنابراین 
اگر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی عزم جدی در ساماندهی شعب 
بانکی داشته باشند، باید 11 هزار و 500 شعبه که هم اکنون در 

سراسر کشور فعال هستند، به کار خود پایان دهند.

شعبه های اضافی بانک ها تعطیل می شوند

تالش دولت بــرای یافتن راهــکاری عملی برای 
بازگردانــدن ارز حاصــل از صــادرات در حالی 
تاکنون بــدون نتیجه مانده کــه صادرکنندگان 
طی ماه های اخیر نســبت به غیــر واقعی بودن 
میزان و آمارهای وزارت صنعت و بانک مرکزی در 
مورد میزان صادرات از کشــور و ارز حاصل از آن 
هشدارهای جدی را داده اند. نحوه بازگرداندن ارز 
مدت هاست مورد مناقشه است؛ اولین موضوعی 
که در بازگشــت ارز حاصل از صادرات به کشــور 
وجــود دارد، وضعیت نابســامان ثبت ســفارش 
و اســتفاده از ارز صادرکنندگان بــرای واردات 
کاالهای شــان اســت، ضمن اینکه بازگشت ارز 
برای صادرکنندگانی کــه کار تولیدی ندارند نیز 
اکنون امکان پذیر نیســت. همچنین  اختالفی که 
میان صادرکنندگان و دولت در خصوص بازگشت 
ارز حاصل از صادرات وجود دارد، این نیســت که 
دولت می خواهد ارز حاصل از صادرات به کشــور 
بیاید و صادرکننده نمی خواهــد ارز بیاورد، بلکه 
بحث بر سر روش بازگشــت ارز است. برای اغلب 
صادرکنندگانی که مواد اولیه خــود را با ارز بازار 
آزاد به کشــور وارد می کنند ورود ارز ناشــی از 
صادرات شان در ســامانه نیما عمال چیزی به جز 
زیان دهی نیست .بن بست برای یافتن راهی عملی 
به منظــور ورود ارز حاصل از صــادرات و نزدیک 
شدن به آخرین زمان عملیاتی شدن آن در حالی 

بی نتیجه مانده است که   چندی پیش رییس اتاق 
بازرگاني، صنایع، معادن و کشاورزي ایران اعالم 
کرده بود آماري که در رابطه با صادرات از ســوي 
دستگاه هاي دولتي ارائه مي شود، درست و واقعی 
نیســت. با توجه به ضرورت بازگشــت ارز حاصل 
از آن از ســوی صادرکنندگان به دســتور دولت، 
بســیاری از موضوعاتی که تا چند ماه پیش برای 
جامعه صادراتی کشور مهم تلقی نمی شد، اکنون 
حائز اهمیت شده و بســیاری از فعاالن اقتصادی 
می گویند که از ســوی دولت باید اصالحاتی روی 
آنها انجام شــود.یکی از ایــن موضوعات، همین 

محاسبه قیمت های پایه صادراتی است که بسیاری 
از صادرکنندگان هم اکنون مشکالت جدی با آن 
دارند. بر این اســاس، به تازگی مبنای محاســبه 
قیمت های پایــه صادراتی از ارز ۴200 تومانی در 
هر دالر،  بــه ارز نیمایی تغییر یافتــه  و به همین 
دلیل، متوســط قیمت صادراتی در آذرماه، افت 
شدیدی داشته اســت؛ به نحوی که مطابق با آمار 
رسمی منتشر شــده از ســوی مراجع پژوهشی، 
نرخ از 5۳8 دالر در هــر تن در آبــان 1۳۹۷ به 
۳8۳.۶۹ دالر در هر تن در آذرماه سال ۹۷ کاهش 
یافته اســت. آنگونه که گزارش مرکز بررسی های 

اقتصادی اتــاق بازرگانــی تهران تاکیــد کرده، 
تحلیل روند ماهانه ارزش صادرات کشور به دلیل 
غیرمنطقی بودن قیمت هــای پایه صادراتی طی 
ماه های گذشته، تحلیل واقعی و درستی به دست 
نمی دهد؛ اما در بررسی های مقدماتی این چنین 
استنباط می شود که بهتر اســت به جای تحلیل 
ارزشی به سراغ تحلیل مقداری رفت که متاسفانه 
در تحلیل مقداری هم، آمار غیرمتعارفی در آذرماه 
1۳۹۷ مشاهده می شــود که در این ماه، میزان 
صادرات با بیش از ۴۶ درصد رشــد ماهانه نسبت 
به آبان ماه 1۳۹۷ به حدود 12 میلیون تن رسیده 
که از ابتدای سال ۹۷ تاکنون، بی سابقه بوده است.

در این میان با وجود عدم صادرات میعانات گازی 
در آذرماه و کاهش ۳05 هزار تنی صادرات سایر 
کاالها، به نظر می رســد دلیل افزایش نزدیک به 
50 درصدی مقدار صادرات در ایــن ماه، صرفا از 
محل افزایش مقدار صادرات پتروشــیمی است. 
کارشناسان اقتصادی معتقدند آمار صادرات کشور 
چه روزانه، چه ماهانه و حتــی تجمعی، تصویری 
واقعی از وضعیت روند صادرات کاالی بدون نفت 
خام طی ۹ ماهه سال جاری منعکس نمی کند. از 
سوی دیگر پس از گذشت چندین ماه از عملیاتی 
شدن سامانه ارزی نیما عمال ناکارآمدی های آن 
به خصوص در زمینه ارزهــای صادراتی به خوبی 
مشهود است؛ اما دولت نمی تواند راهی به جز الزام 
صادرکنندگان و اجبار آنها برای فعالیت در غالب 

نیما عملیاتی کند.

جدال ارزی میان دولت و صادرکنندگان
  وقتی فعاالن اقتصادی تاوان آمار غیر واقعی صادرات را می دهند؛ 

بیش از 2۶0میلیارد ریال تسهیالت اشتغال فراگیر به کارآفرینان استان اصفهان اعطا شده است .مدیر تعاون اداره 
کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: این میزان تسهیالت اشتغال فراگیر ، از ابتدای امسال تاکنون 
در اختیار 11طرح کارفرینی در  بخش های کشاورزی، خدمات و صنایع تبدیلی این استان قرار گرفته است.علیرضا 
تیغ ساز، با بیان اینکه با اعطای این تسهیالت زمینه اشتغال 1۴0 نفر فراهم شده است افزود: در این رابطه پرنده 
1۷شرکت تعاونی برای اعطای 5۴0 میلیارد ریال تسهیالت در کارگروه استانی تصویب و به بانک معرفی شده اند.

وی گفت: طرح های توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار، مشوق های بیمه ای سهم کارفرما، کارورزی و طرح مهارت 
آموزی در محیط کار واقعی در قالب بسته جامع اشتغال فراگیر تعریف شده است.

پرداخت تسهیالت 
اشتغال فراگیر در 

استان اصفهان

به منظور توسعه بستر اشتغال 
صورت گرفت ؛ ون

عا
 ت

  عکس روز

چوب بُری در یخبندان سپیدان فارس!
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان:

ورود بدون مجوز مهم ترین مشکل کسب و کارهای مجازی است
معاون امور بازرگانی و توســعه تجارت ســازمان صنعت، معــدن و تجارت اصفهــان گفت: مهم ترین 
 مشــکل بخش کســب و کارهای مجازی در کشــور، ورود برخی از واحدهــا یا افراد بــدون مجوز و 
سوء استفاده از اعتماد مردم و کاربران است.اســماعیل نادری افزود: تاکنون گزارش ها و شکایت های 
بسیاری درباره فعالیت کسب و کارهای مجازی بدون مجوز در کشور و اصفهان در بخش های مختلف 
مانند گردشگری داشتیم که به کالهبرداری از مردم منجر شده است.وی با تاکید بر اینکه مردم نباید از 
خدمات کسب و کارهای مجازی بدون مجوز، استفاده کنند، تصریح کرد: فروشگاه های خرید و فروش 
اینترنتی، واحدهای خدماتی و شــرکت های بازاریابی شبکه ای باید دارای » نماد اعتماد الکترونیکی« 
)enamad( باشند. نادری خاطرنشان کرد: همچنین مردم می توانند اسم این شرکت ها را به سامانه 
پیامکی ۳000۶082 ارسال کنند تا از وضعیت آن مطلع شوند. وی با اشاره به فعالیت کمیته نظارت بر 
عملکرد شرکت های بازاریابی شبکه ای و کسب و کارهای مجازی در کشور و استان ها تصریح کرد: این 
کمیته بر افراد صنفی، شبکه ها و شرکت های فعال در فضای مجازی که به صورت فروشگاه )مانند وب 
سایت های خرید و فروش اینترنتی( یا ارائه دهنده خدمات ) مانند وب سایت های آگهی دهنده یا تاکسی 
اینترنتی( هســتند، نظارت می کند. رییس کمیته نظارت بر عملکرد شرکت های بازاریابی شبکه ای و 
کسب و کارهای مجازی استان اصفهان، ادامه داد: برخورد با شرکت های فاقد مجوز در حوزه بازاریابی 
شبکه ای و بررسی راهکارهای صیانت از حقوق شهروندان در فضای مجازی از دیگر وظایف این کمیته 
است.نادری اظهارداشت: در این کمیته، گزارش ها و شکایت های رسیده به سامانه 12۴ این سازمان و 
انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان بررسی و پیگیری می شود. وی از مردم خواست تا در صورت 
 مشاهده شرکت های بازاریابی شبکه ای یا کسب و کار مجازی فاقد مجوز، آن را به شماره تلفن 12۴ اطالع

 دهند.

در سرمای زیر صفر درجه سپیدان، کارگرانی هستند که برای گذران      زندگی   و  کسب درآمد، 
درخت های قطع شده  را پس از انتقال به کارگاه چوب بری، در قطعات مختلف برش داده و 

برای عرضه به شیراز   و سایر کالن شهرها منتقل می کنند.

مدیر کل استاندارد استان خبر داد:
جلوگیری از عرضه سوسیس و کالباس صنفی

از فعالیت واحد های عرضه کننده سوسیس و کالباس صنفی در اصفهان جلوگیری می شود.مدیر کل استاندارد 
استان اصفهان با اشاره به ممنوع بودن تولید این گونه مواد غذایی که با سالمت جامعه مرتبط است گفت: یکی 
از این مراکز به دلیل استفاده از مواد افزودنی همچون نیترات و فسفات و استفاده از گوشت مرغ و بوقلمون به 
جای گوسفند پلمب شد.غالمحسین شفیعی با تاکید بر اینکه سوسیس و کالباس فقط باید به صورت صنعتی 
و با نظارت و مجوز نهاد هایی مانند استاندارد و اداره نظارت بر مواد غذایی تولید و عرضه شود، افزود: اداره کل 
استاندارد استان با جدیت با این موضوع برخورد می کند.وی با بیان اینکه تا کنون 50واحد برای اجرای این روش 
در برخی از واحدهای صنفی اصفهان تقاضای دریافت مجوز کرده اند گفت: اداره کل استاندارد استان برای این 

روش تولید و عرضه، مجوز صادر نمی کند.

نایب رییس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف اصفهان:
تحریم ها موجب از دست رفتن  بازارهای هدف فرش دستباف شد

نایب رییس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف اصفهان با اشاره به تاثیر نرخ ارز بر رونق صادرات، گفت: در دو ماه 
ابتدای امسال به دلیل ارتباط با آمریکا، صادرات خوبی به این کشور انجام شد ولی پس  از آن با شروع دوباره تحریم ها 
صادرات به این کشور که از خریداران اصلی فرش دستباف ایران بود و تعدادی دیگر از بازارها قطع شد.سعید عصاچی 
خاطرنشان کرد: اکنون فرش ایران به کشورهایی همچون آلمان، ایتالیا، چین، روسیه و دبی صادرات می شود ولی 
به میزانی نیست که به بازار فرش رونق بدهد.وی با تاکید بر تاثیرات منفی تحریم ها بر صادرات، بیان کرد: تحریم ها 
موجب از دست رفتن تعدادی از بازارهای هدف فرش دستباف شد.عصاچی افزود: مورد دیگر که باعث رونق نگرفتن 
صادرات فرش دستباف شد به تغییر قوانین مربوط می شود، قانون بازگشت پول حاصل از صادرات کاالهای ایران به 

کشور شاید برای محصوالتی همچون مواد غذایی کارآمد باشد ولی برای کاالیی همچون فرش پاسخ گو نیست.

مرضیه محب رسول

بانــک، نرم افزار حســابداری 
شخصی است که پایه اصلی آن 
بر سهولت در استفاده قرار داده 
شده اســت. در این نرم افزار از 
پیچیدگــی هــا و اصطالحات 
موجود در عموم نرم افزارهای 

این زمینه خبری نیست.
این نرم افزار به گونه ای طراحی 
شده است که بخش های مورد 
نیاز همیشه به سریع ترین روش 

در دسترس باشند.

حسابداری 
شخصی بانک

شن مالی
معرفی اپلیکی
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بین الملل
داعش، نیروهای آمریکایی را به انجام حمالت 
بیشتر تهدید کرد

پیشنهاد سردبیر:

اجالس جهانی داووس در حالی به عنوان 
یکــی از معتبرتریــن گردهمایی های 
اقتصادی و سیاسی در دنیا هر ساله میزبان 
صدها هیئت و چهره های برتر و شاخص 
سیاسی و دانشــگاهی آغاز به کار کرده 
است که امســال برخی از شاخص ترین 
شخصیت های سیاسی دنیا مانند ترامپ، 

مکرون و تراز می در آن غایب هستند.
دهکده تفریحی زیبــا و گران قیمت داووس به 
عنوان میزبان مجمع جهانی اقتصاد همه ساله 
شاهد بحث و بررسی در مورد اصلی ترین چالش 
های اقتصاد در دنیاست. آن طور که اعالم شده 
موضوع اجالس داووس امسال به این شرح است: 
»جهانی سازی ۰/۴: شکل دهی به یک معماری 
جهانی در عصر انقالب صنعتی چهارم«.به طور 
کلی قرار است در این اجالس بررسی شود چطور 
جهانی ســازی را برای همه موثر کنیم نه تنها 
عده ای محدود. بر خالف این شــعار جهانی اما 
سیاســتمداران مطرح دنیا ترجیح دادند تا به 
جای شــرکت در این گردهمایی پر زرق و برق 
در کشورهایشان مشغول حل و فصل منازعات 
و درگیری های سیاسی باشند. آمریکا، فرانسه 
و انگلیس هر کدام درگیرتنش های سیاسی در 
چند دهه اخیر هســتند. حتی چهره های اول 
سیاست چین و هند به عنوان غول های نوظهور 
اقتصادی نیز در این اجالس شرکت ندارند. در 
غیاب بزرگان سیاست، این چهره های شاخص 
اقتصادی هستند که در این اجالس سخنرانی 
خواهند کرد. بیل گیتس، بنیان گذار شــرکت 
مایکروســافت و میلیاردر مشــهور آمریکایی 

انتظار می رود یکی از سخنرانان اصلی همایش 
ابتــکارات مالی برای بهداشــت جهانی خواهد 
بود. کریســتین الگارد، رییــس صندوق بین 
المللی پول و وزیر دارایی اسبق فرانسه ، استیون 
منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا، پرنس ویلیام 
دوک کمبریج و یکــی از اصلی ترین چهره های 
خاندان سلطنتی انگلیس، برنرز لییکی از نوابغ 
علم کامپیوتر جهان و مخترع صفحه گســترده 
وب  و همچنین دارا خسروشــاهی، مدیرعامل 
تاکسی اینترنتی اوبر از جمله سخنرانان اصلی 
خواهند بود. اگر چه هر ساله سیاست در داووس 
پر رنگ تر از اقتصاد بود؛ اما به نظر می رســد با 
غیبت چهره های سیاســی امســال اقتصاد در 
محور پر رنگ تری دنبال شود به خصوص آنکه 

چشم انداز اقتصادی در سال 2۰19 نیز چندان 
خوشایند نیســت. صندوق بین المللی پول در 
گزارش مــاه ژانویه خود، پیــش بینی در مورد 
رشد اقتصادی جهانی را کاهش داد و به سیاست 
گذاران اقتصادی و سیاســی این هشدار را داد 
که درحال ورود به آینــده ای پرالتهاب و نگران 
کننده هســتند.گزارش این نهاد پولی درحالی 
منتشر شده که بحران های بالقوه یا بالفعل مانند 
جنگ تجاری میان آمریــکا و چین یا برگزیت 
دامن اقتصادهای مهم جهانــی را گرفته و قرار 
اســت در داووس برای آنها چاره اندیشی شود.
کریستین الگارد، مدیر صندوق بین المللی پول 
در داووس همچنین اعــالم کرد:اقتصاد جهانی 
دو سال رشد منسجم داشت؛ اما اینک این رشد 

آهسته تر شده و خطرات رو به افزایش است. وی 
ضمن تاکید بر اینکه سیاست گذاران باید آماده 
»کاهش جدی« رشــد اقتصادی باشند، افزود: 
»آیا این به معنای بروز رکود جهانی است؟ خیر. 
اما خطر کاهش سریع تر رشد اقتصادی افزایش 
یافته است«. نگرانی های اقتصادی در اجالس 
داووس بخشی هم متوجه ناآرامی ها و تنش های 
سیاسی د رخاورمیانه است. تحریم های آمریکا و 
خطر منازعات میان اعراب آینده نفتی را متزلزل 
کرده است. چشم انداز ناخوشایند اقتصادی در 
خاورمیانه پیامدهای درآمدی سنگینی خواهد 
داشت. کشــورهای صادرکننده نفت در خلیج 
فارس بعد از سقوط بازار نفت در سال 2۰1۴ با 
کسری بودجه مواجه شــده اند. ریاض طی پنج 
سال گذشته 313 میلیارد دالر کسری بودجه 
داشته و در سال 2۰19 حدود 32 میلیارد دالر 
دیگر کسری بودجه خواهد داشت. کویت نیز که 
به تازگی بودجه خود را ارائــه کرد، پیش بینی 
کرده است که برای پنجمین ســال متوالی به 
دلیل کاهش بهای نفت با کسری بودجه مواجه 
می شود و کسری 2۰/1میلیارد دالری را تجربه 

می کند. 
به نظر می رســد با بایکوت سیاسی که امسال 
از ســوی چهره هــای سیاســتمدار در دنیا به 
داووس تحمیل شــد، در آینده بخش بزرگی از 
ســاختارهای اجماع گرایانه به دلیل تک روی 
آمریکا و تزلزل در برخی از نهادهای همگرایانه 
ماننــد اتحادیه اروپــا به نفع راســت گرایان و 
تفکرات ملی گرایانه افراطی تغییر کند. برخی 
از کارشناســان حتی می گویند که باید منتظر 
ظهور  نوفاشیســم در عرصه سیاســت جهانی 

باشیم.

