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نگارخانه صفوی
نمایشگاه شهریار صمصام

3 الی 8 اسفند

سوء تفاهم  
کارگردان:احمدرضا معتمدی

پردیس ساحل / پردیس سینمایی 
چهارباغ

روز  مادر ؛
روز مادر یک بهانه اس؛ بهانه 
برای سپاس گزاری  از 

دنیای مهربانی ها...
امروز را  غنیمت بدونیم و با یک 
شاخه لگ از زحمات بی دریغ 

مادرمون تشکر کنیم.
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 افتتاح بزرگ ترین آمفی تئاتر روباز کشور
محمد رضا برکت،  مدیر منطقه 6 شهرداری اصفهان خبرداد:

  گزارشی از بانوانی که در جایگاه تصمیم گیری برای شهرقرار گرفته اند؛       

مدیریت های زنانه
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 بهار نصف جهان 
زیبا می شود

 مدیرعامل سازمان زیباسازی 
شهرداری اصفهان:

7

روایت زندگی مادر قهرمان بازی های 
پاراآسیایی در گفت وگو با عشرت کردستانی: 

 قهرمانی در پارالمپیک 2020 
برنامه اصلی من  برای آینده است

کارت های غیرهوشمند 
ملی فقط تا پایان امسال 

اعتبار دارد

مدیرکل ثبت احوال اصفهان:

5

6

 آیا زعفران می تواند نسخه نجات بخش کشاورزی اصفهان باشد؟

راه روشِن روزهای سیاه
طی سال های اخیر، الگوی کشــت در بســیاری از مناطق درگیر با خشکسالی 
در ایران تغییر کرده اســت. کشت پســته، بادام و زعفران به دلیل آب بر نبودن 
و ارزش صادراتی باال در بســیاری از مناطق کویری ایران توانسته است تحولی عظیم در تغییر 
جامعه روستایی این مناطق پدید آورد. هر چند که در مقابل در برخی از استان های کشور مانند 

چهارمحال و بختیاری سطح زیر کشت محصوالت آب بر...

میالد باسعادت حضرت فاطمه زهرا)س( و روز زن را تبریک می گوییم

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

محمد رضا برکت،  مدیر منطقه 6 شهرداری اصفهان خبرداد:

افتتاح بزرگ ترین آمفی تئاتر روباز کشور
پروژه۳0 میلیارد تومانی پردیس هنر اصفهان افتتاح  می شود

مدیر منطقه شش شهرداری اصفهان، از افتتاح پروژه پردیس هنر اصفهان با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: این پروژه به دلیل ظرفیت ۳۵۰۰ 
نفری، بزرگ ترین آمفی تئاتر روز باز کشور محسوب می شود.

محمدرضا برکت اظهارکرد: عملیات اجرای پروژه پردیس هنر اصفهان از اسفندماه سال ۹۵ آغاز شد و شامل بخش های متعددی همچون سالن آمفی 
تئاتر روباز، داالن بهشت، برج آب، فرش گل است که بعد از ۲۴ ماه تالش در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.  

وی با بیان اینکه پردیس هنر می تواند محلی برای تعامل و گردهم آمدن اهالی فرهنگ و هنر باشــد، تاکید کرد: شهرداری اصفهان فضایی از حاشیه 
زاینده رود که در اختیار شهروندان قرار نداشت را به چنین فضایی تبدیل کرده است و انتظار می رود این پردیس به یکی از زیرساخت های مهم فرهنگی 
و هنری شهر اصفهان تبدیل شود.  مدیر منطقه شش شهرداری اصفهان با بیان اینکه این پروژه دارای مساحت ۷۵ هزار مترمربعی است، تصریح کرد: 

۱۰ هزار مترمربع به ساخت پارکینگ تخصیص یافته است که ظرفیت پارک حدود ۳۰۰ خودرو  را دارد.
وی،  از کاشت ۶ هزار و ۵۰۰ اصله درخت و درختچه در این پروژه خبر داد و گفت: ۲۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان صرف هزینه عمرانی و ایجاد فضای 

سبز در این طرح شده است.
برکت، با بیان اینکه چهار میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برای آزادسازی طرح پردیس هنر هزینه شده است، تصریح کرد: این پروژه در مجموع با اعتبار 

۳۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است.
وی  ادامه داد: در نمای ورودی اصلی، سازه  ای با سقف چوبی خودنمایی می  کند. همچنین نورپردازی در زیر سقف و وجود آبنما با رقص نور در محوطه، 

جلوه زیبایی را به ویژه در شب برای این مجموعه به تصویر می  کشد، در این طرح نصب چندین آبشار مصنوعی پیش بینی شده است.
مدیر منطقه شش شهرداری اصفهان با بیان اینکه آمفی تئاتر روباز پردیس هنر، فضایی را برای برگزاری همایش های مردمی در حاشیه زاینده رود 
فراهم کرده است، افزود: ظرفیت این سالن سه هزار و ۵۰۰ نفر است، همچنین در این بوستان غرفه های متعددی برای نمایش آثار هنری هنرمندان 

و پرداختن به هنرهای مختلف در نظر گرفته شده که هنرمندان رشته های مختلف می توانند از این فضاها برای بروز و ظهور هنر خود استفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد: در قسمتی از بوستان پردیس هنر، سازه چوبی در قالب »داالن بهشت«  قرار گرفته که دور تا دور آن را گل  های باالرونده احاطه 

کرده است؛ در بخش انتهایی پردیس هنر نیز »فرش گل« با طرح های اسلیمی پوشیده از گل طراحی شده و در کنار آن نیز برکه ای بزرگ قرار دارد.

صفحه   3

پروژه۳0 میلیارد تومانی پردیس هنر اصفهان افتتاح  می شود
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سخنان علی شمخانی، دبیر شــورای عالی امنیت 
ملی در مورد تمایل برخی از شیخ نشینان امارات 
برای برقراری رابطه دوستانه با ایران واکنش های 
زیادی را در محافل بین المللی به همراه داشــته 
اســت. امارات از جمله کشــورهایی است که در 
حمایت از عربستان مواضع تندی را علیه ایران طی 
ماه های اخیر اتخاذ کرده است؛ اما به نظر می رسد 
این سیاســت ها چندان به مذاق امارات نشین ها 
خوش نیامده است و برخی ها در تالش برای ایجاد 
رابطه بهتر با ایران هستند. هر چند بعضی از رسانه 
ها تردیدهایی را در مورد این اظهارات شمخانی و 
صحت این مطالب عنوان کــرده اند؛ اما با توجه به 
رخدادهای اخیر اغلب کارشناسان معتقدند امارات 
به سختی سیاست های کلی خود را به دور از ایران 
نگه داشته است. الجزیره به عنوان یک پایگاه خبری 
وابسته به قطر که به شــدت در کشمکش سیاسی 
با امارات متحــده قرار دارد در ایــن رابطه مدعی 
است، اغلب تحلیلگران مسائل منطقه ای بر صحت 
اطالعاتی که از ســوی علی شمخانی، دبیر شورای 
علی امنیــت ملی ایران در مورد ارســال پیام های 
سری دوستانه برخی مســئوالن اماراتی به تهران 
تاکید می کنند؛ پیام هایی مبنی بر مخالفت اماراتی 
ها با تنش زایی سیاسی و نظامی با ایران و ضرورت 
گفت وگو بین دو طرف.تحلیلگران به الجزیره می 
گویند شیخ نشــین های الفجیره، الشارجه و دبی، 
روابط و منافع مســتحکمی با تهــران دارند و آنها 
از سیاســت ابوظبی در قبال ایران راضی نیستند.

آنها ضمن اشاره به اختالفات عمیق بین ابوظبی و 
ریاض، وجود انسجام و هماهنگی که این دو سعی 
در نشان دادن آن دارند را نفی کرده و تاکید کردند 
که اختالفات قوی بین این دو در مورد یمن وجود 
دارد و هر یک از دولت  های امارات و عربســتان از 
گروه هایی حمایت می کنند که اختالفات شدیدی 
با یکدیگر دارند؛ همانطور که ابوظبی از بازگشایی 
سفارت خود در دمشــق صحبت کرده و در مقابل، 
عربســتان موضع مخالفی در مورد استمرار نظام 
حاکم در ســوریه دارد.برخی از محافل رسانه ای 
هم معتقدند امارات در حال اجرای یک سیاســت 
دوجانبه با ایران و عربستان اســت و در حالی که 
به ظاهر با عربستان در سیاســت های ضد ایرانی 

همراهی می کند؛ اما در خفــا تمایل دارد تا روابط 
با ایران را ترمیم کند. این چرخش به ســمت ایران 
را همچنین می توان مرتبط بــا افزایش اختالفات 
امارات با عربســتان هم دانست. عربستان و امارات 
هر چند در تهاجم به یمن و کشتار مردم این کشور 
در یک صف قرار گرفتند، اما در سال های گذشته 
در مواردی همچون مســائل مرزی، دیدگاه های 
سیاسی و ... با هم دارای اختالف بوده اند. امارات در 
قالب ائتالف عربی - آمریکایی به همراه عربستان در 
جنگ یمن مشارکت دارد، اما شواهد نشان می دهد 
که ابوظبی اکنون چندان مایل به پیروزی عربستان 
در این جنگ نیست، زیرا ریاض بر خالف توافقات 
خود بــا ابوظبی، عناصر طرفدار امــارات در دولت 
مســتعفی یمن را به نوعی به حاشیه رانده و حتی 
از کابینه منصور هادی اخراج کرده است. دو کشور 
عربستان و امارات به رغم اختالفات زیاد، اما نزدیکی 
محمد بن سلمان ولیعهد سعودی به محمد بن زاید 
ولیعهد ابوظبی تاکنون مانع از تشــدید اختالفات 

شده اســت ولی به نظر می رســد این اختالفات 
نمی تواند مدت زیادی پنهــان باقی بماند. امارات 
تالش زیادی کرد تا عبدالــه صالح ، رییس جمهور 
سابق یمن را با خود همراه کند تا بدین گونه نقش 
عربستان در یمن را کاهش دهد، اما کشته شدن وی 
باعث بر هم خوردن تمامــی معادالت در این مورد 
شد و به همین دلیل اختالفات عربستان با امارات 
بار دیگر تشدید شده است. بحرانی که کشورهای 
عرب حوزه خلیج فارس را در برگرفته امنیت ملی 
امارات را در معرض خطر قرار داده است و هم اکنون 
این کشور از بیم آینده نامعلوم فراروی منطقه خلیج 
فارس، با پدیده ای به نام فرار ســرمایه ها روبه رو 
است. در دور گذشته تحریم ها علیه ایران، امارات 
یکی از منتفع ترین کشورها در زمینه تحریم های 
ایران به شمار می آمد، بسیاری از مبادالت و سرمایه 
های ایرانیان از این کشور انجام می شد  و بنادر دبی 
به دلیل حمل کاالهای ایرانی رونق زیادی داشت؛ 
اما طی ماه های اخیر سرمایه های هنگفت ایرانی 

ها از این کشــور در حال خروج است. چندی پیش 
محمد جواد ظریف،وزیر امور خارجه در حاشــیه 
یک سخنرانی در مجلس نسبت به اقدامات مقابله 
ای اماراتی ها با ایرانیان حاضر در دبی، هشدارهای 
جدی مطرح کرد. ظریف تصریح کرد: شورای عالی 
امنیت ملی تصویب کرد که راهکارهای جایگزین 
درمورد این رفتار امــارات ایجاد کنیــم بنابراین 
راهکاری که جمهوری اســالمی ایــران عالوه بر 
اقدامات معمول دیپلماتیک انجــام داد، به دنبال 
ایجاد روزنه های الزم برای روابط اقتصادی است که 
این راه ها ایجاد کشورهای جایگزین و روش های 
جایگزین اســت تا بتوانیم بدون نگرانی از اقدامات 
دولت امارات کار خــود را در روابط اقتصادی انجام 
دهیم. به نظر می رسد در آینده ائتالف عربستان با 
سایر کشورهای عربی به خصوص امارات دستخوش 
تحوالتی شود که در نهایت به نفع ایران خواهد بود 
 و امارات را بار دیگر به ســوی ایران ســوق خواهد

 داد.

گام اول تل آویو برای تن دادن 
به شروط حماس در تبادل اسرا

یک وبگاه عربی از دیدارهای ســازمان اطالعات و 
امنیت داخلی رژیم صهیونیستی با اسرای توافق 
»شــالیت« خبر داد و آن را گامی مهم در اجرای 
شرط اول مقاومت برای آغاز مذاکره در هر توافق 

جدیدی پیرامون تبادل اسرا دانست.
وبگاه »الخلیج اونالین« به نقــل از منابع آگاه در 
باشگاه »االسیر« )ویژه رســیدگی به امور اسرا( 
در کرانه باختری اعالم کرد، »شــاباک« )سازمان 
اطالعات و امنیت داخلی رژیم صهیونیستی( طی 
روزهای گذشــته دیدارهای گسترده ای با اسرای 

»شالیت« داشته است. 
اسرای شــالیت، اسرایی فلســطینی هستند که 
بر اســاس توافــق شــالیت در ســال 2011 با 
 »گلعاد شالیت« نظامی اســرائیلی مبادله شدند؛ 
 امــا رژیــم صهیونیســتی بــار دیگــر آنهــا را

 بازداشت کرد. 

»ناتو« درصدد مقابله با حمالت 
سایبری است

دبیر کل ناتو طی گفــت وگویی بر لــزوم اتخاذ 
راهکارهای مناسب برای مقابله با حمالت سایبری 
تاکید کرد.»ینس استولتنبرگ« دبیر کل ناتو در 
گفت وگو با نشــریه گروه رسانه ای »فونکه مدین 
گروپه« از حمالت ســایبری به عنوان بخشی از 

حمالت نظامی آینده نام برد.
 وی در این باره اظهار داشت: جهان با چالش های 
بســیاری روبه رو بوده و هست که از آن جمله می 
توان به رکــود اقتصادی، کاهــش منابع انرژی و 
افزایش بیماری ها اشاره کرد. حمالت سایبری نیز 
از جمله چالش هایی است که در عصر کنونی با آن 

مواجه شده ایم. 
دبیر کل ناتو در ادامه خاطر نشــان کــرد: ناتو در 
صدد است تا راهکارهای الزم در خصوص مقابله با 
حمالت سایبری را در برنامه های خود قرار دهد. 
اگر تمهیدات الزم درباره حمالت سایبری اتخاذ 
نشــود، این امر می تواند به عنوان یکی از عوامل 

حمالت نظامی مطرح شود.

 پست توئیتری وزیر سعودی
 به زبان چینی

اقدام »بدر بن عبداله بن فرحان آل ســعود« وزیر 
فرهنگ عربستان در انتشــار یک توئیت به زبان 
چینی خبر ساز شــد. وی در این توئیت به توافق 
عربســتان و چین در خصوص گنجاندن تدریس 
زبان چینــی در دروس مدارس و دانشــگاه های 
عربستان اشاره کرد. این در حالی است که تصمیم 
محمد بن ســلمان ولیعهد عربســتان در جریان 
ســفرش به چین مبنی بر گنجانــدن واحد زبان 
چینی در دروس آموزشی مدارس و دانشگاه های 
عربستان موجی از تمســخر را در میان کاربران 

سعودی برانگیخته است.
کاربران سعودی با تمسخر این اقدام گفته اند که 
بهتر اســت اول زبان عربی را به دانش آموزان یاد 
بدهید. برخی دیگر پرسیده اند آیا زبان عربی هم در 

مدارس چین تدریس می شود.

 عقب نشینی ترامپ درباره
 خلع سالح اتمی کره شمالی 

رییس جمهور آمریکا که پیش تر بر لزوم خلع سالح 
اتمی کره شمالی تاکید کرده بود، در آستانه دیدار 
با »کیم جونــگ اون« گفت واشــنگتن به توقف 

آزمایش های اتمی کره شمالی راضی است.
»دونالد ترامپ« رییس جمهور آمریکا گفت تا زمانی 
که کره شمالی آزمایش های موشکی و اتمی اش را 
متوقف کرده باشد، به این کشور برای خلع سالح 
اتمی فشار نمی آورد. وی با بیان اینکه معتقد است 
او و کیم ، در مورد مســیر پیش رو دیدگاه کامال 
یکسانی دارند، گفت دو طرف »رابطه بسیار بسیار 

خوبی« ایجاد کرده اند.

شورش شیخ نشین ها

برای اصالح ساختار بودجه صورت گرفت؛
نامه روحانی به رهبری و 
درخواست فرصت ۴ماهه 

رییس کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: 
رییس جمهــور در نامه ای به مقــام معظم 
رهبری فرصت چهار ماهه ای را برای اصالح 
ساختار بودجه درخواســت کرد؛ اما تاکنون 
هیچ اقدامی در این راســتا صــورت نگرفته 

است.
محمدرضا پورابراهیمی افــزود: بعد از آنکه 
دولت، الیحــه بودجــه را در 1۵ آذرماه به 
مجلس شورای اسالمی ارائه کرد مقام معظم 
رهبری نقطه نظراتی را درباره بودجه مطرح 
کردند که مهم ترین آن عدم تطابق بین الیحه 
بودجه با وضعیت فعلی کشور است؛ ایشان بر 
لزوم اصالح ساختار بودجه تاکید کردند.وی 
ادامه داد: در همین راســتا مقرر شد، دولت 
اصالح ســاختار را در موضوعــات مختلف 
بودجه ارائه کند، اما تاکنون با گذشــت چند 

ماه هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

در جریان بررسی بودجه ۹۸؛
میزان سهام دولت در 

شرکت ها شفاف می شود
نمایندگان مجلس، دولــت را مکلف کردند 
میزان ســهام دولت در شرکت های دولتی را 
که کمتر از ۵0 درصد سهام دارد، به تفکیک 
هر شــرکت در گزارش هــای عملکرد مالی 
دولت، منعکس و به روزرسانی کند. بر اساس 
این بند هزینه ای، دولــت )خزانه داری کل 
کشور( مکلف شد »ســود و زیان دریافتی و 
میزان ســهام دولت در این شــرکت ها را به 
تفکیک هر شــرکت در گزارش های عملکرد 

مالی، منعکس و به روزرسانی کند«.

 منازعه میان آمریکایی ها 
بر سر دارایی های بلوکه شده 
دریافــت غرامت از دارایی های بلوکه شــده 
ایــران در آمریــکا باعــث ایجاد نــزاع بین 
گروه های مختلف در این کشــور شده است. 
به گــزارش اســپوتنیک ، دارایی های بلوکه 
شــده ایران در ایاالت متحده کــه به عنوان 
منبعی جهت پرداخت غرامت به خانواده های 
قربانیان حمالت تروریستی استفاده می شود، 
باعث ایجاد نزاع بین دیپلمات های آمریکایی 
بازداشت شده در ســفارت ایاالت متحده در 
تهران و خانواده های قربانیان 11 ســپتامبر 
شده اســت. در آمریکا صندوقی موسوم به 
صندوق قربانیــان تروریســم دولتی وجود 
دارد کــه گروه های مختلفی کــه مدعی اند 
خودشان یا بســتگان نزدیک شــان قربانی 
تروریسم هستند، می توانند با رای دادگاه از 

آن غرامت دریافت کنند.

حصارکشی در طول مرز 
مشترک پاکستان و ایران

نخست وزیر پاکستان از حصارکشی در طول 
مرز مشــترک این کشــور با ایران خبر داد.

عمران خان، نخست وزیر پاکستان به منظور 
کاهش تنش های مرزی میان دو کشور ایران 
و پاکستان، برنامه حصارکشی 9۵0 کیلومتر 
از مرز مشــترک دو کشــور را بین دو استان 
بلوچستان پاکستان و سیستان و بلوچستان 
ایران ارائه کرده است.سرلشــکر آصف غفور، 
سخنگوی ارتش پاکســتان در این خصوص 
اظهار داشت: دو کشــور ایران و پاکستان به 
دنبال حفظ روابط دوســتان و برادرانه خود 
از طریق حصارکشی میان مرزهای مشترک 
هســتند تا گروه های تروریســتی نتوانند با 
اقدامات شــوم خود روابط میان دو کشور را 

بر هم زنند.

