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 مشاور عالی مقام معظم رهبری
 در چهارمین یادواره شهدای فدراسیون تکواندو مطرح کرد:

 اصفهان؛ قطب دفاعی و امنیت کشور
» اســتان اصفهان نه تنها  قطب تمدنی، فرهنگی و صنعتی کشور در سال های 
گذشته بوده بلکه قطب دفاعی و امنیتی آن نیز بوده و هست« این جمله ای است 
که از سوی مشاور عالی مقام معظم رهبری در امور نظامی در چهارمین یادواره شهدای فدراسیون 

صفحه   7تکواندو مطرح شد....

گالری هونره
به یاد منیر/ مدیا: نقاشی
26 بهمن الی 23 اسفند

جن زیبا  
کارگردان:بایرام فضلی

پردیس ساحل/پردیس چهارباغ/
سیتی سنتر/ فلسطین

روز جهانی عدالت اجتماعی؛
عدالت اجتماعی، یعنی حقوق 
برابر  برای همه مردم. امروز  

سعی  کنیم به  همه  آدم ها 
بدون تبعیض ناگه کنیم.

نمایش غرب غم زده  
کارگردان: محمدحسین اقارب پرست

24 بهمن الی 9 اسفند
تاالر آوینی دانشگاه اصفهان



2
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2642 | پنجشنبه 2 اسفند 1397 | 15 جمادی الثانی 1440

روز گذشته و به سنت چهارشنبه ها، 
جلسه هیئت دولت با حضور اعضای 
کابینه و به ریاســت رییس جمهور برگزارشد. اهم 
سخنان حسن روحانی در جلسه روز گذشته به ایران 
ستیزی آمریکا و شکست نشست ورشو و نقشه های 

آمریکایی اختصاص داشت.
در ادامه گزیده ای از سخنان روحانی در جلسه هیئت 

دولت را می خوانید:
   امروز میــان ایــران و آمریکا یــک زورآزمایی 
حداکثری است، به معنای آنکه امروز آنها از حداکثر 
توان شــان علیه ملت ایران استفاده می کنند و ملت 
ایران هم از حداکثر اراده، امید و اعتمادش در برابر 
آنها استفاده می کند و این شرایط کمتر در گذشته 

بوده است.
   امروز در شرایطی هستیم که جنگ اراده ها نتایج 
خود را نشــان خواهد داد. هیچ تردیدی به پیروزی 

اراده ملت بزرگ ایران در برابر آمریکا نداریم.
  آمریکایی ها اوایل پاییز در ســازمان ملل متحد 
اجالس ویژه  شــورای امنیت علیه ایران تشــکیل 
دادند و از پیش اعالم کردند قرار است این نشست در 
سطح سران تشکیل شود، اما به خاطر فشارهایی که 
بود، مجبور شدند اعالم کنند موضوع نشست ایران 
نیست و می خواهند راجع به صلح و امنیت و سالح 
کشتار جمعی بحث کنند.  آمریکایی ها در مقام عمل 
همه توان خود را به کار گرفتند که در این نشســت 
کشورها را برای مخالفت با برجام با خود همراه کنند، 
اما تمامی 14 عضو دیگر شــورای امنیت با آمریکا 
مخالفت کرده و باعث شــدند، شکست مفتضحانه 
سیاسی برای آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل 

به وجود بیاید.
  ) با اشــاره به طراحی آمریکایی ها برای برگزاری 
اجالس ورشــو(: آنها ابتدا به وضوح اعالم کردند که 
این اجالس علیه ایران است و حتی در بیانیه ابتدایی 
خود موضوع ایران را مطرح کرده بودند؛ اما زمانی که 
با مخالفت همه کشــورها مواجه شدند، ناچار بودند 
موضوع را تغییــر داده و بگویند دربــاره خاورمیانه 

است. آنها نتوانستند یک 
جلســه آبرومندانه را در 
ورشو تشــکیل دهند و به 
رغم آنکه اتحادیــه اروپا، 
متحد نزدیــک آمریکا به 
شمار می رود و این نشست 
هم در یک کشور اروپایی 
برگزار شد، اما بسیاری از 

کشــورهای مهم اروپایی در ســطح نازلی شرکت 
کردند.

  آمریکایی ها در برگزاری اجالس ورشو به دنبال دو 
هدف ایران هراسی و فراموش کردن موضوع فلسطین 
بودند که در هیچ کدام موفق نشــدند. البته نخست 
وزیر رژیم صهیونیستی با چند کشور دست نشانده 
جلسه کوچکی درباره فلســطین برگزار کردند، اما 
این جلسه به حدی با بی آبرویی برگزار شد که وقتی 
لحظاتی از آن جلسه در فضای مجازی منتشر شد، 

ناچار شدند که فورا آن را حذف کنند.
  آمریکایی ها در موضوع 2 میلیــارد دالری که از 
حساب های ایران به طور غیرقانونی برداشت کرده 

بودند، اعــالم کردند که 
دادگاه صالحیت رسیدگی 
ندارد، اما برخالف نظر آنها 
این دادگاه چند روز پیش 
اعالم صالحیت کرد، کما 
اینکه همیــن دادگاه در 
مورد برجــام نیز چندی 
پیــش 2 رای به نفع ایران 

صادر کرده بود.
   در تاریخ ملت ایــران و حکومت آمریکا کم نظیر 
است که در دادگاهی بین المللی هنگامی که ایرن در 
برابر آمریکا قرار دارد بتوانیم در طول چند ماه 3 بار به 

پیروزی دست پیدا کنیم.
  اقدام آمریکایی هــا در اعمال فشــار به بانک ها 
و شــرکت ها برای همــکاری با ایران صــد در صد 
تروریســتی اســت. هنگامی که برخالف مقررات 
بین المللی بانک و شرکتی را برای همکاری با کشوری 
تهدید به جریمه می کنند در حقیقت موجب ایجاد 
ارعاب در بخش های بانکی و تجاری شده و یک عمل 

تروریستی اقتصادی را انجام می دهند.

   آمریــکا با اقــدام خود بــرای اعمال فشــار به 
شــرکت های تجاری برای همکاری بــا ایران، خود 
بانی حرکات تروریســتی اســت تا مردم نتوانند به 
نیازمندی های خود دســت پیدا کرده و شرکت ها 
و تجار ایرانی و همچنین شــرکت های خارجی که 
می خواهنــد در ایران کار کننــد، نتوانند به راحتی 

فعالیت های خود را انجام دهند.
  جمهوری اسالمی ایران به دنبال همکاری با همه 
کشورهای دوست است. اصل تعامل با کشورها برای 
ما حائز اهمیت بوده و در این راســتا با کشــورهای 
دوست خود در منطقه و ســایر نقاط جهان از جمله 

اروپا همکاری می کنیم.
   ما آماده همــکاری و تعامل با دنیا هســتیم اما 
کشــورهایی که بــا مــا کار می کنند بایــد کامال 
حواس شان جمع باشــد که به دنبال زیاده خواهی 
نباشــند؛ چرا که ملت ایران بر اصول خود ایستاده 
و مسائل مهمی که در راســتای منافع ملی به شمار 
می رود مورد توجه آنان بوده و زیاده خواهی ها هرگز 

مورد پسندشان نیست.
   ملت ایران هرگز زیر بــار زورگویی و قلدرمآبی 
نمی رود. گاهی برخی کشورها تمایالت و خواسته ها 
و اظهارات غیردقیق نسبت به ایران مطرح می کنند و 
این در حالی است که همانطور که می خواهیم با اروپا 
روابط خوب و صمیمانه داشته باشیم، اما هرگز رفتار 

غیرمسئوالنه هیچ کس را نمی پذیریم.
   مردم ما باید محکم باشــند و دشمن را بتوانیم 
در مأیوس کــردن مردم از آینده دچار شکســت و 

اضطراب کنیم.
  رهبر معظم انقالب در بیانیه خود نسبت به مسائل 
اقتصادی کشور تاکید داشتند.مسئله اقتصاد هدف 
دشمن در این شــرایط مبارزه و تحریم است و باید 
ضمن اینکه شرایط برای کشور سخت شده به دنبال 

راه حل ها برای عبور از این شرایط باشیم.
  دولت باید به سهم خود به این نکته توجه داشته 
باشد و در راستای واگذاری بخش هایی که در وظایف 

حاکمیتی به شمار نمی رود، تالش کند.

 هشدار »اردوغان« در مورد 
موج جدید مهاجران

اردوغان اعالم کرد که ترکیه نمی تواند به تنهایی 
مانع از حرکت موج جدید مهاجران شود. رجب 
طیب اردوغان اعالم کرد: مــا در ماجرای ادلب٬ 
تالش کردیم مانع از به راه افتــادن موج جدید 
مهاجران شــویم. اگر ما مداخلــه نمی کردیم و 
توافق ادلب بین ما و روســیه به وجود نمی آمد٬ 
دست کم 400 هزار نفر آواره می شدند و بخشی 
از آنان به سوی اروپا می رفتند، اما به شکل شفاف 
اعالم می کنم که اگر اتفاقات جدیدی بیفتد، ما به 
تنهایی نمی توانیم مانع از به راه افتادن موج جدید 
مهاجران شــویم. رییس جمهــور ترکیه افزود: 
هم اکنون 260 میلیون نفر از مردم کشــورهای 
مختلــف جهان مهاجــر و 25 میلیــون نفر نیز 
پناهنده و پناهجو هستند و تنها طی 6 سال اخیر 
18 هزار نفر در دریای اژه غرق شده و جان خود 

را از دست داده اند.

ترامپ، فرمان تشکیل نیروی 
فضایی آمریکا را امضا کرد

رییس جمهــور آمریکا دســتوری را امضا کرده 
است که بر اساس آن پنتاگون موظف به تشکیل 
نیروی فضایی ایــاالت متحده خواهد شــد.در 
فرمان امضا شــده ترامپ آمده اســت:»وزارت 
دفــاع اقدامــات الزم را برای تشــکیل نیروی 
فضایی آمریــکا به عنوان ششــمین شــعبه از 
نیروهای مســلح ایاالت متحــده در چارچوب 
نیروی هوایی اتخاذ خواهد کرد.« گرچه نیروی 
فضایی آمریکا فعال در چارچــوب نیروی هوایی 
فعالیت خواهد کرد ولی در نهایــت این نیرو به 
 عنوان یک شعبه مستقل از ارتش آمریکا فعالیت

 خواهد داشت.

آغاز مذاکرات روسیه و قطر 
درباره سامانه »اس-۴۰۰«

یک منبع رسانه ای اعالم کرد که مذاکرات میان 
روســیه و قطر در خصوص خرید ســامانه دفاع 
موشکی »اس-400« آغاز شــده است.گزارش 
های رسانه ای در تابستان سال 2018 از امکان 
خرید سامانه های دفاع موشکی از روسیه توسط 
قطر حکایت داشــتند و به تازگی نیز خبری در 
خصوص آغاز مذاکرات دو جانبه در این خصوص 
منتشر شــده است. چین نخســتین کشوری به 
شمار می رود که سامانه اس-400 را خریداری 

کرده است.

مجلس نمایندگان آمریکا افشا کرد؛
تالش ترامپ برای فروش 
فناوری هسته ای به عربستان

واشــنگتن پســت  گزارش داده اســت، رییس 
دموکرات کمیسیون نظارت مجلس نمایندگان 
در گزارش جدیدی عنــوان کرده  که چندین تن 
از منصوبان دولت دونالد ترامپ، به رغم مخالفت 
اعضای شورای امنیت ملی ایاالت متحده و برخی 
از مقامات ارشد کاخ ســفید، تالش می کنند که 
واشــنگتن تجهیزات و فناوری تاســیس پایگاه 

هسته ای را به عربستان سعودی بفروشد. 
ایــن مقامات تاکید داشــته اند که فــروش این 
تجهیزات و فناوری به عربستان سعودی می تواند 
در تضاد بــا منافع ملی آمریکا قــرار بگیرد و نیز 
با برخی مخاطرات امنیتی و مشــکالت قانونی 
 همراه باشــد؛ اما با ایــن حــال دموکرات های 
کنگــره آمریــکا گفته انــد، هفته گذشــته در 
کاخ ســفید گفت وگوهایــی بــر ســر فروش 
 احتمالی فناوری هســته ای به عربســتان انجام 

گرفته است.

مردم، محکم باشند

سفیر ایران: 
مشارکت در بازسازی عراق 
به طور جدی آغاز شده است

سفیر جمهوری اسالمی ایران در بغداد گفت 
که مشارکت ایران در بازســازی عراق به طور 
جدی آغاز شده و تهران در این موضوع کامال 
مصمم است. ایرج مسجدی اظهار کرد: ایران 
همانطور که در زمــان جنگ با داعش در کنار 
ملت و دولت برادر و دوست خود عراق بود، در 
بازسازی شهرهای داعش زده نیز مصمم است. 
وی با تاکید بر این که هیــچ عاملی نمی تواند 
دو ملت ایران و عراق از یکدیگر جدا کند گفت: 
شرکت های ایرانی مشــارکت در بازسازی و 
تقویت زیرساخت های عراقی را آغاز کرده اند 

و این روند به طور جدی ادامه خواهد یافت. 

واکنش پلیس به پیامک های 
تهدیدآمیز در مورد »پالرمو«

بررســی الیحــه پالرمو در مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام سبب شد تا برخی از اعضای این 
مجمع ادعا کنند که پیامک های تهدیدآمیزی 
در این خصوص به آنان ارســال شــده است؛ 
موضوعی که پلیس در واکنش به آن اعالم کرده 
که اگر شکایتی در این خصوص ثبت شود، حتما 
به آن رسیدگی خواهد شــد .محمدرضا عارف 
در واکنش به این پیامک ها گفته بود: »صحیح 
نیســت در یک جامعه اســالمی پیامک های 
غیراخالقی که با هیچ معیاری ســازگار نیست 
به نمایندگان مجلس و مجمع ارســال شــود. 
نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت تحت تاثیر 
این جوسازی ها قرار نمی گیرند و آنچه وظیفه 
شرعی و ملی آنهاست را در خصوص الیحه پالرمو 
انجام می دهند. «طرح این ادعاها سبب پیگیری 
موضوع از پلیس شد که سردار حسین رحیمی، 
رییس پلیس تهران بزرگ گفت: در مواردی که 
شاکی خصوص وجود داشته باشد قطعا پلیس به 

شکایات رسیدگی خواهد کرد.

بازپرسی که دستور فیلتر 
تلگرام را داد، تبرئه شد

بیژن قاســم زاده، بازپرس ســابق شعبه دوم 
دادسرای فرهنگ و رسانه که دستور فیلترینگ 
تلگرام را صادر کرده بود، از شکایتی تحت عنوان 
اقدام خالف قانون تبرئه شــد. زینب طاهری، 
وکیل دادگستری و شــاکی این پرونده با اعالم 
این خبر اظهار داشت: دهم اردیبهشت امسال، 
دادستان تهران در رســانه های رسمی اعالم 
کرد که تلگرام به دســتوربازپرس شــعبه دوم 
دادسرای فرهنگ و رسانه فیلتر شده است. وی 
گفت: این اقدام به حقوق قانونی و انسانی افراد 
زیادی لطمه وارد کرد. در همین ارتباط و بعد از 
بررسی های زیاد، الیحه اعتراضی مبنی بر اقدام 
خالف قانون بازپرس تنظیم و در دادســتانی 
تهران به ثبت رساندیم و به قرار بازپرس شعبه 
دوم، اعتراض کردیم. طاهــری افزود: عالوه بر 
شکایت از این اقدام خالف قانون، لوایحی را نیز 
مشتمل بر شکایت تعداد زیادی از افراد متضرر، 
در دادســتانی کل کشــور و حوزه ریاست قوه 

قضائیه به ثبت رساندیم. 

سفیر آلمان: 
هدف اینستکس دورزدن 
تحریم های آمریکا نیست

سفیر آلمان در تهران با بیان اینکه سه کشور 
اروپایی آلمان، فرانسه و بریتانیا مصمم هستند 
که برجام را پابرجا نگه دارند، گفت که هدف 
سازوکار اینستکس نقض و دورزدن تحریم های 
آمریکا نیست. »میشائیل کلور- برشتولد«، در 
بخشی از این مصاحبه گفت که »ما اینستکس 
را تاسیس کردیم که وظیفه اش تسهیل روابط 
تجاری میان ایران و اروپاست و از این طریق 
مجددا بر اراده و تالش خود برای حفظ ضوابط 

اقتصادی برجام مهر تایید زدیم«.

مجتبی ذوالنور
نماینده مردم قم:

نماینده مردم فالورجان در مجلس شــورای اسالمی 
با بیان اینکه شرایط فعلی بودجه نویسی و حکومت 
داری مطلوب نیســت و قطعــا رییس جمهور بعدی 
با چالش جدی مواجه خواهد شــد، گفــت: بودجه 
سال ۹8 انقباضی بوده و دولت اگر بتواند هزینه های 
جاری کشــور را تامین کند خیلی کار مهمی انجام 
داده است. موسوی الرگانی افزود: مقدار قابل توجهی 
از اعتبــارات بودجه از طریق فروش اوراق اســالمی 
و اوراق مشارکت تامین می شــود. وی تصریح کرد: 
بســیاری از پیمانکاران در کشــور حاضر نیستند با 
اوراق کار کنند و اعالم می کننــد دیگر قادر به ادامه 
کار نیســتند؛ چرا که همین اوراق بــا کاهش اعتبار 
آن، باید به پول تبدیل شــود. این در حالی است که 
خرید میلگرد، آهن و مصالح ســاختمانی به صورت 
 نقــدی صورت می گیــرد و بــه هیچ وجه بــا اوراق

 انجام نمی شود. موسوی الرگانی گفت: دولت باید برای 
آیندگان هم تصمیم بگیرد؛ چرا که در ســال 1400 
رییس جمهور منتخب با بدهی های کالن این دولت و 

دولت های قبلی مواجه خواهد شد.

شرایط فعلی بودجه نویسی و 
اداره کشور مطلوب نیست

نماینده مجلس:

کافه سیاست

عکس  روز 

ترامپ و همسرش در جامعه 
ونزوئالیی آمریکایی

رییس جمهور آمریکا به همراه همسرش مالنیا 
در جمع جامعه ونزوئالیی آمریکایی در میامی 

حضور یافت.

مردم، محکم باشند

پیشنهاد سردبیر:

نماینده مردم قم در مجلس و طراح استیضاح 
رییس جمهــور گفت: اگر بــه دنبال کودتا 
هستیم پس چرا بین ما اصولگراها در درون 
مجلس بر سر این موضوع تفرقه وجود دارد؟ 
کودتا با شورش و آشوب فرق دارد. شورش 
و آشوب سازماندهی ندارد؛ اما کودتا سازمان 
خوشــه ای دارد، یعنی نباید در آن تفرق و 
اضطراب دیده شود. مجتبی ذوالنور، در مورد 
شــائبه ایجاد یک دولت نظامی گفت: غلط 
می کند کســی به دنبال دولت نظامی باشد 
و غلط زیادی می کنند کســانی که چنین 
حرفی را می زنند. چرند می گویند، من با چه 
کسی حرف زده ام که به دنبال دولت نظامی 
هستم؟ بنده طراح این استیضاح بودم. یک 
آدم عوضی در فضای مجازی گفته اســت از 
ذوالنور بپرسید پشــت پرده های این طرح 
استیضاح و اتاق فکر آن چه کسانی هستند. 

 قصد کودتا 
نداریم

دریادار تنگسیری 
فرمانده نیروی دریایی سپاه:

نماینده مردم ورامین در مجلس شــورای اسالمی 
اظهار کرد: بایــد دولت در بودجه ســال آینده پر 
کردن سفره مردم را در نظر می  گرفت و بهتر بود که 
الیحه بودجه سال ۹8، خالف اهداف دشمن مبنی 
بر کوچک کردم ســفره ایرانیان تنظیم می شد؛ اما 

چنین هدفی را در بودجه نمی بینیم.
سیدحســین نقوی حســینی گفت: انصافا الیحه 
بودجه ای که دولت ارائه کرده است، قابل گفت وگو 

نیست. 
وی با بیــان اینکه در بودجه ســال آتی 310 هزار 
میلیارد تومان به بودجه جــاری  و حقوق و مزایای 
 کارمنــدان دولت اختصــاص پیدا کرده اســت،
  افزود: این میــزان هزینه جاری دیگــر اعتباری 
برای اقدامات الزم در دیگر بخش ها  باقی نگذاشته 
 این در حالی اســت کــه دولت طبــق برنامه های
  پنجــم و ششــم توســعه موظف شــده اســت 
 هزینه هــای جــاری را کاهش دهد کــه به هیچ 
 وجه چنیــن چیــزی در بودجه ســال ۹8 دیده

 نمی شود.