غیبت غول ها در گردهمایی ثروتمندان
  سایه تردید بر سر داووس؛  

مرضیه محب رسول

 گوگل در فرانسه
 ۵۰ میلیون یورو جریمه شد

یک سازمان دیدبان مســتقر در فرانسه، شرکت 
گوگل را بــه دلیل نقض قوانیــن مربوط به حریم 
خصوصی کاربران، ۵۰ میلیون یورو جریمه کرد.  
»کمیســیون حفاظت از داده های ملی« شرکت 
گوگل را بــه دلیل نقض برخــی قوانین مربوط به 
حریم خصوصی کاربران، ۵۰ میلیون یورو )معادل 
۵۷ میلیون دالر( جریمه کرد. این نخســتین بار 
اســت که یک شــرکت فناوری آمریکایی به این 
بزرگی بر اســاس قوانین اتحادیــه اروپا جریمه 
می شود.کمیســیون حفاظــت از داده های ملی 
اعالم کرد شرکت گوگل را به دلیل »عدم شفافیت، 
ارائه نکردن اطالعات کافی، معتبر نبودن رضایت 
مشــتریان و اینکه کاربران به قــدر کافی درباره 
جزئیات قــرار داد خود با گــوگل آگاهی ندارند، 

جریمه کرده است.

آمریکا به کانادا درخواست 
رسمی ارائه می دهد

آمریکا اعالم کرد قصد دارد برای اســترداد مدیر 
مالی ارشد هوآوی که متهم به »نقض تحریم های 
ایران« است، درخواست رســمی به دولت کانادا 
ارســال کند.آمریکا به دولت کانادا اعالم کرده که 
قصد دارد با ارائه درخواســتی رســمی، خواستار 
اســترداد مدیر مالی ارشد شــرکت هوآوی شود. 
»منگ وانگ ژو« مدیر مالی ارشد شرکت هوآوی 
چین، از سوی آمریکا متهم شده است که بانک های 
چند ملیتی را درباره معامالت با ایران گمراه کرده 
و آن ها را در معرض خطر نقض تحریم های آمریکا 

علیه ایران قرار داده است.
هوآوی اعــالم کــرده اســت هیچ پاســخی به 
ایــن اقدامات قضائــی در حال انجــام نمی دهد. 
مقامات قضائی آمریــکا نیز در این مــورد اظهار 
نظــر نکرده اند.تنش هــا میان چیــن و غرب در 
هفته های اخیر به طور قابــل مالحظه ای افزایش 
یافته اســت. این مســئله صف آرایی دیپلماتیک 
 بی ســابقه میان پکن و واشــنگتن را بــه دنبال 

داشت. 

ترزا می:
 همه پرسی دیگری برای 

برکسیت در کار نخواهد بود
ترزا می، نخســت وزیر بریتانیا پس از شکســت 
تاریخــی در کســب رای مثبــت مجلــس عوام 
برای توافق برکســیت، تالش برای عملی کردن 
 خروج از اتحادیه اروپا با یــک توافق جایگزین را 

از سر گرفت.
رییس دولت محافظــه کار بریتانیا با وجود کمبود 
زمان، امــکان به تعویــق انداختن زمــان خروج 
از اتحادیه اروپــا یا برگزاری رفرانــدوم مجدد بر 
سر برکســیت را اساســا رد کرد. وی فرض یک 
همه پرســی جدید را برای وحدت و انسجام این 

کشور، مضر ارزیابی کرد.
مسئله مرزهای ایرلند شــمالی با اتحادیه اروپا که 
یکی از موارد اختالف محافظه کاران با ملی گرایان 
ایرلند شــمالی در دولت ائتالفی اســت، از سوی 
خانم »مــی« در پارلمان مطرح شــد.با این حال 
میشــل بارنیه، مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا 
برای برکسیت، روز دوشــنبه بار دیگر از آمادگی 
 بروکسل برای اعطای مهلت بیشتر به بریتانیا خبر

 داد. 

اخبار ضد و نقیض در مورد کشته 
شدن پسر رهبر پیشین طالبان

منابع خبری افغانســتان در حالی از کشته شدن 
مال»یعقوب« پسرارشــد محمدعمر، رهبر پیشین 
طالبان و عضو شــورای کویته در شــهر پیشــاور 
پاکســتان خبر دادند که رسانه های پاکستان با رد 
این خبر اعالم کردند که وی در سالمتی کامل به سر 
می برد.منابع افغان اعالم کردند که مالیعقوب پس 
از استعفا از عضویت در شورای کویته به شهر پیشاور 
آمده بود که توســط افراد مسلح ناشناس زخمی و 
ســپس جان داد.پیش از این اطالعیه های مرتبط 
به مالیعقوب در غرب افغانستان منتشر شده بود که 
از گروه طالبان به دلیل عدم گفت وگوی مستقیم 
با دولت افغانستان انتقاد کرده بود؛ اما طالبان این 
نامه را جعلی دانست. اخیرا رسانه های افغانستان 
از بازداشت شماری از رهبران طالبان در پاکستان 
پس از نشست رهبران طالبان و فرماندهان ارتش 

پاکستان و تنش لفظی خبر داده بودند.

 کشف یک پایگاه مخفی
 در کره شمالی 

یک مرکز تحقیقاتی آمریکایــی همزمان با اعالم 
دیدار احتمالی مجدد رهبر کره شــمالی و رییس 
جمهوری آمریکا در ماه فوریه، مدعی شــد که کره 
شــمالی دارای یک پایگاه مخفی موشــکی است 
که توانایی انجام حمالت اتمی دارد.براســاس این 
گزارش، مجتمع »ســینو ری« که در فاصله 212 
کیلومتری واقع در شمال منطقه خلع سالح است، 
یک پایگاه به مســاحت 1۸ کیلومتر مربع است و 
نقش مهمی در توسعه موشک های بالستیکی دارد 
که نه تنها مــی تواند به کره جنوبی و ژاپن برســد 
بلکه می تواند منطقه آمریکایی گوام واقع در غرب 
اقیانــوس آرام را هدف قــرار دهد.این گزارش می 
افزاید: تصاویر ماهواره ای که در تاریخ 2۷ دسامبر 
2۰1۸ گرفته شده، یک ورودی پنهان در زیر زمین، 

مقر فرماندهی و تاسیساتی را نشان می دهد.

ساخت برج »ترامپ« در روسیه
ســخنگوی ریاســت جمهــوری روســیه گفت، 
کرملین بــا وجود دریافت ایمیل هــای متعدد در 
هیــچ گفت وگویی بــا موضوع ســاخت احتمالی 
آســمان خراش »برج ترامپ« در مسکو مشارکت 
نداشــته اســت.پایگاه بازفید نیوز اخیرا با استناد 
به مقام هایــی گزارش داد دونالد ترامپ شــخصا 
مایکل کوهن، وکیل سابق خودش را موظف کرده 
بود تا درباره زمان مذاکــرات مرتبط با پروژه برج 
ترامپ در روســیه به کنگره آمریکا دروغ بگوید.

براســاس گزارش ها، کوهن گفته بــود مذاکرات 
در اواخــر ژانویه 2۰1۶ بوده اســت، در حالی که 
مذاکرات دست کم اواســط 2۰1۶ که اوج کمپین 
انتخاباتی بود، انجام شــده اســت. رابــرت مولر، 
بازرس ویژه تحقیقات روســیه در بیانیه ای گفت 
که ادعا های بازفید نیوز دقیق نیســت.به گزارش 
اسپوتنیک، دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست 
جمهوری روسیه گفت: کرملین قطعا هیچ تماسی 
درباره ساخت و ساز این برج انجام نداده است. این 
ایمیل ها را به شما نشــان داده بودم و شما آن ها 
را دیده و خوانده بودید. چیــزی جز این ها وجود 
ندارد. ما نمی دانیم چه کســی در آمریکا مسئول 
این مســئله بود؛ ترامپ یا فرد دیگــری از تیم او. 
آمریکایی ها و شخص رییس جمهوری آمریکا این 

را بهتر می دانند.

منطقه مسلمان نشین جنوب فیلیپین در آستانه خودمختاری
مســلمانان منطقه میندانائو در جنوب فیلیپین با شــرکت در 
یک رفراندوم گســترده درمــورد تایید قانون »بانگســامورو« 
تعیین تکلیف خواهند کرد کــه نتایج مثبت آن می تواند منجر 
به ایجاد خودمختاری و پایــان یافتن دهه ها جنگ و خونریزی 
دراین منطقه شود.»ادئواردو آنو« وزیر کشور فیلیپین همزمان 
با برگزاری ایــن انتخابات گفت که شــرایط امنیتی در جنوب 
فیلیپین با حضور 1۰ هزار سرباز درسراسر منطقه افزایش یافته و 
پایگاه های انتخاباتی مورد حفاظت قرار می گیرند.دلفین لورنزو، 
وزیر دفاع فیلیپین نیز به رســانه های این کشور اعالم کرد که 
سربازان و نیروهای نظامی بیشتری به منظور حفظ امنیت در روز 

انتخابات به ویژه در مناطقی که بیشتر درگیری وجود دارد اعزام شده اند و پروسه رفراندوم ممکن است چند روز طول بکشد. قرار است، 
رفراندوم مشابهی نیز در برخی از مناطق جنوب فیلیپین که درگیری در آن شدید است، در روز ۶ فوریه سال جاری میالدی برگزار شود.
درصورت رای مثبت مردم بومی جنوب فیلیپین، قانون بانگسامورو جایگزین قانون دولت فدرال خواهد شد و این منطقه خودمختاری 
سیاسی و اقتصادی ازجمله استقالل مالی، قضائی و مالیاتی جداگانه خواهد یافت.رودریگو دوترته، رییس جمهوری فیلیپین )23 ژوئیه 
2۰1۸( مرداد9۷ مصوبه مجلس این کشور را که براساس آن تا سال 2۰22 به اقلیت مسلمان در جنوب این کشور خودمختاری اعطا 
می شود، امضا کرد. قانونی که چشم انداز صلح در این کشور را پس از نیم قرن منازعه داخلی تقویت کرد.جبهه آزادی بخش اسالمی 
مورو و دولت فیلیپین سال 2۰1۴ در کواالالمپور مالزی توافقنامه صلح امضا کردند. گروه های تروریستی مسلح حامی داعش در سال 
گذشته به بخشی از جزیره »میندانائو« در جنوب فیلیپین حمله کردند که باعث سقوط شهر »مراوی« و پنج ماه درگیری نظامی ارتش 
این کشور با آنها شد که در آن زمان جبهه آزادی بخش اسالمی مورو )MILF( و ارتش فیلیپین با یکدیگر در مقابل تروریست ها مبارزه 
کردند.دوترته، رییس جمهوری تصویب این قانون و تایید وامضای آن توســط رییس جمهوری را با هدف مقابله با تروریسم و پایان 
بخشیدن به نیم قرن منازعه و جنگ جدایی طلبانه در این منطقه از این کشورجنوب شرق آسیا می داند.حدود ۵ میلیون نفر مسلمان 
در این منطقه زندگی می کنند که دارای کمترین سطوح اشتغال، درآمد، تحصیالت و سهم از توسعه اقتصادی فیلیپین هستند و دولت 
کاتولیک فیلیپین عمدتا در نیم قرن گذشته با آنها در جنگ بوده است. جبهه آزادی بخش مورو پیش تر اقدامات تروریست های وابسته 
به داعش در مراوی را محکوم کرده و برای آزاد سازی این شهر با دولت فیلیپین همکاری کردند.مبارزات دستکم ۵ دهه اخیر استقالل 

طلبان مسلمان جنوب فیلیپین با دولت مرکزی تاکنون بیش از 12۰ هزار کشته و 2 میلیون نفر بی خانمان برجای گذاشته است .

داعش، نیروهای آمریکایی را به انجام 
حمالت بیشتر تهدید کرد

داعش چند ساعت بعد از برعهده گرفتن مسئولیت انفجار انتحاری که 
کاروانی آمریکایی را در حومه جنوبی حسکه واقع در شمال شرق سوریه 
هدف قرار داد، نیروهای آمریکایــی در صفوف ائتالف بین المللی تحت 
امر آمریکا را به انجام حمالت بیشتر تهدید کرد.این حمله دومین حمله 
انتحاری داعش علیه نیروهای آمریکایی در کمتر از یک هفته محسوب 
می شــود؛ چرا که این گروه چهارشنبه گذشته نیز حمله مشابهی را در 
شهر منبج علیه نیروهای آمریکایی و نیروهای هم پیمان آنها انجام داد که 
چهار کشته در بین نیروهای آمریکایی به جای گذاشت.این حمالت یک 
ماه بعد از اعالم دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا برای خروج کامل 
نیروهایش از ســوریه انجام گرفتند در حالی که او مدعی است، آمریکا 
هدفش یعنی شکست داعش را محقق کرده اما به نظر می رسد داعش 
هنوز هم قدرت انجام اقدامات تروریستی را دارد و اظهارات ترامپ چندان 
درست نبوده اند این در حالی اســت که بسیاری از مقامات آمریکایی با 
خروج از سوریه مخالفت کردند. حتی جیمز ماتیس، وزیر دفاع از سمت 
خود استعفا کرد.داعش در بیانیه ای که در شبکه های گروه های افراطی 
در تلگرام منتشر کرد نیروهای آمریکایی و هم پیمانان شان را تهدید کرد 
که از ترس و وحشت از این گروه موهای  سرشان سفید خواهد شد.داعش 
تاکید کرده است، آنچه در حسکه و منبج برای آنها اتفاق افتاده اول کار 
بوده است.ائتالف ضد داعش با اذعان به حمله انجام شده علیه کاروان 
مشترک نیروهای دموکراتیک سوریه و نیروهای آمریکایی مدعی شد، 
این انفجار تلفاتی در بین نیروهای آمریکایی نداشــته اســت.به رغم 
خسارت های میدانی گسترده داعش طی دو سال اخیر اما همچنان قادر 

به انجام حمالت در مناطق مختلف است.

