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  ایجاد موج احیای بناهای تاریخی در اصفهان  
  با مشارکت بخش خصوصی صورت می گیرد ؛ 

گزارش  منتشرشده از سوی وزارت اقتصاد نشان می دهد اصفهان رتبه دوم عدم احساس 
امنیت در کشور را دارد؛

شب های ناآرام شهر
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اعزام ۳۰ هزار دانشجوی 
اصفهانی به مناطق عملیاتی 

جنوب

رییس بسیج دانشجویی استان مطرح کرد:

5

دیدار معوقه هفته هفدهم لیگ برتر؛

  تقابل چهره ها
 در جدال سبز- آبی

برگزاری نخستین رویداد 
»استارت آپ کارآفرینی 

اجتماعی« کشوردردانشگاه 
اصفهان

7
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  رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:

 برای تامین مواد اولیه ذوب آهن 
به زودی تصمیم می گیریم

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: مشکل اصلی شرکت 
ذوب آهن مربوط به تامین مواد اولیه به ویژه سنگ آهن است که منجر به خالی 
ماندن نیمی از ظرفیت تولیدی این شرکت شده و تولید اقتصادی این شرکت را متاثر کرده است. 
محمدرضا پورابراهیمی، در بازدید از خط تولید ریــل و تیرآهن بال پهن این کارخانه، حمایت از 

واحدهای تولیدی کشور در شرایط کنونی را بیش از هر زمان...
صفحه   3

باال بردن اعتماد به نفس؛
امروز به قابلیت های خودمون 
بیشتر بها بدیم و سعی کنیم اعتماد 

به نفس مون را باال ببریم تا 
بتونیم در انجام اکرهای بزرگ 

موفق تر ظاهر بشیم. 

گالری هونره
به یاد منیر/ مدیا: نقاشی
26 بهمن الی 23 اسفند

نمایش غرب غم زده  
کارگردان: محمدحسین اقارب پرست

24 بهمن الی 9 اسفند
تاالر آوینی دانشگاه اصفهان
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بودجه پس از حرف و حدیث های بســیار و 
اصالحات مکرر حاال در ایستگاه نیمه نهایی 
خود در مجلس در حال چکش کاری اســت. 
اعتراضات شدید به بودجه پیشنهادی طی 
هفته های اخیر با تالش های دولت و رییس 
مجلس برای مهار آن مواجه بود در حالی که 
اعتراضات نسبت به کم شدن سهم اعتبارات 
واریزی به صندوق توســعه ملی با واکنش 
الریجانی و اتمام حجت وی در مورد دستور 
صریح رهبری در این مورد مواجه شد؛ اما به 
نظر می رسد چکش کاری های مجلسی ها به 

زودی به پایان نرسد.
روز گذشته سخنگوی هیئت رییسه مجلس درمورد 
تغییرات احتماللی اعمال شده روی بودجه گفت: 
6 هزار پیشنهاد بودجه ای از سوی نمایندگان ارائه 
شده که با این روند، بررسی بودجه در مجلس یک 
ماه به طول می انجامد. بهروز نعمتی اظهار داشت: 
طی سال های گذشته بررســی بودجه حدودا سه 
هفته طول می کشید؛ اما با وجود این پیشنهادات 
و روند فعلی، بررســی بودجه بیــش از یک ماه به 
طول می انجامد. ســخنگوی هیئت رییسه مجلس 
تصریح کرد: امروز بعضی از نمایندگان پیشــنهاد 
کردند که تعداد شیفت های بررسی بودجه را به سه 
شیفت افزایش دهیم که نمایندگان در رای گیری 
اســتمزاجی با آن موافقت کردند و بر این اســاس 
شیفت سوم بعد از نماز مغرب و عشاء تا ساعت ۲۰ و 

۳۰ دقیقه ادامه خواهد داشت.
 این پر کاری نمایندگان شائبه ها در مورد احتمال 
تصویب نشدن کامل بودجه را قوت بخشیده است. 

هر چند سخنگوی هیئت 
رییســه مجلس در پاسخ 
به سوالی درباره احتمال 
بررسی و تصویب بودجه 
یــک دوازدهــم گفــت: 
بعید اســت چنین اتفاقی 
رخ دهد؛ امــا اگر مجلس 

بخواهد تغییــرات گســترده ای در بودجه اعمال 
کند بدون شــک زمان را برای تصویــب کامل آن 
از دســت خواهد داد. پیــش از این نیــز برخی از 
نمایندگان از احتمال رد کلیــات بودجه در صحن 

علنی مجلــس خبر داده 
بودند.  به نظر نمی رســد 
که نمایندگان به راحتی 
از جزییــات عبــور کنند 
بــه خصوص آنکه ســهم 
اعتبارات عمرانی در این 
بودجه کاهش شــدیدی 
داشته است و این مسئله 
نمایندگان شهرســتان های کوچک را نســبت به 
 سهم بودجه ای حوزه های انتخاباتی خود حساس

 کرده است.

 یکی دیگر از ایراداتی که به الیحه بودجه امســال 
وارد شده ، تعداد باالی احکام بودجه ای است که چه 
دولت و چه محلس برای تصحیح بندهای بودجه ای 
آن را تصویب می کنند؛ اما در عمل با آیین نامه های 
متعدد راه بر اجرایی شدن این قوانین بسته می شود. 
عالوه بر این باال بودن وابستگی بودجه به فروش نفت 
نگرانی هایی را در پی داشــته است که نمایندگان 
تالش هایی را در جهت اصالح آن آغاز کرده اند، هر 
چند با توجه به محدودیت منابع به دلیل تحریم ها 
عمال قدرت مانور چندانی برای بستن بودجه وجود 

نخواهد داشت.

»پمپئو« مردم نیکاراگوئه و کوبا 
را به شورش فراخواند

مایک پمپئو، طی اظهاراتی مداخله جویانه عنوان 
کرد، آمریکا آماده اســت تا نه فقط از ونزوئالیی ها 
بلکه از شهروندان کوبا و نیکاراگوئه نیز در جنبشی به 
سمت دستیابی به یک وضعیت سیاسی بهتر حمایت 
کند. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین مدعی شد: 
دولت ترامپ با دولت های قبلی آمریکا مثل دولت 
باراک اوباما تفاوت دارد چرا که دولت ترامپ خطرات 
واقعی برای مردم را شناسایی می کند و اقداماتی را 
برای اتخاذ نتایج خوب نه فقــط برای مردم ونزوئال 
بلکه برای مــردم کوبا و نیکاراگوئــه اتخاذ خواهد 
کرد. وزیر امــور خارجه آمریــکا در ادامه اظهارات 
مداخله جویانه اش گفت: مردم کشورهای مذکور در 
آمریکای التین باید یک جنبش به سمت تغییرات 
سیاسی را خودشان رهبری کنند و واشنگتن برای 

حمایت از آنها آماده است.

 در سودان دولت انتقالی 
تشکیل می شود

با تشدید اعتراضات در ســودان، رییس جمهور 
این کشــور قصد دارد با اعالم حالت فوق العاده، 
دولت انتقالی تشکیل دهد. منابع خبر دادند که 
البشیر می خواهد از ریاست حزب حاکم »المؤتمر 
الوطنی« کناره گیری کرده و قصــد ندارد برای 
انتخابات ریاســت جمهوری نامزد شود. به گفته 
این منابع، تصمیم البشــیر بــرای اعالم حالت 
فوق العاده با هدف مبارزه با فساد و فراهم کردن 

شرایط پیش از انتخابات است.

 سفر» بولتون« به کره جنوبی
 لغو شد

جان بولتون ســفر خود به کــره جنوبی را برای 
تمرکز بیشــتر بر موضوع ونزوئال لغو کرد.گرت 
مارکز، سخنگوی جان بولتون مشاور امنیت ملی 
آمریکا اعالم کرد که وی سفرش به کره جنوبی را 
در آستانه دومین اجالس مذاکرات میان رهبران 
کره شــمالی و آمریکا لغو کرد. قرار است دومین 
اجالس میان دونالد ترامپ و کیم جونگ اون در 
هانوی پایتخت ویتنام در چند روز آینده برگزار 
شــود. قرار بود وی برای گفت وگو درباره برنامه 
هسته ای کره شمالی با مقامات کره جنوبی پیش 

از اجالس هانوی دیدار و گفت وگو کند.
  

 ورود نظامیان قطر 
به خاک عربستان

وزارت دفاع قطر اعالم کــرد، نیروهای نظامی این 
کشور برای حضور در رزمایش »سپر جزیره ۱۰« وارد 
پایگاه هوایی »ملک عبدالعزیز« در منطقه الشرقیه 
عربستان شدند.در بیانیه وزارت دفاع قطر آمده است، 
هدف از این رزمایش، افزایــش هماهنگی ها میان 
نیروهای کشورهای عضو شــورای همکاری خلیج 
فارس و برنامه  ریزی  برای اســتراتژی های نظامی 
اســت. »خمیس محمد دبالن« فرمانده نیروهای 
شــرکت کننده در این رزمایش  گفت: این تمرین 
نظامی رشته روابط میان کشورهای شورای همکاری 
خلیج ]فارس[ را تقویت کرده و موجب همکاری و 
هماهنگی در زمینه نظامی برای مقابله با تهدیدات 
مختلف می شود.حضور قطر در این رزمایش مشترک 
در حالی است که دولت های ســعودی و امارات و 
بحرین به همراه مصر از ژوئن ۲۰۱۷ این کشور را 

در محاصره اقتصادی قرار داده اند.

آیا بودجه در زمان قانونی مصوب می شود؟
۷ شرط عمومی برای ثبت نام 

در انتخابات تعیین شد 
 سخنگوی وزارت کشور، با اشــاره به جزییات 
الیحه جامع انتخابات اظهار کرد: در این الیحه 
برای ثبت نام داوطلبان در انتخابات ریاســت 
جمهوری، مجلس شورای اسالمی و شوراهای 
اسالمی شهر و روستا در مواد 55 تا 58 شرایط 
عمومی و اختصاصی تعریف شــده که هر یک 
از داوطلبان باید از آنها برخوردار باشــند. سید 
سلمان سامانی ادامه داد: تابعیت ایرانی، تدین به 
دین اسالم و عمل به احکام در حد انجام واجبات 
و عدم اصرار بر محرمات بر اساس خوداظهاری 
فردی، وفــاداری به نظام جمهوری اســالمی 
ایران و پذیــرش و تبعیت از قانون اساســی بر 
اســاس خوداظهاری فردی، عدم محجوریت 
و داشتن سالمت جســمی در حد برخورداری 
از شــنوایی و بویایی در انتخابات ها و بینایی در 
انتخابات ریاست جمهوری، داشتن کارت پایان 
خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت دائمی 
برای آقایان، نداشــتن اعتیاد به مواد مخدر و 
روانگردان و ســابقه محکومیت موثر کیفری 
و نداشتن تابعیت اکتســابی ایرانی یا خارجی 
شــروط هفتگانه عمومی داوطلبان در هر سه 

انتخابات است.

جوسازی جدید اسراییل 
علیه ایران

تلویزیون اسراییل گزارش داد، هفته گذشته 
رییس MI6 برای مذاکره ای سری با همتایان 
اسراییلی خود در رابطه با نگرانی ها پیرامون 
تصمیم ایران برای نقض توافقنامه هسته ای 
۲۰۱5 و تالش برای رســیدن به سالح های 
هســته ای وارد اسراییل شــده است.کانال 
۱۳ اسراییل اعالم کرده، الکس یانگر، رییس 
MI6، روز دوشــنبه به اســراییل آمده و با 
مسئول سازمان اطالعات اسراییلی موساد، 
یوســي کوهن و دیگر مســئوالن اطالعات 
اسراییل دیدار کرده اســت.ارزیابی اسراییل 
این اســت که ایران تحت مقــررات معاهده 
۲۰۱5 و در حال »آماده ســازی« و »مقدمه 
چینی« برای خروج از برجام است، ولی هنوز 
تصمیمی بــرای خروج از ایــن توافق اتخاذ 
نکرده اســت. این گزارش با اشــاره به منابع 
اطالعاتی غربی گفته: این موضوع همچنین 
توسط شرکت کنندگان در کنفرانس امنیتی 
بین المللی مونیخ در هفته گذشته مورد بحث 
قرار گرفته اســت.این گزارش مدعی شده، 
ایران به تازگی تولید سانتریفیوژهای خود را 
از ســر گرفته و به منظور تجدید غنی سازی 

اورانیوم طبق مقررات برجام آماده می شود.

