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ترانه  
کارگردان:مهدی صاحبی

پردیس سینمایی ساحل
سیتی سنتر اصفهان

تولد »موتسارت« موسیقیدان 
الکسیک؛

امروز به این بهونه  کمی موسیقی 
 الکسیک و سمفونی گوش کنیم و

 ریلکس باشیم!
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  مناظره ای با یک سوال اساسی در آستانه چهل سالگی انقالب  دراصفهان برگزارشد؛ 

انقالب اسالمی، تمدن ساز بوده است؟

4 و5

میان رها سازی با آزاد سازی 
تفاوت قائل شویم

رییس هیئت مدیره انجمن صنفی آژانس های 
مسافرتی اصفهان در گفت وگو با زاینده رود 

در واکنش به گرانی نرخ بلیت مطرح کرد:

3

 فرزاد کوهیان در گفت وگو با زاینده رود:

  ذوب آهن، روح تازه ای
 به بسکتبال اصفهان دمید

مرحله نهایی رزمایش اقتدار 97 
نیروی زمینی ارتش برگزار شد

با حضور فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی 
در اصفهان؛

7
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 معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان 
از رهاسازی آب از سد زاینده رود در بامداد هشتم بهمن ماه خبر داد؛ 

 بازگشت زندگی به  زاینده رود
 معــاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای اصفهان از رهاســازی آب از ســد 
زاینده رود برای کشت پاییزه کشاورزان شــرق در بامداد هشتم بهمن ماه خبر داد تا بزرگ 
ترین رود فالت مرکزی ایران بعد از ماه ها رنگ آب به خود بگیرد. ماجرای بی آبی زاینده رود و خشکسالی دیار 
گنبدهای فیروزه ای که سال ها با جریان این رودخانه در وسط شهر همچون نگینی نه تنها در ایران بلکه در 

جهان می درخشید دیگر از یک دهه هم گذشته است...
صفحه   7

هـوای پـاکم 

وست... هـوای پـاکم آرز

وست... آرز

*رضــا عباســی، اســتاد بنــام خطاطی و 
مینیاتور و  مهمتریــن هنرمند مکتب اصفهان 
اســت. از آثــار باقی مانــده از وی می توان 
به طراحی کاشــی های ســقف و زیــر گنبد 
عظیم مسجد شــاه اصفهان اشــاره کرد. *

#   هوای پــاک     #   اصفهان پاک

یم   # هوا_ را_ پــاک_ نگهدار

تئاتر کودک نارنج و ترنج
کارگردان: امید پاریاب

4 الی 16 بهمن
مجتمع هنری فرهنگی فرشچیان

یــک مناظــره 
داغ با یک ســوژه داغ؛ 

آیا انقالب اســالمی توانســته یا می تواند 
 تمدن ساز شود و اساسا ظرفیت این تمدن سازی را 

دارد؟ 
این سوالی بود که قرار شد »صادق زیباکالم« و »محمد 
حســن قدیری ابیانه« به عنوان دو نماینده از دو 

جریان سیاسی کشورمان به آن پاسخ دهند.
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»ونزوئــا« در حالی عرصه رویارویــی طرفداران و 
مخالفان »نیکوالس مادورو« شــده کــه در خارج 
از این کشــور نیز جبهه گیری و یا طرفداری از این 
سیاستمدار به سرعت شدت گرفته است. آشوب ها 
در ونزوئا که اغلب کارشناســان سیاسی آن راقابل 
پیش بینی می دانستند در حالی به سرعت وارد فاز 
سیاسی و کودتایی شــد که آمریکا به عنوان یکی از 
مخالفان جدی دولت ونزوئا تاش دارد تا به سرعت 
رهبر مخالفان در این کشور را بر مسند قدرت بنشاند. 
ونزوئا که زمانی رتبه چهارم بیشترین درآمد سرانه 
در دنیا و یکی از تعیین کننده ترین کشورها در شریان 
اقتصادی دنیا بود، اکنون به دلیل شکست چهار دهه 
سیاست های پوپولیستی، کاهش قیمت نفت، هزینه 
های باالی دولت و فساد شــدید بخش انرژی و تنها 
منبع درآمد ناشــی از صادرات این کشور در آستانه 

ورشکستگی اقتصادی و انقاب سیاسی قرار دارد.
چرا سیاست در ونزوئال مهم است؟

بررسی شــرایط ونزوئا از چند جهت اهمیت دارد 
که مهم ترین آنها این است که ماهیت سقوط دولت 
فعلی بر شــرایط اقتصاد مهم و منزوی این کشور به 
شــدت فقیر در ارتباط آن با جهان خارج به شدت 
تاثیرگذار خواهد بود. اینکه ســران ونزوئا چگونه و 
چه زمانی اختافات خود را حل کنند، اهمیت دارد. 
به این دلیل که این کشور در انتقال قدرت از نیکاس 
مادورو هم از نظر سیاســی و هــم از نظر اجتماعی 
آسیب شــدیدی را متحمل خواهد شــد.برگزاری 
انتخابات آزاد آنطور که اپوزیسیون ونزوئا و ایاالت 
متحده خواستار شده اند، در میان گزینه های روی 
میز نیست. »مادورو« از قدرت مخالفان به وحشت 
افتاده، از ســوی متحدان پیشــین مورد انتقاد قرار 
گرفته و نگران محاکمه شدن در پی سقوط ونزوئا به 
ورطه دیکتاتوری و بحران اقتصادی است و به همین 
دلیل در برابر تاش ها بــرای برکناری مقاومت می 
کند و احتمال خشونت بیشتر در روند انتقال قدرت 

را افزایش می دهد.
تالش آمریکا برای براندازی مادورو علنی 

شد
چند ماه پیش طرح ترور نیکوالس مادورو، عقیم ماند. 
پس از آن آمریکا همواره مورد اتهام دولت این کشور 
در مورد ایجاد آشوب و دســت اندازی بر سر راه آرام 
کردن اقتصاد ونزوئا بوده است. موضع گیری دولت 
ترامپ درباره ونزوئا کلید زمان بندی انتقال قدرت 

در این کشور است. کاخ ســفید، ممنوعیت واردات 
نفت از ونزوئا را مــد نظر قرار داده کــه در صورت 
اجرایی شدن، تشــدید اختاف ها در داخل حزب 
حاکم را تضمین می کند. اما در داخل کاخ سفید هنوز 
مناقشاتی بین موافقان و مخالفان تشدید فشارها بر 
ونزوئا وجود دارد. از آنجا که آمریکا منافع اقتصادی 
کانی در ونزوئا به عنوان یک قــدرت اقتصادی و 
نفتی داشــت )ونزوئا بزرگ ترین تولیدکننده نفت 
در آمریکای التین محســوب می شــود(،این کشور 
همواره تاش کرده است تا فشار هایی را با استفاده از 
اهرم هایی که در اختیار دارد مانند مسائل اقتصادی به 
صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر دولت ونزوئا وارد 
سازد و البته وضعیت فاجعه بار اقتصاد این کشور نیز 
به یاری آمریکا شتافته اســت. هر چند آمریکا هنوز 
نتوانسته بدنه طرفدار دولت را برای همراهی با خود 
متقاعد کند؛ اما در حمایت از مخالفان مصمم است 
این را می تــوان از انتصاب یکی از کارکشــته ترین 
ماموران وزارت خارجه در امــور ونزوئا نیز متوجه 
شــد. به تازگی مایک پمپئو، وزیــر خارجه آمریکا 
یک دیپلمات کهنه کار را که زمانی عهده دار سمت 
معاونت مشــاور امنیت ملی »جــرج دبلیو بوش« 
رییس جمهوری اسبق آمریکا بوده است را به عنوان 

هماهنگ کننده تاش ها در راستای براندازی دولت 
نیکاس مادورو، رییس جمهوری ونزوئا انتخاب کرد. 
 )Elliott Abrams( »به این ترتیب، »الیوت آبرامز
که خبرگزاری راشــاتودی از وی به عنــوان معمار 
جنگ عراق یاد می کند و سابقه ای طوالنی در مسائل 
خاورمیانه و آمریکای التین دارد، به زعم آمریکایی ها 
 برای  احیای دموکراســی کار خــود را آغاز خواهد 

کرد.
مادورو، استعفا نمی دهد

در حالی که  »گوایدو«ی 35ســاله رهبر مخالفان 
مادورو  از ارتش خواسته است تا با استفاده از قدرت 
نظامی، مادورو را برکنار کند اما مادورو  به رغم تمام 
فشارها اعام کرد که دلیلی برای استعفا نمی بیند. 
پس از اینکه واشنگتن و تعدادی از کشورهای منطقه 
رهبر اپوزیســیون ونزوئا را به عنوان رییس جمهور 
»مشروع« این کشور به رسمیت شناخته و از رییس 
جمهور کنونی ونزوئا خواســتند کناره گیری کند، 
مادورو اعام کرد: دلیلی نمی بینم اســتعفا دهم. به 
نظر می رسد ارتش ونزوئا هنوز هم از مادورو حمایت 
می کند و به همین دلیل وی به امید حمایت نظامی 
ها بر قدرت باقی خواهد ماند. نیکــوالس مادورو با 
توجه به حمایت روسیه، چین و برخی از کشورهای 

اروپایی امید زیــادی برای ماندن در قــدرت دارد. 
همچنین برخی از همسایگان ونزوئا مانند مکزیک 
و بولیوی نیز از مادورو حمایت کــرده اند و البته در 
مقابل کشورهایی مانند کلمبیا گوآتماال، شیلی، پرو 
و آرژانتین رهبر مخالفان را به رسمیت شناخته اند. 
با توجه به شرایط ایجاد شده به نظر نمی رسد مادورو 
جایی در آینده سیاسی ونزوئا داشته باشد به همین 
دلیل طرفداران او به دنبال راهی برای دادن کمترین 
هزینه برای کنا ررفتن از قدرت هستند و  زمزمه های 
مذاکره دولت با مخالفان شنیده می شود. همچنین 
مادورو سعی می کند با تقویت رابطه خود با روسیه، 
ایران ، کوبا و دیگر دوستان و متحدانش این مسئله 
را به مردم و مخالفانش القــا کند که قادر به مقابله با 
بحران وناآرامی هاست و راهی برای فرار از مجازات در 

صورت سرنگونی احتمالی پیدا کند.
 از سوی دیگر با توجه به اهمیت ونزوئا در بازارهای 
نفتی دنیا دولت های اروپایی و روسیه و چین اجازه 
نخواهند داد تا بحران در این کشور زیاد طول بکشد 
و احتماال فشــارها برای یافتن راه حلــی برای آرام 
کردن سیاســی این کشــور به زودی با تغییرات و 
 تحوالت اساسی در بدنه سیاســی این کشور اعمال

 خواهد شد.

 تعطیلی دولت فدرال 
به پایان رسید

مجلس ســنای آمریکا به طــور یکپارچه طرح 
پیشــنهادی »دونالد ترامپ« رییس جمهور این 
کشور برای پایان دادن به تعطیلی دولت فدرال 
ایاالت متحده را تصویب کرد.در حالی که تعطیلی 
دولت فدرال آمریکا به روز سی وششم خود وارد 
می شد، سنا با تصویب تامین بودجه موقت تعداد 
زیادی از ســازمان های دولتی برای ســه هفته، 
به این تعطیلی پایان داد.به نوشــته خبرگزاری 
»رویترز« این طرح  که البته شــامل درخواست 
بودجه 5/7   میلیون دالری از سوی ترامپ برای 
ســاخت دیوار حائل در مرز مکزیک نمی شــود، 
اکنون باید برای تایید به مجلــس نمایندگان و 
سپس جهت اباغ به دفتر رییس جمهور آمریکا 

ارسال شود.

 آزادی هزاران زندانی
 در مصر به دستور »السیسی«

وزارت کشور مصر از آزادی هزاران زندانی دراین 
کشــور به مناسبت ســالروز انقاب ۲5 ژانویه و 
روز پلیــس خبر داد. این اقــدام مقامات مصری 
به مناسبت شصت و هفتمین روز پلیس در این 
کشور و سالروز انقاب ۲5 ژانویه صورت گرفت.
این در حالی اســت که عفو بیــن الملل با صدور 
بیانیه ای اعام کرده بود که مصر بیش از هر زمان 
دیگری برای مخالفان خطرناک شده و این کشور 

تبدیل به زندانی برای منتقدان شده است.

اروپا، عربستان را به لیست حامیان 
مالی تروریسم اضافه کرد

یک منبع به خبرگزاری رویترز اعام کرده است 
که اتحادیه اروپا، عربســتان را بــه پیش نویس 
لیســت کشــورهای کم کار در زمینه مبارزه با 
تامین مالی تروریسم اضافه کرده است.این اقدام 
اتحادیه اروپا در سایه فشــارهای بین المللی به 
عربســتان بعد از قتل جمال خاشقجی، روزنامه 
نگار منتقد در کنسولگری این کشور در استانبول 
صورت گرفته است.در حال حاضر ۱۶ کشور در 
این فهرســت اتحادیه اروپا قرار دارند. عربستان 
سعودی یکی از کشورهایی است که به فهرست به 

 روزشده اتحادیه اروپا اضافه شده است.

شایعات در مورد استعفای 
حریری قوت گرفت

موضع گیری »سعد حریری« در خصوص تعیین 
تکلیف روند تشــکیل دولت طی هفتــه آینده، 
گمانه زنی هایی را در خصوص استعفای حریری 
در صورت بن بست مجدد مذاکرات مطرح کرده 
اســت.به گزارش خبرگزاری تســنیم، روزنامه 
الجمهوریه لبنان در مطلبی نوشت که شایعاتی 
از سوی جریان های مختلف سیاسی مطرح شده 
که نشــان دهنده فضای مثبت در روند تشکیل 
دولت طی روزهای آینده است. البته هیچ شاخص 
مثبتی در این زمینه وجود ندارد. با این وجود سعد 
حریری، نخست وزیر مامور تشکیل کابینه اعام 
کرده اســت که طی هفته آینده تصمیم قطعی 

خود را اعام خواهد کرد.

  شرط انگلیس برای شرکت
 در نشست ورشو

وزیر امور خارجه انگلیس عام کرد که با شــرط 
برگزاری مذاکراتی درباره بحران یمن از ســوی 
وزارت امور خارجه آمریکا در حاشــیه نشســت 
ورشو، در این نشست شرکت خواهد کرد.هانت، 
نخستین نفر از وزرای ارشد اروپایی است که اعام 
داشته است در نشست ورشــو که در ۱3 فوریه 
برگزار خواهد شد، شرکت می کند. دیپلمات های 
اروپایی نسبت به شرکت در این نشست بی تمایل 
بوده اند؛ چرا که بر این باورند این رویداد بخشی از 
تحریکات ایاالت متحده آمریکا برای کارشکنی در 
حمایت اروپا از توافق هسته ای سال ۲۰۱5 است.

اعتراضات در ونزوئال چه سرنوشتی خواهد داشت؟

 پالرمو در مجمع 
به نتیجه نرسید

الیحه»پالرمو« در جلســه مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در نهایت، اعضای مجمع تصمیم نهایی درباره 
این الیحه را به جلسه بعد موکول کردند.

 در همین زمینه رییس کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسامی گفت: 
الیحه بررسی الیحه الحاق ایران به کنوانسیون 
مبارزه با جرایم سازمان  یافته فراملی )پالرمو( 
در جلســه روز گذشــته  مجمــع تشــخیص 
مصلحت نظام به رای گیری نرسید.حشــمت 
ا... فاحت پیشه افزود: بررســی الیحه الحاق 
ایران به کنوانســیون مبارزه با جرایم سازمان  
 یافته فراملی موســوم به پالرمو در دستور کار

 اعضای مجمع قرار داشــت؛ امــا رای گیری 
انجام نشد. 

سخنگوی وزارت خارجه:
 در تعامالت با اروپا 
تجدیدنظر می کنیم

سخنگوی وزارت خارجه توان موشکی ایران را 
قابل مذاکره ندانســت و گفت: هر گونه تحریم 
جدید از ســوی کشــورهای اروپایی منجر به 
تجدیدنظر ایران در نحــوه تعامات خود با این 
کشورها خواهد شد. بهرام قاسمی تصریح کرد: 
اگر تحریم جدیدی اعمال شــود در تعامات 
با اروپــا تجدیدنظر می کنیــم. وی تاکید کرد: 
جمهوری اسامی ایران همواره خواستار تحکیم 
صلح و ثبات در منطقه بوده است و فروش انبوه 
ساح های پیچیده و تهاجمی از سوی آمریکا 
و برخی کشــورهای اروپایی از جمله فرانســه 
را عامل برهــم خوردن ثبات و تــوازن منطقه 

می داند.

 جزئیات »اس پی وی«
 در بروکسل بررسی می شود

یک نشریه آلمانی نوشت، ســه کشور اروپایی 
درباره کانــال ویژه پرداخت مالی بــه ایران به 
توافق رســیده اند و در نشســت آتی بروکسل 
درباره جزئیات آن رایزنی خواهند کرد.اشپیگل 
نوشت، اطاعاتی در دست دارد که بر طبق آن 
فرانســه، بریتانیا و آلمان در زمینه کانال ویژه 
پرداخت مالی به ایران موسوم به SPV به توافق 
رسیده اند تا به این وسیله امکان تجارت با ایران 
به رغم تحریم های آمریکا وجود داشته باشد.

قرار است سه کشور شرکت کننده روز دوشنبه 
در بروکسل گرد هم بیایند تا درباره  جزئیات به 

تبادل نظر بپردازند.
پیش تــر پایــگاه خبــری بلومبرگ بــه نقل 
از ســه دیپلمــات اروپایی نوشــته بــود که 
قرار اســت کانال ویــژه پرداخت مالــی اروپا 
 و ایــران روز دوشــنبه هفتــه جــاری ثبت

 شود.

ادعای »العبادی« درباره ایران
نخست وزیر پیشــین عراق مدعی شد که ایران 
در عراق نفوذ دارد و در تشــکیل دولت دخالت 
می کنــد و این مســئله نگران کننده اســت.

حیدر العبادی، نخســت وزیر پیشین عراق در 
گفت وگو با برنامه»قصاری القول«که شــبکه 
روســیا الیوم آن را پخش می کنــد در ادامه با 
اشــاره به نفوذ برخی کشــورها در عراق گفت 
که ما مخالف فعالیت دســتگاه های وابســته 
به برخی کشــورها چه آمریکا چه ایران و چه 
عربســتان در تاثیرگذاری روی تشکیل دولت 
عراق هستیم.رییس ائتاف نصر عراق با اشاره 
به اینکه دخالت های خارجی در سیاست عراق 
در نتیجه ضعف و درگیری های داخلی و ترجیح 
دادن منافع خصوصی به منافع عمومی به وجود 
آمد، خواستار وحدت ملی نه علیه همسایگان 
بلکه به منظور همکاری برای دستیابی به منافع 

مشترک شد.

میرتاجالدینی
معاوناسبقپارلمانیرییسجمهور:

جانشین رییس ســازمان بسیج مســتضعفین با 
اشــاره به اینکه در حال حاضر دیگر ساح، پول و 
تجهیزات نظامی حرف اول را نمی زند، اظهار کرد: 
اکنون حرف اول توســط رســانه های جریان ساز، 
اندیشه ساز، باورساز و افکارساز زده می شود.سردار 
محمدحسین سپهر با اشاره به اداره دنیا توسط 5۰ 
شبکه رسانه ای صهیونیستی، بیان کرد: دستیابی 
به اهداف ما برای تشــکیل تمدن اسامی در گرو 
داشتن قدرت رسانه ای تاثیرگذار در سطح دنیاست.

جانشین رییس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره 
به درگیری کشــور ایران در دو جنگ اقتصادی و 
فرهنگی، متذکر شد: تداوم تمدن اسامی نیازمند 
پیشرفت در زمینه های اقتصادی و فرهنگی است.

وی تاکید کرد: در صورت عدم پیشــرفت رسانه ای 
در سایر موارد نیز دچار مشکل می شویم و به علت 
سرعت تغییر و تحول علوم، امکانات پیشرفته کنونی 
تا دو سال دیگر کهنه خواهند بود؛ بنابراین باید به 

تولید علم و فناوری بپردازیم.

سالح، پول و تجهیزات نظامی 
دیگر حرف اول را نمی زند

جانشین رییس سازمان بسیج مستضعفین:

کافه سیاست

عکس  روز 

تولد جهانگیری در سعد آباد
جشــن تولد اســحاق جهانگیری، معاون اول 
رییــس جمهور بــا واکنش منفــی در فضای 

مجازی روبه رو شده است.