مفاد آراء
11/10  شــماره صــادره:545750 /1397/31-1397/10/23 آگهي مفــاد آراء قانون 
 تعيين تكليــف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي مســتقر در

 ثبت دهاقان
مفاد آراء هيأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان كه در اجراي ماده 1 
قانون و ماده 8 آيين نامه صادر گرديده است و در اجراي ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طريق روزنامه كثير االنتشار و محلي آگهي مي شود تا شخص يا اشخاصي كه 
به آراء مذكور اعتراض داشته باشند در شهر از تاريخ انتشــار آگهي و در روستاها از تاريخ 
الصاق آگهي در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد 
اخذ نمايدو معترض بايد ظرف يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت 
به تقديم دادخواســت به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهي تقديم دادخواست را به ثبت 
محل ارائه نمايند. بديهي است در اينصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حكم قطعي دادگاه 
خواهد بود در صورتي كه اعتراض در مهلت قانوني واصل نشود يا معترض گواهي تقديم 
دادخواست به دادگاه محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت خواهد نمود. 

صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شــماره 139760302019000553-1397/10/13- آقای مجتبی محمدی 
فرزند محمد اسماعيل ششدانگ يك قطعه زمين محصور با ساختمانها و تاسيسات موجود 
در آن )محل پرورش بلدرچين( به مساحت 4132/19 متر مربع پالك شماره 2 فرعی از 
150 اصلی واقع در اراضی كوشك هادی دهاقان انتقال عادی مع الواسطه از طرف محمد 

صادقی عطاآبادی )مالك رسمی( 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/11/03 

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/18    
م الف: 352716  زهرا يعقوبي رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان

ابالغ وقت رسیدگی
11/5 شماره: 442 آقای ابراهيم اله يورتی دهقی فرزند اصغر دادخواستی مبنی بر انتقال 
سند مالكيت يك دستگاه خودرو پيكان به شماره انتظامی 919 ن 35 ايران 53 به طرفيت 
آقای كيان شياسی فرزند علی تقديم نموده و خوانده را مجهول المكان اعالم نموده است 
لذا شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان فريدون شهر وقت رسيدگی برای رسيدگی به 
ادعای خواهان برای مورخ 97/12/14  سه شنبه ساعت سه بعد از ظهر در محل شوراهای 
حل اختالف شهرستان فريدون شهر واقع در بلوار گلستان شهدا- جنب دادگستری تعيين 
و بدين نحو به آقای خوانده مجهول المكان اعالم و به منزله ابالغ قانونی تلقی می شود. 
م الف:353870 شعبه دوم شــورای حل اختالف شهرستان فريدونشهر )108 كلمه، 

1 كادر(
حصر وراثت

11/6  آقای منصور رمضانی دولت آبادی دارای شناسنامه شماره 6  به شرح دادخواست به 
كالسه 849/97   از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان محمدرضا رمضانی دولت آبادی به شناسنامه 151 در تاريخ 92/10/2 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- منصور رمضانی دولت 
آبادی فرزند محمدرضا به شماره شناسنامه 6 متولد 1349/12/1 صادره از سميرم سفلی 
)پسرمتوفی( 2- عباس رمضانی دولت آبادی فرزند محمدرضا به شماره شناسنامه 8 متولد 
1355/9/12 صادره از سميرم سفلی)پسر متوفی( 3- پروانه رمضانی دولت آبادی فرزند 
محمدرضا به شماره شناسنامه 1 متولد 1339/2/20 صادره از سميرم سفلی )دختر متوفی( 
4- طاهره رمضانی دولت آبادی فرزند محمد رضا شماره شناسنامه 7 متولد 1345/5/15 
صادره از سميرم ســفلی )دختر متوفی( 5- پروين رمضانی دولت آبادی فرزند محمدرضا 
به شماره شناسنامه 6 متولد 1348/2/1 صادره از سميرم سفلی )دختر متوفی( 6- مهين 
رمضانی دولت آبادی فرزند محمدرضا شــماره شناســنامه 164 متولد 1352/8/5 صادر 

از سميرم ســفلی )دختر متوفی( 7- مريم رمضانی دولت آبادی فرزند محمدرضا شماره 
شناسنامه 9 متولد 1355/9/12 صادره از سميرم سفلی )دختر متوفی( 8- فاطمه صادقی 
فرزند سيف اله شماره شناسنامه 3 متولد 1319/12/5  صادره از شهرضا )همسر متوفی( 
متوفی وارث ديگری ندارد. اينك با انجام تشــريفات مقدماتی درخواســت مزبور را در 
 يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كســی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه ای از متوفی نزد او 
می باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يك ماه  به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 354501 شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف دهاقان )258 

كلمه،2 كادر(  
احضار

11/7  خواهان: علی صباحی به وكالت آقای جواد بيگی، خوانده: ســعيد قنبری، خواسته: 
مطالبه وجه )سفته(، كالسه پرونده: 543/97 وقت رسيدگی: 97/12/6 ساعت 4 ، محل 
حضور: شعبه اول شورای حل اختالف نطنز ، خواهان علی صباحی به وكالت جواد بيگی 
فرزند جعفر دادخواستی به طرفيت آقای سعيد قنبری فرزند حسن به خواسته مطالبه وجه 
سفته مطرح كه به كالسه 543/97 ثبت شعبه اول شــورای حل اختالف نطنز گرديده و 
چون خوانده مجهول المكان می باشد و از طرفی وقت رسيدگی به تاريخ 97/12/6 ساعت 
4 بعد از ظهر تعيين شده است لذا مراتب به وسيله يك نوبت نشر در روزنامه كثيراالنتشار 
ابالغ می گردد خوانده می تواند در دبيرخانه شورا حاضر و برگ ثانی دادخواست و ضمائم 
را عينا دريافت دارد در صورت عدم حضور وقت رســيدگی ابالغ تلقی و شورا مبادرت به 
اتخاذ نظريه خواهد نمود. م الف: 354140 شعبه اول مجتمع شماره يك شورای حل 

اختالف نطنز )147 كلمه، 1 كادر(
اخطار اجرایی

11/8 شــماره دادنامه: 318-97/05/28 شــماره بايگانی: 96/584  مرجع رســيدگی: 
شعبه اول شورای حل اختالف، خواهان: حميدرضا ارجمند به نشانی اردستان كمربندی 

 جنب فنی حرفه ای برادران اتو ســرويس ارجمند، خوانده: اكرم رجبی گلشهر به نشانی 
مجهول المكان، خواسته: مطالبه، به موجب رای شماره 318 مورخ 97/05/28 شعبه اول 
شورای حل اختالف شهرستان اردستان كه قطعيت يافته است محكوم عليه اكرم رجبی 
گلشهر به نشانی مجهول المكان خوانده محكوم است به پرداخت مبلغ 32/000/000 ريال 
بابت اصل خواسته و خسارت تاخير تاديه از تاريخ چك 95/4/30 به انضمام هزينه دادرسی 
به مبلغ 525/000 ريال در حق خواهان و پرداخت هزينه نيم عشر در حق صندوق دولت 
همين كه اجراييه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه ها مكلفند ظرف ده روز مفاد آن 
را به موقع اجرا بگذارند يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهند يا مالی معرفی كنند كه 
اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائيه ندانند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسليم كنند 
و اگر مالی ندارند صريحا اعالم نمايند. م الف:354290 شعبه اول حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اردستان )191 كلمه، 2 كادر(

اعالم مفقودی 
بــرگ ســبز خــودروی V8 206 مــدل 1388 بــه 
رنگ ســفید بــه شــماره پــاک ایــران 43-522 ن 
13388007482 و شــماره  72 شــماره موتــور 
شاســی NAAP41FD2AJ266208 بــا شناســه ملی 
IRFC881V7D2266208 بــه نام  آمنه امینی والشــانی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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افزودن »گل« به توتون برای شادی آور کردن قلیان

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

رییس پژوهشکده پیشگیری اولیه از 
بیماری های غیر واگیر دانشگاه علوم 

پزشکی اصفهان:
آلودگی هوا بر افزایش چاقی 

و دیابت تاثیرگذار است
رییس پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های 
غیر واگیر دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: 
براساس تحقیقات انجام شده از سوی مراکز علمی 
بین المللی از جمله ســازمان جهانی بهداشت، 
آلودگی هــوا بر افزایش بیمــاری چاقی و دیابت 
تاثیرگذار است.رویا کلیشادی افزود: بر اساس این 
تحقیقات، در جاهایی کــه میزان آالینده ها زیاد 
بوده و ساکنان آن با آلودگی هوا مواجه بودند، آمار 
مبتالیان به بیماری چاقی نسبت به سایر مناطق 
باال بوده است. وی با اشاره به اینکه افزایش آالینده 
ها و استنشاق هوای آلوده موجب افزایش بیماری 
های غیر واگیر از جمله قند، فشار خون و نارسایی 
کلیه می شود، تصریح کرد: اثرات نامطلوب هوای 
آلوده بر سالمت کودکان و نوجوانان بیشتر است. 
رییس پژوهشــکده پیشــگیری اولیه از بیماری 
های غیر واگیر دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان 
اظهارداشت: براســاس اعالم ســازمان جهانی 
بهداشت، میلیون ها نفر در نقاط مختلف جهان 
دچار بیماری های غیر واگیر شــده اند که بیشتر 
آنها قابل پیشگیری بودند؛ اما به دلیل بی توجهی 
به این نوع بیماری ها مبتال شــده اند. وی افزود: 
براساس مطالعات انجام شده در اصفهان، کودکان و 
نوجوانانی که در معرض آلودگی هوا قرار می گیرند 
احتمال ابتالی آنها به بیماری قند بسیار زیاد است. 
کلیشادی با اشاره به اینکه 90 درصد بانوان و 70 
درصد آقایان در ایران با کمبود ویتامین D مواجه 
هستند، تصریح کرد: یکی از علل کمبود ویتامین 
D در افراد، آلودگی هواســت زیــرا آالینده ها از 
تابیدن نور خورشید و جذب این ویتامین به بدن 

افراد جلوگیری می کند. 
 

 مشارکت دانش آموزان 
اصفهانی در طرح جابرابن حیان

رییس اداره تکنولوژی و گروه های آموزشــی 
ابتدایی اســتان اصفهان گفت: امسال حدود 
۲۵۸ هزار دانش آمــوز دوره ابتدایی اســتان 
اصفهان درطرح علمی جابر بن حیان مشارکت 
کرده اند.مریم زیبنده پور، با اشاره به اینکه طرح 
تحقیقاتی جابرابن حیان حدود هفت سال است 
که در مدارس ابتدایی اجرا می شود، اظهار کرد: 
از جمله مزایای طرح جابر بــن حیان افزایش 
اعتماد به نفس و خود باوری، ایجاد حس رقابت 
ســالم علمی، فراهم کردن امکانات شکوفایی 
اســتعدادهای نهفته در دانش آموزان خالق، 
افزایش مهارت دســتی به وسیله ساخت مدل 
و تقویت نوشتار زبان فارسی با گزارش نویسی 
در دانش آموزان پایه ابتدایی است.وی تصریح 
کرد: در طرح جابر بن حیان، بیشتر موضوعات 
کتاب های درســی مد نظر است و درس علوم 
نسبت به بقیه دروس نقش پر رنگ تری دارد، 
حدود ۴۴۳ هزار و ۳۱0 نفر ســال گذشــته و 
حدود ۲۵۸ هزار نفر نیز امسال در سامانه جابر 

بن حیان ثبت نام کرده اند. 

حضور داوطلبانه پزشکان 
مازندرانی در استان اصفهان

سه نفر از پزشکان مازندرانی متخصص پوست 
به سرپرستی دکتر ناصر عمادی پزشک بدون 
مرز، برای درمان بیماری سالک به شهر ورزنه 
اصفهان رفتند.دکتر ناصر عمادی گفت : در پی 
شیوع بیماری ســالک و به درخواست شورای 
شــهر و مردم ورزنه با حضــور در این منطقه 
۴60  بیمار به صورت رایگان معاینه شدند.وی 
افزود: داروهای بیماران نیز به صورت رایگان در 
اختیار آنها قرار گرفت و به مسئوالن بهداشتی 
و درمانی ، دانش آمــوزان و برخی از مردم این 

شهر آموزش الزم داده شد.

تکذیب شایعه کاهش مستمری 
مددجویان کمیته امداد

رییس کمیته امداد با تکذیب شــایعه کاهش 
سه برابری مســتمری پرداختی به مددجویان 
در سال آینده ، گفت: بودجه این نهاد در بخش 
خدمات در سال آینده ۱۲ درصد افزایش پیدا 
می کند.سید پرویز فتاح، درباره »شایعه کاهش 
سه برابر شدن مســتمری مددجویان کمیته 
امداد در ســال آینده که در سال جاری اعمال 
شده است«، اظهار داشت:این موضوع درست 
نیســت. امســال در تبصره ۱۴، برای کمیته 
امــداد 7/000میلیارد تومان اعتبار داشــتیم 
که این میزان صد درصد در حال جذب است.

فتاح اضافه کرد: امیدوارم این میزان را بتوانیم 
حداقل تــا ۸/۴00 میلیارد تومــان یعنی ۲0 
درصد اضافه کنیم. البته اگر عنایت بیشــتری 
شود می تواند این میزان تا 9 یا ۱0 هزار میلیارد 

تومان نیز افزایش پیدا کند. 

فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان:
77 درصد پرونده ها در 

کالنتری به مصالحه می انجامد
فرمانده انتظامي شهرســتان اصفهان از مصالحه 
77 درصدي پرونده هاي متشکله قضائي در دوایر 
مشاوره کالنتري هاي اصفهان خبر داد. سرهنگ 
» حسن یاردوستي« اظهار داشــت : تعداد یک 
هزار و ۱6۴ پرونده در در دوایر مشاوره کالنتري 
ها در سال دي ماه تشکیل شده است .وي افزود: 
مشــاوران کالنتري ها که اکثــرا داراي مدارک 
مرتبط و تحصیالت عالیه هســتند طرفین این 
پرونده ها را به مصالحــه و آرامش دعوت کرده و 
با تکنیک هاي روان شناسي موفق به سازش 77 
درصدي شدند.این مقام انتظامی در ادامه خاطر 
نشان کرد : اوج لذت مشــاوران این دوایر لحظه 
سازش طرفین پرونده و به اتمام رسیدن درگیري 
ها بین آنهاســت .فرمانده انتظامي شهرســتان 
اصفهان در پایان با اشاره به اولویت پرونده هاي 
متشــکله در دوایر مشــاوره اذعان داشت : اکثر 
پرونده ها به ترتیــب ، خانوادگي ، حقوقي و نزاع  
هستند که خوشبختانه با تالش کارشناسان این 

روند سیر نزولي پیدا کرده است.

به دنبال برخی شایعه سازی ها اعالم شد:
 تکذیب حساب کاربری
 فرمانده ناجا در توئیتر

مرکز اطالع رسانی و ارتباطات معاونت اجتماعی 
نیروی انتظامی، اعــالم کرد: فرمانــده ناجا در 
شــبکه اجتماعی توئیتر، هیچ حســاب کاربری 
ندارد و خبرهای منتســب به حســاب کاربری 
ایشان کامال کذب اســت.مرکز اطالع رسانی و 
ارتباطات معاونت اجتماعی ناجا با اشاره به وجود 
چند توئیت منتسب به فرمانده نیروی انتظامی، 
اعالم کرد: فرمانده نیروی انتظامی، سردار حسین 
اشتری هیچ حساب کاربری در شبکه اجتماعی 
توئیتر ندارد و خبرهای منتسب به حساب کاربری 

ایشان کامال کذب است.

توقیف »ساینا« با ۲۰ میلیارد 
ریال کاالی قاچاق در شهرضا

فرمانده انتظامی شهرستان »شــهرضا« از کشف 
یک محموله گوشی تلفن همراه و قطعات مربوطه و 
ساعت خارجی به ارزش ۲0 میلیارد ریال خبر داد.

سرهنگ »محمد حسین باباکالنی«  گفت: ماموران 
انتظامی مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی شهید 
»امامی« شهرستان شهرضا حین کنترل خودرو های 
عبوری به یک دستگاه سواری »ساینا« که از جنوب 
کشور به مقصد تهران در حرکت بود مشکوک شده 
و آن را متوقف کردند.وی ادامه داد: در بازرسی از این 
خودرو، ۱۵0 دستگاه گوشی تلفن همراه خارجی و 
قطعات مربوطه، ۱9 عدد ساعت خارجی و ۱۵ عدد 
قاب گوشی تلفن همراه، ۵0 عدد سیم شارژر و ۲0 
عدد آدابتور خارجی فاقد مدارک گمرکی کشــف 
شد.ســرهنگ بابا کالنی با اشاره به دستگیری یک 
نفر در این رابطه بیان داشت: ارزش محموله کشف 
شده توسط کارشناسان مربوطه ۲0 میلیارد ریال 

اعالم شده است.