هشدار کمالوندی نسبت 
به بالتکلیفی تامین بودجه 

نیروگاه بوشهر
سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: کمتر از 
یک هفته دیگر نیروگاه بوشهر برای تعویض 
سوخت و تعمیرات برنامه ریزی شده از مدار 
خارج می شــود در حالی که هنوز مطالبات 
پیمانــکار برای تعمیرات ســال قبل به طور 
کامل پرداخت نشده اســت و با رقم بودجه 
ارائه شده فعلی، تکلیف این نیروگاه برای سال 
آینده هم مشخص نیست. بهروز کمالوندی 
اظهار کرد: در سال های گذشته که نیروگاه 
به بهره برداری رســیده اســت هر ساله باید 
یک سوم ســوخت نیروگاه با سوخت جدید 
جایگزین شود که بخش عمده این بودجه هر 
ساله تا کنون توسط شــرکت تولید و توسعه 
مادر تخصصــی انرژی اتمــی و بخش کمی 
هم توســط دولت تامین می شد؛ اما با توجه 
به گران شــدن ارز در کشورمان، این نگرانی 
جدی به وجود آمده است که با توجه به تامین 
نشدن ما به ازای این بودجه از سوی دولت در 
بوجه سال 98 عمال نیروگاه با تهدید خاموشی 

رو به رو شود.

 
سردار احمد وحیدی

عضو مجمع تشخیص:

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بنا بر تجربه 
مکرر تاریخی در شــرایط تحریم، پذیرش معاهداتی 
همانند کنوانسیون های مربوط به FATF به تکمیل 
زنجیره محاصره کشور کمک می کند. سیدمصطفی 
میرســلیم ادامه داد: اعضای FATF متوجه شده اند 
که ایران در مقابل تهدید و تطمیع تسلیم نمی شود 
و ترفندهایی که در قالب معاهــدات بین المللی می 
خواهند بر او تحمیل کنند، او را به تسلیم نمی کشاند، 
بنابراین باید راهی را انتخاب کنند که استقالل سیاسی 
ایران را مخدوش نکند و عزت او را زیر سوال نبرد. وی 
با تاکید بر اینکه الحاق به کنوانســیون های مرتبط با 
FATF خطر بستن دست دولت را در مقابله و دور زدن 
تحریم های آمریکا دارد، خاطرنشــان کرد: این خطر 
قطعی است زیرا ما ننشسته ایم تا آمریکا به خیال باطل 
خودش بیاید با اعمال تحریم های مستقیم یا ثانوی یا با 
فتنه گری در جهان برای منزوی نشان دادن ما به بهانه 
نپیوســتن به معاهداتی که نتیجه پذیرش آنها قطعا 
افزایش محدودیت عمل برای ما محسوب می شود، 

گام های موفقی بردارد.

کنوانسیون های FATF تکمیل 
زنجیره محاصره کشور است

عضو مجمع تشخیص:

کافه سیاست

عکس  روز 

امام جمعه بیله سوار، با دعوت 
از سخنران خانم ، به وعده اش 
مبنی بر »سخنرانی بانوان در 
تریبون نماز جمعه« عمل کرد.

آمریکا به شدت عالقه مند مذاکره با ایران است

پیشنهاد سردبیر:

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از افزایش 
اشکاالت مجمع تشــخیص به الیحه پیوستن 
ایران به کنوانســیون پالرمو خبر داد. ســردار 
احمد وحیدی با اشــاره به روند بررسی الیحه 
الحاق ایران به کنوانســیون مبــارزه با جرایم 
سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو در مجمع 
تشــخیص گفت: قطعا  این کنوانسیون دارای 
ابهامات و اشکاالت زیادی اســت ولی از آنجا 
که برخی از اعضای مجمــع فرصت اظهارنظر 
درباره آن را به دست نیاوردند، قرار شد تا  پس از 
شنیده شدن نظرات این دوستان، تصمیم نهایی 
درباره تصویب یا عدم تصویب پالرمو در مجمع 
تشخیص اتخاذ شود. وی افزود: از همان ابتدای 
بررسی پالرمو، ابهامات زیادی به این الیحه وارد 
می شد و به همین ترتیب هرچه روند بررسی آن 
در مجمع  پیش رفت، اشکاالتی که به مفاد 

این الیحه  گرفته می شد، افزایش پیدا کرد.

 »پالرمو« ابهامات زیادی 
دارد

دریادار خانزادی
فرمانده نیروی دریایی ارتش: 

جانشــین فرمانده نیروی قدس ســپاه پاسداران 
انقالب اسالمی گفت: نظام اســالمی امروز دراوج 
عزت و اقتدار و آمریکا درخواری و ذلت قرار دارد، به 
گونه ای که اگر یکی از شخصیت های کشور اعالم 
کند قصد دیدار با رییس جمهوری آمریکا را داریم، 
ترامپ ســریعا قبول می کند که این نشــانه عزت 
ماست. ســردار اســماعیل قاآنی خاطرنشان کرد: 
مســئوالن کشــور در صورتی که پای میز مذاکره 
مطابق سبک و سیاق شــهدا تکلیف مدارانه عمل 
کنند، به طور حتم موفق خواهند شــد. وی یادآور 
شد: روزی که نخســتین کشتی حامل کمک های 
بشر دوستانه ایران عازم یمن شد، همه در دنیا بسیج 
شدند و سایه به سایه کشتی ما آمدند تا جلوی آن 
را بگیرند ولی موفق نشدند. وی گفت: آمریکایی ها 
در برابر مقاومت ملت ایران درمانده شده و هیالری 
کلینتون، وزیر خارجه ســابق آمریــکا به صراحت 
اذعان کرد که جمهوری اســالمی تنها مشکل ما 
در جهان است و هر کجای دنیا می رویم فقط این 

کشور را می بینیم.

آمریکا به شدت عالقه مند 
مذاکره با ایران است

جانشین فرمانده نیروی قدس: 

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: نسل جدید 
هواناوها که صد درصد ســاخت فرزندان این 
مملکت است را در ســال آینده در عرصه رزم 
خواهیم داشت. دریادار خانزادی افزود: دزدی 
دریایی را ســرکوب کردیم و نــه تنها خطوط 
مواصالتی دریایــی را برای خودمــان باز نگه 
داشــتیم بلکه برخی از کشــتی های تجاری 
آمریکایی از ما درخواســت کمک کردند و به 
آنها کمک کردیــم. وی در ادامه تصریح کرد: 
همانطور که در ابتدای انقالب دشــمنان را از 
کشور بیرون ریختیم در سال های پیش رو هم 
آنها را از این منطقه بیرون می کنیم و این مهم 
با حضور قدرتمندانه در دریا و تعامل با دوستان 
امکان پذیر اســت. نیروی دریایی در راستای 
دیپلماسی بین المللی و دفاعی نیز پیشگام بوده 
و در ســال های بعد از انقالب توانسته بر عمق 

راهبردی کشور بیفزاید.

به برخی از کشتی های 
آمریکایی کمک کردیم

پیشخوان

بین الملل

رییس جمهور، اندیشه را نخستین زیربنای آزادی دانست و گفت: 
پیشرفت علم، دانش و فناوری در محیط مناسب و آزاد شروع می 
شود. حسن روحانی روز شنبه در جمع مدیران شرکت های دانش 
بنیان و نوآفرین اظهار کرد: زمانی که دانشجو بودم این آزادی نبود 
که یک دانشجو مقابل استاد بایســتد و با آزادی زبان حرف بزند. 
می خواهم بگویم دولت، حکومت و نظام باید زیر ساخت ها را برای 
شما آماده کند. فکر می کنیم زیر ساخت یعنی ساختمان، وام یا 

پول و... این موارد زیر ساخت نیست نخستین زیر ساخت آزادی 
است. دولت باید بتواند زیر ساخت فیزیکی مهیا کند؛ اما از این زیر 

ساخت مهم تر زیر ساخت حقوقی است.
  رییس جمهوری با بیان این که ارتباط با دنیا باید ارتباط سهلی 
باشد و یکی از وظایف دولت ایجاد ارتباط سهل است، یادآورشد: 
بعضی از کشورها امروز به فکر دیوار افتاده اند و هم برای ویزا ،هم 
برای علم دیوار درســت می کنند، یک محقق می خواهد ازآنجا 

به ایران بیاید در یک ســمینار شــرکت کند، نمی گذارند. آنها 
نمی دانند که تمام پیشرفت هایشان در سایه این بوده که سال ها 
دیوار نداشتند. روحانی گفت: در شرایطی هستیم که از یک طرف 
فشار و تحریم روی ماســت و کشورهایی هستند که می خواهند 
از طریق تحریم کار خود را پیش ببرند، آنها هم می فهمند که اگر 
بخواهند رشد علم و فناوری و پیشــرفت را کند کنند، روش آن 

تحریم و بستن راه هاست. 

رییس جمهور:
 پیشرفت از آزادی شروع می شود

 ثبت رکورد 6 هزار پیشنهاد بودجه ای در مجلس؛

تکذیــب پرداخت بدهی 
پدیده شاندیز

تمدید تعلیق از لیســت 
سیاه مالی 

هشــدار ظریف به غرب 
نسبت به خروج ایران از برجام

یک ســوم عمرمان را در 
صف به انتظار نشسته ایم

افشاگری های پیک نیکی 

باز هم بذل و بخشــش از 
جیب مردم ؟!

6 هزار پیشنهاد بودجه ای از سوی 
نمایندگان ارائه شده که با این 
روند، بررسی بودجه در مجلس 

یک ماه به طول می انجامد

روایتی از عدم همکاری وزارت خانه ها با ستاد چهلمین سال انقالب
قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی گفت: نامه های ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب به 
بعضی وزارت خانه ها حتی ارجاع هم نخورد. نصرت اله لطفی با اشاره به اینکه دستاوردهای نظام جمهوری اسالمی 
ایران غیرقابل انکار است، در ادامه گفت: ما از مسئوالن و مدیران سازمان ها، نهادها و وزارتخانه خواستیم که در 
بازه ۱5 دی تا 5 بهمن یعنی در آستانه آغاز دهه مبارک فجر هر کدام دست کم یک مصاحبه مشروح با رسانه ها 
داشته باشند و دستاوردهای حوزه مدیریتی خودشان را در طول چهل سال پس از پیروزی انقالب مطرح کنند؛ اما 
شما چند مصاحبه دیدید که این مسئوالن انجام داده باشند؟ قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی گفت: 
چندین بار به مسئوالن و وزرا خاطرنشان کردیم که این مسئولیتی که در دست شماست، سرمایه شخصی تان 
نیست، بلکه سرمایه نظام است، از این رو به تبیین دستاوردهای چهل ساله نظام در حوزه های مدیریتی خود 

اهتمام داشته باشید، اما پس از پیگیری ها متوجه شدیم که نامه های ما حتی ارجاع نخورده است.

FATF واکنش »صالحی« به تصمیم اخیر
رییس سازمان انرژی اتمی درباره تمدید تعلیق اقدام  تقابلی علیه ایران از سوی گروه ویژه اقدام مالی )FATF( اظهار 
کرد: این اقدام نشان می دهد که طرف مقابل نمی خواهد شرایط را به جایی برساند که احساس بن بست ایجاد شود. 
علی اکبر صالحی، در پاسخ به پرسشی درباره اقدام متقابل ایران در برابر تعلل اعضای برجام در عمل به تعهدات شان با 
تاکید بر اینکه تصمیمات ما در رابطه با برجام حساب شده هستند و بر اساس احساسات در این زمینه تصمیم گیری 
نمی کنیم، اظهار کرد: همان طور که مقام معظم رهبری خیلی واضح موضع جمهوری اســالمی را بیان کردند، ما 
اقدامات را رصد و تصمیماتی حساب شده اتخاذ می کنیم.وی افزود: اگر هیئت نظارت بر برجام و مقام معظم رهبری 
به این نتیجه برسند که حضور ما در برجام دیگر مفید نیست، دستورات الزم را صادر خواهند کرد. ما لحظه ای تصمیم 
نمی گیریم بلکه بر اساس حقایق و رصد دقیق تحوالت عمل می کنیم. صالحی ادامه داد: در مورد هر آنچه به نفع 

منافع ملی باشد، تصمیم گیری خواهد شد.