ادعای ژنرال آمریکایی درباره طرح ترور سردار سلیمانی

پیشنهاد سردبیر:

معاون اســبق پارلمانی رییــس جمهور گفت: 
اصاح طلبان که رییس جمهور آنها را شریک 
خود در دولت می داند، برای شانه خالی کردن از 
مسئولیت موضوع کاهش اختیارات جهانگیری 
را مطرح می کنند. سیدمحمدرضا میرتاج الدینی 
گفت: موضوع نقش و جایگاه اسحاق جهانگیری 
به عنوان معاون اول رییس جمهور را می توان از 
نظر حقوقی و سیاسی بررسی کرد؛ از نظر حقوقی 
همه اختیارات ریاست جمهوری در بخش های 
مختلف به نوعی در اختیار معاون اول هم هست.
وی گفت: می بینند که دولت ناموفق است و این 
دولت اصاح طلب هاســت. خود آقای روحانی 
بارها به این مسئله اذعان کرد و حتی در جلسه ای 
داخلی با حضور نمایندگان اعام کرده بود که نه 
تنها اصاح طلبان حامی ما هستند، بلکه شریک 
دولت هم هســتند؛ این حرف حقی اســت که 

مطالب آن کمتر رسانه ای شد.

کاهش اختیارات جهانگیری 
فرار از مسئولیت است

احمدامیرآبادی
عضوهیئترییسهمجلس:

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
تصریح کرد:شمخانی در جلسه غیرعلنی مجلس 
با صراحت اعام کرد از نظر شــورای عالی امنیت 
ملی، اجرای CFT به نفع کشــور نیست.ابوالفضل 
حســن بیگی گفت:  االن هم تاش می کنند بعد 
از شکست برجام از طریق FATF و CFT مجددا 
حاکمیت خــود را بر جمهوری اســامی تحمیل 

کنند.
حســن بیگی اضافه کرد: قبل از اعام نظر مجمع  
تشــخیص، برخی از دولتی ها و اصــاح طلبان 
با اســتفاده از فضــای مجازی جنــگ روانی راه 
انداخته اند تا مجمع را تحت فشار قرار دهند.عضو 
کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان 
اینکه این کار غیر اخاقی بــوده و مغایر با امنیت 
ملی، وحدت ملی و منافع ملی است، اظهارداشت: 
این الیحه در اختیار مجمع اســت و ان شــاء اله 
تصمیمی عاقانه در جهت تامیــن امنیت ملی و 

منافع ملی اتخاذ خواهد شد.

 CFT شمخانی گفت اجرای
به نفع کشور نیست

عضو کمیسیون امنیت ملی:

عضو هیئت رییسه مجلس با بیان اینکه استعفا 
برای فرار از پاســخگویی بی ارزش اســت گفت: 
»قاضی زاده« باید می ماند و پاسخ می داد.احمد 
امیرآبادی ادامه داد: بعضی از دوستان در مجلس 
می گویند رییس جمهور را استیضاح کنیم؛ اما ما 
مخالف این کار هستیم، رییس جمهور باید بماند 
و پاسخگو باشــد.عضو هیئت رییسه مجلس با 
بیان اینکه وزیر بهداشت استعفا داد، چه اتفاقی 
افتاد؟ گفت: قاضی زاده کجا رفــت و چرا رفت؟ 
نباید وزیر بهداشت می رفت، باید می ماند و پاسخ 
می داد؛ در حال حاضر۱۸ هــزار میلیارد تومان 
بدهی سازمان های بیمه گر به بخش بهداشت و 
درمان کشور اســت.  وی تاکید کرد: به نظر بنده 
آن جاهایی که باید استعفا بدهند، فرق می کند. 
اگر در یک اتفاقی مثل قطار تبریز مشهد، کسی 
استعفا می داد قابل قبول بود، نه استعفا برای فرار 

از پاسخگویی.

می گویند رییس جمهور را 
استیضاح کنیم

پیشخوان

بین الملل

 قطع بحران در کاراکاس، فرصت طلبی در واشنگتن؛
لــزوم پایــان ولخرجی 

وزارتخانه ها

ادعای ورود مشروبات رایگان به کشور
معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه با اشاره به برنامه ریزی دشمن در زمینه تهاجم فرهنگی گفت: گروه های 
صهیونیستی در اطراف کشورمان چندین کارخانه مشـروب سازی دارند و آن ها مشـروبات را به رایگان 
به قاچاقچیان می دهند تا وارد کشورمان کنند.محمدرضا نقدی افزود: با اشغال افغانستان شاهد افزایش 
تولید مواد مخدر در این کشــور از ۲۰۰ تن به بیش از ۱۰ هزار تن بودیم و دشــمن برنامه ریزی کرد تا 
مواد مخدر با قیمت بسیار ارزان به دســت جوانان کشورمان برسد، میزان کشــف مواد مخدر در ایران 
برابر کشفیات ۱99 کشــور در زمینه مواد مخدر است.نقدی با اشــاره به برنامه ریزی دشمن در زمینه 
 تهاجم فرهنگی اظهار کرد: در سال جاری با وجود مشکات اقتصادی زیادی شاهد بودیم که دو میلیون 
 نفر از مردم کشــورمان به زیارت اربعین رفتند و این نشــان از اعتقاد مردم به عزاداری امام حسین)ع( 

است.

ادعای ژنرال آمریکایی درباره طرح ترور سردار سلیمانی
این اولین بار نیست که بحث طرحی نافرجام برای ترور سردار قاسم سلیمانی مطرح می شود.بعد از ۱۲ سال 
یک ژنرال بازنشسته آمریکایی از ماموریت خود نوشته و ادعا کرده که حتی در آستانه ترور فرمانده سپاه قدس 
ایران بوده؛ اما از دستور تیراندازی خودداری کرده است. »استنلی مک کریستال« در مجله »فارین پالیسی« 
ادعا کرده که از عواقب سیاسی این کار ترسیده است. او در توضیح موقعیت خود گفته است: »در یک شب ماه 
ژانویه در سال ۲۰۰7، من شاهد ورود یک ستون نظامی ایران به شمال عراق بودم. فرمانده ستون نظامی ایران، 
قاسم سلیمانی بود«. این درست همان جایی اســت که ژنرال آمریکایی ادعا کرده می توانسته دستور شلیک 
دهد:»اما تصمیم گرفتم به جای تیراندازی به طرف ستون نظامی ایران، آنها را تحت نظر بگیریم. این ستون 
نظامی به شهر اربیل در استان سلیمانیه عراق رسید و سردار سلیمانی در تاریکی هوا از نیروهای خود جدا شد«. 

ژنرال آمریکایی ادامه می دهد: سلیمانی، دیگر یک سرباز عادی نیست. او یک حسابگر و استراتژیست است.

چهره ها

پیگیری برجام از جانشین 
ترامپ

زباله گردی؛ افزایش خشم 
پنهان فقر

آینده بحران ونزوئال

علیرضا کریمیان
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اجرای طرح کمربند حفاظتی عرصه های طبیعی اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

نقش مالیات بر ارزش افزوده 
در ساماندهی مبادالت 

اقتصادی
 می توان نتیجه گرفت که این مالیات می تواند 
بر نحوه توزیع در آمد اثر گذار باشد باالخص در 
شــرایطی که مالیات فوق بر کاالها و خدمات 
ضروری که عمدتا دارای کشش قیمتی تقاضای 
پایینی هســتند، وضع شــود. در این شرایط 
پرداخت کنندگان عمده مالیات، قشر کم در آمد 
جامعه هستند؛ چرا که سهم کاالهای ضروری 
در بودجه خانوارهای کم در آمد در مقایســه با 
خانوارهای با در آمد باال بیشتر است. از این رو  و 
به منظور کاهش چنین فشارهایی کشورها سعی 
می کنند تا با استفاده از نرخ های چندگانه مالیات 
بر ارزش افزوده، اهداف توزیعــی در آمد را نیز 
دنبال کنند. بدیهی است اثرات توزیعی مالیات 
بر ارزش افزوده در یک جامعه بســتگی به نظام 
مالیاتی و همچنین ساختار توزیع در آمد در آن 
جامعه داشته، انتخاب پایه مالیاتی و گستردگی 
آن و همچنین نرخ ها و معافیت های مالیاتی به 
کار گرفته شده، همگی در تعیین اثرات توزیعی 

مالیات برارزش افزوده دخیل هستند.
از این رو استدالل می شــود که با توجه به آنکه 
مالیات بــر ارزش افزوده برخــوردار از نرخ های 
پایین مالیاتی  اســت به رغم آنکه ارزش افزوده 
حاصل از به کارگیری سرمایه را مشمول مالیات 
قرار می دهد ولی در مقایسه با نرخ های تصاعدی 
مالیات بر در آمد، بار مالیاتی کمتری ایجاد کرده 
و می تواند موجبات تشــویق سرمایه گذاری را 
فراهم کند. البته ذکر این نکته ضروری اســت 
که تعیین اثر نهایی مالیات بــر ارزش افزوده بر 
سرمایه گذاری منوط به تعیین پرداخت کننده 
نهایی مالیات بوده و می بایســت به این منظور 
میزان انتقال مالیاتی صورت گرفته مورد بررسی 

قرار گیرد.

بازار

ست پیچ گوشتی

برگزاری نمایشگاه صنعت 
خودرو در اصفهان

پانزدهمین نمایشگاه صنعت خودروی اصفهان 
از فــردا در محل برپایــی نمایشــگاه های بین 
المللی اســتان اصفهان واقع در پل شهرســتان 
آغاز می شــود و تا دوازدهم همیــن ماه به مدت 
پنج روز ادامه خواهد داشت.در این نمایشگاه ۲۰ 
برند مطرح خودرویی داخلــی و خارجی حضور 
خواهند داشــت و انواع خودرو و خدمات جانبی 
مرتبط با خــودرو را در معــرض بازدید عمومی 
قرار می دهند. در کنار این نمایشگاه، برنامه های 
جانبی گوناگونی نیز پیش بینی شــده که از آن 
جمله می توان به تست درایو توسط برخی شرکت 
های مطرح خودروساز و همچنین نمایندگی های 
فعال برندهای خارجی اشــاره کرد.اضافه شدن 
خدمات جانبی و وابسته به خودرو در قالب یک 
سالن و حضور فعاالن شــاخص استان اصفهان، 
از جمله ویژگی هــای قابل توجــه پانزدهمین 

نمایشگاه صنعت خودروی اصفهان خواهد بود.

طرح نظارتی ویژه پایش بازار و 
خدمات ویژه نوروز 98

حوزه بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت در راســتای 
پایش بازار کاال و خدمات و نظارت بر مولفه های 
اقتصادی وفق قانون، طــرح نظارتی ویژه پایش 
بازار کاال و خدمات در مقطــع زمانی 97/11/1 
لغایت 98/۰1/14 با همکاری مدیریت بازرسی 
اصناف و اتحادیه های صنفــی برگزار می کند. 
سامانه 1۲4 آماده دریافت گزارش ها، شکایات، 
نقطه نظرات و پیشــنهادهای شهروندان گرامی 

خواهد بود. 

ایران با کنار زدن ایتالیا، تایوان 
و اوکراین دهمین فوالدساز 

جهان شد 
انجمن جهانی فوالد در جدیدترین گزارش خود، 
کل میزان تولید فوالد جهان در ســال ۲۰18 را 
18۰8 میلیون تن اعالم کرده اســت. تولید فوالد 
جهان در این سال نسبت به سال قبل از آن رشد 
4.6 درصدی داشته اســت.بر اساس این گزارش 
صنعت فوالد ایران با وجود تحریــم های آمریکا 
عملکرد بســیار خوبی در ســال ۲۰18 داشته و 
توانســته در میان تولیدکننــدگان بزرگ فوالد 
جهان سه کشور ایتالیا، تایوان و اوکراین را پشت 
سر بگذارد و در جایگاه دهم قرار گیرد.تولید فوالد 
ایران در این سال نسبت به سال قبل از آن 17.7 
درصد افزایش یافت و به ۲5 میلیون تن رســید. 
ایران در سال پیش از آن ۲1.۲ میلیون تن فوالد 
تولید کرده بود.ایران در سال ۲۰17 سیزدهمین 
تولیدکننده بزرگ فوالد در جهان شــناخته شده 
بود و ایتالیا، تایوان و اوکرایــن به ترتیب در رتبه 
های دهم، یازدهم و دوازدهم قرار گرفته بودند؛ اما 
در سال ۲۰18 با رشد قابل توجه تولید فوالد ایران 
رتبه دهم از این نظر به ایران رسیده و ایتالیا، تایوان 
و اوکراین به ترتیب در رتبه های یازدهم، دوازدهم 
و سیزدهم از این نظر قرار گرفته اند.سهم ایران از 
کل تولید فوالد جهان در ســال میالدی گذشته 

1.38 درصد برآورد شده است.

مجموعه 29 عددی سری 
پیچ گوشتی و بکس اکتیو 

 86,500
تومان

ست پیچ گوشتی تعمیرات 
RH- 2710 رونیکس

 127,000
تومان

مجموعه 46 عددی پیچ گوشتی 
و سری پیچ گوشتی بوش

 290,000
تومان

برای خرید بلیت با چند آژانس تماس می گیرم، 
خبری از تورهای زیر یک میلیون تومان نیست. 
حتی نمی توانم در میان  شرکت های مطرحی که 
با آنها تماس گرفته ام، بلیت آزادی برای سفر 
به مشــهد پیدا کنم. کیش که اصال هیچ پرواز 
 خالی ندارد.یکی از آشنایان  در یکی از آژنس ها 
می گوید، تمام صندلی ها چارتر شده و آژانس ها 
زیر دو و نیم میلیون، اصال پکیجی برای فروش 

ندارند.
 این وضعیت در حالی اســت که آژانس ها به عنوان 
متهمان ردیف اول این گرانی ها عنوان می شوند؛ اما 
انگار مسئله چیز دیگری است. خودسری شرکت های 
هواپیمایی و شــعارهای بدون پشــتوانه ســازمان 
هواپیمایی کشوری هنوز هم تنها دستاوردی که دارد 

سرگردانی و باج دهی مسافران است.
ممنوعیتی که اعمال نمی شود

سال هاست هر ســاله در زمان اوج سفر در تعطیالت 
عید نوروز و یا تعطیالت تابســتان همواره اعالم می 
شود که شــرکت های هواپیمایی اجازه فروش بلیت 
های چارتری را ندارند؛ اما در عمل هم شرکت ها بلیت 
 های چارتری ارائه می دهند و هم آژانس ها قیمت های 
نجومی برای مســافران تعیین می کنند. باال و پایین 
شدن قیمت بلیت هواپیما نتیجه اجرا نشدن قانونی 
است که قریب به  دو دهه پیش از این فروش چارتی را 
ممنوع کرد؛ اما به نظر نمی رسد هیچ گاه اجرایی شده 
باشد. در بهمن ماه سال جاری ســازمان هواپیمایی 
کشوری در ابالغی همه ایرالین های داخلی را ملزم کرد 
که در  همه مسیرها فروش خود را به صورت سیستمی 
عرضه کرده و مقررات تغییر و ابطال را اعمال  کنند و 
در هنگام فروش بلیت به مسافران اطالع رسانی الزم 
را انجام دهند.براساس این بخشنامه انجام پروازهای 
چارتری در قالب بسته های سفر و ترکیب هتل و پرواز 
منحصرا در مسیرهای گردشگری با رعایت مقررات، 
مســتلزم اخذ مجوز پرواز چارتری از سازمان خواهد 
بود. این مسئله در حالی ابالغ شده است که دو سال 
پیش تعیین قیمت بلیت هواپیما با توجه به عرضه و 

تقاضا بر عهده شرکت های 
هواپیمایی گذاشته شد.

مقصر یابی گرانی بلیت در 
حالی میان شــرکت های 
هواپیمایی و آژانس ها پاس 
کاری می شود که کاووس 
مسعودی، رییس هیئـت 
مدیره انجمن صنفی دفاتر 

و شرکت های خدمات مســافرت هوایی اصفهان در 
گفت وگو با زاینده رود مدعی شــد این سیاست های 
ســازمان هواپیمایی کشــوری بوده که عمال موجب 
ایجاد نوســان در بازار شده اســت. مسعودی تصریح 
کرد: سیاست های سازمان  هواپیمایی کشوری بر این 
اساس بوده که قیمت بلیت هواپیما آزاد و بر اساس نرخ 
عرضه و تقاضا قرار داده شود. این مسئله موجب شده 
تا شرکت های هواپیمایی در زمان اوج سفرها قیمت 
ها را افزایش دهند ولی از دید ما این مسئله الزم است 
به نوعی با توجه به شرایط کشور کنترل شود؛ چرا که 
با توجه به شــرایط کنونی و محدودیت های تحریم 
عمال امکان زیاد کردن پروازها در زمان اوج سفر وجود 
ندارد. وی افزود: به همین دلیل نیاز اســت تا شرکت 
هواپیمایی میان رها سازی با آزاد سازی تفاوت قائل 

شود. کاووس مسعودی با 
اشــاره به نقش آژانس ها 
در گرانی های اخیر گفت: 
آژانس ها عموما فروشنده 
بلیــت هســتند و در نرخ 
تصمیم گیــری و دخالتی 
ندارند و این  شرکت های 
هواپیمایی هستند که  نرخ 
ها را ابالغ و با استفاده از چند آژانس قیمت ها را باال و 

پایین می کنند.
نظارت از سوی ســازمان هواپیمایی وجود 

ندارد
اگرچه ســازمان هواپیمایی کشوری متولی مستقیم 
نظارت بر بازار فروش بلیت در کشور است؛ اما فعاالن 
بازار مدعی هســتند به جز در چند مورد خاص عمال 
نظارتی از سوی این ســازمان صورت نمی گیرد؛ چرا 
که عمال در قانون این نظارت پیش بینی نشده است. 
به گفته یک آژانس دار اصفهانی، تنها در ایام اربعین 
امسال بود که این سازمان توانست قیمت بلیت ها را 
کنترل کند؛ اما در بقیه ســال عمال نظارت و کنترلی 
وجود ندارد. به گفته صادقی، در حالی که آژانس ها به 
دلیل نوســان نرخ ارز و باال و پایین شدن قیمت ها در 

حال ورشکستگی هستند، هر روز قدرت رقابت آنها در 
بازار کمتر می شود. کاووس مسعودی، رییس هیئت 
مدیره انجمن صنفی آژانس ها نیز معتقد است چارتر 
در کشــور به رغم ممنوعیت ها همین حاال هم وجود 
دارد. به گفته وی، سال هاست بیش از 7۰ درصد بلیت 
در مسیرهای پر رفت و آمدی مانند کیش و مشهد به 
صورت چارتری به فروش می رسد در حالی که سازمان 
هواپیمایی بیش از دو دهه اســت که مدعی است به 
هیچ شــرکت هواپیمایی مجوز فروش بلیت چارتری 

نداده است. 
ارزان فروشی با دور زدن قانون

آژانس ها همواره متهمان ردیف اول گران فروشی بلیت 
هواپیما هستند. این مسئله به خصوص با ورود سایت 
های آنالین فروش بلیت بیشتر هم شده است سایت 
هایی مانند علی بابا که در اغلب اوقات می توان قیمت 
های پروازی به مراتب پایین تر از بازار در آن پیدا کرد. 
در حالی که شرکت علی بابا بارها اعالم کرده است به 
دلیل ارزان فروشی بلیت هواپیما از سوی آژانس ها به 
شدت تحت فشار قرار دارد؛ اما رییس هیئـت مدیره 
انجمن صنفی دفاتر و شرکت های خدمات مسافرت 
هوایی اصفهان معتقد اســت کســی با ارزان فروشی 
ســایت های عرضه بلیت مخالف نیست. آنچه محل 
اعتراض است سوء استفاده از برخی از قوانین و ایجاد 
اختالل در بازار  با اســتفاده از برخی امتیازات قانونی 
شرکت هایی اســت که در این زمینه مطرح هستند. 
کاووس مســعودی تصریح کرد: شرکت های فروش 
آنالین بلیت در حالی ســالیانه از زیر بار ۲۰ میلیارد 
تومان مالیات خود شــانه خالی می کنند که با ثبت 
شــرکت های فروش بلیت تحت عنوان دانش بنیان 
عمال ازمعافیت مالیاتی و دامپینگ برخوردار شده اند. 
وی افزود: سایت هایی مانند علی بابا توانسته اند با ارزان 
فروشی آژانس ها را تحت فشــار قرار دهند. اعتراض 
آژانس ها هم دقیقا به همین دلیل اســت، اینکه یک 
شرکت به صورت طبیعی و بدون راهکارهای دور زدن 
قانون بتواند بلیت را ارزان ارائه دهد محلی از شکایت 
ندارد؛ اما وقتی نرخ بلیت و درصد ارائه شده به آژانس ها 
و فروشندگان بلیت مشخص است، تخفیف بیش از حد 

نشان می دهد اشکالی در کار وجود دارد .