انتقام جویی باز هم با ایجاد 
پروفایل جعلی

فردی که به قصد انتقام جویی در شبکه  اجتماعی 
اینســتاگرام با ایجاد صفحه ای جعلی به نام یکی از 
شــهروندان، اقدام به مزاحمت برای وی کرده بود، 
دستگیر شد.ســرهنگ ســید مصطفی مرتضوی 
رییس پلیس فتای اســتان اصفهان در تشریح این 
خبر گفت: خانمی جوان با مراجعــه به این پلیس 
اذعان داشت فردی ناشــناس در شبکه اجتماعی 
اینســتاگرام پروفایلی با مشخصات او ایجاد کرده و 
باعث مزاحمت های مکرر وی شده است.این مقام 
مســئول افزود: مجرم با ایجــاد آن پروفایل در نرم 
افزار اینستاگرام موجبات آبروریزی آن شهروند را 
فراهم آورده و توانســته بود فالورهای زیادی را نیز 
جمع کند، عالوه بر آن باعث ترویج فساد و بی بند و 
باری در جامعه شده بود، در این خصوص دستگیری 
او به صورت ویژه در دســتور کار قــرار گرفت.وی 
تصریح کرد: کارشناسان پلیس فتا با توجه به توان 
علمی و با استفاده از امکانات فنی و پلیسی موفق به 
شناسایی متهم شدند، متهم که جوان ۳0 ساله ای 
بود، پس از دستگیری و انتقال به این پلیس با توجه 
به مستندات موجود، به عمل مجرمانه خود اعتراف 
کرد .رییس پلیس فتای اصفهان گفت: متهم قبال با 
شــاکی در ارتباط بوده و پس از مدتی رابطه آنها به 
هم می خورد، به همین دلیل او نیز به قصد آبروریزی 
و هتک حیثیت آن دختر جوان دست به ارتکاب 

چنین کاری زده است.

رییس انجمن پزشکان و متخصصان داخلی ایران 
نسبت به اضافه کردن ماده مخدر »گل« به مواد 
توتون برای شادی آور کردن آن هشدار داد و گفت: 
همین موضوع باعث افزایش روزافزون استعمال 
قلیان در جوانان و نوجوانان شده است.دکتر ایرج 
خسرونیا در این باره گفت: متاسفانه مردم ایران از 
عوارض قلیان و مواد سیگار اطالعات کافی ندارند.  
هنوز وســایل ارتباط جمعی به ویژه سازمان صدا 
و ســیما به صورت جدی به این امر نپرداخته اند 
و آگاهی کامل به مردم داده نشــده است.رییس 
انجمن پزشکان و متخصصان داخلی ایران افزود: 
االن وضعیت طوری شــده که خانواده ها قلیان را 
به عنوان ســرگرمی و اســباب بازی در دسترس 
بچه ها قرار می دهند و همین باعث شــده شاهد 
افزایش استعمال دخانیات به ویژه قلیان در بین 
دانش آموزان دبیرستانی باشیم، غافل از اینکه چه 
عواقبی برای سالمتی آنها خواهد داشت.خسرونیا 
یادآور شد: در حال حاضر سیگار در جامعه تقریبا 
به ضد ارزش تبدیل شــده، اما استعمال قلیان در 

خانه ها خیلی بیشتر از زمان های قدیم شده است. 
خســرونیا مطرح کرد: برخی مســائل در ایران با 
گران شــدن و اقدامات تنبیهی درست نمی شود. 
تنها با باال رفتن قیمت مواد دخانی مانند ســیگار 
و قلیان نمی توان مردم را از این کار بازداشــت. به 
نظر می رسد بهترین کار افزایش آگاهی مردم در 
این رابطه است. توتون بیشتر از کشورهای عربی 
وارد ایران می شود و افزودن مواد دخانی مانند » 
 گل « به توتون ها نیز از کشــورهای اطراف انجام 

می شود.

رییس انجمن پزشکان و متخصصان داخلی هشدار داد؛

افزودن »گل« به توتون برای شادی آور کردن قلیان
دبیراجرایی نخستین رویداد کارآفرینی دانش آموزی 
در اصفهان گفت: این رویداد کارآفرینی با محوریت 
مدارس هوشــمند و با هدف باالبردن ســطح کیفی 
کارآفرینی دانش آموزان در اصفهان برگزار می شود.

محمدمهدی یزدانی اظهار کرد: این رویداد به همت 
مرکزآمــوزش علمــی کاربردی ســازمان همیاری 
شهرداری های استان اصفهان و با همکاری استانداری، 
شهرداری، جهاد دانشگاهی اصفهان و چندین استارت 
آپ خصوصی برگزار می شــود. وی با بیان اینکه این 
رویداد در دو بخش دانش آموزی و دانشجویی طراحی 
شده اســت، گفت: رویداد دانش آموزی در روزهای 
دهم، یازدهم و دوازدهم بهمــن و رویداد کارآفرینی 
اصفهان هوشمند مربوط به دانشجویان در روزهای 
هفدهم، هجدهم و نوزدهم بهمن ماه برگزار می شود. 
یزدانی تصریح کرد: این رویداد در ۵۴ ساعت کارگاهی 
تحت نظر ۲۱ مربی اجرا می شود. مربیان هر دو رویداد 
یکسان طراحی شده اســت تا فرهنگ سازی ارتقای 
کیفی کارآفرینی اصفهــان از پایه دانش آموزی آغاز 
شــود.یزدانی خاطرنشــان کرد: ثبت نام این برنامه 

در سایت ایوند آغاز شــده و در بخش دانش آموزی 
با همکاری دبیرخانه کشــوری کارآفرینی فراخوان 
این برنامه در مدارس اعالم و تاکنون ثبت نام در این 
بخش تکمیل شده است. در بخش دانش آموزی ۸0 
نفر ثبت نام کرده اند و در بخش دانشــجویی نیمی 
از ظرفیت تکمیل شده اســت.وی افزود: این رویداد 
در بخش دانــش آموزی و در مقطع متوســطه دوم 
)دهم، یازدهم و دوازدهم( طراحی شــده و دوره دوم 
نیز مربوط به متوسطه اول در اردیبهشت سال آینده 

برگزار می شود.

دبیراجرایی نخستین رویداد کارآفرینی دانش آموزی در اصفهان مطرح کرد:

ارتقای کیفی کارآفرینی در نخستین کمپ کارآفرینی

کارآفرینی هشدار

تا چند سال پیش هیچ کس در استفاده از واکسن 
و ضرورت آن برای ایمن ماندن از شر بیماری های 
کشنده شکی نداشت، اما پس از ادعا در مورد برخی 
از یافته های جدید، شــبهه هایی در مورد تاثیرات 
ناهنجار واکسن بر ســالمتی و سودجویی برخی از 
شرکت ها در تجارت این دارو مطرح شد و پس از آن 
هر روز میزان افرادی که تمایل به استفاده از واکسن 
ها دارند در دنیا در حال کاهش اســت. این مسئله 
موجب شده تا ســازمان بهداشت جهانی تردید در 
واکسیناسیون را یکی از ۱0 تهدید سالمت جهانی 
در ســال ۲0۱9 عنوان کند. زمزمه اثرات تخریبی 
واکسن ها حتی در کشور خودمان هم شنیده می 
شود و البته در این میان شایعات عجیب و غریبی که 
به نظر نمی رسد چندان منشأ واقعی داشته باشند 

در حال گسترش است.
خطر بازگشــت جهانی بیمــاری های 

واگیردار
بر اساس اعالم سازمان بهداشت جهانی، تردید در 
استفاده از واکسن ها موجب شده تا برخی از بیماری 
هایی که در سطح جهانی ریشــه کن شده بودند، 
دوباره بازگردند. »سرخک« از جمله بیماری هایی 
است که در سال های اخیر رشد ۳0 درصدی در دنیا 
داشته اســت. تجزیه و تحلیل داده های بهداشتی 
از مراکز کنترل و پیشــگیری از بیماری ها از سال 
۲000 تا کنون حاکی از این اســت که ۱/۳درصد 
از کودکان متولد شده در ســال ۲0۱۵ در ایاالت 
متحده واکسیناسیون نشده اند. این آمار  در سال 
۲0۱۱،  برابر  0/9 درصد و در سال ۲00۱ برابر 0/۳ 
درصد بوده است.بر اساس اعالم سازمان بهداشت 
جهانی، از ماه اوت سال ۲0۱6 تا ژانویه سال ۲0۱7 
در رومانی، ۱۵۳۲ مورد ابتال به ســرخک گزارش 
شد که نسبت به شش ماهه قبل از آن بیش از سه 

برابر شده است.
ادعاها در مورد خطرات واکسن دقیقا چه 

می گویند؟
برخــی از محققان در ابتدای ســال ۲0۱۵ مدعی 
شــدند که بر اســاس گزارش مرکز بیماری ها در 
آمریکا در ســاخت واکســن ها در این کشــور از 
ترکیبات سمی استفاده می شود. استفاده از ماده 
خطرناک جیوه که خاصیت ضد میکروب دارد در 

نگهداری واکسن ها و همچنین ماده آلومینیوم برای 
القای پاسخ ایمنی به واکســن ها افزوده می شود و 
می تواند منجر به ســمیت عصبی  شود. یکی دیگر 
از نگرانی ها در مورد شــکل گیری بیماری اوتیسم 
به دلیل واکسیناســیون کودکان اســت. برخی از 
تحقیقات مدعی شــده که با تزریق واکســن های 
حاوی رده های سلولی جنین انســانی  و آلودگی 
رترو ویروســی، بروز ناهنجاری اوتیســم افزایش 
یافته است. در ۲۳ ســپتامبر ۲0۱۴ در یک دادگاه 
ایتالیایی در شــهر میالن، حکمی مبنی بر ابتالی 
پسری به اوتیسم بر اثر دریافت واکسن هگزاواالن 

صادر شد.
 این حکم در پی شــکایت والدین کودک از وزارت 
بهداشت، به این صورت اعالم شد؛ جیوه و آلومینیوم 
موجود در واکســن علت اوتیسم اســت. در کشور 
خودمان هم چندی پیش با داغ شدن بحث واکسن 
HPV موضوع خطرناک بودن یا نبودن آن به شدت 

داغ شد.
بیل گیتس؛ متهم به ســوء اســتفاده از 

واکسن ها
بنیاد تحت حمایت بیل گیتس یکی از چهره های 
تاثیرگذار در ســرمایه گــذاری تحقیقات علمی 
است. بیل گیتس متهم به استفاده از واکسن ها  در 
راستای کاهش جمعیت اســت. اکونومیک تایمز 
ایندیا در سال ۲0۱۴ گزارش کرده است که در سال 
۲009، از گروهی از کــودکان بی گناه هندی برای 
 ،)HPV( آزمایش واکسن ویروس پاپیلومای انسانی
سوءاستفاده شده است. بسیاری از دختران، بیمار 
شــدند و تا ۲0۱0 پنج تن از آنان جان شــان را از 
دست دادند. مخالفان فعالیت های بیل گیتس می 
گویند موسســه بیل و ملیندا گیتس، هزاران دالر 
بــرای برنامه هــای واکسیناســیونی هزینه کرده 
 است که با روش های مختلف مردم جهان را هدف

 قرار می دهد.

واکسن، خوب یا بد؟
اینکه واکســن هــا  طی یــک قرن اخیــر چقدر 
توانســته اند انسان را از شــر بیماری های کشنده 
مصون بدارند شکی نیست؛ اما ســاخت و واردات 
واکسن مانند هر داروی دیگری در سطح جهانی و 
حتی ایران یک تجارت است. نمونه جنجالی ساخت 
و تولید واکســن HPV و حرف و حدیث ها بر سر 
کمک به تولید این دارو یکی از موارد مورد ابهامی 
است که همیشــه در دنیای داروسازی مطرح بوده 
اســت. بر خالف همه دنیا درایران واکسیناسیون 
یک امر اجباری و رایگان است؛ اما هنوز هم تردید 
های جدی در مورد اثرگذاری برخی از واکســن ها 
به خصوص آنفلوانزا وجود دارد به خصوص آنکه در 
چند مورد توزیع واکسن های چینی و بدون تاثیر 
موجب بدبینی نســبت به آن شــده است و شاید 
 اپیدمی فرار از واکسیناسیون به زودی به ایران نیز

 برسد.

بیماری ها بر می گردند
هشدار سازمان بهداشت جهانی در مورد شیوع تهدید واکسن هراسی در دنیا؛

 عضو کمیسیون برنامه و بودجه:
حقوق یک میلیون نفر معلم با کارمندان یک وزارتخانه برابری می کند

عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس گفت:یک میلیون نفر معلم حقوقی را دریافت می کنند که به 
کارمندان یک وزارت خانه پرداخت می شود.حسینعلی حاجی دلیگانی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این 
که آیا طرح رتبه بندی فرهنگیان در بودجه سال آینده گنجانده شده است،گفت: بودجه ای که برای این 
کار در نظر گرفته شده، خیلی عدد بزرگی به شــمار نمی رود و به هر حال نتیجه ای که قابل انتظار است 
گرفته نمی شود.حاجی دلیگانی تاکید کرد: طرح رتبه بندی فرهنگیان در سال جاری به گونه ای در بودجه 
مشخص شده است که اجرا می شود ؛ اما آن عددی که مورد نظر فرهنگیان است نخواهد بود البته تالش 
خواهیم کرد در حین کسر بودجه به هر حال بتوانیم این عدد را اصالح کنیم ولی تا چه مقدار این موضوع 

انجام بگیرد مشخص نخواهد بود.

افتتاح۴۰ باب کتابخانه درمدارس مناطق محروم اصفهان
سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی اصفهان گفت: به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، 
ویژه برنامه هایی با عنوان»چهل چراغ کتاب« برنامه های خاطره گویی با حضور پیشکسوتان انقالب با هدف 
یادآوری ایثارگری های صورت گرفته برای به ثمر رسیدن انقالب اسالمی به همت این نهاد در این استان برپا 
می شود.امیر هالکویی با اشاره به اینکه ۴0 باب کتابخانه به منظور غنی کردن فضای فرهنگی مدارس مناطق 
محروم استان افتتاح می شود، افزود: برگزاری ۴0 نشست تخصصی کتابخوان به همراه مسابقه ای با موضوع 
انقالب اسالمی درایام دهه فجر در کتابخانه های عمومی از دیگر برنامه های مورد نظر است.وی ،برگزاری ویژه 
برنامه نمایشنامه خوانی با عنوان وقت انقالب در کتابخانه های مناطق محروم و برنامه بررسی سه دهه ادبیات 
دفاع مقدس در قالب شعر، داستان و ادبیات در شهرستان های فالورجان و خمینی شهر را از دیگر برنامه های 

چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی این نهاد برشمرد.

مدیرکل انتقال خون اصفهان با بیان این که مراکز درمانی و بیمارســتان ها 
همچنان نیازمند خون هستند، گفت: میزان آمار اهداکنندگان خون در فصل 
سرما و سردی هوا در این استان کاهش یافته است. مجید زینلی افزود: میانگین 
مراجعه برای اهدای خون در ماه های اخیر به ۳۵0 نفر در روز رسیده و این در 
حالی است که در روزهای عادی تعداد افراد اهدا کننده خون به صورت میانگین 
۴۵0 مورد بوده است. وی از شهروندان درخواست کرد که در هر شرایطی به امر 

مقدس اهدای خون توجه داشته باشند زیرا بیماران مراکز درمانی و بیمارستان 
های استان همچنان نیازمند خون هستند. مدیرکل انتقال خون اصفهان با بیان 
اینکه مصرف خون در مراکز درمانی کاهش نیافته است، گفت: هم اکنون بالغ 
بر ۲ هزار بیمار تاالسمی ماهانه نیازمند ۲ تا سه بار دریافت خون هستند. وی 
همچنین نیاز مبرم اتاق های عمل بیمارستان های استان به خون را از دیگر 

تاکیدات بر توجه بیشتر شهروندان به اهدای خون دانست. 

