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فرصت چوبی صادرات

 با وجود باال بودن تولیدات در استان اصفهان؛ اما برند شاخصی از صنعت مبل اصفهان در کشور مطرح نیست و این نشان دهنده ضعف 
تبلیغات و اطالع رسانی در این صنعت است

  در راستای توسعه و رونق گردشگری  صورت می گیرد

سفر ارزان در سبد فرهنگی اصفهانی ها
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دیدار استاندار المثنی عراق با استاندار اصفهان
استاندار المثنی عراق به همراه هیئتی با عباس رضایی، استاندار اصفهان دیدار و گفتگو کرد.

عکس خبر

در آستانه ماه محرم حواسمان 
به حرمت این ماه باشد

بدعت هــا آنقدر زیــاد و متنوع شــده که حاال 
چندســالی می شــود پلیس هم به میان ماجرا 
آمده و هرســاله قبل از آغاز ماه عزای ســید و 
ساالر شهیدان، توصیه ها و البته هشدارهایی را 
مطرح می کند. امســال هم سطح این هشدارها 
و توصیه ها متنوع و گســترده بوده است! از سد 
معبر و شعار نویسی غیر متعارف و گل آلود کردن 
خودرو گرفته تا زنجیرزنی بانوان در هیئت های 
مذهبی. نصب تمثال ائمه در هیئت ها هم یکی 
دیگر از ممنوعیت هایی اســت که پلیس به آن 

اشاره کرده است.
یکی از موارد مثبتی که پلیس غالبا در رابطه با 
این ماه به آن اشاره می کند، کاهش آسیب های 
اجتماعی در حوزه های مختلف است که نشان 
می دهد اگر فرهنگ محرم و عاشورا را در طول 
سال برای خود و جامعه مان، پیاده کنیم تاثیرات 
مثبتی شاهد خواهیم بود و البته کاش همزمان 
با فرارسیدن ماه محرم و شورحسینی، حواس مان 
به فرهنگ عاشورایی هم باشد و تنها به »حسین، 
حسین« گفتن در هیئت ها اکتفا نکنیم.پلیس 
می گوید نصب داربســت در معابــر عمومی که 
باعث اخالل در تردد و رفت و آمد شــهروندان 
شــود، ممنوع اســت. این کار تعرض به حقوق 
دیگران تلقی می شود. گل مالی کردن خودروها 
هم چندسالی است  رواج پیدا کرده که این اقدام 
هم از نظر پلیس ممنوع است و توقیف خودرو را 
می تواند به همراه داشته باشد.نوشتن شعارهای 
ســخیف روی خودروها و تداخل زن و مرد در 
مراســم عزاداری و قمه زنی هم ممنوع اســت. 
منظور از شعارنویسی، شعارهای نامتعارف بوده 
و البته شعارهایی که شیشه خودرو را پوشانده 
و مانع مشــاهده داخل خودرو شود.بهتر است 
هیئت ها رعایت حال همســایگان را بکنند و از 
پخش صدای مداحان در معابر عمومی آن هم در 

ساعات پایانی شب خودداری کنند.
عزاداران به ویژه خانم هایی که مجلس عزای امام 
حسین را با پارتی )!( اشتباه می گیرند و با سر و 
وضع و پوششی نامناسب به هیئت ها می روند هم 
ممکن است با برخورد پلیس مواجه شوند. یکی 
دوسالی است که متاسفانه شاهد بدعتی عجیب 
در این زمینه هم هستیم و بعضا شاهدیم که در 
ایام محرم برخی آرایشگاه ها، آرایش ویژه محرم 
انجام می دهند! پسرانی که موهایشان را تراشیده 
و روی آن »یاحسین« و »یا ابوالفضل« طراحی 
کرده اند و دخترانی که بــا آرایش و لباس های 
ویژه ماه محرم به تماشای هیئت های عزاداری 
در خیابان هــا آمده اند! آنها حتی برای بســتن 
شــال و چفیه ویژه محرم هم برنامه دارند! مو و 
صورت هایشان را با آرایش های ویژه ماه محرم 
می آرایند و در برخی آرایشگاه ها هم مدل بستن 
شال و روسری در این ایام آموزش داده می شود!

در مجموع ما امروز شاهد دگرگونی های مختلفی 
در آیین ها و مراسم محرم هستیم. سال هاست 
به اشــکال مختلف تغییراتــی را در این حوزه 
می بینیم. مثال در ســال های انقالب که شاهد 
تحول فراوانی در آیین ها و مراسم محرم بودیم، 
این مراسم سیاسی شــد و خیلی از آن اشکال 

رفتاری تغییر کرد؛ هم فرم و هم محتوا.
اگرچه آن اصل عــزاداری برای امام حســین 
)ع( باقی ماند ولی فرم و محتــوا تغییر کرد. در 
سال های گذشته هم شاهد تغییراتی دراین باره 
بوده ایم؛ مثال در سال های خیلی دور، روحانیون 
و علمایی که نزد مردم اعتبار باالیی داشــتند، 
نبض محرم در اختیارشــان بود؛ امــا بعد از آن 
دیدیم که مداحان اهمیت پیدا کرده و تغییراتی 
را هم در محتوا و هم فرم ایام ایجاد کردند. این 
تغییــرات در نوع برخورد با مراســم ایام محرم 
شاید مصداق شعر »هر کســی از ظن خود شد 
یار من« باشــد. امتی که در یک عنصر مشترک 
به نام محرم با هم شریک می شوند ولی ممکن 
است نمادها و علم های خودشان را حمل کنند یا 
بهره برداری های دسته ای و سیاسی خود را در 

این مراسم دنبال کنند.
ولی درنهایت یادمان نرود ایــن »محرم و صفر 
است که اسالم را زنده نگه داشته است« و با هر 
اعتقاد و سبک و سلیقه ای که داریم، بهتر است 
حواس مان به حرمت این ایام باشد و در کنار شور 

حسین، شعور حسینی هم داشته باشیم.

سایه مشکات

سرمقاله

 تا جان در بدن داریم
 به مردم خدمت می کنیم

ذوب آهن در آینده ای نزدیک 
برداشت آب از زاینده رود را به 

صفر می رساند
ذوب آهن اصفهان دارای بزرگ ترین جنگل مصنوعی 
در خاورمیانه است که وســعت آن 16500 هکتار 
یعنی 84 برابر استانداردهای زیست محیطی است.  
سرپرست مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست 

ذوب آهن اصفهان گفت: در ذوب آهن...

 سپاهان بهتر از سال گذشته 
شده است

قلعه نویی:استاندار اصفهان:
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گالری نگرش
پروژه  نمایش تک اثر: مگان لورن

8 الی 20 شهریور

روز خرید آنالین؛
میدونستین اگه همه ما عادت کنیم 
به خرید آنالین، لکی از قیمت 
ها کم میشه و دیگه از این حجم 

رفت و آمدها و ترافیک شهری 
خبری نیست؟

روسی   
کارگردان:امیرحسین ثقفی

پردیس ساحل/ پردیس چهارباغ
سینما سیتی سنتر

گالری اکنون
آدم ها | گربه ها | کالغ ها

8 الی ۱۳ شهریور

 نماینده ولی فقیه در سپاه پیش از ظهر پنجشنبه در گردهمایی 
طالیه داران تبلیغ که در مسجد جامع اصفهان برگزار شد، اظهار 
داشــت: به ماه عزای سید و ساالر شــهیدان حضرت اباعبدا...

الحســین)ع( نزدیک می شــویم؛ ایامی که برترین زمان برای 
کسب معرفت نسبت به دین اسالم و ائمه اطهار است و باید از 
آن بهره کافی را برای آموزش دالیل قیام عاشورای حسینی به 
جامعه ببریم. حجت االسالم عبدا... حاجی صادقی با بیان اینکه 
عاشورای امام حســین )ع( تا پایان دنیا الگویی برای آزادگان 
جهان اســت، تاکید کرد: قیام عاشــورا هر روز و در هر زمان 
موجب زنده نگه داشتن دین اســالم خواهد بود و در این میان 
ما وظیفه داریم که در کنار عزاداری، فرهنگ حسینی را نیز در 
جامعه اســالمی نهادینه کنیم و برای رسیدن به این هدف در 

این ایام باید برنامه داشته باشیم.
نماینده ولی فقیه در ســپاه پاســداران انقالب اسالمی با بیان 
اینکه در جبهه امام حســین )ع( و به عبارتــی در جبهه باقی 
ماندن در دنیای امروز نیز بســیار اهمیت دارد، ابراز داشــت: 
گرایش به انجام تکلیف یا مصلحــت و انتخاب در میان این دو 
است که در مسیر راه حق و با امام حسین )ع( بودن و تبری از 

جبهه باطل را مشخص می کند.

وی در ادامه به چهار روز مهم و سرنوشت ســاز در تاریخ اسالم 
اشاره کرد و بیان داشت: روز بعثت، غدیر خم، عاشورا و ظهور 
از جمله روزهای سرنوشت ساز در سرنوشت دین و عیان شدن 

جبهه حق و باطل بوده و خواهد بود.
حجت االسالم حاجی صادقی در ادامه صحبت های خود با بیان 
اینکه تبلیغ دین حق ضــرورت دارد و پیامبر اکرم )ص( و ائمه 
اطهار نخستین سخنگو و مبلغ دین بوده اند، تاکید کرد: فلسفه 
تربیت روحانیت نیز تبلیغ دین مبین اسالم و دفاع از دین الهی 
در برهه های مختلف زمان است. وی با اشــاره به اینکه در امر 
احیای دین تقیه معنایی ندارد، تصریح کرد: عاشورا نیز تجلی 
دفاع از دین اســت همان گونه که امام حسین )ع( فرمودند که 
»برای احیای دین جدم قیام کــردم«؛ روحانیت نیز در دنیای 
امروز وظیفه دارد با تأســی بــه امام شــیعیان از دین خدا به 

شیوه های مختلف و در سنگرهای گوناگون دفاع کند.
نماینده ولی فقیه در ســپاه پاســداران انقالب اسالمی اظهار 
داشــت: انقالب اســالمی ایران نیز با هدف احیــای دین در 
بدنــه جامعــه و تشــکیل حکومت اســالمی برقرار شــد و 
 الگویی بــرای همه مســلمانان در مبارزه با اســتکبار جهانی

 است.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی:

عاشورا، روزتجلی دفاع از دین است

سهم آموزش و پرورش از 30 به 7 درصد بودجه رسیده است
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسالمی گفت: اوایل انقالب 30 درصد بودجه کل کشور به آموزش و پرورش اختصاص 
داشت؛ اما طی سال های متمادی به هفت درصد کاهش یافت. علی بختیار اظهارکرد: با وجود شرایط سخت اقتصادی و کمبود بودجه در 
حوزه تعلیم وتربیت با یک مدیریت جهادی و همراهی مردم وکمک خیران کارها با قوت بیشتری نسبت به گذشته انجام می شود. وی 

تصریح کرد: حوزه تعلیم و تربیت از لحاظ کمیت و کیفیت طی چهل سال گذشته دچار چالش...

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار:
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 برگزاری برنامه های ایام محرم با محوریت گام دوم انقالب
مسئول تشکل های دینی سازمان تبلیغات اسالمی استان اصفهان گفت: بیشــتر موضوع بحث ایام محرم تبلیغی در مورد بیانیه گام دوم 
انقالب با زیر مجموعه خانواده خواهد بود. حجت االسالم حسن بابایی، مسئول تشکل های دینی سازمان تبلیغات اسالمی استان اصفهان با 

اشاره به برنامه های ویژه ایام محرم اظهار داشت: حدود یک هفته ای است که دوره های آموزشی...

مسئول تشکل های دینی سازمان تبلیغات اسالمی استان خبر داد:

7

۱73۴ پروژه در استان اصفهان افتتاح می شود
معاون عمرانی استانداری اصفهان گفت: یک هزار و ۷34 پروژه با اعتبار ۲ هزار ۹50 میلیارد تومان در سطح استان افتتاح می شود. حجت ا...

غالمی اظهار داشت: طی یک سال گذشــته یک هزار و ۷34 پروژه با اعتبار ۲ هزار ۹50 میلیارد تومان در سطح استان آماده بهره برداری 
شده که در هفته دولت افتتاح می شود....

معاون عمرانی استانداری:

3

روزنامه زاینده رود در راستای عمل به مسئولیت 
اجتماعی خود  و در حمایت از کودکان مبتالبه 
سرطان، این موقعیت تبلیغاتی را به صورت 

رایگان در اختیار محک قرار داده است.

عکس: ایمنا
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در حالیکه بوریس جانســون باالخره وعده خود را 
برای خروج بدون توافق از برجام به کمک ملکه و با 
تعلیق پارلمان عملی کرد، انتقادهای جدی نسبت 
به همراهی ملکــه بــا وی و دور زدن پارلمان این 
کشور مطرح شده است. بخش بزرگی از رسانه های 
انگلیس گفته اند تعلیق پارلمان انگلســتان و خفه 
کردن صدای مخالفــان و منتقدین برگزیت، یک 
رفتار دیکتاتوری توسط ملکه انگلستان و شکست 
بزرگ در احترام به دموکراســی برای این کشــور 
است. کارشناسان مدعی هســتند این اقدام یکی 
از غیر دموکراتیک ترین سیاســت ها در صد سال 
 اخیر در این کشــور بوده اســت به نظر می رســد 
بن بستی که پیش روی جانسون قرار داشته است 
تنها با نوعی اعمال قدرت و دیکتاتوری حل و فصل 

می شده است.
چرا پارلمان انگلیس تعلیق شد؟

»بوریس جانســون« که کمتر از یــک ماه پیش 
با شــعار »اجرای بی کــم و کاســت« برگزیت به 
ســاختمان نخســت وزیری در خیابان داونینگ 
لندن راه یافت، دولت پیشــین انگلیس به رهبری 
»ترزا می« را به اهمال و بــی ارادگی برای اجرای 
برگزیت متهم می کند و توافق لندن و بروکســل 
را برای اجرای برگزیت زیر سوال می برد. جانسون 
همچنین براســاس همین اســتدالل در پارلمان 
انگلیس نمایندگان این کشــور را بــه دادن رأی 
منفی به توافق »لندن-بروکســل« ترغیب کرد تا 
از اجرای برگزیت در موعد مقــرر که قرار بود پنج 
ماه پیش باشــد، جلوگیری کند و همین بن بست 
در دولت پیشــین نیز در نهایت به ســقوط دولت 
ترزا می انجامید. جانسون اکنون برخالف رویکرد 
بینابینی دولت پیشــین، هیچ ابایی ندارد از اینکه 
به صراحت اعالم کنــد چه با توافــق و چه بدون 
توافق در ماه اکتبر- یعنی کمتر از دو ماه دیگر- از 
اتحادیه اروپا خارج خواهد شد، اما شمار مخالفان 
این تصمیم جنجالــی جانســون در پارلمان کم 
نیست و بســیاری از نمایندگان پارلمان انگلیس 
به دلیل نگرانی از اقدام احتمالی و ناگهانی نخست 
وزیر در خروج بدون توافــق از اروپا، تصویب طرح 
الزام دولت به توافق را طی چند روز گذشــته برای 
جلوگیری از خروج بی توافق از اتحادیه اروپا دنبال 
کرده اند. با این حال نخست وزیر انگلیس در اقدامی 

پیش دستانه درخواست تعلیق پارلمان را به ملکه 
این کشور ارائه داد و در نهایت ملکه نیز که قدرت 
عدم تایید و یا رد توصیه نخســت وزیر را ندارد، با 
تایید درخواست جانسون عمال تعلیق پارلمان این 
کشور از حدود دو هفته دیگر و برای مدت یک ماه 

را تایید کرد.
ملکه در سیبل انتقادات

یکی از بزرگ ترین ســواالت در نزد افکار عمومی 
دنیا این اســت که چرا ملکه با این اقدام جانسون 
مخالفت نکرد آن هم در کشــوری که چندین قرن 
مدعی دموکراســی و احترام به نظرات نمایندگان 
مردم است در این مورد باید توجه داشت از آن جا 
که ملکه انگلیس مقامی به طور کامل تشــریفاتی 
به شــمار می رود و حق دخالت در امور سیاســی 
را ندارد، لذا درخواســت جانســون بــرای تعلیق 
پارلمان نمی توانســت با مخالفت ملکه روبرو شود 
و حداکثر کار الیزابت پس از درخواســت نخست 
وزیر می توانست عدم پاسخ به این درخواست و یا به 
تعویق انداختن پاسخ به این درخواست به روزهای 
آینده و نامعلوم باشــد، اما ملکه در نهایت ملزم به 

تایید درخواست نخست وزیر است و در این شرایط 
نیز به نظر می رسد الیزابت بدون آنکه پاسخ نخست 
وزیر را به روزهای دیگری موکول کند، خیلی فوری 
به آن پاســخ داده و بدون اختیار برای مخالفت و 
یا رد آن، این درخواســت را تاییــد کرده و امضای 
تشــریفاتی خود را در پای آن انداخته اســت. این 
مساله انتقادات به ملکه را افزایش داده است چرا که 
افکار عمومی انتظار داشت حداقل زمانی برای تایید 
این درخواست معین می شد به همین دلیل در کنار 
تمام مخالفت ها در مورد این اقدام تیغ انتقادات از 
سوی همه اقشار و به خصوص نمایندگان پارلمان 
متوجه ملکه و خانواده ســلطنتی شده است. ملکه 
و همراهی او با جانسون نقش کلیدی در این اقدام 
شبه کودتا داشته است؛ همین مساله موجب شده تا 
برخی از نمایندگان پارلمان ملکه را تهدید به پایان 
نظام ســلطنتی در انگلیس کنند »کیت اوسامور« 
نماینده منطقه »ادمونتــون« در پارلمان انگلیس 
با انتشــار توییتی، به ملکه هشدار داد که همراهی 
با این »کودتا« ممکن است به برچیده شدن نظام 
سلطنتی منجر شود. وی پس از اعالم تصمیم دربار 

ســلطنتی برای تعلیق فعالیت پارلمان، با کنایه به 
شعار معروف »خداوند ملکه را حفظ کند«، نوشت: 

»ملکه ما را حفظ نکرد.«
لندن آبستن حوادث سیاسی

در این میان با توجه به چالش فعلی در روند اجرای 
برگزیت و همچنین تداوم بن بست به دلیل تعطیلی 
اجباری پارلمان از ســوی نخســت وزیر، بسیاری 
پیش بینی می کنند کــه احتمال رأی عدم اعتماد 
به بوریس جانســون در روزهای آتی بســیار زیاد 
اســت و در این صورت ممکن است دولت بوریس 
جانسون خیلی زود و کمتر از دو ماه پس از ورود به 
ساختمان نخست وزیری مجبور به ترک آن مکان 
شود. همچنین برخی دیگر نیز از احتمال برگزاری 
انتخابات زودهنگام ســخن گفته و این راه را تنها 
مسیر باقی مانده در بن بست برگزیت می دانند که 
در این صورت با برگزاری انتخابات پارلمانی جدید 
در انگلیس، موقعیت حزب محافظه کار این کشور 
بیش از پیــش متزلزل خواهد شــد و این احتمال 
وجود دارد که دولت آتــی در لندن دولتی از حزب 

کارگر باشد. 

توافق روسیه و هند برای فروش 
سامانه موشکی اس ۴۰۰

یک مقام ســازمان فــدرال همکاری های فنی - 
نظامی روسیه اعالم کرد: روسیه و هند در خصوص 
مبلغ پیش پرداخت قرارداد فروش سامانه پدافند 
موشکی اس ۴۰۰ توافق کردند. این مقام در حاشیه 
نمایشگاه بین المللی هوافضای ماکس-۲۰۱۹ در 
شهر ژوکوفسکی در حومه مســکو به ریانووستی 
گفت: روسیه و هند مســاله پیش پرداخت برای 
قرارداد تسلیحات اس ۴۰۰ را حل و فصل کردند 
اما به دالیلی نمی توانیــم جزییات فنی این توافق 
را اعالم کنیم. پیش تر روســیه اعالم کرده بود که 
اگر مبلغ پیش پرداخت تا پایان امسال به روسیه 
پرداخت شود، تحویل مجموعه اس ۴۰۰ به هند 
از سال ۲۰۲۰ آغاز می شــود و تا آخر سال ۲۰۲۵ 
به پایان خواهد رسید. هند و روســیه در یکی از 
بزرگ تریــن قراردادهای نظامی خود در ســال 
۲۰۱۷، قرارداد خرید پنج ســامانه موشکی اس 
۴۰۰ به ارزش ۵.۲ میلیارد دالر امضا کردند. روسیه 
اعالم کرده اســت که با وجود تهدیدهای آمریکا، 
مسکو تا سال ۲۰۲۳ این سامانه موشکی را به هند 

تحویل خواهد داد.

انصارا... به فرودگاه أبها عربستان 
موشک کروز شلیک کرد

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعالم کرد، یگان 
موشکی انصارا... یک موشــک کروز مدل قدس 
۱ هدایت شونده را به ســوی فرودگاه بین المللی 
أبها در عربســتان شــلیک کرد. یحیی ســریع، 
ســخنگوی نیروهای مســلح یمن توییت کرد، 
در این عملیات موشــک قدس ۱ مرکز عملیات 
نظامی و آشــیانه های جنگنده هــا در فرودگاه 
را با دقت باالیــی هدف قرار داد. یحیی ســریع 
افزود: عملیات موشک قدس ۱ موجب تعطیلی 
پروازها در فرودگاه أبها شــد. سخنگوی انصارا...

پیش تر در فیسبوک تاکید کرده بود که انصارا... 
بمباران فرودگاه ها و پایگاه های هوایی عربستان 
با موشک های بالستیک و یا پهپادهای حامل مواد 
منفجره را با هدف تعطیلی پروازها ادامه می دهد.

