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به جای بزرگنمایی اسم و 
رسم، کار کنید

نارضایتیفرماندارخمینیشهر
ازکمکاریمسئوالن؛
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هوای پاکم آرزوست

برچسب مواد مخدر از 
جوی آباد پاک می شود

فرماندهانتظامیاستان:
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در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان اصفهان مطرح شد؛

اصفهان تا سال ۲۰۲۵ خالی از سکنه می شود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با ادامه روند موجود، پیش بینی شده است که اصفهان تا سال ۲۰۲۵ از سکنه خالی خواهد شد.

سید »ناصر موسوی« در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان اظهار کرد: استان اصفهان در یک دوره ای از نظر صنعت و اشتغال نمونه بوده، این گزارش ها مانع از دفاع 
از حقوق استان در مجلس می شود.وی با بیان این که از ۱۲ هزار و پانصد نفر شاغل در شهرک صنعتی فالورجان در سال ۱۳۹۰ تنها ۴ هزار و پانصد نفر مشغول به کار هستند، ادامه 
داد: در حال رکود نباید فشار سازمان مالیاتی، بانک ها، تامین اجتماعی و گمرک بر  صنعتگر اضافه  شود. ترخیص نکردن، باعث ایجاد مشکالت و تعطیلی کارخانه ها می شود.  موسوی  
با بیان این که زمینه صادرات در استان اصفهان فراهم شده است، ادامه داد: بحث اشتغال و آب در سر لوحه برنامه های استاندار است. هم چنین از همکاران  مجلس انتظار فریاد دسته 

جمعی برای  دفاع از اصفهان داشتم، در واقع اصفهان استان استراتژیک کشور و تامین کننده بودجه ۱۱ استان در کشور است.
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معاونوزیرکشور:

 نگران
 اصفهان هستم
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واکنشمدیرکلاوقافاستان
بهادعایافزایشامامزادهها:

 همان 718 تاست
 چیزی اضافه نشده است
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روز پنجشنبه پردیس سینمایی 
سیتی سنتر به عنوان تنها محل زینبذاکر

اکران فیلم های نهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان معرفی شد . 
انتخابی کــه به مــذاق مدیر پردیس ســاحل خــوش نیامد و 
واکنش هایی را از سوی مدیران دو پردیس به دنبال داشت تا این 

بار قبل از آغاز جشنواره، شاهد حاشیه هایی بر سر محل برگزاری 
باشیم  و با نزدیک شدن به جشنواره، احتماال حواشی بعدی بر سر 
فیلم های جشنواره و استقبال مردم و کیفیت فیلم ها و ... محل 

بحث میان اهالی هنر و فرهنگ اصفهان شود. 

جمالی نژاد می گوید:  نه تنها نتوانسته ایم هویت اصفهان را حفظ کنیم بلکه هویت آن را از بین برده ایم؛ 
معماری هوشمندانه باید در اصفهان حفظ شود، نتوانســته ایم رویکرد حفاظت محور را در اصفهان 

داشته باشیم.

صفحه7

شهرداراصفهان:

 تمامی قشرها و شهروندان
 مورد حمایت قرار می گیرند
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جنگ جشنواره ای!

حاشیههایاکرانجشنوارهفیلمفجردراصفهان
بااختالفمدیرانسینماییاصفهانبرسرمکاناکرانجشنواره،واردفازتازهایشد؛

 در آیین تجلیل از صادر کنندگان نمونه اســتان اصفهان با حضور دکتر 
رضا رحمانی وزیر صنعت ، معدن و تجارت ، ذوب آهن اصفهان به عنوان 
صادر کننده نمونه ملی در استان اصفهان مورد تجلیل قرار گرفت و لوح 
و تندیس ویژه به مهندس یزدی زاده، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان اهدا 
شد. در حاشیه آیین مذکور مهندس یزدی زاده ضمن تبریک کسب این 
موفقیت به کلیه کارکنان تالشگر ذوب آهنی ، عوامل انتخاب این شرکت 
به عنوان صادر کننده نمونه ملی را بدین شــرح بیان کرد: تداوم رشــد 
صادرات این شرکت طی ســال های اخیر ، افزایش تعداد بازارهای هدف 
صادراتی، توجه خاص به صادرات محصوالت به کشــورهای آفریقایی ، 
آسیای جنوب شرقی و کشورهای اروپایی ، صادرات محصوالت فوالدی 

با ارزش افزوده باالتر ، تنوع در روش های پرداخت ، حفظ کیفیت برتر محصوالت ، همکاری نزدیک با موسســات مالی و اعتباری نظیر صندوق ضمانت 
صادرات ایران، ثبت جهانی برند و لوگوی ذوب آهن اصفهان ESCO ، ZOBESCO  حضور موفق و پررنگ در همایش ها و سمینارهای تخصصی بین المللی 
و ایراد سخنرانی ، اســتفاده بهینه از قوانین مرتبط بر واردات و صادرات کاال به ویژه در ارتباط با استرداد حقوق ورودی و رفع تعهد از پروانه های کاالهای 
وارداتی از محل صادرات . مهندس یزدی زاده، با اشاره به رشد تولید محصوالت ساختمانی در کشور گفت : ذوب آهن اصفهان به عنوان بزرگ ترین تولید 
کننده این محصوالت ، دو هدف عمده را مد نظر دارد که شامل تولید محصوالت صنعتی جدید و توسعه صادرات است که  تمامی تالشگران ذوب آهن در 
دستیابی به این دو هدف ، نقش آفرین هستند .مدیرعامل ذوب آهن با اشاره به اینکه مجموعه مشکالت از جمله تحریم ، موجب سختی صادرات در سال 
 جاری شده است ، گفت : با اقدامات و تالش های صورت گرفته ، امسال نیز ، صادرات خوبی خواهیم داشت و خبرهای خوبی در این زمینه به زودی منتشر 

می شود . 

باحضوروزیرصنعت،معدنوتجارتصورتگرفت:
تجلیل از ذوب آهن اصفهان به عنوان صادر کننده نمونه ملی استان اصفهان

خبر آخر
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ایران در حالی در آســتانه سه سالگی پیمان 
مشترک با اروپا و آمریکا برای محدود سازی 
فعالیت های هسته ای خود قرار دارد که عمال 
تا کنون نه تنها برجام دستاوردی برای کشور 
نداشته است بلکه حاال با خروج آمریکا آینده 

این توافق نیز در هاله ای از ابهام قرار دارد. 
هر چند ماه هاست که ایران چشم به دهان اروپایی ها، 
امروز و فــردای وعده  های ایجاد یــک کانال مالی 
مشــترک را نظاره می کند؛ اما هنــوز هیچ کدام از 
طرف های اروپایی توان ایجاد یک ســاز و کار مالی 
را نیافته انــد. حتی تالش ها بــرای متقاعد کردن 
کشورهای کوچک و نزدیک اروپایی به ایران مانند 
اتریش برای میزبانــی از ســاز و کار مالی اتحادیه 
اروپا نیز موثر واقع نشده اســت. از میان سه کشور 
درگیری در توافق با ایران، انگلیس به دلیل آشفتگی 
های سیاســی و اقتصادی به دلیــل برگزیت عمال 
از مشــارکت در اجرای راهکار مالی بــا ایران کنار 
کشیده است و تنها به بررسی راهکارهای ارائه شده 
از سوی اتحادیه اروپا و فرانســه و آلمان بسنده می 
کند. دو کشــور بزرگ دیگر یعنی آلمان و فرانسه 
نیز هنوز نتوانســته اند راهی کم خطر برای مبادله 
با ایران بیابند. هر چند بر اساس برخی از گمانه زنی 
ها قرار اســت طرحی با میزبانی فرانسه و مدیریت 
آلمانی ها برای مشــارکت به ایران تدوین و اجرایی 
شــود. در تازه ترین گمانه زنی ها یک روزنامه نگار 
در نشریه وال اســتریت ژورنال نوشته است که ساز 
و کار ویژه مالی اروپا برای تجــارت با ایران احتماال 
ظرف دو تا سه هفته آینده و به میزبانی فرانسه ثبت 
می شود.»الرنس نورمن« نوشته است که این ساز و 
کار در فرانسه ثبت می شود و مدیر آن نیز یک بانکدار 
ارشــد آلمانی خواهد بود. انتظار می رود که بریتانیا 
نیز به عنوان سهامدار ]به این ساز و کار[ بپیوندد. به 
گفته نورمن، چندین کشور ابراز امیدواری کرده اند 
که شرکت های داخلی آن ها به این ساز و کار پیوسته 
و با ایران تجارت کنند.وی همچنین نوشته است  بر 
خالف آنچه که پیش تر برنامه ریزی شــده بود، در 
نشست دوشنبه هفته آینده وزیران خارجه اتحادیه 
اروپا، تصمیمی در مورد ایران و کانال پرداخت اتخاذ 
نمی شــود و احتماال این تصمیم در یک نشســت 
غیروزارتی در هفته های آینده گرفته خواهد شد.اروپا 
می گوید امیدوار اســت با راه اندازی این ساز و کار، 
شرکت های کوچک و متوسط )SMEs( بتوانند با 

وجود تحریم های آمریکا، 
به تجارت با ایــران ادامه 
دهند.از آنجا کــه آمریکا 
کشورهای اروپایی همکار 
با ایران را به تحریم تهدید 
کرده، یافتــن یک میزبان 
و همچنین مدیر اجرایی 
برای این ساز و کار مالی، 

یکی از چالش های پیش رو بوده است. در ابتدا قرار 
بود اتریش از این کانال میزبانی کنــد؛ اما به دلیل 
آنچه رسانه ها فشار آمریکا خواندند، این کشور از این 
کار انصراف داد و سه کشور اروپایی حاضر در توافق 
هســته ای این وظیفه را بر عهده گرفتند.بر اساس 
آنچه اروپایی ها وعده داده بودند، قرار بود این ساز و 
کار آبان ماه امسال ثبت شود، اما این وعده تاکنون 
عملی نشده و هنوز هم تاریخ دقیقی برای آغاز به کار 
این کانال مالی اعالم نشده است.عالوه بر این پیش 
بینی رسانه ای برخی از مقامات اروپایی نیز خبر از راه 
اندازی این سامانه مالی داده اند. وعده های اروپایی 
ها در حالی همچنان ادامه دارد که فشارها بر دولت و 

تیم سیاست خارجی برای 
از سر گیری فعالیت های 
هســته ای و خــروج از 
برجام شدت گرفته است. 
اروپا که به هیــچ عنوان 
نمی خواهد برجــام را از 
دســت بدهد همچنان به 
وعده های بــدون نتیجه 
خود ادامه می دهد. اما سوال اساسی این است که چرا 
به رغم خلف وعده های طرف اروپایی، ایران همچنان 
در برجام باقی مانده است؟ پاسخ به این سوال را می 
توان از جنبه های مختلفی تحلیل و بررســی کرد؛ 
یکی از اصلــی ترین دالیل آن می تواند این باشــد 
که دولتمــردان ما هنوز امید به گرفتــن امتیازاتی 
برای کشور در برجام از طرف های اروپایی هستند. 
همچنین مالحظات استراتژیک اروپا به خصوص در 
منطقه به دلیل ماندگاری ایران در برجام همچنان در 
مورد ایران ادامه دارد. مجله آمریکایی فارب افرز، در 
تحلیلی از ماندن ایران در برجام نوشته است. برخالف 
تصور کاخ ســفید، ترامپ با خارج ساختن آمریکا از 

توافق هسته ای کاری کرده  است که جامعه جهانی 
و به ویژه اروپا بخش عمــده ای از توجه خود را روی 
حفظ توافق هسته ای متمرکز کنند و این در شرایطی 
است که در طول این مدت، ایران به توسعه و ساخت 
موشک های خود بدون نیاز به هر گونه تواقفی ادامه 
داده است. مسئوالن کشــورمان با ماندن در برجام 
توانسته اند وجهه دیپلماتیک خود را در سطح جهانی 
ارتقا دهند. با این حال نباید فراموش کرد اگر ایران به 
این نتیجه برسد که ماندن در برجام منافع اقتصادی 
حداقلی را نیز برای آن ندارد، این محاســبات تغییر 
خواهد کرد؛ اما همچنان مهم ترین عامل در ماندن 
ایران در برجام انتظارات اقتصادی است چرا که جدا 
شدن از این توافق می تواند هزینه های مالی کشور را 
به شدت باال ببرد و به همین دلیل تالش می شود تا 
آخرین زمان ممکن از بهره های اقتصادی این توافق 
استفاده شود. هر چند که در صورت عملی نشدن یک 
راهکار درست از سوی اروپایی ها ایران به راحتی می 
تواند با اتکا به توانمندی های استراتژیک و منطقه 
ای خود هزینه های خروج از برجام را برای طرف های 

اروپایی نیز به شدت افزایش دهد.

وزارت حقوق بشر یمن خبر داد:
 امارات 18 زندان سری

 در یمن دارد
وزارت حقوق بشــر یمن اعالم کرد که امارات در 
کنار احداث زندان سری در استان های جنوبی این 
کشور، دست به قاچاق انسان می زند.علی تیسیر، 
وزیر حقوق بشــر یمن از وجود هزاران بازداشتی 
و افراد ربوده شــده در زندان های سری امارات در 
یمن خبر داد.پیش تر »جبهه ملی جنوب یمن« 
نیز از وجود زندان های مخفی امارات متحده عربی 

خبر داده بود.

انتقام به سبک ترامپ؛ 
کاخ سفید سفرهای رییس مجلس 

نمایندگان را لغو کرد
رییس جمهور آمریکا در نامه ای به رییس مجلس 
نمایندگان این کشور اعالم کرد که با توجه به ادامه 
تعطیلی دولت، اجازه نمی دهد از هواپیمای دولتی 
برای سفر خارجی او استفاده شود.بنا بر اعالم کاخ 
ســفید، ترامپ در نامه ای به پلوسی، گفته است: 
»خانم رییس گرامی، بــه دلیل تعطیلی ]دولت[ 
متاسفانه باید به اطالع تان برسانم که سفر شما به 
بروکسل، مصر و افغانستان به تعویق افتاده است. 
هر زمان که تعطیلی به پایان رسید، مجدد برای این 
گشت و گذار شما برنامه ریزی می کنیم.«ترامپ 
سپس به پلوسی پیشنهاد کرده که اگر می خواهد 
می تواند با هواپیمای عادی و با هزینه شخصی این 

سفرها را انجام دهد.

 فرانسه تا پایان ۲۰1۹ در سوریه
 و عراق می ماند

رییس جمهوری فرانسه طی سخنانی تاکید کرد 
که نیروهای کشورش تا پایان سال جاری میالدی 
نیز در عراق و سوریه باقی می مانند.امانوئل مکرون 
افزود: کشته شدن چهار سرباز آمریکایی در سوریه 
بیانگر این موضوع است که نبرد با داعش همچنان 
ادامه دارد و چند ماه پیش رو برای مقابله با داعش 
تعیین کننده خواهد بود.رییس جمهوری فرانسه 
درباره تصمیم دونالد ترامــپ، همتای آمریکایی 
خود مبنی بر خروج نیروهای واشنگتن از سوریه 
نیز گفت: خروج نیروهای آمریکا نباید ما را از هدف 

استراتژیک مان برای نابودی داعش منحرف کند.

 تدارک »حفتر«
 برای یورش  به طرابلس

برخی منابع دیپلماتیک مصــر از اقدامات عملی 
ژنرال »خلیفه حفتــر« برای یــورش نظامی به 
طرابلس پایتخت لیبی برای پایان دادن به سلطه 
دولت وفاق ملی به ریاســت »فایز السراج« بر این 
شــهر خبر می دهند.به گفته این منابع بر خالف 
امارات، مصر در شــرایط کنونی بــا این تحرکات 
موافق نیست و همین امر باعث بروز اختالفات بین 
قاهره و ابوظبی شده است.بر اساس این گزارش، 
شاید این نخستین باری است که اختالف بین دو 
متحد مصری و اماراتــی در پرونده لیبی به وجود 

آمده است.

 فاز اولیه اجرای منطقه امن 
در شمال سوریه تکمیل شد

منابع محلی می گویند، فاز برنامه ریزی و محاسبات 
برای اجرای طرح آمریکایی-ترکیه ای موسوم به 
منطقه امن در شمال سوریه، در مقر ارتش ترکیه 
در آنکارا به پایان رســیده است.به نوشته روزنامه 
»دیلی صابــاح« برنامه ریزی اولیه بــرای ایجاد 
منطقه امن در شمال سوریه که شامگاه پنجشنبه 
در مقر ارتش ترکیه در آنکارا به پایان رسید، روی 
مسائلی از جمله تعداد نیروها و تجهیزات الزم برای 
استقرار در این منطقه تمرکز داشت.گفته می شود 
ارتش ترکیه قصد دارد در اولین گام اجرای منطقه 
امن در شمال سوریه، به فاصله 15 کیلومتر داخل 
خاک سوریه پیشروی کند و ضمن اجرای این طرح، 
تدارکات برای عملیات نظامی در شــرق رودخانه 

فرات را فراهم کند.

ایران، هنوز امیدوار است!

در دستور کار صحن علنی مجلس؛
نمایندگان، ساماندهی بازار 
خودرو را بررسی می کنند

نمایندگان، الیحه الحــاق دولت جمهوری 
اســالمی ایران به کنوانســیون بین المللی 
مقابله با تامین مالی تروریسم )CFT( برای 
تامین نظر شورای نگهبان و همچنین طرح 
یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو را بررسی 

می کنند.
 همچنین طــرح یک فوریتی ســاماندهی 
بازار خودرو و تقاضای تشــکیل کمیسیون 
ویژه آســیب های اجتماعی زنــان از دیگر 
دســتور  کارهای این هفته خانه ملت است. 
»منصور غالمی« هم برای پاســخ به سوال 
رضا انصاری، نماینده داراب و حجت االسالم 
احمد ســالک، نماینده اصفهان در مجلس 

حاضر خواهد شد. 

روابط عمومی ارتش:
 فرمانده کل ارتش

 حساب توییتری ندارد
روابط عمومی ارتــش در اطالعیه ای اعالم 
کرد: امیر سرلشکر موسوی، هیچ گونه حساب 
کاربری و فعالیت در شبکه اجتماعی توییتر 
ندارد. در پی اعــالم خبرهایی مبنی بر ورود 
فرمانده کل ارتش به فضای رســمی توییتر، 
ضمن تکذیب این خبر، به اطالع می رساند، 
امیر سرلشکر »ســید عبدالرحیم موسوی« 
فرمانده کل ارتش جمهوری اســالمی ایران 
هیچ گونــه فعالیتی در فضــای مجازی اعم 
از اینســتاگرام، تلگرام، فیســبوک، توییتر 
و... نــدارد و هر گونه کانــال، صفحه و گروه 
مرتبط با نام ایشان در شبکه های اجتماعی 

نامعتبر است.

برگزاری نشست کارگروه 
انرژی ایران و اتریش

پنجمین اجــالس کارگروه انــرژی ایران و 
اتریش با حضور اعضــا و نمایندگان نهاد ها 
و وزارتخانه های ذی ربط دو کشــور و برخی 
از اتحادیه ها و شرکت های ایرانی و اتریشی 
فعال در زمینه های انــرژی از ۲۴ تا ۲۷ دی 

ماه 1۳۹۷ در وین برگزار شد.
در این نشست در خصوص همکاری های دو 
کشــور در حوزه انرژی از جمله فناوری های 
مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر، راهکار های 
مصرف بهینه انرژی و ارتقای بهره وری انرژی 

بحث و تبادل نظر شد.

عدم شرکت موگرینی در 
کنفرانس ضد ایرانی لهستان

روزنامه آمریکایی »وال استریت ژورنال« روز 
پنجشنبه در گزارشی اعالم کرد که »فدریکا 
موگرینی« مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا در نشســت ضد ایرانی که قرار اســت 
ماه آینده میالدی در لهســتان برگزار شود، 

شرکت نخواهد کرد.
مایک پامپئو، وزیر امور خارجه آمریکا گفته 
بود که ایاالت متحده در حال فراهم ســازی 
نشست بین المللی درباره برقراری ثبات در 
خاورمیانه در تاریــخ 1۳- 1۴ فوریه )۲۴ و 
۲5 بهمن ماه( در لهســتان است. به تازگی  
نیز شبکه خبری المیادین به نقل از منابعی 
خبر داد که دولت لبنان درخواســت آمریکا 
برای شرکت در کنفرانس ضد ایرانی ورشوی 
لهســتان را رد کرده و قصد نــدارد در این 

کنفرانس شرکت کند.

سعید باستانی 
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس:

عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه میزان 
درآمد صادراتــی حاصل از فروش نفــت در بودجه 
سال ۹۸ به هیچ وجه شفاف نیست، گفت: متاسفانه 
ما با مسئولینی که خودشــان را به خطر بیندازند تا 
تحریم هــا را دور بزنند، مواجه نیســتیم.هدایت ا... 
خادمی گفت: متاسفانه دولت بودجه الزم و کافی را 
برای اجرای پروژه های عمرانی در نظر نگرفته است 
و حتی حاضر نشده که هزینه های جاری خود را کم 
کند.عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
خاطرنشان کرد: با توجه به عدم اصالح پذیری بودجه 
سال آینده یا باید آن را رد کنیم یا باید چشم خود را 
بر واقعیت ها ببندیم.خادمــی درباره افزایش بودجه 
شرکت های دولتی در ســال ۹۸ گفت: بودجه این 
شرکت ها در سال آینده به هیچ وجه شفاف نیست. 
این در حالی است که بودجه این بخش نسبت به سال 
جاری با افزایش چشمگیری مواجه بوده و ۷0 درصد 
بودجه سال آینده را به خود اختصاص داده است؛ اما 

جزئیات این بودجه به هیچ وجه معلوم نیست.