ون
ل خ

قا
میزان مراجعه برای  انت

اهدای خون در اصفهان 
کاهش یافته است

پریسا سعادت

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2620 | January  23,  2019  | 8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL



6
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2620 | چهارشنبه 3 بهمن 1397 | 16 جمادی االول 1440

هازارد: 
می دانم که همه مربیانم را 

ناامید کردم!
»ادن هازارد« که در این فصل موفق شــده ۱۰ 
گل در لیگ برتر به  ثمر 
رســاند و ۱۰ پاس 
گل هــم بدهــد 
جدیدتریــن  در 
اش  مصاحبــه 
اعتــراف کــرده که 
نتوانســته انتظارات 
مربیانــش را از نظر آمار گلزنی بــرآورده کند. 
هازارد ۲۸ ســاله، به فرانس فوتبال گفته:»من 
تنها کونته را ناامید نکردم. تقریبا همه مربیانم 
را کالفه کردم. ساری را کالفه کردم و مورینیو 
را هم کالفه کرده بــودم. آن ها انتظار دارند که 
من بیشــتر گل بزنم. فکر می کنم مربی بعدی 
را هم ناامید خواهم کرد. پس از جام جهانی می 
خواستم از چلســی بروم؛ اما در نهایت ماندنی 
شدم و یکی از بهترین فصل هایم را از نظر فردی 
سپری می کنم. بنابراین فکر نمی کنم به چالش 
جدید نیاز داشتم؛ اما به این معنی هم نیست که 
با رفتن به یک لیگ دیگر نمی توانم به بازیکن 

بهتری تبدیل شوم.«

زالتان خطاب  به »کین«:
  قهرمانی می خواهی؟

 از تاتنهام برو!
زالتان ایبراهیموویچ، به هــری کین گفته که 
اگر می خواهد قهرمانی 
یک لیگ یــا لیگ 
قهرمانــان را بــه 
دست بیاورد باید 
از تاتنهــام جــدا 
شــود. این مهاجم 
سابق اینتر، بارسلونا 
و منچستریونایتد گفته اســت: »زمانی که در 
انگلیس بودم، بازی او را دیدم. به نظرم مهاجم 
خوبی اســت. او دارد پرورش می یابد و کارهای 
خوبی انجام می دهد. اما من همیشــه می گویم 
که بازی در باشــگاهی بزرگ و عملکرد خوب 
متفاوت با بازی در تیمی است که با احترامی که 
برایش قائلم، اما تیمی معمولی اســت. به نظرم 
کین می تواند قهرمانی به دست بیاورد. او تنها 
باید به تیم دیگری برود. مردم هم شما را بابت 

دستاوردهای تان به خاطر خواهند آورد.«

الدحیل قطر به دنبال »بارزالی«
باشــگاه الدحیل قطر در فصل نقل و انتقاالت 
زمستانی با روی فاریا ،دستیار ژوزه مورینیو به 
صورت رسمی قرارداد 
امضا کرد تا در ادامه 
فصل هدایت این 
تیــم را برعهــده 
بگیرد.الدحیل که 
در لیــگ قهرمانان 
آســیا هم با استقالل 
همگروه است به دنبال تقویت خود در زمستان 
است.جدی ترین نگرانی تیم قطری در زمستان 
جذب جایگزینی برای »نام تائه هی« است که 
کل فصل را به خاطر آسیب دیدگی از دست داد.

روزنامه استاد الدوحه نوشت که باشگاه الدحیل 
برای جایگزینی شماره ۱۰ کره ای خود انگشت 
روی شویا ناکاجیمای ژاپنی گذاشته است. این 
بازیکن ۲4 ســال ســن دارد و در لیگ پرتغال 
بازی می کند و قرار اســت که سران الدحیل با 
پیشنهاد خوب و وسوسه انگیز او را جذب کند.

استاد الدوحه هم چنین نوشت که باشگاه الدحیل 
جذب بارزالی، مدافع باتجربــه یوونتوس را در 
دستور کار خود قرار داده و بعید نیست که این 

بازیکن هم جذب شود.

حمایت از ستاره مغضوب 
پاریسن ژرمن

 اتحادیه بازیکنان فرانسه از باشگاه پاری سن ژرمن 
درخواســت کرد اجازه حضور »آدرین رابیو« در 
تیم اصلی باشگاه را صادر 
کند.قرارداد ربیو در 
پایان فصل با پاری 
سن ژرمن به پایان 
خواهــد رســید و 
ایــن بازیکن تمایلی 
به تمدیــد این قرارداد 
ندارد. او در پی پیوستن به بارسلوناست و انتظار 
می رود در پایان فصل به عنوان بازیکن آزاد به این 
تیم بپیوندد. توماس توخل، سرمربی باشگاه، در 
ابتدای هفته تایید کرد که ربیو دیگر در ترکیب 
تیمش جایی نخواهد داشت، هر چند که مارکو 
وراتی به علت مصدومیت از میادین به دور است.با 
این حال اتحادیه بازیکنان فرانسه معتقد است که 

باشگاه رفتار درستی در این زمینه ندارد.

همسر اسطوره در »استقالل«

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

 بازگشت تیم فوتبال امید
 به تهران

 اعضای تیــم فوتبــال امید کشــورمان پس از 
قهرمانی در تورنمنت چهارجانبــه قطر، بامداد 
سه شــنبه وارد تهران شدند.شــاگردان کرانچار 
پس از انجام ٣ بازی در دوحه به تهران بازگشتند.

اردوی تیم فوتبال امید در پایان تورنمنت قطر به 
اتمام رســیده و اردوی بعدی اواخر بهمن ماه در 

تهران برگزار می شود.

همسر اسطوره در »استقالل«
بعد از اجرایی شــدن قانون منع بــه کارگیری 
بازنشستگان، آقای عباســی ملکی و آقای قراب 
از ســمت خود اســتعفا کردند تا هیئت مدیره 
استقالل منتظر شناخت نفرات جدید خود باشد.
گمانه زنی های زیادی در این مورد شده که اسامی 
زیادی به عنوان گزینه های احتمالی برای هیئت 
مدیره استقالل معرفی شدند؛ اما تا االن هیچ کدام 
از آن اسامی به عنوان عضو هیئت مدیره به طور 

رسمی معرفی نشده اند.
آخرین گزینــه ای که برای این ســمت معرفی 
شده، دکتر فریده شجاعی همسر اسطوره فقید 
استقالل) منصور پورحیدری( است. گفته می شود 
توافقات خوبی هم در این مورد حاصل شــده و 
حتــی وزارت ورزش هم نظر مثبتــی برای این 
گزینه دارد. فریده شــجاعی از افراد تحصیلکرده 
و با سواد است که شاید بتواند تصمیمات خوبی 

برای باشگاه استقالل بگیرد.

 خلع سالح کی روش
 مقابل چین

وحید امیری، یکی از معدود بازیکنان تیم ملی بود 
که در هر چهار بازی تیم کشورمان تا این مرحله 
در ترکیب اصلی قرار گرفت. بــا این وجود او در 
مسابقه پنجم برابر چین غایب خواهد بود. امیری 
بــا کارت زردی که در نیمه دوم دیــدار با عمان 
دریافت کرد، حضور در مرحله یک هشتم نهایی و 
بازی با چین را از دست داد. یکی از کارکردهای 
امیــری در تیم کی روش پرتــاب اوت های بلند 
دستی است که بعضا مورد انتقاد و طعنه هم قرار 
می گیرد. حاال اما حداقل در دیدار با چین خبری 

از این پرتاب ها نیست.

حمایت محمد دایی از  سرمربی تیم ملی ؛ 
بهتر از او نداریم

یکی از معدود کســانی که در همه این سال ها از 
کارلوس کی روش حمایت کــرده »علی دایی« 
است. البته این موضوع در مورد برادر و دستیارش 
هم صدق می کند. محمد دایی هم در این باره با 
دایی همفکر و همصداســت. او می گوید: »تیم 
ملی در جام ملت های آسیا عالی کار کرده است 
و خوشــبختانه کادرفنی بسیار قدرتمند و خوب 
داریم و بهترین بازیکنان آســیا هم در تیم ملی 
حضور دارند و این تیم توانایی قهرمانی در آسیا 
را دارد.« او در مــورد انتقادهایی که از علی دایی 
به خاطر حمایت از کی روش می شود می گوید: 
»علی دایی به فکر منافع تیم ملی است و به منافع 
خودش فکر نمی کند. تیم ملی در شرایط کنونی 
به آرامش نیاز دارد و همه وظیفه داریم که از تیم 
ملی و ســرمربی آن حمایت کنیم. از نظر من در 
حال حاضر بهتــر از کی روش در ایــران نداریم. 
کی روش بهترین فرد از نظر فنــی برای هدایت 

تیم ملی است.«

در حاشیه

پیشخوان

بیرانوند: اول قهرمانی بعد 
از آن لژیونرشدن

برانکو ایوانکویچ، ســرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در پی حل 
معادالتی است تا هر چه زودتر، مشکل غیبت ٣ هافبک دفاعی 
 تیمش برای بازی با ســپیدرود رشــت در جام حذفی را از بین

 ببرد.
کمال کامیابی نیــا به علــت محرومیت، محســن ربیع خواه 
به خاطــر مصدومیــت و احمــد نوراللهی به دلیــل حضور در 

اردوی تیم ملی، توانایــی همراهی سرخ پوشــان در بازی ۱۱ 
بهمن مقابل ســپیدرود را ندارنــد و از آنجا کــه قهرمان جام 
حذفی یکســره به لیگ قهرمانان آسیا می رســد، برانکو اصال 
نمی خواهد به علت چنیــن ضعفی، این تورنمنت را از دســت 
بدهد.او چنــد گزینه مختلف را در پســت هافبــک دفاعی در 
اردوی قطر امتحان کرد؛گزینه هایی مثل شایان مصلح، سیامک 

نعمتی و حتی مهدی شــریفی، اما شــنیدیم گزینه جدید او، 
محمد نادری است. نادری که سابقه بازی در دفاع چپ و مرکز 
خط دفاع را دارد، در صــورت تصمیم نهایــی برانکو، می تواند 
تیمش را در پست هافبک دفاعی نیز همراهی کند تا این بازی 
 بگذرد و پس از آن، با بازگشــت کمال، پرسپولیس سر و سامان

 بگیرد.

گزینه جدید برانکو برای هافبک دفاعی

خبر فســخ قرارداد محسن مســلمان صبح دیروز 
در حالی روی خروجی ســایت باشــگاه ذوب آهن 
قرارگرفت که جذب این بازیکن توسط سبزپوشان 
پیش از شــروع فصل هجدهم، یکی از جذاب ترین 
انتقال های تابستان  را رقم زده بود؛ اما اوضاع برای 
بازیکن سابق پرســپولیس خوب پیش نرفت  و کار 
به جایی رسید که منصوریان به رغم عالقه زیاد به 
این بازیکن، او را از لیست ذوب آهن کنارگذاشت تا 

مسلمان پیش از پایان فصل اصفهان را ترک کند.
کنارگذاشته شدن از لیست تیم یک بار دیگر برای 
محسن مســلمان تکرار شــده بود، زمانی که این 
بازیکن که در پرســپولیس فصل شانزدهم عنوان 
آقای پاس گلی را به دســت آورده بود به دلیل کم 
کاری در زمین و دور شدن از روزهای اوجش توسط 
برانکو ایوانکوویچ از لیست سرخ پوشان کنار گذاشته 
شد تا این بازیکن برای فصل هجدهم لیگ برتر به 

دنبال تیم دیگری باشد.
او که در گذشته در تیمی مانند ذوب آهن روزهای 
خوبی را پشت سر گذاشــته بود، تصمیم گرفت با 

پیوســتن به این  تیم راه بازگشت به دوران 
اوج فوتبالش را از سر بگیرد و  با توانایی 

های فنــی  که می توانســت هر کار 
غیرممکنی را انجام بدهد  دوباره 

بــه بازیکنی تبدیل شــود که 
همین چند مــاه قبل لقب 

»مهنــدس« فوتبــال را 

یدک می کشید؛ اما دل بستگی مسلمان به فضای 
تیمی پرسپولیس سبب شد تا این بازیکن نتواند در 

ذوب آهن در حد واندازه های خودش 
ظاهر شود و انتظارات نمازی و 

هواداران این تیم را برآورده 
کند.

 سرمربی ذوب آهن هم  
نظــر برانکــو را درباره 
مســلمان داشت و می 
گفت که او باید بیشتر 
بدود، بیشــتر تالش 
کنــد و جنگندگی 
بیشتری داشته باشد 

و صراحتا می گفت از 
ستاره ای نظیر محسن 

مســلمان انتظار می رود که هرروز خــودش را به 
مربی تیم اثبات کند. مهندس ســابق پرسپولیسی 
ها در تیم امید نمازی گل های زیبایی هم زد؛ 
اما هیچــگاه بازیکن مورد عالقه مربی 
سابق تیم ملی نشد تا اینکه نمازی 
در مقطعــی او را از تیــم کنار 
گذاشت و خبر اخراج مسلمان 
در رســانه ها هم مطرح شد 
ولی دوباره با پادرمیانی سعید 
آذری، مدیرعامل سبزپوشان 
که عالقه زیادی به ســبک 
بــازی این بازیکن داشــت 
به تمرینــات سبزپوشــان 

بازگشت.
با جدایی نمازی و انتخاب علیرضا 

منصوریان به عنوان سرمربی ذوب آهن با توجه به 
این که علی منصور ارتباط خوبی با مسلمان داشت 
این انتظار می رفت که این بازیکن بتواند به دوران 
خوب گذشته برگردد و عصای دست علی منصور در 
این تیم باشــد. چند هفته ای هم توانست عملکرد 
خوبی از خود به جا بگذارد و به ســتاره همیشگی 
منصوریان تبدیل شــود؛ اما باز هم همــان انتقاد 
همیشگی کم دوندگی در زمین به او ادامه داشت و با 
وجود اینکه این طور پیش بینی می شد که با حضور 
او و خلعتبری ذوب آهــن بتواند نتایج ضعیفش در 
نیم فصل اول را جبران کند، منصوریان اقدام به کنار 
گذاشتن او از لیست تیمش کرد تا حکم به جدایی 

این بازیکن از ذوب آهن بدهد.
باشگاه ذوب آهن صبح دیروز درباره مسلمان نوشت: 
»با توجه به درخواست کادر فنی تیم فوتبال ذوب 
آهن و با مذاکره مستقیم با محسن مسلمان بازیکن 
تیم فوتبال ذوب آهن، قرارداد این بازیکن با توافق 
دو جانبه فسخ شــد«.منصوریان با کنار گذاشتن 
مسلمان نشــان داد که به هیچ وجه اهل مماشات 
با بازیکن نیســت و اگر بازیکنی نتواند انتظارات او 
را در زمین مســابقه برآورده کند جایی در ترکیب 

ذوب آهن ندارد.
با جدایی مســلمان از ذوب آهن خبر می رسد که 
سپاهان، دیگر تیم اصفهانی که به دنبال جذب 
یک هافبک طراح اســت به دنبــال جذب و 
انتقال این بازیکــن در بازار نقل وانتقاالت 

زمستانی است.

دست خالی »علی منصور«
کارمسلمان و ذوب آهن به نتیجه نرسید؛ 

  کاریکاتور روز

واکنش نیمار به انتقادهای »پله«
نمایش نیمار، ســتاره تیم ملی برزیل در جام جهانی انتقادهای زیادی را برای او به همراه 
داشت، او نه تنها عملکرد خوبی نداشت، بلکه بارها و بارها روی زمین دیده شد. همین موضوع 
باعث شد خیلی ها لب به انتقاد او از بگشایند و نیمار را متهم به تمارض کنند. اما او در واکنش 
به انتقادات از جمله صحبت های پله،عنوان کرده است در جام جهانی تمارضی نکرده است 

و در مورد او اغراق می شود.

کی روش چهره برجسته 
پوستر اتحاد ملی پوشان؛ ما 

همه سرباز توییم ایران

پنالتی  بیرانوند: مهــار 
رونالدو شانسی نبود؟

جهانبخش: چه کسی گفته 
مسیر تیم ملی آسان است؟

تالش آبادانی ها برای وسوسه پرسپولیس
با وجود تالش زیاد مسئوالن باشگاه صنعت نفت آبادان، باشگاه پیکان هیچ مذاکره ای با این باشگاه انجام 
نداد و عمال باید پیوستن سجاد مشکل پور و عیســی آل کثیر به این تیم آبادانی را منتفی دانست.صنعت 
نفتی ها، اما در مذاکره با سپاهان موفق بودند و به نظر می رســد رضایت آنها را برای جذب میالد سرلک 
جلب کرده اند. با این شرایط احتماال به محض بازگشت سپاهان از اردوی ترکیه، میالد سرلک از این تیم 
جدا و راهی آبادان می شود.در این میان تنها مشکل صنعت نفتی ها پرسپولیس و گادوین منشاست. این 
مهاجم در لیست مازاد برانکو قرار دارد و صنعت نفت هم سخت به دنبال این مهاجم نیجریه ای است. آنها 
حتی راضی شدند پول خوبی برای گرفتن رضایت نامه این مهاجم بدهند، ولی پرسپولیسی ها هنوز رقم 
مورد نظر خود را اعالم نکردند.البته سایپا هم یکی دیگر از مشتریان منشاست ولی به نظر می رسد صنعت 

نفت در خرید این مهاجم مصر تر بوده و حاضر است رقم خوبی برای جذب وی بپردازد.