میان رها سازی با آزاد سازی، تفاوت قائل شویم
رییس هیئت مدیره انجمن صنفی آژانس های مسافرتی اصفهان در گفت وگو با زاینده رود در واکنش به گرانی نرخ بلیت مطرح کرد:

طرح کمربند حفاظتی در بیش از 86کیلومتر از عرصه های منابع طبیعی اســتان اصفهان اجرا شده است.معاون 
حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: این کمربند حفاظتی به منظور 
پیشگیری ازتصرف غیرقانونی و تعیین مرز بین اراضی شــخصی و ملی در عرصه های منابع طبیعی این استان 
اجراشده است.داریوش سعیدی، هزینه اجرای این طرح را بیش از سه میلیارد و 7۰۰ میلیون ریال برشمرد و افزود: 
این طرح در شهرستان هایی همچون سمیرم، فریدونشهر، شاهین شهر، چادگان، نطنز، اردستان و خوانسار برای 
حفاظت از عرصه های طبیعی  اجرا شده است.وی ادامه داد: طرح کمربند حفاظتی منابع طبیعی استان اصفهان 

تاکنون در 5۰۰هزار هکتار از عرصه های منابع طبیعی اجرا شده است.

اجرای طرح کمربند 
حفاظتی عرصه های 

طبیعی اصفهان

با هدف پیشگیری از تصرف 
غیرقانونی اراضی صورت گرفت؛ خبر

رییس اتحادیه گلخانه داران اســتان اصفهان با بیان اینکه سود صادرات محصوالت 
گلخانه ای نصیب واســطه ها می شــود، گفت: اکنون صادرات گل های زینتی تقریبا 
متوقف شده و وجود واسطه ها باعث شده اســت که تضمینی برای برگشت سرمایه 
ما وجود نداشته باشــد .صالح مهدی زاده، با اشاره به دالیل کاهش صادرات گل های 
زینتی اظهار کرد: عالوه بر مشــکالتی که برای بسته بندی این محصول وجود دارد، 
در شرایط کنونی فروش این محصوالت درکشــور به صرفه تر است زیرا سود فروش 
این محصوالت نصیب واسطه ها می شود و قیمت هایی که از ما می خرند نصف شده و 
تولید به صرفه نیست.وی افزود: در این رابطه درخواست های زیادی به وزارت جهاد 
کشاورزی به صورت کتبی اعالم کرده ایم، رســیدگی هایی نیز شده اما نتیجه ای تا 
کنون نداشته اســت اگر کاغذ بازی های اداری کم شــود می توان به حل مشکالت و 
رونق صادرات امید داشت. رییس اتحادیه گلخانه داران استان اصفهان با بیان اینکه 
یکی از اهداف این اتحادیه حذف و یا تعدیل واسطه هاست، گفت: به دلیل افزایش نرخ 
ارز وضع صادرات بهبود یافته اما در واردات نهاده ها به مشکل جدیدی برخورده ایم؛ 
بذر، کود و سمی که در گلخانه ها استفاده می شود وارداتی است، حتی می توان گفت 

وضعیت بذر بحرانی است.
مهدی زاده با بیان اینکه شرکت  هایی که بذر محصوالت گلخانه ای را تامین می کنند 
در ترخیص کاالهایشان به مشــکالت جدی برخورده اند، افزود: شرکت های تامین 
کننده نهاده های ما در تامین ارز نیز مشکالت جدی دارند زیرا با افزایش نرخ ارز قیمت 

نهاده ها نیز چهار برابر شده و هزینه  تمام شده تولید افزایش یافته است.

رییس اتحادیه گلخانه داران استان:

 سود صادرات محصوالت گلخانه ای 
نصیب واسطه ها می شود

آژانس ها همواره متهمان ردیف اول 
گران فروشی بلیت هواپیما هستند. این 
مسئله به خصوص با ورود سایت های 
آنالین فروش بلیت بیشتر هم شده است

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی اصفهان اعالم کرد:
رتبه نخست اصفهان در  توسعه راه های روستایی و آزاد راه ها  در کشور

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی اصفهان گفت: افزایش 4۰۰ کیلومتری آزاد راه ها و ۲ هزار کیلومتری 
بزرگراه ها در این استان در 4۰ سال گذشته رقم خورده است.حمیدرضا امیرخانی افزود:  پیش از پیروزی 
انقالب اسالمی در این اســتان فقط ۲۰ کیلومتر آزاد راه و کمتر از یکصد کیلومتر بزرگراه وجود داشت.
وی بیان کرد: احداث و توسعه راه ها از جمله پروژه های سخت و پر هزینه است که در طول دوران انقالب 
اسالمی رشد خوبی در اســتان صورت گرفته که چنین رشدی به شکوفایی عرصه حمل و نقل و افزایش 
مسافرت ها منجر شده است.وی با بیان اینکه اصفهان در توسعه راه ها جزو استان های برتر کشور است، 

یادآورشد: این استان رتبه نخست توسعه راه های روستایی و آزاد راه ها را در کشور دارد.

به منظور تامین میوه شب عید بازار صورت می گیرد؛
افزایش ذخیره سازی میوه در اصفهان

ذخیره سازی میوه شب عید در استان اصفهان بیش از 5۰درصد افزایش یافت.مدیر سازمان تعاون روستایی استان 
اصفهان گفت: به منظور تامین میوه شــب عید، با همکاری ۲4 اتحادیه تعاون روستایی بیش از سه هزار تن پرتقال 
تامسون شمال خریداری شد که این میزان 5۰درصد رشد بیشتر از مدت مشابه پارسال داشته است.سلیمان میرزایی، 
همچنین ذخیره سازی سیب درختی را هم 33درصد بیشتر از شب عید سال گذشته اعالم و پیش بینی کرد که بیش 
از دو هزار تن سیب درختی سمیرم برای تامین میوه مورد نیاز شب عید و تنظیم بازار میوه ذخیره سازی شود.وی، 
توزیع میوه شب عید را در نیمه دوم اسفند اعالم کرد و گفت: سیب و پرتقال خریداری شده تا 15روز آینده در هشت 

سردخانه شهرستان های نجف آباد، کاشان، اصفهان و شهرضا ذخیره سازی می شود.

مدیر چک، یک نرم افزار اختصاصی 
جهت ثبت، ویرایــش و مدیریت 
چک های بانکی اســت. به کمک 
این نرم افزار مــی توانید چک های 
خود اعــم از پرداختی و دریافتی را 
ثبت کرده و با انجام تنظیمات قبلی 
از سررســید چک در زمان تعیین 
شده مطلع شوید. از نکات برجسته 
و متمایز این نرم افــزار می توان به 
ثبت و مدیریت چک های دریافتی از 

اشخاص اشاره کرد.

مدیریت چک های 
بانکی

شن مالی
معرفی اپلیکی

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان

آگهی مناقصه عمومی- 
شماره مجوز ) 5816 ، 1397(

شرکت گاز اســتان اصفهان در نظر دارد مناقصه ای با موضوع و 
شرایط زیر برگزار نماید:

موضوع مناقصه: اجرای عملیات شبکه گذاری پلی اتیلن ) 63 الی 
225 میلیمتر( به صورت پراکنده و ساخت و نصب انشعابات پلی 
فوالدی و پلی اتیلن در سطح محدوده نواحی 1 و 3 و 6 اصفهان 

و نواحی تابعه
میزان تضمین: 700/000/000 ریال )هفتصد میلیون ریال(

کد فراخوان: 3189741 
نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، 

شرکت گاز استان اصفهان
مهلت اعالم آمادگی: حداکثر تا تاریخ 97/11/17 

مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه 
اطالع رسانی الکترونیکی شرکت گاز استان اصفهان به آدرس 
www.nigc.isfahan.ir ، www.iets.mporg.ir یا 
با شماره تلفن 38132-031 داخلی 2584 تماس حاصل فرمایند.

شرکت گاز استان اصفهان نوبت  اول

  عکس روز

 گردهمایی ماشین های آنتیک
 در الهیجان

مرضیه محب رسول

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2623 | January  27,  2019  | 8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL

3
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2623 | یکشنبه 7 بهمن  1397 | 20  جمادی االول 1440



4
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2623 | یکشنبه 7 بهمن 1397 | 20 جمادی االول 1440

ویژه 
انقالب اسالمی، تمدن ساز بوده است؟

پیشنهاد سردبیر:

یک مناظره داغ با یک سوژه داغ ؛ آیا انقالب 
اسالمی توانســته یا می تواند تمدن ساز 
 شود و اساســا ظرفیت این تمدن سازی را 

دارد؟ 
این سوالی بود که قرار شد »صادق زیباکالم« 
و »محمد حسن قدیری ابیانه« به عنوان دو 
نماینده از دو جریان سیاسی کشورمان به 
آن پاسخ دهند. هرچند هردو نفر، به روال 
مرسوم این روزها، در جریان مناظره تالش 
کردن تا خود را از انتساب به یک جریان خاص 
تبرئه کنند و البته زیباکالم در این میان ابتدا 
گفت »نماینده جریان خودش اســت« و در 
پایان تاکید کرد به این که اصالح طلب است و 

به اصالح طلب بودنش هم افتخار می کند! در 
عوض قدیری ابیانه ، خود را نماینده جریان 
»اسالم« معرفی کرد و گفت از اسالم دفاع می 

کند نه از جریان های سیاسی خاص. 
مناظره از ساعت 15 روز پنجشنبه ، در خانه 
مشروطه اصفهان آغاز شــد. خانه ای زیبا، 
تاریخی و دیدنی در دل شــهر که از همان 
ورودی با مجسمه آقانورا... نجفی )صاحب 
خانه( ما را به سمت ســالن محل برگزاری 

مناظره دعوت می کند.  
سالن کوچک است؛ اما تقریبا تمامی صندلی 
ها پرشده است. دورتادور سالن با تصاویری 
از بزرگان و دانشمندان و مشاهیر کشورمان 
تزیین شده است؛ از سعدی و حافظ بگیرید 

تا ابوریحان و بوعلی سینا. 
روبه روی ما و روی ســن، دو چهره آشــنا 
نشسته اند:صادق زیباکالم و قدیری ابیانه که 

مناظره های دونفره متعددی هم با یکدیگر  و 
در شهرهای مختلف داشته اند. کارشناس 

برنامه »احمد مقیمی« اســت که ســبک 
نشستن و حتی لحن بیان و ادبیات گفتاری 
او ما را به یاد مناظره های انتخابات ریاست 
جمهوری سال 88 و اجرای »رضا پورحسین« 
می اندازد! مقیمی، جدی است و یکی دوباری 
پس از اتمام سخنان میهمانان، چندکالمی 
در نقد این سخنان صحبت کرده  و سواالتی 

را هم مطرح می کند. 
مجری مراسم که کمی بعدتر در اثنای برنامه 
، متهم به جانبــداری و جهت گیری خاص 
به نفع یکی از میهمانان می شــود، در ابتدا 
شــعری می خواند: »زیباست ولی ببین که 
عفریته شــده/محصور درون چند حیطه 
شده/آن قدر به تفسیر غلط بنشستیم که 
/سنت ما عین مدرنیته شــده.«  قبل از آن 

کلیپی از سخنان رهبر انقالب درباره سبک 
زندگی انقالبی -اسالمی و لزوم تمدن سازی 
انقالب اســالمی و اینکه بودن یک مکتب و 
ایدئولوژی در این راســتا تا چه اندازه مهم 
است، پخش می شــود با این پایان بندی 
که » باید به خودمــان نهیب بزنیم.« پس از 
آن اعالم می شــود که این برنامه قرار است 
حول پاســخگویی و توضیح درباره چند 
موضوع محوری برگزار شــود. یکی بحث 
اصالح طلبی و اصولگرایی ، دیگری تعریف 
مفهــوم انقالب اســالمی ، تعریف از بحث 
 کارآمدی و نگاه و تعریف دو میهمان برنامه
 از تمدن و تمــدن ســازی. در نهایت هم 
اشــاره ای به چالش چهل ســالگی انقالب 

می شود. 

انقالب اسالمی، تمدن ساز بوده است؟
  مناظره ای با یک سوال اساسی در آستانه چهل سالگی انقالب  دراصفهان برگزارشد؛ 

سمیه پارسادوست 

صحبت را »صادق زیباکالم« آغاز 
می کند. قرار است هر میهمان ، 15 
دقیقه صحبت کنــد تا طبق زمان 
بندی صورت گرفته به پرسش های 
محوری پاسخ داده شده و مناظره 

سر وقت تمام شود. 
زیباکالم که اســتاد دانشگاه هم هست 
و علوم سیاســی تدریس می کند، ابتدا 
اشاره می کند که نمایندگی خودش را دارد و از طرف هیچ جریانی صحبت نمی 
کند: »من نمایندگی خودم را دارم بنابراین مطالبی که عرض می کنم ممکن است 

اصالح طلبان با آن موافقت بکنند یا  نکنند .«
پس از اشاره به این موضوع، سراغ بحث اصلی می رود. اینکه اساسا انقالب اسالمی 
چه بود و چه اهدافی داشت؟ پاسخ های زیباکالم به این سوال، همان هایی است 
که پیش از این هم بارها از او شنیده یا خوانده ایم :» انقالب اسالمی حرکتی بود 
، نهضتی بود، یک واقعه مهم سیاســی بود برای تحقق یکسری اهداف مشخص 
سیاسی . در عین حال ظرف چهل سال گذشــته یکسری ضمائمی آمده و به آن 
اضافه شــده که انتظارات دیگری و تعاریف دیگری را به وجود آورده و بر انقالب 
اسالمی ســوار شــده؛ آخرین مورد آن هم  الگوی تحت عنوان الگوی پیشرفت 

ایرانی-اسالمی است.
 بعضا انقالب فرهنگی و تمدن ســازی هم به انقالب اســالمی اضافه شده . من 
معتقدم اینها همه بازی کردن با الفاظ و اصطالحات اســت ولی معنا و مفهومی 
ندارد . عبارات قشنگی هســتند ولی لزوما مبین نکته خاصی نیستند . اینکه ما 
بگوییم چون انقالب اســالمی شــده، پس تمدن جدیدی به وجود آمده یا باید 
به وجود بیاید و ســبک زندگی جدیــدی ملهم و متاثر از ایــن انقالب به وجود 
بیاید، به نظر من نیســت و وجود نــدارد و معنایی هم ندارد. بــه نظر من اینها 
نکات و پیشــنهاداتی هستند که خیلی هم قشــنگ به نظر می رسند اما خیلی 
محتوا ندارند و معنا و مفهوم عملــی و کاربردی  ندارند. اساسا انقالب اسالمی 
برای ایجاد یک الگوی جدید زندگی یــا برای ایجاد یک تمدن جدید ، 
فرهنگ جدید، مناســبات جدید، به وجود نیامد . انقالب اسالمی در 
 جهت تحقق یکسری اهداف اولیه مشخص سیاســی بود . مردم ایران 
کــه  داشــتند  سیاســی  هــای  خواســته  و  توقعــات  یکســری 
چــون رژیــم شــاه نتوانســته بــود ایــن انتظــارات را پاســح بدهــد، 
 مــردم در نهایــت اعتــراض کردنــد، فرصــت تاریخــی بــه وجــود
 آمد و نهایتا منجر به فروپاشی نظام شاهنشاهی و ایجاد جمهوری اسالمی  شد«. 

صادق زیباکالم در ادامه صحبت های خود از علل و اسباب نارضایتی مردم از رژیم 
پهلوی سخن می گوید و تاکید می کند مردم به دنبال آزادی بودند نه آن چیزهایی 
که پس از انقالب برخی ها به اهداف انقالب ضمیمه کردند: »اولین ســوال این 
است که اسباب و علل نارضایتی مردم از رژیم شــاه کدام بودند، یعنی اگر چهل 
ســال پیش در چنین روزهایی از مردم در راهپیمایی ها نظرسنجی می کردیم 
که شما مشکل تان با رژیم شاه چه هست و چه باید می کرده که نکرده، پاسخ ها 
مشخص بود که انقالب اســالمی برای چه به وجود می آید. تا جایی که می دانم 
چنین نظرسنجی صورت نگرفت ولی مرحوم امام)ره( وقتی در پاریس بودند ، در 
حدود آن سه ماه و اندی حدود 120 مصاحبه انجام دادند و طبیعی است که اولین 
سوالی که از ایشان می شد، این بود که حضرت آیت ا... علت اعتراض مردم ایران 
چی هست؟ کتابی هست که اولین بار سال 62 چاپ شد ، حاوی مجموع مصاحبه 
های امام )ره( در پاریس است که ایشان می گویند هدف ما از این انقالب چه هست. 
عالوه بر ایشان، سخنرانی های سایر مسئوالن و بیانیه های تشکل های سیاسی 
و قطعنامه های راهپیمایی ها در آن سال ها هم قید شده. اینها همه را که کنار هم 
می گذارید به خواسته هایی می رســید که کامال مشخص است؛ مردم خواهان 
برگزاری انتخابات آزاد و حاکمیت قانون بودند. قانون اساسی وجود داشت ولی در 
عمل اراده حکومت بود و هرچه اعلیحضرت می خواستند، همان سیاست بود . قوه 
قضائیه ، مجلس، قوه مجریه همه مطیع اوامر ملوکانه بودند. در اوج سال های قبل 
از انقالب، بیش از 5 هزار زندانی سیاسی در کشوری که 34 میلیون بیشتر جمعیت 
نداشت، داشتیم. مردم خواهان آزادی زندانیان سیاسی بودند، خواهان بسته شدن 
اوین بودند. ظرف چهل سال گذشته صرف نظر از اینکه این مطالبات چقدر تحقق 
پیدا کردند ، مسائل دیگری آمده تحت عنوان اهداف و آرمان های انقالب بر گردن 
انقالب سوار شده، همین چیزهایی که تحت عنوان تمدن انقالب اسالمی، سبک  
زندگی ایرانی-اسالمی و اینها پیدا شده است. من مخالفتی با اینها ندارم و معتقدم 
اینها قشنگ است ولی حتی یک مورد آن هم تحقق پیدا نخواهد کرد کما اینکه 

چهل سال تحقق پیدا نکرد.
شما ببینیدآیا امام)ره( در پاریس می گفت هدف ما این است که می خواهیم یک 
الگوی نوین برای بشــریت  یا تمدن ایجاد کنیم و اینها ؟ ... نه . یکسری چیزهای 
ملموس اســت که امام راحل به دنبال آن بود . انتظارات و امیدهایی که خودمان 
به انقالب اسالمی متصل کرده ایم، در بهترین حالت، یکسری گزاره های قشنگ 

هستند بدون اینکه قابل تحقق و دست یافتن باشند. «

15 دقیقه دوم از آن قدیری ابیانه 
بود تا هم درباره انقالب اســالمی 
سخن بگوید و هم پاسخ سخنان 
زیباکالم را بدهد. قدیری ابیانه هم 
در ابتدای سخنانش تاکید می کند 
که نماینده هیــچ حزب و گروهی 

نیست.
» مــن نماینده هیچ حــزب و گروهی 
نیستم، اما معتقد به اصول هستم . اصول چیست؟ اصول اسالم هست. اصالح طلب 
ها هم اصول دارند ولی اصول شان اسالم نیست. یک اصولگرای واقعی باید همواره 
در جهت اصالح جامعه حرکت کند. فرق اصولگرایان واقعی، اصالحات را در اسالمی 
تر شدن جامعه می بینند در حالی که عمده اصالح طلبان، اصالحات را در دورشدن 

از اسالم تلقی می کنند.«
و بعد نوبت به پاسخگویی به ســخنان زیباکالم می رســد که به تعبیر قدیری 
ابیانه به نظر می رســد با »اســالم« مشــکل دارد! البته قدیری ابیانه در اثنای 
 کنایه زدن به زیبــاکالم، این را هــم می گوید کــه نمازخوانــدن زیباکالم را 