محمود بهمنی
 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

اســتاد روابط بین الملل با تاکید بر اینکه شکســت 
دیپلماسی برجامی را نمی توان با ادبیات پرطمطراق 
توجیه کرد، گفــت: در صورت اصــرار بر خطاهای 
گذشته، تاریخ ما را نخواهد بخشید. وی افزود:سندرم 
قورباغه را در دستگاه دیپلماسی ما باید جدی گرفت و 
بخشی از واقعیت است که وزارت امور خارجه ما امروز 
به آن دچار است،یعنی در فضاهایی قرار می گیرد که 
نمی تواند از آن بن بســتی که خودش برای خودش 
ساخته خارج شــود که این، یک علت اساسی دارد 
و آن سیاست ســازش یا Appeasement است. 
ابراهیم متقی تصریح کرد: این واقعیت را باید من و 
شما بپذیریم که هزینه های سیاست سازش بسیار 
پرمخاطره تر و بسیار گسترده تر از سیاست مقاومت 
و مقابله است. وی در مورد هزینه سازش گفت: چون 
دیپلماســی ما همانند بســیاری از موضوعات ملی 
کشور، جناحی شده است متاسفانه تمایلی به درک 
واقعیات راهبردی ندارند. این جناحی شدن سیاست 
و قدرت و امنیت و اقتصاد بالی بزرگ جوانان کشور و 

حتی انقالب اسالمی است.

 نمی توان شکست یک 
دیپلماسی را توجیه کرد

استاد روابط بین الملل:

کافه سیاست

عکس  روز 

سفیر جدید هند رونوشت 
استوارنامه خود را تقدیم ظریف کرد

سفیر جدید هند در ایران رونوشت استوارنامه 
خود را تقدیــم وزیر امور خارجه کشــورمان 
کرد.»گوام درمندرا« ســفیر جدیــد هند در 
ایران با محمد جــواد ظریف، وزیر امور خارجه 
کشورمان دیدار و رونوشت استوارنامه خود را 

تسلیم وی کرد.

 »پالرمو« در نهایت امضا می شود

پیشنهاد سردبیر:

عضــو کمیســیون اقتصادی مجلــس گفت: 
FATF آنقدر مهلت ایــران را تمدید می کند تا 
آن را امضا کنیم. محمود بهمنی گفت: در همه 
جای دنیا این گونه است که اگر رییس جمهور 
حزبی عملکرد خوبی نداشته باشد، آن حزب را 
تضعیف می کند و بر این اساس احزاب معموال 
از کســانی حمایت می کنند که آبروی آنان را 
حفظ کند. وی افزود: رؤسای جمهور کشور ما 
هم یا اصالح طلب هستند یا اصولگرا و زمانی که 
آنان عملکرد قابل قبولی نداشته باشند، قطعا 
جایگاه اجتماعی حزب خود را تضعیف می کنند. 
بهمنی با تاکید بر اینکه عملکرد افراد بر پایگاه 
اجتماعی آنان تاثیر مستقیم می گذارد، اظهار 
داشت: از سوی دیگر احزاب هم باید پاسخگوی 
عملکرد مسئوالنی باشــند که از آنان حمایت 
کرده اند و در شــرایط فعلی هم اصالح طلبان 

باید پاسخگوی عملکرد رییس جمهور باشند.

اصالح طلبان پاسخگوی 
عملکرد روحانی باشند

عبداله ناصری 
عضو شورای مشورتی اصالح طلبان: 

وزیر کابینه دولت های اول تا ششم  گفت: از زمان 
تشکیل دولت رسمی در ایران تا کنون، 92 دولت 
در ایران آمدند و رفتند، اما فقط در این مدت رأس 
دولت عوض شده و بدنه نه تنها تغییر نکرده بلکه 
دائم توسعه پیدا کرده است؛ بنابراین هزینه اداره 
دولت دائم رو به افزایش و به همین نسبت میزان 

کارآمدی دولت رو به کاهش است.
محمدغرضی در پاسخ به این سوال که اداره کشور 
با نظام پارلمانی بهتر است یا نظام ریاستی گفت: 
هیچ کدام بهتر نیســتند. از زمان تشــکیل دولت 
رسمی در ایران تا کنون، 92 دولت در ایران آمدند 
و رفتند اما فقط در این مــدت رأس دولت عوض 

شده و بدنه تغییری نداشته است.
غرضی یادآور شــد: معتقدم با وجود حرف هایی 
که زده شده، نه دولت و نه مجلس موفق به تغییر 
 ســاختار بودجه نمی شــوند چون برنامه ریزی
 بودجه بایــد قطع ید از درآمدهای دولت باشــد، 
 واال هرچــه به دولــت بودجه بدهی بــاز هم کم 

می آورد. 

موفق به تغییر ساختار بودجه 
نمی شوند

وزیر کابینه دولت های اول تا ششم : 

عضو شورای مشــورتی اصالح طلبان اظهار 
کرد: تردید ندارم که پالرمــو در نهایت امضا 
خواهد شد، اما مخالفان پالرمو و کنوانسیون 
های مشابه، ابتدا هزینه ای را بر کشور تحمیل 
می کنند و سپس به آن تن خواهند داد. عبداله 
ناصری گفــت: با توجه به این کــه ایران می 
خواهد در فضای بین المللی و جهان حضور 
داشته باشد، عاقالنه است که در معاهدات بین 
المللی مشارکت کند.این فعال سیاسی اصالح 
طلب با بیان این که مردم جنگ را مدیریت و 
اداره کردند و تحریم ها را پشت سر گذاشتند، 
گفت: در حال حاضر تدبیر مســئولین باید 
کارگشا باشــد چون به نظر می رسد فضای 
اجتماعی به گونه ای است که مردم دیگر تاب 
و توان گذشته را برای مقاومت ندارند و حتما 
مسئولین کشور باید نسبت به معیشت آن ها 

فکری بکنند.

 »پالرمو« در نهایت امضا 
می شود

پیشخوان

بین الملل

  آیا امارات در حال چرخش به سوی ایران است ؟
دست نامرئی در بازار ارز

وزیر جوان زیر تیغ 

سهامی که برای عدالت بود

کمدی در دام تاجران سینما

دســت های خالی آقای 
ظریف 

 درخواست رییس مجلس از وزارت اطالعات برای پیگیری 
منشأ پیامک های تهدیدآمیز

رییس مجلس شورای اسالمی از وزارت اطالعات خواســت موضوع پیامک های ارسالی به نمایندگان را 
پیگیری کند و در این رابطه گفت : این رفتارهای ناصحیح در کشور مشکل ایجاد کرده است. علی الریجانی 
در پاســخ به تذکر محبی نیا در مورد ارســال پیامک تهدید آمیز به نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
گفت :  وزارت اطالعات موضوع  را پیگیری کند. این رفتار ناصحیح در کشور مشکل ایجاد کرده است.وی 
خاطرنشان کرد:  افرادی که اخالق کثیف سیاسی دارند، به  هر حال وجهی ندارد که این موضوعات را محل 
اعتنا قرار دهیم. جهانبخش محبی نیا، نماینده مردم میاندوآب در توضیح تذکرش گفت : پیامکی برای 
همه نمایندگان ارسال شده است که به همین دلیل متن آن را می خوانم. وی بعد از خواندن متن پیامک، 
شماره تلفن را در پشت تریبون مجلس شورای اســالمی قرائت کرد و گفت : با توجه به این که شماره و 
منشأ پیامک مشخص است به وزارت اطالعات دستور دهید این فرد را پیدا کرده و با او برخورد جدی کند.

 واکنش روحانی
 به شکایت دادستان کل از وزیر ارتباطات

رییس جمهور در واکنش به شکایت دادستان کل کشور از وزیر ارتباطات گفت: وزیر جوان دولت، کار خودش 
را با قدرت انجام می دهد و به دستورات بی ربط اعتنا نمی کند.حسن روحانی در جمع مدیران وزارت کار، تعاون 
و رفاه اجتماعی، اظهار کرد: قوه قضائیه می گوید که از وزیر جوان دولت شکایت می کند، در حالی که وزیر کار 
خودش را با قدرت انجام می دهد. او به نفع مردم کار می کند و به دستورات بی ربط اعتنایی ندارد. یک نفر در 
قوه قضائیه می گوید از او شکایت می کند خب شکایت کنید.وی ادامه داد: ما وقتی جوان بودیم در دوران جنگ 
تا ۷2 ساعت به راحتی نمی خوابیدیم، ولی االن نمی توانیم. سن که باال می رود احتیاط و توجه به دستگاه های 
نظارتی و دادگاه به ذهن می آید، اما وقتی که جوان هســتی اصال دادگاه را قبول نداری و می روی کار خود را 
انجام می دهی؛ وزیر جوان ما هم کار خودش را با قدرت انجام می دهد. این وزیر، وزیر  می شود نه این که کسی 

که حساب می کند که پس از پایان دولت به کجا می رود.

چهره ها

علیرضا کریمیان
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تداوم افزایش نرخ گوشت در صورت ادامه صادرات
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

مالیات برارزش افزوده
ماليات بر ارزش افزوده، متدولوژي و تفكري 
اســت كه چندين دهه از تجربــه مثبت آن 
در ساير كشورها گذشــته و مورد تاكيد اكثر 
صاحب نظــران و كارشناســان اقتصــادي و 
مالياتي بانك جهاني و صندوق بين الملي پول 
مي باشد.اين ماليات در بســياري از كشورها 
ضمن تامين بيشــتر عدالت اجتماعي نسبت 
به ســايرماليات ها و بدون از بين بردن انگيزه 
سرمايه گذاري و توليد، به عنوان منبع درآمد 
جديدي درجهت افزايــش درآمدهاي دولت 
به كار برده شده است. از آنجايي كه سيستم 
ماليات بــر ارزش افزوده يك سيســتم خود 
اجراســت و همه موديان نقش مامور مالياتي 
را ايفا مي كنند، هزينه وصول آن پايين است 
و با توجه به اين كه در ايــن ماليات، موديان 
براي اســتفاده از اعتبار مالياتي ملزم به ارائه 
فاكتور خواهند بود، زمينه براي شناســايي 
خود به خود ميزان معامــات موديان فراهم 
مي شود. در نتيجه، يك سيســتم اطاعاتي 
كامل از معامات و مبــادالت تجاري ايجاد 
مي شود كه عاوه بر شفاف سازي مبادالت و 
فعاليت هاي اقتصادي موجب سهولت اعمال 
ماليات هاي ديگر از قبيــل ماليات بر درآمد و 
ماليات بر مشاغل مي شــود. ماليات بر ارزش 
افزوده يك منبع درآمد باثبات و در عين حال 
انعطاف پذير است. به دليل مقطوع بودن نرخ 
اين ماليات، زمان قطعيت آن بسيار كوتاه بوده 
و مشــكات طوالني بودن قطعيت ماليات بر 
درآمد و ماليات بر ثروت را نــدارد. بنابراين، 
تاخير در وصول درآمدهاي مالياتي به حداقل 
مي رســد. لذا از آنجايي كه ماليات بر ارزش 
افزوده يك ماليات مدرن است، اجراي آن به 
بهبود فناوری و بهره وري از طريق اتوماسيون 
اداري در سيستم مالياتي و حسابداري مالياتي 

كمك شاياني خواهد كرد.

بازار

برس حرارتی

رییس مجمع نمایندگان استان:
دولت پول سهم آبه فروخته 

شده به صنعت را به کشاورزان 
پرداخت کنند

رييس مجمع نمايندگان استان اصفهان با اشاره 
به مشكات كشاورزان اين استان گفت: اگر دولت 
می تواند برای اين كشاورزان آب تامين كند، در 
غير اين صــورت پول ســهم آبه ای كه به صنعت 
فروخته شــده پرداخت كند تا زندگی اين مردم 
تامين شود. سيد ناصر موســوی الرگانی درباره 
مشكات كشــاورزان اســتان اصفهان به ويژه 
كشاورزان شهرســتان فاورجان اظهار داشت: 
زندگی مردم اين منطقه به كشــاورزی بستگی 
دارد؛ اما دولت سهم آبه و حقابه آن ها را فروخته 
و بايد برای آنها فكری كرد. وی در پاســخ به اين 
سوال كه دولت چه اقدامی برای حل مشكل آب 
كشاورزان انجام داده است، گفت: تصميم كارگشا 
و راهگشايی را تاكنون برای كشاورزان نديده ايم، 
دولت در بســته حمايتی كه قرار است به مردم 
به خاطر جبران كاهــش ارزش پول ملی و تورم 
كمرشكن بدهد نيز كشاورزان را نديده است.وی 
خاطرنشان كرد: در بحث حقابه تصميماتی گرفته 
شــده بود از جمله اينكه صندوقی نيز در استان 
اصفهان تاسيس شد كه صنايع به خصوص صنايع 
آب بر پــول آب را به قيمت تمام شــده پرداخت 
كنند، مبالغی نيز به اين صندوق آمده اما بخشی 
از آن را به عنوان خسارت داده اند كه به عقيده من 

از صدقه نيز بدتر بوده است.

سخنگوی تشکل تولید و تجارت:
 فعالیت های اقتصادی باید

 غیر سیاسی باشد
سخنگوی تشكل توليد و تجارت گفت : فعاليت 
های اقتصادی بايد به دور از نگاه سياسی و با هدف 
بهبود كسب و كار انجام شود.مسعود گلشيرازی 
افزود : يك نهاد مدنی زمانی اثر بخش اســت كه 
هم كارآمد و هم اثربخش باشد و الزم است اتاق 
بازرگانی به عنوان يك نهــاد مدنی ويژه فعاالن 
اقتصادی هم اين ويژگی را داشــته باشد.تشكل 
توليــد و تجارت متشــكل از 15 فعال اقتصادی 
اصفهان، كانديدای كسب كرسی های اين دوره از 
انتخابات اتاق بازرگانی اصفهان است.سخنگوی 
تشكل توليد و تجارت تصريح كرد : اتاق بازرگانی 
اتاقی برای همه نيســت بلكه برای همه فعاالن 
اقتصادی است و لذا بايد به دور از سياسی كاری 
به دنبال كار بود. گلشيرازی تصريح كرد: محيط 
كســب و كار اصفهان در بين 30 استان ديگر در 
رتبه های آخر قرار دارد ولی اين وضعيت اطاع 
رسانی مناسبی نمی شود. وی تصريح كرد : اتاق 
بازرگانی همانطور كه بايــد برای توليد و تجارت 
برنامه داشــته باشــد بايد به جوانان توجه ويژه 
داشته و جوانان اين شــهر بايد در مراكز توسعه 

صادرات فرصت رشد اقتصادی را فراهم سازند.

عضو هیئت نمایندگان هشتمین دوره 
اتاق بازرگانی استان:

آمار رسمی کشور وضعیت بدی 
را برای اصفهان تعریف می کند

عضــو هيئت نماينــدگان هشــتمين دوره اتاق 
بازرگانی اســتان اصفهان گفت: اكنون كسی باور 
نمی كند وضعيت اقتصاد استان، وضعيت بيكاری 
و ميزان سرمايه گذاری در بخش خصوصی به اين 
شكل باشد، اما آمار رسمی كشور وضعيت اسفباری 
را برای اصفهان تعريــف می كند كه يكی از آن ها 
ميزان پايين مشاركت های اجتماعی است. بهرام 
سبحانی  با اشاره به اين كه وضعيت امروز اقتصاد 
در استان اصفهان نتيجه انتخاب بی مطالعه است، 
اظهار كــرد: نبايد اين وضعيت را به كســی ربط 
دهيم، بلكه بايد به خودمان خــرده بگيريم، چرا 
كه برای آرای خودمان ارزش قائل نيستيم و بدون 
مطالعه اين كار را می كنيم. عضو هيئت نمايندگان 
هشتمين دوره اتاق بازرگانی استان اصفهان تصريح 
كرد: اكنون كســی باور نمی كند وضعيت اقتصاد 
استان، وضعيت بيكاری و ميزان سرمايه گذاری در 
بخش خصوصی به اين شكل باشد، اما آمار رسمی 
كشور وضعيت اســفباری را برای اصفهان تعريف 
می كند كه يكی از آن ها ميزان پايين مشــاركت 
های اجتماعی است. سبحانی با تاكيد بر اين كه در 
حال حاضر استان اصفهان در بسياری از شاخص 
ها رتبه های پايين جدول را دارد، افزود: نمی دانيم 
چه بايی بر سر اصفهان آورده اند كه اينچنين شده 
است، اما اتاق بازرگانی می تواند به عنوان پارلمان 
بخش خصوصی اين وضعيــت را به طور جدی به 
مديران تذكر بدهد و مســئوالن را نسبت به اين 

مسائل حساس كند.

برس حرارتی مدل 
Straight Artifact

 80,000
تومان

برس حرارتی بیشل 
BL-HS-002 مدل

 202,000
تومان

برس حرارتی بابیلیس 
HSB101E مدل

 259,000
تومان

طی ســال های اخير، الگوی كشــت در بسياری از 
مناطق درگير با خشكســالی در ايران تغيير كرده 
است. كشت پســته، بادام و زعفران به دليل آب بر 
نبودن و ارزش صادراتی باال در بســياری از مناطق 
كويری ايران توانسته است تحولی عظيم در تغيير 
جامعه روســتايی اين مناطق پديد آورد. هر چند 
كه در مقابل در برخی از اســتان های كشور مانند 
چهارمحال و بختياری سطح زير كشت محصوالت 
آب بر بدون در نظر گرفتن نيازهای آبی ساير استان 
ها افزايش داشته اســت؛ اما در برخی ديگر از نقاط 
مانند كرمان به خوبی كشــاورزی در شــرايط كم 
آبی پياده ســازی شده اســت. در اصفهان به رغم 
بحرانی شــدن بی آبی امــا هنوز هيــچ برنامه ای 
برای تغيير الگوی كشــت به صورت مدون و برنامه 
ريزی شده اجرايی نشده اســت. هر چند در بخش 
هايی از شــرق استان كشــت محصوالت جديدی 
مانند كينوا توانسته موفق عمل كند؛ اما همچنان 
متكی بودن به كاشــت محصوالتــی مانند گندم 
 در اين منطقه معشيت كشــاورزان را مختل كرده 

است.
مخالفت ها با کاشت زعفران در اصفهان

واقع بينی در پديده كشت و لزوم هماهنگی با بی آبی 
طی سال های اخير در اصفهان هيچگاه جدی گرفته 
نشده است. اين مسئله را می توان به عدم پيش بينی 
راهكارهای الزم برای جلوگيری از كشت برخی از 
محصوالت آب بری مانند برنج در برخی از مناطق 

اصفهان در سال جاری به خوبی مشاهده كرد.
 پيشنهاد كاشــت زعفران طی سال های گذشته با 
بدبينی از سوی كشــاورزان همراه بود. زعفران را 
نمی توان به عنوان محصولی كه جايگزين كشــت 
برنج باشد، معرفی كرد. ولی از آن جا كه دارای ارزش 
اقتصادی بااليی است و شرايط رشد آن با آب و هوای 
خشك همخوان است، می توان در مناطقی كه اقليم 
مستعد به كشت اين محصول وجود دارد به آن توجه 
داشت چون درآمدزايی نسبتا خوبی دارد. بسياری 
از اين افراد جايگزينی اين نوع از كشت را به منزله از 
دست دادن حقابه خود و حركتی در جهت كاهش 
آب سهميه اختصاصی به كشاورزان می دانستند؛ اما 
در نهايت اوضاع بحران آبی نشان داد كه نمی توان 
تنها به اعتراضات اجتماعی برای رسيدن به آبی كه 

عما اراده چندانی برای تحقق آن وجود ندارد، دل 
بست. به همين دليل كشاورزان در حال جايگزينی 

كشت های كم آب بر در استان هستند.
نسخه ای شفابخشی به نام زعفران

ايران در كشت و صادرات زعفران در دنيا حرف های 
زيادی برای گفتن دارد به همين دليل می توان در 
بخش های خشــك، كشــت زعفران را با موفقيت 

انجام داد. 
ســودآوری زعفران ايران حتی برخی ازكشورهای 
همسايه مانند افغانستان را هم به كشت اين محصول 
و خريد پياز زعفران ايرانی وادار كرده است؛ هر چند 
در داخل پتانسيل قوی كشت اين محصول همچنان 
جدی گرفته نمی شود. اين مســئله حاال و پس از 
بحرانی شدن كشاورزی در اصفهان به دليل كم آبی 
كشت محصوالت كم آبی مانند زعفران و بادام را روی 
ميز قرار داده است. معاون توليدات گياهی سازمان 
جهاد كشاورزی استان اصفهان نيز در اين رابطه می 
گويد:كاشت درختان و گياهان كم آب بر مانند بادام، 

گل محمدی، زعفران و ديگر گياهان دارويی سازگار 
با منطقه می تواند عاوه بر درآمدزايی با كم آبی هم 
سازگار باشد. اصغر محسن زاده كرمانی اظهار داشت: 
تغيير الگوی كشت، اجرای آبياری های تحت فشار، 
لوله گذاری جدول های كشــاورزی از سياست های 
جهاد كشــاورزی است كه توســط كارشناسان به 

كشاورزان آموزش داده می شود. 
وی اظهار داشت: كاشت درختان و گياهان كم آب بر 
مانند بادام، گل محمدی، زعفــران و ديگر گياهان 
دارويی سازگار با منطقه می تواند عاوه بر درآمدزايی 
با كم آبی هم سازگار باشــد. هر چند منطقه شرق 
اصفهان بيشــترين آســيب را از خشكسالی های 
اخير داشــته؛ اما باالترين ميزان كشــت زعفران 
مربوط به طنز، نجف آباد و شاهين شــهر بوده است 
و اين نشــان می دهد كــه همچنان كشــاورزان 
 اميــدوار به بازگشــت آب بــه زمين هــای خود

 هستند .
ضعف برند سازی در محصوالت اصفهان

طی ســال های اخير زعفرانی كه در اصفهان كشت 
می شده است در خراســان به فروش می رسد و در 
نهايت به صورت فله و بدون برند خاصی با بازارهای 
جهانی و كشورهايی مانند اســپانيا صادر می شده 
است و در نهايت اين محصول ايرانی با برند اسپانيايی 
به فروش می رسد. بروكراسی ها، تحريم و نداشتن 
ارتباط با برخی كشــورها، ضعف در بســته بندی و 
صنايع تبديلی امكان رقابت بــا محصوالت اندک 
توليد شده در خارج را ندارند.از ديرباز تاكنون، ايران 
بيش از ۹0 درصد زعفران جهان را توليد كرده ولی 
كشوری مانند اســپانيا از تجارت پرسود اين ادويه 
منفعت بيشتری برده است. آمار های گمرک نشان 
می دهد، در هشت ماهه نخست سال جاری، حدود 
 1۷0 تن زعفران به ارزش ۲5۲ ميليون دالر صادر 

شده است. 
از اين ميزان صادرات زعفران در هشت ماهه نخست 
سال جاری، سهم اسپانيا به ترتيب به لحاظ وزنی و 

ارزشی، 15 و 1۷ درصد بوده است.

