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 تالش های زیر پوستی برای گران فروشی 
 مدیر نظارت و بازرسی اصناف استان اصفهان نسبت به افزایش فاکتور سازی ها توسط اصناف هشدار داد؛

  بسیاری از واجدان شرایط دریافت سبد کاال هنوز چشم انتظار واریز نقدی هستند؛  

جاماندگان تهیدست!
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 حال  و روز
 ناخوش کاشان

  وقتی جریمه های مالی هم کمکی
 به بهبود وضعیت ترافیکی در شهر نمی کند؛
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مدیرعامل ذوب آهن اصفهان: 

ذوب آهن اصفهان
شناسنامه و مادرصنعت فوالد 

ایران است

شهرداری اصفهان؛ نخستین 
شهرداری کشور در مسیر ارزیابی 

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی 
شهردار اصفهان مطرح کرد:
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تصفیه خانه ثانویه پساب شمال شهر افتتاح شد 

بهره برداري و کلنگ زني 10 پروژه عمرانی خدماتی 
در منطقه 1٢ با هزینه بالغ بر ٢٧1 میلیارد ریال 

  آيين بهره برداري و آغاز پروژه هاي منطقه 12 با حضور شهردار اصفهان، اعضاي شوراي شهر و جمعي 
از مديران شهري در ادامه برنامه های اصفهان در مسير اميد و در آستانه چهلمين سالگرد پيروزی انقالب 
اسالمی برگزار شد. به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، در اين آيين، آغاز و بهره برداری 

صفحه   یک10 پروژه عمرانی خدماتی منطقه 12 شهرداری اصفهان، انجام شد...

موزه هنرهای معاصر اصفهان
منتخب عکس ٢016 تا ٢01۸ 

ورلد پرس فوتو
٢0 دی الی ۸ بهمن

آنها  
کارگردان:احسان سلطانیان

پردیس  سینمایی سیتی سنتر 

روز غر زدن ممنوع!
امروز قراره راجع به هیچی غر 

نزنیم. سعی کنیم طاقتمون 
رو بیشتر کنیم  و به ناکت خوب 

دورمون  توجه کنیم.

آيين بهره برداري و آغاز پروژه هاي منطقه 12 با حضور شهردار اصفهان، اعضاي شوراي شهر و جمعي از 
مديران شهري در ادامه برنامه های اصفهان در مسير اميد و در آستانه چهلمين سالگرد پيروزی انقالب 
اسالمی برگزار شد. به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، در اين آيين، آغاز و بهره برداری 

10 پروژه عمرانی خدماتی منطقه 12 شهرداری اصفهان، انجام شد. 
اين پروژه ها شامل بهره برداري از تصفيه خانه ثانويه پساب شمال شهر، بهره برداري از خط انتقال و توزيع 
پساب تصفيه شده، بهره برداري از نيروگاه 10 كيلوواتي پنل خورشــيدي ساختمان اداري شهرداری 
منطقه، راه اندازي مركز مشاركتي آموزش و توانمند سازي كودكان و نوجوانان، پروژه مشاركتي مجموعه 
ورزشي چند منظوره خيابان حكمت و خيابان اتصال دهنده عاشق آباد به شهرك كوثر، مجموعه ورزشي 
چندمنظوره شهرك نگين، آغاز عمليات ساختماني مجموعه توانمند سازي زنان سرپرست خانوار، آغاز 
عمليات ساختماني مجموعه فرهنگي ورزشي شهرك مهديه و ساير پروژه هاي عمراني منطقه شامل پياده 
رو سازي،  آســفالت و ترميم جداول بود. يكي از مهمترين پروژه هايي كه در اين آيين مورد بهره برداري 
قرار گرفت بهره برداري از تصفيه خانه ثانويه پساب شمال شهر و بهره برداري از خط انتقال و توزيع پساب 
تصفيه شده بود كه با حضور شهردار اصفهان، مديران شهری و مديرعامل سازمان آب و فاضالب استان 
انجام شد.  استفاده از توان شركت های دانش بنيان، مشــاركت بخش خصوصی در تكميل اين پروژه، 
استفاده كامل از تجهيزات ساخت داخل در ســاخت اين تصفيه خانه، ارزش زيست محيطی پروژه در 
راستای توسعه پايدار و با توجه به شرايط خشكسالی و پتانسيل تصفيه 100 ليتر بر ثانيه پساب از جمله 

ويژگی های اين پروژه است.
اداره ارزان شهر با مشارکت شرکت هاي دانش بنیان  

شهردار اصفهان در آيين بهره برداري از پروژه هاي منطقه 12 ضمن تشكر از مديريت شركت دانش بنيان 
»بهين آب زنده رود« بابت مشاركت در ساخت تصفيه خانه پساب شاهين شهر، اظهار كرد: اين شركت 
دانش بنيان با بهره مندي از افكار جوان، نو و كار خالقانه و با مشاركت مناسب با شهرداري موفق شد بحراني 

كه دغدغه همه شهروندان و مديران شهري است را تا حدودي مهار كند.
قدرت ا... نوروزي با بيان اينكه تابستان امسال يكي از سخت ترين و تهديدآميزترين تابستان ها براي فضاي 
سبز شهر بود، تصريح كرد: فضاي سبز شهر اصفهان به دليل تشنگي و خشكسالي در معرض نابودي كامل 
قرار گرفته بود اما همت همه مسئولين به ويژه مديران آب منطقه اي، آب و فاضالب شهري و همچنين 

تشكيل ستاد بحران خشكسالي به كمك شهرداري آمد تا با تصفيه و خريد پساب ها و استفاده از بيش 
از 30 هزار تانكر آب از بيرون شهر و انتقال آن به اصفهان توانستيم شرايط سخت آبی را سپري كنيم. 

شهردار اصفهان ادامه داد: هويت شهر در معرض خطر قرار داشت. درختان چنار شهر با عمري 100 ساله 
در معرض تهديد بود اما همت و تدبير مديران شهري،  حمايت مديران استاني و همكاري شهروندان باعث 

شد تا اين بحران را به سالمت پشت سر بگذاريم.
وي با بيان اينكه امروز شاهد افتتاح شبكه اي هستيم كه قرار است هر ثانيه 100 ليتر پساب را تصفيه كند و 
در اختيار مديريت شهري قرار دهد، افزود: اصفهان داراي 5 هزار هكتار فضاي سبز است كه آبياري 3 هزار 
و 700 هكتار فضاي سبز آن بر عهده شهرداري است. با بحران ايجاد شده در زاينده رود و تحليل هاي غلط 

در استان هاي ديگر الزم است به سمت چنين كارهايي برويم.
نوروزي گفت: فضاهاي سبز منطقه 12 با 240 هكتار، منطقه دو با 190 هكتار و مسير بختيار دشت امروز 
با همت جوانان و مشاركت شهرداري و تدبير مديران، از طريق اين پساب تصفيه شده آبياری می شود تا 
تابستان سخت پيش رو را نيز پشت سر بگذاريم. ما بايد با يك نگاه محيط زيستي و حضور فعاالن اين عرصه 
بتوانيم با كارهايي مانند تغيير نوع كشت، بذر، نوع آبياري، نوع درختان و ... اصفهان را از خطر خشكسالي 

رهايي دهيم. وي اضافه كرد: بهره برداري از تصفيه خانه پساب شمال شهر نشان داد بخش خصوصي و 
شهرداري مي توانند در يك تعامل مشــترك و منطقي كاري براي همه شهر انجام دهند. اميدوارم همه 
شركت هاي دانش بنيان بيش از اين مشكالت شهر را شناسايي و براي آن چاره انديشي كنند. مي توانيم 

با كمك جوانان و شركت هاي دانش بنيان، اداره ارزان شهر را محقق كنيم.
اقدام ارزشمند شهرداري در استفاده از ظرفیت شرکت هاي دانش بنیان

مدير عامل شركت آب و فاضالب اســتان اصفهان در ادامه اين آيين ضمن تشــكر از شهردار اصفهان و 
مشاركت شركت دانش بنيان براي اقدامات انجام شده در حوزه آب و بازچرخاني آب، اظهار كرد: اقدامات 
شهرداري اصفهان كه تحت عنوان » اصفهان در مسير اميد«  انجام مي شود مصداق واقعي در مسير اميد 
حركت كردن است. در اين شرايط جوانان برای ماندن در كشور به انگيزه و حمايت نياز دارند و استفاده از 

توان شركت های دانش بنيان در همين راستا است. 
وي تصريح كرد: حركت ارزشمند شهرداري اصفهان در خصوص نحوه قراردادهاي جديد مانند قرارداد با 
شركت دانش بنيان بهين زاينده رود، قابل تقدير است زيرا به جاي اينكه از سرمايه مردم در راستاي توسعه 

پايدار شهر استفاده شود از سرمايه شركت دانش بنيان و شركت هاي خصوصي استفاده شده است و اين 
حركتی بسيار مهم و ويژه است. وي اضافه كرد: انجام و اجراي چنين پروژه هايي هوشياري و هنر اصفهاني 

ها را مي رساند زيرا به جاي متوقع بودن از دولت، خودشان آستين باالزده و دست به كار مي شوند.
بهره برداري از تصفیه خانه ثانویه پساب شمال شهر با اعتبار بالغ بر 11 میلیارد تومان

مدير منطقه 12 شهرداري نيز در آيين بهره برداری از پروژه های منطقه 12 با بيان اينكه امروز 10 پروژه 
در منطقه 12 بهره برداري يا كلنگ زني مي شود، اظهار كرد: دو پروژه تصفيه خانه تكميلی پساب و خط 
انتقال آن به طول 18 هزار و 500 متر كه اين خط انتقال پساب تصفيه شده را به دو مخزن اصلی در بختيار 
دشت و ميدان استقالل و از آنجا به شبكه توزيع و آبياري فضاي سبز انتقال مي دهد با هزينه اي بالغ بر 11 

ميليارد تومان انجام شده است.
علي باقري تصريح كرد: مجموعه نيروگاه پنل خورشيدی ساختمان اداری با ظرفيت 10 كيلووات با اعتبار 
بالغ بر 110 ميليون تومان، راه اندازي مركز توانمندســازی كودكان و نوجوانان در محله كم برخوردار 
اميرالمومنين با اعتبار 130 ميليون تومان، كلنگ زنی مجموعه ورزشی چند منظوره خيابان حكمت در 
زمينی به مساحت يك هزار و 537 مترمربع و با زيربنای سه هزار و ۶3 مترمربع در چهار طبقه با اعتبار بالغ 
بر ۶ ميلياردتومان، خيابان اتصال دهنده عاشق آباد به شهرك كوثر به طول 400 متر و هزينه ای بالغ بر 
200 ميليون تومان و احداث مجموعه ورزشی چند منظوره شهرك نگين، مجموعه توانمندسازی بانوان 
سرپرست خانوار در محله ناصرخسرو در زميني به مساحت 325 متر مربع با اعتبار يك ميليارد و 550 
ميليون تومان و آغاز عمليات ساختمان مجموعه فرهنگی ورزشی شهرك مهديه با اعتبار يك ميليارد و 
38۶ ميليون تومان و ساير پروژه ها مانند آسفالت معابر و ترميم جداول با اعتبار يك ميليارد تومان نيز از 

ديگر طرح های آماده بهره برداری منطقه 12 است.
وي اضافه كرد: منطقه 12 با وسعت 8 هزار و 200 هكتار اولين منطقه از نظر مساحت است كه سومين 
منطقه در بين 15 منطقه از نظر بودجه اي است. اميدوارم بتوانيم با افتتاح و اجراي اين پروژه هاي محرك 

توسعه شاهد توسعه بيش از پيش اين منطقه باشيم.
مدير منطقه 12 شهرداري اصفهان افزود: تصفيه خانه پساب شمال شهر برای 350 هكتار از اراضی فضای 
سبز اصفهان قابل استفاده است، اين پروژه منجر به حفاظت از محيط زيست و جلوگيری از مشكالتی می 

شود كه به دليل رها شدن فاضالب ها به وجود می آمد.

تصفیه خانه ثانویه پساب شمال شهر افتتاح شد 

بهره برداري و كلنگ زني ١0 پروژه عمرانی خدماتی در منطقه ١٢ با هزینه بالغ بر ٢٧١ میلیارد ریال 
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حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
صبح دیروز در دیدار مسئوالن و محققان ستاد توسعه 
علوم و فناوری های شناختی، وزیر علوم، رؤسا و اساتید 
دانشگاههای مرتبط، با اشــاره به تاثیرگذاری علوم 
شــناختی در عرصه های علمی، پزشکی، اجتماعی 
و اقتصادی، بر لزوم تالش همه جانبه و شــبانه روزی 
برای پیشرفت بیش از پیش در این علوم تاکید کردند 
و گفتند: شتاب حرکت علمی کشور نباید کاهش یابد 
و یا متوقف شود، بلکه این شتاب باید برای سال های 
طوالنی و تا رســیدن به نقطــه اوج علمی حفظ و 

تقویت شود.
رهبــر انقالب اســالمی بــا قدردانــی از زحمات و 
دستاوردهای علمی مســئوالن و دانشمندان ستاد 
توسعه علوم شناختی افزودند: پیشرفت های علمی 
بشر و گشوده شدن دریچه های جدید برای شناخت 
بیشــتر از نظم عجیب و پیچیدگی های حیرت آور 
عالم خلقت، مستلزم شکرگزاری است، زیرا انسان را 

به معرفت الهی نزدیک تر می کند.
حضرت آیت ا... خامنه ای خاطرنشان کردند: هریک 
از این دریچه های علم و دانش که از جانب خداوند به 
روی بشر باز می شــود، زمینه ساز تحوالت شگرف و 
جدید در زندگی انسانها است، بنابراین هر ملتی که 
از دانش های جدید و فناوری های مرتبط با آن عقب 
بماند، سرنوشــتی جز عقب ماندگی، ذلیل شدن و 

استعمار از جانب قدرت ها نخواهد داشت.
ایشــان افزودند: علت تاکیدهای مکــرر بر موضوع 
علم و پیشرفت علمی همین موضوع است، بنابراین 

دانشمندان و محققان و مراکز علمی و پژوهشی برای 
ادامه پر شتاب حرکت علمی کشور بخصوص در زمینه 
علوم جدید، باید با توکل به خدا و با نیت الهی، از جان 
مایه بگذارند و شب و روز نشناسند و مسئوالن کشور 
به ویژه دولــت نیز باید به این موضــوع توجه جدی 
داشته باشند.رهبر انقالب اســالمی حرکت علمی 
کشــور در ۲۰ ســال اخیر را خوب توصیف کردند و 
گفتند: شــتاب این حرکت علمی نباید کاهش یابد 
بلکه این شتاب باید برای بیســت تا سی سال آینده 
حفظ و تقویت شــود تا به نقطه اوج برسیم.حضرت 
آیت ا... خامنه ای با تاکید بر اینکه نباید به حد کنونی 
پیشرفت های علمی قانع بود، افزودند: اگر اندکی از 

کاروان حرکت علمی دنیا عقب بمانیم، دیگر به این 
کاروان و قله های علمی نخواهیم رســید، بنابراین 
هیچ گونه توقفی در زمینه حرکت علمی نباید ایجاد 

شود.
ایشان با اشــاره به مســائل مربوط به بودجه مراکز 
فرهنگی و علمی کشور و اظهارات مسئوالن اجرایی 
مبنی بر مشــکالت اقتصادی، گفتند: من در جریان 
مشکالت هســتم اما معتقدم کشــوری که همت 
کند، حتی می تواند در بحبوحه مشکالت سیاسی و 

اقتصادی نیز کارهای بزرگی انجام دهد.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به نمونه های تاریخی 
در برخی کشورها که در شرایط بسیار سخت، سنگ 

بناهای علمی بزرگی را پایه گذاری کردند، افزودند: 
شرایط امروز ما به ســختی تالطم های آن کشورها 
نیست، بنابراین می توانیم پایه های مستحکم علمی 
را بنــا بگذاریم.حضرت آیت ا... خامنــه ای در ادامه 
دو توصیه هم بیان کردند. توصیــه اول اینکه، برای 
پیشرفت علمی از همه توانایی های غربی ها استفاده 
کنید و از شــاگردی کردن و یادگرفتن هرگز پرهیز 
نکنید، زیرا ما از شاگردی کردن ننگمان نمی آید بلکه 

از »همیشه شاگرد ماندن« ننگمان می آید.
رهبر انقالب اســالمی در توصیــه دوم خود گفتند: 
هیچگاه به برنامه ها و توصیــه های غربی ها اعتماد 
نکنید.ایشان با تاکید بر اینکه همواره باید به توصیه 
غربی ها با سوءظن نگریسته شود، افزودند: کشورهای 
غربی که امروز بیشترین پیشرفت ها را در زمینه علوم 
جدید دارند، بیشترین جنایات را نیز در طول تاریخ بر 

ضد ملت ها مرتکب شده اند.
رهبر انقالب اسالمی، مســئوالن ستاد توسعه علوم 
شــناختی را به تعیین اولویت ها و هدفهای الزم نیز 
توصیه کردنــد و گفتند: در همــه عرصه های علوم 
شناختی، ابتدا باید هدف گذاری ها مشخص و سپس 
طرح و پروژه، تعریف شــود و در اختیار پژوهشگر و 
محقق قرار گیرد.حضرت آیــت ا... خامنه ای، لزوم 
تعریف یک راهبرد بومی برای پیشبرد علوم شناختی 
را مورد تاکید قرار دادند و در پایان خاطرنشان کردند: 
در مسیر شناخت این علوم که با استدالل و منطق سر 
و کار دارد، بگونه ای حرکت کنید که زمینه معرفت 

بیشتر خداوند حاصل شود.

توافق مجلس سنا برای پایان 
دادن به تعطیلی دولت آمریکا

ســران دو حزب جمهوری خــواه و دموکرات در 
مجلس سنای آمریکا برای پایان دادن به تعطیلی 
دولت فدرال، بر سر دو طرح رای گیری می کنند. 
بر این اساس، در حالی که تعطیلی دولت فدرال 
آمریکا وارد پنجمین هفته خود می شــود، منابع 
مطلع از توافق سران مجلس ســنای این کشور 
برای بازگشــایی دولت خبر می دهند.به نوشته 
روزنامه »نیویورک تایمز« سنای آمریکا درباره دو 
الیحه جداگانه برای پایان دادن به تعطیلی دولت 
فدرال رای گیری می کند. اول، طرح پیشنهادی 
ترامپ برای بودجه 5/7 میلیــارد دالری جهت 
ساخت دیوار در مرز مکزیک و طرح دوم تمدید 
تامین مالی برای ســازمان های تعطیل شده این 
طرح که درپی توافق ســناتور »میچ مک کانل« 
رهبر اکثریت ســنا و ســناتور »چاک شــومر« 
 رهبــر دموکرات های این مجلــس برنامه ریزی

 شده است.

سوریه تهدید کرد؛ 
بمباران فرودگاه »تل آویو« 

نماینده دائم ســوریه در شورای امنیت، احتمال 
بمباران فرودگاه تل آویو را در ســایه عدم پاسخ 
بین المللــی به حمــالت خصمانه اخیــر رژیم 
صهیونیســتی به فرودگاه بین المللی دمشــق 

مطرح کرد.
جعفــری تاکید کــرد: بمباران اســراییل نقض 
علنی قانون بین المللی، منشــور سازمان ملل و 
قطعنامه های مربوطه شــورای امنیت محسوب 
می شــود و به منزله اخالل در ماموریت نظارت 
سازمان ملل است که مشروعیت رویکرد سازمان 
ملل را از بین می برد.وی با تاکید بر اینکه این امر 
هرگز ســوریه را از بازپس گیری جوالن اشغالی 
که قابل چشم پوشی نیست، بازنمی دارد، گفت: 
سوریه با تمام ابزارهای قانونی عمل خواهد کرد و 
هرگز طوالنی شدن این موضوع آن را از روی میز 

ما برنمی دارد.

دستور »مادورو« به تجدیدنظر 
در روابط دیپلماتیک با آمریکا

رییس جمهــوری ونزوئال دســتور بازنگری در 
روابط دیپلماتیــک با ایاالت متحــده آمریکا را 
صادر کرده است و به زودی تدابیر جدیدی اعالم 
می کند. اقدام نیکوالس مــادورو در واکنش به 
ســخنان مداخله جویانه مایک پنــس، معاون 
رییس جمهــوری آمریکا انجام می شــود که از 
اپوزیســیون ونزوئــال حمایت کــرده و مادورو 
را »دیکتاتوری بــدون هیچ ادعای مشــروع بر 
قدرت«توصیــف کرده بــود.در همیــن حال 
خبرگزاری رویترز گزارش داد، ونزوئالیی ها برای 
تظاهرات به خیابان ها می آیند و اپوزیسیون این 
کشور آمریکای التین امید دارد تا با جلب حمایت 
مردمی، اقدامی در سرنگونی دولت سوسیالیست 

مادورو انجام دهد. 

»بانوی آهنین« اوکراین بار 
دیگر نامزد ریاست جمهوری شد

نخست وزیر پیشین اوکراین و رهبر حزب حامی 
اروپا رسما برای بار سوم نامزد انتخابات ریاست 
جمهوری این کشور شد.براساس نظرسنجی های 
صورت گرفته،  »تیموشنکو« فرصت بسیار خوبی 
برای تصدی سمت ریاســت جمهوری اوکراین 
دارد و برای چندین ماه توانسته نظر مساعد مردم 
را به دست بیاورد.همچنین به گفته تحلیلگران، 
در صورت کشیده شدن انتخابات به دور بعدی، 
پوروشنکو احتماال رقیب یولیا تیموشنکو در دور 
دوم انتخابات خواهد بود.تیموشنکو که به »بانوی 
آهنین اوکراین« شهرت دارد، گفته است: با توجه 
به آنچه مارگارت تاچر، نخست وزیر فقید انگلیس 
گفته، در سیاست هرگز نباید عقب نشست و از آن 

دست برداشت.

