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 مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان در نشست خبری با خبرنگاران  ازرویکرد 
این سازمان در مقابله با تخلفات  خبر داد؛

روش برخوردی و پیشگیری در دستور کار

5

7

۵۷ درصد جمعیت اصفهان 
کم تحرک هستند

 مسئول ثبت سرطان دانشگاه
 علوم پزشکی اصفهان:

5

در آیین اختتامیه ششمین جشنواره شعر 
دفاع مقدس استان مطرح شد؛

 جوانان اصفهانی در شعر 
صاحب سبک هستند

آغاز حفاری تونل خط ۲ 
مترو با حضور معاون رییس 

جمهور

شهردار اصفهان خبر داد:

7

7

استقالل 3 _  ذوب آهن صفر

کیش و مات علیمنصور در آزادی
زور علیمنصور به تیم سابقش نرســید! تیم فوتبال استقالل در دیدار با ذوب آهن 
در لیگ برتر به پیروزی رسید تا جای تراکتورســازی را در رده چهارم بگیرد . این 

چهلمین بازی وینفرد شفر با استقالل بود که توانست علیرضا منصوریان را شکست بدهد. 
این دیدار که در چارچوب دیدار معوقه هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال انجام شــد، از ساعت 18:30 

صفحه یکدیروز آغاز و درنهایت با نتیجه 3 بر صفر به سود استقالل به پایان رسید...

بدون اینترنت؛
 امروز سعی کنیم از اینترنت هیچ

  استفاده ای نکنیم. اینطوری
  می تونیم بفهمیم چقدر بهش 

وابسته هستیم!

گالری سایان
نمایشگاه آبرنگ بهاره پیش خوان

3 الی 15 اسفند

کنسرت رضا صادقی
چهارشنبه 8 اسفند

 تاالر رودکی

در حاشیه اختتامیه کنگره ۱۴۰۰ شهید خط شکن فالورجان
اختتامیه کنگره ۱۴۰۰ شهید خط شکن فالورجان روز گذشته با حضور نماینده ولی فقیه استان و امام جمعه اصفهان، جانشین فرمانده 

سپاه صاحب الزمان)عج( و مردم والیتمدار این شهرستان در مجموعه فرهنگی ورزشی شهدای خط شکن فالورجان برگزار شد.

 اسب ها برای چه می دوند؟!
 به بهانه ماجرای اسب های دانشگاه صنعتی اصفهان که خبرساز شدند

زور علیمنصور به تیم سابقش نرسید! تیم فوتبال استقالل 
در دیدار با ذوب آهن در لیگ برتر به پیروزی رسید تا جای 
تراکتورســازی را در رده چهارم بگیرد . این چهلمین بازی وینفرد شفر با 

استقالل بود که توانست علیرضا منصوریان را شکست بدهد. 
این دیدار کــه در چارچوب دیدار معوقه 
هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال انجام شد، 
از ســاعت 18:30 دیروز آغاز و درنهایت 
با نتیجه 3 بر صفر به ســود استقالل به 

پایان رسید.
در ایــن بازی کــه در ورزشــگاه آزادی 
برگزار شد، فرشید اسماعیلی)7(، آیاندا 
پاتوسی)40( و محمد دانشگر)51( برای 

استقالل گلزنی کردند. 
استقالل در نیمه اول کامال سرتر و برتر از ذوب آهن بود و توپ و میدان را 
دراختیار داشت و همین موضوع باعث شــد تا گل اول استقالل در دقایق 
ابتدایی بــازی و گل دوم در دقایق انتهایی این نیمه به ثمر برســد. اندک 
تالش های ذوبی ها برای جبران گل های خورده در نیمه اول هم جواب نداد.

در نیمه دوم بازهم این تیم استقالل بود که هجومی ظاهر شد. ذوب آهن 

که باید دوگل خورده را جبران می کرد، توان و قدرت کافی برای این کار را 
نداشت و مهاجمان این تیم نتوانستند از عهده خط دفاع استقالل بربیایند. 
حمله اســتقاللی ها تا آخرین دقایق و حتی پس از به ثمررساندن سه گل 
ادامه داشت. در دقیقه 90 استقالل صاحب یک ضربه پنالتی شد که محسن 
کریمی این موقعیت خوب را از دست داد. 
ابتدا کریمــی توپ را گل کــرد اما فغانی 
دستور به تکرار پنالتی داد. باردوم رشید 
مظاهــری دروزاه بــان ذوب آهن پنالتی 
کریمی را مهار کرد تا استقالل در نهایت با 
سه گل، سه امتیاز بازی را از آن خود کند. 

اســتقالل با این برد 34 امتیازی شد و به 
خاطر تفاضل گل بهتر به رده چهارم جدول 
صعود کرد تا جای تراکتورسازی را بگیرد. 

ذوب آهن هم با 14 امتیاز در رده چهاردهم جای گرفت. 
نوید محمدزاده بازیگر محبوب سینمای کشورمان هم با حضور در استادیوم 
آزادی از نزدیک این دیدار را تماشا کرد. دیداری که حدود 22 هزار نفر آن 
 را از نزدیک تماشا کردند. آیاندا پاتوسی هم در پایان بهترین بازیکن زمین

 شد. 

استقالل 3 _  ذوب آهن صفر

کیش و مات علیمنصور در آزادی
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وزیر امور خارجه طی ســخنانی نسبت به رد الیحه 
FATF در مجمع تشخیص مصلح نظام هشدار داد. 
این اولین بار نیســت که »ظریف« تالش می کند تا 
این الیحه به تصویب نهادهای قانونگذار ایران برسد؛ 
اما لحن تهدید آمیز او در مورد عواقب رد این الیحه 
این بار جدی تر از همیشه اســت و به نظر می رسد 
ســیگنال های منفی این روزها که از سوی اعضای 
مجمع تشــخیص زیاد به گوش می رســد، در بیان 
این سخنان بی تاثیر نباشد. ۱۱ سال از صدور اولین 
هشدارهای گروه ویژه اقدام مالی )FATF( به ایران 
درباره تبعات نپیوســتن به این گروه می گذرد، اما 
هنوز گام های اولیه آن نیز به صورت کامل برداشته 
نشده است. به تازگی این نهاد بار دیگر مهلت ایران را 
تمدید کرد تا شاید راهی برای پیوستن ایران با تمام 
مخالفانش به این نهاد مالی فراهم شود . FATF برای 
بار چهارم تعلیق ایران از وضعیت »اقدامات متقابل« 
را تمدید کرد؛ اما تمدید چهارم، با ۳ تمدید اولیه یک 
تفاوت اساسی دارد و اولتیماتوم پایانی گروه ویژه اقدام 
مالی به حساب می آید. اگر تصمیمات الزم در داخل 
کشور تا نشســت بعدی )انتهای خرداد ۹۸( اتخاذ 
نشود، نظام بانکی و مالی ایران به طور خودبه خود با 
اقدامات متقابل FATF مواجه خواهند شد. مهم ترین 
پیام بیانیه جدید FATF این است که اصالح قوانین 
و مقررات و همچنین اجرای آنها، باید کامال مطابق 
با توصیه های FATF باشد و در غیر این صورت، مورد 

قبول این نهاد بین الدولی نیســت. به عبارت دیگر، 
ادعای برخی مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس 
مبنی بر اینکه اجــرای توصیه های FATF، می تواند 
مطابق با اقتضائات داخلی باشــد، از اساس نادرست 
اســت. اقدامات متقابل گروه FATF به معنی پایان 
فعالیت شعب خارجی بانک های ایرانی و قطع روابط 
کارگزاری است که در شرایط تحریمی، از ملزومات 
دور زدن تحریم ها به حساب می آیند. آنچه در مورد 
تصویب لوایح بیش از هر چیزی به چشم می آید این 
اســت که هیچ کس در مورد آینده تصویب و یا عدم 
تصویب آن نظر قطعی نمی تواند بدهد. چالش ابهام 

در مورد آینده FATF حتی در سخنان برخی از چهره 
های شاخص مجمع نیز به چشــم می آید. محسن 
رضایی طی روزهای اخیر از سواالت و ابهامات زیادی 
که درباره توصیه های  FATF وجود دارد سخن گفت 
و تاکید کرد از دولت انتظار می رود با دیپلماسی قوی، 
کشور را از فرو غلتیدن در باتالقی جدید باز دارد. وی 
تاکید کرد: طی دو ماه گذشــته به جای بحث فنی 
و استدالل، فشــارهای سیاسی و رســانه ای زیادی 
به مجمع تشــخیص مصلحت وارد کردند تا تصمیم 
عجوالنه ای گرفته شــود. مرتب گفته می شــد آخر 
بهمن ما را در لیست سیاه قرار می دهند.در حالی که 

 FATF  سواالت و ابهامات زیادی درباره توصیه های
وجود دارد، از دولت انتظار می رود با دیپلماسی قوی، 
کشور را از فرو غلتیدن در باتالقی جدید باز دارد. وقتی 
می توان با کوشــش برای رفع ابهام و ایجاد شفافیت 
پیش رفت، این حجم از فشار تهدید و اولتیماتوم چه 
هدفی را دنبال می کند؟ دیروز اما ظریف جواب این 
دست انتقادات را داد. وی گفت: دوستان نگاه کنند 
و درباره FATF بر اســاس واقعیات تصمیم بگیرند، 
تا حاال می گفتند اتفاقی نمی افتد حاال دارند شرایط 
را می بینند. در عین حال هــر تصمیمی هم بگیرند 
ما تبعیت می کنیم، اما بدانند )تصمیمات شان( چه 
 FATF آثاری دارد. ظریف در پاســخ به اینکه به نظر
تهدید کرده که این مهلت آخر است که به ایران داده 
می شود؟ گفت: تهدید یا هرچیز دیگر. دو سالی که 
ما توافق کرده بودیم تمام شــده است. االن هم آنها 
یک چیزی گفتند، ما به حرف آنها کاری نداریم، ما به 

ارتباطات کشور خودمان کار داریم.
مجمع در حالی برای دو هفته جلسات خود را تعطیل 
کرده اســت که حاال همه نگاه ها به نشســت  آینده 
مجمع تشخیص مصلحت نظام دوخته شده تا درباره 
اختالف مجلس و شــورای نگهبان درباره دو الیحه 
سرنوشت ساز تصمیم بگیرد. هر چند همه موافقان 
و مخالفان در یک نکته اتفاق نظــر دارند و آن اینکه  
نمی توان گفت با تصویب این لوایح یک گشایش بزرگ 
در حوزه اقتصاد پیش می آید؛ اما طرفداران  معتقدند 
اگر تصویب نشــود، اوضاع حتما بدتر خواهد شد و 
پیش بینی بدتر شدن اوضاع هم کار دشواری نیست. 

جمع آوری ۵۰۰ هزار امضا برای 
جلوگیری از بازگشت عناصر 

داعش به انگلیس
مردم انگلیس با جمــع آوری نزدیک به ۵۰۰ هزار 
امضا خواســتار جلوگیری از بازگشت عناصر گروه 
تروریستی داعش به این کشــور شدند. این طومار 
پس از آن منتشــر شد که شــمیمه بیگم، عروس 
داعشی و یکی از سه دختر دبیرستانی که فرار آن ها 
از لندن و پیوستن به داعش در سال ۲۰۱۵ خبرساز 
شد، از دولت انگلیس تقاضای بازگشت کرد. در حال 
حاضر، بیش از ۴۶۵ هــزار و ۵۵۰ نفر این طومار را 
امضا کرده انــد. طبق قوانین انگلیــس که از زمان 
دولت دیوید کامرون، نخست وزیر پیشین این کشور 
در سال ۲۰۱۱ باقی مانده اســت، پارلمان باید به 
طومار هایی با بیش از ۱۰۰ هزار امضا ترتیب اثر دهد.

 تلفات غیرنظامیان
 در افغانستان رکورد زد

سازمان ملل در گزارش ساالنه خود اعالم کرد در 
سال گذشــته میالدی ۱۰ هزار و ۹۹۳ غیرنظامی 
افغانستانی کشته یا زخمی شدند. سازمان ملل در 
گزارش ســاالنه خود اعالم کرد تلفات غیرنظامیان 
افغانستانی در سال گذشــته میالدی )۲۰۱۸( به 
باالترین میزان در ۹ سال گذشته رسید و در این سال 
۱۰ هزار و ۹۹۳ غیرنظامی کشته یا زخمی شدند. در 
این گزارش آمده است که این میزان از سال ۲۰۰۹ 
که سازمان ملل آمار ساالنه اعالم می کند باالتر بوده 

و رکورد جدیدی را ثبت کرده است. 

انتصاب اولین سفیر زن سعودی 
پادشاه ســعودی طی فرامین پادشــاهی، سفیر 
عربستان ســعودی در آمریکا را به عنوان معاون 
وزیر دفاع و دختر رییس پیشین سازمان اطالعات 
را به عنوان ســفیر جدید این کشور در واشنگتن 
منصوب کرد. پادشاه سعودی همچنین در حکمی 
دیگر، شاهزاده »ریما« دختر »بندر بن سلطان بن 
عبدالعزیز آل ســعود« را به عنوان سفیر عربستان 
در ایــاالت متحده- با رتبه وزیــر- منصوب کرد. 
او نخستین زن سعودی اســت که به این سمت 
منصوب شده است. بسیاری از ناظران پیش بینی 
می کنند که این تغییرات در کابینه می تواند ابعادی 
سیاسی داشته باشــد که از آن جمله، دور کردن 
خالد بن سلمان از واشــنگتن از ترس مواخذه در 
قضیه ترور خاشقجی است، چرا که این شاهزاده 
با این مقتول قبل از سفر به ترکیه، دیدار کرده بود. 

فرار سربازان ونزوئال به ترکیه
به گزارش اسپوتنیک با استناد به یادداشت گوایدو 
در توییتر، تعــدادی از کارمندان دولــت مادورو، 
کشــور را ترک و به ترکیه فرار کــرده اند.گوایدو 
نوشت:»نیکوالس مادورو فقط قتل و کشتار در ایالت 
»بولیوار« و سربازانی که او را برسمیت نمی شناسند، 
انجام می دهد. کارمندان عالی رتبه یا اقدامات او را 
محکوم می کنند و یا به ترکیه فرار کرده اند«.چندی 
پیش، نیکــوالس مادورو، رییس جمهــور ونزوئال 
اعالم کرد که مرز زمینی با برزیل قبل از آغاز تحویل 
کمک های بشردوستانه در ۲۳ فوریه به طور کامل 

بسته می شود.

احتمال حضور پسر بزرگ 
ترامپ در انتخابات

دونالد ترامپ جونیور، پسر بزرگ رییس جمهور 
آمریکا با انتشار مطلبی در فضای مجازی، احتمال 
کاندیداتوری اش برای انتخابات ریاست جمهوری 
۲۰۲۴ این کشور را مطرح کرده است.پسر بزرگ 
رییس جمهور آمریکا در این پســت اظهار نظر 
بیشتری از جانب خودش ارائه نکرد. با این حال 
این این اقدام او باعث تشدید گمانه زنی در مورد 
 برنامه ریزی اش بــرای دنبالــه روی از پدر خود
  بــرای ورود بــه عرصــه سیاســت آمریــکا

 شده است.

پرتگاه سقوط
 استیضاح وزیر صمت

 کلید خورد
نایب رییس کمیســیون اصل ۹۰ گفت: 
درحال تدوین طرح استیضاح وزیر صمت 
به دلیل تخلفات خودروسازان در تحویل 

خودرو هستیم. 
محمدرضا امیرحســنخانی، با اشــاره به 
کلیــد خــوردن طــرح اســتیضاح وزیر 
صمت در مجلس، گفت: طرح اســتیضاح 
رحمانی، وزیر صنعت، معــدن و تجارت 
در حال تدوین اســت و پس از آن اقدام 
بــه جمــع آوری امضــا از نماینــدگان 
می کنیم. وی با اشــاره به انتقادات وارده 
به خودروســازان در تحویل خــودرو به 
مشــتریان، افزود: دلیل اصلی استیضاح 
رحمانــی، تخلفــات خودروســازان در 
قراردادهایشــان برای تحویل خودرو به 

مشتریان است.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه:
 نفوذ به سیستم پهپادها پاسخی 

به پررویی آمریکایی ها بود
فرمانده نیروی هوافضای ســپاه با اشــاره 
به نفوذ به سیســتم پهپادهای آمریکایی 
توسط ســپاه، گفت: ما این کار را کردیم تا 
به آنها بگوییم نه تنها نتوانستید به اهداف 
خود برســید بلکه ما به سیستم های شما 
نفوذ هــم کرده ایم و این جــواب پررویی 

آمریکایی ها بود.
 امیرعلی حاجــی زاده گفــت: زمانی که 
آمریکایی ها بــه عراق آمدنــد گفتند این 
جنــگ طوالنی خواهد شــد؛ امــا همت 
سپاه پاســداران با محوریت نیروی قدس 
موجب شــد مدت زمان ایــن جنگ به ۳ 
سال کاهش یابد. فرمانده نیروی هوافضای 
ســپاه همچنین گفت: بارها اعالم کردیم 
در هر بخشی که مشکل و وابستگی وجود 
دارد آمادگی کمــک داریم و همانگونه که 
 موشــک تماما ایرانی تولید شــده است، 
 می توانیــم تصمیــم بگیریــم پلتفــرم
  ایرانی بــرای خــودرو طراحــی کنیم و

 به فرانســه و کشــورهای دیگــر اروپایی 
وابستگی نداشته  باشیم.

 رد همکاری ایران
 با روسیه و ترکیه در سوریه

وزیر خارجه روسیه طی سخنانی مشارکت 
پلیس نظامی این کشور برای ایجاد منطقه 
عاری از ســالح در مرز ســوریه و ترکیه را 

بعید ندانست.
 وی همچنین تاکید کرد، هیچ طرحی برای 
عملیات نظامی مشترک بین روسیه، ترکیه 
و ایران در خاک سوریه وجود ندارد. این در 
حالی اســت که رجب طیب اردوغان قبال 
از احتمال چنین عملیاتی در سوریه خبر 
داده بود. وی افزود: ما تجربه هایی در زمینه 
توافقنامه هــای زمینی دربــاره آتش بس، 
در نظــر گرفتن اقدامــات امنیتی و ایجاد 
 مناطق کاهش تنش داریم که با مشارکت 
 پلیــس نظامی روســیه انجام می شــوند

  و احتمــال این موضــوع دربــاره ایجاد 
منطقه مذکــور )میان ترکیه و روســیه( 

وجود دارد.
الوروف ادامــه داد: هیچ گونه گفت وگویی 
میان روسیه و ترکیه درباره گروه های کرد 
سوری که تروریســت خوانده می شوند، 
وجود ندارد.وزیر خارجه روســیه در ادامه 
گفت وگوی خود تصریح کرد: ما هیچ طرح 
و برنامه ای بــرای انجام عملیــات نظامی 
مشــترک بین ایران، روســیه و ترکیه در 

خاک سوریه نداریم.

علیرضا بیگی 
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس:

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان والیی 
اظهار کــرد: با رویکــرد انقالبی می تــوان نظام را 
از بن بســت ها عبور داد و هرگونه انفعــال و کوتاه 
آمدن در مواضع انقالبی، خســران زیادی به همراه 
خواهد داشــت. حمیدرضا فوالدگر گفت: بار اداره 
کشور در سال های آینده روی دوش جوانان است 
زیرا جوانان پراســتعداد و با انگیزه هســتند. وی 
ادامه داد: ممکن اســت پایمردی بر مواضع انقالب 
هزینه هایی داشته باشد اما مصالحه، سازش و زیر 
پا گذاشتن آرمان های انقالب هزینه های بیشتری 
خواهد داشــت. فوالدگر تصریح کرد: کشورهایی 
که در سال های اخیر خود را به آمریکا گره زده اند، 
شرایط وخیم تری پیدا کرده اند، مثل مصر و برخی 

کشورهای آفریقایی و آمریکای التین. 
وی تاکید کرد: کشورهایی که در اقتصاد خود موفق 
شده اند به خاطر وابستگی به آمریکا نبوده، بلکه به 
خاطر تکیه بر توانمندی های داخلی و کار و تالش 

بوده است.