اعالم آمادگی »عباس« برای 
مذاکره با تل آویو

رییس تشکیالت خودگردان فلسطین در دیدار 
با صدراعظــم آلمان بار دیگر اعــالم کرد، آماده 
نشستن بر سر میز مذاکراه با رژیم صهیونیستی 
است. بر اساس گزارش وبگاه »النشره«، محمود 
عباس در ایــن دیدار بار دیگر بــر آمادگی برای 
نشستن بر ســر میز مذاکره با رژیم صهیونیستی 
بر اســاس راهکار دو دولتی تاکیــد کرد و گفت: 
بر التزام خــود به قانون بین الملــل برای تحقق 
صلح بر اســاس راهکار دو دولتــی و در مرزهای 
۱۹6۷ تاکیــد می کنیم. وی ادامه داد: ســنگ 
اندازی های اســراییل ما را بن بســت رســاند 
و پیامدهــای خطرناک خواهد داشــت. عباس 
همچنین خواســتار تعیین میانجــی دیگری به 

جز آمریکا برای نظارت بر مذاکرات سازش شد .

آغاز به کار ائتالف آمریکا در 
خلیج فارس با حضور ۳ کشور

پایگاه خبری »میدل ایســت آی« از آغاز به کار 
ائتالف دریایی آمریــکا در خلیج فارس خبر داد. 
تالش های آمریکا برای جلــب جامعه جهانی به 
حمایت از این ائتالف ناکام مانده و تاکنون تنها ۳ 
کشور استرالیا، انگلیس و بحرین به آن پیوسته اند. 
همزمان، مارک اســپر وزیر دفاع آمریکا مدعی 
است حضور این کشــور و متحدانش در منطقه، 
فعالیت های ایران را تحت الشــعاع قرار داده و از 
انجام اقدامات بیشتر توسط این کشور جلوگیری 
کرده است! وی در ادامه مدعی شد: نمی توانم با 
اطمینان بگویم که بحران تمام شده اما )اوضاع( 
تاحاال خــوب پیش رفتــه و امیدواریم به همین 

منوال پیش برود. 

روزهای سیاه دموکراسی انگلیسی

توافق ایران و مالزی با 
تشکیل کمیته عالی روابط 

دوجانبه
ظریف پس از دیــدار با ماهاتیــر محمد در 
مالزی گفت: هــم در زمینه مســائل جهان 
اسالم صحبت کردیم و هم درباره تحریم ها و 
اقدامات خالف قانون آمریکا و همینطور درباره 
اقدامات و کارهایی که قرار است به شکل دو 
جانبه میان دو کشــور صورت بگیرد گفتگو 
کردیم. وی گفت از جمله این اقدامات توافق با 
تشکیل کمیته عالی روابط دوجانبه در سطح 
وزاری خارجه بود که پیش از سفر نخست وزیر 
مالزی به تهران تشکیل خواهد شد، تا در همه 
زمینه ها گفتگو انجام شــود و مقدمات سفر 

ماهاتیر محمد به ایران فراهم شود.

پیشنهاد چین و روسیه برای 
فروش جنگنده به ایران

مدیرعامل ســازمان صنایع هوایی نیروهای 
مســلح درباره موضوع خرید جنگنده پس از 
پایان تحریم های تســلیحاتی با بیان اینکه 
روس هــا و چینی هــا پیشــنهاداتی را به ما 
داده اند، گفــت: کشــورهای مختلفی به ما 
پیشنهاد می دهند و درباره آن بحث و مذاکره 
هم صورت می گیرد، امــا همه اینها منوط به 
آن است که پایان این تحریم فرا برسد. وی در 
پاسخ به سوال دیگری پیرامون همکاری های 
مشــترک در حوزه صنعت هوایی بین ایران 
و ســایر کشــورها، تصریح کرد: ما به دنبال 
همکاری مشترک به عنوان یک راه حل بسیار 
خوب هستیم و نه تنها در اینجا بلکه در ایران 
هم با برخی کشورها در حال صحبت هستیم. 
در حوزه ساخت هواپیما می خواهیم با یکی از 
کشورهای دوســت در زمینه تولید مشترک 

هواپیمای آموزشی کار کنیم.

نامه کمیسیون آموزش به 
دیوان محاسبات درباره 

حسین فریدون
عضو کمیسیون آموزش مجلس از ارسال نامه 
این کمیسیون درباره مدرک تحصیلی »حسین 
فریدون« بــرادر رییس جمهور به ســازمان 
بازرســی کل کشــور و دیوان محاسبات خبر 
داد. ســیدجواد ابطحی، گفت: درباره آخرین 
وضعیت پرونده تحصیلی و دانشگاهی حسین 
فریدون برادر رییس جمهور گفت: اخیرا کمیته 
بررســی کننده این پرونده کــه زیرمجموعه 
کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس است 
مکاتبه ای را با ســازمان بازرسی کل کشور و 
دیوان محاســبات انجام داده و منتظر پاسخ 
آنها به نامه این کمیسیون هستیم تا اقدامات 
دیگرمان انجام شــود. وی افزود: برخی اسناد 
جدید از تخلف حســین فریدون به دست ما 
رسیده که در آینده ای نزدیک و پس از دریافت 
پاسخ ســازمان بازرســی و دیوان محاسبات 
اقدامات جدید را در این باره آغاز خواهیم کرد.

نماینده سازمان ملل در امور 
سوریه به ایران می آید

نماینده ســازمان ملل متحد در امور سوریه 
پنجشنبه اعالم کرد بعد از سفر به واشنگتن 
به ایران خواهد آمد. او که در جلســه شورای 
امنیت ســازمان ملل متحد صحبت می کرد 
گفت: »برای انجــام برخــی رایزنی ها طی 
روزهای آینده در همین هفته به واشــنگتن 
می روم.« پدرســون گفت: »من کماکان از 
ایاالت متحده آمریکا و فدراســیون روسیه 
می خواهم گفت وگوهای مستقیم خودشان 
را ادامه داده و تالش هایی که در جریان سال 

جاری انجام داده اند را مستحکم کنند.« 

محمدجواد ظریف؛
وزیر امور خارجه کشورمان:

یک نماینده مجلس از اینکه اطالعات سفر ظریف به 
فرانســه برای اولین بار از طریق رسانه های خارجی 
منتشر شــد انتقاد کرد و گفت: نباید وزارت خارجه 
مردم ایران را بیگانه تلقی کند چرا که خبرگزاری های 
خارجی وقایع را تحریف شده منتشر می کنند. احد 
آزادی خواه، گفت: اینکه ســفر محمد جواد ظریف 
وزیر امور خارجه به فرانسه و حضور در محل برگزاری 
نشست گروه هفت از سوی رسانه های خارجی برای 
اولین بار خبری شــود اتفاق خوبی نبود. وی افزود: 
ظریف در حال ارتباطات و سفرهای متعددی است 
که طبیعتاً با هماهنگی صــورت می گیرد ولی بهتر 
است علل،  عواید و نتایج این سفر را با خبرگزاری های 
مختلف و اصحاب رســانه هماهنگ کنند. نماینده 
مالیر در مجلس تصریح کرد: در برجام پنهان کاری 
صورت گرفته و شفافیتی در مذاکراتی که بین المللی 
بود وجود نداشــت هرچند که ســطح طبقه بندی 
محرمانه هم نداشت و متاسفانه همین کارها از علل 

آسیب در برجام بود.

وزارت خارجه نباید مردم را 
بیگانه تلقی کند

یک نماینده مجلس:

کافه سیاست

عکس  روز 

عکسی از پیاده روی وزیر 
ارتباطات در جاده چالوس

محمدجواد آذری جهرمی در صفحه اینستاگرام 
خود نوشت: »همین االن، جاده چالوس بعد از 
سیاه بیشه. داریم میریم جلســه ستاد اقتصاد 
مقاومتی اســتان مازندران، ترافیک توی این 
محور زیــاده؛ زدیم به جاده بــرای پیاده روی. 

بیست دقیقه ای هست که پیاده میایم.«

روزهای سیاه دموکراسی انگلیسی

پیشنهاد سردبیر:

محمدجــواد ظریف در گفتگــو با »تاگس 
آنسایگر« در پاسخ به این سوال که چرا علی 
رغم اینکه شــما به کاخ سفید دعوت شدید 
باز هم مشکالت باآمریکا باقی است، گفت: 
من بــرای انجام چه کاری دعوت شــدم؟ با 
یک حضور نیم ســاعته در کاخ ســفید که 
نمی توانیم مشکالتمان را حل کنیم. هنگامی 
که از ســوی یک طرف دعوت می شــوی و 
در عین حال به شــما گفته می شــود: »اگر 
نیایی، دفعه آینــده نمی گذاریم پایت را در 
این شهر بگذاری« به من بگویید آیا شما به 
این رفتار، دعوت مــی گویید؟ اینکه دعوت 
نیست؛ تهدید و ارعاب است. در همان سفر 
)به نیویورک( به من پیشــنهاد شد به دفتر 
رییس جمهور آمریکا دعوت شــوم تا به این 
وسیله بتوانم رییس جمهور ترامپ را ببینم و 

سپس به من گفتند تحریم شده ای.

  به کاخ سفید دعوت
 شدم

لعیا جنیدی؛
معاون حقوقی رییس جمهور:

رییس دیوان محاسبات گفت: سه یا چهار درصد از 
تخلفاتی که به وسیله دیوان محاسبات کشف شده 
با قصد تخلف و با برنامه ریزی بوده اســت و بقیه به 
واسطه برداشــت ناقص از قانون، دلسوزی مسئول 
و یا عدم اطالع دقیق از قانون اتفــاق افتاده و فرد 
قصدی برای تخلف نداشته است. عادل آذر افزود: 
نظارت با رویکرد پیشگیرانه و نظارت مقتدرانه در 
دستور کار این دیوان است و در خصوص پیشگیری 
نیز باید به مدیران آموزش الزم ارائه شــود. رییس 
دیوان محاسبات کشور با رد این موضوع که دیوان 
محاسبات تنها در حوزه تخلفات مسئوالن دولتی 
ورود می کند، گفت: ۹۸ درصد بودجه کشــور در 
اختیار دســتگاه های اجرایی و دولت است اما این 
دیوان به تخلفات ســایر بخش ها به جز دولت نیز 
رسیدگی دارد. آذر افزود: وظیفه قانونی ما پاسداری 
از بیت المال است اما بیت المال فقط مفهوم فیزیکی 
ندارد بلکه بخش اصلی بیت المال منابع و سرمایه 

انسانی است.

 فقط ۴ درصد تخلفات 
مدیران، با برنامه است

رییس دیوان محاسبات:

معاون حقوقی رییس جمهوری از آماده سازی 
پاسخ سؤاالت ارسال شده از سوی مجمع به 
دولت درباره لوایح مرتبط با FATF خبر داد و 
گفت: پاییز سال جاری آخرین مهلت مجمع 
برای تعیین تکلیف لوایح مذکور اســت. لعیا 
جنیدی با بیان اینکه مجمــع از زمان ارجاع 
طرح ها و لوایح حدود یک سال فرصت بررسی 
دارد، ادامــه داد: درباره لوایح ســی اف تی و 
پالرمو، این زمان در پاییز به پایان می رسد که 
به طور قطع اعضای مجمع قبل از این زمان 
نظر خود را اعالم خواهند کرد. جنیدی درباره 
آخرین وضعیت سؤاالت ارسالی از مجمع به 
دولت در ارتباط با لوایح پالرمو و سی اف تی 
گفت: طی آخرین صحبتی که با وزارت امور 
اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی داشتم اعالم 
کردند که پاسخ به ســؤاالت انجام شده و در 
حال آماده سازی برای ارسال به مجمع است.

پاییز؛ آخرین مهلت برای 
تعیین تکلیف لوایح

پیشخوان

بین الملل

   تعلیق پارلمان از سوی بوریس جانسون که با موافقت ملکه صورت گرفت 
برای موجی از انتقادات نسبت به این دو را به راه انداخته است؛ داخلی  مشــورت 

پیشنهاد فرانسه

اصالح ذات البین

روحانــی : باید بــا دنیا
 حرف بزنیم

زور فراکســیون امیــد
 همین  است

واکنش ابتکار به ادعایی درمورد معاونت زنان ریاست جمهوری
 »معصومه ابتکار« در صفحه شخصی خود در توییتر نوشــت: »ادامه جنگ روانی؛ اما کاش آنقدر اطالع 
داشــتند که دروغ را باورپذیرتر بگویند.« معاون رییس جمهوری در امور زنان در ادامه نوشت: »معاونت 
زنان در حد دونیم طبقه کوچک ستادی با حدود ۱۰ میلیون بودجه تملک دارایی در دست یک کارمند 
اداری است. کدام خرید اجناس؟ پای رییس جمهوری و رییس قوه قضائیه را برای هیچ به میان کشیدن 
خیلی ناشیانه است.« به تازگی یکی از کانال های معاند نظام در گزارشی مدعی شد که خرید کلیه اجناس 
مربوط به معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، بدون برگزاری مناقصه و طی تشریفات قانونی و 
البی گری دفتر ریاست جمهوری، در اختیار پســر معصومه ابتکار به عنوان مامور خرید قرار داشته است. 
ابتکار همچنین در واکنش به این ادعا با اشاره به سابقه دروغ پردازی های این کانال تلگرامی معاند نوشت: 
»تاسف مضاعف برای آنان که در داخل، اکاذیب این کانال را با تغییر ادبیات و به نام دفاع از نظام بازنشر 

می کنند.«

گاف مضحک رژیم صهیونیستی درباره ایران
در اسناد ادعایی رژیم صهیونیستی که روز پنجشــنبه درباره ایران و حزب ا... منتشر شد، یک گاف مضحک 
وجود دارد. ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شده اســنادی را درباره برنامه ایران برای تجهیز حزب ا... لبنان 
به موشــک های هدایت دقیق از رده بندی خارج کرده است. رژیم صهیونیستی در بخشــی از این اسناد به 
معرفی فرماندهان ایرانی می پردازد که ادعا می شود در پیشبرد این پروژه نقش اصلی را به عهده دارند. رژیم 
صهیونیستی در گافی مضحک، تصویری از سردار »علی اصغر نوروزی« منتشر کرده که در واقع مربوط به سردار 
»علی عبداللهی« است. این نخستین بار نیســت که رژیم صهیونیستی در گزارش های به اصطالح اطالعاتی 
خود درباره ایران خودش را به ســوژه تبدیل می کند. سال گذشته هم »بنیامین نتانیاهو«، نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی تصاویری ادعایی از یک سایت هسته ای مخفی ایران که مدعی بود در منطقه »تورقوزآباد« در 
جنوب تهران قرار دارد نشان داده بود. این پیام نتانیاهو، بعد از آنکه مشخص شد که مکان مورد اشاره در واقع 

یک قالیشویی است به شدت مورد استهزا واقع شد.

چهره ها

علیرضا کریمیان
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ذوب آهن در آینده ای نزدیک برداشت آب از 
زاینده رود را به صفر می رساند

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دریچه

 خروج شرکت های 
آمریکایی از چین به نفع کدام 

کشورهاست؟
در هر جنگ تجاری بازندگان و برندگانی وجود 
دارد. در حالی که آمریکا و چین ممکن اســت 
از تشدید اختالفات شان و باال بردن تعرفه های 
واردات ضرر کنند؛ اما ســایر کشورها در آسیا 
ممکن است از این موضوع بهره ببرند. بسیاری 
از شرکت های آمریکایی محصوالت شان را در 
چین تولیــد می کنند یا از محصــوالت تولید 
چین در زنجیره تامین جهانی خود اســتفاده 
می کنند؛ اما برای اجتناب از تعرفه های باالتر 
آمریکا روی محصوالت چینی، تولیدکنندگان 
آمریکایــی ممکن اســت فعالیت شــان را به 
کشورهای آسیایی دیگر منتقل کنند. گروهی 
از اقتصاددانان در شــرکت نومورا در گزارشی 
که در ماه ژوئن منتشــر شــد، به رتبه بندی 
کشورهایی پرداختند که از اختالفات تجاری 
میان آمریکا و چین و وضع تعرفه علیه صادرات 
یکدیگر بیشترین ســود را خواهند برد. طبق 
گزارش نومورا، محصوالتی که محل تولیدشان 
ممکن است جابه جا شــود، عمدتا محصوالت 
الکترونیکی، مبلمان و کاالهای مسافرتی است. 
جابه جایی تولید محصوالت در چین گزینه ای 
است که از سوی دونالد ترامپ، رییس جمهور 
آمریکا مطرح شــد. وی در پیامی در توییتر از 
شرکت های آمریکایی خواست فورا به بررسی 
راه های جایگزیــن فعالیت تجــاری در چین 
بپردازند. ترامپ در همیــن توییتر اعالم کرد 
تعرفه ها روی واردات کاالهای چینی به ارزش 
۲۵۰ میلیــارد دالر را از اول اکتبر از ۲۵ به ۳۰ 
درصد افزایش خواهد داد. وی همچنین گفت 
که عــوارض واردات ۳۰۰ میلیارد دالر کاالی 
چینی که از اول ســپتامبر اجرایی می شــود، 
۱۵ درصد به جــای ۱۰ درصــد افزایش پیدا 
خواهد کرد. این افزایش تعرفــه پس از اقدام 
چین در افزایش تعرفــه روی ۷۵ میلیارد دالر 
کاالی آمریکایی صورت گرفت. کشورهای بازار 
نوظهور از جنگ تجاری امسال آسیب دیده اند. 
شــاخص »ام اس ســی آی« بازار نوظهور از 
ابتدای سال ۲۰۱۹ تاکنون ثابت بوده، در حالی 
که شــاخص »اس اند پــی ۵۰۰« بیش از ۱۴ 

درصد رشد کرده است. 
تحلیلگــران می گوینــد هنــوز فرصت های 
گسترده ای در بازارهای نوظهور وجود دارد. بر 
اساس گزارش پایگاه خبری بیزنس اینسایدر، 
تحلیل شــرکت نومورا نشــان می دهد هشت 
کشور آسیایی از تشــدید جنگ تجاری میان 
آمریکا و چین ســود می برند و تولید ناخالص 
داخلی آنها می تواند از اختــالف میان این دو 
قدرت اقتصادی باالتر رود. این کشورها عبارتند 
از ویتنام، تایــوان، مالزی، هنــگ کنگ، کره 

جنوبی، سنگاپور، تایلند و فیلیپین.

بازار

کنسرو تن ماهی

معاون عمرانی استانداری:
۱۷۳۴ پروژه در استان اصفهان 

افتتاح می شود
معاون عمرانی استانداری اصفهان گفت: یک هزار و 
۷۳۴ پروژه با اعتبار ۲ هزار ۹۵۰ میلیارد تومان در 
سطح استان افتتاح می شود. حجت ا...غالمی اظهار 
داشت: طی یک سال گذشته یک هزار و ۷۳۴ پروژه 
با اعتبار ۲ هزار ۹۵۰ میلیارد تومان در سطح استان 
آماده بهره برداری شــده که در هفته دولت افتتاح 
می شود. وی افزود: شهرســتان اصفهان، کاشان، 
تیران و کرون و فالورجان به ترتیب بیشترین افتتاح 
پروژه ها را در میان ۲۴ شهرســتان استان اصفهان 
دارند که امروز ۷ پروژه با اعتبار ۳۴ میلیارد تومان در 
شهرستان فالورجان افتتاح و یا کلنگ زنی آن انجام 
شده است. معاون عمرانی استانداری اصفهان بیان 
کرد: شهرستان خور و بیابانک در شرقی ترین نقطه 
اســتان دارای ۳8 پروژه و در مناطق غربی استان، 
شهرستان فریدون شهر و بویین میاندشت دارای ۵۰ 

پروژه آماده بهره برداری هستند.

پیش بینی برداشت ۱/5تا 2/5تن 
گلرنگ از مزارع استان

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان گفت: پیش بینی می شود در صورتی که 
عملکرد خوبی در مزرعه داشــته باشیم؛ ۱/۵ تا 
۲/۵تن گلرنگ از مزارع استان اصفهان برداشت 
شــود. محمودرضا افالکی با بیان اینکه کاشت 
دانه روغنی گلرنــگ در اصفهان طی چند مقطع 
انجام می گیرد، اظهار کرد: گلرنگ در فصل پاییز، 
بهمن، اســفند و فروردین ماه کشــت می شود 
و امیدواریم سطح زیر کشــت این دانه در سال 
جاری زراعی به چهار هزار و ۵۰۰ هکتار برســد. 
وی اضافه کرد: برنامه کشــت ارائه شده از سوی 
جهاد کشــاورزی اصفهان برای دانه های روغنی 
بر اساس میزان آبی است که از سوی شرکت آب 
منطقه ای اختصاص داده می شود. افالکی با بیان 
اینکه یکی از محصوالتی که می تواند نقش قابل 
توجهی در تولید روغن در استان اصفهان داشته 
باشد، گلرنگ اســت، ادامه داد: از گل های مزارع 
گلرنگ در صنایع دارویــی و از دانه این محصول 

در روغن گیری و تولید روغن استفاده می شود.

مدیرکل گمرک اصفهان خبر داد:
اعطای مجوز انبار اختصاصی به 

واحدهای تولیدی در استان
مدیرکل گمرک اصفهان گفت: مجوز انبار اختصاصی 
برای واحدهای تولیدی و صادراتی در سراسر استان 
و با مسافت بیش از ۵۰ کیلومتر از گمرک نیز صادر 
می شود. رســول کوهســتانی پزوه، افزود: گمرک 
تسهیالت خاصی برای فعاالن مجاز اقتصادی دارد از 
جمله انبار اختصاصی که پیش از این، مجوز آن برای 
واحدهای تولیدی در شعاع ۵۰ کیلومتری کمرگ 
صادر می شود؛ اما از این پس در سراسر استان این کار 
صورت می گیرد. وی با اشاره به پهناور بودن اصفهان 
و فاصله زیاد برخی شهرستان ها تا مرکز استان، ادامه 
داد: این کار با هدف بهره مندی واحدهای تولیدی 
استان از مزایای انبار اختصاصی و کاهش هزینه های 
انبارداری و با توجه به گستردگی واحدهای صنعتی 
در این خطه انجام می شود. کوهستانی پزوه با بیان 
اینکه واحدهای تولیدی می تواننــد تقاضای انبار 
اختصاصی را به گمرک اصفهــان ارائه کنند، اظهار 
داشت: از جمله مزایای انبارهای اختصاصی می توان 
به نگهداری کاالی ترخیص نشــده در کنار واحد 
تولیدی، امکان ترخیص بخشی از کاال و به اندازه نیاز 
خط تولید و کاهش هزینه های انبارداری اشاره کرد. 
وی همچنین با اشــاره به ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون 
دالر صادرات از اســتان اصفهان در پنج ماه نخست 
امسال، تاکید کرد: این میزان، معادل کل سال ۹۷ 
است و در مقایسه مدت مشــابه سال گذشته ۱۷۹ 

درصد رشد داشته است.