دیده است!  
»آقای زیباکالم یک کلمه درباره اینکه مردم اسالم می خواستند، مطرح نکردند. 
شعار مردم »استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی« بود . مردم اسالم می خواستند. 
آقای زیباکالم در مناظره های خود کلمه ای از اسالم نمی گویند. به مصاحبه های 
امام )ره( در نوفل لوشاتو که پر از اسالم است و اینکه حکومت اسالمی می خواهیم، 

اشاره نمی کنند.
بله . ما آزادی می خواستیم ولی نه آزادی مبتنی بر فحشا که در غرب است. عده ای 
هم بودند که اسالم نمی خواستند؛ اما عمده مردم اسالم خواه بودند و من تعجب 
می کنم )البته دیگر تعجب هم نمی کنم. عادت کرده ایم که از زبان آقای زیباکالم 
درباره اسالم خواهی چیزی نشنویم( و شاید این هم از مالک های اصالح طلبی 

باشد که اسالم را نادیده بگیرد. 
می گویند مردم خواستار تعطیلی اوین بودند. مردم می خواستند بی گناهان به 
اوین نروند واال خودشان مجرمان را می گرفتند و تحویل اوین می دادند. آن زمان 

مسلمان بودن جرم بود . 
در باب آزادی هم آزادی اسالمی و مشــروع می خواستیم. االن برخی می گویند 
پوشش باید آزاد باشد که من می گویم منظور روسری است یا کال پوشش را می 

گویی؟ حد تو برای آزادی چیست؟  
می گویندآن زمان اصال صحبت از الگوی بشریت نبود ...چرا نبود؟ صحبت های 
امام)ره( را ببینید . ایشان مرتب بر این موضوع تکرار و تاکید می کردند . وقتی به 
ایشــان می گفتند جهان دارد علیه ایران توطئه می کند، می گفتند مگر مردم 
ایران چیزی جز حاکمیت اسالم بر جهان خواسته اند که اینها این همه توطئه می 
کنند؟ خواستار حاکمیت اسالم بر جهان شدن، موضع مشخص و شفاف ایشان 

را می رساند.
بله ، مشکالت اقتصادی بود ، فقر بود و عمده ایران در فقر به سر می بردند . چهل 
سال است از برنامه های اصلی ما فقرزدایی بوده و هنوز هم موفق نشده ایم. بله، 
دنبال آزادی هم بودیم. آن زمان هرگز نمی دیدیم یک نفر با عزت و احترام بیاید و 
تریبون به او بدهیم و علیه نظام و حاکم حرف بزند . مثل کاری که االن درباره آقای 

زیباکالم انجام می شود. هرگز چنین شرایطی حاکم نبود. 
فساد و فحشا زیاد بود. همکاران ما در وزارت خارجه بررسی کرده بود، می گفتند 
یکی از کارهایی که وزارتخانه ها انجام می دادند ، این بود که مرد برای اشرف به 
ایران می فرستادند! مردم با حرکت های ضداسالمی و غیراسالمی شاه به شدت 
مخالف بودند. با فحشــا مخالف بودند. نمی دانم چرا آقای زیباکالم اصال به این 
موضوع اشاره نمی کنند و چه عنادی  با اسالم دارند . البته من نمازخواندن ایشان 
را دیده ام!نمی دانم این اسالم چه دارد که این قدر از آن می ترسد؟! یک موقعی 

امام)ره( می گفت نمی دانم این عمامه ها چه دارد که بعضی ها از آن می ترسند! 
به هرحال ما اگر اسالم را قبول داریم، اســالم اصال برای تمدن سازی ، گسترش 
اسالم در جهان، مبارزه با فساد و بی عدالتی و بهبود وضعیت زندگی مردم آمده 
است.  مبارزه با فقر جزو اهداف ماست ؛ اما اینکه چقدر موفق شده ایم ، معتقدم 

خیلی موفق شده ایم ولی تا ایده آل فاصله داریم.
آقای بازرگان گفته بود مردم می دانســتند چه نمی خواهند؛ اما نمی 
دانستند چه می خواهند. می دانستند شاه را نمی خواهند؛ اما من می 
گویم اتفاقا مردم می دانستند چه می خواهند؛ آنها حکومت اسالمی می 
خواستند، فرهنگ اسالمی می خواستند. فرهنگ غربی در ایران رایج بود 
و می دانستند فرهنگ غربی چیست. استعمار بخش فاسد فرهنگ غربی 

را به ایران آورد و بخش خوب این فرهنگ را به ایران  نیاورد.
اینکــه ما دنبــال الگــوی اســالمی پیشــرفت باشــیم، عیب 

 نیست. اســالم با علم در تضاد نیست. اسالم پر اســت از دعوت به 
تفکر و تعقل . 

بخش اول صحبت ها که تمام می شود،  کارشناس برنامه در نقد سخنان دو طرف 
سخنانی می گوید. مهم ترین نقد هم به تاکید دو میهمان برنامه است که خود را 
نماینده هیچ جریانی نمی دانند. مقیمی در این بــاره گفت :» در اصالح طلبی و 
اصولگرایی پای گفت و گو که می رسد، می گویند ما نماینده این جریانات نیستیم. 
اما شواهد نشان می دهد هردو بزرگوار نماینده کدام جریان هستید. کانون تحقق 
مدیریت چهل ساله ما ، در مجلس و دولت است که برآیند رای مردم است . از اول 
انقالب تا کنون، یک عده خودشــان را با نزدیک کردن به امام و رهبری و انقالب 
قدرت را در دست گرفتند و یک عده هم با نزدیک شدن به فضای روشنفکری و 

غرب و فضای متفاوت با آنها در رأس قدرت بودند و مردم هم این را می فهمیدند 
که این جریان های حزبی  نگاه شان معطوف به قدرت است و یک بار این ها باید سر 
کار باشند و یک بار هم آنها . کسی غیر از خودشان را هم راه نمی دهند در قدرت و 
همیشه بین خودشان تقسیم کرده اند و اگر قرار به گروه سوم باشد، کارگزارانی می 

آیند که باز ترکیبی از خودشان است.«  
مقیمی، همچنین زیباکالم را به کتاب های مختلفی که درباره خواسته های مردم 
ایران از انقالب نوشته شده و از جمله کتابی که »میشل فوکو« در این باره نوشته 

ارجاع می دهد. 

در بخش دوم، زیباکالم همچنان بر 
نظر خود مبنی بر اینکه مردم دنبال 
خواسته های سیاسی بودند اصرار 
می ورزد و درباب اصولگرا و اصالح 
طلب هم سخنانی می گوید و تاکید 
می کند هیچ مشکلی با اسالم ندارد.
»اینکه در رفراندوم 58 انقالب ایران به 
صفت اسالمی متصل شد ، دلیلی شده 
تا دوستان بگویند ببینید مردم اسالم می خواســتند و بعد می گویند زیباکالم 
چه بغضی نسبت به دین خدا دارد. مردم به دنبال تحقق خواسته های مشخص 
سیاسی آزادیخواهانه و دموکراســی خواهانه بودند و اینکه گفته شد جمهوری 
اسالمی مساوی با حکومت اسالمی باشد به واسطه این بودکه آن نگاه و احساس 
و تفکری که مردم به اسالم داشتند،باعث می شد تا بین یک نظام اسالمی و یک 
جمهوری اسالمی و یک انقالب اســالمی و آن آرمان ها و اهداف تضادی نبینند. 
اگر در رفراندوم 58 به مردم می گفتند آن شعارهایی که به خاطرش علیه رژیم 
شــاه تظاهرات کردید، در این نظام جمهوری اســالمی که درصدد تشکیل آن 
 بعد از انقالب هســتند، نمی تواند آن آرمان ها را تحقق ببخشــد یا تحقق پیدا

 نمی کند، آیا آن 98 درصد می گفتند آری؟ 
اگر کسی می آمد و به آنها می گفت شما اشتباه می کنید، اگر نظام بشود جمهوری 
اسالمی و روحانیون قدرت را در دست بگیرند، خیلی از آرمان ها و خواسته های 
شما تحقق نمی یابد، قطعا آن 98 درصد به جمهوری اسالمی رای نمی دادند. آنها 
فکر می کردند مسلمانان و رهبران دینی اگر قدرت دست شان باشد، شکنجه نمی 
کنند، دنبال آزادی هستند، مطبوعات آزاد هستند، مملکت پیشرفت می کند. آدم 
های خوبی هستند.  حاال شما بگویید اصولگرها دیوانه و مرید اسالم هستند و اصالح 
طلب ها متضاد با اسالم هستند، باشد اگر می خواهید خودتان را گول بزنید، اشکالی 
ندارد اما مردم این چیزها را باور نمی کنند.  این یک جنگ زرگری است که صاحبان 
قدرت با هم دارند. یک دور اصالح طلبان می آیند و هربار هرکدام بر سر کار است، 
طرف مقابل می رود در الک اپوزیسیون. این مسابقه ای که درگرفته و می گویند 
ما اصالح طلب و اصولگرا  نیستیم، اینها همه از اتفاقات دی ماه گذشته شروع شد و 
شعار »اصالح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا« این مثل یک شوک یا پتک همه 
را از خواب پراند. چون هیچ کس فکرش را نمی کرد که وقتی اصالح طلب با دوبار 
»تکرار می کنم« رییس دولت اصالحات با آن قدرت روی کار می آید ، در کمتر از 

یک سال اینچنین از سوی مردم پس زده شود و این به خصوص برای اصالح طلبان 
شوک بود و همچنان در تالطم این هستند که این محبوبیت اجتماعی چه شد. 
از بعد از آن قضایا ، مسابقه برای برائت از اصالح طلبی و اصولگرایی شکل گرفت 
تا شاید بتوانند میان دهه های بعد از انقالب محبوبیتی کسب کرده و روی موج 
سوار شوند. احمدی نژاد، قالیباف ، ضرغامی اینها دارند همین کار را می کنند چون 
فهمیدند اگر می خواهند سر کار بیایند، باید از این دو جریان فاصله بگیرند چون 
مورد بغض مردم هستند. همین که این اتفاق افتاده، نشانه عدم موفقیت پیروزی 
انقالبی اســت؛ چون این جریانات که از کره ماه نیامده اند؛ اینها بچه های همین 
انقالب و محصول همین انقالب هستند و شکست اینها شکست انقالب اسالمی 

و آن آرمان هاست. 
سال 57  یا 58 کسی شعار »رضاشاه روحت شاد« می داد؟ کسی طرفدار سلطنت 
پهلوی بود؟ تا کی می خواهیم از واقعیت فرار کنیم و پشت یک مشت شعار قالبی 
 مثل تمدن بزرگ اســالمی  و اینها قایم شــویم؟ چرا به نفع رضاشاه شعار داده
 می شود؟ چرا پهلوی ها دارند محبوب می شوند؟ آیا مردم رفته اند تحقیق کرده 
اند و فهمیده اند که مثال رضاشاه چه خدماتی به این مملکت داشته؟ محمدرضا 
پهلوی چه کارهایی انجام می داده؟ ...نه ... محبوب شدن دوباره آنها، برگشت مجدد 
به آن ها، نشانه ناامیدشدن جامعه از ما و روی برگردانی ازماست. نشانه شکست 
ماست . نشانه عدم موفقیت ماست. جوامع معموال وقتی از حال، سرخورده و ناراضی 
می شوند، به نوستالژی های گذشته برمی گردند. شما چرا افسوس گذشته را می 

خورید؟ اگر کسی حالش خوب باشد، به یاد گذشته می افتد؟
بنابراین فرار از اصالح طلبی و اصولگرایی و یا ابراز تمایل به پهلوی ها ، زنگ خطر 

برای ماست.
» من به اصالح طلب بودن افتخار می کنم. اصالح طلب از دید من کسی 
است که به دنبال سیاست ها و اهداف واقعی انقالب اسالمی است. اصالح 
طلب کسی است که می گوید چرا این همه فساد در این مملکت است؟ 
چرا این همه شکاف طبقاتی در جامعه است؟ چرا زندانی سیاسی داریم ؟ 
به دنبال حاکمیت قانون ، انتخابات آزاد هستیم و اینکه شکنجه نداشته 
باشیم . من ابدا از اصالح طلب بودنم فرار نمی کنم و به دنبال فریب دادن 

دهه هفتادی ها و فرصت طلبی هم نیستم .«
 

قدیری ابیانه در بخش دوم صحبت 
های خود در رابطه با رابطه انقالب 
اسالمی و جمهوری اسالمی سخن 
گفــت، توضیحی دربــاره اینکه 
متعلق به کدام جریان است ارائه 
کرد و درنهایت درپاسخ به سخنان 
زیباکالم که گفته بود اصالح طلب 
دنبال آزادی و ریشه کن کردن فساد 
و ... است، صحبت و به برخی از بزرگ ترین فســادهایی که در دوران 
حاکمیت اصالح طلبان روی داده بود، اشاره کرد: » در تفاوت انقالب اسالمی 
و جمهوری اسالمی باید گفت انقالب اسالمی روح است و جمهوری اسالمی جسم 
. جمهوری اسالمی جسمی اســت برای اینکه روح در آن دمیده باشد و حرکت 
کند. من جمهوری اسالمی را در تضاد با انقالب اسالمی نمی بینم و اعتقاد ندارم با 

پیروزی انقالب دیگر رسالتی نداریم. 
بعضی با روحانیت خیلی مخالفت می کنند. رابطه نظام اسالمی با روحانیت رابطه 
سالمت با پزشک است. پزشک باید واقعیت اسالم را معرفی و ترویج کند. حاال اگر 
مردم هم روحانی را برای زمامــداری حکومت انتخاب کنند، دیگر انتخاب مردم 

است.«
 اینکه آقــای زیبــاکالم گفتنــد به اصــالح طلبی افتخــار می کننــد، بنده 
هم افتخار می کنم به اینکه اســالم را قبول دارم و ســعی می کنــم خودم را با 
 اســالم تنظیم کنم و هــم آن را معرفی کنــم . گفتند اصالح طلــب می گوید 
شکنجه نباشد. بدترین شکنجه ها در زمان اصالحات بود . نمونه  آن همسر آقای 
سعید امامی است. باالترین فساد در زمان رییس دولت اصالحات بود مثل پرونده 
کرسنت. باالترین حجم اختالس و فساد هم در دوران آقای روحانی که عمال دولت 
اصالح طلبان اســت، رخ داد. دم از مردم ســاالری می زنند؛ اما دروغ می گویند. 
مردم فقط وقتی عزیزند که به آنها رای بدهند. سال 88 با اینکه می دانستند 11 
میلیون رای نمی تواند نتیجه تخلف باشد، آن فتنه را برپا کردند. ما راضی نیستیم 
که حکومت را اصالح طلبان به دست بگیرند. مبارزه می کنیم که این اتفاق نیفتد؛ 
اما ما واقعا به رای مردم تمکین می کنیــم؛ به منتخبی که مردم به او رای دادند ، 
احترام می گذاریم . وقتی  رییس دولــت اصالحات رای آورد، آقای ناطق تبریک 
گفت. وقتی روحانی رای آورد، احترام گذاشتیم ولی وقتی احمدی نژاد رای می 
 آورد، می زنند زیر میز. اینها اینقدر نفاق دارند که  نمی گویند ما رای مردم را قبول

 نداریم. 
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ویژه 

جمهوریت یعنی اینکه اگر تو فکر می کنی  کســی بیاید ســر کار به ضرر 
مملکت است اما مردم به او رای داده اند، باز هم احترام بگذاری کمااینکه من 
گفته بودم اگر روحانی ســرکار بیاید، اقتصاد مملکت فرومی پاشد؛ اما خب 
مردم رای دادند، شــورای نگهبان هم تایید کرده بود. اما در ارزیابی مسائل 

اقتصادی من معتقدم ما خیلی پیشرفت کردیم؛ اما مشکالتی هم داریم . 
نمی شود کسانی را انتخاب کنیم و به مجلس و دولت بفرستیم که فاسدند 
بعد بیندازیم گردن اسالم . بله، شورای نگهبان داریم که فیلتر است؛ اما این 
فیلتر کمی سوراخ است. حال ما بین این تاییدشده ها انتخاب می کنیم. ما 
باید انتخاب مان را درست کنیم. وقتی  آدم فاســد به مجلس می فرستیم، 
بعد می گوییم چرا فساد اســت؟ وقتی ما کسی که خانه 50 میلیاردی دارد 
می فرستیم پاستور، به کسی که برادرش و برادر معاونش جزو بزرگ ترین 

اختالسگران بودند رای می دهیم، تقصیر نظام و اسالم نیست. 
من به دولتی که وزیر هزارمیلیاردی دارد هرگز رای نمی دهم . به کســی 
که یک میلیارد خرج می کند که برود مجلس در کل چهارسال نهایتا 300 
چهارصد میلیون بگیرد، رای نمی دهــم . آدمی که یک میلیارد خرج کرده 
باید آن جا دنبال رانت برود  تا یک میلیاردی که خرج کرده را دربیاورد! ما 
هر چهارسال یک بار داریم یک ابوموسی اشعری تحمیل می کنیم به رهبر 

و بعد می خواهیم مشکالت را گردن رهبری بیندازیم.
حاال ریشه مشکالت ما چیست؟ ما 4 میلیون بشــکه نفت تولید می کنیم. 
یعنی ماهی کمتر از یک بشــکه نفت تولید می کنیم که این در شرایط غیر 
تحریمی است. خیلی فرق می کند تصور شما از درآمد نفت ماهی 100هزار 
تومان باشــد یا 100 میلیون تومان . االن ماهی 100 هزارتومان است. امام 
علی)ع( می گوید بهترین تفریح، کار است ولی فکر ما این است که بهترین 
کار، تفریح است. نامزدها در انتخابات می آیند و وعده می دهند و کسی نمی 
پرسد بودجه اینها را از کجا می آوریم؛ اما در ســطح جامعه باور مردم این 
است که ایران آن قدر ثروتمند و برخوردار است که می تواند همه نیازها را 
تامین کند، آن قدر اختالس می کنند که این کارها صورت نمی گیرد. البته 
نظام ما در بعد تبلیغاتی ضعیف عمل کرده است. سلطان سکه و قیر را برای 

چه یواشکی اعدام می کنید؟ بیاورید در مأل عام . 
االن یک عده باور ندارند اینها اعدام شــده اند . می گویند اینها دست شان 
در دســت هم اســت. این حد از بدبینی نتیجه همان تصــور غلط درباره 
درآمدهاســت. کل بودجه درآمدها به عالوه وام و خصوصی سازی  اکثریت 
سود خالص شرکت های دولتی نفری ماهی 462 هزار تومان است. رسانه ها 
هم بلد نیستند این را تشریح کنند که درآمد ما این قدر است. این تصور غلط 
درباره اندازه درآمدها و اندازه اختالس ها را عامل شورش و ناآرامی و اعتراض 
می دانم. بیاییم این را درســت کنیم. بیاییم بگوییم یک سال صادرات نفت 
یک قطری، کویتی و اماراتی مساوی اســت با 60 سال صادرات نفت ایرانی 
. این را نمی گویید مردم فکر می کنند حکومت به مردم نمی رســد. ریشه 
نارضایتی را پیدا کنیم . من معتقدم 15 درصد تحریم ها، 15 درصد کلیت 
دولت و مدیران و 70 درصد هم مردم مقصرند. مدیران هم اگر مشکل دارند، 
مردم انتخاب می کنند! رای خودمان را درســت کنیم. چــرا اصل نظام را 

زیرسوال می بریم، ظرف اسالم اشکالی ندارد. 
   

