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  به بهانه تخلیه یک مدرسه در اواسط سال تحصیلی؛

تراژدی مدارس مخروبه
خبر تخلیه یکی از مدارس ابتدایی در اصفهان آن هم در اواسط سال تحصیلی، 
چند وقتی است که در فضای مجازی دست به دست می شود. والدین نگران و 
دانش آموزان پر استرسی که باید در میانه سال تحصیلی به خاطر احتمال خرابی مدرسه به دلیل 
فرسودگی ساختمان آن مجبور به نقل مکان به مدرسه دیگری باشند. پس از استاندارد نبودن 

صفحه   5مدارس و وسایل گرمایشی و سرمایشی آن، فرسودگی...

جناب آقای ناصر نفری
 سرپرست سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان

جناب آقای حجت اله غالمی
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان

مهندس جالل گلخنی- شهردار زواره

محسن حیدری- شهردار اردستان

انتصاب شایسته جنابعالی به سرپرستی ســازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان که 
نشانه توانمندی شماست را تبریک عرض کرده و از خداوند متعال توفیقات روزافزون در جهت 

خدمت به مردم شریف استان را خواستاریم.

انتصاب شایسته جنابعالی به سمت معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان که نشانه توانمندی شماست را 
تبریک عرض کرده و از خداوند متعال  موفقیت روزافزون و توفیق جهت خدمت به مردم را خواستاریم.

جنگ که شــد، اصفهانی ها جزو اولین گروه هایی بودند 
که به اهواز اعزام شــدند. از اصطالح »اعزام« کمی حذر 
می کنم چون اصفهانی ها خیلی هایشان داوطلبانه راهی 
خوزستان عزیز شدند؛ خوزستانی که پاره تن ایران است و 
به تعبیر بچه های فضای مجازی، ایران را نان می دهد اما 
خودش نه نان دارد و نه آب و نه هوا و نه حتی نفتی که سر 
سفره مردمش آمده باشد. ما مدیون خوزستان و مقاومت 
مردم غیور این استان در برابر دشمن تا بن دندان مسلحی 
هستیم که آمده بود سه روزه شهر را بگیرد و برود. دشمنی 
که آمده بود تا بماند. اما شیربچه های خوزستانی، اصفهانی، 
مشهدی ، تهرانی، کرمانی ، شیرازی و تبریزی و ... رویاهای 
صدام حسین کافر را نقش برآب کردند. وقتی حرف جنگ 
بود، کسی نگفت خوزستان به من چه ؟ خوزستانی ها حتما 
شمار شهدای این سرزمین دست شان است؛ گردان گردان 
جوان رعناقامت به جنوب فرستادیم و نفر ، نفر جنازه های 
غرق به خون و بدون دست و پا و تکه تکه استخوان تحویل 
گرفتیم. در همین شهر اصفهان بود که در یک روز بیش 
از 350 شهید روی شانه های مان تشییع کردیم و خم به 
ابرو نیاوردیم تا خوزســتان ما، سرپا بماند. فدای وجب به 
وجب خاک این سرزمین ...  هنوز هم دشمن نگاه چپ به 
گوشه ای از خاک این مرزهای پرگهر بیندازد، حاضریم به 
همان نسل بی تکرار اقتدا کنیم و راوی روزهایی شویم که 
گردان می رفت خط و گروهان برمی گشت، گروهان می 
رفت خط و دسته برمی گشت، دسته می رفت خط و نفر 
برمی گشــت ...  »جرم خودی که بیشتره«؛ این دیالوگ 
آژانس شیشه ای را کاش روزی هزارمرتبه مشق شب مان 
کنیم تا یادمان بیاید باید رو به خودی و پشت به دشمن 
باشیم. »اصفهان« و »خوزستان« و »چهارمحال« و »یزد« 
و »کرمان« ندارد که ...همه خودی هستیم. مال همین آب 
و خاک. کاش یادمان بیاید قرارمان این نبود. بماند که زیر 

خیلی از قرار و مدارها زدند آنها که قرار بود مدافع ارزش ها 
و مواظب آرمان ها باشند اما این یکی دیگر »خط قرمز« 
است؛ چون این همه شهید دادیم برای همین »امنیت« 
، برای »وحــدت«... برای اینکه وقتی حــرف »آب« می 
شود، یادمان نرود روزی برای حفظ »خاک« اصفهانی و 
خوزستانی نداشتیم و بر سر اینکه زاینده رود و کارون مال 
کیست، دعوا نمی کردیم. خون چند اصفهانی روی همان 
کارونی که امروز بر سرش دعواست، ریخته باشد، خوب 
است؟ چند خوزستانی را در اصفهان خودمان روی سرمان 
گذاشتیم و هیچ وقت حتی به چشم مهاجر به آن ها نگاه 
نکردیم و از خودمان دانستیم مردمی را که می دانیم غم 
دل شان یکی دوتا نیست . می دانیم حق خوزستان قهرمان 
این نیست ولی نمی دانیم آن هایی که این روزها به اسم 
مقام و مسئول و نماینده ، مدعی العموم شده اند تا به اسم 
دفاع از خوزستان، مردم دو استان را به جان هم بیندازند و 
اصفهانی و خوزستانی را بر سر انتقال آب احتمالی از کارون 
با یکدیگر به جدال بکشانند، به چه حقی چنین می کنند؟ 
اصال اینها کجا بودند وقتی »حسین خرازی« و »مصطفی 
ردانی پــور« و »احمــد کاظمی« و »ابراهیــم همت« و 
»محمود شــهبازی« و ده ها و صدها فرمانده و ســردار 
اصفهانی و نجف آبادی و شهرضایی و ... از همین استان زیر 
تیربار دوشکا و رقص قناصه و توپ و تانک دشمن مردانه 

ایستادند تا خم به ابروی خوزستان نیاید؟
اصفهان سال هاست به بی مهری ها و جفاها عادت کرده؛ 
اما راستش را بخواهید ســخت مان است به »فراموشی« 
هم عادت کنیم. به اینکه ما اینجا هنوز مادرانی داریم که 
چشم انتظار بازگشت تکه استخوانی از جگرگوشه شان از 
دل خاک تفتیده خوزستان هستند و آن وقت آن طرف تر 
در مجلس، عده ای به اسم دفاع از خوزســتان، دل ما را 
می سوزانند! منتی که نیســت، برای خدا رفتند ولی به 
خاطر همان خدا، کمی حرمت نگه داریم. شهدا نگاه مان 

می کنند. 

  به اسم مردم، مردم را روبروی هم قرار ندهیم  

کاش آن روزها برمی گشت
سمیه پارسادوست
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سفر وزیر امور خارجه کشورمان در رأس یک 
هیئت بلند پایه سیاسی و اقتصادی به عراق 
در حالی صورت می گیرد کــه رایزنی ایران 
با همســایگان خود برای دور زدن تحریم ها 
وارد فاز عملیاتی شد. »ظریف« در این سفر با 
نخست وزیر و وزیر امور خارجه عراق و برخی 
ازمقامات بلند پایه سیاسی و مذهبی نیز دیدار 
 می کند و در یک همایش اقتصادی سخنران 

خواهد بود. 
وزیر امور خارجــه در حالی تــاش دارد تا محور 
همکاری با متحدان منطقه ای را پا برجا نگه دارد که 
آمریکا حلقه محاصره ایران را تنگ تر کرده اســت. 
سفر هفته پیش ظریف به هند به عقیده کارشناسان 
توانسته است  بخشی از سیاســتمداران هندی را 

برای همراهی با ایران راضی کند.
 کارشناسان معتقدند همکاری ایران با عراق و هند 
در راستای دور زدن تحریم ها صورت می گیرد. هر 
چند می توان مدعی شــد که وجهه سیاسی عراق 
برای ایران پر رنگ تر از هند اســت، بر این اساس 
اگرچه در ظاهر می توان نقاط مشترک بسیار زیادی 
برای سفر ظریف به هندوســتان و عراق یافت، اما 
به واســطه اقتضائات خاص منطقه ای هر کدام از 
این کشــورها، قطعا اهداف وزارت امور خارجه در 
 ســفر به این دو کشــور قدری متفاوت از یکدیگر

 اســت. ایران نمی تواند به حمایت سیاسی هند با 

توجه به روابط گســترده 
با آمریــکا امید داشــته 
باشــد؛ اما عراق می تواند 
در برخــی از معــادالت 
سیاسی و امنیتی ایران را 
یاری کند. به همین دلیل 
می توان گفت سفر رییس 

دستگاه سیاست خارجی کشــور به عراق در هر دو 
بعد سیاســی - دیپلماتیک و اقتصــادی - تجاری 

استوار است. 
به خصوص آنکه ســفر ظریف به عراق، اولین سفر 

یک مقــام ایرانی به عراق 
در دولت جدید است و می 
تواند تاثیر گذار باشد. در 
بحث های امنیتی، چالش 
های زیادی میــان ایران 
و آمریکا درعــراق وجود 
دارد کــه جهــت گیری 
مثبت دولت جدید عراق در مورد کشــورمان می 
 توانــد راهکارهای ســازنده ای را به ایــران تقدیم

 کند. 
عاوه بر مناســبات امنیتی،  بخش مهم دیگر سفر 

ظریف به اهداف افزایش مناسبات اقتصادی تهران 
- بغداد باز می گردد، به خصوص که مدیران ارشــد 
ده ها شرکت کارآفرین دولتی و خصوصی، وزیر امور 
خارجه را در این سفر همراهی می کنند. ارتباطات 
اقتصادی میان ایران و عراق همچنان طی این سال ها 

دو جانبه باقی مانده است.
 با وجود تاش آمریکا وعربســتان، عراق همچنان 
به ایــران در موضوع انــرژی و برق نیاز شــدیدی 
دارد و از ســوی دیگر عراق نیز بــازار خوبی برای 
محصــوالت و تولیدات ایرانی اســت کــه حاال راه 
دشــواری برای صادرات به علت تحریم ها در پیش 
دارند. عاوه بــر اقتصاد در شــرایط فعلی  اهداف 
و منافــع مشــترکی میان ایــران و عــراق وجود 
دارد.موضــوع مبارزه بــا تروریســم اززمینه هایی 
اســت که ســطح همکاری ها بین تهران و بغداد را 
 به ســمت همکاری های راهبردی امنیتی ســوق  

داده است.
گذشــته از این مســائل ، جود مرزهای مشترک و 
گذرگاه های مرزی، وجود اماکن مقدس در دو کشور 
و فرصت ها برای  کمک  و مشــارکت در سازندگی 
بعد از جنگ، ازدیگر زمینه هایی است که می تواند 
همکاری های دو و چند جانبه را توسعه دهد. ظریف 
در این دیدار همچنین رایزنی هایی را با سران اقلیم 
کردستان خواهد داشت. با توجه به قوی شدن جبهه 
کردها در دولت عراق، نزدیکی دوباره ایران به سران 
این اقلیم می تواند راه ایران در پیشروی در عراق را 

تسهیل کند.

داعش، عروس و نتیجه  ملکه  
انگلیس را تهدید به مرگ کرد

گروه تروریســتی داعش »کیت میدلتون«، همسر 
»شاهزاده ویلیام« نوه  ملکه الیزابت انگلیس را تهدید 
به مرگ کرد. داعش با انتشار عکسی از کیت، در حال 
خرید از یک فروشــگاه از حامیان خود خواست که 
او را مسموم کنند. در پایین تصویر کیت میدلتون 
نوشته شده اســت: »ما می دانیم او چه می خورد، 
مسمومش کنید.«پس از انتشار این تصویر از عروس 
ملکه انگلیس، ده ها نفر از عناصر گروه داعش در یک 
شــبکه اجتماعی به گفت وگو درباره اینکه چگونه 
می توانند غذای کیت را مسموم کنند، پرداختند. 
آنها همچنین درباره اینکه کیت از چه فروشــگاه 
های مواد غذایی خرید می کند، گفت وگو کردند.
عناصر گروه تروریستی داعش همچنین یک پیام 
تهدیدآمیز دیگر علیه شاهزاده جرج کمبریج، فرزند 
کیت میدلتون و شاهزاده ویلیام منتشر کردند. در 
این تصویر شــاهزاده جرج دست شاهزاده ویلیام را 
گرفته و در کنار او یک عنصر گروه تروریستی داعش 

با چاقو ایستاده است.

دونالد ترامپ: 
جزئیات دیدارم با »پوتین« را 

مخفی نکردم
رییس جمهور آمریکا گزارش روزنامه واشنگتن پست 
مبنی بر مخفی نگه داشتن جزئیات دیدارهای خود 
با همتای روس  خود را رد کرد. بــه تازگی روزنامه 
واشنگتن پســت به نقل از منابع خود گزارش داد 
دونالد ترامپ جزئیات گفت وگوهای خود با پوتین 
را از اعضای دولتش مخفی نگه داشــته اســت.  در 
گزارش واشنگتن پست آمده که حتی در فایل های 
دسته بندی شــده نیز جزئیات اندکی از مکالمات 
این دو در 5 مکان مختلف طی دو ســال گذشته به 
چشم می خورد.ترامپ در مصاحبه با شبکه خبری 
فاکس نیوز اعام کرد: من هیچ چیزی را مخفی نگه 
نداشته ام.روزنامه واشنگتن پست در گزارش خود 
نوشت هنوز معلوم نیســت که آیا ترامپ یادداشت 

های مترجم های خود را از آنها گرفته است یا خیر .

عربستان:
 نیازی به نشست اضطراری 

اوپک نیست
خالــد الفالح، وزیر انرژی عربســتان ســعودی در 
کنفرانس نفتی ابوظبی گفت نیازی نمی بیند اوپک 
پیش از آوریل، نشست فوق العاده برگزار کند.فالح 
همچنین به شبکه آمریکایی »ســی ان بی سی« 
گفت: عربستان سعودی مایل است با همه طرفین 
ذی نفع برای متعادل کردن بازار نفت همکاری کند 
و این می تواند شامل دونالد ترامپ، رییس جمهور 
آمریکا نیز باشــد.وی در پاســخ به این پرسش که 
آیا با ترامپ کار خواهد کرد، اظهــار کرد: ما با همه 
تولیدکنندگان ذی نفع که می خواهند ثبات را به بازار 
نفت بازگردانند همکاری خواهیم کرد.وزیر انرژی 
عربستان سعودی همچنین زمان عرضه اولیه عمومی 
سهام شرکت نفتی آرامکو را تایید کرد و گفت: این 

رویداد برای سال ۲۰۲۱ برنامه ریزی شده است.

 احتمال تعلیق مذاکرات 
با طالبان

برخی رسانه های پشتو زبان خبر دادند  که طالبان 
در واکنش به اعمال فشارهای سیاسی بر این گروه 
از طریق برخی کشورهای اسامی نسبت به احتمال 
تعلیق مذاکرات صلح هشدار داده است.اخیرا روند 
مذاکرات طالبان با آمریکا و کشورهای منطقه نیز 
ظاهرا به مشکل برخورده است زیرا نشست »جده« 
و نشست »دوحه« بین طالبان و مقامات آمریکایی 
به تعلیــق در آمد.برخی از رســانه ها اعام کردند 
که نشســت دوحه به دلیل اختاف نظر طالبان با 
»زلمی خلیلزاد« درباره دستور جلسه این نشست به 
تعلیق در آمده است.منابع طالبان به »نن تکی آسیا« 
گفته اند که این گروه بــرای انجام مذاکره در دوحه 
آمادگی داشتند اما »خلیلزاد« به دالیل نامشخصی 

این نشست را به تاخیر انداخت.

»ظریف« به دنبال فرصت های اقتصادی و سیاسی در عراق کاردار لهستان به وزارت 
خارجه احضار شد

در اعتراض به کنفرانس ضد ایرانی به اصطاح 
صلح و امنیت در خاورمیانه با میزبانی مشترک 
آمریکا و لهستان که قرار است در ۲۴ و ۲5 بهمن 
ماه در ورشو برگزار شود، روز شنبه ۲۲ دی ویچخ 
اونلت، کاردار لهســتان به وزارت امور خارجه 
فراخوانده شد.در این دیدار رییس اداره اول شرق 
اروپای وزارت امور خارجه مراتب اعتراض رسمی 
جمهوری اســامی ایران نسبت به اقدام طرف 
لهســتانی در همراهی با آمریکا برای برگزاری 
این کنفرانس را اعام داشــت.کاردار لهستان 
در این دیــدار با ارائــه توضیحاتی در خصوص 
کنفرانس مذکور، بر ضد ایرانی نبودن آن و بیان 
این که مواضع لهستان با اظهارات اخیر مقامات 

آمریکایی متفاوت است، تاکید کرد.

امیر عبداللهیان:
حمله قلبی سید حسن نصرا... 

دروغ سال جدید است
دســتیار ویژه رییس مجلــس در امور بین 
الملل در توییتی، ادعای رژیم صهیونیســتی 
مبنی بر حمله قلبی ســید حســن نصرا... را 
تکذیب کرد.به گزارش حــوزه مجلس گروه 
سیاســی باشــگاه خبرنگاران جوان، حسین 
امیرعبداللهیان دســتیار ویژه رییس مجلس 
شورای اسامی در امور بین الملل در توییتی 
ادعای رژیم صهیونیســتی مبنــی بر حمله 
قلبی ســید حســن نصرا...، دبیرکل حزب ا... 
لبنان را تکذیب کرد.متن توییت به این شرح 
است: ادعای صهیونیست ها مبنی بر بیماری 
 و حمله قلبی ســید حســن نصرا...، دبیرکل 
حزب ا... لبنان، دروغ بزرگ سال جدید میادی 
است. بی تردید روزی که سید حسن نصرا... و 
رهبران مقاومت فلسطین در مسجداالقصی 
نماز را اقامه کنند، صهیونیست ها وجود ندارند.

 گزارش »جنیدی« 
از جلسه بر سر لوایح چهارگانه

لعیا جنیدی، معاون حقوقــی رییس جمهور، 
از پایان جلســات 3جانبه خود با محمدجواد 
ظریف، وزیر امور خارجه و عباسعلی کدخدایی، 
ســخنگوی شــورای نگهبان خبر داد و گفت: 
این جلســات در راســتای حفظ منافع ملی و 
رفع دغدغه های موجــود در زمینه CFT بود 
که به هرحال به پایان رســید.وی افزود: در این 
جلسات سعی کردیم با شورای نگهبان تعاملی 
برای سوال های صورت گرفته داشته باشیم؛ اما 
در نهایت آنها ۲، 3 مورد را پذیرفتند و بقیه را رد 
کردند و حاال اگر بر آن اصرار شود این الیحه به 
مجمع خواهد رفت.معاون حقوقی رییس  جمهور 
خاطرنشــان کرد: فعا در جلســه آتی مجمع 
تشخیص مصلحت نظام موضوع پالرمو در دستور 
کار خواهد بود و فکر می کنم CFT پس از پالرمو 

در دستور کار مجمع قرار بگیرد.

اسماعیل بخشی، ضرب و شتم 
در ایام بازداشت را رد کرد

سخنگوی فراکســیون امید مجلس شورای 
اسامی گفت: اســماعیل بخشــی، کارگر 
مجموعه نیشکر هفت تپه در جلسه ای برای 
رســیدگی به ادعاهایش صراحتا اعام کرد 
در طول ایام بازداشــت مورد ضرب و شــتم 
قرار نگرفته است.فاطمه سعیدی در توضیح 
نتایج بررسی فراکسیون امید درباره ادعاهای 
اسماعیل بخشــی گفت: آقای بخشی مدعی 
ضرب و شــتم در محل نگهــداری اولیه در 
شهرستان شوش و هنگام انتقال به اهواز بود.

سعیدی همچنین گفت: ادعای آقای بخشی 
پیرامون شکنجه به شکل ضرب و شتم در ایام 
بازداشت توسط خود ایشــان رد شده است. 
همانطور که آقای مطهــری نیز اعام کردند 
شکوه اصلی ایشان از ایام بازداشت همسایگی 

با تعدادی از زندانیان مرتبط با داعش بود.
 

حسینی
سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه: 

وزیر پیشــین کار،تعاون و رفــاه اجتماعی اظهار 
کرد:ســال قبل همزمان با اعتراضات مردمی، در 
دولت بحث شــد که باید در مواجهه با اعتراضات 
مدارایی بــزرگ صــورت بگیرد و بیشــتر نیروی 
انتظامی وارد محل شود؛ این استراتژی دولت بود. 
با این وجود شاهد کشته شدن برخی از معترضین 
در تعدادی از شهرهای معترض بودم که علت آنها 
نیز برخی به دلیــل ناکارآمدی در کنترل وضعیت، 
برخی به دلیل تیراندازی های کور از سمت مردم و 
برخی نیز به دلیل عدم یاد گیری و آموزش مقابله با 

بحران از سوی نیروها بود. 
علی ربیعی ادامه داد: اگر بخواهیم نقشی در حوزه 
سیاست برای وقایع دی ماه ۹۶ قائل شویم، معتقدم 
یک جریان سیاسی که می خواست به نوعی دولت 
را تحقیر کند و علیه او یک ماجــرای خیابانی راه 
 بیندازد، منجر به شکســته شــدن مارپیچ سکوت

 شد.