دولتی ها اهل دور زدن 
تحریم نیستند

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

کافه سیاست

عکس  روز 

سفر سردار باقری به باکو
سردار سرلشکر پاســدار محمد باقری، رییس 
ستاد کل نیروهای مســلح جمهوری اسالمی 
ایران ، در جریان ســفر دو روزه خود با » ذاکر 
حســن اف « وزیر دفاع جمهوری آذربایجان، 
»اکتــای اســداف« رییــس مجلــس ملی 
آذربایجان، »الهام علی اف« رییس جمهوری 
آذربایجان و »نوروز ممدوف« نخست وزیر این 

کشور دیدار و گفت و گو کرد.

هزار بازنشسته از مسئولیت کناره گیری نکرده اند

پیشنهاد سردبیر:

نماینده مــردم تربت حیدریــه در مجلس با 
بیان اینکه زیرساخت هایی برای استانی شدن 
انتخابات مجلس فراهم نشــده اســت، گفت:  
نهادهای مسئول باید پاسخگوی دغدغه های 
مردم باشــند تا نمایندگان بتواند با فراغت از 
پیگیری اینگونه مســائل بحث قانون گذاری و 
مسائل ملی را به نحو بهتری دنبال کنند.سعید 
باستانی گفت: استانی شدن انتخابات نیازمند 
فراهم شدن زیرســاخت ها و الزاماتی است و 
چون  این الزامات و زیرساخت ها فراهم نشده با 
آن مخالف هستم.نماینده مردم تربت حیدریه 
در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: زمانی 
باید انتخابات استانی باشد که نمایندگان دغدغه 
عملیات کاری و اجرایی در حوزه شهرستان را 
نداشته باشند. خأل دیگر موضوع آماده سازی 
ساختار مجلس اســت که الزمه این کار این 

است که ما دو مجلس داشته باشیم.

زیرساخت ها برای استانی 
شدن انتخابات فراهم نیست

محمد جواد ظریف 
وزیر امور خارجه:

نایب رییس مجلس با بیان اینکه قانون هدفمندی از 
ابتدا به درستی اجرا نشده است، گفت: از مجموع درآمد 
هدفمندی یارانه ها، بیش از 1۳0 درصد در قالب یارانه 

نقدی پرداخت شده است.
 مسعود پزشــکیان درباره طرح هدفمندی یارانه ها 
اظهار داشت: از ابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 
مواردی خالف قانون صورت گرفــت، از جمله اینکه 
به همه مردم یارانه نقدی پرداخت شــد.نایب رییس 
مجلس شورای اسالمی متذکر شــد: بر اساس قانون 
هدفمندی یارانه ها، مقرر شــده بود که از محل منابع 
هدفمندی، 50 درصد آن به تامیــن اجتماعی داده 
شود و از این 50 درصد، بخشــی به صورت نقدی به 
مردم پرداخت شود؛ اما این بخش از قانون رعایت نشد.

پزشکیان با اشاره به اینکه طبق قانون باید 10 درصد از 
منابع سازمان هدفمندی به بخش سالمت تخصیص 
داده شــود که این مورد هم مورد توجه قرار نگرفت، 
افزود: قرار بود ۲0 درصد از منابع هدفمندی به بخش 
صنعت و کشاورزی داده شود؛ اما آیا دولت ها حتی یک 

ریال هم به این بخش ها تخصیص دادند؟!

یک ریال به بخش صنعت 
ندادند

نایب رییس مجلس:

وزیر امور خارجه، به نبود دولت آمریکا و ارتباط 
دیرینه ایران و عراق اشاره کرد و گفت: پمپئو 
حق ندارد در روابط ایران و عراق دخالت کند.

محمد جواد ظریف در پاســخ به پرسشی که 
به سفر مخفیانه مســئوالن آمریکا در عراق 
اشاره داشت، بیان کرد: رابطه ما با عراق یک 
رابطه تصنعی نیست و نیاز نداریم که پنهانی 
به عراق بیاییم.وزیر امــور خارجه در همین 
رابطه اظهار داشت: می توانیم بین مردم عراق 
حضور داشته باشیم و به اماکن مقدس برویم 
و این لطفی است از جانب خداوند متعال که 
این ارتباط قوی بین مردم ایران و عراق وجود 
دارد.ظریف خاطر نشان کرد: سفرها در همه 
شهرها بسیار سفرهای خوبی بود و من فکر می 
کنم آینده روابط ایران و عراق از منظر سیاسی 
و اقتصادی بسیار درخشان است و هر روز بهتر 

از روز قبل خواهد بود.

 روابط ایران و عراق
 تصنعی نیست

پیشخوان

بین الملل

 در آستانه سه سالگی برجام هنوز خبری از حمایت اروپا نیست؛

کدام فرجــام در انتظار 
برجام

نظر مــردم مبنای اصالح 
امور باشد

مصائب دولت زامبی

30 مدیر تحــت تعقیب 
قضائی

بر اساس آنچه اروپایی ها وعده 
داده بودند، قرار بود این ساز و کار 
آبان ماه امسال ثبت شود، اما این 
وعده تاکنون عملی نشده  است

هزار بازنشسته از مسئولیت کناره گیری نکرده اند
احسان قاضی زاده هاشمی، عضو فراکسیون جوانان مجلس، بااشاره به گذشت بیش از ۴ ماه از اجرای قانون 
منع به کارگیری بازنشستگان و روند اجرای آن و همین طور اقدامات مجلس برای نظارت بر اجرای قانون، 
گفت: در بیش از ۶0 درصد موارد، قانون منع به کارگیری بازنشستگان اجرا شده است. طبق برآورد هایی 
که داشته ایم، حدود 1000 بازنشسته که شــامل قانون منع به کارگیری بازنشستگان می شوند، هنوز از 
مسئولیت خود کناره گیری نکرده اند که طبعا باید توسط نهاد های نظارتی، بازرسی، دیوان محاسبات و 

دستگاه قضائی مورد رسیدگی و بررسی قرار گیرد که این کار انجام شده است.
 نماینده مردم فریمان در مجلس با تاکید بر اینکه در مدت بیش از ۳ ماه گذشــته، بالغ بر ۶ تا ۷ هزار نفر 
جابه جایی بازنشستگان در دستگاه های مختلف بوده است، گفت: میزان بازنشستگان در مقامات، حدود 

۲00 نفر است .

پاسخ همسر »زاغری« درباره پیشنهاد سفر به ایران منتشر شد
»حمید بعیدی نژاد« سفیر ایران در انگلیس روز پنجشنبه با انتشار پیامی در توییتر، تصویر )نامه( پاسخ  همسر 
»نازنین زاغری« به سفارت درباره پیشنهاد سفر او به ایران برای مالقات با خانواده اش را منتشر کرد.بعیدی 
نژاد نوشت که پس از پیگیری های متعدد »ریچارد رتکلیف« برای سفر به ایران و مالقات با خانواده اش، سفارت 
ایران در آوریل سال ۲01۷ میالدی) فروردین ۹۶( برای صدور ویزای او اعالم آمادگی کرد.رتکلیف، در نامه ای 
خطاب به سفیر ایران، صرفا به یک ابراز امیدواری بسنده کرده که پس از برگزاری انتخابات ایران »در صورتی 
 که پرونده نازنین تا آن زمان حل  نشده باشد« استفاده خواهد کرد. او نوشته است زمانی به تقاضا برای دریافت 
این ویزا نگاه خواهد کرد که در فصل تابستان ، »زمانی که اوضاع آرام تر است« به ایران سفر کند.بعیدی نژاد در 
ادامه توییت خود نوشته است: این مکاتبه مربوط به حدود ۲ سال پیش است و اکنون بایستی از او )رتکلیف( 

سوال شود که چرا از این فرصت برای مالقات با خانواده اش استفاده نکرد. 

چهره ها

علیرضا کریمیان
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مدیران شرکت های تابع وزارت نیرو باید 
درصدد تنوع بخشی به تامین منابع مالی برآیند

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

نقش مالیات بر ارزش افزوده در 
مبارزه با قاچاق کاال

کلمه »قاچاق« به معنای گریزاندن اســت که از 
مجموع قوانین و مقررات چنین استنباط می شود 
که قاچاق عبارت است از گریزاندن کاال از پرداخت 
مالیات و عوارض به دولت که پیامدهای زیانباری 
برای اقتصاد کشور دارد. از پیامدهای آن می توان 
به مواردی نظیر ورشکســتگی صنایع داخلی، از 
بین بردن فرصت های شغلی، توسعه قانون شکنی 
و تســری آن به همه امور کشــور، اشاعه برخی 
امراض به جهت قاچاق کاال های غیربهداشــتی 
و غیراستاندارد به کشــور و کاهش درآمد دولت 
به جهت نپرداختن حقوق و عوارض اشاره کرد. 
به همین جهت در همه دنیا با این پدیده شــوم 

مبارزه می شود.
در بسیاری از کشورها از مالیات بر ارزش افزوده در 
کنار روش های سلبی نظیر کنترل مرزها به عنوان 
عاملی ایجابی و موثر برای جلوگیری از قاچاق کاال 
استفاده می کنند. مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی 
است که باید توسط مصرف کننده در زمان خرید و 
به همراه بهای خرید کاال و خدمات پرداخت شود. 
به عبارت دیگر مالیاتی است که در طول فرآیند 
تولید و خدمات از محل تولیــد تا فروش کاال به 
مشــتری نهایی، مرحله به مرحله اخذ می شود. 
تفاوت این نوع مالیات با شیوه های سنتی در این 
است که در نظام سنتی مالیات هر یک از عاملین 
) بازاری، تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیع 
کنندگان( در سطح عمده فروشی و خرده فروشی 
به صورت جداگانه مشمول مالیات بر فروش می 
شوند. اما در نظام مالیات بر ارزش افزوده هر یک 
از عاملین اقتصادی متناســب با سهمی که در 
خلق ارزش کاالی خود دارند مالیات می پردازند. 
این نوع مالیات در درجه اول به نفع تولید کننده 
داخل و به ضرر دالالن و واســطه گرانی است که 
بدون زحمت در تولید، با خریــد و فروش مکرر 
باعث عدم شفافیت و التهاب بازار می شوند. در کل 
نظـام مالیـات بـر ارزش افـزوده بـه دلیـل وجـود 
سـازوکار کنتـرل متقابـل بـین مبادله کنندگان 
و نیز به دلیل امکان وضـع نـرخ پـایین )بـه دلیـل 
گـسترده بـودن پایـه مالیـاتی ( دارای کمترین 
فرار مالیـاتی اســـت. در این روش هر کـدام از 
مودیـان خـود بـه خـود مودیانی را که در حلقه 
های قبلی تولید و توزیع وی قرار دارند را کنتـرل 
مـی کننـد لـذا کنتـرل فـرار مالیاتی بسیار راحت 
صورت می گیرد زیرا در این مکانیزم فرار مالیـاتی 

باعـث انتقـال مالیـات بـه خریدار می شود. 

 بسته حمایتی
 از امروز واریز می شود

بسته حمایتی ۲۰۰ هزار تومانی بیمه شدگان تامین 
اجتماعی که کمتر از ۳ میلیون تومان حقوق دریافت 
می کنند ازامروز به حساب شــان واریز می شــود.

براساس مصوبه دولت مقرر شــد به بازنشستگان 
و بیمه شدگان این ســازمان که کمتر از ۳ میلیون 
تومان درآمد دارند، بســته حمایتی به ارزش ۲۰۰ 
هزار تومان پرداخت شــود و تاپایان سال این افراد 
۶۰۰ هزار تومان بسته حمایتی دریافت می کنند.

براســاس گزارش ها، از ۳ میلیون و ۱۶۵ هزار نفر 
مستمری بگیر، بارنشســته، بازمانده و ازکار افتاده 
تحت پوشش ســازمان تامین اجتماعی ۲ میلیون 
۶۰۰ هزار نفر مشمول بسته های حمایتی می شوند 
که ماه گذشته بسته های حمایتی را دریافت کردند.

در ضمن به هــر خانواده یک بســته حمایتی ارائه 
داده می شــود، به عنوان مثال اگر در خانواده ۳ نفر 
مشغول به کار باشند و هر کدام کمتر از ۳ میلیون 
تومان درآمد داشته باشند به یک نفر از آنها این بسته 
داده می شود و این بســته حمایتی تنها به حساب 

سرپرستان خانوار واریز می شود.

مدیرکل راهداری اصفهان خبر داد:
 برف روبی ۱۰۳ محور

 استان اصفهان
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان 
اصفهان گفت: از ۲۲ تا  ۲۷ دی ماه ســال جاری 
یکهزار و۴۱۰ کیلومتر برف روبی در ۱۰۳ محور 
مواصالتی استان اصفهان انجام شده است.وی با 
بیان اینکه ۴۸ راهدارخانه استان اصفهان آماده 
اسکان اضطراری در راه ماندگان هستند، تصریح 
کرد: ۳۶۶ دســتگاه خودروی ســبک و سنگین 
توسط راهداران در محورهای مواصالتی استان 
امداد رســانی شــدند.خضری، از مردم خواست 
تا پیش از آغاز ســفر از وضعیت راه های منتهی 
به مقصد با شــماره گیری ۱۴۱ اطمینان حاصل 
کنند.وی تصریح کرد: از مردم عزیز می خواهیم تا 
حد امکان از سفرکردن در زمان بارش های شدید 

برف و باران بپرهیزند.

وزیر صنعت، معدن وتجارت روز پنجشــنبه 
میهمان اصفهانی ها بود؛ استانی که با وجود 
سرمایه گذاری های وسیع و گسترش صنعت 
طی ده های گذشــته، اکنــون در صنعت و 
سرمایه گذاری های رو به پیشرفت آن وضعیت 

چندان خوبی ندارد. 
فرار سرمایه ها و خاموش شدن چراغ کارخانه های 
تولیدی در سال های اخیر در کنار نبود آب و تنش 
های خشکسالی ناشی از آن موجب شده تا بیکاری 
در استان، آمار نگران کننده ای داشته باشد و زنگ 
خطر به صدا درآیــد. وزیر تــازه وارد صمت که در 
همایش تجلیــل از صادرکنندگان نمونه اســتان 
شــرکت کرده و پس از آن از برخی از کارخانه های 
فعال استان و ثبت برند گز اصفهان بازدید به عمل 
آورد، به صنعتگران و تولیدکنندگان اســتان قول 
های مســاعدی از تفویض اختیارات به اســتان تا 
سر و ســامان دادن به ارز و کمک به صادرکنندگان 

سخن گفت.
طرح رونق تولید را به استان ها ابالغ کردیم
رحمانی، در همایش تجلیل از صادرکنندگان نمونه 
استان اصفهان با اشــاره به اینکه بیش از ۱۰ درصد 
کل صنایع کشوردر اســتان اصفهان قرار دارد و به 
همین لحاظ تفویض اختیار کردیم،  گفت: طرح رونق 
تولید را به اســتان ها ابالغ کردیم تا با رفع مشکل 
سرمایه در گردش شــاهد رونق بخش تولید شویم.

وی گفت: بسیاری از صنایع و کارخانجات تولیدی 
در اصفهان هم اکنون ظرفیت خالی دارند،  صنایعی 
که تولیدات آنها بازار فروش دارد و مدیران باید میزان 
تولیدات را از هر راهی حفظ کنند. رحمانی با بیان 
اینکه  اصالح نگاه، استفاده از  توان مردم و تسهیل 
امور از راه های مقابله با تحریم هاست، گفت: وزارت 
صمت، ستاد تســهیل در صنعت را راه اندازی کرده 
که ریاست آن در هر استان، استاندار است و تصمیم 
او تصمیم کارگروه ملی اســت. وی بــا بیان اینکه  
استاندار هر استانی همچنین رییس  شورای معادن و 
کارگروه تنظیم بازار است، گفت: در استان ها نیز باید 

به شهرستان ها تفویض اختیار شود و نیازی به حضور 
فیزیکی مسئوالن در مرکز استان نباشد.

قول استاندار به صادرکنندگان و هشدار به 
مدیران

عباس رضایی،اســتاندار اصفهان در آیین تجلیل از 
صادرکنندگان نمونه اســتان اصفهــان اظهار کرد: 
اصفهان، مظلوم و محروم است و این واقعیت است، 
متاســفانه مشــکالت اصفهان دیده نمی شــود در 
دو- سه کیلومتری شهر اصفهان مناطقی وجود دارد 
که وضعیت بدی دارند.وی اذعان کرد: صادرات کار 
سختی است، اما کار ســخت نیازمند سخت کوشی 
است و این کار از دست اصفهانی ها برمی آید، نباید 
بگوییم مشکالت وجود دارد و کاری نمی توانیم انجام 
دهیم، الزمه انسان بودن وجود سختی هاست و نباید 
از سختی ها بترسیم.استاندار اصفهان افزود: اصفهان 
همیشــه قوانین را اجرا می کند، امــا اکنون درگیر 
بروکراسی های زائد اداری شده ایم. استاندار اصفهان 
گفت: به صادرکنندگان قول می دهیم آن دســته از 
مسائلی که قابل حل است را حل کنیم و اگر مدیری 
ســنگ اندازی کرد او را از کار برکنار خواهیم کرد. 
مشکالت ما دو دسته است، برخی از آنها را وقتی با 
مدیر مربوطه مطرح می کنیم مشکل آیین نامه ها و 

قوانین باالدستی و از همه مهم تر بانک هاست.

ســالک: بانک ها، پای خود را بیخ گلوی 
صنعت گذاشته اند

نماینده مردم اصفهان اظهار کــرد: بانک ها پا بیخ 
گلوی صنعت گذاشــته اند، پرداخت تسهیالت در 
اصفهان به صنعت را شاید بتوان گفت که در حد صفر 
درصد است و تسهیالتی به صنعتگران اصفهانی اعطا 
نمی شود.وی افزود: هرســاله سهم زیادی از نیروی 
کار در بخش کشاورزی به بخش صنعت و خدمات 
رجوع می کند و همین موجب ضرر کشور در بخش 
کشاورزی است. باید برای ایجاد زیرساخت های رشد 
اشتغال در روســتاها تمهیداتی لحاظ شود.سالک 
تاکید کرد: باید بین وزرا به خصوص وزرای اقتصادی 
در دولت هماهنگی مهمی اتفاق بیفتد تا بخشنامه ها 

با محتوای مختلف برای صنعتگران فرستاده نشود.
رییس کمیسیون تجارت اتاق اصفهان:  باید 

با صادرکنندگان مدارا شود
رییس کمیســیون تجارت اتــاق بازرگانی اصفهان 
اظهار کرد: برای فعاالن اقتصــادی این امید وجود 
دارد که در شرایط موجود بتوان با کمک وزیر کمکی 
به حال زار صنعت کرد. منش و روش وزیر و معاونان 
باید کمک حال وضعیت موجــود صنعت و اقتصاد 
کشور و اصفهان باشد.مسعود گل شیرازی افزود: باید 
از امکانات کشورهای همسایه نهایت استفاده برای 

صادرات بشود. نباید به صادرات به عنوان یک مقوله 
صرفا ارزآور نگاه شود بلکه باید سنگ بنای غلطی که 
طنابی بر گردن اقتصاد کشور است، برداشته شود.

رییس کمیســیون تجارت اتــاق بازرگانی اصفهان 
اضافه کــرد: کارت های بازرگانی رتبه بندی شــده 
است، باید دستورالعمل مشــخصی برایش در نظر 
گرفته شود و همین از علل اصلی مشکالت اقتصادی 
کشور است.گلشیرازی خواســتار توجه ویژه بانک 
ها به همــکاری با فعاالن اقتصــادی به ویژه فعاالن 
حوزه صادرات و واردات کشور شــد و افزود: باید با 
صادرکننده در همه زمینه هــای اقتصادی و قانونی 
مدارا شود تا پیشرفت در اقتصاد کشور صورت گیرد.

حفظ وضع موجود اولویت ماست
وزیر صنعت همچنین در جریان افتتاح دو خط تولید 
کارخانه اســنوا نیز گفت: حفظ وضع موجود تولید 
کارخانه ها و حفظ اشتغال اولویت کار ماست، برای 
تحقق این مهم غیر از کارهایی که ما برنامه ریزی آن 
را داریم، هر کس در هر مقامی از جمله دستگاه های 
خدمات رسان، بانک ها و هر کسی که می تواند باید 
کمک کند.وی خاطر نشان کرد: انتظار ما این است 
که با تغییرات ارزی که امســال  به وجود آمد حوزه 
تولید لوازم خانگی به صادرات ورود جدی پیدا کند و 
البته موانع آن باید بررسی شود. امروز کمک به تولید 
و اشتغال وظیفه همگانی اســت و باید از فرصت به 

وجود آمده بهترین استفاده را کرد.
رونمایی از برند گز اصفهان در ســازمان 

جهانی مالکیت فکری
با حضور وزیر صمت، برند گز اصفهان در ســازمان 
مالکیت فکری ثبت جهانی شــد.تولیدکنندگان گز 
از دهه ۷۰  این محصول را صــادر می کنند و برای 
حفظ اصالت گز اقدام به ثبت ایــن برند کردند.گام 
بعدی تولید کنندگان گز در اصفهان ایجاد سازمان 
برند گز در اصفهان است تا راه را برای توسعه صادرات 
و حفظ بازار جهانی آن تســهیل کنند.وزیر صنعت 
، معدن و تجارت گفت : پیشــنهاد اصفهان را برای 
ایجاد دبیرخانه دائمی برند ملی می پذیرم و انتظار 
این است که بازرگانان  و تولیدکنندگان اصفهان این 

موضوع را پیگیری کنند.