پس از پایان بخــش دوم صحبت های میهمانان، کارشــناس  برنامه بازهم 
سواالت و انتقاداتی به ســخنان دو طرف دارد. مقیمی در پاسخ به سخنان 
زیباکالم می گوید: »مســاوی کردن اصالح طلبــی و اصولگرایی با انقالب 
اسالمی یک درک غلط و لفاظی است  و اتفاقی که از دی ماه گذشته رخ داده 
مربوط به خود جریان های سیاسی اســت و مطلب را ناظر به خود مردمی 
می گوییم که این دســته بندی ها برایشان مهم نیست و نکته بعد اینکه اگر 
امروز ناامیدی و یأس هست و برخی از دیروز یاد می کنند، این تحریف تاریخ 
نیست و باید درست تبیین شــود که رضاخان خدمت کرده یا خیانت و بعد 

ببینیم آیا مردم بازهم ذکر خیر دارند آقای زیباکالم یا نه. «
و خطاب به قدیری ابیانه هم می گوید: »آقای قدیری حواله دادن امروز به 

فردا راه حل نیست و پذیرش آن برای مردم سخت است. 
این ســوراخی که از اول انقــالب تاکنون امثــال بنی صدر و بــازرگان یا 

احمدی نژاد از آن بیرون آمده، کی می خواهید پنچرگیری کنید؟ همه که 
خائن شــدند . می گویید مردم . شما سر سفره شــش نوع غذا می گذارید، 

مردم مجبورند از همین شش نوع  غذا بخورند. «

مجری جوان دوباره پشــت تریبون قرار می گیرد. بخش پایانی و 
کمی تنش زای جلسه فرا رسیده است. مجری دکمه باالیی را بنا به 
سفارش یکی از همکارانش باز می کند تا به گفته خودش »سخنان 
گزاف مردم« را راحت تر بخواند. چندباری تاکید می کند که برخی 
او را قسم داده اند که ســواالت یا نظرات و انتقادات شان را بدون 
سانسور بخواند. یا می گوید برخی برای او نوشته اند اگر جرأت دارد 

نقدهای آن ها را بخواند!
مجری اعالم می کنــد که عرض ارادت خدمت زیبــاکالم زیاد بوده و البته 
زیباکالم به اینگونه عرض ارادت ها عادت دارد و اشاره می کند که صرفا سه 

سوال مرتبط با برنامه بوده است. 
و پس از آن نوبت به خواندن نظرات و سواالت مردمی می رسد. مجری جوان 
متنی را تقریبا از حفظ می خواند و تاکید می کند که نظر یکی از حاضرین 
اســت : »خوشــحالیم از اینکه زیباکالم ها می توانند در این نظام صحبت 
کنند ولی واقعا این شــکلی است که هر ســخن مخالفی در این نظام مورد 
پذیرش واقع می شــود؟ مگر نه اینکه نشریات زیادی در دوره های مختلف 
ضد امنیت ملی که هیچ تعریفی از آن نداریم سخن گفته اند و سال های سال 
در کنج زندان کنار دانشگاه شهید بهشــتی سکنی گزیده اند؟ یا غیر از این 
است که ابوموسی اشــعری ها از دل همین مردم بیرون آمده اند؟ پس چه 
کسی علی)ع( و مالک اشتر بشود؟ آیا غیر از این است که ابوموسی اشعری 
را شورای نگهبان تایید می کند، مردم رای می دهند و وزارت کشور نظارت 
می کند؟ پس ابوموسی اشــعری از کدام خیابان لندن درآمده است؟ یا در 

میان خیابان نشاط و میدان امام اصفهان هم پیدا می شود؟«
به اینجا که می رسد ، قدیری ابیانه ســخنان مجری که با تب و تاب زیادی 
مشغول از حفظ خواندن متنی اســت که می گوید نظر یکی از حضار است، 
 را قطع می کند و از او می پرســد: »از حفظ می خوانید همه را یا از خودتان

ینهــا حرف هــای شــما بــود یــا جــزو ســواالت    مــی گویید؟ا
بود؟«

و همین جمله باعث می شود تا در ادامه، فضای سالن برای دقایقی متشنج 
شــود. یکی از حضار که از جانبازان جنــگ تحمیلی اســت، در اعتراض 
به آن چــه آن را لحــن جانبدارانه و جهــت دار مجــری در حین خواندن 
 ســواالت می داند، قصد ترک ســالن را دارد که با وســاطت قدیری ابیانه 

برمی گردد. 
برخی حاضرین معتقدند مجری هنگام خواندن برخی سواالت، لحن کنایی 
دارد  و مجری تاکید می کند اینچنین نیســت و البتــه می گوید منتقدان 
قدیری ابیانه مودب بودند، منتقدان زیباکالم بی ادب بودند. من هیچ علقه 
ای نسبت به هیچ کدام ندارم. جلسه که آرام می شود، مجری سایر سواالت 
را تند تند می خواند. ابتدا سواالتی که خطاب به قدیری ابیانه پرسیده شده 

را می خواند:
 آقای قدیری ابیانه! از اوایل انقالب می گفتند اقتصاد روبناست ولی هنوز 

مشکل اقتصادی داریم
 اگر غرب نمی خواست در ایران انقالب شود، آیا انقالب می شد؟

 اگر انقالب شروع یک تمدن اســت و تازه می خواهیم به تمدن اسالمی 
برسیم، پس 1400 سال پس از بعثت چه کرده ایم؟ آیا این عقب نشینی یک 

توجیه برای شکست تمدنی نیست؟
 می گویید اصولگرایی برپایه اسالم است ولی اصالح طلبی نه . آیا اصالح 

طلبی بر پایه انسانیت نیست ؟
 گفتید مردم اسالم را خواســتند. بعد از چهل سال مردم هنوز هم اسالم 
را می خواهند؟ چیزی در این چهل سال از اســالم مانده است؟ ما از نتیجه 

سیاست های غلط جریان های سیاسی بهره مند می شویم. 
  شهید مطهری می گوید اگر شــخصی در قدرت قرار بگیرد که نشود به 
او انتقاد کرد، هم خود فاسد می شــود هم جامعه را فاسد می کند. آیا االن 

وضعیت مملکت مصداق این جمله شهید مطهری نیست؟
 تعریف شما از اسالم چیست؟ تعریف حجاب و ازدواج و احترام به حقوق 

مخالفان و ... از قبل از انقالب بهتر شده؟ 

و بعد نوبت به سواالتی است که صادق زیباکالم مخاطب آنهاست:
 آقای زیباکالم باالخره اصالح طلب هســتید یا نــه؟ آیا حمایت از دولت 

اصالحات و روحانی اصالح طلبی محسوب نمی شود؟
 چرا برای برجام سینه چاک هستید؟

 پول های سرپل کرمانشاه چه شد؟
 آقای زیباکالم چرا دروغ می گویید؟کدام آرمان اسالمی با انقالب اسالمی 

در تضاد است؟ هیچ کس به انقالب اعتراض ندارد. 
 هدف امام)ره( اگر دین و اسالم نبوده پس چه بوده؟

 شما که مخالف فساد هستید، پول های ســرپل ذهاب  که گرفتید، چه 
شد؟

 قبول کردن امام خمینی)ره( ناظر بر خواســت مردم برای انتخاب اسالم 
و حاکمیت اسالم نیست؟

 چرا پا روی پرچم اسرائیل و آمریکا نگذاشتید؟
 

بخش سوم صحبت های دو میهمان، پاســخ به سواالتی است که 
پرسیده شده و ابتدا زیباکالم آغاز می کند. 

»قبل از هرچیــز از اینکه به تمامی 
رؤســای جمهور )منهــای رهبری 
که اســتثنا بودند(، یــک جورهایی 
منتخــب مــردم بودند گفته شــد 
ابوموســی اشــعری ، متاســفم و 

عذرخواهی می کنم . 
مشــکل اینجاســت که نظام ما به 
دو بخش تقسیم شــده، یک بخش 
انتصابی که همه قدرت را دارد و مطلقا پاســخگو نیســت و دیگری  بخش 
قانونی که بخشی از قدرت را دارد و قانونی عمل می کند و باید پاسخگو هم 
باشــد. ما به مردم توهین می کنیم و به منتخب آنها می گویند ابوموســی 
اشعری. شما در این چهل ســال چطور مردمی تربیت کردید که ابوموسی 
اشعری انتخاب می کند؟ پس مشکل شما هستید. چون این روسای جمهور 
که از کره ماه نیامده بودند. اینها محصوالت جمهوری اســالمی هســتند. 
آفرین به این جمهوری اسالمی تمدن ساز! این باالترین تمدن سازی است 

که مردمی را تربیت کردید که ابوموسی اشعری انتخاب می کنند.«
دو گروه به من می گویند دزدی کرده ام؛ یکی حزب اللهی ها هستند، یکی 
ســلطنت طلب ها. این دو گروه به رغم تمام اختالفات در این موضوع با هم 
اشتراک نظر دارند. می توانید به این نتیجه برسید که این دو گروه چه وجه 

اشتراکی با هم دارند!
اما چرا بعد از چهل سال هنوز اختالفات داخلی هست؟ از زمانی که حضرت 
آدم فریب حوا را خورد، تا امروز مناقشــات و دعوا و اختالف بوده و تا وقتی 

انسان هست، این اختالفات هم وجود دارد.

اما اینکــه آیا انقالب ظرفیــت تمدن ســازی دارد یا خیر ؟ مــن معتقدم 
انقالب ها ظرفیت تمدن ســازی ندارند. چون انقالب ها در نتیجه یکسری 
تناقضات سیاســی به وجود می آید و بر نتیجه آن هرج و مرج ها و تکان ها، 
جریانی که موفق می شــود به قدرت برســد مجبور اســت رقبا را حذف 
کند؛ بنابراین نمی توانیم به تمدن ســازی برســیم. برای تمدن ســازی 
باید آزادی و دموکراســی به وجود بیاید، شــاید بشــود. در کوبا، الجزایر، 
 شوروی، فرانسه و ...نشــد. اینجا هم نشــد. انقالب ها لزوما به تمدن ختم 

نمی شوند. 

پاسخ های قدیری ابیانه به سواالت حضار هم این بود: 
نگفتم خوشحالم با زیباکالم مناظره 
می کنم. نگفتم خوشحالم که ایشان 

مخالف خوانی می کند.
انقالب ما تمدن ساز هست و در این 
زمینه خیلی هم پیش رفته اســت . 
در پیچ تاریخی هســتیم که دنیا از 
تک قطبی به چند قطبی تبدیل می 
شود و قطب اســالمی در حال شکل 
گیری است و دوست و دشمن اذعان دارند که ایران محور این تمدن سازی 
اسالمی اســت. مقامات آمریکایی بررسی کرده اند که در هر کشور اسالمی 
اگر انتخابات آزاد برگزار شود مسلمانان ضدآمریکایی پیروز می شوند. ایران 

بعد از سه قرن تا مدیترانه رفته و آنجا نفوذ دارد. 
حتی در غرب و جایی که حقیقت اسالم را بیان می کنیم، گرایش به اسالم 

شدید است، پس ما این ظرفیت را داریم.
به قصد توهین نگفتــم . ما اصال ابوموسی اشعری سازیم،یعنی یک نفر 
مثل احمدی نژاد هم که می آید و خوب است، او را خراب می کنیم. احمدی 
نژاد می رفت یک شــهری، صدهزار نفر دنبال او می دویدند. چه کسی می 
تواند ظرفیت این محبوبیت را داشــته باشد. مســئولیت زیادی هم دست 
رییس جمهوراست. یکی از کســانی که نشان داد ظرفیت این مسئولیت  را 
نداشت ، احمدی نژاد بود که اول خوب بود، بعد خراب شد. کسی که همان 

که از اول بود هنوز هم هست، آقای روحانی است. از اول خراب  بود!
االن یکی از مالک ها در انتخابات به ویژه در شهرستان ها این است که کسی 
را بفرستند که با دولت رابطه داشته باشد که بتوانند پول بگیرند. پول دست 
قوه مجریه اســت ، مجلس وظیفه اش مقابله با این فساد است . نماینده ای 
که به مجلس می رود باید بتواند با فســاد مقابله کند، اما نمی تواند بایستد. 
 نه اینکه دنبال این باشــد که یک چیــزی بگیرد ولو اینکه برای شــهرش 

باشد. 
بعد هم 6 نفر کاندیدا هم زیاد است. اشکال قانون اساسی ماست که هرکسی 
می تواند برود ثبت نام کند. شــورای نگهبان سعی کرده با توجه به گرایش 
های مختلفی که در جامعه اســت، انتخاب کند که مردم همه بیایند و رای 

بدهند. 
نامزدها وقتی انتخاب و تایید صالحیت می شوند و دو هفته وقت دارند برای 

تبلیغ، نمی شود. 
اصل روح است، سعادت انسان است. اصل انقالب، اقتصاد نبوده . هم دنیا را 

می خواهیم حسنه باشد هم آخرت.
غرب هرکاری کرد تا انقالب نشود. این قدر آدم باید ناپخته باشد که بگوید 

غربی ها آمدند انقالب اسالمی برپا کردند. این قدر خام و بی سواد؟
زندانی سیاسی داریم منتها باید دید چه کسی را زندانی سیاسی می دانیم. 
ســب النبی را اعدام می کنیم. مالک ما دموکراسی غربی نیست. مالک ما 
 اسالم است. اگر غیر از این باشد حضرت ابراهیم)ع( چه حقی داشت بت ها را 

بشکند؟
اگر کســی در ایران دم از تجزیه طلبی بزند یا تبلیــغ تجزیه طلبی و نفرت 
قومی بکند جرم اســت. می خواهی اســم این را برخورد با زندانی سیاسی 
بگذاری یا هرچیزی مردم هنوز هم انقالب را قبول دارند. رفراندوم بگذارید، 

می بینید که رای می دهند. 
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جنارو گتوسو:
  کاش می شد از »آنچلوتی«

 چند کپی گرفت!
جنارو گتوسو در کنفرانس خبری پیش از بازی 
تیمش مقابــل ناپولی 
رقابت هــای  در 
یتالیا  ســری A ا
به شدت از کارلو 
آنچلوتی، سرمربی 
رقیب تمجید کرد.

سرمربی تیم فوتبال 
میالن در این باره گفت: به خاطر کمبود تجربه، 
هنوز اشــتباهات زیادی را مرتکب می شویم. 
در همین راســتا بازی مقابل تیم هایی مانند 
ناپولی به رشد و پیشــرفت تیم کمک خواهد 
کرد.مایلم همه ورزشگاه، کولیبالی را تشویق 
کنند تا او بداند تنها نیست و همه ما در مبارزه با 
نژادپرستی کنارش قرار داریم. او در ادامه درباره 
آنچلوتی، سرمربی ســابقش در میالن افزود: 
حیف که نمی توان آنچلوتی را کپی کرد! او20 
سال است مربیگری می کند و ندیدم بازیکنی 
از آنچلوتی گالیه کند.همیشه مثل پدرم بوده و 
بسیار مدیونش هستم. او  همیشه باعث می شد 

با شور و شوق بسیاری بازی کنم. 

 PSG و رد شایعه تمایل
 به جذب »مورینیو«

مورینیو حــدود دو ماه قبل شــغل خود را در 
منچســتر یونایتــد از 
دســت داده و بعد 
از کســب نتایج 
ضعیــف از ایــن 
تیم جدا شد تا از 
همان بدو رخ دادن 
این اتفاق، شــایعات 
در مورد شغل بعدی این ســرمربی پرافتخار 
افزایش یابد.رئــال مادرید، اینتــر و بنفیکا از 
جمله تیــم هایی بودند که بــه عنوان مقاصد 
احتمالی مورینیو مطرح شــدند؛ اما در نهایت 
به نظر می رسد حداقل تا پایان این فصل قصد 
اســتراحت داشته باشــد و بعید است هدایت 
تیمی را بر عهده گیرد. در روزهای اخیر اخباری 
در مورد عالقه پاری ســن ژرمن به همکاری با 
مورینیو برای فصل بعد مطرح شــده بود؛ اما 
رسانه های فرانســوی مدعی شدند حداقل در 
مقطع فعلی باشــگاه متمول پاریســی چنین 

برنامه ای ندارد.

یوونتوس رقابت را به بارسلونا 
واگذار کرد؟

بعد از انتقال فرانکی دی یونگ به بارسلونا، حاال 
اخبــار در مــورد دیگر 
ستاره جوان هلندی 
یعنی ماتیاس دی 
لیخــت افزایــش 
یافتــه و گرچــه 
یوونتــوس تمایــل 
زیادی به جــذب این 
مدافع میانــی دارد، اما به نظر می رســد خود او 
بیشــتر راغب به انتقال به نوکمپ است.ماتیاس 
دی لیخت گفــت: من نمی توانم شــایعاتی که 
روزنامه نگاران در مــورد آن صحبت می کنند را 
متوقف کنم؛ اما این بخشی از فوتبال است. حاال 
که انتقال دی یونگ نهایی شده است، انگار نوبت 
من رسیده، تنها چیزی که ذهنم را به خود مشغول 
می کند آژاکس است و این تنها چیزی است که 
من به آن فکر می کنم.عالقــه دارم کار خودم را 
انجام دهم؛ اما فکر می کنم هر بازیکنی در طول 
 دوران ورزشی خود در مقطعی برای بارسلونا بازی 

کند.

»ژاردیم« جانشین جانشینش شد!
لئوناردو ژاردیم، که ســه ماه پیــش به دلیل 
کســب نتایج ضعیف از 
سمت سرمربیگری 
موناکــو برکنــار 
شــده بــود، پس 
از وقفــه ای کوتاه 
بــه کارش در این 
باشگاه ادامه می دهد. 
با تاییــد باشــگاه موناکو؛ لئونــاردو ژاردیم با 
قراردادی 2.۵ ساله دوباره هدایت این باشگاه 
را برعهده گرفته اســت. نتایج بــا تیری آنری 
مطابق انتظار پیش نرفت و پــس از برکناری 
او، موناکو دوباره به ژاردیم اعتماد کرده است. 
این باشــگاه در نقل و انتقاالت ژانویه بســیار 
فعال ظاهر شــده و امیدوار اســت با بازگشت 
ژاردیــم موناکو به جایگاه اصلــی اش به لیگ 
یک فرانســه برگردد. موناکو بــا ۱۵ امتیاز در 
 رتبــه نوزدهم جــدول لیگ ۱ فرانســه قرار

 دارد.

هدف مان هدیه جام قهرمانی به مردم اصفهان است

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

بلیت رایگان برای اماراتی ها 
در نیمه نهایی

تیم ملی امارات، میزبان جام ملت های 20۱9 
روز  جمعه موفق شد تا در کنار هواداران خودی 
برابر اســترالیا پیروز شــود و حریــف قطر در 
نیمه نهایی شــود.اماراتی ها که از نظر سیاسی 
مشــکالت عمیقی با قطری ها دارنــد و اجازه 
حضور هواداران قطری را در مسابقات نداده اند 
برای این دیدار قرار اســت بلیت رایگان به تمام 
اماراتی های خواهان حضور در ورزشگاه بدهند 
تا با یک حمایت همه جانبه برابر عنابی پوشان 
قرار بگیرند، غیبت عمر عبدالرحمن نیز نتوانست 
باعث حذف زودهنــگام میزبان شــود و آنها با 
چاشنی شانس در جمع چهار تیم برتر جام قرار 

دارند.

در حاشیه

سرپرست هیئت تکواندوی استان:
یادواره شهدای شاخص 

تکواندو کار برگزار می شود
سرپرست هیئت تکواندوی اســتان اصفهان از 
برگزاری چهارمین یادواره شــهدای تکواندوی 

کشور در اصفهان خبر داد.
حسین کفعمی اظهار داشت: چهارمین یادواره 
شهدای تکواندو از طرف فدراسیون تکواندو در 
اصفهان برگزار می شــود، این مراسم در پایان 
بهمن ماه برگزار خواهد شد.سرپرســت هیئت 
تکواندوی اســتان اصفهان افــزود: اصفهان از 
نظر تعداد شهدا در کشور سرآمد است و استان 
اصفهان ۵۵ شهید تکواندو کار دارد که بیشترین 
تعداد در کشور اســت و از خانواده این شهدا در 
این مراسم تجلیل می شود.وی در ادامه با اشاره 
به این که تکواندو رشــته رزمــی و جوان مردی 
برای دفاع از کیان کشور اســت،گفت: بهترین 
چهره هایی که در زمان جنگ در تکواندو بودند 
به جبهه رفتند و شهید شــدند که شهید علی 
قوچانی، اســتاد 90 درصد اســاتید تکواندوی 
حال حاضر کشور نیز یکی از آن هاست.کفعمی 
در ادامه عنوان داشت: شــهدا دین خودشان را 
به مملکت ادا کردند، از همیــن االن با خانواده 
شهدا در ارتباط هســتیم و مهم است خانواده 
شهدا تکریم شوند.سرپرست هیئت تکواندوی 
استان اصفهان بیان داشت: سردار رحیم صفوی، 
مشاور عالی فرمانده کل قوا سخنران این مراسم 
اســت، همچنین کتابی به عنــوان یادبود این 
یادواره چاپ خواهد شد. وی در پایان خاطر نشان 
کرد: از همه تکواندو کاران و کمیته های مختلف 
دعوت می شود تا در این مراسم حضور پیدا کنند 
زیرا شــهدا باید به همه از جمله جامعه ورزش 

معرفی شوند.