کشف بیش از یک میلیارد ریال 
کاالی قاچاق در اصفهان

بیش از یک میلیــارد و ۵۰۰ میلیون ریال کاغذ 
دیواری قاچاق در اصفهان کشــف و جمع آوری 
شد. مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان 
گفت: در بازرسی مشــترک کارشناسان اصناف 
و نیروی انتظامی اســتان از انبار واحد تخلیه بار 
درشهر اصفهان، ۱۲۰ کارتن کاغذ دیواری قاچاق 
ساخت کشور چین کشف و جمع آوری شد. جواد 
محمدی فشارکی، ارزش این محموله قاچاق را 
بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برشمرد 
و افزود: پرونــده تخلف صاحب ایــن انبار برای 
رسیدگی به مراجع قانونی تحویل داده شده است.

کنسرو ماهی تن در روغن 
گیاهی تحفه مقدار 120 گرم

 9,500
تومان

تن ماهی در روغن گیاهی 
صیدانه مقدار 170 گرم

 12,700
تومان

کنسرو ماهی تن در روغن 
زیتون شیالنه مقدار 180 گرم

 19,500
تومان

تولیدکنندگان ایرانی از جهات مختلفی می توانند 
در صنعت مبلمان حرفی برای گفتن داشته باشند 
هر چند که ســهم ایران از این بــازار کمتر از یک 
درصد است. پس از ماه ها رکود به دلیل عدم توانایی 
اقتصادی مردم برای خرید، فعــاالن عرصه تولید 
مبلمان می گویند به دلیل پایین بودن قیمت تمام 
شــده در داخل، صادرات این کاال صرفه اقتصادی 
پیدا کرده است؛ فرصتی که می تواند به مثابه هوایی 
تازه برای صنعت زمینگیر مبلمــان و چوب ایران 

محسوب شود.
فرصت های ایران در تولید مبلمان

بر اســاس آمار چین، آلمان و ایتالیــا بزرگ ترین 
صادرکننــدگان مبلمان در جهان هســتند و ۳۱ 
درصد از مجمــوع صادرات مبلمــان دنیا به چین 
مربوط می شود. کشورهای هلند، آمریکا و مکزیک 
دیگر صادرکنندگان بزرگ مبلمان در سطح جهان 
به شــمار می روند. برپایه آمارها، ایران نوزدهمین 
بــازار بزرگ مبلمــان در جهان به شــمار می رود 
که طی ۹ ماهه امســال ۳۶ میلیون دالر صادرات 
داشت؛ این میزان نســبت به مدت مشابه پارسال 
۲۲۷ درصد رشــد را نشــان می دهد. بیشــترین 
صادرات مبلمان به عراق، افغانستان و عمان اعالم 
شــده که مطابق آمارهای ۹ ماهه به ترتیب ۲۴۱ 
درصد، ۱۵۷ درصد و ۱۶۰ درصد رشــد داشته اند 
ایران هم هر چند اندک اما در این بازار مشــتریان 
خود را داشته اســت. نزدیکی به کشــورهایی که 
می تواند به عنوان بازار هدف ایران تلقی شود یکی 
از اصلی ترین مزیت های صنعت مبل ایران اســت. 
 افغانســتان عراق و کشورهای مشــترک المنافع

 می توانند مشــتریان خوبی بــرای تولیدات ایران 
باشند. هر چند طی دو ســال اخیر میزان صادرات 
ایران به این کشورها نصف شده است. این در حالی 
اســت که ترکیه اصلی ترین رقیب ایران در تولید 
مبلمان در منطقه در سال جاری بیش از ۷ درصد 

رشد صادرات داشته است.
جای خالی برند سازی در صنعت مبل

بسیاری از تولیدات کشورمان می توانند حرفی برای 
گفتن داشته باشند، هر چند در دنیا ناشناخته مانده 
اند. بخش بزرگی از این چالش به دلیل کم کاری در 
زمینه برند سازی اســت کمبودی که کارشناسان 

بر طرف نشــدن آن را یکی از دالیل اصلی زمینگیر 
شــدن صادرات این صنعت به خصوص در اصفهان 
می دانند. با وجود بــاال بودن تولیدات در اســتان 
اصفهان؛ اما برند شــاخصی از صنعت مبل اصفهان 
در کشور مطرح نیست و این نشــان دهنده ضعف 
تبلیغات و اطالع رسانی در این صنعت است. وجود 
چنین ضعفی در این شرایط که رکود داخلی حاکم 
اســت، توان نمایان شــدن در بازارهای خارجی را 
نیز از این صنعت گرفته اســت. باوجوداین شرایط 
ناخوشایند در صنعت مبل کشور، فعالیت نزدیک به 
دو هزار واحد صنفی صنعت مبل در استان اصفهان، 
نشان دهنده این حقیقت است که برخالف مشکالت 
فراوان، ظرفیت های باالیی در این صنعت وجود دارد 
به طوری که می تواند سطح باالیی از اشتغال را ایجاد 
کرده و ســهم زیادی از تولید ناخالص داخلی را به 

خود اختصاص دهد.
صادرات مبل به صرفه شده است

رکود در بازارهای داخلی مدتی است صنعت مبلمان 

را زمینگیر کرده؛ اما آنگونه که فعاالن این بازار می 
گویند به دلیــل قیمت تمام شــده پایین، فرصت 
صادرات خوبی برای این صنعت ایجاد شــده است. 
در همین زمینه رییس اتحادیــه تولیدکنندگان و 
فروشــندگان مبل اصفهان گفت: از آن جا که بازار 
مبل هنوز در رکود به سرمی برد و قیمت تمام شده 
کاال در داخل کشور نسبت به خارج پایین تر است، 
صادرات این کاال صرفه پیدا کرده اســت. حجت ا...

پورحقانی اظهار کرد: زمانی که حقوق ســفیران و 
سرکنســول های ایران در خارج از کشــور از محل 
مالیات مردم پرداخت می شــود انتظــار داریم که 
رایزنان بازرگانی با شناخت نیازهای آن کشورها و 
ظرفیت های داخلی گزارشی تهیه و به وزارت صمت 

ارسال کنند. 
وی ادامــه داد: اگر این نیازســنجی انجام شــود 
تولیدکنندگان شهرستانی با سالیق مصرف کنندگان 
خارجی آشنا می شوند، این تولیدکنندگان به دلیل 
هزینه های باالی تبلیغ نمی توانند خودشــان برای 

بازاریابی اقدام کنند. پورحقانی تاکید کرد: صادرات 
مبل به خارج از کشــور انجام می شــود؛ اما حجم 
صادرات قابل مقایســه با چین و ترکیه نیست. این 
کشورها زمینه های صادرات را برای تولیدکنندگان 
خودشان فراهم کرده اند؛ اما تولیدکنندگان ایرانی 
مشــکالت زیادی در گمرک دارند. رییس اتحادیه 
تولیدکنندگان و فروشــندگان مبــل اصفهان در 
پاسخ به این ســوال که آیا تولیدکنندگان خارجی 
نیز برای صادرات به ایران آمده انــد، بیان کرد: در 
کالن شهرهای مرزی مانند تبریز ،کارگران خارجی 
برای اشتغال به ایران آمده اند و نباید تصور کنیم که 
سرمایه گذاران به بازار ایران آمده اند، بلکه با سرمایه 
ایرانی برای خارجی ها اشتغال ایجاد شده است. وی 
تاکید کرد: با تقدیر از یک واحد تولیدی مشــکلی 
حل نمی شود بلکه دولتی ها باید با تولیدکنندگان 
گفت وگو و هم اندیشی داشــته باشند تا مشکالت 
 تولید رفع و شــرایط اقتصــادی روز بــه روز بهتر

 شود.

فرصت چوبی صادرات

 با وجود باال بودن تولیدات در استان اصفهان؛ اما برند شاخصی از صنعت مبل اصفهان در 
کشور مطرح نیست و این نشان دهنده ضعف تبلیغات و اطالع رسانی در این صنعت است

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: ۱8 طرح صنعتی با سرمایه گذاری ۱8۳ هزار و ۱۴۴ میلیارد 
ریال اعتبار در این استان به بهره برداری رسید. ایرج موفق افزود: با بهره برداری این تعداد طرح ، یکهزار و ۴۳۲ نفر 
مشغول به کار شدند. وی با اشاره به اینکه کلنگ هفت طرح در هفته دولت به زمین زده شد، ادامه داد: پیش بینی 
می شــود برای این طرح ها ۵۲ هزار و ۲۳۶ میلیارد ریال سرمایه گذاری شــود که با اجرای آن ۲ هزار و 88۰ نفر 
فرصت اشتغال خواهند داشت. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان، حفظ اشتغال موجود و حمایت 
 از شرکت های کوچک، متوســط و واحدهای صنفی را از اولویت های ســازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان

 دانست. 

۱۸ طرح صنعتی در 
 استان اصفهان

 به بهره برداری رسید

عت
صن

 

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان:
قیمت گذاری مرغ به اختیار هر استان گذاشته شود

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: با وجود کاهش تولید مرغ طی دو ماهه اخیر به دلیل گرمای 
هوا، اما در پنج ماه نخست امسال ۲۰ درصد میزان جوجه ریزی در استان افزایش یافته است. مهرداد مرادمند 
در خصوص التهاب در بازار مرغ و اعتراض مرغداران از قیمت مصوب دولت، اظهار کرد: مرغداران در زمان گرما 
با اینکه وزن طیور کاهش می یابد؛ اما باید به همان میزان قبل و مطابق نرخ مصوب کشور تولید کنند که این 
موجب اعتراض آنها شده است. وی با اشاره به گالیه مرغداران اصفهانی از قیمت 8۵۵۰ تومانی مرغ گفت: در 
آن زمان مرغدار، مرغ زنده را به قیمت مصوب به کشتارگاه عرضه نکرد، بنابراین کشتارگاه ها مرغی برای کشتار 
نداشتند و این موجب تعطیلی آنها شد. وی اضافه کرد: باتوجه به مشکالت پیش آمده پیرو قیمت گذاری کشوری، 

باید قیمت گذاری به اختیار هر استان گذاشته شود تا بنا بر شرایط هر استان تصمیم گیری صورت گیرد.

رییس اتحادیه فروشندگان الستیک اصفهان:
مردم الستیک ایرانی می خواهند، تولیدکننده عرضه نمی کند

رییس اتحادیه فروشندگان الستیک اصفهان گفت: با توجه به گرانی الستیک های خارجی خریداران به الستیک 
ایرانی رو آورده اند، الستیک های تولید داخل کیفیت خوبی دارند؛ اما عرضه الستیک از سوی تولیدکنندگان داخلی 
کاهش یافته است. حمیدرضا شفیعی اظهار کرد: دلیل کاهش قیمت الستیک واردات قاچاقی الستیک است و کاهش 
یا افزایش قیمت دالر اثری بر بازار الستیک نداشته است. رییس اتحادیه فروشندگان الستیک اصفهان ادامه داد: 
واردات الستیک از مبادی رسمی انجام نمی شود و برخی از واردکنندگان این حوزه بیش از یک و نیم سال است که 
کاالیی وارد نکرده اند. شفیعی عنوان کرد: نمی دانیم که دلیل این عرضه کم ،کاهش تولید است یا نه؛ اما در بازار همه 
نوع الستیک به شکل آزاد یافت می شود، به نظر می رسد کارخانجات تولید الستیک دو در برای فروش دارند چرا که 

تولیدکنندگان به نمایندگی الستیک نمی دهند؛ اما همان محصول در بازار آزاد به تعداد فراوان یافت می شود.

ذوب آهن اصفهان دارای بزرگ ترین جنگل مصنوعی در خاورمیانه 
است که وســعت آن ۱۶۵۰۰ هکتار یعنی 8۴ برابر استانداردهای 
زیست محیطی است.  سرپرست مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط 
زیســت ذوب آهن اصفهان گفت: در ذوب آهــن اصفهان اقدامات 
گســترده ای در قالب پروژه های زیســت محیطی انجام شــده که 
هزینه های زیادی نیز صرف آنها شده است. مجید مکاری، افزود: از 
سال 88 تا ۹۷ بالغ بر ۴ هزار میلیارد ریال در حوزه آب، هوا و پسماند 
هزینه شده ، هرچند که پیش از ســال 88 نیز ذوب آهن در این سه 
حوزه اقدامات خوبی انجام داده بود ولی عمده فعالیت ها که هزینه های 

عملیاتی زیادی را در برداشت در بین سال های مذکور بوده است. از 
این پروژه ها حداقل ۳۰ پروژه در بخش هوا بوده که پروژه شاخص این 
بخش، بازسازی و بهسازی کنورتورهای فوالدسازی اعالم شده است. 
برای این پروژه در ابتدا با یک شــرکت آلمانی قرارداد بسته شد؛ اما 
برای دو کنورتور باقی مانده با استفاده از توانمندی های داخل شرکت 
کار بهسازی انجام شد و به نتایج مطلوبی نیز دست یافتیم. مکاری 
ادامه داد: در بخش مدیریت آب و پساب هم ذوب آهن اقدامات زیادی 
انجام داده که شامل بازچرخانی و تصفیه و استفاده مجدد از پساب ها 
بوده و کارهایی هم در زمینه کاهش و صرفه جویی مصرف آب انجام 
دادیم. مجموعه این اقدامات از سال ۷۵ تا ۹۶ موجب شد تقریبا ۵۰ 
درصد مصــرف آب ذوب آهن کاهش یابد. همچنیــن در نیمه اول 
سال ۹۷ نسبت به نیمه اول سال ۹۶ نیز مجددا کاهش ۲۵ درصدی 
مصرف آب را داشتیم. لذا برداشت آب خام ذوب آهن از زاینده رود در 
این سال ها به شدت کاهش یافته است. وی افزود: ازجمله پروژه های 
حوزه آب و پساب می توان به انتقال پساب تصفیه خانه فاضالب زرین 
شهر به ذوب آهن اشاره کرد. شروع این پروژه در سال ۹۴ زده شد و 
اکنون قراردادهایی با فوالدشهر و ایمان شهر بسته شده تا پساب این 

شهرها نیز به ذوب آهن منتقل شود، همچنین در مرحله انعقاد قرارداد 
با شهر نجف آباد هستیم. مکاری بیان کرد: اجرای این پروژه و انتقال 
پساب شهرهای اطراف ذوب آهن هزینه زیادی نیاز دارد. برای احداث 
تصفیه خانه در داخل ذوب آهن که قرارداد آن منعقد شده و ظرفیت 
آن 8۵۰ مترمکعب در ساعت است، به همراه خطوط انتقال و احداث 
پمپ خانه ها، هزینه ای معادل ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

وی تصریح کرد: از بعد مسئولیت های اجتماعی نیز ذوب آهن قرار 
است برای جمع آوری شبکه فاضالب در شهرهای ایمان شهر، فوالد 
شهر و نجف آباد مشارکت کند. تمامی پروژه های انتقال پساب تا سال 
۱۴۰۰ عملیاتی می شود و در سال های آتی تقریبا برداشت آب ذوب 

آهن از زاینده رود به حداقل رسیده و در نهایت صفر می شود.
وی با بیان اینکه ذوب آهن در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی 
و کاهش وابستگی به خارج از کشور، بومی سازی تجهیزات محیط 
زیستی را نیز در دستور کار قرار داده گفت: پروژه ساخت بک درکارگاه 
برس خرســک و بک فیلتر پاتیل های LF و نیز ســاخت درب های 
فلکسیبل باتری کک سازی ازجمله این بومی سازی ها بوده که برخی 

از آنها تمام شده و بعضی در حال انجام است.

سرپرست مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست ذوب آهن اصفهان:

ذوب آهن در آینده ای نزدیک برداشت آب از زاینده رود را به صفر می رساند

مرضیه محب رسول
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فناوری

 وجود ۲۵۰ هزار اپلیکیشن 
در کشور

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
با اشاره به ضریب نفوذ ۱۲۰ درصدی تلفن همراه 
در ایران، گفت: در حال حاضــر ۲۵۰ هزار برنامه 
کاربردی فعال در کشــور وجود دارد که با ایجاد 
بســترهای ارائه خدمات و اشــتغال زایی، کشور 
را در مسیر توســعه قرار داده است. حسین فالح 
جوشقانی با اشاره به این که هم اکنون ۹۰ میلیون 
ســیم کارت فعال در کشــور وجــود دارد که ۷۰ 
میلیون آن از خدمات نسل ســوم و چهارم تلفن 
همراه بهره مند هســتند، گفت: از یک سال پیش 
همکاری با شرکت اپل قطع و از دو ماه پیش شرکت 
گوگل نیز روی گوشی های اندرویدی مشکالتی را 
ایجاد کرد که این مسئله زنگ خطری بود برای ما 
تا بتوانیم با بومی سازی، سیستم عامل ملی را ایجاد 
کنیم تا در حوزه ارتباطات مورد تعرض قرار نگیریم. 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در تشریح 
وضعیت شــاخص های ارتباطی کشور اظهار کرد: 
امروز تمامی شهرها، ۳۰ هزار روســتا و ۳۰ هزار 
کیلومتر از راه های ارتباطی کشور از پوشش نسل 
ســوم و چهارم تلفن همراه بهره مند هستند. فالح 
جوشقانی تصریح کرد: ارائه خدمات زیرساختی در 
حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات محرک توسعه 
بوده و اشتغال و کارآفرینی قابل توجهی را در کشور 

فراهم آورده است.

به دلیل استراق سمع؛
»اپل« از مشتریانش 

عذرخواهی کرد
اپل به دلیل اینکه اجازه داده پیمانکارانی خارج 
از شــرکتش اطالعات صوتی کاربران را بررسی 
کنند، از مشتریان خود عذرخواهی کرد. اپل عالوه 
برعذرخواهی، دوباره تاکید کــرده بدون اجازه 
مشــتریان ثبت محاورات آنها را متوقف می کند. 
چنانچه مشتری به اپل اجازه دهد صوت او ثبت 
شود، فقط کارمندان اپل اجازه دارند برای ارتقای 
این سرویس اطالعات ثبت شده را بررسی کند. 
این در حالی است که قبال این شرکت پیمانکارانی 
را اســتخدام کرده بود تا به برخی اطالعات ثبت 

شده، گوش دهند.

تکنولوژی

اپل از مشتریانش عذرخواهی کرد

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

 لپ تاپ های تینک پد لنوو
 به روز شد

شرکت چینی لنوو از به روزرسانی لپ تاپ های 
سری تینک پد خود با استفاده از پردازنده های 
نســل دهم اینتل خبــر داد. لــپ تاپ های 
جدید لنوو در اشــکال و مدل هــای مختلفی 
 عرضه شــده اند که یکــی از برترین آنها مدل

 X1 Carbon است. این اولین لپ تاپ اینتل 
است که در آن از فناوری Athena استفاده 
 Athena شده است. مزیت استفاده از فناوری
آن است که سرعت آغاز مجدد فعالیت لپ تاپ 
بعد از قرارگرفتــن در حالت خواب به کمتر از 
یک ثانیه می رسد و کاربر نباید مدت طوالنی 
را منتظر راه اندازی مجــدد رایانه خود باقی 
بماند. لپ تاپ مذکور تا بــدان حد قدرتمند 
است که برای پخش ۱6 ســاعت ویدئو بدون 
نیاز به شــارژ مجدد نیز قابل اســتفاده است؛ 
 X1 Yoga اما لپ تاپ جدید دیگر لنوو به نام
حدود ۱4۰۰ کیلوگرم وزن و ۱۵/۵میلی متر 
ضخامت دارد. عمر باتــری این لپ تاپ بعد از 
هر بار شارژ ۱8ساعت بوده و یک قلم دیجیتال 
هوشــمند به نام تینک پد پن هم همراه با آن 
عرضه می شود. این لپ تاپ به زودی به قیمت 

۱6۱۰ دالر به بازار می آید.

اپلیکیشن شغل یابی گوگل 
تعطیل می شود

گوگل اعالم کرده ســپتامبر ۲۰۲۰ میالدی 
اپلیکیشــن Hire را تعطیــل می کند، این 
ســرویس برای تســهیل فرآیند اســتخدام 
نیرو در کســب و کارهای کوچک و متوسط 
و همچنین در رقابت با لینکدین ارائه شــده 
بود. فهرســت محصوالتی که گــوگل آنها را 
تعطیل می کند در حال طوالنی شدن است. 
طی چند ماه گذشــته این شــرکت »گوگل 
پالس«، »اینباکس«، »آلو« و پلتفرم »جامپ 
وی آر«، را حــذف کــرده اســت. اکنون نیز 
گوگل تصمیم دارد اپلیکیشــن شــغل یابی 
Hire را تعطیــل کند. این اپلیکیشــن برای 
رقابت بــا »لینکدین«، حدود ۲ ســال قبل 
ارائه شــد. همچنین هدف دیگــر این اقدام 
تسهیل فرآیند استخدام برای کسب و کارهای 
کوچک و متوســط بود. در صفحه پشتیبانی 
این اپلیکیشن، گوگل اعالم کرده Hire موفق 
بوده؛ اما اکنون قصد دارد منابع خود را روی 
محصوالت دیگری در پورتفولیــو ابر گوگل 

متمرکز کند.