»مدارای بزرگ« استراتژی 
دولت در اعتراضات  بود

وزیر پیشین کار: 

کافه سیاست

عکس  روز 

 میهمان آمریکایی 
روی میز شریعتمداری!

عکسی از مصاحبه خبرگزاری تسنیم با حسین 
شریعتمداری می بینیدکه در آن »آی مک اپل« 
روی میز این چهره اصولگرا به شدت مورد توجه 

شبکه های مجازی قرار گرفته است.

روحانی به رییس دفتر خود تذکر دهد

پیشنهاد سردبیر:

ســخنگوی پیشــین وزارت امور خارجه گفت: 
متاسفانه اروپایی ها نتوانسته یا نخواسته اند پاسخ 
مناسبی به حسن نیت و رویکرد سازنده جمهوری 
اســامی در ادامه اجرای برجام بدهند.ســید 
محمدعلی حسینی اظهار کرد: با طوالنی شدن 
مهلت اروپا برای راه اندازی کانال مطمئن مالی، 
به نظر می رســد برخی از طرف های اروپایی در 
این ایام از صبر و خویشتنداری مقامات جمهوری 
اسامی ایران دچار سوء برداشت شده است. وی 
افزود: به نظر بنده این گونه نیست که دست وزارت 
خارجه کشورمان زیر سنگ برجام باشد، چرا که 
هم مقامات طرف ایرانی و هم مقامات اروپایی و 
غیر اروپایی و افکار عمومی دنیا به خوبی می دانند 
که حیــات و دوام یک توافق یا برنامه مشــترک 
جامع بین المللی و چند جانبه تا زمانی است که 
این توافق دارای اثر بوده و نیز طرف های ذی ربط 

پایبند به تعهدات و تکالیف خود باشند. 

 دست وزارت خارجه
 زیر سنگ برجام نیست

پورابراهیمی
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:

عضو شــورای مرکزی حزب اعتماد ملی خطاب به 
رییس جمهور گفت: شما که اینگونه از بی وفایی ها 
گله می کنید چرا بــه رییس دفتــر خودتان تذکر 
نمی دهید تا با اظهاراتش موجب دلخوری حامیان 
دولت نشــود.محمدجواد حق شــناس،با اشاره به 
اظهارات اخیر محمود واعظی، مبنی بر عدم ائتاف 
با اصاح طلبان تندرو در انتخابات ســال ۹۲ و ۹۶ 
گفت: اظهارات آقــای واعظی با واقعیــات انطباق 
ندارد.وی با بیان اینکــه اظهارات اخیر آقای واعظی 
ناشــی از عدم شــناخت او از  فضای سیاسی کشور 
در سال های قبل و همچنین عدم شناخت کافی از  
جایگاه حزب متبوعش در جامعه است، خاطرنشان 
کرد: بدون شک اینگونه اظهار نظرات لطمه جدی به 
آقای روحانی می زند.این فعال سیاسی اصاح طلب 
ادامه داد: سوال من از آقای روحانی این است شما که 
اینگونه از بی وفایی ها گلــه می کنید چرا به رییس 

دفتر خودتان تذکر نمی دهید .

روحانی به رییس دفتر خود 
تذکر دهد

عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی:

رییس کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: 
 SPV در صورتی که طی هفته هــای آینده
عملیاتی نشود، ســوال از وزیر امور خارجه و 
دیگر مسئوالن ذی ربط در دستور کار مجلس 
قرار خواهد گرفت.پورابراهیمی با اشــاره به 
آخریــن پیگیری های دولــت در این زمینه 
تصریح کرد: چند روز قبل چند تن از مسئوالن 
ایران با گروهی از اتحادیه اروپا نشستی برگزار 
کردند و مقرر شــد که تقسیم کاری بین سه 
کشور آلمان، فرانسه و انگلیس انجام شود تا 
بتوانند سازوکار اجرایی این حوزه را عملیاتی 
کنند.وی با بیان اینکه ما به دولت در این زمینه 
تذکر داده ایــم و با وزیر خارجــه هم در این 
باره گفت وگوهایی داشته ایم، اظهار داشت: 
 SPV در صورتی که طی هفته هــای آینده
عملیاتی نشود ســوال از وزیر امور خارجه در 

دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

SPV عملیاتی نشود، از 

»ظریف« سوال می کنیم

پیشخوان

بین الملل

رییس ســازمان انرژی اتمی اعام کرد: ایران برای نخســتین بار 
موفق شد طراحی سوخت مدرن ۲۰ درصد برای استفاده در راکتور 
تهران را آغاز کند.علی اکبر صالحــی ادامه داد: اقدامات اولیه برای 
طراحی سوخت مدرن ۲۰ درصد آغاز شــده و در آستانه آن قرار 
داریم، محصولی که با ســوخت ۲۰ درصد قبلی متفاوت اســت و 
شکل آن عوض می شود و راندمانش باال می رود. هر راکتوری مانند 
راکتور تهران ساخته شــود قادر به تامین سوخت آن از این طریق 
هستیم.وی هم چنین گفت که تامین سوخت و ساخت اتاق کنترل 

از گلوگاه های اصلی در ساخت راکتور است و اکنون طراحی راکتور 
برای متخصصان کشورمان، کاری بسیار ممکن شده است.صالحی 
اضافه کرد: راکتور هســته ای تهران تاکنون با ســوخت قدیم کار 
می کرد اما سوخت مدرن، بهره وری راکتور را افزایش می دهد.رییس 
سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه دانش هسته ای را مهار کرده ایم، 
افزود: در دانش و صنعت هسته ای آن قدر پیشرفت کرده ایم که به 
جای مهندسی معکوس و اســتفاده از طراحی دیگران، خودمان 
می توانیم ســوخت جدید طراحی کنیم که این دستاوردی بزرگ 

برای کشور است. صالحی در ادامه افزود: از دیگر دستاوردهای بزرگ 
هسته ای ما این است که عاوه بر تجهیزاتی که می سازیم، دانش 
صنعت هسته ای را مهار کردیم و توانستیم مستندسازی کنیم به 
نحوی که فرمول های علمی را به صــورت نرم افزاری درآورده ایم و 
پس از راستی آزمایی از آن برای طراحی اســتفاده می کنیم. وی 
تاکید کرد: توان تولید ما در این زمینه آن قدر افزایش یافته است که 
می توانیم بخشی از تولیدات مان را صادر کنیم که ارزآوری نسبتا 

خوبی برای کشور دارد.  

رییس سازمان انرژی اتمی خبر داد:
 آغاز طراحی سوخت مدرن ۲۰ درصد برای راکتور تهران

 با وجود تالش آمریکا وعربستان، 
 عراق همچنان به ایران در 

موضوع انرژی و برق 
نیاز شدیدی دارد

العربی الجدید نوشت: سفر وزیر دفاع ایران، به نواکشوت و دیدار او با رییس 
جمهور موریتانی، محمد ولد عبدالعزیز، نشان دهنده اهتمام ویژه ایران به 
این کشور آفریقایی و تاش برای تقویت همکاری های امنیتی مشترک 
است؛ این در حالی اســت که نواکشــوت در ضمن ائتافی قرار دارد که 
عربستان سعودی و امارات، دشــمنان ایران، آن را رهبری می کنند.این 
سفر که در نوع خود، اولین ســفر یک وزیر دفاع ایرانی به موریتانی است، 
نشانه واضحی برای توجه ایران به بهبود روابط با این کشور است. وزیر دفاع 
ایران، در این سفر ضمن انتقال پیام روحانی در مورد روابط دو جانبه ایران و 
موریتانی، از اهمیت خاص این روابط در سیاست خارجی ایران، به ویژه در 

مورد مسائل مربوط به دفاع مشترک، سخن گفت.به عقیده احمد ولد محمد 
المصطفی، سردبیر یک خبرگزاری مســتقل، بارزترین معنای سفر وزیر 
دفاع ایران به نواکشوت، اشاره موریتانی به برگ برنده روابط دیپلماتیک با 
ایران، در برابر دولت های خلیج فارس به خصوص عربستان و امارات است، 
دولت هایی که پس از محاصره قطر، با موریتانی هم پیمان شدند تا اهداف 
خود را پیش ببرند.ولد محمد مصطفی در گفت وگو با العربی الجدید تصریح 
کرد که نتایج همکاری موریتانی با عربستان، مثبت نبود و این مسئله در 
سفر بی فایده ولی عهد سعودی به نواکشوت پدیدار شد که در جریان آن، 
بن سلمان هیچ توجهی به وعده های خود در مورد بنا کردن بیمارستانی در 

نواکشوت نداشت. موریتانی قصد دارد با برقراری رابطه با ایران به عربستان 
و امارات یادآوری کند که حدود ربع قرن از عمر رابطه تهران و نواکشوت می 
گذرد و با توجه به رغبت تهران، تقویت و تحکیم این روابط، نیازمند اقدامات 
زیادی نیست.الزم به ذکر است که موریتانی روابط دیپلماتیک خود با نظام 
اسد، هم پیمان اساسی ایران را حفظ کرده و سفارت سوریه در نواکشوت را 
تعطیل نکرد؛ عاوه بر اینکه وزیر موریتانی، موالی ولد محمد االغظف، در 
اوج قطع رابطه دولت های عربی با سوریه، به دمشق سفر کرد و ایران این 
مسئله را اقدام بزرگی از سوی موریتانی دانسته و آمادگی خود برای تقویت 
همکاری های امنیتی، نظامی و اقتصادی با این کشور آفریقایی را نشان داد.

چهره ها

حکایت ســربازان شاد و 
واکنش منطقی سردار

سالمتی سربازان وطن

کیــک های آغشــته به 
»مخدر گل«

تضمین ســپرده گذاران 
موسسات اعتباری

سفر بی سابقه وزیر دفاع ایران به متحد آفریقایی عربستان

علیرضا کریمیان
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سالآیندهدرتامینپنبهدچارمشکلمیشویم
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

 یادداشت

صنعت

قراردادهای طوالنی مدت 
فوالد مبارکه با محققان کشور

 قراردادهــای طوالنی مدت فــوالد مبارکه با 
محققان کشور دنیای معدن - فوالدمبارکه از 
کسانی که کار علمی و تحقیقاتی انجام می دهند 
پشــتیبانی می کند و با آنها قرارداد دراز مدت 
بــدون ورود به تشــریفات منعقــد می کند.

حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل فوالدمبارکه 
اصفهان با اعالم این مطلــب گفت: ما معموال 

اقدامــات تحقیقاتی و علمی را برون ســپاری 
می کنیم. وی در پاســخ به این ســوال که چه 
تمهیداتــی بــرای برون ســپاری و حمایت از 
شــرکت های دانش بنیان اندیشیده اید، افزود: 
برون سپاری همیشه در فوالد مبارکه بوده است. 
فرقی که در حال حاضر در مقایسه با قبل وجود 
دارد، شتاب و شرکت در ریسک عمل فناورانه 
است. در رویکرد جدید، اگر پیشنهاد یک کاال 
پذیرفته شــد، برای حمایت بیشــتر، قرارداد 
طوالنی مدت و خارج از تشریفات بسته می شود. 
عظیمیان گفت: ایرانیان جزو ملل باهوش جهان 
هستند و این هوش در شخصیت های علمی و 
فرهنگی و همچنین رتبه های برتر المپیادهای 
مختلف در سرتاســر دنیا قابل مشاهده است. 
از ســوی دیگر، در میدان عمل با تهدیدهایی 
روبه رو  هستیم که می توانیم در برابرشان تسلیم 
شــویم یا اینکه ادامه بدهیم و تولیدمان را کم 
نکنیم.  وی افزود: برای ادامه دادن مســیر این 
مجموعه رویکرد خود را عوض کرده ایم تا بیش 

از پیش به سمت دیدگاه فناورانه گام برداریم.

بازار

دستبند

مدیر امور دام اصفهان:
دام مولدی که زادآوری دارد 

به کشتارگاه برده نمی شود
مدیر امور دام جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: 
دام مولدی که عقیم یا نازا شــود، میزان شیر آن به 
میزان محسوسی کاهش یابد و نگهداری از آن صرفه 
اقتصادی نداشته باشــد، راهی کشتارگاه می شود.
امیرحسین افیونی ، در پاســخ به اینکه اظهار نظر 
برخی افراد مبنی بر این که در اصفهان کشــتار دام 
مولد انجام می شود و همین امر باعث گرانی گوشت 
و لبنیات شده، درست اســت یا نه، اظهار کرد: در 
اصفهان کشتار دامی که هنوز زادآوری دارد، انجام 
نمی شــود بلکه دام مولدی که افزایش ســن پیدا 
کرده و دیگر قادر به تولید مثل نیست، به کشتارگاه 
فرستاده می شود. هر ساله ۲۵ درصد از دام های مولد 
به کشتارگاه رفته و دام های جدید و جوان جایگزین 
آنها می شود.وی افزود: کشتار دام مولد علت افزایش 
قیمت شیر و گوشت نیست و تاثیری در قیمت این 
دو محصول ندارد، در حال حاضــر افزایش قیمت 
خوراک دام و عوامل دیگر در تولید شــیر، منجر به 

افزایش قیمت لبنیات و گوشت قرمز شده است.

نقش تکنولوژی در کارآفرینی
امروزه کارآفرینی، موتور رشــد و توسعه اقتصادی 
همه کشــورها به شــمار می آید، به طــوری که 
بی توجهی به ایــن پدیده مهم، منجــر به کاهش 
رشد اقتصادی و به تبع آن عقب ماندگی در توسعه 
اقتصادی در مقایسه با کشــورهای دیگر می شود. 
گسترش کارآفرینی در جامعه موجب فراهم ساختن 
زیرساخت هایی برای کسب وکارهای نوین و استارت 
آپ ها و در نتیجه کاهش بیکاری می شود. با پیشرفت 
روزافزون فناوری و تکنولوژی در سراسر دنیا، ارتباط 
کارآفرینــی و تکنولوژی به یکدیگــر گره خورده و 
تکنولوژی یکی از حوزه های کلیدی این پدیده به 
شــمار می رود و طی دهه اخیر تکنولوژی توانسته 
تاثیرات مثبتی بر کارآفرینی و فرآیندهای آن بگذارد. 
فعالیت هــای کارآفرینانه و کســب وکارهایی که 
زیرساخت های تکنولوژی و فناورانه دارند، نه تنها 
موجب شناســایی بهتر فرصت های کســب وکار 
بلکه ورود به بازار رقابت و افزایش تقاضا و مشتریان 
در بازار را نیز در پی خواهند داشت به همین دلیل 
حتی کســب وکارهای کوچک نیز تمایل بسیاری 
به اســتفاده از تکنولوژی های پیشرفته در شرکت 
های خود دارند. کارآفرینان موفق با تکنولوژی باال، 
دارای شــرایط مطلوب تری برای راه اندازی کسب 
وکار خود هســتند، زیرا می توانند تکنولوژی های 
روز دنیا را شناســایی کرده و از آن به بهترین شکل 
استفاده کنند. تغییرات در استفاده از تکنولوژی)به 
روز بودن در استفاده از تکنولوژی های جدید( توسط 
کارآفرینان ارتباط مســتقیمی با شناسایی فرصت 
های جدید کسب وکار و رشــد شرکت ها دارد؛ لذا 
ضرورت کاربــرد تکنولوژی بیــش از دیگران برای 
کارآفرینان قابل لمس است. تحقیقات کارآفرینی 
مبتنی بر فناوری های جدید باعث شناسایی و بهره 
برداری از فرصت ها و خلق ارزش می شود به طوری 
که بیشتر ســرمایه گذاران تمایل دارند در زمینه 
کســب و کارهای کارآفرینانه مبتنی بر تکنولوژی 
های پیشرفته سرمایه گذاری کنند زیرا آنها به دنبال 
کسب سود بیشتر و ارزش آفرینی هستند و معتقدند 
تکنولوژی و فناوری، فرآیند سوددهی و خلق ثروت 
را تسریع می کند. در نتیجه سرمایه گذاری در این 
زمینه عالوه براینکه باعث افزایش کسب و کارهای 
کارآفرینانه مبتنی بر اینترنت و شبکه سازی  که از 
شاخه های تکنولوژی و فناوری محسوب می شوند، 
یکی از اجزای جدایی ناپذیر فعالیت های کارآفرینانه 
است که امروزه با پیشرفت آن مورد توجه بسیاری از 
کارآفرینان قرار می گیرد. ظهور بازارهای اینترنتی و 
آنالین، انقالب بزرگی را در فعالیت های کارآفرینانه 
به وجــود آورد و باعث شــد که کســب وکارهای 
کارآفرینانه به عرصــه بین المللــی ورود کنند. از 
آنجایی که فرآیند تشــخیص فرصت وشناســایی 
بازارها برای کارآفرینان هزینه های بسیاری دارد، 
لذا با شبکه ســازی و برقراری ارتباطات گسترده با 
دیگران )از طریق اینترنت( می توانند این هزینه ها را 
کاهش دهند. با وجود بازارهای آنالین، شبکه های 
بسیاری برای ســاماندهی وارتباطات اجتماعی در 

کسب وکارها به وجود آمده است.
در نتیجه، تکنولوژی عامل مهمی در رونق نوآوری و 
ایده سازی است که می تواند برتمامی فرآیند های 
کارآفرینی تاثیرگذار و انتقال دهنده به نســل های 

بعدی باشد.
*کبری نیک سرشت
سیدعلی نجات عباسی 

دستبند طال 18عیار 
BFG580 مانچو مدل

 189,000
تومان

دستبند طال 18عیار 
BFG577 مانچو مدل

 167,000
تومان

دستبند طال 18عیار 
bfg011 مانچو مدل

 447,000
تومان

انگار قرار نیست جدال بر سر آب تمام شود. 
پس از تنش و جدال با یزدی ها بر سر آب که 
منجر به شکسته شــدن چند باره لوله های 
انتقال آب به این استان شــد، حاال نوبت به 
خوزستان است که برای اصفهان شمشیر را 

از رو ببندد.
 موضــوع از مصوبه هیئت دولت و وعــده های آبی 
رییس جمهور به نمایندگان مستعفی اصفهان شروع 
شد. چندی پیش بر اساس اعتراض نمایندگان استان 
اصفهان در مورد تامین اعتبار طرح های انتقال آب، 
رییس جمهور خبر از ایجاد ستاد احیای زاینده رود 
داد. پس از آن استاندار اصفهان هم طی سخنانی خبر 
از تصویب طرح انتقال آب کارون به اصفهان را اعالم 
کرد و پس از آن موجی از تکذیــب ها و تهدیدها از 

سوی استان دوست و برادر راهی نصف جهان شد.
قلب هیچ کس برای اصفهان نمی تپد!

استاندار اصفهان در اولین نشست خبری خود تالش 
برای رفع مشــکل آب را منوط به همکاری با همه 
استان ها و کسانی دانست که قلب شان برای اصفهان 
می تپد؛ اما به نظر می رسد تقریبا هیچ استانی عزمی 
برای کمک و یاری اصفهان در بر طرف کردن مشکل 
آب نداشته باشد. این را می توان از موضع گیری های 
مردم چهارمحال و بختیاری، خوزستان و حتی یزد 
فهمید. وقتی همه مدیران این استان ها به نوعی با 
زور و ارعاب تالش دارند دردسرهای احیای زاینده 
رود را از دوش خود و مردم استان شان بردارند. پس 
ا زنافرجام ماندن طرح هایی مانند تونل بهشت آباد 
برای انتقال آب به اصفهان از چهار محال، استاندار 
در روزهای گذشته اعالم کرد که هیئت دولت مصوبه 
انتقال آب کارون به اصفهان را تصویب کرده است. 
پس از آن اســتاندار خوزســتان به سرعت واکنش 
نشــان داد و در توییتی این موضوع را تکذیب کرد. 
غالمرضا شریعتی حتی پا را از این هم فراتر گذاشت 
و نقل این خبر  را همراه با شــیطنت و نوعی غرض 
ورزی عنوان کرد.وی انتشــار خبر اخیر نقل شده از 

اســتاندار اصفهان مبنی بر تصویــب مصوبه انتقال 
آب کارون به اصفهان را یک شیطنت خواند و گفت: 
مطلب عنوان شده با مقداری شیطنت و یا ناپختگی 
همراه بوده که تذکــرات الزم در این خصوص داده 

شده است.
وقتی همه تمــام قد در برابــر اصفهان

 می ایستند
اینکه »آب« یک مســئله ملی است، چند سالی می 
شود که در کشور ما رنگ باخته است. این را می توان 
از برداشت های غیر مجاز از سرچشمه های زاینده رود 
در چهارمحال و بختیاری فهمیــد؛ جایی که دیگر 
رمقی برای زاینده رود نمی ماند که آبش تا اصفهان 
برســد.  اخیرا نماینده مردم خوزستان در مجلس 
خبرگان رهبری اعالم کــرد:» انتقال آب کارون به 
اصفهان غیرقانونی و غیرمنصفانه اســت و ما با تمام 
قدرت در مقابل این کار غیرقانونی ایســتاده ایم«. 
محسن حیدری به برداشــت غیر قانونی آب کارون 
برای مصارف غیر شرب اشاره کرد و گفت: در بحث 
انتقال آب تا حد مصارف شرب هیچ اشکالی ندارد؛ اما 
آن چیزی که اتفاق افتاده ۱۰ برابر مصرف آب شرب 
اســت.نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان 

رهبری افزود: اســتفاده از آب کارون برای مصارفی 
همچون صنایع آب بر اصفهان و یا برای فضای سبز و 
کشاورزی در هیچ نهاد قانونی تصویب نشده است و 
آنها بیشتر از میزان قانونی، آب را برداشت می کنند.