  الیحه بودجه دولت  
قابل گفت و گو نیست

نماینده مردم ورامین:

فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: غیورمردان 
جنوبی با وجود فشارهای اقتصادی، معیشتی 
و مشکالت مادی همچنان دوستدار و حافظ 
انقالب اسالمی هســتند و ما اجازه نمی دهیم 
اشتباه برخی پای نظام نوشــته شود. دریادار 
تنگسیری اظهار کرد: بسیج دریایی ادامه بسیج 
مستضعفان اســت که برای صیانت از حقوق 
صیادان، تقویت امنیت پایدار و مردم محور و 
دفاع و حفظ سواحل در برابر بیگانگان تشکیل 
شده اســت. وی با بیان اینکه ساحل نشینان 
طالیه دار حراســت از آب های نیلگون خلیج 
فارس هستند، خاطرنشان کرد: برای دفاع از 
معیشت صیادان همه تهدید و تخریب ها را به 
جان می خریم. فرمانده نیروی دریایی سپاه، 
عنوان کرد: هیچ کشــتی صیادی اجازه صید 
ترال در آب های کمتر از 12 مایل را ندارد و این 

نوع صید در خلیج فارس ممنوع است.

اجازه نمی دهیم اشتباه 
برخی پای نظام نوشته شود

پیشخوان

بین الملل

 رییس جمهور در نشست هیئت دولت مطرح کرد:
واکنش کدخدایی به اصالح 

قانون اساسی

با خودرو ســازان برخورد
 می شود ؟

تغییر مسیرو رسیدگی به 
معیشــت؛ تنها راه بازگشت 

اعتبار دولت

مامور بازگشــایی جاده 
ابریشم

ایالت غیر متحده آمریکا

سفیر ایران در لندن:
اسناد آزاد شده سری از سوی انگلیس، حقایق را آشکار می کند 

سفیر کشورمان در لندن در صفحه توییتر خود از  تالش یک ساله این سفارت برای گردآوری مجموعه ای 
از اسناد محرمانه و ســری آزاد شــده و از وزارت خارجه و دفاع انگلیس در خلیج فارس خبر داد. حمید 
بعیدی، نژاد سفیر ایران  در لندن  در رابطه با جمع آوری مجموعه اسناد محرمانه وزارت خارجه و دفاع 
انگلیس درباره حضور آن ها در خلیج فارس خاطرنشان کرد: این مجموعه اسناد، اسناد محرمانه و سری 
هستند که طی سال های اخیر برای دسترسی محققین و عموم از بایگانی آرشیو بریتانیا خارج شده اند. 
وی ادامه داد: این اسناد بخش هایی از پرونده های مهم ســال های مختلف را شامل می شود که هر چند 
سال بخشی از آن ها بر اساس قانونی که در انگلیس وجود دارد از بایگانی محرمانه خارج می شوند. اولین 
 بخش این اسناد مربوط به سال 1۹0۷ می شود، اســناد دیگری از هم سال های 1۹56 تا سال 1۹۷2 را 

شامل می شود. 

نامه جمعی از نمایندگان مجلس به وزیر اقتصاد؛
قراردادهایی که »پوری حسینی« منعقد می کند فاقد اعتبار است

جمعی از نمایندگان مجلس در نامه ای به وزیر اقتصاد تاکید کردند: قراردادهایی که از سوی رییس سازمان خصوصی 
سازی برای واگذاری ها منعقد می شــود، فاقد اعتبار اســت. احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس 
اظهارداشت: در پی ممنوع الخروج شدن رییس سازمان خصوصی سازی، نامه ای را خطاب به وزیر اقتصاد تنظیم 
کرده ایم. وی ادامه داد: در این نامه تاکید شده است که آقای پوری حسینی، رییس سازمان خصوصی سازی اهلیت 
الزم را ندارد؛ لذا قراردادهایی که از سوی وی برای واگذاری ها بسته می شود فاقد اعتبار است.به گزارش مهر، چندی 
پیش در پی نامه نمایندگان مجلس به رییس قوه قضائیه در مورد تخلفات سازمان خصوصی سازی، رییس سازمان 
خصوصی سازی ممنوع الخروج شد. به گفته نمایندگان منتقد به عملکرد سازمان خصوصی سازی، فرهاد دژپسند 
وزیر اقتصاد در جلسات رای اعتماد قول داده بود که پوری حسینی را برکنار کند؛ اما به دلیل فشارهای سیاسی خارج 

از دولت تاکنون موفق به این کار نشده است.

چهره ها

 اقدام آمریکایی ها در اعمال 
فشار به بانک ها و شرکت ها 
برای همکاری با ایران صد 

در صد تروریستی است
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طرح توسعه فرودگاه اصفهان با نگاه ملی
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

افزایش تمکین مالیاتی 
در اکثر کشــورها، بخش عمــده ای از منابع 
دولت، از طریق اخذ مالیات تامین می شــود.

ضمن اینکه ســهم مالیــات از کل درآمدهای 
عمومی در میان کشــورها، متفــاوت بوده و 
تعیین میزان آن ارتباط مســتقیمی با سطح 
توسعه و ساختار فرهنگی و اقتصادی آنها دارد. 
گسترش تعهدات دولت در عرصه های اقتصادی 
و اجتماعی، هزینــه های دولــت را با روندی 
افزایشی مواجه ساخته اســت و تامین چنین 
هزینه هایی منابع درآمدی مطمئن را می طلبد. 
یکی از مهم ترین و اصولی ترین راه های تحقق 
اهــداف درآمدی دولــت، تــاش در جهت 
افزایش تمکین مالیاتی است.تمکین مالیاتی 
 به معنی پایبنــدی داوطلبانه بــه متن و روح 

قانون است.
افزایش خوداظهاری مالیاتی

امروزه مالیات به عنوان یکی از بهترین و آسان 
ترین راه های تامین درآمد دولت، به خصوص 
تامین هزینــه های جاری مورد توجه اســت. 
بررســی ترکیب درآمدهای دولت، بیانگر این 
امر است که درآمد مالیاتی در مقایسه با سایر 
منابع درآمدی دولت در مقایسه با درآمدهای 
نفتی، پایین است. همچنین در مقایسه با تولید 
ناخالص داخلی نیز در سطح پایینی قرار دارد. 
به منظــور افزایش این نوع درآمد، شــناخت 
مشکات نظام مالیاتی و رفع آنها ضروری است. 
به رغم همه آثار و تبعات مثبت مالیات بر اقتصاد 
جامعه، همواره وضع و اخذ آن در سطح جامعه 
با تنش هایی همراه بوده که وصول مالیات را با 
مشکل مواجه می کند. نظر به اینکه در فرآیند 
وصول مالیات، مؤدیان به عنوان یکی از ارکان 
موثر بر نظام مالیاتی کشــورها مطرح هستند، 
لذا جلب همکاری آنها و تشویق آنان به تمکین 
داوطلبانه همواره به عنوان یکی از راهبردهای 
اصولی و نیز شرط موفقیت سازمان امور مالیاتی 

است.

بازار

طناب ورزشی

ضرورت تحقق شعار واگذاری 
به بخش خصوصی

مدیر امور تعــاون اداره کل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان اصفهان گفت: در صورت رضایت 
تعاونی ها از خدمات و اقدامات اتاق تعاون، بخش 
قابل توجهی از برنامه ها و آموزش های تعاونی ها 
را به اتاق تعــاون واگذار خواهیم کــرد. علیرضا 
تیغ ساز در نشســت اعضای هیئت رییسه اتاق 
تعــاون اصفهان، اظهــار کــرد: کارکنان بخش 
تعاون در ۲۷ شهرســتان در حــال ارائه خدمت 
به تعاون گران استان هســتند.وی با بیان اینکه 
یکی از محوری ترین ارکان ارزشیابی بخش تعاون 
اداره کل، کاهش تصدی گــری آن برای ورود به 
مسائل تعاونی هاست، افزود: باید به سمت تحقق 
شعار واگذاری به بخش خصوصی حرکت کنیم و 
برای نظارت درست و تعیین سیاست های کلی و 

هدف دار بخش تعاون استان برنامه ریزی کنیم.

اعالم جزییات شیوه جدید 
توزیع گوشت تنظیم بازاری

مدیر کل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم 
بــازار وزارت صنعت، معدن و تجــارت گفت: با 
اجرای شیوه جدید توزیع گوشت تنظیم بازاری، 
این ماده مهم غذایی به دست مصرف کننده واقعی 
خواهد رســید. محمدرضا کامی اظهار کرد: بر 
اساس تصمیم اتخاذ شده مقرر است شیوه توزیع 
گوشــت تنظیم بازاری تغییر کند، در این راستا 
گوشت تنظیم بازاری برای جامعه هدف، توزیع 
خواهد شد. وی درباره مکانیزم عرضه افزود: بر این 
اساس فهرست یارانه  بگیران از سازمان هدفمندی 
احصا می شــود تا در ســامانه تجــارت داخلی 
بارگذاری شود، در این صورت فروشگاه هایی که 
به این ســامانه متصل هستند، می توانند گوشت 
تنظیم بــازاری را برای گروه هــای هدف عرضه 
کنند. مدیر کل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و 
تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه 
کرد: در این راستا سازمان هدفمندی، اطاعات 
مرتبط یارانه بگیــران را برای درج در ســامانه 
تجارت داخلی ارائه می کند و در این قالب جامعه 
هدف می توانند از فروشگاه هایی که پوز متصل به 
این سامانه را دارند، گوشت خریداری کنند .وی 
گفت: از سوی دیگر پیش از این گوشت وارداتی 
در خرده فروشی ها تکه می شد؛ اما در قالب جدید 
گوشت وارداتی چهار تکه می شود، یعنی هر شقه 
به دو تکه تقسیم می شود و عنوان گوشت تنظیم 
بازار و قیمت بر بســته ها درج خواهد شد. به این 
ترتیب گوشت وارداتی در بسته های سه تا چهار 
کیلویی بسته بندی می شود تا مردم دچار اتاف 

وقت برای خرید نشوند و صف ها از میان برود .

 با موافقت نمایندگان؛
پزشکان مکلف به استفاده از 
دستگاه کارت خوان شدند

نمایندگان مجلس شورای اسامی با الحاق بندی 
به الیحه بودجه، کلیه پزشکان و حرف پزشکی را 
مکلف به استفاده از پایانه فروشگاهی از ابتدای سال 
۹۸ کردند.در جلسه علنی نوبت صبح روز گذشته 
مجلس شورای اسامی و در جریان بررسی بندهای 
درآمدی الیحه بودجه، وکای ملت با الحاق بندی 
به الیحه بودجه ســال ۹۸ کلیه صاحبان مشاغل 
پزشــکی را مکلف کردند از ابتدای ســال ۹۸ از 
صندوق مکانیزه فروش استفاده کنند. بر اساس بند 
الحاقی یک تبصره ۶ الیحه بودجه، کلیه صاحبان 
حرف و مشاغل پزشــکی، پیراپزشکی، داروسازی 
و دامپزشــکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام 
پزشکی ایران و یا سازمان دامپزشکی ایران صادر 
می شود، مکلفند در چارچوب آیین نامه تبصره ۲ 
ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مســتقیم از ابتدای 

سال ۹۸ از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

احتمال محرومیت اتباع ایران و 
ترکیه از دریافت ویزای کار ژاپن  
ویزای کاری جدید که طبق بازبینی قانون»کنترل 
مهاجرت و به رسمیت شناختن پناهندگان« قرار 
است از ماه آوریل امسال برای اتباع خارجی صادر 
شود، با هدف جذب نیروی کار ماهر خارجی برای 
جبران کمبود نیروی کار در ژاپن تدارک دیده شده 
اســت. طبق قوانین ژاپن، اتباع خارجی که به طور 
غیرقانونی در این کشــور اقامت دارند و یا مرتکب 
اعمال مجرمانه شوند از این کشور اخراج می شوند. تا 
پایان ماه ژوئن ۲۰۱۸، بیشترین شمار اتباع خارجی 
اخراجی از ژاپن متعلق به فیلیپین با ۴۰۹ نفر، ترکیه 

با ۳۵۸ نفر و سری النکا با ۲۴۷ نفر بوده است.

  طناب مگافیتنس مدل
 4702 

 218,970
تومان

 طناب ورزشی تناسب 
 Borna اندام

 15,040
تومان

 طناب ورزشی الیوآپ 
 Ls3119 مدل

 52,000
تومان

طی روزهایی که در ســایت های خبری و محافل 
دورهمی های مردم، تنها صحبت از گرانی گوشت و 
صف های طویل مردم برای دریافت گوشت تنظیم 
بازاری است، بازار آرد و نان به عنوان یکی از حیاتی 
ترین مایحتــاج مردم در اصفهــان وضعیت خوبی 
ندارد. شاید چون بارها مسئوالن محترم در سال های 
گذشــته جشــن خودکفایی گندم گرفتند و حتی 
آماری از صادرات این محصول استراتژیک هم اعام 
نشد، کسی نگرانی از بابت کمبود یا نایاب شدن آرد 
و نان در کشور نداشت. داســتان غم انگیزی که به 
نظر می رسد این بار قرار اســت برای قوت الیموت 
مردم تکرار شود. در روزهای اخیر موجی از تاییدها 
و تکذیب ها در مورد کمبــود آرد و جیره بندی آن 

منتشر شد.
 خبر جیره بندی و نبود آرد در نانوایی های آزادپز را 
اولین بار رییس انجمن آرد و غله اصفهان اعام کرد، 
هر چند روز بعد از آن رییس اتحادیه اصناف استان 
اصفهان در گفت وگو با فارس این خبر را تکذیب کرد 
و مدعی شد که آرد برای همه نانواها از طریق سامانه 
توزیع می شود و هیچ کمبودی در این زمینه وجود 
ندارد؛ اما بار دیگر نایب رییس انجمن علوم و فنون 
غات اصفهان با تکرار ادعاهای قبلی خود مدعی شد 
که در سایه بی توجهی سازمان غله، سیلوهای گندم 
و انبارهای آرد خالی است و دالالن در حال به جیب 
زدن سودهای کان در این بازار هستند. محمدرضا 
خواجه، در خصوص وضعیت تامین آرد نانوایان در 
اســتان، اظهار کرد: متاســفانه طی دو ماه گذشته 

استان اصفهان در تامین آرد وضعیت خوبی ندارد.
ما آرد نداریم، چه کنیم؟

بهترین راه برای اثبات درســتی حرف مســئوالن 
و قبول تاییدهــا و تکذیب ها، پرســش از متولیان 
اصلی پخت نــان دراصفهان، یعنی نانوایان اســت. 
هر چند کــه محمود پهلــوان زاده، رییس اتحادیه 
نانوایان استان اصفهان در تماس های مکرر روزنامه 
»زاینده رود« بنا به دالیلی ،  حاضر به پاسخگویی در 
زمینه چرایی کمبود آرد در اصفهان نشد؛ اما رضایی 
یکی از نانوایان آزاد پز در گفت وگو با »زاینده رود« 
مدعی شــد فیلم ها و مصاحبه ای کــه مدعی عدم 
کمبود آرد در بازار اســت، دروغ بوده و چند وقتی 
 اســت نانوایان در سطح شــهر با کمبود آرد مواجه 

هستند. 

وی افزود: یکم بهمن ماه باید ما 
در سامانه برای دریافت آرد ثبت 
نام می کردیم که متاسفانه هنوز 
سامانه باز نشده است. رضایی، با 
گایه از کمبود ســهمیه برای 
نانوایان گفت: مــن در ماه باید 
۳۶۰ گونی آرد دریافت کنم؛ اما 
تنها ۲۷۰ گونی از طریق سامانه 

به من داده می شود و باید بقیه را با قیمت مابه تفاوت 
زیاد از بازار آزاد تهیه کنم.

توطئه قاچاق این بار در بازار آرد و نان
نایب رییــس انجمن علوم و فنــون غات اصفهان، 
مدعی گســترش قاچاق در زمینــه آرد دولتی در 
اصفهان شده است. وی با بیان اینکه متاسفانه طی 
چند ماه گذشــته به دلیل عدم دقت و درایت کافی 
اداره غله کشور و کارگروه تنظیم بازار داللی گندم 
و آرد رونق گرفت، گفت: متاسفانه به دلیل افزایش 
نرخ دالر، برخی آســیاب داران، گندم را با نرخ نیمه 
تعادلی یا نیمه آزاد از دولت ســهمیه می گیرند و با 
قیمت باالیی به کشورهای همجوار همچون عراق و 

افغانستان عرضه می کنند.
 وجود دالالن و ســودجویی آنها رانانوایان اصفهانی 

هم تاییــد می کنند. 
»م. س« یکــی دیگر 
از نانوایان سطح شهر 
هم بیان کرد که این 
اتفــاق تنهــا  به نفع 
دالالن بازار و کارخانه 
های آرد اســت؛ چرا 
کــه نانواهــا بــرای 
تامین آرد و جلوگیری از تعطیل شــدن واحد های 
صنفی خود بایــد به جــای آرد ۴۶ هــزار تومانی 
 دولتی،  آرد را از کارخانه ها به قیمت ۷۷ هزار تومان 

تهیه کنند.
 وی با شــکایت از جوابگو نبودن اتحادیه نانوایان در 
این زمینه مدعی شد که این مســئله ناشی از نبود 
مدیریت درست غله و آرد در ســازمان های دولتی 
است و سهمیه بندی آرد به صورت کامل در اصفهان 

رخ داده است.
آزادپز هایی که به حال خود رها شده اند

»حسن. ف« یکی دیگر از نانواها نیز در گفت وگو با 
»زاینده رود« گفت: در ابتــدای طرح آزادپز کردن 
نانوایی ها به دلیــل اینکه نانوایی مــن در منطقه 
باالی شهر بود اتحادیه عنوان کرد که باید به صورت 

آزادپز فعالیت کنم. تا سه ماه پیش هم در تامین آرد 
مشکلی نداشتیم؛ اما حاال با کمبود آرد و تامین آن 
 با قیمت بســیار باال عما این کار از صرفه اقتصادی 

افتاده است. 
وی افزود: تمام پیگیری های ما از سازمان غله و سایر 
نهادها هم بدون جواب مانده اســت و در حالی که 
ساعت کاری واحد صنفی من تا ده شب بوده در جواب 
اعتراض من در مورد کمبود آرد به من پیشنهاد شده 
تا ســاعت کاری نانوایی  را کاهش دهم تا با کمبود 
آرد مواجه نباشم. نایب رییس انجمن علوم و فنون 
غات اصفهان هم با بیان اینکه طبق مصوبه دولت 
۲۰ درصد نانوایان دولتی باید آزادپز می شدند که این 
آمار در اصفهان حدود ۴۰ درصد است، افزود: طبق 
دســتورالعمل مجلس برای کاهش بار مالی دولت، 
آرد این نانوایان نیز آزاد شد و آنها می توانستند آرد 
مورد نیاز خود را از استان های دیگر تامین کنند، اما 
در شــرایط کمبود امروز، دولت اعام کرد نانوایان 
آزادپز حق خریداری آرد از استان دیگری را ندارند، 
همچنین اگر پیش از ایــن مصرف هر نانوایی ماهی 
۵۰۰ کیسه بود، امروز تنها ۲۵۰ کیسه به نانوا عرضه 
می شود و به نوعی آرد در اصفهان جیره بندی شده 

است.

مناقشه آردی در اصفهان
 در حالی که رییس اتحادیه نانوایان استان حاضر به مصاحبه نیست، نانوایان از کمبود آرد در سطح شهر  می گویند 

رییس اتحادیه لوازم خانگی اصفهان اظهار کرد: کاالی ایرانی در بازار با برند خارجی فروخته می شود که این نشان از 
کیفیت باالی این محصوالت در داخل دارد؛ این در حالی است که برخی اجناس تولید داخلی، بعضا با ۵ میلیون تومان 
باالتر از قیمت داخلی را درب کارخانه و نمایندگی می فروشند و از این ترفند استفاده می کنند که کاال خارجی است. 
محمد طحان پور افزود: افرادی که به اسم عرضه کاالهای بانه وارد میدان می شوند، دفتر و واحد فروش شان هم حتی 
در تهران است و تنها یک خط با پیش شماره بانه دارند که کاال رد و بدل می کنند؛ در حالی که کاالهای تولید ایرانی را با 
برندهای ناشناخته خارجی، با قیمت باالتر به دست مصرف کننده می دهند.طحان پور گفت: ۱۷۰۰ توزیع کننده لوازم 

خانگی در تهران مشغول به فعالیت هستند که از این تعداد ۴۰۰واحد بدون پروانه هستند.