هفته سیزدهم لیگ برتر هندبال آقایان؛
سپاهان برد تا ذوب آهن 

استراحت کند
هفته ســیزدهم لیگ برتر هندبال آقایان با یک 
پیروزی، یک شکســت و یک اســتراحت برای 
اصفهانی ها به پایان رســید. هفته ســیزدهم 
لیگ برتر هندبــال آقایــان در دو روز- چهارم 
و پنجم بهمن ماه- با برگــزاری چهار دیدار به 
پایان رسید. در روز نخست این دیدارها فرازبام 
خائیز دهدشــت مقابل میزبان خود نفت و گاز 
گچساران با نتیجه 2٨ بر 2۵ به پیروزی رسید 
و مس کرمان توانست با نتیجه 2٤ بر ۱٧ از سد 
هیئت نجف آباد بگذرد.در ادامه مسابقات هفته 
سیزدهم لیگ برتر هندبال آقایان، فوالد مبارکه 
سپاهان توانست سربداران سبزوار را با نتیجه 2٨ 
بر 2۵ شکست دهد و دیدار زاگرس اسالم آباد و 
نیروی زمینی کازرون با نتیجه تساوی 2۵ بر 2۵ 

به پایان رسید.

منهای فوتبال

پیشخوان

شکست چین دروازه فتح 
ژاپن

 از بازگشــت ذوب  آهن به عنــوان یکی از  
اتفاق های مهم لیگ امسال نام برده می شود، 

شما هم همین نظر را دارید؟
همان طور که گفتید بازگشــت ذوب آهن یکی از 
مهم ترین اتفاق های لیگ اســت. ایــن تیم نقش 
پررنگی در رشد لیگ بسکتبال طی دهه گذشته ایفا 
کرد و منشأ خدمات خوبی بود. نبودنش در این سال 
ها خأل بزرگی محسوب می شد که خوشبختانه با 
هم راستا شدن نظر مثبت آذری به عنوان مدیرعامل 
تیم و مدیرعامل کارخانه این کمبود  برطرف شد. با 
این حال هنوز برای رسیدن به جایگاه گذشته نیاز 

به زمان داریم. 
از این که بار دیگر این زمینه فراهم شد که با 
تیم بسکتبال ذوب آهن در لیگ برتر حضور 

پیدا کنید، چه احساسی داشتید؟
ذوب آهــن، تیــم مــادری مــن و بســیاری از 
بسکتبالیست های قدیمی اصفهان است، ما با این 
تیم رشد کردیم و عرق خاصی به ذوب آهن داریم 
و از اینکه توانستم بار دیگر با این تیم در لیگ برتر 
حضور داشته باشم حسی خوبی دارم، حیف اصفهان 
و ذوب آهن بود که در لیگ نباشد و این غیبت در  ٤ 

سال گذشته به خوبی مشهود بود.
شرایط این روزهای ذوب آهن به چه صورتی 

است؟
خدا را شکر توانســتیم هفته یازدهم را با پیروزی 

پشت سر بگذاریم و تیم پدافند رعد هوایی دزفول 
را با نتیجه 6٧ بر ٤6 شکست دهیم. تیم ذوب آهن 
فرصت آماده ســازی برای ورود به لیگ را نداشت 
ولی ما به مرور و با پیگیری تمرینات مان توانستیم 
به آمادگی نسبتا خوبی دست یابیم ولی هم چنان با 
شرایط مطلوب فاصله داریم که سعی کادر فنی بر 
این است که با تمرینات، تیم را به بهترین وضعیت 

برسانیم.
به نظر شــما جایگاه ذوب آهن در آخر فصل 
نسبت به حاال بهتر می شود و این تیم می تواند 

در میان سه تیم باالی جدول قرار گیرد؟
همان طور که گفتم ما نتوانستیم تیم را آن طور که 
می خواهیم ببندیم و بازیکنان ما نسبت به بازیکنان 
تیم های دیگر هماهنگی کمتری با یکدیگر دارند 
که البته تالش کردیم روند حرکتی تیم را به مرور 
بهبود ببخشیم و تا به حال هم به نسبت شرایط مان 
خوب کار کردیم؛ اما به طور کلی پیش بینی کردن 
سخت است و  با توجه به تیم های خوبی که داریم 
نمی توانم بگویم که تیم در آخر فصل در رده چندم 

جدول رده بندی قرار می گیرد.
در جایگاه مقایســه به نظرتان شرایط لیگ 

امسال چطور است؟
لیگ برتر بیش از هر چیز وابســته بــه دوره های 
گذشته اش است. عدم رســیدگی مناسب در ادوار 
قبلی باعث شــده لیگ به این حــال و روز بیفتد و 

افت کند. با این حال به نظرم با شرایط موجود لیگ 
خوبی داریم؛ اما نیاز به اسپانســرهای بهتر و نوعی 
بازگشت به گذشته و شــرایطی داریم که حامیان 
مالی بهتری وارد این لیگ شوند. کار بسیار دشواری 
است؛ اما برای بهتر شدن لیگ باید به همین سمت 

حرکت کنیم.
تیم های امسال را چطور دیدید؟

تیم هــا خیلی به هم نزدیک شــده انــد و رقابت 
تنگاتنگی میان آنها وجود دارد که همین مســئله 

ســبب شــده تا دیدارهای لیگ در فصل جاری 
از جذابیــت خاصــی برخوردارباشــد 

و تماشــاگران بیشــتری را نیــز به 
ورزشگاه ها برای تماشای مسابقه 

بکشاند.
وضعیت بسکتبال اصفهان را 

چطور می بینید؟
بســکتبال اصفهان در گذشــته 
بازیکنــان بزرگی را بــه تیم ملی 

ارائــه داده و پتانســیل باالیی در 
بســکتبال دارد. بازگشت ذوب 

آهن هم ســبب شد تا 
روح تــازه ای 

به بســکتبال اصفهان دمیده شــود. حمایت های 
باشگاه ذوب آهن باعث می شــود  که در سال 9٨ 
اتفاقات خوبی برای بســکتبال اصفهان رخ دهد و 
همین حمایت هاســت که می تواند نوید خوبی به 

هواداران بدهد.
 فکر می کنید ذوب آهن می تواند به روزهای 

پرفروغ گذشته باز گردد؟
شرایط بودجه تیم فاصله بسیاری با گذشته دارد؛ 
اما هدف همان است. منتهی نیاز به زمان داریم تا 
رفته رفته به همان ســمت حرکت کنیم. با 
این حال نقطه مثبتی که در حضور 
دوباره مــان در لیگ خیلی به 
چشــم می آید، استقبال پر 
شور تماشاگران از این تیم 
است. مردم تیم هایی نظیر 
ذوب آهن را از خودشــان 
می داننــد و خیلی خوب 
حمایت می کننــد. آن هم 
در شرایطی که تیم دیر بسته 
شده و از قامت یک مدعی فاصله 

دارد.

 ذوب آهن، روح تازه ای به بسکتبال اصفهان دمید
 فرزاد کوهیان در گفت وگو با زاینده رود:

  عکس روز

سالم نظامی به بازی سیاسی
ســالم نظامی بازیکنان قطر پس از صعود تاریخی به نیمه نهایی جام ملت های آسیا برای 
اولین بار و آن هم در خاک امارات متحده عربی ســوژه جالبی هم در ورزش آسیا و هم در 
جهان سیاست است. روابط دیپلماتیک قطر و امارات مدتی است تیره و تار شده و ابوظبی 
انواع  تحریم ها را علیه دوحه به کار بســته اســت؛ از عدم اجازه حضور اتباع قطریـ  به جز 
فوتبالیست هاـ  در این کشور تا اخراج سفیر قطر از خاک امارات و بستن حریم هوایی روی 
هواپیماهای قطری! حاال که امارات هم با پیروزی بر استرالیا به نیمه نهایی رسیده و حریف 

قطر شده، این بازی می تواند مهم ترین بازی جام ملت ها باشد.

ســلفی با رام کنندگان 
اژدها!

دیگــر آن  ســردار جام 
جهانی نیستم

پشت پرده منتفی شدن حضور »مجتبی جباری« در استقالل؛
 باشگاه موافق نبود

کاپیتان سابق آبی پوشان در خصوص دعوت شفر از او برای حضور در کادر فنی و چگونگی منتفی شدن 
این اتفاق از طرف باشگاه توضیحاتی ارائه داد.مجتبی جباری با تایید پیشنهاد شفر به او به منظور حضور 
در کادر فنی استقالل می گوید: باشگاه با این موضوع مخالف بود تا حضورم در کادر فنی منتفی شود.وی 
می گوید: برای شفر احترام زیادی قائل هستم چون ایشان هم به بنده خیلی احترام می گذارد. آقای شفر با 
من تماس گرفت و مرا به منزلش دعوت کرد و پیشنهاد حضور در کادر فنی را به من داد. به او گفتم عالقه 
دارم؛ اما مدرک ندارم که ایشان پذیرفتند بدون مدرک در تیم به او کمک کنم.کاپیتان سابق آبی پوشان 
بیان داشت: بعد از آن دیگر هیچ خبری نشد و من خودم پیگیر این مسائل شدم. در تمرین استقالل حضور 

پیدا کردم؛ اما این خبر که در آن مقطع بسیار مهم بود متاسفانه سانسور شد.

دروازه بان گیتی پسند:
هدف مان هدیه جام قهرمانی به مردم اصفهان است

دروازه بان گیتی پسند پس از بازی مقابل مقاومت البرز اظهار کرد: بازی خوبی بود و با تالش بچه ها و درایت کادر 
فنی پیروز شدیم و باید  برای بازی بعدی آماده شویم. تیم مقاومت، جوان و خوب است و بسیار جوانمردانه بازی 
کردند و امیدوارم در نهایت حق به حقدار برسد.سپهر محمدی  تصریح کرد: بازی بعد هم مانند امروز سنگین 
خواهد بود و امیدوارم بتوانیم جام قهرمانی را به مردم اصفهان هدیه کنیم.کاپیتان مقاومت البرز نیز اظهار داشت: 
به تماشاگران پرشور اصفهانی بابت این شور و هیجان تبریک عرض می کنم، ما در نیمه اول خیلی خوب بازی 
کردیم و در دقایقی نیز این تیم را تحت فشار قرار دادیم،  نیمه اول خیلی موقعیت داشتیم و سپهر محمدی یکی 
از روزهای خوبش را تجربه کرد.سید احسان سهیلی افزود: در دقایقی تمرکز خود را از دست دادیم و گل دریافت 

کردیم و در نیمه دوم هم روی تجربه باالی بازیکنان گیتی پسند، بازی را واگذار کردیم.

نایب رییس فدراسیون فوتبال: 

به زودی از فدراسیون  فوتبال می روم!
نایب رییس فدراســیون فوتبال می گوید، مذاکره با کی روش برای تمدید قــرارداد به بعد از جام 

ملت های آسیا موکول شده است.
علی کفاشیان، درباره وضعیت قرارداد کی روش با تیم ملی و احتمال حضور او روی نیمکت کلمبیا 
اظهار کرد: تا زمان اتمام جام ملت های آسیا هیچ مذاکره ای با آقای کی روش نمی کنیم. تیم ملی نیاز 
به آرامش دارد و فعال فقط به فکر برد هستیم تا جام را بگیریم و به ایران بیاوریم.بر اساس اساسنامه 
سازمان لیگ فوتسال، رییس کمیته فوتسال باید ریاست سازمان لیگ را به عهده بگیرد؛ اما کفاشیان 
با وجود استعفا از کمیته فوتسال، هنوز از سازمان لیگ نرفته است. وی درباره این موضوع توضیح 
داد: بنده درحال حاضر به صورت قانونی رییس سازمان لیگ هستم و اساسنامه فدراسیون فوتبال 
نمی گوید که باید کنار بروم. بر اســاس مصوبه هیئت رییسه فدراسیون فوتبال، سرپرستی سازمان 
لیگ به بنده و ریاست کمیته فوتسال به آقای »داود پرهیزگار« واگذار شده است. این، از اختیارات 
هیئت رییسه فدراسیون فوتبال است.نایب رییس فدراسیون فوتبال همچنین درباره بازنشستگی 
کامل و کنار رفتن از پســت های فوتبالی گفت: به زودی این اتفاق خواهد افتــاد و به امید خدا از 
فدراسیون می روم.کفاشیان که بعد از بازگشــت از امارات به مشهد رفته و نظاره گر بازی لیگ برتر 
فوتسال شده است، درباره این موضوع نیز بیان کرد: مسابقات لیگ برتر فوتسال به مرحله پلی آف 
کشیده شده و این مسابقات بسیار حساس است. قرار شده تمام اعضای هیئت رییسه بازی های این 
مرحله را از نزدیک نظاره کنند. خود من هم بازی فرش آرا و ســوهان محمدسیما قم را  روز جمعه 
تماشا کردم. همچنین با توجه به حساسیت باالی بازی ها قرار شــده از سوی کمیته انضباطی نیز 

نماینده ویژه ای در این رقابت ها حاضر شود.

تیم ملی فوتبال ایران تنها تیم در تاریخ برگزاری مسابقات جام 
ملت های آسیاست که یک قهرمانی بدون دریافت گل خورده را 
در این مسابقات را تجربه کرده است.تیم ملی ایران در ششمین 
دوره این مسابقات که در ســال ۱۹۷6 و به میزبانی کشورمان 
برگزار شد در حالی از عنوان قهرمانی خود دفاع کرد که در هیچ 

یک از دیدارهایش گل نخورد.در آن دوره از مسابقات منصور 
رشیدی، وظیفه حراست از دروازه ایران را بر عهده داشت و با ۴ 
کلین شیت ایران را به قهرمانی رساند. رشیدی، با ثبت رکورد 
۳6۰ دقیقه کلین شیت، یک جام کامل را بدون گل خورده پشت 
سر گذاشت تا نامش در تاریخ برگزاری این مسابقات ماندگار 

شــود.علیرضا بیرانوند در دیدار مقابل چین پنجمین کلین 
شیت خود در جام ملت های آسیا را ثبت کرد تا به لحاظ تعداد 
و دقایق متوالی گل نخوردن رکورد منصور رشیدی را به میزان 
۵ بازی و ۴۵۰ دقیقه ترقی دهد. دروازه بان تیم ملی کشورمان 
اما باید الاقل دو بازی دیگر کلین شیت هایش را ادامه دهد تا 
بعد از رشیدی، دومین دروازه بان تاریخ فوتبال ایران باشد که 
 یک دوره از این مسابقات را بدون گل خورده به اتمام رسانده

 است.

بیرانوند چگونه به رکورد دروازه بان سابق استقالل می رسد؟

۳ اشــتباه، ۳ گل؛ چینی 
شکست

هفته دوازدهم رقابت های لیگ برتر بسکتبال در  شرایطی با پیروزی مدعیان قهرمانی در برابر حریفان شان به پایان رسید 
که تیم ذوب آهن اصفهان در این هفته با قرعه استراحت مواجه شده بود. بازگشت ذوب آهن به لیگ برتر بسکتبال یکی 

از اتفاق های مهم و برجسته لیگ امسال بود. تیم ریشه داری که سال ها یکی از قطب های اصلی لیگ این رشته و پای ثابت 
فینال ها بود؛ اما مشکالت مالی و تغییرات مدیریتی از بسکتبال دورش کرد.  در لیگ امسال بار دیگر ذوب آهن با آذری به 

عنوان مدیرعامل و فرزاد کوهیان به عنوان سرمربی فرصت حضور پیدا کرد؛ حضوری که اگر چه بعد از گذشت دو هفته از نیم 
فصل دوم این رقابت ها هنوز در قامت یک مدعی نیست ولی نوید بخش بازگشت این تیم به روزهای اوج گذشته است. با فرزاد 
کوهیان که عالوه بر هدایت ذوب آهن، مربی تیم ملی هم هست درباره وضعیت این روزهای تیمش، شرایط لیگ امسال و شرایط 

بسکتبال در اصفهان پس از پایان هفته یازدهم به گفت و گو نشستیم که ماحصل آن در ادامه می آید:

سمیه مصور
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 بازگشت زندگی به  زاینده رود
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

 برگزاری جشنواره امین 
در اصفهان

رییس دفتــر تبلیغات اســامی اصفهان با 
اشاره به برگزاری جشــنواره »امین« گفت: 
درصدد هستیم آثار فرهنگی، هنری و تبلیغی 
بانوان طلبه اســتان اصفهــان را در میدان 
رقابــت و بازنمایی قــرار داده و برترین های 
آنهــا را مــورد توجــه و تقدیر قــرار دهیم. 
حجت االسام والمسلمین محمد قطبی اظهار 
کرد: حــوزه علمیه خواهران یــک رویداد و 
پدیده ای علمیـ  فرهنگی است که به برکت 
انقاب شکوه اسامی ایران شکوفا شد و امروزه 
ده ها هزار طلبه فاضــل و توانمند خواهر در 
جای جای ایران اسامی در عرصه های علمی، 

فرهنگی و تبلیغی مشغول فعالیت هستند. 
وی افزود: بــدون تردید خواهــران طلبه با 
ورود به عرصه های نویــن فرهنگیـ  هنری 
آثار مختلفی دارند کــه در عرصه های ادبی 
تجسمی، تصویری، شفاهی و... میدان تبلیغ 
غنی فرهنگ اسام را به دســت گرفته اند و 
جشنواره فرهنگیـ  هنری »امین« در تاش 
است با همدلی و مشارکت خواهران طلبه این 
دستاوردها را به ظهور برســاند.قطبی، یکی 
از اهداف جشــنواره را زمینه سازی پویایی 
و نشاط بیشــتر طاب از طریق رقابت های 
ســازنده و تعالی بخش بیان کرد و گفت: از 
طریق این جشنواره اساتید و طاب مستعد 
و عاقه مند به فعالیت هــای فرهنگی هنری 
شناسایی شــده و بســتر الزم برای ارتقای 
دانش، بینش و نگرش آنان فراهم خواهد شد.

برگزاری ۴ دوره آموزشی 
 »هر مسجد، یک خبرنگار«

 در اصفهان
مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری 
مســاجد اســتان اصفهان به اهمیت اطاع 
رسانی برنامه های فرهنگی و هنری و به ویژه 
فعالیت های فرهنگی مســاجد اشاره کرد و 
گفــت: نمایندگی خبرگزاری شبســتان در 
اســتان اصفهان طی 4 سال گذشــته اقدام 
به برگــزاری دوره های آموزشــی مختلف 
خبرنگاری با همــکاری خانــه مطبوعات و 
خبرنگاران اصفهــان و دانشــگاه فرهنگ و 
هنر کرده اســت.حجت االسام »محمدرضا 
نیستانی« با بیان اینکه در سال جاری نیز این 
نمایندگی اقدام به برگزاری 4 دوره آموزشی 
کرده اســت، گفت: دوره های آموزشی این 
خبرگزاری ویژه اعضای کانون های فرهنگی 
هنری مساجد و بر اساس طرح »هر مسجد، 
یک خبرنگار« برگزار می شــود.وی به دوره 
آموزشــی »هر مســجد، یک خبرنــگار« با 
همکاری دانشــگاه فرهنگ و هنر اشاره کرد 
و اظهار داشــت: این دوره طی 64 ســاعت 
آموزشی در دانشگاه  فرهنگ و هنر برگزار شد 
و اعضای کانون های فرهنگی هنری از سایر 
شهرســتان ها در آن حضور داشتند.مسئول 
دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد 
استان اصفهان افزود: دوره بعدی »هر مسجد، 
یک خبرنگار« در شهرستان نجف آباد برگزار 
خواهد شــد. مســئول دبیرخانه کانون های 
فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان تصریح 
کرد: در حال حاضر ثبت نــام برای برگزاری 
دوره های آموزشــی هر مسجد یک خبرنگار 
همچنان ادامه دارد و این دوره ها را با همکاری 
ادارات فرهنگ و ارشاد اسامی در شهرستان 

ها برگزار خواهیم کرد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس:
قطار سریع السیر اصفهان - 

تهران از نان شب واجب تر است
نماینده اصفهان در مجلس شــورای اســامی 
گفت: اصفهان معین اســتان تهران است و برای 
اینکه دسترسی به پشتیبانی تسریع شود، قطار 
سریع السیر اصفهان-تهران را طراحی کرده اند و 
 چنین طرحی از نان شــب هم حیاتی و واجب تر

 است.
حیدرعلی عابدی بیان کرد: اگــر هواپیما امروز 
تاخیر دارد، می توان جلوی این تاخیرها را گرفت؛ 
در رابطه با فرودگاه اصفهان در دوره اسامی وزیر 
پیشین، جلساتی را برای توســعه آن داشتیم و 
باتوجه به اینکه فرودگاه گوشه ای از پایگاه هشتم 
شکاری است، نیاز به توسعه دارد و مدیر فرودگاه 
پیگیر بود تا این اتفاق رخ دهد.وی افزود: شرکتی 
که قرار بود فعالیت کند، با خروج ترامپ از برجام 
عملیات را اجرا نکرد و طرح توسعه فرودگاه آغاز 
نشد. قبا اصفهان یکی از استان های مهم کشور 
بود ولی امــروز دیگر این گونه نیســت؛ اصفهان 
از بعد میــراث فرهنگی و آثــار تاریخی متعلق 
به کل دنیاســت و هر توریســتی آرزو دارد که 
یک بار به آن ســفر کند.عابدی ادامــه داد: اگر 
فرودگاه اصفهان توســعه پیدا کنــد، می توانیم 
گردشگران بیشتری را در استان داشته باشیم که 
یک نیاز اصلی است؛ استان اصفهان معین استان 
تهران است و برای اینکه دسترسی به پشتیبانی 
تسریع شود، قطار سریع السیر اصفهان-تهران را 
طراحی کرده اند و چنین طرحی از نان شب هم 
حیاتی و واجب تر است.نماینده مردم اصفهان در 
مجلس عنوان کرد: در مدیریت اســتانی مطابق 
ســایر رقبا در اســتان های دیگر پیش نرفتیم و 
بســیاری از پروژه ها باید پیش تر از این تکمیل 
 می شدند و امید است با آمدن »رضایی« این اتفاق

 رخ دهد.