وعده های طالیی در مسافرت آقای وزیر
 اختیارات وزیر صمت به اصفهان تفویض شد ؛

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت نیرو در  جلسه شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در اصفهان مطرح کرد:

مدیران شرکت های تابع وزارت نیرو باید درصدد تنوع بخشی به تامین منابع مالی برآیند

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت نیرو در  جلســه شــورای هماهنگی 
مدیران وزارت نیرو در اصفهان گفت: مدیران شرکت های تابع وزارت نیرو 
باید درصدد تنوع بخشــی به تامین منابع مالی برآیند؛ چراکه همه ســاله 
بودجه عمومی دولت محدودتر می شــود به طوری که اجرای پروژه های 
آب وبرق تنها از طریق منابع مالی دولتی شاید ده ها سال به طول بیانجامد. 

امسال یکی از سال های چالش برانگیز وزارت نیرو بود
محسن بختیار، امسال را یکی از سال های چالش برانگیز برای وزارت نیرو 

دانست و عنوان کرد: در سال جاری وزارت نیرو برای تامین آب و برق مردم 
در سراسر کشور با چالش های متعددی مواجه بود که خوشبختانه با  تعهد 
و تخصصی که کارکنان در این وزارتخانه از خود نشــان دادند توانستیم  بر 
مشکالت در تابستان سال جاری غلبه کنیم.وی ازتدوین دو برنامه در سال 
۹۸ به منظور تامین پایدارآب  شرب وبرق مشــترکین در کشور خبر داد و 
اعالم کرد:گذر ازپیک مصرف برق در سال ۹۸ و مدیریت تنش آب شرب دو 
برنامه ای است که به منظور ارائه خدمات بهتر به مشترکین تدوین و براي 

اجرای آن نهایی شده است.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت نیــرو ادامه داد: ظرفیت قابل اتکای 
تولید برق در کشــور ۵۳ هزار مگاوات در کشور اســت درحالی که مصرف 
استان ها ۶۱ هزار مگاوات برآورد شــده است، بنابراین پیش بینی شده که 
حدود ۸ هزار مگاوات کمبود برق در ســال آینده داریم که در نظر گرفته 
شــده ۳ هزار مگاوات آن از طریق مدیریت مصرف جبران شود. وی افزود: 
مدیریت مصرف برق وظیفه همه دســتگاه های اجرایی کشور است و همه 

نهادها و دستگاه ها باید در صدد مدیریت مصرف برق باشند .
۳۳۴ شهر در کشور در مرحله تنش آبی قرار دارند

دکتر بختیار، با بیا ن اینکه  هم اکنون ۳۳۴ شهر در کشور در مرحله تنش 
آبی قرار دارند، تصریح کرد: در حال حاضر جمعیتی بالغ بر  ۵ میلیون ۵۰۰ 
هزار نفر در شهر و نیز ۲ میلیون و ۲۵۰ نفر در ۶۷۰ روستا در مرحله تنش 
آبی قرار دارند. بر این اساس به منظور گذر از بحران کم آبی در پیک مصرف 
در سال آینده ۴ برنامه در زمینه مدیریت مصرف صحیح آب در وزارتخانه  
تعیین شد.معاون برنامه ریزی و  اقتصادی وزارت نیرو با تاکید برایجاد تنوع 

در  تامین منابع مالی شرکت ها اظهار داشت:هم اکنون ۸۰۰ طرح از سوی 
شرکت های تابعه وزارت نیرو پیوست قانونی برای استفاده از بودجه دولتی 
دارند که برآورد شد  برای اجرای این پروژه ها به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان 
نیازاســت در حالی که  در بودجه رقمی معادل ۶ هزار میلیاردتومان برای 
اجرای این طر ح ها در نظر گرفته شــده است که با احتساب تخصیص صد 
درصدی این بودجه ۵۰ ســال زمان می برد تا این پروژه ها از طریق منابع 

مالي دولتی اجرا شوند.
وی، استفاده از اوراق مشارکت و اسناد را یکی از راه های تامین منابع مالی 
برشــمرد و بیان داشت: وزارت نیرو در ســال های گذشته حدود ۵۰ هزار 
میلیارد تومان از ظرفیت اوراق مشارکت و اسناد بهره مند شد همچنین می 
توان از ظرفیت تبصره ۵ که به شــرکت ها این امکان را می دهد که بدهی 

خود را با بانک ها تهاتر کنند، استفاده کرد.
دکتر بختیار گفت: مدیران شــرکت های تابعه وزارت نیــرو باید بدانند که 
تامین منابع مالی امری دشوار اســت و با در نظر گرفتن دفتر تجهیز منابع 
مالی در صدد  غلبه براین مشــکل باشند.وی اســتفاده از تبصره ۱۹ را هم 
یکی از راه های تنوع بخشی به منابع مالی بر شمرد و خاطر نشان ساخت:در 
حال حاضــر ۴۴ طرح ازســوی وزارت نیرو به منظور اســتفاده از ظرفیت 
تبصره ۱۹ در نظر گرفته شــده که در کارگروه واگــذاری تبصره ۱۹ مدل 
مالی ۳۳ طرح مصوب و آماده فراخوان است.معاون برنامه ریزی و  اقتصادی 
وزارت نیرو، اصالح تعرفه های مشــترکین پر مصرف را یکی از راهکارهای 
مدیریت مصرف برشــمرد و عنوان کرد:پیش بینی مصوبه ای در دولت به 

منظور اصالح تعرفه های مشترکین پرمصرف آب و برق مد نظر قرار گرفته 
شده و  مشــترکینی که باالی الگو انرژی مصرف می کنند بهای بیشتری  

می پردازند.
احتمال چالش آبی در سال های آینده وجود دارد

در ادامه این نشست مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 
تابستان سال جاری  با تالش شبانه روزی مسئوالن امر، آب شرب مشترکین 
در استان به رغم محدودیت های شدید منابع آبی تامین شد این در حالی 
است که اگر تدابیری جهت راه اندازی ســامانه دوم آبرسانی به اصفهان در 

نظر گرفته نشود احتمال چالش تامین آب  در سال هاي آینده وجود دارد. 
مهندس هاشــم امینی افزود:ظرفیت تصفیه خانه باباشیخعلی نهایت ۱۱ 
مترمکعب  در ثانیه اســت در حالی که در فصل تابستان نیاز آبی ۴ میلیون 
جمعیت تحت پوشش طرح آبرســانی اصفهان بزرگ به  ۱۴.۵ مترمکعب 

در ثانیه نیز می رسد.
بازدید معاون برنامــه ریزی و اقتصادی وزیــر نیرو از پروژه 

بازسازی خطوط شبکه جمع آوری فاضالب 

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو در بازدید از پروژه بازسازی خطوط 
 CIPP اصلی و نیمه اصلی شبکه جمع آوری فاضالب شهر اصفهان به روش
گفت: برای اولین بار در کشور  پروژه اصالح و بازسازی خطوط اصلی شبکه 
فاضالب با اقطار بیش از ۱۴۰۰ میلی متر در حال اجراست  این در حالیست 
که عملیاتی شــدن این پروژه به لحاظ انتقال تکنولوژی  نوین ، به فعاالن 
صنعت آبفا  در کشور رویدادی بزرگ قلمداد می شود.دکتر محسن بختیار 
گفت: شواهد حاکی از آن است که اجرای این پروژه مشقت های خاص خود 
را دارد و نیز تجربه جدیدی در صنعت آب و فاضالب در کشــور محسوب 
 CIPP می شود پس باید  تجربه بازسازی شبکه  فرسوده فاضالب به روش

را به دیگر نقاط کشور انتقال داد .
وی، صنعت فاضالب را جزو صنایع نوین در کشور قلمداد کرد و ادامه داد: 
عمر زیادی ازاجرای صنعت فاضالب در کشــور نمی گذرد، بنابراین  باید  
بستر آموزش دانش وابسته به این صنعت  میان فعاالن در این بخش ایجاد 
شود که خوشبختانه با اجرایی شــدن پروژه بازسازی خطوط اصلی و نیمه 
اصلی شبکه جمع آوری فاضالب شــهر اصفهان به روش نوین  زمینه های 
انتقال دانش این تکنولوژی در کشور فراهم شد و در حال بومی سازی است.
معاون برنامه ریــزی و اقتصادی وزیر نیروگفت: احتمــال اینکه  در آینده 
نزدیک  شبکه فاضالب دیگر شهرها در کشــور به دلیل فرسودگی نیاز به 
بازسازی داشته باشند، می رود پس باید کارشناسان و متخصصین صنعت 
فاضالب در کشــور به خوبی با فرآیند  بازسازی شبکه جمع آوری فاضالب 

شهر اصفهان به روش های نوین آشنا شوند .
اجرای پروژه در اصفهان با توجه به تحریم ها قابل توجه است

وی، روند اجرای  این پروژه را با توجه به اعمال تحریم ها قابل توجه دانست  
و گفت: درحال حاضر وضع تحریم ها مشــکالتی  در روند  اجرای برخی از 
پروژه ها در کشور به وجود آورده است که در این میان پروژه بازسازی شبکه 
جمع آوری فاضالب شــهر اصفهان به روش نوین از این قاعده مســتثنی 
نیست. در ادامه این پروژه مدیر عامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان 
با اشاره به اهمیت بازسازی و نوسازی شــبکه فاضالب اصفهان اظهار کرد: 
طول شبکه فاضالب شــهر اصفهان حدود ۳ هزار و ۷۰۰ کیلومتر است که 
قدمت بیش از ۴۰ سال از عمر شبکه فاضالب اصفهان منجرشده که در حال 
حاضر حدود ۱۵۰۰ کیلومتر از طول این شبکه نیاز به بازسازی و نوسازی 
داشته باشد، این درحالی است که در حال حاضر باید بیش از ۲۶۰ کیلومتر  
از شبکه فرسوده فاضالب شــهر اصفهان مورد بازسازی و نوسازی به روش 
نوین  قرار گیرد؛ چرا که فرسودگی در بخشی از شبکه فاضالب اصفهان به 
حدی زیاد است که تنها از طریق نوســازی می توان آن قسمت از شبکه را 

وارد مدار بهره برداری قرار داد .
مهندس هاشــم امینی  به روش های بازســازی شــبکه فاضالب اشاره و 
تصریح کرد: هم اکنــون روش های متنوعــی در دنیا پیرامون نوســازی 
شبکه فاضالب در دنیا وجود دارد. شرکت آبفای استان اصفهان به منظور 
نوسازی شبکه فرســوده فاضالب شــهر اصفهان از روش CIPP استفاده 
کرد که یکی از روش های نوین بازســازی شــبکه فاضالب در دنیاســت.

وی افزود:هــم اکنون با همکاری شــرکت ژرف کار جــم  و بهره گیری از 
دانش کارشناســان  آلمانی،چینی ،ایرانی پروژه بازســازی شبکه فرسوده 

شــهر اصفهان با تکنولوژی روز دنیا اجرا شده اســت که تاکنون بخشی از 
شبکه فرسوده خیابان مشتاق اول ،مشتاق دوم ،میر،چمران،حمزه،الهور 
وکمــال اســماعیل بازســازی و اصــالح شــد.مدیرعامل شــرکت آب 
وفاضالب اســتان اصفهان گفت: اجرای این پروژه با روش CIPP رویداد 
موثــری در صنعت آب و فاضالب کشــور به شــمار می آید؛ چــرا که در 
آینده بسیاری از شــهرها در کشور با فرسودگی شــبکه فاضالب مواجهه 
 می شوند و از تجربه چگونگی  بازسازی شبکه فرســوده اصفهان بهره مند 

خواهند شد.

مرضیه محب رسول
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فرماندار تیران و کرون:
 اختالفات ادارات

 به محاکم قضائی نرود
فرمانــدار تیران وکــرون گفــت:  تیران
اختالفات ادارات به محاکم قضائی نرود و تنها با 
همدلی رفع یا در شــورای حــل اختالف بین  

دستگاهی بررسی شود.
 مجیــد حججــی، با اشــاره به وجــود بعضی 
اختالفــات در بین ادارات و نهادهــای اداری و 
خدماتی اظهار کرد: اختالفــات باید در فضای 
همدلی و همکاری در جهــت خدمت به مردم 

رفع شود.
وی افــزود: اختالفات ادارات نبایــد به محاکم 
قضائی برود و تنها با همدلی رفع  یا بر اســاس 
پیش بینی های قانونی در شورای حل اختالف 
بین دستگاهی بررسی شــود.فرماندار تیران و 
کرون با بیان اینکه نباید کوچک ترین اختالف  
کاری در محاکم قضائی مطرح شــود، تصریح  
کرد: ارتباط گیری، بررســی و مذاکره برای رفع 
اختالفات کفایت می کند و نباید مدیر دستگاهی 
در خصوص کوچک ترین موضوع اختالف مراتب 

را با طرح شکایت در دادگاه ها بررسی کند.
وی، بــا بیــان اینکه بایــد موانــع پیش روی 
سرمایه گذاری رفع شود، خاطرنشان  کرد: برای 
افزایش ســرمایه گذاری و ایجاد بستر مشارکت 
بخش خصوصی باید زمینه ها فراهم و شــرایط 
تسهیل شود تا اینکه در مسیر رشد اقتصاد و رفع 
نیازها موفق شــویم.حججی با اشاره به شرایط 
سخت و طوالنی پاسخ به اســتعالم های اداری 
خاطرنشان  کرد: برخی استعالم ها چندین ماه 
طول می کشــد تا یک دستگاه اســتانی پاسخ 
دهــد و چنین وضعیتــی مانع انجــام فعالیت 
ســرمایه گذاری و اجرای پروژه های خدماتی و 

عمرانی می شود.
وی، توقف بعضی پروژه های خدماتی و اجرایی 
شهرستان را به دلیل فرآیند طوالنی استعالم ها 
و بروکراسی اداری عنوان کرد و گفت: بر اساس 
شورای برنامه ریزی این شــرایط تسهیل شده 
است و باید ادارات حداکثر ظرف دو هفته پاسخ 
استعالمات را بدهند وگرنه جواب استعالم مثبت 
تلقی خواهد شــد.فرماندار تیران وکرون با بیان 
اینکه فعالیت اقتصادی مدیران ادارات شهرستان 
در محل کار ممنوع اســت، یادآور شــد: برخی 
کارمندان شغل دومی در کنار کار خود دارند که 
این موضوع مانع خدمت به مردم می شود. افراد 
باید دغدغه یک مشغله را داشته باشند تا بتوانند 

به بهترین شکل در هر کاری ظاهر شوند.

سومین جشنواره شهر برفی 
افوس برگزار می شود

شــهردار افــوس از برگــزاری  افوس
جشنواره شهر برفی این شهر با حضور هنرمندان 

و مجسمه سازان برگزیده کشوری خبرداد.
روح ا...بابایی با بیان اینکه سومین جشنواره ملی 
شهر برفی به میزبانی اســتان اصفهان در شهر 
افوس برگزار می شــود، اظهار کرد: بزرگ ترین 
برف آورد کشــوری ۲۵ و ۲۶ بهمن ماه در شهر 
برفی افوس با میزبانی از هنرمندان و مجســمه 

سازان برگزیده کشوری برگزار خواهد شد.
وی، با اشاره به ارتفاع ۷۰ ســانتی متر برف در 
سطح شــهر و ارتفاع ۱.۵ متری برف در پیست 
اسکی و ارتفاعات افزود: جشــنواره شهر برفی 
با هدف ایجاد روحیه نشــاط و امیــد در میان 
مردم به خصوص قشر جوان و به شکرانه بارش 
خوب برف برگزار می شود.رییس هیئت اسکی 
شهرستان بویین میاندشت با اشاره به برگزاری 
این جشنواره در پیست اسکی منطقه گردشگری 
افــوس گفت: هنرمندان، مجســمه ســازان و 
عالقه مندان طی دو روز به ســاخت سازه های 
برفی پرداخته و در روز پایانی از سازه های برتر 
تجلیل می شود. وی با اشاره به تسهیل شرایط 
برای حضور عالقه مندان خاطرنشــان کرد: در 
دوره گذشته این جشــنواره ۵۰ هزار گردشگر 
از شهر برفی افوس و جشنواره سازه های برفی 
بازدید کردند و با توجه به این اســتقبال امسال 
نیز برنامه ریزی برای حضور یکصد هزار گردشگر 

پیش بینی شده است.

اخبار

برچسبموادمخدرازجویآبادپاکمیشود

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

شهید »علیرضا نادعلی« در 
دهاقان به خاک سپرده شد

پیکر پاک و مطهر سرباز اسالم  دهاقان
شــهید علیرضا نادعلی که بر اثر انفجار مین بر 
جای مانده از دوران جنگ تحمیلی به شهادت 
رسید، روی دســتان مردم شهید پرور دهاقان 
تشییع و در گلزار شــهدای این شهر به خاک 
سپرده شد.سرباز علیرضا نادعلی، دوشنبه ۲4 
دی هنگام پاســداری از نقــاط صفر مرزی در 
منطقه خان لیلی قصر شیرین بر اثر برخورد با 
مین بــه جامانده از دوران جنــگ تحمیلی به 
درجه رفیع شهادت نائل آمد.ســرباز علیرضا 
نادعلی، جوان دهاقانی در منطقه عملیاتی قصر 
شــیرین، مرز خســروی درحالی که مشغول 
گذرانــدن دوران خدمت به نظــام جمهوری 
اســالمی ایران و دفاع از خاک و وطن خویش 
بود، بر اثر حادثه ای به مقام رفیع شهادت نائل 

آمد.

کاهش محسوس دمای 
اردستان در هفته جاری

کارشــناس مســئول اداره  اردستان
هواشناسی اردستان از کاهش دما در اوایل هفته 
جاری در منطقه خبر داد و گفت:  شــهروندان 
هوایی سرد همراه با یخبندان را تجربه می کنند.

داود صداقت، اظهار کــرد: مجموع بارش هایی 
که در ســال زراعی از ابتــدای مهرماه تاکنون 
در منطقه انجام شــده 3۱ میلی متر است که 
نسبت به بلند مدت ۱۰ میلی متر کمبود بارش 
داریم. این در حالی است میانگین بارش نرمال 
کل سال زراعی یک منطقه باید ۱۲۰ میلی متر 
باشد.وی اضافه کرد: بارش های امسال در منطقه 
اردســتان تاکنون نســبت به دو سال گذشته 

افزایش چشمگیری داشته است.
کارشناس مســئول اداره هواشناسی اردستان 
گفت: با ورود ســامانه بارشــی  کــه از دریای 
مدیترانه شروع شــده و به دلیل ریزش هوای 
سرد که از ابرهای شمالی، این سامانه را همراهی 
می کرد اغلب بارش های آن در نقاط سردسیر 
برف و نقاط گرمسیر مانند اردستان به صورت 
باران بوده اســت.صداقت، با اشاره به تاثیر این 
سامانه روی اردستان گفت: در ابتدا این سامانه 
همراه با تندباد با سرعت ۱۱۰ کیلومتر بر ساعت 
بود.   کارشــناس مســئول اداره هواشناســی 
اردســتان دلیل کاهش دمــا در ابتدای هفته 
جاری را ریزش هوای ســرد عنــوان کرد که از 
قطب شمال وارد کشور می شود و افزود: سرما 
تا روزهای دوشــنبه و سه شــنبه هفته جاری 

میهمان مردم خواهد بود.

فریدونشهر در کوالک زمستان
وزش بــاد شــدید در  فریدونشهر
فریدونشهر موجب گرفتار شدن ۱3۰ خودرو از 
گردشــگران و مســافران در فریدونشهر شد. 
هواشناســی برای روزهای آتــی یخبندان و 
کاهش ۱۵ درجه ای دما را همراه با آســمانی 

صاف برای فریدونشهر پیش بینی کرده است.
موج بارشی که ازچهارشنبه گذشته آب و هوای 
فریدونشهر را تحت تاثیر خود قرار داده است، 
موجــب وزش بادهای شــدید و کوالک برف 
در فریدونشــهر شــد.رییس اداره هواشناسی 
فریدونشــهر از وزش بادهایی با ســرعت ۹۰ 
کیلومتر در ساعت خبر داد و گفت: این سامانه 
بارشــی رفته رفته در حال ترک منطقه است 
و مردم باید آماده کاهــش ۱۵ درجه ای دما و 
یخبندان معابر باشند.رحمت اله اصالنی افزود: 
اوج یخبندان امروز خواهد بود و این وضعیت تا 
روز دوشنبه ادامه دارد. باد شدیداخیرموجب 
وارد آمــدن خســاراتی جزئــی به منــازل و 

ساختمان های شهری شد.

اردستان، با کمبود پرستار 
روبه رو است

مسئول پرستاری بیمارستان  اردستان
شهید بهشتی اردستان با بیان اینکه بیمارستان 
اردستان در حال حاضر کادر کمک پرستاری 
نــدارد، گفــت: مجموعــا بخش پرســتاری 
بیمارستان شهید بهشتی اردستان نیازمند 3۲ 
پرســتار اســت.محمود ترکیان اظهــار کرد: 
شاخص کل پرستاری به کل تخت موجود در 
وزارت بهداشت و درمان ۱/۵ پرستار است ولی 
این شــاخص در بیمارستان شــهید بهشتی 
اردستان ۹4 صدم، یعنی کمتر از یک است.  در 
واقع  به ازای هر تخت در بیمارســتان کمتر از 
یک پرستار وجود دارد و تا شاخص استاندارد 
بســیار فاصلــه داریم. مســئول پرســتاری 
بیمارستان شهید بهشتی اردستان اضافه کرد: 
 با ایــن حال شــاخص رضایــت بیمــاران  از

 خدمات پرستاری در ســال جاری 88 درصد 
بوده است. 