چهره ها

علیرضا کریمیان
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نگرانی در بازار فوالد وجود ندارد
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

اتاق بازرگانی

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان:
تامین مواد اولیه، مهم ترین 

مشکل صنعت است
نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان در خصوص 
مشکالت صنعت استان اصفهان گفت: یکی از 
مشکالتی که طی ماه های اخیر، بیش از پیش 
صنعت اصفهان را متاثر کرده، بحث تامین مواد 

اولیه است.
مصطفی رناســی اظهار کرد: با وجود کاهش 
قیمت دالر در پاییز و زمستان و فاصله گرفتن 
از التهاب ارزی مرداد و شــهریور، قیمت مواد 
اولیه نــه تنها کاهش نیافته بلکــه گران تر نیز 
شده است. وی خاطرنشان کرد: یکی از دالیل 
رشد قیمت مواد اولیه در شــرایط افت قیمت 
دالر، عدم واردات مناســب این مواد و مشکل 
ترخیص آن از گمرک بوده است. رناسی ادامه 
داد: در حال حاضر قیمت مواد اولیه از زمانی که 
دالر 16 هزار تومان بود نیز گران تر است و این 
اتفاق، مشکالتی را برای تولیدکنندگان ایجاد 

کرده است.
 رناســی در خصوص اثرگــذاری تحریم ها در 
شرایط اقتصادی کشور یادآور شد: تحریم ها اثر 
داشته؛ اما بسیاری از مشکالت تولید به دلیل 
فضای نامناســب کســب وکار، بخشنامه های 
متعدد و متنوع، بروکراســی عظیــم دولتی، 
فرآیند طوالنی ثبت ســفارش و مشکالتی از 

این قبیل است.
 وی در خصــوص وظایف اتــاق بازرگانی در 
پیگیری این مســائل تصریح کرد: اتاق سعی 
کرده اولویت خود را بر بهبود فضای کسب وکار 
متمرکز کند که خود شــامل مشکالتی نظیر 
نوســانات نرخ ارز، تامین مالی، مالیات، بیمه، 
فروش و... می شود و برای حل این مشکالت نیز 
از ابزارهایی همچون شورای گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی، ستاد تســهیل و اتاق ایران 

بهره جسته است.

بازار

فنجان و نعلبکی

یک فعال بخش کشاورزی:
با پیش بینی بی آبی باید به سمت 

کشت برون مرزی می رفتیم
رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
محصوالت کشاورزی استان اصفهان گفت: فعاالن 
حوزه کشاورزی حداقل طی دو دهه گذشته که 
زاینده رود پرآب بود باید بــا پیش بینی روزهای 
بی آبی به سمت کشت برون مرزی، تغییر الگوی 
کشت و ... حرکت می کردند .سید وحید دزفولی 
اظهار کرد: متاســفانه امروز مشکالت کشاورزی 
در بخش آب، ناشی از سیاست های کالن کشور 
و مربوط به مجلس و قوانین آن است و ارتباطی 
با دولت خاصی ندارد. وی با بیــان اینکه مطابق 
قوانین از ســال 68 تاکنون بدون توجه به منابع 
آبی کشور و تنها به بهانه توسعه کشت، بدون هیچ 
پشتوانه کارشناســی مجوز و پروانه بهره برداری 
از چاه ها صادر شــد، تاکیــد کرد: با اســتانی و 
منطقه ای شــدن مدیریت حوضه های آبریز، تیر 
خالصی را به کشاورزی و منابع آبی کشور زدیم.

رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
محصوالت کشاورزی استان اصفهان با اشاره به 
اینکه کشاورزان اصفهانی در هر کجای کشور که 
آب وخاک مناسبی بود، خوب عمل کردند، گفت: 
متاســفانه در اصفهان به دلیل نبود آب به عنوان 
باروت اصلی کشــاورزی، به خصوص در منطقه 
شــرق، بزرگ ترین تولیدکنندگان غله کشور در 

تولید دچار مشکل شده اند.

مدیرعامل سابق فوالد مبارکه:
نگرانی در بازار فوالد وجود 

ندارد
محمود اسالمیان، مدیرعامل سابق فوالد مبارکه 
و ذوب آهن اصفهان گفت: با توجه به حجم باالی 
تولید عمده محصوالت فــوالدی مورد نیاز، هیچ 
مشــکلی در عرضه و قیمت فوالد وجود ندارد و 
بهترین مکانیســم تنظیم گر بــازار نیز، عرضه و 
تقاضا در بورس کاالست. محمود اسالمیان، فعال 
با ســابقه بازار فوالد ایران عنوان کرد: با توجه به 
اینکه تولید فوالد در ایــران دو برابر نیاز داخلی 
است؛ هیچ گونه نگرانی بابت تامین کاالی مورد 
نیاز با قیمت های مناسب وجود ندارد. وی اذعان 
کرد: بارها ثابت شده اســت که بهترین مکانیسم 
برای تنظیم بازار، عرضه و تقاضاســت که در ماه 
های اخیر نیز بار دیگر این موضوع با برداشــتن 
سقف رقابت در بورس کاال و ایجاد تعادل در بازار 
اثبات شد. وی اضافه کرد: با توجه به اینکه امسال 
۲۴ تا ۲۵ میلیون تن تولید فوالد خواهیم داشت 
و حدود 1۲ میلیون تن مصرف کشور است، با این 
فرمول نباید دغدغه ای در بازار فوالد داشته باشیم.

آغاز طرح تشدید نظارت بر 
واحد های اقامتی استان اصفهان

مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی 
و گردشــگری اســتان اصفهان از طرح تشدید 
نظارت بر واحد های اقامتی و بین راهی اســتان 
اصفهان خبرداد. فریدون الهیــاری گفت: طرح 
نظارت تلفیقی بر خدمات پذیرایی اقامتگاه های 
گردشگری این استان با همکاری نهاد هایی شامل 
اماکن عمومی ناجا، تعزیرات حکومتی، بهداشت 
و درمان، اتحادیه های صنفی دفاتر مســافرتی و 
واحد های اقامتی آغاز شــد. وی افزود: این طرح 
شامل نظارت بر کیفیت خدمات ستاد سفر استان 
در میهمانپذیرها، هتل ها، واحد های اقامتی بین 
راهی و بوم گردی و سفره خانه های سنتی است 
.الهیاری ادامه داد: در استان اصفهان 1۴۰ هتل، 
۵۵ میهمان پذیر، ۳۰۰ واحد اقامتی بوم گردی و 

۲۵ مجتمع بین راهی فعال است.

آستان قدس و بنگاه های 
اقتصادی نیروهای مسلح ملزم به 

پرداخت مالیات شدند
طبق مصوبه مجلس شورای اسالمی، روند پرداخت 
مالیات از سوی آستان قدس رضوی در سال ۹8 نیز 
تمدید شــد. در بند الحاقی )6( تبصره )۹( الیحه 
بودجه ۹8 تاکید شده است: در راستای تحقق ماده 
)78( قانون الحاق برخی از مــواد به قانون تنظیم 
بخشــی از مقررات مالی دولت و در جهت اجرای 
اصل سی ام قانون اساسی، آســتان قدس رضوی 
و آن دســته از موسســات و بنگاه های اقتصادی 
زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام )ره( به استثنای مواردی که اذن صریح 
ولی فقیه مبنی بر عــدم پرداخت مالیات و یا نحوه 
تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات 
خود به خزانه موضوع ردیف  11۰11۲ اقدام کنند.

 ست فنجان و نعلبکی 
سیلیو کد 215090 

 65,000
تومان

 فنجان و نعلبکی بامبی داک 
 ucer Sunshine Yellow مدل

 330,000
تومان

فنجان و نعلبکی بامبی داک 
black & wahite مدل

 310,000
تومان

مرضیه محب رسول

رقابت میان اپراتورهای موبایل از یک ســو 
و شــرکت های فروش پهنای باند اینترنت 
از ســوی دیگر تا همین ماه های اخیر به نفع 
شــرکت های اپراتوری تقریبا بسیار نابرابر 
بود. در حالی که سهم اینترنت سیار از بازار 
هفتاد میلیونی ایران تنهــا ده میلیون نفر 
بود، اینترنت سیار 61 میلیون و 200 هزار نفر 
مشترک داشته است. این آمار البته از ابتدای 
سال همواره به نفع افزایش مشترکان اینترنت 
ســیار در حال تغییر و افزایش بوده؛ اما بر 
اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی حوزه 
ارتباطات کشور مشترکان در حال روی آوری 
به استفاده از اینترنت ثابت در کشور هستند . 
جدیدترین گزارش تحلیلی از وضعیت بازار ارتباطی 
کشور نشان می دهد مشــترکان اینترنت پهن باند 
سیار تا پایان آذر ماه سال جاری ۵۵ میلیون و 7۹۴ 
هزار و ۴۳ گزارش شده که به نسبت سه ماهه فصل 
تابســتان افت حدودا ۹ درصدی را نشان می دهد.

اما مشترکان اینترنت پهن  باند ثابت با 1/۵ درصد 
رشــد به 1۰ میلیون و 18۹ هزار و ۴۰۰ مشترک 
تا پایان سه ماهه سوم ســال جاری رسیده اند. در 
ســال های اخیر همواره رقابــت تنگاتنگی میان 
 فعاالن این دو عرصه برای جذب مشتریان بیشتر در 

جریان بوده است. 
بازار اینترنت غیر رقابتی است

آمار باالی جذب مشترکان اینترنت توسط شرکت 
های موبایل نگرانی ها از غیر رقابتی شدن این بازار 
را دامن زده است. نگاهی تغییر حالت ضریب نفوذ 
پهن باند در کشور نشان می دهد که فضای رقابت 
بین اپراتورهای ســیار و ثابت در حــوزه اینترنت 
پهن باند به مرور در حال غیررقابتی شــدن است؛ 
اما طی ماه های اخیر اتخاذ سیاست افزایش تعرفه 
اینترنت از ســوی اپراتورهای موبایل باعث ریزش 
مشترکان اینترنتی آنها در فصل پاییز و روی آوردن 
آنها به اینترنت ثابت یا فرارشان از قید و بند اینترنت 
شده است. آمارها می گوید تعداد مشترکان اینترنت 
پهن باند در کشور طی سه ماهه پاییز نسبت به فصل 
تابســتان کاهش7/۳ درصدی داشته است در این 
حوزه ســهم بازار اپراتورهای ارتباطــی به ترتیب 
6۰.7۰، ۳7.۴6 و 1.8۲ درصــد در اختیار همراه 
اول، ایرانسل و رایتل است. مقایسه این ارقام با آمار 

مربوط به پایان شــهریور 
مــاه نشــان می دهد که 
 ۰ ه اول بــا ۵۹/ همــرا
درصد رشــد، ایرانســل 
با رشــد 1/۲۳ درصدی 
 1 و رایتــل با افــت۹6/
درصدی در ســهم بازار 
مواجه شده اند. هم اکنون 

طبــق آخریــن آمــار رســمی منتهی بــه آذر 
ضریــب نفــوذ »اینترنــت پهن باند« در کشــور 
8۰/۳۹ درصــد اســت کــه در مقایســه با ســه 
 ماهــه تابســتان 6/۴1 واحــد )درصــد( افــت

 نشان می دهد. 
شــرکت های اینترنت ثابت در آستانه 

ورشکستگی
طی ســال های اخیــر اعتماد عمومی نســبت به 
اینترنت هــای ثابت به دالیلی ماننــد قطعی های 
مکرر و قیمت باال همواره در حال کم شــدن بوده 
است اینکه مردم نســبت به حجم مصرفی خود و 
میزان محاسبه پهنای باند اعتمادی به شرکت های 
اینترنت ثابت ندارند چالشــی است که مشترکان 
را به ســوی اســتفاده از اینترنت های سیار سوق 

داده است این نارضایتی 
در حالی اســت که عمال 
شرکت های توزیع کننده 
پهنه باند جزو شرکت های 
همواره زیان ده در اقتصاد 
ایــران هســتند؛ چرا که 
گران بودن خدمات ارائه 
شــده به شــرکت هاي 
خصوصي باعث کاهش شدید سود این گروه شرکت 
ها مي شــود و عمال تجارت فنــاوري اطالعات که 
به عنوان دومین تجارت پرســود در دنیاســت در 
ایران به یــک تجارت زیان ده و یا حداقل با ســود 
بســیار پایین تبدیل شــده اســت.با وجود اینکه 
گران فروشــی مخابرات نقش موثری در باال رفتن 
هزینــه اینترنت ثایت دارد و کارشناســان آی تی 
نسبت به کاهش استفاده از اینترنت ثابت در ایران 
هشــدار داده اند؛ اما همچنان برنامه درستی برای 
 فروش عادالنــه اینترنت ثابت از ســوی مخابرات 

ارائه نمی شود. 
گران فروشی قانونی اپراتورها

چالش فروش اینترنت و جذب مشترکان به همین 
جا ختم نمی شــود. نابســامانی در قیمت گذاری 

اینترنت های ثابت در حالی است که همین حاال هم 
این شرکت ها معتقدند ارزان فروشی شرکت های 
موبایل عمال در حال ورشکست کردن شرکت های 
فروش اینترنت ثابت اســت؛ اما مشترکان اینترنت 
های ســیار و اپراتور های موبایــل از گرانی هزینه 
خرید اینترنت شاکی هســتند. نارضایتی کاربران 
از تغییر بســته های اینترنت موبایل و ادعای  آنان 
مبنی بر افزایــش قیمت ها در حالی اســت که به 
گفته کارشناســان، مطابق مصوبه سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطــات رادیویی، تخلفی از ســوی 
اپراتورها رخ نداده است. هر چند قانون عمال دست 
اپراتورها برای گران فروشــی را باز گذاشته است. 
سقف و کف تعیین شــده توسط رگوالتوری، نشان 
می دهد اپراتورها هنوز تخلفی در این زمینه انجام 
نداده اند. کف تعرفه اینترنت ۲8۰۰ تومان برای هر 
گیگابایت اســت و در صورتی که مایل باشند حتی 
اجازه دارند تا ۴۰ هزار تومان بــرای هر گیگابایت 
هم تعرفه اینترنت را بــاال ببرند و همچنان مطابق 
قانون رفتار کرده باشــند، قانونی که از دی ماه ۹۵ 
در رگوالتوری دربــاره آن تصمیم گیری شــده و 
 شاید الزم باشــد رگوالتوری تجدید نظری درباره

 این مصوبه داشته باشد.