کاالی ایرانی با برند 
 خارجی فروخته

 می شود

رییس اتحادیه لوازم خانگی 
اصفهان:

اف
صن

 ا

  عکس روز

کشف مشروبات الکلی الکچری با قطعه های طال

 اولین کارگاه آموزشی »جایگاه بازاریابی محتوایی در توسعه کســب وکار«، ویژه مدیران و صاحبان 
کسب وکار ، ۸ اسفندماه سال جاری در اصفهان برگزار خواهد شد.

»جایگاه بازاریابی محتوایی در توســعه کســب وکار« یک کارگاه یک روزه با رویکردی آموزشــی 
اســت که برای آشــنایی هرچه بیشــتر مدیران و صاحبان کســب وکار، با دنیای مجازی طراحی 
شــده اســت تا آنها بتوانند از تولید محتوا به طور موثری در ارتقا و توســعه کســب وکار خود بهره 
ببرند. از ســال ۲۰۱۳ میادی علــم بازاریابی دچــار تحولی جدید شــد؛  تحولی کــه علت اصلی 
آن کوچ مخاطبــان هــدف از فضــای فیزیکــی و حقیقی بــه دنیای مجــازی و دیجیتــال بود. 
در این دنیــای جدید کســب وکارها باید خــود را از طریق روابــط عمومی و برندینــگ در اذهان 
 نگاه دارنــد و تنها ابزار موجــود برای مانــدن در ذهن مخاطــب »تولید محتوا« آن هــم از طریق
 فضای مجازی اســت. در ایران نیز اکنــون بازاریابی از طریق محتواســت که ضامن بقا و توســعه 

کسب وکارها شده است.
مجید کثیری، مدیرعامل و بنیانگذار ســامانه اخبار رســمی و محبوبه زارعی، نویســنده، پژوهشگر 
و چهره برگزیده صنعت، معدن و تجارت در ســال ۱۳۹۶، دو ســخنران اصلی این کارگاه هســتند 
که  برندســازی از طریق روابط عمومی آناین، مدیریت ارتباطات رســانه های دیجیتال و اجتماعی 
و توســعه کســب وکارها از طریق بهبود فضای مجازی را آموزش می دهند.حضور در این کارگاه به 
 تمامی صاحبان کســب وکارها، مدیران بازاریابی، فعاالن حوزه روابط عمومی، کارآفرینان و تیم های

 استارت آپی توصیه می شود.

 برگزاری کارگاه آموزشی جایگاه بازاریابی محتوایی 
در توسعه کسب وکار

مدیرکل فرودگاه های استان مطرح کرد:
طرح توسعه فرودگاه اصفهان با نگاه ملی

مدیرکل فرودگاه های استان اصفهان از برنامه ریزی جهت توسعه فرودگاه اصفهان تا رسیدن به جایگاه مناسب 
در صنعت حمل ونقل خبر داد.حسن امجدی گفت: با توجه به موقعیت فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان 
و جایگاه و اهمیت این فرودگاه در صنعت توریسم و چرخه توســعه گردشگری استان به عنوان دروازه طایی 
شهر تاریخی اصفهان، نگاه ملی به توسعه فرودگاه اصفهان وجود دارد. وی افزود: در حال حاضر ۴ پروژه بسیار 
بااهمیت در فرودگاه اصفهان در حال اجراست که در سال آینده به بهره برداری می رسد. یکی از پروژه های جاری 
توسعه اپرون فرودگاه است که تنها ۱۰ موقعیت پارک هواپیما در این فرودگاه وجود داشته که با تامین اعتبار این 
پروژه از سوی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و با بهره برداری از پیمانکاران داخلی تعداد موقعیت های 
پارک به ۲۳ موقعیت افزایش یافته و توسعه و بهسازی اپرون به مساحت ۷۴۰۰۰ مترمربع در حال اجراست.

یک فعال معدنی:
محاسبه هزینه حمل بار، معادن را دچار چالش کرده است

یک فعال معدنی در خصوص مشکات معادن استان اصفهان گفت: بحث تن بر کیلومتر باعث شد تا معادن استان 
اصفهان بیش از یک ماه نتوانند هیچ حمل ونقلی را انجام دهند و هنوز هم تکلیف بسیاری از معادن در این قیمت گذاری 
مشخص نیست. سید رسول رنجبران اظهار کرد: معادن و صنایع معدنی استان اصفهان طی سال های اخیر دچار 
مشکات زیادی بودند که مهم ترین آن ها هزینه های باالی حمل ونقل و مسئله مالیاتی سنگ بری ها بود. عضو هیئت 
نمایندگان اتاق اصفهان در خصوص اقدامات صورت گرفته برای رفع این مشکات خاطرنشان کرد: پیگیری هایی 
برای رفع این مشکات از سوی کمیسیون معادن اتاق بازرگانی صورت گرفته اما خروجی قابل توجهی حاصل نشده 
است. این فعال معدنی متذکر شد: یکی از مباحثی که طی ماه های اخیر، معادن را دچار چالش و افزایش هزینه کرده، 

بحث محاسبه هزینه های حمل ونقل با فرمول تن بر کیلومتر است.

  محاســبات ریاضی را به وســیله
 Photomath به دوربین گوشی تان 
بسپارید . این اپلیکیشن قادر است به 
وسیله دوربین گوشی شما از محاسبات 
عکس گرفته و جواب مســئله را قدم 
 به قدم به شما بدهد، با این حال شما

 می توانید مســائل را بــه صورت 
دســتی وارد کنیــد و جــواب را 
 بگیریــد. این اپ اندرویــد و IOS و
  Windows phone را پشــتبانی

 می کند.

 Photomath

شن مالی
معرفی اپلیکی

مرضیه محب رسول

متاسفانه به دلیل افزایش نرخ 
دالر، برخی آسیاب داران، گندم 
را با نرخ نیمه تعادلی یا نیمه آزاد 

از دولت سهمیه می گیرند
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بین الملل

تشــدید درگیری ها میان ایــران و عربســتان به عنوان 
دو قدرت بــزرگ منطقه ای، تاثیرات مســتقیمی را روی 
کشورهای خاورمیانه بر جا گذاشــته است. این دشمنی و 
نزاع موجب شده تا مرز بندی های پر رنگی میان طرفداران 
و دشمنان هر دو طرف در منطقه ایجاد شود. برخالف اغلب 
کشورهای عربی که به آسانی عربســتان را برای حمایت 
انتخاب کردند، برگزیدن یکی از طرفین دعوا برای برخی 

دیگر از کشــورها بسیار سخت و 
هزینه بر خواهد بــود. یکی از این 
کشورها پاکستان است؛ این کشور 
به دلیل وابستگی های استراتژیک 
و جبــر جغرافیایی عمــال نمی 
تواند از ایران روی گردان باشد و 
از ســوی دیگر به دلیل وابستگی 
های اقتصادی شدید به کشورهای 
ثروتمند عربی و پیوندهای دینی 
و نفوذ ایدئولوژیک این کشــورها 
در میان اقوام پاکســتان نیز روی 
گردانی از عربســتان برای دولت 
پاکســتان دشــوار خواهد بود. 
دشواری پذیرش طرفداری میان 
ایران و عربستان به خصوص طی 
روزهای اخیر در سیاست داخلی 
پاکستان آشــکار تر اســت. در 
روزهایی که ایران بــه دلیل بروز 

حوادث تروریستی در زاهدان، دولت پاکستان را تحت فشار 
قرار داده بود، سفر ولیعهد عربســتان به این کشور نشان 
از قدرتنمایی ســعودی ها در خاک پاکســتان برای ایران 
داشت. شاید اگر پاکســتان اندکی قوی تر از امروز بود این 
سفر به تعویق می افتاد؛ اما حضور کاروان عربستانی ها در 
این کشور همزمان با درخواست های ایران برای مقابله با 
تکفیری های مورد حمایت عربستان نشان داد که به زودی 
پاکستان باید میان ایران و عربستان یکی را انتخاب کند . 
عمران خان، برای ماندن در ســیکل قدرت، نیاز به کمک 
های اقتصادی عربســتان برای راه اندازی چرخ های کند 
توســعه اقتصادی در داخل دارد؛ کمک هــای میلیاردی 

صورت گرفته به این کشور از ســوی امارات و عربستان در 
ماه های اخیر توانسته اســت بخش قابل توجهی از بدهی 
های خارجی این کشور را تســویه و کمبودهای بودجه ای 
را رفع کند. از سوی دیگر »عمران خان« بر خالف افرادی 
مانند نواز شــریف، چندان پایگاه سیاسی و یا نظامی ندارد 
اما در مقابل ســاختارهای اجتماعی در این کشــور منجر 
به روی کارآمدن وی شده اســت، به همین دلیل بروز هر 
گونه نارضایتی در بخش های مذهبی و فرقه ای به شــدت 
می تواند در سقوط وی از رأس حکومت در این کشور موثر 

باشد. از سوی دیگر اخیرا کمک های نظامی آمریکا به این 
کشور نیز قطع شده و این در حالی است که تنش ها با هند 
به عنوان یکی از رقبای جدی پاکستان مجددا باال گرفته  و 
نیازهای تسلیحاتی پاکستان بسیار جدی است. شاید بتواند 
احتمال نزدیکی پاکستان به اسراییل را زمینه چینی برای 
نرم شدن طرف های آمریکایی و تمایل دوباره به همکاری 
با نظامیان پاکستان دانست. همکاری اسراییل و پاکستان 
می تواند جبهه عربســتان در این کشور را به شدت تقویت 
کند. کارشناســان روابط بیــن الملل از رایزنــی های بن 
سلمان در ســفر اخیرا به پاکســتان برای نزدیکی دوباره 
ترامپ و پاکســتان خبر داده اند. وزنه همکاری پاکستان 

با عربستان در حالی سنگین اســت که عمال این کشور در 
کنار ایران شانسی در منطقه ندارد. ایران که خود با چالش 
های ناشی از تحریم ها دســت به گریبان است ، نمی تواند 
نفع منطقه ای چندانی برای پاکســتان داشته باشد به جز 
اینکه از لحاظ امنیــت و رقابت نظامی با هنــد، می تواند 
بسیار متوازن باشــد و از تهدیدات افغانستان و هند برای 
این کشور بکاهد. پاکستان با هندوستان، افغانستان، ایران 
و چین هم مرز است؛ اما در این راستا مرزهای هندوستان و 
پاکستان به واسطه مسئله کشمیر همواره کانون درگیری 
و تنش بوده اســت. مرزهای ناامن 
افغانســتان و پاکســتان و درگیری 
دو کشــور برای خطوط مــرزی نیز 
همواره به تقابل سیاسی میان کابل 
و اسالم آباد انجامیده است؛ مرزهای 
مشترک بســیار کمی که پاکستان 
با چیــن دارد اساســا در معادالت 
اســالم آباد جایگاه چنــدان جدی 
ندارد. پس فقــط مرزهای ایمن بین 
 ایران و پاکستان است که می تواند تا

 انــدازه ای ثبــات را در پاکســتان 
ایجاد کند. منطق حکم می کند که 
پاکستان این بخش از مرزهای خود را 
در سایه همراهی با ایران حفظ کند؛ 
اما در زمینه اقتصادی ایران اولویتی 
برای پاکستان ندارد به خصوص آنکه 
همکاری های اقتصادی ایران و هند 
در منطقــه چابهار عمــال تهدیدی 
اقتصادی برای بندر کراچی پاکســتان خواهد بود.  با این 
وجود اما واقعیت امر این اســت که پاکســتان نیز به رغم 
فشارهای آمریکا و عربستان ســعودی تمایل به درگیری 
با هیچ کشوری به خصوص جمهوری اسالمی ایران ندارد. 
چون تنها مرز مشترکی که می تواند امنیت را برای پاکستان 
به ارمغان آورد، مرزهای مشترکش با ایران است. هر چند 
طی سال های اخیر پاکســتان هموراه تالش کرده است تا 
روابطی متوازن میان ایران و عربستان را در پیش بگیرد؛ اما 
نشانه هایی مانند روابط گسترده و دیدارهای دیپلماتیک 
دولت پاکستان با عربستان نشان می دهد که ایران گزینه 

انتخابی برای آینده سیاسی این کشور نخواهد بود.

ارسال مواد غذایی فاسد برای مردم یمن!

پیشنهاد سردبیر:

پیامدهای یک انتخاب دیپلماتیک
 » پاکستان« میان ایران و عربستان کدام یک را انتخاب می کند؟ 

 »ترامپ« از احتمال
 افزایش آتش بس تجاری با چین 

خبر داد
رییس جمهوری آمریکا با ابراز خرسندی از روند 
مذاکرات تجاری با چیــن، از احتمال تمدید بازه  
گفت وگوهای دوجانبه ســخن گفــت. دونالد 
ترامپ می گوید مذاکرات تجاری با چین به حدی 
خوب پیش می رود که ممکن اســت وی بخواهد 
آتش بس تجاری با این کشــور را کــه مهلت آن 
روز نخست ماه میالدی مارس )۱۰ اسفند( تمام 
می شــود، تمدید کند. ترامپ در این باره مدعی 
شد: نمی توانم جدول زمانی دقیقی را ارائه دهم. 
خیلی چیزها می تواند اتفاق بیفتد؛ اما سوال مهم 
 این اســت که آیا تعرفه ها را افزایش می دهیم یا 

خیر.

توئیتر سخنگوی وزارت خارجه 
پاکستان تعلیق شد

رســانه های پاکســتان اعالم کردند که توئیتر 
حساب کاربری محمد فیصل، سخنگوی وزارت 
خارجه پاکستان به دلیل شکایت هند، به حالت 
تعلیق درآمده است. به گفته رسانه های پاکستان، 
این اقدام زمانی صورت گرفت که فیصل، همزمان 
با برگزاری دادگاه »کلبوشــن یادیو« جاسوس 
هندی در الهه، اخبار لحظه بــه لحظه آن را در 
حســاب کاربری خود توئیت می کــرد. گفتنی 
اســت که  به تازگی نیز سخنگوی وزارت خارجه 
پاکستان از حمله هکرهای هندی به سایت وزارت 

خارجه خبر داد. 
وی تصریح کرد: این حمله باعث از دســت رفتن 
دسترســی به ســایت وزارت خارجه پاکستان 
در برخی کشــورها از جمله انگلیس، استرالیا و 
عربستان شده است. این در حالی است که اخیرا 
تنش ها بین هند و پاکستان متعاقب حمله اخیر 
در منطقه »پلوامه« در کشــمیر و کشــته شدن 
 ۴۴ نظامــی هنــدی در این حمله،  بــاال گرفته

 است.

مشکالت »نتانیاهو« و اتهامات 
وی علیه لهستان

»جودی دمپسی« از اعضای ارشد یک اندیشکده 
پرنفوذ آمریکایی در مطلبی با عنوان »مســبب 
خرابی یک نشست: اسرائیل، لهستان و گذشته« 
افزود: بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسراییل با 
متهم کردن لهســتان در همکاری با نازی ها در 
حادثه هولوکاست )ماجرای قتل عام یهودیان در 
جریان جنگ جهانی دوم توسط نازی ها( هیچ گام 

مثبتی برای خودش و اسراییل برنداشت. 
در ادامه مطلب درج شــده در سومین اندیشکده 
پرنفوذ جهان آمده اســت: با توجه به رســوایی 
های اخیر مالی که او با آن دست به گریبان است 
و با توجه به انتخابات مجدد پیــش رو، نتانیاهو 
با مشکالت بســیاری روبه رو می شــود. شایان 
ذکر اســت نتانیاهو بارها و بارها از سوی اتحادیه 
اروپا به دلیل گسترش شــهرک های غیر قانونی 
صهیونیست نشین در اورشلیم شــرقی و کرانه 
باختری رود اردن مورد انتقاد قرار گرفته اســت. 
چنین سیاست هایی، اگر غیرممکن نکند، دستکم 
راه حل دو جانبه مســئله اســراییل و فلسطین 
را تضعیف می کند. از طرفی بــا حمایت بی قید 
وشرط دولت »دونالد ترامپ«، نتانیاهو توانسته 
به لحاظ سیاســی هرآنچه می خواهد در کرانه 
باختری انجام دهد. وی همچنین با پشــتیبانی 
گروه ویشــگراد یــا V۴ )یک گــروه فرهنگی و 
سیاســی در اروپای مرکزی با عضویت ۴ کشور 
جمهوری چک، مجارستان، لهستان و اسلواکی 
است که سال ۱99۱ برای گسترش همکاری های 
نظامی، فرهنگــی، اقتصادی و انرژی تاســیس 
شد(، به ویژه بر ورشو )پایتخت لهستان( و پراگ 
)پایتخت جمهــوری چک( بــرای بلوکه کردن 
اقدامات شــدید اتحادیه اروپا علیه سیاست های 
اسراییل مقاومت می کند.  نتانیاهو در کمال بهت 
و ناباوری لهستان، این کشور را که میزبان نشستی 
در خصوص مسائل خاورمیانه بود را تحقیر کرد. 
وی جدا از دیر رســیدن به نشست و تغییر محل 
نشستن خود در این همایش که میزبان لهستانی 
فقط می تواند چنین کاری انجام دهد، با اظهارات 
خود در مورد نقش لهستان در هولوکاست سبب 

ناراحتی مقامات این کشور شد.

سانسور سخنان ضدایرانی »عادل 
الجبیر« در شبکه ملی پاکستان

تلویزیون ملی پاکستان در اقدامی جالب و همزمان با 
اوج گیری توهین ها و اتهام زنی های »عادل الجبیر« 
وزیر مشاور امور خارجه عربستان سعودی به ایران، 
سخنان وی را سانسور کرد. گزارش ها حاکی است 
با آغاز اتهام زنی های الجبیر به پاکســتان، پخش 
مستقیم ســخنان وی به صورت ناگهانی قطع شد 
و تنهــا خبرنگاران موجود در کنفرانس توانســتند 
ســخنان وی را ضبط کنند. این در حالی است که 
گفته می شود »شــاه محمود قریشی« وزیر خارجه 
پاکســتان که قصد کنترل اوضاع را داشــت مکررا 
اعالم می کرد که دیگر فرصتی نداریم و متاســفانه 
باید کنفرانس را به پایان برسانیم ولی الجبیر به ادامه 
بحث و سخنانش اصرار داشت. برخی از منابع محلی 
مدعی هستند که سخنان ناگهانی الجبیر در شبکه 
ملی پاکستان بدون صدا پخش شد تا دولت پاکستان 

موضع خود نسبت به سخنان وی را اعالم کند.

مشاور »بشار اسد«:
 با ایده اعطای حکومت 

خودمختاری به کردها مخالفیم
مشاور سیاسی و رسانه ای رییس جمهوری سوریه، 
مخالفت خود را با طرح اعطای حکومت خودمختاری 
به کردها اعــالم کرد.رییس جمهوری ســوریه با 
اشــاره به مخالفت خود با طرح اعطــای حکومت 
خودمختاری به کردها اظهار کــرد: چنین اقدامی 
راه را برای تقســیم ســوریه باز خواهد کرد . بثینه 
شعبان گفت: سوریه کشوری است که همه گروه ها 
را در خود جای می دهد و همه این گروه ها در برابر 
قانون در ســوریه برابر بوده و از حقوق مســاوی در 
قانون اساسی برخوردار هســتند.کردها بارها اعالم 
کردند کــه از ایجاد دولتی غیرمتمرکز در ســوریه 
حمایت می کنند، آنها در بخش هــای مختلفی در 
شمال ســوریه اداره  خودمختار تشــکیل داده اند.

گزارش های رسانه ها حاکی از آن هستند که رهبران 
کرد در جریان نشست هایی که به تازگی با هم پیمان 
اصلی خود یعنی روسیه داشتند، نقشه راهی درباره 

دستیابی به توافقی با مسئوالن سوریه ارائه کردند.

 رهبر کره شمالی با قطار
 به ویتنام می رود

دو منبع آگاه اعالم کردند، ویتنام آماده می شــود تا 
رهبر کره شمالی با قطار به این کشور سفر کند تا در 
نشست قریب الوقوع  خود با رییس جمهور آمریکا در 
هانوی حاضر شود. این سفر باعث می شود که کیم 
جونگ اون، رهبر کره شمالی دست کم دو روز و نیم 
در راه باشــد تا این هزاران کیلومتر مسیر از پیونگ 
یانگ به ویتنام را که از چیــن عبور می کند، با قطار 
طی کند و این بدان معناســت که وی باید چند روز 
دیگر راهی شود تا طبق برنامه روز دوشنبه 26 فوریه 
)ششم اسفندماه( وارد ویتنام شود .این منابع گفتند: 
قطار کیم جون اون در ایستگاه دونگ دانگ، واقع در 
مرز ویتنام توقف خواهد کرد و پس از آن کیم جون 
اون ۱7۰ کیلومتر را سوار بر ماشین به طرف هانوی 
طی می کند. ســه منبع دیگر به طــور مجزا اعالم 
کردند: مکان ترجیحی برای برگزاری نشست میان 
دونالد ترامپ، رییس جمهــور آمریکا و کیم جونگ 
اون در تاریخ 27 تا 28 فوریه )8 تا 9 اسفندماه( در 
یک ساختمان دولتی مربوط به دوران استعمار که در 

مرکز هانوی قرار دارد، میهمان دولت ویتنام است.