راه روشِن روزهای سیاه
 آیا زعفران می تواند نسخه نجات بخش کشاورزی اصفهان باشد؟

رييس كميسيون بهداشت و خدمات شهری شورای اسامی شهر اصفهان از راه اندازی بارانداز شيات در ميدان 
مركزی ميوه و تره بار اين شهر خبر داد. عباسعلی جوادی با اشاره به راه اندازی خدمات خودرويی در ميدان مركزی 
ميوه و تره بار اصفهان اظهار كرد:  اجرای اين طرح به اين منظور است كه چنانچه خودروها دچار نقص فنی شدند، 
امكان تعمير آنها در ميدان وجود داشته باشد. وی با اشاره به فعاليت بازارهای كوثر شهرداری اصفهان برای رفع 
مايحتاج شهروندان با قيمتی مناسب، افزود: سال گذشته بازار كوثر شماره 1۴ در بلوار شفق بهره برداری شد و در 

حال حاضر كوثرهای شماره 15 و 1۶ در حال ساخت است.

راه اندازی بارانداز 
شیالت در میدان 

مرکزی میوه و تره بار 
اصفهان

خبر

  عکس روز

پژو،خودرویهیبریدیعرضهمیکند
 اصفهان، رتبه دوم  ایجاد شرکت های تعاونی بانوان را 

در کشور داراست
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی اصفهان با بيان اينكه 
اين استان رتبه دوم كشوری در تعداد فرصت های شغلی 
ايجاد شده توسط شركت های تعاونی بانوان را داراست، 
گفت: تعداد فرصت های شغلی اين شركت ها در استان 
13 هزار و ۹5۷ نفر است.محســن نيرومند افزود: تعداد 
فرصت های شغلی شــركت های تعاونی بانوان در كشور 

1۲۲ هزار و ۹۴5 نفر است. وی با اشاره به اينكه اين استان رتبه اول كشور در تعداد عضوهای شركت 
تعاونی بانوان را به خود اختصاص داد، بيان كرد: تعداد اين اعضا در كل كشور 13۲ هزار و 585 نفر و 
تعداد اعضای اين شــركت ها در اصفهان 13 هزار و ۹5۷ نفر است. نيرومند با اشاره به نقش برجسته 
جامعه زنان در چهل سال گذشته اظهار داشت: 30 درصد از مديريت مراكز مشاوره كارآفرينی را بانوان 
برعهده دارند و 88/۹ درصد از تسهيات مشــاغل خانگی به بانوان پرداخت شده است. وی، افزايش 
كمی و كيفی مراجع حل اختاف كار در جهت حل و فصل سازشی اختافات كارگری و كارفرمايی و 
كاهش مدت زمان رسيدگی، تاســيس اداره حمايت از پايداری مشاغل و رصد واحدهای مشكل دار، 
پيگيری، تهيه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در واحدهای اقتصادی بزرگ و شروع طرح بزرگ و 
فراگير خودبازرسی به وسيله حضور مستمر افسران ايمنی در محيط های كارگری و آموزش تخصصی 
را از اقدامات صورت گرفته در اين اداره كل دانست. وی با اشاره به بخش اشتغال و كارآفرينی بيان كرد: 
نسبت شاغان دانش آموخته دانشگاهی به كل كشــور در زمان حال ۲۴/5 درصد است كه نسبت به 

سال های گذشته رشد ۶00 درصدی را در اين زمينه شاهد هستيم. 

پژو هم به جمع شــركت های توليدكننده خودروهای برقی و هيبريدی پيوسته و از مدل 
مفهومی پژو 508 اســپورت رونمايی كرده اســت. قدرت باالی موتورهای اين خودروی 
هيبريدی باعث شده كه شــتاب صفر تا صد آن به ۴.3 ثانيه برسد كه در نوع خود كم نظير 

است.

رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان تاکید کرد:
تداوم افزایش نرخ گوشت در صورت ادامه صادرات

رييس اتحاديه گوشت قرمز اصفهان گفت: در حال حاضر قيمت گوشت قرمز بدون استخوان كيلويی 1۲0 هزار 
تومان است و در صورت عدم توقف صادرات، قيمت ها قطعا افزايش خواهد يافت. اصغر پورباطنی در خصوص 
گرانی گوشت، اظهار كرد: بارها اعام كرده ايم كه صادرات گوشت قرمز عامل اصلی گرانی و كمبود آن است و تا 
زمانی كه اين روند متوقف نشود، پيش بينی ما بر كمبود و افزايش قيمت اين ماده پروتئينی خواهد بود.وی ادامه 
داد: اگر جلوی صادرات گوشت را گرفته شود و واردات نيز به طور صحيح توزيع شود، كمبودی نخواهيم داشت 
و حتی اين مسئله منجر به شكستن قيمت ها در آينده نزديك خواهد شد.وی تاكيد كرد: بارها در جلسات اعام 
كرديم كه حجم گوشت وارداتی به استان اصفهان نبايد تنها و به طور كامل در اختيار فروشگاه های كوثر قرار 

گيرد تا مردم ناچار نشوند برای دريافت دو كيلو گوشت به همراه كارت ملی ساعت ها در صف بايستند. 

مديرعامل اتحاديه شركت های تعاونی مسافربری گفت: پيش بينی می شود زمان پيش فروش بليت اتوبوس 
برای سفرهای نوروزی در نهايت تا 15 اسفند ماه مشخص و پيش فروش بليت های نوروزی اتوبوس از طريق 
دفاتر سطح شهر، دفاتر شركت های مسافری در پايانه های مسافربری و پايگاه اينترنتی شركت های مسافربری، 
انجام می شود. احمدرضا عامری با اشاره به تمهيدات الزم برای پيش فروش بليت اتوبوس اظهار كرد: از بهمن 
ماه جلسات مستمر برای هماهنگی سفرهای نوروزی با ناوگان عمومی در جاده های كشور آغاز و ادامه دارد.

مديرعامل اتحاديه شركت های تعاونی مســافربری در توضيح ظرفيت اتوبوس ها، گفت: ظرفيت اتوبوس ها 
بسته به نوع آن ها ۲۴ تا ۴0 صندلی است، همچنين ظرفيت سواری های كرايه سه و چهار نفر و ظرفيت ناوگان 

مينی بوسی 1۶ تا 30 نفر است.

اگر تا به حال گذرتــان به دادگاه و 
دادسرا و شورای حل اختالف و ... 
افتاده باشــد حتما می دانید برای 
محاسبه هر یک از هزینه ها و مبالغ 
دریافتــی و پرداختی، فرمول های 
خاصی به کار برده می شود که عموم 
مردم از آنها بی اطالع هســتند. 
اپلیکیشن دادحساب، همه مبالغ از 
هزینه دادرسی و حق الوکاله گرفته 
تا مهریه، دیه و سهم االرث را برای 

شما محاسبه خواهد کرد. 

محاسبات حقوقی 
)دادحساب(

شن مالی
معرفی اپلیکی

مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی مسافربری مطرح کرد:
۱۵ اسفند ؛ زمان پیش فروش بلیت اتوبوس سفرهای نوروزی

مرضیه محب رسول
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بین الملل
کابوس شاهزادگان زن عرب

پیشنهاد سردبیر:

مرضیه محب رسول

سرنوشــت هزاران زن و کودکی که هم اکنون 
با ســرنگونی داعش و مرگ اغلب اعضای آن با 
سرنوشــتی مبهم در انتظار آینده ای نامعلوم به 
سر می برند، به یکی از مســائل داغ بین المللی 

تبدیل شده است. 
این موضوع به خصوص بــرای کودکان بغرنج تر 
است. کسانی که اغلب از مادران اروپایی و پدرانی 
ســوری و عراقی به دنیا آمده انــد و عمال هیچ 
هویتی ندارند. دولت عراق اخیرا اعالم کرده است 
این کودکان را تبعه خود نمی داند و باید آنها به 
ســرزمین مادری شــان برگردند. از سوی دیگر 
اختالفات و تردیدهای جدی میان سران اروپایی 
برای پذیرفتن و یا نپذیرفتن این کودکان پیش 
آمده  است. برخی از این زنان و کودکان سرنوشت 
های حیرت آوری دارند که به قصه های خوفناک 
بیشتر شــبیه اســت تا رخدادهایی که در قرن 
تکنولوژی و اطالعات جدید افتاده باشد. در حال 
حاضر بسیاری از زنان خارجی که در گذشته برای 
پیوســتن به داعش و دیگر گروه های افراطی  به 
عراق و سوریه رفته بودند، اکنون با کودکان شان 
می خواهند به کشورهایشان باز گردند، اما بیشتر 
کشورها از پذیرش آنها به دلیل وجود تهدیدات 

بالقوه خودداری می کنند.
عالوه بر اروپا، روســیه و کشــورهای آســیای 
میانه نیز از جمله کشــورهایی هستند که تعداد 
باالیی از زنــان و کودکان رانده شــده از عراق و 
ســوریه را پذیرش کرده اند. ایــن کودکان پس 
از گذراندن آزمایشات پزشــکی به پدربزرگ و 
مادربزرگ، عمه و عموها در قفقاز شمالی روسیه 
تحویل داده شــدند. همچنیــن ۳۰ کودک نیز 
در اواخر ماه دســامبر به روســیه منتقل شدند. 
رییس سرویس اطالعات روسیه )اف، اس، بی(، 
الکســاندر بورتنیکوف اعالم کرد: بســیاری از 

زنان با کودکان شــان در ســوریه و عراق حضور 
دارند و افراط گرایــان از آنها به عنــوان عوامل 
انتحاری و یا عوامل جذب نیرو استفاده می کنند.

ساراتووا اعالم کرد: سازمان اف اس بی این زنان 
را یک تهدید بالقوه و خطرناک می داند. برخی از 
افراط گرایان از زنان شان سوء استفاده کرده و به 
عنوان گروگان از آنها بهره می برند. سال گذشته 
میالدی دو زن که از سوریه به داغستان بازگشتند 
به هشت سال زندان محکوم شدند. البته دادگاه 
این حکم را تا زمان بزرگ شــدن کودکان شان 
به تعویق انداخت. همچنیــن کودکان این زنان 
داعشی با شرایط بسیار دشواری مواجه هستند. 
در مقابل این سیاســت اما در اروپــا تردیدهای 
جدی در مورد پذیرش ایــن افراد وجود دارد در 
حالی کــه دونالد ترامپ از اروپایی ها خواســت 
تا زنان و کودکان داعش را بپذیرند؛ اما برخی از 
کشورها مانند دانمارک به صراحت اعالم کردند 
که این کار ار نخواهند کــرد. در حالی که دونالد 
ترامپ، رییس جمهور آمریکا از کشورهای اروپایی 

خواسته که نیروهای خارجی را که می خواهند 
به کشورشان بازگردند بپذیرند، در همین راستا 
سخنگوی نخســت وزیر دانمارک اعالم کرد: ما 
درباره افرادی صحبت می کنیم که خطرناک ترین 
افراد در جهان هستند، ما نباید آنها را بپذیریم.
سخنگوی وزارت کشــور آلمان با اتخاذ موضعی 
مالیم تر اعالم کرد: در تئوری، شهروندان آلمانی 
که برای داعش می جنگیدند حق بازگشت دارند، 
اما دراین بــاره موانع حقوقی وجــود دارد که از 

بازگشت بالفاصله آنها جلوگیری می کند.
بسیاری از کارشناســان اجتماعی هشدار داده 
اند که اگر کشورهای اروپایی نسبت به پذیرش 
این کودکان و مادران شان اقدام نکنند احتمال 
شــکل گیری و احیای مجدد داعش در یکی از 
کشورهای خاورمیانه باز هم وجود خواهد داشت؛ 
چرا که ایــن افراد قابلیت جــذب در گروه های 
تندرو محلی را دارنــد. برخی از زنانی که از اروپا 
به داعش پیوســته اند دوران سختی را گذرانده 
و اگراز سوی کشورهایشــان پذیرفته نشوند بار 

دیگر ناچار به ازدواج و جذب در میان افراد باقی 
مانده از گروه های تندرو خواهند بود به خصوص 
آنکه بســیاری از این زنان از پیوستن به داعش 
ابراز پشیمانی نمی کنند. اخیرا یک دختر نوزده 
ساله بنگالدشی تبار با ممانعت دولت در بازگشت 
به سرزمین پدری خود مواجه شد. این دختر که 
ســاکن انگلیس بوده به دلیل آنچه عدم دریافت 
تابعیت دوگانه خوانده شده، از ورود به زادگاهش 
منع شده است. وی که در یکی از مدارس شرق 
لندن تحصیــل می کرد، ســال 2۰15 به همراه 
دو دانش آموز دیگر بــرای عضویت در داعش به 
سوریه رفت.بیگم که حاال 19 ســاله است و به 
تازگی وضع حمل کــرده، در یکی از کمپ های 
سوریه زندگی می کند و از ســوی رسانه ها لقب 
»عروس داعشــی« گرفته اســت.وی اخیرا در 
 مصاحبه با رســانه های انگلیس، برای بازگشت
 به این کشــور ابراز امیدواری کــرده، اما گفته 
بود که از تصمیم خود بــرای عضویت در داعش 
پشــیمان نیســت.با این وجود، وزارت کشــور 
انگلیس این هفتــه با لغو تابعیــت بیگم، اعالم 
کرد که از ورود او به خاک این کشور جلوگیری 

خواهد شد.
اوضــاع رقت بــار ایــن زنــان و زندگــی آنها 
در کمپ های اســرا در عراق بــا بدترین وضع 
ممکن هشــدارها در مورد احتمــال ایجاد یک 
معضل بــزرگ را می دهد که البتــه هیچ دام از 
کشــورهای اروپایــی حاضــر به پذیــرش بار 
مسئولیت آنها نیســتند. برخی از رســانه ها از 
احتمــال انتقال این افــراد به زنــدان و جزیره 
گوانتانامو داده اند تا زندگی به دور از اجتماعات 
شهری داشته باشــند؛ هر چند ســازمان های 
مردم نهاد زیادی خواســتار بازگشت این افراد 
به کشورهایشــان هستند تا شــاید بتوانند جلو 
 نهادینه کردن و گســترش پدیده افراط گرایی

 دینی را بگیرند.

 تراژدی زنان و کودکان داعشی
هشدار خبرگزاری کره شمالی به مردم آمریکا 

یک رســانه دولتی کره شــمالی گزارش داد که اگر نشست هســته ای ویتنام بدون 
نتیجه به پایان برســد، مــردم آمریکا  هرگــز از تهدیدهای امنیتی رها نمی شــوند. 
خبرگزاری KCNA که خبرگزاری رسمی کره شمالی اســت، دموکرات های آمریکا 
و دیگران را برای طرح ریزی یــک خرابکاری  در نشســت دوم دونالد ترامپ، رییس 
 جمهور آمریکا و کیم جونگ اون، رهبر کره شــمالی در هانوی، به شدت مورد انتقاد 

قرار داد.
 این خبرگزاری دولت ترامپ را متهم به این کرد که آنها حتی بعد از اینکه با کره شمالی 
روابط دیپلماتیک برقرار کردند؛ اما همچنان به خواسته و گفته های طرف های مخالف 
این مذاکرات گوش می دهند و آنها را اجابت می کنند. KCNA با خواندن نام کره شمالی 
به عنوان جمهوری دموکراتیک خلق مردم کره گفت: اگر مذاکرات پیش روی آمریکا 
و جمهوری دموکراتیک خلق مردم کره بدون نتیجه، درســت همانطور که مخالفان 
می خواهند، به پایان برسد مردم آمریکا هرگز از تهدیدهای امنیتی که از آنها می ترسند 

رها نمی شوند و مسئولیت هم گردن خودشان است.

حدود ۵۰ تن طالی داعش به دست نیروهای آمریکایی 
افتاده است

سایت باسنیوز در گزارشــی اعالم کرد که ده ها تن طالی سرقت شده که به تازگی در 
پناهگاه داعش در شهرک باغوز در حومه دیرالزور کشف و ضبط شد، در اختیار نیروهای 
آمریکایی قرار گرفته است. در همین راستا، یک منبع نزدیک به یگان های مدافع خلق 
کرد سوریه در گفت وگو با باســنیوز اعالم کرد که نیروهای آمریکایی حدود 5۰ تن از 
طالهای سرقت شــده توسط گروه تروریســتی داعش را از طریق پایگاه های خود در 
کوبانی به آمریکا منتقل کرده و مقدار ناچیزی از آن را برای یگان های مدافع خلق باقی 
گذاشته اند.آمریکا یک فرودگاه در جنوب منطقه کوبانی دارد که چندین سال است از 

آن برای انتقال محموله های نظامی و تجهیزات استفاده می کند.

 ترامپ افزایش تعرفه کاالهای چینی را
 به  تعویق انداخت

ترامپ با بیان اینکه پیشــرفت های محسوســی در مذاکرات واشنگتن و پکن حاصل 
 شــده اســت مهلت افزایش تعرفه های تجاری علیــه واردات کاال هــای چینی را به 

تعویق انداخت. 
دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا با بیان اینکه پیشرفت های محسوسی در مذاکرات 
واشــنگتن و پکن حاصل شده اســت گفت که مهلت افزایش تعرفه های تجاری علیه 
واردات کاال های چینی را که پیش از این اول ماه مارس تعیین شده بود، به تعویق خواهد 
انداخت. وی افزود در مذاکرات دوجانبه پیشرفت اساسی درباره مسائل ساختاری مانند 
حمایت از مالکیت معنوی، انتقال تکنولوژی، کشــاورزی، خدمات، ارز و مسائل دیگر 

به دست  آمده است.

 »نه« ژاپنی ها به جابه جایی پایگاه هوایی
 آمریکا در ژاپن

72 درصد از رای دهندگان ژاپنی در همه پرســی غیر الزام آور بــا جابه جایی پایگاه 
هوایی آمریکا در منطقه اوکیناوا مخالفت کردند و به این طرح دولت مرکزی ژاپن» نه« 
گفتند.خبرگزاری کیودو اعالم کرد: میزان مشارکت مردم اوکیناوا در این همه پرسی 
52/48 درصد بود که از 5۰ درصد مورد نیاز برای به رسمیت شناختن این همه پرسی 
باالتر است. در همه پرســی غیرالزام آور در مورد انتقال پایگاه هوایی اوکیناوا در ژاپن 
رای دهندگان در خصوص انتقال پایگاه »فوتنما« از یک منطقه پرجمعیت به محلی 
دیگر نظر خود را اعالم کردند حدود یک میلیون و 15۰ هزار نفر واجد شرایط شرکت 

در این همه پرسی بودند. 
نتیجه همه پرسی اگرچه اجرایی نیســت؛ اما می تواند فشار مردمی بر دولت »شینزو 
آبه« نخست وزیر ژاپن را بیشتر کند تا دولت مرکزی نیز با برنامه انتقال پایگاه آمریکا 
مخالفت کند. تنش ها میان نظامیان آمریکایی با ساکنان اوکیناوا و سروصدا و حوادث 
ناشی از اعضای این پایگاه همواره خشــم مردم را در پی داشته است. دولت »شینزو 
آبه« نخســت وزیر ژاپن می گوید که انتقال این پایگاه به محــل دیگری در اوکیناوا 
 پاســخی به این نگرانی هاســت؛ اما مردم خواهان خروج این پایگاه از جزیره اوکیناوا 

هستند.