فرماندار خمینی شهر گفت:  خمینی شهر
مســئوالن ادارات این شهرســتان باید مصوبات 
حاصل از جلسات و بازدیدها را پیگیری کنند که 
متاسفانه این امر مهم محقق نمی شود؛ به همین 
دلیــل از وضعیــت موجــود در بین مســئوالن 

خمینی شهری ناراضی هستیم.
محمــود مســلم زاده، در گردهمایی و نشســت 
هم اندیشی شوراهای اســالمی شهر و روستا این 
شهرســتان اظهار کرد:تمام تالش خود را به کار 
گرفته ایم تا در صحن شورا در مورد مسائل شهری 
بررســی های تخصصی و مفید انجام شود.وی با 
تاکید به اینکه مســئوالن دســتگاه های اجرایی 
و خدماتی شهرستان باید شــنونده خوبی برای 
مشکالت مردم باشند، ادامه داد: امروزه مشکالت 
بســیاری در حوزه های اقتصادی و معیشــتی به 
دلیل شــرایط موجود در کشــور و منطقه برای 
مردم به وجود آمده که شــنونده بودن و مردمی 
بودن مسئوالن شیرینی خاصی برای مردم دارد.

مسلم زاده اضافه کرد: باید مسئوالن شفاف و بدون 
ابهام، عملکرد و وضعیت مالی و بودجه ای سازمان 
را برای مردم به وضوح منتشر کنند.وی خاطرنشان 
کرد: با توجه به اینکه مسئوالن عالی رتبه کشوری 
و استانی در شهرســتان حضور می یابند، مدیران 
دستگاه ها باید بدانند چه نیازهایی وجود دارد و در 

این بازدید این مطالبات بازگو و اخذ شود.

فرماندار خمینی شــهر با بیان اینکه مســئوالن 
ادارات باید مصوبــات حاصل از این جلســات و 
بازدیدها را پیگیری مستمر داشته باشند، تاکید 
کرد: مسئوالن خمینی شــهری پیگیر مصوبات 
نیستند و از این وضعیت اصال رضایت نداریم و در 

این زمینه هیچ تعارفی با کسی نخواهیم داشت.
وی عنوان کرد: مســئوالن بهتر اســت به جای 
بزرگنمایی اســم و رســم مدیران شهرستان، در 
خصوص پیگیری و اجرای طرح هــا و پروژه ها و 
به اســم خدمتگزاری و انجام وظیفه برای مردم 
فعالیت کنند.مسلم زاده با اشاره به آسفالت معابر 
گفت: برای ســهمیه اختصاصی قیر و آســفالت، 
محالت هدف گذاری  شده و برای راه ها و محورهای 
شهرستان خمینی شــهر اعتبارات ملی اخذ شده 
است که شهرداری ها باید مجدانه این مصوبات را 
پیگیری کرده تا بتوانند سهمیه اختصاص یافته را 

دریافت کنند.

نارضایتی فرماندار خمینی شهر از کم کاری مسئوالن؛

به جای بزرگنمایی اسم و رسم، کار کنید
فرمانده نیروی انتظامی استان  خمینی شهر
اصفهان با بیان اینکه اهالی جــوی آباد نباید اجازه 
دهند که خرید و فروش مواد مخــدر در این محله 
انجام شــود، گفت: در محله جوی آباد شهرســتان 
خمینی شهر آمادگی کامل برای ورود به پاک سازی 
مواد مخدر را داریم که در این راستا نیازمند حمایت 
مردم هستیم.سردار مهدی معصوم بیگی در جمع 
مردم محله جوی آباد خمینی شــهر اظهار کرد: با 
شــناختی که نســبت به این منطقه پیدا کرده ایم، 
نگرانی مردم جوی آباد از مواد مخدر بجاست و برای 
پاک سازی این محله از هیچ تالشی دریغ نخواهیم 
کرد.وی افزود: محله جوی آباد خمینی شهر برچسب 
مواد مخدر و کارتن خواب به خــود گرفته که برای 
حذف این برچســب ها نیاز به کمک مردم داریم و 
همه ظرفیت نیروی انتظامی استان اصفهان را برای 
حذف این برچسب ها به کار می گیریم، با متخلفان 
برخورد و آن ها را دستگیر کرده و شجاعانه در حوزه 
وظایف پلیس اقدام می کنیم.وی با اشــاره به اینکه 
3۵۰۰ شــهید نیروی انتظامــی در راه مبــارزه با 
سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر به شهادت 
رسیدند، تصریح کرد: در سال جاری بیش از ۲8 تن 
مواد مخدر توســط نیروی انتظامی استان اصفهان 
کشف و شناسایی شده که در گذشته پلیس استان 

این رقم بی سابقه است.
معصوم بیگی خاطرنشان کرد: بیش از ۱8 هزار نفر 

در حوزه خرید و فروش مواد مخدر دســتگیر، بیش 
از ۷۰۰ خــودرو در این مورد توقیــف، حدود ۱4۵ 
باند مواد مخدر در اســتان اصفهان منهدم و حدود 
۲۵۰۰ طرح پاک ســازی در محالت مختلف استان 

اجرا شده است.
وی اضافــه کــرد: در محله جوی آباد شهرســتان 
خمینی شــهر آمادگی کامل برای پاک سازی محله 
را از مواد مخدر داریم، البتــه باید برانگیختگی عام 
اجرا شود و اهالی جوی آباد اجازه ندهند که خرید و 
فروش مواد مخدر در این محله صورت گیرد و پلیس 
نیز با مستقر کردن شــبانه روزی نیروهای خود در 

برابر این اقدام می ایستد.
فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: 
هر اقدامی که مردمی باشــد جــواب می دهد و اگر 
مردم جوی آباد در کنار پلیس به مبارزه با مواد مخدر 
کمک کنند به زودی این معضل و برچسب بدنامی از 

این محله پاک می شود.

فرمانده نیروی انتظامی استان:

برچسب مواد مخدر از جوی آباد پاک می شود

شنیده ها

از این همــه زیبایی های طبیعت،  کاشان
عقل ها حیران می شــود. حرف هــای ناگفته ای در 
ژرفای جان مان باقی می ماند و تنها زبان به ستایش 
معبود می چرخد. در هر فصلی که قصد سفر به این 
مکان را کردید لذت بی وصف آن را فراموش نخواهید 
کرد. فصل زیبای شکوفه های خندان باغ های میوه در 
بهار، درختچه ها و درختان ســر به فلک کشــیده 
سرسبز و گل ها و گیاهان وحشــی و داشتن هوای 
خنک و دلپذیر تابستان و طبیعت رنگارنگ پاییز و 
چشم انداز ارتفاعات پر از برف و ورزش مفرح اسکی 

در زمستان تنها گوشه ای از زیبایی های آن است.
جاده میمه، کاشان را از دســت ندهید، این مسیر 
شاهکار طبیعت است. به هر طرف نگاه کنید زیبایی 
خاصــی دارد، دانه های شیشــه که بر دشــت ها و 
کوه هایش نشســته برای ثبت یک روز خاطره انگیز 
در آلبوم عکس تان شــما را وادار به توقف می کند، 
اما زمان به ســرعت می گذرد باید رفت تا به هدف 
رسید از اینجا مسیر جوشقان قالی، کامو و قهرود را 
در پیش بگیرید. »جوشقان قالی« نخستین ایستگاه 

این سفر است.
جوشقان

حریر صورتی رنگ در دامان طبیعتش آوازه گنجینه 
گل و گالبش را در آفاق گسترده، فضای روح بخشی 
خردادماه، جوشقان را فرا می گیرد و اوج برداشت گل 

محمدی را می توانید به تماشا بنشینید.
البته شهرتش تنها به این فضای دالویز گلزار نیست، 
زیبایی در تارهای قالی و ترنــج آن نیز وصف ناپذیر 
است، وجود کارگاه های قالی بافی در هر خانه و وجود 
قالی باف هایی زحمتکش و باتجربه در این خطه به 
خصوص در سال های دور باعث صادرات قالی های 
خوش نقش این شهر به بزرگ ترین کشورهای جهان 
شده تا جایی که در زمان صفویان نام جوشقان قالی 
به عنوان یکی از سه مرکز قالی بافی در جهان شناخته 
می شد، اما در کنار این همه لطافت، سختی وجود 
معادن بزرگ و متعدد سنگ در جوشقان قالی این 

شهر را قطب صنعتی کاشان کرده که میدان آزادی و 
در واقع مصالح برج آزادی تهران مهم ترین دستاورد 
معادن سنگ این شــهر و افتخار مردم آن است.دو 
کوشــک، یکی در شــمال و دیگری در جنوب این 
شهر جای دارد که به کوشکان و یا به نقل امروزی ها 

جوشقان گفته می شود.
این شهر دو امامزاده  دیدنی دارد؛ »قاسم و محمد« و 
دو قلعه دارد که تنها می شود نمای بیرونی آن را دید؛ 
»قلعه دز« در پایین دست و »برج حسن تعریفی« از 
آثار دوره قاجار، بر باالی بلندی.از بزرگان این شهر، 
عارف عصر صفوی »میرعالءالدین جوشقانی« است 
که بنای آرامگاهی او در روبه روی امامزاده قاســم و 
محمد جای گرفته است، البته همه داستان به اینجا 
ختم نمی شود، تجربه قدم زدن در خیابان ها و کوچه 
پس کوچه های قدیمی و زیبا را از دســت ندهید، 
دیدن خانه همایونی و گورستان این منطقه هم خالی 
از لطف نیست.جالب اینجاست که هنوز بخار از حمام 
قدیمی جوشقان بلند می شود و اگر می خواهید در 
سرسرایی نوستالوژی، خود را بشویید، سراغش را از 

مردم همان حوالی بگیرید.
کامو

وقتی به کامو می رسید، می توانید از اولین ورودی 
وارد شوید از این مسیر اول بنای امامزاده »محمد و 
عبدا...« را می بینید. مسجد جامع کامو نیز در ادامه 
همین مسیر است. کوه های کرکس، کامو را در آغوش 
کشیده و آب و هوای دلپذیر به آن بخشیده که جان 
دوباره ای در کالبد روح آدمی می دمد، اینجا بلندترین 

نقطه جغرافیایی استان است.
اگر به این منطقه ســفر کنید با یک نشــان دو تیر 
زده اید، هم به منطقــه کویری ســفر کرده اید و از 
شب های کویر، شتر سواری و سافاری لذت خواهید 
برد هم می توانید در منطقه ییالق و سردسیر از برف 
بازی و اسکی لذت ببرید، شاید باورش سخت باشد 
وجود منطقه ای ییالق در دل کویر.اینجا زیبایی ها 
کم نیست؛ رودخانه، چشــمه ها و قنات های پر آب 
کامو، خنکای همیشــگی اش در ماه های گرم سال 
و سردی دوســت داشــتنی اش در ماه های سرد، 
همچنین رایحه گل های وحشــی در طبیعت بکر 
و زیبای آن و مرغوب ترین عرقیات گیاهی )به ویژه 

گالب( منطقه ای بکر را برای تان رقم زده است.
هوای خوب کامــو، بوته های گل محمــدی را هم 
مجذوب خود کرده اســت و تا ۶۰ روز ســرافراز بر 
درختان استوارند. دشت های کامو هم از چراگاه های 
خوب ناحیه مرکزی ایران اســت. حال که تا اینجا 
پیش آمده اید انگور و کشمش معروف آن را از دست 

ندهید.
خیابان و کوچه های شهید رحمتی، خیابان شهید 
آوینی و شهید بهشتی، اصلی ترین گذرهایی است 
که شــما را در کامو هدایت می کند؛ بــه ویژه اگر 
بخواهید از راه باغ ها و مزارع، خود را به منطقه نمونه 
گردشگری سرچشمه کامو برسانید و از طبیعت لذت 
ببرید، باید خیابان شهید بهشتی را دنبال کنید. البته 
اگر قصد اطراق دارید،  دیدن خانه و برج میرزاحسن 

خان را نیز در حوالی رودخانه، فراموش نکنید.
قهرود

پس از کامو به قهرود می رســید. برخالف کاشــان 
که هوایی گرم و کویری دارد آب و هوای این روستا 
بسیار خنک و مطبوع است، بند )سد تاریخی( قهرود 

در ۱۲ کیلومتری جنوب شــرقی آن و در میان دره 
عمیقی که دو رشــته کوهســار را به فاصله  کمی از 
یکدیگر جدا می کند، با سنگ و ساروج ساخته شده 
اســت. شــاه صفی صفوی در محل ورودی آب این 
سد که در اطراف شهر کاشــان است باغ شاه جدید 

با بناهای چنــدی برپا کرد که بــه محوطه »صفی 
آباد« نامیده شد. در اواسط قرن گذشته، رفته رفته 
خرابی هایی در سد پیدا شــده بود که البته در دوره 
محمدشاه قاجار مرمت شد. دیدن این بند تاریخی که 
از دوره صفوی به یادگار مانده است را از دست ندهید 
و ســراغ جاده منتهی به آن را از مردم همان حوالی 
بگیرید.در کنار طبیعت زیبای قهرود و بند تاریخی 
آن منطقه، مسجد کله )دوره صفوی(، مسجد علی 
)دوره قاجار(، حمــام، تعزیه خانه و گورســتان از 

دیدنی های این روستاست.
جاوینان

روستای قهرود را که پشت سر می گذارید به روستای 
کوچک جاوینان می رسید. مسجد جامع جاوینان 
)دوره قاجار( و طبیعت این روستا شما را برای ادامه 

دادن راه بدرقه خواهد کرد.

زیباییهای»جوشقان«تا»جاوینان«
 لذت تفریح در یک جاده؛

فرماندار گلپایگان گفت: مهم ترین مشکل صنعت شهرستان در حال 
حاضر مطالبه 4۰ میلیارد تومانی قطعه ســازان است که از مگاموتور 
طلب دارند و  بایــد حداقل ظرف یــک هفته ۵۰ درصــد مطالبات 
قطعه سازان پرداخت شود.حســین یارمحمدیان، در جلسه بررسی 
مشکالت صنعتگران اظهار کرد: ۶ نامه از مشکالت شهرستان به وزیر 

دادیم که دستور رسیدگی دادند و انتظار داریم اجرا شود.
وی گفت: گلپایگان یکی از شهرهایی است که در زمینه علمی، صنعتی 

کشاورزی وضعیت خوبی دارد و دارای ۶ دانشگاه فعال است.

فرماندار گلپایگان با بیان این که این شهرستان ۱34 واحد صنعتی و ۱4 
معدن فعال دارد که زمینه اشتغال شش هزار و ۲۰۰ نفر را فراهم کرده 
است، افزود: در صنعت خودرو دو هزار و ۵۰۰ نفر مشغول  بوده و تعداد 

۱8 هزار و ۵۰۰ نفر جزو بیمه شدگان صنعت در شهرستان هستند.
یارمحمدیان همچنین اشــاره کرد که صنایع بهران موتور جلوبندی 
خودرو مانند اکسل جلو و عقب، پیستون و ...را تولید می کند که سندی 

برای امکان تولید کامل موتور در شهرستان است.
وی با اشاره به این که مهم ترین مشکل شهرستان در حال حاضر مطالبه 
4۰ میلیارد تومانی قطعه سازان است که از »مگاموتور« طلب دارند، 
افزود: این شرکت مدعی است سایپا و ایران خودرو طلب ها را پرداخت 

نکردند و این دو شرکت نیز می توانند سفارشات خود را مستقیم ارائه 
دهند. باید حداقل ظرف یک هفته ۵۰ درصد مطالبات قطعه ســازان 
پرداخت شود.در همین زمینه علی بختیار، نماینده گلپایگان وخوانسار 
هم از طلب ۵۰ میلیارد تومانی قطعه ســازان شهرستان گلپایگان از 
شــرکت های خودرو ســازی خبر داده و گفته که کمر قطعه سازان 

گلپایگان شکسته است. 
علی بختیارگفت: طلبی که امروز قطعه ســازان دارند به ۵۰ میلیارد 
تومان رسیده است و به دلیل پرداخت نکردن این مطالبات کمر قطعه 
سازها شکســته و ناخواســته مجبورند تعدیل نیرو داشته باشند. لذا 

خواهش ما این است که هرچه زودتر این مطالبات پرداخت شود. 

فرماندار گلپایگان:
مهم ترین مشکل قطعه سازان گلپایگان، مطالبه ۴۰ میلیارد تومانی است

پریسا سعادت
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۸۰ خودروی دارای تخلف حادثه ساز توقیف شد

پیشنهاد سردبیر:

ناجا

اخبار

 واکنش مدیر کل اوقاف استان
 به ادعای افزایش امامزاده ها:

 همان 718 تاست،
 چیزی اضافه نشده است

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان 
ســند دریافتی و قرارداد کارش را منتشر کرد 
و نســبت به یک ادعــا در خصــوص افزایش 
امامزاده ها واکنــش نشــان داد. وی در مورد 
جنجال اخیر بر ســر صحبت های او در مورد 
شجره نامه امامزاده ها گفت: وقتی به امامزاده 
می رویم، برای عبادت و تقرب الهی اســت اما 
منتشرشــده که گفته ایم دنبال شــجره نامه 
نباشــید اما بقیه مطلــب را نگفته اند که اصل 
مطلب چه بوده اســت؛ ما به دنبال این بودیم 
که شجره نامه ها تهیه شــود که خیلی از آن ها 
هم تهیه  شده و سیاســت سختگیرانه سازمان 
اوقاف در این زمینه را به جد دنبال می کنیم. 
صادقی افزود: 718 امامــزاده، مقبره و آرامگاه 
امامزاده در استان داریم که همیشه هم همین 
تعداد را گفته ایم و چیزی اضافه نشده است. وی 
در مورد حقوق دریافتی خود نیز گفت: حقوق 
ما مشخص اســت. بیش از ده ســال است در 
اوقاف فعالیت دارم، امــا خودم هنوز قراردادی 
فعالیت دارم؛ در این مدت بســیاری از جوانان 
 رسمی شــده اند اما خودم هر ســال قرارداد

 امضا می کنم.  وی در مورد عملکرد اقتصادی 
اوقاف نیز گفت: معتقدم نه تنها این امامزاده ها 
مکان هــای زیارتــی و گردشــگری مذهبی 
هســتند، بلکه در کنار آن ها می توان اقتصاد را 
رونق بخشید، شــغل ایجاد کرد و هم کارهای 
کشــاورزی انجام داد؛ مخصوصا بــا توجه به 
وضعیت خاص امروز کشور، می توانیم به اقتصاد 

کشور کمک کنیم.

رییس دانشگاه اصفهان:
کپی برداری در پایان نامه ها در 
دانشگاه اصفهان بسیار کم است

رییس دانشــگاه اصفهان کاهش با بیان اینکه 
خوشــبختانه شــانس کپی بــرداری در پایان 
نامه ها در دانشــگاه اصفهان بسیار پایین است، 
خاطرنشان کرد: با اشراف و تسلط علمی اساتید 
دانشگاه اصفهان در حیطه تحقیقات از یک سو و 
توجه و مراقبت در این حوزه، شاهد کپی برداری 
دانشجویان دیگر مراکز از پایان نامه های دانشگاه 

اصفهان هستیم.
 طالبی با بیان اینکه پایان نامه ها در دانشــگاه 
اصفهــان در دو مرحله مورد بازرســی قرار می 
گیرند، تصریح کرد: تمام پایان نامه های دانشگاه 
اصفهان در زمان پیشــنهاد پایــان نامه و حین 
ارائه رساله از سامانه های مشابهت یاب از طریق 
قراردادی که با ایرانداک وجود دارد، بررســی 
می شــوند و با داوری های متعدد شانس تکرار 
پایان نامه کاهش می یابد.وی اضافه کرد:کمیته 
رســیدگی به تخلفات پژوهشــی در معاونت 
پژوهشی دانشگاه اصفهان تشکیل و گزارش ها 
و شــکایات مبنی بر تخلف رسیدگی می شود و 
در صورت احرازتخلف، در وهله نخست، مدرک 
دانشجو پس گرفته می شود و عضو هیئت علمی 
به عنوان اســتاد راهنما چنــد دوره از گرفتن 
دانشجوی تحصیالت تکمیلی محروم و به کمیته 
انظباطی معرفی می شــود.طالبی تاکید کرد: 
معتقدیم در صورت آشنایی استاد و دانشجویان 

با تخلفات علمی، این عمل کاهش می یابد. 

مصرف پالستیک در مدارس 
اصفهان به صفر می رسد

معاون پژوهش برنامه ریزی و نیروی انســانی 
اداره کل آموزش و پــرورش اصفهان گفت: در 
راستای ایجاد طرح مدارس جامع محیط زیست 
به عنوان عامل مهم در ارتقای محیط زیســت 
طرح مدرسه بدون پالستیک با هدف به حداقل 
رساندن مصرف پالستیک در آموزش و پرورش 
اجرایی می شود.غالمحسن سخایی گفت: این 
نکته حائز اهمیت اســت که توسعه فرهنگی 
نسبت به توسعه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی 
از وسعت بیشــتری برخوردار است به طوری 
جامعه شناســان معتقدند پویایی در فرهنگ 
جامعه منجر به پیشرفت و توسعه در همه زمینه 
ها می شــود. وی یادآور شد: اصوال برای ایجاد 
توسعه فرهنگی ســه رویکرد را مطرح کردند، 
رویکــرد مبتنی بر قانون که بــه موجب آن به 
وسیله مقررات و استاندارد ها جامعه را وادار به 
انجام نوع خاصی از رفتار یا پرهیز از آن می کند.

وی  با تاکید به اینکه آموزش محیط زیســت 
به منظور ایجاد فرهنگ عمیق اســت، افزود: 
باید تربیت افرادی که نسبت به محیط زیست 
احســاس مســئولیت دارنــد و دارای دانش، 
نگرش، انگیزه، تعهــد و مهارت های الزم برای 
فعالیت های مختلف هســتند در جهت ایجاد 
محیط زیست سالم و پاک و تعهد به نگهداری 
از آن برای نسل های آینده در دستور کار قرار 

گیرد.