نخستین فرماندار اصفهان پس از انقالب:
  از بین بردن فقر و جهل 
از اهداف انقالب است

نخستین فرماندار اصفهان پس از انقاب  با اشاره 
به چهل سالگی انقاب اسامی ایران اظهار کرد: 
با نهایت تاش و زحمت به این جایگاه رسیده ایم، 
اما در این چهل سال دشمنان با ایجاد تحریم ها 
و برخی از برخورد ها قصد عقب نگه داشتن ایران 
اسامی را داشته و دارند.فضل ا... صلواتی با بیان 
اینکه پیشــرفت با صلح و آرامش همیشه رابطه 
مستقیمی داشته و دارد، گفت: برای پیشرفت باید 
با دنیا سازگار شــویم چراکه نمی توانیم همیشه 
درگیر باشیم و دشمن برای خود به وجود آوریم.

این مبارز سیاســی قبل از انقــاب در خصوص 
تاثیرات انقاب اسامی بر کشورهای خاورمیانه 
تصریح کرد: انقاب ایران باعث شد کشورهایی 
مانند ترکیه، عربستان، عراق و کشورهای حاشیه 
خلیج فارس با الگوبــرداری از اهداف انقاب به 

آبادانی کشور های خود بپردازند.
صلواتی با بیان دســتاورد های انقاب اســامی 
ایران، تاکید کرد: انقاب ایران نقش قابل توجهی 
در پیشرفت و احیای کشورهای همسایه داشته 
است.نخستین فرماندار اصفهان پس از انقاب با 
بیان چگونگی خوش بینی اروپا به ایران گفت: با 
نبود زندانی عقیدتی سیاسی در کشور حقوق بشر 
از کشــور ما راضی خواهد بــود و در نتیجه اروپا 
و تمام دنیا از کشــور ایران به عنوان یک کشور 

متمدن و آگاه یاد خواهند کرد.

مدیر امور فرهنگی و ارتباطات اداره کل 
میراث فرهنگی استان:

خروج نقش جهان از فهرست 
یونسکو واقعیت ندارد

این روزها بحث و اخبــار پیرامون خروج میدان 
نقش جهان اصفهان از فهرست یونسکو به یکی 
از مهم تریــن دغدغه های فعاالن و دوســتداران 
میراث فرهنگی تبدیل شده است. البته به گفته 
مسئوالن استان اصفهان، این موضوع صحت ندارد 
و ساخت گذر »آقا نوراله« که مهم ترین علت ایجاد 
این شایعه بوده، با مصوبه سازمان یونسکو انجام 
گرفته و هیچ خطری این میدان تاریخی را تهدید 

نمی کند. 
شهرام امیری، مدیر امور فرهنگی و ارتباطات اداره 
کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اســتان اصفهان در این زمینه گفــت: مرمت و 
ســاماندهی آثار و بافت مجموعه میــدان امام 
خمینی)ره( )نقش جهان( همواره در ســال ها و 
حتی دهه های گذشته از اولویت اداره کل میراث 

فرهنگی استان اصفهان بوده است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای 
اصفهان از رهاسازی آب از سد زاینده رود برای کشت 
پاییزه کشاورزان شرق در بامداد هشتم بهمن ماه خبر 
داد تا بزرگ ترین رود فات مرکزی ایران بعد از ماه ها 

رنگ آب به خود بگیرد. 
ماجرای بــی آبی زاینــده رود و خشکســالی دیار 
گنبدهای فیروزه ای که سال ها با جریان این رودخانه 
در وسط شهر همچون نگینی نه تنها در ایران بلکه 
در جهان می درخشید دیگر از یک دهه هم گذشته 
است، سال هاست که دیگر از خروش آب در زاینده 
رود و گذر آب روان از میان سی و سه وپل و پل خواجو 
خبری نیست، روزهایی که آب از دهانه های پل زبانه 
می کشــید و به پیش می رفت تا بعد از گذر از نصف 
جهان به گاوخونی برسد. اگرچه در سال های گذشته 
به صورت محدود چند بار زاینده رود با رهاســازی 
آب از پشت سد، رنگ این مایع حیات را به خود دید 
ولی دیگر از روزهای پرفروغ گذشته این رود خبری 
نیست ولی خوب همین آب اندک هم شور و هیاهوی 
خاصی به شــهر می بخشید و شور و شــوق را می 
توانستی در چشمان مردم اصفهان ببینی؛ مردمانی 
که از ســاعت ها قبل از این که آب به اصفهان برسد 
در کنار رود به چشم انتظاری می ایستادند تا نه تنها 
به نظاره گر حیاتی شهر باشند بلکه رگ حیاتی خود 
را ببینند، رگ حیاتی که کم کاری مسئوالن آن را از 
اصفهان بریده است و حاال مردم این شهر که زمانی 
به جریان این رودخانه در شهرشان می بالیدند باید 

در چند سال اخیر منتظر افزایش بارش ها بمانند تا با 
افزایش آب پشت سد، چند روزی آب در زاینده رود 

به حرکت در آید.
امســال نیز  از چند روز پیش قریب به 5 میلیون نفر 
ساکن مجموعه شهری اصفهان، در کنار کشاورزان 
شرق و غرب، اخبار بازگشایی زاینده رود  را دنبال می 
کنند، بازگشایی  که چند هفته پیش به دنبال سال 
بارشی خوب نویدش از سوی مسئوالن استان داده شد 
تا اینکه صبح دیروز اعام شد دریچه های سد زاینده 
رود نیمه شب هشتم دی ماه باز می شوند و خروش، 

48 ساعت بعد به اصفهان می رسد.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای 

اصفهان با اعام این خبر گفت : با توجه به جلســه 
ای کــه  با حضــور کمیتــه ۱5 نفره کشــاورزان و 
جهادکشاورزی برگزار شــد، مقرر شد بامداد هشتم 
بهمن ماه خروجی سد زاینده رود برای کشت پاییزه 

کشاورزان اصفهان افزایش یابد.
به گفته حسن ساسانی، حجم خروجی آب از سد برای 
کشت پاییزه کشاورزان شرق و غرب اصفهان به مدت 

حداکثر ۲۰ روز در زاینده رود جریان خواهد داشت.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای 
اصفهان با اشاره به حجم کنونی سد زاینده رود، گفت: 
در حال حاضر ذخیره ســد زاینده رود ۱۹۰ میلیون 
مترمکعب است که ورودی ســد ۲5 و خروجی 8.5 

مترمکعب برثانیه است.
با رسیدن آب به رودخانه، هرچند مدت کوتاهی آب در 
رود جریان می یابد؛ اما همین چند روز هم با بازگشت 
زندگی به پل های معــروف اصفهان، فضای زندگی 
شــهروندان تغییر می یابد، باید اصفهانی باشید تا 
بفهمید رسیدن آب به زاینده رود چه معنا و مفهومی 

دارد و چقدر رنگ زندگی را تغییر می دهد.
نکته تلخ ماجرا به جایی بر می گردد که بررسی آمار 
مرکز هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری حاکی 
از افزایش ۷۰۰ درصــدی بارندگی ها طی چهار ماه 
نخســت ســال زراعی در منطقه کوهرنگ است. بر 
اساس این آمار تا پایان دی ماه سال جاری حدود ۹۷5 
میلی متر بارندگی در این منطقه به ثبت رسیده که 
آورد آن حدود 8۰۰ میلیون متر مکعب آب می شود؛ 
اما ســهم زاینده رود از این میزان آب به علت وجود 
ســازه های آبخیزداری در باالدست و بارگذاری های 
غیر اصولی ناچیز است. به گفته کارشناسان، در پی 
بارش های اخیر، ذخیره آب ســد زاینده رود از ۱5۰ 
میلیون متر مکعب به ۱85 میلیون متر مکعب افزایش 
یافت و این در حالی است که اگر موانع و آب بندهای 
بی شمار بر ســر راه روان آب های منتهی به رودخانه 
زاینده رود وجود نداشت، حجم ذخیره سد به بیش از 

یک هزار میلیون مترمکعب می رسید.
از بس که در این باره گفته ایم و نوشته ایم باید بگوییم 
ای کاش مسئوالن با توجه به این آمارها کاری کنند 
که مشکات زاینده رود برطرف شود و این رود واقعا 
 زنده شــود تا سرنوشت شــهر و مردمش هم تغییر

 یابد.

 بازگشت زندگی به  زاینده رود

یک کارشناس برنامه ریزی شهری اظهار کرد: رویکرد شهر دوستدار 
کودک، شهر را به سمتی ســوق می دهد که در آن کودکان نقش 
موثری داشته و نظرات آنان در تصمیمات شــهری ابراز می شود و 
خانواده ها و اجتماع نیز موظفند کودکان را در مسائل مهم و تصمیم 
گیری ها دخیل کنند.  صادق صید بیگی افزود: در واقع شهر دوستدار 
کودک شهری است که کودکان در آن احساس امنیت و آرامش می 

کنند و قادر به جســت وجو، بررســی و یادگیری در مورد فضاهای 
های پیرامون خود هســتند و در نهایت یک شهر دوستدار کودک، 
شهر دوستدار مردم نیز است. این کارشــناس برنامه ریزی شهری 
ادامه داد: برنامه ریزی شهری به معنای واقعی زمانی به اهداف شهر 
مطلوب دست می یابد که بتواند خواســته ها و نیازهای شهروندان 
را با توجه به اقتضای ســنی آن ها مورد توجه قرار دهد.صیدبیگی 

تصریح کرد: کودکان نیز به عنوان یکی از اقشار آسیب پذیر جامعه 
در برنامه ریزی شهری باید به صورت جدی تر دخیل شوند، زیرا شهر 
مورد عاقه کودکان، شهر مورد عاقه مردم نیز هست، به طوری که 
تمامی شــهروندان از پیر و جوان به شــرکت در خدمات و طراحی 
شهری تشویق می شوند؛ بنابراین در راستای دست یابی به شهرهای 

دوستدار کودک ابتدا باید به تعریف کودک پرداخته شود.

یک کارشناس برنامه ریزی شهری: 
کودکان را در تصمیم گیرهای شهری دخیل کنید

 معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان از رهاسازی آب از سد زاینده رود در بامداد هشتم بهمن ماه خبر داد؛ 

مرحله نهایی رزمایش اقتدار۹۷ نیروی زمینی ارتش با حضور امیر سرلشکر 
عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسامی ایران در منطقه 
عمومی نصرآباد اصفهان برگزار شــد. تیپ 55  هوابرد و تیپ ۲5 واکنش 
ســریع از روز اول رزمایش، با هلی برن بالگردهای هوانیروز، وارد منطقه 
رزمایش شدند و پس از شناسایی نسبت به پاک ســازی و انهدام عناصر 
و تجهیزات و اســتحکامات دشــمن پرداختند.یگان های نیروی زمینی 
ارتش در کمترین زمان ممکن از ۷ استان کشور  در منطقه نصرآباد حاضر 
شــدند و در روز اول و مرحله نخست عقبه دشمن توسط تیپ 55 هوابرد 
و تیپ ۲5 واکنش سریع،  مورد تهاجم قرار گرفت و با طرح ریزی از پیش 

تعیین شده تمامی نقاط فرار احتمالی دشمن مسدود شد. در این مرحله 
چتربازان تیپ 55 هوابرد با تجهیزات کامل و در کمترین ساعت ممکن 
پس از بارگیری وارد منطقه رزمایش شدند که رکورد جدیدی را برای خود 
ثبت کردند؛ همچنین هوانیروز ارتش با 6۰ فروند انواع بالگردها با حضور در 
منطقه رزمایش از تمامی یگان های حاضر پشتیبانی هوایی کردند.در روز 
دوم و پایانی رزمایش، یگان های زرهی، توپخانه، پیاده مکانیزه، هوانیروز و 
پهپاد حضور داشتند که در سه چینش و مرحله، حرکت خود را آغاز کردند؛ 
توپخانه، از یک مسیر با قدرت آتش سنگین خود به مواضع دشمن شلیک 
می کند و تانک ها و نفربرها به سمت دشمن حرکت می کنند و دشمن را در 

الک دفاعی خود فرو می برند، به نحوی که دشمن راهی برای فرار نخواهد 
داشت.روز دوم و مرحله نهایی رزمایش هوانیروز با حضور خود قدرت هوایی 
خود را به نمایش گذاشت؛ تانک ها و نفربرها و توپخانه ها با شلیک های خود 
به سمت مواضع دشــمن تمامی تجهیزات و استحکامات آن ها را منهدم 
کردند.قدرت، توان تحرک، ضربت و آتش ســنگین یگان های توپخانه و 
زرهی از ویژگی های مهم این مرحله از رزمایش بود؛ از دیگر یگان های حاضر 
در منطقه رزمایش پهپادهای نیروی زمینی هستند که با به پرواز در آمدن 
در آسمان منطقه رزمایش عملیات شناسایی و عکس برداری آناین  انجام 

و بافاصله به کنترل فرماندهی ارسال شد.

مدیرعامــل ســازمان مدیریــت و نظــارت بر 
تاکســیرانی شــهرداری اصفهان گفت:بســته 
حمایتی به سال ۹8 تســری پیدا خواهد کرد و 

در مرحله بعــدی معافیت هایی در 
پرداخت هزینه های مرتبط با صدور 
کارت شــهری و پروانه بهره برداری 
به صــورت کامــا رایگان شــامل 
حال رانندگان خواهد شــد. هادی 
منوچهری،  اظهارکــرد: با توجه به 
اینکه نــاوگان تاکســیرانی عظیم 
اســت و نمی توانیم ظرف چند روز 
بســته حمایتی را بین تاکســی ها 

توزیع کنیم، از اوایــل بهمن ماه توزیع به صورت 
گروه بندی بر اساس پاک خودرو با ارسال پیامک 
به رانندگان در حال انجام اســت؛ اطاع رسانی 
دســته بندی ها از طریق کانال هــای ارتباطی 
مثل تاکســی خبر و خبرگزاری ها انجام خواهد 
شــد.مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر 
تاکسیرانی شهرداری اصفهان هدف از اجرای این 
طرح حمایتی را کمک به بیش از ۷5۰۰ راننده 
تاکسی استفاده کننده از سامانه هوشمند دانست 
و تصریح کرد: در مرحله نخســت، ۹۰ درصد از 
رانندگان پاک قرمز یا همان تاکســی های زرد 
این بسته حمایتی را دریافت خواهند کرد و بیش 
از ۱4 هزار حلقه الستیک و فیلتر هوا به صورت 
رایگان در اختیار آنها قرار می گیرد.وی ادامه داد: 
بسته حمایتی به سال ۹8 تسری پیدا خواهد کرد و 

در فاز بعدی معافیت هایی در پرداخت هزینه های 
مرتبط با صدور کارت شهری و پروانه بهره برداری 
به صورت کاما رایگان شــامل حــال رانندگان 

خواهد شد.منوچهری اظهار امیدواری کرد: این 
بسته حمایتی منجر به ایجاد انگیزه در رانندگان 
تاکسی برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان و در 
مباحث ایمنی خودرو، نظافت و بهداشت خودرو 
شود تا برای شهرداری و شورای شهر نیز انگیزه 
برای ادامه بسته حمایتی وجود داشته باشد.وی 
خاطرنشــان کرد: برای اینترنتی کردن خدمات 
تاکسیرانی شــیوه نامه ای در سازمان تاکسیرانی 
تدوین شــده که این شــیوه نامه به راه اندازی و 
فعالیت تاکســی های اینترنتی که جامعه هدف 
تاکســی های پاک قرمز یعنی خودروهای زرد 
اســت، منجر خواهد شد؛ شــیوه نامه اینترنتی 
کردن خدمات تاکسیرانی در کمیسیون حمل و 
نقل شورای شهر مصوب شده، اما درگیر مسائل 

قانونی شده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری:

بسته حمایتی به سال ۹۸ تسری پیدا خواهد کرد
نخستین نشست کمیته گردشگری کمیسیون 
اجتماعــی و فرهنگــی مجمــع شــهرداران 
کان شــهرهای ایران روز گذشــته در ســالن 

کنفرانس کتابخانه مرکزی اصفهان برگزار شد. 
در این نشســت نصیر ملت، رییس کمیسیون 
اقتصادی و گردشگری شــورای شهر اصفهان 
اظهار کرد: جنس دغدغه ما با مســئولینی که 
به نوعــی متولیان اصلی گردشــگری و میراث 
فرهنگی کشور هســتند، متفاوت است.وی با 
بیان اینکه دغدغه ما شــهروندان اســت، ادامه 
داد: چیزی که شهرداری ها امروزه به آن توجه 
می کنند حفظ شــهر اســت؛ اما حفظ شهر به 
چه قیمت؟ نتیجه این نگاه موجب شــده که در 
عمده ابعاد مدیریت شهری با بحران هایی مواجه 
شــویم و در آینده مدیریت شهری با مشکاتی 
مانند زیست پذیر نبودن شهرها روبه رو خواهند 
شد.وی با اشاره به شناخت ظرفیت های کشور 
برای پیشبرد اهداف گردشــگری تصریح کرد: 

اگر کمی مدیریت صحیح بر ظرفیت های فراوان 
کشور اعمال شود، گردشــگری کشور توسعه 
می یابد. پتانسیل موجود در کشور امکان توسعه 
گونه های مختلف گردشــگری را 
دارد؛ استفاده از ظرفیت های کشور 
نیازمند اســتفاده درست از نیروی 
متخصص اســت، امکانــی که در 
دست مدیریت شهری است محدود 
است؛ اما نمی توان شانه خالی کرد 
چرا که به اعتقــاد من متولی اصلی 
زیرساخت های گردشگری در کشور 
شهرداری ها هستند.ملت ادامه داد: 
یک یازدهم مشاغل و ۹ درصد تولید ناخالص دنیا 
متاثر از صنعت گردشگری است، این صنعت جزو 
بزرگ ترین صنعت های دنیاست. اگر نگاه ایران 
به گردشگری باشــد دیگر نیازی به درآمدهای 
ناپایداری چون نفت ندارد. متاســفانه این نگاه 
در کشور وجود ندارد و هنوز یک پنجره واحدی 
برای گردشگری کشور تعریف نشده است.رییس 
کمیســیون اقتصادی، حقوقی و گردشــگری 
شورای شــهر اصفهان اضافه کرد: متولی اصلی 
گردشــگری مشخص نیست؛ ســازمان میراث 
فرهنگی، استانداری ، اتاق  بازرگانی و شهرداری  
هر کدام ســاز خود را می زنند. مشکات امروز 
گردشگری کشــور در ۲۰ سال پیش هم وجود 
داشته و این نشــان دهنده این است که در این 

مدت هیچ پیشرفتی نداشته ایم.