درخواست برزیل برای دریافت خسارت تعرفه واردات 
فوالد از اروپا

برزیل در پی اعمــال تعرفه از ســوی اتحادیه اروپــا به واردات فوالد از کشــورهای 
تولیدکننده این محصول، خواستار پرداخت خسارت از سوی این اتحادیه شد. دولت 
برزیل در بیانیه ای از درخواست این کشور از اتحادیه اروپا برای پرداخت خسارت ناشی 
از اعمال تعرفه بر واردات آلومینیوم از سوی این اتحادیه خبر داد. اول ماه فوریه اتحادیه 
اروپا در پاسخ به اقدام آمریکا در اعمال تعرفه بر واردات فوالد و آلومینیوم، اقدام مشابهی 
در مورد واردات فوالد این اتحادیه انجام داد.تعرفه های اعالم شده از سوی اتحادیه اروپا 
محدودیت و سهمیه هایی برای کشورهای صادرکننده عمده فوالد از جمله چین، هند 
و روسیه را شامل می شــود که برزیل را نیز متاثر کرده است.سهم اتحادیه اروپا از کل 
تجارت خارجی برزیل بیش از 18 درصد است که باعث شده این اتحادیه دومین شریک 

تجاری برازیلیا باشد. برزیل دهمین صادرکننده فوالد در جهان است.

ویتنام، کیم جونگ-اوِن تقلبی را اخراج کرد
 یک کمدین اســترالیایی که خــود را به جای کیــم جونگ-اون، رهبر کره شــمالی 
 جا زده بــود، می گوید مقامات ویتنــام او را 24 ســاعت پیــش از ورود رهبر واقعی 
کره شــمالی به این کشــور برای دیدار با ترامپ، اخراج کرده اند. ایــن کمدین که با 
نام»هوارد اکس« شــناخته می شود و به رهبر کره شمالی شــباهت زیادی دارد، روز 
جمعه هفته گذشته به هانوی، پایتخت ویتنام  وارد شد. فرد دیگری که او را همراهی 
می کند نیز دونالد ترامپ تقلبــی نام دارد و خود را به جــای رییس جمهور آمریکا جا 
زده اســت. این دو توجه مردم و رســانه های ویتنام را به خود جلب کرده اند. دومین 
دیدار کیم جونــگ-اون و دونالد ترامپ بــرای حل و فصل اختالفات هســته ای به 
زودی  برگزار می شــود.»هوارد اکس« در ماه ژوئن نیز زمانی که رهبر کره شــمالی و 
 رییس جمهور آمریکا در ســنگاپور دیدار کردند، به این کشور ســفر کرد و به اجرای 

نمایش پرداخت.

تحوالت سودان پس از شکل گیری اعتراضات گسترده علیه حکومت عمر البشیر در ماه دسامبر با بیانیه البشیر و اعالم وضعیت فوق 
العاده و انحالل دولت فدرالی وارد مرحله جدیدی شد. 

وی در ســخنرانی تاریخی خود، ضمن منحل کــردن دولت فدرال و دولت هــای محلی ایالت های ســودان و اعالم حالت 
فوق العاده به مدت یک سال، رای پارلمان این کشور به اصالحات قانون اساسی را که به او اجازه نامزدی مجدد در انتخابات 

ریاست جمهوری را می دهد، تعطیل اعالم کرد. با این حال این بیانیه نیز نتوانست مخالفان را از ادامه اعتراضات باز دارد به 
صورتی که بر اساس گزارش ها مردم شبانه با تظاهرات هایی در پایتخت و شهرهای دیگر خواستار کناره گیری او از قدرت شدند. هدف البشیر از اعالم وضعیت 
فوق العاده و کناره گیری از قدرت در سال 2۰2۰ در وهله نخســت مهار آتش اعتراضات و تصمیم گیری اساسی با توجه به شرایط و مقتضیات پس از بحران 
است؛  اما با این وجود به نظر می رسد که البشیر نیز عدم امکان تمدید دوران ریاست جمهوری اش را دریافته است .یکی از اصلی ترین عوامل سقوط البشیر 
را می تواند د ردوری عربستان از این کشور دانست.سعودی ها به دالیل متعددی نســبت به نیازهای مالی سودان در قبال چرخش البشیر برای همراهی با 

سیاست های عربستان اعتنایی نکردند.
 نخســت اینکه بر خالف تصور عربســتان مشــارکت ســودان در جنگ یمن چندان تاثیرگذار و دارای وزن نبود و نیروهای معدودی از ســوی خارطوم 
روانه جنگ یمن شــد.دلیل دیگــر اینکه ســعودی ها که قدرت گرفتــن اخوانیســم در منطقه و جهــان عربی را به زیــان خود می بیننــد از مواضع 
البشــیر در قبال انعقــاد قراردادهای مختلف نظامــی و اقتصادی بــا ترکیه به ویــژه در موضوع واگــذاری جزیره ســواکن به آنــکارا ناراضی بودند. 
از بعدی دیگر نیــز باید گفت چالش های ســودان چشــم انداز روشــنی از توانایی حکومــت در مدیریــت و رفع آنهــا را ارائه نمی دهد لــذا برآورد 
 برداشــت عربســتان این اســت که البشــیر ماندگار نخواهد بود و ریاض به جای ســرمایه گــذاری روی مهره ســوخته باید برای شــرایط جدید 

برنامه ریزی داشته باشد.

»بیزینس اینســایدر« در مطلبی تحلیلی به شــرایط بد اجتماعی 
زنان در دنیای عرب و محرومیت های آن ها پرداخت و یادآور شد که 
وضعیت زنان خانواده های سلطنتی و ممتاز در مقایسه با زنان عادی 
در کشور های عربی شاید به مراتب بدتر باشد.در ابتدای این مطلب 
بیزینس اینسایدر به ماجرای فرار شیخ لطیفه، دختر محمد بن راشد 
آل مکتوم، حاکم دوبی، از کشورش در فوریه سال 2۰18 اشاره کرد. 
فرار این شاهزاده اماراتی توسط تیم پدرش پیگیری و در عرض چند 
روز مجبور به بازگشت به خانه شــد. پس از آن ماجرا او در بازداشت 

خانگی قرار دارد.
 اما اقدام نهایی وی برای دســت یافتن به آزادی قابل توجه اســت. 
ماجرای شاهزاده لطیفه توجه همگان را به جزئیاتی ناگوار از زندگی 
شاهزادگان زن عرب و دیگر زنان در این کشور ها جلب می کند. اکثر 
زنان در دنیای عرب به لحاظ اجتماعی محروم هستند. خانواده های 
ســنتی به طور کلی محدودیت هــای زیادی را برای زنــان اعمال 
می کنند، بســته به اینکه از کدام قبیله باشند این زنان در خصوص 
ازدواج، آزادی های اجتماعی، اشــتغال و ... با محدودیت هایی روبه 
رو هستند. بر اساس سیستم قیمومیت عربســتان، یک خویشاوند 
مذکر، شوهر، پدر یا در مواردی فرزند پســر، دارای اختیار کامل در 
اتخاذ تصمیمات حیاتی برای یک زن از زمان تولد تا مرگ اوست. این 
محدودیت ها حتی به موسســات دولتی نیز گسترش می یابد. اخیرا 
دانشگاه تحت حمایت مالی دولت امارات، دانشــجویان دختر را از 
حمل گوشی دوربین دار منع کرده است. همچنین محوطه دانشگاه 
با حفاظ هایی با سیم خاردار محصور شده و دارای ورودی محافظت 
شده برای دانشجویان دختر است. بسیاری از زنان عرب برای غلبه بر 
این محدودیت ها متوسل به برخی اقدامات می شوند، آن ها در فضای 

مجازی از نام های جعلی و یــا از نقاب برای پنهان کردن هویت خود 
اســتفاده می کنند و یا تلفن های همراه شــان را از خانواده ها پنهان 
می کنند. بیزینس اینسایدر می نویسد، زنان کشور های عربی که یا از 
خاندان سلطنتی یا از خانواده های افراد سیاسی باشند، در بسیاری 
از موارد شرایط بدتری دارند. بنا به گفته یک فعال و محقق برجسته 

ســعودی، شــرایط زندگی برای چنین زنانی غیرقابل تحمل است. 
برای بســیاری از این زنان ثروت تنها یک تسلی برای خواسته های 
است که نمی توانند به آن دســت یابند؛ اما بسیاری از خانواده های 
ممتاز عرب ترجیح می دهند که خود را به دنیای خارج آزاد نشــان 
دهند. به عنوان نمونه حاکــم دبی، پدر شــاهزاده لطیفه بار ها در 

صحبت هایش خشــونت خانگی را محکوم کرده اســت؛ اما رفتار او 
با دخترانش تصویر دیگری را به جامعه بین المللی نشــان می دهد. 
حبس خانگی که اکنون شاهزاده لطیفه درگیر آن است، برای زنان 
در کشــور های عربی مسئله ای غیرمعمول نیســت. همچنین جای 
تعجب ندارد که تــالش برای فرار از خانه در میان شــاهزادگان زن 
عرب چیز تازه ای نیســت و این اولین تالش شــاهزاده لطیفه برای 
فرار نبوده است. او در ســن 1۶ ســالگی نیز تالش کرد تا از طریق 
عمان فرار کند که تالشــش ناموفق بود و به دنبال آن با شــکنجه 
و حبس و عدم دریافت کمک پزشــکی مواجه شــد. او در ویدئویی 
توضیح می دهد که اقدامش برای فــرار، پس از تالش ناموفق خواهر 
بزرگ ترش برای فرار انجام شد. خواهر این شاهزاده پس از آن ماجرا 
سال ها در حبس قرار گرفت. موضوع فرار شــاهزادگان زن عرب از 
خانه محدود به امارات نیست.بیزینس اینسایدر  به نقل از یک فعال 
گروه حقوق بشری در لندن نوشت که او در سال 2۰1۳ با چهار تن 
از دختران عبداله بن عبدالعزیر آل سعود، پادشاه پیشین عربستان 
ارتباط داشــت و آن ها از تمایل خود برای فرار از کشورشان صحبت 
کرده بودند. دختران پادشاه عربستان در دو مکان جداگانه در حصر 
خانگی به ســر می بردند. به دنبال به قدرت رسیدن ملک سلمان در 
عربستان این فعال حقوق بشــری ارتباط خود با این چهار خواهر را 
از دست داد. این فعال حقوق بشــر می گوید که از دیگر شاهزادگان 
زن سعودی تماس هایی را برای درخواســت کمک به منظور فرار از 
این کشــور دریافت کرده است. فرار ناموفق شــاهزاده لطیفه باعث 
نشــده که دیگر زنان عرب، رویای فرار و رها کردن ثروت و امتیازات 
 ســلطنتی را برای دســتیابی به فرصتی به منظور رسیدن به آزادی

 رها کنند. 

کابوس شاهزادگان زن عرب

سودان در التهاب؛

  »عمرالبشیر« 
در خط پایان
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ثبت یک طالق به ازای هر ۳ ازدواج در اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

»هم نت بانوان« با رویکرد 
کارآفرینانه برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان اســتان 
اصفهان، »هم نت بانوان« توسط بنیاد نخبگان 
استان و با همکاری موسسه دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان و با حمایت معاونــت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری 14 الی 16 اسفند ماه 1397 
برگزار خواهد شــد. هم نت، رویداد کارآفرینی 
متمرکز بر حل مسئله بوده که در هم نت بانوان 
تالش می شود قدرت بانوان در حل کارآفرینانه 
مسائل به نمایش گذاشته شود. لذا مخاطبان این 
رویداد افراد تحصیل کرده ای هستند که احساس 
می کنند دانش آنها می تواند مسئله ای از جامعه 
ایرانی یا جهانــی را در قالب یک تجارت مرتفع 
کند. رویداد هم نت بانوان به این معنا نیست که 
صرفا بانوان می توانند در آن شرکت کنند و ورود 
برای مردان نیز آزاد است؛ اما تفاوت این رویداد 
در این است که بانوان می توانند ایده های خود را 
طرح کرده و مردان می توانند در کار گروهی به 

ایده پردازان یاری رسانند.

 آغاز ثبت نام الکترونیکی 
در سامانه ثبت نام الکترونیکی 

اعتکاف
نام نویسی شــرکت کنندگان در آیین معنوی 
اعتکاف در مســاجد اســتان اصفهان آغاز شد. 
دبیر برگزاری آیین معنوی اعتکاف در اســتان 
اصفهان گفــت: معتکفان تا پیــش از آغاز این 
آیین معنوی در مســاجد از 29 اسفند فرصت 
 دارند بــا مراجعــه بــه ســامانه الکترونیکی
 akefin.com در این سامانه نام نویسی کنند.

حجت االسالم حســن بابایی، 530 مسجد این 
استان را آماده برگزاری آیین معنوی اعتکاف و 
پذیرایی از  معتکفان دانست و افزود: از این تعداد 
62 مسجد ازجمله مســاجد امام)ره( ، حکیم، 
جامع ، آقانور ، امیرالمومنین، موسی بن جعفر در 
شهرستان استان اصفهان برای میزبانی معتکفان 
آماده شده است. وی  پرداخت آنالین، دسترسی 
لحظه به لحظه به آمار و اطالعات مساجد، تهیه 
جدول توزیع فراوانی مساجد مجری اعتکاف در 
این استان و شهرستان ها و امکان ارتباط مستمر 
با معتکفین را از ویژگی های این سامانه برشمرد 
و  گفت: پس از صدور کارت، پیامک تایید ثبت 
نام، اعالم کد رهگیری همچنین دعوتنامه حضور 
در پایگاه تعاملی عاکفین به منظور تغذیه فکری 
و محتوایی معتکفان همچنین ارتباط مستمر در 
طول سال و آگاهی از اطالعیه های ستاد، برای 

معتکفان ارسال می شود. 

در پی بارش برف؛
امدادرسانی به ۹۳مسافر 

گرفتار در برف
نجاتگران جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
به 93مسافر گرفتار در برف امدادرسانی کردند.

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان گفت: طی روزهای گذشته در گردنه 
فریدن – الیگودرز و محور دامنه – خوانســار 
حدود 20دســتگاه خودرو گرفتار برف شدند 
که بــه 93نفر از سرنشــینان ایــن خودروها 
امدادرســانی شــد. داریوش کریمــی افزود: 
همچنین 28نفر از این افراد اســکان در پایگاه 
امداد و نجات نوغان فریدن اضطراری شدند و 
بین آنان لوازم گرمایشی و بسته غذایی توزیع 
شد .حدود 40پایگاه امداد ونجات در محورهای 
مواصالتی استان اصفهان برای امدادرسانی به 

حادثه دیدگان جاده ای فعال است.

 موفقیت دانشگاه اصفهان
 در رسیدن به دانشگاه سبز

دانشــگاه اصفهان در زمینه مدیریت ســبز و 
کاهش مصرف انرژی، اقدامات بسیاری انجام 
داده و بر اساس آخرین رتبه بندی ها، عالوه بر 
قرارگرفتن در میان برترین دانشگاه های کشور، 
در جایگاه بین المللی نیز جزو دانشــگاه های 
سبز دنیا قرار دارد. دبیر علمی دومین همایش 
بین المللی دانشگاه سبز با بیان اینکه دانشگاه 
اصفهان طی دو سال اخیر در نظام رتبه بندی 
بین المللی و کشــوری جزو دانشگاه های سبز 
قرار دارد، تصریح کرد:  از جمله اقدامات شاخص 
دانشگاه اصفهان در حوزه مدیریت سبز، کنترل 
سیستم های حرارتی، برودتی و تهویه مطبوع 
یا هوشمندسازی موتورخانه های دانشگاه است 
که بر اساس سیستم، دما به صورت اتوماتیک 
کم و زیاد و در مصرف انرژی صرفه جویی می 
شود. وی استفاده از فناوری های نوین در کاهش 
مصرف انرژی را از دیگر فعالیت های دانشــگاه 
اصفهان در مدیریت ســبز معرفی کرد و گفت: 
برخی از این تکنولوژی های کاهنده انرژی برای 
نخستین بار در سطح کشور در دانشگاه اصفهان 

انجام شده است.

رییس بخش مسمومین بیمارستان 
خورشید

 نیش زنبورعسل بیش از ۵۰ نوع 
ترکیب دارد

استاد گروه ســم شناســی بالینی علوم پزشکی 
اصفهان گفت: نیش زنبورعســل بیش از 50 نوع 
ترکیب دارد که یکی از آن هــا خواص ضد التهابی 
و خواص ضد درد آن است که در طب سنتی چین 

مورد استفاده قرار  گرفته است. 
فرزاد قشالقی با بیان اینکه تاریخچه خواص درمانی 
یا کاربردی نیش زنبورعســل در علم پزشــکی و 
درمان بیماری ها از قدیم ایام مطرح بوده اســت، 
اظهار کرد: در مصر باستان، یونان و 500 سال قبل 
از میالد مســیح در چین از نیش زنبورعسل برای 
درمان بیماری ها مورد اســتفاده قرار گرفته است 
همچنین در کتاب های مختلــف خواص درمانی 
نیش زنبورعسل مطرح شده و مقاالت پزشکی نیز 

به چاپ رسیده است.
وی افزود: از زمان بقراط و سقراط به خواص نیش 
زنبورعســل پی بردند به گونه ای کــه بقراط از آن 
به عنــوان راز کیمیاگری یاد کرده اســت. نیش 
زنبورعســل در بیماری های مختلفی نظیر التهاب 
مفاصل، تبخال، ام اس، التهاب دیســک مهره های 
کمری، روماتیسم مفصلی، پارکینسون، سکته های 
مغزی و در خلق افســرده نیز مورد اســتفاده قرار 
گرفته که بهبودهایی در مطالعات انسانی و حیوانی 

مشاهده شده است. 
رییس بخش مســمومین بیمارســتان خورشید 
اضافه کرد: در بیماری های مختلف مطالعات وسیع 
درباره خواص نیش زنبورعسل گردآوری شده تا به 
نتیجه نهایی برسد که آیا ترکیبات شیمیایی و سم 
زنبور عســل چه میزان، چه نوع سم زنبورعسل به 
 چه تعداد دفعات مصرف سم در درمان بیماری ها

 موثر است.
 قشــالقی ادامه داد: در گزارشــات به دست آمده 
پزشکان به این نتیجه رسیده اند که نیش زنبورعسل 
می تواند منجر به شوک حساسیتی و شوک منجر به 
مرگ شــود و تاکنون چند مورد مرگ به این علت 
ثبت شده است در موارد متعددی نیز از واکنش یا 
عوارض ناخواسته منجر به بهبودی و نجات بیمار 

اعالم شده است.

مشاور عالی سازمان سنجش:
 بیش از یک میلیون داوطلب
 در کنکور ۹8 ثبت نام کردند

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور، گفت: 
تعداد داوطلبان کنکور سراسری سال 98 از مرز یک 

میلیون نفر گذشت.
حســین توکلی افزود: تا ساعت هشــت صبح روز 
گذشــته، تعداد یک میلیون و 7 هــزار و 694 نفر 
در کنکور سراســری ســال 98 دوره های روزانه و 
نوبت دوم دانشــگاه های دولتی، غیرانتفاعی ها و 
غیردولتی ها، پیام نور، رشته های با آزمون دانشگاه 
آزاد اســالمی، پردیس های خودگردان و ظرفیت 
مازاد دانشگاه ها ثبت نام کرده اند. وی تاکید کرد که 
مهلت ثبت نام برای شرکت در کنکور سراسری 98 

تمدید نمی شود. 
به گفته مشــاور عالی سازمان ســنجش آموزش 
کشــور، برای کنکور سراسری ســال 98 دو نوع 
 ســوال برای داوطلبان نظام قدیــم و نظام جدید 

طراحی می شود.

