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  بوی خوش رونق از راسته نساجی های اصفهان 
   گرانی دالر پای ترک ها و چینی ها را از بازار پارچه ایران برید؛  

  میراث فرهنگی استان در ماجرای سرقت کاشی های مسجد سید و مسجد رکن الملک
» اوقاف« را مسئول می داند و اداره کل اوقاف، متولی مساجد را؛ 

پاسکاری تاریخ شهر!

اجرای صحنه ای گروه دست
سالن حوزه هنری
20و21 دی ماه

نمایشگاه گروهی چاپ دستی 
بیان شخصی 
14 الی 19 دی

دمنوش گیاهی؛
 امروز و در این سرمای

 لذت بخش  از نوشیدنی های 
ناب طبیعت  استفاده می کنیم.
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هوای اصفهان در وضعیت 
ناسالم قرار دارد

 رییس امور آزمایشگاه های
 استان:

5

   آغاز جام ملت های آسیا
 برای تیم ملی ایران؛

پیش به سوی قهرمانی

اراده قوی برای اجرای 
 رتبه بندی معلمان

 وجود ندارد

نماینده مردم اصفهان در مجلس:
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 هشدار در مورد ازدیاد  آنفلوانزا در اصفهان؛

بازگشت هیوال
»آنفلوانزا«  ارمغان روزهای خشــک و آلوده پاییز و زمستان است. این 
بیماری می تواند از طیفی بسیار خفیف تا شدید و کشنده در نوسان باشد 
همچنین مدت زمان عود آن از اواخر پاییز تا اواســط زمستان گزارش می شود. امسال 
اما به نظر می رسد انواع مختلفی از آنفلوانزا در کشور شیوع داشته از آنفلوانزای خوکی و 

پرندگان تا آنفلوانزای شدید انسانی و...
صفحه   5

6

آگهی فراخوان
شرکت مخابرات ایران - منطقه اصفهان درنظردارد جهت تامین تجهیزات فعال 

و غیر فعال سیستم های مخابراتی و همچنین توسعه ،  نگهداری و پشتیبانی فنی 

از تجهیزات و شبکه های مخابراتی خود در سال جاری از کلیه تولید کنندگان 

و تامین کنندگان کاال و خدمات جهت همکاری دعوت بعمل می آورد لذا جهت 

کسب اطالعات بیشترو ثبت نام و اعالم زمینه های همکاری به سامانه کنترل 

 فرایند برگزاری معامالت ، قراردادها و بانک اطالعات منابع شرکت مخابرات

 ایران - منطقه اصفهان به آدرس Tadarokat.tce.ir  مراجعه فرمایید. 

شرکت مخابرات ایران- منطقه اصفهان  
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تورج حسنی، جانشین فرمانده نیروی دریایی 
ارتش روز جمعه اعالم کرد که ایران به زودی 
یک کشــتی جنگی به اقیانوس اطلس اعزام 
خواهد کرد. به گفته وی، کشتی در اسفند ماه 
ماموریت خود را آغاز می کند. جانشین فرمانده 
نیروی دریایی گفته که: »این سفر در راستای 
دستور سلسله مراتب فرماندهی انجام خواهد 
شد و از آنجایی که سفری طوالنی است احتمال 
دارد ماموریت این ناو حتی تا ۵ ماه هم به طول 
بینجامد.« این ناوشکن که »سهند« نام دارد در 
آذرماه و در بندر عباس به ناوگان جنوب نیروی 

دریایی ارتش ایران پیوست.
این فرمانده نیروی دریایی ارتــش ایران همچنین 
با اشــاره به حضور دیگر ناو ایرانی در خلیج عدن و 
نزدیکی اقیانوس هند گفت: »این ناو همچنین وظیفه 
دارد از منافع جمهوری اســامی ایران در اقیانوس 
هند حافظت کند و در برقراری امنیت برای مســیر 
کشتیرانی جهانی با دیگر نیروهای حاضر در منطقه 

هم حضور و مشارکت دارد.«
حسنی می گوید، هرچند ناوگروه قبلی ایران در خلیج 
عدن یک بار یک شناور متعلق به سایر کشورها را از 
دســت دزدان دریایی نجات داده، اما ناوگروه جدید 

تاکنون با دزدان دریایی درگیری نداشته است.
آن طور که این فرمانده ارتش کشــورمان گفته، ناو 
ســهند توانایی های فوق العــاده ای دارد از جمله؛ 
همراه داشتن انوع توپ های ضدهوایی، ضد سطحی، 
سامانه موشکی سطح به سطح و سطح به هوا، سامانه 
دفاعی نقطه ای، سامانه ضد زیردریایی، قابلیت رادار 
گریزی، افزایش برد عملیاتی، قابلیت مانورپذیری باال 

و همچنین سامانه های الکترونیکی.
اما اعام تصمیم ارتش جمهوری اسامی ایران برای 

اعزام ناوگروه خود به اقیانوس اطلس ســر و صدای 
زیادی را به پا کرده ودشمنان ایران خشم خود از این 

تصمیم را به اشکال مختلف نشان داده اند.
»اســپوتنیک« خبرگزاری روسی در توضیح اهداف 
سفر ناوگروه ارتش ایران، نوشت : »هدف اعام شده از 
این ماموریت این است که توانمندی ناوهای ساخت 
ایران در پیمایش اقیانوس ها مورد بررسی قرار گیرد 
و اگر هم احیانا منافع تجاری ایران مخصوصا کشتی 
های ایرانی جایی مورد تهدید قــرار گرفتند نیروی 
دریایی ایران برای حمایت از این منافع ورود کند. با 
توجه به اینکه اقیانوس اطلس سه قاره اروپا و آفریقا 
و آمریکا را به هــم متصل می کند مــی توان گفت 

اصلی ترین هدف نیروی دریایــی ایران این خواهد 
بود که نشان دهد توانایی تامین امنیت کشتی های 
 ایرانی که به سمت این ســه قاره حرکت می کنند را 

دارد.«
به هرحال فراموش نکنیم ایــن ماجرا وقتی اهمیت 
زیادی پیدا می کند که توجه داشــته باشیم ایاالت 
متحده این روزها نه فقط بــه تحریم های خود علیه 
کشــورمان افزوده بلکه تاش دارد صــادرات ایران 
مخصوصا نفت را به صفر برساند و همچنین رفت و آمد 
کشتی های تجاری به سمت ایران را با منع بیمه این 
کشتی ها مختل کند. در این شرایط ناوگان دریایی 
ایران مجبور است تا حمل نفت و یا کاالهای صادراتی 

و یا وارداتی ایران را عهده دار شود. 
برخی رسانه های خارجی خبر داده اند که آمریکایی 
ها نقشه هایی برای ایجاد مزاحمت و یا جلوگیری از 
تردد کشتی های تجاری ایران در آب های بین المللی 
دارند و به این دلیل وقت آن رسیده تا نیروی دریایی 
ایران نیز وارد عمل شود و نشان دهد که کشتی های 

تجاری ایران بی پشت و پناه نیستند.
نکته دیگر بحث تهدید ها و شاخ وشانه کشیدن های 

ایاالت متحده علیه ایران در خلیج فارس است.
همانگونه که آمریکایی ها به خود اجازه می دهند از 
۱۲ هزار کیلومتر دورتر به خلیج فارس بیایند و برای 
ایران شاخ و شانه بکشند پس ایرانی ها هم حق دارند 

به سمت اقیانوس اطلس بروند وخودنمایی کنند.
اگرآمریکایی ها می توانند مرزهای آبی ایران را تهدید 
کنند، پس ایرانی ها هم می توانند مرزهای آبی ایاالت 

متحده را تهدید کنند.
برخی تحلیلگران آمریکایی مدعی بودند که با توجه 
به خطراتی که ایران این روزها با آن مواجه شده بهتر 
است که ناوهای ایرانی در همین منطقه اطراف  ایران 
باقی بمانند و از نظر نظامی منطقی به نظر نمی آید 
که ایران در این شرایط ناوهای خود را به دور دست 
بفرســتد؛ اما همین تصمیم نیــروی دریایی ایران 
می تواند نشانه آن باشــد که نیروهای مسلح ایران 
آنقــدر از توانمندی خود در دفاع از ســرزمین خود 
 مطمئن هستند که نیاز نمی بینند این ناوگان اینجا 

باشد.
نه اینکه بخواهیم توان نیروی دریایی طرف مقابل را 
دست کم بگیریم، اما طرف مقابل هم نباید توانمندی 

نیروهای مسلح ایران را دست کم بگیرد.
بد نیســت بدانید ناوشــکن »ســهند« بــه عنوان 
پیشرفته ترین ناوشکن غرب آســیا، چهار موتوره و 
پیشرفته تر از نسل قبلی خود، یعنی ناوشکن جماران 

بوده و قابلیت رادار گریزی در بلوک های مجزا دارد.

 موشک های روسیه 
بیخ گوش آمریکا

گزارش ها نشان می دهد که روسیه در حال استقرار 
موشــک های »کروز دریاپایه« خود در نزدیکی 
سواحل آمریکاست.  مسئله ای که به گفته مقامات 
نظامی آمریکا این امکان را به مســکو می دهد تا 
واشنگتن و دیگر شهرهای سواحل شرقی آمریکا 
را با استفاده از تسلیحات متعارف و هسته ای هدف 
قرار دهد.براســاس این گزارش، روسیه در حال 
استقرار موشک های تهاجمی کروز موسوم به کالیبر 
روی کشــتی های جنگی و زیردریایی های خود 
است؛ کشتی ها و زیردریایی هایی که روسیه قصد 
دارد آن ها را عازم ماموریــت در آب های اقیانوس 

اطلس و در نزدیکی ایاالت متحده کند. 

»ترامپ« بدهی باال آورد
روزنامه ایندیپندنت در گزارشی نوشت بدهی ملی 
آمریکا ۲ تریلیون دالر در دوره ترامپ افزایش پیدا 
کرده و بدهی کلی آمریکا حاال به ۲۲ تریلیون دالر 

نزدیک شده است.
بدهی ملی آمریکا در پی بحران مالی سال ۲008 
و در دوره اوباما افزایــش یافت. ترامپ طی کارزار 
انتخاباتی اش گفته بود بر این باور است که می تواند 
طی هشت ســال بدهی آمریکا را صفر کند. وی 
به روزنامه واشنگتن پســت گفت: »فکر می کنم 
می توانم این کار را سریعا انجام دهم.« اما وعده های 

وی نیز محقق نشد .

 »اوباما« خواننده شد!
9 هزار نســخه از ترانه ای با صدای بــاراک اوباما، 
رییس جمهور پیشین آمریکا، فروش رفته و بیش 
از ۳00هزار پخش دیجیتال )یا استریمینگ( داشته 
است.متن این ترانه بخشی از نامه خداحافظی جرج 
واشنگتن، نخستین رییس جمهور ایاالت متحده 
آمریکاســت که در موزیکال مشــهور و پرفروش 

»همیلتون« به کار رفته است.

  اعتراضات جلیقه زردها 
به انگلیس رسید

همزمان با ادامه اعتراضات جلیقه زردها در فرانسه، 
حال این اعتراضات به خیابان های لندن، پایتخت 
انگلیس رســیده اســت. به گزارش اسپوتنیک، 
گروهــی از معترضــان در انگلیس با پوشــیدن 
جلیقه های زرد رنگ در برخی مناطق اصلی لندن 
به ویژه در محله» وست مینیستر« و میدان میدان 
ترافالگار تجمع کردند. سخنگوی پلیس لندن گفته 
است حداقل ۳ نفر از سوی پلیس که یکی از آن ها 
یک دختر ۱۳ ساله بوده به اتهام به برهم زدن نظم 

عمومی بازداشت شده اند.

مشارکت 25 هزار نظامی آمریکا 
در مانور کویت

منابع کویتی از مشارکت بیش از ۲5 هزار نظامی 
آمریکایی در مانور و رزمایش های نظامی در شمال 
کویت خبر می دهند. این منابع می گویند نیروهای 
نظامی از بخش های مختلف ارتش آمریکا در این 
مانورها مشارکت دارند. این نیروها درپایگاه های 
مختلف آمریکا درکویت به ویژه پایگاه »الدوحه« 

نزدیک مرزهای عراق مستقر هستند.

»اردوغان« برگه افتخار رو کرد
رییس جمهــوری ترکیه میزان ســرمایه گذاری 
شرکت های ترکیه ای در خارج از این کشور را ۳8 
میلیارد دالر اعام کرد و گفت: مجموع ارزش پروژه 
های پیمانکاران این کشــور در ۱۲۲ کشور نیز به 

۳7۲ میلیارد دالر رسیده است.
 رجب طیب اردوغان گفت: با وجود بی ثباتی های 
موجود در اطراف این کشــور ، ترکیــه کماکان 
 مکانی امن برای ســرمایه گذاران بیــن المللی

 است.

ما را دست کم نگیرید
واکنش آیت ا... نیازی به 
ماجرای عملیات کربالی ۴

 نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان، به 
جنجال های اخیر دربــاره کربای ۴ واکنش 

نشان داد.
آیــت ا... نیازی گفت: »دفاع ســردار قاســم 
سلیمانی از دکتر محسن رضایی بسیار منطقی 
و عالی بود«. استاد دروس خارج فقه و اصول 
 و از چهره های مبرز حــوزه علمیه قم افزود: 
» سردار محســن رضایی، از شــاخص ترین 
چهره های ما در دفاع مقدس اســت. به جای 
ناسپاسی یا تخریب ایشان و دیگر رزمندگان 
اسام، مثل سردار قاسم سلیمانی به خدمات و 

زحمات ایشان نگاه کنیم«.

مجری »عملیات طبس« 
درگذشت

وزیر دفاع اســبق آمریکا که شکست عملیات 
طبس در دوران ریاســت او بر پنتاگون اتفاق 
افتاد در سن 9۱ ســالگی درگذشت. »هارولد 
براون«، وزیر دفاع آمریکا بین سال های ۱977 
تا ۱98۱ که شکســت »عملیــات طبس« یا 
»عملیات پنجه عقاب« برای حمله به ایران و 
عوامل النه جاسوسی آمریکا در دوران او اتفاق 
افتاد، در سن 9۱ ســالگی فوت کرد. »هارولد 
براون« یکی از چهــار فرد مطلــع در دولت 
»جیمی کارتر« بود که در جریان این عملیات 
قرار داشــت و بعدا از آن به عنــوان »بزرگ 
ترین پشــیمانی« و یکی از »دردناک ترین« 

درس هایی که آموخته، یاد کرد.

دستگیری سرپل اصلی 
جریان سلطنت طلبی 

یکی از عناصر اصلی جریان سلطنت طلبی در 
داخل کشور دستگیر شد. سرپل اصلی جریان 
سلطنت طلبی در داخل کشور که در راستای 
ایجاد اغتشاشات تاش می کرد، دستگیر شد. 
متهم که »کیمیا« نام دارد با مدرک ســیکل 
توانسته بود در اتاق فکر جریان سلطنت طلبی 

نفوذ کند.

وزیر علوم، نفس راحت کشید
معاون حقوقــی و امور مجلس وزیــر علوم ، 
تحقیقــات و فناوری گفت: طرح اســتیضاح 

وزیرعلوم از دستور کار مجلس خارج شد.
حســین ســیمایی صراف، اظهار کرد : طرح 
اســتیضاح منصور غامی که بــا 8۲ امضا و 
در ۱0 محــور تقدیم هیئت رییســه مجلس 
شــده بود مطابق آیین نامه داخلی با حضور 
نمایندگان اســتیضاح کنندگان و وزیر علوم 
در کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس 
بررسی شــد. وزیر علوم در مدت چهار ساعت 
به همه محورهای استیضاح به طور مبسوط 
پاســخ داد و از عملکرد این وزارتخانه در یک 
سال گذشته دفاع کرد. معاون حقوقی و امور 
مجلس وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری افزود: 
75 نفر از امضا کننــدگان از توضیحات وزیر 
علوم قانع و از استیضاح منصرف شدند و البته 

7نفر انصراف ندادند.

 مجلس، خیال دولت را
 راحت کرد

عضو هیئت رییسه مجلس اعام کرد تاکنون 
هیچ استیضاحی در دســتورکار مجلس قرار 
نگرفته است. علی اصغر یوسف نژاد، عضو هیئت 
رییسه مجلس شورای اسامی، از منتفی شدن 
طرح های استیضاح برخی وزرا در قوه مقننه 
خبر داد و گفت: آخرین طرح استیضاح، درباره 

وزیر کشور بود که این طرح نیز منتفی شد.
وی ادامه داد: تمامــی ۲0 نماینده ای که این 
طرح را امضا کرده بودند، امضاهای خود را در 

این طرح پس گرفتند.

حمیدرضا ترقی 
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه:

نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسامی  در 
برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما اظهار 
کرد: هیچ تضمینــی برای حل مشــکات بانکی با 
پیوستن به FATF نیست؛ اما پیوستن به آن بهانه ها 
را از طرف مقابل می گیرد. مصطفی کواکبیان  ادامه 
داد: نپیوستن به این کنوانسیون بین المللی باعث می 
شود که هیچ کشوری با ایران تعامات بانکی نداشته 
باشد. وی گفت: با شروطی که در مجلس تصویب کرده 
ایم نباید به هیچ وجه از پیوســتن به FATF هراسی 
داشته باشــیم. این نماینده مجلس افزود: مسئوالن 
تمامی بانک های کشــور معتقدند در صورتی که به 
FATF نپیوندیم مشکات شان حل نخواهد شد. ذات 
تقابلی آمریکا با انقاب اسامی از بین نمی رود؛ اما در 
صورت تصویب FATF برگ برنده در دست ما خواهد 
بود. وی ادامه داد: بر اســاس شروطی که در مجلس 
 FATF مشــخص کرده ایم در صورتی که بــا اجرای
قانون اساســی و منافع ملی مان زیر سوال برود از آن 

خارج خواهیم شد.

   FATF پیوستن به 
بهانه ها را از بین می برد

نماینده مجلس:

کافه سیاست

عکس  روز 

 تصویر کمتر دیده شده
 آیت اله هاشمی در بازدید از مترو

تصویر کمتر دیده شده مرحوم آیت اله هاشمی 
در کنار محسن هاشــمی در بازدید از مترو را 

مشاهده می کنید.

صبر ایران اندازه ای  دارد

پیشنهاد سردبیر:

یک عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسامی 
با بیان این که »کاهش فاصله مردم و مسئولین 
در نماز جمعه تهران به تاخیــر افتاده بود«، 
گفت: نرده های نماز جمعــه تنها مانع رابطه 
مردم و مسئوالن نیست، وقتی مسئوالن در 
ماشین های حفاظتی تردد کرده و به خواسته 
مردم بی توجه باشند، فاصله بین آن ها و مردم 
ایجاد می شود. حمیدرضا ترقی با اشاره به این 
که کاهش فاصله مردم و مسئولین در اماکن 
عمومی به ویژه نماز جمعه اقدامی است که از 
چندی پیش توسط امامان جمعه در استان ها 
انجام شده اســت، اظهار کرد: با این حال این 
اتفاق در تهران به خاطر حساسیت های موجود 
و ضریب امنیتی مسئوالنی که در نماز جمعه 
شرکت می کنند، به تاخیر افتاده بود؛ اما اقدام 
اخیر امام جمعه موقت تهران با استقبال مردم 

و کارگزاران نظام مواجه شد.

نرده های نماز جمعه تنها 
مانع رابطه با مسئوالن نیست

 انتقاد عضو فراکسیون امید 
از مطرح کردن موضوع فتنه 98 : 

ســفیر اســبق ایران در پاریس و کارشناس مسائل 
بین الملل در پاسخ به ســوالی درباره خروج آمریکا 
از برجام و عدم رضایت ایران از تاش های اروپا برای 
حفظ این توافق و آینده برجام عنــوان کرد: بعد از 
بیرون رفتن ترامپ از برجــام، تاش اروپا برای عدم 
خروج ایــران از برجام آغاز شــد. اروپایی ها متوجه 
شدند اکنون که آمریکا از برجام خارج شده، منافع 
اروپا در این است که با ایران کار کنند و ایرانی ها را در 
برجام نگه دارند. آنها معتقدند با امتیازهای هر چند 
کوچک و اندک ، ایران را برای ماندن در برجام متقاعد 
کنند. در همین راستا تاش هایی هم صورت گرفت؛ 
اما این تاش ها به هیچ وجــه تامین کننده نظرات 
ایران نبود.»صادق خرازی«  در پاســخ به این سوال 
که چرا این تاش ها )تاش هــای اروپا( نظر تهران 
را جلب نکرد؟ ادامه داد: چون ایران از ابتدا بر اساس 
دیدگاه برد ـ  برد وارد این بازی شده بود. بنابراین قرار 
نیست که اگر یک طرف ماجرا از این توافقنامه زیان 
ببیند، آن، جمهوری اسامی ایران باشد. صبر ایران 

اندازه ای دارد. 