پیشنهاد رسمی نیوکاسل برای ملی پوش ایرانی
باشگاه نیوکاسل، خواستار به خدمت گیری میالد محمدی، مدافع تیم ملی ایران شد.رافائل بنیتس، سخت 
به دنبال جذب یک مدافع چپ اســت تا بتواند برای ادامه رقابت های لیگ برتر تقویت شود و در لیگ بماند. 
به همین خاطر این باشگاه پیشنهاد رسمی خود را برای جذب میالد محمدی به اخمت گروزنی ارسال کرد. 
پل دامت، تنها مدافع چپ حاضر در ترکیب نیوکاسل است که به دلیل مشکل همسترینگ، چهار بازی اخیر 
تیمش را از دست داده است و به همین خاطر این باشگاه که وضعیت چندان خوبی در جدول رده بندی ندارد 
به دنبال جذب مدافع ایرانی اســت.میالد محمدی اکنون همراه ایران در رقابت های جام ملت های آسیاست 
و باید برابر تیم ملی چین در یک چهارم نهایی قرار گیرد که مارچلو لیپی را به عنوان سرمربی در اختیار دارد. 
این مدافع در جام جهانی روسیه نیز در ترکیب تیم ملی ایران قرار داشــت و اکنون عضو اخمت گروزنی در 

لیگ فوتبال روسیه است.

 مرحله پلی آف لیگ برتر بسکتبال بانوان از فردا آغاز می شود و هشت تیم هیرو، دانشگاه آزاد، پاالیش 
نفت آبادان، دانشگاه گلســتان) از گروه اول(، گروه بهمن تهران، نامی نوی اصفهان، صدرای شیراز و 
خانه بسکتبال بندرعباس) از گروه دوم( رقابت خود را برای کســب جام قهرمانی آغاز می کنند. تیم 
نامی نوی اصفهان در مرحله گروهی این رقابت ها از ۱۰ بازی خود 9 بار پیروز میدان بود و ۱9 امتیاز 
کســب کرد؛ اما پاالیش نفت آبادان 7 بار پیروز میدان بوده و با ۱7 امتیاز موفق شد به پلی آف صعود 
کند. پاالیش با تعداد 75٣ گل زده در مقایسه با نامی نو با 7٣٣ گل زده وضعیت بهتری دارد اما 9۸ گل 

خورده کمترنامی نو نشان می دهد این تیم در عملکرد دفاعی از پاالیش بهتر بوده است.
سپیده جعفری، سرمربی نامی نو در موردآمادگی تیم خود برای حضور در رقابت های پلی آف بیان کرد:  
پلی آف، مهم ترین مرحله اســت. تیم مان آمادگی الزم را دارد و هیچ کدام از بازیکنان آسیب دیدگی 
ندارند.سرمربی تیم نامی نوی اصفهان در مورد کیفیت فصل جاری لیگ برتر بسکتبال بانوان نیز اظهار 
کرد:  امسال  لیگ خیلی خوبی داشتیم و  نسبت به سال های گذشته شرایط متفاوتی را تجربه کردیم. 
در هر هفته فقط یک بازی برگزار شد در نتیجه تیم ها کمتر تحت فشار بودند که اتفاق مثبتی بود. عالوه 
بر این  با توجه به اینکه بازیکنان خوب در تیم ها پخش شــدند و سایر تیم های جوان هم با انگیزه کار 
کردند، جذاب تر بود. معصومه اسماعیل زاده، مژگان خدادادی و ساغر آجیلی سه بازیکن کلیدی نامی 
نو، در فصل گذشته لیگ بسکتبال برای پاالیش نفت بازی می کردند و پنجشنبه برابر تیم و مربی سابق 
خود به میدان می روند. جعفری با اشاره به این موضوع، هدف تیم نامی نو را قهرمانی در لیگ اعالم کرد 
و افزود: تنها برای قهرمانی می جنگیم و امیدوارم هر روز به این هدف نزدیک تر شویم. ما در هر بازی 

برنده می شویم تا به قهرمانی برسیم.

تیم بسکتبال بانوان »نامی نو«  اصفهان؛

تیمی که فقط برای قهرمانی در لیگ می جنگد

فرهاد مجیدی، نخستین خرید زمستانی آبی پوشان بود که 
به کادر فنی این تیم پیوست و از اولین جلسه تمرین استقالل 
در نیم فصل در تمرینات این تیم حضور یافت.مجیدی، کاپیتان 
سابق آبی پوشان و یکی از برترین مهاجمان تاریخ این باشگاه 
است که به واســطه گل های زیاد و حساسی که برای این تیم 

زده از محبوبیت خاصی نزد هواداران استقالل برخوردار است.
بدیهی بود یکی از دالیل انتخاب مجیــدی برای کادر فنی، 
تخصص او در چارچوب شناسی اســت و این که حضور وی به 
عنوان مربی می تواند کالسی آموزشی برای مهاجمان استقالل 
باشــد. به خصوص که مهاجمان این تیم در نیم فصل نخست 
ضعف مفرطی در گلزنی داشــتند.مرتضی تبریزی، مهاجم 
همدانی استقالل که در نیم فصل نخست نتوانسته بود بیشتر 

از یک گل برای تیمش بزند، در جریان دومین دیدار تدارکاتی 
تیمش در اردوی ترکیه توانست ۲ گل بزند.

دبل تبریزی در این دیــدار تدارکاتی می تواند از اولین اثرات 
حضور مجیدی در کادر فنی اســتقالل باشــد. استقاللی ها 
امیدوارند تا با حضور فرهاد مجیدی روی نیمکت، شــرایط 
مهاجمان آنها در نیم فصل دوم بهتر شــده و آمار گلزنی آنها 

ترقی کند.

اولین تاثیر فرهاد مجیدی روی تبریزی

سمیه مصور
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اصفهان؛ قطب خشکبار کشور
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

انتشار مجموعه فرهنگ نامه 
جاودانه های تاریخ اصفهان

در آســتانه دهه فجر مجموعه »فرهنگ نامه 
جاودانه های تاریخ اســتان اصفهان« منتشر 
شد.معاون فرهنگی و آموزشــی بنیاد شهید 
استان اصفهان گفت: این مجموعه شامل پنج 
جلد است که جلدهای دوم تا چهارم به چاپ 
رسیده اســت.قدمعلی حیدری افزود: در این 
مجموعه که در نشر شــاهد به چاپ رسیده، 
زندگینامه 600سردار استان اصفهان به رشته 

تحریر درآمده است.

از 30 بهمن تا 3 اسفند ماه صوت می گیرد؛
  برگزاری نخستین نمایشگاه 

صنعت سینمای اصفهان
نخستین نمایشگاه صنعت سینمای اصفهان از 
30 بهمن تا  سوم اسفند با هدف معرفی سطح 
توانمندی نخبگان، شهروندان و ایجاد تعامل 
بین ســینماگران اصفهانی برگزار می شود.

رییس کمیســیون فرهنگی، ورزشی شورای 
اسالمی شــهر اصفهان هدف از برگزاری این 
نمایشگاه را معرفی نخبگان فعال در رشته های 
تئاتر، ســینما و نشــان دادن توانمندی ها و 
ظرفیت های هنرمندان ســینماگر اصفهانی 
عنوان کرد و گفت: در واقع وظیفه شهرداری، 
نهادهای دولتی و نیمه دولتی نیز ایجاد بستر 
مناسب برای نشان دادن ظرفیت های اصفهان 

در حوزه سینماست.
فریده روشــن اظهار کرد: با توجه به رویکرد 
شورای شهر و کمیسیون فرهنگی درحمایت 
از متخصصان و جذب و جلوگیری از مهاجرت 
نخبــگان، همچنین برای حمایــت از بخش 
خصوصی و دخیل کردن ســازمان های مردم 
نهاد، طرح های توسعه صنایع خالق و توسعه 
صنعت ســینما در شورای شــهر مصوب شد 
که  نمایشگاه صنعت سینما یکی از مهم ترین 
زمینه ها برای عملیاتی شــدن این مصوبه ها 
بود.وی افزود: اصفهان شــهری تاریخی است 
که در حوزه تئاتر و سینما هنرمندان و بزرگان 
مشهوری داشــته و امروز باید به حوزه سخت 
افزاری توســعه صنعت سینمای این شهر نیز 

پرداخته شود. 

مدیر پردیس سینمایی سیتی سنتر 
خبر داد:

اکران ۲۲ فیلم بخش اصلی 
جشنواره فجر در اصفهان

مدیر پردیس سینمایی سیتی سنتر اصفهان 
در خصــوص نهمیــن جشــنواره فیلم فجر 
اصفهان که در سیتی ســنتر برگزار می شود، 
اظهار کرد: این جشــنواره از ۱۲ تا ۲۲ بهمن 
برگزار می شــود و افتتاحیه آن ۱۲ بهمن ماه 

خواهد بود.
محمد پناهی ادامــه داد: اکران فیلم ها از ۱۲ 
بهمن آغاز می شود و امســال یک پک فیلم، 
ارشــاد در اختیار ما قرار می دهد که شــامل 
۱۱ فیلم خواهد بود. البته هنــوز تعداد فیلم 
های ارشــاد مشخص نیســت؛ اما پک دومی 
نیز به عنوان بخش خصوصــی تهیه خواهیم 
کرد و مابقی فیلم های جشــنواره را از تهیه 
کنندگان می خریم و در نظر داریم که هر ۲۲ 
فیلم بخش اصلــی را در اصفهان اکران کنیم.

وی در خصوص جایگاه ویژه ای که امسال برای 
هنرمندان در نظر گرفته شــده است، گفت: 
امســال به عنوان اولین شهرستان یک سالن 
برای هنرمندان و اصحاب رســانه اختصاص 
داده ایم که همه فیلم ها در یک سانس رایگان 
اکران شود و چون هر فیلمی را بیشتر از سه بار 
نمی توان در جشنواره اکران کرد، هر فیلمی را 
دو بار برای فروش جشنواره اکران می کنیم و 
یک سانس را کامال رایگان در اختیار هنرمندان 

و اصحاب رسانه قرار می دهیم.
پناهــی ادامــه داد: در کنــار فیلــم هــای 
جشنواره یک ســالن را به فیلم های تولیدی 
اصفهان اختصــاص داده ایم که در حاشــیه 
جشــنواره اکــران می شــوند و پنــج فیلم 
کودک که به جشــنواره معرفی شــد، صبح 
 ها ویــژه مدارس بــه صورت رایــگان اکران

 می کنیم.

اعالم فراخوان ثبت نام برای 
دوره عالی تخت فوالدشناسی

فراخــوان ثبت نــام بــرای دوره عالی تخت 
فوالدشناســی در اصفهان اعالم شــد.بنابر 
اعالم دبیرخانه، عالقه منــدان برای ثبت نام 
در این دوره تا ۱8بهمن به کتابخانه تخصصی 
تخت فوالد مراجعه کننــد.کالس های دوره 
عالی تخــت فوالد شناســی از ۲5بهمن آغاز 
می شــود.عالقه مندان برای کسب اطالعات 
 بیشتر با شماره تلفن 03۱366366۱0 تماس

 بگیرند.

رییس حوزه علمیه اصفهان مطرح کرد:
سستی در انجام مسئولیت هم 

کم فروشی است
رییس حوزه علمیه اصفهــان در درس اخالق با 
اشاره به مصادیق کم فروشی اظهار داشت: یکی 
از مصادیق کم فروشی، این اســت که فروشنده، 
تمام پول کاال را بگیرد و جنس را ناقص یا کمتر از 
میزان فروخته شده تحویل دهد؛ اما باید دانست 
کم  فروشــی ، فقط هنگام فــروش جنس محقق 
نمی شــود؛ بلکه کوتاهی در انجــام کار، در همه 
مشــاغل و تحویل محصول ناتمــام نیز مصداق 
کم فروشی اســت.آیت ا... حسین مظاهری افزود: 
کسانی که در اداره یا محل کار، در انجام وظایف 
محوله، سســتی می ورزنــد، کار خــود را کامل 
نمی کنند، وقت مخصــوص انجام فعالیت را تلف 
می کنند یا با بی نظمی و حضور ناقص، به کارفرما 
لطمه می زنند، ولی در پایان ماه، حقوق و دستمزد 
کامل مطالبه دارند، کم فروشی می کنند.این مرجع 
تقلید بیان کرد: همچنین معلم یا استادی که از 
تدریس درس مورد نظر کــم می گذارد و به جای 
تدریس، ســخنان نامربوط بر زبان می راند یا در 
کالس درس حرف های سیاســی می زند، آن هم 
در حال کم فروشی است. قرآن کریم می فرماید: 
وای بر کم فروشــان!وی با بیان اینکه کوتاهی در 
رســیدگی به حوائج ارباب رجوع، معطل کردن 
پرونده  ها، رشــوه  خواری، پارتی  بــازی و حیف و 
میل در اداره  ها، درآمد برخی کارمندان را حرام و 
زندگی آنان و فرزندان شان را تباه می  سازد، گفت: 
در آخرت نیز سرنوشت افرادی که مال حرام کسب 

کرده اند، معلوم است.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان:
راه اندازی دفاتر مشاوره در 
پلیس، کاری ارزشمند است 

 نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان در حاشیه 
بازدید از غرفه مرکز مشــاوره آرامش فرماندهی 
انتظامی استان در ستاد این فرماندهی گفت: انصافا 
کار نیروی انتظامی در زمینه مشاوره دادن به مردم 

قابل ستایش است.
آیت ا...سید یوســف طباطبایی نژاد  با بیان اینکه 
خداوند در قرآن کریم انســان ها را به مشــورت 
گرفتن امر می کند اظهار داشــت: هر انســانی به 
مشاوره نیاز دارد چرا که انسان بر همه چیز احاطه 
و آگاهی ندارد و الزم اســت تا در هــر حوزه ای از 
متخصصــان آن حوزه کمــک بگیرد.امام جمعه 
اصفهــان، راه اندازی دفاتر مشــاوره و مددکاری 
در بدنه نیروی انتظامی را کاری بســیار ارزشمند 
دانســت و اظهار داشــت: اینکه ایــن عزیزان با 
دلســوزی، خدمات خود را به صــورت رایگان در 
اختیار مردم قرار می دهند کار بســیار شایسته و 
نوعی باقیات الصالحات برای آنهاســت و باید قدر 

این گونه افراد را بدانیم. 

مدیر عامل ســازمان ساماندهی مشــاغل شهری 
و فرآورده های کشاورزی شــهرداری اصفهان در 
نشست خبری با اصحاب رســانه با اشاره به تغییر 
عنوان این سازمان اظهار کرد: این تغییر نام و تغییر 
رویکرد به دو ماموریت این سازمان یعنی ساماندهی 
مشاغل شهری و ارائه مایحتاج کشاورزی به مصرف 
کنندگان اشــاره دارد.محمد مجیری گفت : بخش 
عمده ای از ترافیک و نابســامانی های شــهری به 
دلیل استقرار نادرســت واحدهای صنفی است که  
مشــکالتی را برای عبور و مرور شــهروندان ایجاد 

کرده است.
مدیر عامل ســازمان ساماندهی مشــاغل شهری 
و فرآورده های کشــاورزی شــهرداری اصفهان به 
تعدادی از این مشاغل اشاره کرد و گفت: فروشگاه 
های عرضه کننده تلفن همــراه در فلکه احمدآباد 
که به صورت واحدهایی با مساحت کوچک فعالیت 
دارند و فروشــگاه های ارائه کننده تزئینات خودرو 
در خیابان صغیر اصفهانی نمونه هایی از این مشاغل 
هستند که مشــکالت عبور و مرور برای شهروندان 
ایجاد کــرده اند.مجیــری به انتقــال کارگاه های 
موزائیک از خیابان شــهیدان اشــاره کرد و گفت: 
رفت و آمد خودروهای سنگین و بارگیری و ایجاد 
مزاحمت برای ســکنه در این خیابان، منجر شد تا 
برای انتقال این کارگاه ها به منطقه بختیار دشــت 
تصمیم گیری شود و زمینی به مساحت ۱8 هکتار به 
آنان اختصاص می یابد.وی اضافه کرد:کارگاه های 
نساجی کردآباد نیز در منطقه ای با تعداد زیاد سکنه 
واقع شده است که با وجود مواد اولیه ای مانند پنبه، 
چوب و وسایل گرمایشــی ناایمن در این کارگاه ها 
امکان امداد رســانی و اطفای حریق در این منطقه 
تنش زا بوده و برای جابه جایی و انتقال این واحد ها 
نیز تصمیماتی اتخاذ شده است.مدیر عامل سازمان 
ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی 
شــهرداری اصفهان ضمن یادآوری ماموریت دوم 
این سازمان بیان داشــت: در فصول مختلف سال 

حدود ۱0 هزار نوع صیفی، 
میوه و ســبزی وارد میدان 
میوه و تره بار شــده و با 4 
هزار وانت سواری و نیسان 
به واحدهای خرده فروشی 
در شــهر عرضه می شود.