مدیراداره امور اجتماعی دانشگاه اصفهان گفت: 
در اصفهان از هر ســه ازدواج یک مورد به طالق 
می انجامد و بر این اساس باید بحران آسیب های 
 اجتماعی بــه ویژه طــالق را در اســتان جدی

 بگیریم.
 ابراهیم رضایی اظهار داشت: در جامعه ای که آمار 
طالق و ازدواج به هم نزدیک شده است الزم است 
جامعه نخبگان اعم از دانشگاه و حوزه علمیه، ورود 
پیدا کننــد و برای پیشــگیری از آن ایده بدهند. 
مدیراداره امــور فرهنگی و اجتماعی دانشــگاه 
اصفهان با اعالم اینکه تاکنون حدود 100 ایده به 
دبیرخانه اجرایی این رویداد رســیده و قرار است 
به بهترین ایده هفت میلیــون تومان هدیه داده 
شود،  ادامه داد: به نفرات دوم و سوم به ترتیب پنج 
و ســه میلیون داده می شود و به 10 ایده کوچک 
هر کدام یک میلیون تومان اعطا خواهد شد. وی 

گفت: استان اصفهان به لحاظ خیریه ها، انفاق و 
صدقه اولین استان کشور محسوب می شود؛ اما از 
نظر ســرمایه اجتماعی از پایین ترین استان های 
کشور محسوب می شود؛ بنابراین با این ظرفیت و 
کاستی ها باید بحران آسیب های اجتماعی به ویژه 

طالق را جدی بگیریم. 

مدیراداره امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه اصفهان خبر داد:

ثبت یک طالق به ازای هر ۳ ازدواج در اصفهان
مدیرکل ثبت احــوال اصفهان گفــت: کارت های 
غیرهوشــمند ملی فقط تا پایان امسال اعتبار دارد و 
کســانی که مبادرت به تعویض نکنند ممکن است 
ســال آینده برای دریافت خدمات با مشکل مواجه 
شوند.حســین غفرانی افزود: در ســال آینده مالک 
ارائه خدمات در ادارات و دستگاه ها، کارت هوشمند 
ملی خواهد بود. وی اظهارداشــت: تاکنون از سوی 
دولت تصمیمی برای تمدید زمان درخواست کارت 
هوشــمند ملی برای ســال آینده صادر نشده است. 
مدیرکل ثبت احوال اصفهان خاطرنشان کرد : با آغاز 
عملیات صدور کارت هوشمند ملی از سال 93 تاکنون 
بیش از 80 درصد مــردم اصفهان موفق به تعویض و 
دریافت کارت شــده اند. وی خاطرنشان کرد: بر این 
اساس در این مدت پنج ساله، سه میلیون و 200 هزار 
کارت هوشمند ملی دریافت کرده اند. غفرانی با بیان 
اینکه فرصت کوتاهی تا پایان سال برای درخواست 

کارت هوشــمند باقی ماند به شهروندان توصیه کرد 
که برای جلوگیری از ازدحام جمعیت و بروز هرگونه 
اشکال، ســریع تر اقدام به ثبت نام و اخذ درخواست 
این کارت کنند. مدیرکل ثبت احوال اصفهان یادآور 
 شد: شــهروندان می توانند باید با مراجعه به سایت

 www.ncr.ir اقدام به ثبت نام کنند. 

مدیرکل ثبت احوال اصفهان:

کارت های غیرهوشمند ملی فقط تا پایان امسال اعتبار دارد

ثبت احوالخبر

پریسا سعادت

بودجه نهادهای علمی و تحقیقاتی کشــور 
هر ســاله در ماه های پایانی سال مورد توجه 
ویژه ای قــرار می گیرد. این توجه بیشــتر 
از جهت تحقق کامل مبلغ بودجه ای ســال 
جاری و بودجــه مصوب برای ســال آینده 
است. طی  ســال های اخیر بودجه علمی در 
کشور همواره رشد داشــته است؛ هر چند 
که این میزان با نیازهــای جمعیت علمی در 
کشــور چندان مطابقتی ندارد. این افزایش 
حتی امســال هم که بودجه بــه نوعی روند 
کاهشی و انقباضی داشته، لحاظ شده است؛ 
اما با این حال همواره  مشــکالت درآمدی 
 دانشــگاه های بزرگ به خصوص در اصفهان

 وجود داشته است. 
به تازگی رییس دانشــگاه اصفهان نســبت به عدم 
تحقق کامل بودجه امســال این دانشــگاه هشدار 
داد. هوشنگ طالبی گفت: برای 11 ماه سال جاری 
حدود 83 درصد بودجه دانشگاه ها اختصاص داده 
شــده که این میزان نمی تواند پاسخگوی فعالیت 
های آموزشی دانشگاه ها باشــد. وی افزود: بودجه 
ای که تاکنون به دانشــگاه ها پرداخت شده مربوط 
به مسائل پرســنلی اســت و این میزان اختصاص 
بودجه نمی تواند فعالیت های آموزشی دانشگاه ها 

را پشتیبانی کند.
اصفهان در رتبه ســوم تخصیص بودجه 

دانشگاه ها
دانشگاه های مهم اصفهان در سال های اخیر همواره 
جزو رده های اول اختصاص اعتبار به نهادهای علمی 
در بودجه بوده اند. بررسی بودجه ای نشان می دهد 
که اعتبار اختصاص داده شــده به دانشگاه اصفهان 
در ســال 1395 از 1296404 بــه 2280400 در 
سال 1397 افزایش داشــته است. بر اساس بودجه 
پیشنهادی ســال 1398، بودجه دانشگاه اصفهان  
2753312  میلیون ریال تعیین شده که افزایشی 
500 میلیونی داشــته اســت؛  اما بودجه این نهاد 
بزرگ علمی در مقایســه با برخی دیگر از دانشگاه 
های کشور اتفاقا رقم چندانی هم نیست. به عنوان 
مثال دانشگاه فردوسی مشهد با بودجه 4084639 
میلیون ریال با تفاوتی فاحش نســبت به دانشگاه 

اصفهان در جایگاه دوم قرار دارد.
چالش بودجه، پژوهش را قربانی می کند

با ارســال الیحه بودجه از 
ســوی دولت به مجلس 
دانشــگاهی  محافــل 
اعتراضات زیــادی را در 
زمینه کاستی های بودجه 
ای دانشــگاه های بزرگ 
کشــور مطــرح کردند . 
براساس اعالم محمدتقی 

احمدی، رییس دانشــگاه تربیت مــدرس درحال 
حاضر بودجه دانشگاه های برتر ایران 40 برابر کمتر 
از دانشــگاه های بزرگ جهان اســت؛ اما اساتید و 
محققان ایرانــی می جنگند تــا در رتبه های علمی 
بین المللی بدرخشند. براســاس الیحه پیشنهادی 
دولت به مجلس شورای اسالمی، بودجه دانشگاه های 
کشور در ســال آینده حدود 14 درصد رشد خواهد 
کرد. این درحالی است که دانشگاه ها با افزایش 20 
درصدی حقوق کارکنان و اساتید مواجه هستند و 
این امر موجب می شود تا  افزایش حدود 14 درصدی 
بودجه این مراکز حتی جوابگــوی افزایش حقوق و 
دستمزدها نیز نشود. طی یک سال گذشته به دلیل 
تورم و افزایش قیمت کاالهای مختلف دانشگاه ها با 
مشکالت مختلفی مانند تامین تغذیه دانشجویان، 

اولیــه  مــواد  تامیــن 
آزمایشــگاهی و تعمیر و 
تجهیز خوابگاه ها و اجرای 
فرصت مطالعاتی اساتید 
مواجــه بودنــد؛ بنابراین 
باوجود این مشــکالت در 
صورتی که افزایش بودجه 
این مراکز متناسب با تورم 
و افزایش کاالها نباشد، شرایط فعالیت این مراکز در 
سال آینده با مشکالت جدی بسیاری مواجه خواهند 
شد. این مسئله حتی امسال هم موجب ایجاد اشکال 
در نهادهای دانشگاهی شده است. مسئوالن نهادهای 
دانشگاهی معتقدند با استمرار این رویه عمال پژوهش 
از چرخه اعتبارات دانشگاهی حذف خواهد شد. عدم 
افزایش بودجه متناسب با نیازهای دانشگاه ها و مراکز 
آموزشی گریبان پژوهش را می گیرد؛ چراکه رؤسای 
دانشــگاه ها مجبور به کاهش هزینه های پژوهشی 
برای تامین هزینه های جاری هســتند. این مسئله 
به خصوص در مورد دانشــگاه های صنعتی بیشتر 

هم خواهد بود.
دانشجویان اولین قربانی کمبود بودجه

کمبود بودجه در نهایت به ضرر دانشجویانی خواهد 

شد که باید خدمات با کیفیت پایین و یا هزینه های 
بیشــتری را برای دریافت خدمات به ظاهر رایگان 
دریافت کنند. عالوه بر این رؤسای دانشگاه ها هشدار 
داده اند که در صورت روبه رو شــدن با کاستی های 
بودجه، ناچار به جذب دانشجویان پولی خواهند شد 
که در نهایت این مســئله سطح علمی دانشگاه ها را 
با افت مواجه خواهد کرد. بســیاری از دانشجویان 
تحصیالت تکمیلــی نیز به دلیل کمبــود بودجه و 
گرانی دالر عمــال در تامین هزینه های پژوهشــی 
با مشــکالت جدی روبه رو هســتند. به گفته این 
دانشــجویان در سال گذشــته گرانی ها مشکالتی 
را وارد بخش پژوهشــی  کشــور کرد. دانشجویان 
تحصیــالت تکمیلی اولین قشــری بودند که به آن 
ها ضربه وارد شــد به خصوص دانشــجویانی که به 
تجهیزات اولیه نیازمند بودند و عمال میزان پژوهش 
دانشــجویان صرف تهیه موارد اولیه شــده است و 
در نهایت پروژه ها با توقف یــا افت کیفیت مواجهه 
هســتند. دانشــجویان دکتری انتظار داشتند تا با 
افزایش میزان بودجه برای ســال آینده بخشــی از 
این کاستی ها جبران شود؛ اما در عمل به نظر نمی 
 رسد افزایشی برای بودجه پژوهشــی و تحقیقاتی

 در کار باشد.

کمبود بودجه در نهایت به ضرر 
دانشجویانی خواهد شد که باید 

خدمات با کیفیت پایین و یا هزینه های 
بیشتری را برای دریافت خدمات 
به ظاهر رایگان دریافت کنند

رییس مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر استان:
طرح»مساجد قرارگاه مهر و امید« در اصفهان اجرا می شود

رییس مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر استان با اشاره به  برگزاری طرح »مساجد قرارگاه مهر و امید« 
، گفت: هدف از این طرح ایجاد کارگروه های مشخص و منســجم جهت ارتباط مردم با هم در مساجد محل و 
رسیدگی به امور همدیگر و ارتباط بامدیران است. اســتکی اظهار داشت: هدف از این طرح  ایجاد کارگروه های 
مشخص و منسجم جهت ارتباط مردم با هم در مســاجد محل و رسیدگی به امور همدیگر و ارتباط بامدیران و 
حمایت های دستگاه هاست. وی ادامه داد: در نظر داریم در این طرح به واسطه مسجد، فقر، اعتیاد و طالق را از 
محل ریشه کن کنیم. استکی  خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش کاربران در شبکه های اجتماعی شاهد بروز 
مشکالت و آسیب هایی در این حوزه هستیم به همین خاطر ستاد قرارگاه فضای مجازی مقداد، در نظر دارد 

به مبارزه با فساد در فضای مجازی بپردازد.

مدیرکل نوسازی مدارس اصفهان:
صرفه جویی مصرف انرژی در مدارس نیازمند معماری سبز است

مدیرکل نوسازی مدارس اصفهان گفت: معماری و مدیریت سبز در فضاهای آموزشی الزمه صرفه جویی در مصرف 
بهینه انرژی است. مهدی میربد افزود : نباید به مقوله معماری و مدیریت سبز در فضاهای آموزشی به عنوان یک 
مفهوم لوکس و ظاهری نگاه شود. وی اظهارداشت: با توجه به اینکه بزرگ ترین و مهم ترین جامعه هدف توسعه 
و ترویج مسائل زیست محیطی، دانش  آموزان هستند، باید به نقش موثر فضاهای آموزشی با معماری سبز توجه 
ویژه نشان داد. وی، به تشریح فعالیت های اجرا شده توسط این اداره کل پرداخت و گفت: هم اکنون در بیش از 50 
مدرسه در استان از پنل های خورشیدی فتوولتائیک )سیستمی که قادر به تبدیل مستقیم انرژی خورشیدی به 

انرژی الکتریسته است( استفاده شده است. 

 آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۳۳014
 مورخ 97/12/04 

1- دستگاه مناقصه گزار: اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان
2- موضوع مناقصه: خرید تجهیزات به شرح جدول ذیل:

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان

3- نشانی دریافت و تحویل اسناد مناقصه:
اصفهان- خیابان باغ گلدسته- مقابل درب شرقی بازار هنر- اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان )تلفن تماس 2222091-2(

4- تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه:
الف( مهلت دریافت اسناد مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( www.setadiran.ir از تاریخ انتشار آگهی 97/12/07 لغایت پایان 

وقت اداری مورخ 97/12/09 می باشد.
ب( مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 97/12/19 می باشد.

ج( زمان گشایش پیشنهادهای قیمت، ساعت 8/30 صبح روز دوشنبه مورخ 97/12/20 در محل سالن جلسات
5- نوع تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه:  الف( سپرده )واریز به حساب 2173060202008بانک ملی(      ب( ضمانتنامه معتبر بانکی 

6- مدت اعتبار پیشنهادها: یک ماه پس از گشایش پیشنهادهای مالی و این مدت برای یک بار و برابر یک ماه قابل تمدید می باشد.
ضمنا متن ایــن فراخــوان در پایــگاه اینترنتــی www.nosazimadaresisf.ir و iets.mporg.ir  قابل رویت می باشــد و کلیــه مراحل برگزاری 
 مناقصه اعم از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــائی پاکات از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

مبلغ نوع تضمینشماره مناقصهتعدادموضوع مناقصهردیف
نوبت مناقصهتضمین)ریال(

اول400/000/000ضمانتنامه / سپرده1802097004038000026کیس کامپیوتر1

م الف: ۳9۳886

نوبت اول اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان

گوشه نشینی دانشگاه ها
 هشدار رییس دانشگاه اصفهان درباره بودجه ای که کفاف نمی دهد؛
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واکنش عجیب سنگربان 
جنجالی چلسی!

کپا آریزاباالگا، دروازه بان اســپانیایی چلسی، 
عجیــب ترین شــب 
ورزشــی  دوران 
خــود را ســپری 
کــرد.در لحظات 
پایانــی دیــدار 
فینال جام اتحادیه 
بین دو تیم چلسی و 
منچسترســیتی، »مائوریتسیو ساری« دستور 
به تعویض کپا آریزاباالگا و ورود ویلی کابایرو به 
زمین داد؛ اما دروازه بان جوان چلســی تمایلی 
به خروج از میدان نداشت و در نهایت در زمین 
ماند تا شاهد شکست تیمش در ضربات پنالتی 
باشد.بعد از پایان این مجادله و زمانی که ساری 
پذیرفــت تعویض خود را منتفــی کند، کپا در 
واکنشــی عجیب به ســمت دوربین با لبخند 
چشــمک زده و به نوعی از اتفاقات افتاده ابراز 
رضایت کرد تا خشم هواداران تیمش را نسبت به 
این اتفاقات جنجالی دو چندان کند. ورود ویلی 
کابایروی پنالتی گیر می توانســت شرایط را به 
نفع چلســی تغییر دهد؛ اما کپا اجازه رخ دادن 

این اتفاق را نداد .

 ادامه روند ناکامی
» محمد صالح« برابر یونایتد

مهاجم مصری لیورپــول همچنان در زدن گل 
منچسترســیتی  برابر 
ناکام اســت.محمد 
مهاجم  صــاح، 
گلزن لیورپول یک 
خصوصیت منفی 
دارد و آن این است 
کــه او در بازی هــای 
بزرگ قادر به حفظ روند گلزنی خود نیســت.

در این بین منچستریونایتد تنها تیمی است که 
محمد صاح هرگز نتوانسته است دروازه آن را باز 
کند.صاح، چه در زمانی که در چلسی بود و چه 
در زمانی که در لیورپول برابر منچستریونایتد پا 
به توپ شــد، در باز کردن دروازه این تیم ناکام 
بوده است ، در واقع منچســتریونایتد تنها تیم 
حال حاضر در لیگ برتر است که صاح موفق به 
باز کردن دروازه این تیم نشده است.لیورپول با 
تساوی که برابر منچستریونایتد به دست آورد، 
موفق شد صدر جدول را از منچسترسیتی پس 
بگیرد. شاگردان یورگن کلوپ چهارشنبه همین 

هفته باید در خانه برابر واتفورد قرار گیرند.

برای فتح همه جام ها 
می جنگیم

منچسترسیتی در فینال جام اتحادیه، در ومبلی 
به مصاف چلســی رفت 
و با اینکــه بازی در 
وقت هــای قانونی 
و اضافــه با نتیجه 
0-0 بــه پایــان 
رســید در ضربات 
پنالتی موفق شــد با 
نتیجه 4-3 بــه پیروزی رســیده و برای اولین 
بار در تاریخ باشــگاه، برای دو سال پیاپی جام 
اتحادیه را باالی سر ببرد. سرجیو آگوئرو، ستاره 
آماده منچسترسیتی بعد از قهرمانی این تیم در 
مصاحبه با خبرنگاران، ضمن ابراز خوشحالی از 
کسب این موفقیت گفت منچسترسیتی به یک 
جام راضی نخواهد بود و برای قهرمانی در همه 
رقابت هایی که در آنها حضور دارد می جنگد و 
مبارزه می کند.آگوئرو بــه خبرنگاران گفت: ما 
در همه رقابت ها می جنگیم. شــکی نیست که 
قهرمانی در لیگ برتر کار ساده ای نیست ولی ما 

با تمام وجود تاش می کنیم. 

 موضع اینتر برای تمدید
 با »ایکاردی« مشخص شد

باشــگاه اینتر، موضع خودش را بــرای تمدید 
قرارداد کاپیتان سابقش 
اعــام کرد.پــه په 
ماروتا، مدیر باشگاه 
اینتر در مصاحبه با 
روزنامه کوریره دال 
اسپورت ایتالیا درباره 
موضع باشگاه در رابطه 
با تمدید قرارداد با مائــورو ایکاردی گفت: نمی 
خواهم درباره موضوع ایــکاردی صحبتی کنم 
چون غیر ضروری است. ما اندیشه های مشخصی 
داریم و می دانیم چه اقدامی انجام دهیم. در چند 
روز آینده کارهای الزم را انجام خواهیم داد. وی 
افزود: نمی دانیم که در ایــن هفته چه اتفاقی 
خواهد افتاد ولی ما پیشــنهادی را برای تمدید 
قرارداد ایکاردی ارســال خواهیم کرد و منتظر 

پاسخ می مانیم. 

 تنوع در گلزنی کلید مهار نشدن استقالل

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

در نیم فصل اول با وجود عملکرد خوب طارمی بعضی از رســانه 
های این کشور در تاش بودند تا او را مقصر ناکامی الغرافه بدانند. 
ماجرا هم این بود که یکی از دالالن وابســته به باشگاه الغرافه در 
تاش بود تا زمینه را برای جدایی مهدی مهیا سازد و بتواند بازیکن 
خودش را وارد تیم کند. بعضی رسانه های قطری هم با او همسو 
شده بودند ولی در نهایت با توجه به عملکردی که طارمی داشت 

الغرافه تصمیم گرفت این بازیکن را حفظ کند.

پشت پرده حمله ها به »طارمی« در قطر

17
ملی پوش پرسپولیس که یکی از ستون های این تیم به حساب می آید 
با یک مصدومیت غیرفوتبالی مواجه شده و باید هرچه سریع تر عمل 
کند. بیرانوند آنطوری که ما از پرسپولیسی ها شنیدیم در همین چند 
بازی هم به زور آمپول و مسکن برای پرسپولیس بازی کرده است تا 
برانکو بیشتر از این از نبود بازیکنانش تحت فشار قرار نگیرد. به نظر 
می رسد پس از بازگشت سیدجال و دیگر مصدومان پرسپولیس، 

بیرانوند کمرش را به تیغ جراحی بسپارد. 