ریزش های اینترنتی
  بر اساس جدیدترین آمار مشترکان اینترنت ثابت در کشور در حال افزایش است؛  

استاندار اصفهان  در جلسه با خیرین استان پیرامون 
تشکیل خیریه فرهنگ مصرف بهینه آب و حمایت از 
احیای رودخانه زاینده رود، اظهارداشت: وظیفه  خود 
می دانم که به عنوان مدیر ارشد استان بیشتر وقتم را 
صرف حل مشکل آب و احیای زاینده رود کنم  و از هر 
فرصتی که ایجاد شود برای حل این مشکل بهره ببرم.
عباس رضایی، با بیان اینکه مردم با فرهنگ اصفهان 
الیق حمایت و کمک بیشتر مسئولین هستند، افزود: 
برای حل مشکل آب استان دست همه را به گرمی می 
فشارم. وی با بیان اینکه وجود خیریه ها از افتخارات 
استان به شمار می رود، افزود: فعالیت همه خیریه ها 
ارزشمند است ولی در خصوص فرهنگ مصرف بهینه 
آب در بخش های مختلف شرب، صنعت و کشاورزی 
باید تالش جدی تری صورت گیرد و ورود خیرین به 
این موضوع بسیار حائز اهمیت است. استاندار اصفهان 
تاکید کرد: صدا و سیما و آموزش و پرورش باید در این 
خصوص ورود جدی تری داشــته و با این خیریه ها 
همکاری تنگاتنگی داشته باشند و در ترویج رفتارهای 
درست مصرف آب و پرهیز از مصارف بی رویه از هیچ 
کوششی دریغ نکنند.گفتنی است؛ تشکیل خیریه 
فرهنگ مصرف بهینه آب و حمایت از احیای رودخانه 
زاینده رود که به پیشنهاد استاندار اصفهان بود مورد 

اســتقبال خوب خیرین قرار 

گرفت و در این جلســه اهم برنامه های این خیریه 
به دکتر عباس رضایی ارائه  شد. در ادامه این جلسه 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان 
ضمن تشکر از  بیان نقطه نظرات خیرین عالقه مند 
به موضوع فرهنگ ســازی مصرف بهینه آب گفت: 
بسیار خرسندیم که برای اولین بار درکشور با ابتکار 
دکتر رضایی، اســتاندار اصفهان انجمن خیریه در 
قالب ترویج فرهنگ مصرف بهینــه آب در اصفهان 
تشکیل شد. مهندس هاشــم امینی افزود: با توجه 
به اینکه ســازمان های مردم نهاد غیردولتی خیرین 
اصفهان  عالقه مند به ترویج فرهنگ صحیح آب در 

اصفهان شدند، امیدوارم  با همکاری این نهاد بتوانیم 
بیش از پیش مردم را تشویق به مصرف صحیح آب 
کنیم.رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان به روند کاهشی مصرف سرانه 
آب در اصفهان اشاره کرد و اظهار داشت: مصرف آب 
در استان اصفهان طی1۰ سال گذشته از 18۹ لیتر به 
1۵۴ لیتر در شبانه روز کاهش یافته است. وی اعالم 
کرد: هدف از ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب، کاهش 
مصرف از سوی تمام بهره برداران است به صورتی که 
مصارف خانگی کاهش یابد. این درحالی است که هم 
اکنون میزان مصرف سرانه آب در اصفهان نسبت به 
سرانه مصرف در دیگر نقاط در کشور کمتر است به 
طوری که می تــوان گفت اصفهان درکاهش 
مصرف ســرانه در کشــور 
پیشرو است . 

مدیرعامل آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به 
طرح توزیع لوازم کاهنده مصرف آب بین شهروندان، 
افزود : این شــرکت در ماه های اخیر لوازم کاهنده 
مصرف آب را به صورت اقساطی به متقاضیان تحویل 
داده که صرفه جویی حدود۲۰ درصدی را برای این 
مشترکان به همراه داشته است. مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب اصفهان تاکید کرد: با توجه به کاهش منابع 
آبی، سازگاری با کم آبی تنها راه دسترسی پایدار به 
آب شرب است لذا مردم باید مصرف بهینه آب را در 
دستور کار قرار دهند. امینی افزود: بیش از یک دهه از 
وقوع خشکسالی در کشور می گذرد به طوری که هم 
اکنون درمرحله تنش آبی قرار داریم که بر مبنای آن 
منابع آبی موجود برای تامین آب یک شهر، شهرستان 
و یا روستا کمتر از آب مورد نیاز در اوج مصرف است.
مهندس امینی افزود: شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان با واگذاری بیــش از دو میلیون و 1۰۰ هزار 
آحاد انشعاب، جمعیتی بالغ بر چهار میلیون نفر را در 
۹۲ شهر استان تحت پوشش آبرسانی قرارداده است. 
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
گفت: درچند ســال اخیر به دنبال فعالیت مستمر 
اکیپ نشــت یابی، هدررفت آب در استان اصفهان 
به حدود 16.۲ درصد رسید در حالی که این رقم در 
سال 86 بیش از ۳1 درصد بوده است.الزم به یادآوری 
است از دیگر اقدامات در راستای مصرف بهینه آب در 
استان اصفهان استفاده از پساب جهت رفع نیاز آبی 

صنایع است.

آمار باالی جذب مشترکان اینترنت 
توسط شرکت های موبایل 

نگرانی ها از غیر رقابتی شدن 
این بازار را دامن زده است

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: مشکل اصلی 
شــرکت ذوب آهن مربوط به تامین مواد اولیه به ویژه سنگ آهن است 
که منجر به خالی ماندن نیمی از ظرفیت تولیدی این شــرکت شده و 
تولید اقتصادی این شرکت را متاثر کرده است. محمدرضا پورابراهیمی، 
در بازدید از خط تولید ریل و تیرآهــن بال پهن این کارخانه، حمایت از 
واحدهای تولیدی کشور در شرایط کنونی را بیش از هر زمان دیگری مهم 
و ضروری دانست و اظهار کرد: ذوب آهن اصفهان به تازگی دستاوردها و 
موفقیت های خوبی حاصل کرده و در رفع نیاز کشور به مقاطع ساختمانی 

و صنعتی بیش از وظیفه خود عمل کرده است.وی افزود: مشکل اصلی 
این شــرکت مربوط به تامین مواد اولیه به ویژه ســنگ آهن است که 
منجر به خالی ماندن نیمی از ظرفیت تولیدی این شرکت شده و تولید 
اقتصادی این شرکت را متاثر ساخته است. رییس کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی گفت: برای حل این مشکل به دنبال راه حل های 
اساسی هستیم و در این راستا در کمیسیون اقتصادی مجلس، جلسه ای 
با حضور وزیر صنعت و وزیر کار برگزار می شود و به زودی شاهد اتفاقات 
خوبی در خصوص حل این مشکل خواهیم بود.وی افزود: با وجود تمام 

این مشکالت، ذوب آهن اصفهان در امر تولید، صادرات و صرفه جویی در 
انرژی، عملکرد خوبی داشته است، اما این شرکت باید با تمام ظرفیت 
خود کار کند تا شاهد تولیدی اقتصادی تر باشیم.پورابراهیمی تصریح 
کرد: برای تامین مالی پروژه های این شرکت نیز براساس بسته تامین مالی 
پیشنهادی ذوب آهن، اقداماتی در دستور کار قرار می گیرد. وی، با انتقاد 
از خام فروشی سنگ آهن، افزود: در صورت تامین این مواد اولیه، صادرات 
ذوب آهن رشد خوبی خواهد داشت و کشورهای منطقه خواهان جدی 

محصوالت این شرکت هستند.

فانوس، حســابداری شخصی و 
مدیریت مالی

فانوس یک اپلیکیشــن مدیریت 
مالی و حسابداری شخصی است 
که به شما امکان ثبت دخل و خرج 
روزانه، تعیین بودجه و مشــاهده 
ارزش دارایی ها )دالر، طال، سکه، 
سهام،…( به صورت روزانه را داده 
و راه حل هایی برای سرمایه گذاری 
بهتر یا کاهش بیشــتر هزینه ها 

پیشنهاد می دهد.

فانوس

شن مالی
معرفی اپلیکی

تشکیل اولین جلسه انجمن خیریه فرهنگ مصرف بهینه آب با ابتکار استاندار اصفهان 

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:
برای تامین مواد اولیه ذوب آهن به زودی تصمیم می گیریم
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مدیر فرهنگسرای مهر کاشان خبر داد:
برگزاری جشنواره نواهای 

انقالبی در کاشان
مدیر فرهنگســرای مهــر کاشــان از برگزاری 
چهارمین جشنواره نواهای انقالبی با عنوان »ترنم 
بیداری« در کاشان خبر داد. مهدی فخری ضمن 
اشاره به برپایی چهارمین جشنواره نواهای انقالبی 
ترنم بیداری اظهار داشت: به مناسبت چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی فرهنگسرای مهر 
کاشان چهارمین دوره این جشنواره  با برنامه ها و 
اجراهای خیابانی متنوع درنظر گرفته شده  است 
که طبق برنامه ریزی صورت گرفته اجرایی می 
شود. وی افزود: نخستین اجرای خیابانی ساعت 
۱۶:۳۰ در گلزار شهدای دارالسالم برگزار شد و 
دومین اجرای خیابانی امروز ســاعت ۱۰:۳۰ در 
بازار رو به روی مسجد میرعماد برگزار می شود.
مدیر فرهنگســرای مهر با بیان اینکه ســومین 
اجرای خیابانی در بازار رو به روی مسجد میانچال 
برگزار می شود، ابراز داشت: این اجرای خیابانی 
در ساعت ۱۱:۳۰ برگزار خواهد شد و روز دوشنبه 
هفته آینده چهارمین اجرای خیابانی در ساعت 
۱۷ واقع در میدان ۱۵ خــرداد رو به روی اداره 

پست اجرا می شود.

777 جلد کتاب به کتابخانه های 
عمومی اردستان اهدا شد

رییس اداره کتابخانه های عمومی اردستان گفت: 
۷۷۷ جلد کتاب با ارزش افــزون بر ۵۱ میلیون 
ریال در سال جاری به کتابخانه های عمومی این 
شهرستان اهدا شده است. عفت باقری به وجود 
۱۱۱ هزار و 4۰9 جلد کتــاب در کتابخانه های 
عمومی اردستان اشــاره کرد و افزود: این تعداد 
کتاب در قالــب بیش از ۷۰ عنوان اســت که بر 
اساس سند چشم انداز ۱4۰4 باید به ۵۵ هزار و 
۵۰۰ جلد افزایش یابد. وی بیان کرد: تعداد مجله 
های ورودی به کتابخانه های عمومی شهرستان 
اردســتان نیز ماهانه ۷۰ عنوان است و افزون بر 
پنج هزار جلد کتاب در ماه به امانت داده می شود.

رییس اداره کتابخانه های عمومی اردستان تعداد 
اعضای کتابخانه های این شهرستان را نزدیک به 
سه هزار و ۵۰۰ نفر، برابر با هشت درصد جمعیت 
این شهرستان برشــمرد و اضافه کرد: بر اساس 
ســند چشــم انداز ۱4۰4 باید این میزان به ۱۱ 
هزار نفر، برابر با ۳۵ درصد جمعیت افزایش یابد. 
وی با اشاره به جذب 8۵۰ میلیون ریال اعتبار از 
محل ۰/۵ درصد شهرداری ها و ماده ۶4 در نیمه 
دوم ســال جاری، یکی از چالش های موجود را 
پرداخت نشدن به هنگام و کامل سهم کتابخانه 

ها از درآمد شهرداری ها عنوان کرد.