هیچگاه به برنامه ها و توصیه های غربی ها اعتماد نکنید

توضیح وزیر علوم درباره بازدید 
بازرسان آژانس از دانشگاه ها

وزیر علوم درباره صحبت رییس سازمان انرژی 
اتمی مبنی بر بازدید بازرسان آژانس بین المللی 
اتمی از دانشگاه ها گفت: تصمیمات مربوط به 
انرژی اتمی مبتنی بر تصمیمات شورای عالی 
امنیت ملی است.منصور غالمی ، گفت: آقای 
صالحی خود مســئولیت فعالیت های انرژی 
اتمی را برعهده دارند.وی ادامه داد: تصمیمات 
مربوط به انرژی اتمی مبتنــی بر تصمیمات 
شورای عالی امنیت ملی است و باید از همین 

طریق هم پیگیری های الزم انجام شوند.

واکنش ایران به لغو پروازهای 
هواپیمایی ماهان به آلمان

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: لغو مجوز 
پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان ایر به آلمان 
اقدامی شتاب زده، غیر قابل توجیه و مغایر روح 
حاکم بر روابط دیرینه دو کشــور است. بهرام 
قاسمی، این اقدام طرف آلمانی را مغایر با روح 
حاکم بر روابط دیرینه ملت های ایران و آلمان 
خواند و تاکید کرد: این رفتار حرکتی بی دلیل 
و  احتماال ناشــی از القای اطالعات نادرست  
توسط دیگرانی است که از روند روابط بین دو 
کشور ناخشنود هستند.وی ابراز امیدواری کرد 
دولت آلمان با  بررسی حقایق و بازنگری مجدد 
داده های اطالعاتی خود نسبت به تجدید نظر 
بهنگام در این تصمیم ناصواب و نامطلوب که 
می تواند ارتباطات و رفت و آمدهای مردمی را 
تحت تاثیر قرار داده و بی شک خالف مصالح  
 و منافــع روابط  فی مابین اســت، اقدام کند.

 بی تردید هیــچ منطق و دلیلــی نمی تواند 
توجیه گــر این گونه رفتار های یک ســویه و 

مبتنی بر داده های غلط و موهوم باشد .

الیحه اصالح قانون انتخابات 
در هیئت دولت تصویب شد

وزیر کشــور از تصویــب الیحه اصــالح قانون 
انتخابات در جلســه روز گذشــته هیئت دولت 
خبر داد و گفت: در مورد این الیحه پیش از این 
با مرکز پژوهش های مجلس، کمیسیون شوراها 
و شــورای نگهبان هماهنگی الزم انجام شــده 
است.عبدالرضا رحمانی فضلی اظهار داشت: این 
الیحه از سال 95 از سوی وزارت کشور به دولت 
ارائه شد و با توجه به ابالغ سیاست های کلی از 
جانب رهبر معظم انقالب، مجددا به وزارت کشور 
مسترد و با آن سیاست ها منطبق شد.وزیر کشور 
یادآور شد: از جمله مشخصات این الیحه ، تجمیع 
انتخابات اســت زیرا ما قوانین مختلفی داشتیم 
و هر انتخابات را با یک قانــون اداره می کردیم.
وی در خصوص استانی شدن انتخابات مجلس 
هم اظهار داشــت: با توجه به این که دو فوریت 
الیحه استانی شدن انتخابات در مجلس تصویب 
 شــده، بنابراین نیازی ندیدیم در این الیحه به 

آن بپردازیم.

وزیر ارتباطات از لغو رزمایش 
قطع اینترنت خبر داد

وزیر ارتباطات در حساب شخصی توئیتر خود از 
لغو رزمایش قطع اینترنت خبر داد.محمد جواد 
آذری جهرمی نوشت: امروز در حاشیه دولت، 
همه از رزمایش پرســیدند، دیشب، گزارش 
کردم که بــرای چک تاب آوری زیرســاخت 
بانکی در برابر تحریــم روش های دیگری جز 
قطع اینترنت »شــرکت ســداد« هم وجود 
داشت.گزارشــی دریافت کردم که این برنامه 
 »لغو« شده است.ضمنا سداد صالحیت الزام

 شرکت ها به انتقال ســرورها به داخل کشور 
را ندارد.

امیر حاتمی
وزیر دفاع:

رییس مجلس شورای اسالمی از کمیسیون تلفیق 
خواست تا برای اعالم دریافتی مدیران روی سایت 
در ســال آینده تمهیدی بیندیشند چون به گفته 
وی، این موضوع هم جلوی سوء استفاده را می گیرد 
و هم آرامش ایجاد می کند.علــی الریجانی ادامه 
داد: این موضوع در قانون برنامه پیش بینی شده و 
دولت هم اقداماتی را شروع کرده، اما کامل نیست 
لذا باید برای تکمیل این اقدام تالش هایی صورت 
گیرد؛ زیرا این امر باعث ایجاد آرامش می شــود و 
جلوی سوء اســتفاده را خواهد گرفت. وی با اشاره 
به برگــزاری نشســت های کمیســیون تلفیق با 
حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، دولت و 
مرکز پژوهش ها برای بررسی کارشناسانه بودجه 
ســال آینده یادآور شــد: ما قدری از نظر بودجه 
شــرایط ســختی داریم که این امر کار زیادی را 
 می طلبد و باید با دقت نظر شرایط کشور را لحاظ

 کنیم.

 اعالم دریافتی مدیران 
آرامش ایجاد می کند

رییس مجلس:

کافه سیاست

عکس  خبر

دیدار و گفت وگوی 
امیرعبداللهیان با سفیر ژاپن

میتسوگو سایتو، سفیر ژاپن در تهران با حسین 
امیرعبداللهیان، دستیار ویژه رییس مجلس و 
مدیرکل امور بین الملل دیدار و گفت وگو کرد. 
ســفیر ژاپن در این دیدار با تبریک 9۰ ســاله 
شدن مناســبات دیپلماتیک دو کشور افزود: 
ژاپن از توســعه ارتباطات سیاسی، اقتصادی و 
فرهنگی با جمهوری اســالمی ایران استقبال 

می کند.

هیچگاه به برنامه ها و توصیه های غربی ها 
اعتماد نکنید

پیشنهاد سردبیر:

وزیر دفاع گفــت: امیدواریم هرچه ســریع تر 
ایرادات فنی ماهواره بر سیمرغ که البته برای 
متولیان شناسایی و روشــن است، رفع شود. 
امیر حاتمی افزود: حرکتی رو به رشد و دائمی 
در ماهواره ها و موضوعات مرتبط با آن داریم که 
البته این چرخه هم اکنون در اختیار جمهوری 
اسالمی ایران است.وی تصریح کرد: هم اکنون 
امکان قــرار دادن ماهواره هــای خودمان را با 
ماهواره بر های متعلق به کشــورمان داریم که 
ماهواره ایرانی را با ماهواره بــر بومی در مدار 
۲۶۰ کیلومتری اجرایی کردیم و بنا داشتیم که 
ماهواره پیام را در مدار 5۰۰ کیلومتری زمین 
قرار دهیم و همانطور که گفته شد مرحله پایانی 
کار با موفقیت همراه نبــود. امیدواریم هرچه 
ســریع تر ایرادات فنی این موضوع )ماهواره بر 
ســیمرغ( که البته برای متولیان شناسایی و 

روشن است، رفع شود.

 ایرادات ماهواره بر سیمرغ
 به زودی رفع می شود

عبدا... ناصری
 فعال سیاسی اصالح طلب:

عضو کمیســیون امنیت ملی گفت: SPV قابلیت 
اجرایی شــدن ندارد، چرا که موعــد مقرر برای 
اجرای این کانال تا اوایل ژانویه بود.سیدحســین 
نقوی ادامه داد: به وضوح مشخص است که مواضع 
اروپایی هــا تغییر کرده و آنها بیشــتر به ســمت 
سیاست های آمریکا گرایش دارند. وی با اشاره به 
صحبت هایی مبنی بر خروج ایران از برجام ، گفت: 
برخی های معتقدند که جمهوری اســالمی ایران 
باید از برجام خارج شود؛ اما معتقدم که در شرایط 
فعلی بهتر اســت چنین کاری را انجــام ندهیم.
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی ادامه داد: ما یک بار چوب 
وارد شدن به قرارداد برجام را خورده ایم و این بار 
نباید تاوان خروج از این معاهده را بپردازیم. نقوی 
حســینی بیان کرد: دولت باید بپذیرد که برجام 
مرده است و این قرارداد درســت همان زمانی به 

نابودی پیوست که آمریکا از آن خارج شد.

SPV 
  اجرایی نخواهد شد

عضو کمیسیون امنیت ملی:

یک فعال سیاســی اصالح طلب درباره مواضع 
اخیر روحانی درباره فیلتــر گفت: این حرف ها 
مانند تمجید آقای احمدی نژاد از اندیشه های 
مرحوم بازرگان است! زیرا واقعا کسی این مواضع 
را جدی نمی گیرد.عبدا... ناصری مواضع روحانی 
را پر افت و خیز و متناقض توصیف کرده و افزود: 
آقای روحانی توجه داشته باشد که تغییر مداوم 
مواضع و افت و خیزها در رفتار و گفتار و مواضع 
ضد و نقیض، گاهی پذیرش آن را برای جامعه 
مدنی ســخت می کند؛ اما مواضــع منطبق بر 
مطالبات جامعه مدنــی، در آینده حتما به نفع 
روحانی خواهد بــود تا بتوانــد الگوی مرحوم 
هاشمی را پس از 88 پیش بگیرد. وی تاکید کرد: 
در ارتباط با همین بحث فیلترینگ که ایشــان 
روز یکشنبه مطرح کردند، مروری که در فضای 
مجازی داشتم و دیدگاه ها را خواندم، متاسفانه 

فضا بر نپذیرفتن این موضوع موج می زد.

  اظهارات روحانی
 را جدی نمی گیریم

پیشخوان

بین الملل

حسن روحانی، در جلسه هیئت دولت اظهار داشت: خوشحالیم باوجود 
همه توطئه هایی که علیه انقالب اسالمی صورت گرفته، تحریم های 
غیرقانونی آمریکا نتوانســته آنها را به اهداف مد نظرشان برساند و 
خودشــان اعتراف می کنند که این تحریم ها، آنها را به اهداف شان 
نرسانده است؛ هر چند که زحمت و ســختی برای مردم ما به وجود 
آورده؛ اما هرگز نمی توانند به خواسته هایشان برسند.رییس جمهور با 

اشاره به اینکه دشمنان تالش می کنند در دو موضوع نفت و صادرات و 
فروش آن و مسائل بانکی، ایران را در فشار قرار دهند، گفت: در ارتباط 
با مسائل نفتی خوشبختانه مسیرها و راه های مختلفی را برای فروش 
نفت دنبال می کنیم و با افتخار تحریم های آمریکا را دور می زنیم.وی 
با اشاره به اینکه آمریکایی ها در زمینه مسائل بانکی تالش می کنند 
تا نقل و انتقال مالی را برای ایران دچار مشکل کنند، افزود: آنها برای 

رسیدن به این هدف به دنبال یارگیری هستند و مسئله مبارزه مالی 
با تروریسم را در این راستا بهانه قرار دادند.وی افزود: امروز در زمینه 
مسائل مالی و انســداد راه هایی که برخی گروه ها می خواهند برای 
اقدامات تروریستی از سیستم بانکی و پولشویی و نظایر آن استفاده 
کنند، با همه توان مقابله می کنیم و آمریکایی ها، باید در این زمینه 

دچار شکست شوند.

رییس جمهور: 
با افتخار تحریم های آمریکا را دور می زنیم

  رهبر انقالب در دیدار با جمعی از مسئوالن و محققان پژوهشکده علوم شناختی تاکید کردند؛

نامه تعدادی از وزرای دولت در باره الیحه الحاق ایران به کنوانسیون 
مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی )پالرمو( و الیحه الحاق ایران به 
کنوانســیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریســم )سی اف تی( 
تایید شد. محمد شریعتمداری، وزیر کار این نامه نگاری را تایید کرد. 
الیحه پالرمو در جلسه شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی 
و مقرر شد تا در یک جلســه فوق العاده بررسی آن ادامه یابد. از سوی 
دیگر مهلت گروه ویژه اقدام مالــی )اف ای تی اف( ۲7 بهمن ماه پایان 
می یابد و این نگرانی وجود دارد که اگر بررســی لوایح تا آن تاریخ به 
اتمام نرسد چه بسا نام ایران به لیست سیاه این گروه مالی وارد شود. 

برهمین اساس است که دولت اصرار دارد کار بررسی آن تسریع شود. 
نامه به رهبری هم آن گونه که محمد شــریعتمداری اعالم کرده، در 
همین چارچوب است. با این حال سه روز پیش جواد کریمی قدوسی، 
نماینده مخالف دولت در مجلس با اعالم خبر ایــن نامه نگاری البته 
مدعی شــده بود که وزرای دولت در نامه به رهبری تهدید به استعفا 
کرده اند. نکته ای که البته قرین به صحت نبود.علیرضا رحیمی، عضو 
هیئت رییسه مجلس در این باره و بدون آنکه نامی از کریمی قدوسی 
ببرد، نوشــته بود: »عضو افراطی جبهه پایداری در کمیسیون امنیت 
ملی در تحریفی آشکار، این نامه مشفقانه را تعبیر به تهدید به استعفای 

جمعی از کابینه کرده اســت.« لعیا جنیدی، معــاون حقوقی رییس 
جمهوری اما در گفت وگو با »ایران« ، ضمن تایید این نامه نگاری آن را 
محرمانه خواند و البته تاکید کرد ادعای تهدید به استعفا هم به هیچ 
وجه صحت ندارد.در همین زمینه محمود واعظی، رییس دفتر رییس 
جمهور اعالم کرد رهبری پاســخ نامه را هم دادند؛ اما از خبرسازی ها 
متاســفم که می خواهند اختالف در کابینه و میــان دفتر رهبری و 
دولت را رواج دهند در حالــی که به هیچ وجه بحث اســتعفا مطرح 
 نبوده اســت. مطلب ایشان هم رهنمودی اســت که ما از آن استفاده 

می کنیم.

چهره ها

نامه برخــی وزرا به مقام 
معظم  رهبری

تایید نامه وزرا به رهبری 
FATF درباره

 اگر به »پالرمو« نپیوندیم  
چه اتفاقی خواهد افتاد؟

200 متصــرف امــالک 
شهرداری، تخلیه نمی کنند

FATF جزئیات نامه ۸ وزیر روحانی به رهبرانقالب درباره

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2621 | January  24,  2019  | 8 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



۵۲۲طرح مخابراتی آماده بهره برداری در اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

 مالیات

نقش مالیات بر ارزش افزوده 
در ساماندهی مبادالت 

اقتصادی
 مؤدیان باید  به این ســطح از آگاهی دست 
یابند که مالیات های پرداختی آنان همواره 
صرف زیرســاخت ها و پروژه هــای عمرانی 
شده و در نهایت خود ایشان از این تسهیالت 

بهره مند می شوند.
قدر مســلم نهادینه شــدن چنیــن باور و 
اعتقادی در اذهان و افــکار مؤدیان موجب 
می شــود که آنها برداشــت های اشــتباه 
پیشــین خود را نســبت به مالیــات کنار 
 گذاشــته و مالیات را به عنــوان یک تکلیف

 تلقی کنند.
ذکر این نکته ضروری اســت که بین باور و 
اعتقاد شهروندان به مالیات و دستاوردهای 
آن رابطه مستقیمی وجود داشته، به طوری 
که مؤدیان با مشــاهده طرح های عمرانی و 
زیربنایی در کشور تمایل بیشتری به پرداخت 

مالیات پیدا می کنند.
نظر به اینکه مالیات بــر ارزش افزوده از دو 
بخش مالیات و عوارض تشکیل شده و قانون 
گذار ســازمان امور مالیاتی کشور را مکلف 
کرده اســت که عوارض را پس از وصول به 
شــهرداری ها و بهیاری های همان منطقه 
اختصاص دهد؛ لذا این نوع مالیات نسبت به 
مالیات های مستقیم آثارش بیشتر ملموس 
بوده ودر صورت اطالع رســانی مناســب، 
مؤدیان رغبت بیشــتری به پرداخت مالیات 
بر ارزش افزوده از خود نشــان خواهند داد. 
زیرا شهرداری ها و دهیاری ها با داشتن این 
منابع ) عــوارض( می توانند بــه احداث زیر 
 ساخت ها و طرح های عمرانی منطقه مبادرت

 ورزند.

بازار

ساعت مچی دیجیتالی بچگانه

رییس اتحادیه رستوران، کباب و بریان 
اصفهان:

افزایش قیمت کله پاچه 
سبب تعطیلی ۲۵ درصدی 

مغازه داران شد
رییس اتحادیه رستوران، کباب و بریان اصفهان 
گفت: به دنبال افزایش قیمت بی رویه کله پاچه 
در کشتارگاه ها، بین ۲۵ تا ۳۰ درصد مغازه داران 
از این صنف بیرون آمدند.علــی میزبانی اظهار 
داشت: کمبود شــدید دام و خروج بیشتر دام ها 
از دم مرزها و زیاد شــدن دســت واسطه گرها از 
دالیل رشــد قیمت کله پاچه در کشــتارگاه ها 
شده اســت.وی بیان داشــت: قیمت فعلی کله 
پاچه در کشــتارگاه ها ۷۵ هزار تومان است که 
امروز فروشــنده ها با کمتر از ۲۰ درصد سود به 
دســت مصرف کننده با قیمت ۸۰ تــا ۹۵ هزار 
تومان می فروشــند.رییس اتحادیه رســتوران، 
 کباب وبریان اصفهان تصریــح کرد: پایین بودن 
قیمت کله پاچه در کشتارگاه های اصفهان باعث 
شده بسیاری از کله پاچه ها خام از اصفهان خارج 
و به دیگر شهرستان ها منتقل شــوند و آنها را با 
قیمت های باالتر از ۱۰۰ هزار تومان به دســت 
فروشندگان برسانند.وی قیمت کله پاچه پخته 
را در اصفهان بسیار پایین تر از دیگر استان ها از 
جمله تهران و مشهد عنوان کرد و گفت:در حال 
حاضر قیمت کله پاچه در دیگر اســتان ها روی 
مرز ۲۰۰ هزار تومان اعالم شده در صورتی که در 
اصفهان کمتر از ۱۰۰ هزار تومان است چون مردم 

قدرت خرید ندارند.

در صورت جاری شدن آب در زاینده رود؛
40 درصد از اراضی کشاورزی 

اصفهان زیر کشت می رود
عضو هیئــت مدیره نظــام صنفی کشــاورزی 
شهرســتان اصفهان گفت: با جاری شدن زاینده 
رود در روزهای آینده بیش از 4۰ درصد از اراضی 
کشــاورزی این منطقه زیر کشــت خواهد رفت.

حســین محمدرضایی با بیان اینکــه هر هکتار 
زمین زراعی به حدود ۲۰۰ کیلوگرم بذر نیاز دارد، 
اضافه کرد: بذر مورد نیاز از سوی جهاد کشاورزی 
بین کشــاورزان توزیع شده و شــماری از آنان از 
بذرهای خود مصرفی اســتفاده کرده اند.وی  به 
ساماندهی رودخانه زاینده رود در مناطق مختلف 
برای عبور آب و کاهش هدررفت آن اشــاره کرد 
و اظهارداشــت: عملیات مرتبط به همت شرکت 
آب منطقه ای و نمایندگان صنف کشــاورزی در 
بخش قابل چشــمگیری از رودخانه پالسجان) 
یکــی از منابع تامیــن کننده آب زاینــده رود(، 
شهرستان مبارکه و فالورجان واقع در غرب استان 
ســاماندهی انجام شــد.عضو هیئت مدیره نظام 
صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان خاطرنشان 
کرد: بندهای آب ورودی به مجتمع فوالد مبارکه 
و بخشی از ویالهای شهر باغ بهادران که در حریم 
رودخانه بودند ســاماندهی شــد و این موضوع 
 برای شــرکت ذوب آهن در روزهای آینده انجام 
می پذیرد. وی ساماندهی مسیر رودخانه را شامل 
تسطیح، جمع آوری نخاله و زباله و ایجاد شرایط 
بهتر برای بندها و مانع ها برشــمرد.عضو هیئت 
مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان 
گفت: خوشــبختانه طی چهار ماه گذشته بالغ بر 
یک هزار میلی متر در حوضه آبریــز زاینده رود 
گزارش شده و این نشــان می دهد که تامین آب 
برای کشاورزان چه امسال و چه در بهار سال ۹۸ با 

مشکل روبه رو نخواهد شد.