راه خروج ازبن بست ها 
سازش کاری نیست

نماینده مجلس:

کافه سیاست

عکس  روز 

کیــم جونــگ اون، رهبر کره 
شمالی که قرار است تا چند روز 
دیگر در ویتنام با دونالد ترامپ، 
رییس جمهور آمریکا دیدار کند، 
پیونگ یانگ را با قطار به مقصد 

هانوی ترک کرده است.

شیشه عمر دولت  در گرو برجام است

پیشنهاد سردبیر:

عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای 
اسالمی گفت: دولت شیشــه عمرش را در گرو 
برجام و FATF می داند؛ اما باید بداند که مردم 
از عملکرد آنان شاکی هســتند. احمد علیرضا 
بیگی گفت: دولت از گذشته و زمانی که قرار بود 
مذاکرات برجام هم انجام شود، رونق کسب و کار 
مردم و زندگی آنان را در گرو تصویب برجام می 
دانســت و وانمود می کرد که اگر برجام تصویب 
شود مشکالت کشور حل می شود؛ اما در غیر این 
صورت مشکالت بیشــتر می شود که باید امروز 
پاســخگوی آن وعده های خود باشند چرا که با 
برجام، گشــایش های مورد نظر دولت رخ نداد. 
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس تصریح 
کرد: با توجه به اینکه برجام نتایج درخوری برای 
کشور نداشت، دولت دیگر نمی تواند مصرانه و با 
 FATF جرأت بیان کند که تصویب لوایحی چون

باعث رونق وضعیت کشور می شود.

 شیشه عمر دولت
 در گرو برجام است

علی شمخانی
دبیر شورایعالی امنیت ملی ایران:

معاون پارلمانی رییس جمهور گفت: می خواهیم با دنیا 
کار کنیم و FATF از لوازم این کار اســت. دولت تمام 
تالش خود را براساس منطق کارشناسی برای الحاق و 
تصویب لوایح چهارگانه به کار گرفت و همچنان از کلیه 
ظرفیت های قانونی خود اســتفاده می کند تا پروسه 
قانون گذاری دو الیحه پالرمو و »سی اف تی« تکمیل 
شــود. این دو الیحه هم اکنون در مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام در دست بررسی هستند؛ اما زمان تعیین 
تکلیف آنها مشخص نیست. به طور مشخص، مجمع 
۳ جلسه فشرده بررســی پالرمو را در دستور کار خود 
قرار داد؛ اما حجم نظرات و دیدگاه ها به قدری بود که 
زمان به جمع بندی مباحث و رای گیری نهایی نرسید.

حسینعلی امیری درباره تمدید تعلیق ایران از لیست 
سیاه گروه ویژه اقدام مالی گفت: ارتباط با موسسات 
مالی، بانک ها و بنگاه های اقتصادی جهان برای ایران 
خیلی مهم است. رهبر معظم انقالب تاکید دارند که 
به جز رژیم صهیونیستی و آمریکا با شرق و غرب دنیا 

مراودات و همکاری داشته باشیم.

 دولت از کلیه ظرفیت های 
قانونی استفاده می کند

معاون پارلمانی رییس جمهور:

دبیر شــورایعالی امنیت ملی ایران درباره پاسخ 
به حمالت رژیم صهیونیستی در سوریه گفت: 
این کار بــا همکاری ارتش ســوریه و مجموعه 
هم پیمانان در این کشور انجام شده و به زودی 
شاهد تحول مهمی در زمینه ارتقای بازدارندگی 
مقاومت در ســوریه خواهیم بود. دریابان علی 
شمخانی اظهار داشت: ما به بیش از ۹۰ درصد 
اهداف خود در سوریه رســیده ایم. لذا حمالت 
ایذایی اسراییل، تاثیر راهبردی نداشته و مقاومت 
کار خود را پیش برده اســت. ضمــن این که با 
وجود تبلیغاتی که در خصوص اشراف اطالعاتی 
اسراییل در ســوریه می شــود و موفقیت ۹۰ 
درصدی ما نشان می دهد، صهیونیست ها اشراف 
اطالعاتی ادعایی را هــم ندارند. در یک مورد به 
طمع حمله به انبار موشک، انبار قالی لوله شده 
را هدف قرار دادند کــه از نظر نظامی افتضاحی 

نابخشودنی است.

به 9۰درصد اهداف مان 
در سوریه رسیده ایم

پیشخوان

بین الملل

 نماینده مردم مشهد و کالت ، در تشریح جزئیات طرح پیشنهادی اش 
با عنوان مشارکت مستقیم مردم در امر قانون گذاری،گفت: چارچوب 
قانون گذاری هر کشور در قانون اساسی مشخص شده  و در ایران هم 
در اصل ۵۶ و ۶ قانون اساسی اداره امور کشور بر مبنای آرای عمومی 
دانسته شده اســت، کما اینکه این مهم در انتخابات مجلس شورای 
اســالمی، مجلس خبرگان رهبری، ریاســت جمهوری، شوراهای 

اسالمی شهر و روستا و همه پرســی قانون اساسی مشهود است که 
به دو شیوه مســتقیم و غیر مســتقیم صورت می گیرد. رضا شیران 
خراسانی افزود: شیوه غیرمستقیم مشــارکت مردمی در انتخابات 
مجلس شورای اسالمی بوده و مستقیم در همه پرسی قانون اساسی به 
کار گرفته می شود که در اصل ۵۹ و ۱77 دیده شده است، اما امروزه 
در جهان مرسوم است، شیوه نیمه مستقیم در جهت مشارکت بیشتر 

شهروندان در امر قانون گذاری استفاده می شــود که در بسیاری از 
کشورها اجرا شده است؛ بنابراین در این راستا با در نظر گرفتن شرایط 
و اصول قانون گذاری این طرح را آماده کردیم. وی یادآور شد: جزئیات 
این طرح به این صورت است که یک سامانه در مجلس ایجاد شود و 
مراجعی اعم از احزاب سیاسی دارای مجوز، انجمن ها و سازمان های 

مردم نهاد و... می توانند در این سامانه طرح های خود را قرار دهند.

 نماینده مردم مشهد و کالت مطرح کرد:
طرح جدید نمایندگان مجلس برای مشارکت مردم در قانون گذاری

  سیگنال های  رد FATF  از مجمع شنیده می شود؛

راه های قانونی پولشویی

بنزین بدون سهمیه بندی 
ثروتمندان بدون یارانه 

یارانه 740 هزار تومانی

راز نرمش اف.ای.تی.اف

انتقاد »منتظری« نسبت به عملکرد جهرمی
حجت االسالم و المسلمین منتظری بیان کرد: آمار واصله  طی  ۱۰ ماهه گذشته نشان می دهد که بستر 
جرائم فضای مجازی و جرائم رایانه ای نسبت به سال گذشته ۱۴۰ درصد افزایش داشته است. دادستان 
کل کشــور با اشــاره به اینکه بنابر آمار ده ماهه واصله، کالهبرداری های رایانه ای با ۳۰۰ درصد رشــد، 
بیشترین جرم را در کشور رقم می زنند، گفت: این آمار هشدار به مسئوالن است؛ چه کسی مسئول این 
موارد است؟وی ادامه داد: برخی مسئوالنی که مدیریت فضای مجازی را در اختیار دارند، در اجرای دستور 
صریح و موکد رهبری مقابله می کنند. وی ادامه داد: خطاب من به شــخص وزیر ارتباطات است و باید 
جوابگو باشد که برای پاک سازی فضای مجازی همکاری نکرده اند و مصوبات را اجرا نمی کنند. دادستان 
کل کشور با اشاره به اینکه با الفاظ بازی کردن هیچ گاه کارگذار نخواهد بود ،گفت: ما تالش می کنیم، اما 

جور دیگری عمل کرده و در مقابل فرمایش و دستور اکید رهبری مقابله می کنند.

پیام تبریک رییس جمهور آلمان به روحانی، جنجال به پا کرد
دفتر »فرانک والتر اشتاین مایر« رییس جمهوری آلمان در پاسخ به برخی انتقادها از اقدام وی در ارسال پیام تبریک 
به همتای ایرانی خود به مناسبت سالروز پیروزی انقالب اسالمی، این اقدام را امری کامال مرسوم در مناسبات خارجی 
برلین دانست.د فتر ریاست جمهوری آلمان به انتقاد برخی رسانه های این کشور از اقدام »اشتاین مایر« در ارسال 
پیام تبریک به ایران پاسخ داد. به نوشته نشریه اشترن ؛ بر این اساس رییس جمهور آلمان به مناسبت چهلمین سالروز 
پیروزی انقالب اسالمی در پیامی به »حسن روحانی« همتای ایرانی اش تبریک گفت و در مورد بهبود مسائل داخلی 
ایران ابراز امیدواری کرده بود. این در حالی است که نشریه هایی مانند »بیلد« و »تاگس اشپیگل« ضمن انتقاد از 
این کار مدعی شده بودند که اشتاین مایر نباید به دولت ایران به خاطر این اتفاق تبریک می گفته است. در پی انتشار 
متن این پیام تبریک در برخی رسانه های آلمانی، شماری از فعاالن حقوق بشر و نمایندگان بوندستاگ نیز در گفت 

وگو با رسانه های آلمانی ادعاهای ضدایرانی مشابهی را تکرار کرده و اقدام اشتاین مایر را به باد انتقاد گرفتند.

چهره ها

علیرضا کریمیان

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2645 | February  25,  2019  | 8 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



 آغاز طرح تشدید بازرسی
 بر عرضه مواد غذایی در استان

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

افزایش تمکین مالیاتی 
در اکثر کشورها، بخش عمده ای از منابع دولت، 
از طریق اخذ مالیات تامین می شــود؛ ضمن 
اینکه ســهم مالیات از کل درآمدهای عمومی 
در میان کشورها، متفاوت بوده و تعیین میزان 
آن ارتباط مستقیمی با سطح توسعه و ساختار 
فرهنگی و اقتصادی آنها دارد. گسترش تعهدات 
دولــت در عرصه های اقتصــادی و اجتماعی، 
هزینه های دولت را با روندی افزایشی مواجه 
ســاخته اســت و تامین چنیــن هزینه هایی 
منابع درآمدی مطمئن را مــی طلبد. یکی از 
مهم ترین و اصولی ترین راه های تحقق اهداف 
درآمدی دولت تالش در جهت افزایش تمکین 
مالیاتی است. تمکین مالیاتی به معنی پایبندی 
داوطلبانه به متن و روح قانون اســت. تمکین 
کامل مالیاتــی از جمله اهداف مهمی اســت 
که تمامی سیســتم های مالیاتی در راستای 
دستیابی به آن هستند و در واقع می توان گفت 
که درجه تمکین مالیاتی در هر کشوری معیار 
 ســنجش کارایی سیســتم مالیاتی آن کشور

 است.
افزایش خوداظهاری مالیاتی

امــروزه مالیات به عنــوان یکــی از بهترین و 
آســان ترین راه های تامین درآمــد دولت، به 
خصوص تامین هزینه های جاری مورد توجه 
است. بررسی ترکیب درآمدهای دولت، بیانگر 
این امر اســت که درآمد مالیاتی در مقایســه 
با ســایر منابع درآمدی دولت در مقایســه با 
درآمدهای نفتی، پایین اســت. همچنین در 
مقایســه با تولید ناخالص داخلی نیز در سطح 
پایینی قرار دارد. به منظــور افزایش این نوع 
درآمد، شناخت مشکالت نظام مالیاتی و رفع 
آنها ضروری اســت. به رغم همه آثار و تبعات 
مثبت مالیات بر اقتصــاد جامعه، همواره وضع 
و اخذ آن در سطح جامعه با تنش هایی همراه 
 بوده که وصول مالیــات را با مشــکل مواجه 

می کند. 

سخنگوي شركت آبفای استان خبر داد:
كاهش سرانه مصرف آب 

اصفهان به ١٤٤ لیتر در شبانه روز
ســخنگوي شــرکت آب و فاضالب اصفهان از 
کاهش مصرف ســرانه آب در اســتان خبر داد و 
گفت: سال گذشته سرانه مصرف آب خانگی در 
استان اصفهان حدود 154 لیتر در شبانه روز بود، 
در حالي که این رقم در ده ماهه امسال به کمتر 
از 144 لیتر در شبانه روز کاهش یافت. اکبر بنی 
طبا ارتقای ســواد آبی را یکی از راه های مصرف 
صحیح آب برشمرد و افزود: در سال گذشته آبی، 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان برای تامین 
آب شرب مردم با کمبود 3 هزار لیتر آب در ثانیه 
مواجه بود؛ اما با اجــرای برنامه های فرهنگی در 
سطوح مختلف موفق به کاهش مصرف سرانه آب 
شدیم که این امر تاثیر باالیي در تامین پایدار آب 
شرب مشترکان در فصل تابستان داشت و در واقع 

بیانگر ارتقای سواد آبی مردم است.

در آستانه نوروز۹۸ صورت گرفت؛
 آغاز طرح تشدید بازرسی

 بر عرضه مواد غذایی در استان
طرح تشدید بازرسی مرکز بهداشت استان اصفهان 
بر عرضه مواد غذایی استان آغاز شد. مدیر بهداشت 
محیط مرکز بهداشــت اســتان اصفهان گفت: در 
آســتانه فرارســیدن نوروز98 و به منظور ارتقای 
سالمت شهروندان و گردشگران طرح تشدید نظارت 
بر واحدهای عرضه مواد غذایی شامل رستوران ها، 
مراکز اقامتی، سوپر مارکت ها و  شیرینی فروشی ها 
آغاز شد. حسین صفاری از همکاری بیش از 60گروه 
دو نفره بازرسی در اجرای این طرح خبر داد و افزود: 
این نظارت ها تا 15فروردین98 از ســاعت 8تا23 
در اســتان ادامه دارد. وی همچنین به شهروندان 
توصیه کرد: در صورت مشاهد ه تخلف واحد های 
غذایی این اســتان می توانند موضوع را به سامانه 
190)رسیدگی به شکایات بهداشتی( اطالع دهند. 

معاون آبخیزداری منابع طبیعی اصفهان:
 نباید بر رودخانه دائمی

 سد آبخیزداری ایجاد كرد
معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی اســتان 
اصفهان گفت: ساخت بند یا سد آبخیزداری خالف 
قانون نیست زیرا برای آن ها مصوبه وجود دارد؛ اما 
بر اســاس قانون نباید بر رودخانه دائمی سد ایجاد 
کرد. اگر کسی بر رودخانه زاینده رود سد آبخیزداری 
پیدا کرد، تخریبش کند. ابوطالب امینی با اشــاره 
به اینکه طرح های آبخیزداری بر حدود یک درصد 
حوضه آبریز زاینده رود احداث شــده است، اظهار 
کرد: پروژه های آبخیزداری در مراتع با هدف کنترل 
سیالب و در مســیر آبراهه های درجه چهار و پنج 
احداث شده است.وی افزود: آمار دقیقی از تعداد این 
سدها در حال حاضر وجود ندارد، با این حال وجود 
بیش از 600 سد آبخیزداری در باالدست رودخانه 
که از سوی مشاوران به صنف کشاورزان اعالم شده 
نیز از طرف ما تایید نمی شــود. معاون آبخیزداری 
اداره کل منابع طبیعی اســتان اصفهان گفت: این 
سدها و سازه ها گابیونی و دارای دو تا سه متر ارتفاع 
است؛ سازه های گابیونی، بندهای رسوب گیر خارج 
از رودخانه است که آب را ذخیره نمی کند امارسوب 

آن را گرفته و سپس رها می کند.

بحث واردات کاالها با ارز دولتی موسوم به ارز 4200 
تومانی چالشی است که از ابتدای امسال با حرکت 
دولت در جهت تک نرخی کردن ارز همواره محل 
مناقشه بوده است. در روزهایی که تولیدکنندگان 
از عدم توان واردات کاالهای مــورد نیاز خود با ارز 
بازار آزاد و زمینگیر شدن واحد های تولیدی خود 
شکایت دارند همچنان بسیاری از کاالهای ممنوعه 
نه تنها وارد کشور شده اند بلکه در حرکتی تعجب 
برانگیز ارز دولتی هم دریافت کرده اند. مروری بر 
واردات کشــور در 9 ماهه نخست امسال به خوبی 
نشــان می دهد نه تنها عزمی برای ســر و سامان 
دادن به صادرات و واردات کشور وجود ندارد بلکه 
همچنان منابع کشور برای واردات با رانت کاالهای 

غیر ضروری در کشور رونق دارد.
واردات۱۰هزار تن فانوس، مژه مصنوعی و 

مالمین
طی روزهای گذشته شــهریار حیدری، مدیر کل 
امور مرزی وزارت کشــور اعالم کرد که یک هزار و 
سیصد و بیست و نه کاال در سال 9۷ ممنوع شده که 
طی جلسات مختلف در کارگروه ماده 12، بیست و 
چهارم بهمن ماه در دولت تصویب شد تا این اقالم 
آزاد شود. این کاالهای آزاد شده صد درصد معاف 
از حق ورودی هستند. در لیست ارائه شده از سوی 
هیئت دولت می توان کاالهایی مانند ســاندویچ 
ساز، یخ ساز، گل های مصنوعی، جلیقه نجات و... 
را یافت. هر چند این کاالها قرار است با ارز آزاد وارد 
شوند؛ اما در زمان ممنوعیت واردات نیز بسیاری از 
کاالها با ارز دولتی وارد می شده است. تیرماه سال 
9۷ دولت ثبت سفارش و واردات بیش از 1400 قلم 
کاال را ممنوع اعالم کرد؛ اما بررسی  آمارهای گمرک 
ایران نشان می دهد اغلب کاالهای ممنوع شده در 
ماه های اخیر وارد کشور شده و به قانون جدید بی 

توجه بوده اند.
 واردات 96 تنــی اره دســتی، واردات 1۷00 تنی 
ظروف مالمین، واردات 184 تنــی فانوس بادی، 
واردات ۷800 تنی شــامپو، واردات 149 تنی بیل 
و بلیچه و واردات نزدیک بــه 28 تنی کاله گیس و 
ریش و مژه مصنوعی تنها برخی از این اقالم است. 
براســاس آمارهای گمرک ایران، طــی 10ماهه 
سال 9۷ نزدیک به 28 تن کاله گیس، ریش و مژه 
مصنوعی با ارز 4200 تومانی وارد کشور شده است.

چین و تركیه همچنان پیشتاز واردات غیر 
ضروری ها

چین به عنوان پایه ثابت واردات به کشور همچنان 
پیشتاز است. وقتی پای کاالهای لوکس و بعضا غیر 
معقول هم در میان باشد نام برخی دیگر از شرکای 
اقتصادی مانند ترکیه و اندونــزی هم به میان می 
آید. براساس آمارهای گمرک ایران، طی 10ماهه 
سال 9۷ کاله گیس از چین، کره، ترکیه وارد کشور 

شده است. 
رشد چشمگیر واردات از ترکیه طی ماه های اخیر 
قابل توجه بوده است. بر اســاس اعالم آمار منتشر 
شده از سوی گمرک ترکیه با بیش از 2000 میلیون 
دالر، روســیه با بیش از 1000 میلیون دالر و پس 
از آن کشورهای عمان و پاکستان با رقمی کمتر از 
500 میلیون دالر پس از چین و امارات متحده عربی 

بیشترین صادرات به ایران را داشته اند.
وارد می كنیم چون توان رقابت نداریم

اولین سوالی که در مرور این آمار و ارقام عجیب به 
ذهن می رسد، این است که وزارت صنعت و معدن 

و تجارت و وزارت اقتصاد به عنوان متولیان نظارت 
بر بازار چرا اجازه این نوع از واردات به کشور را می 

دهند؟
 سوالی که پاسخ جالبی از ســوی یکی از متولیان 
وزارت صنعت به آن داده شده است. معاون صادراتی 
وزیر صنعت، معدن و تجارت و سرپرســت سازمان 
توسعه و تجارت اظهار کرد: آیا دولت باید به جای 
بخش خصوصی تصمیم بگیرد؟ به طور قطع دولت 
چارچوب کلی را تعیین می کند و امروز نزدیک به 
1300 قلــم کاال با ارز باال را بــرای واردات ممنوع 
کرده اســت و 100 قلم کاال به فهرست ممنوعیت 
اضافه شــده و بیش از 200 مورد از فهرست خارج 
 شــده اند و این موضوع متاثر از ارزبری این کاالها

 بوده است.
  محمدرضا مودودی بــا بیان اینکــه ارزبری 50 
میلیون دالر برای واردات مربا کجا به کار رفته است، 
تصریح کرد: به طور قطع تاکنــون در مغازه اعالم 
نکرده ایم که مربای خارجی می خواهیم، بنابراین 
ردیف واردات مربا مربوط به نوعی ژله خاص بوده که 

برای تولید شکالت استفاده شده است و در زمینه 
سنگ پا نیز باید بگویم بخش خصوصی از ارز خود 
برای واردات این محصول استفاده کرده و این سوال 
ایجاد می شود که ما هنوز در اقتصاد به این سطح از 

رقابت پذیری نرسیده ایم؟ 
این وضعیت در حالی است که دولت در هفته های 
اخیر طی مصوبه ای دســت صادرکنندگان کاال از 
کشــور را برای واردات باز گذاشته است. با تصمیم 
جدید دولت و توافقی که میان بانک مرکزی و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت انجام شد، صادرکنندگان 
می  توانند از این پس با اســتفاده از ارزهای حاصل 
از صادرات خود و به منظور رفع تعهد ارزی، بدون 
رعایت سقف ارزشی واردات و نیز سابقه واردکننده، 
اقدام بــه واردات اقالم اولویــت  دار کنند. هر چند 
دولت تکلیفــی برای تعیین کاالهــای اولویت دار 
مشخص نکرده است، ولی عدم شفافیتی که منجر 
به خارج شدن ارز برای واردات کاالهای مضحکی 
 مانند ریش مصنوعی و دسته بیل از کشور شده هم

 صورت نگرفته است.