سفرهای نوروزی به تیران و 
کرون ۲۵ افزایش می یابد

سرپرســت میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری تیران  و کرون گفت: بر اساس پیش 
بینی ها ســفرهای نوروزی و اسکان مسافران در 
این شهرستان در ســال 98 نسبت به امسال ۲۵ 

درصد افزایش می یابد.
 محســن مظاهری ، با اشــاره بــه میزبانی این 
شهرستان از ۲۵ هزار مسافر و گردشگر در نوروز 
امســال، اظهارکرد: به دلیل نبود امکانات برای 
شمارش گردشــگران این آمار دقیق نیست ولی 
طبق آمار گذشــته، بیش از ۲۵ هزار نفر به این 
شهرستان سفر کرده و اقامت کوتاه مدت و بلند 
مدت داشــته اند. وی افزود: با توجــه به افزایش 
قیمت دالر و کاهش سفرهای خارجی و افزایش 
اقبال عمومی مردم برای گردشگری در کشور و 
مناطق کمتر دیده شده، بر اساس پیش بینی ها 
ســفرهای نوروزی و اسکان مســافران در این 
شهرستان در ســال 98 نســبت به امسال ۲۵ 
درصد افزایش می یابد که امکانات بر این اساس 

پیش بینی شده است. 
سرپرســت میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری تیران وکرون با اشــاره به افزایش 
سهم مسافر به این شهرســتان خاطرنشان کرد: 
سیاست های شهرستان به ویژه مدیریت شهری 
تیران به جذب گردشگر و توسعه زیرساخت های 
این حوزه رقم خورده که این مســائل به رشــد 
گردشــگری در ایــن منطقه کمــک می کند و 

تمهیدات الزم نیز پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه مکان های اســکان پیش بینی 
شده است، یادآورشد: مدارس، منازل مسکونی 
و خانه های تاریخی برای این موضوع پیش بینی 
شده که ستاد تسهیالت ســفر در این خصوص 
همکاری و مشــارکت دارد و نظــارت بر منازل 

مسکونی نیز وجود دارد.

اخبار

رونمایی از 20 جلد کتاب درباره شهدای خط شکن فالورجان

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

فرمانده انتظامی نطنز خبر داد:
دستگیری سارق حرفه ای 

منازل در بادرود
فرمانده انتظامی شهرســتان نطنز گفت: سارق 
حرفه ای منازل با هوشیاری پلیس در شهر بادرود 
دستگیر شد. مرتضی هادیان ، اظهار کرد: در پی 
اعالم چند فقره سرقت از منازل، شناسایی سارق یا 
سارقان منازل در دستور کار پلیس قرار گرفت که 
ماموران پلیس بخش امامزاده به یک وانت پیکان 
مشکوک شــدند.فرمانده انتظامی نطنز گفت: 
بعد از بررسی های اولیه وانت پیکان این خودرو 
به کالنتری منتقل شــده و با بازجویی های اولیه 
 از متهم، وی به بیش از ۱۵ فقره ســرقت اعتراف

 کرد. 
هادیان تصریح کــرد: بعد از اتمــام بازجویی ها 
و کشف اموال مســروقه این پرونده جهت سیر 

مراحل قانونی به دستگاه قضائی ارسال شد.

مصالحه بیش از 78 درصدي 
پرونده ها در کالنتري هاي 

کاشان
فرمانده انتظامي شهرستان کاشان از مصالحه و 
ســازش بیش از ۷8 درصد پرونده هاي تشکیل 
شده در کالنتري هاي شهرستان کاشان توسط 
کارشناسان مشــاوره خبر داد. ســرهنگ علي 
پورکاوه اظهار داشت: طی ۱۱ ماهه سال جاري 
نزدیک به یــک هــزار و 8۱۱ فقــره پرونده به 
واحدهاي مشــاوره کالنتري هاي درون شهري 
سطح شهرســتان ارجاع داده شــده است.وي 
افزود: با تالش کارشناســان مشاوره و مددکاري 
دوایر اجتماعي کالنتري ها بیش از ۷8 درصد از 
پرونده هاي ارجاعي منجر به صلح و سازش شده 
است. این مقام انتظامي تصریح کرد : مشکالت 
خانوادگي، حقوقي ، نــزاع و درگیري به ترتیب 
بیشــترین پرونده هاي ارجاعي به واحد مشاوره 
مستقر در این کالنتري ها را تشکیل مي دهند. 
وي ادامه داد: کاهش تشکیل پرونده هاي قضائي 
، حذف ماموریت هاي غیرضروري، توانمندشدن 
خانواده ها براي ادامه زندگي بهتر از جمله تاثیرات 
مهم عمکرد واحدهاي مشــاوره پلیس به شمار 

مي آید .

 کشف ۵1 کیلو مرفین 
در »نایین«

فرمانده انتظامي شهرســتان نایین از کشف ۵۱ 
کیلو و ۵۷8 گرم مرفین در بازرسی از یک سواری 
خبر داد.سرهنگ صادق کاظم زاد اظهار داشت: 
ماموران انتظامی مستقر در پاسگاه »چوپانان« 
حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه 
سواری »چری تیگو۵« مشکوک و آن را متوقف 
کردند. وی افزود: در بازرسی از این خودرو ۵۱کیلو 
و۵۷8گرم مرفین که زیــر صندلی های خودرو 
جاساز شده بود، کشــف شد. سرهنگ کاظم زاد 
اظهار داشــت: در این عملیات ۲ سوداگر مرگ 
دستگیر و پس از تشــکیل پرونده برای اقدامات 

قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند.

کشف و توقیف 16 رأس دام 
قاچاق در شاهین شهر

فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه 
از توقیف یک دســتگاه کامیونت حامل بیش از 
۱۶ رأس دام قاچاق به ارزش بیش از یک میلیارد 
خبر داد. سرهنگ حسین بساطی گفت: ماموران 
کالنتری ۱۳ شــهر گز حین کنترل خودروهای 
عبوری به یک دستگاه کامیونت باری حامل دام 
مشکوک و در بازرسی از آن ۱۶ رأس دام قاچاق 
کشف کردند. وی ادامه داد: ارزش ریالی ۱۶ رأس 
گوساله قاچاق کشف شــده یک میلیارد و ۳۰۰ 
میلیون ریال برآورد شده است.فرمانده انتظامی 
شهرستان شــاهین شهر خاطر نشــان کرد: در 
این رابطه راننده کامیون دســتگیر و با تشکیل 
پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی 

معرفی شد.

افزایش امکانات ورزشی مناطق 
حاشیه ای شهرضا

 رییــس اداره ورزش و جوانان شــهرضا گفت: 
امکانات ورزشــی در مناطق محروم روستایی و 
کمتر توسعه یافته این شهرستان در سالیان اخیر 
افزایش یافته اســت.علی نقی انصاری با اشاره به 
توسعه امکانات ورزشی در مناطق محروم و کمتر 
توسعه یافته این شهرستان، اظهار کرد: مجموعه 
ورزشی »حکیم قشــقایی« با اعتبار ۱۲ میلیارد 
ریال از محل اعتبارات ملی ستاد بازآفرینی شهری 
شهرستان در مســاحتی بالغ بر 9۰۰ مترمربع 
ساخته شده اســت. وی ادامه داد: این مجموعه 
ورزشی با دو سالن رزمی و ژیمناستیک و امکاناتی 
نظیر ساختمان اداری، خوابگاه و رختکن، محیط 
ورزشی مناسب تری در اختیار ساکنان این منطقه 

قرار داده است.

مدیر جهاد کشــاورزی فریدونشهر گفت: تکمیل 
طرح انتقال آب و سایر مزارعی که از تونل چشمه 
لنگان خســارت دیده اند ۱4 سال مانند استخوان 
درون زخم مانده است. علیرضا اصالنی با بیان اینکه 
۱9 هکتاز زمین زراعی قابل کشــت در شهرستان 
وجود دارد، اظهار کرد: سیب زمینی، جو و حبوبات 
عمده محصوالت فریدونشهر است، اما کاشت سیب 
زمینی در این شهرستان به ۱۵۰ سال می رسد. وی 
با بیان اینکه دامداری یکی از شغل های مهم مردم 
منطقه اســت، افزود: در ســال های اخیر پرورش 
ماهی رونق یافته  تا جایی که دومین تولید کننده 
ماهی های سردآبی در استان هستیم، در سال 9۳ و 
9۷ فریدونشهر به عنوان شهرستان نمونه در زمینه 
پرورش آبزیان انتخاب شده در این راستا نخستین 
واحد تکثیر ماده قــزل آال با همکاری دانشــگاه 
صنعتی اصفهان ایجاد شده اســت. وی با اشاره به 
این که ۲۱ واحد پرورش ماهی در شهرستان وجود 
دارد، افزود: به دلیــل برخورداری از منابع آب های 
کالن در شهرســتان که عمدتا در حوزه های دز و 

کارون واقع شــده اند می توانیم واحدهای جدید 
آبزی پروری ایجاد کنیم، اما بــه دلیل ممنوعیت 
برای بارگذاری برای متقاضیان جدید در پرورش 
ماهی این امکان میسر نیست.مدیر جهاد کشاورزی 
فریدونشهر گفت: اســتمهال وام بخش کشاورزی 
با ســقف ۱۶ میلیون تومان برای کشــاورزانی که 
خشکسالی شــدیدی را متحمل شــدند کفایت 
نمی کند و باید طرحی تصویب شود که شامل همه 

بدهکاران بخش کشاورزی شود. 

مدیر جهاد کشاورزی فریدونشهر:

۲1 واحد پرورش ماهی در فریدونشهر وجود دارد
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اردستان گفت: 
امسال پیش بینی بیش از ۶ هزار اصله نهال در اردستان 
دیده شده که به مناســبت روز درختکاری در سطح 
شهرستان توزیع می شــود. مجید خداپرستان، اظهار 
کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون هشت پرونده چوب 
تاغ تشکیل شده و بیش از ۳ هزار کیلوگرم چوب تاغ در 
این خصوص کشف شده است. همچنین در این مدت 
تعداد ۶8 پرونده کیفری و ۳۲ پرونــده حقوقی بوده 
است. وی با بیان اینکه بیشترین موضوعات پرونده های 
منابع طبیعی موضوع مربوط به دام و اراضی و قاچاق 
چوب بوده است، افزود: رای بیش از 9۰ درصد پرونده ها 
تاکنون به نفع ســازمان منابع طبیعی بوده اســت. 
خداپرستان، با اشاره به افزایش تعداد قرق بان نسبت به 
سال گذشته گفت: با افزایش قرق بانان در عرصه های 
طبیعی امنیت بیشتری در منطقه به وجود آمده است. 
همچنین نهادهای مردم نهاد و جوامع محلی که اکثرا 
در روستاها فعال هستند، توانسته در کاهش تخلفات و 
ارائه گزارش ها کمک رسان اداره منابع طبیعی باشند. 
همچنین تعامل خوبی با بســیج ســازندگی در این 

خصوص انجام شده اســت. وی با اشاره به هفته منابع 
طبیعی و روز درختکاری، گفت: امسال پیش بینی بیش 
از ۶ هزار اصله نهال در اردستان دیده شده که در سطح 
شهرستان کاشته و توزیع می شــود. وی در خصوص 
کارگاه های ذغال در شهرستان اردستان گفت: از قدیم 
االیام مردم روســتاهای منطقه با توجــه به موقعیت 
جغرافیایی و نوع درخت هایی که وجود داشته بیشتر 
مشغول به فعالیت تولید ذغال بودند. برآورد می شود 
حدودا بین 4۰ تا ۵۰ کوره ذغال سنتی در شهرستان 

فعالیت دارند. 

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اردستان خبر داد:

توزیع بیش از 6 هزار اصله نهال هم زمان با روز درختکاری

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس گفت: زمین صدا و سیماي کاشان آماده احداث است و احداث آن نیازمند مساعدت مسئوالن و خیرین شهرستان 
کاشان است. سید جواد ساداتی نژاد  با بیان اینکه مجوز رادیو کاشان بعد از تالش های بسیار  در اسفند ماه ســال 9۵ اخذ شد، ابراز امیداواری کرد مجوز سیمای 
کاشان نیز طی یک سال آینده اخذ و راه اندازی شود. وی افزود: با راه انداری صدا و سیما یکي از زیر ساخت های دیگر ارتقای کاشان به استان فراهم خواهد شد.عضو 
کمیسیون تلفیق مجلس از رسانه به عنوان زیر ساخت و ابزار فرهنگ نام برد و اظهار داشــت: هرچقدر امکانات و زیرساخت ها در کاشان تهیه شود تا زیر ساخت 
رسانه نباشد نمی توان انتظار پیشرفت و توسعه داشت. به گفته وی، صدا و سیما برای کاشان یک ابزار قدرتمند برای تقویت اجتماعات، انسجام و وحدت در منطقه 

شهرستان کاشان است و نقش مهم و اساسی در این زمینه دارد.