 صبر ایران اندازه ای 
دارد

هشدار »خرازی« به اروپا: 

یک نماینــده مجلس اظهار کرد: بیشــتر از 
اینکه از موضوع فتنه 98 تحلیل امنیتی از این 
موضوع داشته باشم، تحلیل سیاسی به منظور 
تاثیرگذاری در انتخابــات 98 و ۱۴00 دارم. 
چون اگر موضوعات امنیتی جدی مطرح باشد 
قاعدتا باید در بولتن های خبری برای ما بیاید.

عبدالکریم حسین زاده، عضو فراکسیون امید 
مجلس با انتقاد از طرح موضوع فتنه 98 گفت: 
اگر بخواهیم یک اتفاق سیاسی را در ساحت 
کشور پیش بینی کنیم بسیاری از معاهدات 
باید در کنار هم قرار گیرد تا بتوانیم بگوییم که 
یک اتفاق امکان دارد که بیفتد؛ اما من تصور 
می کنم در سال 98 اتفاق خاصی قرار نیست 
بیفتد. اگر از هم اکنــون بخواهیم انتخابات 
مجلس را که یک ســال و نیــم آینده برگزار 
می شــود هدف قرار دهیم، کشور را ملتهب 

می کنیم.

اگر موضوع جدی باشد در 
بولتن های ما هم می آید

پیشخوان

بین الملل

ســخنگوی طالبان افغانســتان می گوید: تماس طالبان با ایران 
برای برقراری و حفظ کانال ارتباط سیاسی با همسایه افغانستان 

بوده است.
»ذبیح ا... مجاهد« ســخنگوی طالبان افغانستان در گفت و گو با 
»ایلنا« گفته : ارتباط ما با ایران منحصر به تماس ها و گفت وگوهای 
سیاسی است. مســئوالن سیاســی طالبان تماس هایی با ایران 

داشته اند و دلیل آن هم مشخص اســت؛بنابراین تماس طالبان 
با ایران برای برقراری و حفظ کانال ارتباط سیاســی با همسایه 
افغانستان بوده است. همه به یاد دارند که کشورهای اسامی در 
زمان جهاد علیه شوروی، همکاری خوبی با افغان ها داشتند که 

یکی از همین کشورها ایران بود.
افغان ها و بســیاری از کشــورهای منطقه دقیقا به یاد دارند که 

ایران پناهگاه مهاجران افغان بود و در بسیاری از سال هایی که در 
افغانستان جنگ در جریان بود، مردم کشورمان به آنجا پناه بردند 
و جمهوری اسامی ایران هم با آغوش باز از آنها پذیرایی کرد. از 
این جهت افغان ها ایران را خانه دوم خود می دانند. لذا تماس میان 
ایران و طالبان را باید در قالب تبادل نظــر برای برقراری صلح و 

ثبات در منطقه قلمداد کرد.

سخنگوی طالبان: 
کانال سیاسی با ایران را حفظ می کنیم

  به بهانه اعزام ناوشکن ارتش کشورمان به اقیانوس اطلس؛   

یک مجلس و دو شــورای 
نگهبان؟

اف ای تی اف یک گام رو به 
جلو

اجازه قانونی برای اجرای 
بودجه

بازداشت 8 نفر در پرونده 
واردات کاغذ

جدال بین دو نماینده در مجلس
سیدحسین نقوی حسینی، نماینده مردم ورامین در جلسه علنی روز گذشته مجلس و در جریان بررسی 
ماده ۲0 طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی مبنی بر ایجاد 
هیئت نظارت به منظور حسن اجرای این قانون طی تذکری شفاهی، گفت: این کمیسیون همه نظامات 
کشور را به هم می ریزد و درست نیست در همه زمینه ها وارد شود. در کل بنده مخالف طرح مذکور هستم 

و کاش از ابتدا تصویب نمی شد. 
در ادامه جلسه، حمیدرضا فوالدگر، رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست 
های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در پاسخ به نقوی حســینی گفت: اگر شما در علوم سیاسی متخصص 
هستید پس نباید در حوزه اقتصاد صحبت کنید. وی ادامه داد: کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی صرفا 

در مواردی ورود کرده که روی زمین مانده  است. 

واکنش علی مطهری به ادعای شکنجه »بخشی«
به گزارش تابناک، علي مطهــري، نایب رییس مجلس طی یادداشــتی در روزنامه اعتماد بــا عنوان »مایه 
شرمساري« نوشت: نامه آقاي اسماعیل بخشي ،کارگر نیشــکر هفت تپه که مدتي در بازداشت بوده، به وزیر 
اطاعات باید همه وجدان هاي بیدار و حامیان حقوق شهروندي را هوشیار کرده باشد که موضوع را تا رسیدن به 
نتیجه روشن دنبال کنند. آقاي بخشي در این نامه از شکنجه هاي سخت جسمي و روحي در زندان و نیز شنود 
تلفن همراه و مکالمات خود با همسرش توسط ماموران وزارت اطاعات سخن گفته است. وزارت اطاعات باید 
اطاع رساني کند که آیا این اتهامات صحت دارد یا نه و اگر صحت دارد، چه مستند قانوني براي این کارهاي 
خود دارد؟ آیا در چهل  سالگي انقاب اسامي مطرح شدن این ادعاها زیبنده جمهوري اسامي است که در 
فصل سوم قانون اساسي آن هرگونه شکنجه جسمي و روحي براي گرفتن اعتراف ممنوع است؟! همین طور 

هرگونه شنود و استراق سمع ممنوع است، مگر در حالت خاص به حکم قانون. 

چهره ها

زینب ذاکر 
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دستیابی به دانش فنی ماشین کاری قفسه های نورد گرم
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

تاثیر مالیات بر ارزش افزوده 
درافزایش رفاه اجتماعی

جامعه، هنگامــی از رفاه اجتماعــی و اقتصادی 
برخوردار خواهد بود که توزیع درآمدها به صورت 
عادالنه صورت گیرد، تا عموم مردم بتوانند نیازهای 
اولیه خود مانند مســکن، غذا، بهداشت و رفاه را 
تامین کننــد. از این رو به منظور بســط عدالت و 
کاهش نابرابری ها در توزیع درآمد و ثروت، ابزارهای 
کنترلی گوناگونی در اقتصاد وجود دارد که یکی از 
این ابزارها، مالیات است. مالیات مقدار پول و یا مالی 
است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت 
خود می پردازند تا در جهت اداره امور کشور، تامین 
کاالها و خدمات عمومی و ضروری، تضمین امنیت 
و دفاع همگانی و عمران و آبادانی توسط دولت مورد 
بهره برداری قرار بگیرد. هر چقدر ما به ازای مالیات 
پرداختی در رفاه اجتماعی مشهودتر شود، تمایل 

شهروندان به پرداخت مالیات بیشتر خواهد شد.
یکی از انواع مالیات ها، مالیات بــر ارزش افزوده  
است که از انواع مالیات های غیر مستقیم محسوب 
می شود. در واقع ارزش افزوده اختالف بین ارزش 
کاالها و خدمات فروخته شــده با ارزش کاالها و 
خدمات خریداری شده است . به بیان ساده مالیات 
بر ارزش افزوده مالیاتی اســت که خریدار هنگام 
خرید کاال و خدمات به فروشــنده مــی پردازد و 
فروشنده نیز باید در دوره های زمانی مشخص آن 
را به دولت و ســازمان امور مالیاتی پرداخت کند.
با اجرای قوانین مالیاتی همچون قانون مالیات بر 
ارزش افزوده و پرداخت آن براســاس مصرف کاال 
و دریافت خدمات، بســترهای رونــق اقتصادی، 
گســترش زیرســاخت های عمرانی و خدمات 
عمومی فراهم می  شــود. با اجرایی شدن قانون 
مالیات ارزش افزوده در کشور بخشی از اعتبارات 
از محل وصول آن به شهرداری ها و دهیاری های 
هر منطقه اختصاص می یابد که این خود موجب 
توسعه متوازن شده  و بخشی به سالمت اختصاص 
داده می شود که این امر زمینه گسترش خدمات 
بهداشتی و درمانی در ســطح جامعه را بیشتر از 

گذشته فراهم می آورد.

بازار

SD کارت حافظه

رییس دانشگاه آزاد اسالمی استان:
افزایش تحقیقات بیابان زدایی و 

آب در اصفهان ضروری است
رییس دانشــگاه آزاد اسالمی اســتان اصفهان 
گفت: افزایــش طرح های تحقیقاتــی با قابلیت 
اجرا در موضوع بیابان زدایی و آب در این استان 
ضروری و الزم است. احمد آذین افزود: موضوع 
آب و ریزگردها از جمله مقوله های چالش برانگیز 
کشور و به ویژه این اســتان و جزو رویکردهای 
تحقیقاتــی این مجموعه علمی اســت.وی ارائه 
نتایج علمی به ســازمان ها و نهادهای مرتبط به 
این مقوله ها مفید و الزم دانست و تصریح کرد : 
ارتباط سازنده و هدفمند مراکز علمی و تحقیقاتی 
کشور با مجموعه های اداری و اجرایی سبب حل 
مشکالتی نظیر خشکسالی و ریزگردها می شود.

وی با تاکید بر مجاب کردن مسئوالن برای توجه 
بیشــتر به معضالت ریزگردها، اضافه کرد: سعی 
شده ادله علمی خطرات و پیامدهای خشکسالی 
و انتشــار ریزگردها به نهادهای مرتبط از جمله 

مجلس شورای اسالمی ارائه شود.

رییس اداره حمل و نقل مسافر اداره کل 
راه و شهرسازی اصفهان:

 شمار تصادفات فوتی درحمل
 و نقل عمومی کاهش یافت

رییس اداره حمل و نقل مســافر اداره کل راه و 
شهرسازی اصفهان گفت: شمار تصادفات فوتی 
حمل و نقل عمومی این استان در سال جاری در 
مقایسه با زمان مشابه سال قبل 45 درصد کاهش 
یافته است.»حسین بیغمیان« افزود : امسال سه 
حادثه تصادف منجر به فوت در اســتان اصفهان 
رخ داده که عالوه بر کاهش این رقم در تصادفات 
فوتی، 10 درصد هم مجمــوع تصادفات ناوگان 
حمل و نقل عمومی کاهش داشته است.وی بیان 
کرد: ضریب ایمنی نــاوگان حمل و نقل عمومی 
استان اصفهان بیش از 90 درصد افزایش داشته 
که قانون مداری رانندگان و افزایش نظارت ها در 

تحقق این آمار موثر بوده است. 

گردهمایی نخبگان پزشکی ایران و جهان؛
نمایشگاه بین المللی صنایع و 
تجهیزات پزشکی در اصفهان 

برگزار می شود
مدیرعامل شرکت نمایشــگاه های بین المللی 
استان اصفهان از برگزاری سیزدهمین نمایشگاه 
بیــن المللــی صنایــع و تجهیزات پزشــکی، 
دندانپزشکی و آزمایشــگاهی از 19 دی ماه در 
این مجموعه خبر داد. علی یارمحمدیان با بیان 
اینکه 110 شرکت در قالب ۸500 مترمربع فضای 
نمایشــگاهی در این نمایشــگاه حضور خواهند 
داشــت، افزود: شــرکت های مختلفی از استان 
های اصفهان، تهران، آذربایجان شرقی، خراسان 
رضوی و فارس در این نمایشگاه حضور خواهند 

داشت.
مدیرعامــل شــرکت نمایشــگاه هــای بیــن 
المللی اســتان اصفهان همچنین از اســتقبال 
مطلــوب نماینــدگان تولیدکننــدگان بیــن 
المللی از کشــورهای پیشــرفته جهان در این 
نمایشــگاه خبــر داد و اظهار کــرد: نمایندگان 
فروش برندهای مطرح و فعــال در این حوزه از 
کشورهای فرانســه، ایتالیا، ســوییس، آمریکا، 
آلمان، چین، تایوان و انگلیس در ســیزدهمین 
نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات پزشکی، 
دندانپزشکی و آزمایشگاهی اصفهان حضور می 
 یابند و بــه معرفی محصــوالت و خدمات خود 

می پردازند.

 ۴ صفر از پول ملی
 حذف می شود

رییس کل بانک مرکزی از برنامه این بانک برای 
حذف 4 صفر از پول ملــی خبر داد.طی روزهای 
اخیر بانک مرکــزی از ایران چــک های جدید 
50 هزار تومانی رونمایی کــرد و همزمان با این 
رونمایی خبرهایی از برنامــه بانک مرکزی برای 
حذف 4 صفر از پول و اعمال این تصمیم در تصویر 
ایران چک های جدید به گوش رسید.عبدالناصر 
همتی، رییس کل بانک مرکزی رسما این خبر را 
تایید کرد و گفت: نقدینگی 1700 هزار میلیاردی 
30 درصد قدرت خود را به دلیل تورم از دســت 
داده اســت، به همین دلیل در نظر داریم 4 صفر 
را از پول را حذف کنیم که باید هر چه زودتر این 
تصمیم گرفته و انجام شود، حذف 4 صفر به این 
معناســت که به جای 10 هزار تومان گفته شود 

10 تومان.

کارت حافظه ی SD سیلیکون 
پاور کالس 10 - 4 گیگابایت

 47,000
تومان

کارت حافظه SDXC سن 
دیسک ظرفیت 64 گیگابایت

 294,000
تومان

 SDHS کارت حافظه
64GB توشیبا ظرفیت

 690,000
تومان

اصفهان، روزگاری به عنوان یکی از قطب های 
صنعت نساجی در ایران شناخته می شد؛ اما 
دیر زمانی است چراغ کارگاه ها و کارخانجات 
نســاجی تنها اندک کور ســویی دارد و از 
صنعت پر رونق و پولساز این استان تنها نامی 
کم رمق باقی مانده اســت. در روزگاری که 
پارچه های چادی از ژاپن، پارچه های مبلی از 
ترکیه و منسوجات خواب و پوشیدنی اغلب 
از چین وارد می شد، دیگر به سختی نامی از 
برندهای معروف ایرانی در بازار دیده می شد.

طی یک دهه اخیــر بازار پارچه ایــران با واردات 
بی رویه منســوجات چینی و ژاپنی عمال از دست 
تولید کنندگان داخلی خارج شد. پارچه هایی که 
به مدد ارزهای دولتی و تسهیالت وارداتی قیمت 
های تمام شده آنها از مواد اولیه ایرانی کارخانجات 
نســاجی هم ارزان تر بود؛ اما به نظر می رســد به 
تازگی روزهای جوالن چینی ها و ترک ها در بازار 
پارچه ایرانی رو به اتمام است. در ماه های اخیر به 
دلیل رشد قیمت دالر عمال واردات پارچه به داخل 
کشــور از صرفه اقتصادی افتاده و به همین دلیل 
تولیدات ایرانی بار دیگر به پارچه فروشــی ها راه 

یافته اند.
مشتری ها به ســمت خرید محصوالت 

ایرانی راغب شده اند
مظفر چلمقانی، دبیر انجمن کارفرمایان نســاجی 
اصفهان که بارها در مصاحبه های مختلفی نسبت 
به رکود بی ســابقه در صنعت نســاجی اصفهان 
هشــدار داده بود این بار به »زاینــده رود« گفت 
مشتری ها بار دیگر به ســمت محصوالت ایرانی 
رغبت نشان داده اند. به گفته وی، اگر چه کارخانه 
ها و کارگاه های نســاجی اصفهــان اکنون با 50 
درصد ظرفیت خود فعال هســتند؛ امــا به دلیل 
باال بــودن قیمت محصــوالت وارداتی بــار دیگر 
شاهد رونق بازار تولیدات نساجی استان هستیم.

چلمقانی البته گفت نمی توان بــه آینده چندان 

امیدوار بــود به خصوص 
آنکه قیمت مــواد اولیه 
تولید کننــدگان در حال 
افزایش اســت و البته به 
دلیل رکود، مشتریان نیز 
کم هستند. دبیر انجمن 
کارفرمایان نساجی تاکید 
کرد: در این مدت احیای 

مجدد کارخانه های تعطیل شــده نداشته ایم؛ اما 
تولیدات همــان واحد های فعال افزایش داشــته 
اســت.چلمقانی با اشــاره به 300 واحد فعال از 
میزان دو هزار واحد صنعتی استان اصفهان تصریح 
کرد: اگر قیمت مواد اولیه روند افزایشی خود را به 
همین صورت ادامه دهد در آینده تولید کنندگان 
قادر به تامین نیازهای بــازار نخواهند بود و نیاز به 
حمایت های دولتی برای رونــق گیری دوباره این 

واحدها ضروری است.
چشم انداز روشن صنعت نساجی اصفهان

بر اساس مشاهدات بازار با افزایش نرخ ارز تمایل 
تاجــران پارچه به خرید از کشــورهای خارجی تا 
حد زیادی کاهــش یافته و کارخانجات نســاجی 

داخل تا حــدودی رونق 
گرفته انــد. نایب رییس 
محصــوالت  تحادیــه  ا
نســاجی اصفهان، گفت: 
همین که واردات پارچه 
به کشــور محدود شــد، 
چشم انداز بسیار روشنی 
پیش روی صنعت نساجی 
قرار گرفت.مرتضی منصوری افزود: بعد از سال ها 
تالش برای جلوگیری از واردت پارچه به کشــور، 
افزایش نرخ دالر و هم زمانــی آن با واردات پارچه 
و سخت گیرانه شــدن قوانین گمرکی موجب شد 
تا اوضــاع بازارهای داخلی تا حدودی بهتر شــود 
و درخواســت پارچه های داخلــی افزایش یافته 
اســت. وی تصریح کرد: دیگر برای تاجران مقرون 
به صرفه نیســت که نســبت به قبل بــا پرداخت 
سه یا چهار برابر پول، مســکوت ماندن سرمایه و 
انتظار چنــد روزه برای واردات جنس به کشــور، 
از خارج پارچــه وارد کنند.نایــب رییس اتحادیه 
محصوالت نســاجی اصفهان، گرانی مواد اولیه و 
عدم کنترل دقیق دولت بر آن را از جمله معضالت 

فعلی این صنعت دانســت و اظهار کرد: اگر دولت 
با کنترل دقیــق، مواد اولیه را با نرخ مناســبی به 
دست تولیدکننده برساند، قادر خواهیم بود به طور 
کامل بازار داخل را در دست بگیریم.وی ادامه داد: 
متاسفانه کارخانجات پتروشیمی مواد موردنیاز را 
با قیمت باال به ما می فروشــند و ترجیح می دهند 
تولیدات خود را بیش از فروش داخلی، صادر کنند. 
نایب رییس اتحادیه محصوالت نســاجی اصفهان 
تاکید کرد: اگر دولت برای رســاندن پنبه وارداتی 
به دست تولیدکننده داخلی با قیمتی کمتر تدبیر 
می کــرد، به طورقطع می توانســتیم راه 20 تا 30 
ساله را در مدت دو تا سه سال طی کنیم. مرتضی 
فالحتی، صاحب کارخانه نساجی »فالحتی« نیز در 
مورد وضعیت بازار نساجی به »زاینده رود« گفت: 
وضعیت کنونی رخ داده در بــازار پیش از این در 
زمان آیت ا... رفسنجانی نیز رخ داد و در آن زمان ما 
شاهد رونق کارخانجات نساجی در اصفهان بودیم 
و تکرار این مسئله و بریده شدن پای واردت از بازار 
نه تنها موجب ارتقای کیفیت تولیدات داخلی می 
شود بلکه نساجی ها می توانند امیدوار به صادرات 
دوباره محصوالت شان باشــند. به گفته فالحتی، 
ندادن جایزه هــای صادراتی و عــدم جلوگیری 
درســت از واردات قاچــاق کاال موجب شــده تا 
صادرات نساجی ها عمال از صرفه بیفتند. این تولید 
کننده با گالیه از برخی از سنگ اندازی های دولتی 
بر ســر راه تولیدات داخلی و عرضه آنهــا به بازار 
گفت: وقتی میزان مالیات من به عنوان یک تولید 
کننده چند برابر واحد های عرضه کننده و داللی 
 پارچه است چطور می توان امیدوار به ادامه تولید 

بود.
در روزهایی که حال و هوای سرمایه ها و کسب و 
کار تولیدی در اصفهان چندان خوش نیست خبر 
هایی از این دســت می تواند روحی تازه به کالبد 
بیمار اقتصاد استان بدمد. نیاز به ایجاد رویه های 
تسهیل کننده تولید و طرح های حمایتی می تواند 
بار دیگر امید به تســخیر بازار توسط منسوجات 

اصفهان را زنده کند.