فرمانده انتظامی استان:
طرح مبارزه با مواد فروش ها در 

اصفهان اجرا می شود
فرمانده انتظامی استان از آماده شدن طرح جامع 
مبارزه با خرید و فروش مــواد مخدر در محالت، 
نقاط آلــوده و کانون های جرم خبــرداد و گفت: 
با اجرای این طــرح دغدغه مــردم در این حوزه 
به حداقل ممکن خواهد رســید. ســردار مهدی 
معصوم بیگی اظهار داشــت: پس از کامل شدن 
این طرح مردم این نقاط شاهد حضور پررنگ تر و 
متفاوت تر از گذشته نیروی انتظامی خواهند بود 
و ان شــاءا... با همکاری مردم و مسئوالن دستگاه 
ها می توانیــم دغدغه های مردم ســاکن در این 
مناطق را به حداقل ممکن برسانیم.سردار معصوم 
بیگی، بخش دیگری از طرح مذکور را آگاه سازی 
عمومی نسبت به پیامدهای مواد مخدر با استفاده 
از ظرفیت کارشناسان مشاوره و مددکاری برشمرد 
و گفت: در این خصوص پلیس استان آمادگی دارد 
تا مشاوران خود را به این مناطق اعزام کند تا آسیب 
های مواد مخدر و پیامدهای مصــرف آن را برای 

مردم تشریح کنند .

رییس پلیس راهور استان:
8۰ خودروی دارای تخلف 

حادثه ساز توقیف شد
رییس پلیس راهور استان اصفهان از توقیف بیش از 
8۰ خودروی حادثه ساز در استان اصفهان خبر داد. 
سرهنگ رضا رضایی با اشاره به اینکه پلیس راهور 
در سطح شهر اصفهان نسبت به کنترل نامحسوس 
رانندگان متخلف اقدام می کند، اظهار کرد: برابر 
با قانون رســیدگی به تخلفات، چنانچه راننده ای 
مرتکب دو تخلف حادثه ساز همزمان شود عالوه بر 
اعمال قانون،  وسیله وی برای مدت 7۲ ساعت در 
توقیف پلیس باقی خواهد ماند .وی افزود: با توجه به 
هماهنگی به عمل آمده با مقام  قضائی 8۰ خودروی 
دارای یک تخلف حادثه ساز هم مورد اعمال قانون و 
توقیف پلیس قرار گرفته اند.سرهنگ رضایی ادامه 
داد: متاسفانه تعدادی راننده قانون گریز و خاطی 
با انجام حرکات حادثه ساز درسطح معابر به ویژه 
معابر بزرگراهی باعث ایجاد خطر و ناامنی ترافیکی 
شــده اند که امروز پلیس توانسته با بهره گیری از 
تیم های ویژه ضربت و نامحســوس و همچنین از 
طریق دوربین های نظارتی نســبت به شناسایی، 

توقیف و برخورد با  این نوع وسایل اقدام کند.

رییس پلیس فتای استان:
فروش اقساطی لپ تاپ 

کالهبرداری بود 
رییس پلیس فتای استان از شناسایي و دستگیري 
فردي که با درج آگهي جعلي فروش اقساطي لپ تاپ 
در شبکه اجتماعي تلگرام، اقدام به کالهبرداري از 
کاربران مي کرد، خبر داد. سرهنگ »سید مصطفي 
مرتضوي« اظهار داشت: در پی دریافت شکوایه ای 
مبنی بر کالهبرداري اینترنتي از طریق آگهي جعلي 
فروش اقســاطي لپ تاپ، موضوع ضمن تشکیل 
پرونده به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان این 
پلیس قرار گرفت.وی افزود: شاکي عنوان داشت در 
شبکه اجتماعي تلگرام اقدام به خرید یک دستگاه 
لپ تاپ با شرایط اقســاطي مي کند که پس از واریز 
پیش پرداخت به حساب فروشنده، وي پاسخگوي 
تلفن همراه خود نبود، نهایتا با اقدامات تخصصی و 
شیوه و شــگرد هاي خاص پلیسي ، متهم به هویت 
معلوم در یکي از استان هاي همجوار شناسایي و با 

اخذ نیابت قضائی دستگیر شد.

بارش شدید برف دراکثر 
محورهای ارتباطی اصفهان

رییس پلیس راه استان از بارش شدید برف و باران 
در اکثر محورهای مواصالتــی اصفهان و لغزندگی 
کلیه محورها خبر داد.سرهنگ حسین پورقیصری  
اظهار داشت: در اکثر نقاط استان اصفهان رحمت 
الهی در حال بارش اســت که امیدواریم رانندگان 
محترم توصیه های پلیس را رعایت و ســفری بی 
خطر داشته باشند.رییس پلیس راه استان افزود: در 
محورهای »داران-الیگودرز«، »فریدونشهر-پشت 
کوه«، »سمیرم-شــهرضا«، »سمیرم-یاسوج« و 
»گلپایگان- خمین« با بارش ســنگین برف مواجه 
بودیم، رانندگانی که قصد تــردد از این محورها را 
دارند حتما باید زنجیر چرخ همراه داشته باشند و 
پلیس از تردد خودروهای فاقد زنجیر چرخ جلوگیری 
می کند.این مقام انتظامی با اشاره به بارش باران و 
وزش شــدید باد در دیگر محورهای مواصالتی این 
استان، بیان داشت: در این مواقع با سرعت مطمئنه 
رانندگی کنید و از عجله، شــتاب و تغییر ناگهانی 

مسیر بپرهیزید .

معاون فنی اداره کل نوسازی و بهسازی مدارس 
استان اصفهان با بیان اینکه سرعت حوادث بسیار 
بیشتر از سرعت نوسازی و بهسازی مدارس است، 
گفت: کمبود میزان اعتبارات و شــرایط موجود 
اقتصادی سرعت پیشرفت عملیاتی شدن طرح ها 

را می گیرد.
مجید نســیمی با بیان اینکه اجرای سند تحول 
بنیادین آموزش  و پرورش و تغییر نظام آموزشی 
منجر به کمبود بیشــتر فضای فیزیکی آموزشی 
در مدارس کشور شــد، اظهار کرد: بر این اساس 
در اســتان اصفهان نیز همانند همه استان های 
کشور با کمبود فضا مواجه شــدیم که نسبت آن 
در کالن شــهر اصفهان و شــهرهای شاهین شهر 
و فوالدشــهر بیش از دیگر نقاط اســتان گزارش 

شده است.
معاون فنی اداره کل نوســازی مدارس اســتان 
اصفهان ادامه داد: با رویکرد صرفه جویی در مصرف 
انرژی، ساختمان مدارس به گونه ای ساخته شده 
که به طور مثال با کمترین تابش نور خورشــید 

بیشترین روشنایی را در محیط داشته باشیم. وی 
با بیان اینکه طرح مدارســبز  از سه سال گذشته 
تا کنون در استان اصفهان آغاز شده است گفت: 
ساخت مدارس سبز را شروع کرده ایم نه به صرف 
اینکه یک یا تعدادی مدارس سبز در استان داشته 
باشــیم، بلکه با این هدف که تمام مدارس استان 
را از نظر مصرف انرژی به ســمت بهینه ســازی 

سوق دهیم.

معاون اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان:

سرعت حوادث از سرعت نوسازی مدارس بیشتر است
عضو هیئت مدیره کانون وکالی اصفهان گفت: اسناد 
باالدســتی ما همان قانون اساسی اســت؛ اما تعدد 
نهادهای قانون گذار و تکثر آنهــا باعث تورم قوانین 
شده است.محسن قائم فرد اظهار کرد: به طور کلی 
اساسا هیچ تورم قانونی مثبت نیست و اگر ما قوانین 
زیادی داشته باشیم که مفید باشــند دیگر به آنها 
متورم نمی گوییم و اگر همه آنها مفید باشــند پس 
اطالق تورم به آنها غلط است.وی با اشاره به استفاده 
این کلمه در حالت غیرمتعارف و غیرمطلوب افزود: 
تورم قوانین جزایی پیامد منفی دارد؛ اما در قوانینی 
که مبانی شرعی دارند در کم و زیاد بودن شان هیچ 
بحثی نیست و نمی توان آنها را متورم دانست.عضو 
هیئت مدیره کانون وکالی اصفهان با تاکید بر اینکه 
باید هدف قانون گذاری را بدانیم تصریح کرد: هدف 
از قانون گذاری پیشــگیری بوده در حالی که زمانی 
از این قوانین استفاده می شــود که دیگر کار از کار 
گذشــته اســت.قائم فرد، قوانین متورم و متعدد را 
بی تاثیر در جامعه خواند و افزود: شدیدترین قوانین 
را در حوزه مواد مخدر داریم؛ اما آیا تا به حال تغییری 

در کاهش این ناهنجاری دیده ایم؟ پس تورم جزایی 
به تفکر اشتباه ما از قانون گذاری هم می تواند مربوط 
باشــد و اگر این تفکر اصالح شود قطعا تورم قوانین 
هم اصالح می شود.اســتاد حقوق دانشگاه اصفهان 
با بیان اینکه اگر قانون گذار، حقوقدان باشــد باید 
مبنای قانون گذاری داشته باشد، افزود: مبنای این 
قانون گذاری می تواند فقه یا موارد دیگری باشد که 

قانون گذاری جامعه ما مبانی خودش را دارد.

عضو هیئت مدیره کانون وکالی اصفهان:

تعدد نهادهای قانون گذار باعث تورم قوانین شده است

با مسئوالن

تالش ها و رایزنی ها بــرای جلوگیری از فرار 
مالیاتی هشــتصد میلیاردی پزشــکان در 
راهروهای مجلس با البی سنگین نظام پزشکی 
و اعمال نفوذ برخی از پزشکان دیگر در پرده ای 

از ابهام قرار گرفته است. 
بر اساس طرحی که هم اکنون به تصویب کمیسیون 
تلفیق رسیده اســت، برای شفاف سازی درآمدهای 
پزشــکان تمام مطب ها ملزم به استفاده از دستگاه 
کارت خوان شده اند. این مسئله پس از آن به وجود 
آمد که شــائبه های جدی در مورد فــرار مالیاتی 
پزشکان به دلیل اســتفاده نکردن از دستگاه های 
کارتخــوان در مطب ها به وجود آمــد. همچنین بر 
اســاس این طرح مقرر شده اســت تا تمامی مراکز 
درمانی که صورت حساب بیمار را صادر می کنند 1۰ 
درصد از مبلغ دستمزد پزشک را مستقیما به حساب 
سازمان امور مالیاتی بابت علی الحساب مالیات آن 
پزشک واریز کنند. این طرح با شکایت و تالش هایی 
برای مسکوت گذاشته شدن از سوی سازمان نظام 
پزشکی مواجه شده است. موافقان این طرح معتقدند 
پزشکان  قبل از طرح تحول سالمت درآمدشان دو 
برابر شــده و این طرح هزینه های هنگفتی بر دوش 
دولت گذاشته شده است؛ اما سهل انگاری های زیادی 
در جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان تا کنون رخ داده 
است که این طرح می تواند بسیاری از راه های فرار 
مالیاتی این قشــر را ببندد. البته برخی کارشناسان 
و نمایندگان مجلس مانند احمــد امیرآبادی، عضو 

کمیسیون تلفیق مجلس 
اعتقاد دارند میــزان فرار 
مالیاتی پزشــکان حداقل 
حدود 8۰۰ میلیارد تومان 
است. در واقع، در صورت 
جلوگیری از فرار مالیاتی 
پزشــکان حداقل حدود 

65۰ تــا 8۰۰ میلیارد تومان به درآمدهای کشــور 
اضافه می شــود و شــرط الزم برای تحقق این امر، 
شفافیت درآمد پزشکان با اجرای مصوبات کمیسیون 
تلفیق مجلس اســت. در حالی که نظام پزشــکی و 
برخی از پزشکان متنفذ متهم به اعمال البی و فشار 

بــرای رای نیــاوردن این 
طرح در مجلس شــده اند 
نظام پزشکی اعالم کرده 
که ایــن طــرح را عادالنه 
نمی داند و باید اصالحاتی 
بر آن اعمال شود. در همین 
زمینــه نایب رییــس اول 
شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به دو مصوبه اخیر 
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی درباره الزام 
پزشــکان به نصب پایانه های فروشگاهی و کسر 1۰ 
درصد از حق الزحمه آنها از ســوی مراکز درمانی به 
عنوان مالیات، گفت: معتقدیم که جامعه پزشکی قطعا 

باید مالیات پرداخت کند، اما باید شــرایط پرداخت 
مالیات عادالنه باشد. گل علی زاده باتایید فشارها برای 
عدم رای آوردن این طرح در مجلس گفت: به هر حال 
قطعا اقلیتی هم در جامعه پزشکی هستند که رانت 
اطالعاتی و سیاسی داشته و یا بر اساس روابطی که 
با ممیزی های ادارات مالیاتی برقرار می کنند، قوانین 
را دور می زنند اما نباید رفتار درصد اقلیتی در جامعه 
پزشکی را به پای اکثریت همکاران ما نوشت. وی با 
بیان اینکه از طرفی همکاران ما ماه هاست که از بیمه ها 
طلبکارند، ادامه داد: جالب این است که در حساب های 
مالیاتی این طلب ها به عنوان درآمد پزشکان لحاظ 
می شود،یعنی مالیات را بر اساس درآمدی که هنوز 

محقق نشده، محاسبه می کنند.
تالش ها بــرای جلوگیــری از الزام به اســتفاده از 
کارتخوان هــا در مطب پزشــکان در صورتی در راه 
صحن علنی است که کاستی ها و ساده انگاری ها در 
نظام پزشکی کشور موجب شده تا طی سال های اخیر 
بسیاری از پزشکان ضمن فرار مالیاتی دست به تقلب 
و خالف های کوچک و بزرگ زیادی بزنند که نمونه 
آن را می توان به قاچاق پروتز  دو پزشک اصفهانی و  
بریده شدن حکم های ســنگین برای آنها مشاهده 
کرد. شفافیت در نظام پزشکی کشور مدتی است به 
یک مطالبه عمومی در سطح جامعه بدل شده است 
حال باید دید آیا مجلس از اولین مانع شفاف سازی به 
سالمت عبور خواهد کرد یا این طرح نیز به سرنوشت 
سیاسی کاری و البی گری قدرت ها در پشت صحنه 

مجلس دچار خواهد شد.

تالش برای فرار ۸۰۰ میلیاردی

ثبت نام ششمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی 
کشور در سال ۹7 یکشــنبه ۳۰ دی ماه از طریق سایت اینترنتی 
مرکز آزمون جهاد دانشــگاهی به نشــانی www.hrtc.ir آغاز 
می شود.متقاضیان شرکت در ششمین آزمون استخدامی فراگیر 
دستگاه های اجرایی کشور، از یکشــنبه ۳۰ دی ماه تا سه شنبه ۹ 
بهمن ماه مهلت ثبت نام دارند.ثبت نام ششمین امتحان مشترک 

فراگیر دســتگاه های اجرایی کشــور برای جذب در ۲۰ دستگاه 
اجرایی خواهد بود.این دســتگاه ها شامل »ســازمان امور اراضی 
کشور، بانک ملی ایران، بنیاد شهید و امور ایثارگران، دیوان عدالت 
اداری، روزنامه رسمی کشور، سازمان های امور مالیاتی، بهزیستی، 
تعزیرات حکومتی، ثبت اســناد و امالک کشور، جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری، حفاظت محیط زیست،خبرگزاری جمهوری اسالمی 

ایران)ایرنا(، شیالت، هدفمندسازی یارانه ها، شرکت مهندسی آب 
و فاضالب کشور)مادر تخصصی(، مرکز اورژانس تهران، وزارتخانه 
های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و ورزش و جوانان« است.براساس این گزارش، زمان 
اعالم شده برای ثبت نام، قابل تمدید نیست و پس از اتمام مهلت، 

غیر فعال خواهد شد.

جزئیات ثبت نام آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی

   فشارها برای حذف طرح الزام به استفاده از کارتخوان پزشکان ادامه دارد؛  

شفافیت در نظام پزشکی کشور 
مدتی است به یک مطالبه عمومی در 
سطح جامعه بدل شده است حال باید 
دید آیا مجلس از اولین مانع شفاف 
سازی به سالمت عبور خواهد کرد

دبیر سیاست محیط زیست مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست 
جمهوری گفت: اصفهان به واســطه وجود ارزشــمندترین کهن زاد، 
بوم هایی که دارد به عنوان صندوق ارزی پایدار و طبق ســلوک مردم 
در شرق استان می تواند پول پایدار تولید کند؛ اما متاسفانه چیدمان 
توسعه در اســتان بر طبل وابستگی معیشــتی به منابع آب و خاک 
کوبیده شده است.محمد درویش اضافه کرد: گروهی از دوستداران و 
سازمان های مردم نهاد محیط زیستی اصفهان تصمیم گرفتند به کمک 
مسئوالن اداره منابع طبیعی گفت و گوی تعاملی را با جامعه روستایی 
منطقه داشــته باشــند و از آنها بخواهند که اجازه دهند کرفس های 

کوهی به بذر نشســته و گل دهند و این بذرها در خاک قرار گرفته و 
امکان زادآوری طبیعی آنها فراهم شــود.وی ادامه داد: اعتمادی که 
بین تشکل های مردم نهاد استان با جامعه محلی برقرار شد ثمر داد و 
امروز شاهد این هســتیم که در همین شرایط فعلی که از دشواری ها 
و تخریب های بی رویه محیط زیســتی کشور می نالیم در این منطقه 
با یک رویشــگاه صد در صدی رو به رو هســتیم.وی با بیان اینکه در 
منطقه ای که شهرســتان فریدون شــهر قرار گرفته، فرهنگ و اقوام 
مختلفی در کنار همدیگر زندگی می کنند، افزود: لرها، بختیاری ها، 
گرجی ها، ارمنی ها و ترک ها در این منطقه ســاکن هستند و در این 

محدوده طی ۴۰۰ سال قتلی اتفاق نیفتاده و در ایران ،آسیا و در جهان 
منطقه ای بی نظیر بوده که افتخار آن متعلق به استان اصفهان است.

درویش گفت: از کارهای مهمی که آموزش و پرورش باید انجام دهد 
این است که الگوی مردم منطقه فریدون شهر و پشندگان را به زبانی 
جذاب و ســاده و موثر وارد کتاب های درســی و آموزش ها در سطح 
استان و کشور کنند. وی با بیان اینکه بیشترین منابع انسانی، رسانه ها، 
سیاســتمداران و ... در اصفهان فعالیت دارند، افزود: فرونشســت در 
اصفهان و به ویژه در پارک کاله قاضی و مورچه خورت با شتابی زیاد در 

حال پیشرفت است که این امر نگران کننده است.

ساماندهی دوره دکتری خبر
طی دو هفته آینده ابالغ 

می شود

معاون آموزشی وزارت علوم :
معاون آموزشی وزارت علوم گفت: ساماندهی مقاطع مختلف تحصیلی آغاز شده و طی دو هفته آینده بخش 
دکتری آن ابالغ خواهد شد.مجتبی شریعتی نیاسر گفت: طبق مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی ساماندهی 
دوره های تحصیلی آغاز شده و ساماندهی بخش دکتری به اتمام رسیده که طی دو هفته آینده ابالغ می شود.
وی افزود: در مرحله بعد دوره کارشناسی ارشد بررسی خواهد شد و پس از جمع بندی موضوع، ساماندهی دوره 
کارشناسی انجام می شود.معاون آموزشی وزارت علوم تاکید کرد: در ساماندهی دوره دکتری هدفمند سازی، 

تناسب سازی با ظرفیت دانشگاه ها و تناسب این دوره ها با بازار مورد توجه قرار گرفته است.

اصفهان می تواند پول پایدار تولید کند

پریسا سعادت
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واکنش عجیب تلویزیون 
عربستان به برد قطری ها

کارشــناس تلویزیون ســعودی اســپورت در 
خصوص پیــروزی قطر 
مقابــل عربســتان 
در ایــن مرحلــه 
اظهار داشت: این 
اتفاقات در فوتبال 
عادی است و ممکن 
است هر تیمی مقابل 
یک تیم دیگــر در یک بازی پیروز شــود؛ اما از 
شادی و رفتارهای طرف مقابل تعجب می کنم.

وی ادامه داد: قطری ها کــه افتخاری در فوتبال 
ندارند، اکثر اعضای این تیم را بازیکنان خارجی 
شکل می دهند. شــما اگر به میان بازیکنان آنها 
بروید می بینید که عربی صحبت نمی کنند چون 
اکثر آنها خارجی هستند. حاال معنی این شادی 
چیست؟ آنها اصال یک تیم آسیایی نیستند و حاال 
عجیب است که بعد از پیروزی مقابل تیمی مثل 
عربستان این چنین خوشحالی می کنند. قطر در 

این مسابقات هیچ موفقیتی به دست نمی آورد.

 کشتی »کوتینیو« 
در راه بندر لیورپول!