شوک به پرسپولیس، بیرانوند عمل می شود
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اصفهان میزبان دومین دوره 
المپیاد ورزشی زنان کارگر 

کشور
رییس هیئت ورزش کارگری اســتان اصفهان با 
اشاره به برگزاری دومین المپیاد ورزشی اتحادیه 
زنان کارگر کشور، اظهار کرد: این مسابقات از ۱۱ 
تا ۱3 اســفندماه به میزبانی اصفهان در اردوگاه 
شهید بهشتی برگزار می شــود.جواد شیران، با 
اشاره به اینکه نخستین دوره این رقابت ها سال 
گذشته در کرمان برگزار شد، ادامه داد: شرکت 
کنندگان در پنج رشته ورزشی بسکتبال سه نفره، 
دارت، آمادگی جسمانی، شنا و تنیس روی میز با 
هم به رقابت می پردازند. شیران با بیان اینکه از 
هر استان ۱۵ ورزشکار می تواند در این رقابت ها 
شرکت کند، افزود: تمام استان های کشور برای 
حضور در این المپیاد ورزشی اعام آمادگی کرده 
اند که در مجموع 4۵0 ورزشــکار در این دوره از 
مسابقات با یکدیگر به رقابت می پردازند.رییس 
هیئت ورزش کارگری استان اصفهان تصریح کرد: 
به نفرات برتر این رقابت ها حکم قهرمانی، مدال 
و جوایزی اهدا می شود همچنین به استان های 

برتر کاپ قهرمانی تعلق می گیرد. 

 حضور تلفنی وزیر
 در جشن بسکتبالیست ها

در شرایطی که روز یکشــنبه تیم ملی بسکتبال 
ایران با شکست اســترالیا توانست مجوز صعود 
به جام جهانی را به دســت آورد، خبری از وزیر 
ورزش و رییس کمیته ملی المپیک در سالن نبود.
از طرف وزارت ورزش احمدی، معاونت همگانی 
و فرهنگی و مازیار ناظمی مدیر روابط عمومی در 
سالن حاضر بودند و بعد از پیروزی بسکتبالیست 

ها به رختکن تیم ملی ایران رفتند.
جالب اینکه ســلطانی فر هم از طریق تلفن این 
پیروزی را به اعضای تیم ملی بســکتبال تبریک 
گفت. مازیار ناظمی با موبایل خود با وزیر ورزش 
تماس گرفت و گوشی را روی بلندگو گذاشت تا 
وزیر از این طریق بتواند به ملی پوشــان تبریک 
بگوید و در جشــن صعــود آنها شــرکت کند.
ســلطانی فر با محمد جمشــیدی، کاپیتان تیم 
ملی بســکتبال ایران صحبت کرد و دقایقی هم 
با طباطبایی، رییس فدراســیون بــه گفت و گو 

پرداخت.

 منهای فوتبال

»عشرت کردستانی« از آن دســته استثناهای دنیای ورزش 
است. دختر پرشــوری که رفتن روی مین و قطع پای راست 
روال زندگی عادی او را تغییر داد؛ اما دختر قصه ما به جای انزوا 
و دوری از اجتماع، از شرایط پیش آمده برای خودش فرصت 
های تازه ای ســاخت. کردستانی، مشــکالت را یکی پس از 
دیگری پشت سر گذاشت و به رکوردهایی دست پیدا کرد که 
در ورزش جانبازان و معلوالن ایران و حتی دنیا بی نظیر است. 
او  که هم زمان وظایف همسری و مادری دو فرزند و مسئولیت 
دبیری هیئت ورزش های جانبــازان و معلوالن کرمان را هم 
برعهده دارد، در رشته والیبال نشسته در بازی های پاراآسیایی 
گوانگجو و اینچوان به مقام سومی و نایب قهرمانی رسید؛ اما 
والیبال نشسته همه آن چیزی که او می خواست، نبود و پس 
از حضور در پارالمپیک ریو تصمیم گرفت در رشته دوومیدانی 
فعالیت کند که نتیجه آن یک طــالی قهرمانی جهان و یک 

طالی بازی های پاراآسیایی 2018 بود.
گفت و گو با کردستانی جذابیت های خودش را دارد،  بانویی 
که با لباس احرام پرچمدار کاروان ایران در پارالمپیک ریو شد 

و مورد تقدیر رهبری قرار گرفت.
چیزی که دنبالش بودم را در والیبال نشسته پیدا 

نمی کردم
در ابتــدای گفت وگــو، بحث بــه مقطع مهمــی از زندگی 

کردستانی کشیده می شود که حکمتش بعدها معلوم شد:
» من در سال 1381 در سن 19 ســالگی در جریان بازدید از 
مناطق جنگی  در شلمچه پس از دعای عرفه پایم روی مین 

رفت و با قطعی پای راست دچار مجروحیت شدم.«
دو سال بعد از این حادثه به سمت ورزش کشیده شد و ابتدا 
هم با رشته تنیس روی میز کارش را شروع کرد که در اولین 
مسابقه در بخش تیمی به مقام دوم و در بخش انفرادی به مقام 
سومی رسید؛ اما گویا سرنوشــت او  در رشته دیگری نوشته 
شده بود:» یک سال هم این رشته را دنبال کردم و دوست هم 
داشتم در همین تنیس روی میز ورزش جانبازان و معلوالن را 
ادامه دهم ولی از آن جایی که به تنیس روی میز اهمیت زیادی 
داده نمی شد و ایران حرفی برای گفتن در این رشته نداشت، 

تصمیم گرفتم به سراغ رشته والیبال نشسته بروم.«
کردستانی در والیبال نشسته به یکی از شاخص ترین بازیکنان 
این رشته در سطح کشور و بین الملل تبدیل شد؛ اما این رشته 

هم آن چیزی که او می خواست نبود:» آن چیزی که دنبالش 
بودم را در والیبال نشســته به طور کلی در رشته تیمی پیدا 
نمی کردم. سال گذشته به ســراغ دوومیدانی رفتم،  چون در 
رشته تیمی دوازده بازیکن وجود دارد و یک بازیکن هر چقدر 
هم خوب باشد بیش از 30 درصد در موفقیت تیم نقش ندارد 
ولی من در خودم توانایی های بیشتری می دیدم برای همین 
می خواســتم یک رشــته انفرادی  را انتخاب کنم و در ابتدا 
تصمیم داشتم که در رشته تیراندازی فعالیت کنم و مدتی هم  
تیراندازی با کمان را کار کردم ولی به رشــته تیراندازی زیاد 
عالقه مند نشدم. از آن جایی که ورزشکاران جانباز و معلول 
زیاد حق انتخاب ندارند و تعداد رشــته هایــی که می توانند 
دنبال کنند محدود است و با توجه به این که در بخش انفرادی 
تنها تیراندازی باکمان و تیراندازی بــا تفنگ و دوومیدانی را 

می شد برگزید، من هم رشته دوومیدانی را انتخاب کردم.«
قدم بر داشتن در راه المپیک سختی های خودش را 

دارد
فعالیت در رشــته دوومیدانی با وجود دورنمای روشــنی که 
داشت، مسیری سنگالخ و پر از دســت انداز بود اما اراده بلند 
بانوی کرمانی ورزش ایران کار را عملی می کرد:» در ابتدا که 
این رشته را شــروع کردم بســتر کار فراهم نبود ولی کم کم 
شرایط کار برای ادامه دادن این رشته فراهم  شد. من زیر نظر 
یک مربی حرفه ای، آقای شاهرخی تمرینات در دوومیدانی، 
رشــته پرتاب وزنه را دنبال کردم و امســال موفق شــدم در 
اردیبهشت ماه رکورد بانوان ایران را جابه جا کنم. همچنین 
در مسابقات جهانی تونس 2018 که چند ماه پیش برگزار شد 
مقام اول را کسب کردم و در مسابقات پارا آسیایی جاکارتا نیز 

عالوه بر رکوردشکنی موفق به کسب مدال طال شدم.«
دوومیدانی را همان رشته ای می داند که می تواند توانمندی 
هایش را در آن به منصه ظهور بگذارد و قهرمانی در پارالمپیک 
2020 برنامه اصلی او برای آینده است:» قدم برداشتن در این 
راه سختی زیادی دارد و هزینه های زیادی می طلبد چرا که 
تنها 6، 7 میلیون ماهیانه هزینه مربی ام می شود. فدراسیون 
و وزارت ورزش و جوانان کمکی به هیئت جانبازان و معلوالن 
نمی کنند و باید به صورت خود گردان هزینه هایش را فراهم 

کند.«
درسایه حجاب هم می شود به موفقیت رسید

مزین بودن به حجاب برتر امتیازی است که ارزش مدال آوری 
کردستانی را بیشــتر نمایان می کند:» قاعدتا ورزشکاری که 

از پوشش کمتری برخوردار است در انجام حرکات راحت تر 
است ولی زمانی که پشــت این حجاب یک نیت و اراده و یک 
دنیا عقیده و ارزش باشــد به تو انگیزه و آرامش می دهد که 
به دور از یک سری حواشــی به کارت ادامه دهی و تمرکزت 
را از دست ندهی. این آرامشــی که در سایه حجاب به دست 
می آوری سبب می شود تا بدون هیچ دغدغه ای تمرینات را 
ادامه دهی.« برای او چادرش فراتر از کنایه ها و خرده گیری 
برخی هاست:» اگر نیتت این باشد که ارزش هایت و دینت را 
در دنیا تبلیغ کنی و به دنیا نشــان بدهی که در سایه حجاب 
هم می شود به موفقیت رسید و بخواهی توانمندی های یک 
بانوی مسلمان را به دنیا نشان بدهی، این حجاب به تو قدرت 
و شجاعت می دهد و به شــخصه برای من پوشش و حجاب 
یک نیروی ماورایی و قدرت بود، در واقع ورزش برای من یک 
وسیله است که ارزش ها و عقایدم را بتوانم به دنیا نشان دهم و 

اعتقاداتم در اولویت اول قرار دارد.
هیچ بعدی از زندگی را بدون توجه نگذاشته ام

زهرا 13 ساله و مهدی 10 ساله ثمره زندگی مشترک عشرت 
کردستانی هستند که زهرا حافظ 25 جزء قرآن است و اراده 

و پشتکار را از مادر به ودیعه گرفته است: » من در تمام 
طول زندگی ام تالش کردم که هیچ بعدی از زندگی 
را بدون توجه نگذارم، چــه در تحصیالت، چه در 
مسئولیت های مادری و زندگی ورزشکاری. در کنار 

ورزش از تحصیل هم غافل نبودم، هم کارشناســی 
علوم و معارف اســالمی دارم و هم کارشناسی ارشد 
مدیریت ورزشی دانشگاه باهنر کرمان«. مسئولیت 
های اجتماعی مانع از آن نشــده اند که کردستانی 
در وظایف مادری و همسری کوتاهی کند:» تالش 
کرده ام به دلیل این مســئولیت ها و هم چنین 
پیگیری ورزش حرفــه ای از مســئولیت خانه 
داری غافل نشــوم. زمانی که در خانه هســتم 
ســعی می کنم که جبران وقت های که با بچه 
ها نیستم را داشــته باشم. همچنین یک سری 
کارهای فرهنگی را در قالب اردو های جهادی 

در سطح کشــور انجام می دهم. دوست دارم در 
هر راهی که بتوانم مثمرثمرباشــم ورود داشــته 
باشــم و وظایفی که در قالب یک زن مســلمان 
 در جامعه اســالمی داریم را  در حــد توان انجام

 دهم.«

 قهرمانی در پارالمپیک 
2020 برنامه اصلی من  

برای آینده است 

روایت زندگی مادر قهرمان بازی های 
پاراآسیایی در گفت وگو با عشرت کردستانی: 

  عکس روز

کرانچار،  تماشاگر ویژه بازی استقالل و ذوب آهن
تیم های استقالل تهران و ذوب آهن اصفهان در چارچوب مسابقه معوقه هفته هفدهم لیگ 
برتر در ورزشگاه آزادی برابر هم به میدان رفتند. زالتکو کرانچار، سرمربی تیم امید ایران در 

ورزشگاه آزادی حاضر شد تا این مسابقه را از نزدیک تماشا کند.

 تنوع در گلزنی کلید مهار نشدن استقالل
شاگردان شــفر در شــرایطی مقابل تیم ذوب آهن به پیروزی دســت یافتند  که پیش بینی می شد 
با توجــه به توانایی فنی منصوریان در بازی دفاعی، اســتقال کار ســختی داشــته باشــد؛ اما تنوع 
باالی حمات اســتقال خیلی زود حریف را وادار به عقب نشــینی و شکســت کرد.استقالی ها در 
این دیدار ابتدا روی یک شــوت از راه دور و توپ برگشــتی صاحب موقعیت شــدند و توانســتند به 
گل برســند تا قفل دفاع ذوب آهن شکســته شــود. گل دوم اســتقال اما روی یک کار ترکیبی در 
ســمت راســت به دســت آمد و همکاری مثلث وریا، فرشــید باقری و اللهیار صیادمنش باعث شد 
تا پاتوســی به آســانی دروازه حریف را برای مرتبه دوم بــاز کند.آبی ها بعد از ماه هــا که روی کرنر 
 گلزنی نکرده بودنــد، در دومین دیدار متوالی، ســومین گل خود را با اســتفاده از یــک کرنر به ثمر 

رساندند.

توضیح »رشید مظاهری« درباره اظهارات جنجالی
دروازه بان تیم فوتبال ذوب آهن درباره مصاحبه خود در میکســدزون ورزشگاه توضیحاتی ارائه کرد. رشید 
مظاهری در این باره اظهار داشــت: پس از بازی تیمهای ذوب آهن و اســتقال، خبرنگاری از من پرســید، 
 چون بحث حضور تو در پرسپولیس مطرح بوده است، استقالی ها فحاشی کرده اند که من گفتم: این دلیل
 نمی شود، شاید من به پرسپولیس بروم، شاید به سپاهان، شاید هم تصمیم بگیرم در ذوب آهن بمانم. اتفاقات 
دیگری هم ممکن است رخ دهد، ولی آیا این موضوع دلیل می شود که به من فحاشی شود؟! منظورم این بود 

که اینها توجیه خوبی برای فحاشی کردن نیست!
وی ادامه داد: در حال حاضر با افتخار پیراهن ذوب آهن را به تن می کنــم و در مورد آینده ام در پایان فصل 
تصمیم می گیــرم. امیدوارم برخی دوســتان با پخش بخشــی از صحبت های من، تیتری غیــر واقعی را از 

صحبت های من استخراج نکرده باشند که این کار حرفه ای نیست.

وزیر ورزش و جوانان:

 »تاج« ماندنی است
 وزیر ورزش و جوانان با اشاره به دیدارش با فراکســیون ورزش مجلس، عنوان کرد: ورزش کشور در

  ســال 97 موفقیت های کم نظیری کســب کرد و امســال را با نتایج خوب تیم ملی فوتبال در جام 
 جهانی روســیه آن هم در گروه مرگ آغاز و با کســب ۴ امتیاز بهترین نتیجه تاریخ ادوار جام جهانی
  را کســب کردیم، هرچند که موفق به صعود از گروه نشــدیم. همچنین کاروان ورزشــی ایران در
  بازی های آســیایی جاکارتا بیشــترین افتخارات را در این رقابت ها با کســب 62 مدال کسب کرد 
 و در پارالمپیــک نیز رتبه چهــارم دو دوره قبل را با کســب نتایج درخشــان به رتبه ســوم تبدیل

 کرد.
مسعود سلطانی فر،   با اشاره به این که امروز در آستانه مسابقات بزرگ المپیک و پارالمپیک قرار داریم، 
گفت: ورزشکاران ما سال پیش رو باید در رشــته های انتخابی حضوری موثر داشته باشند تا در مواد 
رکوردی و مسابقات تیمی رتبه الزم را کســب کنند تا بتوانیم راهی المپیک 2020 ژاپن شویم؛ لذا 
سال 98 از جهت کسب سهمیه المپیک بسیار اهمیت دارد تا در مردادماه 99 در المپیک 2020 که 

بزرگ ترین آوردگاه ورزشی جهان است، حضوری افتخارآمیز داشته باشیم.
  وزیر ورزش و جوانان در پاســخ به این ســوال که چه تصمیمــی برای انتخاب ســرمربی تیم ملی
  فوتبال اتخاذ شده اســت؟ گفت: انتخاب مربی تیم ملی از وظایف فدراســیون فوتبال است و رییس

  و سایر مسئوالن فدراسیون در این راســتا تالش های گســترده ای دارند تا مربی مناسبی برای تیم 
 ملی انتخاب کنند و این مهم از طریق فدراســیون نیز اطالع رسانی می شود. ســلطانی فر، در مورد 
 رفتن تاج از فدراســیون فوتبال نیز عنوان کرد: آقای تاج، بازنشســته به شــمار نمی آید و بر اساس
  مــاده 60 قانــون جامــع ایثارگران بــه حالــت اشــتغال بازگشــته و وظایــف خــود را انجام 

می دهد.  

سمیه مصور
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بهار نصف جهان زیبا می شود
پیشنهاد سردبیر:

شهرستان

اخبار

 باغشهر تاریخی من 
در قاب عکس شهروندی

فراخوان مســابقه عکس شــهروندی با عنوان 
»باغشــهر تاریخی من« در اصفهان اعالم شد.  
مدیرعامــل ســازمان پارک ها و فضای ســبز 
شهرداری اصفهان گفت: عالقه مندان با ارسال 
عکس هایی با موضوعات جایــگاه درختان در 
حياط منازل، جایگاه درختان كهنسال در شهر 
جایگاه درختان در هنر اصفهان می توانند در این 
مسابقه شركت كنند. فروغ مرتضایی نژاد با بيان 
اینکه مهلت شركت در این مسابقه از 15 اسفند 
تا 15 فروردین سال آینده اعالم شده گفت: این 
مسابقه با همکاری ســازمان فرهنگی تفریحی 

شهرداری برگزار می شود.

برپایی اولین نمایشگاه عکس 
تشکل عکاسان آزاد جهان

اولين نمایشگاه عکس تشکل عکاسان آزاد جهان 
در اصفهان برپا شد.

كارشناس عکس و مدیر گروه این تشکل گفت: 
در این نمایشگاه 39قطعه عکس از 30عکاس بين 
المللی و فعال از كشورهای كانادا، كره جنوبی، 
آلمان، افغانستان، هلند، كنيا و روسيه با موضوع 
آزاد به نمایش گذاشته شده است.عليرضا ناصری 
افزود: این نمایشگاه تا 11 اسفند در گالری شماره 
سه كتابخانه مركزی شهرداری اصفهان برپاست.

وی گفت: اولين فراخوان برگزاری این نمایشگاه 
با موضوع آزاد با نمایش 50 اثر در تهران برگزار 
شــد و نمایشــگاه های بعدی نيز در شهرهای 
مشهد، همدان، بيرجند و شهرقائم در خراسان 
جنوبی صــورت گرفت. ناصری افزود: تشــکل 
عکاسان آزاد جهان با 41هزار عضو از 17كشور 
جهان در فضای مجازی فعاليــت دارد و روزانه 
150تا200 عکس بارگذاری می كنند كه این 
عکس ها هر شب داوری می شوند و همچنين 
هر ماه مسابقه ای با موضوع و سوژه های مختلف 
برگزار و برای نفرات اول تندیس ارسال می شود.

 اصفهان؛ نخستین کالن شهر
 در ارزیابی تعالی سازمانی

شهرداری اصفهان به عنوان نخستين شهرداری 
در بين كالن شهرهای كشور وارد ارزیابی تعالی 
سازمانی شده و  به صورت ميدانی مورد ارزیابی 
قرار می گيرد. مدل»تعالی سازمانی« در ایران با 
سابقه حدود 17 ســال برگرفته از مدل جهانی 
كيفيت اســت كه در طول زمان دچار تغيير و 
بهبود شده است. تعالی سازمانی، الگویی جامع در 
سنجش توان عملکرد سازمان است؛ با طراحی و 
اجرای نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر مدل تعالی 
سازمانی می توان هوشمندی سازمان در تعيين 
اهداف، طراحی مطلوب مســير حركت، اجرای 
بهينه برنامه ها، نتایج عملکرد و اثربخشی اقدامات 
انجام شده را تحليل و سطح كاميابی سازمان را در 
مسير تعالی مشخص كرد. شهرداری اصفهان نيز 
به موضوع تعالی سازمانی وارد شده است و در این 

زمينه ارزیابی می شود. 

ريیس اتاق اصناف شهرستان اردستان 
خبرداد:

تشکیل نمایشگاه عرضه 
مستقیم کاال در اردستان

در آستانه سال نو، نمایشگاه عرضه مستقيم 
كاال در شهرستان اردستان تشکيل می شود.