بوی خوش رونق از راسته نساجی های اصفهان
  گرانی دالر پای ترک ها و چینی ها را از بازار پارچه ایران برید؛  

 به دلیل باال بودن قیمت محصوالت 
 وارداتی بار دیگر شاهد 

رونق بازار تولیدات نساجی 
استان هستیم

724 شما را وارد دنیای ارتباطات 
می کند. با 724 هر روز هفته و 24 
ساعته می توانید از هر جایی که 
هســتید کارت به کارت شتابی 
از مبدأ بانک هــای مختلف را به 
راحتی انجام دهیــد. عالوه بر 
پرداخت قبض های مختلف مثل 
آب، برق گاز و تلفن، قبض های 
جریمه رانندگی را هم به آسانی 

پرداخت کنید.

72۴

شن مالی
معرفی اپلیکی

صنعتگــران ایرانی به دانــش فنی تعمیر ماشــین کاری 
قفســه های نورد گرم در شــرکت فوالد مبارکه اصفهان 
دست یافتند.رییس دفتر فنی تعمیرات نورد گرم شرکت 
فوالد مبارکه اصفهــان گفت: این طــرح  از جمله مراحل 
فعالیت های ماشــین کاری، اندازه بــرداری و نصب به طور 

کامل داخلی اجرا شده است.
مرتضی رمضانی افزود: با برنامه ریزی سه ساله و صرف بیش 
از 70هزار نفر ســاعت از توان تعمیرات مرکزی و همکاری 

مستقیم 11شرکت پیمانکاری و مشــارکت کارکنان ناحیه نورد گرم در 21روز فرآیند ماشین کاری 
قفسه های نورد نهایی و بلوک باالنس های جدید با موفقیت نصب شد.

کارشناس دفتر فنی تعمیرات نورد گرم هم، فرسایش قفسه های نورد گرم و افزایش خرابی تجهیزات 

و توقفات اضطــراری را از عوامل اصلی تعمیرات اساســی 
این قفسه ها دانســت.نیما داوری گفت: اصالح و تعویض 
ساپورت های رول های دشارژو اکستراکتور کوره ها، ترمیم 
ســازه فلزی کمپ وپایه های بتنی کوره ها در بخش انبار 
تختال وکوره های پیش گرم همچنین ماشین کاری پشت 
الینرهای پشــتیبان و بلوک باالنس های قفسه، تعویض 
ترانس در بخش نورد مقدماتی و ماشین کاری قفسه های 
نورد نهایی، بهینه سازی قیچی فینیشینگ، تغییر سامانه 
الکتریکی به هیدرولیکی و تعویض آرمیچرموتور قفسه در بخش نورد نهایی از جمله مراحل اجرای این 
طرح است.در واحد نورد گرم شرکت فوالد مبارکه اصفهان  ساالنه پنج میلیون تن محصول نورد شده 

تولید می شود.

در بزرگ ترین کارخانه تولیدکننده فوالد کشور صورت گرفت؛
دستیابی به دانش فنی ماشین کاری قفسه های نورد گرم

Mobarakeh Steel co.

اولین مجمع عمومی و انتخابات هیئت رییسه خانه معدن استان 
اصفهان در اتــاق بازرگانی با حضور رییس خانــه صنعت، معدن 
و تجارت ایران، رییس ســازمان صنعت،معدن و تجارت اســتان 
اصفهان و جمعی از فعاالن حوزه معــدن و صنایع معدنی در اتاق 

بازرگانی برگزار شد.
 سید عبدالوهاب ســهل آبادی با بیان اینکه امروز استان اصفهان 
جزو معدود استان های کشور اســت که در آن همه تشکل های 
مرتبط با بخش خصوصی مانند اتاق بازرگانی، خانه صنعت،معدن و 
تجارت ، اتاق اصناف، اتاق تعاون و انجمن کارفرمایان از همگرایی و 
هماهنگی بی نظیری برخوردار هستند، گفت: با توجه به ظرفیت ها 
و توانمندی های قابــل توجه اصفهان در زمینــه معدن و به ویژه 
صنعت ســنگ و همچنین صنایع معدنی، تشــکیل خانه معدن 
اصفهان می تواند نقش موثری در حفظ منافع فعاالن معدنی کشور 
داشته باشد.رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به 
شکل گیری کمیســیون معادن در اتاق اصفهان به دلیل اهمیت 
بخش معدن ، از آمادگی همکاری این کمیســیون با خانه معدن 
اصفهان جهــت کمک به رفع چالش های بخــش معدن و صنایع 
معدنی خبر داد.اسرافیل احمدیه، رییس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان نیز همدلی و همراهی بخش های دولتی و خصوصی 

برای رفع چالش های بخش های صنعتی و تولیدی را شایســته 
دانست و از آمادگی این سازمان برای حمایت از تشکیل خانه معدن 
اصفهان و رفع چالش های بخش معدن و صنایع معدنی استان به 
منظور بهره مندی از توانمندی های بی نظیر این صنعت در ایجاد 
ارزش افزوده و اشتغال و ارزآوری برای اقتصاد استان و کشور خبر 
داد. سید رســول رنجبران، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی 
اصفهان هم در این مجمع با بیان اینکــه خانه معدن ایران یکی از 

اصیل ترین تشکل  های مردم نهاد کشور در زمینه معدن است و  در 
باالترین رکن سیاست گذاری در زمینه معادن یعنی شورای عالی 
معادن کشــور عضویت دارد، از مظلومیت  و نادیده گرفتن بخش 
معدن در سیاســت های کالن اقتصادی کشور انتقاد کرد و گفت: 
معدن کاران می توانند با استفاده از ظرفیت تشکل های مردم نهادی 
مانند خانه معدن یا اتاق بازرگانی نقش فعالی در انتقال خواســته 
های این بخش به مســئوالن و اثر گذاری در سیاست ها و قوانین 
مرتبط بابخش معدن داشــته باشــند. همچنین احمد خوروش، 
رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه وجود 
برخی دستورالعمل ها و قوانین دست و پاگیررا مانع رشد فعالیت 
های معدنی دانست و ابراز امیدواری کرد که خانه معدن اصفهان 
بتواند در راستای رفع مشکالت فعاالن این بخش گام های مفیدی 
بردارد.گفتنی است؛ در این مجمع سید رســول رنجبران، بهنام 
امینی، علی خیرالهی، محمود صلصالی، احمد هادی زاده، شهریار 
شعبانی و احمد کریمی به عنوان اعضای هیئت رییسه و سیف اله 
ســعیدی و احمدرضا عمرانی فرد به ترتیب به عنوان اعضای علی 
البدل اول و دوم و محمدرضا عالم به عنــوان بازرس اصلی و امیر 
 صلصالی به عنوان بازرس علی البدل خانه معدن اصفهان انتخاب 

شدند.

 با حضور جمعی از فعاالن حوزه معدن و صنایع معدنی؛
اولین مجمع عمومی و انتخابات هیئت رییسه خانه معدن استان در اتاق بازرگانی برگزار شد

مرضیه محب رسول
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بین الملل
پارلمان ونزوئال مشروعیت »مادورو« را رد کرد

پیشنهاد سردبیر:

فارین پالیسی نوشت: در ژوئن ۲۰۱۷، هشت ماه پس از روی کار آمدن دولت 
ترامپ، عملیات کرملین برای مداخله دیجیتالی در امور سیاسی آمریکا، با  ارسال 
یک پیام اینستاگرامی به موفقیت چشمگیری دست یافت. این پست توسط 
حساب کاربری  @  blackstagram  منتشــر شد که  متعلق به یک شرکت 
اینترنتی وابسته به کرملین اســت و به گفته مقامات آمریکایی در انتخابات 
ســال ۲۰۱۶ به نفع ترامپ در  انتخابات فعالیت می کرده اســت. این پست با 
۲۴۵۰۰۰ الیک و هفت هزار کامنت همراه شــده که موفقیتی برای کمپین 
کرملین  محسوب می شــود.  اگرچه این پیام هدفش ترغیب رای دهندگان به 
سمت و سوی خاصی نبوده؛ اما اکنون کارشناسان معتقدند که هدف دیگری 
در  مسیر منافع مسکو را دنبال می کرده اســت، یعنی جذب دنبال کنندگان 
بیشتر با ارسال پستی در حمایت از جامعه سیاهان و نشان دادن  حسن نیت و 
واقعی بودن حساب کاربری. این رویکرد تبلیغاتی در گزارشی فاش شد که از 
سوی کمیته اطالعاتی سنا منتشر شد.  این گزارش شامل جامع ترین بررسی 
منتشرشده در خصوص مداخالت روسیه در انتخابات برای حمایت از دونالد 
ترامپ بوده و  اطالعات جالبی در این باره منتشر می کند: عملیات مسکو شباهت 
زیادی به بازاریابان دیجیتال دارد که از اینستاگرام برای جذب  مخاطبان بیشتر 

استفاده می کنند.
  با به کارگیری ترکیبی از تاکتیک های بازاریابی و پیام های سیاسی، سازمان 
پژوهش های اینترنتی  IRA  وابسته به کرملین، موفق  به تحقق حضور اینترنتی 
گسترده ای هنگام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ در آمریکا 
شد و در مجموع ۲۶۴  میلیون فعالیت اینترنتی از قبیل الیک کردن و به اشتراک 

گذاری محتوا را محقق کرد و موفق شد یک اکوسیستم رسانه ای حول  محور 
فیسبوک و اینستاگرام تاسیس کند. هدف این کمپین طرح اهداف روسیه در 
اخبار روز، ایجاد شــکاف در جامعه آمریکا و از  بین بردن مرز میان حقیقت و 

دروغ است.  
 به  رغم این اظهارات، توجه زیادی که اخیرا به مداخله روسیه در امور سیاسی 
داخلی آمریکا و انتخابات شده، تاکنون چندان به موضوع  حضور اینستاگرامی 
روسیه اعتنا نشده است. اما پس از افشــای فعالیت های    IRA  در فیسبوک، 
این نهاد عملیات خود را به اینستاگرام  منتقل کرده است. از بین ۱۳۳ حساب 
کاربری این نهاد در اینستاگرام، صفحه @  blackstagram  از همه موفق تر 
بوده و حدود  ســیصد هزار دنبال کننده جذب کرده است. گزارش سنا معتقد 
است که این صفحه از طریق پرداختن به معضالت جامعه سیاه پوستان  آمریکا 
با کاربرد ماهرانه تاکتیک های اینستاگرامی، ابزاری برای ترویج افکار سیاسی 
کرملین بوده است. هنگام رای گیری ســال   ۲۰۱۶ این صفحه با بهره گیری از 
یکی از ترانه های مایکل جکسون در پست منتشر شده، تالش کرد به مخاطبان 
سیاه پوست القا  کند که رای آنها اهمیتی در انتخابات ندارد تا از حضور گسترده 

مردم در انتخابات جلوگیری کند.  
شواهد اثرگذاری حضور آنالین این نهاد کامال روشــن است. از ۱۳۳ حساب 
اینستاگرامی آن، دوازده مورد آن حدود  صدهزار دنبال کننده دارند که در جهان 
بازاریابی دیجیتال، برای اثرگذاری بر افکار عمومی کافی قلمداد می شود. پنجاه 
مورد آنها نیز  حدود ده هزار دنبال کننــده دارند که از نظر بازاریابان دیجیتال، 
اثرگذار ناچیز شناخته می شوند. این حساب های کاربری از هشتگ  ها استفاده 

می کنند، با انسان های واقعی ارتباط برقرار می کنند و اجناس تجاری را تبلیغ 
می کنند و جوامع خاص را هدف قرار  می دهند. پرطرفدارترین حســاب های 
کاربری    IRA  به موضوعاتی از قبیل مشــکالت کهنه سربازان، مسیحیت در 

آمریکا و فمینیسم  می پردازند.  
  گزارش سنا در پایان این گونه نتیجه گیری می کند که »سازمان پژوهش های 
اینترنتی مانند یک موسسه بازاریابی دیجیتال فعالیت  می کند: یک برند ایجاد 
می کند، در سرتاسر اکوسیستم شبکه های اجتماعی حضور می یابد و به جذب 
مخاطبان همراه با تبلیغات و  شرکای تجاری، چهره های تاثیرگذار و اشتراک 
گذاری می پردازد که احتماال موثرترین ابزار برای این هدف اینستاگرام است«.   
 این  گزارش که همزمان با مطالعات مشابهی توسط دانشگاه آکسفورد و شبکه 
تحلیلی گرافیکا منتشر شده است، احتماال موجب افزایش  نظارت بر شبکه های 
اجتماعی خواهد شد. این گزارش شرکت های فناوری را به این متهم می کند که 
موجب گمراهی کنگره شده اند و  اطالعات کافی و شفافی درباره میزان فعالیت 

اینترنتی روس ها ارائه نمی کنند.  

عراق این روزها صحنه تحوالت زیادی است که به صورت مستقیم 
یا غیر مستقیم بر سیاست داخلی و خارجی ایران تاثیر گذار است. 
شاید تا دو دهه پیش از این کمتر کارشناس مسائل بین المللی در داخل و 
خارج از ایران باور می کرد که این کشور تا به این حد در صحنه سیاسی ایران 
تاثیر گذار باشد حاال اما عراق با کنار زدن تحریم های آمریکا  علیه ایران و 
ادامه مراودات اقتصادی به عنوان یکی از بزرگ ترین مشتریان کاالهای ایران 
عالوه بر اقتصاد در سیاست داخلی کشورمان نیز بسیار تاثیر گذار است. طی 

هفته های اخیر اما تحرکاتی در این کشور آغاز شده که تا پیش از این سابقه 
نداشته است. تجمع مخالفان بحرین دراین کشور و نیز اعتراضات به حضور 
امریکایی ها در پی سفر بدون هماهنگی رییس جمهور این کشور به عراق 
بخشی از مهم ترین این تحوالت است. آمریکا اگر چه به بهانه پایان مبارزه 
با داعش قرار است از سوریه خارج شود ؛اما به نظر می رسد در عراق خروج 
آمریکایی ها به زودی اتفاق نخواهد افتاد به خصوص آنکه این کشور با حضور 
در عراق و در نزدیکی مرزهای ایران تالش دارد تا بخشی از برنامه های ضد 

ایرانی خود را به اجرا درآورد.
عراق مرکز اپوزیسیون بحرین می شود

مخالفان دولت بحرین به عراق مهاجرت کرده اند، این مسئله در سفر اخیر 
»شیخ عیسی قاسم« به این کشور علنی شد. ایران از ابتدای شروع اعتراضات 

شیعیان در این کشور به حمایت از آنها پرداخت؛ اما عراق تا کنون حمایت 
مستقیمی از این افراد نداشته اســت. با تحرکات اخیر مخالفان بحرینی 
در عراق به نظر می رســد بخش مهمی از نیروهای تحت حمایت ایران در 
منطقه، اکنون به عراق مهاجرت کرده اند. بر این اساس اعالم شد شیخ عیسی 
قاسم در این کشور دفتر تاسیس می کند و ماندگار خواهد شد. به نظر می 
رسد عراق با نفوذ ایران اکنون به یکی از حامیان بحرین تبدیل شده است. 
نشست ائتالف ۱۴ فوریه که در ۲۲ دســامبر در بغداد برگزار شد توجهات 
بسیاری را در عراق و کشورهای خلیج به خود جلب کرد، به خصوص با توجه 
به ســخنرانی »نوری مالکی«، رییس ائتالف دولت قانون، در این نشست 

حکومت بحرین را به »اســتفاده از نیروهای فداییان صدام برای سرکوب 
مخالفان و خشونت علیه شهروندان« متهم کرد.

 اظهاراتی که باعث شــد منامه، کاردار عراق در بحرین را فرابخواند و این 
اظهارات را »دخالت در امور داخلی بحرین« بداند و بار دیگر از دولت عراق 
بخواهد که دربرابر »میزبانی گروه های تروریستی در خاک عراق« موضع 
بگیرد.برخی از کارشناسان معتقدند تمام نیروهای مخالف دولت بحرین 
به زودی به عراق نقل مکان خواهند کرد به خصوص آنکه در ۲۷ دسامبر، 
آیت ا... شیخ عیســی قاســم، وارد پایتخت معنوی مرجعیت شیعه شد و 
بالفاصله با آیت ا...سیستانی دیدار کرد که در عرف روحانیت شیعه به معنای 
 اســتقبال از حضور این میهمان اجتماعی و علمی و حتی سیاسی دانسته

 می شود.

بازگشت منافقین به عراق
اگر چه نیروهای ضد ایرانی مجاهدین خلق مستقر در عراق طی سال های 
گذشته و با نزدیکی بیشتر ایران و عراق از این کشــور اخراج شدند؛ اما به 
نظر می رسد بار دیگر افراد این گروهک با کمک آمریکا در حال بازگشت و 
ساماندهی در شمال این کشور هستند. البلداوی، نماینده پارلمان عراق فاش 
کرد که آمریکا در پی برهم زدن اوضاع منطقه و بی ثبات کردن ایران بوده 
و بعد از اعالم عقب نشینی از سوریه در حال بازگرداندن منافقین به شمال 
عراق و آموزش و تجهیز آن هاست.خبرگزاری الغدیر روز شنبه در خبری 
به نقل از کارشناســان امور امنیتی که نام آنها در گزارش نیامده، گفت که 
اطالعات رسیده حاکی است؛ آمریکا عناصر گروهک تروریستی مجاهدین 
خلق )منافقین( را در پایگاه های نظامی خود در کردستان عراق آموزش می 
دهد. کارشناسان امور امنیتی همچنین از دولت عراق خواسته اند با بازگشت 
منافقین به کشور مخالفت کند؛ ضمن این که آنها به دلیل ارتکاب جنایت 
علیه شهروندان عراقی در دوره نظام دیکتاتوری صدام، تحت تعقیب نهاد 
قضائی عراق قرار دارند.بیستم شــهریورماه 9۵ دفتر نخست وزیر عراق در 
بیانیه ای، با اعالم بسته شدن پرونده منافقین به طور کامل در عراق، آن را به 
مثابه »پایان آخرین مرحله از فصل های پرونده های مرتبط با رنج های ملت 
عراق از جنگ و سرکوب« دانست؛ اما به نظر می رسد این نیروها به راحتی 
بار دیگر به خاک این کشور بازگردانده شده اند. حال باید دید ایران در مقابل 

این مسئله چه واکنشی نشان خواهد داد.
حذف نیروهای ضد ایرانی از حکومت عراق

در سال های پس از سرنگونی صدام، سیاســت عراق به شکلی پیچیده به 
سیاست ها و برنامه های ایران گره خورده است. این موضوع تا آنجا پیشرفته 
است که حتی سیاستمداران عراقی مخالف ایران چندان شانسی برای ماندن 
بر مسند قدرت در این کشور ندارند. نمونه بارز این مسئله را می توان در کنار 
رفتن »العبادی« از صحنه قدرت سیاســی در عراق مشاهده کرد. عراق به 
عنوان یکی از شاهراه های حیاتی برای اقتصاد در تحریم ایران شناخته می 
شود. زمزمه های پایبندی به تحریم های آمریکا از سوی العبادی در زمان 
انتخابات دولت موجب شــد تا ایران در چرخشی آشکار از »عبدالمهدی« 
حمایت و عمال موجبات حذف العبادی را فراهم کند. حیدر العبادی، نخست 
وزیر سابق عراق در گفت وگو با شبکه تلویزیوین الشرقیه عراق با اذعان به 
این مسئله گفت: به اعتقاد من دخالت ایران مانع نخست وزیر شدن دوباره 
من شــد و دلیل آن هم به پایبندی من به تحریم های آمریکا علیه تهران 
برمی گردد.وی همچنین مدعی شد: ایرانی ها از این موضوع احساس خطر 
کردند، بنابراین از »عادل عبدالمهدی« حمایت کردند.العبادی افزود: موضع 
من نســبت به تحریم های آمریکا علیه تهران روشن بود که من خالف آن 
تحریم ها هستم ولی در عین حال هرگز کشورم را در معرض خطر قرار نمی 
دهم. العبادی که این روزها در مظان اتهام ســوء استفاده از قدرت و تحت 
فشار نیروهای دولتی نیز قرار دارد در روزهای آینده با چالش های اساسی 
روبه رو خواهد شد در حالی که برخی از منابع از خارج شدن وی از عراق به 
علت فشارهای دولتی خبر دادند؛ اما حزب النصره این موضوع را تا کنون 

تکذیب کرده است.