وی افــزود: در میدان میوه 
و تــره بار اصفهــان   ۲۲0 

غرفه فروش میوه و ۲50 غرفه ســبزی فعال است.
مجیری با بیان اینکه در صدد شناســایی کاالهای 
ضروری مردم و در دسترس قرار دادن آنها هستیم، 
مطرح کرد: ۱4 مجموعه فروشگاه های کوثر اکنون 
با استقبال چشمگیر و اعتماد مردم در حال فعالیت 
است. وی ادامه داد: فروشــگاه کوثر شماره ۱5 در 
شهرک شهید کشوری در حال ساخت و کوثر ۱6 در 
خوراسگان در مرحله تملک زمین است.مجیری با 
اشاره به رویکرد سازمان در راستای احیای فروشگاه 
های محلی عنوان کرد: افتتاح اولین فروشگاه محلی 
در پینارت را تا قبل از عید نوروز در دست کار داریم.

مدیر عامل سازمان ســاماندهی مشاغل شهری و 
فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان با اشاره به 

اعتماد مردم به برند کوثر 
بیان داشت: در نظر داریم 
که برند کوثــر را با اخذ 
پروانه کسب به فروشگاه 
های مختلف اعطا کنیم 
و این فروشگاه ها زیر نظر 
و تحت نظارت ســازمان 
مشاغل شهری به فعالیت 
خود ادامه دهند.مجیری به عرضه مواد پروتئینی در 
فروشگاه های کوثر و تعامل سازمان با ستاد تنظیم 
بازار اشاره کرد و گفت: عرضه این محصوالت با نرخ 
دولتی صورت می گیرد تا شــرایط بحرانی حاکم بر 
بازار کنترل شــود و در این فروشــگاه ها از قصابان 
و غرفــه داران عرضه کننده مــواد پروتئینی اجاره 
بهــا گرفته نمی شــود.وی اضافه کرد: در شــرایط 
عادی، کارشناســان قیمت های مــواد پروتئینی 
سطح شهر را بررسی و با مشورت نمایندگان قصاب 
در فروشگاه کوثر، قیمت متعارفی از سوی سازمان 
به فروشندگان مواد پروتئینی اعالم می شود که از 
ابتدای امسال 3 بار افزایش قیمت این مواد صورت 
گرفته است.مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل 

شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان 
از افتتاح شهرک خشکبار میدان میوه وتره بار خبر 
داد و گفت: 45 سوله به مســاحت 5۲0 متر مربع 
همراه با دفاتر اداری آماده واگذاری به صنف خشکبار 
فروشان است. وی با اشاره به بازدید مدیران مشاغل 
شــهری کالن شــهرهای تهران و تبریز که قطب 
خشکبار کشور محسوب می شــوند، تصریح کرد: 
در آینده اصفهان به عنوان قطب خشــکبار کشور 
محسوب می شود.مجیری با اشــاره به اضافه شدن 
66 سوله تا ســال آینده و بهره برداری ۱۱۱ سوله 
خشــکبار در این میدان اظهار کرد: افرادی که در 
میدان میوه و تره بار مستقر می شوند، موظف هستند 
واحدهای خود را در خیابان های عبدالرزاق، جهاد 
و ... تعطیل کنند.مدیر عامل ســازمان ساماندهی 
مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری 
اصفهان در خصوص بــازار گل و گیــاه همدانیان 
تشریح کرد: این بازار واقع در مرکز شهر در هر فصل 
با حضور تولیدکنندگان محصوالت را بدون واسطه 
عرضه می کند و استقبال خوبی از سوی مردم صورت 
گرفته است.وی با اشاره به اجرای مزایده برای ۲40 
غرفه در بــازار گل و گیاه اصفهــان اضافه کرد: این 
متقاضیان پس از اســتعالم جهاد کشاورزی استان 
و سازمان نظام مهندسی کشــاورزی، مجوز تایید 
فعالیت گرفتند و بازســازی این مجموعه تا قبل از 

اسفند به پایان می رسد.
مجیری در خصــوص انتقال مجموعه بــازار گل و 
گیاه  به باغ تندرستی عنوان کرد: این مجموعه در 
پشت بیمارستان فارابی با مســاحت ۱4/5هکتار، 
یکی از بزرگ ترین بــازار های بیــن المللی گل و 
گیاه کشور می شود.مدیر عامل سازمان ساماندهی 
مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری 
اصفهان با اشاره به شکل گیری ۱0 مجموعه در این 
باغ تصریح کرد: این مجموعه ها شامل سالن کود و 
سم، سالن گل های شاخه بریده، گل های آپارتمانی 
، سالن باغ و باغچه و...اســت و تا سال آینده سالن 
گیاهان دارویــی، ماهی های زینتــی و پرنده های 

زینتی به آن اضافه می شود.

اصفهان؛ قطب خشکبار کشور
 مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری در دیدار با اصحاب رسانه مطرح کرد:

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان خبر داد:
توسعه و ساماندهی پایانه های تبادلی درون شهری

مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان گفت: توجه به سیســتم های حمل و نقــل عمومی و روان 
سازی ترافیک از اهمیت بســزایی به عنوان یکی از اهداف اصلی کالن شــهر اصفهان برخوردار است.قدرت 
افتخاری اظهار کرد: توجه به زیرســاخت های حمل و نقل عمومی از جمله اتوبوســرانی بسیار حائز اهمیت 
بوده و یکی از مهم ترین زیرســاخت های حمل و نقل، وجود پایانه های درون شــهری بــه عنوان مهم ترین 
نقطه ارتباطی مســافران و ناوگان حمــل و نقل از جمله اتوبوس و مترو اســت.وی افزود: در ورودی شــهر 
اصفهان از سمت شمال پایانه کاوه، از ســمت جنوب پایانه صفه، از ســمت جنوب غربی پایانه اندیشه و در 
شرق پایانه غفاری از مهم ترین پایانه های تبادل مسافر در شــهر اصفهان محسوب می شوند که با همکاری 
 مدیریت شهری، شرکت ها و ســازمان های ذی ربط و با در نظر گرفتن اولویت ها در حال ساخت و ساماندهی

هستند.

 گالیه استاندار اصفهان از عملکرد برخی از شهرداری  ها مهم ترین نکته ای  بود که طی 
سخنرانی استاندار در مراسم گردهمایی شهرداران اصفهان به چشم آمد. عباس رضایی 
که در این مراسم و در جمع شهرداران استان حضور به هم رسانیده بود خطاب به آنها گفت: متاسفانه 

گزارشات خوبی از دوستان ندارم، به میان مردم بروید و  کنار آن ها باشید.
استاندار اصفهان در این گردهمایی با اشــاره به ایام ا... دهه فجر اظهار کرد: دهه فجر امسال به دلیل 
مصادف شدن با ایام فاطمیه بسیار خاص و مهم است و مدیران با تدبیر خود سعی کنند که این ایام به 
بهترین شکل برگزار شود؛ چرا که 40 سال از انقالب گذشته است و 40 سالگی یعنی پختگی و عاقل 

و بالغ شدن انقالب.
عباس رضایی  با اشاره به اینکه سیاست دولت، صداقت است، افزود: از تمام دوستان درخواست دارم 
این سیاست را در دستور کار خود قرار دهند، امروز استکبار جهانی با تمام توان خود رو به روی نظام 

مقدس اسالمی ایستاده است، از همین رو روزهای سختی را در پیش خواهیم داشت.
وی خطاب به شهرداران گفت: از شما درخواست دارم روان سازی در امور جاری مردم را سرلوحه کار 
خود قرار دهید، بیشترین شکایت های مردمی را از شهرداری ها داشــته ایم؛ شهرداری های اصفهان 
با تشــکیل یک کار گروه راه های مرتفع کردن مشکالت را بررســی و تعیین کنند که چگونه با مردم 

برخورد شود.
رضایی ادامه داد: ملت ایران مردم خوبی هستند، تمام مشکالت از جانب آمریکا نیست و اتفاقا برخی از 
مشکالت از جانب ما یا من است که بد مدیریت کرده ایم، باید از مردم بابت این موارد عذر خواهی کنیم.

استاندار اصفهان در ادامه تصریح کرد: باید نوآوری در مسائل شهری صورت بگیرد، مردم باید احساس 
کنند که ما خادم آن ها هستیم؛ شهرداری و فرمانداری خانه  ماست و باید در این راستا ساده زیستی را 
سرلوحه کار خود قرار دهیم و در میان مردم باشیم.رضایی با بیان اینکه  از قرارگاه خاتم االنبیا)ص( و 
بانک مرکزی بازدیدی داشته است، گفت: هر کجا را بررسی کنید مشکل وجود دارد؛ دوستان هیچ جا 
هیچ خبری نیست؛ مشکالتی که دولت با آن مقابله می کند مشکالت بزرگی است و حجم کار نیز بسیار 

باالست و در جنگ اقتصادی قرار داریم.
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه رییس جدید سازمان همیاری شهرداران استان اصفهان از بهترین 
مدیران اســت، افزود: مدیران رانت را از کار خود خارج کنند، اگر متوجه چنین موضوعی شوم قطعا 

برخورد خواهم کرد.
پایگاهی برای هم اندیشی شهرداران استان اصفهان راه اندازی شود

 شــهردار اصفهــان نیز در ایــن آیین ضمــن ابــراز خرســندی از برگــزاری این مراســم اظهار 
کــرد: امید اســت ایــن جلســه بنیــان یــک حرکــت صحیــح را در شــهرداری های اســتان 
اصفهــان برقرار کند، زیرا متاســفانه در گذشــته بــرای مدت ها ســازمان همیاری شــهرداری ها 
از مســیر خود دور شــده بود کــه همیــن موضــوع نارضایتــی شــهرداران را به دنبال داشــت 
 بــه طــوری کــه همــه بــه طــور مســتقیم و غیرمســتقیم نارضایتــی خــود را بیــان کرده 
بودند. قدرت ا... نوروزی ابراز امیدواری کرد: خوشــبختانه پروژه های نیمه تمام ســازمان همیاری 
شهرداری ها با مدیریت جدید با جدیت پیگیری می شــود، بنابراین با توجه به شرایط به وجود آمده، 
امیدواریم شاهد اتفاقات خوبی باشیم.شهردار اصفهان گفت: مشکالت شهرداران استان مشترک است و 
قطعا این مشکالت بدون هماهنگی در استان و برگزاری جلسات مشترک و نبودن انسجام و اتحاد، قابل 
حل نخواهد بود، بنابراین باید پیوند بسیار خوبی بین نمایندگان استان داشته باشیم و این مهم شدنی 
نیست مگر اینکه همه شــهرداران در عرصه حضور پیدا کنند.وی تصریح کرد: شهرداران باید بتوانند 
پروژه های مشترک شهرها که با هم تالقی دارد مانند قطار حومه ای، برخی بزرگراه ها، حلقه حفاظتی 
را با یگدیگر پیگیری کنند، بنابراین نهادی جدید در استان پایه ریزی شد تا انسجام بین شهرداران به 
وجود بیاید؛ البته باید در سازمان همیاری ها پایگاهی برای جلسات هم اندیشی شهرداران ایجاد شود و 

اگر این سازمان در جایگاه اصلی خود قرار گیرد، مسائل حل خواهد شد.  

 حدیث زاهدی

 45 سوله به مساحت 520 
متر مربع همراه با دفاتر 

اداری آماده واگذاری به صنف 
خشکبار فروشان است

اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی استان اصفهان

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 97/44 ز الی 97/47/ز
نوبت اول

اداره کل راه و شهرســازی اســتان اصفهان در نظر دارد امالک مشــروحه زیر را از طریق مزایده به فروش و اجاره رساند. از متقاضیان دعوت می شــود برای دریافت 
 اسناد مزایده به اداره پیمان و رســیدگی اداره کل راه و شهرسازی اســتان اصفهان، ادارات راه و شهرسازی شهرستان یا پایگاه ملی اطالع رســانی مناقصات کشور به نشانی

 http://iets.mporg.ir تا روز شنبه مورخ 97/۱۱/۱3 مراجعه نمایند.

گشایش پیشنهادها: ساعت ۱0 روز دوشنبه مورخ ۱397/۱۱/۲9 مهلت تحویل پیشنهادها: روز یکشنبه ۱397/۱۱/۲8   
نشانی: اصفهان - خیابان سعادت آباد                    تلفن: 03۱-3668۱068

م الف:358159

مقدار تقریبی شماره قطعهپالک ثبتیموضوع مزایدهشماره مزایده
)مترمربع(

قیمت کل )پایه 
کارشناسی( )ریال(

مبلغ ضمانت 
نامه شرکت در 
مزایده )ریال(

97/44/ز
واگذاری نه قطعه زمین با کاربری 
تجاری واقع در طرح مسکن مهر 

مهاباد )شهرستان اردستان(
۱38/۱۱

۱54۲۲۱۱0,000,0005,500,000

۱53۲۱/85۱0۱,000,0005,050,000

۱5۲۲۱/8599,500,0004,980,000

۱5۱۲۱/8598,000,0004,900,000

۱۱9۲۱/8597,500,0004,880,000

۱۱8۲۱/8596,000,0004,800,000

۱۱7۲۱/8595,000,0004,750,000

۱۱6۲۱/8594,000,0004,700,000

۱۱54۲/50۱85,000,0009,۲50,000

97/45/ز

واگذاری یک قطعه زمین 
واقع در شهرستان گلپایگان 
)شهرک الوند( با کاربری 
تاالر پذیرایی و جهانگردی

۲/۲7۲7-----54۲6/306۱0,458,75030,550,000

مساحت پالک ثبتیموضوع مزایدهشماره مزایده
)مترمربع(

مبلغ اجاره بهای 
کارشناسی یک 

سال )ریال(

مبلغ اجاره بهای 
کارشناسی سه 

سال )ریال(

مبلغ ضمانت 
نامه شرکت در 
مزایده )ریال(

97/46/ز
اجاره سه ساله یک قطعه زمین 
واقع در شهرستان کاشان با 
انتفاع معدن سنگ تزئینی 

۱3۲4۱4035,000,000۱05,000,0005,۲50,000 فرعی 4 و 6 اصلی

97/47/ز

اجاره سه ساله یک قطعه زمین 
واقع در شهرستان کاشان با کاربری 

خدماتی )جهت احداث مرکز 
معاینه خودروهای سنگین(

۲876/۱۱۲0,00040,000,000۱۲0,000,0006,000,000

گالیه استاندار اصفهان از عملکرد شهرداری ها؛
 با مدیران رانتی قطعا برخورد می کنم
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  امام موسی کاظم علیه السالم:
 احترام بین خود و برادرت را از میان مبر و 

اندکی از آن را باقی گذار؛ چرا که از میان رفتن 
احترام در واقع از میان رفتن حیاست.
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

مدتی است شرایط اقتصادی کشور دچار تنش شده و مردم  
به خصوص آن هاکه از نظر اقتصادی قشــر متوسط وپایین 
به شمار می روند با مشــکالت عدیده ای مواجه شده اند.چه 
خانواده هایی که زیر بار بیماری و مخــارج درمانی آن کمر 
خمر کرده اند و چه پدرانی که برای تهیــه جهیزیه در برابر 
دختران نوعروس شان عرق شرم بر چهره شان نشسته است 
و چه مردانی که بــا کمبود نقدینگی مواجه شــده و کانون 
خانواده را در شرف متالشی شــدن می بینند. البته از طرف 
دیگر اشــخاصی هم که با رانت و احتکار پول های کالنی به 
دست آورده اند. اکنون به مســببان این اوضاع کاری نداریم 
داخلی هستند یا خارجی.دوستان نادانند یا دشمنان دغل باز.