مرثیه ای برای کشاورزانی که به خاک سیاه 
نشسته اند

مردم و مسئوالن اجرایی استان خوزستان در حالی 
به شدت در برابر خبر انتقال آب زاینده رود واکنش 
نشان داده اند که کشاورزان شرق اصفهان سال هاست 
به  رغم داشتن حقابه نمی توانند برداشتی از زاینده 
رود داشته باشند . قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان می گوید: »در باالدست زاینده رود آب 
را مستقیما و با پمپاژ از رودخانه برداشت می کنند. 
در چنین شرایطی، کســری بارش به طور کامل به 
پایین دست تحمیل می شود. عمال یک قطره آب به 
کشاورزان پایین دست اصفهان تحویل داده نشده، به 
غرب اصفهان که باغات، بنیان اراضی شان بوده، در 
حد یک آبیاری حدود ســی میلیون متر مکعب بعد 
از کلی پیگیری و تنش که فقط درختان نخشکید، 
داده شد. البته ما چندهزار هکتار خشکیدگی باغات 
را هم داشتیم«. وی در همین زمینه افزود: مشکل 

زاینده رود این اســت که به روایتی ســه برابر و به 
روایتی ۵ برابر آنچه که دولــت به این حوضه اضافه 
کرده، جهت آب شــرب، صنایع و کشــاورزی هایی 
که به صورت پمپاژ توســعه یافته، بارگذاری کرده 
است. این مســئله باعث شده که بیشــترین ضرر 
را کشــاورزان اصلــی حقابــه دار رودخانــه جلگه 
حاصل خیز زاینده رود که از هزاران ســال پیش در 
آن کشت صورت می گرفته، متحمل شوند؛ چراکه 
آنها زمین هایشان به صورت ثقلی آبیاری می شده، 
یعنی بدین شکل که آب با پای خودش می آمده و نیاز 
به صرف انرژی نبوده است. مهرداد مرادمند تصریح 
کرد: گرچه سرشاخه های زاینده رود در چهارمحال و 
بختیاری قرار دارد؛ اما اراضی  که در باالدست در حال 
برداشت آب هستند، جزو اراضی حقابه دار نیستند. 
اینها اراضی مرتفعی هســتند که برخوردار از خاک 
زراعی نبوده و جزو اراضی ملی هستند. در این اراضی 
واگذار شده، دولت پمپاژ انجام داده و آب را طی دو 
یا سه مرحله به ارتفاعات برده و این اراضی را تبدیل 
به باغ کرده است. مجموع این اقدامات موجب شده 
 که اراضی اصلی آب خور زاینــده رود، محروم از آب

 شوند.
تنش آبی میان اســتان اصفهان و خوزستان البته 
سابقه ای طوالنی دارد، از زمانی که در سال 93 آب 
در پشت سد زاینده رود کم شد و آب را روی حقابه 
داران اصفهانی بستند تنش آبی میان این دو استان 
نیز باال گرفت و حاال به مرحله ای رسیده که به نظر 
می رسد دولت تقریبا بدون پشتوانه تنها برای ساکت 
کردن صدای معترضان وعده آب رسانی می دهد در 
حالی که هنوز نه دولــت و نه متولیان اصلی این کار 
هیچ طرح و برنامه ای برای انتقال درست و اصولی آب 
به زاینده رود ندارند. نگاه استانی به آب موجب شده 
تا هر ناحیه و استانی خود را محق در حفظ منابع آبی 
بداند چرا که هیچ طرح و برنامه درستی بر ای مصرف 
منابع آب های انتقالی در کشور وجود ندارد. سلسله 
بدبینی به طرح های انتقــال آب همانگونه که میان 
اصفهان و یزد در جریان بود این بار میان خوزستان و 

اصفهان نیز رخ داده است. 

جدالآب؛اینقسمتخوزستان-اصفهان
  مقامات اجرایی و سیاسی در خوزستان به شدت نسبت به مصوبه انتقال آب کارون به اصفهان موضع گیری کرده اند؛  

گروه صنعتی ایران خودرو اعالم کرد: براساس مجوز کسب شده ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، این گروه صنعتی 
پیش فروش محصوالت پرتیراژ خود را از امروز آغاز می کند.معاون مدیر عامل در بازاریابی و فروش ایران خودرو با بیان 
این که طرح پیش فروش زمستانی ایران خودرو با هدف پاسخگویی به نیاز و تقاضای بازار به خودروهای پرتیراژ صورت 
می گیرد، گفت: در این طرح پیش فروش، خودروهای پژو GLX ۴۰۵ و SLX، پژو پارس دوگانه سوز، سمند ال ایکس 
۷EF پایه گازسوز و بنزینی، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و تیپ ۵ که مورد تقاضای بسیاری از متقاضیان بوده برای ثبت نام ارائه شده 

است.مصطفی خان کرمی خاطرنشان کرد: شروع تحویل خودروهای این طرح از مرداد ماه ۱39۸ به بعد خواهد بود.

  پیش فروش 
چند محصول 
ایران خودرو

خبر

عضو اتاق بازرگانی اصفهان:

هزینه تولید در ایران 50 درصد کمتر از چین است

دبیر انجمن نساجی استان اصفهان:
سال آینده در تامین پنبه دچار مشکل می شویم

دبیر انجمن نساجی استان، وضعیت فعلی صنعت نساجی اصفهان به عنوان یکی از پتانسیل های درآمدزایی این 
شهر را متاثر از افزایش نرخ ارز و اعمال تحریم ها علیه کشور دانست و تاکید کرد: ازنظر قانون مالیات، ماشین آالت 
صنعت نساجی هر هشت سال یک بار فرسوده محسوب می شــوند و در حال حاضر نساجی اصفهان نیازمند 
نوسازی ماشین آالت نساجی خود است.چلمقانی در ادامه تامین پنبه را مهم ترین معضل صنعت نساجی کشور 
دانست و اظهار کرد: مصرف پنبه در داخل کشور حدود ۱۵۰ هزار تن است که کمتر از ۵۰ تن آن تولید داخل 
است و بقیه از تاجیکستان و ازبکستان خریداری می شود.وی ادامه داد: تاکنون اعمال تحریم ها علیه ایران در 
زمینه تامین پنبه اثر منفی نداشته و بیشتر در حوزه واردات اکریلیک که از تایوان، بالروس و ترکیه است، دچار 

مشکل هستیم. به گفته چلمقانی، وضعیت این صنعت در سال آینده نگران کننده تر از امسال  خواهد بود.

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری:
به دنبال واگذاری پارک های علم و فناوری به بخش خصوصی هستیم

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری گفت: پیشرفت قابل توجهی در پارک های علم و فناوری انجام شده است و 
به دنبال واگذاری این حوزه به بخش خصوصی هستیم. سورنا ستاری در آیین افتتاح نخستین پارک علم و فناوری 
سالمت در اصفهان، اظهار کرد: اکنون بیش از ۴۰ پارک علم و فناوری در کشور وجود دارد، ولی در حوزه سالمت 
یک یا دو پارک مشغول به فعالیت هستند. وی ادامه داد: حوزه سالمت در شاخه های مختلف بازار فوق العاده ای 
دارد و این موضوع باعث می شود تا شرکت های بسیاری رشد کنند.معاون علمی و فناوری رییس جمهوری تصریح 
کرد: پیشرفت قابل توجهی صورت گرفته و با همدلی که بین شرکت های دانش بنیان و استان اصفهان برقرار شده، 
اتفاقات خوبی رقم می خورد. وی در ادامه اظهار کرد: نسل جدید پارک های علم و فناوری به سمت واگذاری به بخش 

خصوصی می رود و حتی تاسیس پارک و زیرساخت ها توسط این بخش اجرا خواهد شد.

این برنامه به منظور امنیت بیشتر، 
خدمــات انتقال وجــه ، دریافت 
موجودی ، گردش حســاب را به 
صورت مســتقیم انجام نمی دهد 
بلکه گوشــی شــما را به درگاه 
اینترنتی بانک مــورد نظر منتقل 
می کند؛ اما خدماتی مانند خرید 
شــارژ ، پرداخت قبض ، کمک به 
 خیریه و ... را به صورت مســتقیم 
انجــام   ussd طریــق  از   و 

می دهد.

همراه مالی و 
انتقال وجه

شن مالی
معرفی اپلیکی

مرضیه محب رسول

عضو اتاق بازرگانی اصفهان در نشست خبری همایش راهکارهای عملی صادرات به بازارهای هدف 
اظهار کرد: مهم ترین مشکالت صادرات امروز کشور عدم طرح و برنامه ریزی برای صادرات، عدم 
تولید و تهیه به موقع کاال، عدم مداومت و ثبات در ارائه محصول یا خدمات، عدم آشنایی با بازارهای 
هدف، تولید بی کیفیت و ابزارهای نامناسب برای بازاریابی، تبلیغات و وصول مطالبات است که این 
مسائل هیچ ارتباطی با تحریم ها ندارد. محمد واعظی افزود: ابزارهای نوین پرداخت پول نیز یکی از 
روش هایی است که می توان از آن بهره گرفت و بازرگانان کشورهای دیگر از آن استفاده می کنند. 
رایزن های ایران باید لیستی از تجار کشورهای هدف تهیه کنند تا بازرگانان ما از این طریق بتوانند 
با خیال آسوده اقدام به تجارت کنند اما این موضوع توسط رایزن های ایران برخالف سایر کشورها 
انجام نمی شــود. عضو اتاق بازرگانی اصفهان یادآور شد: مشکالت خارجی نیز مانند حمل و نقل، 
تعهد ارزی و دریافت پول وجود دارد اما باید توجه داشت که این مسائل باعث عدم تجارت نمی شود 
و در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد نیز از روش هایی برای دور زدن تحریم ها مانند استفاده 
از کشور ثالث بهره می گرفتیم. واعظی گفت: با توجه به نرخ فعلی ارز در ایران و هزینه های کمی 
که در تولید داریم صادرات ما در شــرایط فعلی کامال رقابتی است، به طوری که در شرایط فعلی 
هزینه تولید در ایران نصف چین است. در این شرایط اما باید بازرگانان توجه داشته باشند شروع 
کردن یک کار صادراتی بهتر از آن است که صبر کرد تا همه مشکالت حل شود و بعد اقدام کرد. با 
وجود مسائل موجود نباید امر صادرات کنار گذاشته شود. وی یادآور شد که به خاطر وضع مجدد 
تحریم ها رتبه سهولت کسب و کار ایران از ۱۱۰ به ۱۲۸ رسید؛ اما باید توجه داشت که این شرایط 

در گذشته نیز وجود داشت.

  عکس روز

سفر معاون اول رییس جمهوری به کاشان 
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری روز گذشته برای افتتاح بخش بخار نیروگاه 
سیکل ترکیبی، نخستین خط تولید پایه های توزیع برق چدن نشکن در ایران و مدول دوم 

تصفیه خانه فاضالب وارد کاشان شد.
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بین الملل
اتحاد روسیه و چین  کابوس آمریکاست

پیشنهاد سردبیر:

پاکستان و هند از جمله کشورهای مهمی هستند 
که عربستان در سال های گذشته تالش زیادی برای 
گسترش روابط با این کشــورها داشته است. هند 
یکی از اصلی ترین امیدهای ایران برای رهایی از دام 
تحریم هاست و عربســتان با آگاهی از این موضوع 
تالش ها برای نفوذ در این کشــور قدرتمند را آغاز 
کرده است. کارشناسان روابط بین الملل می گویند 
اقدامات عربستان ســعودی در هند  بسیار فراتر از 
تقویت موضع برای برقراری ارتباط با مســلمانان 
این کشور است. هدف ریاض از این تالش ها کاهش 
نفوذ عامل ایرانی در اقتصاد هند اســت. مسلمانان 
در هند بهانــه خوبی برای چشمداشــت برخی از 
کشــورهای مســلمان جهت ورود به عرصه های 
اجتماعی و اقتصادی این کشــور هستند، اگر چه 
ترکیه و برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس مانند 
قطر پیش از این تالش های نافرجامی را برای رخنه 
فرهنگی در این کشــور انجام دادند؛ اما به نظر می 
رسد عربستان از سایر رقبا موفق تر عمل کرده است.

سعودی ها از چندین سازمان َسلَفی در هند از جمله 
موسسات خیریه، موسسات آموزشی و سازمان های 
سیاسی حمایت مالی می کنند. بنیاد هند که روابط 
نزدیکی با حزب حاکم بهاراتیا جاناتا - حزب ناراندرا 
مودی، نخســت  وزیر هند - دارد، ســال گذشته 
تحلیلی منتشــر کرد که در آن بر اهمیت اقدام دو 
دانشگاه وابسته به بودجه ســعودی به استفاده از 
درخت خرما در لوگوهایشــان تاکید شده بود. این 
مســئله مدرکی دال بر تالش هــای پیروزمندانه 
عربستان سعودی برای ایجاد »اساس ایدئولوژیکی 
عربی کردن مســلمانان در هند« به شمار می رود. 
با گذشــت زمان، این موضوع ضربه ای مهلک به 
ماهیت و شــخصیت محلی اسالم در شــبه قاره 
هند وارد خواهد آورد؛ اما تاثیرگذاری تالش های 

عربستان سعودی از طریق حدود 3 میلیون کارگر 
هندی که در این کشــور مشــغول به کار هستند، 
تشدید می شود. بســیاری از این کارگران هندی 

از ایالت کراال واقع در جنوب غربی هند آمده اند.
انرژی، پاشنه آشیل دیگری است که عربستان می 
کوشد از طریق آن با هند وارد معامله شود. هر چند 
این کشــور تالش زیادی کرد تا جای ایران در بازار 

انرژی هندوستان را بگیرد؛ اما در نهایت هند حاضر 
به اعتماد کامل به عرب ها نشــد. براساس گزارش 
رویترز که پــس از مالقات نخســت وزیر مودی با 
شاهزاده سعودی محمد بن سلمان در محل اقامت 
خود در بوینس آیرس )پایتخت آرژانتین(، درست 
قبل از اجالس G20 منتشــر شــد، سعودی می 
خواهد در صندوق سرمایه گذاری ملی کشورهای 

جنوب آسیا و صندوق زیربنایی هند سرمایه گذاری 
کند؛ امــا همچنین عالقه خود را برای گســترش 
حضور در بخش انرژی، فناوری و کشــاورزی هند 
نیز اعالم کرده است. طبق آنچه هند به طور رسمی 
اعالم کرده هدف این کشور دنبال کردن سیاست 
»تعادل چندجانبه« اســت و تالش می کند میان 
رابطه با قدرت های بزرگ تعادل ایجاد کند به طوری 

که رابطه با هر کدام، علیه دیگری نباشد. با این وجود 
این موضوع درباره سرمایه گذاری عربستان سعودی 
صادق نیست. هیچ کشوری حاضر به سرمایه گذاری 
در زیرساخت های کشور دیگر نیست، به خصوص 
که آن کشور، کشوری با زیرســاخت های فرتوت 
و خطرناک مانند هند باشــد؛ اما بــه هرتقدیر این 
موضوع روابط دو کشــور را تقویت کــرده و باعث 

می شود ســعودی در آینده در بخش های انرژی، 
تکنولوژی و کشاورزی هند نیز سرمایه گذاری کند.

هند به دلیل گرایش پاکســتان به عربستان نمی 
تواند با اعتماد کامل با این کشور به مراودات سیاسی 
و فرهنگی بپردازد؛ اما از ســوی دیگر کارشناسان 
اقتصادی هشــدار می دهند که جامعه مســلمان 
در این ایالت تحت روند عربی ســازی هستند؛ این 
مسئله درست همانند غربی سازی صورت می گیرد. 
آن هندی هایی که در بریتانیا زندگی کرده بودند، 
سبک و ســیاق زندگی بریتانیایی را با خود به هند 
بازگرداندند. در روندی مشابه مســلمانانی که در 
ایالت کارال ســاکن هســتند، درصدد بازگرداندن 
فرهنگ و شیوه زندگی عربی از عربستان سعودی 
برآمده اند. به نظر می رسد دولت هند چندان از این 
رویه راضی به نظر نمی رسد به خصوص آنکه هندی 
ها از ایجاد اهرم فشار عربســتان برای تغییرات در 
روندهای سرمایه گذاری هند به خصوص در ایران و 

بندر چابهار نگران هستند.
البته هند نمی تواند از این کشور هم رویگردان باشد 
چرا که آمریکا یکی دیگر از متحدان استراتژیک این 
کشور از حضور عربستان در هند حمایت می کند. 
شواهد مستقیمی مبنی بر اینکه ایاالت متحده در 
تالش برای جابه جایی نفت عربســتان با ایران در 
هند است، وجود ندارد اما واضح است که موفقیت 
این طرح کامال در راستای استراتژی اصلی آمریکا 
برای محروم کردن ایــران از میلیاردها دالر درآمد 
بالقوه نفت در بلند مدت اســت. با این شرایط اگر 
شنیدید که آمریکا در پشــت صحنه هند را برای 
پذیرش پیشنهاد عربستان تشویق می کند، تعجب 
نکنید. آمریکا احتماال به هند مــی گوید معافیت 
تحریم نفتی ایران تمدید نمی شود مگر آنکه دهلی 
نو در کاهش واردات از ایران و جایگزین کردن آن 
 با نفت عربستان سعودی پیشــرفت جدی داشته

 باشد.

»ریاض« به دنبال صندلی ایران در هند
مرسانا عسکری

ریم سلیمان، روزنامه نگار عربستانی که به هلند متواری شده معتقد 
است افرادی که مسئول مرگ جمال خاشــقجی بودند مانند مشاور 

سابق محمد بن سلمان، همچنان در مسند قدرت هستند. 
سلیمان نیز مانند هموطن کشــته شده اش- جمال خاشقجی- پس 
از آنکه اظهاراتش به چشم ســعود القحطانی، مشاور ارشد حکومتی 
عربستان گران تمام شد، مجبور به ترک این کشور شد.ریم سلیمان 
که اکنون برای دریافت پناهندگی در هلند به سر می برد در گفت وگو 
با میدل ایست آی گفت: نفوذ قحطانی به هیچ وجه کاهش نیافته است. 
عامل اصلی ســرکوب فعاالن و مخالفان داخل حکومت، همچنان بر 

مسند قدرت قرار دارد. 
برخالف فعاالن حقوق زنان و دیگر سعودی هایی که دیدگاه های آن ها 

برای حاکمان عربستان خطرناک به نظر می رســد، قحطانی آزادانه 
فعالیت می کند و به گفته واشــنگتن پست، ولیعهد عربستان به طور 

منظم از او مشورت می گیرد.
ریم سلیمان ماه گذشته در توییتر به بیان جزییات درباره نحوه زندانی 
شدنش، بازجویی هایی که پشت سر گذاشته است، محدود شدن آزادی 

بیانش و در نهایت فرارش از طریق بحرین پرداخت.
 وی گفت: »این اقــدام را به خاطــر آنچه به من گذشــته بود و نیز 
اطالعاتی انجام دادم که بازجویانم خودشــان درباره موارد بدرفتاری 
شدیدشــان با زنان زندانی برایم بازگو کردند. من انســانیت خود را 
به بوته آزمایش گذاشــتم. آیا بایــد این افشــاگری را بکنم و درد و 
رنجی که آن ها تحمل می کنند را بازگو کنم یا اینکه ســکوت اختیار 

 کنم و به اصــول خودم و آن هایی که مورد شــکنجه قــرار گرفتند، 
خیانت کنم.«

 این انتخاب وی بدون پیامد نبود. بالفاصله پس از آنکه وی توییت های 
خود را آغاز کرد گروهی از حســاب های کاربری بــه حمله آنالین به 
وی پرداختند که تاکتیک آشــنای مورد استفاده مسئوالن سعودی 
برای بی اعتبار کردن مخالفان شان به شمار می رود. سلیمان اعتراف 
می کند هر کســی که از بی عدالتی های که به وی شــده انتقاد کند 
یا در این باره افشــاگری کند در برابر این حمالت ایمن نخواهد بود. 
ریم سلیمان در اینترنت متهم شد که مامور قطر، همسایه عربستان 
 سعودی به شمار می رود که درگیر یک اختالف شدید با ریاض شده

 است.