پس از آنکه در هفته های اخیر مشخص شد فیلیپ 
کوتینیو، ستاره برزیلی و 
تکنیکی بارسلونا از 
شرایط خود در این 
تیم راضی نیست و 
قصد دارد نوکمپ 
را ترک کند، شایعات 
زیادی مطرح شد که 
لیورپول قصد دارد این بازیکن سابق خود را دوباره 
به خدمت بگیرد. ولی روزنامه انگلیســی میرر 
می گوید منابع درون باشگاه به این روزنامه اطالع 
داده اند که لیورپول چنین قصدی ندارد و کوتینیو 
به آنفیلد برنخواهد گشــت. کوتینیو که پیش از 
انتقال به بارســا، در لیورپول بازی می کرد، تنها 
بعد از گذشت یک سال در این تیم شرایط خوبی 
ندارد. این در حالی است که کوتینیو سال پیش 
با امضای قراردادی ۵ ساله به ارزش ۱۴۲ میلیون 

پوند به بارسا پیوسته بود

مورینیو :
 من به باالترین سطح تعلق دارم

ژوزه مورینیو، پس از اخراج از منچســتریونایتد 
به عنوان کارشــناس در 
شبکه بین اسپورت 
دیدارهــای جام 
ملت های آســیا را 
تحلیل و بررســی 
و  کــرد  خواهــد 
در نخســتین اظهــار 
نظرش به حمایت از هم وطــن حاضرش در این 
مســابقات پرداخت. او درباره عملکرد کارلوس 
کی روش گفت: » من کی روش را یکی از بهترین 
مربیان تاریــخ فوتبال پرتغال می دانــم«. او در 
ادامه به حضورش در منچستریونایتد اشاره کرد: 
»همچنان می گویم دوران من در منچستریونایتد 
یکی از موفق ترین دوران ورزشی ام بود؛ چرا که 
مردم از آن  چه پشــت صحنه می گذشت، خبر 
ندارند. من به بازنشســتگی فکر نمی کنم. من و 
پپ گواردیوال خودمان را ثابــت کرده ایم. مدت 
زمان زیادی است که در فوتبال حضور دارم؛ اما 
تازه ۵۶ ساله می شوم و برای بازنشستگی خیلی 
جوان هستم. من به باالترین سطح تعلق دارم و در 

همین سطح هم مربیگری خواهم کرد.«

نفس راحت دورتموند به خاطر 
بهبود مصدومیت »آلکاسر«

پاکو آلکاسر، مهاجم اسپانیایی بوروسیا دورتموند 
که با گل های مهمی که 
در نیــم فصــل اول 
برای این باشــگاه 
بــه ثمر رســانده 
بود نقــش مهمی 
صدرنشــینی  در 
زردپوشان آلمانی در 
بوندس لیگا داشت، پیش از شروع وقفه زمستانی 
بوندس لیگا از ناحیه عضالت پا دچار کشیدگی 
شــد و باشــگاه دورتموند تایید کرد که آلکاسر 
با مصدومیت مواجه اســت؛ اما حاال درحالی که 
بوروســیا دورتموند برای شــروع نیم فصل دوم 
بوندس لیگا آماده می شود، از اردوی این تیم خبر 
رسیده که آلکاســر از مصدومیت رهایی یافته 
اســت. این خبر خیال دورتموندی ها را راحت 
کرده و خوشــحالی مدیران و کادر فنی تیم را به 

دنبال داشته است.
آلکاسر اسپانیایی در نیم فصل اول در ۱۲ بازی ای 
که برای دورتموند در بوندس لیگا انجام داد ۱۲ 

گل به ثمر رساند. 

پیروزی  پرگل گیتی پسند در بازی بدون تماشاگر

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

مدتی بود که موضوع انتقال محمد ابراهیمی از اکســین البرز به 
سپاهان سر زبان ها افتاده بود و برخی از منابع خبری نیز این انتقال 
را قطعی می دانستند.بامداد پنجشنبه و در حالی که تیم فوتبال 
سپاهان اصفهان را برای حضور در اردویی تدارکاتی در ترکیه ترک 
می کرد، محمد ابراهیمی هافبک سابق سپاهان با حضور در جمع 

طالیی پوشان خبر از سپاهانی شدن خود داد.

یک تراکتوری دیگر به جمع شاگردان قلعه نویی پیوست

کنفدراسیون فوتبال آسیا آرای انضباطی خود را اعالم کرد .نکته قابل 13
توجه و مرتبط به ایران در این آرا، محکومیت و جریمه بازیکن تیم 
ملی فوتبال عمان است که در مرحله یک هشتم نهایی مقابل تیم ملی 
کشورمان قرار می گیرد.سعد سهیل، بازیکن تیم ملی عمان به خاطر 
تخلفاتی که در بازی مقابل ژاپن انجام داد، به پرداخت ۵ هزار دالر 

جریمه محکوم شده است .

بازیکن رقیب ایران جریمه شد
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واکنش »تاج« به صحبت های 
جنجالی کارلوس کی روش

فدراسیون فوتبال باالخره به مصاحبه های جنجالی 
کارلوس کی روش واکنش نشان داد. مهدی تاج، 
در مصاحبه با سایت فدراسیون در این باره گفت: 
»خانواده فوتبال در این مقطع حســاس بر حفظ 
آرامش و وحدت و پرهیز از تنش تاکید دارند. شرح 
و تفصیل هر موضوع و انتقادی می بایست به پس از 
این رقابت ها موکول شود. تنها هدف وزارت ورزش 
و جوانان،فدراسیون فوتبال و کلیه فوتبال دوستان  
گرامی و مردم عزیز ایران سربلندی تیم ملی است 
و همگان به سهم خود در این مسیر از هیچ تالشی 
فروگذار نبوده اند. کادر فنی و مســوالن تیم  ملی 
فقط موظفند به مسائل فنی تیم بپردازند و از بیان 

هرگونه مسائل غیرفنی و جانبی پرهیز کنند«. 

در حاشیه

انتقاد »محمد بنا« به پاداش 
میلیاردی تیم ملی و کی روش

پس از برتری تیم ملی فوتبــال ایران برابر تیم های 
یمن و ویتنام در جریان رقابت های مرحله گروهی 
جام ملت های آســیا، بالفاصله جمعــا مبلغ ۶۰۰ 
هزار دالر پاداش به بازیکنــان، کارلوس کی روش 
ســرمربی تیم ملی و دیگر عوامل تیم پرداخت شد 
که در این میان کــی روش ۲ برابر بازیکنان پاداش 
گرفت.پس از این اتفاق، محمد بنا سرمربی تیم ملی 
کشــتی فرنگی که تیمش را برای حضور موفق در 
رقابت های المپیک ۲۰۲۰ توکیو آماده می کند، در 
صفحه شبکه اجتماعی خود نسبت به این موضوع و 
تفاوت های موجود میان فوتبالیست ها و کادر فنی 
تیم ملی و دیگر رشته های ورزشی انتقاد کرد.»بنا« 
در بخش هایی از پیام خود آورده است:»امشب دلم 
گرفت، افســوس خوردم به خاطر این همه تفاوتی 
که بین فوتبال و بقیه رشته هاست. بازم میگم من 
ورزشکارامونو دوست دارم و برای کسی سوء برداشت 
نشود. ولی خب باالخره کشتی گیرم، تعصب کشتی 
دارم، مبارزه تــن به تن، پارگی ابــرو، پارگی رباط 
صلیبی، وزن کم کردنای وحشتناک، خستگیایی 
که از درد داد بزنی. همه رو دیدم و چشیدم. چه زمان 
کشتی و چه در زمان مربیگری. اما تا االن دم نزدم 
چون می گفتم عشقمه، ورزشــمه، دوستش دارم.

ولی امروز یه خبر به من تلنگر زد که در وجودم یه 
لحظه احساس بی ارزشی کردم. خبر این بود؛ پاداش 
فوتبالیست های ما برای پیروزی های گروهی داده 
شد:۳ هزار دالر برای هر برد به فوتبالیست و دو برابر 
آن پاداش کی روش!در فوتبال اگر همین بازی های 
ملی رو فوتبالیست فقط به خاطر عرق ملی بازی کنه 
و یک ریال هم پول نگیرد بــاز برای او ارزش افزوده 
اســت چرا که بعد از آن قــرارداد ۲ میلیاردی اش 
می شــود ۳ میلیارد! پس اگر مجانی هم بازی کنه 
فقط به خاطر مردمش، چیزی نمیشــه جز 
اینکه قیمتش باالتر میره، ولی کشتی گیر، 
وزنه بردار و تکواندوکار، جودوکار، کاراته 
کا و تمام عزیزایی که تو رشته های غیر 
فوتبالی هستن، اگه زحمت بکشن و 
مدال نگیرن، 

هیچــی 
ندارن!«

 منهای فوتبال

پیشخوان

پنالتــی های ایــران را 
دزدیدند تیم تاسیســات دریایی که از ابتدای فصل تاکنون مغلوب هیچ 

تیمی نشــده بود، در دیدار دیروز مقابل سپاهان نخستین باخت 
را در کارنامه خود ثبت کرد.در یکی از دیدارهای هفته دوازدهم 
لیگ برتر هندبال بانوان، تیم های سپاهان و تاسیسات دریایی در 
سالن سجادی اصفهان برگزار شد و در پایان این سپاهان بود که 
با نتیجه ۲۰ بر ۱۵ میهمان خود را شکست داد. شاگردان قینانی 

در نیمه نخست بازی بهتری به نمایش گذاشتند و ۱۱ بار دروازه 
تاسیسات دریایی را باز کردند تا در پایان نیمه نخست نتیجه ۱۱ 

بر ۶ به سود سپاهان روی تابلو ثبت شود.
با شروع نیمه دوم بازی، تیم تاسیسات دریایی توانست اختالف 
امتیاز را کم کند؛ اما باز هم این سپاهان بود که بازی را در دست 
گرفت و با نمایش یک بازی قدرتمندانه موفق شــد صدرنشین 

جدول را در خانه مغلوب خود کند.
در دیگر بازی های این هفته اشتاد ســازه طرقبه شاندیز مقابل 
نفت و گاز گچســاران به پیروزی رســید و در بوشهر ذوب آهن 
از ســد میزبان خود پترو آموت بوشهر گذشــت؛ دیدار تیم های 
شــهیدچمران الرســتان و هیئت البرز به دلیل اینکه تیم البرز 

حضورنداشت، برگزار نشد.

هفته دوازدهم لیگ برتر هندبال بانوان؛
شکست سنگین صدرنشین در خانه سپاهان

سرپرست دفتر فنی و نظارت بر طرح ها و اماکن 
ورزشــی وزارت ورزش وجوانان از اخذ مجوز 
واگذاری ورزشگاه نقش جهان به شرکت فوالد 
مبارکه از ســوی  شــورای اقتصاد خبر داد تا 
باالخره بعد از سال ها نواقص این ورزشگاه 75 
هزار نفری  رنگ پایانی به خود گرفته  و با تکمیل 
طبقه دوم  به طور کامل در اختیار تماشاگران 

عالقه مند به فوتبال قرار بگیرد.
در حالی که در ســال ۱۳9۳ وزارت ورزش و جوانان، 
مدیریت اجرایی ورزشگاه نقش جهان را برای تکمیل 
و بهره برداری آن به مجتمع فوالد مبارکه واگذار شده 
بود؛ اما بروکراسی اداری روند کسب این مجوز را طی 
ســال های گذشــته به تاخیر  انداخته بود تا مراحل 
تکمیل این ورزشــگاه ادامه پیدا نکند و آماده نبودن 
قســمت های مختلف نقش جهان به خصوص طبقه 
دوم مشکالتی را برای هواداران تیم سپاهان به وجود 
آورد؛ مشکالتی که با رونمایی از چهره مدعی قهرمانی 
زردپوشــان در هجدمین دوره رقابت های لیگ برتر 

بیش از گذشته خود نمایی می کرد.
طالیی پوشــان نصف جهان  اگرچــه در این دوره از 
رقابت های لیگ برتر، ســومین فصــل میزبانی خود 
در نقش جهان را پشــت ســر می گذارند ولی از آن 
جایی که آنها در چند دوره گذشته از دوران اوج خود 
فاصله گرفته بودند، دیدارهایشان از حساسیت زیادی 
برخوردار نبود و آماده نبودن طبقه دوم نقش جهان 
چندان به چشــم نمی آمد ولی دوبــاره در این فصل 

ســپاهانی ها خود را به عنوان یکی از مدعیان اصلی 
قهرمانی معرفی کردند و برگزاری دیدارهای آن ها در 
نقش جهان تماشاگران زیادی را به ورزشگاه کشاند و 
دوباره صحبت از تکمیل کامل این ورزشگاه مطرح شد. 
به خصوص زمانی که طالیی پوشان قرار بود در دیدار 
رفت نیم فصل اول ایــن دوره از رقابت های لیگ برتر 
در ورزشــگاه نقش جهان مقابل تیم پرسپولیس قرار 
بگیرند. در آن زمان حتی این صحبــت به میان آمد 
که طبقه دوم برای حضور تماشاگران آماده است اما 
معاون شــرکت فوالدمبارکه  این موضــوع را رد کرد 
و گفت : با اشــاره به اقداماتی که بایــد در طبقه دوم 
ورزشگاه نقش جهان صورت گیردتا زمانی که شرکت 

توسعه و نگهداری اماکن ورزشی اجازه ندهد، طبقه دوم 
ورزشگاه را بازگشایی نمی کنیم. احمد سعید بخش با 
انتقاد از عدم ارسال اجاره نامه ورزشگاه نقش جهان از 
طرف شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی گفته 
بود: متاسفانه هنوز قرارداد به دست ما نرسیده است. 
وی افزود: می گویند درباره هزینه انجام شــده توسط 
شــرکت فوالدمبارکه اختالف نظر وجــود دارد، در 
صورتی که هم ما و هم شرکت توسعه تمام هزینه های 
انجام شده را به صورت مستند و مکتوب داریم. به دنبال 
این صحبت ها بار دیگر پیگیری اخذ مجوز واگذاری 
نقش جهان به فوالد مبارکه بار دیگر در دستور کار قرار 
گرفت تا اینکه سرپرست دفتر فنی و نظارت بر طرح ها 

و اماکن ورزشی وزارت ورزش وجوانان که صبح دیروز  
برای نشست تخصصی دفاتر فنی و مهندسی وزارت 
ورزش و جوانان مرکز کشور به اصفهان سفر کرده بود 
خبر داد : نقش جهان را در قالب ترک تشریفات مناقصه 
برای تکمیل به شرکت فوالدمبارکه واگذار کردیم که 
مستلزم اخذ مجوز از شورای اقتصاد بود، اما روند کسب 
این مجوز دچار بروکراسی اداری و تاخیر شده ولی در 

ماه اخیر این مجوز اخذ و قرارداد منعقد شده است.
 رزوبه زورقی ادامه داد: کارهای اساســی ورزشــگاه 
نقش جهان توسط شرکت فوالدمبارکه انجام شده و 
بخشی از امور باقی مانده تا این قرارداد قانونی منعقد 
شود و فکر می کنم این قرارداد تا پایان سال آماده شود 
و شرکت فوالدمبارکه به سایر تعهدات خود عمل کند.

به گفته سرپرســت دفتر فنی و نظارت بر طرح ها و 
اماکن ورزشی وزارت ورزش وجوانان، اقداماتی که طی 
دو سال اخیر در نقش جهان انجام شد از سوی شرکت 
فوالدمبارکه بود و مواردی که باقی مانده به این دلیل 
بود که نتوانسته بودیم قرارداد مذکور را منعقد کنیم. 
وزیر ورزش و جوانان در مدتی که به این وزارتخانه آمده 
این موضوع را از هیئت دولــت پیگیری کرده و مجوز 
واگذاری به روش ترک تشریفات را از شورای اقتصاد 
دریافت کرده است.سرپرســت دفتر فنی و نظارت بر 
طرح ها و اماکن ورزشــی وزارت ورزش و جوانان  هم 
چنین از زمان بهره برداری طبقه دوم ورزشگاه نقش 
جهان هم ســخن به میان آورد و گفت : طبق برنامه 
زمان بندی طبقه دوم این ورزشگاه برای فصل آینده 

لیگ برتر آماده می شود.

طبقه دوم نقش جهان، به لیگ هجدهم  نمی رسد
  شرکت توسعه و  تعلل ابهام برانگیز ؛  

  عکس روز

تولدکمالکامیابینیادراردویسرخها
 بازیکنان پرسپولیس که به همراه این تیم در کشور قطر اردو زده اند برای کمال کامیابی نیا، 

همبازی شان جشن تولد گرفتند.

 ایران صفر- عراق صفر؛ 
مساوی پربرخورد

 کی روش : جام ملت ها از 
این لحظه آغاز می شود

فوتبــال زیبــا، قربانی 
خشونت؛ یک پنالتی سوخته 

یک گل از دست رفته

 بیرانوند: می توانســتیم 
عراق را شکست بدهیم

مجید جاللی؛ سرمربی جدید نساجی مازندران
مالکان باشگاه نساجی مازندران ســرانجام پس از کش و قوس فراوان و  مذاکره با مربیان مختلف، پس از 
توافق با مجید جاللی او را به عنوان سرمربی جدید نساجی معرفی و به طور رسمی جایگزین جواد نکونام 
کردند. پیش از این شایعاتی در خصوص آمدن فیروز کریمی و یا حتی بازگشت نکونام به جمع سرخ پوشان 
وجود داشت که این اتفاق رخ نداد و سرمربی سابق پیکان بار سفر به مازندران را بست.پیش از این جواد 
نکونام پس از توافق با مالکان نساجی به مازندران بازگشت؛ اما عدم توافق در بندهایی باعث شد او بار دیگر 

نامه خداحافظی منتشر کند و برای همیشه از قائمشهر برود.
 نکته جالب توجه این اســت که نکونام در روزهای ابتدایی نقل و انتقاالت زمستانی با جدایی از نساجی 
به عنوان ســرمربی پیکان جایگزین مجید جاللی شــد. انتخابی که عمرش کمتر از دو روز بود و با نامه 

مدیرعامل ایرانخودرو خیلی زود پایان یافت. 

پیروزی  پرگل گیتی پسند در بازی بدون تماشاگر
تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان در قالب هفته پایانی و بیست و ششم لیگ برتر فوتسال کشور، میزبان حفاری 
خوزستان بود که این تیم توانست در پایان با نتیجه پرگل هفت بر چهار میدان مسابقه را ترک کند و با کسب

۶7 امتیاز صدرنشــین جدول رده بندی مســابقات تا پایان دور مقدماتی این رقابت ها باشــد. سرخ پوشان 
اصفهانی که با رای کمیته انضباطی در ورزشگاه بدون تماشاگر مقابل تیم خوزستانی حفاری قرار گرفته بود 
عملکرد خوبی را به نمایش گذاشت و با گل های مســلم اوالد قباد،  مهران عالی قدر)دو گل(، احمد عباسی، 
مهدی جاوید) دو گل( این بازی را با پیروزی پشت سر گذاشت. حسین توانا، میالد امیری، اسماعیل کمربسته 
و علی حاجی زاده قضاوت این دیدار را بر عهده داشــتند و برای گیتی پسند سپهر محمدی، محمد شجری، 
محمد طاهری، سعید احمدعباسی، حسین حسینی، مهدی جاوید، مســلم اوالدقباد، مهدی مهدی خانی، 

محمدحسین درخشانی، بلو، علیرضا جوان و محمد کشاورز به میدان رفتند.

آیین تجلیل از یکصد و هفتاد مدال آور جهانی، آسیایی و کشوری و ورزشکاران اسکیت استان اصفهان به 
مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، عصر پنجشنبه در سالن اجتماعات مجموعه ورزشی 
کوثر برگزار شد. در این مراسم که همراه با اجرایی موسیقی و شعبده بازی بود، علیرضا امین آزاده، معاون 
اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان، امیراحمد زند آور عضو شورای شهر اصفهان و مسئوالن هیئت 
اسکیت استان اصفهان حضور داشتند و با تندیس و مدال از ورزشکاران برتر این رشته در اصفهان تجلیل 
به عمل آمد.حسن مالکی، در حاشیه این مراسم اظهار داشت: اصفهان هم از لحاظ تعداد ورزشکار، بعد 
قهرمانی و همگانی و تعداد مدال هایی که کسب کرده است، با اختالف فاحش نسبت به استان های دیگر 
در سطح کشور رده نخست اسکیت را در اختیار دارد.رییس هیئت اســکیت استان اصفهان افزود: در 
مسابقات آسیایی کره جنوبی ۳ مدال توسط ورزشکاران اصفهانی کسب شد، همچنین بیش از ۱۰ مدال 
مسابقات جهانی مارشال کاپ به اصفهانی ها رسید؛ در المپیاد کشور نیز اصفهان رتبه نخست را کسب 
کرد.وی در ادامه بیان داشت: با توجه به تعداد ورزشکارانی که اصفهان دارد و همچنین پر رنگ بودن بعد 
قهرمانی اسکیت در اصفهان هنوز نقایص زیادی در بحث زیر ساخت ها داریم؛ اما سالن خوراسگان را برای 
ورزشکاران اسکیت دوباره فعال کردیم.مالکی تصریح کرد: طی تعامالتی که با شهرداری به عمل آمده به 
دنبال استفاده از زمین های اسکیت سطح شهر برای آموزش همگانی هستیم؛ میزبانی مسابقات هنری 
کشور را داشتیم و احتمال دارد میزبانی مسابقات فری استایل را در پایان سال در اصفهان داشته باشیم.

رییس هیئت اسکیت استان اصفهان عنوان کرد: همه این اتفاقات به دلیل زحمات دوستان در هیئت های 
گذشته و کنونی است و اگر همین روند را داشته باشیم قطعا جایگاه خود را در سطح کشور حفظ خواهیم 
کرد.وی در پایان با اشاره به این که اسکیت رشته ای است که بانوان و آقایان شانه به شانه یکدیگر پیش 
می روند گفت: بیشتر کارهایی که برای سال 97 در نظر گرفته شده بود، انجام شد و به اهداف خود رسیدیم.