تصویب قانون منع استفاده 
نظامیان روس از تلفن  هوشمند 

قانون گذاران روس الیحــه ای را تصویب کردند که 
پرسنل نظامی را از اســتفاده از تلفن های هوشمند 
درحیــن انجام وظیفــه منع می کنــد؛ اقدامی که 
با هدف جلوگیری از انتشــار اطالعات حســاس و 
مهم در رســانه های اجتماعی صورت گرفته است. 
این قانون جدیــد محدودیت ها برای اســتفاده از 
تلفن های هوشمند و تبلت ها که پیشتر دستور آن 
از سوی وزارت دفاع روسیه صادر شده بود را رسمی 
می کند. این اقدام به دنبال انتشار استوری ها درباره  
درگیری ها در شرق اکراین میان جدایی طلبان تحت 
حمایت روسیه و نیروهای اکراینی و همچنین درباره  
پایگاه نظامی روسیه در ســوریه صورت گرفت.این 
گزارشات بر پست های پرسنل نظامی و اقو ام شان در 
رسانه های اجتماعی که شکست های روسیه را ثبت 
کرده و جزییاتی را از این درگیری ها ارائه می دهد، 

تکیه دارد.

مرضیه محب رسول

نماینده ایرانی تبار پارلمان آلمان طی گفت وگویی از نظر موافق خود درباره بازگشــت 
اسیران آلمانی داعش به کشور سخن گفت. »امید نوری پور« نماینده ایرانی تبار پارلمان 
آلمان با اشاره به درخواست آمریکا مبنی بر پذیرش اسرای داعشی از سوی کشورهای 
اروپایی اظهار داشت: به طور کلی موافق بازگشت اســرای آلمانی عضو به خاک کشور 

هستم. 
وی با بیان اینکه زمینه پذیرش اسرای داعشــی باید فراهم شود، افزود: قوانین کیفری 
آلمان به گونه ای است که می توان امکانات زیادی را برای محاکمه اسرای داعشی فراهم 

کرد .گفتنی است؛ دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا در دو پیام توییتری پی  در پی 
از انگلیس، فرانسه، آلمان و دیگر متحدان اروپایی خود خواسته بود فکری به حال 8۰۰  
تبعه داعشی که به دست نیروهای آمریکایی اسیر شــده  اند، بکنند چرا که در غیر این 
صورت آنها را آزاد خواهد کرد!وی در یکی از این توییت ها مدعی شد: آمریکا نمی خواهد 
شاهد نفوذ این داعشی ها در اروپا باشد چرا که به هرحال بعد از شکست، نخستین مقصد 
آنها اروپا خواهد بود. نوبت دیگران است که قدم پیش گذاشته و کاری را که از عهده اش 

برمی آیند به عهده بگیرند.

نماینده پارلمان آلمان:
موافق بازگشت داعشی ها هستم

چین اقــدام بــه ممنوع کردن ســفر 
خارجی ها به تبت برای یک بازه زمانی 
چند هفته ای کرده که شــامل یکسری 
مناسبت های حساس سیاسی و همراه 

با زیر سوال بردن مشروعیت 
حاکمیت پکن اســت.البته 
برخــی از گروه هــای ناظر 
گفته اند که زمــان آغاز این 
ممنوعیــت مســافرتی ماه 
جاری میالدی بوده اســت. 
چنــد شــرکت مســافرتی 
Ti�  و Tibet Vista  شامل

bet GO to که هر دوی آنها در شــهر 
چنــگ دو، مبدأ اصلی آغاز ســفرها به 
تبت هستند، این ممنوعیت مسافرتی 
را تایید کردنــد. روز ۱۰ ماه مارس آتی 
شصتمین سالگرد قیام سال ۱9۵9 در 
تبت علیه حاکمیت چین است. در  عین 
 حال یک مناسبت دیگر نیز مربوط به ۱۴ 
مارس 2۰۰8 است که این منطقه شاهد 
شــورش هایی علیه حاکمیت چین در 

شهر لهاسا، مرکز تبت بود. با وجود اینکه 
این ممنوعیت سفر برای خارجی ها یک 
اتفاق ساالنه اســت؛ اما امسال به دلیل 
شصتمین سالگرد قیام ۱9۵9 اهمیت 

دو چندانی پیدا کرده است .منطقه تبت 
به طور کامل به روی سفر دیپلمات ها و 
خبرنگاران خارجی بسته  شده و کسب 
اطالعات درباره شــرایط حاکم بر آنجا 
کار دشواری است. قیام سال ۱9۵9 در 
تبت منجر به رفتــن داالی الما، رهبر 
معنوی بودایی های تبت به تبعید در هند 
شد و متعاقب آن چین شروع به اعمال 

حاکمیت خود در این منطقه کرد. 

چین، سفر خارجی ها به تبت را ممنوع کرد
نهاد های مسئول در اســتان الحدیده 
یمن، مقادیــر زیــادی از کمک های 
غذایی فاسد شــده را که برنامه جهانی 
غذا وابســته به ســازمان ملل متحد 

برای آوارگان در شهر سخنه در استان 
الحدیده فرســتاده بود، شناســایی و 
توقیف کردند.بیش از هــزار کارتن با 
عالمت برنامه جهانــی غذا حاوی انواع 
کنســرو ها و مواد غذایی فاســد شده 
در اســتان الحدیده شناسایی و ضبط 
شده است. بیشتر پول پرداختی برای 
این مواد غذایی فاســد شده را شماری 
از شــرکت های وابســته به یک کشور 

متجاوز کــه ملت یمن را بــه محاصره 
در آورده ، به جیــب زده اند. مقصد این 
مواد غذایی فاســد شــده نیز هزاران 
گرســنه و آواره در شــهر ســخنه در 
اســتان الحدیده بوده است.
یکی از مسئوالن یمنی گفت: 
»یکشنبه هفدهم ماه جاری 
میالدی این مــواد غذایی را 
در قالب هــزار کارتن تحویل 
گرفتیم. هنــگام پیاده کردن 
کارتن ها، بوی بدی به مشــام 
می رسید که نشــان می داد، 
سالم نیستند.« برخی از این مواد غذایی 
نیز تاریخ مصرف شان رو به پایان است. 
بسته بندی نامناســب یکی از عوامل 
فاســد شــدن این مواد غذایی عنوان 
شــده اســت. .چند روز پیش نیز یک 
محموله بین المللی به یمن رســید که 
سازمان استاندارد و کیفیت یمن اعالم 
 کرد کمک های فرســتاده شده، فاسد

 است.

ارسال مواد غذایی فاسد برای مردم یمن!

تعداد مبتالیان به بیماری های سرطانی در عراق به علت استفاده اشغالگران آمریکایی از 
صد ها تن مهمات دارای اورانیوم ضعیف شده، در جنگ های سال ۱99۱ و 2۰۰۳ میالدی 
رو به افزایش است. فقط در استان دیاله بیش از ۵۰۰ مورد مرگ ناشی از ابتال به سرطان 

گزارش شده است.
خبرنگار االتجاه در گزارشی گفت: جنایات ناشی از اشغالگری زیاد است، زیرساخت ها ویران 
شده و انسان ها در نتیجه اشغالگری نابود شده اند. سازمان حقوق بشر دیاله از موارد مرگ 

ناشی از ابتال به سرطان خبر داد که مهم ترین عامل ابتال به سرطان نیز نوع مهمات جنگی 
است که اشغالگران آمریکایی در عراق به کار برده اند. آمریکا در حمله سال ۱99۱ میالدی 
به عراق ۳۰۰ حمله هوایی انجام داد و نیز 7۰۰ فروند موشک تاماهوک و9  میلیون گلوله 
حامل اورانیوم شلیک کرد. همچنین ۳۵۰ تن اورانیوم در سال ۱99۱ میالدی علیه 2۵۰ 
موضع در سراسر عراق به کار گرفته شد. سازمان محیط زیست عراق تایید کرد، همه این 

مواضع به طور کامل بررسی و پاک سازی نشده اند.

استفاده آمریکا از اورانیوم ضعیف شده، قربانی می گیرد
افزایش بیماران سرطانی در عراق
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۱۲۵ هزار اصفهانی از ابتدای امسال خون اهدا کردند

پیشنهاد سردبیر:

ناجا

با مسئوالن

اصفهان؛ در صدر »تخفيف 
مجازات« عفو گسترده

 در ادامه اجراي بخشنامه عفو گسترده زندانيان 
که در پــي موافقت مقــام معظــم رهبري با 
پيشــنهاد ریيس قوه قضائيه در اســتان هاي 
سراسر کشــور به اجرا درآمده اســت، تعداد 
22هزار و 700 نفر از زندانيان آزاد و تعداد 13 
هزار و 400 نفر مشمول تخفيف مجازات شدند. 
بر اســاس آمار، اســتان هاي تهران و خراسان 
رضوي به ترتيب با 2067 و 2025بيشترین آمار 
آزادي و استان اصفهان با تعداد1500 زنداني 
بيشترین تخفيف مجازات را تاکنون داشته اند. 
بيشــترین تعداد آزادي بر اساس گروه سني با 
تعداد 6313 نفر متعلق به گروه سني 32-26 
است. همچنين تعداد 606 نفر از زندانيان آزاد 

شده را زنان تشکيل مي دهند.

مدیرکل سازمان انتقال خون استان:
۱۲۵ هزار اصفهانی از ابتدای 

امسال خون اهدا کردند
مدیرکل ســازمان انتقال خون استان اصفهان 
گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون 155 هزار 
نفر برای اهــدای خون مراجعــه کرده اند که 
از این تعــداد 125 هزار نفر موفــق به اهدای 
خون شــدند. مجيد زینلی با بيان اینکه ۹6.5 
درصد از اهداکنندگان خون مــرد و تنها 3.5 
درصد از آن ها زن هســتند، اظهــار کرد: 60 
درصد از اهداکنندگان خون جزو اهداکنندگان 
مستمر هستند که حداقل ســالی دو بار برای 
خون دادن به ســازمان مراجعه می کنند. وی 
خاطرنشــان کرد: فراوان ترین گــروه خونی 
استان اصفهان o+ است و بيشترین گروه خونی 
که بيمارســتان ها از ما تقاضا دارند گروه های 
خونی منفی است چرا که فراوانی این گروه های 
خونی در جامعه کمتر است و معموال کمترین 
گروه خونی که به ســازمان برای اهدا مراجعه 

می کنند، گروه خونی AB منفی است.

مدیر داروخانه جمعیت هالل احمر استان:
مردم نگران تهيه دارو نباشند

مدیر داروخانه جمعيت هالل احمر استان اصفهان 
گفت: مردم نگران تهيه داروها نباشند و به شایعه 
پراکنی ها توجه نکنند وزارت بهداشت داروهای 
مورد نياز بيماران را تاميــن و از طریق داروخانه 
هالل احمر و دانشــگاه در اختيار بيمــاران قرار 
می دهد.معصومه دهقانی، در خصوص وضعيت 
توزیع دارو و دسترسی بيماران به داروها در سازمان 
هالل احمر اصفهان اظهار کرد: وضعيت ارائه دارو 
به بيماران مناسب اســت و داروهای وارد کشور 
شده توسط داروخانه جمعيت هالل احمر توزیع 
می شــود؛ اما اگر واردات دارویی جدید با مشکل 
روبه رو شود این نوع داروها در داروخانه هالل احمر 
هم توزیع نمی شود.وی در خصوص توزیع داروها 
افزود: اگر اقالم خارجی دارویی وارد کشور نشده 
باشد ساخت و توليد ایرانی دارو صورت می گيرد و 
با توجه به نسخه ای که پزشک صادر کرده  با بيمار 
و پزشک معالج مشورت الزم برای استفاده از برند و 

توليد داخلی صورت می گيرد.

معاون مرکز مدیریت بیماری های واگیر 
وزارت بهداشت خبر داد:

فروکش کردن موج اول 
آنفلوآنزا در کشور 

معاون مرکز مدیریت بيماری های واگير وزارت 
بهداشــت از فروکش کردن موج اول آنفلوآنزا 
در کشــور خبر داد و گفت: با ادامه ســرما در 
اسفند و فروردین ماه نيز ممکن است یک موج 
کوتاه دیگر هم از این بيماری داشــته باشيم.

دکتر محمود نبوی با بيان اینکه در حال حاضر 
موج اوليه ویروس آنفلوآنــزا در حال فروکش 
کردن است، گفت: امسال از نظر تعداد و شدت 
بيماری آنفلوآنزا نسبت به سال گذشته تفاوتی 
چندانی نداشتيم؛ به طور کلی سه نوع ویروس 
آنفلوآنزای فصلی داریم که شامل ویروس های 
H1N1، H3N2 و B هستند. وی با بيان اینکه 
موج اول ویروس آنفوآنزا کــه از اواخر آذر ماه 
آغاز شــده بود، در حال فروکش است، افزود: 
البته ممکن است با ادامه سرما، موج دیگری از 
این بيماری نيز تا اوایل فروردین ماه ایجاد شود. 
بر همين اساس مردم باید مســائل بهداشتی 
را رعایت کنند. بــه این ترتيب وقتی ســرما 
می خورند دو روز اول را اســتراحت کنند، به 
پزشک مراجعه کنند، با یکدیگر دست ندهند 
و روبوســی نکنند و دست هایشــان را مرتب 

بشویند. 

هشدار پليس درباره 
سوءاستفاده کالهبرداران از 

سایت های دیوار و شيپور
معاون مبارزه با جعل و کالهبرداری پليس آگاهی 
ناجا، با هشــدار به شــهروندان گفت: افراد هنگام 
مراجعه به سایت های دیوار، شيپور و یا سایت های 
مشــابه آن به تبليغات مندرج در آن ها به راحتی 
اعتماد نکرده و مراقبت های الزم را در نظر بگيرند. 
سرهنگ محمدرضا اکبری در این باره اظهار کرد: 
با توجه به گسترش سایت های تبليغات اینترنتی 
همچون دیوار، شــيپور و ... بــرای خرید و فروش 
کاالهای دســت دوم، افراد سودجو از این فضا سوء 
استفاده کرده و اقدام به فروش کاالهای سرقتی و 
یا کالهبرداری با ترفندهای مختلف می کنند. وی 
به تشریح برخی از شيوه های خرید و فروش کاال از 
سوی افراد کالهبردار در سایت های فوق پرداخت و 
افزود: کالهبردار در نقش فروشنده ظاهر شده و پس 
از تماس خریداران برای خرید کاال، آنان را اغفال و 
درخواست واریز مبلغی به جهت رزرو کردن کاالی 
مورد نظر می کند و در ادامه عالوه بر اینکه هيچ گونه 
کاالیی رد و بدل نمی شــود حتی فرد کالهبردار 

پاسخگوی تماس های فرد خریدار نيست.

رییس پلیس راهور مطرح کرد:
عدم توجه به جلو ، علت۵3 

درصد تصادفات جاده ای  صفهان 
ریيس پليس راه استان گفت: طبق نظر کارشناسان 
تصادفات جاده ای پليس اصفهان ، 53 درصد علت 
وقوع تصادفات جــاده ای در نوروز ۹7 ، عدم توجه 
به جلو توسط رانندگان اعالم شده است . سرهنگ 
حسين پورقيصری اظهار داشــت : در نوروز سال 
۹7 تعداد 25 مورد تصادف منجر به فوت در استان 
اصفهان اتفاق افتاد که متاسفانه 32 نفر از هموطنان 
عزیزمان جان خود را از دســت دادنــد .این مقام 
انتظامی اظهار داشت : در بررسی های کارشناسان 
پليس راه اصفهان مشخص شد بيشترین علت وقوع 
این حوادث به تفکيک 53 درصــد ، عدم توجه به 
جلو توسط راننده و 24 درصد عدم توانایی راننده 
در کنترل وسيله نقليه ناشــی از خستگی و خواب 
آلودگی بوده است .ســرهنگ پورقيصری با اشاره 
به اینکه بيشــترین تصادفات وقوع یافته توســط 
خودروهای سبک اتفاق افتاده است، بيان داشت: 
بيشــترین حوادث رانندگی در محورهای »خور-

جندق« ، »شهرضا-آباده« ، »تيران –عسگران« ، 
»مبارکه –مجلسی« و »چوپانان« وقوع یافته است .

 انتقام کثيف شوهر 
به خاطرمهریه زن

ریيس پليس فتای اصفهان گفت: فرد جوانی که با 
انگيزه انتقام جویی اقدام به انتشار تصاویر خصوصی 
همسر خود در فضای شبکه اجتماعی تلگرام کرده 
بود توســط پليس فتا شناسایی و دســتگير شد. 
ســرهنگ مرتضوی در تشــریح این خبر گفت: با 
وصول شــکایتی از طرف خانمی 27 ساله مبنی بر 
اینکه فردی ناشــناس در یکی از شبکه  اجتماعی 
تلگرام اقدام به انتشار تصاویر شخصی و خانوادگی 
وی کرده، بررسی موضوع در دستور کار این پليس 
قرار گرفت. وی عنوان کرد: با انجام اقدامات فنی و 
تخصصی در فضای مجازی متهم به هویت صادق.م 
که همسر شاکی است، شناســایی و دستگير شد. 
ریيس پليس فتای اســتان افــزود: متهم صراحتا 
ضمن اقرار به جــرم خود ، انگيــزه اش را اختالف 
شــدید با همســر خود و انتقام جویی در خصوص 
طلب مهریه و دیگر مطالبات قانونی او عنوان داشت. 
 وی در پایان به سایت پليس فتا به نشانی اینترنتی

  www.cyberpolice.ir اشاره کرد و بيان داشت 
: در صورت مواجهه با هرگونه موضوع مشــکوک و 
مجرمانه موارد را در قسمت گزارشات مردمی سایت 

پليس فتا درج کنيد.

دست چوپان سارق رو شد
فرمانده انتظامی شهرســتان »تيران و کرون« از 
دســتگيری چوپان ســارقی که با ترفند و حيله 
تعداد 30 رأس دام را ســرقت کرده بود خبر داد. 
سرهنگ علي صادقي اظهار داشت : در پي وقوع 
یک فقره ســرقت احشام در شهرســتان تيران 
و کرون ، بررسی موضوع در دســتور کار پليس 
آگاهی این فرماندهی قرار گرفت .وی افزود: پس 
از انجام یکسری کارهای تخصصی مشخص شد 
چوپان گله با ترفند و ایجاد سرقت ساختگی ، 30 
رأس دام را سرقت کرده است .سرهنگ صادقی 
بيان داشت : متهم هنگامی که با مستندات پليس 
روبه رو شد به ســرقت 30 رأس دام اعتراف کرد 
و پس از تشکيل پرونده به مراجع قضائی تحویل 

داده شد.

معاون ســتاد امر به معروف و نهی از منکر استان از 
اجرای طرح طالیه داران امر به معروف و نهی از منکر 
در استان اصفهان خبر داد. سيد احمد فاطمی یکی 
از آفت های بزرگی که ممکن اســت جوامع دینی را 
دچار اختالل کند، بی تفاوتی مردم آن جامعه دانست 
و تصریح کرد: اگر مردم نســبت به منکرات شایع و 
علنی منفعل نشوند رکود اخالقی و ناهنجاری های 
اجتماعی دامن همگان را فرا خواهد گرفت، بنابراین 
فعاليت های آموزشی ما بيشتر در جهت ترغيب آحاد 
جامعه به اجرای این فریضه با تاکيد بر تذکر لسانی 
و تقویت نظارت عمومی در سطح جامعه است و این 
همان چيزی است که رهبر معظم بر آن تاکيد دارند 
که اگر با منکری مواجهه شــدید بگویيد و بگذرید و 
وقتی همه یا بيشتر مردم به یک نفر تذکر دهند در 
نهایت مجبور به اصالح می شود؛ اما اگر همه ببينند 
و چيزی نگویند شاید دوره ای برسد که جای منکر و 
معروف عوض شود. وی افزود: امسال ستاد توانسته 
است با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
و درخواست ادارات و ارگان های دولتی و نظامی 45 

دوره آموزشی برگزار کند که شامل چندین دستگاه 
دولتی و مراکز نظامی و انتظامی، بســيج و نيروهای 
مردمی بوده است که برخی از این دوره ها در سطح 
استانی صورت پذیرفت.  وی درمورد طرح طالیه داران 
امربه معروف نيز گفــت: نيروهای مردمی که جذب 
این ستاد می شوند با نام طالیه داران عضو نيروهای 
افتخاری ستاد هستند که پس از مراحل عضویت و 

مصاحبه وارد سيستم آموزش می شوند.