افشاگری روزنامه نگار زن عربستانی در هلند

جنبش حماس اعالم کرد که جاسوسان رژیم 
صهیونیســتی در صورتی که توبه کنند و یکی 
از عناصر ویژه رژیــم صهیونیســتی را به دام 
بیندازند، مورد عفو قــرار گرفته و یک میلیون 
دالر جایــزه می گیرند.گردان هــای عزالدین 
القسام شاخه نظامی جنبش حماس اعالم کرد 
که عناصــر مقاومت در جریــان عملیات »لبه 
شمشیر« موفق شدند تجهیزات فنی و لوازمی 
را از دشــمن اســرائیلی به غنیمت بگیرند که 
اسرار قابل توجهی از رژیم صهیونیستی را فاش 
کرده اســت. این در حالی است که اسرائیلی ها 
بعد از شکست عملیات یگان ویژه خود در نوار 
غزه خودروهای مورد اســتفاده آن ها را موشک 
باران کردند و تصور کردند کــه با این انفجارها 
تمام تجهیزات داخل خودرو منهدم شده است.

ابوعبیده، ســخنگوی گردان های القســام در 
کنفرانس مطبوعاتی به بیان جزئیاتی از عملیات 
لبه شمشیر که در جریان آن نیروهای مقاومت 
در برابر یگان ویژه رژیم صهیونیستی در داخل 
نوار غزه ایستادگی کردند، اشاره و تاکید کرد که 

گنج اطالعاتی که ما در این عملیات به دســت 
آوردیم، یک ویژگی استراتژیک در عرصه جنگ 
مغزها در برابر دشمن صهیونیستی به ما داد.وی 
در بیان جزئیات عملیات صورت گرفته توسط 
نظامیان رژیم صهیونیستی در غزه تاکید کرد 
که این نیروها، آموزش های عملیاتی و فنی خود 
را طی ماه های جوالی و اکتبر سال 2018 انجام 
دادند و هدف از عملیات آنها کاشت سامانه های 
جاسوسی برای شنود از شــبکه های ارتباطات 

ویژه محور مقاومت در نوار غزه بود.

 جایزه یک میلیون دالری 
حماس برای شکار نیروهای ویژه صهیونیست

دیوید هیل، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور 
سیاسی برای بررسی مجموعه مسائل دوجانبه و 
مسائل مربوط به منطقه وارد بیروت شد.سفارت 
آمریکا در بیروت با انتشــار بیانیه ای اعالم کرد، 
دیوید هیل، معــاون وزیر خارجــه آمریکا در 
امور سیاســی برای بررســی مجموعه مسائل 
دوجانبه و مســائل مربوط به منطقه و در رأس 
آنها فعالیت های »مخرب« حزب ا... برای ثبات 
لبنان و منطقه و نیز تاکید بر حمایت کشورش از 
لبنان و نهادهای امنیتی مشروع آن، وارد بیروت 
شد.به نوشته روزنامه فرامنطقه ای الحیاه، سفارت 
آمریکا در بیروت گــزارش داد، هیل در دیداری 
که با مسئوالن لبنانی خواهد داشت، بر نگرانی 
آمریکا نسبت به فعالیت های »مخرب« حزب ا... 
برای ثبات لبنان و منطقه و اخیرا کشف تونل های 
منسوب به این حزب در طول مرزها تاکید خواهد 
کرد.این ســفارت خانه در ادامه بیانیه خود ادعا 
کرد، این تونل ها قطعنامه شماره 1۷01 شورای 
امنیت را به چالش کشیده، امنیت مردم لبنان 
را به خطر انداخته و مشــروعیت نهادهای 

دولت لبنان را تضعیــف می کند.همچنین در 
بیانیه یاد شده آمده است، هیل در دوره جدید 
خود به لبنان بازمی گردد تا بار دیگر بر حمایت 
جدی کشــورش از لبنان و نهادهــای امنیتی 
مشروع آن در شرایطی که این کشور به مقابله 
با چالش های مهمی ادامه می دهد، تاکید کند.

برخی منابع آگاه  گفتند، به نظر می رســد سفر 
هیل به بیروت، هماهنگ با ســفر وزیر خارجه 
آمریکا به منطقه با موضوع »مقابله با نفوذ تهران 

در منطقه« انجام می شود.

 سفر فرستاده آمریکا
 به بیروت با پرونده حزب ا... لبنان

یک گزارش مجلس نمایندگان بریتانیا نشــان می دهد از هر 
پنج کودک زیر ۱۵ سال این کشــور، یک نفر در خانه ای رشد 
می کند که به دلیل کمبود مالی یا دیگر منابع دچار محدودیت 
در دسترسی به غذاست.به گزارش یورونیوز، بنابر یافته های 

کمیسیون، مشکل تامین منابع مالی باعث شده تا خانواده ها 
به ســوی غذاهای ارزان قیمت پرکالری سوق داده شوند که 
همین مطلب، بروز ســوءتغذیه و اضافه وزن را ســبب شده 
است.این گزارش ۵۶ صفحه ای که توسط کمیسیونی مرکب 

از نمایندگان حزب محافظــه کار حاکم و حزب مخالف کارگر 
تهیه شده است به دولت پیشنهاد می کند برای رفع مشکل، 
 تاسیس وزارتخانه ای مجزا برای حل معضل گرسنگی را تدارک

 ببیند.

درخواست تشکیل »وزارت گرسنگی« در انگلیس داده شد 

رییس جمهوری فیلیپین: 
اسقف ها، حرامزاده هستند

 رودریگو دوترته، رییــس جمهوری فیلیپین 
در یک حمله لفظی تازه به اســقفان کلیسای 
کاتولیک در کشــورش آنــان را »حرامزاده« 
خواند.»دوترتــه« که در مراســم پرشــکوه 
گشایش مدرسه ای در مانیل،  پایتخت فیلیپین 
ســخن می گفت اعالم کرد:  »فقــط می توانم 
بگویم اســقفان حرامزاده هســتند،  لعنت به 
شما.«کلیسای کاتولیک پیش از این از مبارزه 
گسترده و خشــونت باری که رودریگو دوترته، 
رییس جمهــوری فیلیپین علیــه مواد مخدر 
دراین کشور به راه انداخته انتقاد کرده و این امر 
خشم رییس جمهوری فیلیپین را برانگیخته 
اســت.تاکنون حدود ۵ هزار نفــر در عملیات 
مبارزه با مخدر پلیس فیلیپین کشته شده اند.

رودریگــو دوترته که خود به کلیســا نمی رود 
در ابتدای دوران ریاســت جمهوری اش اعالم 
کرد که هنــگام نوجوانی یک کشــیش از وی 
سوءاســتفاده جنســی کرده است.فرانسیس 
لوکاس، نماینده رســمی اسقف های کاتولیک 
در فیلیپین در واکنش به این سخنان خواستار 
نشــان دادن »توجه« بیشتر شــد. وی گفت : 
»ما باید به حساســیت ها و احساسات دیگران 
توجه بیشتری باشــیم.«نزدیک به 80 درصد 
از جمعیت یکصــد میلیون نفــری فیلیپین 

مسیحیان کاتولیک هستند.

نشنال اینترست: 
 اتحاد روسیه و چین
 کابوس آمریکاست

بزرگ تریــن تهدید برای ایــاالت متحده این 
اســت که همکاری بین روسیه و چین تقویت 
شود و چنین اتحادی می تواند کابوس واقعی 
برای آمریکا باشــد.به گزارش اســپوتنیک به 
نقل از نشنال اینترست، کارشناسان می گویند 
واشنگتن اشتباه نادرســتی را انجام داده و به 
همکاری نزدیک تر بین مسکو و پکن کم توجهی 
کرده اســت.همچنین اشاره شــده که ایاالت 
متحده یک بار نیز موقعیت مطلوب نیمه دوم 
جنگ سرد را از دست داد، زمانی که روابط بین 
آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی و چین به طور 
جداگانه به طور قابل توجهی بهتر از روابط بین 
مسکو و پکن بود.با این وجود، تحلیلگران بر این 
باورند که  با وجود مناسبات بین روسیه و چین، 
در حال حاضر بحثی در مورد اتحاد واقعی بین 
دو کشور وجود ندارد. کارشناسان معتقدند که 
پکن هنوز نگران است که اتحاد با مسکو می تواند 
همکاری اقتصادی با واشنگتن را تا حد زیادی 

تضعیف کند. 

دیدار رییس جمهور آمریکا 
با رهبره کره شمالی در ویتنام

روزنامه ژاپنی »یومیوری شیمبون« می گوید 
آمریکا به کره شــمالی پیشــنهاد داده که 
نشست بعدی سران دو کشور در اواسط ماه 
میالدی آینده )فوریه( در ویتنام برگزار شود.

این روزنامه همچنین به نقــل از منابع آگاه 
نوشت که »پیونگ یانگ« در حال حاضر در 
حال بررسی این پیشنهاد است.گفتنی است 
نشست اول دونالد ترامپ و کیم جونگ اون 
رهبر کره شمالی، ژوئن سال میالدی گذشته 
برگزار شــد. در نتیجه این دیدار قرار شــد 
پیونگ یانگ با برخورداری از ضمانت امنیتی 
واشنگتن، به خلع سالح هسته ای شبه جزیره 

کره متعهد بماند.

تکذیب استقرار سربازان 
آمریکایی در موصل 

مرکز پوشــش دهی اخبار امنیتی عراق در 
بیانیه ای اســتقرار نیروهــای آمریکایی در 
موصل را تکذیب کرد.این مرکز در بیانیه ای 
که شبکه ســومریه نیوز آن را منتشر کرده، 
آورده اســت: هرچند وقت یک بــار برخی 
ســایت ها که به امانتداری در انتقال اخبار 
پایبند نیستند، اطالعات اشتباهی را منتشر 
می کنند که آخرین آن اســتقرار نیروهای 
آمریکایی در مقرهای موصل و بیرون کردن 
نیروهای حشد الشعبی و وزارت کشور از آنجا 
بود.اخیرا رسانه ها و شــبکه های اجتماعی 
اخباری را درباره استقرار نیروهای امریکایی 
در شــهر موصل منتشــر کردند. یک منبع 
محلی عراقی مدعی شــده بود که 20 هزار 
سرباز آمریکایی در موصل و اطراف آن مستقر 
شده و نیروهای حشد الشعبی و وزارت کشور 

را بیرون کرده اند.

 چرا لهستان برای میزبانی 
از اجالس ضد ایرانی آمریکا 

و متحدان انتخاب شد!؟
تالش های ایاالت متحــده برای ایجاد اجماع 
منطقــه ای و بیــن المللی علیه ایــران وارد 
فاز جدیدی شــده اســت و در همین راستا، 
وزیر خارجــه آمریکا روز جمعــه از برگزاری 
یک نشســت بین المللــی با تمرکــز بر نفوذ 
و نقش آفرینــی منطقه ای ایران در ورشــوی 
لهســتان خبر داد.به گفته مایک پمپئو وزیر 
خارجه ایاالت متحده، این کنفرانس دو روزه 
قرار است با میزبانی لهســتان و در هفته آخر 
بهمن ماه ســال جاری در این کشــور برگزار 
شــود.پمپئو در گفت وگــو بــا فاکس نیوز 
با بیان اینکه »ما ده ها کشــور را از سرتاســر 
جهان گرد هــم خواهیــم آورد« عنوان کرد، 
این نشســت در روزهــای 13 و 1۴ فوریه در 
لهستان برگزار خواهد شد.به گفته وزیر خارجه 
آمریکا، »کشورها در کنار هم خواهند آمد تا 
بر ثبات خاورمیانه، صلح و آزادی و امنیت در 
منطقه تمرکز کنند که شامل این عنصر مهم 
اســت که اطمینان حاصل کنیــم ایران یک 
]نقش آفرین[ بی ثبات کننده نباشد.«همچنین 
پمپئو، از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم 
اسرائیل دعوت کرد تا در کنفرانس ضد ایرانی 
ـ که 13 فوریه در ورشــوی لهســتان برگزار 
می شودـ  شــرکت کند.قرار است، تعدادی از 
وزیران امور خارجه کشــورهای عربی نیز در 
این کنفرانس مشارکت داشــته باشند. یک 
مقام اسرائیلی گفت، نتانیاهو هنوز تصمیمی 
 برای شــرکت در ایــن کنفرانــس نگرفته

 است.
فارغ از واکنش هابی که به برگزاری این اجالس 
از سوی مقامات کشورمان نشــان داده شد، 
سوالی که پاســخی بدان داده نشده این است 
که چرا این اجالس ضد ایرانی قرار اســت در 

لهستان برگزار شود؟
برای پاسخ چند فرض را می توان مطرح کرد:

نخست آنکه ایاالت متحده قصد دارد اجماع 
سازی علیه ایران را از خاورمیانه به اروپا انتقال 
و گســترش دهد. در همین راستا، به نظر می 
رسد واشــنگتن به دنبال آن است که شکافی 
میان کشورهای اروپایی در مورد ایران ایجاد 
کند و به همین جهت برآن اســت تعامالت را 
با اروپای شرقی در برابر اروپای غربی گسترش 
دهد. شکاف میان اروپای شرقی و غربی زمینه 
را برای افزایش فشار بر ایران در اروپا گسترش 

دهد.
حال ســوال دیگری مطرح می شود که چرا 
لهستان به عنوان میزبان انتخاب شده است؟ 
به نظر می رسد پاســخ را باید در روابط بسیار 
نزدیک میان دولت راســت گرای این کشور و 
دولت کنونی آمریکا یافــت. جایی که دولت 
دست راستی لهســتان به ریاست »آندرزیج 
دودا« نیز ارتباط بســیار نزدیکی بــا دونالد 
ترامپ دارد و حتی خواستار استقرار نظامیان 
آمریکایی در پایگاهی به نــام »دژ ترامپ« در 

خاک خود شده است.
سوم، این کنفرانس احتماال نخستین رویارویی 
چهره به چهره و مستقیم نخست وزیر اسرائیل 
و مجموعه ای از مقامات و وزرای کشورهایی 
عربی خواهد بود. مسئله ای که به نظر می رسد 
با توجه به حساســیت های مردمی در جهان 
عرب، در هیچ کدام از کشورهای منطقه نمی 

توانست اتفاق بیفتد. 

دستگیری کارمند شرکت 
»هواوی« در لهستان

مقام های امنیتی لهستان از دستگیری یکی 
از کارکنان چینی شرکت هواوی در این کشور 
به اتهام جاسوسی خبر دادند.بر این اساس، 
دســتگاه های اطالعاتی این کشــور پس از 
بازرسی از دفاتر محلی شرکت چینی هواوی 
و دفاتر شرکت ارتباطاتی لهستانی »اورنج« 
یکی از کارکنــان چینی شــرکت هواوی و 
یک شهروند لهســتانی متخصص در حوزه 
 امنیت شــبکه را به اتهام جاسوسی دستگیر

 کردند.
»ماچی واســیک« معاون رییس ســازمان 
اطالعات لهســتان به خبرگزاری این کشور 
گفت: شــهروند چینی کارمند یک شرکت 
بزرگ الکترونیکی اســت و فرد لهستانی نیز 
در حوزه امنیت شــبکه فعالیــت می کرده 
اســت.کانادا نیز اول دســامبر سال 2018 
»منگ وانژو«، مدیر مالی شرکت مخابراتی 
»هــواوی« را به خاطر »نقــض تحریم های 

آمریکا« بازداشت کرده بود.
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کمبود هفت هزار و 500 پرستار در استان اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

نماینده مردم اصفهان در مجلس:
معضالت استخدامی پرستاران 

رفع شده است
نماینده مــردم اصفهان در مجلس شــورای 
اســامی گفت: برای جلوگیری از اینکه نهاد 
شغلی بر نهاد خانواده اثر منفی نگذارد، پیوست 
اجتماعــی خانواده محور در مجلس شــورای 
اســامی برای همه طرح ها به تصویب رسیده 
اســت. ناهید تاج الدین بــا بیــان اینکه باید 
خدمات و تسهیاتی به پرســتاران ارائه شود 
که دل نگرانی آن ها به خانواده هایشان منتقل 
نشود، تصریح کرد: در مجلس شورای اسامی 
برای جلوگیــری از اینکه نهاد شــغلی بر نهاد 
خانواده اثر منفی نگذارد، پیوســت اجتماعی 
خانواده محور برای همه طرح هــا به تصویب 
رسیده است.نماینده مردم اصفهان در مجلس 
شورای اسامی خاطرنشــان کرد: از سال ۹۶ 
معضات اســتخدامی پرســتاران رفع شده و 
عاوه بر آن از سال گذشته نیز بودجه ای ویژه 
تعرفه نظام پرستاری اختصاص داده شد که ۱۲ 
سال پیش قانون آن تصویب شد، اما بودجه ای 

برای آن وجود نداشت.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان:
دانشجومعلمان، مبلغان سنت 

حسنه وقف می شوند
سرپرست دانشــگاه فرهنگیان استان اصفهان 
با بیان اینکه دانشجو معلمان می توانند مروج 
و مبلغان خوبی در زمینه امــور خیریه و وقف 
باشــند از احداث دانشــگاه جامع فرهنگیان 
به صورت وقف مشــارکتی خبر داد.، شــهرام 
عروف زاد در دیدار با مدیــر کل اوقاف و امور 
خیریه اســتان اصفهان اظهار داشت: دانشگاه 
فرهنگیان دارای جایگاه رفیع در تعلیم و تربیت 
کشور است و رسالت ســنگینی بر دوش دارد 
که این رســالت تربیت معلمان تــراز انقاب 
اسامی است. دانشجو معلمان می توانند مروج 
و مبلغان بســیار خوبی در زمینه امور خیریه 
و وقف باشــند.وی افزود: حضــور رهبر معظم 
انقاب در دانشگاه فرهنگیان، نقطه عطفی برای 
دانشگاه بوده و همواره رهنمودهای رهبر عزیز 
برای دانشگاه فرهنگیان راهگشاست. با عنایت 
به اینکه کار تربیت معلم یک رســالت سنگین 
و با اهمیت اســت الزم اســت تا با استفاده از 
ظرفیت های مادی و معنوی ارگان های مختلف 
چون سازمان اوقاف و امور خیریه این رسالت را 

به خوبی به انجام برسانیم.

مدیر کل پست استان اصفهان:
سرویس پست ویژه برون 

استانی راه اندازی شد
در راستای تحقق ماموریت های شرکت ملی پست 
جمهوری اسامی ایران، سرویس پست ویژه برون 
استانی با تعهد توزیع همان روز توسط اداره کل 
پست استان اصفهان راه اندازی شد.حمید باقری، 
مدیر کل پست استان اصفهان بیان داشت: این 
سرویس در مرحله نخست جهت توزیع در همان 
روز به شهرهای تهران، شیراز، همدان، اراک، یزد 
و خرم آباد در نشانی گیرنده توزیع خواهد داشت.
وی افزود: با راه اندازی این سرویس مرسوله هایی 
که حداکثر تا ساعت ۱۱/۳۰ صبح تحویل نواحی و 
دفاتر پستی شهر اصفهان شود، حداکثرتا ساعت 
۲۳ همــان روز به آدرس گیرنده در شــهرهای 
مذکور توزیع خواهد شد. مدیر کل پست استان 
اصفهان اظهار داشت: سرویس پست ویژه برون 
اســتانی به طورهمزمان به مقصد ۲۱ اســتان 
کشوراز تمامی شهرســتان های استان اصفهان 
نیز راه اندازی شدمرسوالتی که به صورت ویژه 
در هریک از دفاتر پستی در سطح استان اصفهان 
تحویل شده باشد، توزیع آن مرسوله در روز بعد 
بین ساعت ۱۰ الی ۱۲ در ۲۱ استان مذکور انجام 

می گیرد.

با حکم استاندار اصفهان
ابطحی، نایب رییس شواری 

مشورتی توسعه پایدار استان شد
بنا بر اعــام روابط عمومی شــهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان، عباس رضایی، اســتاندار 
اصفهــان در حکمی ســید مهــدی ابطحی، 
رییس شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان را 
به عضویت و نایب رییسی شــورای مشورتی 
توسعه پایدار استان منصوب کرد.در بخشی از 
این حکم خطاب به دکتر سید مهدی ابطحی 
آمده است:استانداری اصفهان در صدد است با 
تشکیل شورای مشورتی توسعه پایدار استان 
و اســتفاده از نخبگان و اندیشــمندان در این 
مســیر گام بردارد.با توجه بــه دانش و تجربه 
ارزنده ای که داریــد، جنابعالی را به عضویت و 
نایب رییس این شــورا منصوب می کنم. امید 
اســت با اســتعانت از خداوند متعال و شرکت 

فعال در این شورا موفق باشید.