راه اندازی اولین باجه تخصصی 
خدمات پستی صنایع دستی در 

میدان امام )ره( اصفهان
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اســتان اصفهان در دیدار مدیر کل پســت استان 
اصفهان عنوان کرد: »اولین باجه تخصصی خدمات 
پستی در حوزه صنایع دســتی در میدان امام)ره( 
اصفهان راه اندازی می شود.«اللهیاری ادامه داد: »با 
توافق به عمل آمده میان اداره کل میراث فرهنگی 
استان و اداره کل پست استان، با توجه به اینکه یکی 
از بزرگ ترین مراکز عرضه صنایع دستی در جهان 
در مجموعه جهانی میدان امام )ره( قرار دارد، اولین 
باجه تخصصی ارائه خدمات پستی ویژه ارائه خدمات 
صنایع دســتی در این میدان تاریخــی راه اندازی 
می شــود.« وی افزود: »ارائه خدمات نقل و انتقال 
صنایع دستی ویژه فروشندگان و عرضه کنندگان 
صنایع دستی از یکسو و همچنین خدمات رسانی 
به گردشگران در راستای نقل و انتقال خرید صنایع 
دستی آنان با تخفیف ویژه از جمله اهداف راه اندازی 

این باجه تخصصی است.«

ساعت مچی دیجیتالی بچگانه 
Despicable Me 3 گودیر مدل

 12,000
تومان

ساعت مچی دخترانه و بچه 
گانه دیجیتالی مدل 12228

 49,500
تومان

ساعت مچی دیجیتال 
W200 دکتلون مدل

 249,000
تومان

شاید برای شــما هم طی چند ماه اخیر این 
سوال مطرح شده باشــد که با کاهش قیمت 
دالر و تثبیت آن در بازار چرا اجناسی که به 
بهانه گرانی قیمت ارز در مدت کوتاهی چند 
برابر شــدند، ارزان نمی شوند؟ این سوال با 
جواب های متعدد و تقریبا نامتناســبی از 
سوی مسئوالن و اصناف پاســخ داده شد. 
سناریوهای مختلفی هم مطرح بود؛ از جمله 
مقاومت اصناف بــرای ارزان نکردن کاال تا 
خرید های گران کاالها توســط مغازه داران. 
اما با فرونشست تنش های ارزی در هفته های 
اخیر برخی از مســئوالن از علل عدم ارزانی 
کاالها و نیز ناموفق بودن در کنترل قیمت ها 

پرده برداشتند.
اصناف، فاکتور سازی می کنند

نظارت بازرسان امور اصناف معموال بر اساس ارائه 
فاکتور از سوی فروشــندگان صورت می گیرد؛ اما 
اخیرا مدیر نظارت و بازرسی اصناف استان اصفهان 
نسبت به فاکتور سازی گســترده از سوی اصناف 
در سطح استان اصفهان هشــدار داده است. جواد 
محمدی فشارکی در این زمینه اظهار داشت: موارد 
زیادی از فاکتور سازی را در بین کاسبان داشتیم که 
توسط بازرسین متخصص ما شناسایی و به تعزیرات 

معرفی شدند.
وی بیان داشت: به دنبال نوسانات قیمت ارز و دالر و 
افزایش چندین برابری دالر، قیمت تمام اجناس به 
همان میزان افزایش یافت و امروز که دالر از ۱۸ تا 
۱۹ هزار تومان روی مرز ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان رفته 
است باید تمامی کاسب کاران قیمت کاالهای خود 
را به همین میزان کم کنند.وی درپاسخ به این سوال 
که چگونه اســت که وقتی دالر لحظــه ای باال می 
رفت کاال را لحظه ای افزایش می دادند و امروز که 
دالر پایین  آمده است این اقدام صورت نمی گیرد، 
گفت: مــا قطعا بــه هر گــران فروشــی معترض 
 هســتیم و به شــدت با این افراد برخورد خواهیم

 کرد.
بی اخالقی، بیداد می کند

در آشــفته بازار قیمت هایی که روزانه باال می رود 
طبیعی اســت که بی اخالقی در سایه نبود نظارت 
های درســت قوت بگیــرد. این مســئله را محمد 
رضا برکتین،  رییس خانه صنعت،  معدن و تجارت 

اصفهان نیز مطرح  کرد: »بــازار بی اخالقی در پی 
نوسانات قیمت ارز ایجاد شــده است«.محمد رضا 
برکتین اظهار داشــت: در پی تالطــم قیمت ارز، 
اصناف مختلف با چک کــردن قیمت دالر، قیمت 
کاال را   افزایش می دادند حتی بیشتر از آنچه واقعیت 
 داشــت.وی بیان داشــت: در حال حاضر که شاهد 
 ثبــات قیمــت ارز و دالر هســتیم نیــز اصنــاف
 برای کاهش قیمت مقاومــت می کنند. آنهایی که 
کاالهای خود را در گرانی خریدند،  حاضر به پایین 
آوردن قیمت خود نمی شوند و آنهایی هم با قیمت 
پایین خریدند با تردیــد کاال را به قیمت ارزان می 

فروشند. 
مجتبــی صفایی، عضو هیئت رییســه اتاق اصناف 
ایران نیز در خصوص کاهش قیمت کاالها با توجه 
به افت قیمت دالر و عــدم نظارت اتاق اصناف روی 
فروش و خدمات کاال گفت: هــر گرانی را نمی توان 
فقط به اصناف مرتبط دانست. امروز برخی کاالها که 
تولیدی و صنعتی هستند بر اساس نرخ روز محاسبه 

می شــوند و قیمت روی آن درج شده است. اصناف 
فقط واسطه هستند و بر اســاس قیمت درج شده 
کاال را به مردم عرضه می کننــد. اگر قرار بر کاهش 
قیمت است باید از سوی واحد تولیدی صورت گیرد 

نه اصناف.
وقتی ارزان فروشان مغضوب می شوند

اینکه فردی در یــک صنف بخواهد بــه هر دلیلی 
ارزان فروشــی کند، مغضوب هم صنفی هایش می 
شود.شاید جریان شــیرینی فروش ارزان فروشی 
که در نزدیکی های شــب یلدا ملزم به گران کردن 
قیمت هایش شد را شنیده باشید! ناکارآمدی نظام 
توزیع در کشور موجب شد تا دالالن و اصناف در کنار 
هم قیمت ها را کنترل کنند. کارشناسان اقتصادی 
معتقدند با ایجاد ثبات در بازار می توان به بازگشت 
مشتری ها و رواج چانه زنی در بازار امیدوار بود؛ اما به 
نظر نمی رسد موج گرانی ها به این زودی قابل مهار 
باشد؛ گرانی هایی که هر روز از مرغ به میوه و از آنجا 
به بازار گوشت می رسد و مردم هر روز شاهد صعود 

های نجومی در بازار کاالهای اساسی خود هستند.
پاس کاری میان مردم، اصنــاف و تولیدکنندگان 
حاصل بررســی اظهار نظرهای چنــد ماهه اخیر 

مدیران و تولیدکنندگان اقتصادی است. 
در حالی که مســئوالن بازرســی و نظارت اصناف 
استان اصفهان چندی پیش در مودر گرانی روزانه 
اجناس به خصوص کاالهای اساسی و گالیه مردم 
اعالم کردند که این کارخانه ها هستند که حاضر به 
کاهش قیمت ها نیستند در مقابل تولیدکنندگان 
معتقدند بر اســاس فاکتورهای فــروش برخی از 
کاالها با کاهش قیمت مواجه بوده اســت؛ اما نظام 
داللی و گران فروشــی موجب شــده تا اصناف در 
مقابل کاهش سود و پایین آوردن قیمت ها مقاومت 
کنند. این مســئله در نهایت دور تسلسل باطلی را 
در بازار موجب شــده که نه دردی از مردمی که هر 
روز قدرت خریدشــان آب می رود دوا می کند و نه 
از تولیدکنندگانی که هر روز تولیدات شــان کمتر 

می شود.

تالش های زیر پوستی برای گران فروشی 

  مدیر نظارت و بازرسی اصناف استان اصفهان نسبت به افزایش فاکتور سازی ها 
توسط اصناف هشدار داد؛

مدیرعامل اتحادیه صنایع لبنی پاستوریزه استان اصفهان:
صنایع لبنی با گران شدن لبنیات اولین ضرر کننده هستند

مدیر عامل اتحادیه صنایع لبنی پاستوریزه استان اصفهان گفت: چون محصول صنایع لبنی فاسد شدنی 
است؛ بنابراین به دنبال گرانی محصوالت خود نیستند چون اولین ضرر کننده خود آنها هستند.هومان 
امیری اظهار داشت: با وجودی که دولت قیمت شیر خام را ۲ هزار تومان اعالم کرده؛ اما همچنان دامدار 
شیر را با قیمت بیش از ۲ هزار تومان به دست کارخانه دار می رســانند.مدیر عامل اتحادیه صنایع لبنی 
پاستوریزه استان اصفهان  تصریح کرد: از مردادماه تا آذرماه شیر خام با قیمت یک هزار و ۵۷۰ به دست 
کارخانه می رســید که در این مدت  بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان ضرر مالی بــه کارخانه های صنایع لبنی 
اصفهان وارد شده است.وی گفت: ۲۲ صنعت لبنی فعال داریم که با ۵۰ درصد ظرفیت خود کار می کنند.

در آستانه دهه مبارک فجر صورت می گیرد؛
۵۲۲طرح مخابراتی آماده بهره برداری در اصفهان

در آســتانه دهه مبارک فجر، ۵۲۲طرح مخابراتی اصفهــان با ۲۲۱میلیارد ریال هزینــه آماده بهره برداری 
شد.مدیر شرکت مخابرات استان اصفهان گفت: این طرح ها شامل ۱۵۱طرح توسعه شبکه تلفن همراه )سایت 
بی تی اس(، ۹۳طرح مربوط به ظرفیت سازی و توسعه پورت پرسرعت دیتا، ۵۸طرح توسعه و تقویت شبکه 
کابل و ۵4طرح افزایش ظرفیت ارتباط بین مراکز مخابراتی ) ترانسمیشن( می شود.حیدری زاده افزود:۳۶طرح 
 FTTH فیبر نوری، ۳۱طرح مربوط به افزایش ظرفیت باتری و اجرای تغذیه نیروی مراکز و سایت ها و ۳۰طرح
)فیبر نوری برای منازل( از دیگر طرح هایی است که آماده بهره برداری است.مدیر شرکت مخابرات اصفهان 
افزود: از این تعداد ۲۱طرح مربوط به تاسیس و توسعه تلفن ثابت از طریق )GPON( و ۲۳طرح )OLT( است.

برای بسیاری از مردم این سوال 
مطرح است که سود سپرده های 
بانکی چگونه محاســبه می شود 
و یــا در ازای وامی کــه از بانک 
دریافت می کنند چقدر سود باید 
پرداخت کنند. خیلی از مشتریان 
با نحـــوه محاسبه آشنایی کافی 
ندارند. این برنامه ســعی کرده به 
ساده ترین شــکل ممکن برنامه 
اندرویدی مناسب جهت محاسبه 

را پیاده سازی کند.

محاسبه گر

شن مالی
معرفی اپلیکی

مرضیه محب رسول

 

تولید آهن و فوالد 
در سال  های بعد از انقالب اسالمی 

رشد چشمگیری داشته و در این میان ذوب آهن اصفهان 
با برنامه ریزی اصولی و توانمندی کارشناســان داخلی به 
بالندگی کامل رسیده اســت.مدیرعامل شرکت ذوب آهن 
اصفهان اظهار کرد: ســنگ بنای این شرکت در سال های 
پیش از انقالب گذاشته شد ولی رشد و بالندگی آن دستاورد 
چهل ســاله انقالب اسالمی اســت به طوری که اکنون به 
اولین و بزرگ ترین کارخانه تولیدکننده فوالد ساختمانی و 
ریل در ایران تبدیل شده اســت.منصور یزدی زاده با اشاره 
به رشد ۱۰ برابری تولیدات این شــرکت با گذشت چهل 
سال از پیروزی انقالب گفت: پیش از انقالب ظرفیت تولید 
محصوالت فوالدی ذوب آهن اصفهــان ۶۰۰هزار تن بود 
ولی اکنون این ظرفیت به ۱۰ برابر افزایش یافته است.وی با 
توجه به پیشرفت های چشمگیر این صنعت در تولید فوالد 
کشور و صادرات آن به کشورهای دیگر، ذوب آهن اصفهان 
را شناسنامه و مادر صنعت فوالد دانست.مدیرعامل شرکت 
ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: پیــش از انقالب تنها یک 
کوره بلند هــزار مترمکعبی در این واحــد صنعتی بزرگ 
فوالدی وجود داشت در حالی که در سال ۶۲ با اضافه شدن 
دو کوره بلند ۲ هزار مترمکعبی دیگر، ظرفیت تولید ذوب 
آهن به طور چشمگیری افزایش یافت.وی خاطرنشان کرد: 
این شرکت صنعتی بزرگ در گذر از چهل سالگی انقالب، 
زیر فشارهای فراوان دوران جنگ و حمالت هوایی دشمن 
۲۸۶شــهید را در دوران دفاع مقدس تقدیم انقالب کرد و 
دارای ۱4هزار ایثارگر است.یزدی زاده، تحریم ها را فرصتی 
ارزشمند برای رشد و بالندگی شرکت ذوب آهن ذکر و اضافه 
کرد: در سخت ترین شرایط دوران جنگ، ذوب آهن اصفهان 
نقش مهمی در تجهیز، نصب و راه انــدازی مجتمع فوالد 

مبارکه ایفا کرد.وی ادامه داد : همچنین در 
دوران انقالب به ویژه در سال های اخیر عملکرد این شرکت 
فوالدی در زمینه بازسازی و توسعه ای ارتقا یافته و دستگاه 
های این شــرکت به روز و در بخش هایی هم خودکفایی 
حاصل شده است.مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان، این 
واحد را تنها کارخانه تولیدکننده مقاطع فوالدی در دوران 
جنگ تحمیلی و به عنوان بخشــی از انقالب معرفی کرد و 
افزود: شرکت ذوب آهن اصفهان در زمینه ساخت قطعات و 
تجهیزات نظامی و ساخت پل های شناور نقشی تاثیرگذار 
را به صورت مستقیم ایفا کرده است.وی، تنوع محصوالت 
ذوب آهن اصفهــان را ۱۰برابر تنوع محصــول در پیش از 
انقالب بیان کرد و گفت: درپیــش از انقالب ۶۰۰هزار تن 
محصول تنها در اندازه های خاص تیرآهن و میلگرد دراین 
شرکت تولید می شد در حالی که پس از انقالب تولید کالف 
های صنعتی و ســاختمانی، انواع تیرآهن های سنگین از 

ســایزهای ۱۸به باال تا اندازه ۳۰۰میلی متر در 
بسیاری از سایزهای مختلف تولید می شود.یزدی 
زاده  خاطرنشان کرد: این شرکت امروز با ۶۰درصد 
ظرفیت، فعال است و در صنایع باال و پایین دست 
نقشــی موثر دارد.وی همچنین نقش ذوب آهن 
اصفهــان را در راه اندازی بــورس کاال، حرکتی 
ارزشمند در حیطه اقتصاد و صنعت کشور دانست 
و افزود: تا پیش از راه اندازی بورس کاال، ظرفیت 
تولید فوالد کشور هشت میلیون تن بود؛ اما امروز 

به ۳۱میلیون تن فوالد رسیده است.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:

 ذوب آهن اصفهان شناسنامه و
 مادرصنعت فوالد ایران است
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 ثبت  » قهوه انوشه« و
»جریده شویی«  نوش آباد در 
فهرست میراث معنوی کشور 

عضــو هیئت مدیــره انجمن  نوش آباد
دوســتداران آثــار تاریخی و مفاخــر فرهنگی 
نوش آباد از ثبت دو اثر قهوه انوشه و جریده شویی 
این شهر در فهرست میراث ناملموس کشور  خبر 
داد.امیر کدخدایی اظهار کرد:  قهوه انوشه و شیوه 
پخت آن برای نخستین بار به نام نوش آباد ثبت 
شد که آیینی خاص هم برای مراسم عزاداری و هم 
عروسی بوده اســت.وی افزود: شیوه آماده سازی 
قهوه انوشه نوش آباد با سایر نقاط کشور متفاوت 
است به این صورت که برای درست کردن قهوه، 
ادویه های شــرقی و شــکر به  مدت پنج ساعت 
 جوشانده و دم می کنند که این امر موجب تفاوت 
طعم در این نوشیدنی اســت.عضو هیئت مدیره 
انجمن دوستداران آثار تاریخی و مفاخر فرهنگی 
نوش آبــاد، تصریح کــرد: آیین جریده شــویی 
نوش آباد، دومین اثری است که در فهرست آثار 
معنوی کشور به ثبت رسید. در این سنت، صبح 
روز ششم محرم، پارچه های جریده از سوی بانوان 
شسته و همراه با سایر تزیینات به علم مخصوص 
آویــزان می کنند.کدخدایی گفــت: از مجموع 
یکصد اثر تاریخی نوش آباد 30 اثر در فهرست آثار 
ملی به ثبت رســیده که آیین های ســقاخوانی، 
خیمه کوبی و خیمه برداری و کتل داری نوش آباد 

در فهرست میراث معنوی به ثبت رسیده است.

مرمت وبازسازی چشمه 
سلیمانیه باغ فین کاشان

رییــس اداره میراث کاشــان  کاشان
گفت: گردشگران داخلی و خارجی چهار دهه از 
بازدید این چشــمه محروم بودنــد؛ اما مرمت و 
بازسازی آن در دستور کار این اداره قرار گرفت به 
نحوی که کار مرمت از شهریور سال جاری آغاز 
شــد. مهران ســرمدیان با اعالم این خبر اظهار 
داشت: باغ فین کاشان با وسعت ۲3 هزار و ۷00 
متر مربع در سال ۱3۱۴ شمسی در فهرست آثار 
ملی کشــور به ثبت رسیده اســت به نحوی که 
ساخت ســاختمان های آن از دوره صفوی آغاز 
شد.وی با بیان اینکه تکمیل ساختمان های آن به 
دوران های زندیه و قاجاریــه برمی گردد، افزود: 
آب همیشه در باغ فین کاشان جاری و حیات این 
باغ نیز از چشمه ای به نام سلمانیه است که قدمت 

آن به سه هزار سال قبل بر می گردد.
رییس اداره میراث فرهنگی و گردشگری کاشان 
با بیان اینکه قدمت ساختمان های حوض خانه 
چشمه ســلمانیه به دوران صفوی باز می گردد، 
ابراز داشت: گردشــگران داخلی و خارجی چهار 
دهه از بازدید این چشمه محروم بودند؛ اما مرمت 
و بازسازی آن در دستور کار این اداره قرار گرفت 
به نحوی که کار مرمت از شــهریور سال جاری 

آغاز شد.
سرمدیان از اعتبار بیش از ۲00 میلیون تومانی 
ویژه پروژه مرمت چشــمه ســلیمانیه باغ فین 
کاشان خبر داد و افزود: امید است با برنامه ریزی 
های صورت گرفته این بنــای تاریخی برای بهار 
۹۸ پس از اتمــام مرمت پذیرای گردشــگران 
 داخلــی و خارجی از سراســر کشــور و جهان

 باشد.

بنایی از جنس خشت، گل و سنگ؛
 حمام »بتلیجه« 

یادگار دوره قاجار
حمام ۱۵0ساله روستای  بویین و میاندشت
بتلیجه در بویین و میاندشــت از بنا های تاریخی 
این شهرستان است.مســئول نمایندگی میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشــگری بویین و 
میاندشت گفت: حمام تاریخی روستای بتلیجه با 
زیربنای 300مترمربع از آثار دوره قاجار محسوب 
می شود و بیشتر از خشت و گل وسنگ ساخته 

شده است.
جواد فرهــادی افزود: برای آبگیری آســان تر از 
قنات مجاور حمام و همچنین جلوگیری از هدر 
رفت گرما، ایــن بنای تاریخی 3متــر زیرزمین 
ساخته شده و می توان گفت پشت بام حمام باکف 

خیابان هم سطح است.
مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری بویین و میاندشت گفت: این بنا در 
مرحله ثبت در فهرســت آثار ملی است و نیاز به 
مرمت دارد که در صورت تامین اعتبار ۲میلیارد 
ریالی کار مرمت آن آغاز می شود.روستای بتلیجه 
با فاصلــه ۲۵کیلومتر در شــمال غربی بویین و 
میاندشت و در بخش کرچمبو واقع شده است و 
خلجی ها و قجاوندها دو طایفه بزرگ این روستا 

هستند.  

چهره ها

کاشت زیره سبز در ۶۰ هکتار از اراضی کشاورزی دهاقان

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

شهردار نایین مطرح کرد:
 ایجاد المان شهری

 با جنگنده اف ۵
شــهردار نایین به ایجاد المان  نایین
شهری در نایین اشاره و بیان کرد: المان میدان 
جمهوری اســالمی در حــوزه تخصصی مورد 
مطالعه پدافند جمهوری اســالمی ایران قرار 
گرفت؛ چرا که منطقه ناییــن از جمله مناطق 
حساس و مهمی است که سالیانه مانور هایی در 
این شهرستان توسط نیروی هوایی ارتش برگزار 
می شــود و بنا به صالح دید مقامات همچنین 
حضورتیم های پزشکی به جهت کار عام المنفعه 
محلی اقدام برای ســاخت این المان در حال 
انجام است.اردشیر عســکری گفت: با توجه به 
اینکه این جایگاه، جایگاه مهم و حساسی است 
کارشناسان نیروی هوایی بر این معتقدند که با 
توجه به اینکه به لحاظ عبور و مرور همچنین 
شاهراه مواصالتی کشور در نایین واقع شده، این 
تکنولــوژی و توانمندی می توانــد نماد اقتدار 
جمهوری اسالمی ایران را به نمایش بگذارد که 
یک دســتگاه المان با ترکیبی از چند موضوع 
هواپیما با ابعاد واقعی مــدل اف ۵ هواپیمای 
جنگنده و تندیس خلبان شــهید اســت.وی 
خاطرنشــان کرد: نیروی هوایی کلیه هزینه ها 
اهم از حمل و نقل، جابه جایی و نصب المان را 
تقبل کــرده که یکــی از خــوش اقبالی های 
شهرستان است.عسکری در پایان افزود: المان 
شهری از موثرترین تاثیر گذاری ها برای ادای 

دین به مقام شامخ شهدای خلبان است.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران 
تیران وکرون:

 گلزارهای شهدا برای 
ثبت ملی ساماندهی می شود

رییس بنیاد شــهید و  تیران و کرون
امور ایثارگران تیران وکرون با بیان اینکه بیش 
از ۱0 سال است که ساماندهی گلزارهای شهدا 
تیران وکرون آغاز و در ۴۲ گلــزار این منطقه 
انجام شــده، اظهار کرد: بازنگری و ساماندهی 
مجدد این مراکز فرهنگی برای ثبت ملی انجام 
شــده و اصالحات الزم صورت گرفته اســت.