بیخ گوش ایران و در کشور دوست و برادر عراق چه خبر است؟

مرضیه محب رسول

سیاست عراق در سیطره ایران

 بازگشت سوریه به اتحادیه عرب 
همچنان بحث داغ کشورهای عربی

نشست اتحادیه عرب در سطح نمایندگان دائمی با هدف بررسی احیای روابط 
میان کشورهای عربی و ســوریه برگزار شــد؛ موضوعی که اتحادیه عرب آن 
را تایید نکرده اســت.منابع المیادین فاش کردند، دو گــروه در اتحادیه عرب 
دیدگاه ها و نظرات متفاوتی درباره بازگشت سوریه به این نهاد دارند. گروه اول 
خواهان بازگشت سوریه و بازگرداندن کرسی خالی این کشور در جریان نشست 
نمایندگان دائمی هستند در حالی که گروه دوم می خواهند سفارتخانه ها ابتدا 
بازگشایی شده و شروع به فعالیت کنند و بعد از سوریه برای حضور در نشست 
آتی سران عرب دعوت شود.در حالی که گفته می شود اتحادیه عرب در سطح 
نمایندگان دائمی خود نشستی را به بحث بازگشت سوریه اختصاص می دهد 
منابع به روزنامه الخلیج گفتند، نشست روز گذشته از مدت ها پیش برنامه ریزی 
شده بود.یک منبع اتحادیه عرب مدعی شد، تاکنون هیچ کشوری درخواست 
بررسی بازگشت سوریه را نداده و این پرونده هنوز مورد توافق همه اعضا نیست؛ 
اما منابع به المیادین فاش کرده بودند، لبنان رسما خواستار درج موضوع دعوت 
از رییس جمهوری سوریه در نشست روز گذشــته به عنوان مقدمه دعوت از او 
برای اجالس اقتصادی سران عرب در بیروت در تاریخ ۲۰ ژانویه شده است.در 
این راستا روزنامه »االهرام« مصر روز شنبه به نقل از منابع نوشت، بسیاری از 
کشورهای عربی از جمله کشــورهای عرب حوزه خلیج فارس به سمت توافق 

درباره احیای روابط سوریه و اتحادیه عرب و آشتی دو طرف حرکت می کنند.

وزیر خارجه عمان:
  اسرائیل و فلسطین باید گذشته را رها کرده 

و اختالفات را حل کنند
وزیر خارجه عمان تاکید کرد، اسرائیلی ها و فلســطینی ها باید گذشته را 
کنار گذاشــته و مشــکالت خود را با توجه به آینده حل کنند.یوسف بن 
علوی، اظهار کرد: هر کشوری این حق را دارد که بر اساس ساختار متناسب 
با شــرایط خود عمل کند چراکه مرزهایی وجود دارند که هیچ کشــوری 
نمی توانند از آنها عبور کنند. ما در امور دیگر کشورها دخالت نمی کنیم و 
همینطور اجازه نمی دهیم هیچ کسی در امور ما دخالت کند، ما با دیگران 
برای آغاز مشارکت ها و ایجاد دوســتی ها تالش می کنیم.بن علوی، درباره 
ســفر اخیر بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر رژیم صهیونیستی به عمان و 
موضعگیری دیگر کشورهای عربی نسبت به این سفر تاکید کرد: عمان برای 
یافتن راه حل هایی برای این اختالفات تالش می کند. اولویت ما دستیابی 
به راهکارهایی اســت که مردم با آنها اصول صلح و همزیستی را بپذیرند، 

همچنین اولویت ما این است که مسقط نقاط اختالف دو طرف را بیابد.

سرگردانی کشتی های نجات مهاجران در مدیترانه؛
 هیچ بندری به روی پناهجویان باز نیست!

دو کشــتی آلمانی حامل پناهجویان مدت هاســت در دریــای مدیترانه 
سرگردان هستند و هیچ کشوری پذیرای آنان نیست.دو هفته سرگردانی 
در دریای مدیترانه و دســت و پنجــه نرم کردن با توفان های زمســتانی، 
مهاجرانی را که در کشــتی نجات »Sea-Watch3« متعلق به سازمان 

غیردولتی »سی واچ« بودند، ناامید و سرخورده کرده است.ادامه مخالفت 
کشورهای اروپایی با پذیرش این کشــتی در حالی است که ذخیره غذایی 
کشتی رو به پایان است و خدمه آن به شدت خسته شده اند.این کشتی که 
توسط یک گروه آلمانی فعال در امور بشردوستانه اداره می شود ۲۲ دسامبر 
سال گذشته میالدی ۳۲ مهاجر از جمله سه کودک بیمار و چهار نوجوان 
بدون همراه را از قایقی ناامن در ساحل لیبی نجات داده است. این کشتی 
هم اکنون در آب های مالت قرار دارد؛ اما هنوز پاسخ امیدبخشی از هیچ کدام 

از کشورهای اروپایی دریافت نکرده است.
ناامیدی حاکم بر کشتی باعث شــد که روز جمعه یکی از مهاجران خود را 
درون آب های سرد دریا بیندازد؛ او سعی داشت به سمت ساحل شنا کند؛ 
اما خدمه کشتی به سرعت وارد عمل شده و او را دوباره به عرشه برگرداندند.
کشــتی دیگری به نام »Sea-Eye« باز هم متعلق به یــک گروه خیریه 
آلمانی از ۲9 دسامبر با ۱۷ مهاجر در عرشــه، در آب های مالت سرگردان 
است.بالتکلیفی این کشــتی ها در حالی است که هفته گذشته دو سازمان 
بزرگ بین المللی یعنــی عفو بین الملل و ســازمان بین المللی مهاجرت از 
اتحادیه اروپا خواســتند تا بندر امنی را برای پهلوگیری کشتی های نجات 

مهاجران معرفی کند.

ترکیه پیشنهاد آمریکا برای لغو قرارداد خرید 
اس-۴۰۰ را رد کرد

روزنامه »ینی شفق« ترکیه می گوید به تازگی یک هیئت آمریکایی سعی 
داشته آنکارا را به لغو پیش  خرید ســامانه دفاع موشکی اس-۴۰۰ روسی، 
مجاب کند.این درحالی است که مقامات ترکیه این پیشنهاد را رد کرده اند؛ 
چرا که شــامل تخفیف قیمت برای خرید فناوری از آمریکا نبوده اســت.
این درحالی اســت که خبرگزاری آناتولی نیز از قصد آمریکا برای فروش 
پاتریوت به ترکیه خبر داد حال آنکه آژانس همکاری های نظامی آمریکا نیز 
اواسط ماه میالدی گذشــته، از موافقت وزارت خارجه این کشور با قرارداد 
تســلیحاتی به ارزش ۳.۵ میلیارد دالر برای فروش ســامانه های موشکی 
 پاتریوت و تجهیزات مرتبط به ترکیه خبر داده بود.در همین حال، روسیه
  می گویــد خریــد پاتریــوت، مانعــی بــرای برخــورداری ترکیــه از

 اس-۴۰۰ نخواهد بود و روند اجرای این توافق ادامه می یابد.

در گزارش »فارین پالیسی« مطرح شد؛
روش های پیچیده روسیه برای نفوذ در امور داخلی آمریکا 

پارلمان ونزوئال مشروعیت »مادورو« را رد کرد
پارلمان ونزوئال، مشروعیت دور دوم ریاست جمهوری رییس جمهوری این کشور 
را رد کرد.در همسویی آشکار با آمریکا، مشــروعیت دور دوم ریاست جمهوری 
 Juan( »نیکالس مادورو، رییس جمهوری این کشــور  رد شد.»خوان گوآیدو
Guaido( رییس جدید پارلمان ونزوئال در همسویی آشــکار با آمریکا در این 
خصوص مدعی شد: ما عدم مشــروعیت نیکالس مادورو را مورد تاکید قرار می 
دهیم. بر این اساس، از ۱۰ ژانویه، وی غاصب ریاست جمهوری این کشور خواهد 
بود. پس از این تاریخ، پارلمان ونزوئال تنها نماینده مشروع مردم این کشور خواهد 
بود.الزم به ذکر است، در پی صدور یک اعالمیه  منطقه ای توسط »گروه لیما« 
)Lima Group( که از »نیکالس مادورو« رییس جمهور ونزوئال می خواهد در 
روز دهم ژانویه از تکیه مجدد بر کرســی ریاست جمهوری این کشور خودداری 
کند، دولت جدید و چپ گرای مکزیک پیش تر با عدم حمایت از این اعالمیه از 

دولت های منطقه خواست تا از مداخله در امور داخلی ونزوئال بپرهیزند.

ارتش آلمان تا سال ۲۰۳۱ برای جنگ آماده نیست
پایگاه اینترنتی »یوراسیا ریویو« در مطلبی نوشت: نیرو های مسلح آلمان به احتمال زیادی تا یک دهه آینده یا بیشتر تجهیزات الزم و کافی نخواهند داشت و برای 
ماموریت های رزمی و جنگ آماده نخواهند بود. رییس ستاد مشترک ارتش آلمان این موضوع را تصدیق کرده است. واحد های مختلف این ارتش مشکالت زیادی 
 دارند. حتی خودرو های آن ها از قابلیت رزمی برخوردار نیستند.ژنرال ابرهارد زورن، ناظر ارتش آلمان، گفت: دست کم 9 لشکر از نیرو های مسلح آلمان که به 
»بوندس ور« معروف هستند از کمبود تجهیزات نظامی رنج می برند. او افزود انتظار دارد که این واحد ها به طور کامل و در سیزده سال آینده و تا سال ۲۰۳۱ تجهیز 
شوند. نبود قطعات یدکی برای تجهیزات ارتش همچنان یکی از نگرانی های عمده است.ناظر ارتش آلمان گفت: »بخش منفی قضیه این است که ما تجهیزات الزم 
را برای واحد های خود در اختیار نداریم. من انتظار ندارم که نیرو های مسلح آلمان پیشرفت محسوسی در بخش تجهیزات و پرسنل تا اواسط سال ۲۰۱9 داشته 
باشند.« ارتش آلمان به طور مداوم با مشکالت زیادی در بخش تجهیزات خود روبه رو بوده است. اخیرا بر اساس گزارش ها هواپیما های آن قادر به پرواز نیستند؛ 
تانک هادچار مشکل شده و شناور های آن برای ماموریت های دریایی مناسب نیستند. در ماه نوامبر سال ۲۰۱۸ گزارش شد که شمار زیادی از تجهیزات داده شده 
به نیرو های این ارتش در سال ۲۰۱۷ برای ماموریت های آن ها مناسب نبوده اند.با این وجود مشکالت ارتش آلمان تنها به نقص در تجهیزات مربوط نمی شود. 
کمبود پرسنل در ارتش آلمان بسیار جدی شده به طوری که رییس ستاد مشترک ارتش آلمان اخیر پیشنهاد داد که این ارتش نیرو هایی را از دیگر کشور های 
عضو اتحادیه اروپا جذب کند تا شکاف های موجود در رسته های مختلف ارتش را پر کنند. پیش تر ارتش تالش کرده بود که این مشکل را با جذب نوجوانان حل 

کند. اگر چه آن ها در این رابطه تا اندازه ای موفق بودند؛ اما جذب افراد آنقدر کافی نبود که نیاز های ارتش آلمان را رفع کند.
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پلمپ ۴۷ واحد صنفی متخلف در اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

محیط زیست

رییس گروه پرندگان سازمان حفاظت 
محیط زیست:

 فعالیت های انسانی 
قلمرو عقاب ها را نابود کرد

رییس گروه پرندگان ســازمان حفاظت محیط 
زیســت از تدوین »برنامه عمل« برای حفاظت 
از گونه های مختلف عقاب ها و پرندگان شکاری 
در کشور خبر داد.مسعود حسینی در خصوص 
علت تجمع عقاب های بومــی و مهاجر بر کوه 
پســماندها در گردنه زینل اصفهان و ســایت 
پســماند اســتان قم اظهار کرد: بی توجهی به 
مطالعات ارزیابی زیســت محیطی در توســعه 
شهری، سبب از بین رفتن قلمرو حیات وحش 
و پرندگان شکاری شده است.وی ادامه داد: در 
حقیقت تجمع عقاب ها روی زباله ها، مشــکل 
ما انسان هاست که پناه و قلمرو این پرندگان را 
تحت پوشش مکان های مسکونی و کشاورزی 
نابود کرده ایم و بدون در نظر گرفتن مســائل 
زیســت محیطی برای توســعه یک منطقه به 
طبیعت آسیب رساندیم تا جایی که غذا و پناه 
گونه های مختلف حیات وحش از جمله عقاب ها 
کم شده اســت. رییس گروه پرندگان سازمان 
حفاظت محیط زیســت گفــت: گروهی از این 
عقاب ها بومی و برخی هم مهاجر هســتند که 
در فصول سرد از سرزمین های شمالی سیبری 
برای تغذیه به مناطق جنوبــی و مرکزی ایران 
مهاجرت می کنند تا پناه بگیرند، اما وقتی غذا کم 
باشد، عقاب ها ناچار زباله خوار می شوند که در 
نتیجه نابودی قلمرو و اکولوژی را به دنبال دارد.
رییس گروه پرندگان ســازمان حفاظت محیط 
زیست با بیان اینکه این سازمان بارها در خصوص 
احداث سایت های پســماند با شهرداری های 
کشور مکاتبه و بر ضرورت انجام مطالعات ارزیابی 
زیست محیطی و بررسی پیامدهای آن قبل از 
احداث تاکید کرده است، اظهار کرد: در چنین 
طرح هایی که با سالمت و بهداشت مردم سر و کار 
دارند محیط زیست در اولویت نیست.  حسینی 
افزود: با این حال هماهنگی ها باید خیلی قوی 
باشد و ما مکاتبات خود را ادامه دادیم و سازمان 
ها را ملزم به انجام مطالعات زیست محیطی قبل 
از ساخت و ساز کرده ایم؛ از سوی دیگر کشور ما 
در حال توسعه است و کمی دست محیط زیست 

بسته است.

دادگاه عمومی بخش بلداجی 
مجددا آغاز به کار کرد

دادگاه عمومی بخش بلداجی طی مراســمی 
در محل ســالن اجتماعــات  مجتمــع امام 
خمینی)ره( با حضور بهرامی ســامانی، رییس 
کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری 
مجددا گشــایش یافت. در این مراسم حجت 
االســالم والمســلمین رحمانی بلداجی، امام 
جمعه بخش بلداجی طی سخنانی در خصوص 
کار قضا و قضاوت از دیــدگاه حضرت علی )ع( 
برای حاضران به تفصیل سخنرانی کرد. در ادامه 
رییس دادگستری استان با اشاره به  مسائل و 
مشــکالت قضاوت، وکالت و عدالت در جامعه 
امروزی، دادگاه را یک نهاد خدمتگزار معرفی 
کرد. وی از مردم به ویژه جوانان درخواســت 
کرد که اوقات فراغت خود را به بهترین شــکل 
ممکن سپری کنند و با بهره مندی از کالس های 
قرآنی و فرهنگی شاهد پرونده سازی کمتری  
در دادگاه ها خواهیم بود.بهرامی سامانی افزود: 
پرونده های تکراری در مسائل حقوقی، طالق 
و... بیشترین وقت قضات را می گیرند.به همین 
دلیل شوراهای حل اختالف، صلح و سازش و... 
در شهرها و روستاها ایجاد شده که مردم مجبور 
نباشــند برای انجام یک کار جزئی به دادگاه 
مراحعه کنند. خوشــبختانه موسسه»آرامش 
عبرت داوری« به سرپرستی آقای بیژن نادری  
یکی از موسسات نمونه داوری در استان است 
که در بین موسســات داوری به مدت 2 سال 
پیاپی موفق به کسب رتبه اول در استان شده 
اســت. در پایان مراســم با حضور امام جمعه 
بلداجی از خدمات حبیب اســالمیان، رییس 
پیشین این دادگاه تجلیل به عمل آمد و حبیب 
مرتضوی بابا حیدری بــه عنوان رییس جدید 
دادگاه بخش بلداجی معرفی و مشغول به کار 
شد. گفتنی است؛ دادگاه بخش بلداجی با دارا 
بودن 13 نفر کادر اداری و 2 قاضی و دو شعبه 
در سال 88 به ریاست  ســید عبدا... موسوی 
آغاز به کار کرد و در سال 95 به علت مشکالت 
پیش آمده به مدت 2سال و نیم از ارائه خدمت 
به مردم بخــش بلداجی باز مانــد و مجددا با 
پیگیری مردم و اعضای شــورای اسالمی شهر 
و امام جمعه، بخشدار و خبرنگار شهر از تاریخ 
97/8/1در ساختمان قدیمی مخابرات بلداجی 

شروع به کار کرد. 
علیرضا رحمانی بلداجی 

رییس پلیس امنیت عمومی استان خبر داد:
پلمپ ۴۷ واحد صنفی متخلف 

در اصفهان
رییس پلیــس امنیت عمومی اســتان اصفهان از 
بازدید و نظارت پلیس بر واحد های صنفی و پلمپ 
۴7 واحد صنفی متخلف به دلیل نداشــتن پروانه 
کســب و عدم رعایت مقررات مربوطه در شــهر 
اصفهان خبر داد.سرهنگ محمدحسن اسماعیلی 
اظهار کرد: در راســتای ارتقای امنیت اجتماعی و 
ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب، طرح نظارت 
و کنترل بر اصناف در شهر اصفهان توسط مامورین 
اداره نظارت بر اماکن عمومی اجرا شد.وی افزود : 
در همین راستا ماموران نظارت بر اماکن عمومی 
پلیس طی حدود 1۰ روز گذشته از یک هزار و 315 
واحد صنفی بازدیــد کردند.رییس پلیس امنیت 
عمومی اســتان اصفهان اضافه کــرد: همچنین 
در این طــرح ۴7 واحد صنفی متخلــف به علت 
نداشتن پروانه کسب و عدم رعایت قوانین و مقررات 
مربوطه پلمپ و برای 3۰2 واحد نیز اخطاریه پلمپ 
صادر شــد.وی با اعالم تداوم و تشــدید این گونه 
برنامه ها و اقدامات کنترلی و نظارتی پلیس، از عموم 
شهروندان خواســت، در صورت مشاهده هرگونه 
تخلف، موضوع را به مرکز فوریت های پلیسی 11۰ 

و تلفن گویای 21825825 اطالع دهند.

معافیت سربازی از طریق ارائه 
مقاله ISI حقیقت دارد؟

جانشین رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا درباره 
 ISI دریافت معافیت سربازی از طریق ارائه مقاله
توضیحاتی داد.سردار ابراهیم کریمی ، در پاسخ به 
سوالی مبنی بر اینکه آیا معافیت سربازی از طریق 
ارائه مقالــه ISI صحت دارد یا خیــر، اظهار کرد: 
چنین چیزی  صحت ندارد.جانشین رییس سازمان 
وظیفه عمومی ناجا با اشــاره بــه فعالیت برخی 
موسسات برای ارائه مقاالت ISI به منظور معافیت 
از خدمت سربازی گفت: این موسسات کالهبردار و 
غیرقابل اعتماد هستند و برای دریافت پول دست به 
چنین اقداماتی می زنند.وی تاکید کرد: مشموالن 
خدمت ســربازی برای کســب اطالعات به جای 
مراجعه به سایت های جعلی به سایت نظام وظیفه  
مراجعه کنند.گفتنی است؛ عده ای سودجو با انتشار 
مطالبی درخصوص معافیت سربازی از طریق ارائه 

مقاله ISI در حال کالهبرداری هستند.