معاون ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خبر داد:

 اجرای طرح طالیه داران امر به معروف   در اصفهان 
کارشناس مراقبت در برابر آسيب های اجتماعی اداره 
کل آموزش و پرورش اصفهــان گفت: آموزش مهارت 
های ارتباطی به دانش آموزان عامل مهم و سد محکمی 
برای پيشگيری از آسيب های اجتماعی است .مهرداد 
ربيعی افزود: عواملی مانند رعایت نکردن حریم شخصی، 
نبود همدلی و داشتن برخی تفکرات غلط و منزجرانه 
نسبت به دیگران باعث برقرار نشدن ارتباط ميان دانش 
آموزان و در نتيجه ایجاد آســيب های اجتماعی موثر 
در آنها می شــود. وی اظهارداشت: برای ایجاد مهارت 
ارتباطی ميان افــراد، رعایت حریــم روانی و فيزیکی 
ضروری است زیرا کنجکاوی درباره مسائل شخصی و 
اعتقادی دیگران موجب رعایت نکردن حریم شخصی 
آنها و در نهایت آســيب پذیری می شــود. کارشناس 
مراقبت در برابر آسيب های اجتماعی اداره کل آموزش 
و پرورش اصفهان با تاکيــد بر جایگزین کردن مهارت 
سبک جوانمردی به جای ســبک پرخاشگری گفت: 
درک نکردن یکدیگر و ندیدن تفاوت های فردی، عامل 
مهمی در به وجود آمدن آسيب های اجتماعی است. 
ربيعی، این مهارت  ها را شــامل ویژگی  های حســی، 

رفتاری و اجتماعی برشمرد و اضافه کرد : این مهارت  ها 
کمک می  کند تا دانش آموزان در سازگاری با دیگران، 
رهبری، مدیریت، کارهای گروهی و پشتکار قدرت پيدا 
کنند. وی، مهم ترین تاثير آموزش مهارت های ارتباطی 
به دانش آموزان را افزایش سازگاری اجتماعی دانست 
و گفت: بنابراین باید در مدارس برای افزایش سازگاری 
اجتماعی دانش آمــوزان کارگاه مهارت های ارتباطی 

برگزار شود. 

کارشناس مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی اداره کل آموزش و پرورش اصفهان:

پيشگيری آسيب های اجتماعی در مدارس نيازمند آموزش است

آموزش و پرورشخبر

پریسا سعادت

رویای دکتر شدن را بسیاری از ما از همان آغاز 
کودکی با خود کودکی داشتیم و البته سودای 
آن را هم تا همین چند ســال پیش خیلی از 
دانشجویان دانشگاه ها در سر می پروراندند؛ 
اما به نظر می رســد این رویه حاال تبدیل به 
سرابی شده است که بســیاری ترجیح می 
دهند از آن دور بمانند. عالوه بر ورودی های 
دوره لیسانس و فوق لیسانس، دوره دکتری 
نیز با افت تعداد متقاضیان روبرو بوده است. 
بر اساس اعالم نماینده تام االختیار سازمان 
سنجش آموزش کشــور در استان اصفهان، 
آمار داوطلبان ثبت نام کننده در دوره  دکتری 
سال ۹۸ نسبت به سال گذشته 16/3 درصد 
)3۸ هزار و ۲6۷ نفر( کاهش داشــته است.
بر این اساس، در اســتان اصفهان 11 هزار و 
6۴5 داوطلب در 3 حوزه امتحانی دانشگاه 
اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه 
کاشان به رقابت مي پردازند که از این تعداد، 5 
هزار و 5۴۰ نفر داوطلب زن )۴۷/5۷ درصد( و 
6 هزار و 1۰5 نفر داوطلب مرد )5۲/۴3درصد( 
هستند. اینکه چرا با وجود  باال بردن ظرفیت 
دانشگاه ها در پذیرش دانشجوی دکتری،با 
کاهش داوطلبان مواجه بــوده ایم را در این 

گزارش تحلیلی بخوانید.
آفتی به نام وقفه های بدون دلیل

در همه جای دنيا دانشــجویان دکتــری در طول 
دوره تحصيل خود کمک هزینه تحصيلی و حقوق 
دریافت می کننــد؛ اما در ایران آنقــدر برای دوره 
های مختلف پژوهشی و پروسه دفاع، دانشجویان 
دکتری را بــه انواع بهانه هــای مختلف معطل می 
کنند که بســياری از دانشــجویان دانشگاه های 
دولتی باید به دالیل واهی روزی چند ده هزارتومان 
 به دليــل تاخيــر در دفاع بــه دانشــگاه جریمه 

پرداخت کنند. 
امــروزه بســياری از دانشــجویان دوره دکتــری 
دانشگاه های کشــور که ســنوات قانونی تحصيل 

آنها به پایان رسيده اســت و بر اساس روال قانونی 
باید ضمن دفاع از رســاله دکتری شان، از دانشگاه 
محل تحصيل فارغ التحصيل شوند، به دليل برخی 
ساز و کارهای عجيب و غریب حاکم بر دانشگاه های 
کشور قادر به انجام این مهم نيستند. شرط انتشار 
مقاله از رساله چند سالی  است که در اکثر دانشگاه 
های بزرگ کشور متداول شــده و اگر دانشجویی 
امکان انتشار مقاله از رســاله خود را نداشته باشد، 
اجازه دفاع از رساله به او داده نمی شود؛ شرایطی که 
باعث می شود دانشــجو نتواند دوران تحصيل خود 
را در بازه قانونی به پایان برساند و وارد سنوات غير 

مجاز می شود. 
این شرایط البته بازار کاســبی را برای برخی بنگاه 
های کالهبرداری و چاپ مقالــه نيز داغ می کند و 
یکی از دالیل اصلی شــيوع پدیده نگران کننده و 
تاســف برانگيزی چون مقاله و پایان نامه فروشی 
می شــود. همه آنچه مورد اشاره قرار گرفت، سبب 
می شــود دانشــجوی دکتری حتی اگر شایسته 
فارغ التحصيلــی از مقطع دکتری باشــد، امکان 
 قانونی دفاع را پيدا نکند و چندین ترم بيشــتر در

 دانشگاه باقی بماند.
کیســه ای کــه  دانشــگاه آزاد برای 

دانشجویان دکتری می دوزد
وقتی در سال ۹0 ریيس جمهور وقت تصميم گرفت 
یک شــبه و با یک مصوبه، ظرفيت پذیرش دکتری 
در دانشگاه های دولتی را 100 درصد افزایش دهد، 
جای تعجب نيست که سه ســال بعد دانشگاه آزاد 
هم به تأسی از همين موضوع برای سال ۹3 ظرفيت 
پذیرش را دو برابر کند تا امروز در کالس های دکتری 

به جای هفت نفر، سی نفر حضور داشته باشند! 
شاید باورش سخت باشــد؛ اما در برخی از دانشگاه 
های بين المللی در مناطق آزاد دانشــجویان باید 
برای هر تــرم حداقل ده ميليون تومــان بپردازند، 
این جدای از هزینه های پژوهشی و پيش نيازهایی 
است که در هر ترم به دانشجویان تحميل می شود. 
دغدغــه اصلــی تــازه زمانی شــروع می شــود 
که دانشــجو بخواهــد اســتاد راهنمــای خود را 
 برای دفــاع از پایان نامــه انتخاب کنــد. البته اگر 
گزینه ای برای انتخاب وجود داشــته باشد کمبود 
اســتاد راهنما امروز یکی از اصلی ترین معضالت 
دانشــجویان دانشــگاه آزاد اســت. بســياری از 
اســاتيد دانشــگاه آزاد تا دو ترم متوالی کد خالی 
برای پذیرش دانشــجویان ندارند و البته دانشجو 
 باید هزینه این تــرم های معطل مــاده را از جيب

 خالی خود بپردازد.
عقل معاشی که رمقی برای عقل تحصیل 

نمی گذارد
مســئله بدیــن شــرح اســت کــه شــرایط 
دانشجویان)روزانه، شبانه، پردیس، آزاد، پيام نور و 
غيرانتفاعی(، به خصوص دانشجویان دکتری، بسيار 
اسفبار است و این سرمایه عظيم با بی تدبيری هایی 
که در گذشــته صورت گرفته و تــداوم آن در حال 
حاضر، با کمتریــن بازدهی، در حال فرســودگی 
 اســت و این روزها به بحرانی برای کشــور تبدیل

 شده است.  این بخشی از نامه چهار هزار دانشجوی 
دکتری اســت که سال گذشــته خطاب به ریيس 
جمهور نوشته شده اســت؛ نخبگانی که باید برای 
پيشــبرد علم بدون دغدغه فعاليت داشــته باشند 
به خاطر مســائل و مشــکالتی که بــرای گرفتن 
وام دانشــجویی داشته اند، دســت به دامن ریيس 
جمهور شدند. در بسياری از دانشگاه های دولتی از 
دانشجویان تعهد عدم اشتغال می گيرند در حالی که 
عمال هيچ هزینه و درآمدی برای دانشجویان دکتری 
از سوی دانشگاه وجود ندارد و از سوی دیگر آینده 
شغلی مناسبی نيز برای این افراد پيش بينی نشده 
است.این حجم از فشار موجب شده تا یک سوم این 
افراد در معرض خطر ابتال به بيماری های روانی از 

جمله افسردگی قرار داشته باشند.
پذیرش های فله ای و بدون پشــتوانه در دانشگاه 
های آزاد و دولتــی، امروز تبدیل بــه  آفت بزرگی 
شــده اســت و البته کاســبی پر درآمــدی برای 
دانشــگاه هایی که بســياری از صندلی هایشــان 
خالی از دانشجویان دوره ليسانس و فوق ليسانس 
اســت. بســياری از پذیرفته شــدگان دوره های 
دکتری دانشــگاه آزاد، اغلب کارمندانی هســتند 
که تنهــا انگيــزه آنهــا از درس خوانــدن ارتقای 
شــغلی اســت نه باال بردن پایه هــای علمی و این 
موضوع در آینده به شــدت توليد علــم و محتوا در 
ایران را با چالــش مواجه خواهد کرد؛ مســئله ای 
که همين حاال هم بــا باال رفتن کپــی کردن ها و 
 کم شــدن ارجاعات مقــاالت ایرانــی قابل رویت 

است.

سال های بدون شغل و حقوق
  بر اساس آمار ارائه شده از سازمان سنجش، تعداد داوطلبان دکتری در اصفهان 16 درصد افت داشته است؛  

طی 11 ماه امسال؛
بيش از هزار مورد کودک آزاری در اصفهان گزارش شد

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان اصفهان گفت: طی 11 ماه امسال حدود هزار و 2۸4 مورد کودک آزاری 
به اورژانس اجتماعی استان اصفهان اعالم شده که نسبت به سال گذشته 34 درصد رشد داشته است. مجتبی 
ناجی اظهار کرد: در حال حاضر 17 مرکز اورژانس اجتماعی در استان اصفهان وجود دارد که  تا پایان  امسال 
تعداد این مراکز به  1۸ مرکز می رســد .وی با بيان اینکه برخی از خانواده ها به دليل ناآگاهی برخورد فيزیکی 
با کودکان را از روش تربيتی قلمداد می کنند و کــودک آزاری تلقی نمی کنند، افزود: 26 درصد کودک آزاری 
گزارش شده برخورد فيزیکی بوده که از نظر جسمی کودک را تهدید کرده است که با مداخالت به موقع مشاوران 
کلينيک با والدین کودک مشکل حل و فصل شده است. معاون امور اجتماعی بهزیستی استان اصفهان، ادامه 
داد: 35 درصد کودک آزاری به دليل عدم توجه به نيازهای معيشتی، درمانی و سالمت کودک بوده  است.

رییس مرکز فراهم آوری اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
درباره اهميت اهدای عضو، اطالع رسانی شود 

ریيس مرکز فراهم آوری اعضا و نسوج پيوندی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گفت: با توجه به افزایش بيماری 
های غير واگير و از کار افتادن برخی اعضای بدن، اهدا و پيوند عضو در دنيا و کشورمان روز به روز جای خود را 
بيشتر باز می کند. پرویز کاشفی افزود: نخستين پيوند کليه در ایران در سال 1347 انجام شد و در زمان حاضر 
پيوند عضو، تنها راه درمان برخی نارسایی های ارگان های بدن است. وی با بيان اینکه 2 منبع برای عضو پيوندی 
شــامل منابع زنده و داوطلبان وجود دارد، تصریح کرد: تجارت بدی در کشور برای خرید و فروش کليه ایجاد 
 شده است که تبعات ویژه خود را دارد. این پزشک با تاکيد بر اینکه برخی ارگان ها از فرد زنده قابل اهدا نيست،

  افزود: اهدای عضو در کشــورمان در سال های گذشــته دو مشکل اصلی داشت که شــامل مسائل قانونی و 
فرهنگی بود.

ریيس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشــکی استان اصفهان گفت: 
با توجه به محدودیــت اعتباری دولت برای توســعه خدمات اورژانس 115 
به مشارکت خيرین برای این امر نياز است .غفور راســتين افزود: اعتبارات 
دولتی برای احداث و توسعه مراکز فوریت های پزشکی محدود است و رفع 
چنين مانعی نيازمند همــکاری خيرین و اعتبارات محلی اســت. وی بيان 
کرد: خدمات اورژانس 115 اصفهان در سراســر استان در حال انجام است؛ 

اما برای افزایش خدمات و تسهيل شــرایط حضور تيم های امدادی، نياز به 
افزایش پایگاه اســت. ریيس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشــکی 
اســتان اصفهان با اشــاره به افزایش ماموریت های این نهاد، خاطرنشــان 
کرد: بــرای ارائه کيفيــت در خدمات نوســازی ناوگان و تجهيــزات انجام 
 شــده و فعاليت های تيم های امدادی با کيفيت و ســرعت العمل بيشتری

 انجام می شود.

س
ژان
ور
ا

توسعه خدمات اورژانس 
۱۱۵ نيازمند مشارکت 

خيرین است

رییس مرکز مدیریت حوادث و 
فوریت های پزشکی استان:
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1053 پاس؛
»لورکوزن« رکورد زد!

طبق اعــام کیکــر، لورکوزنی هــا در دیدار با 
فورتونادوسلدورف که 2 
بر صفر برنده شدند، 
توانستند در مدت 
90 دقیقه 1053 
مرتبه توپ را بین 
هم پاسکاری کنند. 
این تعداد پاس در یک 
مسابقه تاکنون در تیم صنعتی 
لیگ فوتبال ژرمن ها بی سابقه بوده است.به این 
ترتیب لورکوزن در تاریخ خود صاحب بیشترین 
تعداد پاس رد و بدل شده در یک بازی شد .البته 
در بوندس لیگا یک تیم وجود دارد که کمی بیشتر 
از آن در یک بازی پاســکاری کــرده که »بایرن 
مونیخ« است .بازیکنان این تیم در سال 2014 
و در مصاف با هرتابرلین 1078 مرتبه پاسکاری 
کردند. آنگونه که »کیکر« گزارش داده در جدال 
چند روز قبل، 6 بازیکــن در ترکیب بایر حضور 
داشتند که بیش از 100 مرتبه تماس توپ با پا 

و سر داشتند.

 رضایت سرمربی لیون
 از تساوی برابر بارسلونا

به نقل از مارکا، جدال رفت بارسلونا و لیون که در 
مرحله یک هشتم نهایی 
لیگ قهرمانان اروپا 
و در فرانسه برگزار 
شد با تساوی بدون 
گل به پایان رسید 
.برونــو ژینســیو، 
ســرمربی لیــون در 
نشست خبری بعد از بازی، گفت : 
بارسلونا در هفته های اخیر خوب نتیجه نگرفته 
بود با این حال آنها همیشه جزو بهترین های اروپا 
هستند. در بارسلونا بازیکنان بزرگی زیادی بازی 
می کنند. از نتیجه راضی هستیم. تاش زیادی 
از خود نشــان دادیم و کاش موفق به گلزنی می 
شــدیم.او در ادامه اضافه کرد: بسیار خوب است 
که در خانه دروازه خود را بسته نگه داشتیم. گاهی 
اوقات برنامه های در ســر دارید اما حریف اجازه 
عملی کردن آنها را نمی دهــد. در نیمه دوم زیاد 
حمله نکردیم. در درجه نخســت تمرکز ما روی 
کارهای دفاعی بود، چرا که اصا دوست نداشتیم 

در خانه دروازه ما باز شود. 

رابرتسون: 
شانس لیورپول برای صعود 

بیشتر از بایرن است
اندی رابرتســون، ســتاره خط دفاعی لیورپول 
که در بازی ســه شــنبه 
شب این تیم مقابل 
بایرن مونیخ، یکی 
بهترین هــای  از 
قرمزهــای آنفیلد 
در فــاز دفاعی بود، 
می گوید بسته ماندن 
دروازه لیورپول در این بازی نقش 
مهمی در صعود به مرحله یک چهارم نهایی لیگ 
قهرمانان خواهد داشت. هر چند رابرتسون اعتراف 
می کند که بایرن مونیخ از نتیجه به دست آمده در 
آنفیلد راضی تر است و حق دارد از کسب چنین 
نتیجه ای راضی باشد. رابرتســون بعد از بازی به 
خبرنگاران گفت:» ما می دانیم که در مونیخ، حتی 
اگر بتوانیم یک گل بزنیم چه اهمیتی دارد. چون 
اگر یک گل بزنیم آنها مجبور می شوند دست کم 
دو گل به ما بزنند تا بتوانند صعــود کنند. برای 
همین است که می گویم شــانس ما برای صعود 

بیشتر از آنهاست«.

حمله تند و عجیب »جرارد 
پیکه« به رئال مادرید!

تیم فوتبال رئــال مادرید ایــن هفته 94-93 
مغلوب بارســلونا شد و 
پایتخــت نشــینان 
اعتراض زیادی به 
داوری ایــن دیدار 
داشتند؛ اما جرارد 
پیکه اینگونه پاسخ 
کهکشــانی ها را داده 

جرارد پیکه گفت: گله از سوی است. 
باشــگاه رئال مادرید در فوتبال و بسکتبال رخ 
می دهد و خوب شــد که آنها در رشــته هایی 
چون هاکی و هندبال تیم ندارند وگرنه آنجا نیز 
شاهد نارضایتی رئال مادرید از داوری بودیم؛ اما 
هنگامی که در دیدار برابر اتلتیکومادرید داوری 
به سود آنهاست، دیگر خفه می شوند و شکایتی 
از داوری ندارند. در دیدار رفــت کوپا نیز ابتدا 
اشتباهات داوری به سود رئال مادرید بود و در 
کل اگر داوران اشتباه نکنند، بارسلونا همیشه 

برنده خواهد شد.«

جشن صعود ذوب آهن از زاویه ای دیگر

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

یک ژاینی دیگر در لیگ برتر؛ 
این بار »فوالد«

افشین  قطبی، ســرمربی محبوب و موفق فوالد 
خوزستان به منظور تقویت هر چه بیشتر تیمش 
تصمیــم به خرید یــک هافبک ژاپنــی گرفت. 
در همین راســتا  ســه شنبه شــب »تاکاموفی 
آکاهوشــی« هافبک 32 ســاله ژاپنی و مد نظر 
قطبی وارد اهواز شد و قرار شده پس از طی کردن 
مراحل  پزشکی و تایید تست های پزشکی، با عقد 
قرار دادی به عضویت تیم فوالد خوزستان در آید 
.این در حالی اســت که وی در صورت پیوستن 
به فوالد  بعد از ســوکیتا، وینگر توانای تراکتور 
سازی دومین بازیکن ژاپنی لیگ برتر به حساب 
خواهد آمد. این هافبــک مرکزی در طول دوران 
بازی خود، طی 231 بازی موفق شــده است 37 
باز گلزنی کند . ضمن اینکه او  پیش از پیوستن 
به فوالد در تیم  Suphanburi  تایلند مشغول 
به بازی بوده اســت. این بازیکن عاوه بر حضور 
در جی لیگ، ســابقه بازی در لیگ کشــورهای  
لهستان، التویا وروسیه را نیز در کارنامه اش دارد

در حاشیه

منهای فوتبال

پیشخوان

قربانی: آقای مدیر! قهرمان 
آسیا زمین تمرین ندارد برانکو ایوانکوویچ در حاشیه تمرین  تیم فوتبال پرسپولیس، درباره 

شرایط تیمش و صعود پاختاکور به مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
آسیا اظهار داشت: بازی النصر - پاختاکور را تماشا کردم. به عقیده 
من پاختاکور بهتر بود، اگرچه وقتی بازی بدون گل مساوی بود، 
النصر پنالتی را از دست داد؛ اما پاختاکور بهتر بود و انتظار داشتم 
بازی را ببرد. وی در ادامه افزود: اولین بازی ما در لیگ قهرمانان 

آسیا با پاختاکور خواهد بود؛ اما ما فینالیست لیگ قهرمانان آسیا 
هستیم و طبیعتا به عنوان شانس اول برنده وارد زمین می شویم 
و از کسی ترسی نداریم. با وجود اینکه خودمان را برنده می دانیم، 
اما انتظار بازی سختی داریم. این افتخار است در لیگ قهرمانان 
بازی می کنیم و به ذوب آهن هم بابت صعودش تبریک می گویم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد دیدارها در لیگ قهرمانان 

آسیا تصریح کرد: لیگ قهرمانان، سخت ترین بازی ها در آسیاست 
و حریف آســان در آن وجود ندارد. گروه مــا و همین طور گروه 
استقال سخت اســت. ما اگر می خواهیم در سطح سال گذشته 
باشــیم باید همه را ببریم، اینجا کوتاه آمدن و دست کم گرفتن 
حریف معنا ندارد، چون ســطح این مســابقات بسیار متفاوت تر 

از لیگ ماست.