مهرداد حســن پور افزود: المان شهدا در کنار 
قبور آن ها نصب و بازنگری عمرانی برای اصالح 
کمبودها انجام می شــود البته این اقدامات در 
حال حاضر آغاز و پنج گلزار شهدا تاپایان امسال 
به اتمام خواهد رســید و مابقی در سال آینده 
انجام خواهد شــد.رییس بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران تیران وکرون با اشــاره به ثبت ملی 
گلستان های شهدا گفت: این مراکز دینی از آثار 
فرهنگی ملموس هر منطقه اســت که ســند 
هویت هر شهر به شمار می آید به همین دلیل 
این اقدام در سطح کشور صورت خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 
از دغدغه های بنیاد شهید و مسئوالن کشوری 
است، خاطرنشان کرد: دیدار با خانواده شهدا، 
یادواره های شــهدا، اجالســیه و مسابقات و 
جشــنواره های فرهنگی و هنری در این راستا 
برگزار می شــود که در دهه فجر امسال ۴۵0 
دیدار مســئوالن از خانواده های شهدا عملی 
خواهد شد.رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران 
تیران وکرون با اشاره به ضرورت سرمایه گذاری 
در حوزه ایثار و شــهادت گفت: ترویج فرهنگ 
گذشــت و خدمــت بــه مــردم و همچنین 
همبستگی ملی نیاز امروز جامعه است که باید 
توجه جدی به آن شــود و افراد موثر جامعه از 
جمله مدیران و کارکنان دولتی و ســایر قوا در 

این خصوص توجه داشته باشند.

فرماندار چادگان خبر داد:
افتتاح نمایشگاه دستاوردهای 

انقالب اسالمی در چادگان
فرمانــدار چــادگان گفت:  چادگان
نمایشــگاه دســتاوردهای انقالب اسالمی به 
مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب در 
سالن ورزشی تختی این شهر افتتاح شد.علی 
اســتوار اظهار کرد: با پیروزی انقالب اسالمی 
خدمات و فعالیت هــا در زمینه های مختلف و 
سطوح گسترده انجام شده که همه این ها باال 
بردن رفاه مردم و بسط عدالت اجتماعی را سبب 
شــده اســت.وی همچنین خدمات رسانی به 
روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته را در زمان 
انقالب اسالمی بیشــتر دانســت و افزود: در 
شهرستان چادگان بخش محروم چنارود وجود 
دارد که در این چهل سال خدمات فعالیت های 
ارزشمندی صورت گرفته است.استوار تصریح 
کرد: به مناســبت چهلمین ســالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی نمایشگاه دستاوردهای انقالب 
در 33 غرفه با حضور مردم و مسئوالن افتتاح 
شــد.فرماندار چادگان خاطرنشــان کرد: این 
نمایشگاه از اول تا ۱۱ بهمن ماه از ساعات ۹ الی 
۱۲ و ۱۵ الی ۱۸ برای بازدیــد عموم مردم در 

سالن ورزشی تختی دایر است.

فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد ازدستگیری سارقی با یک محموله مغز بادام سرقتی به  نجف آباد
ارزش یک میلیارد ریال خبرداد.سرهنگ »محمدرضا خدادوست« فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد اظهار 
داشت:در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر سرقت مغز بادام صادراتی از کارگاه بادام شکنی، موضوع به صورت 
ویژه در دستور کار ماموران کالنتری ۱۸ شهرستان نجف آباد قرار گرفت.وی افزود: در بررسی های به عمل آمده 
مشخص شد اموال مسروقه توسط یک تاکسی شــهری به سرقت رفته که راننده تاکسی دستگیر شد.این مقام 
انتظامی با اشاره به اینکه پس از دستگیری راننده تاکسی، سارق اصلی شناسایی و دستگیر شد بیان داشت: فرد 

دستگیر شده به سرقت یک محموله مغز بادام صادراتی به ارزش یک میلیارد ریال اعتراف کرد.

کشف محموله میلیاردی 
 مغز بادام سرقتی

 در نجف آباد

جا
نا

مدت  زیادی است که  معصومه حاجی اکبری
»ترافیک« به عنوان 
یکی از مباحث چالش برانگیز در شهرهای بزرگ و 
کوچک مشــکالتی را برای رفت و آمد شهروندان 
ایجاد کرده؛ چالشــی که ابعاد وســیعی از زندگی 
شهرنشینی را تحت الشعاع خود قرار داده است. روند 
روبه رشد وسایط نقلیه در خیابان ها به ویژه طی چند 
دهه اخیر تاکنون آثار مخرب و زیان بار متعددی را 
برای شهروندان به همراه داشــته است که یکی از 
مهم ترین عواقب خطرناک آن بسته شدن ریه های 
تنفسی شــهر اســت که نه تنها کالن شهرها حتی 
شهرهای کوچک تر را هم به چالش کشیده و منجر 
به ایجاد موجی از آلودگی های زیست محیطی شده 
اســت؛ اما حل مشــکالت ترافیکی موضوعی بین 
بخشی اســت که نیاز به هماهنگی و همکاری همه 

دستگاه های مربوطه دارد.
کمبود محل توقف وسایل نقلیه، یکی از بزرگ ترین 
مشــکالت عمده شــهرهای امروزی است؛ چراکه 
زمان توقف اتومبیل های سواری شخصی در شهرها 
به مراتب بیــش از مدت زمان حرکت آن هاســت. 
ازاین رو پیش بینی فضای مناســب پارکینگ برای 
اتومبیل ها به ویــژه در مناطــق پرتراکم و مرکزی 
شــهری عالوه بر صرفه جویی در زمان تلف شــده 
برای جســت وجوی فضای پارکینگ صرفه جویی 
در مصرف ســوخت، کاهش اســتهالک وســایل 
نقلیه و اثرات نامطلوب روانــی باعث کاهش حجم 
اتومبیل های ســرگردان در جســت وجوی فضای 
پارکینگ و درنتیجه کاهش زمان تاخیر در شــبکه 
می شود؛ بنابراین در توزیع بهینه کاربری ها و مراکز 
خدماتی مبحــث مکان گزینی صحیــح پارکینگ 
مسئله ای اســت که اغلب اوقات برنامه ریزان با آن 
روبه رو بوده اند؛ بنابراین رویکرد منطقی و بنیادی 
به مبحث شبکه معابر، ترافیک و پارکینگ در شهر 

امری ضروری است .
یکــی از شــهروندان کاشــانی در ایــن خصوص 
می گوید: با توجه بــه افزایش مبلــغ جریمه های 
تخلفات رانندگی متاسفانه هرروزه شاهد تخلفات 

بیشتر و درنتیجه افزایش 
تصادفات در ســطح شهر 
هستیم که این امر بیانگر 
این اســت که تنها با قوه 
قهریه و جریمه های مالی 
نمی توان امیدی به بهبود 
وضعیت ترافیکی در شهر 

داشت.وی، همچنین معتقد است اگر از منظر دیگر 
به این امر نگاه کنیم، باریــک بودن خیابان ها، نبود 
پارکینگ های مجهز و متعدد در سطح شهر و عدم 
نظم در حمل ونقل عمومــی ترافیک را در برخی از 
خیابان ها شهر دوچندان کرده که شهروندان هرروز 
با آن دست به گریبان هســتند و البته تاکنون اقدام 
شایسته ای از سوی مســئوالن ذی ربط اندیشیده 
نشده است.وی در خصوص موتورسیکلت ها در سطح 
شهر گفت: متاسفانه هرروز شاهد گسترش و استفاده 
نابجا از ویژگی های منحصربه فرد موتورسیکلت ها 
هستیم. حرکات غیرقانونی، فرار از محدودیت های 
تردد به هر شکل ممکن، انجام حرکات خطرآفرین 
و به طورکلی اســتفاده نادرســت از این وسیله که 
باعث بروز مشــکالت و معضالت متعــددی برای 

شهر و شــهروندان شده 
وی،  گفتــه  اســت.به 
اســتفاده غیراصولــی از 
موتورســیکلت ها جهت 
حمل بار و مسافر، ایمنی 
پایین این وســیله به ویژه 
در ســرعت باال، افزایش 
آلودگی های صوتی بخشــی از دالیل بروز ترافیک 

در سطح شهر است.
شهردار کاشان، در این رابطه بحث اصلی شهرداری 
را تمرکز بر بهبود شرایط ترافیکی خیابان های این 
شهر دانست و گفت: مهم ترین مسئله شهر کاشان 
ترافیک اســت، حتی وقتی ما می گوییــم مبنا یا 
جهت گیری توسعه اقتصاد شــهری در کاشان باید 
در راستای توجه به صنعت توریسم باشد، اما بازهم 
نمی توانیم به موضوع ترافیک بی توجه باشیم.سعید 
ابریشمی راد افزود: در حال حاضر برنامه چهارساله 
در راستای بهبود ترافیک شهری تهیه کرده ایم و سه 

محور ترافیکی را در دستور بررسی داریم.
وی با اشــاره به اینکــه بــرای نتیجه بخش بودن 
این برنامه بایــد صبور بود، گفــت: در حال حاضر 

باید ببینیم با این برنامه ای کــه ارائه کرده ایم چه 
برخوردی می شود. برای رفع این مشکالت به کمی 
شهامت بیشــتر از سوی مســئوالن نیاز است  که 
معابر، سیستم حمل ونقل، خودرو و انسان از ارکان 
اصلی شکل گیری ترافیک از سوی شهردار کاشان 

معرفی می شوند.
وی با اشــاره به اینکه همــه شــهروندان در بروز 
مســئله ترافیکی نقش داشته و شــهرداری فقط 
نقش هدایتگری را بر عهــده دارد، گفت: ازآنجاکه 
شهرداری ها در سیســتم حمل ونقل شهری نقش 
بسزایی داشته و مسئولیت طراحی و احداث شبکه 
معابر را بر عهده دارند، نمی توان نقش آن ها را نادیده 
گرفت.ابریشمی راد همچنین با اشاره به مشکالتی 
که در رابطه با تعریض و توسعه بافت مرکزی شبکه 
معابر شهر کاشان وجود دارد، گفت: اجرای عملیات 
عمرانی در این مناطق به علت قرار گرفتن در بافت 
تاریخــی تقریبــا غیرممکن و بــا محدودیت های 

متعددی همراه است.
شــهردار کاشــان ادامه داد: با توجه به اینکه رفتار 
اجتماعی و فرهنگ ترافیکی در بروز و حل مســئله 
ترافیک نقش مهمی دارند لــذا اگر بتوانیم فرهنگ 
دوچرخه سواری را در کاشــان، نه به عنوان ورزش 
و تفریح بلکه به عنوان یک سیســتم حمل ونقل در 
زندگی مردم وارد کنیم، این مشــکل هم تا حدود 
زیادی کاهش می یابد.ابریشــمی راد اضافه کرد: با 
توجه به اینکه پیش بینی می شــود در کاشان روند 
رشد جمعیت باال نباشد نگرانی مسئوالن در مورد 
آینده ترافیک این شهرســتان تشــدید نمی شود. 
بااین حال اگر قرار باشــد کاشــان به عنوان قطب 
گردشگری آن هم نه فقط برای ایام محدودی از سال 
تعریف شــود حتما نیازمند یک فکر اساسی است. 
وی دراین باره بیان کرد: برای توسعه شهردر بحث 
گردشگری نیازمند فکری اساسی هستیم، چراکه 
اگر با همین شرایط گردشــگران به کاشان بیایند، 
معابر مــا به طور حتم جوابگــوی جمعیت اضافه تر 

نیستند و بافت مرکزی ما قفل می شود. 

حال  و روز ناخوش کاشان
 وقتی جریمه های مالی هم کمکی به بهبود وضعیت ترافیکی در شهر نمی کند؛

ساخت مراحل پایانی باند دوم کاشان به سفیدشهر به طول ۹ کیلومتر
رییس اداره راه و شهرسازی آران و بیدگل، گفت: عملیات ساخت و ساز باند دوم محور  آران و بیدگل
کاشان به سفیدشهر به طول ۹ کیلومتر در مراحل پایانی قرار دارد.مجتبی آراسته اظهار کرد: پیرو مصوبه شورای 
ترافیک اول بهمن ماه امسال بازدیدی به همراه فرماندار، معاون فرماندار، بخشدار مرکزی، دهیار علی آباد و رییس 
بنیاد مسکن و راهداری و حمل ونقل جاده ای آران و بیدگل و فرماندهی پلیس راه قم کاشان از مراحل ساخت و 
تکمیل محورهای باند دوم کاشان به سفیدشهر به طول ۹ کیلومتر انجام شد که با همت اداره کل متبوع و حمایت 
مسئوالن این طرح با سرعت باالیی در حال اجراست و مراحل پایانی خود را طی می کند.وی افزود: در این محور 
همچنین ساخت میدان در محل تقاطع جاده بخش مرکزی و محور کاشان علی آباد  سفیدشهر در حال اجرا بوده 
و عملیات اجرای باند دوم کاشان به سفیدشهر در فاز دوم با اجرای پل های هدایت آب و بتن ریزی آن و نیز پخش 

مصالح با سرعت خوبی در حال انجام است.

کاشت زیره سبز در ۶۰ هکتار از اراضی کشاورزی دهاقان
رییس اداره جهاد کشاورزی شهرســتان دهاقان از کاشت زیره سبز در ۶0 هکتار از اراضی  دهاقان
کشاورزی شهرستان خبر داد.امیر صفرپور اظهار کرد: ســابقه کشت زیره در این شهرستان بیش از ۲0 سال 
است و کشاورزان نیز از برداشت آن راضی هستند.وی گفت: کشت این گیاه از ابتدای بهمن ماه آغاز می شود و 
تا ابتدای اسفند نیز ادامه دارد و برداشت آن نیز در فصل بهار خواهد بود.رییس اداره جهاد کشاورزی شهرستان 
دهاقان با بیان  اینکه آب و هوای این شهرستان برای کشت این گیاه کامال مناسب است افزود: زیره مقاوم به 
خشکسالی است و همین که خاک نمناک باشد هم رشد می کند.صفرپور از برداشت بیش از ۴0 تن زیره در 
سال گذشته از اراضی کشاورزی شهرستان خبر داد و خاطرنشان کرد: محصول برداشت شده به شهر مشهد 
صادر می شود.وی ادامه داد: امروز زیره هر کیلو ۵00 هزار ریال  فروش می رود و خود به عنوان یک عامل برای 

رونق چرخه اقتصاد کشاورزی محسوب می شود.

اگر قرار باشد کاشان به عنوان قطب 
گردشگری آن هم نه فقط برای 

ایام محدودی از سال تعریف شود 
حتما نیازمند یک فکر اساسی است

رییس شــورای اسالمی 
شهر زواره اظهار کرد: دو 
مشــکل اصلی بافت فرسوده و بهداشــت و درمان 
در زواره وجود دارد که باعث اعتراض شــهروندان 
شده اســت.اعظم الســادات طالیی افزود: به رغم 
پیگیری هــای مجدانه که در خصــوص بافت های 
فرسوده زواره انجام دادیم ولی تاکنون این موضوع 
به عنوان یــک معضل مانــده و باعــث نارضایتی 
شهروندان شده اســت.رفع این موضوع نیاز به یک 
همکاری ســه جانبه میراث فرهنگی، شهرداری و 
شبکه بهداشت و درمان دارد.رییس شورای اسالمی 
زواره گفت: قوانین به طور کلی وظیفه شهرداری را 
در خصوص بافت های فرسوده و مخروبه های محلی 
مشخص کرده است. اگر میراث فرهنگی همکاری 
صریح با شهرداری داشته باشد و بتواند مجوزهای 
ترمیم و یا تخریب را از استان برای شهرداری بگیرد 

تا حد زیادی مشکل شهروندان برطرف می شود.
طالیی، بابیان اینکه وجــود مخروبه ها باعث ایجاد 
خطر و اعتراض شدید شهروندان شده است، گفت: 

متاسفانه برای دریافت یک مجوز از میراث فرهنگی 
حدودا دو سال باید منتظر بمانیم. میراث فرهنگی 
باید برای موضوع مخروبه ها با شهرداری همکاری 
جهادی داشته باشــد.وی با اشــاره به اینکه بیش 
از ۷0 درصد بافــت قدیمی زواره فرســوده و نیمه 
فرسوده اســت، گفت: رفع این موضوع نیاز به یک 
حمایت تشــویقی دارد تا افرادی که توانایی ترمیم 
و بازسازی ندارند برای ساخت و ساز ترغیب شوند. 
رییس شورای اسالمی شهر زواره در خصوص موضوع 
بهداشت و درمان این شهر، گفت: چند سال است رفع 
این مشکل درخواست مردم و مسئوالن محلی زواره 
بوده است. خیران منطقه از قدیم االیام روی بهداشت 
و درمان مردم منطقه حساس بوده و کمک هایی را 
انجام دادند. البته انتظار دارند مســئوالن همکاری 
کرده و مجوزهای الزم را صادر کنند.طالیی، انتظار 
شهروندان زواره ای را وجود چند پزشک عنوان کرد 
و گفت: از لحاظ تجهیزات و هزینه مشکلی نداریم و 
خیران آن را تامین می کنند، ولی مسئوالن تاکنون 
برای ارتقای مرکز فوریت های پزشکی به بیمارستان 

محلی موافقت نکردند.
وی، کمبــود جمعیت زواره را بهانــه عدم موافقت 
مســئوالن بهداشــت و درمان عنوان کرد و گفت: 
این موضوع ربطی بــه جمعیت نــدارد. جمعیت 
ســاکن در بخش زواره بین ۱۶ تا ۱۷ هزار نفر است 
و نقاط دیگری وجود دارد که با این مقدار جمعیت 
مجوز بیمارســتان محلی را دریافت کردند. قطعا 
کمبود امکانات بهداشــتی و درمــان در مهاجرت 
شهروندان بی تاثیر نبوده است.به گفته رییس شورای 
اســالمی زواره، جمعیت بخش زواره در مواقع و یا 
مناسبت هایی از سال تا دو برابر افزایش پیدا می کند 
و کمبود تجهیزات بهداشــتی و درمان جوابگوی 

شهروندان نیست.
خدمات در حد بیمارســتان محلی انجام 

می شود
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردستان 
در خصوص اعتراض رییس شــورای شــهر زواره 
گفت: موضوعی که مورد مطالبه مســئوالن زواره 
قرار گرفته تغییر نام مرکز فوریت ها به بیمارستان 

محلی اســت.مهیار حاجی مالیان افزود: در ســفر 
معاون درمان وزارت بهداشت به شهرستان اردستان 
با ارتقای مرکز فوریت های زواره به بیمارستان محلی 
موافقت نشــد. البته رایزنی های شبکه بهداشت و 
درمان شهرســتان در این خصوص مستمر است.

وی، مطالبه مســئوالن محلی زواره را فقط تغییر 
نام مرکز فوریت های پزشکی به بیمارستان محلی 
عنوان کرد و گفت: در حــال حاضر همان خدماتی 
که قرار است در یک بیمارستان محلی انجام شود در 
مرکز فوریت های پزشکی زواره انجام می شود. چهار 
پزشک به صورت شبانه روزی، داروخانه شبانه روزی، 
آمبوالنس و حتی کلینیک هــای تخصصی در این 
مرکز در حال خدمات دهی هســتند.مدیر شبکه 
بهداشت و درمان شهرستان اردستان، خاطرنشان 
کرد: تنها مطالبه مسئوالن تغییر اسم تابلوی مرکز 
است. استنباط می شود که  اگر تابلو مرکز تغییر نام 
 کند ارتقای خدمات راحت تر اســت. مصر هستیم

 این موضوع برطرف شــود، ولی یک مقدار زمان بر 
است.