سرمایه های برباد رفته
  لیستی مضحک از واردات كاالهای غیر ضروری با ارز دولتی منتشر شده است؛  

با در دست داشــتن نام كاربری 
و رمز عبور سامانه اینترنتی بام 
بانک ملی ایران، می توانید وارد 
همراه بام بانک ملی شــده و از 

خدمات آن استفاده كنید.
درصورتی كه تــا كنون ثبت نام 
نکرده اید، می توانید جهت ثبت 
نام به سامانه بام بانک ملی ایران 
  https://my.bmi.ir به آدرس

مراجعه فرمایید.

همراه بام ملی

شن مالی
معرفی اپلیکی

»آگهی مزایده فروش خودرو«
شماره مزایده: 1097003705000001 

با توجه به اینکه سازمان مدیریت برنامه ریزی استان اصفهان در نظر دارد تعداد 4 دستگاه خودرو با 
مشخصات ذیل:

۱- سمند ایکس 7 مشکی:                           مدل ۱3۸2                  2 دستگاه 
2- پراید جی تی ایکس صبا:                       مدل ۱3۸2                   2 دستگاه 

را از طریق مزایده به فروش برســاند. عالقمندان به شــركت در مزایده می توانند از روز یک شنبه 
مورخ ۱3۹7/۱2/۰5 جهت بازدید به محل این ســازمان واقع در اصفهان خیابان مشــتاق دوم بعد 
از پل شهرستان سازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان اصفهان مراجعه نمایند. متقاضیان جهت 
 شركت در مزایده باید صرفًا از طریق سامانه ستاد )ســامانه تداركات الکترونیکی دولت( به آدرس
 www.setadiran.ir  اقدام نمایند. الزم به ذكر است در صورتی كه پرداخت مبلغ ودیعه به صورت 
فیش واریز بانکی صورت پذیرد بایستی اصل فیش در ساعات اداری ) از ساعت ۸ صبح لغایت ۱4 بعد 
از ظهر( از تاریخ ۱3۹7/۱2/۰5 لغایت ۱3۹7/۱2/۱4 به واحد مالی سازمان به آدرس خیابان مشتاق دوم 

بعد از پل شهرستان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان تحویل گردد.

بازار

خمیردندان

Com�  خمیردندان فریس مد ل
plete 8 مقدار 120 گرم

 14,000
تومان

خمیر دندان سیگنا ل سری 
Gold مد ل White Now

 28,000
تومان

خمیر دندان اورا ل بی سری 
Gum And Enamel Repair

 38,500
تومان

م. الف: 3۹۱53۹

ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه كشور

سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان اصفهان

مرضیه محب رسول

با تمدید گواهینامه CARES صورت گرفت؛

ادامه صادرات محصوالت ذوب آهن اصفهان به اتحادیه اروپا
ممیزی خارجی مراقبتی گواهینامه  
CARES  جهت صادرات میلگرد 
تولیدی ذوب آهن اصفهان به اروپا 
و کشــورهای حوزه خلیج فارس 
جاری در این شــرکت با موفقیت 
انجام شــد.مهندس شیرین پرور، 
مدیرکیفیــت فراگیــر ذوب آهن 
اصفهان ضمن اعالم خبر فوق اظهار 

کرد: ممیزی دو روزه تمدید گواهینامه CARES طــی روزهای16 و1۷ بهمن ماه توسط سرممیز موسسه 
مذکور ودر مدیریت های مرتبط صورت گرفت که با توجه به مشاهده نشدن هیچ گونه عدم انطباق عمده ای، 
گواهینامه CARES تمدید اعتبار شد.  در جلسه اختتامیه این ممیزی که با حضور مهندس بهرامی، معاون منابع 
 CARES انسانی و امور اجتماعی و تعدادی از مدیران بخش های مرتبط شرکت برگزار شد،سرممیزموسسه
ضمن تشریح چگونگی ممیزی انجام شده در قسمت های مختلف شرکت ، تالش گسترده ذوب آهن اصفهان 
در جهت تحقق و ابقای شرایط استاندارد CARES  در این مجتمع صنعتی را قابل مالحظه دانست و یادآور 
شد که ممیزی مراقبتی گواهینامه CARES  در ذوب آهن اصفهان همانند دوره های قبلی با موفقیت انجام و 
گواهینامه مربوطه تمدید اعتبار می  شود .در این جلسه، مهندس بهرامی ضمن تشکر از کلیه همکاران در جهت 
انجام موفقیت آمیز این ممیزی ابراز امیدواری کرد که با ادامه تالش ها، تولید محصوالت مطابق بااستاندارد 
مذکور و با رعایت تمامی الزامات آن در ذوب آهن اصفهان استمرار داشته باشد .الزم به ذکر اســت که ذوب 

آهن اصفهان تنها دارنده گواهینامــه CARES در ایران است.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان با ارائه گزارش توجیهی افزایش سرمایه 
شرکت، توضیحات کاملی درخصوص روند افزایش سرمایه شرکت در سال های 
گذشته و همچنین منابع و مصارف عمده ســرمایه ای شرکت بیان کرد. در این 
مجمع که با حضور اکثریت ۷5 درصدی سهامداران رسمیت یافت، پس از انتخاب 
اعضای هیئت رییسه، مهندس عظیمیان، مدیرعامل شــرکت به عنوان رییس 
جلسه، خانم ســیفی نماینده سازمان خصوصی ســازی و آقای مولوی نماینده 
سازمان ایمیدرو به عنوان ناظر و طهمورث جوانبخت سرپرست معاونت اقتصادی و 
مالی شرکت به عنوان دبیر جلسه انتخاب شدند. در این مجمع مهندس عظیمیان 
با ارائه گزارش توجیهی افزایش ســرمایه شرکت، توضیحات کاملی درخصوص 
روند افزایش سرمایه شرکت در سال های گذشــته و همچنین منابع و مصارف 
عمده سرمایه ای شرکت بیان کرد. وی سرمایه شــرکت فوالد مبارکه اصفهان 
در زمان پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران در اســفندماه 1385 را مبلغ 15، 
800 میلیارد ریال اعالم و اضافه کرد: پس ازآن طی چهار مرحله، سرمایه فوالد 
مبارکه به ۷5/000 میلیارد ریال افزایش یافت. مدیرعامل فوالد مبارکه با تاکید 
بر این که میزان افزایش سرمایه جدید 55 هزار میلیارد ریال است، تصریح کرد: با 
احتساب افزایش سرمایه جدید، سرمایه شرکت به 130 هزار میلیارد ریال افزایش 
خواهد یافت و شرکت فوالد مبارکه در میان شــرکت های بزرگ پذیرفته شده 
در بورس در جایگاه اول قرار خواهد گرفت.تامین کل مبلغ افزایش ســرمایه از 
محل سود انباشته شــرکت یکی دیگر از موارد مطرح شده در این مجمع بود که 

مدیرعامل فوالد مبارکه ضمن اعالم این خبر اظهار داشت: افزایش سرمایه تا مبلغ 
تعیین شده در چهار حوزه عمده از قرار 36 درصد بابت تکمیل سرمایه در گردش 
جهت برنامه های آتی، بازیافت مخارج سرمایه های انجام شده به منظور تکمیل 
طرح های در دســت اجرا به میزان 34 درصد، بازیافت مخارج انجام شــده بابت 
تملک سرمایه گذاری های بلندمدت به میزان 16 درصد و 14 درصد هم مشارکت 

در افزایش سرمایه شرکت های فرعی و وابسته سرمایه گذاری خواهد شد.

فوالد مباركه، بزرگ ترین شركت بورس اوراق بهادار شد معاون سازمان جهاد كشاورزي استان:
امکان كشت بهاره كشاورزان 

اصفهان بسیار كم است
معاون بهبود تولیدات گیاهی ســازمان جهاد 
کشاورزی اســتان اصفهان گفت: تامین آب تا 
پایان فصل کشت گندم  برای کشاورزان شرق 
و غرب اصفهان امکان پذیــر خواهد بود. اصغر 
محسن زاده کرمانی با اشاره به اینکه حدود ۷0 
درصد اراضی شرق و درصد کمتری از زمین های 
زراعی غرب استان، زیر  کشــت قرار گرفتند، 
ادامه داد: ســطح زیر کشت در شــرق استان، 
طبق پیش بینی هــا و در غرب اســتان، کمتر 
از پیش بینی هــا بود، همچنیــن باغ های غرب 
اســتان نیز  تحت آبیاری زمستانی قرار گرفت. 
وي با اشاره به اینکه برای کشت بهاره به شدت 
با محدودیت تحویل آب روبه رو هستیم، تاکید 
کرد: امکان کشــت بهاره کشــاورزان اصفهان 
بســیار کم و به صورت محدود از اواخر اسفند 
امسال تا اواسط اردیبهشت سال 98 محصوالتی 

همچون سبزی و صیفی جات کشت می شود.
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کفش های هوشمند کاربران را به دردسر انداخت

پیشنهاد سردبیر:

رقابت غول ها برای ساخت تاشوها
دومینگوشیتاشوهمبهزودیمعرفیمیشود؛

غول های صنعتی تولید موبایل هوشــمند در جهان، ماه هاست به 
دنبال راهکارهای جذاب برای ترغیب مشتری ها به خرید برندهای 
تولیدی خود می گردند. مرزهای خالقیت در ســاخت گوشی های 
تلفن همراه از ساخت نازک ترین و سبک ترین تلفن همراه به سمت 
نوآوری هایی مانند تاشو بودن و شــفاف بودن گوشی ها پیش رفته 
است. عالوه بر سامســونگ که برای اولین بار در این زمینه پیشگام 
بود، هواوی نیز به عنوان یک رقیب بزرگ اعالم کرده اســت که به 

زودی مدل تاشوی گوشی خود را به بازار عرضه خواهد کرد.
 هواوی که مدت هاســت درصدد عرضه و ارائه یک گوشی هوشمند 
تاشو و انعطاف پذیر اســت، به نظر می رســد که می خواهد بعد از 
سامســونگ دومین شرکتی باشــد تا چنین محصولی را به نمایش 
می گذارد. عالوه بر برندهای معروف شــرکت های تازه کاری مانند 
شیائومی و اوپو هم اعالم کرده اند در حال ساخت گوشی های تاشو 
هستند. این شــرکت ها تالش دارند تا عالوه بر تفاوت های ظاهری 
تولیدات شــان، گوشــی های تاشــوی خود را ارزان تر از هواوی و 
سامســونگ به بازار ارائه دهند تا بتوانند بخشی از مشتریان با توان 
مالی پایین را در این بازار جذب کنند. ال جی، دیگر برندی است که 
قصد ورود به بازار گوشی های تاشو را دارد؛ ال جی یکی از بزرگ ترین 
تولیدکنندگان صفحه نمایش در دنیا بود و اصال عجیب نیســت اگر 
این شرکت قصد رقابت در بازار گوشــی های انعطاف پذیر را داشته 
باشد. LG پیش از این، نمایشــگرهای منعطف خود را نمایش داده 
بود و حاال سرگرم توســعه محصولی انعطاف پذیر است. به نظر می 
رسد در کنگره جهانی موبایل که به زودی برگزار خواهد شد، رقابت 
اصلی میان مدل های تاشو شــرکت های بزرگ باشد. گزارش های 
منتشر شده در وب سایت the verge حاکی از آن است که هواوی 
قصد دارد یکی از جدیدترین محصوالتش که گوشی هوشمند تاشو 

مجهز به صفحه نمایش انعطاف پذیر را در جریان نمایشــگاه کنگره 
جهانی موبایل MWC ۲۰۱۹رونمایی کنــد. همچنین گزارش ها 
 Mate( حاکی از آن است که این محصول که احتماال میت ایکس
X( نام دارد، قرار است به فناوری شبکه اینترنت ۵G نیز مجهز باشد 
و به کاربران این امکان را بدهد تا در صورت پشــتیبانی اپراتورهای 
مخابراتی مربوطه از نســل پنجم شــبکه اینترنت همراه، بتوانند از 
خدمات اینترنت پرسرعت و جدید آن بهره مند شوند. سامسونگ به 
عنوان رقیب جدی هواوی نیز که اخیرا از مدل گوشی هوشمند تاشو 

خود روی نمایی کرده است به باال رفتن فروش این گوشی 
ها و رقابت جدی با اپل بسیار امیدوار است. بسیاری از 

تحلیلگران و کارشناسان بر این باورند که گوشی 
تاشو و انعطاف پذیر سامســونگ می تواند 

یک تهدیــد جدی برای اپل به شــمار 
برود و آن را از رقیب دیرینه کره ای 

خود عقــب بینــدازد؛ چراکه 
نمایشــگرهای محصوالت 

 تــا شــو از نــوع اولــد
 ) OLED( است که 

در حال حاضر تنها 
در انحصار غول های 
تکنولوژی آسیایی 

همچون سامسونگ 
و ال جــی قــرار دارد و اپل 

هنوز برای تامین نمایشگرهای اولد 
موردنیاز خود برای گوشی های هوشمند 
به آنها ســفارش می دهــد؛ بنابراین این 
دســته از تحلیلگران پیش بینی کرده اند 

که در صورت اســتقبال کاربران و مشتریان 

از این محصول، اپل تا مدت ها نخواهد توانســت بــه تولید و تامین 
گوشی های تاشــوی مجهز به صفحه نمایش انعطاف پذیر اقدام کند 
و سامســونگ نیز می تواند توســعه این تکنولوژی را در اختیار اپل 
قرار ندهد و موجب افزایش وابســتگی اپل به خود شــود. البته این 
در حالی اســت که اخبار و گزارش های زیادی طی ماه های گذشته 
منتشر شده است که نشــان دهنده تالش اپل برای توسعه، طراحی 
و تولید گوشی های هوشمند مجهز به نمایشگر انعطاف پذیر و تاشو 
است؛ اما با این حال به نظر می رسد که اپل آخرین غول تکنولوژی 
و تولیدکننــده موبایلی خواهد بــود که وارد عرصه گوشــی های 
هوشمند تا شــو می شــود که البته برخالف ســایر گوشی های 
تاشویی که اطالعات آنها در فضای مجازی درز کرده است، 
 این محصول از اپل قرار اســت به جای افقی به صورت 

عمودی خم شود.

الههزینالدین

 چطور دست فیس بوک را
 از اطالعات خود کوتاه کنیم؟

فیس بوک که  طی ســال های اخیر به عنوان بزرگ ترین پلتفرم شبکه اجتماعی در 
جهان شناخته می شد، در طول یک سال گذشته به شــدت تحت تاثیر فشارهای 

سیاسی و همچنین نگرانی های امنیتی قرار گرفته است. 
همچنین رسوایی بزرگی دامان این شبکه بزرگ اجتماعی را در اوایل سال گذشته 
میالدی گرفته که موجب از دســت رفتن محبوبیت و همچنین نارضایتی و ترک 
کاربران ناراضی و معترض از فیس بوک شــد.حاال کارشناســان به کاربران توصیه 
کرده اند که به منظور در امان ماندن از دسترســی و نفــوذ فیس بوک به اطالعات 
و حریم شــخصی خود، قادر خواهنــد بود با تغییــر دادن تنظیمات اپلیکیشــن 
فیس بوک در گوشــی خود، دســتگاه را از گزندهــای ســایبری احتمالی مصون 
بدارند و امنیت آن را به میــزان قابل توجهی باال ببرند.برای این کار، کافی اســت 
کاربران به قســمت تنظیمات )Settings( اپلیکیشــن فیس بوک مراجعه کرده 
 Privacy Shortcuts ضربــه زده و Settings & Privacy و  روی گزینــه
 Manage your location را انتخاب کننــد. در این بخش، باید بــا انتخــاب
settings وارد تنظیمــات مربوط به موقعیت جغرافیایی گوشــی خود شــوند 
 و گزینــه Background Location را روی گزینــه OFF گذاشــته و آن را 

غیرفعال کنند.

رقابتعکاسینشنالجئوگرافیکبهبهانه۱۰۰میلیونیشدن؛
 ایرانی ها اجازه شرکت ندارند

اکانت اینستاگرام نشنال جئوگرافیک )Natgeo@( حاال ۱۰۰ میلیون نفر فالوور دارد و 
به همین مناسبت این وبسایت تصمیم گرفته که یک رقابت عکاسی راه بیندازد؛ اما ایرانی 
ها اجازه حضور در آن را ندارند.اکانت اینستاگرام نشنال جئوگرافیک ترکیبی از تصاویر را 
پیش روی مخاطبانش قرار می دهد که توسط عکاسان ۱۳۵ مجله معتبر دنیا تهیه شده و 
محتوایی که در آن به اشتراک گذاشته می شود، حامیان مالی فراوانی دارند. طبق گزارش 
نشریه Adweek درآمد این برند از تبلیغات در شــبکه های اجتماعی در سال ۲۰۱۸ 
حدود ۸۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته ا ست. نشنال جئوگرافیک در پستی 
اختصاصی که به بهانه صد میلیونی شــدن فالوور اینستاگرامش منتشر کرده اعالم  کرد 
که تصاویر پست شده در این اکانت بالغ بر چهار میلیارد الیک و ۲۰ میلیون کامنت گرفته 
اند.این نشریه همچنین به بهانه صد میلیونی شدن فالوورهای اینستاگرامش از عکاسان 
و افراد تاثیرگذار در فضای مجازی خواسته یک رقابت عکاسی را برای آن تبلیغ کنند که 
جایزه اصلی آن سفر به تانزانیا خواهد بود. عالقه مندان به حضور در این رویداد صرفا کافی 
است عکس مورد نظرشان را با هشتگ Natgeo100contest@ در صفحه مجازی 
خود پست کنند و چنانچه جزو برنده ها باشند، نشنال جئوگرافیک آن عکس را در فید 
اصلی خود با مخاطبانش به اشتراک خواهد گذاشت. با این حال اما همانطور که در ابتدا 
اشاره کردیم طبق شرایط شهروندان ایران، کوبا، سودان، کره شمالی، سوریه و کشورهایی 

که با تحریم های دولت آمریکا رو به رو هستند، نمی توانند در این مسابقه شرکت کنند.