احداث ساختمان صدا 
و سیماي کاشان نیازمند 
مساعدت خیرین است

نماینده مردم کاشان در مجلس :

ان
لم
پار

منابع طبیعیجهاد کشاورزی

شــهر زواره اصفهان روزهای 16 و 17 اسفند 
امسال میزبان هجدهمین دوره ماراتن نجومی 
»مســیه« )Messier( در ســه بخش رصد، 

عکاسی و آموزش است. 
این ماراتن هر ساله در اسفند ماه در یکی از کویرهای 
ایران برگزار می شود و رقابت کنندگان ۱8۰ جرم از 
فهرست های مسیه، NGCرا رصد می کنند. ماراتن 
مسیه)Messier Marathon( به طور معمول در 
شــبی حوالی اعتدالین)اول بهار و اول پاییز( برگزار 
می شود. شــرکت کنندگان سعی می کنند در طول 
شب تمام فهرســت مســیه را رصد کنند. فهرست 
مسیه شــامل ۱۱۰ جرم غیر ســتاره ای شامل انواع 
سحابی)nebula( و خوشه)star cluster( است که 
 Charles(توسط ستاره شناس فرانسوی شارل مسیه
Messier( گردآوری و فهرست شده است. فقط در 
شب های حوالی اعتدالین امکان رصد تمام فهرست 
مسیه در یک شــب وجود دارد. البته عالوه بر زمان 
مناسب برای رصد، به مهارت رصدی باالیی هم نیاز 
است.  طی چند سال اخیر به همت مجله نجوم، شاخه 
آماتوری انجمن نجوم ایران و تعدادی دیگر از دست 
اندرکاران نجوم آماتوری ایران این برنامه به شــکل 
مسابقه ای در سطح کشور برگزار می شود.دوره های 
پیش از این رقابت در نیاسر کاشان و برخی از کویرهای 

مرکزی ایران برگزار شده است.
 امسال هجدهمین دوره این مارتن در رصدگاه »شیخ 
حافظ رجب برسی«  در شهر زواره از توابع شهرستان 
اصفهان توسط مجله نجوم با همکاری مرکز آموزش 
نجوم ادیب اصفهان، ســازمان فرهنگی اجتماعی و 
ورزشی شهرداری اصفهان و بخشداری زواره برگزار 

می  شود.
این رصدگاه کــه در کنار مقبره شــیخ حافظ رجب 

برســی، عارف شیعی قرن 
هشتم هجری قرار دارد، در 
حاشیه کویر مرکزی واقع 
است و از آســمانی صاف و 
پر ســتاره بهره می برد و از 
رصدگاه های هدف منجمان 
آماتور محســوب می شود. 

مدیر مرکز آموزش نجوم ادیب اصفهان در مورد رقابت 
امســال در زواره اصفهان اظهار داشت: رقابت مسیه، 
امســال در ســه بخش رصد)مقدماتی و پیشرفته(، 
عکاسی و آموزش برگزار می شــود. مهدی اسحاقی 
افزود: عالقه مندان نجوم از سراسر کشور می توانند در 
این رقابت ها شرکت کنند و حضور در آن محدودیت 

سنی یا تحصیلی ندارد. وی 
با بیان اینکــه بخش رصد 
ایــن مارتن بــا دوربین ۲ 
چشمی و تلسکوپ برگزار 
می شــود، گفــت: در این 
بخش، شــرکت کنندگان 
در بخش مقدمانی باید به 
رصد۱۱۰ جرم فهرست مســیه از غروب ۱۶ اسفند 
تا سحرگاه ۱۷ اســفند بپردازند.اســحاقی افزود: در 
بخش پیشرفته، رصدگران عالوه بر۱۱۰ جرم فهرست 
مسیه،۷۰ جرم از اجرام دیگر آسمانی را نیز رصد می 
کنند .وی با اشــاره به اینکه امتیاز شرکت کنندگان 
بستگی به تعداد رصد اجرام آسمانی دارد، خاطرنشان 

کرد: هرچه تعداد رصد اجرام بیشــتر باشــد، امتیاز 
بیشتری کسب می شود.این کارشناس با بیان اینکه 
بیشتر مخاطبان این رقابت از نوجوانان و جوانان عالقه 
مند به نجوم هســتند، افزود: برگزیدگان این دوره از 
رقابت ها می توانند در دوره آینده به عنوان داور فعالیت 
کنند.اسحاقی در باره بخش عکاســی این رقابت نیز 
گفت: عالقه مندان بخش عکاسی می توانند با توجه 
به خالقیت هنری و ترکیب آسمان و طبیعت، به خلق 
تصاویر زیبا بپردازند که عکس های آنها مورد داوری 
قرار می گیرد. وی ادامه داد: در بخش آموزش نیز عالقه 
مندان به رصد و نجوم، آموزش هایی در باره چگونگی 
پیدا کردن صور فلکی، آشنایی با ستارگان آسمان شب 

و رصد آسمان شب با تالسکوپ می بینند.

اولین نمایشــگاه معرق کاشی کشور با طرح »بســم ا... الرحمن 
الرحیم« در نایین افتتاح شد. رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
شهرستان نایین گفت: در این نمایشگاه عبارت بسم ا... با ۳9 طرح 
متفاوت، طراحی و در اندازه های مختلف با خرد ه های ریز ودرشت 

کاشی در معرض دید عموم مردم قرار گرفته است.
ماشــااله فخارزاده افزود: این نمایشــگاه به همت خانم »فاطمه 

افضل زاده نایینی« اســتاد هنر معرق کاشــی و با همکاری ۳۲ 
 نفر از هنرجویان ایشــان در فرهنگسرای شــهرداری نایین دایر 

شده است.
فاطمه افضل زاده، مســئول برگزاری این نمایشــگاه هم گفت: 
مهم ترین هدف برپایی نمایشــگاه ترویج اســم جالله »بسم ا... 
الرحمن الرحیم« ، بزرگداشت این نام مقدس، معرفی هنر معرق 

کاشی برای زیباسازی شهری و درآمدزایی برای خانم های خانه 
داراست. وی با تاکید این موضوع که این نمایشگاه، اولین نمایشگاه 
معرق کاشی طرح »بســم ا... « در کشور است، افزود: هنرجویان 
این هنر که همگی خانم هستند، برای آماده سازی آن بیش از دو 
ماه کار کردند تا در هفته گرامیداشت مقام زن به ساحت حضرت 

زهرا)سالم اله علیها( تقدیم شود.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان نایین خبر داد:
برپایی نخستین نمایشگاه »بسم ا... الرحمن الرحیم « در کشور

فرماندار آران و بیدگل:
307 میلیارد ریال تسهیالت اشتغال زا در آران و بیدگل اعطا شد

فرماندار آران و بیدگل گفت: ۳۰۷ میلیارد ریال تسهیالت برای اجرای طرح های اشتغال پایدار روستایی 
و فراگیر از آذر 9۶ تا کنون در این شهرستان پرداخت شده است. اسماعیل بایبوردی افزود: نزدیک به ۲۲۳ 
میلیارد ریال از این تسهیالت در اختیار افراد دارای طرح اشتغال پایدار روستایی و 84 میلیارد ریال نیز 
در اختیار افراد متقاضی طرح اشتغال فراگیر قرار گرفت. وی بیان کرد: این تسهیالت برای اجرای ۱۷8 
طرح از سوی بانک های عامل در آران و بیدگل پرداخت شده که سهم اشتغال پایدار روستایی ۱۶8 طرح 
و سهم اشتغال فراگیر ۱۰ طرح خواهد بود.فرماندار آران و بیدگل یادآور شد: ۲ هزار و ۱9۱ شغل پیش 
بینی شده بود که در نهایت با ارائه تسهیالت و برنامه ریزی دستگاه های اجرایی، یک هزار و ۳8۵ شغل 

در این شهرستان ایجاد شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج فالورجان خبرداد:
رونمایی از ۲0 جلد کتاب درباره شهدای خط شکن فالورجان

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج فالورجان اظهار کرد : در خصوص چاپ کتاب خاطرات رزمندگان و ایثارگران 
اقدامات ویژه ای صورت گرفته و۲۰ جلد کتاب آماده چاپ شده است که در مراسم اختتامیه رونمایی خواهد 
شد. وی تصریح کرد: باید این روز بزرگ هرساله در شهرستان فالورجان گرامی داشته شود و قطعا امسال با 
برگزاری این کنگره ملی رنگ و بوی دیگری خواهد داشــت، چراکه بدون اغراق امروز هرچه داریم به برکت 
خون شهدا بوده و نباید در پیچ وخم های زندگی آرمان و اهداف شهدا به فراموشی سپرده شود. فرمانده ناحیه 
مقاومت بسیج فالورجان اشاره کرد: در خصوص دیدار رهبر معظم انقالب با مردم شهرستان فالورجان به دلیل 
حجم تقاضاها از دفتر ایشــان و پیگیری های فراوان این موضوع مهم حاصل نشده که در تالش هستیم تا در 

آینده نزدیک این اتفاق  برای مردم شهرستان فالورجان فراهم شود.

سمانه سعادت

ماراتن آمارتورهای نجوم در »زواره«

شرکت کنندگان در بخش مقدمانی 
باید به رصد110 جرم فهرست 

مسیه از غروب 16 اسفند تا 
سحرگاه 17 اسفند بپردازند
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کمبودهای دارویی را به سامانه 190 یا 1490 اعالم کنید

پیشنهاد سردبیر:

ناجا

با مسئوالن

رییس پژوهشکده زیست فناوری رویان  
اصفهان:

حمایت مالی از شبیه سازی 
گونه های جانوری نشده است

رییس پژوهشکده زیست فناوری رویان  اصفهان 
گفت: مسئوالن به اجرای طرح های شبیه سازی 
گونه های جانوری تمایل زیادی دارند؛ اما تاکنون 
حمایت مالی مستقیمی در اجرای این طرح ها 

صورت نگرفته است. 
محمد حسین نصر اصفهانی افزود: شبیه سازی 
یوز ایرانی یکی از طرح های در دست اجرای این 
پژوهشکده اســت؛ اما حمایت مالی مستقیم و 
چندانی از آن نشده است. وی با بیان اینکه در این 
طرح سلول یوز ایرانی را داریم؛ اما رحم و تخمدان 
مورد نیاز را نداریم و ناچار به استفاده از رحم گربه 
شده ایم، خاطرنشان کرد: پژوهشگران رویان در 
حال بررسی این موضوع هستند که اگر حاملگی 
در گربه بوجود آید آیا می تــوان آن را به رحم 
شیر انتقال داد. این پژوهشگر خاطرنشان کرد: 
عالوه بر یوز ایرانــی، حیوانات دیگری داریم که 
در حال انقراض هستند مانند گاو گلپایگان و گاو 
سیستانی که بارها از مسئوالن خواسته ایم که 
ژن آنها را به منظور ذخیره کردن در بانک سلولی 
در اختیار پژوهشگاه قرار دهند. وی با بیان اینکه 
یکی از برنامه های این پژوهشــگاه حفظ گونه 
های جانوری در معرض خطر انقراض مانند قوچ 
قمیشلو اصفهان است، اظهارداشت: در این طرح 
تحقیقاتی با استفاده از تخمک گوسفند اهلی، 
ســلول بنیادی قوچ قمیشلو و رحم میش اهلی 
اقدام به شبیه سازی بین گونه ای کردیم و سه 
مقاله از این تحقیقات در نشریه های بین المللی 

حیات وحش اروپا منتشر شد.
نصر اصفهانــی تاکید کــرد: امروز کشــوری 
که روی حیات وحش ســرمایه گــذاری کند، 
پیشرفته به شمار می آید و رسانه های خارجی 
از جمله روزنامه»گاردین« ) Guardian ( به 

دستاوردهای ایران در این زمینه پرداخته اند. 

سخنگوی اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان خبر داد:

برگزاری جشن ملی 100 زوج 
ناشنوا در اصفهان

سخنگوی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان گفت: جشــن ملی 100 زوج ناشنوا در 
قالب طرح ملی پیوند آســمانی در جوار مقبره 
عالمه مجلســی)ره( اصفهان برگزار می شود.

ایمان خواجه اظهار داشــت: با هــدف ترویج 
فرهنگ ازدواج آســان و سبک زندگی اسالمی 
جشن ملی 100 زوج ناشنوا روز جمعه 10 اسفند 
ماه در جوار مقبره عالمه مجلسی)ره( اصفهان 
برگزار می شــود. وی افزود: این جشن بزرگ با 
شرکت 100 زوج ناشنوا از استان های خوزستان، 
سیستان و بلوچستان، مازندران، هرمزگان، یزد، 
اصفهان 10 اسفند ماه در سالن اجتماعات مقبره 
عالمه مجلســی)ره( اصفهان برگزار می شود. 
ایمان خواجه در ادامه خاطر نشان شد: براساس 
هماهنگی های به عمل آمده و رایزنی های انجام 
شده نیز مقرر شده است تا بانک های ملی و ملت 
نیز به زوج های ناشنوایی که در این مراسم حضور 

دارند تسهیالت قرض الحسنه ارائه کنند.