رییس شورای اسالمی شهر زواره مطرح کرد:

بافت فرسوده و مشکالت درمانی گریبانگیر مردم زواره

علی دهقانان زواره
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ارائه خدمات درمانی به بیماران صعب العالج اصفهانی

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان:
رفتار والدین و معلمان در 
درمان بیش فعالی موثر است

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان گفت: رفتار 
اشتباه والدین و معلمان در تشدید رفتارهای بیش 
فعالی تاثیر بسزایی دارد.احمد عابدی در خصوص 
اختالل نقص توجه و بیش فعالی کودکان اظهار 
کرد: از این اختالل در کتاب های روان شناسی با 
عنوان اختالل عصبی روان شــناختی یا اختالل 
روان پزشــکی که با الگوی پایدار کاهش توجه و 
افزایش بیش فعالی و تکانش گری همراه اســت، 
یاد می شــود.وی، بیش فعالی را دارای سه نشانه 
اصلی دانســت و گفت: کاهش توجــه، افزایش 
بیش فعالی و وجود تکانش گری از نشانه های این 
اختالل است.عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان 
در خصوص اولین ویژگی ایــن کودکان با عنوان 
نقص توجه تصریح کرد: این نوع کودکان خیلی زود 
حواس شان پرت می شود و معروف به کاستی توجه 
یا نقص توجه هستند.وی ویژگی دوم این کودکان 
را بیش فعالی یا هایپراکتیوی دانست و افزود: این 
کودکان همواره در حال دویدن یــا باال رفتن از 
اشــیاع یا نقاط مختلف هستند و سومین ویژگی 
آنها تکانش گری یا رفتارهــای آنی و فوری بدون 
فکر است.عابدی با تاکید بر اینکه این کودکان در 
حفظ تمرکز خود مشکل دارند، اظهار کرد: وقتی 
انجام تکالیف را شروع می کنند بعد از مدت محدود 
به ســمت انجام کار دیگری می روند، معموال به 
فعالیت ها یا تکالیفی که به تالش ذهنی مستمر 
نیاز دارد رغبتی ندارند مانند درس ریاضیات که به 
تالش ذهنی بیشتری نیاز دارد. وی با بیان اینکه 
این کودکان با کوچکت رین محرک شــنوایی یا 
بینایی دچار حواس پرتی می شــوند، افزود: آنها 
معموال لوازم یا وسایلی که برای انجام تکالیف مورد 
نیازشان اســت را یا گم می کنند یا در مدرسه جا 
می گذارند، معموال فراموشکار هستند و اگر این 
نشانه ها را کودکی در شش ماه گذشته در دو مکان 
از خود نشان داده باشــد تشخیص اختالل نقص 

توجه بیش فعالی نوع یک را دارد.

عضو کمیسیون بهداشت خبر داد:
واردات جسد از سریالنکا و 
هند برای آموزش آناتومی

عضو کمیســیون بهداشــت مجلس گفت: در 
حــال حاضر بــرای تامیــن جســد از طریق 
کشــورهای خارجی به ویژه ســریالنکا و هند 
اقدام کرده ایــم؛ اما به دلیل کمبــود اعتبار و 
محدودیت منابع ارزی واردات جسد با مشکل 
مواجه شــده و دانشــگاه های علوم پزشکی به 
مشــکل برخورده اند.محمد نعیــم امینی فرد 
گفت: در ایــن زمینه برخی مشــکالت فقهی 
وجود دارد که نمی توانیم این مشکالت را رفع 
کنیم و بهتر اســت فقها و مراجع در خصوص 
اقدامات آموزشــی صورت گرفته روی اجساد 
اظهار نظر کرده و فتــوا صادر کنند. اگر بودجه 
اختصاصی برای تامین جســد درباره اقدامات 
آموزشــی صورت نگیــرد دچار مشــکالتی 
خواهیم شــد.امینی فرد گفت:  از برخی اجساد 
مجهول الهویه هم در دانشــگاه علوم پزشکی 
استفاده می شود، اما چون تعداد دانشجویان و 
دانشکده های پزشکی افزایش یافته این تعداد 
جســد دیگر جوابگو نیســت؛ چرا که پیش از 
انقالب 10 دانشکده پزشکی و 600 دانشجوی 
این بخش را داشتیم؛ اما در حال حاضر 3500 

دانشجوی پزشکی داریم.

سخنگوی سازمان انتقال خون:
 خون 161 ایرانی 
 خیلی نادر است

سخنگوی ســازمان انتقال خون از وجود 161 
دارنده خــون خیلی نادر در کشــور خبر داد و 
گفت: طی دو سال ۹6 و ۹۷ تعداد 1۲1 کیسه 
خون نادر یا خیلی نادر برای بیماران نیازمند، 
ذوب و به مراکز درمانی ارسال شده است.بشیر 
حاجی بیگی با اشــاره به برنامه ملی خون های 
نادر و ایجــاد آزمایشــگاه ایمونوهماتولوژی و 
انجماد خون در کشــور، گفــت: طبق تعاریف 
بین المللی، خون نــادر دارای فراوانی کمتر از 
یک در پنج هزار و یک در 10 هزار نفر جمعیت 
است که یا دارای آنتی ژن های گروه فرعی خون 
و یا فاقــد حداقل پنج آنتی ژن گــروه فرعی با 
شیوع باالست.حاجی بیگی با بیان اینکه از میان 
این افراد بر حسب نیاز و امکانات مان، تعدادی 
فراخوان شدند و خون آنها به صورت ذخیره در 
بخش انجماد نگهداری می شود، ادامه داد: در 
مواردی که بیماری به این گروه های خونی نیاز 
داشته باشــد، آن را به اداره کل انتقال خون و 
سایر مراکز درمانی ارســال می کنیم تا مورد 
استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال در دو سال ۹6 
و ۹۷ تعداد 1۲1 کیسه خون نادر یا خیلی نادر 
برای بیماران نیازمند، ذوب و به مراکز درمانی 

ارسال شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان:
سارقان زورگیر کمتر از 7 ساعت 

پس از سرقت دستگیر شدند
فرمانده انتظامی شهرستان کاشان از دستگیری 
دو ســارق زورگیر که با اعمال تهدید و زورگیری 
مبلغی را ســرقت ومتــواری شــده بودند، خبر 
داد. ســرهنگ علي پورکاوه اظهار داشــت : در 
پي وقوع یک مورد ســرقت همراه با زورگیری و 
اعمال خشــونت در کاشان ، بررســی موضوع به 
 صورت ویژه در دستور کار ماموران کالنتري 14 
»ناجي آباد« قرار گرفت.این مقام انتظامي افزود: 
ماموران با انجام یکسری کارهای تخصصی موفق 
شدند دو ســارق جوان را کمتر از ۷ ساعت پس 
از ســرقت شناسایی و دســتگیر کنند.سرهنگ 
پورکاوه با اشاره به این موضوع که افراد دستگیر 
شده به بزه انتسابی اعتراف کردند، بیان داشت : در 
این خصوص پرونده تشکیل و متهمان به مراجع 

قضائی تحویل داده شدند.

پلیس اصفهانی چک سفید امضا 
را به مالک بازگرداند 

رییس پلیس راه آهن اســتان از بازگرداندن یک 
فقره چک ســفید امضا ، دو فقره چک امضا شده 
و تعدادی مدارک دیگر به مالک آنها توسط یکی 
از ماموران وظیفه شناس پلیس راه آهن اصفهان 
خبر داد. سرهنگ منصور نیت خواه اظهار داشت: 
یکی از ماموران پلیس راه آهن اصفهان حین گشت 
زني در طول خط ریلي »بالک ایرانکوه- آبنیل« 
کیلومتر ریلي 568 یک عدد کیف پول را مشاهده 
کرد و آن را برداشــت .وی افزود: این کیف حاوی 
یک فقره چک سفید امضا ، یک فقره چک بانک 
کشاورزي در وجه حامل به مبلغ 4 میلیون و۷00 
هزار ریال ، یک فقره چک بانک صادرات در وجه 
حامل به مبلغ یک میلیون و500 هزار ریال، یک 
قطعه کارت ملي ، یک قطعه گواهینامه رانندگي 
پایه دوم و تعداد 4 عدد عابــر بانک از بانک هاي 
رفاه - صادرات - تجارت و انصار بود.سرهنگ نیت 
خواه ادامه داد: این مامور وظیفه شناس پلیس راه 
آهن به یکی از کالنتری های شهر اصفهان مراجعه 
کرد و پس از به دست آوردن شماره تلفن همراه 
صاحب مدارک با او تماس گرفت و کلیه مدارک 

را تحویل داد.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان اصفهان مطرح کرد:
 لزوم ارتقای مهارت رانندگی

 در برف و باران
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای اســتان اصفهان بر لزوم ارتقای مهارت 
رانندگی دربرف و باران تاکید کرد.فرزاد دادخواه 
اظهار کرد: آسیب شناسی مشــکالت  ترافیکی 
ناشی از بارش برف و باران در محورهای مواصالتی 
استان اصفهان ما را در مدیریت بهتر هرگونه بحران 
یاری خواهد کرد.وی افزود: یکی از مشکالت عمده 
ما در زمان بارش برف و باران  به ویژه در محورهای 
پرتردد، عدم مهارت کافی رانندگان برای رانندگی 
در این شرایط است که بعضا باعث بروز ترافیک و 
تصادف می شود.دادخواه افزود: رانندگان زمانی 
که در برف و کوالک گرفتار می شــوند و امکان 
حرکت ندارند باید خودروی خود را متوقف کرده 
و با ســامانه 141 تماس حاصل کنند و مطمئن 
باشند که راهداران در ســریع ترین زمان ممکن 
به کمک آنان خواهند شــتافت.معاون راهداری 
اداره کل راهداری و حمل و نقل و جاده ای استان 
اصفهان تصریح کرد:  نبستن زنجیرچرخ یا ناآشنا 
بودن با نحوه اســتفاده از زنجیر چــرخ در زمان 
بارش برف و کــوالک خطربزرگی را متوجه جان 
راننده و سرنشــینان خودرو می کند.وی با اشاره 
به اطالع رســانی های مکرر اداره کل راهداری و 
حمل ونقل جاده ای اســتان اصفهان در رابطه با 
استفاده از زنجیرچرخ به هنگام بارش برف گفت: 
متاسفانه تعداد بسیار کمی به این توصیه ها توجه 
کردند.دادخواه خاطرنشــان کرد: سفر به مراکز 
تفریحی همچون پیست اسکی بدون همراه داشتن 
زنجیرچرخ، لباس گرم کافی و مواد غذایی سبک و 
انرژی زا و تنها با یک تیوپ یکی از معضالتی است 
که هرساله راهداران با آن مواجه هستند.معاون 
راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
استان اصفهان ادامه داد: توقف در نقاط ناایمن کنار 
جاده ها برای عکاسی یا برف بازی، انجام رفتارهای 
پرخطر ترافیکی، بی حوصلگی و آرامش نداشتن 
به هنــگام رانندگی باعث بروز مشــکالتی برای 
راننده و دیگر شــهروندان خواهد شد.دادخواه از 
مردم خواست پیش از انجام هرگونه سفر با سامانه  
141 اطالع حاصل کرده و سپس برای سفر خود 

تصمیم گیری کنند.

معاون حمایت و ســالمت خانواده کمیته امداد 
اصفهان گفت: بیمــاران صعب العالج طی۹ ماهه 
نخست امسال یک میلیارد و ۲4۷ میلیون تومان 
خدمــات درمانی ویــژه عالوه بر ســایر خدمات 
درمانی ایــن نهاد بهره مند شــدند.یزدانی بابیان 
اینکه این بیماران نیازمند بیش از سایر مددجویان 
خدمات درمانــی دریافت می کننــد، گفت: در 
۹ ماهه سپری شده از ســال جاری یک میلیارد و 
۲4۷ میلیون تومان به شــکل ویژه برای کمک به 
این نیازمندان بیمار، هزینه شــد.وی تاکید کرد: 
این مبلغ برای ارائه خدماتی افــزون بر خدمات 
بهداشتی، درمانی و بیمه ای معمول این نهاد که 
به همــه مددجویان تعلق می گیرد هزینه شــده 
اســت و بیماران خاص و صعب العــالج عالوه بر 
کمک های ویــژه به خصــوص درزمینه پرداخت 
کمک هزینه فرانشــیز، دارو، خدمات بســتری و 
تجهیزات پزشکی از سایر خدمات درمانی این نهاد 
نیز بهره مند می شوند.یزدانی یادآور شد: در سال 
جاری بیش از ۲41 میلیــون تومان نیز به منظور 

رفع ســوءتغذیه این نیازمندان به شکل ویژه در 
اختیار آن هــا قرارگرفته اســت.وی بابیان اینکه 
استان اصفهان یکی از اســتان های با شمار باالی 
مددجویان دچار بیماری صعب العالج است، افزود: 
بیشترین بیماری صعب العالج در بین مددجویان 
کمیته امداد به ترتیب زمین گیر شــدن به علت 
کهولت ســن، بیمارهای قلبی عروقی، نارسایی 

تنفسی و ریوی، دیابت و سرطان است.

معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد اصفهان خبر داد:

ارائه خدمات درمانی به بیماران صعب العالج اصفهانی
میزان بارندگی تجمعی در کل کشور از ابتدای سال 
آبی ۹8-۹۷ تا ۲۲ دی مــاه 113 میلی متر بوده که 
نســبت به رقم 36 میلی متری مدت مشــابه سال 
گذشته ۲14درصد افزایش داشته است.طبق آخرین 
آمار میزان بارندگی تجمعی در کل کشور از ابتدای 
ســال آبی جاری تا ۲۲ دی ماه 113 میلی متر بوده 
که نســبت به رقم 36 میلی متری مدت مشابه سال 
گذشته ۲14درصد افزایش داشــته است. متوسط 
درازمدت در دوره مشــابه 88 میلی متــر بوده که 
بیانگر اختالف ۲8 درصدی نســبت به سال جاری 
است.   در این گزارش سیستان و بلوچستان به عنوان 
کم بارش ترین استان معرفی شــده است.در استان 
سیستان و بلوچستان از ابتدای مهرماه تا ۲۲ دی3/۲ 
میلی متر باران باریده که نســبت بــه ۲/۲میلی متر 
مدت مشابه سال گذشته 45 درصد افزایش و نسبت 
به3۲/6 میلی متر متوسط درازمدت در دوره مشابه 
۹0 درصد کاهش داشته است. همچنین در استان 
یزد در ســال آبی جاری 1۷/3میلــی متر بارندگی 
رخ داده که نســبت به رقم 3 میلی متری سال قبل 

4۷۷ درصد افزایش و نســبت بــه 3۲/۷ میلی متر 
متوســط بلند مدت 4۷ درصد منفی بوده اســت. 
اما در  اســتان اصفهان از ابتدای مهر تا ۲۲ دی ماه 
6۷/4میلی متر بارندگی داشــته کــه 106۲ درصد 
افزایش نســبت به رقم 5/8میلی متری مدت مشابه 
ســال قبل نشــان می دهد. ضمن اینکه نسبت به 
 5۲/3میلی متر متوسط درازمدت هم ۲۹ درصد رشد 

یافته است.

طبق آخرین آمار میزان بارندگی تجمعی در کل کشور؛

بارش ها در اصفهان 1062 درصد رشد یافته است

خبرکمیته امداد

دور دوم توزیع بسته حمایتی سبد کاال در 
حالی به پایان رسید که بسیاری از واجدین 
شرایط همچنان چشــم انتظار واریز پول 
و دریافت سبد کاال هســتند. بنا بر وعده 
مســئوالن دولت، قرار بود طــی روزهای 
شنبه و یکشــنبه این هفته بسته حمایتی 
حدودا ۲۰۰ هزار تومانی به حساب کارگران 
واریز شود، اما عالوه بر آنکه در ابتدا نیمی 
از کارگران از لیســت دولت خارج شدند، 
پیگیری ها حاکی از آن است که بخش قابل 
 توجهی از مشمولین هم از این بسته بهره مند 

نشدند.
 این مسئله در حالی اســت که تقریبا هیچ راهی 
برای اطالع از سرنوشــت بســته هایی که چشم 
انتظاران زیادی دارند در دســت نیســت. اگر چه 
بنابر اعالم سازمان تامین اجتماعی 6 میلیون بیمه 
شده با حقوق زیر ســه میلیون شناسایی شده اند 
و بسته حمایتی برای آنها در نظر گرفته شده؛ اما 
به نظر نمی رســد به همین تعداد ناقص و کم نیز 
تمام و کمال ســبد کاال تعلق گرفته باشد؛ چرا که 
بنابر اعالم مسئوالن تامین اجتماعی، دولت فقط 
1/450 میلیــارد تومان اعتبار بابت واریز بســته 
حمایتی اختصاص داده اســت در حالی که برای 
ارائه ســبد کاال به همه افراد تحت پوشــش بیمه 
تامین اجتماعــی نیاز بــه ۲.800 میلیارد تومان 

اعتبار اســت. هر چند دولت اعالم کرده که اعتبار 
این بســته ها به صورت کامل تامین شــده و این 
کم کاری و تعلل بانک ها در تامین تعهدات شــان 
بوده اســت که موجب خالی ماندن حساب برخی 
از واجدان شرایط شده اســت. همین خارج شدن 
تعداد زیادی از بیمه شــدگان از لیست دریافت را 
می توان از حجــم باالی تماس ها و از دســترس 

خارج شدن آنها هم فهمید. 
چشم انتظاران زیادی که حاال با عدم دریافت سبد 
کاال به ســامانه هایی مراجعه می کنند که عمال از 
کار افتاده ؛ چرا که تلفن گویای 14۲0 ســازمان 

تامین اجتماعی که با حجــم زیادی از تماس های 
مردمی روبه رو شــده نمی تواند پاســخگوی همه 
بیمه شــدگان باشــد. همچنین ســامانه موبایلی  
#4*4* که قرار بود از روز دوشــنبه برای کسب 
اطالع از دلیل عدم دریافت بسته حمایتی از سوی 
بیمه شــدگان فعال شــود همچنان در دسترس 
نیست. دور باطل درخواست های بدون نتیجه برای 
سبد کاال از سوی بیمه شــدگان تامین اجتماعی 
در حالی این روزها زیاد مشــاهده می شود که می 
توان به جرات ادعا کرد به همان میزان کسانی که 
سبد کاال دریافت کرده اند اقشار کم درآمدی هم 

هستند که به دلیل بیمه نبودن عمال از این کمک 
اندک هم جامانده اند . طبق آخرین آمار رســمی، 
نزدیک بــه 10 میلیون نفر کارگر غیررســمی در 
کشور داریم؛ این آمار را  سال گذشته، علی ربیعی 
)وزیر سابق کار( اعالم کرده است. براساس گزارش 
اخیر مرکز پژوهش های مجلس نیز، از ۷۹0 هزار 
نفری که سال گذشته شاغل شده اند، فقط 8درصد 
آنها بیمه هســتند و  کارگران 1۹8 بنگاه صنعتی 
کمتر از 500هزارتومان در ماه دســتمزد دریافت 
می کنند؛ این کارگران که حدود یک سوم حداقل 
دســتمزد، حقوق می گیرند از حمایت های جانبی 
دولت محروم هســتند. بیکارانی که به دلیل رکود 
اقتصادی از کار اخراج شــده اند هــم این آمار را 
افزایش می دهد. بسته حمایتی که دولت از ابتدای 
امســال  از آن به عنوان عنصــر جایگزین »ترمیم 
دستمزد« دفاع کرده است،  قرار است کمبودهای 
ناشی از بحران معیشت اخیر را تا حدودی پرکند؛ 
اما فارغ از ناکافی بودن میــزان آن که ۲00 هزار 
تومان به هیچ وجه نمی تواند در پر کردن شــکاف 
مزد- معیشــت، تاثیری داشته باشــد، بسیاری از 
واجدان شــرایط که همان کارگــران فاقد بیمه و 
غیررسمی، شامل دستفروشان، مشاغل دوره گرد 
و زنان شاغل در کارگاه های خانگی هستند، از این 
حمایت بسیار حداقلی محروم مانده اند. شکاف فقر 
در حالی باز هم گریبان کم درآمدتر ها را گرفت که 
شیوع فقر در ایران نگرانی های جدی را به همراه 

داشته است.

جاماندگان تهیدست!

با مشارکت خیران بقعه ساز، امســال 5۹هزار میلیارد ریال برای 
اجرای طرح های عمرانی بقاع متبرکه استان اصفهان هزینه شده 
اســت.معاون بهره وری و اقتصادی اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان وسعت طرح های عمرانی جدید در دست اجرای 
این بقــاع متبرکه با 80درصد پیشــرفت را در امســال 13هزار 
مترمربع بیان کرد و گفت: هدف از اجرای این طرح ها توسعه حرم 

مطهر بقاع متبرکه این استان  و رویکرد تبدیل این اماکن متبرکه 
به قطب فرهنگی از محل کمک هــای خیران، اعتبارات دولتی و 
درآمد بقاع متبرکه است.امیر حسین اسماعیلی پور، تکمیل طرح 
های عمرانی در دست اجرا را نیازمند ۷8میلیارد ریال دیگر دانست 
و تاکید کرد: همچنین امســال با هدف بازسازی، مرمت، مقاوم 
ســازی، تعمیر و نگهداری بقاع و اماکن متبرکه استان اصفهان 

تاکنون هشــت هزار و 500مترمربع فعالیــت عمرانی با بیش از 
هفت هزار و 800میلیون ریال اجرا شده است.وی افزود: عمران و 
آبادانی بقاع متبرکه، احیای موقوفات و اجرای امینانه نیات واقفان 
نیک اندیش پس از پیروزی شــکوهمند انقالب اسالمی نشان از 
تجلی فرهنگ و تمدن اســالمی و از جمله دستاوردهای انقالب 

شکوهمند جمهوری اسالمی محسوب می شود.