برانکو ایوانکوویچ: 
در لیگ قهرمانان کوتاه آمدن و دست کم گرفتن معنا ندارد

لیگ برتر فوتســال بانوان در شــرایطی روز جمعه با برگزاری دیدار برگشت 
تیم های فوتسال نامی نو و مس رفسنجان  
در ورزشگاه نقش جهان به پایان می 
رســد که برای اولین بار، نماینده ای 
از اصفهان در آســتانه کســب جام 
قهرمانی این مســابقات قرار 

گرفته است. 
قبل از شــروع لیگ، 
بحث تیمداری نامی 
نو در لیگ برتر فوتسال 
بانوان مطرح شد؛ اما به 
دالیلی این کار به نتیجه نرسید 
تا اینکــه در میانه های فصل، 
باشــگاه نامی نو سهمیه لیگ 
برتری تیم سیپدرود را که با بی 
توجهی اسپانسر روبه رو شده 
بود، در اختیار گرفت و بازیکنان 
این تیــم از هفتــه هفتم این 
رقابت ها، پیراهن زرد رنگ 
این باشگاه را به تن کردند و 
در نقش جهان دویدند.این 
تیم که از همان هفته های 
ابتدایی شروع لیگ، خود 
را به عنوان یکی از مدعیان 

قهرمانی این دوره از رقابت های لیگ برتر فوتسال بانوان کشور معرفی کرده 
بود، در ادامه این مسابقات نیز روند رو به رشدش را تداوم بخشید تا با پایان یافتن 
هفته بیست ودوم و پایانی مرحله مقدماتی رقابت های لیگ برتر فوتسال بانوان 
کشور با 51 امتیاز به عنوان دومین تیم به مرحله پلی اف صعود کند.  نامی نو در 
اولین گام مرحله پلی اف در دو دیدار رفت و برگشت به مصاف تیم مس کرمان 
رفت که با پیروزی در هر دو دیدار رفت و برگشت با برد مجموع پنج بر یک به 
فینال رسید تا تنها دو گام با قهرمانی در این مسابقات فاصله داشته باشد.این 
تیم در دور رفت مرحله فینال در حالی جمعه هفته گذشته در ورزشگاه پیام 
نور رفسنجان مقابل تیم مس رفسنجان قرار گرفت که تیم رفسنجانی برای 
رسیدن به این مرحله موفق شده بود تیم ملی حفاری که صدرنشین این فصل از 
رقابت ها بود و به عنوان اولین تیم به مرحله پلی اف صعود کرده بود را در مجموع 
با نتیجه هفت بر پنج شکست دهد و راهی دیدار نهایی شود. دور رفت فینال 
لیگ برتر فوتسال بانوان با تساوی دو تیم مس رفسنجان و نامی نوی اصفهان 
به پایان رسید تا سرنوشت قهرمان در اصفهان مشخص شود. در این بازی که 
سهم هر تیم یک گل بود ابتدا »سهیا رودسری« مس میزبان را پیش انداخت؛ 
اما آرزو صدقیانی زاده با گل دقایق پایانی خود بازی را به تساوی کشاند. دیدار 
برگشت این دو تیم روز جمعه ساعت  12 با قضاوت گاره ناظمی به عنوان داور 
وسط و زری فتحی و زهرا رحیمی ، داوران دوم و سوم این بازی در   ورزشگاه 
نقش جهان برگزار می شود. تیم نامی نو در این بازی چیزی برای از دست دادن 
ندارد و باید با استفاده از فرصت میزبانی و قرار دادن یک بازی سراسر هجومی  
نتیجه را به سود نماینده اصفهان رقم بزند تا شاگردان »شهناز یاری« در حضور 

هواداران شان بتوانند جام قهرمانی را باالی سر ببرند.
 اگر تیم نامی نو موفق به نگه داشــتن جام قهرمانی در اصفهان شــود، اولین 
 قهرمانی یک تیم از اســتان در لیگ برتر فوتســال بانوان رقــم می خورد و 
می توانیم امیدوار باشیم با مدیریت صحیح، پیامد های مثبت این اتفاق شامل 

حال فوتسال بومی اصفهان شود.

نماینده اصفهان در آستانه قهرمانی
  فینال لیگ برتر فوتسال بانوان؛

  عکس روز

هدیه عجیب رییس الهالل به »گومیس«؛ یک بچه شیر
گومیس، بازیکن فرانسوی باشــگاه الهال که به عنوان آقای گلی لیگ عربستان هم دست 
یافته است، هدیه جالبی از رییس باشــگاه گرفت .هدیه رییس باشگاه به گومیس یک بچه 

شیر است که تصاویر جالبی از آن به ثبت رسید.

اصفهان وارد لیگ قهرمانان 
شد؛ کام بک رویایی ذوب آهن

 بازی با جام و جم!

دستور علی کریمی به سپیدرودی ها؛ حرف ممنوع! 
یکی از مشکات علی کریمی، سرمربی سپیدرود برای حضور در کنفرانس قبل و بعد از بازی ها نداشتن 
مدرک مربیگری A آسیا بود که همیشه علیرضا امامی فر را به نشست های خبری می فرستاد. این اتفاق 
در حالی رخ می داد که کریمی مدرک A را نداشت و چند روز پیش این مدرک را گرفت و برای حضور در 
نشست ها مشکل خاصی ندارد و می تواند خودش به کنفرانس برود. البته این طور که از باشگاه سپیدرود 
خبر می رسد خود کریمی تصمیم گرفته تا روزی که تیمش نتایج الزم را نگرفته، به کنفرانس قبل و بعد 
از بازی های تیمش نرود و کمکش را بفرســتد. ظاهرا او همان طور که به شاگردانش گفته حق مصاحبه 
ندارند، خودش را هم ممنوع المصاحبه کرده تا در آرامش به فکر تیمش باشد. شرایط سپیدرود برای بقا 
در لیگ بسیار خطرناک اســت که علی کریمی به خوبی به آن پی برده و تاش می کند سهمیه گیان را 

در لیگ برتر حفظ کند.

اعتراض پرسپولیسی ها به تقویم سپاهان
هواداران تیم فوتبال پرسپولیس معتقدند سازمان لیگ برای برنامه ریزی دیدار نیمه نهایی جام حذفی، عدالت 
را رعایت نکرده است. در برنامه سازمان لیگ، قرار شد بعد از اتمام دیدار های لیگ برتر، دوباره به جام حذفی 
برگردیم و نیمه نهایی حساس و نفس گیر سپاهان و پرسپولیس در اصفهان را شاهد باشیم؛ دیداری که برنده 
آن به فینال می رود تا حریف داماش گیانیان شــود. در همین راستا، سعید فتاحی، رییس کمیته مسابقات 
سازمان لیگ اعام کرد بازی باید روز 3 خرداد برگزار شــود. همین امر، سر و صدای هواداران پرسپولیس را 
در آورد، زیرا آن ها معتقدند برای فینال، عدالتی وجود ندارد، چون پرسپولیس مجبور است تنها 3 روز زمان 
استراحت، ریکاوری و تمرین داشته باشد؛ اما سپاهانی ها 7 روز مهلت دارند تا روند آماده سازی شان قبل از 
بازی با پرسپولیس را کامل کنند.از ابتدای این فصل، کادرفنی و مدیریتی باشگاه پرسپولیس نسبت به برنامه 

ریزی سازمان لیگ شکایت و اعتراض داشتند.

هفته هفدهم لیگ برتر هندبال؛ 

»سپاهان« در تدارک قهرمانی است
هفته هفدهم لیگ برتر هندبال مردان باشگاه های کشــور در حالی عصر  فردا با انجام 4 دیدار برگزار 
می شود که مسابقات به اوج حساسیت خود رسیده است.تیم هندبال سپاهان اصفهان که در یک قدمی 
کسب عنوان قهرمانی این فصل از لیگ برتر قرار دارد، از ساعت 16 روز جمعه و در زمین خود میزبان 
صنعت مس کرمان است؛ دیداری نه چندان آسان که زردپوشان در راه کسب عنوان قهرمانی به امتیاز 
کامل آن نیاز مبرم دارند .شاگردان محسن طاهری در تیم سپاهان هم اکنون با 24 امتیاز صدر جدول 
رده بندی لیگ برتر هندبال را در اختیار دارند و تیم های نیروی زمینی کازرون و زاگرس اسام آباد با 
22 امتیاز در تعقیب زردپوشان اصفهانی هستند. سپاهان در صورت برتری برابر مس کرمان، قهرمانی 
خود را تا حدود زیادی مسجل می کند؛ اما شکست یا تساوی در این مسابقه کار را به هفته پایانی خواهد 
کشاند. صنعت مس کرمان که از تیم های قدیمی لیگ برتر هندبال محسوب می شود و با 15 امتیاز در 
رده پنجم جدول رده بندی ایستاده، در دیدار رفت برابر سپاهان که در کرمان برگزار شد با نتیجه 23 بر 
18 شکست خورد و سپاهانی ها به دنبال تکرار این پیروزی، این بار در اصفهان هستند؛ اما در هفته ای 
که نیروی زمینی کازرون تیم دوم جدول رده بندی لیگ برتر اســتراحت دارد، دیگر تیم مدعی لیگ 
امسال یعنی زاگرس اسام آباد میزبان سربداران سبزوار است و به نظر نمی رسد کار سختی برابر تیم 

هشتم جدول رده بندی پیش رو داشته باشد.
 بازی رفت دو تیم با پیروزی 32 بر 31 زاگرس اســام آباد به پایان رســید. در دیگر دیدارهای هفته 
هفدهم لیگ برتر هندبال ذوب آهن اصفهان به دیدار نفت و گاز گچســاران می رود و هیئت هندبال 
نجف آباد میزبان فرازبام خائیز دهدشت است. نماینده دهدشت هنوز برای کسب یکی از عناوین دوم 
یا سوم لیگ برتر شانس دارد و به دنبال کسب پیروزی در دو دیدار باقی مانده خود تا پایان این فصل 

خواهد بود.

بهتر از این برای ذوب آهن نمی شــد. پیروزی 3-2 در برابر 
الغرافه در زمین این تیم و در حالی که بازی را دو بر صفر عقب 
بود. این پیروزی غرور از دســت رفته ذوب آهن را به این تیم 
برگرداند.علیرضا منصوریان که پیش از این بازی به شاگردانش 
گفته بود االن زمان صعود است، بعد از گل دوم الغرافه یک بازی 

رویایی از شاگردانش دید. ذوب آهن بعد از امید نمازی هم در 
بازی های لیگ برتر متزلزل ظاهر شد و در نتیجه گیری اصال 
خوب نبود؛ اما نمایش تیم در بازی بــا الغرافه همه را به آینده 
این تیم امیدوار کرد و نشــان داد تیم علیرضا منصوریان می 
تواند روزهای خوب گذشته را تکرار کند؛ روزهایی که از یادمان 

نرفته است. فصل گذشته این تیم در لیگ برتر دوم شد، نایب 
قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا هم از افتخارات این تیم خوب 

اصفهانی است.
حتی در زمان امید نمازی هم مشخص بود مشکل تیم بیش از 
آنکه در بعد جســمانی و تاکتیکی باشد در بعد روحی و روانی 
است که علیرضا منصوریان باالخره بر این مشکل غلبه کرد و 
بعد از این برد طالیی، ذوب آهن از شادی در پوست خود نمی 

گنجید. 

جشن صعود ذوب آهن از زاویه ای دیگر 

خیز رحمتی برای بازگشت 
به تیم ملی

تیم بسکتبال با ویلچر اصفهان 
قهرمان کشور شد

مسابقات قهرمانی دســته یک بسکتبال با ویلچر 
برگزار شــد که در این مســابقات تیم بسکتبال 
با ویلچر اصفهان به مقام قهرمانی دســت یافت.
دیدارهای فینال و رده بندی مســابقات قهرمانی 
کشور لیگ دسته یک بسکتبال با ویلچر، در سالن 
22 بهمن برگزار شد. در دیدار رده بندی تیم های 
تهران و مرکزی به مصاف هم رفتند که در نهایت 
این دیدار 74 بر 73 به سود تیم مرکزی به پایان 
رسید تا این تیم جایگاه سومی را به خود اختصاص 
دهد و تیم تهران چهارم شد. در دیدار فینال، تیم 
خراسان رضوی به مصاف تیم اصفهان رفت و در 
نهایت اصفهان 67 بر 54 به پیروزی رســید و در 
جایگاه قهرمانی ایســتاد و تیم خراسان رضوی 

دوم شد.

جام جهانی تیراندازی معلوالن؛
»جوانمردی« قهرمان شد

در چهارمین روز از مســابقات جام جهانی العین 
امارات، ساره جوانمردی ملی پوش پاراتیراندازی 
کشورمان با ثبت رکورد 232.6 در مرحله فینال، 
در ماده P2 قهرمان شد. وی در مرحله مقدماتی 
با ثبت رکورد 577 موفق به رکوردشــکنی شــد 
و در جایگاه نخســت مرحله مقدماتی ایســتاد. 
تیم ملی پاراتیراندازی کشــورمان تاکنون موفق 
به کســب یک طا و یک برنز شــده و در ادامه،  
 R4 مهدی برنایــی و زهــرا غامزاده در مــاده
تفنگ مختلط بــادی 10 مترایســتاده، کاس 
SH2، در خط آتش قــرار می گیرند. جام جهانی 
پاراتیراندازی 2019 العین امارات از روز شــنبه 
 27 بهمن ماه آغاز شــده و تا 4 اســفند ماه ادامه

 دارد.

فوتبال
زنیت - 
ساعت فنرباغچه

21:25

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

پنجشنبه 2 

اسفند

پدیده شهر فوتبال
خودرو - 
سپیدرود

ساعت 
15:30

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات
جمعه 3 

اسفند

سمیه مصور  اگر تیم نامی نو موفق به نگه داشتن 
جام قهرمانی در اصفهان شود، اولین 

قهرمانی یک تیم از استان در لیگ 
برتر فوتسال بانوان رقم می خورد
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 اصفهان؛ قطب دفاعی و امنیت کشور
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

مسئول پذیرش حوزه علمیه اصفهان 
خبرداد: 

آغاز پذیرش سراسری حوزه 
علمیه استان اصفهان 

مســئول پذیرش حوزه علمیه اصفهان از آغاز 
مرحله نخست پذیرش سراسری حوزه علمیه 
اصفهان برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸ خبر داد.
حجت االسالم كلباســي اظهار كرد: پذیرش 
حوزه  علمیه اصفهان ویژه بــرادران، همزمان 
با سراسر كشور آغاز شــده و از بین داوطلبان 
مقاطع ســیكل یا هشــتم آموزش و پرورش، 
دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس طلبه مي پذیرد.

مسئول پذیرش حوزه علمیه اصفهان، آخرین 
مهلت ثبت نام از داوطلبان  را  2۹ فروردین ماه 
۹۸  اعالم كرد و افزود: آزمــون ورودي كتبي 
روز جمعــه 30 فروردین مــاه ۹۸، همزمان با 
حوزه هاي علمیه سراسر كشــور، در اصفهان 
برگزار مي شــود.وی، جذب طالب مستعد را 
در اولویــت برنامه های حــوزه اصفهان اعالم 
كرد و گفت: مدیران حوزه هاي علمیه كشــور 
بر امر جذب جوانــان مســتعد و توانمند، به 
منظور تربیت عالمان و مبلغان دیني شاخص، 
تاكید دارند، به همین دلیــل در امر پذیرش، 
عالقه مندان ورود به حوزه  با حساسیت  خاصي 

مورد ارزیابي قرار می گیرند.

 پردیس هنر آبشار 
 به بهره برداری می رسد

معاون عمران شــهری شــهرداری اصفهان از 
پایان عملیات عمرانی بوستان پردیس هنر خبر 
داد و گفت: پروژه بوستان پردیس هنر یكی از 
پروژه های شاخص شــهرداری اصفهان است 
كه به واسطه نوع خاص طراحی آن در حاشیه 

زاینده رود، از اهمیت خاصی برخوردار است.
ایرج مظفر اظهار كرد: با احداث شــهر رویاها 
حضور شهروندان برای گذراندن اوقات فراغت 
خود در شــهر بازی آبشــار كم رنگ شــد از 
همین رو شــهرداری اصفهان، احداث بوستان 
پردیس هنر را در منطقه 6 شهرداری اصفهان 
در خیابان آبشارســوم، جنوب پــل تاریخی 
شهرســتان، محل سابق شــهربازی آبشار در 
دســتور كار خود قرار داد كه در این راســتا با 
پیگیری های فراوان و طی مراحل قانونی موفق 
به توافق با بهره برداران شــهربازی شدیم. وی 
با بیان اینكه در اســفند ماه سال ۹۵ عملیات 
عمرانی پردیس هنر آغاز شــد، ادامه داد: ۷0 
درصد از عملیات اجرایی این پروژه در یک سال 
اخیر انجام شد و هم اكنون این پروژه به صورت 
صد در صد تكمیل شــده و آماده بهره برداری 

است.

تمدید فراخوان طرح های 
ویژه شهرسازی تا ۷ اسفندماه

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان 
اظهاركرد: تهیه »طرح های ویژه شهرسازی و 
معماری شهرداری اصفهان« از طریق فراخوان 
شناســایی و ارزیابی كیفی- فنی به مشاوران 
حقیقی و حقوقــی دارای صالحیــت و واجد 

شرایط در این زمینه واگذار می شود.
ســیداحمد حســینی نیا در خصوص فرآیند 
واگذاری »طــرح هــای ویژه شهرســازی و 
معماری« به مشاوران در ســنوات گذشته در 
معاونت شهرســازی و معماری اظهاركرد: این 
طرح ها در گذشــته بدون فراخوان و از طریق 
ترک تشریفات به مشاوران واگذار می شد، اما 
در دوره حاضر با توجه به سیاست جدید معاونت 
شهرسازی و معماری در زمینه اصالح فرآیندها 
در راســتای چابک سازی، شــفافیت، عدالت 
محوری، امكان نظارت صحیح، تشــكیل بانک 
اطالعاتی منســجم، كارآمدی، عدم تبعیض، 
پاســخگویی، دانش محــوری و ... »طرح های 
ویژه شهرسازی« را از طریق فراخوان شناسایی 
و ارزیابی كیفی- فنی به مشــاوران حقیقی و 
حقوقی دارای صالحیت و واجد شرایط )تجربه 

و توانمندی( در این زمینه واگذار می كند.
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان 
از مشــاوران حقیقی و حقوقی دعوت كرد به 
آدرس سایت معاونت شهرســازی و معماری 
به نشانی http://www.isfahan.ir مراجعه 
و در صفحه اصلی عنــوان فراخوان طرح های 
ویژه شهرسازی را جست وجو كنند؛ مشاوران 
حقیقی و حقوقی بــا مراجعه به این ســایت 
می توانند نســبت به دریافت، تكمیل فرم های 
فراخوان مربوطه )شامل اطالعات مشاور و شرح 
خدمات پیشنهادی براســاسRFP  كارفرما( 
و تحویــل بــه دبیرخانه معاونت شهرســازی 
و معماری )به صــورت فیزیكــی و همچنین 
ارســال فایل های ورود در قالب ســی دی(، به 
 نشــانی اصفهان، پل چمران، حداكثر تا پایان 
 وقــت اداری روز ســه شــنبه ۷ اســفند ۹۷ 

اقدام كنند.