اصفهان میزبان دومین همایش 
بین المللی دانشگاه سبز است

دومین »همایش بین المللی دانشــگاه ســبز « با 
حضور دانشمندان و دانشجویان ملی و بین المللی 
این بخش اردیبهشــت 98 در دانشــگاه اصفهان 
green uni� )برگزار می شود.دانشــگاه ســبز 

versity( مکانی اســت که همه فعالیت های آن 
بر اساس چشم انداز توســعه پایدار و حفظ منابع 
طبیعی صورت می گیرد و همچنین نشان دهنده 
مســئولیت مهم آموزش عالی در راستای توسعه 
جامعه است.دانشــگاه ســبز دارای رویکرد های 
اصلی کاهش هزینه های عمومی و جاری دانشگاه، 
ترویج رفتار آموزشی بر اســاس فناوری های نو و 
بدون کاغذ محســوب می شــود و در آن نسلی از 
دانشــجویان که پیامد عملکرد خود را در محیط 
زیســت دنبال می کنند، تربیت می شــوند. دبیر 
علمی دومین همایش بین المللی دانشــگاه سبز 
افزود: همایش بین المللی دانشــگاه سبز با هدف 
معرفی دســتاوردهای عرصه مدیریت ســبز در 
دانشــگاه ها، تبادل علم و تجربه های مســئوالن 
و کارشناســان و ایجاد زمینه های مناسب برای 
ارتقای عملکرد دانشگاه ها و تغییرات گسترده در 
جامعه روزهای 1۰ و 11 اردیبهشــت سال آینده 
برگزار می شود.مهران زینلیان افزود: محورهای این 
همایش، تجربه های ملی و بین المللی، انرژی های 
تجدیدپذیر، مدیریت آب و پساب، مدیریت مصرف 
انرژی، مدیریت پسماند، حمل و نقل سبز، فناوری 
اطالعات و ارتباطات سبز و طراحی پردیس های 
دانشگاهی پایدار اســت.وی آخرین مهلت ارسال 
اصل مقاله به این همایش را 15 اســفند امســال 
عنوان کرد و گفت: برگــزاری این همایش با توجه 
به افزایش مخاطره های زیســت محیطی و توجه 
مردم و مسئوالن کشور به چالش های این بخش 
از اهمیت خاصی برخوردار است. زینلیان گفت: با 
 توجه به حضور تعدادی از استادان و صاحب نظران 
بیــن المللــی در این همایــش، امید اســت که 
قراردادهــای خوبی به منظور اجــرای طرح های 
تحقیقاتی مشــترک منعقد شــود.گفتنی است؛ 
دانشــگاه اصفهان در رتبه بندی »گرین متریک« 
رتبه سوم را در بین دانشگاه های کشورمان کسب 

کرده است.

 رییس انجمن قلب و عروق ایران گفت: 2۰ درصد 
جمعیت بزرگســال باالی 3۰ ســال کشور دچار 
فشــار خون باال هســتند که باید با تغییر شیوه 
زندگی و مصرف دارو کنترل شود.نوحی ادامه داد: 
مصرف زیاد نمک و چربی فشار خون باال را تشدید 
می کند. بر اســاس آخرین نتایج مطالعاتی که در 
استان اصفهان شده اســت، زنان بیش از مردان 
در پخت و پز از نمک اســتفاده می کنند و این از 
عوامل خطرناک برای ایجاد بیماری فشــار خون 
است. فریدون نوحی با بیان این که فشار خون باال 
یک بیماری مزمن اســت که در آن فشار خون در 
شریان ها باال می رود، افزود: به دنبال فشار خون، 
قلب باید برای حفظ گردش خــون در رگ های 
خونی شــدیدتر از حالت طبیعــی فعالیت کند. 
فشــار خون باال دارای عوارض زیادی است که در 
صورت کنترل نکردن آن باعث سکته های قلبی، 
مغزی و بیماری های کلیوی می شــود. وی بیان 
کرد: با توجه به اینکه فشار خون باال در جمعیت 
باالی 3۰ سال کشور بسیار شایع است، افراد باید 

روش زندگی خود را همراه با تغذیه سالم و فعالیت 
بدنی مناســب روزانه کنترل کنند و افراد جوان 
نیز با ورزش از ابتال به این بیماری در بزرگســالی 
پیش گیری کنند.   نوحی ادامه داد: در حال حاضر 
داروهای فشــارخون که مواد اولیه آنها خارجی 
بوده و در کشور تولید می شــود از لحاظ کیفیت 
 و تاثیرگذاری مانند مشابه خارجی عمل می کند
  و این داروها بــرای کنترل افزایش فشــارخون

 است.

 رییس انجمن قلب و عروق ایران:

20 درصد جمعیت بزرگسال دچار فشار خون باال هستند
رییس امور آزمایشگاه های اســتان اصفهان گفت: 
هوای اصفهان در وضعیت ناسالم برای عموم مردم 
قرار گرفته است.بابک صادقیان اظهار داشت: کیفیت 
هوا در میــدان احمدآباد با 155، خیابان دانشــگاه 
159، پروین 152، خیابان استانداری 15۴، بزرگراه 
خرازی 1۶۰ در وضعیت ناســالم برای عموم ثبت 
شده اســت. با توجه به ناسالم شــدن وضعیت هوا 
برای عموم مردم، معاونت بهداشــتی دانشگاه علوم 
پزشــکی اصفهان در اطالعیه ای هشدارها و توصیه 
های الزم را در این ارتباط ارائه کرده اســت.در این 
اطالعیه آمده است با توجه به پیش بینی و اطالعیه 
شماره ۴۰ اداره هواشناسی اصفهان مبنی برسکون و 
پایداری نسبی هوا در راستای کاهش اثرات ناشی از 
آالینده های هوا، تدابیر الزم به منظور اطالع رسانی 
 و ارائه توصیه های بهداشــتی ذیل به شــهروندان

 اتخاذ شود:
 1( بیمــاران قلبی و ریوی و مبتالیان به آســم، در 
فضاهای باز فعالیت نکننــد و تا حد امکان از حضور 
در سطح شهر خودداری کرده و در منزل استراحت 

کنند.
2( به مدیــران مدارس و مهدهــای کودک توصیه 
می شــود تمام فعالیت های فیزیکی و ورزشــی در 
مهدهای کودک، مراکز پیش دبستانی و تمام مقاطع 
تحصیلی مدارس را حذف و زنگ های تفریحی را نیز 

تا حد امکان در کالس ها سپری کنند.
3(تمام ورزشکاران و شهروندان از هرگونه فعالیت 
فیزیکی و ورزشی از جمله دویدن و پیاده روی در این 

شرایط در هوای باز خودداری کنند.

رییس امور آزمایشگاه های استان:

هوای اصفهان در وضعیت ناسالم قرار دارد

هشدار

»آنفلوانزا«  ارمغان روزهای خشــک و آلوده پاییز 
و زمســتان اســت. این بیماری می تواند از طیفی 
بســیار خفیف تا شدید و کشــنده در نوسان باشد 
همچنین مدت زمان عود آن از اواخر پاییز تا اواسط 
زمستان گزارش می شود. امسال اما به نظر می رسد 
انواع مختلفی از آنفلوانزا در کشــور شیوع داشته از 
آنفلوانزای خوکی و پرندگان تا آنفلوانزای شــدید 
انسانی و... این مســئله موجب شده تا کارشناسان 
بهداشتی هشــدارهای جدی را در مورد شیوع این 
بیمــاری و راهکارهای مراقبتــی از آن ارائه دهند. 
هم اکنون کشــورهایی مانند آمریکا و گرجستان 
با بیماری آنفلوانزا و مرگ و میر ناشی از آن درگیر 
هســتند. در ایران نیز ســالیانه هزاران نفر به این 
بیماری مبتال می شــوند؛ اما خوشــبختانه مرگ 
و میر ناشــی از این بیماری نادر اســت. با گشتی 
در بیمارســتان ها و درمانگاه های شــهر می توان  
مشــاهده کرد که تعدادمراجعان و بیماران بدحال 
و حتی بستری شده ناشــی از آنفلوانزا بسیار زیاد 
اســت. این موضوع به عنوان زنگ خطری است که 
نشان می دهد آنفلوانزا در اصفهان در حال گسترش 
است. مســئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت 
اصفهان اعالم کرد:» ابتال به آنفلوانزای انســانی در 
روزهای اخیر در استان زیاد شده، هرچند رخ دادن 
این پدیده هر ســال در اواخر پاییز و اوایل زمستان 
امری طبیعی اســت«. رضا فدایی در حالی آماری 
از بیماران مبتال نمی دهد و گســترش آنفلوانزا را 
مربوط به فصل و امری عادی عنوان می کند که در 
ادامه صحبت هایش از اپیدمی شدن این بیماری در 
روزهای گذشته در شهر اصفهان سخن می گوید. 
غفور راســتین، رییس اورژانس پیش بیمارستانی 

و مدیر حوادث دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان نیز 
اعالم کرده که بیمارســتان هــا و اورژانس ها برای 
بستری بیماران مبتال به آنفلوانزای شدید آماده باش 
هستند. پیش از این عضو کمیته کشوری آنفلوانزا و 
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، از آغاز 
موج اول فراگیر شــدن )اپیدمی( بیماری آنفلوانزا 
در بین مردم خبر داد. مســعود مردانی افزود: موج 
اول آنفلوانزا در تهران و شــهرهای دیگر همه گیر 
شده اســت و مردم باید بهداشت فردی و اجتماعی 

را رعایت کنند.

هرچند نوع شایع شده آنفلوانزا نسبت به انواع دیگر 
آن شــدت کمتری دارد ؛اما برخــی از گروه های 
حساس مانند بیماران قلبی و عروقی، سالخوردگان 
و حتی کودکان به شدت در برابر این بیماری آسیب 
پذیر هســتند. فردی که ویروس آنفلوانزا را گرفته 
اســت، یک روز قبل از شــروع عالئم بیماری می 
تواند آن را به دیگران منتقــل کند و تا پنج روز بعد 
از شــروع عالئم نیز بیماری مســری است. اصلی 
ترین مــوردی کــه در برابر این بیماری از ســوی 
کارشناسان بهداشتی و پزشــکی توصیه می شود 

اقدامات پیشــگیرانه در برابر این بیماری اســت. 
کودکان و زنان باردار و ســایر افراد درمعرض خطر 
باید از تماس  با افراد ناشناس و همچنین روبوسی 
خودداری کنند. ترشحات ناشــی از عطسه، سرفه 
و دســت دادن می تواند به راحتی افراد دیگر را به 
بیماری مبتال کند. به علت شیوع آنفلوانزای پرندگان 
توصیه می شود با افرادی که در مرغداری ها کار می 
کنند و یا به نوعی با پرندگان زنده در ارتباط هستند 
 تماس فیزیکی مانند روبوسی و دست دادن نداشته

 باشید.

بازگشت هیوال

معاون امور اجتماعی بهزیستی کشــور از راه اندازی و گسترش 
ســامانه تخصصی ثبت الکترونیکی مداخلــه در طالق خبر داد 
و گفت: تا پایان ســال این آموزش ها به 2۰7 هــزار و ۶12 نفر 
داده خواهد شــد.حبیب ا... فرید گفت: برای اجــرای ماده 1۰۴ 
قانون برنامه ششــم آموزش های پیش از ازدواج را برای افزایش 
مهارت های زندگی و آموزش فرزندپذیری به جامعه تحت پوشش 

بهزیستی ارائه کردیم.وی ادامه داد: راه اندازی و گسترش سامانه 
تخصصی ثبت الکترونیکی مداخله در طالق برای کنترل و کاهش 
نرخ طالق با همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم انجام شده 
است. معاون امور اجتماعی بهزیســتی کشور افزود: پیشگیری و 
کاهش طالق و عوارض ناشــی از آن در کشور به منظور حفاظت 
و صیانت از کانون خانواده از طریــق مداخالت تخصصی روانی، 

اجتماعی و حفظ انســجام خانواده های در معرض طالق دنبال 
می شود.وی ادامه داد: بهبود کیفیت زندگی پس از طالق، افزایش 
آگاهی زوجین در رابطه با نحوه برخورد صحیح با کودکان، مشاوره 
و مداخله قبل و پس از ازدواج و طالق نیــز از جمله برنامه هایی 
بوده که در طرح »مداخله در خانــواده« به منظور کاهش طالق 

دنبال شده است.

معاون اجتماعی بهزیستی کشور خبر داد:
آموزش کاهش طالق به بیش از 20۷ هزار نفر تا پایان سال

 هشدار در مورد ازدیاد آنفلوانزا در اصفهان؛

کامران: اراده قوی برای اجرای رتبه بندی معلمان وجود ندارد
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت که اراده قوی در وزارت آموزش و پرورش برای اجرای 
رتبه بندی فرهنگیان وجود ندارد.حسن کامران یادآور شد: ما 31 استان با یک میلیون معلم و چند میلیون 
دانش آموز داریم که این سرمایه انسانی توسط معلمان باید پرورش داده شود. اگر درست عمل می کردیم 
معلمان هم اعتراض نمی کردند. دشمن از همین تجمعات استفاده می کند و شکاف حفاظتی و گسل جدید 
ایجاد می شود.کامران در بخش دیگری از صحبت هایش اظهار کرد: الیحه رتبه بندی ششم شهریورماه به 
دولت رفته و سه ماه در پیچ و خم های اداری کمیسیون ها قرار گرفته است. همچنین 2۰۰۰ میلیارد تومان 
برای رتبه بندی دیده شده که به نظر می رسد سرکاری باشد.وی ادامه داد: ما باید جایگاه معلم را حفظ کنیم 

کسانی هستند که با زحمت فوق لیسانس و دکتری می گیرند، اما از ارتقا خبری نیست.

پنجم بهمن؛ آخرین مهلت نام نویسی در آزمون حفظ قرآن
معاون قرآن و عترت اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی اصفهان، آخرین مهلت نام نویسی در هفدهمین آزمون 
سراسری حفظ قرآن کریم و مفاهیم قرآنی را 5 بهمن ماه سال جاری اعالم کرد و گفت: آزمون حفظ قرآن کریم 9 
اسفندماه در مصالی بزرگ اصفهان برگزار می شود.ابوالفضل یعقوبی اظهار کرد: امسال در سطح کشور به میزبانی 
هشت استان، جشنواره آیات قرآن کریم در موضوعات مختلف برگزار می شود که به عنوان نمونه جشنواره آیات با 
موضوع »پوستر« در قم در حال برگزاری است. وی ادامه داد: جشنواره آیات با موضوع رسانه و مطبوعات به میزبانی 
آذربایجان غربی، جشنواره آیات با موضوع ذاکر و ذاکرین در سیستان و بلوچستان، جشنواره آیات با موضوع عکس 
آیات در استان کرمان، موضوع آواها و نغمات قرآنی در آذربایجان شرقی، موضوع نمایشنامه نویسی در گلستان ، 
موضوع خوشنویسی در استان فارس و جشنواره آیات با موضوع صنایع دستی به میزبانی اصفهان برگزار می شود.

حدود 7۰۰ زندانی جرایم غیر عمد استان اصفهان از بند 
رهایی یافتند .مدیرکل زندان های استان اصفهان گفت: 
از ابتدای امسال تاکنون ،۶95 زندانی جرایم غیر عمد 
استان با مشارکت ۶۴۰ میلیارد تومانی خیران و ستاد دیه  
از بند رهایی یافتند . اسد ا...گرجی زاده افزود:همچنین 
برای آزادی  این تعداد زندانی شاکیان نیز 2۶۰ میلیارد 

ریال گذشــت کردند. وی گفت: خیــران نیک اندیش 
استان می توانند، کمک های نقدی خود را برای آزادی 
زندانیان جرایم غیرعمد این اســتان به شماره حساب 
۶۰3799189985۴321 ارسال کنند.هم اکنون بیش 
از هزار و 383 هزار زندانی جرایم غیر عمد با بیش از 158 
میلیارد تومان بدهی در زندان های استان به سر می برند .

ها
ده 

شنی

آزادی حدود ۷00 
زندانی جرایم غیر عمد

با همت خیران نیک اندیش 
استان صورت گرفت؛

پریسا سعادت

خبر

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2606 | January  07,  2019  | 8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL



6
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2606 | دوشنبه 17 دی 1397 | 30 ربیع الثانی 1440

حمایت عربستان از عراق؛ 
مدعیقهرمانیاند!

قصی الفواز، رییس فدراسیون فوتبال عربستان 
تیم ملی عراق را مدعی 
قهرمانــی در جام 
آســیا  ملت های 
معرفــی   ۲۰۱۹
کرد. بــه گزارش 
موازیــن  ســایت 
نیــوز عــراق، قصی 
الفواز درباره شــرایط تیم ملی فوتبال عراق در 
جام ملت های آســیا ۲۰۱۹ گفت: »عراق تیم 
قدرتمندی است و این شانس را دارد که برای 
فتح جام قهرمانی مبارزه کند. ما با این تیم در 
تورنمنت چهار جانبه سوپر کالسیکو عربستان 
مواجه شدیم. سطح فنی تیم ملی فوتبال عراق 
بســیار خوب اســت. به نظرم این تیم در جام 
ملت های آســیا می تواند روند صعودی را طی 
کند. تمام تیم های عربی در این رقابت ها شانس 
قهرمانی دارند. هر تیمی که بهتر و بیشتر کار 
کند می تواند قهرمان شود. برای تیم های عربی 

جام ملت های آسیا آرزوی موفقیت می کنم.«

پاسخ»اونایامری«بهحضور
کیلورناواسدرآرسنال

روزنامه اســپانیایی اســپورت گــزارش داد 
توپچی ها در پــی به خدمت گرفتــن ناواس 
 ۱6 پیشــنهادی  بــا 
میلیــون یورویــی 
هستند چون این 
دروازه بــان 3۲ 
ساله کاستاریکایی 
بــا آمــدن »تیبو 
کورتوآ« نیمکت نشین 
شده است.مربی ســابق پاری سن ژرمن و سویا 
گفت: »واقعیت ندارد، ما هرگز درباره دروازه بان 
صحبت نکرده ایم چون از ســه دروازه بانی که 
داریم راضی هســتیم. هرگز صحبتی از کیلور 
ناواس نبوده.«امری در ابتــدای کارش، برند 
لنو را از بایرلورکوزن گرفته و پتر چک 36 ساله 
بیشــتر در رقابت های حذفی و اروپایی مورد 
اســتفاده قرار می گیرد. آخرین بــار چهار ماه 
پیش این دروازه بان اهــل جمهوری چک در 

لیگ برتر به میدان رفته است.

خداحافظیاینستاگرامی
پراحساسبا»فابرگاس«

درحالی که گزارش های رسانه ای نشان می دهد 
انتقال سسک فابرگاس از چلسی به موناکو قطعی 
شده و او ظرف چند روز 
آینده روانه فرانســه 
شــد،  خواهــد 
فابرگاس 3۱ساله  
در بازی چلســی 
مقابــل ناتینگهــام 
فارست، در جام حذفی 
انگلیس، بازوبند کاپیتانی آبی های لندن را به بازو 
بست تا بعد از چهار ســال و نیم آخرین بازی اش 
برای چلســی را انجام دهد. در ایــن بازی که در 
مرحله ســوم جام حذفی انگلیس برگزار می شد 
چلســی با دو گل موراتا، ۲-۰ به پیروزی رسید. 
فابرگاس که در اواخر بازی تعویض شد، با چهره ای 
اشک آلود با هواداران چلسی در ورزشگاه خانگی 
این تیم، استمفورد بریج خداحافظی کرد.اما بعد 
از پایان بازی، موراتا که هموطن سسک فابرگاس 
اسپانیایی است برای خداحافظی با او به شبکه های 
اجتماعی پناه برد و با انتشار یک پست پراحساس 
در اینســتاگرام خطاب به فابرگاس نوشــت:» 

نمی دانی دلم چقدر برایت تنگ می شود.«

پیشنهادوالنسیا
بههافبکتیمملیعراق

اســامه رشــید، هافبک میانی تیم ملی عراق 
یکی از حریفان تیم ملــی ایران در رقابت های 
جــام ملت های آســیا  
بــا پیشــنهاد تیم 
نیا  لنسیای اسپا وا
مواجه شده است. 
رشــید که یکی از 
ستاره های احتمالی 
تیم ملی عراق در این 
دوره از رقابت هاســت در حــال حاضر در تیم 
سانتاکالرا در لیگ پرتغال بازی می کند. جالب 
است که او دراولین بازی لیگ این فصل پرتغال 
با سنتاکالرا برابر تیم ماریتیمو قرار گرفت؛ اما 
در نهایت ماریتیمو با کلین شیت امیرعابدزاده، 
دروازه بان ملی پوش ایرانی توانست بازی را با 
یک بر صفر ببرد.اسامه رشید اصلیتی هلندی 
و عراقی دارد و در تمام رده های پایه تیم ملی 
هلند بازی کرده است.  او در تمام بازی های نیم 

فصل امسال تیمش حضور کامل داشت. 