با مشارکت خیران بقعه ساز در استان صورت گرفت؛
۵۹ هزار میلیارد هزینه اجرای طرح های عمرانی بقاع متبرکه

  بسیاری از واجدان شرایط دریافت سبد کاال هنوز چشم انتظار واریز نقدی هستند؛  

عضو کمیته علمی مرکز نجوم ادیب اصفهان:
در بهمن ماه امسال شاهد دو ابرماه باشید

عضو کمیته علمی مرکز نجوم ادیب اصفهان اظهار کرد: عالقه مندان بــه پدیده های نجومی می توانند در 
بهمن ماه دو ابرماه )Supermoon( یا ماه غول پیکر و همچنین اجتماع ماه، مشتری و زهره را در آسمان 
ایران تماشا کنند.عمران مرادی، گفت: در ساعت 3:31 بامداد 11 بهمن ماه امسال عالقه مندان به پدیده های 
نجومی می توانند مقارنه ماه و مشتری را مشاهده کنند که در این زمان سیاره مشتری در کنار ماه قرار خواهد 
گرفت. همچنین در ساعت 4:۲0 روز یازدهم بهمن ماه سیاره زهره در نزدیکی ماه و مشتری قرار می گیرد 
که به این پدیده اجتماع ماه و مشتری و زهره می گویند. این پژوهشگر نجوم در ادامه افزود در ساعت 5:۲۷ 
روز ۲4 بهمن ماه سال جاری با پدیده مقارنه مریخ و اورانوس مواجه خواهیم شد که با فاصله یک درجه این 

دو سیاره وارد مقارنه می شوند. در ساعت 6:۲۷ روز ۲۹ بهمن ماه نیز مقارنه زهره و زحل اتفاق خواهد افتاد.

رییس دانشگاه فنی و حرفه ای در کاشان خبرداد:
افزایش 1۳درصدی بودجه دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

بودجه سال آینده دانشگاه فنی و حرفه ای 13درصد افزایش یافته است.رییس دانشگاه فنی و حرفه ای گفت: بودجه 
سال آینده این دانشگاه هشت هزار و 500میلیارد ریال تعیین شده است.ابراهیم صالحی عمران افزود: دانشگاه فنی 
و حرفه ای به علت مواد مصرفی، کارگاه و درس های عملی نیازمند بودجه بیشتری است که امید می رود دولت و 
مجلس منابع بیشتری در اختیار این دانشگاه قرار دهند.وی با اشاره به رایزنی این دانشگاه با وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری برای راه اندازی 10مرکز به صورت آزمایشی گفت: در نهایت وزارت علوم با ایجاد هفت مرکز در این دانشگاه 
موافقت کرده است.صالحی عمران افزود: همچنین مجوز راه اندازی 31مرکز رشد و نوآوری در نقاط مختلف کشور 
از هیئت امنای دانشگاه گرفته شده است.وی دانشگاه فنی و حرفه ای را جزو بزرگ ترین مرکزهای آموزشی کشور 

دانست و گفت: رسالت اصلی این دانشگاه بهبود مهارت های نیروهای انسانی کشور است.

کارشناس مسئول پیش بینی هواشناسی اســتان اصفهان گفت: با توجه به 
شرایط پایداری نســبی، در مناطق مرکزی و صنعتی اســتان شرایط برای 

انباشت آالینده های جوی مهیاست.
فاطمه سیدان، با اشاره به وضعیت آب و هوایی استان اظهار داشت: بررسی 
نقشه های هواشناسی بیانگر جوی نسبتا پایدار طی چند روز آینده در استان 
اصفهان است.وی خاطرنشان کرد: گرم ترین شهر اســتان خور و بیابانک با 

14 درجه سانتی گراد و سردترین شهر استان نیز بویین و میاندشت با منفی 
1۲ درجه سانتی گراد به ثبت رســیده است.سیدان درباره علت موقت بودن 
تاثیر بارندگی ها بر هوای استان بیان کرد: به علت وجود هوای سرد زمستانه 
و عدم وزش باد، پدیــده وارونگی دما را به علت افزایش دمای ســطح زمین 
 شــاهد خواهیم بود و این در حالی اســت که منطقه ما یک منطقه صنعتی

 است.

سی
شنا

هوا

شرایط برای انباشت 
 آالینده های جوی
 در استان مهیاست

پریسا سعادت
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 سوتی سه امتیازی عربستان 
در جام ملت های آسیا

تیم ملی عربســتان در جام ملت هــای 2019 
امــارات، حــال و روز 
خوشــی نداشت. از 
باخت برابــر قطر 
در سیاســی ترین 
بازی جام و حذف 
با ضربه ســر ژاپنی 
های کوتاه قامت، همه 
و همه باعث وداع تلخ عربســتانی ها با جام ملت 
های آسیا شد. حاال خبر رسیده حمدان الشمرانی، 
بازیکن زیر 23 تیم ملی عربستان نباید به همراه 
تیم بزرگسال در اولین مسابقه به میدان می رفت. 
قضیه از این قرار است که الشمرانی در رقابت های 
زیر 23 آسیا در چین، برابر مالزی اخراج شده بود؛ 
اما بعد از این رقابت ها به تیم بزرگســاالن دعوت 
شده و در اولین دیدار برابر کره شمالی در زمین 
حاضر می شود. طبق قانون الشمرانی حق حضور 
در این مسابقه را نداشته اســت. به همین دلیل 
احتماال عربســتان  جام ملت های بعدی را با سه 
امتیاز منفی آغاز خواهد کرد یا اینکه بازیکن مورد 

نظر محروم خواهد شد.

آنری: 
مدیران موناکو تصمیم 
می گیرند بمانم یا بروم

تیری آنری، سرمربی موناکو که به دلیل عملکرد 
ضعیف این تیم با انتقادات شدیدی مواجه است 
می گوید بیشــتر از آنکه 
نگــران از دســت 
دادن پســت خود 
به عنوان سرمربی 
موناکــو باشــد، 
نگــران وضعیــت 
نامناســب این تیم در 

فرانسه است. موناکو که در منطقه لیــگ 
خطر ســقوط جدول لوشــامپیونا قرار دارد روز 
سه شنبه در جام حذفی فرانسه هم در مقابل متز 
با نتیجه 3-1 شکست خورد و حذف شد.آنری، در 
ماه اکتبر به عنوان سرمربی موناکو انتخاب شد 
ولی نتوانست شرایط این تیم را در فصل جاری 
بهبود بخشد. آنری اما در مصاحبه با خبرنگاران 
گفت آینده او به تصمیم مدیران باشگاه بستگی 
دارد و هدف اصلی او در حال حاضر خارج کردن 
موناکو از منطقه خطر سقوط است. آنری گفت:» 
آینده من؟ مدیران باشگاه هر زمان که الزم باشد 
در این باره تصمیم خواهند گرفت. من بیشــتر 
نگران آینده موناکو هستم. قبال هم به این موضوع 

اشاره کرده بودم«.

 گواردیوال:
»اوتامندی« تنها مدافع 

منچسترسیتی نیست
بعد از آنکه ستاره با تجربه و آرژانتینی سیتیزن ها 
از نشســتن روی نیمکت ابراز ناراحتی کرد، پپ 
گواردیوال واکنش نشان 
داد.مسئول فنی تیم 
دوم شهر منچستر 
اوتامنــدی  گفت:
درک  بایــد 
کنــد تنهــا مدافع 
منچسترسیتی نیست.
بازهم تاکید می کنم در پستی که او بازی می کند، 
تنها مدافع تیم نیســت.دیگر پست ها نیز همین 

وضعیت را دارند.
گواردیــوال افزود:نمی دانم در ایــن زمینه چکار 
می توانم بکنم.فقط می توانم با خودم و بازیکنان 
صادق باشم.متوجه هستم که تجربه زیادی دارد 
اما باید توانمندی همه بازیکنان را در نظر بگیرم.
اوتامندی در فصل جاری تنها در 10 مسابقه در 
زمین حضور داشته که همین اسباب ناراحتی  اش 

را فراهم کرده است.

 رقابت اینتر و یووه
بر سر جذب »ایسکو«

 ایســکو با وجود این که در بین هواداران رئال 
مادریــد از محبوبیت باالیی برخوردار اســت 
اما جایــگاه خــود را 
در ترکیــب اصلی 
از  کهکشــانی ها 
دست داده است. با 
آمدن »سوالری« 
فرصت بازی بسیار 
کم به ایسکو می رسد 
و این مربی آرژانتینی اعتقادی به هافبک خالق 
و باتکنیک تیمش ندارد. روزنامه توتو اسپورت 
نوشت که هر دو باشگاه یوونتوس و اینتر عالقه 
زیادی به جذب ایســکو دارند و می خواهند  از 
اختالف او با سوالری بهره گیرند و این بازیکن 

خالق را جذب کنند.

معاون اول رییس جمهور  در اردوی تیم ملی

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

بشار رسن، هافبک تیم پرسپولیس بعد از دیدار تیم ملی فوتبال 
عراق مقابل قطر که با برد یک بر صفــر قطر و حذف عراق از جام 
ملت های آسیا همراه بود، از »کاتانچ« سرمربی این تیم حمایت 
کرد و گفت: کاتانچ فرصت زیادی برای آماده ســازی تیم نداشت 
و فقط سه ماه با این تیم کار کرد، بدون شک عراق در آینده بهتر 

خواهد شد.

حمایت هافبک پرسپولیس از سرمربی تیم ملی عراق

بازیکن سابق استقالل تهران از حضور در تمرینات خونه به خونه منع 05
شد.علیرضا رمضانی، بازیکن 2۵ ساله که چندی پیش در تمرینات تیم 
خونه به خونه حاضر شده بود نتوانست رضایت اکبر میثاقیان را جلب 
کند و در همان روز اول عذر او خواسته شد.رمضانی که در پست وینگر 
راست بازی می کند، محصول باشگاه مقاومت تهران است و سابقه بازی 
در تیم های استقالل، تراکتور سازی و صبای قم را در کارنامه دارد. 

خونه به خونه، قید وینگر سابق استقالل را زد
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 معاون اول رییس جمهور
 در اردوی تیم ملی

در صورت راهیابی تیم ملی فوتبال ایران به دیدار 
پایانی جام ملت های آســیا، اسحاق جهانگیری 
معاون اول رییس جمهور در اردوی تیم ملی حاضر 
خواهد شد.اسحاق جهانگیری دراین باره گفت: در 
صورتی که تیم ملی موفق به صعود به دیدار نهایی 
جام ملت های آســیا شــود به همراه وزیر ورزش 
و جوانان راهی امارات می شــویم تا با حضور در 
اردوی تیم ملی با ملی پوشان دیدار کنیم.وی در 
این حضور پیام رییس جمهور را هم به ملی پوشان 

ابالغ خواهد کرد.

پرداخت 10 درصد از مطالبات 
بازیکنان استقالل

عدم پایبندی به برخی توافقات مالی از سوی باشگاه 
باعث شد تا اردوی اســتقالل در آنتالیا برای چند 
روزی تحت الشــعاع ادامه دلخوری بازیکنان قرار 
بگیرد. حتی کار به جایی رســید کــه بازیکنان در 
اقدامی مشترک پســتی را در اعتراض به وضعیت 
موجود روی صفحات مجازی خود منتشــر کردند 
تا نگرانی ها در میان طرفداران استقالل از وضعیت 
تیم بیشتر شــود.دو روز بعد از بازگشت از ترکیه و 
در آســتانه آغاز دور جدید تمرینات آماده سازی از 
باشگاه استقالل خبر رســید 10 درصد از مطالبات 
معوق بازیکنان و مربیان به حساب آنها واریز خواهد 
شد تا این اقدام همچون مسکن موقت بر دردهای 

این تیم باشد. 

خداحافظی سریع ترین مرد 
جهان از مستطیل سبز

دارنده ۸ مدال طالی المپیک در رشته دو و میدانی 
به دوران کوتاه حضورش در مستطیل سبز خاتمه 
داد. تالش های نافرجام »اوسین بولت« برای پیدا 
کردن یک تیم فوتبال که حاضر شود به او حقوق 
مورد نظرش را بپردازد، این ورزشکار جاماییکایی را 
سرانجام متقاعد کرد که به دوران کوتاه حضورش 
در دنیــای فوتبال پایان دهد.بولت ســال 201۷ 
پس از شرکت در رقابت های جهانی دو و میدانی 
لندن که در آنجا سوم شد به رقابت در پیست دو و 
میدانی خاتمه داد تا شانس خود را در دنیای فوتبال 

امتحان کند. 

در حاشیه

پیشخوان

محسن ســر از تیم رقیب 
پرسپولیس در آورد؛ مسلمان 

شد مهندس ژنرال

تیم ملی فوتبال ایران در حالی امشب در چارچوب رقابت های یک 
چهارم نهایی جام ملت های آسیا 2019 امارات مقابل تیم چین قرار 
می گیرد که تیم ملی کشورمان در میان هشت تیم برتر قاره کهن، 
بهترین و مقتدرانه ترین صعود را به این مرحله داشته است.شاگردان 
کارلوس کی روش که در این دوره از رقابت ها در مرحله گروهی در 
گروه D  با تیم های یمن، ویتنام و عراق هم گروه شده بود توانستند 
با کسب دو پیروزی مقابل یمن و ویتنام و تساوی مقابل تیم عراق 
به عنوان صدرنشین به مرحله  یک هشتم نهایی صعود کنند. آنها 
در این مرحله مقابل تیم عمان قرار گرفتند که توانستند این دیدار 
را هم با برتری دو بر صفر به پایان برسانند تا بعد از چهار بازی، این 
تیم بدون هیچ شکستی و بسته نگه داشتن دروازه اش مهیای دیدار 

با شاگردان »لیپی« در مرحله یک 
چهارم نهایی شــود. شاگردان 
مرد پرتغالی پیش از حضور در 
مرحله یک چهارم آسیا، 9 گل 
به ثمر رساندند و هیچ گلی 

را دریافت نکردند 
آمار  تــا 

خوبی را به ثبت برســانند. برای تیم کشورمان در بازی های قبلی، 
ســردار آزمون )3(، مهدی طارمی )2(، اشکان دژاگه )2(، علیرضا 

جهانبخش و سامان قدوس گلزنی کردند.
اگرچه کی روش، تمام دیدارهای شــاگردانش را در این رقابت ها 
یک فینال دانسته بود که تاکنون چهارفینال آن با پیروزی به پایان 
رسیده است ولی تقابل ایران با چین در این مرحله را باید اصلی ترین 
دیدار کشورمان در این دوره از رقابت ها دانست که می توان محک  
اصلی  و کیفیت تیم کی روش را در این دیدار ســنجید.ایران که با 
چهار پیروزی و ثبت 4 کلین شیت خود را به عنوان یکی از مدعیان 
اصلی این دوره از بازی ها معرفی کرده اســت در جدال با چین می 
تواند نشان دهد که آیا شایستگی رسیدن به مقام قهرمانی در جام 
ملت ها را دارد و می تواند به انتظار 43 ساله فوتبال دوستان ایرانی 

پایان دهد و کاپ قهرمانی را به ایران بیاورد یا نه.
از سویی دیگر، سرمربی تیم ملی فوتبال چین، 
مارچلو لیپی ایتالیایی و با سابقه است. او 
در کارنامه اش کسب جام جهانی 2006، 
لیگ قهرمانان اروپا، لیگ قهرمانان آسیا 
و ... دارد؛ اما با چین موفق  نشده تاکنون 
افتخاراتی را کســب کنــد. این مربی 
از ســال 2016 هدایت چشم 
بادامی ها را برعهده گرفت و 
با این تیم در مقدماتی جام 
جهانی 201۸ شــرکت کرد 
که موفق به صعود نشد.  رسانه 
هــای چینی به لیپی هشــدار 
داده اند که شکســت مقابل تیم 
ایران و حــذف از رقابت های جام 
ملت های آسیا می تواند به اخراج 
وی  ختم شود از این رو این مربی 
ایتالیایی به هیچ وجه به دنبال از 
دســت دادن میدان در این دیدار 

نیســت و باید منتظر 

تاکتیک های این مربی کارکشــته بــرای از کار انداختن بازیکنان 
کلیدی ایران باشیم.

برای تیم ملی ایران در بازی  امروز »وحید امیری« محروم است و 
از ســوی دیگر ژانگ لینپنگ، مدافع میانی چین هم در بازی برابر 
تایلند با کارت زرد جریمه و جــدال با ایران را به علت محرومیت از 

دست داد.
تاریخچه دیدارهای دو تیم 

اولین دیدار این دو تیم در جــام ملت های 19۷6بوده و از آن زمان 
تاکنون 2۵ بار با هم بازی کرده اند که 13 پیروزی سهم ایران بوده و 
۵ بار نیز چین برده است. ۷ بازی هم با نتیجه مساوی خاتمه یافته 
اســت. ایران 42 گل زده و 21 گل نیز دریافت کرده است. بهترین 
نتیجه ایران مقابل چین، دو برد چهار بر صفر در جام نهرو 1363 و 
جام تمدن های 13۷9 بوده است؛ اما بهترین برد چین مقابل ایران، 
پیروزی 2 بر صفر در مقدماتی جام جهانی 1990 است. این دو تیم 
در رقابت های جام ملت های آسیا تا پیش از این دیدار 6 بار مقابل 

یکدیگر قرار گرفته اند .
 بدترین شکســت ایران مقابل چین به جام ملت های 2004 برمی 
گردد. ایران و چین در نیمه نهایی مقابل هم صف آرایی کردند؛ جایی 
که چین میزبان به هر نحوی تالش می کرد تا به فینال صعود کند 
و طلعت نجم، داور لبنانی این مسابقه هم به آن ها کمک کرد. ابتدا 
ستارزارع را به ناحق اخراج کرد و در ادامه روی حرکت علی کریمی 
بازیکن چین مســتحق کارت قرمز بود کــه داور به یک کارت زرد 
بسنده کرد. این بازی در پایان به ضربات پنالتی کشیده شد که در 
آن دیدار شــاگردان برانکو ایواونکوویچ بازی را به چینی ها واگذار 

کردند و نتوانستند به فینال راه یابند.
ترکیب احتمالی تیم ملی فوتبال ایران مقابل چین

علیرضا بیرانوند، مرتضی پورعلی گنجی، محمدحســین کنعانی 
زادگان، رامین رضاییان، احسان حاج صفی، امید ابراهیمی، مهدی 
طارمی، روزبه چشمی، اشکان دژاگه، مهدی ترابی و سردار آزمون.

اینستاگردی

گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است
محسن مســلمان، هافبک بازی ساز شــماره 10 ذوب آهن که پس از فسخ قرارداد خود با 
باشگاه ذوب آهن، به جمع زردپوشان پیوست، در صفحه اینستاگرام خود نوشت:گاهی هزار 
دوره دعا بی اجابت است،   گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود.امروز یکی از بهترین روزهای 
زندگی ام رقم خورد. خدا را مثل همیشه شــاکرم که هیچ موقع و در هیچ شرایطی تنهایم 
نگذاشته و قبل از هر چیز یک تشــکر ویژه از تمام خانواده ام در باشگاه ذوب آهن ، کسانی 
که همیشه مهر و محبت شــان را از کودکی تا همین امروز )با همه خوبی ها و بدی هایم( با 
تمام وجودم حس کرده ام  و در پایان از مسئولین باشگاه بزرگ سپاهان باالخص امیرخان 

قلعه نویی و جناب آقای مهندس تابش هم به خاطر اعتماد به من بسیار سپاس گزارم. 

 آزمون: دایی را زدند من را 
نزنند؟!