امروزه در سراسر جهان، تغییرات جمعیتی، فناوری، 
نرخ تورم، بیکاری و عدم توسعه یافتگی و ...، جامعه 
بشــری را متفاوت از گذشــته کرده و چالش ها و 
فرصت های جدیدی پیش روی بشــر نهاده است. 
پاســخ هایی که به ایــن نیروهای در حــال تغییر 
داده شده، متنوع است و تاکید بسیاری بر کارآفرینی 
از ناحیه دولت ها، ســازمان ها و افکار عمومی وجود 
دارد و از آن به موتور توسعه اقتصادی یاد می شود. 
از این منظر کارآفرینی مفهومی اســت که همواره 
همراه بشــر بوده و به عنــوان پدیــده نوین، نقش 
موثری در تولید و پیشــرفت کشورها داشته است، 
به طوری که در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار دارای 
عامل کلیدی است. ازاین رو تضمین حیات و بقای 
کشورها نیازمند نوآوری، ابداع و خلق محصوالت و 
خدمات جدید است. کارآفرینان موفق، توانایی های 
برنامه ریزی، مهارت های ارتباطی مستدل، مدیریت 
ارتباط بین فردی، مهارت های مدیریتی، توانایی حل 
مسئله و مهارت های رهبری را دارند. با این وجود، 
شکست در دنیای استارت آپ ها یک حقیقت تلخ 
است. در این گزارش به بررسی علل شکست استارت 

آپ ها خواهیم پرداخت.
از جمله مفاهیــم مرتبط با کارآفرینی و کســب و 
کار، بحث استارت آپ یا کسب و کارهای نوپاست. 
این نوع کســب و کارها، از موضوعــات مهم مورد 
بحث در کشورهای مختلف اســت. یکی از دالیل 
میزان اهمیت اســتارت آپ ها نقش آنها در اقتصاد 
کشورها و ایجاد مشاغل جدید اســت. در استرالیا 
این حوزه موردتوجه جدی سیاســت گذاران دولت 
قرار گرفته اســت، چراکه پیش بینی کرده اند طی 
دو دهه آینده، اســتارت آپ های حوزه فناوری در 
حدود۵4۰/۰۰۰شــغل جدید در اســترالیا ایجاد 

خواهند کرد. 
بااین حال اکثریت اســتارت آپ ها در همان مراحل 
اولیه با شکست روبرو می شــوند. لذا بررسی موانع 
داخلی موفقیت آنها ضروری به نظر می رسد چون 
بســیاری از اوقات، تنها درباره اســتارت آپ هایی 
می شنویم که موفق شده اند و داستان های موفقیت 
بر سر زبان هاســت. درحالی که تعداد بی شماری از 
اســتارت آپ ها درنهایت شکست خورده و فراموش 
می شــوند. یک ضرب المثل رایج در سیلیکون این 
اســت که ۹۰ درصــد از اســتارت آپ ها درنهایت 

شکست می خورند!

علل شایع شکست استارت آپ ها
یکی از شــایع ترین علل شکست استارت آپ ها در 
جهان این اســت که کارآفرینان در مورد چگونگی 
به دست آوردن مشــتریان بیش از حد خوش بین 
هستند. آنها با این فرض که یک وب سایت جالب، 
محصول یا خدمات خوب ساخته اند، فکر می کنند 
می توانند مشــتریان را سمت خود بکشــانند؛ اما 
ممکن است برای چند مشتری اول این اتفاق بیفتد 
و پس از آن، هزینه جذب مشتری بسیار زیاد خواهد 
بود و باید این مشــکل را برطرف کرد. یکی دیگر از 
مسائلی که زمینه ساز شکست کسب و کارهای نوپا 
می شود، ضعف تیم مدیریت اســت. تیم مدیریت 
ضعیف به احتمال زیاد در موارد زیر اشتباه خواهند 

داشت:
آنها اغلب در استراتژی ضعیف هستند؛ ساخت یک 
محصول که هیچ کــس آن را نمی خرد. در صورتی 
که یک مدیر باید قبل و در حین توســعه کار، بازار 
را ارزیابی کرده باشــد و پس از به نتیجه رســیدن 
بررسی ها اقدام به ورود بازار کند.آنها اغلب در اجرا 
ضعیف هستند که منجر به ایجاد مسائلی در تولید 
محصول و همچنین به موقع آماده نشدن آن و ورود 
ضعیف به بازار می  شــود.همچنین، کمبود منابع 
مالی نیز یکی دیگر از دالیل اصلی شکست استارت 
آپ هاست. یک کار کلیدی مدیرخوب این است که 
درک خوبی از مقدار پول باقی مانده برای رســیدن 
به اهداف شرکت داشته باشد و بداند با مقدار دارایی 

موجود آیا می توان به اهداف مورد نظر رسید یا خیر.
نرخ شکست اســتارت آپ ها به تفکیک 

صنعت
در بررسی دیگری که روی ۳۲۰۰ استارت آپ توسط 
شرکت اســتارت آپ ژنوم به منظور شناسایی علت 
شکست استارت آپ ها انجام شد، شناسایی مفهوم 
جدیدی صورت گرفت. این مفهوم )گسترش پیش 
از موقع( بود که توسط این شــرکت به عنوان یکی 
از دالیل مهم شکست اســتارت آپ ها معرفی شد. 
مفهوم جدید به معنای صرف هزینــه فراتر از نیاز 
و ملزومات برای رشــد اســتارت آپ در زمینه های 
مانند استخدام نیروی فروش، بازاریابی قبل از ایجاد 
تناسب محصول با بازار است. شرکت استارت ژنوم 
برای اینکه بتواند این مفهوم را توســعه دهد و یک 
مدل کاربردی از آن ارائه دهــد، آن را در یک خط 
زمانی که دوره عمر استارت آپ ها را نشان می دهد 
مورد بررســی قرار داد؛ این شــش مرحله شامل: 
۱-کشف ۲-اعتبارســنجی ۳-کارایی 4-مقیاس 
پذیری ۵-پایــداری 6-حفظ و نگهدای اســت. به 
عنوان مثال گسترش پیش از موقع زمانی است که 
یک کسب و کار نوپا به ســرعت تیم خود را تا ۳۰ یا 
4۰ نفر گســترش دهد بدون آنکه هنوز مشــتری 

جذب کرده باشد.
 در این مثال، مرحله واقعی اســتارت آپ در مرحله 
دوم یعنی اعتبارسنجی اســت در حالی که از نظر 
تیم در مرحله مقیاس پذیری است و در اینجا یک 

گسترش پیش از موقع رخ داده است. همچنین در 
این مدل رشد استارت آپ ها در پنج مولفه کلیدی 
مورد ارزیابی قــرار می گیرد. این مولفه ها شــامل 
مشتری، محصول، تیم، مدل کسب و کار و مسائل 
مالی است. میزان پیشرفت، وابسته به اندازه گیری 
مقادیر متفاوتی است که در مراحل مختلف توسعه 
محقق می شــود. یک اســتارت آپ با ایجاد تعادل 
در این پنج بعد می تواند ســرعت پیشرفت خود را 
حداکثر کند و عمده دلیل شکست استارت آپ ها را 
می توان از تعادل خارج شدن یک با بیشتر این ابعاد 
توصیف کرد. طبق آمار حدود ۷۰ درصد از استارت 
آپ ها با پدیده گسترش پیش از موقع مواجه هستند 
و این می توانــد توصیف کننده نرخ شکســت ۹۰ 
درصدی آنها باشد. همه فرآیندها بایستی ترتیب و 
توالی و نیز هماهنگی بخش های مختلف را سرلوحه 
کاری خود قرار دهند. در این بین هماهنگی با عنصر 
اصلی، یعنی مشتری اهمیت بســیار زیادی دارد و 
اگر این ابعاد به صورت ناهماهنگ رشد کنند به آن 
استارت آپ یک استارت آپ ناپایدار گفته می شود.

عمر استارت آپ ها در گذر زمان
در سال ۲۰۱6 اســکات آنتونی در مقاله ای که در 
نشــریه »هاروارد بیزینس ریویو« منتشــر کرد به 
چندین پژوهش و مقاله اشــاره کرد که پیش بینی 
می کنند در ســال های آتی تعداد زیادی از کسب 
و کارها ورشکسته خواهند شــد یا برتری خود در 
صنعتی کــه در آن فعالیت می کنند را از دســت 
خواهند داد. با این حــال نکته مهمی که باید به آن 
توجه کرد آن است که هر چند افول شرکت ها امری 
طبیعی اســت با این حال، اهمیت شکست با توجه 
به نوع صنعتی که کســب و کارهــا در آن فعالیت 
می کنند، نقــش تعیین کننــده ای دارد. به همین 
دلیل است که بسیاری از کشــورهای توسعه یافته 
دنیا دولت ها برای جلوگیری از افول این بنگاه ها با 
اقدامات حمایتی فراوان مانع از سقوط آنها می شوند. 
عدم استفاده از شــبکه، چالش های حقوقی، نبود 
تیم قوی، عــدم هماهنگی محصول با بــازار و... از 
جمله مهم ترین موانع موفقیت استارت آپ هاست. 
همچنین، طبق اطالعات یافت شــده، صنایع بیمه 
مالی و امالک و مستغالت با نرخ شکست 4۲ درصد 
کمترین و صنعت فناوری اطالعــات با 6۳ درصد 
بیشترین نرخ شکست را در بین صنایع مورد بررسی 

به خود اختصاص داده اند.

نرخ شکست استارت آپ ها به تفکیک صنعت

مفاد آراء
64 /6 آگهي مفاد آراء قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 

رسمي مستقر در ثبت دهاقان
مفاد آراء هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که در اجراي ماده 
1 قانون و ماده 8 آيين نامه صادر گرديده اســت و در اجراي ماده 3 قانون در دو نوبت به 
فاصله 15 روز از طريق روزنامه کثيراالنتشار و محلي آگهي مي شود تا شخص يا اشخاصي 
که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاريخ انتشار آگهي و در روستاها از تاريخ 
الصاق آگهي در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد 
اخذ نمايد و معترض بايد ظرف يکماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت 
به تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهي تقديم دادخواست را به ثبت 
محل ارائه نمايند. بديهي است در اينصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعي دادگاه 
خواهد بود در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نشود يا معترض گواهي تقديم 
دادخواســت به دادگاه محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکيت خواهد 

نمود. صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- راي شماره 139860302019000244-1398/05/12-  آقای منصور امين جعفری 
فرزند حسينقلی ششدانگ يک درب باغ به مساحت 1701/89 متر مربع پالک شماره 758 
فرعی از 127 اصلی واقع در اراضی خلف دزجا دهاقان انتقال عادی به رسمی مع الواسطه 

از طرف خانم فرخ سلطان امين جعفری فرزند اسداله )مالک رسمی(.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/06/09
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/06/24

م الف:576683  زهرا يعقوبي رئيس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان
حصر وراثت

6/61  خانم محترم جابری دارای کدملی 5129770821 به شرح دادخواست به کالسه 
352/98  شورای حل اختالف درخواست  گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان عبدالمهدی جابری پوده به شماره شناسنامه 630 در تاريخ 96/4/21 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه  حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- ربابه فدوی 
حسينی پوده به کدملی 5129812107  متولد 1339 )همسر متوفی( 2- سليمان جابری 
پوده به کدملی 5120028020 متولد 1371 )پســر متوفی( 3- محترم جابری به کدملی 
5129770821 متولد 1332 )دختر متوفی( 4- ربابه جابری پوده به کدملی 5129783689 
متولد 1334 )دختر متوفی( 5- خاور جابری پوده به کدملی 5129789008 متولد 1335 
)دختر متوفــی( 6- خديجه جابری پوده به کدملــی 5129799410 متولد 1337 )دختر 
متوفی( 7- شــهين جابری پوده به کدملی 5129812611 متولد 1339 )دختر متوفی( 
8- زهرا جابری پــوده به کدملی 5129853611 متولــد 1346 )دختر متوفی( 9- زهره 
جابری پوده به کدملی 1199129259 متولد 1349 )دختر متوفی( 10- طاهره جابری پوده 
به کدملی 5129892313 متولد 1354 )دختر متوفی( 11- هاجر جابری پوده به کدملی 
5120062415 متولد 1377 )دختر متوفی(. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه ای از متوفی 
نزد او می باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه  به شورا تقديم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف: 576797 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف دهاقان 
اصالحيه

6/10 آگهي ابالغ منتشره درروزنامه 17 / 5 / 1398 کالسه پرونده  98 / 364 عليرضازرئي 
ونسرين صانعي وقت رسيدگي 3 / 7 / 98 صحيح مي باشد. م  الف 556508  دبيرخانه 

شوراي حل اختالف شماره يک حقوقي شهرضا
حصر وراثت

6/65  خانم سميه بيگی نژاد دارای شماره ملی 1292419962 و شماره شناسنامه 2721 
به شرح دادخواست به کالسه  350/98  از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنين توضيح داده که شــادروان محمدرضا امينی نيســيانی به شناسنامه 43 در تاريخ 

98/5/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
به يک پسر و يک دختر و يک همســر دائمی که عبارتند از: 1- سميه بيگی نژاد، ش.ش 
2721 متولد 63/12/14  همسر متوفی 2- ريحانه امينی نيسيانی، ش.ش 1180197879 
متولد 97/10/16 فرزند متوفی 3- علی امينی نيســيانی، ش.ش 1180190750 متولد 
96/7/10 فرزند متوفی.  اينک با انجام تشــريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک 
مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ 
 نشر نخســتين آگهی ظرف يک ماه به شــورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 580613 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اردستان 
فقدان سند مالکيت

6/66  شماره نامه: 139885602022000885-1398/06/04 نظر به اينکه سند مالکيت 
1/5 سهم مشاع از 432 سهم ششدانگ مزرعه شــيرازان پالک ثبتی شماره 0 فرعی از 
120 اصلی واقع در بخش 17 اصفهان ذيل ثبت 2623 در صفحه 151 دفتر 31  امالک 
به نام حسن شــفيعی صادر و تسليم گرديده است، سپس فاطمه شــفيعی احدی از ورثه 
نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده: 32001930-98/5/20  به انضمام دو 
برگ استشهاديه محلی که امضاء شــهود آن ذيل شماره: 20007-98/5/20  به گواهی 
دفتر خانه 51 اردستان رسيده است مدعی است که سند مالکيت آن به علت سرقت مفقود 
گرديده است و درخواست صدور المثنی ســند مالکيت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب 
 به اســتناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد 
خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مســترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف:580610 عصاری رئيس 

اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 
ابالغ اجرایيه

6/67 شــماره پرونــده: 139804002121000353/1، شــماره آگهــی ابالغيــه: 
139803802121000050 ، شــماره بايگانــی پرونــده: 9800480 ، تاريــخ صدور: 
1397/06/02 ، آگهی ابالغ اجرائيــه پرونده اجرايی 9800480 بدين وســيله به آقای 
محمدعلــی ذوالفقاری ، نام پــدر: بختيار ، تاريــخ تولد: 1362/06/20 ، شــماره ملی: 
5129934636 ، شماره شناسنامه: 6 به نشانی: فاقد نشانی و خانم طيبه نورشرق ، نام پدر: 
حسن ، تاريخ تولد: 1348/08/08 ، شماره ملی: 5129633423 ، شماره شناسنامه: 159 به 
نشانی: فاقد نشانی و آقای رضا خان محمدی ، نام پدر:قربانعلی ، تاريخ تولد: 1358/12/17، 
 شــماره ملی: 1754621686 ، شماره شناســنامه: 3341 به نشــانی: فاقد نشانی ابالغ 
می شود که بانک کشاورزی شعبه خمينی شهر جهت اصل طلب: 420/776/038 ريال 
خسارت تاخير تاديه: 30/035/801 ريال سود: 166/452/088 ريال خسارت تاخير روزانه: 
326/476 ريال تاريخ مبنای محاسبه خســارت: 1398/05/31 عليه شما اجرائيه صادر 
نموده و پرونده اجرائی به بايگانی 9800480 در اين اداره تشــکيل شده و در متن قرارداد 
فاقد نشانی می باشيد لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجراييه 
فقط يک مرتبه در روزنامه آگهی می شــود و چنانچه ظرف مدت بيست روز از تاريخ اين 
آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمايد عمليات 
اجرايی جريان خواهد يافت. م الف : 577512 نبی اله يزدانی رئيس اداره ثبت اسناد 

و امالک خمينی شهر
فقدان سند مالکيت 

6/69 شماره نامه: 139885602006005158 ، تاريخ: 1398/06/04 ، آقای احمدرضا 
لطفی فرزند حسين به اســتناد يک برگ استشهاديه محلی که هويت و امضا شهود رسمًا 
گواهی شده مدعی است که سند مالکيت ششدانگ خانه پالک شماره 3534 فرعی از 158 

اصلی واقع در خمينی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر الکترونيک امالک به شماره 
139520302006004576 به نام ايشــان ثبت و سند صادر و تسليم گرديده و همچنين 
اظهار داشته که سند مالکيتشــان در اثر جابه جايی مفقود شده است و معامله ديگری نيز 
انجام نگرديده است چون درخواست صدور المثنی ســند مالکيت نامبرده را نموده طبق 
تبصره يک اصالحی ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هرکس 
مدعی انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهی ذکر شده( نسبت به آن يا وجود سند مالکيت 
مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارايه اصل سند مالکيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورت مجلس 
و اصل سند با ارايه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت 
اعتراض اصل سند ارايه نشود المثنی سند مالکيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد 

شد. م الف: 578367 نبی اله يزدانی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک خمينی شهر 
مزایده

6/70 شــماره: 981175 اجرا - تاريخ:1398/05/28 ، اجرای احکام مدنی دادگســتری 
شهرستان خمينی شــهر در پرونده کالســه 981175 له خانم زهرا ابراهيمی عليه آقای 
عبدالرحمان نوربخش به خواســته مطالبه مهريه به تعداد 6 عدد سکه تمام بهار آزادی و 
مطالبه نفقه به مبلغ 122/543/000 ريال تا تاريخ 98/5/4 در نظر دارد سهم االرث آقای 
سيد عبدالرسول نوربخش از پدر مرحومش سيد ابوالقاســم از پالک ثبتی 119/303 به 
نشانی خمينی شهرـ  صحرای بيرون آب ورنوسفادران که شمااًل به جوی و گل انداز شرقًا 
به باغ آقای اميريوسفی جنوبًا به جوی قديم گل انداز و غربًا به باغ آقای معتمدی قرار دارد 
که به عنوان مال معرفی نموده را از طريق مزايده به ميزان طلب به فروش رســاند ملک 
مذکور بصورت يک درب باغ محصور بدون درب با تعداد 15 اصله درخت کهن سال گردو 
به مساحت تقريبی 2177/5 مترمربع که سهم مرحوم ابوالقاسم نوربخش 28 حبه و چهار 
پنجم حبه از 72 حبه مشاع می باشد که کارشــناس رسمی دادگستری ارزش کل پالک 
را 4/355/000/000 ريال و سهم مرحوم سيد ابوالقاسم نوربخش را 1/741/999/999 
ريال و ســهم االرث معرف مال را 435/500/000 ريال ارزيابی نموده اســت لذا جلسه 
مزايده درتاريخ چهارشنبه 1398/06/27 ســاعت 9 صبح در محل اجرای احکام مدنی 
دادگستری شهرستان خمينی شــهر برگزار می گردد. طالبين می توانند 5 روز قبل از روز 
مزايده به نشانی فوق مراجعه و مورد مزايده را از نزديک بازديد نمايند خريدار کسی است 
که باالترين قيمت راپيشنهاد نمايد، خريدار می بايستی ده درصد قيمت پيشنهادی را فی 
المجلس و مابقی را ظرف يک ماه از تاريخ مزايده به حساب سپرده دادگستری واريز نمايد 
در غير اينصورت ده درصد اوليه پس از کسر هزينه های مزايده به نفع دولت ضبط خواهد 
شد. شايان ذکر اســت اجرای احکام مدنی تکليفی در تحويل مال به خريدار ندارد. تذکر: 
متقاضيان شرکت در مزايده می بايست 10 درصد بهای مال را طی فيش چهار نسخه ايی 
به حساب سپرده دادگستری خمينی شهر به شــماره 2171290271003 نزد بانک ملی 
واريز و با در دست داشتن اصل فيش و اصل کارت ملی نيم ساعت قبل از شروع مزايده به 
اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست شرکت در مزايده را تکميل و به همراه کپی کارت 
ملی و اصل فيش سپرده تحويل اجرا نماييد. م الف: 578770   دفتراجرای احکام مدنی 

دادگستری شهرستان خمينی شهر
ابالغ وقت رسيدگی

6/71 شماره: 919/98 حل8 ، مرجع رسيدگی: شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف 
خمينی شهر به نشانی: خمينی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســيدگی: ســاعت 04:30 بعدازظهر روز شنبه 
مورخه 1398/07/20 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی:  سعيد قادری ، نام 
پدر: حسينعلی ، نشانی: اصفهان خ جی شهروند روبه روی اداره آب و تعميرات طبقه اول، 
مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: حسين دادار ، نام پدر: نصراله ، خواسته و بهای 
آن: مطالبه وجه مبلغ 20/000/000 ريال ، داليل خواهان: کپی چک و کپی گواهی عدم 
پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول  المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست 

و وقت رسيدگی به وی از طريق نشــر آگهی در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار وفق 
ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا 
در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات يک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به اين شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت نموده و در وقت 
مقرر جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف: 578378 رئيس شعبه هشتم حقوقی شورای 