رشد 72 درصدی تماس با سامانه 
فوریت های پلیسی 110 اصفهان 
معاون عملیات فرماندهي انتظامي استان ازافزایش 
7۲ درصدي تماس هاي مردمي با ســامانه فوریت 
های ۱۱۰ در آذر ماه امسال نسبت به مدت مشابه 
سال قبل خبر داد. ســرهنگ علي ملکي آهنگران  
اظهار داشت: براســاس آمارهای به دست آمده در 
آذرماه امسال ۱5۳ هزار و ۶۲۶ نفر با مرکز فوریت 
های پلیسی ۱۱۰ استان اصفهان تماس گرفتند.وی 
افزود: این تعداد تماس نسبت به مدت مشابه سال 
قبل 7۲ درصد رشد داشــته که این موضوع را باید 
نتیجه افزایش اعتماد عمومی مردم به ناجا و رشد 
آگاهی و آشنایی آنان از سامانه های ارتباطی پلیس 
دانست.به گفته معاون عملیات فرماندهی انتظامی 
استان، 74 درصد از تماس های برقرار شده فوریتی 
بوده و ماموران زیر ۱5 دقیقه در صحنه حضور پیدا 
کرده و این تماس ها منجر بــه انجام عملیات های 
موفقیت آمیز توسط ماموران پلیس ۱۱۰ شده است.
این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: اپراتوران پلیس 
۱۱۰ هرماه با انبوهی از تماس هایی مواجه هستند 
که مرتبط با ماموریت های پلیس نیست که در این 
رابطه نیز از آنها خواسته شده با کمال خونسردی و 

آرامش به راهنمایی تماس گیرندگان بپردازند.

انفجار ترقه در عروسی، مرگ 
جوان نجف آبادی را رقم زد 

فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد از مرگ یک 
جوان ۲۲ ساله براثر انفجار ترقه دست ساز در یک 
عروسی خبر داد. ، سرهنگ محمدرضا خدادوست 
اظهار داشت: در پی تماس تلفنی با مرکز فوریت 
های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع حادثه انفجار ترقه 
دست ساز در یکی از شــهرهای توابع شهرستان 
نجف آبــاد  بافاصله ماموران به منظور بررســی 
صحنه در محل حاضر شدند.وی خاطر نشان کرد: 
در بررســی های صورت گرفته مشخص شد که 
یک جوان ۲۲ ساله که به همراه پدرش در جشن 
عروسی یکی از اقوام خود شرکت کرده بود به علت 
حمل مواد محترقه و بــی احتیاطی در رهاکردن 
آن باعث به وجود آمدن حادثه انفجار شد.فرمانده 
انتظامی شهرستان نجف آباد گفت: در این حادثه، 
جوان مذکور و پدر وی دچار ســوختگی شــده و 
به کمک نیروهای امدادی به بیمارســتان منتقل 
شــدند که به  رغم تاش پزشکان جوان ۲۲ ساله 

براثر شدت جراحات وارده فوت کرد.

باند سارقان 20 میلیاردی منازل 
اصفهان منهدم شد 

رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی اســتان 
از دســتگیری اعضای باند 4 نفره سارقان منزل 
خبر داد و گفــت: متهمان بــه ۲۰ میلیارد ریال 
اموال مســروقه در ســرقت از 45 منزل اعتراف 
کردند.  سرهنگ سعید سلیمیان با اعام این خبر 
اظهار داشت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان 
مبنی بر سرقت از منازل آن ها، تحقیقات از سوی 
کارآگاهان بــه طور ویژه آغاز شــد.وی افزود: در 
بررسی های علمی و تخصصی سرانجام ماموران 
به هویت 4 نفر از ســارقان ســابقه دار که در این 
سرقت ها دســت داشــتند پی برده و طی یک 
عملیات ویژه با هماهنگی مقــام قضائی تمامی 
متهمان را در مخفیگاه هایشان دستگیر کردند.

سرهنگ سلیمیان، با اشــاره به کشف 8 میلیارد 
ریال اموال مســروقه از مخفیگاه سارقان گفت: 
متهمان دستگیر شــده پس از دســتگیری در 
تحقیقات صورت گرفته به 45 فقره سرقت منزل 
و ســرقت ۲۰ میلیارد ریال اموال از منازل مردم 

اعتراف کردند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خبر داد:

 توزیع بسته حمایتی
 در مدارس شبانه روزی

معاون وزیــر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی اظهار 
کرد: وزارت کار در چند ســال اخیــر دو اقدام را 
به کمک آموزش و پرورش و ســایر دستگا ه های 
اجرایی در دســت اجرا داشــته که یکی از آن ها 
رســیدگی به مدارس شــبانه روزی است.احمد 
میدری با اشاره به درخواست وزرای کار و آموزش 
و پرورش مبنی بــر توزیع بســته های حمایتی 
دولت میان دانش آموزان مدارس شــبانه روزی 
گفت: در ســال های گذشــته همزمان با توزیع 
بسته های حمایتی، کارت های ۳۰۰ هزار دانش 
آموز شبانه روزی هم شارژ شده است.وی افزود: 
مشکل اساسی تامین منابع است که از هر دو وزیر 
می خواهیم نامه مشترکی به ســازمان برنامه و 

بودجه بدهند تا این کمک صورت بگیرد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از آمادگی 
کامل این دانشگاه برای تکمیل، توسعه و نهادینه 
سازی طرح تحول سامت در نظام ارائه خدمات 
بهداشتی و درمانی کشور خبرداد.طاهره چنگیز با 
اشاره به تاکید سرپرست جدید وزارت بهداشت بر 
تداوم سیاست ها و برنامه های تحول نظام سامت، 
گفت: تسلط، نگاه ژرف و سابقه مدید دکتر نمکی 
در مقوله مدیریت استراتژیک سامت، نویدبخش 
تداوم روزهای خوب سامت و ارتقای کمی و کیفی 
خدمات این حوزه در ابعاد مختلف آن خواهد بود.

وی با اشــاره به ظرفیت های قابل توجه دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان در حوزه بهداشت، درمان، 
آموزش، پژوهش و فنــاوری افزود: بــا توجه به 
رویکرد جامع االطراف سرپرست وزارت بهداشت، 
در ماه ها و ســال های آتی، ظرفیت های دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان در جهت تکمیل، توسعه و 
نهادینه سازی طرح تحول سامت در نظام ادغام 
یافته ارائه خدمات بهداشــتی و درمانی، بیش از 
پیش به کارگیری شده و توســعه خواهد یافت.

چنگیز با اشاره به توان این دانشگاه در حوزه های 
برنامه ریزی و اجرایی، ادامه داد: تکالیف برجای 
مانده از برنامه های پنجم و ششم توسعه در حوزه 
سامت، توسعه پزشــکی خانواده، نظام ارجاع و 
دستورالعمل های بالینی از جمله محورهای مورد 
تاکید سرپرست وزارت بهداشت است و دانشگاه 
علوم پزشــکی اصفهان، در این مسیر تمام توان و 

ظرفیت های خود را به کار خواهد بست.

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعالم کرد:

آمادگی دانشگاه علوم پزشکی برای توسعه طرح تحول سالمت
مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان گفت: تجهیزات 
کامل ســیار برای ثبت نام کارت ملی هوشمند عشایر 
و بخشــی از روســتاییان فراهم شــده است.حسین 
غفرانی کجانی افزود : پراکندگی روستایی و عشایری 
شهرستان هایی مانند ســمیرم زیاد است و از همین 
رو طرح »ده گردشــی« را برای این مناطق اجرا کرده 
ایم.وی خاطرنشــان کرد: ثبت نام بخشــی از عشایر 
حاشیه روســتاها نیز از طریق اجرای همین طرح ده 
گردشی)روستاگردشی( انجام شده؛ اما ثبت نام تعداد 
باقی مانده نیز به محض ورود بــه ییاق در فصل بهار 
آغاز خواهد شد.به گفته وی، یکهزار نفر از عشایر بخش 
جرقویه در شــرق اصفهان قبل از فصل کوچ ثبت نام 
شــدند و تعداد زیادی از آنها نیز کارت ملی هوشمند 
دریافت کرده اند.مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان 
تصریح کرد : ثبت وقایع حیاتی از جمله تولد و ازدواج در 
سمیرم با وجود پراکندگی عشایری و روستایی در چند 
سال اخیر ۱۰۰ درصدی بوده است.وی بیان کرد : امروز 
شاهد هستیم پایگاه اطاعات جمعیتی شکل گرفته و 
۱۹۰ دستگاه و نهاد به این پایگاه آماری و روزآمد متصل 

هســتند.به گفته غفرانی، با تکمیل صدور کارت ملی 
هوشمند در آینده نزدیک به استقبال دولت الکترونیک 
می رویم.مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان درباره 
درخواست مردم بخش ها و روســتاهای دور از مرکز 
شهرستان برای اختصاص نمایندگی به آنها اظهارداشت: 
اگر مسئوالن محلی، اعضای شــوراها و شهرداری ها، 
امکانات اولیه را در اختیار ما قرار دهند ثبت احوال نیز 

برای ایجاد نمایندگی همراهی و همکاری خواهد کرد.

مدیرکل ثبت احوال اصفهان:

تجهیزات سیار ثبت نام کارت ملی عشایر فراهم شد

ثبت احوال دانشگاه

خبر تخلیه یکی از مدارس ابتدایی در اصفهان آن 
هم در اواسط ســال تحصیلی، چند وقتی است که 
در فضای مجازی دست به دست می شود. والدین 
نگران و دانش آموزان پر استرسی که باید در میانه 
ســال تحصیلی به خاطر احتمال خرابی مدرســه 
به دلیل فرسودگی ســاختمان آن مجبور به نقل 
مکان به مدرسه دیگری باشــند. پس از استاندارد 
نبودن مدارس و وسایل گرمایشی و سرمایشی آن، 
فرســودگی یکی از تهدیدات جدی است که جان 
دانش آموزان را به خصوص در کان شــهری مثل 
اصفهان تهدیدمی کند. مدارس و ساختمان هایی 
که حتی با گذشــته بیش از چهار دهه از عمر خود 
هنوز پابرجاست و پذیرای صدها دانش آموز است. 
مدارس فرســوده نیاز به آمار و ارقام ندارد و با یک 
گشت ساده در سطح شهر می توان فهمید که اغلب 
مدارس بزرگ و دولتی در اصفهان عمر درازی دارند 
و معموال به دلیل قرار گیری در مناطق شلوغ و پر 
جمعیت هر ساله تعداد زیادی هم دانش آموز می 
پذیرند. در آخرین مورد که منجر به تخلیه مدرسه 
پیروزی شده نکته قابل توجه این است که به رغم 
اینکه مسئوالن مدرسه نسبت به فرسودگی و خطر 
ریزش دیوارهای مدرسه آگاهی داشته اند؛ اما باز هم 
به دلیل نبود جایگزین از سوی آموزش و پرورش و 
نبودن اعتبارات الزم برای بازسازی اقدام به ثبت نام 
دانش آموز کرده اند که این مسئله در نهایت با جدی 

شدن مشکل بنای مدرسه 
منجر به اقدام برای تخلیه 
مدرســه در میانه ســال 
تحصیلی شــده است. بر 
اســاس اعام مسئوالن 
آموزش و پــرورش، بیش 
از ۳۰ درصــد مــدارس 
کشور فرســوده هستند. 

آموزش و پرورش وعده داده اســت که در صورت 
تصویب مجلس طبــق بند۳ ماده ۶۳؛ ســه هزار 
میلیارد دالر برای بازسازی مدارس اختصاص یابد 

و در صــورت تحقق آن تا 
پایان دولت تمام مدارس 
بازســازی  تخریبــی، 
مــی شــود. وضعیت در 
مدارس اصفهــان از این 
شــرایط هم بدتر است.بر 
اســاس اعام مسئوالن 
آموزش و پرورش استان  
۳۹درصد کاس ها نیازمند مقاوم ســازی هستند 
واز این تعداد ۹هزار کاس درســی در اســتان به 
تخریب و بازســازی مجدد نیاز دارنــد. این حجم 

از فرســودگی در حالی اســت که خیران مدرسه 
ساز نیز به شــدت در این زمینه فعال هستند؛ اما 
به دلیل بی توجهی به مدارس در ســال های قبل 
فرســودگی رو به افزایش اســت. معضل اصلی در 
بازسازی مدارس فرسوده عاوه بر کاهش اعتبارات 
سازمان نوسازی مدارس در لوایح پیشنهادی دولت 
طی سال های اخیر باید بی توجهی به مصوبه قانون 
برنامه ششم توسعه درباره اختصاص معادل ریالی 
سه میلیارد دالر در طول اجرای قانون برنامه ششم 
توســعه به منظور افزایش ایمنی و مقاوم ســازی 
مدارس هم اشــاره کرد؛ موضوعی کــه در گزارش 
مرکز پژوهش های مجلس هم به آن اشــاره شده 
است.عاوه بر فرســودگی مشکات ساختاری نیز 
در اســتان مدارس را تهدید می کند از جمله این 
مسائل تهدید جدی فرونشست زمین است که بارها 
از سوی مدیران نوسازی مدارس در استان نیز نسبت 
به آن هشدارهای جدی داده شده است. این مسئله 
به خصوص پس از فرونشســت در نزدیکی مدارس 
فاورجان و دامنه جدی تر هم شد. با شرایط فعلی 
اقتصادی امیدی به تســریع روند نوسازی مدارس 
نیســت و به نظر می رسد چشــم مدیران مدارس 
بیشتر به جیب والدین باشد تا دست مدیران دولتی 
البته که خیران نیز در این میان نقش مهمی دارند؛ 
اما در نهایت با ید تا فاجعه ای مشــابه شــین آباد 
و زاهدان بــرای دانش آمــوزان اصفهانی رخ نداده 
 اســت فکری به حال ســقف های لرزان مدارس

 بشود.

تراژدی مدارس مخروبه

رییس دانشگاه اصفهان گفت: این دانشــگاه در صدد تاسیس و راه 
اندازی مرکز نوآوری صنایع سرگرمی و بازی های رایانه ای با حمایت 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.هوشنگ طالبی افزود: 
دانشگاه اصفهان در زمان حاضر دارای یک مرکز تخصصی بازی های 
رایانه ای است و با توجه به ظرفیت های خوبی که دارد، این مجموعه 
گسترش یافته و به مرکز نوآوری صنایع سرگرمی تبدیل می شود.وی 

اظهار کرد: در این مرکز ایده های جدید، خاقانه و نوآورانه در زمینه 
صنایع سرگرمی از جمله بازی های رایانه ای، شبیه سازی، پویانمایی 
)انیمیشــن( و واقعیت مجازی که مبتنی بر دانش و پژوهش باشند، 
مورد حمایت قرار گرفته و به محصول برای عرضه به بازار تبدیل می 
شود.طالبی به سفر معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری به اصفهان 
و بازدید از مرکز تخصصی بازی های رایانه ای این دانشگاه اشاره کرد  

و گفت: معاون رییس جمهوری در این بازدید برای حمایت از مرکز 
نوآوری صنایع سرگرمی قول مســاعد داد.وی همچنین به بازدید 
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری از مراکز رشــد و کارآفرینی 
دانشگاه اصفهان اشاره کرد و افزود: ســورنا ستاری در این بازدید در 
جریان قراردادهای این مراکز با سرمایه گذاران، سازمان ها و صنایع 

مختلف قرار گرفت.

رییس دانشگاه اصفهان:
مرکز نوآوری بازی رایانه ای در دانشگاه اصفهان راه اندازی می شود

  به بهانه تخلیه یک مدرسه در اواسط سال تحصیلی؛

مدارس فرسوده نیاز به آمار و ارقام 
ندارد و با یک گشت ساده در سطح شهر 
می توان فهمید که اغلب مدارس بزرگ 

و دولتی در اصفهان عمر درازی دارند

اســتان اصفهان با کمبود هفت هزارو 5۰۰ پرستار مواجه است.مدیر 
پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، بیمارستان های این استان را 
نیازمند به کارگیری پرستاران جدید دانست و گفت: دو سالی است که 
استخدام دانش آموختگان پرستاری در بیمارستان ها متوقف شده و 

این موضوع بر سر نظام درمانی کشور سنگینی می کند.
غامرضــا جمالــی زواره، بیش از هفت هــزار و 5۰۰ پرســتار را در 
بیمارســتان های  این اســتان در حال خدمت رســانی به بیماران 
دانســت و افزود: به همین تعداد در اســتان با کمبود پرستار مواجه 

هســتیم.وی به تعویق افتادن حــدود 8 تا ۱۲ ماهه حقــوق وکارانه 
پرستاران ، افزایش شــیفت کاری و طوالنی بودن زمان فعالیت را از 
مهم ترین مشکات پرســتاران بیان کرد و گفت: مجلس هفت سال 
پیش ، قانون ارتقای بهره وری و تعرفه گذاری خدمات پرســتاری را 
تصویب کرد در حالی که اکنون اجرایی نشــده است.مدیر پرستاری 
دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان هدف از اجرای این قانون را کاهش 
ساعت وشــیفت کاری پرستاران دانســت و افزود: این درحالی است 
که به جای کاهش ســاعت کاری با افزایش تعداد شــیفت ها و زمان 

فعالیت در هر شــیفت کاری در ازای  اضافه کار دستخوش تغییرات 
قرار گرفته است.غامرضا جمالی زاده، همچنین به افزایش مهاجرت 
دانش آموختگان پرستاری به خارج از کشور اشــاره کرد و گفت: در 
چند سال گذشــته کشــورهای حوزه خلیج فارس و اروپایی مقصد 
مهاجرت پرستاران ایرانی بوده است.وی  ارتباط مداوم با رنج بیماران 
وگاهی مرگ میر آنهــا و درمعرض بیماری های واگیــردار وعفونی 
 قرارگرفتن پرســتاران را ازدیگر مشــکات جامعه پرستاری عنوان 

کرد.

خبر
 

دانشگاه صنعتی اصفهان، 
دانشجوی ارشد بدون 
آزمون پذیرش می کند

برای سال تحصیلی ۹۸-۹۹؛
دانشگاه صنعتی اصفهان برای سال تحصیلی ۹8-۹۹ دانشجوی کارشناسی ارشــد بدون آزمون پذیرش می کند.

متقاضیان پذیرش در دوره های بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان باید مدارک ثبت نامی خود را 
تا ۳۱ شهریورماه سال ۹8 به این دانشگاه ارسال کنند.پذیرش قطعی متقاضیان پس از بررسی درخواست ها  در نیمه 
تابستان ۹8 توسط دانشگاه صنعتی اصفهان اعام خواهد شد.متقاضیان پذیرش در این دوره ها باید در مدت ۶ نیم 
سال،  سه چهارم واحدهای درسی را گذرانده  باشند و در محدوده پانزده درصد فوقانی دانشجویان هم رشته و هم ورودی 

در دانشگاه خود باشند.آخرین مهلت فراغت از تحصیل برای متقاضیان بدون آزمون ۳۱ شهریورماه سال ۹8 است.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد:
کمبود هفت هزار و 500 پرستار در استان اصفهان

پریسا سعادت
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انتقاد تند »دشان« از بنزما
دیدیه دشــان، در یک مصاحبه به شــدت از 
نتقاد و  کریــم بنزمــا ا
دربــاره وضعیــت 
تیم ملی فرانســه 
صحبــت کــرد. 
پیــش  بنزمــا 
 ۲۰۱۶ ز یــورو  ا
ســرمربی آبی هــا را 
متهم به نژادپرســتی کرده 
بود. مهاجم رئال مادرید پس از این که به تیم 
ملی دعوت نشد به شدت از دشان انتقاد کرد.

سرمربی تیم ملی فرانسه گفت: برخی افراد به 
خودشــان اجازه می دهند اظهاراتی کنند که 
پیامدهایی فراتر از معنای شان داشته باشند 

که من آنها را هرگز فراموش نمی کنم.
دشــان در ادامه اظهــار کــرد: در آن زمان 
اختالفی بین ما ایجاد شد. من همه بازیکنان 
فرانســوی را به تیم ملی فراخواندم. همه آنها 
فرانسوی هستند و هرگز کســی را به خاطر 

رنگ یا مذهبش انتخاب نکردم.