 تولید کارت گرافیک های قدرتمند ارزان 
توسط »ایسوس«

شــرکت ایســوس از عرضه چند کارت گرافیک قدرتمنــد برای عالقه منــدان به اجرای 
بازی های رایانه ای پیشرفته و سنگین با همکاری شــرکت جی فورس خبر داده است. این 
کارت هــای گرافیــک، ROG Strix، ASUS Dual،  TUF Gaming و فونیکس نام 
دارند. ایســوس این کارت های گرافیک را دارای توان پردازش باال و در عین حال با قیمت 
مناســب توصیف کرده اســت.کارت های گرافیک مذکور با نمایشــگرهایی با دقت های 
۱۰۸۰ پیکسل و ۱۴۴۰ پیکســل ســازگاری دارند و مدل ROG Strix با ۶گیگابایت رم 
GDDR۶ دارای یک سیســتم خنک کننده قدرتمند برای پایین نگاه داشتن همیشگی 
 دمای رایانه اســت. فناوری Auto-Extreme نیز موجب افزایــش عمر کارت گرافیک

کارت گرافیک قبلی عمــر و ماندگاری  می شود.TUF Gaming نسبت به 
بیشــتری دارد و در آن هــم از 

 Auto-Extreme فنــاوری
استفاده شده است. دو مدل 
دوآل و فونیکس هم به ترتیب 

از فنــاوری ضدغبار و کارآیی 
خاصی در شرایط دشوار آب و هوایی 

برخوردارند.

کفش های هوشمند کاربران را به دردسر انداخت
»نایک« با عدم کنترل دقیق اپلیکیشــن اندرویدی کفش هوشمند خود باعث شده تا این 
کفش های هوشمند برای برخی خریداران به درستی قابل استفاده نباشند.برنامه یادشده 
Adapt نام دارد و اگر چه نسخه iOS آن به درستی عمل می کند، اما نسخه اندرویدی آن 
مشکالت عدیده ای دارد؛ لذا عالقه مندان نمی توانند به درستی از قابلیت های کفش مذکور 
بهره بگیرند .مهم ترین قابلیت کفش هوشمند عدم دخالت فرد برای بستن بند و سفت کردن 
آن به دور پاست و این کفش ها بعد از پوشیده شدن خود به طور خودکار با کنترل وضعیت پا 
به دور آن سفت می شوند تا فرد بتواند بدون مشکل خاصی حرکت کند.تعدادی از کاربران 
نسخه اندرویدی این کفش می گویند برنامه یادشده با خود کفش همگام نمی شود و عمال 

نمی توان از قابلیت های هوشمند کفش یادشده استفاده کرد.
 آنها می گویند حتی نصب مجدد برنامه یادشده نیز مشکل را حل نمی کند و ارتباط بلوتوثی 
 برنامه با کفش دچار اختالل اســت. نایک اعالم کرده از این موضوع مطلع است و در حال 
 تالش برای حل مشــکل و ســازگار کردن اپ اندرویدی کفش هوشــمند خود آن است.

  منابــع مطلع علــت این مشــکل را عــدم تســت نســخه اندرویــدی Adapt اعالم 
کرده اند. 

استفاده از وی چت برای معلمان 
چینی ممنوع می شود

یکی از دولت های محلی چین مشغول بررسی پیشنهادی است 
که طبق آن استفاده معلمان از اپلیکیشن های پیام رسان مانند 
وی چت را برای تعیین تکالیف دانــش آموزان ممنوع می کند.

مقامات آموزش و پرورش چیــن قصد دارند از بــار والدینی با 
کودکان دبســتانی بکاهند. درهمین راســتا وزارت آموزش و 
پرورش ایالت »ژجیانگ« پیشنهاد کرد معلمان از  تعیین تکالیف 
یا درخواســت از والدین برای نمرده دادن به تکالیف در خانه در 
اپلیکیشن های وی چت، QQ یا پیام رسان های دیگر منع شوند. 
همزمان با شکوفایی اینترنت موبایل در چین، تلفن های هوشمند 
به یک اکسسوری برای انجام فعالیت های روزانه از جمله تکالیف 
مدرسه تبدیل شده اند. معلمان به جای تعیین تکالیف در کالس 
درس یا اعالم به دانش آموزان، این موارد را در گروه های وی چت 

مخصوص والدین ارسال می کنند.  

هشداردرتنظیماتقفل؛

کشف یک باگ در ویژگی جدید واتس اپ
در ویژگی جدید واتس اپ که با کمک احراز هویت بیومتریک از 
اطالعات اپلیکیشن در آیفون محافظت می کرد، یک باگ جدید 
کشف شده اســت. یک باگ نگران کننده واتس اپ به تازگی در 

ویژگی جدید این اپلیکیشن کشف شده است. 
جالب آنکه این ویژگی طی ماه جاری برای حفظ حریم شخصی 
کاربران در آیفون ارائه شده است. در این اواخر واتس اپ قابلیت 
احراز هویت بیومتریک را ارائه کرد که به کاربران اجازه می دهد 
با استفاده از Face ID یا Touch ID قفل اپلیکیشن مذکور را 
باز کنند. هدف از عرضه این ویژگی حفظ اطالعات دســتگاه از 
دسترس دوستانی است که هنگام باز بودن قفل موبایل پیام های 
 Reddit فرد را جستجو می کنند؛ اما یکی از کاربران وب سایت
شکاف امنیتی را کشف کرده که هر فردی با کمک آن می تواند 
مرحله احراز هویت با Face ID یا Touch ID را میانبر بزند. به 
طور کلی کاربران می توانند فرآیند احــراز هویت برای ورود به 
اپلیکیشــن را طوری تنظیم کنند که فرد برای هر بار باز کردن 
واتس اپ باید بالفاصله اطالعات Face ID یا Touch ID خود را 
ارائه کند. روش دیگر فراهم کردن این اطالعات در فواصل زمانی 
یک ساعت یکبار اســت؛ اما هنگامی که کاربران هرگونه گزینه 
دیگری غیر احراز هویت آنی را انتخاب کنند، سیســتم امنیتی 

دچار اختالل می شود.

اطالعات نیم میلیون کاربر هندی 
دزدیده شد

تازه ترین گزارش های منتشر شده حاکی از آن است اطالعات 
حساب های کاربری و داده های شخصی بالغ بر نیم میلیون کاربر 
هندی از یک مرکز داده یا دیتابیس به نام MongoDB توسط 
هکرها و مجرمان سایبری به ســرقت رفته است.کارشناسان و 
تحلیلگران فعال در حوزه امنیت سایبری خاطرنشان کرده اند 
که دیتابیس و مرکز داده ای تحت عنوان MongoDB ، حجم 
زیادی از اطالعات شخصی و محرمانه مربوط به هویت و حساب 
کاربری کاربران هندی به خصوص در شهر دهلی نو ، پایتخت 
این کشور را به سرقت برده است و در دسترس هکرها و مجرمان 
سایبری قرار داده است.محققان فعال در حوزه امنیت سایبری 
اعالم کردند که هکرها و مجرمان ســایبری بــا هدف و انگیزه 
نامشخص و نامعلومی حساب های کاربری و اطالعات کاربران را 

در مرکز داده مذکور به سرقت برده اند.

اخبار 

»بامیلو« به عنوان اولین مارکت پلیس ایرانی در فضای تجارت الکترونیک، احتماال دیگر فعالیتی 
مشابه گذشته نداشــته باشــد و خروج آن ها، قطعا تاثیراتی بر بازار خواهد داشت. بامیلو، اولین 
ســرمایه گذاری بزرگ گروه اینترنتی ایران )IIG( در فضای اســتارت آپی کشور بود. چند روز 
پیش، پس از اوج گیری اخبار و شــایعه های متفرقه پیرامون تعطیلی این وبسایت، بیانیه  رسمی 
بامیلو با موضوع تعدیل نیرو به  صورت گسترده منتشر شــد. متن آن بیانیه، با وجود ابهام زیادی 
که در ذهن خواننده ایجاد می کرد، بیش از همه این تصور را به وجود می آورد که سرمایه گذاران 
بامیلو، حداقل در بحث تجارت الکترونیک به شــیوه موجود، به نتیجه  مورد نظر خود نرسیده اند. 
سرویســی که با هدف قرار دادن صنعت تجارت الکترونیک، با قدرت و سرمایه گذاری زیاد وارد 
اکوسیستم شد، امروز به موقعیتی رسید که در آستانه سال نو، مجبور به تعدیل بیش از ۷۰ درصد 
از نیروهای خود شد. بامیلو، از زمان انتشار بیانیه، پاسخ مناسبی هم به توزیع کننده ها و مشتریان 
خود نمی دهد و آینده  آن ها به عنوان اولین مارکت پلیس ایرانی، بیش ازپیش، مبهم است. به هرحال، 
بامیلو امروز به نقطه ای رســید که بســیاری، آن را شکســت مطلق در بازار تجارت الکترونیک 
 می خوانند. برخی دیگر نیز استراتژی هایی پشــت پرده را دلیل تغییرات جامع در این سرویس

 بزرگ می دانند.
صرف نظر از آینده ای که در انتظار بامیلو و برند آن خواهد بود، رســیدن آن ها به این نقطه، قطعا 
دالیل متعددی دارد و می توان ریشه های آن را حتی در روزهای ابتدایی شروع به کار، جست وجو 
کرد. سرویسی که ایده ها و ابزارهای جدید را به فضای تجارت الکترونیک و خصوصا بازاریابی در 
ایران معرفی کرد،  در مسیر خود اشتباهات مکرری هم داشــت که شاید همان اشتباهات منجر 

به وضعیت کنونی شــد. اگر نگاهی به ســال های پیش از ظهور 
بامیلو داشته باشیم، شــاید به یاد بیاوریم که سرمایه گذاری در حجم باال، آن هم در حوزه تجارت 
الکترونیک، جای زیادی در فضای کســب وکار نداشــت. در آن ســال ها یک بازیگر اصلی به نام 
دیجــی کاال در این فضا فعالیــت می کرد که آن هم هنوز، جســارت الزم برای ســرمایه گذاری 
گسترده را در بین فعاالن ایجاد نکرده بود. درواقع، دیجی کاال در آن زمان به نوعی وضعیت خود 
را پایدار می دانست و شاید حرکت کردن با چراغ خاموش )در بحث بازاریابی( را برای آینده  خود 
مناسب تر می دید. به بیان دیگر، دیجی کاال به خاطر نداشتن رقیب جدی،  )احتماال( نیازی هم به 

سرمایه گذاری جدی تر نمی دید.
تا پیش از ورود بامیلو، استارت آپ هایی که با هدف کسب موفقیت هایی شبیه به فروشگاه اینترنتی 
مشهور ایران وارد حوزه  تجارت الکترونیک می شــدند، استراتژی مناسبی برای سرمایه گذاری و 
تبلیغات نداشــتند. آن ها تنها روش کاری دیجی کاال را کپی برداری می کردند و در اکثر مواقع، 
موفقیت چندانی به دســت نمی آورند. در آن فضــا، بامیلو با گروهی از ســرمایه گذاران باتجربه 
و قدرتمند وارد اکوسیســتم تجارت الکترونیک شــد. بازیگری که از همــان روزهای ابتدایی با 
هزینه های هنگفت در بحث بازاریابی الکترونیک، قصد خود را برای نفوذ جدی به بازار نشان می داد. 
سرمایه گذاری هایی که اکثرا، با اشکاالتی روبه رو بودند.بامیلو در چشم مصرف کننده ها، فروشگاهی 
بود که به عنوان جایگزینی بعضا ارزان تر نسبت به دیجی کاال،  به سرعت قد علم کرد. سرمایه گذاران، 
 مبالغ ســنگینی را به شــرکت تزریق کردند تا هرچه ســریع تر، برند خــود را در ذهن کاربران

 ماندگار کنند. 

دانستنی ها
داستانشکستباملیو؛

خروج اولین مارکت پلیس ایرانی چه تاثیری بر بازار خواهد داشت؟
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۵۷ درصد جمعیت اصفهان کم تحرک هستند

پیشنهاد سردبیر:

ناجا

اخبار

دانشگاه اصفهان با 120 
دانشگاه خارجی تفاهم نامه 

همکاری دارد
مدیر دفتر همکاری های علمی بین المللی 
دانشــگاه اصفهان گفت: این دانشــگاه در 
مســیر بین المللی شــدن با حدود 120 
مرکز علمی از 70 کشور جهان، تفاهم نامه 
همکاری علمی، پژوهشی و فرهنگی دارد.
ســید کمیل طیبی افزود: این دانشگاه ها 
بیشتر از کشورهای اروپایی و آسیا هستند 
که از جمله آنها می توان به آلمان، فرانسه، 
سوئد، اســپانیا، چین، ژاپن و کره جنوبی 
اشــاره کرد. وی اظهارداشــت : دانشگاه 
اصفهان با بســیاری از دانشگاه های معتبر 
و بــزرگ دنیا همچون فرایبــورگ آلمان، 
استراســبورگ فرانسه، ملی ســئول کره 
جنوبی، شیامن و » ســان یات سن« چین 
همکاری دارد. وی با بیان اینکه بســیاری 
از تفاهم نامه های امضا شده بین دانشگاه 
اصفهان و دانشگاه های خارجی اجرا شد، 
خاطرنشان کرد: تعداد محدودی از آنها به 
دالیل مختلفی مانند مسائل مالی و تحریم 
ها به طور کامل اجرایی نشــد که در صدد 

عملیاتی کردن آنها هستیم.

برپایی نمایشگاه اسناد 
تاریخی حمایت از نوزادان 

چند قلو در اصفهان
رییس مرکز اسناد و کتابخانه ملی اصفهان 
از برپایی نمایشگاه اسناد تاریخی و قدیمی 
مربوط به حمایت از خانواده نوزادان دو قلو 
و چند قلو در این شــهر خبر داد. مســعود 
کثیری افزود: این نمایشــگاه با همکاری 
انجمن دو قلوها و چند قلوها فردا  همزمان با 
والدت حضرت فاطمه )س( و روز مادر برپا 
خواهد شد. وی ادامه داد: در این نمایشگاه 
30 سند تاریخی و قدیمی مربوط به حمایت 
از مادران و نوزادان دو قلو و چند قلو ارائه می 
شود. کثیری با بیان این که این حمایت ها 
توســط بنگاه حمایت از مادران و نوزادان 
صورت می گرفت، خاطرنشــان کرد: این 
انجمن مردم نهاد فعالیت خود را از ســال 
1319 در کشور آغاز کرد و بیشتر فعالیت 
هــای آن درباره بهداشــت و مراقبت های 
مادران و نوزادان بود. وی ادامه داد: حدود 
300 برگ ســند مربوط به پرداخت کمک 
هزینه به خانواده های دارای فرزندان چند 
قلو در سازمان اسناد و کتابخانه ملی موجود 
اســت که از بین آنها 30 ســند که مربوط 
به فعالیت ها، پوســترها و مکاتبات اداری 
در ســال های 1340 تا 1350 اســت در 
نمایشــگاه اصفهان در معرض دید عموم 

قرار می گیرد.

مدیرکل کمیته امداد استان خبر داد:
جشن نیکوکاری اصفهانی ها 

با شعار »عیدی برای همه«
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان گفت: 
از هفته نخست اسفند ماه 500 هزار پاکت 
نیکوکاری در بین دانش آمــوزان مدارس 
استان توزیع می شود و در روز 15 اسفند ماه 
همزمان با به صدا درآمدن زنگ نیکوکاری 
و جمع آوری پاکت های توزیع شده، جشن 
نیکوکاری آغاز می شود. محمدرضا متین پور 
با بیان اینکه شــعار جشن نیکوکاری سال 
98، »عیدی بــرای همه« اســت، اظهار 
کرد: از هفته نخست اسفند ماه 500 هزار 
پاکت نیکــوکاری در بیــن دانش آموزان 
مدارس استان توزیع می شــود که در روز 
15 اســفند ماه همزمان با به صدا درآمدن 
زنگ نیکوکاری و جمــع آوری پاکت های 
توزیع شده، جشن نیکوکاری آغاز می شود.

مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان در 
ادامه افزود: جشــن نیکــوکاری همزمان 
با سراســر کشــور در روزهــای پانزدهم، 
شــانزدهم و هفدهم اســفند مــاه برگزار 
می شــود و اولین چراغ خیر و احســان در 
این رویداد بزرگ را دانش اموزان اصفهانی 
روشن خواهند کرد. متین پور با بیان اینکه 
کمک هــای جمع آوری شــده در مدارس 
استان با رعایت محرمانگی توزیع می شود، 
متذکر شد: نیکوکاران اصفهانی می توانند 
تا انتهای اســفند ماه کمک هــای خود را 
در جهت ســاختن عیدی آبرومندانه برای 
همشــهریان نیازمند خود، در اختیار این 
نهاد قرار دهند که برای این کار می توانند از 
سامانه های الکترونیکی این نهاد و از طریق 
شماره گیری کد *8877*031#، تماس 
با تلفــن 0968877 و مراجعه به تارنمای 

Isfahan.emdad.ir استفاده کنند.

رمز دوم یک بار مصرف، بهترین 
راه برای مقابله با کالهبرداران 

اینترنتی
رییس پلیس فتای استان اصفهان با بیان اینکه رمز 
دوم یک بار مصرف بهترین راه مقابله با کالهبرداران 
اینترنتی است، از شهروندان خواست هرچه زودتر 
نســبت به دریافت این رمــز از بانک های عامل 
اقدام کنند.سید مصطفی مرتضوی گفت: جرائم 
برداشت های غیرمجاز یا ســرقت از حساب های 
بانکی در 3 بســتر کپی کردن کارت های بانکی، 
برداشــت از طریق کیالگر ها و فیشینگ ها انجام 
می شود. این مقام انتظامی عنوان داشت: رمز دوم 
یک بار مصرف بهترین روش بــرای محافظت از 
اطالعات برای جلوگیری از سرقت رمز عبور است.

وی افزود:این رمز عبور با اســتفاده از روش های 
رمزنگاری تولید می شود و تنها برای یک بار ورود به 
سیستم، تعریف می شود، مهم ترین مزیت استفاده 
از رمز یک بار مصرف این است که سرقت اطالعات 

با دانستن رمز عبور غیر ممکن می شود.

 هشدار پلیس راهور 
در پی لغزنده شدن راه ها

رییس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور 
ناجا، درباره لغزنده شدن برخی راه های کشور هشدار 
داد. ســرهنگ نادر رحمانی در این باره اظهار کرد: 
طبق آخرین گزارش های دریافتی شاهد بارش برف 
در محورهای خرم آباد، پیرانشهر، الشتر، کرمانشاه، 
خرم آباد و بروجرد هستیم. همچنین بارش باران نیز 
در اغلب محورهای لرستان و چهارمحال بختیاری 
مشاهده می شود. وی در ادامه با اعالم هشدار درباره 
لغزنده شــدن برخی از محورهای مواصالتی گفت: 
طبق پیش بینی های انجام شده محورهای مواصالتی 
اســتان های مرکزی، همدان، اصفهان و کرمانشاه 
به علت بارش باران لغزنده خواهد شــد و در پی آن 
به رانندگان توصیه می کنیــم که با دیگر خودرو ها 
فاصله طولی مناسب داشــته و با سرعت مطمئنه 

حرکت کنند.

رییس مرکز اطالع رسانی پلیس اصفهان:
اقدام سریع مامور پلیس 

اصفهان، جان یک شهروند را 
نجات داد

رییس مرکز اطالع رسانی فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان از اقدام ســریع و بهنگام مامور فرماندهی 
انتظامی شهرستان لنجان در نجات جان فردی که 
دست به خودکشی زده بود، خبر داد.جواد درستکار 
اظهار کرد: در پی تماس تلفنی یکی از شــهروندان 
شهرستان لنجان با مرکز فوریت های پلیسی 110 
مبنی بر شنیده شدن ســر و صداهای مشکوک از 
داخل منزل همسایه خود، موضوع به صورت ویژه 
در دســتور کار ماموران این پلیس قرار گرفت. وی 
گفت: مامور پلیس 110 سریعا طناب را پاره کرده 
و با انجام تنفس مصنوعی این شــهروند را از مرگ 

حتمی نجات دادند. 

کالهبردار زن در چنگال قانون؛
مردی که با وعده ازدواج 

خانمی اغفال شد
خانمی که با ســوء استفاده از شــبکه اجتماعی 
تلگرام با وعده ازدواج، اعتماد شاکی را جلب کرده 
و مبلغــی از وی کالهبرداری کرده بود،توســط 
ماموران پلیس فتای شهرســتان خمینی شهر 
شناسایی و دستگیر شد. علی جعفری نژاد اظهار 
کرد: در پی شــکایت یکی از شــهروندان مبنی 
بر اینکــه مبلغ 10 میلیون ریــال به صورت غیر 
مجاز از حســاب بانکی وی سرقت شده ، بررسی 
 موضوع در دستور کار پلیس فتای این فرماندهی 

قرار گرفت.
 وی اظهارکرد: متهمه در بازجویی های به عمل 
آمده به بــزه ارتکابی اعتراف و پس از تشــکیل 

پرونده مقدماتی تحویل مقامات قضائی شد.