هفته دهم لیگ برتر والیبال بانوان؛

 قهرمانی به پیکان می رسد یا ذوب آهن؟
هفدهمین دوره لیگ برتر والیبال بانوان باشــگاه های کشور با برگزاری دیدارهای هفته دهم به پایان 
می رسد و قهرمان این دوره از مسابقات معرفی خواهد شد.در پایان هفته دهم لیگ برتر والیبال بانوان 
جام قهرمانی به یکی از دو تیم پیکان تهران یا ذوب آهن اصفهان خواهد رســید و نتایج دیدارهای دو 
تیم در تهران و اصفهان سرنوشــت قهرمانی این فصل از رقابت ها را مشخص می کند.در حال حاضر 
دو تیم هم امتیاز هستند و تعداد بردها و باخت ها و ســت های برده و باخته برابری دارند، اما پیکان با 
پوئن های برده بیشتر نســبت به ذوب آهن در صدر جدول رده بندی قرار دارد و شانس این تیم برای 
کسب عنوان قهرمانی کمی بیشتر از تیم اصفهانی است.از طرف دیگر ذوب آهن در هفته پایانی لیگ 
برتر باید در دیداری نه چندان آسان و در ورزشــگاه ملت به مصاف تیم همشهری یعنی نامی نو برود 
که در مقایســه با پیکان که تیم رده پنجمی مبنا تجارت کاســپین را پیش رو دارد، کار سخت تری 
برای کسب یک برد قاطع خواهد داشــت.هرچند ذوب آهن در دیدار رفت برابر نامی نو با نتیجه 3 بر 
صفر به پیروزی رسید؛ اما ذوبی ها برای کسب عنوان قهرمانی به یک برد با امتیاز باال نیاز دارند.دیدار 
تیم های پیکان تهران و مبنا تجارت کاســپین در دور رفت لیگ برتر نیز با برتری 3 بر صفر پیکان به 
پایان رسید.در دیگر دیدار هفته پایانی لیگ برتر والیبال بانوان تیم انتهای جدولی شهرداری سمنان 
میزبان توپکا بابلسر اســت. نماینده بابلســر با 9 امتیاز در رده چهارم جدول رده بندی این رقابت ها 
قرار دارد.تا پایان هفته نهم لیگ برتــر والیبال بانوان، تیم های پیکان تهــران و ذوب آهن اصفهان با 
 24 امتیاز در رده هــای اول و دوم جدول رده بندی قرار دارند و نامی نوی اصفهان با 1۵ امتیاز ســوم

 است.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن در ارتباط با این مسئله که گویا 
مهدی رجب زاده انتظار داشته در کادر فنی ذوب آهن باشد 
گفت: من برای کادر فنی آقای خرمگاه را مد نظر داشتم ضمن 
اینکه عالقه مند بودم مربی که بر رده های پایه اشراف کامل 
دارد به جمع ما اضافه شــود و بر همین اساس آقای علی اکبر 
دهقان را به جمع مربیان اضافه کردیم. مربی بدنســاز و مربی 
دروازه بان های برزیلی و آنالیزورها هم به ما کمک می کنند که 
کادر فنی کاملی را داشته باشیم.علیرضا منصوریان ادامه داد: 

بنده عالقه مند بودم که آقای رجب زاده در سمت سرمربی گری 
تیم امید حضور پیدا کنند و همزمان ما هفته ای یک جلسه با 
یکدیگر کیفیت بازیکنان این سن بسیار مهم را بررسی کنیم 
که آقای رجب زاده به هر دلیلی که محترم است، قبول نکرد.
حتی جلسه ای هم با تاکید آقای آذری در این ارتباط برگزار شد 
و ایشان از کادر فنی خواستند تا از ظرفیت رجب زاده در کادر 
فنی استفاده شــود که پس از جلسه ای که با خود آقای رجب 
زاده داشتیم به این جمع بندی رسیدیم که حضور و همراهی 

ایشان در رأس تیم امید می تواند کمک های زیادی به ما بکند 
که رجب زاده نپذیرفت.ناگفته نماند که باشــگاه ذوب آهن، 
باشگاهی است که نیم قرن سابقه دارد و بزرگانی در تاریخ این 
باشگاه هستند که همگی جزو درخشان ترین بازیکنان دوره 
خود بوده اند. البته ظرفیت کادر فنی محدود است و ما تنها می 
توانیم تعامل و همفکری دائم با این عزیزان داشته باشیم. من 
همین جا الزم می دانم تشکری ویژه داشته باشم از همه بزرگان 
تاریخ ذوب آهن که از روز حضور بنده در این تیم بدون هیچ 
چشمداشتی نکات ارزشــمندی را به بنده و همکارانم انتقال 
داده و ان شــاءا... بانتایج خوب نیم فصل دوم این همگرایی 

بیشتر هم خواهد شد.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن:

»رجب زاده« نپذیرفت مربی تیم امید شود

جام ملت ها برای تیم ملی 
خانوادگی شد؛ شیرزنان پابه 

پای ایران

 پیشنهاد هیجان انگیز از 
لیگ جزیره بــرای محمدی، 

چراغ سبز نیوکاسل به میالد

ویتنام فوتبال
-

 ژاپن
ساعت 
16:30

شبکه 
ورزش

ایرانفوتبال
 - 

چین

ساعت
19:30

شبکه 
سه

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

پنجشنبه 
4  بهمن

کره جنوبیفوتبال
- 

 قطر
ساعت 
16:30

شبکه 
ورزش

اماراتفوتبال
 - 

استرالیا
ساعت
19:30

شبکه 
ورزش

آرسنال - فوتبال
منچستر 

یونایتد
ساعت
23:25

شبکه 
سه

پخش  زنده مسابقات
 جمعه 
5  بهمن

یوزهای ایرانی به دنبال گذشتن از دیوار چین

مرحله یک چهارم نهایی- جام ملت های آسیا؛

سمیه مصور
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شب ها از ورود خودروهای سنگین به شهر جلوگیری شود
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

خـبر

دیدگاه

برگزاری کارگاه آموزشی 
»مصادیق تفریح و شادی در 

زندگی اهل بیت )ع(«
رییــس اداره آموزش های کاربــردی مبلغان 
دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان گفت: آموزش 
مصادیق تفریح و شــادی در زندگی اهل بیت 
علیهم الســالم به مبلغان دینی بسیار ضروری 
است.حجت االسالم »مجتبی زنده دل« گفت: 
از آنجا که هدف اســالم کمال واقعی انسان و 
رسیدن به درجات عالی است، از این رو، شادی 
و نشاطی که در مکتب اسالم مورد تاکید است 
باید به گونه ای باشــد که با هــدف خلقت و با 
کمال نهایی او منافات نداشــته باشد. رییس 
اداره آموزش هــای کاربردی مبلغــان دفتر 
تبلیغات اســالمی اصفهان ابراز داشت: کارگاه 
آموزشی »مصادیق تفریح و شادی در زندگی 
اهل بیت )ع(« از سلسله کارگاه های آموزشی 
مهارت افزایی تبلیغی است که در دفتر تبلیغات 
اســالمی اصفهان برگزار می شــود.وی گفت: 
حجت االسالم محمد حسین حق جو، مصادیق 
تفریح و شادی در زندگی اهل بیت)ع( را در این 
کارگاه تبیین خواهد کرد.زنده دل، این کارگاه 
را ویژه طالب و مبلغان عنوان کرد و گفت: این 
کارگاه در روز )شــنبه، 6 بهمن( سال جاری از 
ساعت 14:30 الی 17 در دفتر تبلیغات اسالمی 
اصفهان واقع در خیابان حافظ برگزار می شود.

یک کارشناس:
 شهر دوستدار کودک 
معابر ایمن می خواهد

یک کارشناس برنامه ریزی شهری اظهارکرد: از 
آنجایی که کودکان انرژی زیادی دارند و اغلب 
اوقات سربه هوا هستند، اگر معابر از لحاظ ایمنی 
مناسب نباشد این موضوع می تواند خطرآفرین 
باشد، بنابراین معابر شهر باید برای تردد روان و 
آسان کودکان ایمن و امن باشد.مهدی ابراهیمی 
افزود: سطح معابر باید بدون مانع بوده و به طوری 
باشد که کودک شرایط زمین خوردن در معبر را 
نداشته باشد ، بدین ترتیب می توان گفت معبر 
ایمن است.این کارشــناس برنامه ریزی شهری 
دسترسی مناسب و آســان به فضاهای شهری 
مانند پارک را اقدامی در جهت رسیدن به شهر 
دوستدار کودک دانست و تصریح کرد: فضاهای 
شهری که مختص کودکان است، باید دسترسی 
آسانی داشته باشــد به طوری که خانواده ها در 
زمان همراهی کودکان خود دچار ســردرگمی 
نشوند؛ در واقع باید ایستگاه های سیستم حمل و 
نقل عمومی در نزدیکی این فضاهای شهری بوده 
و پارکینگ های مناســبی در محدوده پارک ها 
ایجاد شــود.ابراهیمی خاطرنشــان کرد: برای 
افزایش ایمنی کــودکان و نوجوانان گذرهای 
عرضی عابر پیاده باید دارای خط کشی بوده و در 
محدوده مکانی مدارس تابلوهایی به رانندگان، 
تردد دانش آموزان را هشدار دهد.وی با اشاره به 
نصب گیره های دوچرخه در مدارس خاطرنشان 
کرد: این طرح مدتی است در مدارس اجرا شده 
و به منظور ایمن سازی استفاده از دوچرخه باید 
مسیر تردد دوچرخه برای دانش آموزان ایجاد 
شود تا آنان با خیالی آســوده دوچرخه سواری 
کنند در این راستا با تغییر رنگ در کف خیابان 

مسیر تردد دوچرخه ها را می توان ایمن کرد.

یک کارشناس طراحی شهری مطرح کرد:
شاخص های توسعه پایدار 
ارتقای کیفیت زندگی را 

افزایش می دهد
یک کارشناس طراحی شــهری اظهارکرد: اگر 
کیفیت زندگی برای نســل فعلی تامین شود، 
آیندگان نیز کیفیت زندگی شان تامین خواهد 
شد، تنها راهکار ایجاد این رویکرد، پایدار کردن 
منابع موجود است.احســان مالکی پور افزود: 
شاخص هایی که به کیفیت زندگی شهروندان 
مربوط می شود، طیف وسیعی از نیازهای آن ها را 
تشکیل می دهد که این نیازها شامل رفاه مردمی، 
سرانه فضای سبز، وضعیت مسکن، میزان مصرف 
آب و خاک، سرمایه های اجتماعی، زمین شهری، 
میزان استفاده از اینترنت و سطح استفاده از آب 
و هوا و ... است.این کارشناس طراحی شهری با 
اشاره به تدوین طرح جامع شهری نوین تصریح 
کرد: در طرح جامع با رویکــرد نوین نمی توان 
همه مسائل شهری را پوشــش داد؛ اما می توان 
نیازهای نسل حاضر را به گونه ای تامین کرد که 
مشکلی برای تامین نیازهای نسل آینده به وجود 
نیاید.مالکی پور افزود: اگر نســل فعلی بخواهد 
توسعه اجتماعی داشــته باشد، منابع باید برای 
نسل آینده هم حفظ شود، این دیدگاه تعریفی 
نوین از اهداف طرح جامع است که به مرور زمان 

تکمیل شده است.

امام جمعه موقت اصفهان مطرح کرد:
اصفهان، پیشگام در انقالب 

اسالمی و دفاع مقدس
عضو جامعه روحانیت مبارز با اشاره به پیام های 
چهلمین ســالگرد پیروزی شــکوهمند انقالب 
اســالمی، اظهار کرد: چهل ســال فــراز و فرود 
تاریخ و دشــمنی ها، کارشــکنی های بیگانگان 
به جایی نرسید و به یاری خدا جمهوری اسالمی 
مقاوم تر از گذشته روی پای خود ایستاده است.

حجت االســالم محمدتقی رهبر گفــت: ایران 
دستاوردهای بسیار مهمی در عرصه های مختلف 
پس از انقالب اسالمی داشته که این پیشرفت ها 
در سال های اخیر قابل ستایش است.امام جمعه 
موقت اصفهان بابیان اینکه ایران اسالمی امروز 
سرافرازتر از همیشه است و موفقیت های بیشتری 
کسب می کند، افزود: این ها تحقق پیدا می کند 
درصورتی کــه اختالفات کم شــود و وحدت و 
انسجام در کشور بیشتر باشد؛ با مفسدان برخورد 
و از مستضعفان حمایت شود.وی بیان کرد: 40 
سالگی انقالب یک عید مبارک است و مردم ایران 
درصحنه ها نشان خواهند داد که مشکلی با نظام 
جمهوری اســالمی ندارند و قوی تر از گذشــته 
ایستاده اند که باید مسئوالن و دستگاه دولتی هم 
بیشتر برای رفع مشکالت تالش کنند که همین 
مردم هستند که شهید می دهند و پشتیبان این 

نظام مقدس هستند.

فرمانده نیروی انتظامی استان:
بصیرت،شجاعت و 

خدمتگزاری، 3 ویژگی خاص 
در نیروی انتظامی است 

فرمانده انتظامی استان در آیین اختتامیه سومین 
دوره بصیرت مدیران میانی فرماندهی انتظامی 
استان اصفهان ضمن تسلیت ایام شهادت  حضرت 
فاطمه زهرا )س( و گرامیداشــت چهل سالگی 
انقالب اسالمی گفت: کشور ایران در دهه 50 به 
ژاندارم آمریکا در منطقه تبدیل شده بود و هیچ 
کدام از سیاستمداران آن دوران باور نمی کردند 
که نظام شاهنشاهی ایران با اتکایی که به قدرت 

های خارجی دارد روزی از هم فرو بپاشد.
سردار مهدی معصوم بیگی در ادامه با بیان اینکه 
رفتار نیروی انتظامی مبین آرمان ها و ارزش های 
نظام جمهوری اســالمی اســت گفت:در همین 
رابطه مقام معظم رهبری )مدظله العالی( فرمودند 
»بایستی پلیســی در تراز نظام اسالمی و انقالب 
اسالمی داشته باشیم و این شــدنی است.« این 
موضوع نشان می دهد که فرمانده کل قواچنین 

شایستگی را در نیروی انتظامی دیده اند.
سردار معصوم بیگی با بیان اینکه نیروی انتظامی 
دارای صفات و ویژگی های بسیار زیادی همچون، 
انضباط، عدالت، دلســوزی، هوشیاری و ... است 
بیان داشت: معتقدم 3 ویژگی »بصیرت، شجاعت 
و خدمتگزاری«جزو الینفک نیروی انتظامی به 
شمار می آیند و بایســتی این ویژگی ها  در بین 

نیروهای ناجا برجسته شده و موج بزنند.

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی 
استان اصفهان خبر داد:

 سومین جشنواره منطقه ای
قصه گویی برگزار می شود

سرپرســت اداره کل کتابخانه های عمومی استان 
اصفهان اظهارکرد: سومین جشنواره منطقه ای قصه 
گویی به منظور ایجاد انگیزه در کتابداران، شناسایی 
استعدادها، پرورش مهارت های قصه گویی،  توسعه 
و ترویج فرهنگ قصه گویی برگزار خواهد شد.امیر 
هالکویی با بیان اینکه  در این جشنواره  کتابداران 
نهادکتابخانه عمومی کشور و کتابداران سایر دستگاه 
ها حضــور دارند، افزود: بخش ویــژه قصه گویی از 
پدربزرگ ها و مادربزرگ ها تشــکیل شده است.
سرپرســت اداره کل کتابخانه های عمومی استان 
اصفهان خاطرنشان کرد: اهدافی که در این جشنواره 
در نظر داریم توســعه کمی و کیفی قصه گویی در 
کتابخانه های عمومی، شناسایی کتابداران توانمند 
قصه گو و ارزیابی مهارت های آنها، سنجش مهارت ها 
و کارآمدی کتابداران در امر قصه گویی و توسعه و 
ترویج قصه گویی اســت.وی با بیان اینکه سومین 
جشنواره منطقه ای قصه گویی نهاد کتابخانه های 
عمومی کشــور درتاریخ هشــتم بهمن آغاز به کار 
خواهد کرد، گفت: آییــن اختتامیه نیز نهم بهمن 
ماه ســال جاری با اهدای جوایز و بررسی و ارزیابی 
کتابداران برگزار و این دوره به کارخود پایان می دهد.
هالکویی اظهارکرد:سومین جشنواره منطقه ای قصه 
گویی نهاد کتابخانه های عمومی کشــور به صورت 
منطقه ای و بین استان های اصفهان، مرکزی و یزد 
است و در آن 41 نفر از کتابداران استان و مخاطبان 

ویژه حضور دارند.

کارگاه آموزشی مدیریت مصرف رسانه در خانواده برگزار می شود
کارگاه آموزشــی »مدیریت مصرف رسانه در خانواده« به همت فرهنگســرای تخصصی رسانه و با همکاری 

مرکز تخصصی بانوان آفتاب روز 10 بهمن ساعت ۹:30 در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی برگزار می شود.
فاطمه شفیعی، مدیر فرهنگسرای رسانه اظهار کرد: این برنامه با هدف ارتقای سواد رسانه ای شهروندان برگزار 
می شود. اساتید سخنران کارگاه بهاره نصیری، مشــاور علمی سواد رسانه ای انجمن سواد رسانه ای کشور و 
آمنه بختیاری ،کارشناس مسئول پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کشور  هستند. در این  این برنامه 
کتاب» دلم جای دیگر است« نیز رونمایی و معرفی شده و جلسه پرسش و پاسخ با حضور کارشناسان نیز برگزار 
می شود.عالقه مندان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به فرهنگسرای تخصصی رسانه  واقع در انتهای 

خیابان پروین مراجعه و یا با شماره تلفن 355440۹6 تماس بگیرند .

آغاز نام نویسی اصحاب رسانه برای حضور در جشنواره فیلم فجر
نام نویسی اصحاب رسانه برای حضور در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در اصفهان آغاز شد.به گزارش روابط 
عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان، اصحاب رسانه اســتان اصفهان می توانند برای صدور 
کارت حضور در این رویداد فرهنگی تا چهار بهمن امسال)امروز( به پایگاه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
به نشانی https://isfahan.farhang.gov.ir مراجعه کنند.براین اســاس، اولویت با رسانه هایی است که با 
رویدادهای سینمایی این استان و کشور ارتباط مستمر و در طول سال داشته باشند و به معرفی شدگان هر رسانه، به 
ترتیب اولویت مندرج در نامه و سابقه حرفه ای، کارت خبرنگاری تعلق می گیرد همچنین برای عکاسان متقاضی، 
معرفی نامه از رسانه معتبر ضروری است.نهمین جشنواره فیلم فجر در اصفهان با اکران فیلم های منتخب سی و 

هفتمین جشنواره فیلم فجر  12تا22 بهمن در پردیس سینمایی سیتی سنتر این شهر برگزار می شود.

 نخستین جلسه گروه کانونی )متمرکز( با موضوع 
بافت فرسوده در سالن جلسات معاونت شهرسازی 
و معماری شــهرداری اصفهان برگزار شد. رییس 
کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای 
اسالمی شهر اصفهان در این نشست گفت: در مرکز 
پژوهش های دوره چهارم شــورای شهر موضوع 
آمایش شهری مطرح شد، اما مسکوت باقی ماند، 
از این رو در دوره پنجم از ابتدا، اعضای شورای شهر 
موضوع آمایش شــهری را در دستور کار خود قرار 
دادند و وزارت راه و شهرسازی نیز همزمان، اصفهان 
را به عنوان پایلوت طرح های جامــع برگزید؛ در 
یکی از جلسات معاون وزیرراه و شهرسازی تفاهم 
نامه ای بین شورای شهر، شهرداری و وزارت خانه 
منعقد  شد تا اصفهان پایلوت باشــد و در نهایت 
مشاور توسط راه و شهرسازی انتخاب شد.شیرین 
طغیانی بــا تاکید بر اینکه یکــی از محوری ترین 
موضوعات برنامه جامع رویکرد نو، مشارکت است، 
ادامه داد:  البته طی کردن فرآیند مشارکت شاید 

مسیر سختی باشد، اما به نظر می رسد به رغم تمام 
سختی ها چاره ای جز  این نداریم ؛ در واقع در طرح 
جامع شهر اصفهان مشارکت با رویکردی نو پر رنگ 
می شود، زیرا تجربه نشان داده هرگاه برای انجام 
امور »مشارکت« وجود داشته نتایج خوبی به همراه 
داشته است.وی افزود: در این راستا شورای راهبری 
با ترکیبی از نمایندگان دولت و با اکثریت نهادهای 
عمومی و غیردولتی شکل گرفته و دو هفته یک بار 
جلسات خود را تشکیل می دهد.رییس کمیسیون 
عمران، معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر 
اصفهان اظهارکرد: براســاس تصمیمات شورای 
راهبری مقرر شد با توجه به دسته بندی موضوعات، 
زیرمجموعه کمیســیون ها با عنوان »موضوعات 
کانونی« در دســتور کار قرار گیرد، البته نظرات 
کارشناسان و صاحب نظران نسبت به موضوعات 
گرفته شد و مشاور نیز براساس وظیفه برنامه جامع، 
ایده های ذی نفعان و ذی نفوذان را دریافت و برای 

ساماندهی و تبدیل به برنامه شدن اقدام می کند. 

رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای شهر بیان کرد: 
بهره گیری از »مشارکت« در طرح جامع شهر با رویکردی نو

شهرداری اصفهان نخستین شــهرداری در میان 
کالن شهرهای کشور اســت که در مسیر ارزیابی 
»تعالی سازمانی« قرار دارد.»تعالی سازمانی« در 
ایران با ســابقه حدود 17 ســال برگرفته از مدل 
جهانی کیفیت است؛تعالی سازمانی الگویی جامع 
در سنجش توان عملکرد ســازمان محسوب می 
شــود، با طراحی و اجرای نظــام ارزیابی عملکرد 
مبتنی بر مدل تعالی سازمانی می توان هوشمندی 
سازمان در تعیین اهداف، طراحی مطلوب مسیر 
حرکت، اجرای بهینه برنامه هــا، نتایج عملکرد و 
اثربخشی اقدامات انجام شــده را تحلیل و سطح 
کامیابی سازمان را در مسیر تعالی مشخص کرد. 
شــهرداری اصفهان نیز به موضوع تعالی سازمانی 
وارد شده اســت و در این زمینه ارزیابی می شود. 
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار 
اصفهان در این باره گفت: شــهرداری اصفهان به 
عنوان نخستین شهرداری در بین کالن شهرهای 
کشور وارد ارزیابی تعالی سازمانی شده و در هفته 

اول بهمن ماه به صورت میدانی مورد ارزیابی قرار 
می گیرد.وی با بیان اینکه مدل تعالی ســازمانی 
الگویی جامع در ســنجش توان عملکرد سازمان 
اســت، ادامه داد: تاکنون الگوهای تعالی سازمانی 
به دلیل انطباق بیشتر مفاهیم بنیادین و جزییات 
مدل های مرتبــط، آن گونه که در ســازمان های 
تولیدی و خدماتی کشــور جایگاه خود را تثبیت 
کرده اســت در بخش های عمومی مــورد توجه 
واقع نشــده ؛ چرا که مدیریت سازمان های بخش 
عمومی در کشور ما به شکل پیشرفته و علمی قدمت 
چندانی ندارد و همواره در این بخش به حداقل ها 
اکتفا شده اســت.بهروز ارباب شیرانی اضافه کرد: 
خوشبختانه شــهرداری اصفهان به عنوان یکی از 
کالن شهرهای پیشــرو در این بخش حرکت های 
جدی و زیربنایی را دنبال کــرده و پس از تجربه 
چندین برنامه  راهبردی، در برنامهاصفهان 1400 
یکی از اهداف  خود را افزایش بهره وری در مدیریت 

منابع و سرمایه های انسانی قرار داده است.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان مطرح کرد:
شهرداری اصفهان نخستین شهرداری کشور در مسیر ارزیابی 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
11/11 شماره نامه: 13۹7/11/01-13۹785602025011474 
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ خانه پالک شماره 45/501 واقع 
در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق رای هیات به نام زهره بهرامیان 
فرزند رضا مفروز و در جریان ثبت اســت و عملیــات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبــرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز یکشنبه مورخ ۹7/11/28 ساعت ۹ صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی بــه کلیه مجاورین اخطار 

می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند 
و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابــق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. اداره 

ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان  م الف: 358427
آگهی تحدید حدود اختصاصی

11/12 شماره نامه: 13۹785602025011472 -13۹7/11/01 
نظر با اینکه تحدید حدود ششــدانگ خانه پالک شماره 32/1426 
واقع در بخش 14 ثبت اصفهان طبق رای هیات به نام ســید افشین 
دادور فرزند ســیدمحمود مفروز و در جریان ثبت اســت و عملیات 

تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دســتور 
قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضــای نامبرده تحدید 
حدود پــالک مرقوم در روز یکشــنبه مورخ ۹7/11/28 ســاعت ۹ 
صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این 
آگهی در محل حضور یابنــد و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدیدی تا 30 
 روز پذیرفته خواهد شــد.  اداره ثبت اســناد و امالک غرب اصفهان 

م الف:358421

به تازگی عکسی از وجود یک موتور سیکلت 
در  حیاط مسجد جامع شهر در فضای مجازی 
انتشار یافته است که بار دیگر چگونگی حفظ 
و نگهداری آثار و بناهای تاریخی در شهری 
مانند اصفهان که مردم در دل این بنا ها زندگی 
می کنند را مورد سوال قرار داده است، سوالی 
که هنوز پاسخ قابل توجهی از سوی مسئولین 
میراث فرهنگی در این زمینه دریافت نکرده 

است.
اگرچه اصطالح »شــهر موزه« برای شهری چون 
اصفهان که آثار و بناهای تاریخی و موزه های غنی 
فراوانی از تاریخ ایران کهن را به نمایش گذاشــته، 
اصطالح برازنده ای است؛ اما به دلیل جریان حیات 
در این شــهر، اســتعمال این کلمه با چالش های 
بسیاری از سوی کارشناسان امر همراه شده است؛ 
چالش هایی که با حفظ میراث فرهنگی شهر گره 
خورده است و از این رو نمی توان به راحتی از کنار 
آن گذشــت، به گونه ای که برخی از کارشناسان 
معتقدند جهت حفــظ بناها و آثار تاریخی شــهر 
 نبایــد اجازه داد بناهــا مورد اســتفاده عموم قرار

 بگیرند. 
از طرف دیگر عده ای دیگر از کارشناسان در این باره 
می گویند که درست است که باید بناهای تاریخی 

حفظ شود ولی این حفظ 
و نگهداری باید به گونه ای 
باشــد که  جریان زندگی  
در این بناهــا و فضاهای 

شهری جاری باشد.
به گفته رییس کمیسیون 
و  معمــاری  عمــران، 
شهرسازی شورای اسالمی 

شهر به کار بردن این واژه برای اصفهان  بار هویتی 

به دنبــال دارد؛ چرا که از 
یک طرف اصفهان دارای 
بافت ها و دانه های با ارزش 
تاریخی است که به شدت 
باید مــورد مراقبت قرار 
گیرند، اما جریان زندگی 

هم در آن ادامه دارد.
شــیرین طغیانی با بیان 
اینکه اصفهان به عنوان یک شهر تاریخی، بر بستری 

تاریخی سوار شده و سرمایه های فرهنگی و اجتماعی 
بی نظیری دارد و این ظرفیت نه تنها برای اصفهان 
بلکه برای کشــور دارای اهمیت باالیی است، می 
گوید: اگر بخواهیم به بافت بنا یا شیء نگرش موزه ای 
داشته باشــیم، این تلقی ایجاد می شود که باید به 
شــدت از آن مراقبت کنیم، در حالی که به نظر می 
رسد این نگرش درباره اشیا شاید کاربرد دارد، اما در 
مورد بناها و بافت های تاریخی اگر در دوره زمانی و 
مکانی خود فریز شده و از آن استفاده چندانی نشود، 
حیات از این بناهای تاریخی خارج شده و می تواند 
تاثیراتی از  بعد منفی با خالی شدن از سکنه داشته 
باشد؛ از این رو به نظر می رسد این نگاه باید تغییر 
کند زیرا می تواند عدم وجود حیات در این بناها را 

رقم بزند.
رییس کمیســیون عمران، معماری و شهرسازی 
شورای اسالمی شــهر  معتقد اســت رویکرد ما به 
بافت یا بنای تاریخی باید به گونه ای باشد که عالوه 
بر حفظ ابعاد هویتی، متناســب با اســتفاده امروز 
تغییراتی در آن صورت داد، البتــه این موضوع به 
معنای دخل و تصرف در بناهای تاریخی نیست؛ چرا 
که نمونه هایی از بناهای ترمیم و مرمت شده وجود 
دارد که باز هم برای فعالیت هایی متناسب با نیاز روز 
از جمله هتل، فضای گردشــگری و...مورد استفاده 
قرار گرفتــه و به حیات جامعه شــهری بازگردانده 

شده است.

 اصطالح شهر موزه اصفهان ؛آری یا نه؟

مدیر ترافیک شهری شهرداری اصفهان اظهار کرد: پایداری، سکون 
نسبی هوا و وقوع اینورژن، زمینه را برای انباشت آالینده ها در هوا 
ایجاد می کند، البته انباشــت آالینده ها در هنگام شب و ساعات 
ابتدایی روز بیشتر است، زیرا درجه دمای هوا در این ساعات نسبت 
به بعدازظهرها کمتر است.مسعود بنده خدا، با تاکید بر جلوگیری و 
ممانعت از ورود خودروهای سنگین در هنگام شب ادامه داد: معموال 
خودروهای سنگین که از بیرون وارد شهر می شوند از گازوئیل های 
بی کیفیت اســتفاده می کنند بدین منظور باید حساسیت زیادی 
نســبت به جلوگیری از ورود این خودروها در شب به داخل شهر 

شود، زیرا آالینده  های تولید شده در شــب و ساعات ابتدایی روز 
بیشتر در هوا باقی می ماند. مدیر ترافیک شهری شهرداری اصفهان 
اضافه کرد: از آنجایی که دانش آموزان برای رفتن به مدرسه صبح ها 
در معرض آلودگی  هوا قرار می گیرند، باید قانون تعطیلی گروه های 
خاص با حساسیت بیشتری اعمال شود؛ همچنین شهروندان نیز 
باید تا حد امکان از سیستم حمل و نقل عمومی استفاده کنند، در 
صورت استفاده از وسیله نقلیه همگانی، استفاده از خودروهای تک 

سرنشین به حداقل می رسد.
بنده خدا در زمینه فعالیت های انجام شده برای کنترل آلودگی هوا 

در حوزه معاونت ترافیک شهری گفت: حوزه ترافیک شهری با ایمن 
سازی و روان سازی ترافیک در بزرگراه ها در جهت کاهش آلودگی 
هوا گام برداشته است، در این راســتا اصالح هندسی تقاطع ها و 
میادین که ســبب ایجاد گلوگاه های ترافیکی می شــود و حذف 

پارک های حاشیه ای، در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: با توسعه خطوط و سیســتم حمل و نقل عمومی و 
خطوط بی. آر. تی، شــهروندان به استفاده از حمل و نقل همگانی 
ترغیب می شــوند و گام مهمی در جهت کاهش آالینده های هوا 

برداشته می شود.

مدیر ترافیک شهری شهرداری اصفهان :
شب ها از ورود خودروهای سنگین به شهر جلوگیری شود

  وقتی حیات مردم نصف جهان با آثار تاریخی گره خورده است؛   

 رویکرد ما به بافت یا بنای تاریخی باید 
به گونه ای باشد که عالوه بر حفظ 
ابعاد هویتی، متناسب با استفاده 
امروز تغییراتی در آن صورت داد

 نرگس طلوعی
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  امام علی علیه السالم:
  هیچ نعمت خرمی از میان نرفت، مگر به سبب 
گناهانی كه ]مردم[ انجام دادند؛ به راستی كه 

خدا هرگز به بندگان ستم نمی ورزد .
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یادداشت

موفقیت در زندگی، آرزوی تمام انسان هاست؛ اما تنها برخی از 
افراد هستند که به این آرزو و هدف دست می یابند. این که چرا 
بقیه نمی توانند این آرزو را دست یافتنی کنند به دو چیز اساسی 
ارتباط می یابد؛ طرز فکر و رفتار. اگر به دلیل اینکه هدف های 
شما خارج از دسترس قرار دارند، احساس ناامیدی  می کنید و 
با وجود تال ش های بسیاری که انجام می دهید باز هم این حس 
را دارید که حتی یک قدم نیز به هدف تان نزدیک نشده اید، باید 
بدانید که شما تنها نیستید، خیلی های دیگر همچنین حسی 
دارند. وقتی هدف بسیار بزرگی داشته باشیم، شروع می کنیم به 
بررسی توانایی های خودمان. حتی اگر به حد کافی هم توانایی 
داشته باشیم، شــروع می کنیم به تردید پیدا کردن نسبت به 
خودمان. با خود می گوییم آیا واقعا رسیدن به این هدف برای من 
ممکن است؟در عوض، راهکارهایی هم که برای خودمان در نظر 
می گیریم، آنقدرها موثر و کارآمد نیستند. یکی از چیزهایی که 
مرتبا ما را از هدف مان دور می کند، حواس پرتی هایی است که 
توسط اینترنت، تلویزیون یا موبایل برای مان ایجاد می شود و به 
راحتی تمرکز ما را از بین می برد.البته یک ترس پنهان نیز عامل 
مهم دیگری است که در وجود ما ایجاد می شود. این ترس عامل 
مهم و اساسی برای نرســیدن به هدف است. ترس از اینکه چه 
می شود اگر واقعا به هدف تان برسید؟ ترس از اینکه آیا زندگی تان 
باید تغییر کند؟ به طور کلی، نگرش و عادت های ما، دو عامل مهم 
است که تعیین می کند آیا ما برای رسیدن به هدف مان، حرکتی 
می کنیم یا نه. این دو عامل یا منتج به موفقیت ما می شــوند یا 
شکست. موفق بودن محدود به زندگی کاری نمی  شود. اهداف 
شخصی ما نیز بسیار مهم هستند؛ چرا که در نهایت، رسیدن به 
این هدف ها، باعث ایجاد اعتماد به نفس، خوشحالی و امید در 
ما می شود. این احساسات باعث ابراز وجود شما برای خودتان و 
هم برای اطرافیان می شود. حسی که بیان کننده این است که 

زندگی به سرانجامی رسیده است.

چرا به هدف هایمان در زندگی نزدیک نمی شویم

 مهسا احمدی

عکس روز

دوخط کتاب

زخم اگر نباشــد، قلبت 
هم نیســت. زخــم اگر 
نخواهی باشد، قلبت را 
باید بتوانی دور بیندازی. 
قلبــت را چگونــه دور 
می اندازی؟ زخم و قلبت 

یکی هستند .

»جای خالی سلوچ« 
محمود دولت آبادی

وقتی زخمی بر 
قلب تو بنشیند

زخمــی اگــر بــر قلــب 
بنشیند؛ تو، نه می توانی 
زخم را از قلبت وابکنی 
و نــه مــی توانــی قلبت 
را دور بینــدازی. زخــم 
تکه ای از قلب توســت. 

در حوزه اقیانوس اطلس جگوار )پلنگ خالدار( که بزرگ ترین گربه سان و 
درنده موجود در قاره آمریکاست؛ در فرهنگ ها و تمدن های باستانی این 
نواحی تاثیر زیادی داشته اســت. بومیان و تمدن های پیشین این نواحی 
»جگوار« را حیوانی ماورایی می دانســتند و آن را نمونه قدرت و خشــم 
خدایان طبیعیت به حســاب می آوردند. در یک مجسمه زیبا که متعلق 
به 1800 سال پیش اســت، »جگوار«ی عظیم الجثه مردی ر ازیر پنجه 
 های قدرتمند خویش گرفته و در حال نشــان دادن دندان های بزرگش

 است. 

جگوار سواری در 1800 سال پیش

یخچال نیمور در استان مرکزی ، یک کیلومتری غرب نیمور نرسیده به میدان 
سنگ واقع شده است.این بنا تنها یخچال از یخچال های موجود در محور خمین 
دلیجان محالت اســت که همچنان پابرجا مانده؛ اما کارکرد اصلی خود را  از 
دست داده اســت.نمای بیرونی یخچال به شــکل گنبد مخروطی است که بر 
اثر ریزش های جوی فرسایش یافته و در بدنه آنها رگه های متعدد ناشی از این 
فرسایش به چشم می خورد.ضخامت دیوارهای یخچال بیش از یک متر بوده 
و نمای داخلی گنبد یخچال با آجر کار شده و شکل هندسی جالب توجهی را 

خلق کرده است.

یخچال مخروطی شکل »نیمور«

نتایج بررسی های کارشناسان انگلیســی پس از آزمایش آب رودخانه تیمز که 
فاضالب شهر لندن به آن سرازیر می شود، نشــان می دهد افزایش غلظت مواد 
مخدر از جمله کوکائین، در این رودخانه موجب تغییر در رفتار زندگی ماهی ها به 
ویژه مارماهی های این رودخانه شده است. به گفته آن ها نتایج این تحقیق نشان 
دهنده بروز بیش فعالی و حرکت های غیرمعمول این ماهی هاست. لندن به عنوان 
باالترین مصرف کننده روزمره کوکائین معروف است . تاثیر این مواد روی انسان و 
ماهی ها مشابه است؛ اما بی مهرگان به دلیل حساسیت شان تاثیرپذیرتر هستند.

ماهی های معتاد در لندن! 

 کاکایی ها 
در تنکابن

همه ساله با آغاز فصل 
ســرما کاکایی ها این 
پرندگان مهاجر ، با سفر 
به شمال کشور، رودخانه 
تنکابن  کیله  چشــمه 
در غرب مازنــدران را 
زیســتگاه خود  برای 
انتخاب می کنند و این 
فرصت می تواند زمینه 
ســاز توســعه صنعت 
گردشــگری در قالب 
پرنده نگری در منطقه 

باشد.

حدیث زاهدی

معلول، کسی است که شاید برای ادامه زندگی از دیگران کمک بگیرد 
ولی دیگران  امید،صبر، اســتقامت ،پشــتکار و... را از یک فرد معلول 
می آموزنــد. توانخواهي، یعنی انعــکاس نور و قــدرت خداوندی در 
مخلوقی به ظاهر ناقص ولی با قابلیتی بی نهایت. افراد معلول با خود 
مي گویند وقتی خداوند مرا  آفرید مطمئن بود که اشتباه نکرده است.

پس من چرا خود را باور نداشته باشــم؟ آنها آمده اند تا ثابت کنند که 
می توانند جزو بهترین ها باشــند گرچه از نظر فیزیکی دچار مشکل 
هستند؛ اما با ایمان، اراده ،پشتکار ، تالش و امید واالی خود می توانند 
در اوج انسانیت و خوشبختی قرار گیرند و سرلوحه انسان هاي به ظاهر 
سالم باشند. نمایشگاه نقاشی 1۲ هنرمند معلول اصفهانی   با نام »فراتر 
از هنر« در  عمارت هنرمند  با حضور100 تابلو که چشم و روح را می 
نوازد  و اندیشه را در فهم خالقان هنرمندش متحیر می کند، در عمارت 
هنرمنداصفهان در سبک ها و سایزهای متفاوت، شامل رنگ و روغن، 
سیاه قلم و... به نمایش درآمد. این نقاشی ها که هر کدام به زیبایی بر 
قامت یک تابلو نشســته اند از توانمندی های خاص هنرمندان شان 
سخن می گویند و فریاد می زنند: »معلولیت، محدودیت نیست بلکه 
تجسم اراده اســت«.  رییس هیئت مدیره جامعه معلوالن در حاشیه 
افتتاحیه این نمایشــگاه گفت: هدف از برگزاری این نمایشگاه، نشان 
دادن توانمندی های معلولین جسمی و حرکتی است. بازخوردی که 
اجتماع به افراد معلول می دهد، ناتوانی است؛ اما زمانی که آثار هنری 
این قشر در معرض نمایش گذاشته می شود، بازخوردهای مردم به آثار، 
این هنرمندان را دچار تحول می کند. مرضیه سادات مطهری درباره 
چگونگی آموزش معلولین اظهار کرد: هنرمندانی که آثارشان به نمایش 
درآمده است چند گروه هستند، برخی از دوران کودکی آموزش دیده 
و وارد عرصه نقاشی شدند؛ اما برخی دیگر از هنرمندان از کالس های 
جامعه معلولین که با همکاری شهرداری برگزار شد، آموزش دیدند.وی 
با بیان اینکه »بیشترین حمایت را شهرداری از جامعه معلولین داشته« 
خاطر نشان کرد: شهرداری ارگانی اســت که در این مدت بیشترین 
حمایت را از جامعه و اعضای ما داشته اســت. هر ارگانی می تواند در 
حمایت از معلولین پرچم دار باشــد، مهم دید خیر اندیش مسئوالن 
است. مسئوالن ما به دو دسته معلولگرا و معلول گریز تقسیم می شوند 
که خوشبختانه در چند سال اخیر مسئوالن معلول گرا بیشتر شده اند.

رییس هیئت مدیره جامعه معلوالن، آموزش در بحث اشتغال زایی را 
بسیار مهم دانست و عنوان کرد: بنا بر حدیثی از امام علی)ع(» بهترین 
تفریح، کار کردن اســت«. کشــیدن تابلو و برگزاری نمایشگاه باعث 
می شود به جای اینکه معلولین در منزل به مشکالت خود فکر بکنند، 
کار انجام بدهند.مطهری بزرگ ترین مشکل معلولین را مناسب سازی 
فضا خواند و تاکید کرد: طی دو سال اخیر، حدود ۵0 سازمان مردم نهاد 
در سطح شهر اصفهان برای مناسب سازی فضا برای معلولین در حال 

تالش هستند؛ اما تا کنون کمتر از ده درصد این مناسب سازی صورت 
گرفته است. 10 درصد از اجتماع ما را معلولین تشکیل می دهند و این 

قشر نیز حق استفاده از امکانات شهری را دارند.
مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان نیز پس از 
بازدید از این نمایشگاه  اظهار داشــت: توانایی، یعنی انسان از ظرفیت 
خود استفاده و کاری انجام دهد و از این نظر معلوالن توانمندترین افراد 
هستند.محمود ابراهیمی افزود: گاهی اوقات که به معلولین سر می زنم 

غبطه می خورم که چه کارهایی می توانند انجام دهند و ما نمی توانیم.
 معاون فرهنگی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان هم با بیان 
اینکه امروز در جامعه مسائل ساده را پیچیده و مسائل پیچیده را ساده 
می کنیم گفت: برخی کلیشه هایی که ضروری نیست؛ اما نمی توانیم 
از آن بیرون رویم، کار را ســخت کرده است. رضا روحانی افزود: گاهی 
برای برگزاری یک گالری باید هفت خوان رستم را گذراند. در عمارت 
هنرمند باید از دیوان ساالری و بروکراســی اداری بیرون آییم و کار را 

برای هنرمندان ساده کنیم. 
عضوشوراي اسالمي شهر اصفهان نیز که در این نمایشگاه حضور داشت، 
محدودیت را یک فرصت دانست و گفت:وقتی محدودیت ها به وجود 
می آیند باعث می شود انسان از توانایی خود بهتر استفاده کند. فریده 
روشن افزود: افراد بسیاری در جامعه سالم هستند ولی از ظرفیت خود 
استفاده نمی کنند. در این نمایشگاه می توان به قدرت خداوند  پی برد. 
رییس کمیسیون فرهنگی شورای شــهر با اشاره به وظیفه مسئوالن 
خاطر نشان کرد: مســئوالن باید یک تکانی به خود بدهند، وقتی فرد 
به رغم تمام محدودیت ها از ظرفیت ها و قدرت خود استفاده می کند 
وظیفه تک تک مســئوالن است که به فکر باشــند و از آن ها حمایت 
کنند. بسیاری از هنرمندان معلول فقط خواستار دیده شدن آثارشان 
هســتند پس باید جا و مکانی برای ارائه آثار در اختیار این هنرمندان 
 قرار دهیم تا بتوانند در کنار نمایش آثار، کسب درآمدی از هنرشان نیز 

داشته باشند.
روشن، با تاکید بر اخالقیات اظهار کرد: آنچه برای یک فرد اهمیت دارد 
انسان بودن است، اخالقیات باید رعایت و در نظر گرفته شود تا بتوان 
از ظرفیت های انسان استفاده کرد. وظیفه تک تک مسئوالن است که 
از این هنرمندان عزیز و با همت حمایت کرده و آن ها را به عنوان اسوه 
و الگو به جوانان جامعه معرفی کنند. وی درخصوص دل نگراني اکثر 
معلوالن که مناسب سازی حمل و نقل در شهر برای این قشر صورت 
خواهد گرفت، تصریح کرد: این موارد جزو سیاست گذاری های شورای 
شهر  است. در معاونت حمل و نقل شهرداری برنامه مناسب سازی فضاها 
برای معلولین در نظر گرفته شده و در فضاهای شهری مانند پیاده رو ها 

معلولین باید بتوانند به راحتی از این امکانات استفاده کنند.
گفتنی است؛ این نمایشــگاه تا 8 بهمن از ساعت ۹ تا 1۲ ظهر و از 1٧ 
 تا 1۹:٣0 در عمارت هنرمند واقع در  اصفهان- میدان شهدا- خیابان

 ابن سینا -کوچه چهارم عمارت هنرمند برگزار می شود.

رییس هیئت مدیره جامعه معلوالن:

هر ارگانی می تواند در حمایت از معلولین پرچم دار باشد
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