شهردار اصفهان مطرح کرد:
 نقش موثر مدیریت شهری

 در اداره بهتر شهرها
شهرداراصفهان در حاشیه نهمین همایش مدیریت 
شهری و روســتایی  اظهاركرد: ایجاد تعامل بین 
دیدگاه های شــهری شــهرهای مختلف كشور و 
تبادل نظر پیرامون مدیریت تخصصی شــهرها 
از مهم ترین اهداف برگــزاری همایش مدیریت 
شهری و روســتایی در بندرعباس است، به طور 
حتم شــنیدن و دریافت نقطه نظرات بخش های 
موفق مدیریت شهری می تواند در اداره بهتر شهرها 
و رسیدن به شــهری ایده آل نقش موثری داشته 
باشــد.قدرت اله نوروزی با بیان اینكه در همایش 
مدیریت شهری و روســتایی، كارشناسان درباره 
شهرهای هوشــمند نقطه نظرات خوبی را مطرح 
كردند، افزود: در این همایــش هم چنین یكی از 
كارشناسان درباره وصول مطالبات شهرداری ها 
از دولت سخنرانی و شهرداری اصفهان را به عنوان 
نخستین شــهرداری موفق در این گونه اقدامات 
معرفی كرد و از شهرهای دیگر خواست كه مسیر 
شهرداری اصفهان را ادامه دهند. شهردار اصفهان 
اضافه كرد: نمایشگاه مدیریت شهری و روستایی 
افتتاح خواهد شد، ســپس گردهمایی شهرداران 
مراكز اســتان ها و گردهمایــی معاونان عمرانی 

استانداری ها برگزار می شود.
نــوروزی ادامــه داد: در راســتای برگــزاری 
همایش مدیریت شهری و روســتایی قرار است 
گفت وگوهایی صورت گیرد تا شهرداران شهرهای 
مختلف كشور از تجربیات هم اطالع پیدا كنند، این 

مهم راه رسیدن به شهر ایده آل را هموار می كند.

مدیرعامل سابق سازمان نوسازی و 
بهسازی شهرداری :

ساالنه باید ۲۷۰ محله در کشور 
بازسازی شود

مدیرعامل سابق ســازمان نوســازی و بهسازی 
شــهرداری اصفهان در نهمین همایش مدیریت 
شهری و روستایی كه در شهر بندرعباس برگزار 
شــد، اظهار كرد: در این همایــش باید به نتیجه 
برسیم كه نقش دولت در بازآفرینی شهری چگونه 
بوده است؛ چرا كه تعامل بین شهرداری و دولت و 
نقش آفرینی دولت در بازآفرینی شــهری اهمیت 
زیادی دارد.حســین جعفری تصریح كرد: ساالنه 
2۷0 محله در كشور باید بازسازی شود، اما مشخص 
نیست كه امسال چنددرصد نوسازی ها انجام شده 
در حالی كه باید تكلیف این مباحث مشــخص و 
نقش شوراها نیز تبیین شــود. مدیرعامل سابق 
سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان ادامه 
داد: با توجه به گذشت سال ها و برنامه های متعدد 
باید بررسی كنیم كه در موضوع مورد تأكید مقام 
معظم رهبری كه فرمودند ۱0 درصد بافت فرسوده 
باید ســاالنه احیاء و نوسازی شــود، تاكنون چه 
كردیم. وی خاطرنشان كرد: در اوایل دهه هفتاد 
حركتی در اصفهان با همكاری اداره كل مســكن 
و شهرسازی وقت در راستای بازسازی محالت و 
تک بناها آغاز شــد كه اجرای پروژه های بزرگ را 
در برداشت، اما نتیجه تمام مباحث به گونه ای است 
كه مشاركت مردم تنها یک شعار بوده است؛ نبود 
مشاركت مردم از نقایص جدی تمام پروژه هاست 
در حالی كه استفاده از نظرات مردم و مشاركت آنها 

در موفقیت اجرایی پروژه ها تاثیر بسزایی دارد.

رییس کمیسیون حمل و نقل و فناوری 
اطالعات شورای شهر:

۲۳۰ اتوبوس فرسوده اصفهان 
بازسازی می شود

رییس كمیسیون حمل و نقل و فناوری اطالعات 
شورای اسالمی شــهر اصفهان در برنامه رادیویی 
صدای شــهر، افتتاح خط بی آر تی شیخ بهایی، 
توسعه ناوگان اتوبوسرانی، بهره برداری كامل خط 
یک مترو و... را از جمله اقدامات صورت گرفته در 
حوزه حمل و نقل عمومی دانســت و اظهار كرد: 
همچنین با توجه به برنامه ریــزی صورت گرفته 
در سال جاری 230 اتوبوس فرسوده را به صورت 
نقدی و تهاتر بازســازی و به حمل و نقل عمومی 
اضافه كنیم. امیراحمد زندآور با بیان اینكه در حال 
حاضر با توجه به شــرایط اقتصادی امكان خرید 
اتوبوس جدید برای مدیریت شهری وجود ندارد، 
افزود: بازسازی اتوبوس های فرسوده به صرفه ترین 
اقدام در شرایط فعلی اســت. رییس كمیسیون 
حمل و نقل عمومی و فناوری اطالعات شــورای 
شهر اصفهان در خصوص وضعیت پاركینگ های 
شــهر اصفهان اضافه كرد: توسعه پاركینگ یكی 
از شاخص های توسعه یافتگی است، در اصفهان 
۱3۹ پاركینگ عمومی فعال است؛ اما این تعداد 

پاسخگوی نیاز شهروندان نیست.

» استان اصفهان نه تنها  قطب تمدنی، فرهنگی 
و صنعتی کشور در سال های گذشته بوده بلکه 
قطب دفاعی و امنیتی آن نیز بوده و هست« این 
جمله ای است که از سوی مشــاور عالی مقام 
معظم رهبری در امور نظامی در چهارمین یادواره 

شهدای فدراسیون تکواندو مطرح شد.
 سر لشــكر رحیم صفوی كه میهمان ویژه این مراسم 
بود، گفت: با شــهدا، امام)ره( و مقــام معظم رهبری 
عهد بسته ایم كه تا آخر از اسالم، قرآن، انقالب و كشور 
عزیزمان دفاع كنیم؛ اما اخالق و تعهد شــهدا بعد از 
چندین سال از گذشــت انقالب برای برخی از مردم 
ناشناخته است. وی با اشــاره به سخنان رهبر معظم 
انقالب در دیدار با مردم تبریز افزود: ایشان در این دیدار 
از عظمت و حركت مردم اصفهان در مراســم تشییع 
بی سابقه شهدای مدافع امنیت تجلیل كردند. مشاور 
عالی رهبر معظم انقالب اظهار داشــت: سازمان ملل 
نیز به واســطه این عظمت مجبور شد بیانیه ای برای 
جلوگیری از این اقدامات تروریســتی صادر كند.  وی 
گفت: اگر شهدا نبودند كشــور تجزیه شده بود و اگر 
شهدای مدافع حرم نبودند امروز تكفیری ها در كشور 
كشتار می كردند. ســردار صفوی تصریح كرد: حزب 
ا... لبنان، مقاومت اســالمی در سوریه، یمن و بحرین 
محصول خون شهداست و مردم مظلوم یمن چهار سال 
زیر شدیدترین تهاجمات با تأسی به راه شهدای شما، 
ایستاده و مقاومت می كنند. وی  با بیان اینكه هر بمبی 
كه عربستان بر سر مردم یمن می اندازد، پنج میلیون 
دالر هزینه دارد، ادامه داد: ترامپ بیش از۵00 میلیون 
دالر از عربســتان دریافت كرده اســت تا از این رژیم 

حمایت كند. 
خون شهدا عزم ما را برای ایستادگی در برابر 

دشمن جزم کرده است
ســردار صفوی گفت: عزت، امنیت و عظمت كشور از 
بركت خون شهداست و امروز مكتب دفاعی كشور ما 
به جهان اسالم صادر شده است . وی خاطرنشان كرد: 
خون پاک شهیدان شما، راه عزت و افتخار و پیشرفت 
كشور را فراهم كرده و شعله های ظلم ستیزی در جهان 
اسالم و حتی كشــورهای آزادی طلبی مانند ونزوئال 

را برافروخته و این راه را به 
مردم آموخته است و البته 
این مقاومــت هزینه هایی 
هم دارد. مشاور عالی رهبر 
معظم انقالب در امور نظامی 
افزود: خون شهدای كشور 
ماننــد شــهدای تكواندو، 
قدرت ایســتادگی در برابر 

تحریم های اقتصــادی را آموخته و عزم مــا را برای 
ایستادگی در برابر دشمن جزم كرده است. وی با بیان 
اینكه بخشی از مشكالت امروز به مسائل داخلی برمی 
گردد، افزود: امیدواریم مسئوالن كشور با خواندن پیام 
رهبر معظم انقالب به مناسبت گام دوم انقالب، منشور 
رهبری را بفهمند ولی برخی نمی فهمند، برخی خود 
را به نفهمی زده اند و برخی هم ممكن اســت نفوذی 
دشمن باشند. وی گفت: ملت ما در 22 بهمن نشان داد 
كه در راه انقالب ایستاده است و نمود آن در راهپیمایی 

22 بهمن باشكوه مردم مشهود بود .
10 درصد از شهدای کشور متعلق به اصفهان 

هستند
سرلشكر صفوی، با اشاره به سخنرانی خود در مراسم 
22 بهمن زاهدان گفت: مردم زاهدان از همه۵0 طائفه 

این استان با شــور و شوق 
عظیمی در این راهپیمایی 
شــركت كرده بودند. وی 
یادآور شــد: تروریست ها 
می خواستند در دهه فجر 
اقداماتــی انجام دهند ولی 
نیروهای امنیتی، ســپاه و 
نیروی انتظامــی، امنیت 
كامل را محقق كرده بودند. مشــاور عالی فرمانده كل 
قوا خاطرنشــان كرد: نیروهای شــما مقتدر هستند، 
البته عملیات انتحاری قابل پیش بینی و پیشــگیری 
نیست و مقابله با آن بسیار سخت است. سردار صفوی 
با اشاره به جایگاه شــهدا افزود: كشور 36 هزار دانش 
آموز شهید و پنج هزار دانشجوی شهید و از سایر اقشار 
شهدای بسیاری تقدیم اسالم كرده است . وی با اشاره 
به پیشگامی اصفهان در دوران دفاع مقدس افزود: ۱0 
درصد از شهدای كشور متعلق به اصفهان است، اصفهان 
تنها استانی است كه دو لشكر قهرمانش، پایگاه هشتم 
شكاری و گروه های توپخانه ارتش و جهاد سازندگی 
آن در جنگ خیلی تاثیرگذار بودند . مشــاور و دستیار 
عالی مقام معظم رهبری افزود: ۵ هزار شهید ورزشكار 
داریم كه هزار و 200 نفر از آن ها از اســتان اصفهان و 

۱00 نفر از آن ها سردار بوده اند؛ این  چهارمین یادواره 
شهداست كه از سوی فدراسیون تكواندو برگزار می شود 
و امیدوارم سایر فدراسیون ها نیز این برنامه ها را اجرا 
كنند. وی در ادامه بیان داشــت: خون پاک شهیدان 
طنین انداز راه عزت، افتخار و پیشرفت ایران را فراهم 
كرده و شعله های مقاومت و ظلم ستیزی را در سراسر 

جهان برافروخته است.
 هر صنفی باید از شهدای خود تجلیل کند

رییس فدراسیون تكواندو نیز یكی دیگر از سخنرانان 
این مراسم بود كه با اشــاره این كه شهدا فداكارترین، 
مخلص ترین و متعهدترین انسان های معاصر هستند 
كه با فدا كردن جان خود باعث اقتدار و استقالل ایران 
اسالمی شدند، اظهار داشــت: بزرگی شهدا به گونه ای 
است كه پدران و مادران آن ها، نیز قابل تقدیر و ستایش 
هســتند چرا كه  آن ها اســطوره های تاریخ معاصر و 
سند هویت ملی هســتند. محمد رضا پوالدگر افزود: 
جوان امروز به هویت نیاز دارد و بدون شــک شــهدا 
ارزشــمندترین افرادی هســتند كه در تاریخ معاصر 
می شناســیم. وی در ادامه صحبت هایش اظهار كرد: 
شهدا نبردی را رقم زدند كه در تاریخ بی سابقه است، 
تنها نبردی كه دشمن نتوانست خاک كشور را بگیرد 
و باید شهدا را به نسل كنونی كه آینده كشور در دست 
آن هاست، معرفی كنیم چراكه راهنماكننده راه هستند. 
وی با بیان اینكه تجلیل از شهدا یكی از وظایفی است 
كه فدراسیون تكواندو بر عهده گرفته است، ادامه داد، 
هر صنفی باید از شــهدای خود تجلیل كند چرا كه ما 
به شــهدا نیاز داریم؛ چراكه هدایت كننده نسل امروز 
هســتند.پوالدگر در پایان اظهار كرد: امیدوارم روزی 

نیاید كه نام شهدا در ذهن ما گم شود.  
گفتنی است؛ چهارمین یادواره شهدای تكواندو كشور، 
عصر سه شنبه در سالن اجتماعات نگین نقش جهان 
سپاهان شــهر اصفهان برگزار و در آن از 64 خانواده 
شــهید تكواندوكار اصفهان تجلیل شد. از جمع۵00 
شهید تكواندوكار كشور 64 شــهید متعلق به استان 
اصفهان است. ۱۹ شهید دفاع از حرم در عراق و سوریه و 
همچنین شهید سیدابوالفضل موسوی از آران و بیدگل 
جزو جامعه تكواندوكاران ایران اســالمی محســوب 

می شوند. 

 اصفهان؛ قطب دفاعی و امنیت کشور
مشاور عالی مقام معظم رهبری در چهارمین یادواره شهدای فدراسیون تکواندو مطرح کرد:

مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان با اشاره به 
برگزاری مسابقه طراحی المان های سبز شهری به منظور استقبال از نوروز 
۹۸ با تاكید بر اســتفاده از گیاهان، اظهار كرد: برنامه ریزی برای ساخت و 
طراحی المان های نوروزی شهر اصفهان امسال زودتر از سال های گذشته 
و در آذرماه انجام شــد كه اجرای این مسابقه برای دریافت بهترین طرح ها 
در حوزه المان های فضای سبز بوده است. فروغ مرتضایی نژاد با بیان اینكه 
فراخوان مســابقه در آذرماه ۹۷ از طریق ســایت های ملی و دیگر راه های 
ارتباطی به جامعه مخاطب ارسال شد، ادامه داد: در همین راستا مكاتبه و 
ارسال پوستر برای دانشگاه های هنر، نجف آباد و خوراسگان، شركت های 

دانش بنیان، نظام مهندسی ســاختمان و نظام مهندسی كشاورزی و برای 
مناطق ۱۵ گانه شهرداری اصفهان، معاونت ها و سازمان های وابسته انجام 
شد. مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان تصریح كرد: 
به دلیل استقبال از فراخوان و درخواست های مكرر، مهلت ارسال آثار تا ۱۵ 
بهمن تمدید  و در نهایت ۷0 طرح از متخصصان معماری، شهرسازی و فضای 
سبز شهرهای مختلف مثل شیراز، مشهد و اصفهان به دبیرخانه ارسال شد.وی 
ادامه داد: سه طرح و سه ایده برتر از سوی داوران مسابقه انتخاب شد كه نفرات 
برتر مورد تقدیر قرار گرفتند. مرتضایی نژاد با بیان اینكه بسیاری از طرح های 
ارسالی قابلیت اجرا در مناطق مختلف شهر را دارد، گفت: به مسئوالن فضای 

سبز مناطق پیشنهاد داده ایم كه از طرح های ارسالی متناسب با منطقه خود، 
برای توسعه فضای سبز در آستانه نوروز اســتفاده كنند. وی اظهاركرد: به 
همین منظور نمایشگاهی در هفته جاری در كتابخانه مركزی اصفهان برای 
ارائه طرح ها برگزار می شود. از مسئوالن فضای سبز مناطق دعوت كرده ایم 
كه در این نمایشــگاه حضور یافته و با انتخاب طرح ها از آنها برای طراحی 
فضای سبز نوروز اســتفاده كنند. مرتضایی نژاد  افزود: نوآوری و خالقیت، 
كانسپت، تناسب مقیاس با محیط، سازگاری فرهنگی و اقلیمی، نسبت حجم 
سبز به كل سازه، قابلیت استفاده مجدد، قابلیت اجرا، قابلیت نگهداری و ... 

از جمله شاخص های ارزیابی داوران برای انتخاب آثار ارسالی بوده است.

یک كارشناس حمل و نقل اظهار كرد: الزم است 
در سیســتم حمل و نقل عمومی شهر دوستدار 
كودک یک ســری ویژگی ها و امكانات مختص 

نیازهای كودكان اضافه شود كه در این 
راستا اصالح زیرساخت نوع سیستم 
ایســتگاه ها و نوع اتوبوس از نیازهای 
اساسی به شمار می رود. بدون شک 
با ایجاد چنین فرصتی نیاز كودكان 
و سالمندان برآورده می شود و با یک 
تیر دو نشان می زنیم.امین همدانی، 
ایمنی ایســتگاه های سیستم حمل 
و نقل عمومی را امری ضروری برای 

شهر دوستدار كودک دانست و خاطرنشان كرد: 
متاســفانه در حال حاضر ایســتگاه های بی .آر.

تی وســط خیابان قرار دارد كه این موضوع برای 
كودكان فاقد ایمنی است، همچنین ارتفاع محل 
سوار شدن كودک در اتوبوس های این سیستم 
حمل و نقل مناسب اندام كودک نیست و بسیار 
باالتر قرار دارد.این كارشناس حمل و نقل با تاكید 
بر اهمیت نقش اســتفاده از سیستم نرم افزار در 
حمل و نقل عمومی تصریح كرد: با هوشمندسازی 
 سیســتم حمل و نقــل عمومــی قابلیت رصد

 جابه جایی كودكان توسط خانواده هایشان فراهم 
می شود كه البته چنین رویكردی نیازمند زمان 
مشخص حركت سیســتم حمل و نقل عمومی 

اســت.همدانی، سیســتم حمل و نقل مناسب 
در شهر دوستدار را سیســتمی جذاب همراه با 
ایمنی برای كودكان دانســت و گفت: سیستم 

حمل و نقل عمومی باید بــرای روحیات كودک 
جذابیت داشته باشد؛ در این راستا باید به صورت 
محسوس و غیر محسوس ایمنی این سیستم ها 
مورد كنترل قرار گیرد؛ كنترل محسوس شامل 
فعالیت مامور در ســاعات سرویس دهی حمل و 
نقل عمومی است و كنترل نامحسوس مربوط به 
نصب دوربین می شود، بدون شک برای رسیدن به 
ایمنی مطلوب باید فرهنگ عمومی شهر تقویت 
شود.این كارشناس حمل و نقل اظهاركرد: ایجاد 
محوطه امن كه قابلیت اســتفاده از دوچرخه و 
اسكوتر را داشته باشــد هم باعث نشاط كودک 
و جامعه می شــود و هم ترافیک شهری را بهبود 

می بخشد.

یک کارشناس حمل و نقل:

 شهر دوستدار کودک 
به توسعه حمل و نقل عمومی نگاه ویژه دارد

یک كارشناس برنامه ریزی شــهری اظهار كرد: 
اگرچه دسترســی كافی و عادالنه به فضای سبز 
شــهری یک جنبه كلیدی برای شرایط مناسب 

زندگی و یک محیط سالم در مناطق شهری است، 
اما مطالعات علمی در زمینه تامین فضای ســبز 

شهری در سطح خانوار و افراد اندک است.
  صادق صید بیگی افزود: با توجه به اینكه شهروندان 
به عصر اوقات فراغت نزدیک می شوند؛ آنها بیشتر 
در جســت وجوی نیازهای روانشــناختی بیشتر 
برای باال بردن كیفیت زندگی هستند؛ محل های 
تفریحی به عنوان حامل های فضایی فعالیت های 
اوقات فراغت عمل می كنند، زیرا به لحاظ فضایی 
محل های تفریحی با رشــد هوشمندانه شهرها و 
كیفیت زندگی شهروندان ارتباط نزدیكی دارد، در 
نتیجه نیاز به تعیین پیكربندی فضایی مراكز اوقات 
فراغت برای هدایت شیوه سالم فراغت شهروندان، 

بهینه سازی برنامه ریزی شــهری و ترویج گذار به 
شهرنشینی انسان محور برجسته تر می شود.