مســئول ثبت ســرطان دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان با بیان اینکه 57 درصد جمعیت اصفهان 
کم تحرک هســتند، گفت: چهار علت اصلی بروز 
سرطان شامل تغذیه نامناسب،  کم تحرکی، مصرف 
دخانیات و الکل است. زهرا روان خواه اظهار داشت: 
سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده است که چهار  
علت اصلی بروز سرطان شــامل تغذیه نامناسب،  
کم تحرکی، مصرف دخانیات و الکل اســت و اگر 
کشورها در راستای فرهنگ ســازی در راستای 
کاهش این عوامل در جامعه خود برنامه ریزی های 
الزم را انجــام دهند، می توان از بــروز 40 درصد 
سرطان ها پیشــگیری کرد. وی با بیان اینکه تنها 
با دوری از تغذیه نامناســب، کم تحرکی، مصرف 
سیگار و قلیان و الکل در ســنین جوانی می توان 
از بروز سرطان در میانسالی جلوگیری کرد،  ادامه 
داد: متاســفانه امروز ذائقه کودکان ما به ســمت 
مصرف غذاهای آماده، فست فودها و به طور کلی 
تغذیه ناسالم رفته و عدم تحرک کافی نیز مزید بر 
علت شده تا زمینه بروز ســرطان در افراد بیشتر 

شود. مسئول ثبت سرطان دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان با اشــاره به اینکــه 57 درصد جمعیت 
اصفهان کم تحرک هســتند گفت: الزم است از 
کودکی و نوجوانی فرزندان مان را به تحرک وادار 
کنیم تا به شکل یک رفتار و فرهنگ در وجود آنها 
نهادینه شود. وی با اشاره به اینکه مصرف دخانیات 
و استعمال سیگار و قلیان بسیار در بروز سرطان 
نقش دارد،  گفت: سن استعمال دخانیات متاسفانه 
بســیار پایین آمده و همین مسئله سبب کاهش 

سن سرطان در ایران شده است.

مسئول ثبت سرطان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

۵۷ درصد جمعیت اصفهان کم تحرک هستند
افزایش قیمت هر نفر شتر در سال جاری این نگرانی 
را ایجاد می کند که احتساب نرخ دیه براساس قیمت 
پایه»شــتر«  نرخ دیه را به مرز یک میلیارد برساند.

رییس قــوه  قضاییه در اســفند ســال 96 نرخ دیه 
ســال 97 را به مبلغ 231 میلیون تومان در ماه های 
غیرحرام تعیین و ابالغ کرد. نرخ دیه مصوب امسال 
بر اساس قیمت یک  میلیون و 200 هزار تومانی هر 
نفر شتر تعیین شــده بود و حاال که قیمت شتر به 
رقمی حدود 7 میلیون تومان رسیده و نسبت به سال 
گذشته افزایشی حدود 6برابری را تجربه کرده است،  
باید دید متولیان تعیین نرخ دیه برای سال 98 چه 
راهکاری برای این وضعیت می اندیشــند. در حالت 
اول و پیش فرض، با توجه به اینکه دیه هر فرد معادل 
یک صد شتر اســت و باید احتمال تعیین نرخ دیه 
بین 700 میلیون تا رقمی حتی باالتر از یک میلیارد 
تومان را داد کــه تصویب آن باعــث افزایش تعداد 
زندانیان دیه و ماندگاری آنهــا در زندان ها به دلیل 
ناتوانی در پرداخت دیه باشیم و این موضوع درباره 
کسانی که به دالیل خاص مانند قطع نخاع محکوم 

به پرداخت دیه هستند، وخیم تر می شود. در حالت 
دوم هم باید منتظر خروجی جلسات تصمیم گیری 
مســئوالن ماند که آیا مالک تعرفه گــذاری تغییر 
می کند یا نرخی ثابت برای دیه تعیین می شــود؟ 
اما چیزی که قطعی به نظر می رســد این است که با 
توجه به افزایش شدید قیمت گوشت در سال جاری، 
تعیین نرخ دیه براساس تعداد شتر، گاو و گوسفند 
منتفی خواهد بود. قیمت هر نفر شتر زنده در حال 
حاضر بســته به وزن آن بین 6 تا 10 میلیون تومان 

متغیر است.

سرپرست گروه سالمت خانواده و جمعیت مرکز بهداشت اصفهان مطرح کرد:

آیا»نرخ دیه 98«  میلیاردی می شود؟

 بهداشتدانشگاه

پریسا سعادت

این گــزارش چنــد برداشــت از ماجرایی 
متفاوت اســت که در یکی از دانشگاه های 
مطرح اصفهان روی داده اســت؛ تصمیمی 
که ظاهرا به منظور افزایش روحیه و نشــاط 
دانشــجویان گرفته شــده، اما با کنار هم 
گذاشتن برداشت هایی از بودجه دانشگاه ها 
 و مشــکالت آنها اندکی غیــر متعارف به 

نظر می رسد.
برداشت اول؛ ماجرای اسب ها

ماجرای عجیب اســب های تلف شــده و سرگردان 
در دانشــگاه صنعتی اصفهان، چند روزی اســت که 
خبرساز شــده اســت. برنامه ای که ظاهرا به منظور 
ایجاد نشــاط و ترغیب به ورزش اسب سواری در این 
دانشگاه تدارک دیده شــده بود؛ اما در نهایت به یک 
افتضاح تمام عیار تبدیل شــده و عمال مناقشه میان 
اموراجتماعی این دانشــگاه با مســئوالن طرف قرار 
داد اسب ســواری منجر به تلف و بیمار شدن برخی 
از اسب ها شده اســت. این اتفاق عجیب در دانشگاه 
صنعتی اصفهــان در حالی رخ داده اســت که اصوال 
اسب سواری، ورزشی هزینه بر و الکچری به حساب 
می آید و نمی تواند مناســب حال و روز دانشجویان 
بی درآمد امروزی باشــد. هزینه کرد دانشــگاه برای 
انجام مقدمات و تدارکات بی نتیجه این کار هم البته 
در شرایطی صروت گرفته که بسیاری از دانشجویان 
نسبت به عدم دریافت وام های دانشجویی و وضعیت 
 معیشتی و رفاهی در دانشــگاه ها مانند غذای سلف

 شکایت دارند.
برداشت دوم؛ زبان بســته هایی که تلف 

شدند
دانشگاه صنعتی اصفهان چندی پیش در قراردادی با 
یک پیمانکار، چند رأس اسب  برای آموزش سوارکاری 
به دانشجویان در اختیار گرفته است؛ اما بعد از چند 
ماه شــرایطی پیش آمده که باعــث اختالف میان 
پیمانکار و معاونت دانشــجویی این دانشــگاه شده 
اســت.پیمانکار نگهداری از این اســب ها گفته  که 
در دانشــگاه صنعتی اصفهان اسب هایی که به قصد 
آموزش سوارکاری به دانشجویان در محیطی تحت 
نظارت معاونت دانشجویی این دانشگاه بودند، دچار 
تلفات شده اند. این اسب ها تلف، فلج و سقط جنین 
داشته اند. اسب های باقی مانده نیز در شرایط خوبی 

به سر نمی برند.حال دانشگاه 
صنعتی اصفهان مسئولیت 
را به عهده شرکت پیمانکار 
می داند و مربی اسب سواری 
دانشــگاه را مقصر می داند. 
مســلمان زاده، مربی اسب 
سواری شرکت طرف قرارداد 
با دانشگاه صنعتی اصفهان 

در گفت وگو با ایســنا تقصیر را بر گردن دانشــگاه 
انداخته و اظهار می کند: اسب ها سیمان خورده اند 
و گرمایش محیط نامناســب بوده است، دانشگاه با 
من به عنوان مربی قرار داد بســته بود و در تابستان، 
حین عقد قرارداد، مســئولیت پانسیون و نگهداری 
از اســب ها به عهده دانشــگاه بود. حتی در روزهای 
عادی، برای رسیدگی به اســب ها و خوراک دهی به 
آن ها همراه من یک نگهبان می فرستادند ولی االن 
که تلفات به وجود آمده هیچ کس مسئولیت خسارت 
وارد شــده را قبول نمی کند. این مربی ســوارکاری 
ادامه می دهد: اسب های من بیرون از محل نگهداری 
خود بودند و من برای بردن آن ها به جایگاه شــان و 

غذا دادن به آنها اجاز ورود 
پیدا نکردم. وی در ادامه 
گفت: معاون دانشگاه بعد 
از شــنیدن شکایت من، 
گفت خســارت اسب ها 
باید پرداخت شود و امور 
قراردادهــای دانشــگاه 
گفتنــد تربیــت بدنی 
دانشــگاه باید هزینه قرارداد را بپردازد، اما تاکنون 
هیچ اقدامی انجام نشده و من حتم دارم اگر از دانشگاه 

بیرون بروم دیگر من را به دانشگاه راه نخواهند داد.
برداشت سوم؛ اسبی تلف نشده است

مهناز منشــوری، مدیر تربیت بدنی این دانشگاه اما 
نظراتی کامال مقابل مســلمان زاده دارد. وی گفت: 
دانشگاه با این فرد مشــکل دارد و قرارداد پیمانکار 
تا انتهای بهمن ماه بــوده و هنوز اقدامی برای خروج 
اسب ها از این دانشگاه صورت نگرفته، ضمن این که 
هیچ اســبی در دانشگاه تلف نشــده است و اسب ها 
ســالم هستند.منشــوری گفت: وضعیت اسب ها 
اصال خوب نیســت و این فرد به اســب ها رسیدگی 

نمی کند. با مراجعه دامپزشک به درخواست دانشگاه، 
متوجه شدیم این اســب ها از ســالمت خوبی هم 
برخوردار نیســتند و انگل دارند و ابدا اسب سواری و 
با کیفیتی به حســاب نمی آیند. وی افزود: این فرد 
قصد تحریک دانشگاه برای دریافت خسارت را دارد 
 و اگر واقعا خود را محق می داند، اقدام به شــکایت و 

دعوای حقوقی کند.
برداشت چهارم؛ بودجه برای انجمن علمی 

کافی نیست
به صورت عام دانشگاه محیطی برای دانش اندوزی 
بیشتر دانشجویان اســت پس باید پس از اختصاص 
کامل بودجه به نهادهای علمی به سراغ سایر موارد 
رفاهی برای دانشجویان بود؛ اما به نظر می رسد سر 
و ته این کالف در دانشگاه صنعتی گم شده است. در 
سال های اخیر مســئوالن انجمن های علمی رشته 
های فنی این دانشکده بارها نسبت به کم بودن بودجه 
این نهادها اعتراضات خــود را مطرح کرده اند. حتی 
برخی از این انجمن های علمی برای ادامه حیات خود 
ناچار هستند تا اسپانســرهایی از خارج از دانشکده 

پیدا کنند.

اسب ها برای چه می دوند؟!
  به بهانه ماجرای اسب های دانشگاه صنعتی اصفهان که خبرساز شدند  

تشکل های مذهبی در اصفهان ساماندهی شدند
مسئول تشکل های دینی سازمان تبلیغات اسالمی استان اصفهان از برگزاری 900 گفتمان دینی در این 
استان خبر داد و گفت: در صورت هرگونه درخواست از طرف مدارس، آماده برگزاری گفتمان های دینی 
حتی بیشتر از سهمیه های درنظر گرفته شده هستیم. حسن بابایی اظهار داشت: یکی از وظایف سازمان 
تبلیغات اسالمی، برگزاری گفتمان های دینی به صورت گفت وگو محور در مساجد، دانشگاه ها و مدارس 
است که این کار با عنوان مدل کاربردی فرهنگ سازی و اندیشه ورزی به مدت یک سال است که در استان 

اصفهان پیگیری می شود. 
حجت االســالم بابایی همچنین از ساماندهی تشــکل های مذهبی اصفهان خبر داد و گفت: ساماندهی 
تشکل های مذهبی با تشکیل 4 انجمن تخصصی-میانی شــورای هیئت های مذهبی، کانون مداحان و 

شاعران آئینی، مجمع کانون های فرهنگی و اتحادیه انجمن های اسالمی انجام شد.

 ایســتگاه پایش کیفی هوای شــهر دولت آبــاد از توابع شهرســتان برخوار به
 بهره برداری رسید. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در مراسم راه اندازی 
ایستگاه پایش کیفی هوا در دولت آباد گفت: این ایستگاه دارای سامانه و تجهیزات 
سنجش ذرات معلق زیر دو نیم میکرون است که در مرکز دولت آباد احداث شده 
اســت. ســید رحمان دانیالی، با بیان اینکه اداره حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان دارای 14 ایستگاه سنجش آلودگی هواست، افزود : هفت ایستگاه در سطح 

شهر اصفهان وهفت ایستگاه دیگر در کاشان، نجف آباد، شاهین شهر، زرین شهر، 
سجزی، مبارکه و خمینی شهر فعالیت می کنند که ایستگاه هشتم در دولت آباد نیز 
راه اندازی شد. وی گفت: برای این پروژه پنج میلیارد و پانصد میلیون ریال از محل 
اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان اصفهان هزینه شده است.هم اینک 
در مجموع استان اصفهان دارای 25 ایستگاه فعال سنجش کیفیت هواست که از 

این تعداد 15 ایستگاه متعلق به اداره کل حفاظت محیط زیست  است.

ست
 زی

ط
حی

 ایستگاه پایش کیفی م
 هوا در دولت آباد

 افتتاح شد

»آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 9۷/346 )نوبت دوم(«

مجتمع طالی موته در نظر دارد خرید 150 تن ســیانور سدیم با خلوص 
حداقل 40 درصد )نوبت دوم( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به شماره ثبت ستاد 2097001546000001 و با جزئیات مندرج 
در اسناد مناقصه و با تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار( به مبلغ  
900.000.000 )نهصد میلیون( ریال بصورت )واریز نقدی یا ضمانتنامه 

بانکی ( برگزار نماید. 
-تاریــخ انتشــار مناقصه در ســامانه : ســاعت 10 روز یکشــنبه مورخ 

1397/12/5

-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ســاعت 14 روز یکشنبه 
مورخ 1397/12/12 

-مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14 روز شنبه مورخ 1397/12/25 
-تاریخ بازگشایی پاکت ها : ساعت 11 روز یکشنبه مورخ 1397/12/26

عالقمندان شــرکت در مناقصه می بایســت جهت ثبت نــام و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی با شــماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 
85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا 

به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir  مراجعه نمایند.

م الف: 390۵34

اسب سواری، ورزشی هزینه بر و 
 الکچری به حساب می آید و

 نمی تواند مناسب حال و روز 
 دانشجویان بی درآمد

 امروزی باشد
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 اعتراف »ساری« 
به لزوم قهرمانی چلسی

مائوریتسیو ســاری، اعتراف کرد چلسی باید 
قهرمان جــام اتحادیه 
شــود تــا بتوانــد 
اعتمادبه نفــس از 
دست رفته خودش 
را دوباره به دست 
در  آورد.چلســی 
شرایطی که روزهای 
بحرانی را ســپری می کند بایــد در فینال جام 
اتحادیه به مصاف منچسترســیتی آماده برود.

مائوریتسیو ســاری پیش از این بازی از حیاتی 
بودن این قهرمانی گفت: »برد در فینال بسیار 
مهم است و برای ما اهمیت خاصی دارد، چون 
نیاز مبرمی به بازیابی اعتماد به نفس مان داریم. 
در اولین فینال فصل هســتیم و یــک امتیاز با 
حضور در جمع ۴ تیم برتــر لیگ فاصله داریم. 
آرسنال فصل خوبی داشته؛ اما ما کمی بهتر عمل 

کرده ایم چون در فینال هستیم.«

 واکنش »راکیتیچ«
 به شایعه رفتنش از بارسلونا

به تازگی گروهی از رسانه های ایتالیایی گزارش 
مدعــی شــده اند که 
بارسلونا برای تمدید 
قــرارداد ایــوان 
راکیتیچ بــا این 
هافبک کروات به 
توافق نرسیده است 
و به همین دلیل او در 
پایان این فصل از آبی  اناری ها جدا می شود و به 
احتمال فراوان به اینتر ملحق می شــود. بعد از 
آن هم از بایرن مونیخ به عنوان دیگر مشــتری 
هافبک 30 ساله بارســلونا یاد شد. راکیتیچ اما 
این اخبار را کم اهمیت جلوه داد و تا کید کرد که 
ماندن در بارسلونا تمام چیزی است که او برای 
آینده اش می  خواهد. بازیکن ملی پوش کاتاالن ها 
پس از پیروزی ۴ بر 2 بارسلونا در خانه سویا به 
خبرنگاران گفت: من سه سال دیگر با بارسلونا 
قرارداد دارم. می خواهم در بارسلونا بمانم و باعث 
خوشــحالی و مباهات من است که باشگاه های 
بزرگی نسبت به جذب من ابراز تمایل کرده اند؛ 
اما حتی در این صورت هم من فقط آینده ام را در 

بارسلونا می بینم.

 یک رکوردشکنی
 به نام »کیلیان امباپه«

کیلیان امباپه، در جریان پیــروزی 3-0 پاری 
ســن ژرمن مقابل نیم، 
دو گل به ثمر رساند 
تا تعــداد گل های 
خود در این فصل 
لوشــامپیونا را به 
عدد 22رسانده و به 
تیمــش PSG کمک  
کند با اختالفی 17امتیــازی جایگاه خود را در 
صدر جدول این لیگ مستحکم تر کند. امباپه 
از زمان مصدومیت دو ابرســتاره PSG، نیمار و 
کاوانی، در هر چهار بــازی تیمش گلزنی کرده 
تا غول فرانسوی جای خالی این دو را احساس 
نکند؛ اما دو گل او در نیمه دوم بازی روز شنبه 
تعداد کل گل های او در لیگ یک فرانســه را به 
عدد 51 رساند تا به این ترتیب رکوردی به نام 
این پدیده جوان فرانسوی ثبت شود. او به عنوان 
جوان ترین بازیکنی که در لیگ یک بازی کرده 

موفق شده است این تعداد گل را به ثمر برساند.

 حمله
 مدافع بایرن مونیخ به »کواچ«

رافینیا، مدافع 33 ساله برزیل تیم بایرن مونیخ 
در صحبت هایــی بــه 
انتقاد از نیکو کواچ، 
سرمربی این تیم 
پرداخــت و گفت : 
مربــی احترامی 
برای من قائل نبوده 
است. من در تمریناتم 
خیلی خوب ظاهر می شوم و خیلی سخت است 
که به خودم انگیزه دهــم. خیلی خوب تمرین 
می کنم ولی متاســفانه بازی به من نمی رسد. 
فکر می کنم او رفتار ناعادالنــه ای با من دارد و 
دلیل آن را نیز نمی دانم. همیشــه 100 درصد 
توان خودم را نشان می دهم ولی او اعتمادی به 
من ندارد. نمی دانم در سر او چه می گذرد. من 
وقتی هاینتس، آنچلوتی و گواردیوال، سرمربیان 
بایرن مونیخ بودند، در این تیم بازی می کردم. 
شــاید این مربیان چیــزی در مــورد فوتبال 
نمی فهمیدند که به من بازی می دادند. من در 
 تیم کواچ جایی ندارم و کامال متعجب و ناامید

 هستم. 

پای استانداری به حفظ جادوگر باز شد

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

موافقت AFC با درخواست ذوب آهن؛
 »کربال« میزبان دیدار با نماینده 

عربستان
ذوب آهن اصفهــان با پیروزی که برابــر الغرافه به 
دست آورد به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا راه 
پیدا کرد. ذوب آهن با النصر عربستان هم گروه شده 
است. نماینده ایران کربال را برای میزبانی برابر النصر 
عربستان پیشنهاد داده که این درخواست با موافقت 
کنفدراسیون فوتبال آسیا همراه شده است.سایت 
دوت امارات در این باره نوشــت که دیدار برگشت 
ذوب آهن و النصر به میزبانی کربال در 1۶ ماه مبارک 
رمضان )31 اردیبهشــت ۹۸( برگزار خواهد شد. 
دیدار رفت دو تیم هم 20 اســفند ۹7 در امارات و 
ورزشگاه آل مکتوم دبی برگزار می شود. ذوب آهن با 
تیم های الوصل امارات، الزورا عراق و النصر عربستان 
همگروه است و دیدار نخست این تیم برابر الزوراست.