رییس هیئت اسکیت استان:
»اصفهان« حرف اول اسکیت را در کشور می زند

سمیه مصور
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نگران اصفهان هستم
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

یادداشت

خبر

 هوای پاکم آرزوست

 امــروز 29 دی، بــه نــام روزی هــوای پاک 
نام گذاری شده است؛ هوای پاکی که به گمشده 
اصلی بســیاری از مردم کالن شهرهای بزرگ 
کشور طی ســالیان اخیر تبدیل شده است. به 
طوری که اگر روزی ایستگاه های پایش کیفی 
هوای شــهر ، هوا را ســالم اعالم کنند تعجب 
می کنیم. امــروز ، آهی از نهــاد همه ما بر می 
خیزد که حیف... واقعــا حیف که چیزی به نام 
هوای پاک جایش خالی اســت و هر سال در 
مقایسه با سال قبل گویا اوضاع بدتر می شود.  
آمارها نشــان می دهند که در سال گذشته و 
همچنین ســال جاری، تعداد روزهای ناسالم 
شهر نسبت به ســال های قبل افزایش یافته 
و کار تا جایــی پیش رفته کــه اصفهان گوی 
ســبقت را در آلودگی هوا از تهــران نیز ربوده 
به طوری که  طی روزهایی، هوا از مرز ناســالم 

جلوتر هم رفت .
هرساله با سرد شــدن هوا و رخ نمایی معضل 
آلودگی هوا، بحث کاهش این آلودگی  و افزایش 
روزهایی که هوای سالم به دنبال دارند به سوژه 
اصلی رسانه ها تبدیل می شود و گزارش های 
فراوانی در این رابطه نوشته می شود، گزارش 
هایی که بیشــتر از کم کاری مسئوالن امر در 
این زمینه صحبت به میان مــی آورد تا بیان 
نقش  شهروندان در این زمینه. در این گزارش 
ها  از نقش مدیریت بحران اســتانداری که به 
گفته مدیر کل اداره محیط زیســت اســتان 
تنها ســخنانی در حد شعار است تا عمل گفته 
می شود و از نقش مدیریت شهری و اینکه باید 
گام های جدی تری برای توســعه حمل ونقل 
عمومی و کاهــش ترافیک بــردارد. از پلیس 
راهدار گفته می شــود که باید جلوی عبور و 
مرور خودرو های فاقــد معاینه فنی را بگیرد و 
صنایع که نقش پررنگی در آلودگی دارند ولی 
کمتر درباره نقش خود مردم و شــهروندان در 
ایجاد آلودگی ســخن گفته می شود.  به گفته 
رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر 
اصفهــان، روزانه حدود  ســه میلیون صندلی 
خالی در شهر تردد می کنند، آماری که  هرساله 
هم به گوش می رسد ولی بدون توجه به آن به 
راحتی از کنارش می گذریم بدون اینکه تالش 
کنیم تا بدون نگاه به عملکرد مسئوالن خودمان 

در کاهش این آلودگی نقش داشته باشیم.
در سال جاری که شهرداری و پلیس راهور  در 
راه معاینه فنی خودروهای مربوط به نهادشان 
پیش قدم شدند و سعی کردند حداقل از عبور 
خودروهای دود زا جلوگیــری کنند، ببینیم 
هر کدام از ما  شــهروندان ما چــه کرده ایم؟ 
چند روز از روزهای آلوده را بدون اســتفاده از 
خودروی شخصی به سر برده ایم. اتالف وقت، 
نبود وسایل حمل و نقل عمومی به اندازه نباید 
توجیهی بــرای کار نه چنان خوب ما  باشــد، 
حداقل اگر به این مســئله اذعــان داریم که 
آلودگی هوای  شهر نتیجه کم کاری مسئوالن 
است و این موضوعی نیست که به این راحتی 
دست از سر شــهر ما بردارد. پس سعی کنیم 
خودمان قــدم کوچکی در ایــن راه برداریم و 
قبول کنیم که اگر تعداد خودروهای شخصی 
کاهش چشــمگیری در خیابان هــا پیدا کند 
می توانیم آرزوی دســت یافتن به هوای پاک 

را محقق کنیم.

شهردار اصفهان:
 تمامی قشرها و شهروندان 

مورد حمایت قرار می گیرند
قدرت ا... نورورزی در اختتامیه اولین کنفرانس 
ملی شهر دوستدار کودک اظهار کرد: برنامه های 
ما مورد توجه و قبول تمام کارشناسان داخلی و 
خارجی قرار گرفته و تعاریف زیادی از اصفهان 
شده است.  شهردار اصفهان خبر داد: در آینده 
نزدیک اصفهان به شــهرهای دوستدار کودک 
ملحق خواهد شد و مجوز آن را خواهیم گرفت و 
به زودی اصفهان کاندید و پیشتاز شهر دوستدار 
خواهد شد.وی در خصوص حمایت از سایر قشر 
ها بیان کرد: نوید حمایت از مسن ها و بزرگساالن 
را نیز می دهم. تمامی قشرها و شهروندان باید 
مورد حمایت قرار بگیرند زیرا همه در  یک شهر 
زندگی  می کنیــم.وی ادامــه داد: این موضوع 
شدنی است که تمامی شهروندان مورد حمایت 
قرار بگیرند و همه روزی بهتر از دیروز را تجربه 
کنند. نوروزی در خصــوص حمایت از کودکان 
خاطرنشان کرد: قانون نیز به حمایت کودکان 
اعتقاد دارد و خوشــحالیم همه رضایت دارند و 
هیچ مسئولی از انجام کاری برای رفاه کودکان 
دســت نمی کشــند.وی در پایان گفت : هیچ 
 مانعی در راه این خدمت گــزاری، ما را ضعیف

 نخواهد کرد.

امام جمعه موقت اصفهان:
دلیل گرانی ها فقط تحریم ها 

نیست
حجــت االســالم و المســلمین ســید مجتبی 
میردامادی گفت: در حال حاضــر یک میلیارد و 
۴۰۰ میلیون نفر مســلمان در جهان وجود دارند، 
اما دشمن آنچنان اختالف و دشمنی در بین آنها 
ایجاد کرده که پول نفت مسلمان را می دهیم، سالح 
دشمن را می خریم و همان سالح را بر سر مسلمانان 
می ریزیم. وی با بیان اینکه بارها شــنیده شده که 
از مرزهای ایران گله گله گوسفند خارج می شود، 
اظهارکرد: مملکت دست مسئوالن است، لذا این 
سوال مطرح است مســئوالن که اطالع دارند چرا 
جلوی آن را نمی گیرید تا کار به جایی رسیده که 
برخی خانواده ها شش ماه است نتوانسته اند گوشت 
بخرند و بخورند.  امام جمعه موقت اصفهان تاکید 
کرد: چرا مسئوالن اجازه می دهند مایحتاج مردم به 
صورت قاچاق از کشور خارج شود و یا آنقدر ناتوان 
هستند که اجناس خارجی از گمرک وارد می شود، 
آیا ما مسئول هستیم یا شمایی که بر مسند قدرت 
نشسته اید؟ وی ادامه داد: بارها رهبر معظم انقالب 
فرمودند: »مملکت ما کمبــودی ندارد، ایران جزو 
پنج کشــور ثروتمند دنیاســت، غیر از نفت و گاز 
مغزهای متفکر و افراد تیزهوش و توانا دارد«، اما چرا 
گاهی می شنویم که دانشمندان و مخترعان کشور 
ایران را رها می کنند و به خارج می روند در حالی که 
می توانند در کشور خودمان توانمندی هایشان را 
نشان دهند. حجت االسالم و المسلمین میردامادی 
تصریح کرد: بی شــک همه چیز تقصیر تحریم ها 
نیست، بلکه بسیاری از مردم نیز در این گود خیانت 
می کنند و به همین دلیل اســت که دالر ارزان و 
اجناس گران می شود. وی با تاکید بر اینکه کسبه با 
تقوا باید از خدا و قیامت بترسند، گفت: کسبه نباید 
به ملت مظلومی که زیر فشار آمریکا قرار گرفته اند، 

فشار مضاعف وارد کنند.

استاندار اصفهان: 
 دستاوردهای نظام

 برای مردم تبیین شود
 استاندار اصفهان روز پنجشنبه در شورای برنامه 
ریزی استان در سالن اجتماعات استانداری اظهار 
کرد: دهه فجر فرصتی را بــرای ما به وجود آورده 
است تا با شناسایی نقاط ضعف برای تحقق اهداف 
انقالب اسالمی تالش و دستاوردهای نظام را برای 
مردم بیان کنیم. عباس رضایی اظهارداشــت: در 
این راستا باید از ظرفیت رســانه ها و شبکه های 
اجتماعی استفاده شــود. استاندار اصفهان، تدبیر 
را در آینده نگری دانســت و افزود: برای ساختن 
آینده ای روشن باید مردم را امیدوار کرده و ارتباط 

نخبگان با دستگاه های اجرایی را تقویت کنیم. 
وی با اشــاره به اینکه برخی افراد به دلیل نگرش 
های سیاسی تالش های دولت را نادیده می گیرند، 
اظهارداشت: همه ما در یک کشتی نشسته ایم و در 
موفقیت های نظام همه شریک هستند. رضایی با 
بیان اینکه برای امیدوار کــردن مردم به انقالب و 
نظام سعی کنیم تعارض ها را کنار بگذاریم ، افزود: 
همدلی و برادری بین دستگاه های اجرایی و مردم 
باید بیش از پیش تقویت شود زیرا همانگونه که امام 
خمینی )ره( بنیانگذار جمهوری اسالمی فرمودند 
مردم ولی نعمت ما هســتند. وی با اشاره به اینکه 
برای تســریع در امور جامعه و خدمت رسانی به 
مردم بروکراسی ) کاغذبازی ( را باید کنارگذاشت، 
ادامه داد: رییس جمهوری نیز در نشست اخیر خود 
با استانداران بر این موضوع تاکید کرد زیرا مقررات 
و قانون هایی که وضع می شــود برای پیشرفت 
کشور و بهبود معیشت مردم اســت، بنابر این با 
ســختگیری های بی مورد نباید به گونه ای رفتار 
کرد که قانون و مقررات مانع تحقق این هدف شود. 

روز پنجشنبه بود که محمدعلی جعفری، معاون امور 
هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اصفهان در سایت اطالع رسانی این اداره کل خبرداد: 
»بر مبنای تصمیم گیری در شورای سیاست گذاری 
نهمین دوره برگزاری جشنواره فیلم فجر در اصفهان 
که با حضور اعضا و مدیران پردیس های ســینمایی 
سیتی سنتر و ساحل برگزار شد، پردیس سینمایی 
ســیتی ســنتر به عنوان محل اکران فیلم های این 
جشــنواره انتخاب شــد. این تصمیم گیری نیز در 
راســتای واســپاری امور به بخش خصوصی انجام 

شده است.«
مدیر پردیس سینمایی ســاحل  اما این موضوع را 
»بهانه« می داند و در همین باره به »ایســنا« گفت: 
پردیس سینمایی ساحل نه به خاطر واسپاری امور 
به بخش خصوصی، بلکه به بهانه این امر از میزبانی 
اکران فیلم های فجر محروم شــده و همان گونه که 
سینما ســاحل پیش از تعیین مکان اکران فیلم ها، 
برای میزبانی، اعالم آمادگی کرده بود اکنون نیز بر سر 
حرف خود ایستاده و همچنان اعالم آمادگی می کند.

بیطاری خالدی ادامه داد: پردیس سینمایی ساحل 
یکی از سه پردیس مدرن و مجهز کشور است که با 
هزینه ای بالغ بر 12 میلیارد ساخته شده تا در خدمت 
شهروندان اصفهان باشد؛ اما عده ای ترجیح داده اند که 
جشنواره را در خارج از اصفهان برگزار و عامه مردم را 

از دسترسی به آن محروم کنند.
خالدی می گویــد چون ســینماهای حوزه هنری 

سال های متمادی برگزار کننده جشنواره فیلم فجر 
در اصفهان بوده اند ، امســال که مصادف با چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب است، بازهم فیلم ها باید در 

همین پردیس اکران شود! 
ســخنان خالدی، واکنش مدیر پردیس سینمایی 
سیتی سنتر را به دنبال داشت. محمد پناهی نژاد در 
جواب خالدی که می گویــد واگذاری امور به بخش 
خصوصی یک بهانه اســت، گفته : »بهانه ای در کار 

نیست، تعهدات را پذیرفتیم و میزبان شدیم.«
پناهــی نژاد گفــت: در آخرین نشســت شــورای 
سیاست گذاری نهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان 

که مدیر پردیس سینمایی ساحل نیز در آن حضور 
داشت، اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اصفهان 
نزدیک به 1۰ بند را مطرح کــرد و میزبانی از اکران 
فیلم های جشــنواره را منوط به پذیرش این بندها 
دانســت. بعضی از این بندها شامل تعهدات عمومی 
مثل تخصیص پارکینگ رایگان و پذیرایی از اصحاب 
رسانه و عوامل اجرایی بود که پردیس سینمایی ساحل 
و سیتی سنتر هر دو آن را پذیرفتند؛ اما در بحث مالی 
و دیگر هزینه ها تنها پردیس سینمایی سیتی سنتر 
حاضر به انجام همه تعهدات شــد و به همین سبب 
میزبانی از اکران فیلم ها به این پردیس تعلق گرفت.

مدیر پردیس سینمایی سیتی سنتر در شرح جزییات 
این تعهدات گفت: تامین هزینــه برگزاری و اجرای 
مراسم افتتاحیه، تبلیغات داخلی و شهری، همچنین 
اختصاص یک سالن، ویژه اکران رایگان فیلم ها برای 
هنرمندان شــهر اصفهان، ازجمله مواردی بود که 

پردیس سینمایی سیتی سنتر آن را قبول کرد.
وی ادامه داد: بحث اکران رایگان فیلم برای هنرمندان 
شهر در سالنی اختصاصی، امسال برای اولین بار در 
اصفهان اتفاق می افتد و پردیس سینمایی سیتی سنتر 
می بایست حدود 1۰۰ میلیون تومان برای پخش این 

فیلم ها به تهران پرداخت کند.
در میانه این بحث اما »پناهی نژاد« یک خبر خوب هم 
دارد و گفته که به احتمال قریب به یقین امسال همه 
فیلم های راه یافته به سی و هفتمین جشنواره فیلم 
فجر تهران در نهمین جشــنواره فیلم فجر اصفهان 
هم اکران می شود. بنا به گفته مدیر سینمایی سیتی 
سنتر، ظاهرا اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فیلم ها 
را در سه باکس تقسیم بندی کرده است. باکس اصلی 
شامل 11 فیلم است که توســط اداره کل ارشاد به 
شهرستان ها داده می شود و پردیس سینمایی سیتی 
سنتر با احتساب قیمت سال قبل، برای اکران همه 
باکس ها بایــد مبلغی حدود 2۰۰ تــا 3۰۰ میلیون 

تومان هزینه کند.
نهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان از 12 تا 22 بهمن 
ماه در اصفهان برگزار می شود. جشنواره ای که مثل 
هرســال، هنوز خودش نیامده، حاشیه هایش آغاز 

شده است!

جنگ جشنواره ای!

معاون عمران و توسعه شهری وزیر کشور با بیان اینکه نگران شهر 
اصفهان هستم، گفت: چندی پیش شهر یزد به ثبت میراث جهانی 
رسید که رســیدن به این جایگاه به دلیل اقداماتی است که در این 

شهر انجام نشده، نه به دلیل اقداماتی که انجام شده است.
مهدی جمالی نژاد، در اختتامیه همایش ملی ســاختمان پایدار و 
انرژی اظهار کرد: در چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی 

باید بالندگی، نشاط و شادابی را در ســیما و منظر و شهر اسالمی 
متبلور کرد.معاون عمران و توسعه شــهری وزیر کشور با بیان این 
که باید هویت گذشته را در شهر اسالمی پردازش کنیم، افزود: برای 
خلق ارزش آفرینی و تمدن سازی نوین اسالمی نیازمند رنسانس 
در مدیریت شهری هستیم.وی با بیان این که نگران شهر اصفهان 
هستم، خاطرنشان کرد: نه تنها نتوانسته ایم هویت اصفهان را حفظ 

کنیم بلکه هویت آن را از بین برده ایم؛ معماری هوشمندانه باید در 
اصفهان حفظ شود، نتوانسته ایم رویکرد حفاظت محور را در اصفهان 

داشته باشیم.
وی با تاکید بر کاهش زمان گرفتن پروانه ساخت تصریح کرد: نظارت 
و کنترل پروانه ساخت امر بسیار ضروری است و سازمان های نظام 

مهندسی باید خود را با نظام های روز دنیا منطبق کنند.

معاون وزیر کشور:
نگران اصفهان هستم

حاشیه های اکران جشنواره فیلم فجر در اصفهان با اختالف مدیران سینمایی اصفهان بر سر مکان اکران جشنواره،  وارد فاز تازه ای شد؛

یک کارشناس برنامه ریزی شــهری اظهارکرد: شهر به عنوان یک بستر 
زیست بشر، چگونگی آن نقش اساسی در احساس رضایتمندی شهروندان 
دارد و همچنین عامل یک شکل دهنده سبک زندگی انسان و تعیین کننده 
کیفیت زیست آن به حســاب می آید؛ در واقع افزایش کیفیت زندگی در 
یک معنا ترویج و توسعه مفاهیم کیفیت محیط زندگی مردم است تا بتوان 
بهترین شیوه های زیستی را برای آن ها فراهم کرد. صادق صیدبیگی افزود: 
بر اساس برآوردهای سازمان ملل متحد تقریبا نیمی از جمعیت جهان در 
سال 2۰۰۵ در شــهرها زندگی می کردند به طوری که محیط شهری به 
سکونتگاه اصلی مردم جهان تبدیل شد و اکنون کیفیت محیط سکونت 
در شهرها، موضوع مهم ساکنان شهری، برنامه ریزان، مسئوالن شهری و 
محققان است. این کارشناس برنامه ریزی شهری با اشاره به اینکه کیفیت 
زندگی شهری یکی از مهم ترین حوزه های تحقیقات شهری در بسیاری 
کشورهای دنیاست، تصریح کرد: تغییرات کیفیت زندگی در مقیاس های 
کوچک به خصوص مقیاس های درون شهری به خوبی شناسانده نشده 
است؛ به رغم اینکه سیاستگذاران و برنامه ریزان در سطوح بین المللی و 
ملی برافزایش قابلیت شهرها برای بهبود کیفیت زندگی انسان ها تاکید 

دارند؛ اما هنوز این موضوع مورد توجه آنچنانی قرار نگرفته است.
وی، بافت  های فرسوده در شهرها را بخشی از فضای شهری دانست و گفت: 
به دلیل سهل انگاری نظام زیستی این بافت ها هم از حیث ساختار و هم 
از نظر کارکرد اجزای حیاتی خود دچار اختالل و ناکارآمدی شــده است 
و در طول ســالیان نه تنها جمعیت اصلی و بومی خود را از دســت داده، 
بلکه به محل اســتقرار مهاجران کم درآمد که به دنبال ارزان  ترین نقاط 
شهری برای سکونت بوده  اند، تبدیل شده اســت.صید بیگی ادامه داد: 
همین نارســایی  های اقتصادی و محیطی موجب شده است که کیفیت 

زندگی در این مناطق نسبت به سایر مناطق شهری از کیفیت پایین تری 
برخوردار باشد و با توجه به نقاط قوتی که بهســازی بافت  های فرسوده 
شهرها از قبیل رشد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به وجود می  آورد؛ اما 
این بافت با مشــکالت مهمی در زمینه  های تخریب فیزیکی و محیطی، 
محرومیت اجتماعی، ناامنی، بیکاری، نابرابــری  های اقتصادی، کمبود 
مسکن و ترافیک روبه رو است که این مشکالت کیفیت زندگی شهری را به 
شدت در این نقاط کاهش داده است .این کارشناس طراحی شهری اظهار 
کرد: فرسوده شدن بافت و تخریب بناهای قدیمی در آن و ایجاد فضاهای 
خالی از جمعیــت در مرکز برخی از محالت باعث نابســامانی کالبدی و 
شرایط نامساعد برای ساکنان آن شده است که نه تنها از تحرک و پویایی 
بافت می کاهد، بلکه به مرور باعث حذف کاربری های خدماتی و جدایی 
گزینی اجتماعی و کاهش کیفیت زندگی شــهری آن محدوده می شود.

صید بیگی با بیان اینکه شاخص های شناسایی بافت های فرسوده توسط 
شورای عالی معماری و شهرسازی در قالب سه شاخص مطرح شده است، 
گفت: نخستین شاخص »ریزدانگی« است، یعنی بلوک هایی که بیش از 
۵۰ درصد پالک های آنها مساحت کمتر از 2۰۰ متر مربع دارد، دومین 

شاخص بافت فرسوده »ناپایداری« است به این معنی که بلوک هایی که 
بیش از ۵۰ درصد بناهای آنها ناپایدار و فاقد سیستم سازه هستند و سومین 
شاخص »نفوذناپذیری« است یعنی بلوک هایی که بیش از ۵۰ درصد معابر 
آنها عرض کمتر از شش متر دارد.وی ادامه داد: بدون شک بهسازی بافت 
فرسوده بر کیفیت زندگی شهری شهروندان اثرگذار است، به این معنا که 
هرچه میزان بهسازی و بازسازی بافت فرسوده و یا به تعبیری هرچه بافت 
سکونتگاه ها از کیفیت بهتری برخوردار باشد، زندگی در اینگونه بافت  ها 
از شادابی و سالمت بیشتری برخوردار است و ساکنان رضایت بیشتری از 

کیفیت زندگی در شهر دارند.
 صید بیگی افزود: پیشــنهادهای ارتقای کیفیت زندگــی در بافت های 
فرسوده شهری می  تواند شامل تهیه طرح نوسازی و بهسازی برای اینگونه 
بافت با در نظر گرفتن جلب مشارکت ســاکنان، بررسی جامع وضعیت 
کیفیت امکانات و خدمات شهری و توزیع فضایی آن در سطح محالت بافت 
فرسوده، واگذاری وام به ســاکنان جهت باال بردن کیفیت ابنیه، افزایش 
عمر بنا و اصالح وضعیت واحد مسکونی است.وی ادامه داد: بهبود وضع 
کمی و کیفی مسکن در راستای ارتقای کیفیت فضایی و کالبدی محدوده 
بافت فرسوده، ارتقای سطح تسهیالت کالبدی و خدمات، ضرورت توجه 
به مشــارکت  های مردمی در جهت تقویت پایداری بافت های فرسوده؛ 
هم چنین ســاماندهی بافت  های فرسوده شــهری با تاکید بر شناسایی 
ظرفیت  های موجود و ایجاد ظرفیت  های جدیــد، افزایش فرصت  های 
اشتغال در سطح محالت و توانمندســازی ساکنان و به تبع آن باال رفتن 
سطح کیفیت زندگی مردم و افزایش سطح فرهنگی بافت  های فرسوده 
شهری و تقویت ارزش  های معنوی ساکنان محله از دیگر اقداماتی است که 

می توان در جهت ارتقای کیفیت زندگی در بافت های فرسوده انجام داد.