با کمک »نانوزیست حسگر« ؛
محققان اصفهانی موفق به 

تشخیص ۲۵ دقیقه ای باکتری 
شیرخشک شدند

محققان دانشــگاه صنعتی اصفهان با حمایت 
یکی از شــرکت های تولیدکننده شیر خشک 
به ساخت آزمایشگاهی نانوحسگرهایی دست 
یافتند که به گفته آنها این سنســور قادر است 
در مدت ۲۵ دقیقه نوعی باکتری در شیر خشک 
نوزاد را تشــخیص دهد. زهرا ایزدی اظهار کرد: 
کشــت میکروبی، شناســایی مورفولوژیکی و 
بیوشیمیایی از جمله روش های رایج شناسایی 
آلودگی میکروبی در مواد غذایی هســتند که 
این روش هــا وقت گیر )در حــدود ۲ تا ۷ روز( 
و هزینه بر هســتند و نیاز به آماده سازی نمونه 
دارنــد. وی ادامه داد: برای رفــع این چالش در 
این طرح با طراحی و ساخت یک زیست حسگر 
مبتنی بر فنــاوری نانو، ضمــن کاهش هزینه 
تشخیص ســالمت شیر خشک، ســرعت این 
فرآیند را به طور قابل توجهی افزایش داده ایم. 
ایزدی با تاکید بر لزوم شناسایی دقیق باکتری 
»باسیلوس ســرئوس« در محصوالت غذایی، 
خاطرنشان کرد: توجه به اینکه در استاندارد ملی 
ایران حد مجاز باکتری »باســیلوس سرئوس«  
کمتر از 100 باکتری بر میلی لیتر گزارش شده، 
بنابراین اســتفاده از روش دقیق و اختصاصی 
شناسایی این باکتری ضروری است. به گفته این 
DNA محقق، در این زیست حسگر که مبتنی بر 

 اســت، از نانوذرات طال به منظور پایدار کردن 
رشــته های DNA در سطح حســگر استفاده 

شده است.

آموزش پلیس به بیش از ۵ هزار 
شهروند اصفهاني 

کارشناسان آموزش همگاني پلیس اصفهان در 
بهمن ماه، 96 جلســه آموزشي براي شهروندان 
برگزار کردند. ســرهنگ حســن یاردوستي با 
اعالم این مطلب گفت: با توجــه به ضرورت امر 
آگاه سازي و هشــدارهاي انتظامي در راستاي 
پیشگیري از مشکالت و آســیب هاي اجتماعي 
در جامعه در بهمن ماه تعداد 96 کالس آموزشي 
و آگاه ســازي توسط کارشناســان انتظامي این 
فرماندهي در ســطح ادارات دولتــي، مدارس، 
مراکز آموزشي، مساجد و ... برگزار شد. سرهنگ 
یاردوستي افزود: از آنجایي که یکي از اهداف ناجا 
حضور پلیس در مدارس و آموزش چهره به چهره 
دانش آموزان در رابطه با سواد رسانه اي و خطرات 
آسیب هاي اجتماعي است، در ماه گذشته تعداد 
43 جلســه در مدارس مقاطع مختلف تحصیلي 
براي دانش آموزان و اولیا و مربیان برگزار شــده 
اســت. این مقام انتظامی با اشــاره به برگزاري 
۲8 نمایشگاه دائم و ســیار براي فرهنگ سراها، 
مدارس و مساجد با موضوع گامي به سوي امنیت 
اجتماعي و اخالقي از سوي کارشناسان مشاوره 
کالنتري ها خاطر نشــان کرد: برپایي نمایشگاه 
هاي تصویري و آموزش همکارانم در این رابطه 
با اســتقبال شــهروندان و دانش آموزان مواجه 

شده است.

سارقان دالر، دستگیر شدند
پلیس آگاهــی فرماندهــی انتظامی اســتان از 
دستگیری 3 نفر که با همدســتی یکدیگر اقدام 
به سرقت ۷6۵ برگ اسکناس یکصد دالری یکی 
از شهروندان کرده بودند، خبر داد. سرهنگ سعید 
سلیمیان گفت: شاکی در اظهارات خود عنوان کرد، 
فردی ساکن یکی از شهرهای شمالی کشور قرار 
بود این تعداد دالر را به وسیله اتوبوس مسافربری 
برای من ارسال کند؛  اما زمانی که بسته را تحویل 
گرفتم متوجه شدم که درون آن به جای دالر کاغذ 
قرار داده شده است. سرهنگ ســلیمیان خاطر 
نشان کرد: بالفاصله راننده و دو کمک وی به پلیس 
آگاهی احضار و تحقیقات از آنان انجام گرفت که 
مدعی شدند بسته را به صورت مهر و موم شده از 
فرستنده دریافت و به شاکی تحویل دادند. رییس 
پلیس آگاهی استان اصفهان، خاطر نشان کرد: با 
اعترافات راننده اتوبــوس، مخفیگاه دو  نفر متهم 
دیگر در یکی از اســتان های شــمالی شناسایی 
وماموران با اخذ نیابت قضائی به محل مذکور اعزام 

و آن ها را دستگیر کردند.

شرایط شرکت دانش آموزان 
فنی وحرفه ای و کاردانش در 

کنکور ۹۸ اعالم شد
مشاور عالی سازمان ســنجش با اشاره به تمدید 
فرصت ثبت نام در آزمون کارشناســی سال 98 
تا ساعت ۲4 روز دوشنبه 6 اســفند اظهار کرد: 
ضرورت دارد متقاضیان در مهلت در نظر گرفته 
شــده و پس از مطالعه دقیق دفترچــه راهنما و 
فراهم کردن مدارک و اطالعات مورد نیاز ثبت نام 
به پایگاه اطالع رسانی سازمان سنجش  مراجعه 
و نســبت به ثبت نام در آزمون اقــدام کنند. وی 
افزود: دانش آموزان شاخه نظری نظام آموزشی 
جدید 6.3.3 )علوم ریاضــی، علوم تجربی، علوم 
انســانی و هنر( که مدرک دیپلم خود را تا تاریخ 
31 مرداد 98 دریافت می کنند مشــمول تاثیر 
سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال 1398 
طبق ضوابط خواهند شــد؛ بنابراین آن دسته از 
دانش آموزان شاخه نظری نظام آموزشی جدید 
که مدرک دیپلم خود را تــا تاریخ 31 مرداد 98 
دریافت نکنند، چنانچه موفق به دریافت مدرک 
دیپلم خود تا تاریخ 31 شهریور 98 شوند منعی 
برای ثبت نام و شرکت در آزمون ندارند؛ اما سوابق 

تحصیلی برای آنان اعمال نخواهد شد. 

مدیر نظــارت بر دارو و مواد مخدر دانشــگاه علوم 
پزشکی کاشان، از شــهروندان خواست که نیازها 
و کمبودهــای دارویی خود را به ســامانه 190 یا 
1490 اعالم کنند. محمدحســین خیاط کاشانی 
اظهار کرد: مرکز اطالع رســانی داروها و ســموم   
DPIC  این معاونت پاســخگوی سواالت دارویی 
در زمینه کمبودهای دارویی، نحوه مصرف داروها 
و مسمومیت هاست. وی افزود: کارشناسان مرکز 
DPIC  به وسیله سامانه 190 یا 1490 در خصوص 
افزایش آگاهی شــهروندان، اطالعــات الزم را در 
اختیار آن ها قرار می دهند. این مرکز در ســاعات 
اداری پاسخگوی ســواالت بوده و در ساعات غیر 
اداری نیز توسط کارشناســان وزارت بهداشت که 
به صورت شبانه روزی فعالیت می کنند، پاسخ داده 
خواهد شد. وی تاکید کرد: کارشناسان این مرکز 
اطالعات الزم در خصوص کمبودهای دارویی، نحوه 
مصرف صحیح داروها، تداخل داروها و مواد غذایی، 
مصرف داروها در دوران بارداری و شیردهی، عوارض 
جانبی ناشی از مصرف داروها، ســازگاری و نحوه 

اختالط داروهای تزریقی،  مســمومیت با داروها، 
سموم، مواد شیمیایی را به شهروندان ارائه می کنند. 
خیاط کاشانی تصریح کرد: آموزش های تخصصی در 
مورد گیاهان سمی، گزیدگی و گازهای سمی، نحوه 
نگهداری داروها و تداخــالت داروها و مواد غذایی 
در مصرف هم زمان آن ها از دیگر مواردی است که 
در سامانه 190 و 1490 در اختیار  شهروندان قرار 

داده می شود.

مدیر نظارت بر دارو و مواد مخدر دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

کمبودهای دارویی را به سامانه 1۹0 یا 14۹0 اعالم کنید
رییس بســیج دانشــجویی اســتان اصفهان گفت: 
30 هزار دانشــجوی اصفهانی در اسفند ماه امسال 
در قالب ۵ کاروان، راهی مناطــق عملیاتی جنوب 
می شوند. محمدحســین کفعمی با اشــاره به آغاز 
ثبت نام اردوهای راهیان نور، اظهار داشــت: در سال 
جاری ســفر اردویی راهیان نور اســتان اصفهان با 
عنوان»منطقــه غیرممنوعه« از پانزدهم اســفند 
آغاز و تا بیســت و هشــتم اســفند ادامه دارد. وی 
افزود: دانشــجویان داوطلب به حضور در این اردوها 
می توانند از اول اســفند تا هشتم اســفند ثبت نام 
کنند و از این اردوی معنوی، بهره مند شوند. رییس 
بسیج دانشجویی استان اصفهان با بیان اینکه برای 
این اردوها هماهنگی هــا و برنامه ریزی هایی صورت 
گرفته اســت، گفت: نزدیک به 30 هزار دانشجوی 
اصفهانی در این اردوی معنوی با موضوعات فرهنگی 
شرکت داده می شوند. وی ادامه داد: کیفیت برگزاری 
اردوهای راهیان نور امســال نسبت به سال گذشته 
بهتر شــده، به طوری  که یک روز زمان اســکان در 
مناطق عملیاتی جنوب بیشــتر و نیز برای اسکان، 

3 منطقه در نظر گرفته شــده تا دانشجویان بتوانند 
راحت تر از مناطق بازدید کنند. کفعمی تصریح کرد: 
طبق برنامه ریزی های انجام شده، با این کار می  توانیم 
گام دوم انقالب را که مقام معظم رهبری تاکید کردند، 
تحلیل کرده و همچنین مسائلی که به بدنه دانشجو 
به عنوان نسل جوان و نقش آفرین برای آینده کشور 
مربوط اســت را در کنار الگوی دفاع مقدس تبیین 

کنیم و سفر خوبی را برای دانشجویان رقم بزنیم.

رییس بسیج دانشجویی استان مطرح کرد :

اعزام ۳0 هزار دانشجوی اصفهانی به مناطق عملیاتی جنوب

بسیجدانشگاه

امنیت شهروندان از جمله فاکتورهای مهم در 
رشد یک شهر به خصوص در بحث گردشگری 
اســت. هر چند شب های شــهرهای بزرگ 
ایران چندان زنده نیست؛ اما بارها صحبت از 
گردشگری در شب و زنده شدن شب شهرهای 
بزرگ مانند تهران و اصفهان مطرح شــده 
است؛ اما حاال جدیدترین آمار منتشر شده از 
سوی وزارت اقتصاد نشان می دهد که مردم 
در کالن شــهرهایی مانند اصفهان و تهران 
چندان از بودن در خیابــان آن هم در نصف 
شب احساس امنیت ندارند. بر اساس آماری 
که نشان دهنده بیشترین و کمترین احساس 
امنیت در شب است استان های زنجان، گیالن 
و کرمان بیشترین احساس امنیت و استان های 
خوزستان، اصفهان و خراســان جنوبی نیز 

کمترین میزان امنیت را احساس می کنند.
 گزارش اخیر منتشــر شده از ســوی وزارت امور 
اقتصادی و دارایی که با همکاری یک پژوهشــکده 
به پایش شــاخص های ملی محیط کسب وکار در 
راستای سنجش و ارتقای بهره وری با رویکرد تحلیل 
شاخص سرمایه اجتماعی در سال 96 پرداخته است 
سواالت متعددی از افراد در اســتان های مختلف 
پرسیده شده و به لحاظ اینکه یکی از معیارها محیط 
کسب و کار به امنیت باز می گردد، عنوان شده »آیا 
هنگامی که به تنهایی در شــب در شــهر یا محل 
زندگی تان پیاده روی می کنید، احســاس امنیت 

دارید؟« که وضعیت استان ها در این زمینه سنجیده 
شده است.