پرسپولیس کارت هواداری 
صادر می کند

باشگاه پرسپولیس در راستای ساماندهی به وضعیت 
هواداران این باشگاه قصد دارد با صدور کارت های 
هواداری شــرایط ویژه ای را برای هوادارانش فراهم 
کند. در این خصوص ایرج عرب، سرپرست باشگاه 
پرســپولیس با مســئوالن یکی از موسسات مالی 
اعتباری جلساتی برگزار کرده و قرار است کارت های 
اعتباری هواداری برای پرسپولیســی ها صادر شود 
تا هواداران این باشــگاه بتوانند با اســتفاده از این 
کارت های هواداری- اعتباری عالوه بر درآمدزایی 
برای پرسپولیس، قادر باشند از تخفیفات خاصی هم 

برخوردار شوند.

عالقه فاتح تریم برای انتقال 
»آزمون« به گاالتاسرای

روزنامه صاباح ترکیه نوشت که فاتح تریم، مربی 
سرشــناس فوتبال ترکیه قبل از پیوستن سردار 
آزمون تیم فوتبــال زنیت خواهــان جذب این 
مهاجم ایرانی بوده است. سردا ر آزمون چند شب 
پیش مقابل فنرباغچه ترکیه موفق به گلزنی شد و 
دو گل برای تیمش به ثمر رساند. تریم در خصوص 
این بازیکن می گوید: پیــش از پایان فصل نقل و 
انتقاالت این بازیکن را می خواستم ولی مشکالت 
مالی باشــگاه مانع از این انتقال شده است.وی 
تاکید کرد: گاالتاســرای پیشنهاد رسمی خود را 
به باشــگاه روبین کازان هم ارائه کرد؛ اما باشگاه 

روسیه ای پاسخ شفافی در این باره ارائه نکرد.

در حاشیه

زهرا نعمتی به فکر خداحافظی 
از ورزش!

زهرا نعمتی که در ســال های اخیر بــه عنوان یک 
پدیده در ورزش ایران و جهان شــناخته شــده و 
همزمان در المپیک و پارالمپیک 201۶ هم شرکت 
کرده، حاال حرف از خداحافظی می زند! این کماندار 
که سابقه قهرمانی در دو دوره پارالمپیک را دارد و 
پرچمدار ایران در المپیک 20 1۶ــ ریو هم بوده، از 
مدت ها قبل درخواست کرده بود به خاطر شرایط 
خاصی که دارد، از یک مربــی واحد برای حضور در 
مسابقات المپیکی ها و پارالمپیکی ها استفاده کند.

حاال در شــرایطی که دو ماه دیگر مسابقات کسب 
سهمیه المپیک و پارالمپیک 2020 آغاز می شود، 
زهرا نعمتی از بالتکلیفی خود صحبت کرده است.
این بانوی کماندار درباره شرایط فعلی خود به مهر 
می گوید: »نگرانی هــا و ناامیدی ها گاهی به حدی 
می رسد که به فکر خداحافظی می افتم. تا به امروز 
که دو ماه به مســابقات توزیع ســهمیه المپیک و 

پارالمپیک باقی مانده هنوز بالتکلیفم. «

منهای فوتبال

پیشخوان

 استقالل- ذوب آهن؛ علی 
منصور مقابل دیوار آبی

 نگاهی به کارنامه مربیان اصفهانی که دیگر جایی روی نیمکت تیم های لیگ برتری ندارند؛

  عکس روز

تغییر لگوی باشگاه »سویا « بعد کوالک مسی
در چارچوب هفته بیست و پنجم اللیگا از ســاعت 1۸ و۴5 دقیقه بارسلونا در ورزشگاه سانچز 
پیسخوان به مصاف سویا رفت. مسی در این دیدار همه کاره میدان بود و با هت تریک در سانچز 
پیسخوان موجبات برتری ۴ بر 2 بارسا را فراهم آورد.این هت تریک سوژه رسانه ها و صفحات 

مجازی شد.

استقالل- ذوب آهن؛ یاد آور 
تابلوی تعویض شــفر به جای 

داشعلی

پای استانداری به حفظ جادوگر باز شد
اتفاقاتی که پیرامون تیم سپیدرود رخ می دهد ظاهرا تمام شدنی نیست ، اکنون کار به جایی رسیده که 
علی کریمی بعد از آن همه کش و قوس بابت پرداخت بدهی های این باشــگاه و به سرانجام رسیدن این 
تیم تا به اینجا، تصمیم گرفته تا از این باشگاه جدا شود.علی کریمی اخیرا به طور شفاف در تماسی که با 
مسئوالن اداره کل ورزش و جوانان گیالن داشــته اعالم کرده ترجیح می دهد برای حفظ سالمتی خود 
و برای وارد کردن شوک به تیم سپیدرود از این باشــگاه جدا شود و مالکیت باشگاه را هم واگذار کند. در 
همین راستا مسئوالن اداره کل ورزش و جوانان گیالن که پیش از این از علی کریمی خواسته بودند برای 
کمک به این تیم ورود کند با تصمیم علی کریمی موافق نیستند و حاال قضیه به استانداری کشیده شده 

و استاندار قرار است با علی کریمی جلسه داشته باشد.

صنعت نفت آبادان، رکورد ماشین سازی را شکست!
زردپوشان فوتبال آبادان این روزها به هر زحمتی هست، خود را در میانه های جدول نگه می دارند و از خطر 
سقوط رها می کنند. نفت آبادان اگرچه در این فصل فقط دو برد کسب کرده اما آنقدر تساوی دارد که بتواند 
امتیازاتش را نسبتا باال نگه دارد و از خطر ســقوط رهایی یابد. نفتی ها در هفته نوزدهم لیگ برتر هم مقابل 
استقالل خوزستان به تساوی یک بر یک رسیدند که سیزدهمین تساوی فصل خود را رقم زدند و یک رکورد 
عجیب بر جای گذاشتند. نفت آبادان با این 13 تساوی از تیم ماشــین سازی تبریز که این فصل 12 تساوی 
کسب کرده هم عبور کرد و رکورددار کسب مساوی در رقابت های لیگ برتر شد. نتایج این تیم نشان می دهد 
که بازی های نفت آبادان معموال کم گل هستند. این تیم سخت گل می خورد و در ضدحمالت گل هایی نیز 

می زند، به همین خاطر آمار تساوی هایش باال رفته است.

سرمربی تیم فوتسال بانوان نامی نو:
با اقتدار، قهرمان لیگ برتر فوتسال بانوان شدیم

سرمربی تیم فوتسال نامی نو، پیرامون کسب عنوان قهرمانی در لیگ برتر فوتسال بانوان کشور اظهار 
داشت: از هفته هفتم به بعد تیم کنونی تحت حمایت نامی نو شــروع به فعالیت کرد، پیش از آن تیم 
کنونی تحت نظر باشگاه سپیدرود رشت بود که به دالیل مالی حامی قبلی نتوانست تیم را حمایت کند 
و تیم به نامی نو اصفهان واگذار شد. شــهناز یاری ادامه داد: ما در این راه تالش زیادی کردیم و با تنها 
یک باخت لیگ را به پایان رساندیم. وی در خصوص دیدار نهایی تیم خود با مس رفسنجان اضافه کرد: 
در دیدار دور رفت به دلیل اینکه دو بازیکن دو کارت و یک بازیکن مصدوم داشتیم بسیار محتاط عمل 
کردیم که همین موضوع سبب تساوی در رفسنجان شــد، اما در اصفهان بدون هیچ فشار و استرسی 
مقابل مس ظاهر شدیم یک قهرمانی با اقتدار را پشــت سر گذاشتیم.یاری، در خصوص کیفیت لیگ 
جاری گفت: لیگ امسال در مقایسه با سال های گذشته واقعا عالی بود، تیم ها پایاپای بازی می کردند 
و بازیکنان ملی پوش در تیم ها تقسیم شــده بودند،  نتایج بازی ها قابل پیش بینی نبود و تیم یازدهم 
جدول نیز مقابل تیم های باالی جدولی خوب ظاهر می شد. سرمربی تیم نامی نو تصریح کرد: تا هفته 
پایانی شش تیم شانس حضور در پلی آف را داشــتند؛ اما در نهایت چهار تیم به پلی آف صعود کردند. 
فوتسال بانوان در حال رشد است و باید برنامه ریزی دقیقی صورت بگیرد تا از تعداد تیم ها کاسته نشود 
و اسپانسر ها به فوتســال بانوان ورود پیدا کنند. وی در خصوص حمایت های صورت گرفته از جانب 
باشگاه نامی نو افزود: با توجه به حضور از پیش برنامه ریزی نشده تیم فوتسال در اصفهان حمایت های 
مجموعه نامی نو مطلوب بود، یک تیم آماده با کادر بومی از شهرستان دیگری به اصفهان منتقل شد و 
این موضوع برای هر باشگاهی سخت است. یاری ادامه داد: روز به روز شرایط در اصفهان بهتر می شود، 
اما ما هنوز تسویه حساب نکرده ایم و با شناختی که از طاهری، مدیرعامل نامی نو دارم قطعا این اتفاق 

در کمترین زمان رخ خواهد داد.

اعتراف به پــی پولی در 
ورزش

 دوستانه با دشمن؛ شفر و 
فرش  به هم رسیدند

  هشــدار وزیــر بــه 
ســلبریتی های ورزشــی: 

حواس تان باشد چه می گویید

تیم امید برای حضور در دور نخست مرحله مقدماتی المپیک 
2020 توکیو از یازدهم اسفند در هتل آکادمی اردو می زند و 
قرار است طی روزهای دوم، چهارم و ششم فروردین به ترتیب با 
تیم های ترکمنستان، یمن و عراق در استادیوم پاس در اکباتان 
بازی کند. کرانچار تاکید زیادی نسبت به حضور همه بازیکنان 

در اردوی امید دارد تا جایی که حمید استیلی، مدیر تیم امید 
تاکید کرده هر بازیکنی در اردو حاضر نشود از تیم امید خط 
خواهد خورد. این در حالی است که با شروع تمرینات تیم امید 
بازی های لیگ برتر به صورت فشرده دنبال خواهد شد.البته 
باشگاه های لیگ برتری که در تیم امید بازیکن دارند اذعان 

کردند بازیکنان خود را در اختیار تیم امید قرار خواهند داد، اما 
به دلیل برگزاری فشرده بازی های لیگ برتر احتماال بازیکنان 
را چند روز بعد از آغاز تمرینات تیم امید آزاد خواهند کرد. تیم 
امید قرار بود از 1 تا 4 اسفند هم در تهران اردوی تدارکاتی برپا 
کند که این اردو از ســوی کرانچار لغو شد تا این مربی حسن 
نیت خود را به باشگاه ها ثابت کند؛ اما اکنون انتظار دارد همه 
تیم ها بازیکنان خود را از یازدهم اســفند در اختیار تیم امید 

قرار دهند.

هفته 21 و 22 لیگ برتر تعطیل نمی شود

بهرام 
عاطف

»بهرام عاطف« اگرچه یکی از مربیان باسابقه 
اصفهانی محسوب می شــود که نزدیک به 
پنجاه سال پیش سرمربی تیم دارایی تهران 
را برعهده داشته است؛ اما سابقه کوتاهی در 
هدایت باشــگاه های ایرانی در لیگ برتر را 
در کارنامه دارد. این مربی بــا تجربه که در 
ســال 131۹ در اصفهان به دنیا آمده است 
 در ادوار لیــگ برتر تنها هدایــت تیم های

 ذوب آهــن اصفهان و اســتقالل اهواز را بر 
عهده داشته است.

 
رسول 

کربکندی
»رســول کربکندی« کــه به عنــوان بازیکن 
سابقه حضور در رقابت های جام جهانی 1۹7۸  
آرژانتین را در کارنامه دارد در سال 1331 در 
اصفهان بــه دنیا آمد. این مربــی اصفهانی که 
در تمام ســال های حضور خود در قالب یک 
بازیکن بــرای تیم ذوب آهن بــه میدان رفت 
در قالب سرمربی هم بیشتر روی نیمکت این 
تیم نشسته اســت و با سبزپوشــان اصفهانی 
توانســته به مقام قهرمانی در رقابت های جام 
حذفی ســال 13۸1-13۸2 و نایب قهرمانی 
 لیگ برتــر در ســال 13۸3-13۸۴ دســت

 یابد.

محمود 
یاوری

» محمودیاوری« نــه تنها باتجربــه ترین مربی 
اصفهانی تاریخ لیگ برتر اســت که مــی توان او 
را با تجربه ترین مربــی ایرانی نیــز نامید. او که 
در ســال 131۸ در نصف جهان چشــم به جهان 
 گشود و سابقه بازی در تیم های شاهین اصفهان

) ســپاهان فعلی( و تیم پاس تهران را در کارنامه 
نیز دارد در ســال 1350 به عنوان بازیکن فوتبال 
بازنشسته  شد و از همان زمان مربیگری را آغاز این 
کرد. یاوری که سابقه هدایت تیم ملی ایران در شش 
بازی را هم دارد، در لیگ برتر ایران، روی نیمکت 
تیم های ابومسلم مشهد، برق شیراز،استقالل اهواز، 
برق شیراز، استقالل اهواز، راه آهن شهرری، شاهین 
بوشهر، صبای قم، پاس همدان، استیل آذین تهران، 
فجر سپاسی شیراز، ذوب آهن اصفهان،مس کرمان 
نشسته اســت که به لحاظ مربیگری در تیم های 
مختلف،  در کنار فیروز کریمی رکوردداران لیگ 

برتر هستند.

سمیه مصور

منصور 
ابراهیم زاده

 »منصور ابراهیــم زاده«  را می توان پرافتخار 
ترین مربی اصفهانی دانســت که با تیم ذوب 
آهن به مقام نایب قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا 
رسیده است، افتخاری که تاکنون هیچ مربی 
ایرانی نتوانسته به آن دست یابد. این مربی که 
سال 13۴0 در اصفهان به دنیا آمد، مربیگری 
را در سال 137۸ به عنوان کمک مربی در تیم 
ذوب آهن آغــاز کرد. ابراهیم زاده که ســابقه 
دســتیاری در تیم ملی را نیز در کارنامه دارد 
در سال 13۸7 در کسوت سرمربی گری روی 
نیمکت ذوب آهن نشســت و در این فصل این 
تیم را به مقام نایب قهرمانــی در رقابت های 
لیگ برتر و مقام قهرمانی در جام حذفی رساند 
و به دنبال همین قهرمانی بود که سبزپوشان 
اصفهانی را تا پای فینال لیگ قهرمانان آســیا 
پیش برد. ایــن مربی اصفهانی کــه در فصل 
گذشــته و در چند بــازی هدایــت دیگر تیم 
اصفهانی را به عهده گرفت، در لیگ برتر روی 

نیمکت تیــم های راه 
آهن و پیــکان تهران 

نیز نشسته است.

با اســتعفای علی کریمــی از مالکیت باشــگاه 
سپیدرود به نظر می رســد که کادر فنی این تیم نیز در روزهای آینده دچار 

تغییر شود تا تغییرات گســترده در کادر فنی تیم های لیگ برتری که در این فصل رکورد قابل توجهی را 
رقم زده بودند، ادامه یابد. در نیم فصل اول آمار عجیبی از جابه جایی های مربیان  به ثبت رسید در 1۶ تیم لیگ برتری بیش از 25 مربی 

حضور پیدا کردند، آماری که بار دیگر نبود امنیت روی نیمکت تیم های ایرانی را به رخ کشید. مســئله ای که البته در فوتبال نتیجه گرایی که صندلی مدیران به 
نتایج درون زمین وابسته است زیاد نمی توان به آن خرده گرفت ؛ اما با وجود همه این تغییرات، نامی از مربیان اصفهانی به چشم نمی آید.خیلی دور نیست، آن زمانی که چند مربی اصفهانی 

به طور هم زمان در لیگ برتر تیم داشتند؛ محمود یاوری، رسول کربکندی، منصور ابراهیم زاده و در مقطعی هم بهرام عاطف، ولی به مرور لیگ برتر  از چرخه مربیان اصفهانی خارج شد و آخرین بار 
نیز منصور ابراهیم زاده برای یک نیم فصل هدایت سپاهان بحران زده را بر عهده گرفت؛ اما نتایجی که به دست آمد، پرونده این مربی را هم مختومه کرد. از جمع مربیان اصفهانی 
اشاره شده، بازگشت هرکدام از آنها به لیگ برتر تقریبا بعید است و فوتبال نصف جهان باید چشم انتظار مربیان جدیدی باشد که سرانجام از چرخه 
تکراری مربیان که نیمکت های لیگ برتری را دســت به دســت می کنند، فرصتی  برای نفر اول شدن را پیدا کنند. در 

گزارش پیش رو نگاهی خواهیم داشت به عملکرد این مربیان در لیگ برتر:

از محمود یاوری تا منصور ابراهیم زاده
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جوانان اصفهانی در شعر صاحب سبک هستند
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

ترویج سنت درختکاری با توزیع 
نهال بین شهروندان اصفهانی

مدیرعامــل ســازمان پارک ها و فضای ســبز 
شــهرداری اصفهان از آغاز طرح نام نویســی 
توزیع ۴۰ هزار نهال بین شهروندان اصفهانی از 
فردا خبر داد. فروغ مرتضائی نژاد گفت: دراین 
طرح باشــعار هر نهال یک امید،  شــهروندان 
عالقه مند به درختکاری ا تا 12 اسفند فرصت 
دارنــد به پایگاه اطالع رســانی این ســازمان 
 بــه نشــانی Isfahan.ir/parkha  یا ربات 

 mynahalbot@مراجعه کنند. 
وی افزود: شــهرداری اصفهان با هدف ترویج 
سنت حسنه درختکاری، هر ساله رایگان نهال 

بین شهروندان توزیع  می کند.
مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای ســبز 
شــهرداری اصفهان، گونه نهال ها را سرو ناز، 
پالونیا، توری، ســیب ، به ، عنــاب ، زیتون و 
خرمالو معرفی کرد وگفت : با توجه به استقبال 
شــهروندان از طرح توزیع رایــگان نهال برای 
توسعه فضای ســبز خصوصی و بهره مندی از 
مزایای زیست محیطی ، فرهنگی و اجتماعی 
آن ، برای پنجمین ســال متوالــی طرح ثبت 
نام الکترونیکی توزیع نهــال در اصفهان اجرا 

می شود. 
فروغ مرتضایی نژاد افزود: نوع نهال های انتخابی 
بر اساس درخواست های مردمی توزیع نهال در 
سال های گذشته و تعداد نهال های هر منطقه 
برای توزیع ، بر اســاس جمعیت هر منطقه در 

نظر گرفته شده است.