یک کارشناس شهرسازی مطرح کرد:

بهسازی بافت های فرسوده بر کیفیت زندگی شهروندان می افزاید

آگهی تجدید مزایده عمومی شماره 43/97/5/ م

تذکر: داشــتن مجوز فعالیت از اتحادیه صنف در زمینه مرتبط با موضوع 
مزایده الزامی است.

1- مهلت و محل دریافت اسناد: حداکثر تــا ساعت 13 روز سه شنبه 
مورخ 97/11/۰2 با در دست داشتن معرفی نامه کتبی به نشانی: اصفهان 

جاده شیراز بعد از ترمینال صفه ایستگاه راه آهن امور قراردادها
2- مهلت و محل تحویل پیشنهاد: حداکثر تا ساعت 13 روز یکشنبه 

مورخ 97/11/1۴ به نشانی: دبیرخانه امور اداری 
 3- زمان بازدیــد: از تاریــخ 97/1۰/29 تــا تاریــخ 97/11/۰1 از 

ساعت 9 الی 11
4- زمان و محل تشکیل جلسه مزایده و قرائت پیشنهادها: ساعت 

9 صبح روز دوشنبه مورخ 97/11/1۵ به نشانی: دفتر مدیریت 
5- هزینه اسناد مزایده: مبلغ 3۰۰۰۰۰ ریال

 6- دریافــت اســناد از طریق پایــگاه ملی اطــالع رســانی مناقصات
HTTP://IETS.MPORG.IR 

7- هزینه چاپ و نشــر دو نوبت آگهی و کارشــناس رســمی 
دادگستری به عهده برنده مزایده می باشد.

اداره کل راه آهن اصفهان

اداره کل راه آهن اصفهان در نظر دارد نسبت به واگذاری مورد ذیل الذکر از طریق مزایده عمومی به افراد حقیقی و حقوقی اقدام نماید:

م الف: 352741

رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای شهر اصفهان اظهار کرد: انتقال اقدامات کودکان از حوزه 
فرهنگی به عمران مهم ترین کار شورای شهر بوده که به پیشبرد اهداف ما کمک کرده  است.شیرین طغیانی ،  
افزود: در دوره های گذشته شورای شهر این اقدامات بیشتر در حوزه فرهنگی خود را نشان می داد؛ اما در حال 
حاضر با توجه به درخواست کمیسیون عمران و الزامات شهر دوستدار کودک مسئولیت این حوزه به کمیسیون 
عمران منتقل شده است. رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای شهر در خصوص دلیل این 
انتقال تصریح کرد: بر این باور هستیم اقداماتی که باید برای حمایت از کودکان صورت گیرد از جنس شهرسازی 
است. در حال حاضر اقدامات زیادی انجام داده ایم و زیر ساخت های خوبی ایجاد کردیم تا این حمایت ها بیشتر 
و جدی تر شود و این انتقال به پیشبرد اهداف ما کمک می کند. وی تصریح کرد: قصد ما شهروند مداری است که 
این موضوع تمامی قشرهای سنی را در بر می گیرد؛ حمایت از کودکان بدین معنا نیست که سایر قشرها نادیده 
گرفته شوند بلکه ما برای تمامی اقشار از جمله سالمندان و جوانان و زنان برنامه های خوبی داریم.وی در خصوص 
تخصیص بودجه  برای کودکان در شهرداری اصفهان گفت: در نظر داریم در بودجه سال آینده بخش قابل توجهی 

برای مناسب سازی فضاهای سبز برای کودکان در تمامی مناظق داشته باشیم.

رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شهر :

ردیف بودجه ویژه کودکان اصفهان تخصیص می یابد

مبلغ سپرده شرکت در مزایده)ریال(مدتمحل اجراموضوع مزایده

1/2۰۰/۰۰۰ ریال12 ماهمنازل سازمانی ایستگاه راه آهن اصفهانواگذاری محل جهت اجاره یک باب مغازه نانوایی

نوبت اول

زینب ذاکر

نرگس طلوعی
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امام صادق علیه السالم:
آنگاه که روزگار، زمانه ستم باشد و مردمش 

اهل نیرنگ باشند، اعتماد به هرکسى درماندگى 
است.
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخى زواره

یادداشت

آموزه های اسالمی، دو دسته آثار مثبت و منفی برای خواب و 
بیداری در زمان بین الطلوعین بیان کرده است. در این ساعت 
همان طوری که لشکر فرشتگان در آمد و شد هستند، لشکر 
شیطان و ابلیس نیز بسیج می شوند؛ زیرا آنان نیز می خواهند 
بندگان را از فرصت استثنایی در شبانه روز دور نگه دارند. در 
بعضی از روایات از آن به یکی از دو زمان غفلت تعبیر شــده، 
چنان که امــام باقر)ع( میفرماید: »ابلیس ملعون لشــکریان 
خویش را در دو وقــت: هنگام طلوع خورشــید و غروب آن، 
پراکنده می سازد، چراکه این دو زمان، دو زمان غفلت است«. 
در روایات است که »در ســاعات اولیه شــب بخوابید و بین 
الطلوعین بیدار باشید  تا از آثار و برکات بیداری در این ساعات 

بهره مند شوید«.
الف: آثار و برکات مثبت بیداری در بین الطلوعین 

در آیات و روایات آثار و برکاتی برای این ســاعات بیان شــده 
است. از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

تقسیم روزی: بر اساس آموزه های قرآنی، روزی هر موجودی 
قسمت و مقدر شده اســت. مقدرات الهی بر اساس حکمت و 
مصلحت اســت. در آیات قرآنی بیان شده که امور در هر سال 
در شــب قدر ماه رمضان تقدیر می شود)ســوره قدر؛ آیات 1 
تا 5؛ دخان، آیات 1 تا 4( امام زین العابدیــن )ع( می فرماید: 
هرگز قبل از طلوع خورشید نخواب که من آن را برایت خوب 
نمی دانم، زیرا خدواند در آن وقت، روزی بندگانش را به دست 
ما تقســیم می کند. امام رضا)ع( نیز می فرماید: مابین طلوع 
سپیده صبح تا طلوع خورشــید مالئکه الهی ارزاق انسان ها را 
ســهمیه بندی می کنند. هر کس در آن زمان بخوابد، غاقل و 

محروم خواهد شد. 
حفظ نعمت های چهارگانه: بیداری در این ساعات از صبح 
با ذکر نعمت های الهی موجب می شود تا آنچه از معرفت خدا، 
ایمان و اسالم، رزق و ستاریت را خداوند به او داده، حفظ شود. 
 خسارت های مالی: انسان اگر در این ســاعات بیدار بماند 
و ذکر خاصی را که در اعمال این ســاعات آمــده بخواند، از 
زیان های مالی و از دست دادن اصل سرمایه درامان خواهد بود. 

ب: آثار منفی خوابیدن در ساعات بین الطلوعین
بال: بر اســاس آنچه بیان شــد به خوبی معلوم می شــود که 
خوابیدن در هنگام بین الطلوعین موجب جلب بال و مصیبت 
اســت؛ زیرا اگر بیداری موجب رهایی و دفع و رفع بالســت، 

خواب عامل جذب آن خواهد بود.
کوردلی: بر اســاس روایتی که از امیرمومنان )ع( وارد شده 
کسی که در این ســاعات می خوابد گرفتار کوردلی می شود و 

معرفت الهی از دل او می رود. 
 کفر و بی ایمانی: بر اســاس همین روایت پیش گفته کفر و 
بی ایمانی محصول خوابیدن در این ساعات از شبانه روز است.

 نیاز به دیگری برای رزق: اگر انسان در این ساعت بخوابد 
رزق او به جای آنکه در دستش قرار گیرد در دست دیگری قرار 
می گیرد و می بایست برای یک لقمه نان و کسب یک دانش و 

علم به دیگری رو اندازد تا روزی خودش را بازپس گیرد. 
6- بدنامی و رسوایی: از دیگر آثــار منفی خوابیدن در این 
ساعات آن است که اگر گناه و خطایی کرده باشد، خداوند در 
مقام ستاریت با او تعامل نمی کند و نعمت ستاریت از او سلب 
می شــود. این گونه اســت که در جامعه براثر خطا و اشتباه و 

گناهی، رسوا می شود. 
زیان های مالی: اگر کسی در این ساعات بخوابد نمی تواند از 
خود دفع شر کند و خسارتی که به اصل سرمایه او می رسد را 

برطرف کند. 

ساعتی از ساعات بهشت )2(

 مصطفی نیک نام

عکس روز

دوخط کتاب

خوشــحال  اندیشــه  زیــرا 
کردن دیگران ما را از تفکر 
درباره خودمان بــاز مى دارد 
و بزرگ ترین عامــل نگرانى 
تــرس و انــدوه اندیشــیدن 
درباره خود اســت. شادمانى 
انســان و شــادمانى دیگران 
به یکدیگر وابسته است ...!

»طبیعت انسان«
آلفرد آدلر

با این نسخه، طى 14 
روز درمان مى شوید

 آلفــرد آدلــر، روان شــناس 
مشهور اتریشى، به بیماران 
اندوهگیــن خــود مى گفت: 
اگــر از ایــن نســخه پیــروى 
کنید ظــرف 14 روز معالجه 
خواهید شــد، هر روز فکر 
کنید چطور مى توانید یک نفر 
دیگــر را خوشــحال کنید... 

باری)از شــهرهای ایتالیا(، نخســتین شهری اســت که به افرادی که از 
دوچرخه برای رفتن به سرکار استفاده می کنند، حقوق تشویقی می دهد.

این پروژه آزمایشی در این شهر، به مدت چهار ماه انجام می شود و قرار است 
که »باری« با این روش به مجموعه ای از شهرهای اروپایی بپیوندد که در 
تالش برای افزایش استفاده از دوچرخه هستند تا هم روشی برای سالمتی 
افراد باشد و هم آلودگی هوا و مصرف سوخت های فسیلی را کاهش دهند.

محققان تخمین زدند که تعداد دوچرخه ســواران تــا پایان این طرح، دو 
برابر شود.

با دوچرخه سرکار بروید و حقوق بگیرید!

محققان برای تنهاترین قورباغه جهان جفت پیدا کردند تا شاید بتوانند نادرترین 
نوع قورباغه موســوم به Sehuencas را از خطر انقراض نجات دهند.رومئو 
1٠ سالی است که در موزه بولیوی نگهداری می شود و لقب تنهاترین قورباغه 
جهان را به ثبت رسانده است.دلیل نگهداری از این قورباغه با چشم های درشت 
و متفاوت، نایاب بودنش است و حاال محققان جفتی به نام ژولیت برای او پیدا 
کرده اند تا شاید مانع از انقراض این نسل شــوند.رومئو سال گذشته با انتشار 
تصویرش در فضای مجازی بسیار معروف و جهانی شد و محققان بولیویایی به 

رهبری »ترزا کاماچو« برای او جفت پیدا کردند.

ازدواج تنهاترین قورباغه جهان

تاریخچه  جالب گردنبند
گردنبند، احتماال جزو نخستین زیورآالتی است که بشر از آن استفاده کرده است.گردنبند ها اغلب در مراسم های آیینی، مذهبی، جادویی 
و یا مراسم عزاداری و خاکسپاری استفاده می شده و همچنین نشانگر ثروت و موقعیت افراد بوده است. پس به این نکته پی می بریم که 
از فلزات و سنگ های گران بها برای ساختن گردنبند استفاده می شده اســت.یکی از اجزای اصلی تشکیل دهنده  گردنبند یک نوار یا 
زنجیراست که دور گردن بسته می شود.زنجیر ها عموما از جنس طال، نقره یا پالتین هستند. هر گردن بند یک قسمت ضمیمه دارد که 
از آن آویخته می شود و یا درون زنجیر آن قرار می گیرد. این ضمائم شــامل آویز، پالک، طلسم یا صلیب است که از مواد قیمتی یا نیمه 

قیمتی مانند الماس، مروارید، یاقوت، زمرد، لعل و یا یاقوت کبود برای ساختن آن استفاده می شود.
گردنبند های تاریخی:انســان های ماقبل تاریخ اغلب از مواد طبیعی مثل پر، استخوان، صدف و همچنین مواد گیاهی برای ساختن 
گردنبند استفاده می کردند، ولی در عصر برنز جواهرات فلزی جایگزین زینت های پیشا فلزی شدند.اولین شواهد تاریخی که گردنبند های 
ابتدایی در آن به نمایش در آمده اند مجسمه ها و هنر خاور نزدیک باستان هستند، اما اولین گردنبند هایی که در آن فلزات گران بها با 

آویز های سنگی به کار رفته، در اروپا ساخته شدند.
گردنبند در تمدن های باستانی:در بین النهرین مهره های استوانه ای شکل به نخ کشیده می شدند و به عنوان جواهر استفاده می شدند.

در بابل آویز هایی از جنس عقیق، الجورد و طال از یک زنجیر طال آویخته می شدند. سومریان باستان از طال، نقره، سنگ الجورد و عقیق 
مهره می ساختند و برای ساختن گردنبند آن ها را به ریسمان می کشیدند.در مصر باستان از انواع مختلفی از گردنبند استفاده می شده 
است.طبقات پایین اجتماع، یقه هایی با تزئینات طبیعی برای مراســم مذهبی، جشن ها و عزاداری ها می پوشیدند. این یقه ها معموال با 

شیشه، سفال و مهره های تو خالی تزئین می شد. این مهره ها از مواد قیمتی و نیمه قیمتی ساخته و به نخ کشیده می شد.
طبقات باالی اجتماع از گردنبند هایی با آویز طال ها به شکل گیاهان استیلیزه، حیوانات و حشره ها استفاده می کردند.در این دوره از تعویذ 
یا چشم نظر برای ساخت گردنبند بهره گرفته شد. دهقانان سنگ ها را به نخی از جنس درخت کتان متصل می کردند، اما افراد متمول 

از مهره هایی از جنس عقیق، مروارید، آمیتیس و کوآرتت استفاده می کردند.

وبگردی

 سال 1948 میالدی در کلیسایی، عبادت کنندگان مسیحی مارهای سمی را 
روی سر، دور گردن و دست خود قرار می دهند تا به اعتقاد خود ایمان شان را 
اثبات کنند!در برخی از ایاالت آمریکا مسیحیان از مار در مراسمات مذهبی خود 
استفاده می کنند. این اقدام در اوایل قرن بیستم از شهر آپاالشیا آغاز شد.تاکنون 
ده ها نفر بر اثر نیش مار در اینگونه مراسم جان باخته یا زخمی شده اند.فردی که 
از مار در آموزه های دینی مسیحیان استفاده کرده جورج ونت هانسلی کشیش 

پنطیکاستی نام داشته است که وی بر اثر نیش مار در سال 1955 جان باخت.

عبادت با مار سمی برای اثبات ایمان!

راه اندازی پویش ملی »خاطره نگاری و 
تاریخ نگاری انقالب« در رادیو انقالب

»علیرضــا حبیبی« مدیر رادیو انقالب و دبیر ســتاد نکوداشــت 
چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی معاونت صدا با بیان 
اینکه پویش ملی »خاطره نگاری و تاریخ نگاری انقالب« در رادیو 
انقالب راه اندازی شده اســت ، گفت: رادیو انقالب ضمن تعامل با 
مخاطبان  از شنونده های خود می خواهد که آثار خود را به  نشانی  
این پویش seda.ir.4٠  ارسال کند. این آثار از رادیو انقالب پخش 
می شود.همچنین گزارشگران  افتخاری شــهرها و روستاها برای 
ارسال پیشرفت ها و خدمات چهل ساله انقالب اسالمی در مناطق 
مختلف کشــور می  توانند گزارش های خود را ارسال  کنند که در 
جشــن بزرگ انقالب که در اسفند ماه برگزار می شــود، نه تنها از 
4٠ نفری که در این کمپین زحمت کشــیده اند تقدیر می شــود 
بلکه از شهروند برنامه ســازان و برنامه ســازان رادیو انقالب اعم از 
شبکه های ملی و استانی شامل 4٠ نفر از بهترین تهیه کنندگان، 
گویندگان،گزارشگران،مستندسازان و برنامه های برتر از شبکه های 
برتر تجلیل می شود.مدیر رادیو انقالب ادامه داد: در جدول پخش 
رادیو انقالب چند ردیف برنامه های مراکز استان ها  اعم از مستند، 
گزارش و مفاخر انقالبی لحاظ شده همچنین به صورت برنامه های 

استودیو به استودیو ارتباط هایی لحاظ شده است.

ماجرای یافتن بادکنک
 سمیناری برگزار شد و پنجاه نفر در آن حضور یافتند. سخنران 
به سخن گفتن مشغول بود و ناگاه ســکوت کرد و به هر یک از 
حاضرین بادکنکی داد و تقاضا کرد با ماژیک روی آن اسم خود 
را بنویسند. ســخنران بادکنک ها را جمع کرد و در اتاقی دیگر 
گذاشت. سپس از حاضرین خواست که به اتاق دیگر بروند و هر 
یک بادکنکی را که نامش روی آن بود بیابد. همه باید ظرف پنج 
دقیقه بادکنک خود را می یافتند. همه دیوانه وار به جست وجو 
پرداختند؛ یکدیگر را هل می دادند؛ به یکدیگر برخورد می کردند 
و هرج و مرجی راه انداخته بودند که حد نداشت. مهلت به پایان 
رسید و هیچ کس نتوانســت بادکنک خود را بیابد. بعد، از همه 
خواسته شد که هر یک بادکنکی را اتفاقی بردارد و آن را به کسی 
بدهد که نامش روی آن نوشته شده است. در کمتر از پنج دقیقه 
همه به بادکنک خود دســت یافتند.ســخنران گفت: »همین 
اتفاق در زندگی ما می افتد. همه دیوانه وار و سراسیمه در جست 
وجوی سعادت خویش به این سوی و آن سو چنگ می اندازیم 
 و نمی دانیم ســعادت ما در کجا واقع شــده اســت. سعادت ما
  در سعادت و مسرت دیگران است. به یک دست سعادت آنها را
  بــه آنهــا بدهیــد و ســعادت خــود را از دســت دیگــر

 بگیرید.«

زنده باد کمیل
خاطرات روزهای آغازین اعزام به جبهه های جنگ و فعالیت در 
گردان کمیل با عنوان کتاب »زنده باد کمیل« نوشــته محسن 

مطلق به چاپ هجدهم رسید.
کتاب زنده باد کمیل که خاطرات محســن مطلق از سال های 
ابتدایی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران اســت، نخســتین بار 
در ســال 1۳۷٠ چاپ و منتشر شد که در ســال های بعد بار ها 
تجدید چاپ شده و به تازگی برای هجدهمین بار تجدید چاپ 

شده است.
نویسنده در این اثر با زبانی ساده و روان به بیان خاطرات خود از 
هم رزمنده ها و دوستان شهید و به گفته خودش مظلوم ترین 
و غریب ترین انســان ها می پردازد. استفاده نویسنده از طنز و 
شوخی های رزمندگان به عنوان یکی از نقاط عطف جذابیت اثر 
است، چرا که آنچه کتاب را برای بســیاری از مخاطبان جالب 
توجه می کند، شوخی ها و خنده ها و دشــواری هایی است که 

نویسنده با توانایی آن ها را انتقال داده است.
این کتاب اولین اثر محسن مطلق است که آن را سه سال پس 
از پایان جنگ به رشــته تحریر درآورده، این اثر در سال ۷9 در 
بخش خاطرات مسابقات معرفی ادبیات پایداری وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمی رتبه دوم را کسب کرده است.

کتابخبرداستانک

آبشار »التون« در 
جنوب آستارا

آبشــار التون در استان 
گیــالن، ۱۵ کیلومتری 
شهرســتان  جنــوب 
آستارا، شــهر لوندویل 
روســتای کوتــه کومه 
جای گرفته است. ارتفاع 
تقریبی آبشار التون ۱۰۵ 
متر اســت که به لحاظ 
بلندی، مرتفع ترین آبشار 

ایران به حساب می آید.

اینستاگردی

 شام خانوادگی »سردار آزمون« در ابوظبی

واکنش متفاوت »علی صالحی« به چالش 10 سال

نخستین بازیگری که پس از انقالب نقش شاه را بازی کرد

ســردار آزمون این عکس 
را در اینســتاگرامش بــه 
اشتراک گذاشت و نوشت: 

شب عالی با خانواده گلم

 ســیدعلی صالحی در اینستاگرامش 
نوشت:»روند زندگی در ایران به لحاظ 
آرامش و روح و روان ، به نحوی هست 
که به صورت جهشــی داغون میشی. 
عکس 14٠۷ اگر بمونم، خیلی جهشی 

و داغون نشانه«

 عبدا... اسکندری از چهره پردازان مطرح کشور 
در اینستاگرامش برای زنده کردن یاد مرحوم 
ناصر گیتی جاه تصویری از او در نقش محمدرضا 
شــاه منتشــر کرد.ناصر گیتی جاه، نخستین 
بازیگری بــود که پس از انقــالب در مجموعه 
تلویزیونی »طبل تو خالــی« نقش محمدرضا 
شــاه را بازی کرد. او پس از آن در »سقوط« به 
کارگردانی محمدرضا ورزی بــار دیگر در این 

نقش ظاهر شد. 

امیر جعفــری در اینســتاگرامش 
نوشــت:دنیا به کامت شــاد فرشته 
کوچولوی زیبای ما ،داشتنت شگفت 
انگیــز ترین و قشــنگ ترین برکت 

خداست نیالِی عمو...

عضو جدید خانواده »امیر جعفری«
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