 این كارشــناس برنامه ریزی شــهری پارک ها را 
به عنــوان یكی از مهم تریــن مراكز 
تفریحــی و فضای ســبز شــهری 
دانست و تصریح كرد: یكی از مسائل 
اصلــی در برنامه ریزی شــهری این 
اســت كه دسترســی به پارک های 
شــهری بــرای تامیــن خدمــات 
مناســب تضمین شــود، با این حال 
در بسیاری از شــهرها، دسترسی به 
لحاظ محلی متفاوت اســت؛ برخی 
محالت ممكن است از نبود دسترسی رنج ببرند، 
زیرا پارک مناســب اندكی در مجــاورت نواحی 
 پرجمعیت قرار دارد؛  آژانس محیط زیســت اروپا 
 )European Environment Agency(
اشــاره می كند كه مردم باید در فاصله ۱۵ دقیقه 
پیاده روی به فضای سبز شهری دسترسی داشته 

باشند كه تقریبا ۹00 تا هزار متر است .
صید بیگی ادامه داد: پارک های شــهری به طور 
گســترده به عنوان محل ارائه منافع اجتماعی و 
زیست محیطی چندگانه شناخته شده اند، اما به 
طور فزاینده ای برخی از مطالعات نشان می دهد كه 
چنین منافعی اغلب در بین گروه های اجتماعیـ  
اقتصادی و قومی به صورت ناعادالنه توزیع می شود.

یک کارشناس برنامه ریزی شهری مطرح کرد:

 فضای سبز شهری 
شالوده توسعه پایدار شهری

 اصفهان تنها استانی است که دو 
لشکر قهرمانش، پایگاه هشتم 

شکاری و گروه های توپخانه 
ارتش و جهاد سازندگی آن در 

جنگ خیلی تاثیرگذار بودند

سمیه مصور

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان: 
طرح های برتر مسابقه طراحی المان های سبز شهری، اجرا می شود 
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امام موسی کاظم علیه السالم:
  شایسته فرد عاقل است که چون کارى را انجام 

می دهد، از خداوند حیا کند.
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

 یکی از مسائلی که برای یک جوان مومن مطرح می شود این 
اســت که چگونه می توانیم در عین محروم نشدن از زندگی 
دنیایی و فعالیت های اجتماعی، انتخابی متناســب با ابدیت 
داشته باشیم تا در نهایت با یأس و افسردگی مواجه نشویم. 
موجزترین پاسخ به این ســوال این است که اگر بخواهیم به 
جوانی مان خیانت نکنیم، مطمئنا فقط باید شریعت الهی را 
انتخاب کنیم؛ شــریعتی که هم راه و رسم زندگی در دنیا را 
به بهترین وجه به انسان نشان می دهد و هم از طرفی حیات 

ابدی را پر رونق می کند.
اگر خدا را واقعا باور داشــته باشــیم و بدانیم که خدا بهتر از 
ما از صالح کارمان آگاه اســت، به این نتیجه می رســیم که 
شــناخت واقعی و عمل کردن به شــریعت اسالمی، بهترین 
انتخاب و هماهنگ ترین راه با فطرت پاک و بلندپرواز جوانی 

است. خدایی که خالق روح اســت، راه را نشان داده تا روح 
را در قفســی محدود محبوس نکنیم. این مسئله در جوانی 
ظهور و بروز و جلوه  خاص تری پیــدا می کند؛ زیرا در دوران 
بلوغ جوانی دو نوع میل و کشــش در جوان رشــد می کند، 
یکی میل های غریزی و دیگری میل هــای فطری معنوی و 
اینجاســت که جوان در دوران جوانی بیــن دو گرایش قرار 
می گیرد؛ یکی گرایش به شــهوات و امیالی کــه بدن  در او 
پدید می آورد و دیگری گرایش به دین که فطرت در او ایجاد 
می کند و جوانان بین این دو بعــد، یعنی گرایش به غریزه و 
گرایش به فطرت باید شــخصیت خود را معلــوم کنند، زیرا 
عمال در دوران جوانی و همراه با فرا رســیدن بلوغ، زندگی 
انسان که همراه است با آزمایش و امتحان، شروع می شود و 
گرایش های غریزی و فطری به جوشش می آیند و اگر انسان 
در این دوران بتواند بــه گرایش های فطری اش جواب بدهد 
و شــریعت الهی را انتخاب اصلی و بزرگ خود قرار دهد، به 
خود خدمت کرده وگرنه به جوانی خود خیانت کرده اســت. 
در این صــورت انتخاب بزرگش را رها کــرده و انتخاب های 
کوچک را در نظر گرفته و اســیر گرایش هایی شده است که 
از نوع انتخاب های کوچک و زود گذرند. در این حال اســت 
که سرخوردگی ها و پوچی ها سراسر روحش را فرا می گیرد 
و ناخودآگاه برای نجات از پوچی های پیش آمده، خود را در 
ورطه شهوات رها می کند و در نهایت هیچ می شود و هیچ، در 
این حال باید خود را مالمت کند.  این مسئله ناظر به این نکته  
است که شریعت را به خوبی بشناســیم؛ شریعت، مجموعه 
باورها و دستورانی اســت که خداوند از طریق پیامبر )ص(، 
برای انسان ها فرســتاده تا ما را در انتخاب بزرگ خود یاری 
کند. خداوند به انســان ها متذکر می شود که اگر می خواهید 
در زندگی موفق باشــید، باید انتخاب های شما در زندگی با 
نظر به حیات ابدی تان باشد. خداوند در قرآن در آیه ۲۶ سوره 
صاد می فرماید: »ان الذین یضلّون عن سبیل اهلل لهم عذاب 
شدید بما نسوا یوم الحســاب«. در حقیقت کسانی که از راه 
خدا خارج می شــوند به جهت آن که روز حساب را فراموش 

کرده اند، عذابی سخت خواهند داشت.

چگونه در انتخاب مان دنیا و ابدیت را جمع کنیم؟

مجتبی جعفری

عکس روز

دوخط کتاب

متفــاوت بودن بــا دیگران 
جرم به حســاب می آید و 
مــردم مــی گویند»هی. 
همــه دارن از روی پــل 
 مــی پــرن پاییــن، تــو چرا 

نمی پری؟«

»جزء از کل«
استیو تولتز

خواهی نشوی رسوا، 
همرنگ جماعت شو!

وقتــی بچه هســتی برای 
این که پیرو جمع نباشــی 
بــا این جملــه به تــو حمله 
می کنند»اگــر همــه از 
باالی پل بپرند پایین تو هم 
باید بپــری؟« ولــی وقتی 
بزرگ می شــوی ناگهان 

معموال شناســایی عنکبوت هایی با بدن نرم، قدیمی و منزوی دشوار است و 
چون استخوان و اسکلت خارجی خاصی هم ندارند، به سختی فسیل می شوند؛ 
بنابراین هربار که پژوهشگران فسیلی از عنکبوت ها را پیدا می کنند، شگفت زده 
 Jinju می شوند. آن ها به تازگی ۱۰ گونه عنکبوت جدید فسیل شده را در منطقه
Formation کشف کردند. این منطقه زمین شناسی در کره جنوبی متعلق 
به دوره مزازوئیک اســت؛ اما در میان این تعداد گونه عنکبوت کشف شده، دو 
عنکبوت توجه دانشمندان را به خود جلب کرد. با وجود اینکه ۱۱۰ میلیون سال 

از مرگ آن ها می گذشت، چشم این دو عنکبوت هنوز می درخشید. 

فسیل عنکبوت 110 میلیون ساله در کره جنوبی

کاخ دریاچه تاج، سازه ای مرمری است که سال ۱۷۴۶ به  دستور شاهزاده جوان، 
»ماهارانا جگات« در مرکز دریاچه پیچوال در ایالت راجستان ساخته شده است. 
ماهارانا در زبان هندی به معنی »شاه شاهان« است .این کاخ بعدها به هتل پنج 
ستاره ای با ۶۵ اتاق مجلل و ۱۸ سوئیت بزرگ تبدیل شد؛ اما این هتل از زمانی که 
فیلم اختاپوسی از سری فیلم های جیمز باند محصول ۱۹۸۳ در آن فیلمبرداری 
شد، شهرت جهانی یافت و امروزه بســیاری از گردشگران بین المللی طرفدار 
مجموعه فیلم های جیمز باند با هدف دیدن لوکیشن فیلم اختاپوسی در این 

هتل اقامت می کنند و می توانند از تماشای این فیلم لذت ببرند.

 اقامت در کاخ شاه شاهان ایالت راجستان هند

گران ترین اتاق های هتل  در جهان
در این مطلب می خواهیم گران ترین اتاق های هتل  در جهان را به شما معرفی کنیم، واقعیت هم این است که سرزدن به این هتل ها و سوئیت 
مخصوص آن ها برای افراد عادی نیست تنها مولتی میلیاردر های جهان می توانند در چنین اتاق هایی اقامت کنند؛ اما به هر حال مرور آن ها 

خالی از لطف نیست. به هر حال شاید روزی گنجی به شما رسید آن وقت می توانید سری به این نقاط بزنید و در این محل رویایی زندگی کنید.
هتل پرزیدنت ویلسون، سوئیت پنت هاوس رویال، ژنو، سوئیس

سوئیت  فوق مجلل این هتل شهرت زیادی دارد! در واقع می گویند، گران ترین اتاق هتل جهان فقط مخصوص افراد فراری است. این سوئیت را 
حفاظت شده ترین منطقه  اروپا می دانند زیرا دیوار ها و شیشه های آن کامال ضد گلوله و ضد انفجار است و تمام راهروها و ورودی های آن هم توسط 
افراد مسلح حفاظت می شود! این سوئیت یک طبقه از هتل را به خود اختصاص داده است و فقط توسط آسانسور اختصاصی قابل دسترسی است. 
راه پله های هتل به آن راهی ندارد؛ اما این سوئیت امکانات فوق العاده ای هم دارد. این سوئیت ۱۲ اتاقه یک اتاق پیانو با ۳۶ صندلی برای میهمانان، 
یک اتاق بیلیارد، یک کتابخانه بسیار مجهز، یک اتاق نمایش فیلم، یک مرکز بدن سازی و پنج اتاق خواب دارد. نمای فوق العاده آن هم دریاچه 

ژنو و قله مون بالن را به شما نشان می دهد.
هتل راج پاالس سوئیت ریاست جمهوری، جی پور، هند

این سوئیت بسیار زیبا، قبال محل اقامت مهاراجه جی پور بوده است و تاریخچه ای بسیار غنی دارد. این سوئیت که ۱۵۰۰ متر مربع زیر بنای آن 
است، تقریبا بزرگ ترین سوئیت هتل در آسیاست. البته این نکته را هم در نظر بگیرید که این سوئیت تتراپلکس )چهار طبقه تودرتو( است و در 
سقف و دیوارها و لوسترهای آن از طال و سایر جواهرات گران قیمت هم اســتفاده شده،در ساخت میزها و سایر وسایل این سوئیت از عاج فیل 
استفاده شده است. فرش ها، پرده ها و رومیزی های این سوئیت همگی از اشیای نفیس عتیقه هستند و در کنار این سوئیت یک استخر اختصاصی 
وجود دارد که از هر ۴ طرف آن می شود نمای شهر جی پور را تماشا کرد. جالب است در یکی از اتاق های این سوئیت موزه ای در مورد تاریخ هند 
هم وجود دارد که قدمت برخی از اشیای موجود در آن بالغ بر ۵۰۰ سال اســت؛ اما تمامی امکانات رفاهی مدرن، از جمله سقف متحرک برای 

تماشای آسمان، در آن وجود دارد.

وبگردی

یک تابوت مومیایی مصر ی که آمــاده انتقال از موزه هنر هــای متروپولیتن 
نیویورک به قاهره بود، به ســرقت رفت. این تابوت طال ۴ میلیون دالر ارزش 
دارد و گفته می شد به »نجیمانخ« مبلغ مصر باستان که قرن یک قبل از میالد 
می زیست، تعلق دارد. موزه متروپولیتن، این تابوت طال را از یک دالل فرانسوی 
خریداری کرد و در معرض نمایش عموم گذاشت. این تابوت طال که از ماه ژوئیه 
سال ۲۰۱۷ به نمایش درآمده بود، داخل محفظه شیشه ای بود تا به مصر ارسال 

شود؛ اما در کمال ناباوری مسئولین به سرقت رفت.

سرقت تابوت طالی مومیایی قالبی از موزه نیویورک

از چشم ها
»از چشم ها« نام مجموعه ای ۱۵ جلدی از انتشارات روایت فتح است 
که به زندگی تعدادی از فرماندهان بــزرگ جنگ از نگاه خانواده، 
دوستان و همرزمان اشاره دارد و تعداد ۷جلد از این مجموعه ماندگار 
با طرح جلدی کامال متفاوت به زودی بازار نشر می شود. »به مجنون 
گفتم زنده بمان« نام اولین کتاب از این مجموعه است که زندگی 
شهید حمید باکری را از چشم کسانی که او را دیده اند روایت می کند 
.»به مجنون گفتم زنده بمان« داستان زندگی شهید مهدی باکری، 
دومین کتاب این مجموعه ماندگار است .سومین کتاب مجموعه از 
چشم ها، داستان زندگی شهید محمدابراهیم همت را فرهاد خضری 
به رشته تحریر درآورده است.»رد خون روی برف« عنوان چهارم این 
مجموعه است که همچون شماره های پیشین فرهاد خضری زندگی 
شهید محمود کاوه را از نگاه دیگران ترسیم کرده است. شهید مهدی 
زین الدین، پنجمین شهیدی است که انتشــارات روایت فتح در 
مجموعه از چشم ها با عنوان »توکه آن باال نشستی« بدان پرداخته 
است.»مرگ از من فرار می کند« داستان زندگی شهید مصطفی 
چمران است که ششمین جلد این مجموعه را به خود اختصاص 
داده است.»خدا می خواست زنده بمانی« هفتمین کتاب مجموعه 
از چشم هاست که در آن تصویر زندگی شهید علی صیاد شیرازی 

را ورق خواهید زد . 

ماجرای رمان خواندن زنان قاجاری 
استاد رســول جعفریان، در کانال خود تصویری منتشر کرده از 
یادداشتی در پشت نســخه ای خطی از کتاب »اسرار پاریس« اثر 
اوژن سو )۱۸۰۴-۱۸۵۷( که به خط دوستعلی خان معیرالممالک 
)نوه محبوب ناصرالدین شــاه( نوشــته شــده اســت: »مادرم 
عصمت الدوله محترمه ترین دختر ناصرالدین شاه، میل مفرطی 
داشــت به خواندن قصــص و حکایات. در آن زمــان،  رمان های 
فرنگی در تهران ترجمه نمی شد و به طبع نمی رسید. محمدحسن 
خان اعتمادالســلطنه وزیر انطباعات، رییس دارالترجمه دولتی 
بود و به امر شــاه از تواریخ و قصص فرنگی ترجمــه می کرد و به 
عرض می رســانید. از جمله این کتاب بود. زن اعتمادالســلطنه، 
اشرف السطنه، چون میل مادر مرا به این قسم کتب می دانست، 
برای مادرم فرستاد که بخواند. چون کتاب مفصل بود و خواندنش 
به طول می انجامید، علی هذا مادرم کتاب را اوراق کرده به ُکّتاب 
عدیده داد، در زمان قلیلی استنساخ شد و علت اختالف خطوط 
در کتاب این است.در اطراف مادرم، همیشه از شاهزاده خانم ها و 
خانم های محترمه دیگر و پیرزن های خوش صبحت ده پانزده نفر 
بودند. در زمستان ها کرسی بزرگی که در اتاق آیینه می نهادند، همه 
در اطراف کرسی نشسته به صحبت های شیرین و خواندن کتاب 

وقت عزیز را می گذراندند.«

 برگزاری دهمین همایش سیره علوی
 به صورت بین المللی 

»خســرو عزیزی« رییس همایش بین المللی سیره علوی درباره 
برگزاری همایش ســیره علوی  گفت: امسال دهمین سالی است 
که این همایش در استان لرستان به ریاست آیت اله میرعمادی، 
نماینده والیت فقیه در خرم آباد برگزار می شــود. هر ســال یک 
دانشــگاه وظیفه برگزاری این همایش را بر عهــده می گیرد که 
امسال این همایش ۸ اســفند ماه در خرم آباد برگزار خواهد شد. 
تاکنون نزدیک بــه ۳۰۰ مقاله به دبیرخانه این همایش رســیده 
است که ۲۸۸ مقاله ارزیابی و مورد پذیرش قرار گرفته اند. اکنون  
۱۲ مقاله برتر انتخاب شده که بناست این مقاالت در مجله علمی 
و پژوهشی منتشر شوند. این همایش امسال به صورت بین المللی 
و در دو بخش اقتصاد و جامعه برگزار خواهد شــد.رییس دانشگاه 
لرســتان افزود: با توجه به اینکه این همایش درباره سیره علوی 
است، امیدوارم برپایی آن بتواند روی مردم و مدیران ما تاثیرگذار 
باشد. این همایش بین المللی از پایگاه استنادی علوم جهان اسالم 
که در شیراز مستقر اســت، مجوز بین المللی گرفته و با همکاری 
دانشگاه جامعه المصطفی و دانشگاه ادیان و مذاهب از میهمان های 
خارجی دعوت به عمل آورده است. همچنین قرار است از »آیت اله 

صدیقی« به عنوان میهمان ویژه این همایش دعوت به عمل آید.

خبرکتابروایتروز

معماری  زیبای 
آرامگاه شیخ 

صفی  الدین اردبیلی
آرامگاه شیخ صفی الدین 
اردبیلی، یکی از آثار ثبت 
شــده ایران در فهرست 
میراث جهانی یونسکو و 
از مکان هــای تاریخی و 
باستانی شــهر اردبیل در 
شمال باختری ایران است. 
در ایــن مکان عــاوه بر 
آرامگاه شیخ صفی الدین 
اردبیلــی، مقبره شــاه 
اســماعیل اول، نیز قرار 

دارد.

اینستاگردی

رونمایی »علی دایی« از خانه های ساخته شده در سرپل ذهاب 

 خانم مجری در کنار زنی که عزیزانش را
 در راه دفاع از وطن از دست داد

 تجربه های عالی گوینده 
خبر در سال 97

علی دایی، ســرمربی تیم فوتبال سایپا 
که پس از زلزله کرمانشاه با جمع آوری 
کمک های مردمی و شخصی خود اقدام 
به ساخت منازلی برای زلزله زدگان در 
روستای مله روالن سرپل ذهاب کرده 
بود، در پستی اینستاگرامی از خانه های 

آماده شده در این محل رونمایی کرد.

 فاطمه محمدی، با انتشــار این عکس نوشت:  
در روز مــادران شــهدا وشــهادت حضرت ام 
البنین)س(، میهمان همســر و مادر شهید... 
ایشون هم همسر شهید سپهری هستند و هم 
مادر شهید محمد سپهری که امروز میزبان ما 
در برنامه مادرانه بودند...چه عشق و باور و ایمانی 
بین ایشون و همسر شهیدشون وجود داشته که 

برای آدم های امروزی غیرقابل باوره...

ستاره جیریایی، با انتشــار این عکس نوشت: 
زندگی به من یاد داده برای داشــتن آرامش و 
آسایش امروز رو با خدا قدم بر دارم و فردا رو به 
او بسپارم. سال ۹۷متفاوت گذشت برمن پر سفر 
با کلی تجربه عالی. از سفرهام درس های زیادی 
گرفتم، ســفرهام باعث شــد من یک انتخاب 
درست داشته باشمممم، بهم درس زندگی داد 
تا بتونم به زندگی نگاه متفاوتی داشــته باشم.

زندگیتون شیرین روز و روزگارتون خوش.

 شیده معاونی، با انتشار این عکس نوشت: ما آدم ها توی اسفند 
بیشتر از هر وقت دیگری خســته ایم؛ اما نمی دانم چرا به جای 
اینکه نفسی تازه کنیم، سرعت مان را بیشتر و بیشتر می کنیم 
تا هر طور شده مثل قهرمان دوی ماراتن، از خط پایان این ماه 
عجیب و غریب بگذریم! اسفند را باید نشست، باید خستگی در 
کرد باید چای نوشــید... یازده ماه تمام، دردها، رنج ها و حتی 
خوشی ها را به جان خریدن که الکی نیست، هست؟! اسفند را 

نباید دوید اسفند را باید با کفش های کتانی، قدم زد!

توصیف زیبای مجری قدیمی از اسفند ماه
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