مهلت ارسال داستان به 
جشنواره زاینده رود تمدید شد

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان 
گفت: مهلت ارسال داســتان به سومین دوره 
جشنواره سراسری دانشــجویی داستان کوتاه 
زاینده رود تا پایان روز 3۰ فروردین ماه 1398 

تمدید شد. 
داریوش اسماعیلی با اعالم این خبر اظهار کرد: 
بنا به درخواست مکرر داستان نویسان و عالقه 
مندان جهت تمدید مهلت ارسال آثار داستان 
کوتاه، دبیرخانه جشنواره سراسری دانشجویی 
داســتان کوتاه زاینده رود این زمــان را تا 3۰ 

فروردین ماه 98 تمدید کرد.
 وی افزود: پیش از این، آخرین مهلت ارســال 
آثار به دبیرخانه جشــنواره اول اسفند ماه 97 
اعالم شده بود. معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی 
اصفهان ادامه داد: تاکنون دانشجویان دانشگاه 
های سراسر کشور، آثار بسیاری را در بخش های 
مختلف به دبیرخانه جشنواره ارسال کرده اند 
و به احتمال فراوان این تعــداد تا پایان مهلت 

تمدید شده افزایش می یابد.
 اســماعیلی، با بیان اینکه مهلت ارســال آثار 
در این جشــنواره دیگر تمدید نخواهد شــد، 
خاطرنشان کرد: 3۰ فروردین ماه آخرین مهلت 
برای عالقه مندان به شرکت در این جشنواره 
است و پس از آن آثار ارسالی وارد مرحله داوری 
خواهد شد. وی اظهار کرد: این جشنواره جایگاه 
خود را در میان داستان نویســان و دانشجویان 
سراسر کشور پیدا کرده اســت و توسط جهاد 
دانشگاهی واحد اصفهان و با همکاری سازمان 
فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان 

برگزار می شود. 
ثبت نام در جشــنواره از طریق سامانه ثبت نام 
جهاد دانشــگاهی واحــد اصفهان به نشــانی 
http://reg.jdisf.ac.ir  انجــام می شــود و 
عالقه مندان می تواننــد آیین نامه و جزئیات 
مربوط به جشــنواره را در این سامانه مشاهده 

کنند.

با مصوبه شورای شهر؛
میانگین نرخ بلیت اتوبوس در 
اصفهان ۲۲ درصد افزایش یافت

الیحه پیشــنهاد تعیین بهــای بلیت خطوط 
اتوبوسرانی شــرکت واحد برای ســال 98 با 
قید یک فوریت مصوب شــده در کمیســیون 
تلفیق شورای اسالمی شــهر در صحن علنی 
شــصت و هشــتمین جلســه علنی شورای 
 اســالمی شــهر اصفهــان نیز مورد بررســی

 قرار گرفت.
بر این اســاس شــهرداری اصفهان پیشنهاد 
افزایش میانگین 22 درصد نرخ بلیت اتوبوس 
 را پیشــنهاد داد که می توان گفت نرخ بلیت
  در 17۶ خطــوط اتوبوســرانی و ســه خــط 
 بی آر تی از صفــر تا 3۰ درصــد افزایش نرخ
 بلیت پیشنهاد داده شد که با توجه به موافقت 
اعضای شــورای شــهر این الیحه به تصویب 

رسید.
گفتنی اســت بر اساس مصوبه شــورای شهر 
افزایش نرخ بلیت اتوبوس از 2۰ فروردین 98 

اجرایی خواهد شد.

استاندار اصفهان:
برنامه ریزی مسئوالن برای 

مقابله با مواد مخدر استمرار یابد
اســتاندار اصفهان بــا بیان اینکــه برنامه ریزی 
مســئوالن برای مقابله با تهدید مواد مخدر باید 
اســتمرار یابد، گفت: در همه امور بــا ضوابط و 
شــرایط موجود باید تالش دو چنــدان صورت 
بگیرد، همچنین اولویت های این موضوع احصا 
شود. عباس رضایی، در شــورای مبارزه با مواد 
مخدر اســتان در ســالن اجتماعات استانداری 
افزود: بســیاری از خانواده ها در معرض خطر و 

تهدید مواد مخدر هستند.
 استاندار اصفهان در بخشــی دیگری با تاکید بر 
ارائه خدمات مطلوب به گردشگران در ایام نوروز 
بیان کرد: به گفته رییس اتــاق اصناف در زمان 
جاری بــودن آب در زاینــده رود میزان فروش 
مغازه ها هفت برابر افزایش داشــت که باید این 
مهم در ایام نوروز هم احســاس شود.وی، با بیان 
اینکه باید فضای اقتصادی و امنیتی مناســبی 
برای اصفهان فراهم شــود، تصریح کرد: عوامل 
شهرداری و نیروی انتظامی و ستادهای نوروزی 
باید با ادب و احترام با مسافران برخورد کنند تا در 
ایام نوروز رونق اقتصادی و اهتمام بیشتر به مردم 
را شاهد باشــیم.به گفته رضایی، انتظار پایتخت 
فرهنگی جهان اســالم بودن از اصفهان باید در 
عید نوروز برآورده شــود. وی در خصوص کشت 
مناسب کشاورزی در شــرق اصفهان بیان کرد: 
امیدواریم آب دوم و سوم کشاورزی به کشاورزان 
داده شود که تا شــاهد رونق اقتصادی بیشتر در 

استان باشیم.

شهردار اصفهان خبر داد:
 آغاز حفاری تونل خط ۲ مترو 
با حضور معاون رییس جمهور

شــهردار اصفهــان در برنامه رادیویی »ســالم 
اصفهــان« اظهارکــرد: عملیات حفــاری تونل 
خط دوم مترو اصفهــان در هفته جاری با حضور 
»محمدباقــر نوبخت« معاون رییــس جمهور و 
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور آغاز می شود.

قدرت اله نوروزی افزود: ســال گذشته خط اول 
مترو به صورت کامل در اختیار شــهروندان قرار 
گرفت و در حال حاضر روزانــه بیش از 8۰ هزار 
مسافر از آن اســتفاده می کنند که امیدواریم تا 
پایان ســال این تعداد به 1۰۰ هزار نفر افزایش 
پیدا کند.شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: از سال 
گذشــته در خط دو مترو عملیات احداث چهار 
ایستگاه آغاز شــده و پیشرفت های خوبی داشته 
است. وی گفت: پردیس هنر از پروژه های بسیار 
زیبا و منحصر به فردی است که در امتداد ساحل 
جنوبی رودخانه زاینده رود نزدیک پل شهرستان 
در محل شهربازی سابق آبشار ایجاد شده و از روز 
سه شنبه افتتاح و فعالیت خود را به صورت رسمی 

آغاز می کند.

غالمرضا صالحی، مدیرکل تعزیرات حکومتی 
استان اصفهان در نشســت مطبوعاتی خود 
ضمن تبریک میالد باسعادت حضرت فاطمه 
)س( و بزرگداشــت روز زن در خصوص طرح 
ویژه نظارت نوروزی اظهار داشــت : هرساله 
این طرح با همکاری سازمان صنعت ،معدن و 
تجارت ، اتاق اصناف ، جهادکشاورزی ، اداره 
کل دامپزشکی ، شبکه بهداشت، درمان و دارو 
، سازمان پایانه ها و حمل و نقل ، سازمان میراث 
فرهنگی و گردشگری، نیروی انتظامی ، معاونت 
دارو و غذا پیگیری می شود که امسال به دلیل 
بحران اقتصادی و حساسیت موضوع با حضور 
نماینده دادستان از 5 اسفندماه 97 شروع و تا 

15 فروردین 98 ادامه می یابد.
صالحی، با بیان اینکه ســازمان تعزیــرات عالوه بر 
رویکرد برخوردی، رویکرد پیشــگیری از تخلفات 
را نیز ســرلوحه کار خود قرار داده است ، گفت : در 
طرح نظارت نوروزی امسال، گشت های مشترک با 
هدف پیشگیرانه صورت می پذیرد. البته با متخلفین 
نیز برابر قانون برخورد می کنیم. وی این طرح را در 
راســتای حمایت از حقوق مصرف کننده دانست و 
تصریح کرد : آرام بخشی به بازار و رصد فعالیت های 
خدماتی، تولیدی و توزیعــی از جمله فعالیت هایی 
اســت که این طرح برعهده دارد تا مردم با اعتماد و 
اطمینان بیشتری مایحتاج خود را از بازار تهیه کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان، هدف 
از اجرای این طرح را اطمینان بخشــی به مردم در 
خصوص قیمت های اعالم شــده از طــرف اصناف 
دانست و ابراز داشت : کلیه نرخ های اقالم مورد نیاز 
نوروز،رصد و نظارت شــده و هیچ واحد صنفی نمی 

تواند خودسرانه عمل کند.
صالحی تاکید کــرد: مطالبات مردم از ســازمان در 
شرایط اقتصادی کنونی بیشتر شده و همکاران حاضر 
در طرح نظارت نوروزی باید اخالق در گشــت های 
مشترک نوروزی را ســرلوحه کار خود قرار دهند تا 
بتوانند گام موثری برای خدمــت به مردم در جهت 

احقاق حقوق شان بردارند.
مدیــرکل تعزیــرات حکومتی اســتان اصفهان در 
خصوص شعبات ســیار طرح نوروزی عنوان داشت: 
جهت تســریع رســیدگی به شکایت مســافرین و 
همشــهریان از امســال یک قاضی در محل حضور 
دارد و همانجا حکم صنف متخلف را صادر می کند و 
اگر حقی پایمال شده باشد همان لحظه استرداد می 
شــود. وی در ادامه افزود : همراهی و همکاری مردم 
بسیار مهم است و همه اقشــار جامعه جهت مبارزه 
با گران فروشی ، کم فروشی و احتکار با شماره 12۴ 
)ســازمات صنعت ، معدن و تجارت ( و 135 )اداره 

کل تعزیــرات حکومتی ( تماس حاصــل کنند و به 
مردم شریف این اطمینان خاطر را می دهیم که کلیه 
شکایات و گزارش ها بررســی و به طور نامحسوس 

پیگیری خواهد شد .
مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان، درباره 
عملکرد 11 ماهه ســال 97 این ســازمان در رابطه 
با تخلفات کاال و خدمات اعالم داشــت : در مجموع 
تعداد 2۶هــزار و ۶7۶ فقره پرونده به این ســازمان 
وارد شــده که از این تعداد 2۶ هــزار و ۴71 پرونده 
رسیدگی و مختومه شده اســت که از این میزان در 
بخش گران فروشــی ، احتکار و کم فروشــی تعداد 
2۰هزار و 25۶فقره پرونده تخلف به این ســازمان 
واصل و تعداد 19 هزار و 8۴9 فقره پرونده رسیدگی و 
مختومه شده که نسبت به سال قبل 21درصد افزایش 
داشته است. در بخش قاچاق کاال و ارز نسبت به سال 
قبل با رشد 8 درصدی مواجه بوده ایم ؛ همچنین در 
بخش بهداشت، دارو  و درمان 3۴۶3 پرونده دریافت 
شده که از این تعداد 3255 پرونده  بررسی و مختومه 
شده است و  به علت وجود پرونده های باز از سال 9۶ 
با عملکرد 11۰درصدی در ســال 97 فعالیت های 

گسترده ای داشته ایم .
وی،  در پایــان بیشــترین تخلف اعمال شــده را 
گران فروشی برشــمرد و خاطر نشان کرد : با تمامی 
متخلفان برخورد جدی صورت گرفته است. میزان 
کل محکومیت های اعمالی بــرای کلیه متخلفین 
دریک ســال جاری 1/۰۶8/87۰/282/572 ریال 
جریمه بوده که به حساب خزانه ملی واریز شده است .

روش برخوردی و پیشگیری در دستور کار

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در نطق پیش از دستور خود در 
شصت و هشتمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان ضمن 
گرامیداشت»روز وکیل و سالروز استقرار کانون وکال«  این قشر را یکی 
از عناصر قضاوت دانســت و اظهار کرد: قضات با همیاری و همکاری 
وکال می توانند به واقعیت موجود در محاکم دست پیدا کرده و احکام 
را منطبق بر شرع و قانون وضع کنند. فتح ا... معین روز مهندس را نیز 

یادآور شد و افزود: این روز را به تمام مهندسان کشور  تبریک می گویم . 
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: تجلیل مقام معظم 
رهبری از جوانان این شهر مسئولیتی را برعهده مسئوالن گذاشته که 
باید در جهت احقاق حقوق مردم و جاری شدن دائمی رودخانه گام 
بردارند؛ اما اتفاقی که همه ما نگران آن بودیم افتاد و آن قطع شــدن 
دوباره آب زاینده رود بود. وی، با تاکیــد براینکه وظیفه بازگرداندن 

آب به مردم در درجه اول بر عهده وزارت نیرو است، اضافه کرد: پس 
از گذشت سال ها از بررســی انتقال آب به فالت مرکزی، وزارت نیرو 
اقدامی را دردست دارد که در ظاهر مقصود، حذف این طرح است زیرا 
دستور داده شده که این انتقال مجددا مورد بررسی قرار گیرد؛ این امر 
نوعی توهین به مدیران و طرح های علمی و پژوهشی انجام شده در 

گذشته است.

رییس شورای اسالمی شهر:
وظیفه بازگرداندن آب به مردم بر عهده وزارت  نیروست

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان در نشست خبری با خبرنگاران  ازرویکرد این سازمان در مقابله با تخلفات خبر داد؛

معاون عمران شهری شهردار اصفهان مطرح کرد:
آخرین وضعیت پیشرفت تقاطع غیرهمسطح در بزرگراه شهید اردستانی

معاون عمران شهری شــهردار اصفهان گفت: عملیات اجرایی پروژه تقاطع غیرهمسطح در بزرگراه شهید 
اردستانی تاکنون 15.5 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. ایرج مظفر اظهار کرد: طرح تقاطع غیرهمسطح 
شهید اردستانی یکی از تقاطع های حلقه حفاظتی شهر محسوب می شود که در محدوده مناطق 1۴ و 1۰ قرار 
دارد. وی افزود: پروژه تقاطع غیرهمسطح در بزرگراه شهید اردستانی در کاهش ترافیک منطقه 1۴ و جلوگیری 
از ورود کامیون ها به داخل منطقه، افزایش ایمنی، کاهش خطرات و تصادفات جاده ای بسیار تاثیرگذار است. 
مظفر،  با بیان اینکه مساحت کل پروژه 25۰ هزار مترمربع و طول کل پل 77.5 متر است، اضافه کرد: هزینه 
اجرایی تقاطع غیرهمسطح شهید اردستانی، حدود 591 میلیارد ریال است که برای آزادسازی در منطقه 1۴ 

حدود 31۰میلیارد ریال و در منطقه 1۰ حدود 15۰ میلیارد ریال اعتبار صرف می شود.

معاون خدمات شهری شهردار خبر داد:
استفاده از تمام ظرفیت های شهر برای اسکان مسافران نوروزی

معاون خدمات شهری شهردار و جانشــین رییس ستاد اجرایی خدمات سفر شــهر اصفهان گفت: در نوروز 
98 اولویت استقرار مسافران در هتل ها و مهمانپذیرهاســت، البته بیش از 75۰۰ کالس مدارس همچنین 
خوابگاه های دانشجویی و سالن های ورزشی برای استقرار سرریز مسافران پیش بینی شده است. حسین امیری 
اظهارکرد: به منظور ارائه خدمات مطلوب در فرآیندهای ستاد اجرایی خدمات سفر شهر اصفهان، با توجه به 
اینکه این شهر ظرفیت پذیرش باالی مسافران نوروزی و گردشگران را دارد، در چندین مرحله برنامه ریزی های 
ویژه انجام شده است.وی افزود: مرحله نخست، انجام برنامه ریزی و هماهنگی بود که در این خصوص از ابتدای 
آذرماه سال جاری جلسات هسته مرکزی ستاد تشکیل و کارگروه ها تعیین شده به نحوی که تاکنون بیش از 

۶ جلسه ستاد مرکزی و دو جلسه با دستگاه های متولی شهر برگزار شده است.

رییس بنیاد حفــظ آثار و نشــر ارزش های دفاع 
مقدس استان اصفهان گفت: در آینده با آماده شدن 
فضاهای داخلی موزه دفاع مقدس که بخشی از آن 
در ابتدای سال آینده افتتاح می شود، جشنواره های 
مرتبط با دفاع مقــدس را در آن جا برگزار خواهیم 

کرد. سردار شــیروانیان در اختتامیه 
ششمین جشنواره شعر دفاع مقدس 
اســتان اصفهان اظهار داشــت: این 
جشــنواره بعد از مدتی کــه به دلیل 
مشــکالت خاص متوقف بود، امسال 
دوباره برگزار شــد؛ این جشــنواره به 
منظور تجلیل از جان فشانی شهدا برپا 
شده است.سردار مجتبی شیروانیان 

افزود: امیدوارم بتوانیم در راستای نشر ارزش های 
دفاع مقدس حرکــت کنیم زیرا بــر همه واجب 
اســت؛ اختتامیه اصلی این جشنواره هفته جاری 
در شیراز برگزار خواهد شــد و از برترین  ها تقدیر 
به عمل می آید. وی در ادامه بیان داشت: امیدوارم 
این حضور خوب در جشــنواره مقدمــه ای برای 
ترویج ایثار و شهادت باشد و در آینده با آماده شدن 
فضاهای داخلی موزه دفاع مقدس که بخشی از آن 
در ابتدای ســال آینده افتتاح می شــود، این گونه 
جشنواره ها را در آن جا برگزار کنیم. وی در پایان 
در خصوص شــهدای امنیت نیز تصریح کرد: یک 
هفته است که 27 پاسدار در دفاع از مرز های کشور 
به دست افرادی که دین، اعتقاد و ملیت ندارند به 
صورت یک ترور کور که از نظر نظامی ارزشی ندارد، 

شهید شدند. این عزیزان که بعد از ماموریت خود به 
مرخصی بازمی گشتند وقیحانه به شهادت رسیدند؛ 
باید راه و سیره شهدای دفاع مقدس، حرم و امنیت 
را ادامه دهیم، هرچه داریم از برکت این شهداست. 
ســرهنگ مراد علی محمدی نیز در اختتامیه این 

جشنواره اظهار داشت: این جشنواره از کنگره ملی 
شعر دفاع مقدس نشأت می گیرد، شهدای زیادی 
در پشت ســنگر ها این کنگره را به راه انداختند و 
برای ورود جوانان به این عرصه جشنواره شعر دفاع 
مقدس در اســتان ها برگزار شد. مدیر سابق بنیاد 
حفظ آثار و  نشــر ارزش های دفاع مقدس افزود: 
هنر شــعر می تواند تاریخ دفاع مقدس را جاویدان 
کند، در سال های اخیر همیشــه اصفهان در بین 
برترین ها نماینده ای داشته است که نشان می دهد 
اصفهانی ها سطح شعری باالیی دارند؛ این که جوانان 
اصفهانی مرتبه عالی در شعر دارند جای خرسندی 
دارد و اصفهان که در عملیات دفاع مقدس حضور 
 پررنگی داشت، ســزاوار اســت که حرکت آن ها 

سروده شود. 