حل اختالف خمينی شهر
مزایده 

6/72 شماره: 98/2071 ، تاريخ: 1398/06/05 ، اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف 
شهرستان خمينی شهر در پرونده کالســه 98/2071 له آقای علی عبدالهی عليه آقای  
محمد فرد نعمتی به خواســته مطالبه در نظر دارد مقداری سنگ از نوع سنگ ساختمانی 
بشرح: 1-ســنگ گيوتين رو توری 15*60 با چسب رجايی حدود 60 مترمربع 2-سنگ 
گيوتين حدود 200 مترمربع که کارشناس رسمی دادگستری به ترتيب 1- از قرار متری 
500/000 ريال جمعًا بمبلغ 30/000/000 ريال و 2- متری 200/000 ريال جمعًا بمبلغ 
400/000/000 ريال که هر دو نوع سنگ جمعًا به مبلغ 70/000/000 ريال ارزيابی نموده 
را از طريق مزايده به فروش رساند لذا جلسه مزايده ساعت 11:00 صبح روز پنجشنبه در 
تاريخ 1398/07/04 در محل اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف شهرستان خمينی 
شهر واقع در بلوار پاسداران مجتمع شــوراها طبقه همکف برگزار می گردد ، طالبين می 
توانند 5 روز قبل از روز مزايده به نشانی خمينی شهر دوشاخ ميدان صنعت خيابان حافظ 
کوچه سوم سمت راست دنا کوچه اول سمت راست انتهای کوچه مراجعه و مورد مزايده 
را از نزديک بازديد نمايند. خريدار کسی است که باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد خريدار 
می بايست 10 % قيمت پيشــنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف يک ماه از تاريخ 
مزايده به حساب سپرده دادگســتری واريز نمايد در غير اينصورت ده درصد اوليه پس از 
کسر هزينه های مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد.  تذکر: متقاضيان شرکت در مزايده 
می بايست 10 درصد بهای مال را طی فيش چهار نسخه ايی به حساب سپرده دادگستری 
خمينی شهر به شماره 2171290271003 نزد بانک ملی واريز و با در دست داشتن اصل 
فيش و اصل کارت ملی نيم ساعت قبل از شــروع مزايده به اجرای احکام مدنی مراجعه 
و درخواست شــرکت در مزايده را تکميل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فيش سپرده 
تحويل اجرا نماييد. م الف:578817   مدير اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف 

شهرستان خمينی شهر 
اخطار اجرایی

6/73 شماره: 2646/97 حل3 ، مشخصات محکوم عليه:نام و نام خانوادگی: 1-محمود 
عطاء الهی اشکور 2- اکبر زمانی ، نام پدر: 1-حميد 2-حاجی بابا ، شغل: هردو آزاد ، نشانی: 
1-تهران خليج شماره2 نبش ک 29 پ1 ، 2-مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له: نام 
و نام خانوادگی: نعمت اله حاج هاشمی ، با وکالت آقايان عليرضا هاشميان و محمدکاظم 
دری ، نام پدر: 1-محمدحسين 2-نوراله ، شغل: وکالت ، نشانی: خمينی شهر ميدان قدس 
ابتدای بلوار آزادگان مجتمع دندانپزشــکی غدير ط3 واحد3 ، محکوم به:به موجب رای 
شماره 3053 تاريخ 97/12/27 حوزه سوم شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر که 
قطعيت يافته است. محکوم عليها محکوم اند به: تضامنی به پرداخت مبلغ 80/000/000 
ريال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 2/010/000 ريال بابت خســارات دادرسی و 
پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد چک 97/9/25 لغايت زمان اجرای حکم و 
پرداخت نيم عشر دولتی رای صادره غيابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: همين که 
اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد محکوم عليه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد يا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند 
بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالی 
ندارد صريحًا اعالم نمايد.  م الف: 578821 مصطفی زيبايی فر قاضی شــعبه سوم 

شورای حل اختالف خمينی شهر 
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افزون بر ۳۳ هزار اصفهانی، مجرد هستند

پیشنهاد سردبیر:

ناجا

اخبار

معاون منابع انسانی دادگستری استان:
صلح و سازش در استان 
اصفهان بسیار پایین است

معاون منابع انسانی دادگستری استان اصفهان 
اظهار کرد:درصد صلح و ســازش در اســتان 
اصفهان 30 درصد و بســیار پایین است. سید 
رضا سجودی گفت: آنچه مسلم است ودر آیات 
الهی بیان شده بحث قضاوت است که خروجی 
آن به عدالت منتهی شود. معاون نیروی منابع 
انسانی دادگستری استان اصفهان، آیتمی که 
نحوه پاســخگویی به مراجعات اســت را مهم 
برشــمردو افزود: رییس دســتگاه قضا تکریم 
انسانی را در دســتور کار خود قرار داده است. 
وی ادامه داد: کســانی که در خــارج از دایره 
دادگســتری به دنبال رصد مطالب هستند با 
افراد داخل این سیستم تفاوت دارند. سجودی 
به درصد پایین صلح و سازش در استان که 30 
درصد است، اشاره کرد و از متولیان خواست در 
این امر ورود پیدا کنند تا دستگاه قضا به مسائل 

مهم و امور ضروری بپردازد.

افتتاح پارک فناوری سالمت 
در اصفهان

نخســتین پارک علم و فناوری سالمت کشور با 
هدف تبدیل ایده های نو به ثروت و ایجاد بســتر 
مناسب برای نخبگان جوان، دی ماه سال گذشته 
با حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری 
در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افتتاح شد. این 
مجموعه نخستین پارک فناوری سالمت کشور 
است که برای حضور نخبگان جوان در رشته های 
مختلف حوزه ســالمت و در قالب موسسه های 
شتاب دهنده و مراکز رشد راه اندازی شد. پارک 
فناوری سالمت اصفهان دارای ۱0 خوشه فناوری 
در زمینه های پزشــکی، تجهیزات پزشکی، مواد 
جدید نانو، دندان پزشــکی، فناوری های نوین، 
زیست فناوری، ژنتیک، گیاهان دارویی، داروسازی 
و طب سنتی است. پارک علم و فناوری سالمت 
اصفهان در فضایی به وسعت ۲۱ هکتار ایجاد شده 
و در زمان حاضر حدود ۴0 شــرکت دانش بنیان 
در آن مستقر هستند. اعتبار هزینه شده برای راه 
اندازی و تجهیز این پارک تا کنون ۲۵0 میلیارد 

ریال اعالم شده است.

آتش سوزی بانک سامان 
اطفاء شد

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان از اطفای آتش سوزی بانک 

سامان در خیابان فردوسی خبر داد.
فرهاد کاوه آهنگران با اشــاره به حادثه آتش 
سوزی در بانک ســامان اظهار کرد: این حادثه 
توسط سیســتم اعالم حریق به سازمان آتش 
نشانی اعالم شد. وی با بیان اینکه این حادثه در 
طبقه فوقانی بانک سامان اتفاق افتاد، تصریح 
کرد: نیروهای امدادی از ایستگاه های پنج و یک 

برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند.
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه قسمتی از یکی 
از طبقات ساختمان بانک سامان دچار حریق 
شــده بود، اضافه کرد: بیشــترین آسیب این 

حادثه دودگرفتگی بوده است.

دیدگاه

جامعه شناس:
افزایش آگاهی، باروری را 

کاهش داده است
یک جامعه شناس گفت: کارشناسان معتقدند 
افزایش آگاهی باعث کاهش باروری شــده و 
دالیل دیگــری در کنار تحصیــالت جوانان و 
حسابگری زنان از جمله شادی و نشاط جامعه، 
لذت طلبی، سطح امیدواری به آینده، ترس از 
آینده و وضعیت اقتصادی نیز در کاهش باروری 
تاثیرگذار است. امان ا... قرایی مقدم در خصوص 
دالیل نبود عالقه مندی به افزایش جمعیت در 
ایران، اظهار کرد: تاکنون ۴0 نظریه در دنیا در 
خصوص روند رشد جمعیت مطرح شده است. 
وی در خصوص نظریه دوران افالطونی افزود: 
این نظریه از ثبات جمعیت صحبت می کند و 
اینکه نسبت جمعیت شهر به روستا باید ۵0 به 
۴0 باشد، همچنین نظریه دوم نظریه مذهبیون 
بود که اعتقاد داشــتند جمعیت مســیحیان، 
یهودیان و مســلمانان باید افزایــش یابد. این 
جامعه شناس در خصوص دیگر نظریات تصریح 
کرد: نظریه ســوم که مالتــوس و رابرت اوون 
طرفدار آن بودند، نظریه کاهش جمعیت بود؛ 
آنها اعتقاد داشتند سر سفره طبیعت خداوند 
قاشق و چنگال اضافه نگذاشته است که مدام 
فرزندآوری افزایش یابد چرا که رشد جمعیت 
با تصاعد هندســی اســت، در حالی که رشد 

موادغذایی با تصاعد حسابی رشد می کند.

 اتمام حجت پلیس
 با پزشکان منشوری

برخی از پزشکان با راه اندازی صفحه کاری خود در 
فضای مجازی اقدام به اشتراک گذاری کلیپ هایی 
می کنند که در آن برای ارائه صحت کار خود، بدن 
برهنه خانم های مراجعه کننده را بدون درج چهره 
آنها در صفحات شان بارگذاری می کنند و به تبلیغ  
کار خود می پردازند. با توجه به قوانین رســمی و 
اسالمی رایج در کشور انجام این کار و درج آگهی های 
سخیف تبلیغاتی توسط پزشکان آن هم در فضای 
مجازی تخلف اســت و باید واکنش مراجع رسمی 
کشور نسبت به این موضوع را شاهد باشیم. سرهنگ 
تورج کاظمــی، درباره درج آگهی هــای نامتعارف 
پزشکان زیبایی در فضای مجازی، گفت: طبق قانون 
درج اینگونه از آگهی ها توسط افراد مختلف در فضای 
مجازی تخلف اســت. رییس پلیس فتای پایتخت 
تصریح کرد: با پزشکانی که اقدام به انتشار آگهی های 
نامتعارف می کنند، طبق قانون برخورد خواهد شد 
و نسبت به پاک سازی و حذف پست های به اشتراک 
گذاشته شــده آنها اقدام خواهیم کرد و در صورت 

تکرار تخلفات، افراد مجرم شناخته می شوند.

پایان کار زوج سارق در اصفهان
سرپرست پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان 
از دستگیری مردی که با همدستی همسرش اقدام 
به ۱0 میلیارد ریال سرقت از منازل مردم کرده بود 
در عملیات کارآگاهان این پلیس خبر داد. سرهنگ 
حســین ترکیان، گفت: کارآگاهان اداره مبارزه با 
سرقت پلیس آگاهی استان اصفهان در پی شکایت 
تعدادی از شــهروندان اصفهانی مبنی بر دستبرد 
به منازل آنها موضوع را به صورت ویژه در دســتور 
کار خود قرار دادنــد. وی ادامه داد: در این خصوص 
تحقیقات گسترده ای توسط کارآگاهان انجام گرفت 
و سرانجام با بررســی های علمی و تخصصی ویژه، 
هویت یک زن و مرد که در این ســرقت ها دســت 
داشتند، به دســت آمد. وی ادامه داد: با شناسایی 
هویت سارقان، کارآگاهان در یک عملیات ضربتی 
هر دو نفر را طی هماهنگی با مقام قضایی دستگیر 
کردند. سرهنگ ترکیان با بیان اینکه سارقان با هم 
زن و شوهر هستند، اظهار داشت: این زوج تاکنون 
به ۱۱ مورد سرقت از منازل مردم اعتراف کردند که 
ارزش سرقت های صورت گرفته توسط آنان از سوی 

کارشناسان مربوطه ۱0 میلیارد اعالم شده است.

ضبط گواهینامه 314 راننده 
متخلف در اصفهان

سرپرســت پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی 
انتظامی اســتان از ضبط گواهینامه رانندگی 3۱۴ 
راننده متخلف در مرداد ماه ســال جاری خبر داد. 
ســرهنگ علی مولوی گفت: به حد نصاب رسیدن 
نمره منفی، مصرف مشروبات الکلی، استعمال مواد 
مخدر و ارتکاب تخلفات حادثه ساز از جمله دالیل 
ضبط این تعــداد گواهینامه رانندگی اســت. وی 
ادامه داد: گواهینامه رانندگی متخلفان به مدت 6 
ماه توقیف می شود و پس از شــرکت رانندگان در 
کالس های آموزشــی و پرداخت جریمه های خود 
مجددا به آنها تحویل داده خواهد شد؛ اما اگر برای 
بار دوم دوبــاره گواهینامه آنها ضبط شــود این بار 
گواهینامه ها باطل شده و بایستی فرد از ابتدا برای 

گرفتن آن اقدام کند.

هشدار پلیس فتا در خصوص 
سودجویی سایبری در ماه محرم

رییس پلیس فتای استان به کاربران فضای مجازی 
هشدار داد مراقب کالهبرداری سودجویان سایبری 
از طریق اپلیکیشن های دانلود فایل های مداحی که 
به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم در بستر اینترنت 
قرار می گیرد، باشــند. ســرهنگ ســید مصطفی 
مرتضوی گفت: از آنجایی که در ایام شهادت حضرت 
اباعبدا...الحسین )ع(، میلیون ها انسان به عزاداری 
آن حضرت می پردازند، فرصتی در اختیار مجرمان 
سایبری قرار دارد تا با سوءاســتفاده از احساسات 
شــهروندان، اعمال مجرمانه خود را عملی کنند. 
وی افزود: یکی از اقدامــات مجرمانه این افراد ارائه 
فایل های مداحی و ادعیه های مذهبی برای دانلود 
اســت که گاه برخی از آنها آلوده به بدافزار بوده و به 
محض دانلود، به سیستم قربانی نفوذ کرده و به دنبال 
سرقت اطالعات است، بنابراین شهروندان باید نسبت 
به دریافت فایل ها از منابع مختلف دقت الزم را داشته 
باشند. این مقام انتظامی عنوان داشت: برخی از نرم 
افزارها در هنگام نصب از کاربر درخواست می کنند 
تا برخی از مجوزها را ارائه بدهــد که با کمی دقت 
می توان متوجه شد که این مجوزها هیچ ارتباطی به 
نوع فعالیت نرم افزار ندارند و باید کاربران از نصب این 

گونه نرم افزارها خودداری کنند.

نماینده مردم گلپایگان و خوانســار در مجلس 
شورای اســالمی گفت: اوایل انقالب 30 درصد 
بودجه کل کشور به آموزش و پرورش اختصاص 
داشت؛ اما طی سال های متمادی به هفت درصد 
کاهش یافت. علی بختیــار اظهارکرد: با وجود 
شرایط سخت اقتصادی و کمبود بودجه در حوزه 
تعلیم وتربیت با یک مدیریت جهادی و همراهی 
مردم وکمک خیــران کارها با قوت بیشــتری 
نسبت به گذشته انجام می شود. وی تصریح کرد: 
حوزه تعلیم و تربیــت از لحاظ کمیت و کیفیت 
طی چهل سال گذشته دچار چالش هایی شده 
اســت، مقوله تعلیم و تربیت در حوزه آموزش و 
پرورش در سطوح ابتدایی و متوسطه اول و دوم 
با سال های ابتدایی انقالب قابل قیاس نیست که 
به دلیل کم توجهی مجلــس در کاهش بودجه 
این وزارتخانه اســت زیرا 30 درصد بودجه کل 
کشور به آموزش و پرورش اختصاص داشت؛ اما 
طی این چهل سال به هفت درصد کاهش یافت. 
بختیار افزود: در ابتدای مجلس دهم رقم بودجه 

به ۱0 درصد تقلیل پیدا کرد و می بایست برای 
ساماندهی این بخش بودجه اختصاص می دادیم 
که در قانون برنامه ششــم برای ساماندهی این 
وضعیت قانون تعیین کردیــم، در بودجه های 
ســنواتی مســئله آموزش و پرورش حل نشده 
اســت که ســکان دار آینده این وزارتخانه باید 
 یک تصمیــم صحیح بــرای اداره ایــن حوزه 

بگیرد.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار:

سهم آموزش و پرورش از 30 به 7 درصد بودجه رسیده است
رییس سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه اکنون 60 
درصد مواد اولیه دارو در کشور تامین می شود، گفت: 
اکنون ۹۷ درصد داروها در کشور تولید می شود که 
تالش می کنیم تا پایان دولت تامین مواد اولیه دارو 
را به ۹0 درصد ارتقا دهیم. محمدرضا شانه ساز افزود: 
تامین مواد اولیه دارو، ارزش افزوده باالیی برای کشور 
دارد که تحقق این مهم یکی از اقدامات جدی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت دوازدهم 
اســت. وی ادامه داد: اگر توانایــی تولید ۹۹ درصد 
داروهای مورد نیاز را در داخل کشــور نداشتیم چه 
بسا مجبور می شــدیم داروها را از کشورهای دیگر 
وارد کنیم. رییس ســازمان غذا و دارو تصریح کرد: 
اکنون ۲ درصد داروها اقالمی است که مشابه تولید 
داخل بوده و به دالیل مختلف از خارج از کشور وارد 
می شود که ارزبری که در حوزه تامین مواد اولیه برای 
کشــور ایجاد می کند حدود 6۵0 تــا ۸00 میلیون 
دالر است. وی اضافه کرد: طی سال های اخیر هیچ 
کمیسیونی برای قیمت دارو تشکیل نشده و قیمتی 
به داروها داده نشــده است همچنین برای داروهای 

پیش دســتی ناچار با ارزبری و قیمت چند برابر از 
خارج دارو وارد می کردیم که این نگاه نادرست بوده 
است. رییس ســازمان غذا و دارو با اشاره به پرونده 
الکترونیک ســالمت افزود: پزشــکان در این حوزه 
کمک کنند تا این بخش اجرایی شود، بسیاری عنوان 
می کنند حدود ۵0 درصــد داروها در داروخانه های 
غیر خصوصی ارائه می شود از این رو وزیر بهداشت 

تاکید بر اجرایی شدن این طرح دارد.

رییس سازمان غذا و دارو:

تامین مواد اولیه دارو در کشور به ۹0 درصد افزایش می یابد

با مسئوالن

طی روزهای اخیر خبر جابه جایی مدیران و برخی 
از ســلبریتی ها با آمبوالنس های شهری خبر ساز 
شده است. در حالی که رییس ســازمان اورژانس 
کشور اعالم کرد که شرکت دارنده این آمبوالنس ها 
توقیف و پلمب شده؛ اما به نظر می رسد موج بدبینی 
به این اقدامات بــه زودی از میان نخواهد رفت. در 
شرایطی که مردم هنگام بروز حوادث و در مواجهه 
با آمبوالنس های آژیرکش در خیابان ها تا مدت ها 
با بدبینی برخورد می کردند،  دوباره موجی از سوء 
ظن به آمبوالنس ها در شــهرها به راه افتاده است؛ 
مسئله ای که می تواند در حوادث اجتماعی مانند 
آنچه در پالســکوی تهران اتفاق افتاد، دردسر ساز 
شــود. تا قبل از حادثه پالســکو خبری از اعتماد 
برخی از مردم بــه آمبوالنس ها نبــود.  بعضی ها 
به آژیرها بی اعتنایــی می کردند و همــه اینها را 
بازی آمبوالنس های خالی بــرای عبور از ترافیک 

می دانستند.
 حادثه پالسکو اما باور آن عده از مردم را نسبت به 
خودروهای اورژانس تغییر داد. دیگر هنگام شنیدن 
صدای آمبوالنس بی توجه نیستند و تالش می کنند 
تا  آمبوالنس رد شود، بلکه انسانی از مرگ رهایی 
یابد. ریشــه این بی اعتمادی هنوز کامال خشــک 
نشده بود که خبر جدیدی طی چند هفته گذشته 
باعث شد که شــاید شاهد بازگشــت دوباره موج 
بی اعتمادی ها باشیم؛ »تردد سلبریتی ها و استادان 
کنکور بــا آمبوالنــس خصوصی.« ماجــرای این 
سوءاستفاده از جایی شروع شد که علی عبدالعالی، 
استاد دانشگاه گفت: »عده ای از معلمان خصوصی 
با آمبوالنس رفت و آمد می کننــد. این معلم ها به 
آمبوالنس خصوصی پول می دهند که آنها را از خط 

ویژه از کالس اول به کالس بعدی برساند.« عده ای 
دیگر این نظر را داشتند که نه تنها معلمان کنکور 
بلکه ثروتمندان دیگری چون بازاریان و سلبریتی ها 
از آمبوالنس خصوصی برای تردد در شهر استفاده 
می کنند. پخش شدن این خبر متعاقبا واکنش هایی 
را در پی داشــت. رییس آمبوالنس های پایتخت از 
این قضیه اظهار اطالع کــرد و گفت حتما کنترل 
خواهد شــد. رییس ســازمان اورژانس کشور هم 
گفت: این موضوع پیگیری شده و در حال بررسی 
است که در صورت اثبات تخلف، مجازات توبیخ تا 
لغو پروانه کاری برای متخلفان اعمال می شــود. بر 

اســاس اعالم یکی از خبرگزاری ها، همچنان این 
کار در شرکت های اجاره آمبوالنس انجام می شود 
و برخی میان 60 تا ۲۵0 هزار تومان اســت.  واضح 

است که آمبوالنس های تقلبی به راحتی توسط افراد 
سودجو و متقلب به شکل و شمایل آمبوالنس های 
اصلی تبدیل شده اند، هر چند در ظاهر آنها به راحتی 
می توان تفاوت هایی را نیز مشاهده کرد که البته به 
دلیل تردد بیش از انــدازه و بزرگی عدد باالی این 
خودروهای شخصی آمبوالنس نما، شاید تشخیص 
آن برای مردم بســیار سخت باشــد، این در حالی 
است که باید توجه داشــت آمبوالنس های تقلبی 
دارای برچسب سالمت نیســتند که این می تواند 
بزرگ ترین نشــانه این نوع آمبوالنس ها محسوب 

شود. 

میانبر با آمبوالنس های تقلبی!