تبدیل خانه »پدری تختی« به کارگاه تریکوبافی!

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

پرسپولیس، پیشنهاد معاوضه گادوین منشــا با سینا مریدی را با 
فوالد خوزستان در میان گذاشت که این درخواست آن ها از سوی 
تیم اهوازی رد شد.افشین قطبی به دنبال تقویت تیمش در نیم فصل 
است و به هیچ عنوان قصد از دست دادن هیچ کدام از شاگردانش را 
ندارد. این در حالی است که باشگاه فوالد عالقه مند است منشا را به 
خدمت بگیرد، اما به شرطی که او مشکل رضایت نامه نداشته باشد.

فوالدبادرخواستپرسپولیسمخالفتکرد

روز شنبه خبر توافق ســردار آزمون با تراکتورسازی در چند رسانه 09
منتشر شد که حواشــی زیادی به پا کرد. تقوی درباره حضور سردار 
آزمون در تبریز گفت: »ســردار بازیکن بزرگی است و سرمایه ملی 
محسوب می شود و هیچ خبری از حضورش در تراکتورسازی نیست. او 
با درخشش در جام ملت ها می تواند در تیم های مطرح و بزرگ اروپایی 

به میدان برود و داشتنش برای هر تیمی افتخار است.«

واکنشتقویبهشایعهحضورآزموندرتراکتورسازی
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تبدیلخانه»پدریتختی«
بهکارگاهتریکوبافی!

عضو کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شــورای 
اسالمی شهر تهران از تبدیل خانه »پدری تختی« 
به تریکو بافی انتقاد کرد.حجت نظری در جلسه 
شورای اســالمی شــهر تهران در تذکر پیش از 
دستور خود با بیان این که در آستانه سالگرد فوت 
»جهان پهلوان تختی« قرار داریم، گفت: متاسفانه 
خانه پدری تختی و زورخانه پــوالد از وضعیت 
مناسبی برخوردار نیستند. این  در حالی است که 
خانه پدری تختی می تواند به خانه موزه کشتی 
تبدیل شــود.وی با اشــاره به این که متاسفانه 
خانه پدری تختی بــه کارگاه تریکوبافی تبدیل 
شده است و زورخانه پوالد نیز به باشگاه بیلیارد 
تغییر کاربری داده است، در این باره ، اضافه کرد: 
در بودجه امســال 35 میلیارد ریال برای تملک 
خانه و زورخانه تختی اختصاص داده شــده بود، 
اما شــهرداری های مناطق ۱۱ و ۱۲ به این مهم 

توجه نکردند.

در حاشیه

نشانهایرنگارنگ
برایهوگوپوشاناصفهانی

ورزشــکاران اصفهانی در مســابقات آزاد کشوری 
تکواندوی جوانان و بزرگســاالن مــردان، خوش 
درخشیدند. مسابقات آزاد کشــوری تکواندو برای 
ورود به اردوی تیم ملی جوانان و بزرگساالن مردان 
از صبح روز چهارشــنبه،  ۱۲ دی  ماه در فدراسیون 
تکواندو آغــاز و به مدت 4 روز ادامــه پیدا کرد.این 
رقابت ها با حضور 763 تکواندوکار از سراسر کشور و 
در 8 وزن برگزار شد و با معرفی نفرات برتر به کار خود 
پایان داد که نفرات اول و دوم و منتخبین کادر فنی 
به اردوی تیم ملــی راه پیدا می کنند.تکواندو  کاران 
اصفهانی نیز در این مسابقات حضور داشتند و موفق 
شــدند در وزن های مختلف روی سکو قرار گیرند. 
محمد حســین یزدانی در وزن منفی 74 کیلوگرم 
در رده ســوم قرار گرفت، اســماعیل مردانی دیگر 
هوگو پوش اصفهانی در وزن منفــی 68 کیلوگرم 
در جایگاه دوم ایســتاد و حسین گلخنی در همین 
وزن سوم شد.همچنین در وزن منفی 87 کیلوگرم 
محمد رضا خانی و امید رضا چیت ساز زاده از اصفهان 
به ترتیب در رده هــای اول و دوم قرار گرفتند؛ علی 
صالحی نیز در وزن منفی 54 کیلوگرم موفق شــد 

عنوان نایب قهرمانی را کسب کند.

وزیر ورزش و جوانان:
پیگیرمعافیتمدالآوران
بازیهایآسیاییباشید

وزیر ورزش و جوانان با اشــاره به موفقیت های 
گسترده ورزشکاران ایرانی در سال جاری، اظهار 
کرد: نتایج خیــره  کننده قهرمانــان ایران که از 
جام جهانی روسیه آغاز شــد و با رکورد شکنی 
مدال آوری در بازی های آســیایی و کسب مقام 
سومی بازی های پارآســیایی برای نخستین بار 
و همچنین کســب مقــام هفتمــی در المپیک 
جوانان ادامه یافت، ســال موفقی را برای ورزش 
ایران رقم زد.مسعود ســلطانی فر ادامه داد: یکی 
دیگر از مواردی که با کمک ســتاد کل نیروهای 
مسلح پیگیر آن بودیم، اعطای معافیت سربازی 
به مدال آوران بازی های آسیایی بود که با موافقت 
مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا همراه بود و 
بنا بر گزارش هایی که حوزه قهرمانی به من داده 
اســت این موضوع با نظم پیش می رود. دستور 
داده ام دفتر امور مشترک فدراسیون ها با جدیت 
پیگیر معافیت مدال آوران بازی های آسیایی باشد.

وزیر ورزش و جوانان خاطرنشــان کرد: مطابق 
وعده ای که به مردم دادیم، تا دهه فجر، پروژه های 
بزرگ و ملی را در استان های مختلف افتتاح و در 

اختیار مردم و ورزشکاران قرار خواهیم داد.

منهای فوتبال

پیشخوان

 لبخنــد رضایت در چهره 
سرمربی تیم ملی؛ مهاجمان 

کی روش آماده آتش بازی 

 تیم ملی فوتبال کشورمان  در حالی امروز نخستین گام خود در هفدهمین 
دوره رقابت های جام ملت های آســیا را با صف آرایی مقابل تیم یمن بر 
می دارد که از  تیم ایران به عنــوان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در این 

دوره از رقابت ها نام برده می شود.
رنکینگ تیم ملی در آســیا، نتایج تیــم ملی در جام جهانی، نشســتن 

مربی کارکشــته ای هم چــون کارلوس کــی روش روی نیمکت 
تیم ملی، حضور بازیکنان ســتاره ای هم چون سردار 

آزمون، علیرضا جهانبخش از جمله دالیلی 
 اســت که انتظــار قهرمانی را 

دور از دســترس 
نــد.  دا نمــی 

ن  ا د گر شــا
کارلوس کی روش  
در شــرایطی از 
ســاعت ۱۹:3۰ 

در  امشــب 
ورزشــگاه محمد 
بــن زاید شــهر 
مقابل  ابوظبــی 
 تیــم یمــن قرار 
می گیــرد که از 
قهرمانی  آخرین 
ایــران در ایــن 

رقابت هــا بیش از چهل 
ســال می گذرد.ضربه کاشــته دقیق و 

تماشــایی علی پروین در دقیقه 7۱ مســابقه نهایی با 
کویت در ســال ۱۹76 آخرین جام آســیایی را نصیب تیم ملی ایران 

کرد. این سومین قهرمانی متوالی ملی پوشــان ایرانی در جام ملت های 
 آســیا بود که دیگر هرگز تکرار نشــد؛ هتریکی که ایــران را به یکی از
 قدرت های قاره در این رقابت ها تبدیل کرد.آخریــن گل تیم ایران در 
این رقابت ها را نیز رضا قوچان نژاد در دور پیشین قبل از حذف تیم ملی 

از تورنمنت مقابل عراق به ثمر رســاند. ضربه سر زیبای گوچی در دقیقه 
۱۱۹ ایران ده نفره را در تورنمنت نگاه داشــت؛ اما ضربات پنالتی حکم 
به صعود عــراق از مرحله یک چهارم داد.ملی پوشــان اینک بار دیگر اما 
بسیار امیدوارتر نسبت به گذشته برای کســب قهرمانی پا به این رقابت 
ها گذاشته اند. تیم ملی پس از ســال ها هدایت و مربی گری توسط کی 
روش به هماهنگی تاکتیکی قابل توجهی دست یافته و شناخت متقابل 
کادر فنی و بازیکنــان از یکدیگر یکی از مهم ترین بــرگ های برنده تیم 
ایران در این رقابت ها محسوب می شود.غیر از دو سه چهره جدید 
نظیر احمد نوراللهی، محمد حسین کنعانی زادگان یا 
پیام نیازمند که برخی پیش تر نیز فرصت 
 شرکت در اردوهای تیم ملی را 
داشــتند مابقــی 
بازیکنــان همان 
هــای  چهــره 
آشنای سال های 
اخیر و شــرکت 
در  کننــدگان 
هــای  بــازی   
انتخابی و مرحله 
نهایی رقابت های 
جهانــی  جــام 
هســتند کــه به 
خوبــی بــا نحوه 
بازی یکدیگر و نیز 
تفکرات سرمربی 
پرتغالی آشنایی دارند.روی 
کاغذ، تیم ملی ایران برای پیروزی مقابل 
تیم یمن کار سختی در پیش ندارد، تیم ملی یمن برای 
اولین بار است که فرصت حضور در رقابت های جام ملت های آسیا را 
به دست آورده و به نظر می رسد که شاگردان »جان کوشیان« نمی توانند 
برای ملی پوشان ایرانی دردسر ساز شوند و شاگردان کی روش می توانند 
مسیر قهرمانی در این دوره از جام ملت های آســیا را با برتری در اولین 

دیدار هموار سازند.

پیش به سوی قهرمانی 
  آغاز جام ملت های آسیا برای تیم ملی ایران؛

  عکس روز

ستاره های دیروز دلگرمی ستاره های امروز
طرحی جالب از ستارگان پیشین و ستاره های حال حاضر تیم ملی فوتبال ایران به مناسبت 

آغاز مسابقات جام ملت های آسیا ۲۰۱۹ به میزبانی امارات را مشاهده می کنید.

علی کریمی: 8 سال است 
اول آسیا هستیم، نباید شانس 

قهرمان باشیم

ذوبآهنپیگیروضعیتسربازانشدرکمیتهتعیینوضعیت
باشگاه ذوب آهن پیگیر وضعیت بازیکنان سرباز خود در کمیته تعیین وضعیت است.در نیم فصل لیگ 
برتر هفدهم فوتبال ایران شــاهد تنش میان دو باشگاه ذوب آهن و تراکتورســازی بودیم؛ در آن مقطع 
تراکتورسازان با جذب احسان پهلوان، مهدی مهدی پور و دانیال اسماعیلی فر 3 ستاره تیم ذوب آهن به 
عنوان بازیکن سرباز انتقادهای زیادی را متحمل شد.مســئوالن ذوب آهن در همان مقطع با شکایت به 
کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال خواهان رسیدگی به این موضوع شدند.چند ماه قبل نیز علیرضا 
اسدی، مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی در دیدار با سعید آذری سعی در حل و فصل این موضوع داشت؛ 
اما حاال مسئوالن ذوب آهن بار دیگر از طریق کمیته تعیین وضعیت خواهان رسیدگی به وضعیت سربازان 

خود هستند وباید دید در آینده چه اتفاقات جدیدی در این باره رخ می دهد.

مسئولبازیکنانخارجی،مدیرباشگاهاست
بعد از صحبت های ســید رضا افتحاری درباره گرو و نویمایر و البته مصاحبه عجیب نویمایر، داغ دل ها تازه 
شده است. پیروز قربانی، پیشکسوت استقالل در این باره می گوید: »من نمی دانم چرا مکانیزم مشخصی برای 
یارگیری در باشگاه های ما وجود ندارد. پارسال نایدنوف را با ۲۰۰، 3۰۰ هزار دالر گرفتند بعد با 4۰ هزار دالر 
به یک تیم دیگر رفت! این اتفاقات فقط به یک نفر برمی گردد و آن هم مدیرعامل است. مربی می رود خانه اش 
ولی مدیرعامل در باشگاه می ماند. دلیل نمی شود هر بازیکنی سرمربی بخواهد را باشگاه جذب کند! پول این 
بازیکنان که از جیب ســرمربی نمی رود. مدیرعامل باید در ارتباط با جذب بازیکن نظر سرمربی را جویا شود. 
شاید بازیکن مد نظر مصدوم باشد یا شاید بیش از ارزش واقعی اش برایش پول بخواهند. این نیست که هرچه 

سرمربی خواست باید همان بشود.«

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان:

ازرشتههایالمپیکیحمایتبهتریصورتمیگیرد
معاون توســعه ورزش قهرمانی و حرفــه ای وزارت ورزش و جوانان گفت: ســایر فدراســیون ها 
 با یک رشته مواجه هســتند، اما فدراســیون انجمن های ورزشــی با رشــته های زیادی روبه رو

 است.
داورزنی،  در حاشیه مجمع انتخاباتی انجمن های ورزشی اظهار داشت: این فدراسیون یک فدراسیون 
خاص است و هر انجمن مسئولیت یک رشته را بر عهده دارد. سایر فدراسیون ها با یک رشته مواجه 
هستند، اما این فدراسیون با رشته های زیادی روبه رو است. اداره انجمن ها کار سختی است. تالش 
زیادی در سال های گذشته توسط »علیپور « و همکارانش صورت گرفته و هر از گاهی هم یک رشته 
از سایر فدراسیون ها کم شده و به این فدراسیون اضافه شــده است، در واقع مجبور شدیم یکی دو 

رشته را به این فدراسیون بدهیم.
وی ادامه داد: رییس این فدراسیون با تنوعی از رشته ها مواجه اســت و باید به سواالت همه پاسخ 
بدهد و نیازهایشان را برطرف کند. بنابراین اداره این فدراسیون کار سختی است. علیپور باید برای 
۲۰ رشته شرایط را هموار کند. وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک هم تالش کرده تا شرایط خوبی 
برای انجمن ها فراهم آورد. نمی گویم بهترین شــرایط فراهم بوده، اما سعی شده که اوضاع خوبی 
ایجاد شود. علیپور با توجه به ســابقه ای که دارد، اقدامات موثری انجام داده، اما انتظارات بیش از 
 این است. البته به لحاظ اعتباری هم باید شــرایط بهتری را فراهم کنیم تا فعالیت هایشان آسیب

 نبیند.
داورزنی تاکید کرد: رشته هایی که المپیکی هستند را سعی می کنیم بهتر حمایت کنیم تا آنهایی که 

شانس حضور در المپیک را دارند، به لحاظ تامین منابع مشکلی نداشته باشند.

زنوزی این بار روی سردار 
آزمون؛ سلطان دالر

24 ساعت مانده به بازی 
تیم ملــی طرفین همچنان به 
دعوا ادامه می دهند، جنگ تا 

بیخ جام! 

سمیه مصور

نخستینگام
دراستادیوم
»پیروزیها«

مســابقه تیم ملی فوتبال 
ایران در رقابت های جام 
ملت هــای آســیا امروز 
در ورزشــگاه محمد بن 
زاید شهر ابوظبی برگزار 
می شود.این اســتادیوم 
که در ســال ۱۹8۰ با نام 
ورزشــگاه الجزیره افتتاح 
شد در ســال های ۲۰۰6 
تا ۲۰۰۹ مورد بازســازی 
قرار گرفــت و هم اکنون 
یکــی از ورزشــگاه های 
پیشــرفته و مدرن کشور 
امــارات بــا ظرفیت 4۲ 
هــزار صندلی به شــمار 
می رود.ورزشــگاه محمد 
بن زاید در اختیار باشگاه 
الجزیــره قــرار دارد و با 
لقب استادیوم پیروزی ها 
 )انتصــارات( شــناخته

 می شــود؛ چرا کــه تیم 
ملــی فوتبــال امــارات 
ورزشــگاه  ایــن  در 
پیروزی هــای خاطــره 
انگیزی کســب کرده و از 
 این نظر در نگاه رسانه های

 اماراتی استادیوم خوش 
یمنــی بــرای فوتبــال 
 ایــن کشــور محســوب

 می شود.

ایران-یمن
باقضاوتداور

ژاپنی
ریوجی ســاتوی ژاپنی، 
نخســتین دیدار تیم ملی 
فوتبال ایران در مسابقات 
جــام ملت هــای آســیا 
۲۰۱۹ را قضاوت می کند. 
ساتو،بازی رفت تیم ملی 
ایران مقابل کره جنوبی، 
در چارچــوب مرحلــه 
انتخابی مســابقات جام 
جهانــی ۲۰۱8 را داوری 
کرده بود. دیــداری که با 
برتری یک بــر صفر ایران 
به پایان رســید. او بازی 
ایران و ســوریه را هم که 
در تهران برگزار شــد و با 
تساوی ۲-۲ به پایان رسید 
ســوت زده اســت. ساتو 
همچنین فصل گذشته در 
لیگ قهرمانان آسیا بازی 
رفت اســتقالل و الهالل 
و بــازی رفــت الدحیل و 
ذوب آهــن را هم قضاوت 
کرده بود. یکــی دیگر از 
قضاوت های مهم او، بازی 
ایران و امارات در مرحله 
گروهی جــام ملت های 
آســیای ۲۰۱5 بود که با 
تنها گل رضــا قوچان نژاد 
 به ســود ایران بــه پایان 

رسید.

ترکیباحتمالیتیمملیایران
 با توجه به این که  سرمربی پرتغالی تیم ملی ایران از ترکیب تیمش مقابل تیم ملی قطر در آخرین بازی دوستانه راضی بود به نظر می رسد در بازی مقابل تیم یمن نیز از همان ترکیب استفاده می کند.علیرضا بیرانوند، سید 

مجید حسینی، مرتضی پورعلی گنجی، وریا غفوری، احسان حاج صفی، امید ابراهیمی، کریم انصاری فرد، مهدی طارمی، وحید امیری، سامان قدوس و سردار آزمون. 
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پاسکاری تاریخ شهر!
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

شورا

ناراحتی عضو شورای شهر 
از انتقادات فضای مجازی و 

رسانه ها
ســلب عضویت و صدور حکم قانونی در برابر 
تخلفات اعضای شــوراهای شــهر و روســتا، 
موضوعی اســت که این روزها در سطح کشور 
مطرح و تعداد زیــادی از تخلفــات در حوزه 
مدیریت شــهری در دوره اخیر با بازداشــت و 
برخوردهای قضائی همراه بوده است. در استان 
اصفهان نیز در کنار انتشار مستندات مخالفت 
دســتگاه امنیتی و وزارت کشــور با سفر عضو 
شورای شهر اصفهان به لهستان، گفته می شود 
پرونده تخلفات دیگری در حوزه شــوراها در 
دست بررسی و اقدام است؛ این موضوع باعث 
واکنش یکی از اعضا در بخشــی از جلسه روز 

گذشته شورای شهر اصفهان شد.
»مهدی مقدری« که با تاخیر در جلسه علنی 
شورای شــهر حاضر شــده بود، در خصوص 
اتفاقات اخیر اظهــار کرد: از رییس شــورای 
اســامی شــهر اصفهان و همچنین استاندار 
خواهشــمندم به تعویق جلســات هیئت حل 
اختاف اســتان در خصوص ســفر لهســتان 
اینجانب و شهردار اصفهان پایان دهند تا زمینه 
بیان دفاعیات و ارائه مســتندات دستگاه های 
امنیتی اتفاق بیفتد تا کانال های فضای مجازی 

دیگر برای سفر لهستان دست و پا نشکنند.
این عضو شورای شهر اصفهان در ادامه با وجود 
تاکید ابتدای جلسه نایب رییس شورای شهر 
مبنی بر استفاده از فرصت نقد رسانه ای و تکریم 
اصحاب رســانه با کنایه تندی به خبرنگار صدا 
و ســیما، گریزی هم به گمانه زنی ها در مورد 
استعفایش از عضویت در شورا زد و خاطرنشان 
کرد: متن اصلی نطق بنــده تبدیل به جزوه ای 
شــد که قرائت آن قطعــا در 10 دقیقه مقدور 
نیســت؛ این متن که خطاب به رییس شورای 
اسامی شهر اصفهان است را به ایشان تحویل 
می دهم تا در صورت صاحدید در طول هفته یا 

هر زمان دیگری منتشر کنند.