در آیین اختتامیه ششمین جشنواره شعر دفاع مقدس استان مطرح شد؛
جوانان اصفهانی در شعر صاحب سبک هستند

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
 شماره 103/97/9

مناقصه گزار: اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
موضوع مناقصه شماره 103/97/9: ایجاد آرشیو الکترونیکی دفاتر امالک واحدهای ثبتی استان اصفهان

محل تامین اعتبار: سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
مهلت دریافت اسناد: از روز یکشنبه 1397/12/۰5 لغایت روز چهارشنبه مورخ 1397/12/۰8

محل دریافت اسناد: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
آگهی مناقصه در ســایت اداره کل ثبت اسناد  و امالک استان به نشــانی www.sabt-es.ir  و همچنین در سایت ملی مناقصات به نشانی 

www.iets.mporg.ir نیز درج شده است.
تاریخ تحویل پاکت های مناقصه: روز یکشنبه 1397/12/19 تا ساعت 1۴

تاریخ بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 صبح روز دوشنبه 1397/12/2۰ 
گروه و رشته شغلی: شرکت هایی اجازه دریافت اســناد مناقصه را دارند که دارای رتبه بندی شــورای عالی انفورماتیک در زمینه خدمات 

پشتیبانی با رتبه حداقل ۴ باشند.
محل تحویل پاکت های مناقصه: پیشنهاد قیمت به انضمام کلیه مدارک اعالم شده از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت اعالم گردد و 
پاکت الف حاوی ضمانت نامه بانکی به نشانی اصفهان خیابان چهارباغ باال - بعد از چهارراه نیکبخت - روبروی بیمارستان شریعتی - دبیرخانه 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان تحویل و رسید دریافت شود.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ ضمانتنامه بانکی در وجه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان به مبلغ 15۰/۰۰۰/۰۰۰ 
یکصد و پنجاه میلیون ریال می باشد که می بایســت برای مدت 9۰ روز معتبر بوده و پس از آن نیز با اعالم کارفرما قابل تمدید باشد.ضمناً به 
پیشنهاداتی که فاصد ضمانتنامه یا امضاء مخدوش و مشروط و ضمانتنامه های کمتر از میزان مقرر، چک تضمین شده و چک شخصی و نظایر 

آن و پیشنهاداتی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
))سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.((

آدرس اداره کل ثبت اسناد و امالک : اصفهان خیابان چهارباغ باال - بعد ازچهار راه نیکبخت - روبروی بیمارستان شریعتی - اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان اصفهان            

                          تلفن: 1113 )7-3۶۶11۰7۴(                                           دورنگار: 3۶۶2311۶

م. الف: 388939 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان

نوبت دوم

حدیث زاهدی
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  پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله(:
   بار خدايا! زندگان و مردگان ما را بیامرز و میان 
ما آشتی بیفكن و دل هايمان را با يكديگر الفت 

بده .
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جانشین مديرمسئول: بهمن زين الدين  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاينده رود   مديرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

 اندوِه شهِر شیرین

یادداشت 

همه  بانوان دوست دارند همسرشان جوری باشد که بتوانند 
او را تحســین کنند و تمام طول عمر عاشقش باشند؛ اما اگر 
می بینید می توانید کاری بکنید که به همسرتان کمک کرده 

باشید، توصیه های زیر را مد نظر قرار دهید:
در خانه تحسینش کنید:بچه ها شــاهد رفتارهای شما 
هستند و از شــما الگو می گیرند. به آنها بگویید که پدرشان 
مرد بسیار خوبی است و آنها خوش شانس هستند که چنین 
پدری دارنــد. پدری که عاشــق آنهاســت و از آنها حمایت 
می کند. همسر شــما هم با این کار شــما تشویق می شود با 
قدرت و انگیزه  بیشتری برای رضایت بچه ها تالش کند. شما 
چه سودی می برید؟ شما یک همســر متعهد دارید که پدر 
خوبی برای فرزندان تان اســت و دل کوچک آنها را به دست 

می آورد.
جلوی دیگران به او احترام بگذارید:هر چند بیشتر افراد 
تمایل دارند بر اساس معیارهای خودشان دیگران را قضاوت 
کنند؛ اما واقعیت این است که رفتارهایی که دیگران از شما 
می بینند بر برداشتی که از همسرتان می کنند تاثیر می گذارد 
و برعکس. وقتی جلوی دیگران با همســرتان بــا مهربانی، 
احترام و توجه رفتار می کنید، طــرز فکر دیگران را درمورد 

همسرتان شکل می دهید.
از نظرش حمایت کنید:مردها بار ســنگین مســئولیت 
خانواده را به دوش می کشند، حتی در دنیای امروز که زن ها 
نیز کار و مســئولیت خود را دارند و از نظــر مالی به خانواده 
کمک می کنند بــاز هم نقش پدر پررنگ تر اســت. بنابراین 
فشار زیادی را تحمل می کنند، اما شما می توایند با حمایت 
از عقایدش و تصمیم هایی که برای خانواده می گیرد و برنامه 
ریزی هایی که می کند یار و یاورش باشید. البته هر دوی شما 
حق دارید نظر شخصی تان را بیان کنید؛ اما در نهایت در یک 
تیم هستید. پس به همســرتان اطمینان بدهید که او را در 

رسیدن به هدفش یاری خواهید کرد.

به همسرتان کمک کنید،آینده بهتری داشته باشد

 مهسا  احمدی

عکس روز

طبق قانونی جدید در ایالت کوئیزلند استرالیا، پالک های خودروهای این 
منطقه می توانند با طرحی از شــکلک های مورد نظر راننده طراحی شوند. 
پلیس کوئیزلند اعالم کرده است افراد عالقه مند به پالک های شکلک دار 
می توانند برای تعویض پالک های خودروهای خود اقدام کنند.پالک های 
شکلک دار در استرالیا با نام PPQ شناخته می شود و رانندگان مجاز هستند 
هرگونه شــکلکی را با رنگ های جذاب  روی پالک خــود طراحی کنند. 
طرفداران تیم های ورزشــی می توانند با انتخاب شکلکی خاص تیم مورد 

عالقه خود را حمایت کنند.

خودروهایی  با پالک های شکلک دار!

به نظر می رسد گوگل قصد دارد وارد دنیای بازی های آنالین شود. این شرکت 
در نظر دارد خدمتی شــبیه Netflix برای بازی های رایانه ای بسازد. شرکت 
نتفلیکس در حقیقت یک رسانه سیال و تولیدکننده مجموعه های تلویزیونی 
آمریکایی است که بیش از ۷۵ میلیون مشترک دارد. به هرحال خبر مذکور در 
حالی اعالم می شود  که خدمت بازی های رایانه ای احتماال  در ماه آتی عرضه 
شود. از سوی دیگر در ماه آتی کنفرانس توسعه دهندگان گوگل نیز برگزار می 
شــود.طبق اخبار موجود گوگل قصد دارد در همین راستا یک قطعه سخت 

افزاری به بازار عرضه کند که ارزان تر از »ایکس باکس« باشد.

گوگل، بازی های آنالین ارائه می کند

 سیستم سرگرمی که پشت صندلی های برخی هواپیما نصب می شود مجهز 
به دوربین اســت. طبق گزارش ها این سیستم در هواپیماهای خطوط هوایی 
»آمریکن ایرالینز« و »ســنگاپور ایرالینز« وجود دارد. هردو این شرکت های 
هوایی اعالم کرده اند هرگز این دوربین ها را  فعال نکرده و قصد استفاده از آنها 
را در آینده ندارند. البته به گفته »آمریکن ایرالینز« شــرکت های هواپیمایی 
مشغول نصب سیستم های سرگرمی هستند که برای فعال سازی قابلیت هایی 

در آینده  مجهز به دوربین شده اند.

نمایشگر صندلی های هواپیما مجهز به دوربین شد

 آبشار یخ زده
 در ترکیه

 ســرما و دمای هوای 
پایین در ترکیه موجب 
یخ زدگی آبشار ها شده 

است.

در حوزه نگارش و نویســندگی، اصطالحی وجود دارد که اهل قلم آن 
را »بارش فکری« می نامند.کارکرد و مفهــوم این اصطالح بدین گونه 
اســت که وقتی می خواهید در باره موضوعی بنویسید، آن را در ذهن 
خود مجســم کنید و بگذارید تــا واژه های مرتبط با ایــن موضوع، از 
آسمان اندیشه و ذهن تان بر شما ببارد. برای نمونه وقتی در این روزگار 
خشکسالی، به واژه »باران« فکر می کنیم، همراه با آن، کلمات و ترکیبات 
دیگری چون: طراوت، پاکی،خاک باران خورده، زیبایی، چتر، بهار دل 
انگیز، رنگین کمان، شادی کشاورزان، خیر و برکت، خشنودی مردم و 
... به ذهن مان راه می یابد.اکنون بیایید بــه واژه »کار« و ضد آن یعنی 
»بیکاری« بیندیشیم. مگر نه این است که وقتی به »کار« می اندیشیم، 
واژه ها و مفاهیم زیبایی همانند: سازندگی، کوشش، پیشرفت، درآمد، 
رونق،استقالل، امنیت، ثروت، نظم، قانون، اخالق، عزت نفس، بی نیازی، 
تحصیل و ... در ذهن ما مجسم می شــود و برعکس، آنگاه که به پدیده 
ناهنجار  بیکاری می اندیشیم، آیا چیزی جز : فقر، تهیدستی،شرمندگی، 
سستی، ویرانی، رکود، بی نظمی، دزدی، فساد، نا امنی، گرسنگی، اعتیاد، 
زندان، جرم و جنایت، طالق و... به اندیشه ما راه می یابد؟ به دلیل همین 
آثار شوم و ویرانگر بیکاری است که واژه»کار« در دین و فرهنگ و ادبیات 
ما، واژه ای مقدس و مبارک و ارزشمند است؛چنان که شیخ اجل، سعدی، 
کار را »سرمایه جاودانی« و پروین اعتصامی بهترین زینت جوانی را»گِه 

کار و شایستگی« می داند:
جوانی،گِه کار وشایستگی است   

     گِه خودپسندی و پندار نیست
 بر همگان روشن است که اگر به درستی بررسی و بدون پرده پوشی اعالم 
شود، ریشه و اساس بسیاری از ناهنجاری های کنونی  جامعه ما، بیکاری و 
پیامدهای شوم آن یعنی فقر و فساد و سقوط ارزش هاست. بیکاری، ریشه 
و بنیان خانواده، جامعه و ارزش های دینی و اخالقی ما را  می خشکاند و 
نابود می کند. اگر از استثناها بگذریم؛ انسان بیکار کسی است که جیبش 
تهی و دستش خالی است، آبرویش در خطر اســت، آینده اش تیره و تار 
شده و آرزوهایش بر باد رفته؛ سر گردان و بال تکلیف است؛ زندگیش باطل 
و بیهوده است؛ شرمنده زن و فرزند شده و چنین شخصی، به ویژه اگر جوان 
باشد، ساده انگاری و بسی خوش خیالی است اگر باور کنیم مبانی دینی و 

اخالقی و ارزش هایش، در خطر فرو پاشی نیست. 
وقتی در جامعه ای کار نیســت و بدتر از آن وقتی فرصت های شــغلی 
موجود بر اثر سوء تدبیر نابود می شود، یعنی مردم از بدیهی ترین حق 
خود که کار و تالش برای زندگی است، محروم هســتند و اما هدف از 
این مقدمات آن است تا به این واقعیت  تلخ بپردازیم که طی سال های 
گذشته در چنین روزهایی که کم کم بوی عید می آمد، با فعالیت نزدیک 
به یکصد کارگاه گزسازی و صنایع وابسته به آن، حدود سه هزار فرصت 
شــغلی دائم و فصلی در بلداجی فراهم می شد؛ شور و نشاط ویژه ای بر 
شهر حاکم بود؛ نه تنها در روز، بلکه در تمام طول شبانه روز، کار و فعالیت 
و تولید در هرگوشه و کناری ادامه داشت؛ شهر زنده و بیدار بود؛ گرمی 
کار و تالش و شادابی و نشاط، به روشنی در چهره اش دیده می شد. در 
همین سال گذشته بود که در یک برنامه تلویزیونی، از بلداجی به عنوان 

شهر کار و تالش نام بردند. تنها شهری در کشــور که بیکاری در آن به 
چشم نمی خورد؛ شهری که مردمانش در تمام طول سال، بی وقفه، به 
کار و تولید مشغولند؛زیرا از اوایل اردیبهشت ماه هر سال تا پایان مهرماه، 
بخش بزرگی از مردم، به کشاورزی و باغداری مشغول هستند و به محض 
پایان فصل کشاورزی و ســردی هوا، با آغاز رونق کارگاه های گزسازی، 
گروه زیادی از نیروی کار فصلی بخش های کشاورزی و باغداری و حتی 
دامداری، به کارگاه های گزســازی و صنایع وابسته آن منتقل شده و به 
ادامه کار و فعالیــت می پردازند و این روند تا پایان ســال و در برخی از 
کارگاه ها تا اوایل اردیبهشت ماه سال بعد و آغاز دوباره فصل کشاورزی، 
با تمام ظرفیت و در چند نوبت کاری ادامه دارد.  بلداجی در تمام طول 
سال، به کار و تولید ادامه می داد و بیکاری و سستی در آن معنی نداشت. 
کار و تولیدی که ثمره اش، شیرینی کام ملت بزرگ ایران بود و درآمدی 
که هزاران خانواده، نه فقط از مردم بلداجی که صدها خانواده از شهرها 
و روســتاهای اطراف با آن زندگی می کردند و کارگرانی که شب عید با 
سرافرازی و دستانی پر به خانه می رفتند و می توانستند در کنار خانواده، 
با آرامش و خوش دلی به استقبال عید بروند و با امید برای آینده ای بهتر، 
ســال نو را آغاز کنند و در دید و بازدید نوروزی با اطمینان، به یکدیگر 
بگویند:»صد سال به این ســال ها!« اما اکنون از آن همه کار و تولید و 
شور و نشاط و امید،جز شبهی تاریک و کور سویی ضعیف، چیزی بر جای 
نمانده است! گرانی لجام گسیخته و سرســام آور مواد اولیه تولید و در 
نتیجه، افزایش  بی سابقه بهای تمام شده گز و عدم خرید و رکود شدید 
بازار، بســیاری از کارگاه ها را به تعطیلی کشانده و تعطیلی کارگاه ها و 
سایه شوم بیکاری، شهر را در غبار تاریک و مسموم سستی و ضعف و نا 
امیدی فرو برده است. دیگر از آن همه رونق و کار وتولید، نشان چندانی 
نمانده و بیشتر کارگاه ها تعطیل    شده اند؛ گروهی از آن ها ورشکسته 

و در چنگال خرد کننده بانک ها و اقســاط عقب مانده گرفتار هستند و 
تنها چند کارگاه مشهور و دارای»برند و جوایز جهانی« باقی مانده که به 
ناچار، با تغییر خط تولید یا با کمترین ظرفیت و تعداد انگشت شماری 
از کارگران خود، افتان و خیزان، به کار ادامه می دهند که آن هم معلوم 

نیست آیا » از پس امروز فردایی باشد یا نه«.
اگر روند کنونی به همین شیوه ادامه یابد، چندان به درازا نخواهد کشید 
که دیگر نشانی از گز و گزسازی در بلداجی نخواهد ماند و عنوان»پایتخت 
گز ایران« را که بحق، شایسته و زیبنده این شهر و مردم کوشا و خالقش 
بود و چه بسا خود گز را، باید در یادها و خاطره ها جست وجو کرد. از سوی 
دیگر این واقعیت تلخ، صدها نفر از شهروندان بلداجی و مردم شهرها و 
روســتاهای این منطقه اند که اکنون بیکار و سر خورده ، در هر گوشه و 
کناری پرسه می زنند و کاری از دست شان بر نمی آید و پوشیده نیست 
که برخی از آن ها که با عزت و ســربلندی به کاری آبرومندانه مشغول 
بودند، شــاید اینک در معرض آســیب های پیدا و پنهان و خرد کننده 
بیکاری قرار گرفته باشند! چه بســیار دانش آموزان و دانشجویانی که 
تمام یا بخشی از هزینه تحصیل خود را با کار در این کارگاه ها به دست 
می آوردند؛ اما»آن ســبو بشکســت و آن پیمانه ریخت« و چه بسیار 
پیامدهای ناهنجاری که با تعطیلــی این کارگاه ها و بیکاری مردم، رقم 
خورده یا در راه است! شاید این پرســش به اذهان ما راه یابد که در این 
شرایط دشوار اقتصادی که بســیاری از مردم، حتی به نان شب خویش 
محتاج اند، »گز« در کجای ســفره مردم قرار دارد؟ یا چه نیازی به گز 
؟ یا برای نجات صنعت گزســازی بلداجی چه می توان کرد؟راه چاره و 
پاسخ را بهتر از هر کس دیگر، گزسازان بلداجی می دانند؛ اما کجاست 
آن گوش شنوایی که به ســخن این افراد توجه کند! آن گونه که برخی 
از گزسازان می گویند: جای بسی شور بختی است که دستگاه عریض و 

طویل وزارت»صنعت،معدن،تجارت« و اداره کل آن در استان که متولیان 
امر هســتند و دیگر ســازمان های مرتبط با موضوع همچون: اقتصاد و 
دارایی، تامین اجتماعی، کار، بهداشــت و درمان و... در زمان رونق این 
کارگاه ها،اغلب با وضع عوارض و مالیات های سنگین و بخشنامه های 
دست و پاگیر، زمینه رشد و توسعه زیر بنایی و ماندگاری و پایداری این 
صنعت را آن گونه که باید، فراهم نکردند و متاسفانه اکنون نیز دست روی 
دست گذاشته و تعطیلی و تخته شدن درب این کارگاه ها را، یکی پس 
از دیگری، به تماشا  نشسته اند، گرچه این بدترین اشتباه ممکن است 
و ادامه آن نیز با هیچ توجیهی پذیرفته نیست چرا که نتیجه توجیه یک 
اشتباه، چیزی جز اشتباهات بعدی نیست. با اطمینان باید گفت که هنوز 
برای دمیدن روح زندگی در پیکر نیمه جان صنعت گزســازی بلداجی، 
اندک فرصتی باقی مانده، به شرطی که همانند بسیاری از فرصت های 
ارزشمند گذشته، چون برق و باد از دست مان نرود؛ آن هم برای نجات 
صنعت و محصولی که بی هیچ گزافه ، بسیار با ارزشمند تر از معروف ترین 
برندهای شیرینی جهان است. در این شرایط سخت و با این وضعیت بازار 
ارز، گز از جمله کاالهایی اســت که با برنامه ریزی برای صادرات، بازار 
یابی،تبلیغات درست و بهبود ماندگاری و بسته بندی آن، می توان بیش 
از گذشته، به کشــورهای منطقه و جهان صادر کرد و با توجه به ارزش 
افزوده باالی آن، میلیون ها دالر ارز به دست آورد و هزاران فرصت شغلی 
پایدار، نه تنها برای مردم و جوانان بلداجی که برای همه مردم شهرستان 
بروجن و حتی استان ایجاد کرد. یادمان باشد که افزون بر نیم قرن پیش، 
تنی چند از جوانان سختکوش بلداجی به اصفهان رفتند و پس از سال 
ها تالش صادقانه و کوشش خســتگی ناپذیر، به جای ماندن در شهری 
بزرگ و آباد، به روستای شــان برگشــتند و با کمترین امکانات و حتی 
نداشتن برق، اما با اراده و پشتکاری خستگی ناپذیر، پویایی، خالقیت، 
امانتداری و صداقت، عالوه بر کار آفرینی و تولیــد و ایجاد ثروت، برند 
ماندگار و زیبایی به نام »گز بلداجی« را آفریدند که می تواند زیب و زینت 
بزرگ ترین و گران قیمت ترین فروشــگاه های جهان حتی در خیابان 
معروف »شانزه لیزه« پاریس باشد؛ ولی چه بسیار مایه اندوه و دریغ ودرد 
است که ما  اکنون به جای رشد و گســترش و بهره برداری بهینه از این 
فرصت ارزشمند و پاسداشت دستاورد استادان و پیشکسوتان بزرگ و با 
همت این صنعت و کارآفرینان هنرمندش، ثمره 60 سال کار و تجربه و 
خالقیت بی مانندشان را با بی تدبیری نابود کنیم و آن آغاز شیرین را با 

فرجامی تلخ، برای همیشه  به تاریخ بسپاریم.
شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار

مهربانی کی سرآمد شهریاران را چه شد
آنچــه را که بــه عنــوان یــک شــهروند بلداجــی از ایــن واقعیت 
تلــخ- کــه بــا دیدنــش اندوهــی عمیــق بــر دل و جــان آدمی 
مــی نشــیند-دیده ام و مــی دانم،صادقانــه عــرض کــردم؛ ایــن 
 که آیــا کســی توجهــی خواهد کــرد یا نــه! تنهــا خداســت که 
می داند! اما امیدوارم مســئول دلســوزی پیدا شــود و با کمک خود 

گزسازان، تا کار از کار نگذشته، اندوه مان را» چاره ز جایی بکند.«
دوست را گر سِر پرسیدن بیماِر غم است

گو بِران خوش که هنوزش نفسی می آید.)حافظ(

علیرضا  رحمانی بلداجی 

دوخط کتاب

بــه دل اقیانــوس آرام بزننــد 
قهرمــان می نامنــد. دقیقــا 
نمی دانم دلیلش چیســت؛ شاید 
چــون بســیاری از مــردم درک 
نمی کننــد » نمی خواهند درک 
کنند« که اصال هدف از »تنها 
بــودن« چیســت، در حالــی که 
اول بودن در انجام دادن کاری 

بسیار به هیجان مان می آورد.

»چگونه از تنهایی لذت ببریم«
 سارا میتلند

هــدف از تنهــا بــودن 
چیست؟

به نظــرم عجیب اســت که مردم 
کسانی را که تصمیم می گیرند 
در آرامــش خانه های شــان تنها 
باشــند خل وچل می داننــد و اغلب 
طــوری با آن هــا رفتــار می کنند 
که انگار دیوانه اند، اما کســانی 
را که تصمیم می گیرند تنهایی 
یک کیلومتــر باالتر از بــرف مرز 
کوه بروند یــا با قایقــی کوچک 
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