در جهان آخرت وقتی پرده ها کنــار می روند و ما با حقیقت 
عالم مواجه می شویم هر کسی در هر کجای این جهان خاکی 
زیسته است خود را نقطه کانونی خلقت می بیند. گویی همه 
اتفاقات در همه هستی فقط و فقط برای این است که عکس 
العمل »من« در برابر آن مشــخص شود.ترامپ، تحریم ها را 
اعمال می کند و از برجام خارج می شود،کســانی اختالس 
می کنند و  برخی به نان شــب و داروی بیماری عزیزان شان 
محتاج می شــوند... همه و همه برای این است که مشخص 
شــود »من« چه موضعی را اتخاذ می کنم، چقدر در بهبود 
شرایط و رفع مشکالت جامعه کوشش می کنم. آیا به اندازه 
نیاز خرید می کنم یا با خرید بیش از اندازه نسبت به کمبود 
مایحتاج مردم بی اهمیت هستم؟ آیا به هر مقدار که می توانم 
انفاق می کنم یا از ترس فقر بدون تــوکل به خدا از کوچک 
ترین کمکی به همنوعان خود دریــغ می ورزم؟حتی از نظر 
اخالقی آیا به همــه متصدیان نظام توهین مــی کنم  و هر 
ناروایی را در حق شان مباح می دانم  و به آتش نا امیدی مردم 
دامن می زنم یا اینکه قضاوت را به خالق هستی موکول می 
کنم و خود تنها قاضی اعمال خود می شوم؟اگر همه ما از این 
دریچه به قضایا بنگریم چقدر اعمال مان و در نتیجه شرایط 
اجتماع تغییر می کند. اگر ابر و باد ماه و خورشــید و فلک را 
در کار بدانیم تا نه این که تنها نانی به دست آوریم وبه غفلت 
نخوریم بلکه تا فرشتگان الهی نظاره گر و ثبت کننده لحظه 
 لحظه اعمال و حتی نیات مان باشــند چگونه عمل خواهیم 

کرد؟ 
دوره آخرالزمان است و شرایط برای ایمان و نگه داشتن ایمان 
به مرور بدتر می شود تا کســانی که مومن واقعی نیستند از 
غربال عبور کنند وتنها خالصان باقی بمانند؛ اما گذران همه 
اینها آسان و حتی شیرین می شود وقتی بدانیم که همه ما در 
آخرت اذعان می کنیم که زندگی این دنیا به اندازه گذراندن 
یک صبح تا عصر و یا حتی به اندازه خوردن صبحانه ای بیش 
نبود و با کمال تعجب می بینیم که تمامی اعمال ما از تولد تا 
مرگ در برابر دیدگان مان قرار گرفته اســت.انگار فرشتگان 

کاری جز ثبت و ضبط اعمال من نداشته اند. 
باید قبل از مردن بمیریم.باید همین االن متوجه نگاه هایی 
که به ما خیره شده است باشیم، کاری نداشته باشیم دیگران 
چه می کننــد تنها به انــدازه الزم آن هم باز بــه دلیل قرار 
گرفتن مان در معرض دید خداوند و اولیا و فرشتگان الهی امر 
به معروف و نهی از منکر کنیم و به وظایف خودمان بپردازیم 
که در هر نفسی که می کشــیم به حیات واقعی نزدیک می 
شویم و بعد از آن حســرت خواهیم خورد که ای کاش برای 
زندگی ابدی توشه فرستاده بودم. ای کاش دست مستحقی 
را گرفته بودم،ای کاش باری از دوش درمانده ای برداشــته 

بودم،ای کاش در عین نداری می بخشیدم و ای کاش...

»من« نقطه کانونی خلقت  

 فریبا حقیقی

عکس روز

دوخط کتاب
صدا دربیاورد –اگر سکه 
باشــد- یا بیرون بکشــد و 
نشان بدهد. اما آیا ممکن 
است که کسی قلبش را 
دربیــاورد و بــه محبوبش 
ثابــت کنــد کــه ماالمــال 
از عشــق او اســت؟ برای 
محبوب گاهی اشــاره ای 
هم کافی اســت و دیگر 
الزم نیســت عاشــق زیــاد 

قهرمان بازی دربیاورد .

»ملکوت«
بهرام صادقی

برای محبــوب گاهی 
اشــاره ای هم کافی 

است
مــن بارها به تــو گفته ام 
که اگر کســی ادعا کند 
جیبــش پــر از پول اســت 
خیلــی ســاده می تــوان 
تحقیــق کــرد یا بــه اثبات 
رســاند: کافی اســت که 
پول هــا را در جیبــش بــه 

پژوهشگران دانشــگاه کمبریج، نوعی بازی جدید برای آموزش مغز ابداع 
کرده اند که می تواند تمرکز کاربران را بهبود بخشــد. آنهــا باور دارند که 
این بازی می تواند راهی بــرای مقابله با حواس پرتی هــای روزانه جهان 
تجاری باشــد. هدف این بازی جدید که »دکودر«)Decoder( نام دارد، 
بهبود قــدرت توجه و تمرکز کاربران اســت. این بازی، براســاس یکی از 
پژوهش های همین گروه طراحی شــده و با دقت مورد ارزیابی قرار گرفته 
است.بررسی های صورت گرفته با دکودر نشان دادند که بازی کردن با آن 
به مدت هشت ساعت در ماه، می تواند به بهبود توجه و تمرکز کمک کند. 

بهبود تمرکز با کمک یک بازی!

مقام های یک شــرکت معروف ســاخت تلفن همراه اعالم کرده اند طرح های 
مختلفی برای نصــب و راه اندازی نرم افزار های ســالمت و بهداشــت روی 
دستگاه های تولیدی خود در دست ســاخت دارند که می تواند به نجات جان 
انسان ها منجر شود.روش انجام این کار با استفاده از حسگر های نصب شده در 
ساعت هوشــمند، اندازه گیری ضربان قلب افراد و انجام نوعی تست نوار قلبی 
که الگوریتم ریاضی نصب شده درساعت داده ها را تحلیل می کند و نتیجه را به 
سرعت در اختیار فرد کاربر قرار می دهد.پژوهش های علمی نشان می دهند، 
AFib نوعی ریتم غیرطبیعی قلب است که می تواند منجربه سکته مغزی شود. 

تشخیص زودهنگام سکته مغزی

نویسنده هایی که نامه هایشان کتاب شد! )2(
بعضي از نامه هاي نویسندگان بزرگ  تبدیل به کتاب شده است. در ادامه  مروري بر کتابهاي نامهنگاري شده بزرگان ادبیات کشورمان 

خواهیم داشت که در آن ها نامههاي رد و بدل شده با عزیزانشان جمع آوري شده است.
اولین تپش های عاشقانه قلبم

زبان »فروغ فرخزاد« در بیشتر این نامه ها که در زمان نوشتن آن ها 16 تا 21 ساله بوده ســاده اما تاثیرگذار است. این کتاب که شامل 
نامه های فروغ در دوران نامزدی، زندگی مشترک و جدایی به همسرش پرویز شاپور اســت به کوشش کامیار شاپور و عمران صالحی 
در قالب کتاب به چاپ رسید. »اولین تپش های عاشقانه قلبم« را می توان به واسطه نامه های رد و بدل شده آن چه بر یکی از مهم ترین 

دوره های فروغ گذشته است کتابی مستند و به قلم خودش خواند.
نامه های عاشقانه نیما

سال 68 بود که »سیروس طاهباز« مجموعه نامه های کامل نیما یوشیج را برای اولین بار منتشر کرد. 25 سال بعد نشر»نگاه« آن را تجدید 
چاپ کرد. حکایت »نامه های عاشقانه نیما« حکایت دیگری است. در این کتاب با همان قلم پرتوان نیما که مانند همیشه شعر را با چشم 
اندازی شورانگیز روبه رو می کند مواجهیم. این کتاب شامل نامه های عاشقانه نیما به همسرش عالیه است که با خواندن آن می توان به 

شکوه قلم نیما دوباره یقین کرد و خود را میهمان روزهای گذشته پدر شعر نو فارسی دانست.
نامه های غالمحسین ساعدی به طاهره

 خواندن نامه های عاشقانه نویســنده  پزشــکی را که تئاتر هم می دانســت و از بهترین نمایش نامه نویس های کشور به حساب می آید 
 نباید از دســت داد. او در تمام این نامه ها از احســاس عمیق و قلبی خود به دختری به نام »طاهره کوزه گرانــی« که او را بهانه زندگی 
خود می داند، می نویسد. عشقی که با خواهش های بسیار »ساعدی« به دالیل نامعلومی بی پاســخ می ماند به طوری که این نویسنده 
 در یکی از نامه ها یک صفحه تمام فقط و فقط اســم معشوق را صدا زده و در انتها نوشته اســت:» طاهره  تنهای من، طاهره ام، دوستت 

دارم.«

 وب گردی

گروهی از پژوهشــگران در جریان انجام تحقیقاتی در خلیج کالیفرنیا موفق به 
شناسایی ماهی هایی شده اند که در محیطی تقریبا خالی از اکسیژن بدون هیچ 
مشکلی به حیات خود ادامه می دهند.پیش از این تصور می شد ماهی ها برای 
زنده ماندن به حداقلی از اکســیژن نیاز دارند، اما کشــف جدید نشان می دهد 
گونه هایی از ماهی ها می توانند در فضایی که تقریبا اکسیژنی در آن وجود ندارد، 
زنده بمانند.کشف این ماهی ها در جریان تحقیقاتی انجام شده که از سال 2۰15 

آغاز شده است. 

نوعی ماهی که بدون نیاز به اکسیژن زنده می ماند

نامزدهای نهایی جایزه ابوالحسن نجفی 
معرفی شدند

نامزدهای سومین دوره جایزه و نشان ابوالحسن نجفی که مراسم 
اختتامیــه آن به زودی برگزار می شــود، توســط دبیرخانه این 
جایزه معرفی شدند.هیئت داوران این جایزه متشکل از منوچهر 
بدیعی، ضیاء موحد، مهســتی بحرینی، عبدا...کوثری، حسین 
معصومی همدانی، موسی اسوار و سعید رضوانی پس از بررسی آثار 
ارسالی به دبیرخانه، فهرست نامزدهای راه یافته به مرحله  نهایی 

سومین دوره  از جایزه مذکور را به شرح ذیل اعالم کردند:
»اسب ها و آدم ها، نوشته  ویلیام فاکنر، ترجمه  احمد اخوت، نشر 
افق«،»سحابی خرچنگ، نوشته  اریک شــوویار، ترجمه  مژگان 
حسینی روزبهانی، انتشارات ققنوس«،»سفر شگفت انگیز مرتاضی 
که در جالباســی آیکیا گیر افتاده بود، نوشته  رومن پوئر توالس، 
ترجمه  ابوالفضل اهلل دادی، انتشــارات ققنوس«،»زلیخا، نوشته  
گوزل یاخینا، ترجمه  زینب یونسی، انتشارات نیلوفر«،»خرگوش 
و مارهای بوآ، نوشته  فاضل اسکندر، ترجمه  آبتین گلکار، نشر افق«

مراسم اهدای سومین جایزه و نشان ابوالحسن نجفی روز سه شنبه 
نهم بهمن از ساعت 16:۳۰ در مرکز فرهنگی شهر کتاب، خیابان 
شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر )بخارست(، نبش کوچه 

سوم برگزار می شود.

چگونه سالمت عاطفی داشته باشیم؟
کتاب »چگونه ســالمت عاطفی داشته باشــیم؟« اثر آلیور جیمز 
متخصص روان شناســی بالینی کودکان اســت که از سال 1۹88 
تاکنون نیز نویسنده، روزنامه نگار، مجری و تهیه کننده برنامه های 
مستند تلویزیونی بوده است. از آلیوز جیمز، چندین کتاب دیگر به 
چاپ رسیده است. این کتاب، از ســری کتاب های مدرسه زندگی 
است که از جمله بنیان گذاران آن آلن دوباتن، نویسنده و فیلسوف 
سوئیسی  است. موسســه مدرســه زندگی هدف خود را »یافتن 
پاسخ هایی برای پرسش های اساسی زندگی« تعریف کرده است. 
پرسش هایی مانند اینکه: چگونه شغل رضایت بخشی پیدا کنیم؟ 
آیا اصال می توانیم از گذشته مان سر دربیاوریم؟ چگونه روابط خوبی 
با دیگران برقرار کنیم؟ چگونه جهان را تغییر دهیم؟ در قسمتی از 
پشــت جلد کتاب نیز آمده است:خوشبختی برای هرکس معنای 
متفاوتی دارد. نویسنده کتاب به جای این که ما را به جست وجوی 
خوشبختی بفرستد، تشــویق مان می کند که سالمت عاطفی مان 
را ارتقا دهیم. او برای ســالمت عاطفی ویژگی هایی بیان می کند و 
شیوه هایی برای رشد هر ویژگی ارائه می دهد. این کتاب به ما کمک 
می کند که تاثیر فشارهای عاطفی بر زندگی روزمره مان را بشناسیم 
و دریابیم چگونه بر الگوهای ناکارآمد غلبه کنیم و با آگاهی بیشتر 

رویکرد جدیدی به زندگی پیدا کنیم.

 مهم ترین مشکل در تعلیم و تربیت 
جدی نگرفتن آن است

ششمین نشست از سلسله نشســت های مطالعات اسالمی علوم 
انسانی، از سوی مرکز تخصصی طوبی با مشارکت مرکز مدیریت 
حوزه علمیه خراسان، دانشگاه فردوســی، دانشگاه باقرالعلوم)ع( 
قم و مجمع عالی حکمت اسالمی مشهد، با حضور اساتید خواهر و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه در مرکز تخصصی طوبی برگزار شد.در 
این نشست ها موضوع مناسبات اســالم و علوم تربیتی با رویکرد 
مسئله شناسی توسط ابوالفضل غفاری، عضو هیئت علمی دانشگاه 
فردوسی مشهد، مورد بحث و بررســی قرار گرفت.  غفاری، تطور 
معنای فلسفه تعلیم و تربیت را از نگاه فلسفی در سه دوره هستی 
شناسی، معرفت شناسی و زبان شناسی تبیین کرد و گفت: بسته به 
رویکردها و عالیق نظریه پرداز و با تلفیق این سه دوره دیدگاه های 
جدید و متعددی شــکل می گیرد. وی، همچنین به رویکردهای 
مختلف در عامل تعیین کننده در فرآینــد تربیت، یعنی محیط،  
سرشت و فرد اشاره کرد.  عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی در 
ادامه توضیح مســئله بودن تعلیم و تربیت را امری سهل و ممتنع 
قلمداد کرد و بیان داشــت: تعلیم و تربیت رایج و فراگیر است، اما 
فرآیند و مکانیسم آن برای اکثریت ناشناخته است. مهم ترین مشکل 

بر سر راه تعلیم و تربیت جدی نگرفتن تعلیم و تربیت است.

دیدگاهخبر کتاب

عکس هایی از 
منطقه باستانی و 
گردشگری ترکیه

کاپادوکیــه، منطقــه 
توریستی ترکیه است و 
به خاطر چشم اندازهای 
جذاب،  آتشفشــانی 
شــهرهای  بخــش 
زیرزمینــی و بالن های 
هوای داغش مشــهور 

شده است.

اینستاگردی

»حسین رفیعی« در کنار مادری مهربان در سینما

 پوریا پورسرخ
 با اخموترین کودک دنیا!

شادمانه زندگی کردن »فریبا کوثری«

حســین رفیعی در صفحه اش نوشــت: 
ســریال یادمانه، کاری متفــاوت که به 
زودی از شــبکه ای فیلم پخش می شود.

تهیــه کننــده خانــم خالدی،مجیــد 
نصیری،کارگردان امیر حسین خلیلزاده

پوریا پورســرخ با انتشــار این عکس 
نوشت: و اینگونه بود که ما ایرانی ها به 
عنوان اخمو ترین و عصبانی ترین مردم 
دنیا شــناخته شدیم...اخمشو ببین 
آخه...یه ربع چشم تو چشم کردیم  تا 

لحظه آخر کم هم نیاورد.

فریبا کوثری با انتشار این عکس در صفحه اش 
نوشت: اگر از من بپرســید که برای انجام چه 
کاری به این دنیا آمده ام، به  عنوان یک هنرمند 
به شما پاسخ خواهم داد :من این جا هستم تابا 
صدای بلند زندگی کنم شاید باید جهان را رها 
کرد و فنجانی چای خورد.مبادا که خودمان را 
از یاد ببریم.بی گمان الیق ترین فرد در زندگی 

مان اول خودمان هستیم...

هوتن شــکیبا با انتشــار ایــن عکس در 
صفحه اش نوشت:در دومین تصویر از فیلم 
ســینمایی »شــبی که ماه کامل شد« به 
کارگردانی نرگس آبیــار از نقش اول مرد 
فیلم با بازی #هوتن_شکیبا رونمایی شد. .

 گریم متفاوت هوتن شکیبا در »شبی که ماه کامل شد«
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