مدیرکل ثبت احوال اصفهان گفت: بر اساس آخرین آمار موجود، 
افزون بر 33 هزار جوان این استان مجرد هستند. حسین غفرانی 
جمعیت این استان را بیش از پنج میلیون نفر اعالم کرد و افزود: 
این تعداد جــوان به دالیل طالق، فوت همســر و ازدواج نکردن 
مجرد هستند. وی بیان کرد: دست کم 30 هزار جوانان این استان 
در گروه سنی ۲0  تا ۲۹ هزار قرار دارند و ســابقه ازدواج ندارند. 

مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان ادامه داد: سه هزار و 600 
جوان اصفهانی پس از ازدواج از همســران خــود طالق گرفته و 
دوباره ازدواج نکرده اند و ۲00 نفر دیگر هم به دلیل فوت همسر، 
مجرد هستند. وی با اشاره به جمعیت زنان و مردان مجرد اصفهان 
خاطرنشان کرد: ۱66 هزار مرد و زن در گروه های سنی مختلف 
به دلیل فوت همسر مجرد هســتند که از این آمار ۱۴۸ هزار نفر 

آنها را جمعیت زنان تشکیل می دهند. وی با اشاره به آمار طالق 
و ازدواج در اســتان تصریح کرد: بیش از هفت هزار واقعه ازدواج 
بهار امسال ثبت شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل هشت 
درصد کاهش داشته، البته آمار نهایی باید پایان سال تحلیل شود. 
بر اساس آمار موجود، طالق از دهه 60 در کشور افزایش و ازدواج 

از سال ۷۱ به بعد در ایران کاهش یافته است.

مدیرکل ثبت احوال اصفهان:
افزون بر 33 هزار اصفهانی، مجرد هستند

 موج بدبینی مردم به آمبوالنس ها در حال افزایش است؛ 

نه تنها معلمان کنکور بلکه 
ثروتمندان دیگری چون بازاریان و 
سلبریتی ها از آمبوالنس خصوصی 
برای تردد در شهر استفاده می کنند

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس:
بر واردات تراریخته ها،  نظارت شود

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: یکی از بزرگ ترین خطاها در خصوص 
محصوالت تراریخته این است که همچنان برچسب و نشانه گذاری درستی بر این محصوالت صورت نمی گیرد. 
اکبر ترکی با اشاره به محصوالت تراریخته اظهار داشت: نظارت مجلس بر اساس برنامه ششم توسعه اقتصادی 
و اجتماعی باید بیشتر شود البته بحثی در مورد ممنوعیت محصوالت تراریخته نشده و فقط باید در واردات این 
محصوالت نظارت بیشتری صورت گیرد. وی تصریح کرد: محصوالت تراریخته باید مشخص شود که از کجا 
وارد می شود و مهر و برچسب مربوطه را داشته باشد تا مردم بدانند که این محصول تراریخته است و در صورت 
تمایل از آن استفاده کنند. ترکی افزود: بیشترین خطا و اشتباه در رابطه با این موضوع در حال حاضر این است 

که نشانه گذاری و برچسب تراریخته بودن بر محصوالت به درستی رعایت نمی شود.

معاون اجرایی فوریت های پزشکی استان خبرداد:
آماده سازی پنج َپد فرود بالگرد در استان اصفهان 

معاون اجرایی فوریت های پزشکی اســتان اصفهان از تکمیل و آماده ســازی پنج پَد فرود بالگرد در استان 
خبر داد. محسن افتخاری اظهار کرد: این پدها با هدف ایجاد نقاط ایمن برای فرود بالگرد اورژانس هوایی در 
سراسر استان و انتقال مصدومان حوادث به بیمارســتان هدف گذاری و جانمایی شده است.معاون اجرایی 
فوریت های پزشکی استان از تکمیل و آماده سازی پنج پد فرود بالگرد در استان خبر داد و افزود: این پدها در 
بیمارستان های الزهرا )س( اصفهان و ۹ دی خمینی شهر، حسن آباد، شهر کهرویه شهرضا و بزرگراه نطنز به 
بهره برداری رسیده است. وی از آغاز عملیات زیرسازی و آماده سازی ۱0 پد فرود بالگرد دیگر استان خبر داد 
و گفت: این پدها در شهر های میمه، هرند، پادنای سمیرم، رامشه شهرضا، فریدون شهر، خوانسار، اردستان، 

نجف آباد و لنجان در حال ساخت است.

طرح تشدید بازرسی مرکز بهداشت اســتان اصفهان بر عرضه مواد غذایی 
آغاز شــد. مدیر بهداشــت محیط مرکز بهداشت اســتان اصفهان گفت: 
در آســتانه فرار رســیدن ماه حزن و عزاداری ابا عبد ا... الحسین )ع(، به 
منظور ارتقای ســالمت شــهروندان، طرح تشــدید نظارت بر واحدهای 
عرضه مواد غذایی، حســینه ها و هیئت های مذهبی اســتان آغاز شــد. 
سید مهدی میرجهانیان، همراه داشــتن کارت بهداشت تمامی مسئوالن 

طبخ غذای نذری ایام محرم را الزامی دانســت و افــزود: این طرح نظارتی 
با همکاری بیــش از ۷0 گروه دو نفره بازرســی اجرا می شــود. وی مدت 
اجرای این طرح را تا ۱0 روز پس از دهه اول محرم اعالم و به شــهروندان 
توصیه کرد: در صورت مشــاهد ه تخلــف واحدهای غذایی این اســتان 
 می توانند موضوع را به سامانه ۱۹0)رسیدگی به شکایات بهداشتی( اطالع 

دهند.

آغاز طرح تشدید خبر
بازرسی بر عرضه مواد 

غذایی در استان اصفهان

پریسا سعادت
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رونالدو:
 رابطه بسیار خوبی با لیونل 

مسی دارم
مراســم انتخاب بهترین های اروپا پنج شنبه 
شــب به پایان رسید و 
در نهایــت ویرژیل 
فن دایــک، باالتر 
از لیونــل مســی 
کریســتیانو  و 
رونالدو بــه عنوان 
بهترین بازیکن فصل 
اروپا انتخاب شــد. اما طی مراسم لیونل مسی 
و رونالدو که کنار یکدیگر هم نشســته بودند، 
چندین بار در گوش یکدیگــر صحبت کردند 
و بی شک هواداران فوتبال عالقه زیادی دارند 
بدانند چه صحبت های بین این دو فوق ستاره 
دنیای فوتبال رد و بدل شده است. کریستیانو 
رونالــدو زمانی که روی ســن رفــت درباره 
رابطه اش با مسی گفت: ما یکدیگر را به سمت 
جلو ســوق می دهیم و اینکه بخشی از تاریخ 
فوتبال هستیم اتفاقی خوشایند است. رقابت 
خوبی بین ما در دنیای فوتبال وجود دارد و این 
موضوعی طبیعی و خوب است. باید بگویم که 

رابطه بسیار خوبی با لیونل مسی دارم.

هدف بایرن قهرمانی در 
چمپیونزلیگ است

بایرن مونیخ سالهاســت که قهرمانی در لیگ 
قهرمانــان اروپــا را 
تجربــه نکــرده و 
آخریــن قهرمانی 
این تیــم به فصل 
 ۲۰۱۳ -۲۰۱۲
برمی گــردد. بایرن 
با وجود آنکه در چند 
ســال اخیر مربیان بزرگی مثل پپ گواردیوال 
و آنچلوتی را روی نیمکت خود داشــته اما از 
رســیدن به فینال لیگ قهرمانان ناتوان بوده 
اســت. باواریایی ها در فصل قبل هــم با نیکو 
کوواچ نتوانستند عملکرد خوبی از خود نشان 
دهند اما ســرمربی بایرن تاکید کرد که هدف 
اصلی تیمش در فصل پیش روی لیگ قهرمانان 
اروپا کسب عنوان قهرمانی اســت. کوواچ در 
این رابطه گفت: »همه ساله چند تیم در لیگ 
قهرمانان اروپا از شانس های اصلی کسب عنوان 
قهرمانی هســتند. بایرن هم جــزو این تیم ها 
است. ما جزو ۱۰ نامزد اصلی قهرمانی در لیگ 

قهرمانان هستیم.

پیام احساسی انریکه بعد از 
درگذشت دختر ۹ ساله اش

لوئیس انریکه سرمربی سابق تیم ملی اسپانیا 
و بارسلونا با اعالم خبر 
درگذشت دختر ۹ 
ســاله اش، پیامی 
احساسی برای او 
نوشت. در این پیام 
آمده است:»دختر 
ما در ســن ۹ سالگی 
بعد از پنج ماه مبارزه با ســرطان اســتخوان 
درگذشت. از تمام کســانی که با ما همدردی 
کردند تشــکر می کنم و نیز تشکر می کنم که 
به حریم خانوادگــی ما در ایــن برهه احترام 
گذاشتید. همچنین از تمام پزشکان، پرستاران 
و داوطلبانی کــه در بیمارســتان به ما کمک 
کردند تشکر می کنم. دلمان خیلی برایت تنگ 
می شود و هر روز به یادت هستیم به این امید 
که بتوانیم روزی دوباره همدیگر را ببینیم. تو 
از االن ســتاره ای خواهی بود که زندگی ما را 

پیش می برد.«

سنگربان فرانسوی به 
رئال مادرید پیوست

تمام توافقات برای انتقال کیلور ناواس به پاری 
ســن ژرمن با رقم ۱5 
میلیون یورو انجام 
شده و رئال مادرید 
برای ذخیره تیبو 
کورتوا، آرئوال را به 
صورت قرضی جذب 
خواهد کرد.به گزارش 
RMC Sports تمام توافقات بین رئال مادرید 
و پاری ســن ژرمن برای انتقال آلفونسه آرئوال 
انجام شده است. ســنگربان فرانسوی آخرین 
بازی خود برای پاری سن ژرمن در این فصل را 
مقابل متز برگزار خواهد کرد و کیلور ناواس نیز از 
رئال مادرید به پاری سن ژرمن می پیوندد. هنوز 
جزئیات انتقال مشخص نیســت اما همه چیز 
قطعی شده است. این انتقال یک ساله و قرضی 
خواهد بود تاآندری لونین در تابستان آینده به 

ترکیب رئال مادرید اضافه شود.

 سپاهان بهتر از سال گذشته شده است

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

وریا غفوری کاپیتان تیم فوتبال اســتقالل در مورد حواشی که 
پیرامون استراماچونی و باشگاه اســتقالل وجود دارد، گفت: در 
جریان این مشکالت نیستم. به هرحال در هر خانواده ای مشکالتی 
است که باید همان جا هم حل شود. همان طور که گفتم باید تالش 
کنیم هر چه زودتر به وضعیت ایده آل برسیم. ان شاءا... که هفته به 

هفته بهتر خواهیم شد.

واکنش جالب غفوری در مورد حواشی استراماچونی!

به گزارش روزنامه Yeniakit ترکیه ســران ۲ باشگاه فنرباغچه 21
و حاتای اسپور برای انتقال رســمی اللهیار صیادمنش ۱8 ساله 
به توافق رسیدند. این در حالی بود که پیش از این تیم ریزه اسپور 
تصمیم بــه جذب اللهیار صیادمنش داشــت امــا در نهایت تیم 
حاتای اســپور برنده این انتقال شــد. تیم حاتای اسپور در لیگ 

دسته دوم ترکیه بازی می کند.

انتقال صیادمنش به تیم دسته دومی ترکیه!
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پیام وزارت ورزش به علی پروین:
دخالت نکن!

چندی پیش بــود که علی پروین بــا انتقادی 
تنــد از وزارت ورزش، اعالم کــرد که مدیران 
پرسپولیس باید با دقت بیشتری انتخاب شوند. 
علی پروین بــرای مدیرعاملی پرســپولیس، 
درویش را در نظر داشــت، اما ایــن گزینه با 
مخالفــت وزارت ورزش روبه رو شــد و فردی 
به عنوان مدیرعامل پرســپولیس منصوب شد 
که با علی پروین اختــالف دارد. وزارت ورزش 
با این حرکت بــه علی پروین اعــالم کرد که 
در کار پرســپولیس دخالت نکند. علی پروین 
و انصاری فرد در ســال ۱۳67 بــا یکدیگر به 
اختــالف نظر خوردنــد و حتی ایــن اختالف 
نظر، مشکالت شــدیدی را برای پروین ایجاد 
کرد. در بین پیشکســوتان پرســپولیس هم 
در گذشــته نظرات مثبتــی روی انصاری فرد 
وجود نــدارد و حتی وحید قلیچ، چند ســال 
قبــل و در گفت وگویی بــا خبرآنالین، اعالم 
کرد که مدیرعامل این روزهای پرســپولیس و 
دادکان با بقیه بچه هــای تیم، صمیمی نبودند 
 و همین موضوع اختالفــات زیادی را به وجود

آورد.

فیفا، ملی پوش فوتبال ایران 
را نقره داغ کرد!

فیفا سامان قدوس بازیکن ایرانی تیم آمیان را 
۴ ماه از فعالیت های فوتبالی محروم کرد. این 
بازیکن ایرانی اواخر تابســتان سال قبل به تیم 
آمیان در لیگ فرانســه پیوست ولی قبل از آن 
گفته شد که با تیم اسپانیایی اوئسکا به توافق 
رسیده است. در واقع این بازیکن با تیم اوئسکا 
به توافق رســید ولی اوسترشــوندز تیم سابق 
قدوس از این انتقال خودداری کرد تا در نهایت 
بازیکن ایرانی راهی لیگ فرانســه و تیم آمیان 
شــود. طبق بخش ۳ و ۴ ماده ۱7، فیفا قدوس 
را ۴ ماه از فعالیت هــای فوتبالی محروم کرد. 
همچنین این بازیکن ایرانی و تیم اوسترشوندز 
باید به تیم اسپانیایی غرامت بپردازند. سامان 
قدوس بعد از جدایی از اوسترشوندز، در اولین 
فصل حضور در آمیان در لیگ فرانســه خوش 
درخشــید و یکی از بهتریــن بازیکنان تیمش 

لقب گرفت.

در حاشیه

مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان:
 ورزشکاران اصفهانی شانس 
کسب سهمیه المپیک دارند

مدیــر کل ورزش و جوانان اســتان اصفهان با 
اشاره به وضعیت المپیکی های اصفهان گفت: 
اگر مصدومیت ســهراب مرادی برطرف شود 
یکــی از امیدهای کســب مدال برای کشــور 
اســت؛ همچنین به کسب ســهمیه المپیک 
توســط گلنوش ســبقت الهی در تیراندازی و 
ســجاد مردانی در تکواندو امید داریم. محمد 
سلطان حســینی ادامه داد: تیم ملی والیبال 
به احتمال زیاد کســب سهمیه خواهد کرد که 
۳ ورزشــکار اصفهانی را در ترکیب خود دارد؛ 
در سایر رشــته ها نیز شانس کســب سهمیه 

المپیک داریم.

دیوار چین زیر رکاب 
دوچرخه سواران سپاهان

تیم دوچرخه ســواری ســپاهان بر ســکوی 
قهرمانی رقابت هــای بین المللــی دوچرخه 
ســواری چین ایســتاد. همچنین محمد گنج 
خانلو دوچرخه سوار تیم فوالد مبارکه سپاهان 
توانســت در این دوره از رقابت ها مقام ســوم 
انفــرادی را نیز کســب کند. مســابقات بین 
المللی دوچرخه ســواری تک مرحله ای چین 
با حضور ۱5 تیم از کشــورهای مختلف جهان 
در مســیری با ۱۲ دور و مجموع مسافت ۱۴۹ 
 کیلومتر در شهر مرزی بالینزوکی چین برگزار

 شد. 
مسیر مسابقه شــامل ۳ خط امتیازی در دور 
ســوم، ششــم و نهم بود که رکابزنان سپاهان 
متشکل از حســین ناطقی، محمد گنج خانلو، 
بهنام آرین، محســن رحمانی، امیر حســین 
جمشــیدیان و محمد چایچی بــه مربیگری 
حمیــد ابراهیمی و مدیریت محمــد باقری با 
کســب مجموع امتیازات بیشــتری نسبت به 

رقبای خود موفق به کسب این جایگاه شد.

منهای فوتبال

فرشاد احمدزاده فصل گذشته پرسپولیس را به شکلی جنجالی 
ترک کرد. با این وجود، در ابتدای پنجره نقل و انتقاالت فعلی و در 
شرایطی که حتی سرمربی تیم هم مشخص نشده بود، به شکلی 
عجیب و با تصمیم مدیرعامل وقت باشگاه به جمع پرسپولیسی ها 
بازگشت. بازگشت احمدزاده اما نه تنها با واکنش مثبت هواداران 
روبرو نشد بلکه به نظر می رسد که سرمربی آرژانتینی پرسپولیس 

هم اعتقادی به توانایی های فنی این بازیکن ندارد. احمدزاده که 
در هفته اول مسابقات نیمکت نشــین روستایی جوان و کم نام و 
نشان شده بود، در هفته دوم هم جایی در ترکیب تیم پرسپولیس 
در بازی حساس برابر تراکتورسازی نخواهد داشت. البته احمدزاده 
این بار نه به دالیل فنی بلکه به دلیل مسائل انضباطی از تیم کنار 
گذاشته شــده تا مشخص شود شــرایط او در پرسپولیس بسیار 

وخیم است. حاال معلوم نیســت او چه زمانی دوباره فرصت کند 
برای تیم کالدرون به میدان برود. حتی گفته می شــود که مربی 
پرســپولیس امیدوار است که با کنار گذاشــتن احمدزاده جای 
خالی در لیست پرسپولیس برای خریدن یک بازیکن جدید پیدا 
کند. به این ترتیب شاید شاهد اخراج زودهنگام هافبک جنجالی 

سرخپوشان باشیم.

اخراج ستاره جنجالی از پرسپولیس؟
آخرین میراث ایرج عرب رفتنی شد؟!

تیم ملی بسکتبال ایران در حالی امروز سومین حضور 
خــود در رقابت های جام جهانی بســکتبال را تجربه 
می کند که به عقیده کارشناسان آسمان خراش های 
کشــورمان برای صعود از مرحله گروهی راه چندان 
دشواری را در پیش ندارند. هجدهمین دوره رقابت های 
جام جهانی بسکتبال امروز در چین آغاز می شود و تیم 
ملی ایران در اولین دیدار خود در این رقابت ها به مصاف 
تیم پورتوریکو می رود. بسکتبالیست های ایرانی در این 
دوره از مسابقات با تیم های اسپانیا، تونس و پروتوریکو 
هم گروه شده اند. ملی پوشــان ایران برای حضور در 
جام جهانی حدود 7۰ روز اردو را پشت سرگذاشتند و 
با انجام یک اردوی اروپایی خوب و مفید امیدها را برای 
صعود به دور دوم رقابت ها بیشــتر کرده اند. با وجود 
شــرایطی که تیم ملی در اردوهای خود سپری کرده 
و عملکردی که در بازی های تدارکاتی داشت، امید به 
صعود در میان اهالی بسکتبال زیاد است و باید دید در 
سومین حضور چه اتفاقی خواهد افتاد. اهمیت این دوره 
از مسابقات از دوره های قبلی جام جهانی بیشتر است و 
دلیلش هم کسب سهمیه المپیک از این رقابت هاست. 
ایران در صورتی که بتواند بهترین تیم آســیایی جام 
جهانی ۲۰۱۹ لقب بگیرد، ســهمیه المپیک را کسب 
خواهد کرد؛ اما در غیر اینصورت احتماال باید با المپیک 

۲۰۲۰ خداحافظی کند.
نگاهی به تیم های همگــروه ایران در این 

رقابت ها
سرسخت ترین حریف ایران در این گروه تیم اسپانیا 

است که ســابقه ده حضور در رقابت های جام جهانی 
بســکتبال را در کارنامه دارد، این تیــم که تنها یک 
بار توانسته در این مســابقات به مقام قهرمانی دست 
یابد هم اکنون بر اســاس رنکینگ فدراسیون جهانی 
بعد از تیم ملی آمریکا در رده دوم جای گرفته اســت. 
اســپانیایی ها از پرافتخارترین تیم های دنیا شناخته 
می شوند که عنوان های زیادی را در المپیک و مسابقات 
اروپایی به دســت آورده اند. از ســتاره های این تیم 
می توان به برادران گســول اشــاره کرد که در لیگ 
NBA بازی می کنند. حریف اصلی ایران در راه صعود 
از مرحله گروهی تیــم پورتوریکو اســت، تیمی که 
ســابقه ۱۲ حضور در رقابت های جــام جهانی را در 

کارنامه دارد، اما تاکنون نتوانسته بر یکی از سکوها قرار 
بگیرد. پورتوریکو تیمی ناشــناخته برای آسمان های 
خراش های ایرانی اســت و ملی پوشــان کشورمان 
 تاکنون با این تیم رقابتی انجام نداده اند. سومین رقیب 
ملی پوشان کشــورمان در مرحله گروهی، تیم ملی 
تونس است که برای دومین بار حضور در رقابت های 
جام جهانی را تجربه می کند. ملی پوشان تونسی سابقه 
دو بــار قهرمانی و چهار مدال برنز در مســابقات جام 

ملت های آفریقا را در کارنامه دارند.
رقابت تنگاتنگ ایران با تیم پورتوریکو بر 

سر صعود
حساب تیم اســپانیا را باید در گروه سوم رقابت های 

جام جهانی بســکتبال ۲۰۱۹ از ســایر تیم های این 
گروه جدا کرد. ماتادورها شانس اول صعود محسوب 
می شوند. ملی پوشان ایرانی برای صعود از این مرحله 
رقابت بســیار نزدیکی با تیم های تونس و پورتوریکو 
خواهند داشت. براساس نظر کارشناسان کشورمان، 
مهم ترین بازی تیم ملی همان دیدار اول است. جدال با 
پورتوریکو؛ تیمی که سابقه زیادی در جام های جهانی 
دارد و از بازیکنان توانمندی اســتفاده می کند. اکثر 
قریب به اتفاق اهالی بسکتبال معتقدند صعود ما به دور 
دوم به پیروزی در این دیــدار بر می گردد، اما نباید از 
نام تونس هم گذشت. آن ها یکی از قدرت های آفریقا 
هســتند و در دیدارهای تدارکاتی خود نتایج خوبی 

کسب کرده اند.
لیست تیم ملی بسکتبال بدون حضور حتی 

یک بازیکن اصفهانی
صمد نیکخــواه بهرامــی، حامد حــدادی، محمد 
جمشــیدی، محمد حســن زاده، حامد حسین زاده، 
مایک رستم پور، آرمان زنگنه، آرون گرامی پور، سجاد 
مشــایخی، رســول مظفری، میثم میرزایی و بهنام 
یخچالی، اسامی لیست تیم ملی بسکتبال ایران است 
که مهران شاهین طبع آنها را برای حضور در سومین 
تجربه ایــران در رقابت های جام جهانی بســکتبال 
انتخاب کرده اســت. نکته جالب توجه این لیســت 
عدم حضور بازیکنان اصفهانی اســت. آســمان های 
خراش های دیار زاینده رود کــه در زمان نه چندان 
دور، بخش قابل توجهی از لیست تیم ملی بسکتبال 
کشورمان را به خودشان اختصاص می دادند این بار از 

لیست تیم ملی جاماندند!