یک کارشناس پیشنهاد داد:
استفاده از ظرفیت بخش 

خصوصی برای بازسازی بافت 
فرسوده شهرها

یک کارشــناس توســعه شهری انتشــار خبر 
حمایت دولت از ساخت و ساز در بافت فرسوده 
را نویدبخش روزهای خوش برای دلسوزان این 
بافت تاثیرگذار شــهری دانست و گفت: صرف 
منابع ٤٥ هزار میلیارد ریالی، در قالب ٩0 هزار 
فقره تسهیات ٥00 میلیون ریالی، نشانگر عزم 
دولت برای بهبود شرایط این فضا در شهرهاست. 
امیرمسعود سامانی اظهار کرد: به نظر می رسد 
مجریان این امر در نظر دارند با اختصاص دادن 
این تسهیات نســبت به جلب نظر متقاضیان 
واجد شرایط و بازسازی یا نوسازی صدها واحد 
مســکونی در هر محله از ۲۷0 محله هدف در 
شهرهای کشور اقدام کنند.  وی افزود: هرچند 
جزئیات جدید مربــوط به ســاز و کار اجرای 
این طرح اعام نشده اســت و مشخص نیست 
به چه میزان از روش قبلی اســتفاده شــود؛ اما 
شاید بهترین راه حل برای هدایت اصولی فنی و 
اقتصادی این سرمایه گذاری، استفاده از راهبرد 

دفاتر تسهیل گری باشد. 
این کارشناس توسعه شهری اضافه کرد: فعالیت 
دفاتر تسهیل گری مستقر در بافت های فرسوده 
نخستین گام برای افزایش کارایی این سیاست 
کان اســت که تا حدود زیادی می تواند موثر 
باشد؛ زیرا اگر در شرایط اجرایی، این حمایت در 
قالب مشارکت دولت و مردم فرض شود، می توان 
گفت در شرایط هزینه ای، دولت تنها در حدود 
۲٥ مترمربع بازســازی و یا حدود ٥0 مترمربع 
 نوســازی یک منزل مســکونی را تقبل خواهد
  کــرد و مابقی را بــر عهده متقاضی گذاشــته 

است. 
این کارشناس توسعه شــهری با تاکید بر اینکه 
عاوه بر استفاده از سازوکار دفاتر تسهیل گری 
الزم است دولت برای رونق بخشی به این حرکت، 
نسبت به جلب نظر سرمایه گذاران بزرگ اقدام 
کند، گفت: سرمایه گذاران بزرگ حتی در قالب 
تعاونی های فعال مسکن از زیرمجموعه هایی به 
نام بخش های دولتی و خصوصی می توانند نسبت 
به اعتباربخشی و ایجاد رونق در این حوزه اقدام 
کرده که خود باعث جلب متقاضیان ریز و درشت 
خواهد شــد. در غیر این صورت، این سیاست 
 )Rehabilitation( بیشتر در قالب بازاسکانی
طبقه بندی می شود که تا حدودی با سیاست های 
بازآفرینــی )Regeneration( فاصلــه دارد 
و حمایت نکردن بلندمــدت از آن باعث توزیع 

بی هدف منابع مالی میان مردمی می شود.

رییس شورای تبلیغات اسالمی استان: 
خدمت صادقانه بهترین راه تشکر 

از والیت و مردم بصیر است
رییس ستاد هماهنگی و اجرایی بزرگداشت چهلمین 
سالگرد پیروزی انقاب اسامی استان اصفهان در 
سومین جلسه کارگروه کارگران و کارآفرینان ستاد 
چهلمین ســالگرد پیروزی انقاب اسامی استان 
اصفهان عنوان کرد: خدمت صادقانه به مردم بهترین 
راه تشکر و قدردانی از انقاب اسامی، والیت و مردم 
بصیر است.جعفر عسگری در این جلسه که با حضور 
مدیران  و نمایندگان واحدهای اقتصادی اســتان 
برگزار شد، انقاب اســامی، والیت و مردم بصیر 
وصبور را به عنوان سه نعمتی که قدردانی از  آن ها بر 
همه واجب است مطرح کرد و افزود: انقاب اسامی 
برگرفته از  اسام ناب است و سلسله انبیا و اولیا در 
طول تاریخ مجاهدت کردند تا  حکومت اسامی با 
محوریت والیت شکل بگیرد و مردم بصیر و صبور 
هم ارزشمند ترین  دارایی کشور ماست و این نعمات 
الیق شکر گزاری هستند.وی با بیان اینکه جایگاه 
کنونی و رتبه هــای برتر ایــران در مجامع جهانی 
باید مطرح شود، اظهار داشت: مهم ترین وظیفه ما  
افزایش امید و انگیزه و نشــاط در جوانان است و در 
این راستا باید دستاوردها و کارنامه چهل سال انقاب 
اسامی با روش های جدید، هنرمندانه و باورپذیر 

برای نسل های جدید ارائه شود.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهر :

توصیه ایمنی در فصل سرما را 
جدی بگیریم

سخنگوی سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شــهر اصفهان همزمان با افزایش سرما و استفاده 
بیشتر مردم از وسایل گرمایشی، نکات ایمنی را به 
شهروندان توصیه کرد.فرهاد کاوه آهنگران اظهار 
کرد: با رعایت نکات ایمنی در اســتفاده از وسایل 
گرمایشــی می توان تا حد قابل توجهی از میزان 
تلفات ناشی از گازگرفتی در فصل سرما جلوگیری 
کرد.وی با بیان اینکه بخاری از وســایلی است که 
حتما باید ایمنی اســتفاده از آن قبل از شروع کار 
مورد اطمینان قرار گیرد، خاطرنشان کرد: یکی از 
اقدامات پرخطر در استفاده از بخاری، بی توجهی 
به نوع لوله های بخاری است، استفاده از لوله های 
غیر استاندارد در بخاری اشتباهی است که شاید 
خطرش جان یــک نفر را تهدید کنــد؛ لوله های 
بخاری بایــد از لحاظ ایمنی به صــورت دوره ای 
چک شــود.کاوه آهنگران افزود: یک لوله بخاری 
اســتاندارد باید کمترین پیچ  زانو و خمیدگی را 
داشته باشد به طوری که مسیر لوله پیچیده نباشد؛ 
استفاده کنندگان از بخاری باید دقت کنند که رنگ 
شعله بخاری آبی بسوزد تنها در زمان استفاده از 
بخور آب روی بخاری اگر رنگ شعله متمایل به زرد 
باشد مشکلی ندارد در غیر این صورت رنگ شعله 

باید آبی باشد.

مدیر منطقه 7 شهرداری خبر داد:
پیشرفت ۶۰ درصدی ساماندهی باند غربی خیابان پرستار

مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان اظهارکرد: فاز دوم ساماندهی خیابان پرستار به طول ۶00 متر حدفاصل سه 
راه سعدی تا خیابان گلستان )باند غربی( در دستور کار قرار گرفت.علی اصغر شاطوری با بیان اینکه ساماندهی 
خیابان پرستار در فاز دوم تاکنون ۶0 درصد پیشرفت داشته است، افزود: زیرسازی این خیابان با عرض متوسط 
۷.٥ متر و پیاده روی دو متری و جدول گذاری به طول دو هزار مترمربع در حال اجراســت.مدیر منطقه هفت 
شهرداری اصفهان تصریح کرد: از سه راه سعدی تا خیابان غرضی، خیابان پرستار به قسمت غرب مادی انتقال 
می یابد و به صورت دوطرفه باند رفت و برگشت به عرض آسفالت میانگین 10.٥ متر در حال استفاده شهروندان 
است.وی با اشاره به دیگر پروژه های منطقه تصریح کرد: فاز اول ساماندهی خیابان پرستار در باند شرقی با عرض 

متوسط ۷.٥ متر ماشین رو تکمیل شده است.

مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان:
تصفیه خانه ثانویه پساب شمال شهر به زودی افتتاح می شود

مدیر منطقه 1۲ شهرداری اصفهان اظهارکرد: شهرداری منطقه 1۲ به عنوان بزرگ ترین منطقه شهرداری از 
نظر وسعت دارای 10 محله است که منطقه 1۲ در برنامه ریزی و تدوین پروژه های خدماتی، عمرانی و فرهنگی، 
عدالت را در بین محله های خود رعایت کرده است.علی باقری گفت: با توجه به شرایط کم آبی حاکم بر شهر و 
منطقه، دو پروژه ساخت تصفیه خانه پساب و خط انتقال و توزیع پساب تصفیه شده در دستور کار منطقه قرار 
گرفت که با افتتاح این پروژه 100 لیتر در ثانیه آب تصفیه شده برای آبیاری فضای سبز تامین می شود.مدیر 
منطقه 1۲ شهرداری اصفهان ادامه داد: تصفیه خانه ثانویه پساب شمال شهر با اعتباری معادل ۲٩ میلیارد و 
۸۷0 میلیون ریال و خط انتقال و توزیع پساب تصفیه شده به طول 1۸ هزار و ٥00 متر و با اعتبار ۸٥ میلیارد 

و ٩۷0 میلیون ریال آماده بهره برداری است.

 دیدگاه

آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در اجرای ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور ۱37۱/07/۱۲ و تبصره یک ماده 3 آئین نامه اجرائی مصوب 7۱/۱۲/۱6 هیأت وزیران براساس تفویض اختیار 

شماره 704/۱00/90-7۲/4/۲7 سازمان جنگلها و مراتع کشور محدوده رقبات ملی شده حوزه استحفاظی خود را بشرح ذیل:

به استثنای مستثنیات تبصره 3 پالک فوق موضوع ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها که بوسیله جنگلدار و کارشناس ذیصالح اداره کل بازدید و مشخصات این رقبات در متن آگهی قید و سوابق مربوطه در اداره منابع طبیعی شهرستان مربوطه و 
اداره کل موجود است جزء منابع ملی شده موضوع ماده ۱ قانون ملی شدن جنگلها تشخیص و مراتب به اطالع عموم رسانیده می شود تا چنانچه به تشخیص منابع ملی این رقبات معترض می باشند به  استناد بند 4 بخشنامه 95/۱/۲۲۱۲6 مورخ 
۱395/9/۱ سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور )در خصوص رأی وحدت رویه شــماره 750-۱395/5/5 صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور ( اعتراض خود را کتبًا همراه با مدارک و مستندات قانونی به دبیرخانه کمیسیون ماده 

واحده مستقر در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مربوطه تحویل تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

محمدحسین شاملی - مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

کالسه پرونده
مساحت به هکتار حدود اربعه

شهرستان
مشخصات ثبتی

نام رقبه ف
ردی

جمع کل منابع ملی مستثنیات مغرب جنوب مشرق شمال بخش  پالک 
فرعی

پالک 
اصلی

97-35-۲۲9 ۱6۱/988۱ 58/7405 ۱03/۲476

در سه قسمت که قسمت اول: ازE تا Fمحدود 
است به اجرای مقررات ماده ۲ پاک 3٥ اصلی 
بخش ۸ موسوم به مزرعه صادق آباد موضوع 

آگهی شماره ٤٤3۷٤-13۸٥/1۲/1٤ و 
قسمت دوم ازF تا G محدود است به اجرای 

مقررات ماده ۲ پاک 33 اصلی بخش ۸ موسوم 
به مهاباد طالخونچه  موضوع آگهی شماره 
٩۶0٤-13۶٩/٥/۷ و قسمت سوم محدود 

است به اجرای مقررات ماده ۲ پاک 11 اصلی 
بخش ۸ موسوم به محمد آباد قهنویه موضوع 

برگ تشخیص شماره ٩3-13۸۲/۸/1٩ 
اراضی مرتعی و زراعی )مزروعی ( در 
قسمت شمال غرب شهر طالخونچه   

در دو قسمت که قسمت اول: از C تا 
D  محدود است به اجرای مقررات ماده 
۲ پاک ٤٥ اصلی بخش۸ موسوم به 

مزرعه عبدل طالخونچه موضوع آگهی 
شماره ۲0٤٥0-13۷1/۶/31 و در 

قسمت دوم از D  تا E محدود است به 
اجرای مقررات ماده ۲ پاک 33 اصلی 
بخش ۸ موسوم به مهاباد طالخونچه 

موضوع آگهی ٩۶0٤-۷/13۶٩/٥

در دو قسمت که قسمت اول: ازA تا 
B  محدود است به اجرای مقررات 
ماده ۲ پاک ٥1 اصلی بخش۸ 

موسوم به چاجار موضوع آگهی شماره 
٩۶0٤-13۶٩/٥/۷ و در قسمت دوم از 
B  تا C محدود است به فاقد اجرای 
مقررات ماده ۲ پاک 3۲ اصلی بخش 

۸ موسوم به جعفر آباد 

فاقد حد 
شمالی  مبارکه ۸ متعدد 36

مرتع و 
مزرعه 
فیروز 

آباد
1

97-55-306 54/956۱ ۲3/6۱08 3۱/3453 از F  تا A  محدود است به اراضی پاک 
۶ اصلی موسوم به حسین آباد بیدگل

از E  تا F  محدود است به اراضی 
پاک ٤ اصلی فاقد اجرای قانون 

موسوم به فیض آباد بیدگل

در سه از  نقطه B  تا C  محدود است 
به اراضی فاقد اجرای قانون و از 

نقطه C تا D محدود است به اراضی 
پاک 10۸0 فرعی از ۲۸۷٥ اصلی 
سند اداره راه و شهرسازی و از نقطه 
D تا E محدود است به اراضی فاقد 

اجرای قانون و فاقد پاک ثبتی 

  B تا A از
محدود است 

به اراضی 
پاک ۶ اصلی 

موسوم به 
حسین آباد 

بیدگل

آران و 
بیدگل 3 - 5

مرتع و 
مزرعه 
حسن 
آباد 
بیدگل

۲

م الف: 34075۲

شماره: 50756
تاریخ: ۱397/۱0/۱۲

با انتشــار نامه رییس کمیسیون کاشی کارها 
مبنی بر اینکه کاشی های نصب شده در بناهای 
تاریخی اصفهان از دوره تیموریان تا قاجاریه به 
راحتی و آشکارا در فروشگاه های میدان نقش 
جهان و بازار بزرگ اصفهان در ویترین نمایش 
و به فروش می رسد، بار دیگر پرونده سرقت 
کاشــی های بناهای تاریخی به جریان افتاد؛ 
پرونده ای که در سال های گذشته با تکذیب 
مســئوالن میراث فرهنگی استان مسکوت 

مانده بود.
ماجرا از ســال ٩٤ آغاز شــد، زمانی که جای خالی 
تعدادی از کاشی های مسجد سید توجه دوستداران 
میــراث فرهنگی اســتان را بــه خود جلــب کرد. 
کاشی هایی در سردر ضلع شــرقی مسجد که زمانی 
با عشق و اهتمام توسط نواده سید محمدباقر شفتی، 
بنیانگذار مسجد کار شده است، به دالیل نامعلومی 
ناپدید شده بود و مشاهده میدانی فرضیه دیگری جز 
تخریب و فرو ریختن کاشی ها را به ذهن ها متبادرمی 

کرد، فرضیه سرقت و دزدی.
اما در همان زمان در حالی که برخی از کارشناســان 
میراث فرهنگی با بیان دالیلی این فرضیه را تقویت 
می کردند و معتقد بودند که اگر ریختگی و تخریبی 
در کار بود کاشی ها به صورت صاف جدا می شد نه این 
که شکسته شکسته به دیوار باقی بماند،  معاون میراث 
فرهنگی استان به طور کلی این موضوع را رد کرده و 
گفته بود: ســرقتی اتفاق نیفتاده و  این کاشی ها که 

مربوط به بخش سردر شرقی مسجد از داخل کوچه 
است؛ چهار سال پیش ریخته شده است.

ناصر طاهری همچنین نظارت و رسیدگی این مسئله 
را فقط در حیطه وظایف میراث فرهنگی ندانســته و 
از مســئولیت اداره کل اوقاف در این باره هم سخن 
گفته بود، موضوعی که  پای معاون توسعه و بهره وری 
اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان را در این 
اتفاق به میان کشید و امیر حسین اسماعیل پور ضمن 
تکذیب خبر سرقت کاشی های مسجد سید، ناپدید 
شــدن آنها را مربوط به از بین رفتن این بنا دانســته 
و گفته بــود: این بنا نیازمند مرمت اســت؛ اما اوقاف 

اعتباری برای مرمت مسجد سید در اختیار ندارد.

با تکذیب های صورت گرفته از سوی مسئوالن میراث 
فرهنگی و اوقاف، پرونده سرقت کاشی های بناهای 
تاریخی هم بدون هیچ نتیجه ای بسته شد؛ اما دوباره 
در سال جاری فروش کاشی های بناهای تاریخی در 
برخی از مغازه های عتیقه فروشی اصفهان سبب شد 
تا این ماجرا وارد دور تازه ای شود ، ماجرایی که این بار 

با تایید  مسئوالن میراث فرهنگی استان همراه شد. 
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان درباره سرقت 
از بناهای تاریخی شــاخص اصفهان به تسنیم گفته 
بود: برای عوامل بازدارنده در بناهــای تاریخی باید 
از طریق کســانی که در آنجا ذی نفعان بناهاهستند 
همکاری صورت گیرد، برای مثال اگر در یک مسجد 

اتفاق می افتد اوقاف و نمازگزاران محلی همکاری کنند 
. فریدون الهیاری همچنین از مشارکت شهروندان در 
نگهداری و حفاظت بناهای تاریخی ســخن به میان 

آورده بود.
به منظور پیگیری نظارت اوقاف در مورد این موضوع 
سراغ معاون توسعه و بهره وری اداره کل اوقاف و امور 
خیریه استان اصفهان رفتیم که او ما را به روابط عمومی 
اوقاف حواله داد. ایمان خواجه، در این باره به »زاینده 
رود« گفت: »مسئولیت نگهداری بناهایی مانند مسجد 
سید و مسجد رکن الملک که سرقت کاشی های آنها 
گزارش شده، بر عهده متولی این مساجد است و اداره 
اوقاف در انتخاب متولی نقشــی ندارد.« مدیر روابط 
عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 
ادامه داد: »اوقاف تنها وظیفه نظارت را بر عهده دارد 
که در این مورد نیز ما متولیان را فرا می خوانیم و در این 
باره تذکر می دهیم .« واگذاری مسئولیت پاسخگویی 
به دیگران درباره ماجرای ســرقت کاشی ها این بار 
از ســوی اداره کل میراث فرهنگی استان و اداره کل 
اوقاف و امور خیریه،  جایگزین تکذیب اصل ماجرا شده 
اســت تا هم چنان این پرونده بدون هیچ جواب قانع 
کننده ای مسکوت باقی بماند. اصفهان به خاطر وجود 
این بناها،آثار تاریخی و جریان رودخانه زاینده رود تا 
سالیان نه چندان دور هم چون نگینی در ایران و جهان 
می درخشید ولی زاینده رودش به دلیل کم کاری و 
بی توجهی مسئولین خشکید و حاال هم گویا قرار است 
بناهای تاریخی آن به سرنوشت رودخانه دچار شوند 
تا شــهری که خود در زمانی به نصف جهان بودنش 

می بالید دیگری چیزی برای بالیدن نداشته باشد.

پاسکاری تاریخ شهر!

شــهردار اصفهان در مراســم بهره برداری از طرح های ســازمان 
پایانه های مســافربری شــهرداری اصفهان اظهار کرد: ۲۶ آذرماه 
 امســال اعام کردیم که تا ۲٩ دی ماه به مــدت 33 روز به صورت

 پی در پی 100 برنامه را در شهر اصفهان اجرایی خواهیم کرد و امروز، 
1۶ دی ماه بیست و یکمین روز است که با اجرای سه برنامه در پایانه 
کاوه در خدمت شهروندان هستیم.قدرت ا...نوروزی افزود: چندین روز 

است که شاهد به ثمر نشستن فعالیت مدیران شهری در حوزه حمل 
و نقل هستیم که به همه آنها خسته نباشید گفته و خوشحالم آنچه در 
رادیو اعام کردیم، اجرایی و شعار مدیریت شهری تحقق پیدا می کند.