»والورده« به دنبال مهاجمی 
جدید برای بارسلونا

ارنستو والورده، سرمربی تیم فوتبال بارسلونا 
درباره احتمــال خرید 
یک مهاجــم در ماه 
ژانویــه صحبــت 
کرده تا بتواند او را 
جانشین »مونیر« 
کند که این هفته 
از بارســلونا به سویا 
خواهد رفت. والــورده گفته 
باشگاه چندین گزینه را مد نظر دارد.سرمربی 
بارســلونا در این باره این چنین توضیح داده 

است: باید به این موضوع رسیدگی کنیم.
 طبیعی اســت که بعد از رفتن مونیر ما جای 
خالی داریم و باید ببینیم می توانیم بازیکنی 
جدید بیاوریم یا نه. اما بایــد به موضوع مالی 
این ترانســفر هم توجه زیادی داشته باشیم. 
بعد از بررسی ها باید ببینیم می توانیم بازیکنی 
را بیاوریم یا نه.والورده همچنین مدعی شده 
اگر نتواننــد مهاجمی را به خدمــت گیرند 
بازیکنی را از تیم دوم بارســلونا به تیم اصلی 

منتقل خواهند کرد. 

»گابی« در مسیر ژاوی
گابی، کاپیتان اتلتیکــو مادرید بعد از جدایی 
از ایــن تیم با وجــود پیشــنهادهای زیادی 
کــه داشــت تصمیم 
گرفــت راهی لیگ 
ســتارگان قطــر 
شــود تا پیراهن 
الســد را بــر تن 
کند. گابی در السد 
هم بازی ژاوی ستاره 
سابق بارسلونا شــده و به نظر می رسد که او 
هم بعــد از خداحافظی از دنیــای فوتبال باز 
هم می خواهد در قطــر باقی بماند و به دنیای 
مربیگری روی آورد و این همان مسیری است 
کــه ژاوی می خواهد در تیم فوتبال الســد و 

کشور قطر دنبال کند. 
کاپیتــان اتلتیکــو مادرید، گفــت : »وقتی 
می خواســتم که از اتلتیکو مادرید جدا شوم 
با پیشــنهادهای زیادی مواجه شدم؛ اما من 
در اروپا فقط می خواستم که پیراهن اتلتیکو 
مادرید را بر تن کنم و بــه همین خاطر راهی 
لیگ ستارگان قطر شــدم. در قطر همه چیز 
برای من خوب بوده و بهتریــن برخورد را با 

من داشتند«. 

اقدام عجیب سرمربی عراق
تیم ملی فوتبال عــراق در دومین دیدار خود 
در جام ملت های آســیا برابر یمن قرار گرفت 
و با برتــری ۳-۰ صعود 
خود را بــه مرحله 

بعد قطعی کرد. 
یــن بــازی  در ا
ســرکو کاتانــچ، 
ســرمربی عــراق 
نســبت  تغییــر   ۴
بــه بــازی قبلــی تیمــش 
ایجاد کرد و رکــورد عجیبی از خــود به جا 
گذاشــت. کاتانچ تاکنون هشــت بازی است 
که به عنوان ســرمربی عــراق روی نیمکت 
این تیم نشســته و از بازی با کویت که اولین 
حضور او در تیم ملــی عراق بود تــا بازی با 
یمن که بــا برتــری ۳-۰ عراقی هــا همراه 
 بــود، او ۵۶ تغییر در ترکیب تیمش داشــته 

است!

روزهای شیرین در انتظار سبزپوشان

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

روزنامه البیان امارات خبر داد که فجر ابراهیم، سرمربی جدید تیم 
ملی سوریه، بازوبند کاپیتانی را از عمر السومه، مهاجم گلزن این 
تیم گرفت و به احمد الصالح، مدافع تیم ملی داده است.سوریه در 
دو بازی اولش در جام ملت های آســیا ۲۰۱9 مقابل فلسطین به 
نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید و مقابل اردن با نتیجه ۲ بر 

صفر شکست خورد.

بازوبند کاپیتانی تیم سوریه از »السومه« گرفته شد

تیم ملی ایران در بازی  مقابل ویتنام، یکی از گران قیمت ترین ستاره 08
هایش را در این دیدار در اختیار نداشت، این در حالی است که برخالف 
گمانه زنی ها جهانبخش هنوز شرایط مسابقه را پیدا نکرده و به همین 
خاطر به  احتمال زیاد دیدار ایران مقابل عراق را  از دست خواهد داد؛ 
چرا که بعید به نظر می رسد کی روش، ستاره تیمش را پس از مدت ها 

مصدومیت در دیداری سنگینی مقابل عراق بازی دهد.

جهانبخش به دیدار عراق نمی رسد! 
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 قرارداد حسینی  
یک فصل دیگر تمدید شد

سرمربی باشگاه گل ریحان تا پایان فصل آینده 
قراردادش را با این باشــگاه تمدید کرد.مجتبی 
حســینی پس از برگزاری جلســه ای موفقیت 
آمیز با حمید حمزه لو مدیرعامل این باشــگاه، 
بر سر تمدیدقرارداد در سال آینده نیز به توافق 
نهایی رســید و می تواند به غیر از این فصل، در 
لیگ بعدی نیز روی نیمکت طالیی های استان 
البرز بنشــیند.حمزه لو از هفتــه چهاردهم به 
عنوان سرمربی روی نیمکت گل ریحان نشست 
و عملکرد و رفتارش به شکلی بوده که برای یک 
فصل دیگر نیز، قراردادش تمدید شــد.مدیریت 
باشگاه گل ریحان قصد دارد در کنار ثبات فنی، 
حمایت از نسل جدید مربیان به خصوص افرادی 

موفق مثل حسینی را ادامه بدهد.

رسم بد در پرسپولیس؛ 
»علوان زاده« هم مجانی رفت

احســان علــوان زاده، هافبک چپ پای ســابق 
پرســپولیس با بخشــیدن طلبش به باشگاه از 
این تیم جدا شــد و در نیم فصــل دوم به جمع 
شاگردان مهاجری در ماشــین سازی پیوست. 
برکسی پوشیده نیست اگر برانکو نیاز به بازیکن 
نداشت و طبق حکم فیفا دو پنجره نقل و انتقاالت 
زمســتانی و تابستانی این تیم بســته نمی شد، 
احســان علوان زاده همان ابتــدای فصل باید از 
پرســپولیس جدا می شــد؛ اما کمبود بازیکن و 
محرومیت از خرید بازیکن جدید باعث شد برانکو 

رضایت به ماندن احسان علوان زاده بدهد.
در اینکه احســان علــوان زاده تــا پایان فصل 
با پرســپولیس قرارداد داشت، شــکی نیست. 
تردیدی هم وجود ندارد این بازیکن کارایی الزم 
را نداشت و در لیســت مازاد برانکو قرارگرفت، 
اما اینکه یک بازیکن حرفــه ای بدون پرداخت 
یک ریال رضایت نامــه قطعی بگیــرد و به تیم 
دیگری ملحق شــود هم حرفه ای نیست.برانکو 
این بازیکن را نمی خواســت، اما هرگز نگفت و 
نمی تواند هم بگوید کــه رایگان رضایت نامه اش 
را صادر کنید! باشگاه پرســپولیس می توانست 
از قبل فروش قطعی احســان علوان زاده مبلغی 
درآمدزایی کنــد ولو اندک! متاســفانه فوتبال 
ایران همیشــه از بی توجهی مدیران باشگاهی 

بحث  درآمدزایی و اصول حرفه ای رنج بــه 
د  این داستان و می بــر
ادامه دارد.همچنــان 

در حاشیه

پیشخوان

 کــی روش : باید گل های 
بیشتری می زدیم »جابر انصاری« از دور جدید تمرینات با تیم اســتقالل نیست و 

حتی به اردوی ترکیه هم نرفته اســت. در چنین شــریطی خبر 
می رسد جدایی او ازجمع آبی پوشان قطعی شده و برای نیم فصل 
دوم مانند نیم فصل اول در لیست مازاد وینفرد شفر قرار دارد. جابر 
مشتری هم کم ندارد. از پدیده مشهد و ماشین سازی تا ذوب آهن 
مشتری های انصاری هســتند؛ اما خب جدایی جابر که تا پایان 

فصل با آبی پوشــان قرارداد دارد به همین سادگی ها نیست. بر 
اساس قراردادی که ۲ سال قبل بسته شده، انصاری برای نیم فصل 
دوم باید ۶۰۰ میلیون تومان از آبی پوشــان بگیرد. خبر می رسد 
انصاری تنها به شرطی حاضر به فسخ قرارداد است که باشگاه تمام 
بدهی های گذشته را با او تسویه حساب کند. در غیر این صورت 

جابر حاضر به جدایی و فسخ قرارداد نیست.

به هر حال استقاللی ها اگر بدهی های قبلی جابر را پرداخت کنند 
تا او راضی به فسخ قرارداد شود ۶۰۰ میلیون تومان جلو می افتند. 
چون آن وقت آخر فصل باید ۶۰۰ اضافه تر از امروز پرداخت کنند. 
باید دید سرانجام باشگاه و جابر به لحاظ مالی برای فسخ قرارداد 
به توافق و تفاهم می رسند یا این همکاری اجباری ادامه خواهد 

داشت؟

شرط مهاجم استقالل برای فسخ قرارداد

وقتی »ســردار آزمون« در دقیقه 69 دیدار 
ایران با ویتنام  با یــک چرخش زیبا دومین 
گل خود و هم چنین تیم ملــی را وارد دروازه 
ویتنام کرد، تمام فوتبال دوستان ایرانی در دل 
سرمربی پرتغالی کشورمان را تحسین کردند 
که خداحافظی پسر ترکمن تیم ملی را هیچ 
گاه جدی نگرفت و با در پیش گرفتن رویه ای 
متفاوت نسبت به گذشته زمینه بازگشت دوباره 

او را به تیم ملی فراهم کرد.
درخشــش آزمون در این دیدار موجب شد تا فاکس 
اسپورت نیز  از عملکرد او تمجید کند و بگوید باور این 
مسئله سخت است که این بازیکن در تابستان بعد از 
جام جهانی تصمیم گرفــت از تیم ملی فوتبال ایران 

خداحافظی کند.
 عملکرد نه چندان خوب بازیکن محبوب کارلوس 
کی روش در  ســه دیدار تیم ملی ایران در رقابت 
های جام جهانی ۲۰۱8 روســیه باعث شده بود  
تا  ســیل انتقادات زیادی روانه ســردار آزمون 
شود، انتقاداتی که مهاجم ۲۴ ساله تیم ملی را تا 
پای خداحافظی از تیم ملی پیش برد  و بازیکن 
روبین کازان در پایان دیدار ایران با پرتغال اعالم 
کرد که دیگر برای تیم ملی کشورش به میدان 

نخواهد رفت. 
خبــر خداحافظی آزمون، شــوک زیــادی به 

عالقه مندان تیم ملی بــا توجه به پیش زمینه ای که 
از کی روش در مواجهه با چنین مســائلی داشــتند 
وارد کرد ولی سرمربی پرتغالی تیم ملی هیچ گاه این 
خداحافظی را جدی نگرفت و با دعوت از سردار آزمون 
به تیم ملی نشــان داد همچنان پسرترکمن بازیکن 
محبوبش باقی خواهد ماند؛ بازیکنی که از چهار سال 
پیش و در زمانی که تنها  مهاجم تیم ملی بیست سال 
داشــت با ثبت گلی به یادماندنــی در دومین دیدار 

ایران در جام ملت های آسیا ۲۰۱۵ برابر قطر به بازیکن 
ویژه کی روش تبدیل شده بود و از آن زمان به بعد در 
تمامی اردوهای تیم ملی حضور یافت. سردار آزمون که 
با اعتماد سرمربی تیم ملی ایران بار دیگر این فرصت 
را یافته بود تا برای کشــورش به میــدان برود، طی 

های جام ملت های دو دیدار ایــران در رقابت 
آسیا به خوبی 

جواب اعتماد کی روش را پاسخ داد و نه تنها در دیدار 
با یمن عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشت ویکی 
از گل های ایران در این دیدار را به ثمر رساند که در 
بازی با ویتنام هم مرد همه کاره ایران در بازی بود و با 
دو گل زیبا زمینه دومین پیروزی کشورمان و صعود 

به مرحله یک هشتم را فراهم آورد.
مهاجم گنبد کاووسی تیم ملی که به خوبی توانمندی 
هایش را به رخ منتقدانش کشیده بود بعد از پایان دیدار 
به ویتنام زبان به گالیه گشود و  از دالیل خداحافظی 
زودهنگامش از تیم ملی سخن به میان آورد. او در پایان 
بازی از این موضوع صحبت کــرد که بی مهری های 
زیادی به او شده است. آزمون توضیح داد برای اینکه 
رفتار مناسب تری داشته باشد با مربیان و خانواده اش 
مشورت کرده و گفت که هجمه زیاد انتقادات پس 
از جام جهانی اصال منصفانــه نبوده و به دلیل 
ناآگاهی منتقدان از تاکتیک تیم ملی بوده و 
اینکه در کشورهای دیگر به استعدادی 
که در کشورشــان وجود دارد، کمک 
می کنند ولی در ایران اینگونه نیست 
 و به هر روشی سعی می کنند او را تخریب
 کنند. با این وجــود او بار دیگر به میدان بازگشــت 
تا نشــان دهد که مهاجم گنبد کاووســی تیم ملی، 
همان بازیکنی اســت که پیش از رقابــت های جام 
جهانــی از او بــه عنوان شــخصی  یاد می شــد که 
 می تواند رکورد های زیــادی را در تیم ملی جابه جا 

کند .

آزمون »سردار« در جام ملت ها
  اصرار کی روش برای بازگشت مهاجم گنبد کاووسی تیم ملی نتیجه داد؛  

  عکس روز

سوارکاری حرفه ای یک زن در مسقط عمان

صعــود قطعــی شــد، 
صدرنشینی هنوز نه

 ایران با سردار دومین گام 
را محکم برداشت؛ پیروز جنگ 

ویتنام

 کی روش : تعجب می کنم 
چرا بازیکنی در حد ترابی اروپا 

بازی نمی کند

رییس هیئت کشتی خوزستان گفت: کشتی گیر با سابقه و کاپیتان تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان با 
تشخیص کادر فنی به تیم ملی بازگشت.سید حسین مرعشیان اظهار داشت: سعید عبدولی، کشتی گیر 
خوزستانی و دارنده چندین مدال طال، نقره و برنز جهان و آسیا پس از روی کار آمدن »محمد بنا« بار 
دیگر در لیست منتخب تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در رقابت های بین المللی و معتبر ترکیه قرار 
گرفت.وی با بیان این که »عبدولی« جزو افتخارات کشتی خوزستان و ایران به شمار می رود، افزود: 
بی شک عبدولی عناوین بسیار درخشانی برای کشتی فرنگی کشور به ارمغان آورده ؛ لذا شایسته بود 

که بار دیگر دوبنده تیم ملی را به تن کند.
رییس هیئت کشتی خوزستان به حضوردیگر کشتی گیران خوزستانی در مسابقات ترکیه اشاره کرد و 
گفت: در وزن ۵۵ کیلوگرم پویا ناصرپور برای تیم ملی کشورمان  روی تشک می رود؛ همچنین مهدی 
محسن نژاد دیگر کشتی گیر خوزستانی در وزن ۶۰ کیلوگرم دوبنده تیم ملی را به تن خواهد کرد.وی 
افزود: در وزن 7۲ کیلوگرم امین کاویانی نژاد برای تیم ملی کشورمان به میدان می رود، در وزن ۱۳۰ 
کیلوگرم هم امیر قاسمی منجزی شانس حضور در این رقابت ها را دارد و ایرج اسفندیاری فر به عنوان 
مربی خوزستانی به همراه تیم ملی به مسابقات اعزام می شود. مسابقات بین المللی ترکیه اواخر بهمن 

ماه در این کشور برگزار خواهد شد.
 گفتنی است؛ سعید عبدولی بعد از مســابقات جام جهانی ۲۰۱8 بوداپست مجارستان مصاحبه  ای 
مبنی بر خداحافظی از دنیای کشــتی انجام داد، اما پس از انتصاب محمد بنا به  عنوان سرمربی تیم 
 ملی کشــتی فرنگی اعالم کرد که با حضور این مربی ممکن است نظرش تغییر کند و کماکان کشتی 

بگیرد.

بازگشت قهرمان به تیم ملی؛

»عبدولی« دوباره شاگرد »بنا« شد

خبر آمدن محمدرضا خلعتبری به ذوب آهن بهترین نوید برای 
سبزپوشان اصفهانی است تا آن ها تا حد زیادی به خلق موقعیت 
بیشتر در بازی های خود امیدوار شوند؛ ذوب آهنی که تا چند قدمی 
دروازه حریفان پیش می آمد اما از گل زدن عاجز می ماند، با حضور 
یکی از خالق ترین بازیکنان نیم فصل گذشته می تواند موج های 
پیاپی را در تاکتیک هجومی خود به کار گیرد و خود را از انتهای 
جدول لیگ برتر جدا کند.بازگشت خلعتبری اما؛ در بهترین زمان 

ممکن برای ذوب آهن اتفاق افتاد زیرا او در دو فصل اخیر به  خصوص 
در لیگ هجدهم بار دیگر احیا شده و از بازیکنی که روزی در لیست 
مازاد گسترش فوالد قرار می گرفت به یکی از موثرترین مهره های 
گل محمدی در پدیده تبدیل شده بود.درخشش و خالقیت او در 
ایجاد موقعیت های گلزنی این فصل پدیده، ذهن را به سمت لیگ 
چهاردهم و قهرمانی خاطره انگیز سپاهان می کشاند؛ فصلی که 
او یکی از ســه ضلع هجومی این تیم در کنار شریفی و »پریرا« 
بود تا در 6 بازی آخر فصل تاثیرگــذاری خود را بیش از هر زمان 
دیگری نشان دهد. پا به توپ شــدن های مکرر، انتقال سریع و 
خستگی ناپذیری خلعتبری از خصوصیات بارز او در بازی های پیش  
روی ذوب آهن خواهد بود تا به بازی ایستا و مالکانه این تیم سرعت 

بیشتری داده و بار دیگر ذوب آهن رویایی و فینالیست آسیا را احیا 
کند.»محمدرضا« سال های نه چندان دور ذوب آهن که این فصل با 
قرار گرفتن در تیم گل محمدی نشان داد می تواند به راحتی پا روی 
اختالفات گذشته خود بگذارد، پس از چند سال تیم به تیم شدن 
این بار راه بزرگی را برای تبدیل شدن به یک اسطوره در ذوب آهن 
دارد.  شــروع دوباره او در این تیم اصفهانی، یــا در بازی مقابل 
استقالل خواهد بود یا در پلی آف لیگ قهرمانان آسیا. بهترین فصل 
ذوب آهن در آسیا با بهترین بازی های خلعتبری همراه بوده و هر بار 
او در پیراهن ذوب آهن به استقالل گل زده و پیروزی را برای تیمش 
به ارمغان آورده است. بیش از پیش به یک سال و نیِم نیکویی برای 
ذوب آهن که بهارش با خلعتبری آغاز می شود امیدوار خواهیم بود.

بهترین خلعتبرِی ذوب آهن؛
روزهای شیرین در انتظار سبزپوشان
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حضور اصفهانی ها  در جشنواره فجر هنرهای سنتی
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

شهرستان

افتتاح سالن بازی های 
الکترونیک ویژه معلوالن 

نخســتین ســالن بازی های فکــری حرکتی 
الکترونیک ویژه معلوالن کشــور در اصفهان 
افتتاح شد. مسئول کمیته بازی ها و ورزش های 
الکترونیک اصفهان گفت: مجموعه تفریحی- 
آموزشی کوک شو به عنوان نخستین مجموعه 
تخصصی ورزش های الکترونیک معلوالن کشور 
در مساحت بیش از 800 متر مربع در اصفهان 

افتتاح شد.
محمد مهدی کاظمی هزینه تجهیز و راه اندازی 
بازی های تحرکی و فکری این مجموعه را بیش 
از هفت میلیارد ریال اعالم کــرد و افزود: ارائه 
مشــاوره، آموزش، برگزاری اردوهــا و اجرای 
طرح های ویژه نوجوانان در دو بخش دختران و 
پسران از جمله خدمات این مجموعه به مراجعه 

کنندگان است.