سهمیه المپیک 2020 خیلی دور، خیلی نزدیک
 آغاز به کار آسمان  خراش های ایرانی در رقابت های جام جهانی 2019 بسکتبال؛

  عکس روز

اعتراض شدید هواداران استقالل به فغانی
پس از دیدار استقالل و فوالد خوزستان که با تساوی یک - یک خاتمه یافت تماشاگران حاضر 

در ورزشگاه به شدت از علیرضا فغانی بابت طوالنی شدن وقت های اضافه شکایت داشتند.

همزمان با آغاز اولین دوره المپیاد استعدادهای برتر مینی گلف دختران انجام شد؛

افتتاح اولین زمین مینی گلف استان اصفهان
اولین زمین مینی گلف استاندارد استان اصفهان عصرپنج شــنبه همزمان با آغاز اولین دوره المپیاد 
استعدادهای برتر مینی گلف دختران افتتاح شد. رییس هیأت گلف استان اصفهان در این مراسم در 
خصوص افتتاح این زمین مینی گلف اظهار داشــت: حدود ۱5 میلیون تومان فدراسیون، ۳۰ میلیون 
تومان اداره کل ورزش و جوانان اســتان اصفهان و ۳۰ میلیون تومان نیز از اعتبارات هیأت گلف برای 
این زمین تاکنون هزینه شده است. کوروش محمدی با بیان این که حدود ۱8۰ میلیون تومان هزینه 
احداث این زمین مینی گلف است، گفت: از شهرداری اصفهان نیز در ساخت این زمین کمک گرفته 
شده، مساحت این زمین مینی گلف زمین ۲ هزار متر مربع است و طی ۴5 روز احداث شده است. وی 
در ادامه عنوان داشت: در تالش بودیم تا اتفاقی که رخ می دهد فاخر باشد زیرا اصفهان همیشه پیشتاز 
بوده است و اگر همدلی باشد، کارهای بزرگ به راحتی انجام خواهد شد. محمدی با اشاره به برگزاری 
المپیاد استعدادهای برتر مینی گلف دختران عنوان داشت: یک تیم از اصفهان در رده سنی ۱۰ تا ۱۴ و 
۱۴ تا ۱8 سال دختران در این رقابت ها حاضر هستند، سعی کرده ایم با نفرات جدید در این مسابقات 
شرکت کنیم و با این وجود به کسب مدال امید زیادی داریم البته در مسابقات پسران نیز یک عنوان 
دومی به دست آوردیم. رییس هیأت گلف استان اصفهان در خصوص شعار این هیأت که »ورزش گلف 
حامی محیط زیست« است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیاز شدیدی به ایجاد احساس مسئولیت 
اجتماعی در بین مردم داریم و اگر این اتفاق رخ دهد قطعاً کمک خوبی به محیط زیست خواهد شد، 
ورزش گلف حامی پرنده ای به نام هوبره اســت. وی در مورد زمین گلف نقش جهان هم بیان داشت: 
بازی های لیگ همچنان در زمین گلف نقش جهان برگزار می شود، مینی گلف هیچ منافاتی با گلف ندارد 
و برای افرادی است که به این ورزش عالقه دارند و نمی توانند گلف بازی کنند؛ زمین گلف نقش جهان 

مشکالت فیزیکی و حقوقی دارد و به یک اعتبار خوب نیاز داریم تا آن زمین را مرمت کنیم.

قلعه نویی:

 سپاهان بهتر از سال گذشته شده است
امیرقلعه نویی، سرمربی ســپاهان که تیمش موفق شد، 
دومین پیروزی فصل را با پیروزی یک بر صفر در ورزشگاه 
خانگی جشن بگیرد و به صدر برسد، پس از پایان بازی در 
جمع خبرنگاران حاضر شد و در مورد بازی گفت: خدا را 
شکر که توانستیم سه امتیاز خیلی مهم بگیریم. این بازی 
برای ما چند حســن داشت؛ حسن اول ســه امتیاز بود. 
حسن دوم اینکه علی قربانی باالخره به حقش رسید. سال 

گذشته هم گلی که به شهرخودرو زد، همان گل باعث شد 
ما آسیایی شویم. شــاید اگر خدایی نکرده آن بازی را آن 
روز ما می باختیم، پنجم جدول می شــدیم. ضمن اینکه 
کلین شیت کردیم و به صدر جدول بازگشتیم. به هر حال 
این بازی این چند حسن را داشــت. قلعه نویی با تمجید 
از تیم رســول خطیبی ادامه داد: به آقای رسول خطیبی 
تبریک می گویم. واقعا تیم چغر و بد بدنی داشت ولی ما 

خوشحالیم با توجه به الیه های دفاعی حریف بازی را 
بردیم. البته اگر بدشانس نبودیم، باید با اختالف یکی 
دو گل حریف را می بردیم که دقایق آخر اذیت نشویم 

ولی هنوز با سپاهان مدنظرم فاصله داریم. امیدوارم 
هفته به هفته بهتر شویم و همان سپاهانی شویم 

که همه انتظار دارند. در مجموع نســبت به 
پارسال بهتر شــده ایم. چمن هم خیلی 
خوب شده و نســبت به بازی با نساجی 
بهتر شده است. خیلی هم باید دیکته ای 
صحبت کنیم و حواس مان باشد )باخنده(.

سمیه مصور
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تاجاندربدنداریمبهمردمخدمتمیکنیم
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

 جابه جایی موقت مجسمه 
شیخ بهایی به کارگاه 

شهرداری اصفهان
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر اصفهان گفت: 
به دنبال آغاز عملیات ساماندهی پیاده روی مرکزی 
چهارباغ عباســی و احیای آب نما، مجسمه شیخ 
بهایی اثر اســتاد مرتضی نعمت اللهی به صورت 
موقت به کارگاه شــهرداری انتقال داده می شود 
و پس از اتمام عملیــات عمرانی مجددا در همان 
مکان نصب خواهد شد. حسن موذنی اظهار کرد: 
امســال ردیف بودجه ویژه ای در مناطق ۱۵ گانه 
جهت ســاماندهی و ترمیم نمادهای سطح شهر 
در نظر گرفته شده اســت که تاکنون تعدادی از 
آثار ترمیــم و مابقی نیز تا پایان ســال جاری در 
دستور کار قرار دارد. وی تصریح کرد: در راستای 
اهداف و سیاســت گذاری ها برای زیباسازی هر 
چه بهتر شهر، ســاخت و نصب مجسمه ها و نماد 
شخصیت های فرهنگی را در برنامه های خود قرار 
داده ایم. مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری 
اصفهان از نصب مجسمه سلمان فارسی در میدان 
اصلی منطقه ۱۵ در آینده نزدیک خبر داد و گفت: 
این مجسمه در میدان اصلی منطقه ۱۵ به عنوان 
ورودی شرق شهر اصفهان نصب خواهد شد. وی 
با اشاره به مشخصات مجســمه سلمان فارسی، 
خاطرنشان کرد: این مجسمه از جنس برنز بوده 
و دارای شش متر ارتفاع با پایه است که در میدان 
اصلی منطقه ۱۵ نصب می شود. موذنی ادامه داد: 
مجسمه سلمان فارسی توســط »استاد مرتضی 
نعمت اللهی« ساخته شده و از هر گونه مشکلی به 
لحاظ اقلیمی در امان خواهد بود زیرا متریال های 

استفاده شده در ساخت آن بسیار مرغوب است.

تمام خطوط »بی آرتی« اصفهان 
مجهز به دوربین می شوند

معاون حمل و نقل ترافیک شهردار اصفهان اظهار 
داشت: شهرداری اصفهان در بخش خطوط ویژه 
اتوبوس از خطوط سامانه های تندرو شروع کرده 
و در صورت ورود وســیله نقلیه در خطوط ویژه 
اتوبوس، پلیس هر جا ببینــد اعمال قانون کرده 
و متخلفان را جریمه می کند. علیرضا صلواتی با 
اشاره به ســامانه تندروی خطوط ویژه تندروی 
بی آرتی افزود: شــهرداری اصفهان در این راستا 
خط یک، 2 و 3 را به دوربین تجهیز کرده و اصفهان 
نخستین شهری است که خط تندروی بی آرتی 
را بــدون جداکننده فلزی اجرا کرده اســت. وی 
با اشــاره به این که محور خیابان جی با دوربین 
کنترل می شــود و بیش از 90 درصد موفق بوده 
اســت، گفت: در حال حاضــر ورود متخلفان به 
ســامانه تندرو و تندروی بی آر تی زیر ۵ درصد 
اســت و تخلفات آن نســبت به قبل از راه اندازی 
دوربین ها به 2 درصد رســیده و تخلفات کاهش 
پیدا کرده اســت. صلواتی با بیان اینکه نســبت 
به زمان قبل از راه انــدازی دوربین ها 9۵ درصد 
تخلفات کم شده است و بسیار کم شاهد تخلفات 
هستیم، بیان کرد: در مسیر خیابان جی تا مسیر 
ارغوانیه در خیابان بزرگمهر 22 دوربین نصب شده 
و محور باهنر هم مجهز به دوربین شده ؛ اما به دلیل 
فرهنگ سازی سعی کردیم در ابتدا پیامک های 
هشداردهنده بدهیم. معاون حمل و نقل و ترافیک 
شهردار اصفهان با بیان اینکه در راستای آگاهی 
شــهروندان از نصب دوربین و فرهنگ سازی در 
این زمینه شهرداری نسبت به نصب تابلو در سر 
تا سر مسیر اقدام کرده است، تصریح کرد: امسال 
دوربین های مسیر تندروی بی آر تی تکمیل شده و 

همه محورها با دوربین کنترل می شود.

استاندار اصفهان:
 تا جان در بدن داریم

 به مردم خدمت می کنیم
استاندار اصفهان در سخنرانی پیش از خطبه های 
نماز جمعه اصفهان اظهار کــرد: در ایران آحاد 
مردم تشــکیل دهنده نظام، دولــت و حکومت 
هستند و به همین مناسبت هفته دولت را به همه 
مردم تبریک عرض می کنم. شــهیدان رجایی و 
باهنر اسوه و الگو خدمت گزاری و احترام به مردم 
در تمامی ابعاد بودند و باید در جهت آنها حرکت 
کرد. عباس رضایی ادامه داد: در هفته دولت باید 
از خدمات و عملکرد دولت سخن گفت. اگر امروز 
از عملکرد دولت تدبیر و امید سخن می گویم به 
معنی نفی زحمات و خدمــات دولت های دیگر 
نیســت. معتقدم که از ابتدای جمهوری اسالمی 
همه دولت ها در راستای خدمت رسانی به مردم 
تشکیل شــدند. مردم ســرمایه های اصلی نظام 
هستند، دولت ها نیز این سرمایه را درک و برای 
مردم کار کرده اند. وی با بین اینکه خود را طلبکار 
نظام و انقالب نمی دانیم و تــا زمانی که جان در 
بدن داریم در جهت توسعه به مردم ارائه خدمت 
خواهیم کرد، خاطرنشــان کرد: برای بررســی 
عملکرد باید شــرایط خاص زمانه را مدنظر قرار 
داد. زمانی که دولت تدبیر و امید کابینه را از دولت 
قبلی تحویل گرفت شرایط خاصی در کشور حاکم 
بود. یکی از مهم ترین شرایط آن روز تحریم های 
بین المللی بودند که از جانب تمام اجماع  جهانی 
همچون ســازمان ملل، اتحادیه اروپــا و آمریکا 

جنایتکار بر ایران وارد بود.

شهردار اصفهان مطرح کرد:
 ایجاد بهزیستی فرهنگی

 در شهر
شــهردار اصفهــان در برنامه رادیویی »شــهر 
پرسشگر، شهردار پاسخگو« اظهار کرد: برگزاری 
جشن ها و برنامه های فرهنگی در تابستان و ایام 
غدیر در مناطق ۱۵ گانه، فضای شــهر را تغییر 
داد. قــدرت ا... نوروزی افزود: حضور گســترده 
شــهروندان در برنامه های فرهنگی و جشــن ها 
بیانگر رضایتمندی مردم از برگزاری این برنامه ها 
بود و شور و نشــاط اجتماعی در شــهر افزایش 
پیدا کرد. شــهردار اصفهان اظهار کرد: در شهر، 
جشنواره های متعددی در ایام مختلف سال برگزار 
می شود نمونه آن برگزاری سی و دومین جشنواره 
بین المللی فیلم های کودک و نوجوان و جشنواره 
»آدم و حوا« بود؛ البته امروز نیز در بازار مرکزی 
گل و گیاه همدانیان مراسم اختتامیه جشنواره 

»عیدتاعید« را برگزار خواهیم کرد.
وی با اشــاره به برگزاری سی و دومین جشنواره 
بین المللی فیلم هــای کــودکان و نوجوانان در 
اصفهان، تصریح کرد: این جشــنواره بزرگ ترین 
رویداد سینمایی ایران اســت که سی و دومین 
دوره آن به خوبی برگزار و اختتامیه آن نیز انجام 

شد.
نــوروزی ادامه داد: ســی و دومین جشــنواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان ثمرات 
خوبی برای شــهر بــه همراه داشــت، البته این 
جشنواره از دو سال گذشــته در اصفهان دائمی 

شده است.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دستی استان اصفهان از برنامه های این اداره کل 
برای فراهم سازی زمینه های ســفر ارزان قیمت 
خانوارهای اصفهانی در راســتای توســعه و رونق 
گردشــگری خبر داد. سفر، از گذشــته های دور 
تاکنون همواره به عنوان یکی از عالقه مندی های 
شــهروندان اصفهانی برای گــذران اوقات فراغت 
مطرح بوده و در سال های نه چندان دور به عنوان 
یکــی از کاالهای اساســی در ســبد خانوارهای 
اصفهانی به شمار می رفته اســت؛ اما در یکی دو 
سال اخیر با نوســاناتی که در بازار اقتصادی ایران 
به وجود آمد و قدرت خرید مــردم به یک باره به 
میزان قابل توجهی کاهش یافت، میزان سفرهای 
آنها نیز کم شــد چرا که می گویند، »ســفر متاثر 
از قدرت خرید اســت.«. به روایت آمارها، قدرت 
خرید جامعه نسبت به سال های پیشین ۸0 درصد 
کاهش یافته و از ســوی دیگر بررســی ها گویای 
آن است که مسکن و خوراک بیشــترین سهم را 
در ســبد هزینه خانوار به خــود اختصاص داده، 
در این شــرایط ســاکنان طبقات پایین و میانی 
 جامعه برای مدیریت هزینه ها با کســری بودجه 
روبه رو هســتند از ایــن رو بســیاری از کاالهای 
اساسی را از ســبد خرید خود حذف کرده اند که 
در این میان گزینه ســفر نیز خود به خود به جزو 
حذف شده ها اضافه شده است. بر اساس آمارهای 
ارائه شده، هزینه سفر افزایش قابل توجهی یافته و 

اقشار متوسط به پایین به 
راحتی قادر به تامین این 
هزینه ها نیســتند. مرکز 
آمار ایران در گزارشی از 
ســفر ایرانی ها در نوروز 
اعالم کــرده اســت که 
هزینه ســفرهای داخلی 
با اقامت شبانه برای یک 

نفر حداقل ۱70 هزار تومان تمام می شود؛ اما از آن 
جایی که گردشگری نقش قابل توجهی در افزایش 
تولید ناخالص ملی از یک ســو و افزایش اشتغال 

از سوی دیگر دارد، اداره 
کل میــراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایــع 
دســتی اصفهان تصمیم 
گرفت تا زمینه های ایجاد 
سفرهای ارزان قیمت را 
خانواده هــای  بــرای 

اصفهانی فراهم آورد.
مدیر کل میــراث فرهنگی اســتان در این رابطه 
می گوید: سفر ارزان یکی از برنامه های جدی اداره 
کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 

اســتان اصفهان در راستای توســعه گردشگری 
داخلی در کشور است.

فریدون اللهیاری با بیان اینکه با تقویت تاسیسات 
گردشگری داخلی می توان به سفر به عنوان یکی 
از نیازهای خانواده ها پاسخ داد، می افزاید: در این 
راستا اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان 
اصفهان در تالش است تا زمینه سفر ارزان را فراهم 
و در این راستا بسته های سفر ارزان را به شهروندان 

اصفهانی اعالم و معرفی کند.
وی ادامه می دهد: با برنامه ریزی های به عمل آمده 
و توزیع مناسب مکانی و زمانی سفر در پهنه استان 
اصفهان، بــه دنبال اجرای طرح ســفرهای ارزان 
قیمت که با عنوان »ساب« در پهنه استان اصفهان 

شناخته می شود، هستیم.
 به گفته مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی طرح سفرهای ارزان قیمت با معرفی 
ظرفیت های گردشــگری ارزان به جامعه در صدد 
است تا سفر را در جایگاه مناسب در سبد خانوارها 
جای دهد و به کمک شــهروندان زمینه توســعه 

گردشگری داخلی را فراهم کند.
 اینکه بسته های تدارک دیده شده برای سفر ارزان 
قیمت می تواند به افزایش مســافرت خانواده های 
اصفهانی کمک کند یا نه، اگر چه مشخص نیست؛ 
اما این اقدام صورت گرفته از سوی اداره کل میراث 
فرهنگی و گردشــگری اســتان را می توان اقدام 
مثبتی در راستای توســعه گردشگری دانست که 
نیازمند حمایت همه جانبه از سوی مسئوالن امر 

در این زمینه است.

سفرارزاندرسبدفرهنگیاصفهانیها

 امام جمعه اصفهان در خطبه های نماز جمعه این هفته اصفهان 
اظهار داشت: برای پیمودن راه درست باید از نفس مراقبت کنیم، 
همچنین باید مراقب اعمالی که انجام می دهیم باشیم. الزم است 
که استاد، همسر و دوســت خوب انتخاب کنیم زیرا روی انسان 

اثر می گذارند. 
آیت ا... سیدیوســف طباطبایی نژاد افزود: باید از نعمت هایی که 

خداوند به انسان داده است، مراقبت  کرد. برخی مواقع نعمت ها 
به دلیل انجام کارهای خیر است؛ بستگی به خود آدم ها دارد که 
بر اســاس کارهایی که می کنند به آنها نعمت یا نغمت برسد، در 

انقالب نیز وقتی تغییر کردیم، نعمت خداوند نیز تغییر کرد.
 وی عنوان داشــت: قانون خداوند است که اگر چیزی را به کسی 
داد، بی دلیل آن را نمی گیرد، خداوند بر عمق انســان ها شناخت 

دارد؛ باید شکرگزار نعمت های خداوند باشیم تا آن نعمت از انسان 
گرفته نشود. 

آیت ا...طباطبایی نژاد با اشاره به روایاتی از ائمه بیان داشت: شکر 
زبانی خوب است؛ اما باید معنای آن را بدانیم و اعتقاد قلبی به آن 
داشته باشیم، یکی از راه های شــکرگزاری از نعمت ها استفاده از 

آنها در راه های درست است.

 امام جمعه اصفهان:
برای مبارزه با فساد، مردم هم باید کمک کنند

  در راستای توسعه و رونق گردشگری  صورت می گیرد؛

مسئول تشــکل های دینی ســازمان تبلیغات 
اسالمی اســتان اصفهان گفت: بیشتر موضوع 
بحث ایام محــرم تبلیغی در مــورد بیانیه گام 
دوم انقالب با زیــر مجموعه خانواده خواهد بود. 
حجت االسالم حسن بابایی، مسئول تشکل های 
دینی سازمان تبلیغات اسالمی استان اصفهان با 
اشاره به برنامه های ویژه ایام محرم اظهار داشت: 
حدود یک هفته ای است که دوره های آموزشی 
توجیهی بــرای مدیران هیئت هــای مذهبی، 
مداحان اهل بیت )ع( و مبلغان در شهرستان ها 
برگزار می شود. وی افزود: همایش »طالیه داران 
تبلیغ« ائمه جمعه و جماعات و مبلغان اســتان 
نیز در مســجد جامع شهرســتان اصفهان اجرا 
شد، همچنین همایش »هیئت های مذهبی« در 

گلستان شهدا را اجرا کردیم و همایش »مداحان 
اهل بیت )ع(« هم در استان ها برگزار شده است. 
حجت االسالم بابایی تصریح کرد: محوریت کار ما 
بیانیه گام دوم انقالب با حوزه تخصصی خانواده 
است، بدین معنا که بیشــتر موضوع بحث ایام 
محرم تبلیغی در مورد بیانیه گام دوم انقالب با 
زیر مجموعه خانواده خواهد بود. بابایی ادامه داد: 
موضوع »هم سرنوشتیم« در حال پیگیری است 
که بحث ازدواج آسان، تکریم خانواده و پیشگیری 
از طالق در دستور کار قرار گرفته و در ایام محرم 
اجرا می شود. وی با اشاره به نام گذاری دهه اول 
محرم به نام »دهه امر به معروف و نهی از منکر« 
اظهار داشــت: این موضوع و همایش آمران به 

معروف و ناهیان از منکر برگزار می شود.