شهردار اصفهان با بیان اینکه در ســه بخش دو پروژه افتتاح و یک 
پروژه در پایانه کاوه کلنگ زنی شد، تصریح کرد: یکی از این پروژه ها 
بهره برداری از اتوماســیون بار بود که با صرف هزینه ای بالغ بر پنج 

میلیارد ریال به بهره برداری رسید؛ پروژه دیگر بهره برداری از سیستم 
مکانیزه برق پایانه کاوه با صرف هزینه ای بالغ بر ۶ میلیارد ریال بود، 
ویژگی این پروژه این است که ٤٥0 کیلو وات برق در حالت اضطراری 
برای پایانه کاوه تولید و روشنایی پایانه را تامین می کند. نوروزی ادامه 
داد: کلنگ زنی احداث سوله جدید برای توسعه اتوماسیون بار در پایانه 

کاوه انجام شد و ظرف ۶ ماه آینده این سالن نیز افتتاح خواهد شد.

نوروزی: 
هدف شهرداری اصفهان رسیدن به شهر زیست پذیر است

  میراث فرهنگی استان در ماجرای سرقت کاشی های مسجد سید و مسجد رکن الملک »اوقاف « را مسئول می داند و اداره کل اوقاف، متولی مساجد را؛

نرگس طلوعی
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  امام علی علیه السالم:
 سه چیز ، مايه انس است: زن سازگار، فرزند 

شايسته و دوست همراه.
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یادداشت

چند وقتی بود از همدیگر بی خبر بودیم. رفیق چندین ســاله 
گرمابه و گلســتان. قرار گذاشــتیم جمعه به وقت دعای ندبه 
همدیگر را ببینیم. مســیر راه مان یک ربعی پیاده روی داشت. 
می توانســتیم همه حرف های حبس شــده توی دل هایمان 
را رو کنیم. دوتــا آدم درونگرا بیش از ایــن حرفی ندارند با هم 
بزنند.»حلما« حرف هایش را با این جمله شروع کرد »چه خبر؟ 

چه می کنی با زندگی؟«.
- »هیچ. مثل همیشــه. امن و امان. خبری نــدارم از جایی. دو 
روز در هفته می روم و می آیم برای ســه ســاعت کالس. بقیه 
اش را دربســت در خدمت اتاقم. از بیکاری بــا خودم هم نمی 
سازم. نه اینکه بد اخالقی کنم و بهانه گیر باشم. فکرم به کاری 
قد نمی دهد. کارهای تحقیقی و مطالعه و... را تعطیل کرده ام. 
فقط حرص بیخود  می خورم. به تعبیری خود آزاری می کنم و 
اال نصف ملت بیکارند و زندگی هایشان حال و روز مرا ندارد. یک 
چیزی می گویم نخندی. گاهی از بیکاری ایتا و سروشم را باز می 
کنم می نشینم جلوی سیستم ببینم کسی پیام می دهد جوابش 
را بدهم. دریغ از یک پیام. گاهی مثــل کارآگاه ها آنالین بودن 
ادلیستم را چک می کنم. برخی هایشان هر موقع می آیم آنالین 
هستند ولی یک احوالپرسی سهم من نمی شود. جدی اینها توی 
ایتا چکار می کنند؟  شما چه خبر؟ امسال دکترا شرکت نکردی؟ 

من که حوصله اش را نداشتم.«
-»خوش به حال شما. من همه هفته دربست در اختیار منزلم. 
مادرم سرش به کار خودش گرم است. من هم تنهایی و بیکاری. 
صدتا دوست و آشنا دارند، گپ می زنند. حتما سرگرمی دارند.  
نه دکترا کجــا بود! حوصلــه اش را ندارم. ثبت نــام می کردم 
مسئولیت داشت و من هم انگیزه ای برای مطالعه نداشتم. داغون 

کننده است. ول کن.«
-»نمی دانم چرا ولی برخی ها چطور راحت سر کار می روند؟ من 
که هر چه روزنامه و سایت و... می بینم کار جایی نیست. یا شرایط 
آن قدر سخت است که خدا می داند. برخی راحت با یک دیپلم 
چه کارهایی که نصیب شان نشده. دارم از رحمت خدا نا امید می 
شوم. مثل اینکه آشنا و بند» پ« نباشد، شدنی نیست. شیطان 
به جانم وسوسه می کند. برخی القائاتش کشنده است. فکرش 
را بکن  کمتر از ده  سال دیگر میانسال می شویم نه کار داریم، نه 
درآمد و نه پس اندازی. پدر و مادرهایمان پیر می شوند و ناتوان. 
با آنها  تنها می شویم. مراقبت شان، هزینه هایشان...  خدا نکند 
سایه یکی از آنها از سرمان کم شود، احترام مان که می رود هیچ، 
با اقتصاد امروز بعید نیست خواهر برادرهایمان از خانه پدری هم 
عذرمان را بخواهند که به سهم شان برسند. حاال خودشان این 
طور نباشند از شریک هایشان بعید نیست. بعد از این همه تالش 
و مراقبت پیش چشم دوست و دشمن سرافکنده می شویم. شاید 
ما هم اگر تن داده بودیم به یکی از این ازدواج های ناجور هر چند 
راضی نبودیم، آینده هایمان این قدر ترســناک نبود. به نظرت 
کجای راه را اشتباه رفتیم؟ چرا زندگی هامان این طوری شد؟«

 نگاهم کرد و گفت: »از تو بعید است. جمع کن خودت را. یادت 
رفته رزق و روزی مادی و معنوی دســت خداســت. عزت هم 
همه اش مال خداست. وابسته به این چیزها نیست. ما که همه 
تالش مان را کرده ایم. نیت نادرستی هم نداشته ایم تا حاال هم 
که برای عقایدمان جنگیده ایم. من یقین دارم خدا نمی گذارد 
به آنجاها برســیم. خدا کمک مان می کند.  نگــران نباش. کار 
هم حتما شایســتگی اش را نداریم. خدا که بخیل نیست. خدا 
کارگزارانش را خودش انتخاب می کند. این قدر دوست و فامیل 
داشته ایم که درس شــان خیلی ضعیف بود و فالن دانشگاه به 
زور درس خواندند و حاال چند سال است در شغل های کلیدی 
کشور در خدمتند. همسایه مان دیپلم نگرفته خدا کار بانکی توی 
شهر خودمان آن هم استخدام رسمی برایش جور کرده است. 
خیلی ها را می بینی یک شبه بهترین کارها برایشان جور شده 
است«. بغض گلویش را گرفت و با حال عجیبی ادامه داد، »درس 
خواندن های ما حتما اخالص نداشت که بی برکت است. حتما 
ما پیش خدا آبرویی نداریم که لیاقت خدمت به جامعه اسالمی 
نداریم. حتما ما به درد امام زمان)عج( نمی خوریم. چقدر التماس 
کردیم به درگاه خدا. دیگر سن مان برای همه چیز گذشت. خدا 
را شــکر حداقل مایه عبرت دیگران هستیم. ما را ببینند و مثل 

ما نشوند«. 
از حرف هایش فهمیدم دلش شکسته است. خسته تر از من بود. 
دلداری ام داد و سعی کرد عقاید درســت را یاد آوری کند ولی 
خودش نزدیک ترمز بریدن بود. خودش را در دهه سی زندگی 
آخر راه می دید. همه دعای ندبه به این فکر می کردم: »همه آنها 
که رفته اند سر کار و »حلما« ها را خون به دل کردند تا جایی که 
حس بی جواب ماندن از درگاه الهی دارند، به خاطر شایستگی 
هایشــان بوده؟ گره ازدواج امثال حلما، »حلما«ها هستند یا 
تغییر فرهنگ و شیوع تفکری که حلما را نمی پسندد و شریک  
خوب بودن را در مالکی غیر از آنچه خدا گفته می بیند؟ دلم برای 
مظلومیت و حقانیت حلما و حلماها می سوخت ولی بیشتر از آن 
از این نا آرام می شدم که چقدر بی عدالتی ها و خط کشیدن روی 
»حلما«های این مرز و بوم  و بی تفاوت بودن نسبت به مشکالت و 
دغدغه هایشان و حمایت از  فرهنگ و تفکر ی که بی صدا آرمان 
های انقالب و شهدا را زیر سوال برد و میدان دادن به آنهایی که 
نباید، کریم بودن و اعتماد به خدا را نشانه رفته است. وقتی عمل 
کردن های برخی نخبگان مان طبق اسالم اموی است، همه چیز 

را به گردن خدا می اندازیم! «

همه چیز را به گردن خدا می اندازیم!

 زهره جمالی زواره

عکس روز

دوخط کتاب

ســاختن آن می توان بر مردم 
منت گذاشــت. به واقــع نان 
و کتــاب بــرای انســان چون 
آب و هوا برای نباتات اســت. 
چگونــه گیاهــان بــدون این 
دو رشــد نمی کننــد، انســان 
نیز بــدون نــان و کتاب رشــد 

نمی کند.
»نان و کتاب« 
محمد رضا حکیمی

مردم به خوراک جســم 
و خوراک روح نیاز دارند

مردم بــه خــوراک جســم و 
خوراک روح نیــاز دارند و این 
را می طلبنــد و حــق دارنــد و 
حق گزاری آن فریضه است. 
نه می شــود این خواســته را 
نادیده گرفت و نه با برآورده 

دریاچه »مخرگه« که بزرگ ترین آینه طبیعی ایران اســت برای بســیاری از 
گردشــگران و عالقه مندان به طبیعت گردی ناشــناخته مانده، در نزدیکی 
شهربابک قرار گرفته اســت. انعکاس نور در دل دریاچه طبیعی چهره زمین و 
آسمان را به هم می بافد. تصاویر زیبای آسمان در آینه دریاچه مخرگه می افتد و 
زیبایی منعکس می شود. از هر گوشه ای به گوشه دیگر دریاچه، تصویری متفاوت 
از آسمان در قاب دریاچه سوژه های بدیع عکاسی می آفریند.مخرگه از کلمه مخ 
به معنای خرما گرفته  شده و طبق تعریف قدیمی های منطقه در این ناحیه خرما 

کشت می شده است.

بزرگ ترین آینه طبیعی ایران

طراحان آلمانی قصد دارند برای کاهش خستگی کارمندان و افزایش کارآیی 
آنها، ادارات را به هوش مصنوعی مجهز کنند.شاید کارمندان در آینده برای 
ورود به دفتر خود، نیازی به کلید نداشته باشند. ادارات آینده که نخستین 
مدل آزمایشی آنها امسال در برلین رونمایی می شود، می توانند به افزایش 
سالمت کارمندان و به حداقل رساندن زمان های خستگی کمک کنند. تلفن 
همراه هوشمند کارمندان می تواند آنها را به محل کار جدید راهنمایی کند. 
از آنجا که کارمندان، میز کار ثابتی ندارند، شــاید در کنار تلفن همراه، به 

استفاده از دستیارهای صوتی هم نیاز داشته باشند.

کاهش خستگی کارمندان با هوش مصنوعی

یکی از نقــاط دیدنی و معروف چین دریاچه ای اســت پنهان در وســط 
صحرایی که از دور دســت ها هیچ کس تصورش را هــم نمی کند چنین 
صحنه زیبایی را ببیند. دریاچه هاللــی » یوئیاگوآن « Yueyaquan در 
واحه، 6 کیلومتری جنوب شهر در گانسو چین اســت. نام آن در دودمان 
چینگ نامیده شده اســت.با توجه به اندازه گیری های انجام شده در سال 
1960، عمق متوسط دریاچه 4 تا 5 متر بود و در 40 سال بعد عمق دریاچه 

به طور پیوسته کاهش یافت.

دریاچه ای شبیه هالل ماه پنهان شده در وسط صحرا!

بهترین عکس 
حیات وحش سال 

۲۰۱۸
میمون های دماغ ســر 
باال  از جمله موجودات 
شاخص در حیات وحش 

چین به شمار می روند.

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان عنوان کرد:

افزایش ۸ برابری اجرای شبکه فاضالب

 ازآغاز فعالیت شرکت آب وفاضالب استان اصفهان  در  سال  1۳44 تا 
سال 1۳5۷ حدود 16۸ هزار نفر تحت پوشش خدمات شبکه فاضالب 
قرار گرفتند این در حالی اســت که پس از پیروزی انقالب شکوهمند 
اســالمی تا کنون بیش از ۲ میلیون و 9۷۸ هزار و 54۲ نفر در اســتان 

اصفهان از خدمات شبکه فاضالب بهره مند شدند.
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان با بیان اینکه 5۳ سال از 
ارائه خدمات شبکه فاضالب در اصفهان می گذرد، اعالم کرد:  اصفهان 
اولین شهر در کشــور بوده که شــبکه فاضالب در آن اجرا شده است، 
همچنین  استان اصفهان با اجرای 4۲۲ کیلومتر خطوط شبکه فاضالب 
بیشترین میزان خطوط اجرا شده در کشــور را به خود اختصاص داده 
است که  1۳ درصد خطوط شبکه فاضالب اجرا شده  در کشور را شامل  
می شود .مهندس هاشم امینی با اشاره به  اجرای خطوط شبکه فاضالب 
در دوران 40 ساله انقالب اسالمی اعالم کرد:از سال 44 تا سال 5۷ حدود 
هزار و۳5 کیلومتر شبکه فاضالب در اســتان اصفهان اجرا شده بود در 
حالی که از سال 5۷ تاکنون بیش از ۸ هزار و ۸4 کیلومتر شبکه فاضالب 
در استان عملیاتی شد که بیانگر افزایش ۸ برابری اجرای شبکه فاضالب 

در دوران پس از انقالب است.
 وی افزود: از ســال 44 تا ســال 5۷ حدود 56 هزار انشعاب فاضالب به 
مشترکین واگذار شد در حالی که از ســال 5۷  تاکنون به 66۸ هزار و 
5۷1 متقاضی شــبکه فاضالب واگذار شد که افزایش 1۲ برابری را طی 
دوران 40 ساله انقالب اسالمی نشان می دهد. این در حالی است که در 
حال حاضر ۷0 درصد  مشترکین تحت پوشش خدمات شبکه فاضالب 
دراستان اصفهان قرار دارند.وی با بیان اینکه ۲5 تصفیه خانه فاضالب 
در اســتان اصفهان در مدار بهره برداری قراردارد، خاطرنشان کرد: هم 
اکنون اســتان اصفهان با ۲5 تصفیه خانه فاضالب در مدار بهره برداری 
رتبه نخست تعداد تصفیه خانه فاضالب را در کشور دارد که 1۲ درصد 
تصفیه خانه های فاضالب را  در کشور شامل می شود.مدیرعامل شرکت 

آب وفاضالب اســتان اصفهان تامین آب شــرب  پایدار مشترکین را 
یکی از اولویت ها برشمرد و اظهار داشت: از سال 5۷ تا کنون  جمعیت 
تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ 4 میلیون و 155 هزار و 46۲ 
نفر است در صورتی که از ســال 44 تا سال 5۷ تنها ۳50 هزار نفر تحت 
پوشش شبکه آبرسانی شرکت آب وفاضالب قرارداشتند که این امر نشان 
دهنده افزایش 1۲ برابری تعداد جمعیت تحت پوشش شبکه آبرسانی 
از بدو انقالب تا کنون بوده است.وی، چگونگی تامین آب شرب مردم را 
در استان اصفهان بســیار حائز اهمیت دانست وخاطر نشان کرد:استان 
اصفهان ازجمله اســتان های مهاجرپذیر اســت که همه ســاله با رشد 
جمعیت روبه رو می شود. براین اساس تامین آب شرب مشترکین در این 
استان بسیار حائز اهمیت بوده و دراین زمینه  از بدو تاسیس شرکت تا 
سال 5۷ حدود 15 حلقه چاه آب حفر شد ولی از سال 5۷ تا کنون ۲0۷ 
حلقه چاه آب حفر شده که افزایش 14 برابری حفر چاه در این دوران را 
نشان می دهد .مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان اعالم 
کرد:حجم مخازن آب در اســتان اصفهان طی 40 سال پس از پیروزی 
انقالب ۲۷ برابر افزایش یافت به طوری که از سال 44 تا سال 5۷ ، حجم 
مخازن ۳5 هزار مترمکعب بوده در حالی که این رقم از سال 5۷ تا کنون 
به 9۳9 هزار و 4۲0 مترمکعب افزایش یافت.   مهندس هاشــم امینی 
به افزایش 10 برابری واگذاری انشــعاب آب در دوران 40 ساله انقالب 
شکوهمند اســالمی پرداخت و تصریح کرد: از سال 5۷ تاکنون  بیش از 
یک میلیون و 1۳5 هزار و ۸۲۷ مشترک انشعاب آب به مشترکین واگذار 
شده  در صورتی که از سال 44 تا سال 5۷ به 114 هزار مشترک انشعاب 
آب واگذار شده بود.وی افزود: از ســال 44 تا سال 5۷ فقط هزارو 410 
کیلومتر شبکه آب در استان اصفهان اجرا شده بود در حالی که از سال 5۷ 
تا به امروز بیش از 14 هزار و ۲6۷ کیلومتر شبکه آب در استان عملیاتی 
شد که رشد 10 برابری اجرای شبکه آب در اســتان را پس از پیروزی 

انقالب اسالمی نشان می دهد.

چهارمین جایزه جهانی »گوهر شاد« برگزار 
می شود

چهارمین دوره جایزه جهانی »گوهر شــاد« همزمان با دهه کرامت در آستان 
مقدس و نورانی امام رضا)ع( برگزار می شود.آستان قدس رضوی با هدف ترویج 
فرهنگ نیکوکاری و با تاکید بر ســیره رضوی برای تجلیل از بانوان فرهیخته و 
نیکوکار در محورهای مختلف در ایام والدت با ســعادت حضرت امام علی بن 
موسی الرضا)ع( و حضرت فاطمه معصومه)س(، هشت نفر از بانوان را شناسایی 
و مورد تقدیر قرار می دهد.از نخبگان، فرهیختگان، خیرین و دســت اندرکاران 
ذی ربط دعوت می شود زندگی نامه و سوابق علمی، فرهنگی و نیکوکارانه خود یا 
نیکوکارانی که با آنها آشنایی کامل دارند را به این دبیرخانه اعالم کنند.محورهای 
اعطای جایزه عبارت است از: ایثار و شهادت، مقاومت و بیداری اسالمی، وقف و 
امور خیریه، عمران، امور پزشکی، امور آموزشی، فعالیت های پژوهشی و علمی و 
فعالیت های فرهنگی و هنری. مهلت ارسال مستندات تا پایان فروردین ماه 1۳9۸ 
است و داوطلبان می توانند ضمن تکمیل فرم پیوست، مدارک خود را به این سایت 
ارســال کنند. همچنین عالقه مندان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با 
شماره تلفن دبیرخانه: 0۲1۸۸49۸5۸9 و یا با نمابر: 0۲1۸۸49۸5۸۷ تماس 
حاصل کنند. سایت جشنواره هم با زبان های مختلف از جمله فارسی، انگلیسی، 
 عربی، ترکی، اردو و روســی اطالعات مختلف را در اختیــار عالقه مندان قرار 

می دهد.

خبر

کاش یکی از شماهایی که لباس بابانوئل دارین  االن  از پنجره اتاقم برام یه پیتزا ۸ 
تومنی با نوشابه رایگان می اوردین!

پسته کیلویی ۲00هزار تومن رو نباید بدی مهمون بخوره، باید بذاری بانک هر 
ماه روش سود بگیری! 

اگه دوستام می دونستن من شب با لباس کار می خوابم که صبح 10دقیقه دیرتر 
بیدار شم، هیچ وقت بهم پیشنهاد نمی دادن جمعه صبح بریم کوه!

حاال کـه پنجره نقل و انتقاالت بـاز شـــده چند تـا داور جدید هـم بخرید. این 
طفلکی ها یک فصل دویدن و خسته اند! 

یک فرهنگ سازی بکنیم، پلی استیشن هم تو جهیزیه بخرن. بابا صد میلیون 
جهیزیه میاری یه پلی استیشن هم بخر دیگه عروس خانم!

جالبه شب امتحان کارهایی به سرم می زنه که اگه روزهای معمولی به سرم می   
زد هیچ وقت حوصله ام سر نمی رفت!

قول بدین اگه اینستاگرام فیلتر شد بهمون زنگ بزنین و بگین که غذا خوردین، 
رانندگی کردین، مهمونی رفتین و قلیون کشیدین، این چیزا برای ما خیلی مهمه، 

نگرانتون میشیم.
یه خانمی داشته رانندگی می کرده یهو می بینه یه نفر تصادف کرده و مردم جمع 

شدن. می خواسته  ببینه کی مرده میگه برید کنار شوهرمه، میره می بینه  یه االغه.
مامان بزرگم وسط نماز هی می گفت ا... اکبر ا... اکبر. نمازش که تموم شد گفت: 

نمی فهمی میگم برو آبلیمو بزن به غذا؟

خندوانه
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