مهدی بهفر، ریيس اتاق اصناف شهرســتان 
اردســتان در این زمينه اعالم كرد: بر اساس 
مصوبه ستاد تنظيم بازار شهرستان و به منظور 
تعادل بخشی و مهار قيمت ها و افزایش قدرت 
خرید مردم و حمایت از كاالی ایرانی و توجه 
به كسبه بومی ، نمایشگاه عرضه مستقيم كاال 
از دهم تا بيست و هفتم اسفندماه سال جاری 
با حضور كليه توليدكنندگان و عمده فروشان 
شهرســتان با پروانه كســب معتبر در سالن 

ورزشی ارشاد اردستان تشکيل می شود.

فرماندار اردستان:
امروز دفاع از نظام اسالمی 

خود امر به معروف است

فرماندار اردستان گفت : امروز دفاع از نظام 
اسالمی خود امر به معروف است و نباید این 

نظام را با رژیم قبل مقایسه كرد. 
حميدرضا تاملی در جلسه ستاد احيای امر 
به معروف و نهی از منکر شهرستان در سالن 
كنفرانس مدیریــت آموزش و پرورش گفت 
: امر به معروف و نهــی از منکر ویژگی های 
خاصی از نظر وجوب و اجرا در جامعه دارد كه 
مجری و آمر و ناهی باید ویژگی های الزم را 
داشته باشد.  وی تاكيد كرد: مقایسه بين حق 
و باطل كارگشا نيست باید دید آرمان انقالب 
چه بوده  زیرا گالیه مردم از آمار و ارقام نيست 
و بيشتر خواهان اجرای عدالت و توجه بيشتر 
به قشر كوخ نشين و طرفدار انقالب هستند. 
امــام جمعــه اردســتان نيــز خواهــان 
شــناخته شــدن جایــگاه امر بــه معروف 
و نهــی از منکــر در جامعــه شــد و اظهار 
 كــرد: تبيين دقيــق این موضــوع و تبليغ 
آن از الزام هاســت كــه بایــد بــرای مردم 
هــدف گذاری شــود. حســن دهشــيری 
 خاطرنشــان كــرد: موضــوع را مــی توان
  با زبان هنر و شــعر و فيلم و تئاتر و تبليغات

  موثر مطرح كــرد و نبایــد از دانش آموزان 
غافل شد.

 تجهیز مدارس، دانشگاه ها و ادارات شهر
 به مخازن جمع آوری پسماند خشک

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان  اظهار كرد: برای نخستين بار در كشور طرح تجهيز 
مدارس، دانشگاه ها و ادارات شهر به مخازن جمع آوری پسماند خشک در شهر اصفهان در حال انجام است 
و طی آن مخازن ویژه تفکيک پسماند خشک شــامل 10 هزار كارتن پالست 40 ليتری و یک هزار سبد 
فلزی 240 ليتری در فاز اول تحویل مدارس و در فاز دوم هم تحویل ادارات دولتی و دانشگاه ها می شود.

علی دهنوی با اشــاره به اثرگذاری آموزش در مدارس برای توسعه فرهنگ تفکيک پسماند، اضافه كرد: 
آموزش دانش آموزان با هدف تاثيرگذاری در خانواده و فرهنگ سازی برای كاهش توليد پسماند و تفکيک 
پسماند از مبدأ انجام می شود و پس از فرآیند آموزش طرح توزیع مخازن، اجرایی خواهد شد. مدیرعامل 
سازمان مدیریت پســماند شــهرداری اصفهان ادامه داد: پس از ارائه آموزش به دانش آموزان و پرسنل 

مدارس و توزیع مخازن در مدارس، مخازن مربوط بين ادارات دولتی و دانشگاه ها هم توزیع خواهد شد.

مديرعامل سازمان زيباسازی شهرداری اصفهان:
بهار نصف جهان زیبا می شود

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان گفت: امسال ســفره های هفت سين نوروزی در مناطق 15 گانه 
شهرداری اصفهان پهن می شود. حسن موذنی اظهاركرد: اقداماتی در بخش زیباسازی محيط شهر توسط هنرمندان 
در حال انجام است كه شهروندان می توانند حاصل تالش هنرمندان را در نوروز 9۸ نظاره گر باشند.وی با بيان اینکه 
كارت پســتال »پاپ، آپ« جزو  برنامه ها و المان های نوروز 9۸ اســت كه در محل چهارراه ها و ميادین شهر نصب 
می شود، افزود: فضاسازی برخی دیواره های شهر با تکنيک دكوپاژ در چهارراه ها و ميادین نيز در دستور كار قرار گرفته 
است. مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان ادامه داد: در آستانه فرارسيدن سال نو، در محورهای اصلی 
شهر المان های نوری نصب خواهد شد تا مسافران و شــهروندان از دیدن آن لذت ببرند. موذنی گفت: برای امحای 
نازیبایی های شهر، امسال زیباسازی هایی  روی سطوح دیوارها با عنوان »دیوارهای آجری هنری« اجرا خواهيم كرد، 

همچنين با همکاری خانه كودک برنامه ای با عنوان »بهار« در فضاهای شهری اجرا می شود.

حصر وراثت
12/21  آقای علیرضا رحیمیان فرزند حسن  باستناد شهادت نامه و گواهی فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه طی درخواستی به شماره کالسه 792/97 به این شورا چنین اشعار داشته 
است که شادروان مرحوم علیجان رحیمیان فرزند حسن در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده 
و ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتند از: 1- غالم حســین رحیمیان فرزند پسر 2- حسن 
رحیمیان فرزند پســر 3- فرخ رحیمیان فرزند دختر 4- مهری رحیمیان فرزند دختر و به 
جز افراد فوق الذکــر وارث دیگری ندارد. لذا مراتب جهت نشــر در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار ارسال می گردد تا هر کسی اعتراضی دارد و وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 389911 شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف بخش 

بادرود )138 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

12/22  آقای محمدرضا هادی زاده ریســه دارای شناســنامه شــماره 3404 به شرح 
دادخواســت به کالسه  577/97 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان فاطمه خانم کمال کندزی به شناســنامه 223 در تاریخ 
1397/10/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 1- محمدرضا هادی زاده ریسه، ش.ش 3404 نسبت با متوفی فرزند 2- محمد 
تقی هادی زاده، ش.ش 3 نسبت با متوفی فرزند 3- محمد حسین هادی زاده ریسه، ش.ش 
2638 نسبت با متوفی فرزند 4- ام البنین هادی زاده ریسه، ش.ش 1742 نسبت با متوفی 
فرزند 5- طاهره هادی زاده ریسه، ش.ش 2481 نســبت با متوفی فرزند. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 389685 شعبه دوم حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان نطنز )166 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/23  آقای محمد براتی دارای شناســنامه شماره 12 به شــرح دادخواست به کالسه 
781/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حمیدرضا براتی به شناسنامه 227 در تاریخ 1367/12/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- طاهره طاهری، ش.ش 23، ت.ت 
1337/10/15 مادر 2- محمد براتــی، ش.ش 12، ت.ت 1338/7/4 پدر  اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 389678 کاظمی رئیس شعبه شورای حل 
اختالف بخش کرون )121 کلمه، 1 کادر(

ابالغ رای
12/24 مرجــع رســیدگی:  شــعبه دوم شــورای حل اختالف فریدونشــهر، شــماره 
 پرونــده: 303/95، شــماره و تاریخ دادنامــه: 108-97/5/13 ، خواهــان: محمد علی
 مهدی نژاد فرزند علی دوست به نشانی فریدونشهر برف انبار خمسلو، خواندگان: 1- آقای 
محمد خمسلویی فرزند غالمرضا به نشــانی فریدونشــهر برف انبار خمسلو 2- پیمان 
 هویت دوست فرزند مهدی به نشانی تهران شــهرک غرب خ ایران زمین ک 7 پ 296، 
گردشــکار: پــس از ارجــاع پرونــده به ایــن شــعبه و ثبت آن بــه کالســه فوق و 
طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضا قاضی شــورا ضمــن اعالم ختم 
رســیدگی با اســتعانت از خداوند متعال به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای شــورا: در خصوص دعــوی آقای محمــد علی مهدی نــژاد به طرفیــت آقایان 
محمد خمســلویی و پیمان هویت دوســت به خواســته الزام به انتقال ســند رســمی 
خودرو پژو 405 به شــماره انتظامی 55 ایــران 833 ب 78 به انضمام مطلق خســارات 
 وارده بــا عنایت به دادخواســت تقدیمی، اســتعالم به عمــل آمده ازمرجــع انتظامی
 در خصوص آخرین مالک خودرو، تصویر قرارداد عادی ارائه شده از طرف خواهان و اینکه 
علی رغم ابالغ و نشر آگهی خواندگان در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و نیز الیحه ای 
جهت دفاع ارائه ننموده اند، شــورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشــخیص داده لذا به 
استناد ماده 198 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 
10، 219، 220، 221، 223 و 225 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم به 
حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی ســند خودرو به شماره انتظامی فوق به 
 نام خواهان و پرداخت مبلغ 687/500 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و
 اعالم می نمایــد رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیســت روز پــس از ابالغ قابل 
 واخواهی در همین شــعبه و ســپس ظــرف بیســت روز قابــل تجدیدنظرخواهی در 
شعبه اول دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان فریدونشهر می باشد. م الف:389713 

شعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف فریدونشهر )314 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرايي

12/25 شماره: 30/97 به موجب راي شماره 431 مورخ  97/10/15 حوزه دوم شوراي حل 
اختالف شهرستان فریدونشــهر که قطعیت یافته است محکوم علیه منصور فریدون پور 
فرزند ناصر قلی شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم است به حضور در دفترخانه 
رسمی و انتقال سند رسمی خودرو شــماره 23 ایران 14 و 861 بنام محکوم له و پرداخت 
هزینه دادرسی به مبلغ سیصد و هشــتاد و هفت هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسی. 

اجرای کامل حکم منوط به رعایت تبصره 2 ماده 306 آ.د.م می باشد. مشخصات محکوم 
له: روح اله مسعودی نیا فرزند بندر شغل آزاد به نشانی فریدونشهر -خمسلو. ماده 34 قانون 
اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي 
کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به 
اجراي مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایي خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالي ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:389711 شعبه دوم شوراي 

حل اختالف فریدونشهر )189 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/26 شــماره: 477  آقای سید حمزه باقری فرزند آقا دادخواســتی مبنی بر انتقال سند 
مالکیت به طرفیت آقای حسین حســن حسینی فرزند اســداله تقدیم نموده و خوانده را 
مجهول المکان اعالم نموده است لذا شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان فریدون 
شهر وقت رسیدگی برای رسیدگی به ادعای خواهان برای مورخ 98/1/24 شنبه ساعت 
سه بعد از ظهر در محل شــوراهای حل اختالف شهرستان فریدون شــهر واقع در بلوار 
گلستان شهدا جنب دادگستری تعیین و بدین نحو به آقای خوانده مجهول المکان اعالم 
و به منزله ابالغ قانونی تلقی می شود. م الف:389710 شعبه دوم شوراي حل اختالف 

فریدونشهر )96 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

12/27  آقای ناصر اسماعیلی نیسیانی دارای شناسنامه شماره 77 به شرح دادخواست به 
کالسه  663/97  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حبیب اله اسماعیلی نیسیانی به شناســنامه 69 در تاریخ 97/8/20 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به سه پسر به 
نام های 1- ناصر اسماعیلی نیسیانی به شــماره شناسنامه 77 ، 2- محمدرضا اسماعیلی 
نیسیانی به شماره شناسنامه 50، 3- علیرضا اسماعیلی نیسیانی به شماره شناسنامه 2251 
و چهار دختر به نام های 1- اقدس اسماعیلی نیسیانی به شماره شناسنامه 46، 2- جمیله 
اسماعیلی نیسیانی به شــماره شناسنامه 65، 3- شوکت اســماعیلی نیسیانی به شماره 
شناسنامه 2050، 4- زهرا اسماعیلی نیسیانی به شماره شناسنامه 25 و همسر دائمی اش 
به نام مروارد شهریاری به شماره شناســنامه 31 فرزند زمانعلی. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 391954 شعبه اول حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اردستان )149 کلمه، 2 کادر(

تاسیس موسسه غیر تجاری خیریه مرهم استان اصفهان 
درتاریخ 1397/12/02 به شماره ثبت 5719 به شناسه ملی 

14008166819 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن 
به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 

موضوع : -حمایتهای مادی و معنوی از افراد بی بضاعت در شهر و روستاهای محروم - 
ارتقای علمی دانش آموزان بی بضاعت و با استعداد در مناطق محروم شهری و روستایی 
-حمایت از کودکان ونوجوانان همچنین زنان آسیب دیده و در معرض آسیب - جلوگیری 
از آسیبهای اجتماعی در خانواده های بی بضاعت با حمایتهای علمی و تشویقی و اجتماعی 
و اقتصادی و فرهنگی5- تهیه جهیزیه و ارزاق و پوشاک و لوازم مورد نیاز برای خانواده 
های بی بضاعت ب : روش اجرای هدف - تامین امکانات و وسایل مورد نیاز خانواده های 
بی بضاعت -برگزاری کارگاههای اموزشی برای افراد و ارتقای علمی و تربیتی و فرهنگی 
- تشویق و ترغیب دانش آموزان ممتاز در اردوهای گردشی با گرفتن مجوز از سازمانهای 
مربوطه -حمایت از زنان آســیب دیده و درمعرض آسیب )مالی و فرهنگی و پیشگیری 
و اجتماعی ( -برگزاری همایش و ســمینار برای ارتقاع علمی خانواده های بی بضاعت 
جهت جلوگیری از آسیبهای اجتماعی -حمایت از کودکان و نوجوان مدت : از تاریخ ثبت 
به مدت دو سال مرکز اصلی : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر 
اصفهان، رودکی ، کوچه شهیدکریمیان ]53[ ، کوچه شهید صفرعلی علیخانی ، پالک 
-22 ، طبقه همکف کدپستی 8176766143 اولین مدیران : نازیال انصاری پور به شماره 
ملی 1292904712 و به سمت مدیرعامل و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
سپهر اشرفی به شماره ملی 1285045408 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال مریم مهرپرور به شماره ملی 1290954909 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 
2 سال مجتبی خجسته احمدی به شــماره ملی 2649375000 و به سمت عضو هیئت 
مدیره به مدت 2 سال شیوا انصاری پور به کد ملی 1271028018 باتعداد 9 رأی به سمت 
خزانه دار به مدت 2 سال حسن میرزایی به شماره ملی 1286661099 و به سمت عضو 
علی البدل به مدت 2 سال محبوبه بی تقصیر به شماره ملی 1292775521 و به سمت 
علی البدل به مدت 2 سال امیر حسین انصاری پور به کد ملی 1272287424 به عنوان 
بازرس اصلی به مدت 1 سال 9.ناهید قاسمی پورطاغوئی به کد ملی 1817374524 به 
عنوان بازرس علی البدل به مدت 1 سال دارندگان حق امضا : کلیه اسناد بهادار و اوراق 
عادی با امضا مدیرعامل و خزانه دار که در غیاب خزانه دار با امضا رئیس هیئت مدیره و 
با مهر موسســه معتبر خواهد بود اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازگشت به نامه 
شماره 20/24/103221 مورخ 1397/11/24 استانداری اصفهان اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )389340(

اگرچه در جامعه ايرانی از گذشته تاکنون همواره مديريت، چهره ای مردانه داشته است و زنان کمتر فرصت حضور در اين عرصه را داشته اند اما اين موضوع   نرگس طلوعی
هرگز نتوانسته قابلیت های مديريتی بانوان را زير سوال ببرد، بانوانی که نشان داده اند در کنار وظايف همسری و مادری با تکیه بر شايستگی ها و توانمندی 
هايشان می توانند پست های مديريتی کالن را در دست بگیرند و در کنار مردان گام های موثری در پیشبرد اهداف جامعه بردارند. بانوان اصفهانی نیز از اين مسئله مستثنی نبوده اند به طوری 
که در يکی دو سال گذشته برخی از پست های کلیدی شهر  در دستان آنها قرار گرفت تا به تدريج راه برای ورود زنان به اين عرصه باز شود و اين سرمايه های ملی در اداره شهر نقش ايفا کنند. 

در گزارش پیش رو نگاهی خواهیم داشت به برخی از بانوان موفق و فعال اصفهانی که در جايگاه تصمیم گیری قرار گرفته اند.

مدیریت های زنانه

طاهره چنگیز
یکی از بانــوان موفق اصفهانی در پســت های مدیریتی، طاهره چنگيز 
است كه پس از پایان ریاست غالمرضا اصغری به عنوان ریيس دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان منصوب شد. او مرداد ماه سال گذشته در جایگاه 
سرپرست مدیریت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان قرار گرفت و  آبان ماه 
همان سال با حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پس از تایيد 
شــورای عالی انقالب فرهنگی، به عنوان ریيس دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان معرفی شد تا نخستين بانویی در كشور باشد كه سمت ریاست 
دانشگاه را بر اساس حکمی از سوی مقام عالی وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی دریافت كرده است. 
چنگيز در این مدت خود را به عنوان یکی از مدیران موفق استان اصفهان نشان داده  كه عملکرد شفاف او در این 

دانشگاه و در مسائل بهداشت و درمان برای همه مشهود است. 

فریده روشن و شیرین طغیانی

شوراهای اسالمی شهرها یکی از بسترهای مناسب برای ایفای نقش 
مدیریتی زنان در حوزه مدیریت و برنامه ریزی شهری است كه بانوان 
می توانند در جایگاه اعضای شهر برای اداره شهر تاثير گذار واقع شوند. سال 
گذشته به دنبال برگزاری پنجمين دوره انتخابات شورای اسالمی شهر 
برای اولين بار دو بانو توانستند با كسب حداكثر آرا پا به ساختمان شورای 
شهر بگذارند. فریده روشن و شيرین طغيانی از سال گذشته تاكنون نشان 
داده اند كه افزون بر مشاركت در  تصميم گيری ها، دغدغه هایی از جنس 
زنانه نيز دارند كه برخی از اتفاقات صورت گرفته در شهر از همين دغدغه ها 

پرده  برمی دارد.

ناهید تاج الدین
 در كنار دیگر بانوانی 
كــه در پســت های 
مدیریتی اصفهان به 
كار گرفته شــده اند 
نمــی تــوان از كنار 
نام ناهيد تــاج الدین 

گذشــت كه به عنوان نماینده اصفهان در مجلس 
دهم حضور یافته و در جایــگاه تصميم گيری برای 
شهر  قرار گرفته اســت.  تاج الدین در سال جاری 
همراه دیگر نمایندگان اصفهان برای احيای رودخانه 
زاینده رود اقدام به استعفا كرد؛ استعفایی كه البته 
 با تشکيل كارگروه احيای رودخانه زاینده رود  پایان 

یافت. 

فروغ مرتضایی نژاد و مهین شکرانی
 

سال گذشته بود كه قدرت اله نوروزی، شهردار جدید اصفهان تصميم گرفت 
كه از توانمندهایی بانوان در اداره شــهر بهره بگيرد و آنها را هم در اداره شهر 
سهيم گرداند. به دنبال این تصميم فروغ مرتضایی نژاد با حکم شهردار اصفهان 
به سمت مدیرعامل سازمان پارک ها وفضای سبز اصفهان منصوب شد و مهين 
شــکرانی هم این فرصت را پيدا كرد كه به عنوان شهردار منطقه یک، فعاليت 

كند. 
 بررسی عملکرد آنها در این مدت نشان می دهد كه این بانوان به خوبی توانسته 
اند از پس مسئوليت های خطير خود بر آیند به طوری كه با وجود خشکسالی و 

كم آبی فضای سبز، اصفهان تابستان را به خوبی پشت سرگذاشت.

مرضیه فرشاد
مرضيه فرشاد، یکی دیگر از مدیران موفق استان است 
كه سال گذشــته به عنوان مدیر كل بهزیستی استان 
اصفهان انتخاب شد تا بعد از ســعيد صادقی عهده دار 
این مسئوليت شود.  او پيش از انتخاب در این مسئوليت، 
معاون بهزیستی این استان بود و به دليل عملکرد قوی 
در این سمت منصوب شــد. اداره كل بهزیستی یکی 
از مهم ترین و حســاس ترین ادارات در حوزه خدمات 

اجتماعی به شــمار می رود و نوع خدمات و مخاطبين آن باعث شده تا نگاه ویژه ای هم از سوی 
دولت و هم از سوی مردم به آن معطوف شــود و انتخاب مرضيه فرشاد حاكی از توانمندی های 

باالی اوست كه این بانو را تا جایگاه مدیریت پيش برده است.