جشنواره فرهنگی هنری 
»امین« برگزار می شود

رییس اداره هنری دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان 
گفت: در آســتانه دهه مبارک فجر و به منظور 
شناســایی و رتبه بندی آثار و دســتاوردهای 
فرهنگی هنری طالب خواهر اســتان اصفهان، 
جشنواره فرهنگی هنری »امین« برگزار می شود. 
مجید شجاعی اظهار کرد: با برگزاری جشنواره 
امین توانمندی و مهارت های فرهنگی هنری 
بالقوه و بالفعل در حوزه علمیه خواهران را کشف 
کرده و فضای همدلی، هم افزایی، تعامل و تبادل 

دانش و مهارت در بین طالب به وجود می آید.
رییس اداره هنری دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان 
ادامه داد: خواهران طلبه با فعالیت های هنری 
خواهند توانســتند موج تبلیغی مــورد نیاز در 
جامعه را به وجــود آورده و در تــداوم و ثبات 
 اندیشه و هنر در فعالیت های تبلیغی ثابت قدم

 باشند.
وی، تعداد رشته های جشنواره را ۱8 مورد بیان 
کرد و گفت: هنرهای ادبی، تجسمی، تصویری 
و شفاهی محورهای جشــنواره بدون موضوع 
محتوایی خــاص بوده و بخش ویــژه، »زندگی 
علمی و اجتماعی بانو مجتهده امین« اســت.

شجاعی از مهلت ارسال آثار تا ۲۲ بهمن ماه سال 
جاری خبر داد و گفت: آییــن اختتامیه، اعالم 
برگزیدگان و اهدای جوایز در تاریخ ۷ اســفند 
ماه ۱۳۹۷ به همراه نمایشــگاهی از آثار برگزار 

می شود. 
رییــس اداره هنــری دفتر تبلیغات اســالمی 
اصفهــان گفت: طــالب خواهر عالقــه مند و 
ساکن اســتان اصفهان اعم از محصل و یا فارغ 
التحصیل می توانند برای کسب اطالعات بیشتر 
 و ثبت نام به پایگاه اینترنتی مرسالت به نشانی

 www.Morsalat.ir مراجعه کنند.

اجرای 75 درصد مصوبات 
 شورای آموزش و پرورش

 در زواره
۷5 درصد مصوبات شــورای آموزش و پرورش 

منطقه زواره عملیاتی شده است. 
دبیر شــورای آموزش و پرورش منطقه زواره 
در نشست خبری به مناسبت هفته شوراهای 
آموزش و پــرورش که از ۲4 الــی ۳0 دی ماه 
برگزار می شــود، با اعالم این خبر افزود: این 
شــوراها با هدف نیازســنجی برنامه و مسائل 
آموزش و پرورش به صــورت ماهانه با حضور 
و همکاری سایر دســتگاه های اجرایی برگزار 
می شود.جواد ناجی ادامه داد: در سال گذشته 
این شورا ۱۱ جلسه با 48 مصوبه داشته که ۷5 
درصد آن عملیاتی شده است. تشکیل کالس 
های کنکور و تقویتی، شاداب سازی مدارس، 
تکریم معلمان، جشن تکلیف و مجمع خیرین 
مدارس منطقه از مهم ترین اقدامات این شورا 
بوده اســت. وی، اهم برنامه های این هفته را 
حضور اعضــا در مدارس، تبلیغــات محیطی، 
مسابقه اطالعات عمومی و تجدید میثاق اعضا 
با شــهیدان و سخنرانی رییس شــورا در نماز 

جمعه اعالم کرد.

 ثبت یک وقف جدید 
در »زواره«

رییــس اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان 
اردستان از ثبت یک وقف جدید در شهر زواره 
خبر داد.محمدرضا ترحمی اظهار کرد: از سوی 
واقــف خیراندیش با نیت کمک به بهداشــت 
و درمان و مــداوای بیمــاران، 4 واحد از یک 
مجموعه مســکونی به مساحت ۲00 مترمربع 
و زیربنــای 4400 مترمربع و ارزشــی بالغ بر 
دو میلیارد ریال وقف شــد و در سامانه جامع 

موقوفات و بقاع متبرکه به ثبت رسید.

آیت ا... طباطبایی نژاد در دیدار معاون 
علمی فناوری رییس جمهور: 

سرعت پیشرفت کشور در مسئله 
نظامی خیره کننده است

نماینــده ولی فقیه در اســتان اصفهــان با بیان 
اینکه برخی از گروه ها در کشور اعتقادی به توان 
داخلی ندارند، گفت: بــرای برطرف کردن علمی 
مشکالت صنایع، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
این مشــکالت را به دانشــگاه ها ارائه دهد.  آیت 
ا... سید یوســف طباطبایی نژاد، در دیدار معاون 
علمی فناوری رییس جمهور اظهار داشــت: اگر 
وزارت صنعت، معــدن و تجارت به دانشــگاه ها 
توجه داشت و نقایص صنایع را به دانشگاه ها ارائه 
می داد، مشکالت برطرف می شد نه اینکه تولید 
را به دلیل نداشتن برخی از قطعات تعطیل کند.

وی افزود: جمعی در کارها حضور دارند که معتقد 
هستند اگر محصوالت مورد نیاز کشور را از خارج از 
کشور خریداری کنند، منفعت بیشتری دارد، آنها 
معقتد هستند که باید وابســته باشیم و خودمان 
را دور بزنیم.نماینــده ولی فقیه در اســتان و امام 
جمعه اصفهان ادامه داد: در جاهایی که این تفکر 
وجود ندارد همچون سپاه و ارتش، پیشرفت وجود 
داشته است چراکه در ســپاه و ارتش باور به توان 
داخلی وجود دارد، ســرعت پیشــرفت کشور در 
مسئله نظامی، بســیار خیره کننده است چراکه 
ما در زمان جنگ تحمیلی سیم خاردار نداشتیم و 
امروز موشک می سازیم، این نتیجه تکیه بر توان 

داخلی است.

در بازدید نوروزی از منطقه4مطرح شد؛
شهرداری منتظر طرح نهایی 

الحاق کردآباد به اصفهان
شهردار اصفهان در حاشــیه بازدید از منطقه چهار 
شــهرداری اصفهان با بیان اینکه امیدواریم الحاق 
کردآباد به منطقه چهار شــهرداری اصفهان هرچه 
زودتر به نتیجه برسد، اظهار کرد: این منطقه نیاز به 
ارائه خدماتی دارد تا آن را از محرومیت نجات دهد 
که شهرداری اصفهان برای ساماندهی این منطقه 
در بودجه ســال ۹8، ردیف فعال و پایــداری را در 
نظر گرفته است.قدرت ا... نوروزی ادامه داد: مراحل 
قانونی الحــاق کردآباد به منطقه چهارشــهرداری 
اصفهان، در حال طی شدن است که بعد از تصویب 
در کمیسیون ماده 5 و شــورای عالی شهرسازی، 
الحاق با سرعت پیگیری می شود.شهردار اصفهان 
تصریح کرد: مسیرهای منتهی به میدان کردآباد نیز 
پیش تر در دستور کار قرار داشته که انتظار داریم این 

پروژه نیز با سرعت بیشتری انجام شود.

معاون میراث فرهنگی استان  خبر داد:
 حضور اصفهانی ها 

در جشنواره فجر هنرهای سنتی
معاون میراث فرهنگی استان اصفهان با اشاره به  
جشنواره فجر هنرهای ســنتی اظهار داشت: این 
جشنواره یک سری مقدمات اولیه دارد، هنرمندان 
آثار خود را می فرســتند و پس از آن اثر گزینش 
می شــود، فعال در محله جمع آوری آثار هستیم 
اصفهان نیز در این جشــنوراه قطعا نماینده دارد.  
جعفر جعفر صالحی افزود: در حال حاضر آثار طبق 
معیارها جمع آوری، شناســایی و ارسال می شود 
تا گزینش نهایی در ســتاد مرکزی صورت بگیرد. 
وی با اشاره به مواد اولیه صنایع دستی برای تولید 
کنندگان افزود: ، قیمت ها پایین آمده و بهتر شده و 
قرار شده هر تناژ مدنظر بدون واسطه از  مس شهید 
باهنر تهیه شود.جعفر صالحی بیان کرد: در مورد  
مفتول برنجی نیز یک ماه پیش رابط در اســتان 
اصفهان مشــخص و بین هنرمندان پخش شده 
است در مورد پارچه نیز در حال رایزنی هستیم تا 

اقدامتی صورت بگیرد.

ماجرای استعفای مهدی مقدری، عضو شورای 
شهر اصفهان که این روزها به سوژه داغ فضای 
مجازی  تبدیل شده اســت، با خارج شدن 
مبحث استعفای این عضو شــواری شهر از 
دستور کار جلسه دیروز شورا وارد دور تازه ای 
شــد تا همچنان گمانه زنی ها پیرامون این 

استعفا  ادامه یابد.
این ماجرا با ســفر مقدری به لهســتان شروع شد، 
جایی که این عضو شورای شــهر به همراه شهردار 
اصفهان به منظور شــرکت در اجالس بین المللی 
شبکه شــهرهای خالق جهان به شــهر کراکوف 
لهستان سفر می کند. ســفری که گفته می شود، 
طبق ماده ۷ آیین نامه ســفر کاری اعضای شورای 
اســالمی محلی به خارج از کشــور،  مغایر با قانون 

بوده است. 
طبق ماده ۷ ، آیین نامه سفر کاری اعضای شورای 
اســالمی محلی به خارج از کشــور مصوب هیئت  
وزیران ، اردیبهشت ماه ســال ۹5 برای اجرا  بدین 
شکل ابالغ شده است: »انجام هرگونه سفر خارجی 
بدون طی مراحل قانونی یادشده در این آیین نامه 
از مصادیق مــاده )8۲( قانون تشــکیالت، وظایف 
و انتخابات شــوراهای اسالمی کشــور و انتخاب 
شــهرداران - مصــوب ۱۳۷5- و اصالحات بعدی 
آن اســت و هیئت های حل اختالف و رســیدگی 
به شکایات شوراهای اســالمی ذی ربط موظف به 
رسیدگی به تخلفات مربوط هستند« مقدری بدون 
توجه به این آیین نامه و گرفتن مجــوز برای  این 
سفر و با وجود مخالفت های صورت گرفته، شهردار 
اصفهان را در سفر به لهستان همراهی می کند که 

این همراهی از همان زمان با واکنش های بسیاری 
روبه رو شده و رسانه ها خواستار پاسخگویی در این 

زمینه شدند.
برخی از این رســانه ها به خصوص برخی از کانال 
های تلگرامی ایــن موضوع را با جدیت بیشــتری 
دنبال کردند و از سلب عضویت »مهدی مقدری« از 
عضویت در شورای شهر به دلیل مخالفت کمیسیون 
مرکزی با این ســفر و تخطی او خبــر دادند. روانه 
شدن سیل انتقادات به سوی این عضو شورای شهر 
موجب شد تا مقدری در جلســه هفته گذشته این 

شورا از آمادگی اش برای  ارائه دفاعیات و مستندات 
قانونی و تایید نمایندگان دستگاه های اطالعاتی و 
امنیتی در خصوص سفرش به لهستان سخن به میان  
بیاورد. این عضو شورای شهر هم چنین مدعی شد 
که امیدوار است جلسات هیئت اختالف استان در 
خصوص این سفر به زودی تشکیل شود تا کانال های 
زرد برای آن دست و پا نشکنند؛ اما با وجود تمامی 
این صحبت ها روز شنبه در رسانه ها مطرح شد که 
مهدی مقدری از سمت خود استعفا داده و استعفای 

او در جلسه شورا  بررسی می شود.

در حالی که انتظار می رفت کش و قوس های سفر 
پرحاشــیه »مقدری« به پایان برسد از جلسه شورا 
خبر رسید که بررسی اســتعفابه دلیل مرخصی ای 

عضو شورا، از دستور کار شورا خارج شده است.
رییس شورای اسالمی شهر در این خصوص گفت: 
مقدری،  درخواســت یک هفته مرخصی داشت و 
با توجه به مواد ۷۹ تا 8۳ آیین نامه داخلی شــوراها 
مبنی بــر الزام حضور برای بررســی درخواســت 
استعفای عضو شورای شهر، امکان بررسی این بند 

وجود ندارد.

شورا، یکدست ماند

مدیر منطقه سه شــهرداری اصفهان اظهار کرد: روکش آسفالت 
خیابان کمال اســماعیل پس از اتمام عملیــات فاضالب انجام 
می شود.حسین کارگر گفت: بازسازی روکش آسفالت خیابان کمال 
اسماعیل به دلیل اجرای عملیات اصالح شبکه فاضالب، امسال اجرا 
نشده است، اما پس از اتمام این پروژه در بهمن ماه، در دستورکار 
 سال آینده شــهرداری منطقه قرار می گیرد؛ البته آسفالت کشی 
خیابان کمال اسماعیل در حاشــیه رودخانه زاینده رود سه سال 

پیش انجام شده است.مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان تصریح 
کرد: در حالت عادی، روکش آسفالت یک خیابان باید هر هشت تا 
۱0 سال مجددا بازسازی شود، اما چنانچه عملیاتی انجام شده و یا 
خسارتی به آسفالت وارد شود، بازسازی روکش باید در بازه زمانی 
کمتری انجام شود.کارگر افزود: در صورتی که قسمتی از روکش 
آسفالت نیاز به ترمیم و بازسازی داشته باشد نباید اختالف سطح 
یا شیب در سطح خیابان به وجود آید، بنابراین چنانچه تصمیم به 

بازسازی روکش گرفته شود این اقدام باید از یک چهارراه به چهارراه 
دیگر و در یک مقطع زمانی مشخصی انجام گیرد تا ناهماهنگی و 
اختالف سطح ایجاد نشود.وی خاطرنشــان کرد: معاونت عمران 
شــهرداری اصفهان وظیفه روکش آســفالت خیابان های اصلی 
شهر را بر عهده دارد، اما بودجه آســفالت کوچه ها و معابر فرعی 
مناطق از ردیف های اعتباری تخصیص یافته مناطق در هر سال 

تامین می شود.

پس از تکمیل عملیات اجرایی فاضالب؛
آسفالت خیابان کمال اسماعیل سال آینده بازسازی می شود

  مخالفت شورای شهر با استعفای »مقدری«؛  

رییس اداره امور مراتــع اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان اصفهان در خصوص اعتبارات 
صندوق توسعه ملی اظهار داشــت: امسال یکی 
از اولویت های ما موضوع آبخیزداری اســت؛ چرا 

که برای نخستین بار و با عنایت مقام 
معظم رهبری ، اعتبار ۳6 میلیارد تومان 
جهت اجرای پروژه های آبخیزداری و 
منابع طبیعی  در اختیار اداره کل قرار 
گرفت که از این مقــدار یک میلیارد 
تومان در بخش اصالح مراتع اختصاص 

داده شد.
ابراهیم مســائلی، علت تخصیص این 

بودجه را کاهش شدید نزوالت آسمانی در استان 
و کثرت دام متکی به علوفه مراتع دانست و گفت : 
همه ساله سطح وسیعی از مراتع استان در معرض 
تهدید و نابودی قرار می گیرند که اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری اســتان با اعمال روش های 
اصالحی و احیایی و مدیریتــی نظیر کپه کاری، 
بذرکاری ، تبدیل دیمزارهای کم بازده و رها شده 
به علوفه کاری ، مدیریت چرا و کوچ  و قرق کردن 
مراتع ، درصدد به حداقل رســاندن شــدت این 
آسیب ها به مراتع استان است .وی در ادامه افزود 

: در راستای این اهداف ، جهت اصالح مراتع در دو 
بخش عملیاتی بیولوژیک و سازه ای پروژه هایی در 
حال اجراست که در بخش بیولوژیک ۱500 هکتار 
مرتع زیر کشــت گیاهان مرتعی شــامل : سگال 
مونتالو ، النگاتو و بروموس و گیاهان دارویی شامل 
: باریجه ، موسیر ، آنغوره ، کلوس و آویشن شیرازی 

در سطح شهرستان ها فریدونشهر ، سمیرم ، خور 
و بیابانک ، نایین ، بویین و میاندشت و شاهین شهر 
قرار گرفته اســت و در بخش پروژه های سازه ای 
۳0فقره احداث آب انبارها از جنس سنگ و سیمان 
و بتن و ایجاد آبشخورهای فلزی و بتنی در این ۷ 
شهرستان اجرا شده است. وی در پایان خاطر نشان 
کرد : کار پروژه های بیولوژیک صد درصد و به موقع 
به اتمام رسید و در بحث پروژه های سازه ای بیش 
از ۷0درصد پروژه تکمیل  شده که باقی مانده پروژه  
در شاهین شهر است و به زودی پایان خواهد یافت .

با تدابیر اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان:

 مراتع استان احیا می شود

رییس اداره شهرســازی الکترونیک شــهرداری 
اصفهان گفت: شهرداری اصفهان از دو سال گذشته 
با اجرای سیستم شهرســازی الکترونیک، پروانه 
ساختمانی و پایان کار ســاختمان ها را به صورت 
الکترونیک و هوشمند صادر کرده و این اقدام باعث 
حذف فرآیندهای دستی، موازی کاری ها و شفافیت 

در محاسبات شــده است.»مسعود اشرفی مجد« 
اظهارکرد: خوشــبختانه گام های  مهمی از سوی 
مدیریت شهری و معاونت شهرسازی برای تسهیل 
در روند صدور پروانه گواهی نداشتن خالف و پایان 
کار ساختمان ها برداشته شده که برخی روال های 
موازی و سلیقه ای زمان گذشته را حذف و وحدت 
رویه ایجاد شده است.وی با بیان اینکه شهرداری 
اصفهان از دو سال گذشته نسبت به نصب سیستم 
شهرسازی الکترونیک ورود کرده و درخواست های 
مردم را به صورت الکترونیکی و هوشــمند صادر 

کرده است، افزود: یکی از اقدامات در فرآیند صدور 
پروانه به جهت شــفافیت در فرآیندها، محاسبات 
هوشمند پروانه ساخت است، با این اقدام محاسبات 
درآمدی و صــدور پروانه به صورت هوشــمند و 
فاکتورها به صــورت الکترونیکی بــدون دخالت 
دست انجام می شــود. »مسعود اشــرفی مجد« 
با اشــاره به فرآیند سیستمی انجام 
بیمه های ساختمانی گفت: قبال مردم 
باید نامه بیمه ساختمان را به صورت 
دستی از شهرداری دریافت و با مراجعه 
حضوری به شــعب تامین اجتماعی 
مراحل مربوطه را سپری می کردند؛ اما 
در حال حاضر این فرآیند حذف و بیمه 
به صورت الکترونیکی استعالم و پاسخ 
آن نیز الکترونیکی به شــهرداری اعالم می شود.

وی با بیان اینکه ســامانه تصدیق آنالین گواهی با 
قابلیت پاسخگویی در ۲4 ساعت شبانه روز و هفت 
روز هفته به شهروندان اجرایی شده است، تصریح 
کرد: با توجه به اینکه یکــی از اهداف اصلی پروژه 
شهرسازی الکترونیک، پاســخگویی امن و دقیق 
به مراجعان در هر زمان از شبانه روز و هر روز هفته 
بوده است، بر آن شــدیم تا سامانه تصدیق آنالین 
گواهی۲4-۷ را راه اندازی و در اختیار شهروندان 

قرار دهیم.

رییس اداره شهرسازی الکترونیک شهرداری مطرح کرد:

حذف موازی کاری ها در صدور پروانه با سیستم شهرسازی الکترونیک

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث نگهبانی ، محوطه سازی ، 
دیوار کشی و احداث سردرب ستاد شبکه لنجان به روش سرجمع

شرایط متقاضیان حقیقی:
۱( تصویر گواهینامه صالحیت پیمانکاری پایه یک در رشته ساختمان

۲( ارائه تایید صالحیت ایمنی کار از اداره کار الزامی می باشد.
۳(تصویر حداقل دو مورد گواهی حسن انجام کار از دستگاه های دولتی حداکثر تا ۳ سال قبل 

به همراه تصویر قراردادهای مربوطه
4( پیمانکارانی که با دانشگاه علوم پزشکی اصفهان همکاری نموده اند باید گواهی حسن انجام 

کار از مدیریت امور فنی دانشگاه ارائه نمایند.
5(گواهی بازدید که به تایید ناظر مقیم واحد رسیده باشد.

شرایط متقاضیان حقوقی:
۱( تصویر گواهینامه صالحیت پیمانکاری پایه 5 در رشــته ساختمان از سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی

۲( ارائه تایید صالحیت ایمنی کار از اداره کار الزامی می باشد.
۳( تصویر حداقل دو مورد گواهی حسن انجام کار  از دستگاه های دولتی حداکثر تا ۳ سال قبل 

به همراه تصویر قراردادهای مربوطه
4( پیمانکارانی که با دانشگاه علوم پزشکی اصفهان همکاری نموده اند باید گواهی حسن انجام 

کار از مدیریت امور فنی دانشگاه ارائه نمایند.
5(گواهی بازدید یکی از اعضاء هیات مدیره از محل پروژه که به تایید ناظر مقیم واحد رسیده 

باشد.
برآورد پروژه: 3,361,112,859  ریال براساس فهارس بهاء سال 1397

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ۱6۹,000,000 ریال 
نوع تضمین شرکت در مناقصه: فیش واریزی یا ضمانتنامه معتبر بانکی با اعتبار سه ماه

تاریخ توزیع اسناد مناقصه: از روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱0/۲4  تا پایان وقت اداری روز 
یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱0/۳0

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به آدرس   Poshtibani.mui.ac.ir  مراجعه نمایند.