عضو شورای شهر اصفهان:

متولی اصلی گردشگری در ایران مشخص نیست

ابالغ وقت رسیدگی و ضمائم
۱۱/۱۹ بدین وسیله به آقای کاظم علیمردانی 
رحمانی فرزند طهمراس فعا مجهول المکان 
اباغ می گردد که خواهان عبدالرضا پژوهان 
فرزند بهرام به نشــانی شــهرضا خ 45 متری 
مقابل ســرویس نــوروزی دادخواســتی به 
خواســته الزام به پرداخت دو فقره چک بانک 
ملی به مبلغ 3/۰۰۰/۰۰۰ ریال به این شــورا 
تسلیم که به کاســه ۱۰۹4/۹6 ثبت و وقت 
رســیدگی برای روز مورخ شــنبه ۹۷/۱۲/8 
ساعت 4/۱5 عصر تعیین گردیده اینک حسب 
درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 ق.آ.د.م 
مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا از تاریخ انتشار ظرف یک ماه 
با مراجعه به دبیرخانه شــورای حل اختاف 
شــعبه دوم حقوقی حاضر شــوید و اگر بعدا 
احتیاج به نشــر آگهی باشد یک نوبت منتشر 
خواهد شــد و مــدت آن ده روز خواهد بود. 
م الف:36۰883 شعبه دوم مجتمع شماره یک 
شورای حل اختاف شهرستان شهرضا )۱38 

کلمه، ۱ کادر(

با حضور فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی در اصفهان؛
مرحله نهایی رزمایش اقتدار ۹7 نیروی زمینی ارتش برگزار شد

 نرگس طلوعی 
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  پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله(:
  هر يك از شما بايد خود را براى همسرش 

آراسته کند، همچنان که همسرش خود را براى 
او می آرايد.
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یادداشت

واقعیت این اســت که تنبلی با اهمــال کاری متفاوت 
است؛ شــما شــاید اهمال کار باشــید، اما لزوما تنبل 
نیستید. لطفا این برچســب را به خودتان نزنید،تنبلی 
اساسا معنای منفی دارد و شبیه صفت تعریف می شود، 
اما اهمــال کاری یک رفتــار قابل اصالح اســت. وقتی 
ما به کســی می گوییم تنبل، انگار بــه او گفته ایم:» تو 
دیگر قابل تغییر کردن نیســتی.« پس نــه به خودتان 
بگویید تنبل و نه به فرد دیگری؛ چون ما آدم ها بیشــتر 
رفتارهایمان شبیه اهمال کاری است.ما در زمینه هایی 
به دالیل مختلفی اهمــال کاری می کنیم مثال حوصله 
نداریم یا فکر می کنیم آن کار سخت است و از آن فرار 
می کنیم، گاهی به نظرمان در آن کار شکست می خوریم 
و برخی از اوقات هــم »کامل گرا« هســتیم؛ آدم های 
کامل گرا به شرطی کاری را شروع می کنند که موفقیت 
شان تضمین شود و این باعث می شــود که یکسری از 
کار ها را انجام ندهند.گاهی در مســائلی اهمال کاری 
می کنیم که تاثیر فوری در زندگی مــان ندارد؛ اما این 

اهمال کاری در بلندمدت آسیب زاست.
آیا اهمــال کاری و تنبلی ژنتیکی اســت یا 

تلقینی؟
اگرچه برخی معتقدند که تنبلی ژنتیکی است؛ اما از نظر 
علمی برای هر رفتاری سه عامل وجود دارد: ۱- عوامل 
زمینه ســاز آن رفتــار ۲- عوامل آشکارســاز آن رفتار 

۳- استرس یا فشار های بیرونی.
ژن ها از عوامل زمینه ساز رفتار نیستند و حرف نهایی را 
در اهمال کاری ما نمی زنند؛ این انتخاب های ما هستند 
که مشــخص می کنند چه رفتاری داشــته باشــیم.بر 
اساس تئوری انتخاب افسرده ها، افسردگی را خودشان 
انتخاب می کنند، چون عقیده دارند باید بین افسردگی و 
مسئولیت یکی را انتخاب کنند، درواقع افسردگی برای 
آن ها یک نفع ثانویه دارد؛ این مسئله در اهمال کاری هم 
صادق اســت. گاهی اهمال کاری برای ما سودآور است 
و موجب کاهش موقتی اضطراب و اســترس در زندگی 
می شــود. گاهی اهمال کاری توجیهی برای شکســت 
اســت مثال من وقتی از داوطلبان کنکور سوال می کنم 
چرا درس نمی خوانی می گوینــد، اگر ما درس بخوانیم 
و در کنکور موفق نشویم سرخورده خواهیم شد و هیچ 
توجیهی برای عدم موفقیت مــان نداریم، اما اگر درس 
نخوانیم و قبول نشــویم می گوییــم درس نخواندیم و 

شکست خوردیم!
راهکار های کاهش و ترک اهمال کاری

به تعویق انداختن مداوم امور بعد از مدتی به یک روند 
ثابت در زندگی تبدیل می شود و اهمال کاری را تقویت 

می کند.
روش های زیر به شــما کمک می کند تا بــه مبارزه با 

اهمال کاری بپردازید:
۱-آســیب ها را مشــخص کنید:به این فکر کنید 
که وقتی شــما اهمــال کاری می کنیــد، در آینده چه 
آسیب هایی خواهید دید. مشــخص کردن آسیب ها و 

ضرر های احتمالی می تواند اهمال کاری را کمتر کند.
۲- تکلیف تان را با خودتان روشن کنید:هدف تان از 
زندگی را مشخص و اولویت بندی کنید و طبق اولویت ها 
دست به کار شوید. شاید مهم ترین هدف برای زندگی 
یک نفر قبول شدن در کنکور باشد و برای فرد دیگر الغر 

شدن برای حفظ سالمتی.
۳- عمل گرا باشــید:یکی از دالیل اهمال کاری این 
است که در کار ها به جای آنکه عمل گرا باشیم، بیشتر به 
برنامه ریزی توجه می کنیــم؛ درحالی که ما درنهایت با 
رفتارهایمان سنجیده می شویم نه بافکر های خوب مان. 
ممکن اســت ما ایده های خیلی خوبی داشــته باشیم، 
اما اگر به آن ها عمــل نکنیم درنهایــت گویا به چیزی 

نرسیده ایم.
۴- کامل گرایی را کنار بگذارید:دلیل اینکه به جای 
کمال گرایــی از واژه »کامل گرایی« اســتفاده می کنم 
این است که ســندروم پرفکشنیســم )کامل گرایی و 
کمال گرایی افراطی( در روان شناســی تعاریف مثبت 
و منفی دارد. جهــت مثبت، کمال گرایی اســت؛ این 
افراد به دنبال اهداف بزرگ هســتند. اما جهت منفی، 
کامل گرایی اســت، زیرا آن ها همیشــه به نقطه ۱۰۰ 
فکر می کنند و به همین دلیل هیچ گاه دســت به انجام 
کاری نمی زنند، اما الزم نیســت عالی باشید تا کاری را 
شروع کنید بلکه باید شــروع کنید تا عالی شوید؛ اگر 
کمال گرایی خــود را کنترل کنیــد مطمئنا در زندگی 
نتایــج خیلی خوبی خواهیــد گرفت.با ایــن راهکار ها 
به راحتــی می توانید از امروز و فردا کردن رها شــوید؛ 
 البته به شــرط آنکه صبور باشید و این روش ها را عملی

 کنید.

با این راهکارها  تنبلی را کنار بگذارید

علیرضا مطلبی

عکس روز

دوخط کتاب

زندگی رنگ می بازد، هیجان 
نیز می میرد. تا جایی که شما 
در زندانی که خودتان ساخته 
اید به دام می افتید و به جای 
اینکه زندگی کنید، همواره 
بــه بیــرون از آن چشــم مــی 

دوزید.

»مرد، پول و شکالت«
منا ون پراگ

روی رویاهایت تمرکز 
کن!

وقتی مردم از تمرکز کردن 
روی رویاهایشــان دست می 
کشــند، آنــان در راه پرپیــچ و 
خم ذهــن هایشــان گم می 
شــوند، با کمال تعجب در یک 
چرخه تکــراری ســرگردان 
مــی شــوند. بنابرایــن وقتی 

پلیس شهر ایلینویز آمریکا از مرگ و آسیب دیدن دو دختر نوجوان بر اثر حبس 
و گرفتار شدن زیر توده ای از برف خبر داد. گزارش ها حاکی از آن است که این 
دو دختر نوجوان در حوالی یک کلیسا مشغول ساخت تپه ای از برف بوده اند که 
بدون متوجه شدن کسی، به درون آن سقوط می کنند. طبق گفته های نزدیکان 
این دو دختر، بعد از یک ساعت از بی خبری شان آنها به دنبال شان می گردند که 
با صدای کمک خواستن یکی از دختران می توانند جا و مکان شان را پیدا کنند. 
طبق گزارش پلیس دختر ۱۲ ساله که دختر کشیش کلیسا بوده در اثر یخ زدگی 

و خفگی جان خود را از دست داد.

سردترین مرگ دنیا

ماندارین، زیباترین اردک جهان است که بومی چین و ژاپن محسوب می شود.
طول متوسط ماندارین 4۱ تا 49 سانتی متر و عرض آن 65 تا 75 سانتی متر 
است.ماندارین ها شبیه نژاد اردک های جنگلی هستند؛ اما با این تفاوت که 
تمایلی به زندگی روی درخت ندارند.جذابیت ماندارین به خاطر پرهای زینتی 
است که آنها را منبع الهام هنرمندان در هنر شرقی کرده است.ماندارین ها در 
سرزمین اصلی شان چین، نماد وفاداری هستند و در گذشته در روز عروسی 
یک جفت از آنها به عروس هدیه داده می شد.ضرب المثل چینی ها برای زوج 

خیلی عاشق این است: » دو تا ماندارین در آب بازی می کنند.«

زیباترین اردک جهان 

امروزه، بســیاری از هنرمندان معاصر به دنبال راه های جدیــدی برای بیان 
هنرشان به شیوه ای متفاوت به دیگران هستند. آن ها بوم های سنتی را رها کرده 
و به چیز های کوچک تر، اما غیرمنتظره روی آورده اند. یکی از این هنرمندان 
»ماری کنیون« از کالیفرنیاســت.او از صدف های واقعی استفاده و آن ها را به 
ظروف و جواهرات زینتی زیبا تبدیل می کند. آثارش بسیار با جزئیات و شبیه 
گنجینه های هنری قدیمی هستند که در کشتی های غرق شده پیدا می شوند. 

آثار»ماری کنیون« شبیه آثار هنری دوران ویکتوریایی است.

صدف های معمولی  که تبدیل به یک گنجینه شدند!

یخبندان شدید 
آبشار نیاگارا

بخش هایی از آبشــار 
نیاگارا به دنبال طوفان 
زمســتانی سفیدپوش 
شده است. این طوفان 
زمستانی حاال به سمت 
شمال شرقی این کشور 

در حرکت است.

»سامو بندری« گزینه نوروزی تلویزیون
 تصویربرداری سریال »سامو بندری« به کارگردانی ابراهیم فروزش و تهیه 
کنندگی علیرضا ســبط احمدی، در آبان ماه به پایان رسید و این سریال با 
انجام مراحل فنی میکس و صداگذاری به سیما فیلم تحویل داده شده است.

همچنین این سریال ۱۳ قسمتی یکی از گزینه های نوروزی تلویزیون برای 
این ایام است. تدوین این سریال توسط سعید یاسی پور در حال انجام است و 
مهدی فقیه، نقش پدر یک خبرنگار را در این سریال ایفا می کند.در خالصه 
داستان این سریال آمده است: »ناخدا صبور و خانواده اش در بندری کوچک 
در نزدیکی بوشهر زندگی می کنند. ناخدا از معتمدین   بندر است و اهالی بندر 
او و خانواده اش را به خوبی می شناسند. سامو تنها پسر و فرزند کوچک او است 
که ماجراجویی های زیادی می کند و ناخدا را به دردســر می اندازد. ناخدا با 
صبوری و به همراه خانواده اش سعی می کند مشکالت پیش آمده برای سامو 
را حل کند و آرامش را دوباره به خانواده بازگرداند، اما دوباره سامو ماجراجویی 
جدیدی می کند«.حسن پورشیرازی، مائده طهماسبی، مهدی فقیه و علی 
اوسیوند از جمله بازیگران این مجموعه و باقی بازیگران از هنرمندان بومی 

جنوب کشور هستند.

خبر آخر

همین االن دست هایمان را نگاه کنیم... چندین 
جای زخم، قدیمی است. مثال زخمی که به هنگام بریدن 
هندوانه درون یخچال که قصد دستبرد زدن به آن را 

داشتید، به قسمت پایینی هاللی ناخن مان وارد شده و آن هالل، حاال 
گوشه دار شده ،یا زخمی عمیق تر که به موجب تراشیدن مداد سیاه 
مان با چاقو ایجاد شــده... چون  ترس از این را داشتیم که پدرمان به 
توصیه مادر، به خاطر گم کردن مدادتراش در مدرسه، تنبیه مان کند... 
آن هم بعد از برگشتن از سرکار که  هیچ وقت حال و حوصله نداشت. اما 
زخمی عمیق تر... که به واسطه همبازی شدن با دوستان کمی بزرگ تر 
ایجاد شده و آن هم به خاطر مشتی که به شیشه زده ایم و هفت بخیه 

ای که خورده.
نگاه کنیم... نام این زخم ها االن خاطره است. نام شان شکست و غم و 

مرگ نیست، درد امروزمان چیست؟
کنکور، سربازی، امتحان فردا، پایان نامه... 

 همین ها فردا خاطره می شوند.
علیرضا عبدی

صرفه جویی در مصرف آب
یکی از سرویس های هر روزه در هتل، تعویض حوله ها  و ملحفه هاست که با 
اجرای برنامه اســتفاده مجدد از لوازم پارچه ای مصرف نشده و تمیز در اتاق 
ها، می توان از هدر رفت جلوگیری کرد. این برنامه در حال حاضر در بسیاری 
از هتل ها اجرا می شــود و موجب صرفه جویی در هزینه، مصرف آب و زمان 
خواهد شد. بسیاری از مشتریان، حوله خود را به جای اینکه برای تعویض در 
حمام بیندازند آن را آویزن می کنند. این عالمتی است از طرف میهمان مبنی 
بر عدم تعویض حوله  اســی. در هتل کارتی طراحی شد که به مهمان اطالع 
می دهد اگر نیاز به تعویض ملحفه دارند با گذاشتن این کارت روی تخت به 
پرسنل خانه داری اطالع رسانی کنند. این امر باعث جلوگیری از هدر رفت 

آب و مواد شوینده می شود.
از دیگر راه هــای جلوگیری از هدر رفــت آب می توان به نصب شــیرهای 
اتوماتیک در قســمت های عمومی هتل، نصب شــیرهای فشــار شکن در 
طبقات، نصب سر دوش ها و شــیر هایی که هوا داخل آب می کنند و آنرا با 

فشار بیشتر ولی حجم کمتر به بیرون می 
دهندو همین طور نصب ســیفون و فالش 
تانک هایی که آب کمتری مصرف می کنند 

در هتل نام برد.
خرید و نصب دو دستگاه ماشین ظرفشویی 
تمام اتوماتیک باعث جلوگیری از هدر رفت 
آب، مواد شوینده، همین طور وقت و نیروی 

انسانی  شده است.
یکی از مهم ترین اقدامات هتل در جلوگیری 
از هدر رفــت آب اســتفاده از چیلر هوای 
خنک است. در این سیســتم با حذف برج 
خنک کننده و ایجاد یک ســیکل بســته، 
بدون اتالف یک قطره آب سیســتم خنک 

کننده فعال اســت.صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهــش مصرف انرژی 
هزینه های شــما را کاهش می دهد. راه های مختلفی برای صرفه جویی در 

مصرف انرژی در هتل اعمال شد نظیر:

صرف جویی در مصرف برق
اســتفاده  از المپ های LED برای کاهش مصرف بــرق. LED ها 5 تا ۲۰ 
برابر بیشتر عمر می کنند، امن تر هســتند و مصرف کمتری دارند. استفاده 
از سنســور حرکتی و تایمر در بخش هایی که مکررا مورد استفاده قرار می 
گیرند مانند راهروی طبقات و پارکینگ، استفاده از سنسور سنجش نور برای 
روشنایی های خارجی، سیستم کارتخوان برای اتاق ها، تلویزیون، تهویه هوا و 
وسایل سرمایش و گرمایشی را در زمان عدم حضور میهمان در اتاق خاموش 
می کند. استفاده از نور آفتاب برای روشنایی دفاتر اداری، البی، کافی شاپ 
و رستوران در طول روز از طریق پنجره و نورگیر در سقف.تعویض تجهیزات 
برقی قدیمی با مدل هایی جدیدی که در مصرف انرژی صرفه جویی می کنند.
ترموستات در اتاق ها ،کنترل روشن بودن سیستم تهویه،عایق بندی لوله ها.

صرف جویی در مصرف سوخت
به منظــور جلوگیری از هدر رفت ســوخت در هتل کلیــه اتاق ها مجهز به 

ترموستات شــده اند و پنجره های اتاق ها با پنجره های دوجداره جایگزین 
شده اند. استفاده از مشــعل های مدوالر در بخش گرمایش هتل مصرف گاز 
را به شدت کاهش داده است. این مشــعل ها با تنظیم اتوماتیک مقدار گاز و 
هوای مورد نیاز از اتالف گاز جلوگیری می کند. عایق بندی کلیه دیوارها در 
طرح بازسازی هتل و استفاده از درب های اتوماتیک به همراه سیستم دیوار 
هایی برای جلوگیری از ورود و خروج هوا و همچنین تعویض کلیه تابلوهای 
برق هتل با تابلوهای جدید و مجهز به سیستم خازن در مدار. یکی از بهترین 
روش ها برای نظارت بر نرخ اســتفاده از انرژی و آب، ثبت و اطالع رسانی آن 
در زمان های متناوب است. هنگامی که با تغییرات این نرخ مواجه می شوید، 

تجهیزات را باید تعمیر یا تعویض کرد.
نصب ترموســتات در اتاق ها برای کنترل دمای اتاق، ســاخت و تجهیز سه 
سردخانه و دو انبار در هتل و خرید به صورت انبوه )عمده( به صورت ماهیانه 

موجب صرفه جویی در حمل و نقل و بسته بندی  شده است.

صرفه جویی در مصرف کاغذ و پالستیک
هتل ها یکــی از پر مصرف تریــن گروه ها در 
مصرف پالستیک و کاغذ هستند. با وجود کلیه 
پیشرفت ها هنوز استفاده از کاغذ ادامه دارد و 
برای جلوگیری از این هدر رفت ســه راه حل 

وجود دارد:
۱.کاهش مصرف
۲.مصرف مجدد

۳.بازیافت
برای جلوگیری از این هدر رفت کاغذ اقدامات 
متعددی در هتل انجام شــد کــه می توان به 
مواردی از قبیل خرید و راه اندازی سیســتم 
انبارداری نام برد. در سیستم سنتی همه روزه 
موارد درخواستی قسمتهای مختلف در سه نســخه کاغذی نوشته و پس از 
از انجام مراحل اداری تحویل انبار می شــد. در سیستم جدید انبار داری در 
خواست ها به وسیله کامپیوتر برای مدیریت ارسال شد و هیچ کاغذی استفاده 
نمی شود. پس از بهره برداری از این سیستم و کارایی خوب آن سیستم سنتی 
پارکینگ نیز با خرید نرم افزار پارکینگ به روز رسانی و مصرف کاغذ در این 
قسمت به شدت کاهش یافت.یکی دیگر از راه ها جلوگیری از هدر رفت کاغذ 
و مصرف مجدد کاغذ اســت. به این منظور در کنار پرینترها  و دستگاه کپی 
هتل، جعبه های مخصوص برای کاغذهای یکرو سفید قرار داده شده است و 

در موارد مکاتبات داخلی از این کاغذها استفاده می شود.

گام آخر فرهنگ سازی
یکی از مهم ترین مسائل در بحث هتل سبز و جلوگیری از هدر رفت فرهنگ 
سازی است. دعوت از میهمانان به اســتفاده از وسایل نقلیه سبز یکی از این 
طرح هاست. در این طرح مدیریت درخواستی برای قراردادن کیوسک کرایه 
دوچرخه در مقابل هتل به شــهرداری داده است تا با تشــویق میهمانان به 
اســتفاده از دوچرخه و اقدام جهت تهیه نقشــه های پیاده روی و اطالعات 
وسایل نقلیه عمومی مانند مترو و اتوبوس بتوانیم سهمی اندک در کم کردن 

آلودگی هوا داشته باشیم. 

 راهکارهایی برای کاهش
هتل سبز آسیب های زیست محیطی هتل ها
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