  گزارشی از بانوانی که در جايگاه تصمیم گیری برای شهرقرار گرفته اند؛       
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  پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله(:
 ملعون است کسی که خانواده اش را وا 

می گذارد.
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

از دیدگاه قرآن در بحث ارائه الگو، یک مسئله، نمود واضح 
پیدا می کند؛ این که زن به عنوان عنصر و الگوی انسان 
ساز، نقش پر رنگ تری از مرد دارد.  وقتی قرآن می خواهد 
نمونه ای  از انســان مومن ارائه دهد، از همسر فرعون و 
مریم  نام می برد و آن گاه که از نمونه کافر و بازی خورده  
شیطان سخن به میان می آورد،  همسر نوح و لوط را مثال 
می زند؛ این مسئله از تاثیر مهم زن در تربیت و پرورش 
نسل نشأت می گیرد که با شیوه درست و غلطش، جامعه 
ای را به سمت صالح یا فساد سوق می دهد. این جاست 
که نقش مادر، نمود پیدا می کند و به جرات می توان گفت 
که مهم ترین نقش نظام آفرینش است چه کسی می تواند 
ادعا کند که فعلی مهم تر از تولد، پرورش و تربیت انسان 
در این عالم متصور اســت؟ بر همین مبناست که رهبر 
کبیر انقالب اسالمی، امام خمینی )ره( زن را کنار قرآن 
به عنوان عنصر انسان ساز نام می برد. لذا قادر متعال هم 
آن گونه که پیامبرانی از جنس مرد،  برای هدایت ابنای 
بشر به سمت صالح و سعادت برگزید، از میان زنان نیز، 
افرادی معرفی کرد که الگوی تمام نمای انســان باشند، 
به گونه ای که مســیر حق و باطل ، از سیره زندگی شان 
شناخته شود. نمونه کامل و متعالی آن دخت نبی گرامی 
اسالم)ص( خانم فاطمه زهرا )س( است؛ بانوی مکرمه ای  
که نه تنها الگوی زنان شیعه است، بلکه در صورت معرفی 
بر اساس شناخت واقعی ، الگوی پایدار و تام تمامی انسان 
ها تا پایان تاریخ بشری خواهد بود؛ اما متاسفانه گام های 
موثری برای   معرفی و شناخت دقیق سیره زندگی فردی 
و اجتماعی به ویژه نحوه مداخالت سیاسی بزرگ بانوی 
اســالم حتی بین زنان شــیعه صورت نگرفته است. زن 
مسلمان نشان داده است که در صورت شناخت صحیح 
می تواند بزرگ ترین تاثیرات را در حرکت جامعه به سمت 
پیشرفت  تعالی و تمدن اســالمی ایفا کند.  متاسفانه در 
جوامع اسالمی  هنوز زنان به جایگاه واقعی خود پی نبرده 
اند و گاه ناخواسته و نا دانســته و بر اثر عدم آگاهی و گاه 
دانســته و بر اثر انحراف جایگاه واقعی شان را گم کرده و 
غالبا سردرگم فعلیت صحیح مانده اند. در حالی که برخی 
زنان با  استفاده از شناخت سیره زندگانی حضرت فاطمه 
زهرا )س(  و حرکت بر اساس  شــناخت الگو با استعانت 
از قوای معنــوی و روحی خدادادی توانســته اند چنان 
تاثیراتی بگذارند که جهــان و جهانیان مبهوت و متحیر 
این عملکرد بمانند. بانو امین، یکی از همین زنان بود که 
خود را تا جایی باال کشید که مردان هم عصرش مبهوت 
علم و دانش عظیم او شده بودند، زنی که توانسته بود علم 
و عرفان را در کنار هم داشــته باشد و شاگردان بسیاری 
که هر کدام منشأ تاثیرات گســترده در جامعه شدند را 
تربیت کند، شاگردانی که بسیاری از آنها نقش عمده ای 
در شکل گیری انقالب اســالمی و بعد ها در دوران دفاع 
مقدس بازی کردند و صبر زینب گونــه ای را از خود به 
نمایش گذاشــته اند که جهان متحیر از این حرکت ها 
شــد. رهبر معظم انقالب در توصیف ایــن زنان فرموده 
اند: »در انقالب اســالمی و در دفاع مقدس، زنانی ظهور 
کردند که مــی توانند تعریف زن و حضور او در ســاخت 
رشد و تهذیب خویش، و در ساخت حفظ خانه ی سالم و 
خانواده متعادل، و در ساحت والیت اجتماعی و جهاد امر 
به معروف و نهی از منکر، و جهاد اجتماعی را جهانی کنند 

و بن بست های بزرگ را در هم بشکنند.«

زنان انسان ساز

سمیه مصور

عکس روز

دوخط کتاب

بایــد، بودن شــان را بفهمی 
اما وقتی نیســتند اول جلوی 
چشــمانت ظاهر می شــوند 
و کم کم تمــام جانت را فرا 
می گیرنــد. بعــد دلــت تنگ 
می شــود که چــرا آن موقع 

حضورش را نفهمیده ای.

»ناتمامی«

زهرا عبدی

نبودن بعضی ها خیلی 
آزاردهنده است

بعضی آدم ها وقتی هستند 
نیستند و وقتی نیستند با تمام 
وجود هستند. وقتی هستند 
آن قــدر حضــور فراگیــر و 
مســحورکننده ای دارند که 
تــو نمی توانــی آن چنــان که 

خبرگزاری شینهوا در چین از آخرین تالش خود برای ارائه اخبار از طریق 
هوش مصنوعی با معرفی »شین شیائومنگ« اولین مجری خبری هوش 
مصنوعی زن پرده برداشت. »شین شــیائومنگ«  اولین بانوی اخبارگوی 
هوش مصنوعی جهان است. این خبرگزاری دولتی اعالم کرد که طی چند 
هفته آینده قصد دارد جدیدترین گوینده خبر هوش مصنوعی مونث خود را 
به نام »شین شیائومنگ« معرفی کند.توسعه شیائومنگ با همکاری شرکت 
موتور جست وجوی چینی موسوم به »سوگو«)Soguo( انجام گرفته است 

و از ماه مارس کار خود را آغاز خواهد کرد.

اولین زن رباتیک گوینده خبر 

اولین سیم کارت نسل پنجم جهان که قابل استفاده در شبکه های مخابراتی 
است، به طور رسمی توسط شرکت امنیت دیجیتال گمالتو طراحی و عرضه 
شد. Gemalto که از شرکت های مشهور ارائه دهنده محصوالت و خدمات 
امنیت دیجیتال است، اعالم کرده که این سیم کارت آماده استفاده توسط 
اپراتورهای مخابراتی اســت و با پروتکل ها و استانداردهای ارتباطی مهمی 
همچون ETSI ۳GPP و SIMalliance ســازگاری دارد. شرکت سازنده 
مدعی است با اســتفاده از سیم کارت های یادشــده نه تنها حریم شخصی 

کاربران حفظ می شود، بلکه داده های آنها نیز کامال محفوظ باقی می ماند.

اولین سیم کارت نسل پنجم جهان رسما عرضه شد

مریخ به طور معمول سیاره ای خشک و خاکی است؛ اما آثار تازه کشف شده روی 
آن نشان می دهد که این سیاره همیشه به این شکل نبوده است.براساس گزارش 
»نیواطلس«، »مارس اکسپرس« ایستگاه فضایی اروپا تصاویری را منتشر کرد 
که آثار به جا مانده از شــبکه های رودخانه ای قدیمی را در سراسر مریخ نشان 
می دهد. در حال حاضر مریخ از هر بیابانی که در زمین وجود دارد، خشــک تر 
است؛ اما دانشمندان معتقدند که این ســیاره حدود ۴ میلیارد سال پیش آب 

داشته و اقیانوسی بزرگ تر از اقیانوس اطلس در شمال آن قرار داشته است.

کشف ردی از رودخانه ها بر سطح مریخ 

 نمایش مستند برگزیده عمار 
برای رزمندگان حشد الشعبی

اکران فیلم های جشــنواره عمار در عــراق، آن هم در خیابــان المتنبی )به 
عنوان قلب فرهنگی بغــداد( یکی از فعالیت های فرهنگــی فرزندان مقاومت 
عراق اســت. به همین منظور، جمعه گذشــته مســتند »بدون مرز عشق ۳« 
به کارگردانی وحید فراهانی به نمایش درآمد کــه روایتگر دالوری های یکی 
 از گروه های مقاومت عراق بــه نام »کتائب سیدالشــهدا« در مبارزه با داعش

 است.
کتائب سیدالشهدا از ســال ۲۰۰۳ با جریان اشغالگری آمریکا مبارزه می کرده 
و پس از سال ۲۰۱۱ نقش موثری در سوریه داشــته و گردان هایی از آن برای 
دفاع از حرم حضرت زینب)س( در آنجا حاضر شدند و پس از حضور داعش در 

عراق به این کشور برگشتند.
»بدون مرز، عشق«، در قسمت ســوم خودش، مبارزه های تن به تن مجاهدان 
عراقی را با نیروهای داعش در آزادسازی بخشی از استان صالح الدین را نشان 
می دهد و برای اولین بار، تصاویری از به  اســارت درآمدن نیروهای داعش را به 
 تصویر می کشــد.محمد الجابری، مســئول جوان بخش فرهنگ و هنر حشد 
الشعبی، این اکران ها را شروع کار می داند و می گوید: با توجه به استقبال خوب 
مخاطبان، کار اکران در هفته های آینده با پوشش تبلیغاتی مناسبی در سطح 

بغداد ادامه پیدا می کند.

 چگونه از دست آدم های عوضی
 خالص شویم؟

»چگونه از دست آدم های عوضی خالص شویم؟« اثر»رابرت آی .ساتن« به ما 
رفتار سازمانی، چگونگی پیشگیری اختالف بین اشخاص،زورگویی در محیط 

کار، روابط بین اشخاص و سوء استفاده روانی را می آموزد.
  حتما در طول زندگی با آدم هایی برخورد داشته اید که به شما احساس بدی 
داده اند؛ باعث شــده اند که احســاس حقارت یا بی ارزشــی کنید و انرژی تان 
را برای انجام دادن کارهای تــان کم کرده یا به کلی دلســردتان کرده اند. اگر 
بدشــانس باشــید هر روز در محیط کار یا دانشــگاه یا خانواده با آدم هایی از 
این دست ســروکار دارید. این جور آدم ها به محیط کار یا درس یا محیط های 
دوستانه محدود نیســتند. حتی در مکان های عمومی، مترو، اتوبوس، هواپیما 
یا حتی پیاده رو هم ممکن است با این آدم ها روبه رو شوید. رابرت ساتن، استاد 
روان شناسی دانشــگاه اســتنفورد، در کتاب چگونه از دست آدم های عوضی 
خالص شویم؟ انواع مشکالتی را که آدم های عوضی برایمان به وجود می آورند 
از هم جدا می کند، مثال های واقعــی زیادی می زند و راه های مختلف خالصی 
از دست این آدم ها را پیشنهاد می کند؛ از مواجه نشدن با آن ها گرفته تا مقابله 

به مثل با آن ها. 

زرویی نصرآباد، بدون شک از مفاخر 
فرهنگ وادب ایران به شمار می آید

مراســم نکوداشــت مرحوم ابوالفضل زرویی نصرآباد با عنوان 
»حکایت آن سرو بلند« عصر یکشنبه در تاالر فردوسی دانشکده 
ادبیات دانشگاه تهران برگزار شــد. اجرای این برنامه بر عهده 
سعید بیابانکی بود که در بخش دیگر از سیدمهدی شجاعی مدیر 
انتشارات کتاب نیســتان دعوت کرد تا پیرامون مرحوم زرویی 
سخن بگوید.سیدمهدی شــجاعی در این مراسم اظهار داشت: 

احساس می کنم قدر ابوالفضل زرویی نا شناخته مانده است.
دراین مراسم دو یادداشتی که برای ایشان نوشته ام وایشان نیز 
پاسخ داده است، می خوانم. یکی از نشانه های این یادداشت ها 
این اســت که منزلت را در زمان حیات برای ایشان قائل بودم.

شجاعی پس از این یادداشت دلنوشته ای که پس از فوت مرحوم 
ابوالفضل زرویی نوشــته بود خواند.»ابوالفضل زرویی نصر آباد 
بدون شک از مفاخر فرهنگ و ادب ایران به شمار می رود. چه این 
ارزش و منزل شناخته ارج نهاده شود و چه نشود. اگر این جایگاه 
و منزلت شناخته و ارج و پاس آن داشته شود بر ارزش وجودی 
او چیزی نمی افزاید.آنکه دیر زیر آوار مصیبت و زندان عسرت 
عاشقانه ترین غزل ها را می سرود چه محشری به پا می کرد اگر 

آزاد و رها و فارغ بود... «

کتاب

دیدگاهخبر آخر

طبیعت زیبای 
روستای »سرآب 
ننیز« در کهگیلویه 

و بویراحمد

روستای سرآب ننیز در 
دهستان امامزاده جعفر 
و در 10کیلومتری شرق 
شهر گچساران با چشم 
انداز های طبیعی زیبا و 
رویایی آماده استقبال از 
مسافران و گردشگران 

است.

 رییس  کمیسیون کشــاورزی،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان  
در گفت وگو با روزنامه زایندرود  طرح » اصفهان شهر آب پایه«  را از دیگر 
فعالیت های این کمیسیون پیرامون مسئله آب دانست و گفت: با توجه به 
تشدید مشکالت توزیع آب شــرب ، آلودگی های محیط زیستی و برخی 
معضالت اجتماعی در کالن شــهرها این کمیســیون در تیرماه سال 96  

راهکاری را تحت عنوان» شهر آب پایه « ارائه کرد .
دکتر حمیدرضا قلمکاری، افزود : این راه حل در واقع رویکردی جدید در 
مدیریت و عرضه آب شهری اســت که تحقق آن از یک سو باعث کاهش 
آلودگی های محیط زیستی ، کاهش تبعات رشد جمعیت و شهر نشینی و 
سازگاری با تغییرات اقلیمی می شود و از سوی دیگر دسترسی به آب سالم، 
محافظت از ســالمت همگانی، تامین امنیت عمومی، سالمت محیطی، 

زیبایی شهری و ... را برای شهروندان تضمین می کند.  
وی ادامه داد : در واقع  چنین شــهری بر پایه شناســایی طبیعت شهر، 
تاریخچه  توســعه ، روند تغییرات، در نظر گرفتن شهر در مقیاس حوضه 
آبریز، درک ماهیت حوضه آبریز شــهر ، توجه به شــهروندان و ...تحقق 

می یابد و تغییرات اساسی را در زیرساخت 
ها ، مدیریت بخش آب،قانــون گذاری، 

سیاست گذاری و اجرا ایجاد می کند. 
قلمکاری گفــت : برنامه ریــزی آمایش 
سرزمین در ســطح حوضه آبخیز، برنامه 
ریــزی و مدیریت به منظــور حفاظت و 
بازیافت آب، طراحی شــهری منطبق با 
خرده اقلیم ها،ایجاد ظرفیت اجتماعی- 

فنی مقابله با شوک ها و قانون گذاری برای طراحی  شهر از دیگر بخش های 
» شهر آب پایه « است.

حمیدرضا قلمکاری در تشریح فعالیت های  این کمیسیون در این راستا 
اظهار داشت : کمیسیون کشــاورزی ،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی 
اصفهان  در این راستا نشستی تحت عنوان »نشست هم اندیشی شهر آب 
پایه « را با حضور مدیر ستاد مدیریت بحران استان ، مشاور استاندار وقت 
در امور آب، تشکل های زیست محیطی ، کارشناسان بخش آب اداره کل 
آب و فاضالب ، کارشناسان شرکت آب منطقه ای و نمایندگان شهرداری 
کالن شهر اصفهان برگزار و جزئیات بیشــتری از این  طرح را ارائه کرده و 

آمادگی خود برای کمک به اجرای آن را اعالم کرد. 
 قلمکاری، مهم ترین موانع رســیدن به شــهر آب پایــه را  کمبود منابع 
)دانش،مهارت(، نبود همکاری درون سازمانی و منطقه ای، شفاف نبودن 
ماموریت دستگاه ها،هم سو نبودن منافع، فقدان اراده سیاسی و عمومی، 
نبود چشــم انداز و راهبرد روشن، وابستگی به مســیر و مقاومت افراد و 
سازمان ها دانست و افزود :  کمیسیون کشاورزی ، آب و محیط زیست اتاق 
بازرگانی اصفهان طی جلساتی متعدد با مسئولین مرتبط  رفع این چالش 
ها را دنبال کرد تا در مسیر تبدیل شدن شهرگنبدهای فیروزه ای به شهر 

آب پایه گام بردارد .
وی گفت : بدون شک ایجاد و پشــتیبانی شــهر آب پایه مستلزم تغییر 
نگرش افراد، تغییر رفتار و تحول درحکمرانی آب اســت که کمیســیون 
کشاورزی،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی به عنوان یک نهاد مشورتی در 
طول چهارسال گذشته تمام توان خود را  در این زمینه به کار بست؛ اما با 
این وجود تکمیل و پیگیری طرح اصفهان؛ شهر آب پایه نیازمند هم افزایی 
و تعامل بیشتر بخش های مختلف و دستگاه های اجرایی است که باید در 

دوره بعدی اتاق بازرگانی اصفهان مورد پیگیری قرار گیرد. 
اثبات حقوق کشــاورزان اصفهان در گزارش کمیســیون 

کشاورزی اتاق  بازرگانی اصفهان 
 رییس کمیسیون کشاورزی ،آب و محیط زیست دوره هشتم اتاق بازرگانی 
اصفهان،  اثبات حقوق کشاورزان را یکی دیگر از  اقدامات انجام شده  این 
کمیسیون در حوزه آب دانست و افزود: این گزارش تحت عنوان »حقوق 
اشخاص بر آب های سطحی و زیرزمینی پس از ملی شدن آب ها از منظر 
قوانین و فقه اســالمی« به شــبهاتی که در مورد حقابه ها مطرح می شد 

پاسخی در خور داد . 
وی افزود : نظر به اینکــه آب مهم ترین 
عامل برای تولید محصوالت کشاورزی 
و  تحقق امنیت غذایی است،  کمیسیون 
کشــاورزی ،آب و محیط زیســت اتاق 
بازرگانی اصفهان در این زمینه وارد شد 
و کوشــید تا با ارائه این گزارش و جمع 
 آوری قوانین و اصول فقهی به شبهات و

 سیاه نمایی هایی که پیوسته در خصوص حقابه های حوضه آبریز  زاینده 
رود مطرح می شود پاسخ دهد و در راستای شفافیت گام بردارد . 

حمیدرضا قلمکاری گفت : این پژوهش با اشــاره کوتاه به مشکالت فنی 
کمبود آب زاینده رود، به چالش های حقوقی و پیشینه  تملک آب در این 
حوضه می پردازد و به نوعی در مقام پاسخگویی به کسانی بر می آید که آب 
زاینده رود را از  انفال دانسته و دولت را مجاز می دانند تا براساس تشخیص 

خود با آن برخورد کند.
 رییس کمیسیون کشــاورزی ،آب ومحیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان 
در پایان تصریح کرد: پژوهش انجام شده ابعاد حقوقی مالکیت آب در این 
حوضه و تاثیری که مسائل ناشی از آن بر عدالت در فرآیند توسعه، مالکیت 
اشــخاص، نظم عمومی و حق دسترسی بشــر به آب دارد را مورد تحلیل 
قرار می دهد و  با اســتناد به جنبه های حقوق بشری آب، قوانین داخلی، 
منابع فقهی و تعریف مالکیت عمومی و دولتی و تبیین جایگاه طومار شیخ 
 بهایی، مدیریت بر کل آب را حق دولت به حساب می آورد، اما مالکیت آب 
زاینده رود طبیعی و آب الحاقی تونل اول کوهرنگ را بخشی از آب رودخانه 
متعلق به حقابه داران و سهم بران دانســته و آن را از دایره انفال یا اموال 

دولتی خارج  می کند.

دکتر حمیدرضا قلمکاری، رییس  کمیسیون کشاورزی،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان:

شهر گنبدهای فیروزه ای باید شهر آب پایه  باشد
حقوق کشاورزان بر آب های سطحی را اثبات کردیم
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