م الف: 347992

رییس اداره تفریحی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان گفت: تفریح یک صنعت پر درآمد 
در دنیا به شمار می رود، اما متاسفانه در ایران جای خالی آن احساس می شود.نفیسه گلشیرازی اظهارکرد: بسیاری 
از فعالیت های تفریحی ما الگو گرفته از غرب است که وارد کشورمان شده است؛ زیرا خودمان در این باره تدبیری 
نیندیشیده ایم. رییس اداره تفریحی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با اشاره به فعالیت 
هشت مرکز زیر نظر این اداره تصریح کرد: باغ های بانوان، مرکز بازی ویژه کودکان، خانه خالقیت ویژه کودک و 
نوجوان و جوانان، باغ تجربه ویژه شهروندان ارشد شهر، دفتر ناژوان ویژه برنامه های تفریحی ناژوان و باغ فدک از 
جمله مراکز این مجموعه است.گلشیرازی تاکید کرد: به منظور آسایش و آرامش بانوان، باغ های بانوان تعریف 
شده تا آنان آزادانه از فضای طبیعی باغ استفاده کنند؛ سعی کردیم در باغ های بانوان اجرای برنامه های تفریحی، 
هنری، روان شناسی و سالمت برای آنان در نظر بگیریم، البته در سال ۹8 با برنامه های جدید در خدمت شهروندان 
اصفهان خواهیم بود.وی با بیان اینکه جزیره بازی، فضایی برای بازی کودکان است، گفت: در جزیره بازی داخل 
یک سالن سرپوشیده، »شهر مشاغل« در نظر گرفته شده و در فضای آزاد آن بعدازظهر پنجشنبه و جمعه های 

هر هفته برنامه های متفاوتی اجرا می شود .

رییس اداره تفریحی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری:

جای خالی»صنعت تفریح«  احساس می شود

حدیث زاهدی 

نرگس طلوعی 
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  پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله(:
  هر کس همسايه اش را بیازارد ، خداوند بوى 

بهشت را بر او حرام می گرداند و جايگاهش 
دوزخ است  و بد بازگشتگاهی است دوزخ !
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جانشین مديرمسئول: بهمن زين الدين  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاينده رود   مديرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

 امروزه کم رنگ شدن اخالق در جامعه و عوارض بی اخالقی 
به  نوعی حجت را بر ما تمام می کند تا در مسیر جست وجوی 
راه های برون رفــت منطقی و عقلی همــت گماریم؛ اگر چه 
ریشه های متعددی برای بی اخالقی در جامعه ذکر می شود، 
اما در عین  حال نمی توان از بحث مهم و ریشــه ای »تغییر« 

غفلت کرد.
یکی از دالیلی که توانسته تاثیر مستقیمی بر کم رنگ شدن 
اخالق داشته باشــد، پشــت کردن به مقوله تغییر و تحول 
اســت.گویا تابوی تغییر در جامعه، هم افراد را نسبت به این 
مسئله هراسان کرده و هم ســاختارهای اجتماعی را درگیر 

عدم تحول کرده است.
تغییر، زمانی اتفاق می افتد که انسان نسبت به شرایط موجود 
فردی و اجتماعی رضایت کامل نداشته باشد. وقتی شخصی 
تصمیم می گیرد رفتارهای بد خود را اصالح کند یعنی نسبت 
به رفتارهای زشــت خود ناراضی بوده و همین عدم رضایت، 
او را به ســمت تغییر برای اصالح پیش می بــرد و این یعنی 
پذیرش خطا. بنابراین در تغییر انتقال از آنچه هست به آنچه 

باید باشد صورت می پذیرد.
گاهی شاهد هستیم که شــخص می داند رفتارش نادرست 
اســت و یا رذیله ای اخالقی در وجودش نهادینه شــده و به 
زشتی آن نیز ایمان دارد ولی حاضر نیست آن را کنار بگذارد؛ 
چراکه از تغییر می هراســد.آنچه در جامعه ما جاافتاده این 
است که تغییر یک رویه، یعنی عقب نشــینی و عقب نشینی 
کردن برای ما مســاوی اســت با حذف برخی از داشته ها و 
موقعیت ها همین امر باعث می شود که حاضر به تغییر نباشیم 
چراکه با تغییر مجبوریم خیلی از چیزها را از دســت بدهیم.

این بحث نه  تنها در بعد فردی که در سیاست های اجتماعی 
نیز صادق اســت. در واقع عدم تغییر برخی از سیاست ها در 
زمینه های مختلــف مدیریتی و...به همین تــرس از تغییر 
برمی گردد؛ چراکه تغییر سیاست ها، فروپاشی موقعیت ها را 
در پی خواهد داشت. اگر با نگاهی منصفانه تر به این موضوع 
بنگریم می بینیم که پرداخت هزینه و پیامدهای تغییر بسیار 

ناچیزتر از هزینه های مادی و معنوی عدم تغییر است.
 اگر یک سیاســتمدار به تغییر فکر نکن، یــک معلم نیز در 
جست وجوی راهی برای تغییر روش های نادرست تعلیمی 
خود نباشد، یک همسر نیز درصدد ترک بی اخالقی در منزل 
نبوده و دانش آموز هم تغییر روش هــا را نیاموزد، جامعه هر 
روز بی اخالق تر از روز قبل خواهد شــد. البته فراموش نشود 
که منظور ما از تغییر گام نهــادن در جهت بهبودی و اصالح 
است آن هم همسو با معارف دینی و الهی، بنابراین اگر تغییر 
فاکتورهای دینی الزم برای طی مسیر را رعایت نکند، تغییر 
نیست بلکه نوعی تسلیم نفس شدن است.از جمله اموری که 
توانسته تغییر را عقب بیندازد و فرد و جامعه را نسبت به آن 
کمی بی تفاوت کند فرار از درون گرایی و درون محوری و تکیه 
کردن به برون محوری است.اگر چه در آموزه های اسالم ظاهر 
و باطن هر دو دارای ارزش اســت و توجه به هر دو  به دلیل 
وجود تاثیر متقابل در آن ها مورد ســفارش قرار گرفته است 
اما امروزه مردم ما صرفا به بازتاب های بیرونی توجه کرده و 

به درون کمتر می اندیشند.
توجه اسالم به ساحت عقل و آگاهی، ساحت انگیزه و گرایش 
و ســاحت عمل و رفتار بالسویه اســت و برای همه این امور 
ارزش قائل اســت؛ اما توجه ما فقط به ساحت رفتار آن هم از 
جنس مردم پسند اســت.تغییر به ما کمک می کند که هم از 
حیث شناخت و بینش روح خود را متحول کنیم و هم از حیث 
گرایش ها و احساسات به خودکنترلی برسیم و هم در ساحت 
عمل و رفتار دچار خطا نشویم.امروزه مردم ما به گونه ای در 
دام برون گرایی افتاده اند که فقــط پذیرش عمومی و خوب 
جلوه کردن در بین دیگران برایشــان مهم اســت حال اگر 
دیگران بی نمازی را بپسندند آن ها اگر چه سال ها در خلوت 
هم نماز می خوانند؛ اما در ظاهر نماز را کنار می گذارند و یا اگر 
چه قلبا خود را متعهد به برخی امور دینی می دانند؛ اما چون 
فکر می کنند تقید به آموزه های دینی حیثیت اجتماعی آن ها 
را زیر سوال می برد خیلی راحت از انجام امور معنوی سرباز 
می زنند.ارتباط تغییر و تحول در وجود، با بحث درون گرایی 
و برون گرایی همین اســت که اگر ما بپذیریم تغییر تنها راه 
نجات ما از بی اخالقی است، کم کم از توجه افراطی به بیرون 

صرف نظر کرده و کمی درون محور می شویم.
تغییر برای اصالح، در جامعه ما تابو اســت و بر ماســت که 
به شکســتن این تابو اقدام کنیم. وقتی تابو تغییر بشــکند 
عمل و رفتارهای خوب اجتماعی به  راحتی از انســان ســر 
می زند؛ چراکه فرد خود را در نگاه متعجبانه اجتماع محصور 

نمی بیند.
اگر چه رفتارهــای فــردی و اجتماعی همچنــان در حال 
تغییر اســت؛ اما برخــی از تغییرات، اتفاقــی و برخی دیگر 
برنامه ریزی شده است. آنچه ما از آن فرار می کنیم و به  شدت 
از آن هراس داریم تغییرات همراه با برنامه است نه تغییرات 
اتفاقی. از جمله آیتم های مهم در تغییرات آگاهانه، مدبرانه 
بودن آن است یعنی تغییری که در پس آن تدبیر نهفته است. 
یادگیری مستمر و مداوم از دیگر نشــانه های این نوع تغییر 

به شمار می رود.

از تغییر نهراسید

 زهرا ابراهیمی

عکس روز

دوخط کتاب

که برایــت پیش مــی آید، 
محصــول اندیشــه هــای 
توســت. پــس اگــر مــی 
خواهی زندگیت را عوض 
کنی، باید از عوض کردن 

اندیشه هایت آغاز کنی.

»حکایت دولت و فرزانگی«
 مارک فیشر

از عوض کردن 
اندیشه هایت آغاز کن

آنچه بیشتر مردم یا دست 
کم افــراد ناموفــق از آن 
بــی خبرنــد این اســت که 
زندگی دقیقا به ما همان 
چیــزی را مــی دهــد که 
می خواهیــم . هر چیزی 

 یک نامه بدون آدرس که فرســتنده فقط با کشیدن کروکی ساده، شبیه به 
نقاشی کودکان، به آدرس مد نظر اشــاره کرده بود به لطف خدمات پست 
ایسلند، سرانجام به مقصدش که جایی دورافتاده در ایسلند بود، رسید. روی 
پاکت نامه در قسمت آدرس این طور نوشــته شده است: نام کشور ایسلند، 
شهر بیواردالور و نام گیرنده: مزرعه اسب یک زن و شوهر ایسلندی-دانمارکی 
با سه فرزند و تعداد زیادی گوسفند! فرستنده نامه گردشگرانی بودند که برای 
تشکر از میهمان نوازی این زن و شوهر تصمیم گرفتند این نامه را در حالی که 

آدرس دقیقی نداشتند، ارسال کنند.

 آدرس نقاشی شده!

یک تاجر ژاپنی بــا پرداخت مبلغ چند میلیون دالر بــرای خرید یک ماهی 
غول پیکر در یک مزایده رکورد جدیدی را در این کشور به نام خود ثبت کرد. 
در حالی که قیمت هر پوند ماهی تن حدود ۴۰ دالر است، »کیوشی« برای هر 
پوند این ماهی ۵۰۰۰ دالر پرداخت کرد. او برای خرید این ماهی غول پیکر 
تن مبلغ ۳.۱ میلیون دالر هزینه کرد و  با ثبت این رکورد، رکورد قبلی خودش 
را که در سال ۲۰۱۳ برای خرید یک ماهی تن مبلغ ۱.۷۶ میلیون دالر هزینه 
کرده بود، شکست.کیوشی به عنوان یکی از بزرگ ترین خریداران ماهی تن 

طی ۷ تا ۸ سال گذشته در بازار ماهی ژاپن به شمار می رود. 

رکورد خرید گران ترین ماهی شکسته شد! 

یک سازمان غیرانتفاعی در آمریکا، برای تشویق عشق به کتاب خواندن، انجمن 
کتابخانه  کوچک رایگان را ایجاد کرده است.اولین کتابخانه کوچک رایگان توسط 
»تاد بل« در سال ۲۰۰9 ساخته شد. این کتابخانه ها در فضای بیرونی خانه ها 
نصب می شوند و مانند دیگر کتابخانه های عمومی، هر شخصی می تواند کتاب 
را برداشته، مطالعه کرده و به کتابخانه بازگرداند. هزینه  ساخت و نگهداری این 
کتابخانه ها، بر عهده داوطلبان است. شاید بتوان گفت جالب ترین مورد کتابخانه  

کوچک رایگان توسط یک خانواده در ایالت آیداهو ساخته شده است.

درخت قدیمی که کتابخانه شد

عاشقانه های یک 
مادر برای فرزند 

شهیدش
مادر اســت دیگر .. این 
مادر تمثال پسرش در 

خیابان را تمیز می کند.
شــهید مدافــع حرم 
طی  کمالــی  ســعید 
مستشــاری  عملیاتی 
در منطقــه خان طومان 
کشور سوریه در تاریخ 
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ به 
درجه رفیع شهادت نائل 

آمد.

 شناخت تفاوت های زن و مرد 
جهت بهبودی زندگی مشترک

کتاب »شــناخت تفاوت های زن و مــرد جهت بهبودی زندگی مشــترک« 
اثری اســت به قلم منصوره رحماندوســت، روان شــناس بالینی و کارشناس 
مســائل خانواده  که با موضوع بررســی راه های بهبودی زندگی مشــترک و 
 ارتقای کیفیت زندگی مشــترک با تامل و توجه به تفاوت های زوجین نوشته

شده است.
رحماندوست در این کتاب سعی کرده تا رفتار و روابط میان زوجین را بر پایه 
مسائل ارتباطی آنها مورد بررســی قرار دهد. وی در مقدمه کوتاهی که بر این 
اثر نوشته اســت در این زمینه می گوید: »امروز مشــکل روابط بین جفت ها، 
صرفا مادی نیست، گرچه بعضی مواقع فکر می کنیم که مسئله »پول« است. 
در صورتی که مشــکل، نوع مکالمه در روابط زوج اســت. نیازهای احساسی 
یــک زن امروز با نیازهای احساســی که پنجاه ســال پیش داشــته متفاوت 
است، نیازهای احساســی مرد هم همین طور«. این کتاب در ارائه بحث خود 
نخست به سراغ مسائل زیســتی تعیین کننده شــخصت زن و مرد می رود و 
برای تشریح این مسئله به معرفی تفاوت های فیزیکی و درون بدنی زن و مرد 
می پردازد و ســعی می کند با زبان و توضیح علمی دربــاره این تفاوت ها برای 
 مخاطب خود مطالبی کوتاه و جامع و قابل فهم و در عین حال علمی داشــته

 باشد.

 مدافع حرمی
 که دوست داشت »چمران« شود! 

صفحه اینســتاگرامی یاران بهشت با انتشــار تصویری از شهید مدافع حرم 
محمد پورهنگ، نوشت:»مستشــار نظامی بود؛ اما با توجه به روحیه ای که 
داشــت کار فرهنگی هم انجام می داد. می گفت» دوســت دارم یه کار مثل 
کار شــهید چمران انجام بدم«.فکرهای نو در کنار اخالص باعث گل کردن 
کارهایش می شد. چند مدرســه را به صورت آزمایشی انتخاب کرده بود و به 
وضعیت آموزشی و بهداشتی دانش آموزان رسیدگی می کرد.لوازم التحریر 
و محصوالت بهداشــتی و ورزشی برایشــان تدارک دید.از چند دندانپزشک 
قول گرفته بود که اوضاع دهان و دندان بچه ها را سر و سامان دهند.خانواده 
های بی سرپرست و فقیر را شناســایی کرده و از طریق دوستان عرب ماهانه 
کمک شان می کرد تا هم احتیاجات شان رفع شود و هم عزت شان پابرجا باشد. 
این کارش حسابی ســروصدا کرد.خانواده ها همه مشتاق بودند او را ببینند. 
مدیران چند مدرسه هم تقاضای اجرای این طرح را در مدارس شان داشتند. 
فکر می کردند یک تیم قوی و چند نفره پشت این ماجراست غافل از اینکه او 

تک و تنها همه چیز را مدیریت می کرد«.

روایت روز

کتاب

نخســتین نمایشــگاه بین المللی هنر- صنعت مــد و لباس 
)مداکس( به میزبانی اصفهان و با حضور مدیران و فعاالن صنعت 

پوشاک برگزار می شود.
به گزارش اداره رسانه شــرکت نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهان، این نمایشگاه در حالی برگزار می شود که شهر اصفهان 
از دیرباز یکی از تاثیرگذارترین شهرهای کشور در زمینه صنایع 
تولیدی نســاجی و پوشــاک بوده و نقش بســزایی در تغییرات 
اقتصادی و اجتماعی کشــور داشته اســت. بر این اساس، ستاد 
برگزاری نمایشگاه مداکس )هنر صنعت مد و لباس( با حمایت و 
هماهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، اتحادیه صنف پوشاک 
اصفهان، کارگروه ســاماندهی مد و لباس و همچنین بنیاد ملی 
مد و لباس ایرانی اسالمی، با تشــکیل تیم کارشناسی و بررسی 
دغدغه ها و معضالت موجود در صنعت مد و پوشاک کشور، اقدام 
به برگزاری نخستین نمایشگاه بین المللی هنر  صنعت مد و لباس 

ایران در روزهای 9 تا ۱۱ اسفندماه 9۷ خواهد کرد.
بر این اســاس و با توجه به لزوم هم افزایی پتانســیل ها، نشست 
هم اندیشــی در اتحادیه صنف پوشــاک اصفهان برگزار شد. در 
این نشســت که با حضور اعضای اتحادیه، فعاالن این صنعت و 
همچنین مدیران ستاد برگزاری نمایشگاه مداکس تشکیل شد، 
دغدغه ها، معضالت و چشــم انداز این صنعت در استان مطرح و 
نظرات کارشناسی و تخصصی پیرامون نقش نمایشگاه در پیشبرد 
اهداف این حوزه مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه مدیران 
ستاد برگزاری نمایشگاه مداکس به تبیین چشم انداز این نمایشگاه 
پرداخته و دغدغه های اتحادیه و فعاالن این صنعت را دغدغه ستاد 
برگزاری دانســته و تاکید کردند متولی امر پوشاک در هر استان 

اتحادیه پوشاک آن استان است.
ابراهیم خطابخش، رییس اتحادیه صنف پوشاک اصفهان در این 
جلسه با تاکید بر اینکه جامعه پوشــاک و صنعت مد به برگزاری 
نمایشگاه های تخصصی در این حوزه نیاز جدی دارد، گفت: حضور 

در نمایشگاه مداکس فرصتی ارزشمند برای صاحبان صنعت مد 
و پوشاک به شمار می رود چرا که نمایشگاه، مهم ترین و موثرترین 
ابزاری است که همه فعاالن یک صنعت در فضای رقابت و تعامل 
کنار یکدیگر حضور یافته و در نهایت سبب پیشرفت یک صنعت 

شوند.
به گفته وی، عرضه محصــوالت، نوآوری هــا و فناوری های روز 
در فضای نمایشــگاه نگاه متفاوتی در روش های توســعه و رونق 
کسب وکار ایجاد می کند. خطابخش همچنین خواستار حمایت 
همه اعضا از نمایشــگاه و همچنین حمایت دیگــر اتحادیه های 

مرتبط با موضوع صنعت مد و پوشاک شد.
سید محمد کسایی، یکی از تولیدکنندگان معتبر صنعت پوشاک 
استان اصفهان نیز در این نشســت، نمایشگاه را عرصه ای عنوان 
کرد که می تواند آینده شــرکت ها و فعاالن را در تمامی صنایع 
تضمین کند. به گفته وی، نمایشــگاه می توانــد حس رقابت در 
افراد را برانگیزد چرا که اگر رقابت نباشد، هرگز پیشرفتی حاصل 

نخواهد شد.
حســن مختاری، یکی دیگر از تولیدکننــدگان معتبر و بزرگ 
پوشاک در اســتان اصفهان نیز در این جلسه گفت: هر نمایشگاه 
و رویدادی دو بخش اصلی دارد؛ یکی ســتاد برگزاری و دیگری 
مشــارکت کنندگان در آن نمایشــگاه و رویداد که البته با توجه 
به شــناختی که از تیم برگــزاری نمایشــگاه دارم، بخش های 
مدیریتــی، فنی و هماهنگی های الزم توســط ســتاد برگزاری 
نمایشگاه به نحواحسن انجام خواهد شــد. وی تاکید کرد: الزم 
است ما صاحبان صنایع مد و پوشاک نیز رسالت خود را در بخش 
مشــارکت کنندگان با حضور قدرتمند در این فرصت طالیی به 

بهترین شکل انجام دهیم.
نخستین نمایشگاه بین المللی هنرـ  صنعت مد و لباس )مداکس( 
طی روزهای 9 تا ۱۱ اسفندماه امسال و در محل برپایی نمایشگاه 

های بین المللی استان واقع در پل شهرستان برگزار خواهد شد.

اصفهان میزبان نمایشگاه بین المللی مد و لباس می شود
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