مسئول تشکل های دینی سازمان تبلیغات اسالمی استان خبر داد:

 برگزاری برنامه های ایام محرم با محوریت گام دوم انقالب
رییس هیئت رزمندگان اسالم استان اصفهان 
با اشاره به اقدامات هیئت رزمندگان اسالم در 
کمک به دانش آموزان بی بضاعت، اظهار کرد: 
از رسانه هایی که نیازهای امروز افراد مستمند 
را به جامعه منتقل می کنند، تشــکر می کنیم. 
محمد نادراالصل با اشــاره به تفاهم نامه این 
هیئت با کمیته امــداد، عنوان کــرد: کمیته 
امداد کودکان نیازمنــد را به هیئت رزمندگان 
معرفی و خیــران این هیئت تامیــن نیازهای 
اساســی این کودکان را برعهــده می گیرند. 
وی ادامــه داد: در یک مورد تامیــن نیازهای 
۱۱0 کودک فقیر را برعهــده گرفتیم که کلیه 
اقالم نیازمنــد برای تحصیل ایــن کودکان از 
نوشت افزارها تا کیف و لباس مدرسه را تامین 

می کنیم. نادراالصل با بیان اینکه این اقالم به 
کودکان نیازمند مناطق ســیل زده اختصاص 
پیدا کرده است، خاطرنشــان کرد: در مرحله 
اول، بخشــی از این اقالم به این مناطق ارسال 
شــد که با توجه به نزدیکی شــروع ماه مهر و 
 بازگشایی مدارس به زودی مرحله بعدی اعزام

 خواهد شــد.وی  تاکید کرد: به تمام مجموعه 
های هیئــت های رزمندگان اعــالم کرده ایم 
که آمادگی الزم برای جمع آوری این اقالم را 
داشته باشند و خوشبختانه از روزهای گذشته 
پویش جمع آوری کمک هــای مردمی برای 
کودکان نیازمند آغاز شده است و همکاران ما 
در هیئت رزمندگان آماده دریافت کمک های 

مردمی هستند.

رییس هیئت رزمندگان اسالم استان اصفهان:

تامین لوازم تحصیل 110 کودک را متعهد شده ایم

هزینه سفر افزایش قابل 
توجهی یافته و اقشار متوسط 

به پایین به راحتی قادر به 
تامین این هزینه ها نیستند

حسنحجتی-شهرداردولتآباد

آگهیمناقصهعمومی
شهرداری دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به تکمیل ابنیه محوطه سازی باغ 

بانوان شهر دولت آباد از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.
مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهرداری: روز پنج شنبه مورخ 9۸/6/2۱ 

گشایش پاکات: روز شنبه مورخ 9۸/6/23 

 محــل دریافــت اســناد: دولــت آبــاد- بلــوار طالقانــی- پایــگاه اینترنتــی 
www.dolatabadcity.ir

تلفن: 03۱-4۵۸220۱0 
www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

مالف:574598
حامداخگر-شهردارکلیشادوسودرجان

آگهیمناقصهعمومی)نوبتاول(
شهرداری کلیشــاد و سودرجان به استناد مصوبه شــماره 9۸/۵/22۸9 
شورای محترم اسالمی شهر کلیشاد و سودرجان در نظر دارد مطابق اطالعات 
ذیل جایگاه CNG با تجهیزات کامل را از طریق مزایــده به متقاضیان واجد 

شرایط به صورت اجاره به مدت یکسال شمسی واگذار نماید.

مالف:581947

نوبتدوم چاپاول

مهلت اخذ مکانموضوع
اسناد

مهلت تحویل 
اسناد

زمان 
بازگشایی

مبلغ پایه 
ماهیانه )ریال(

اجاره محل 
جایگاه CNG با 
تجهیزات کامل

بلوار مرحوم 
نجات 
بخش

 ۱39۸/06/09
الی 

۱39۸/06/24

 ۱39۸/06/09
الی 

۱39۸/06/2۵
۱39۸/06/2626۱/000/000

اردوی گروه جهادی شهید چمران دانشگاه پیام نور نجف آباد

ب روز
قا

 نرگس طلوعی
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امام علی علیه السالم:
  عذرخواهی  هاى مردم را بپذير تا از برادري شان 
بهره  مند گردى و با روى گشاده، ديدارشان كن تا 

كینه  هاشان را ريشه  كن سازى .

Z A Y A N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی   

نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3       تلفن: 8-36284167-031 فکس: 36284166

رتبه: 4 ضريب كیفی روزنامه:  33               چاپخانه: آينده             آدرس:  ابتداى جاده حبیب آباد- روبه روى شهرک امام حسین )ع(

شنبه 9 شهریور 1398 | 29 ذی الحجه 1440    شماره 2782 | 8 صفحه  قیمت: 1000 تومان  

No.2782 | August 31. 2019 |8 Pages Society.Cultural  Newspaper @zayanderoudonline 32
12

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

یادداشت

هر فردی در زندگی به دنبال شادی و خوشبختی است. 
هر روز تصمیمات زیــادی می گیریم کــه روی تفکر و 
احساس ما در مورد خودمان اثر می گذارد. می خواهیم از 
ترس و نگرانی ها فرار کنیم و یک زندگی آرام و بی دغدغه 
برای خود فراهم آوریم؛ اما گاهی برخالف انتظارمان، با 
اندوه و اضطراب مواجه می شــویم. در واقع عادت های 
بدی وجود دارد که به ما آســیب می رساند و رضایت و 
شادی را از زندگی مان سلب می کند. در ادامه چند مورد 
از این عادت های مخرب را معرفی می کنیم که با اجتناب 
از آنها، شادی و خوشبختی دائمی نصیب تان خواهد شد.

مقایســه دائمی خود با اطرافیان: بیشتر افراد مدام 
وسوســه می شــوند خود را با دیگران مقایسه کنند؛ اما 
مقایســه دائمی خود با دیگران ســبب عدم رضایت از 
زندگی خواهد شــد. اگر می خواهید خــود را با دیگران 
مقایسه کنید، سعی کنید قضاوت تان سنجیده باشد. باید 
بپذیرید هیچ انسانی کامل نیست و هر کسی می خواهد 

تمام تالش خود را به کار گیرد تا به اهدافش برسد.
قدردان نبودن: شاید مشــکالت و کمبودهای زیادی 
در زندگی داشته باشــید؛ اما باز هم چیزهایی هست که 
بتوانید برای آنها قدردان باشید. هر روز که از رختخواب 
بلند می شــوید فرصت تازه ای برای کار کردن، حرکت 
به ســوی اهداف، خدمت به دیگران و یافتن شادی های 
کوچک زندگــی دارید. تا وقتی قدردان داشــته هایتان 

نباشید، ارزش آنها را درک نخواهید کرد.
غرق ترس یا نفرت شدن: مغز انسان تمام تهدیدات و 
خطرات واقعی را شناسایی کرده و با هشدار دادن، سبب 
امنیت فرد می شود؛ اما اضطراب و ترس بی مورد زندگی 
ما را تلخ می کند. ترس از شکســت ســبب می شود تا 
رویاهایمان را دنبال نکنیم و این مسئله روی تصمیماتی 
که می خواهیم بگیریم تاثیر منفی می گذارد. اگر نفرت 
و خشــم را در خود پرورش دهیــم، در دنیایی از کینه 
توزی و بدبینی غرق می شــویم. هیچ وقت تسلیم نفرت 
و ترس نشوید. افکارتان را روی کاغذ بیاورید و تمرینات 

مدیتیشن انجام دهید تا ذهن تان آرام گیرد.
تمرکز کامل روی گذشته و آینده: اگر تنها توجه تان 
روی گذشــته یا آینده باشــد، تجربیات و فرصت های 
پیش روی تان را از دســت خواهید داد. مطالعات نشان 
می دهد افرادی که در لحظه زندگی می کنند و به زمان 
حال می اندیشند، شادتر هســتند و تمایل بیشتری به 
ارتباط با دیگران دارند. توصیه می کنیم تمرینات تمرکز 
 حواس را بــرای افزایش توجه تان به زمــان حال انجام 

دهید.

عادتهاییکهشادیراازمامیگیرد

مهسا احمدی

عکس روز

دوخط کتاب

اما معلوم نیست که با این افکار 
و نگرانی ها چه چیزی را می توان 
بهتر کــرد؛ در حالی که شــادی 

سودی بالفاصله دارد.
فقط شــادی ســکه نقد سعادت 
اســت و هر چیز دیگر، مانند پول 
کاغذی اســت؛ زیرا فقط شادی 
زمان حال را پر ســعادت می کند. 
و این امر بــرای موجوداتی چون 
ما که هســتی مان لحظه بســیار 
کوتاهی میــان دو ابدیت اســت، 

بزرگ ترین موهبت  خواهد بود.
»در باب حکمت زندگی« 
آرتور شوپنهاور

شــادی هیچ وقــت بی موقع 
نمی آید

بهتر است هرگاه شادی دق الباب 
می کنــد، بــه جــای اینکــه مکرر 
شــک کنیم که آیــا ورودش جایز 
است یا نه، همه درها را به رویش 
بگشــاییم، زیرا شــادی هیچگاه 
بی موقــع نمی آیــد. شــک مــا در 
این مــورد به ایــن دلیل اســت که 
می خواهیــم بدانیم که آیــا از هر 
نظر موجبی برای خوشنودی داریم 
یا نه، مبادا که شادی، افکار جدی و 
نگرانی های مهم ما را مختل کند؛ 

داستان عاشقانه بین زن جوان ۲۷ ساله و پیرمرد ۸۳ ساله مشهور به شمن 
به تازگی در کشور اندونزی شهره عام شده است. با وجود اختالف سنی زیاد 
بین این زوج، اما زن ادعا می کند که در یک نگاه عاشق شوهرش شده است. 
داستان عاشقانه این زوج زمانی شروع شد که نورایی ۲۷ ساله برای اولین 
بار سودیرگو ۸۳ ساله را مالقات کرد؛ زمانی که دختر جوان قصد داشت با 
خانواده اش به خانه شمن معروف در دسا جتیالبا برود تا از او مشاوره بگیرد. 
در آن زمان و در همان جا بود که نورایی عاشق پیرمرد ۸۳ ساله شد. او به 
قدری عالقه خود را ابراز کرد تا در نهایت پیرمرد به او پیشنهاد ازدواج داد.

عشقعجیبدخترجوانبهپیرمرد۸۳ساله

محققان دانشگاه تورکو، ارتباطات جالبی را بین ترکیب باکتریایی روده نوزاد در 
سن ۱۰ هفته ای و برخی از خصوصیات خلق و خو در سن شش ماهگی کشف 
کرده اند. برخی از مطالعات ارتباط بین شرایط سالمت روان مانند افسردگی یا 
اسکیزوفرنی و میکروبیوم را نشان می دهد و شواهد و مدارک موجود در مورد این 
ارتباط درهم تنیده بین روده و مغز، قطعا حاکی از یک رابطه جالب دوطرفه است. 
فرضیه این است که ماه های ابتدایی زندگی برای رشد عصبی بسیار مهم است و 
باکتری های روده ما اساسا با مغز در ارتباط هستند، بنابراین ترکیب میکروبیوم 

ما می تواند در رشد صفات اساسی رفتاری موثر باشد.

باکتریکهخلقوخوینوزادانراتعیینمیکند

ژوزه لوپز آخرین بــار وقتی دخترهایش را دید که ۱۰ و ۱۷ ســاله بودند. 
بعد از آن، ژوزه از همسرش جدا شد و از نیوجرسی به فلوریدا رفت و دیگر 
دخترانش را ندید. چند ســال بعد ژوزه با دخترهایش ارتباط برقرار کرد، 
اما بعد از چند سکته ژوزه، ارتباط شــان قطع شد.  لوپز بدون دخترهایش 
احساس تهی بودن می کرد و در سن 6۱ ســالگی به نیوجرسی برگشت تا 
دخترهایش را پیدا کند. او به کمک یک افســر پلیس موفق شد بعد از ۲۰ 

سال دو دختر و نوه هایش را در آغوش بگیرد.

دیداربافرزندبعدازدودهه

تاریخغیرت
به تازگی مراحل انتشار رمان» تاریخ غیرت« به نویسندگی »آقا 
شیخ موسی دســتجردی« معروف به »نثری همدانی« پایان 
یافته اســت. معاون فرهنگی حوزه هنری همــدان گفت: این 
رمان در ۱۲ فصل، وقایع تاریخی همدان در زمان لشکرکشــی 
قوای عثمانی به رهبری »احمد پاشا« به غرب ایران و مقاومت و 
ایستادگی خونبار همدانی ها را به شیرینی نقل می کند. به اعتقاد 
وی» تاریخ غیرت« جزو نخستین رمان هایی است که به شیوه و 
اسلوب غربی در ایران نوشته شده و ماهرانه عشق و حماسه را در 
هم آمیخته و بخش مهمی از تاریخ ایران زمین را روایت می کند 
که بسیار شیوا و دلنشین است. آقامحمدی از زیبایی های این 
اثر ادبی به اشعاری که در سراسر کتاب موج می زند، اشاره کرد 
و گفت: »تاریــخ غیرت« را می توان آغازگر و سرچشــمه رمان 
نویسی فارسی و حلقه گم شده ادبی دانست که به مدد دانشنامه 
همدان به مردم ایران عرضه شــده اســت.»نثری همدانی« از 
تحصیل کرده های حوزوی بود؛ ادیب، نویسنده و روزنامه نگاری 
که مدتی ریاست اداره فرهنگ همدان، کرمانشاه، کردستان و 
قزوین را به عهده داشت و تالیفات زیادی از خود به جا گذاشت 
که مشهورترین رمان او »عشق و سلطنت« است که طرفداران 

بسیاری دارد و ناشران مختلفی آن را منتشر کردند.

کتاب

اجالسخادمانو
پیرغالمانحسینی

دریزد
اختتامیــه  آییــن 
هفدهمیــن اجــاس 
بین المللــی پیرغامان 
حســینی،  خادمان  و 
پیش از ظهر پنجشنبه 
۷ شهریور با حضور بیش 
از ۸۰۰ پیرغام و خادم 
حسینی از سراسر کشور 
و ۴۵ خادم بین المللی از 
۲۵ کشور دنیا در شهر 
میبد استان یزد برگزار 

شد.

اینستاگردی

»علیضیا«وسپاهابرههدرونش!

»حمیراریاضی«آمادهرفتن

علی ضیا با انتشار این عکس نوشت: 
غصه جهان را گرفته، من به ابابیل ها 
گفته ام، کار من که تمام است، ابرهه 
درونم به ســمت خانه تو در حرکت 
اســت و می خواهد خانه خرابم کند. 
من به ابابیل ها گفته ام اگر نیایند دیر 
می شــود، غارتگر دلم بدان این رسم 
جوانمردی نیســت که همه دنیای 
مرا نابود کنی، فقط بــدان که مرا به 
هیچ بدادی و من هنــوز بر آنم که از 
وجود تو مویی به عالمی ندهم. آتش 

گلستان کن که نمرود در تدارک آتش زدن خانه من است، هزار و یک سال و بیست 
و چهار شب.

حمیرا ریاضی با انتشــار این عکس 
نوشت: قطار می رود، تو می روی، تمام 
ایستگاه می رود و من چقدر ساده ام 

که سال های سال
در انتظار تــو کنار این قطــار رفته 
ایســتاده ام و همچنان به نرده های 
ایســتگاه رفته تکیــه داده ام!)قیصر 

امین پور(
نمایی از ســریال جالل/کارگردان: 

حسن نجفی

  پوریا پورسرخ در اینســتاگرامش نوشــت: در کنار کوروش ســلیمانی عزیز شیرزاد
 -ایل دا- ...لذت همکاری با یک بازیگر همراه، باسواد، رفیق و هنرمند.

»پوریاپورسرخ«وهمبازیاشدرسریالیجدید

رویکردسیاسیومبارزهدرشرح
نهجالبالغهرهبریموجمیزند

مدیر حوزه های علمیه سراسر کشــور در آیین رونمایی از سه 
جلد کتاب شرح نهج البالغه اثر رهبر معظم انقالب اسالمی که 
در مدرسه علمیه دارالشفا قم برگزار شد، اظهار کرد: با رونمایی 
از این آثار، حوزه ما از بخش دیگری از افکار الهام بخش رهبری 
بهره مند خواهد شــد. آیت ا...علیرضا اعرافی با بیان اینکه مقام 
معظم رهبری با ذهن قوی و بیان زیبا در ســاحت نهج البالغه 
حضور یافتند و این میراث بزرگ را بازسازی و به جامعه علمی و 
حوزوی عرضه کرده اند، گفت: این اثر مثل همه میراث مکتوب 
و سخنان رهبری در عین دقت و برخورداری از عمق الزم از دو 
ویژگی روانی و جذابیت برخوردار است. مدیر حوزه های علمیه 
کشور رویکرد الهام گیری و پیاده ســازی واقعیت های گذشته 
بر واقعیت های امروز را از دیگر ویژگی های این اثر دانســت و 
ابراز کرد: رویکــرد اجتماعی، تاریخی و تحلیلی در این شــرح 
وجود دارد کــه آن را متمایز از دیگر آثار می کنــد. وی با بیان 
اینکه رویکرد سیاسی و حکومتی و مبارزه در شرح نهج البالغه 
رهبری موج می زند، افزود: در بسیاری از شرح ها به این رویکرد 
توجه نشده؛اما در اثر تالیف شده توســط رهبری این رویکرد 

نمایان است.

دیدگاه

منفورترینسلبریتیهایهالیوودرابشناسید
شاید تصور کنید که همه ســلبریتی های هالیوود از خواننده تا بازیگر در کشورشان و در بیشتر موارد در دنیا از شهرت بسیار زیادی 
برخوردار هستند؛ اما اینطور نیست. بازیگرانی در این صنعت وجود دارند که با یک قدم اشتباه یا بدرفتاری با طرفداران خود، از اوج 
محبوبیت سقوط کردند و خانه شهرتی که در چند سال ساختند را یک شبه خراب کردند. در اینجا به چند تن از این بازیگران اشاره 

می کنیم:
 جاستین بیبر: شاید اولین نامی که با گفتن منفورترین ها به ذهن شما برسد، جاستین بیبر باشد و باید بگوییم که درست است. 
هیچ کس از اینکه نام او در این لیست باشــد، تعجب نمی کند. بیبر، رفتارهای عجیب و غریبی از خود بروز می دهد که نمونه اخیر آن 
دعوت کردن تام کروز با لحن های تحقیر آمیز به یک مبارزه بوکس بود. البته او کمی پس از آن اعالم کرد که این فقط یک شــوخی 
بوده است. دیر حاضر شــدن روی صحنه اجرا و همچنین تف کردن روی همسایه از دیگر مواردی اســت که او را در ابتدای لیست 

سلبریتی های منفور هالیوود قرار داده است.
 جانی دپ: دپ در سال ۲۰۰۹ با امبر هرد در فیلم ســینمایی »خاطرات عجب و غریب« آشنا شد؛ آشنایی که چند سال بعد به 
ازدواج این دو بازیگر انجامید؛ اما زندگی که به عنوان یک داستان عاشقانه و زیبا شروع شد، به خشونت و دعوا ختم شد. آمبر هرد در 
سال های اخیر از جانی دپ شکایت کرده و مدعی شده که جانی دپ چندین بار او را مورد ضرب و شتم قرار داده و موهای وی را کشیده 
است! این زوج به طور رسمی از یکدیگر جدا شده اند؛ اما دیگر عده زیادی نگاه سابق را به دپ ندارند. نکته قابل توجه اینجاست که او 

هنوز هم در بین طرفداران افراطی خود جایگاهش را حفظ کرده است.
 کوین اسپیسی: کوین اسپیسی به خاطر ۱۵ شکایتی که به خاطر سوء رفتار اخالقی از وی شده بود، برای مدت ها مورد نفرت 
سینما دوستان قرار گرفت. تا آنجا که نتفلکیس او را از فصل آخرین سریال »خانه پوشالی« اخراج کرد و آخرین فیلم او به یک شکست 

بزرگ در گیشه فروش رسید.به تازگی او از این اتهامات تبرئه شد؛ اما باز هم عدم اعتماد مخاطبان گریبانگیر وی است.

وبگردی

اجرایطرحشمیمحسینی
در۴۰۰امامزاده

معاون فرهنگی و اجتماعی ســازمان اوقــاف و امور خیریه در 
نشســت ارائه برنامه های »طرح ملی شــمیم حســینی و مهر 
تحصیلی« که در سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار شد با بیان 
اینکه امســال در اجرای واقفین متفاوت از سال های قبل عمل 
کرده ایم و اجرای نیات واقفین تحت عنوان »شمیم حسینی« 
با همکاری سازمان تبلیغات اسالمی برگزار می شود، گفت: در 
نیات امام حسین )ع( در ماه محرم و ســفر سه سرفصل داریم 
که این ســرفصل ها عبارتنــد از روضه خوانی، اطعــام و تعزیه 
داری. بعضا برخی از اینها مقید به قید مکان و زمان هســتند و 
برخی هم قیدی برای آنها ذکر نشده است. ما در صدد هستیم 
از موقوفاتی که در بحث اطعام و تعزیه داری هستند بهره برده و 
در حدود ۴۰۰ امامزاده نمایشگاه اقالم غذایی با حضور اصناف 
در محل امامزادگان و با حضور فروشــندگان برگزار شود. وی 
گفــت: می خواهیم از این طریــق بتوانیم بــه هیئت مذهبی، 
کمک بیشتری کنیم. همچنین با هماهنگی های صورت گرفته 
در حدود ۳۰ درصد تخفیــف برای هیئت مذهبــی به همراه 
حواله های خرید، به هیئت هایی که از طریق سازمان تبلیغات 

معرفی می شوند، داده خواهد شد. 

خبر
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