طبق ایــن تحلیل که بین صفر و یک فرض شــده،  
اســتان های رتبه بندی شدند. احســاس امنیت 
هنگام پیاده روی در شــب یک عامل مثبت برای 
سرمایه اجتماعی محســوب می شود و بنابراین هر 
چه احساس امنیت باال باشد نشان دهنده سرمایه 

اجتماعی باال در یک استان است.
با توجه به یافته ها، میانگین کشــور در این مؤلفه 
0/۵9  است که 13 استان امتیازی کمتر از این مقدار 
به دســت آورده  اند. در میان امن ترین استان های 

کشور البته خبری از کالن شهرها نیست و برخی از 
استان های کوچک و کم برخوردار دارای بیشترین 
میزان احســاس امنیت در میان شهروندان شــان 
بوده اند. اگر چه شــهروندان اصفهانــی در زمینه 
احساس امنیت رتبه و جایگاه خوبی ندارند؛ اما در 
زمینه سرقت استان اصفهان جزو کم سرقت ترین 

استان های کشور است. 
ســرقت یک عامل منفی برای ســرمایه اجتماعی 
محسوب می شود و هر چه ســرقت در یک استان 
بیشتر اتفاق بیفتد، نشــانه پایین تر بودن سرمایه 
اجتماعی در آن استان است. در بخش دیگری از این 

تحقیق آماری از میزان بیشترین سرقت ها منتشر 
شده است که اتفاقا بررسی های صورت گرفته داده 
های تعجب آوری را به نمایش می گذارد. در بخش 
دیگر این پژوهش  انجام شــده، سوالی با این عنوان 
که »آیا در یک ســال گذشــته، پول یا مایملکی از 
شما یا اعضای خانواده شما ســرقت شده است؟« 

پرسیده شد.
 در اینجا استان هایی که بیشترین امتیاز را گرفته اند 
معتقدند، پول یا مایملکی از اعضــای خانواده آنها 
سرقت نشــده و اســتان هایی که کمترین امتیاز 
را گرفته اند، بیشــترین میزان ســرقت را دارند.با 
توجه به داده های به دســت آمده بیشترین امتیاز 
به ترتیب مربوط به استان های هرمزگان، گلستان 
و سمنان است و کمترین امتیاز به ترتیب مربوط به 

استان های قزوین، تهران و گیالن است. 
میانگین کشور در این مولفه 0/6 است که 1۲ استان 
کمتر از میانگین امتیاز کسب کرده اند. این یافته ها 
نشان می دهد بیشترین احســاس امنیت اتفاقا در 
شهرهایی اســت که در داده های آماری مربوط به 
سرقت جایگاه های اول و بیشترین میزان سرقت را 
به خود اختصاص داده اند. استان زنجان که دارای 
بیشترین احساس امنیت است در جدول سرقت ها 
در رده هشتم و گیالن در رده دوم قرار دارد در مقابل 
اصفهان در جایگاه 18 این جدول جزو کم ســرقت 
ترین استان های کشــور قرار دارد؛ اما در رده های 
احساس امنیت کمترین میزان را به خود اختصاص 

داده است.

شب های ناآرام شهر

سرپرســت دفتر برنامه ریزی و توســعه اجتماعی جوانان ضمن 
تشــریح شــرایط تضامین مربوط به دریافت وام ازدواج، گفت: 
براساس تبصره 16 الیحه بودجه سال 98، بانک مرکزی موظف 
است از محل پس انداز جاری و قرض الحسنه سیستم بانکی، وام 
ازدواج را به متقاضیانی که تاریخ عقد آنهــا بعد از یکم فروردین 
ســال 96 )96/1/1( اســت و تا کنون وام قرض الحسنه دریافت 

نکرده اند، 30 میلیون تومان پرداخت کند. سکینه سیف جمالی 
با بیان اینکه تسهیالت قرض الحســنه ازدواج برای هر فرد زوج 
متقاضی 30 میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۵ ســاله و با اخذ 
یک ضامن معتبر و سفته امکان پذیر اســت، افزود: طبق تبصره 
16 الیحه بودجه سال 98 کل کشور، بانک مرکزی می تواند یارانه 
پرداختی به اشــخاص را به عنوان تضمین بپذیرد. وی در ادامه 

تاکید کرد: همچنین بر اساس تبصره مذکور، به منظور حمایت از 
ازدواج، بانک مرکزی موظف است از محل پس انداز جاری و قرض 
الحسنه سیستم بانکی کشور، تسهیالت قرض الحسنه ازدواج را به 
متقاضیانی که تاریخ عقد آنها بعد از یکم فروردین سال 96 است 
و تا کنون وام قرض الحسنه دریافت نکرده اند، 30 میلیون تومان 

و با اولویت پرداخت کند.

سرپرست دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان مطرح کرد:
تاریخ عقد؛ شرط دریافت »وام ازدواج«۳0 میلیونی 

 گزارش  منتشرشده از سوی وزارت اقتصاد نشان می دهد اصفهان رتبه دوم عدم احساس امنیت در کشور را دارد؛   

مدیر گروه سالمت خانواده و جمعیت مرکز بهداشت استان: 
۳1 درصد علت فوت مردان در اصفهان، سکته های قلبی و مغزی است

مدیر گروه سالمت خانواده و جمعیت مرکز بهداشت اســتان اصفهان گفت: ۲4 درصد علت فوت مردان در 
اصفهان سکته های قلبی است و پس از آن سکته هاي مغزي  با ۷ درصد قرار دارد. دکتر صادق اظهار داشت: بر 
اساس تحقیق انجام شده در مرکز بهداشت استان اصفهان مشخص شد که بیشترین علت مرگ و میر مردان 
در اصفهان طی سال گذشته به ترتیب سکته های قلبی، سکته های مغزی، حوادث مرتبط با حمل و نقل و در 
نهایت مرگ بر اثر دیابت است. وی با اشاره به اینکه ۲4 درصد مرگ و میرهای در مردان اصفهانی در سال 96 
بر اثر سکته های قلبی و  ۷درصد براثر سکته مغزی ثبت شده است، اعالم کرد: مرگ و میرها در مردان بر اثر 
حوادث مربوط به حمل ونقل 4 برابر زنان است. وی ادامه داد: طبق آمار صورت گرفته در اصفهان طی سال 96 

اولین علت مرگ و میر در زنان حوادث قلبی و پس از آن سرطان پستان است.

مدیرکل کمیته امداد استان گفت:  ۵00 هزار پاکت نیکوکاری در مدارس استان اصفهان 
توزیع و جشن نیکوکاری امسال از پانزدهم اســفندماه با جمع آوری این پاکت ها آغاز 
می شود. محمدرضا متین پور بیان داشت: جشن نیکوکاری امسال با شعار »عیدی برای 
همه« در روزهای پانزدهم، شانزدهم و هفدهم اسفند همزمان با سراسر کشور در استان 
اصفهان برگزار می شود. مدیرکل کمیته امداد اصفهان تاکید کرد: جمع آوری کمک های 
مردم در این جشن محدود به این سه روز نیســت و خیر اندیشان گران قدر اصفهانی 

می توانند تا انتهای اسفندماه کمک های خود به  منظور رقم خوردن عید آبرومندانه ای 
برای همشهریان نیازمند خود را در اختیار این نهاد قرار دهند. وی با اشاره به روش توزیع 
کمک های جمع آوری شده در مدارس، توضیح داد: مبالغ جمع آوری شده از دانش آموزان 
با همکاری مسئوالن مدرســه در میان دانش آموزان نیازمند همان مدرسه با رعایت 
محرمانگی توزیع می شود و در مدارس برخوردار نیز با هماهنگی مسئوالن برای توزیع در 
میان دانش آموزان نیازمند سایر مدارس همان شهر در اختیار کمیته امداد قرار می گیرد.

۵00 هزار پاکت 
نیکوکاری در مدارس 
اصفهان توزیع می شود

مدیرکل کمیته امداد استان 
اصفهان:

پریسا سعادت

»آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 97/346 )نوبت اول(«

مجتمع طالی موته در نظر دارد خرید 1۵0 تن سیانور سدیم با خلوص 
حداقل 40 درصد )نوبت دوم( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به شماره ثبت ستاد ۲09۷001۵46000001 و با جزئیات مندرج 
در اسناد مناقصه و با تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار( به مبلغ  
900.000.000 )نهصد میلیون( ریال بصورت )واریز نقدی یا ضمانتنامه 

بانکی ( برگزار نماید. 
- تاریخ انتشــار مناقصه در ســامانه : ســاعت 10 روز یکشــنبه مورخ 

139۷/1۲/۵

- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از ســایت : ساعت 14 روز یکشنبه 
مورخ 139۷/1۲/1۲ 

- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14 روز شنبه مورخ 139۷/1۲/۲۵ 
- تاریخ بازگشایی پاکت ها : ساعت 11 روز یکشنبه مورخ 139۷/1۲/۲6

عالقمندان شــرکت در مناقصه می بایســت جهت ثبت نــام و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی با شــماره های دفتر ثبت نام 88969۷3۷ و 
8۵193۷68-0۲1 و مرکز ۲۷313131-0۲1 تماس حاصل نمایند و یا 

به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir  مراجعه نمایند.

م الف: 390534
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 حمایت ویژه »گواردیوال« 
از سرمربی چلسی

اخبار زیادی در مورد احتمال اخراج مائوریتسیو 
ساری از چلسی به خاطر نتایج ضعیف اخیر شنیده 
می شــود؛ اما گواردیوال 
معتقد است چلسی 
تحت هدایــت او 
نمایش فوق العاده 
ای ارائــه می دهد.

گواردیــوال گفــت: 
»شــرایط من و ساری 
کمی متفاوت است زیرا در فصل اول حضور من در 
سیتی، باشگاه در مورد من تردیدی نداشت و هرگز 
در رسانه ها بحثی از اخراج من نشد؛ اما تنها بعد از 
دو یا سه نتیجه ضعیف، رسانه ها خبر از احتمال 
اخراج آنتونیو کونته از چلسی دادند و این برای من 
خیلی عجیب بود زیرا او چند ماه قبل با چلســی 
موفق به فتح لیگ برتر شــده بود.من در سیتی با 
مدیرانی چون ســوریانو و چیگی بگریستین کار 
کرده ام . در فصل اول و زمانی که شــرایط دشوار 
بود، به آنها گفتم که ما نیاز به زمان داریم و باید از 

من حمایت کنند«.

پیشنهاد وسوسه انگیز اماراتی ها 
به »رونالدو«

کریستیانو رونالدو، بعد از ۹ فصل حضور در رئال 
مادرید و کسب عناوین و 
جام های زیاد تصمیم 
گرفت که این تیم 
را تــرک و راهــی 
یوونتوس شود. این 
فوق ســتاره پرتغالی 
ساالنه ۳۰ میلیون یورو 
حقوق از باشــگاه یووه دریافت می کند و قرارداد 
 elsport .چهار ســاله با این تیم ایتالیایی دارد
نوشت که در ســفر اخیری که رونالدو به امارات 
برای حضور در مراســم گلوپ ساکر داشت، یک 
تاجر اماراتی به رونالدو پیشنهاد وسوسه انگیزی 
برای حضور در لیگ امــارات داد تا جایی که یک 
باشــگاه اماراتی حاضر است که پیشنهاد نجومی 
۶۰ میلیون یورو بــرای یک فصل را بــه رونالدو 
بدهد. پیش از این هم روزنامه دون بالون اسپانیا از 
احتمال حضور کریستیانو رونالدو در لیگ امارات 
سخن به میان آورد؛ اما خود رونالدو چنین چیزی 

را رد کرده است.

 یک سقوط کابوس وار دیگر 
در انتظار »فاوره«؟

بوروسیای دورتموند در دوران افول به سر می برد 
و  به نظر می رسد دوران 
ماه عسل زنبورهای 
و  آلمانــی  زرد 
رو  مربی شــان 
بــه پایان اســت. 
دورتموند در 5 بازی 
اخیر خود قادر به کسب 
پیروزی نبوده، تنها ســه امتیاز بــا نزدیک ترین 
تعقیب کننده اش بایرن مونیخ فاصله دارد و حاال 
مصدومیت مارکــو رویس، دردســر دیگری به 
دردسرهای فاوره اضافه کرده است. لوسین فاوره، 
سرمربی سوئیســی دورتموند در فصل 2۰1۶-
2۰17 هم در هفته یازدهم لوشامپیونا با نیس، با 
اختالف شش امتیاز جلوتر از موناکو صدرنشین 
لیگ فرانســه بود؛ اما بعد از آن فاوره و تیمش در 
کمال تعجب 2۳ امتیاز از دست دادند.روزنامه بیلد 
این سوال را مطرح می کند که آیا فاوره بار دیگر،  در 

حال تجربه همان کابوس سقوط است؟

تقدیر از دایی و انصاری فرد  در اردبیل

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

 تقدیر از دایی و انصاری فرد
 در اردبیل

به مناســبت پنجاهمین سالگرد تولد علی دایی، 
تورنمنت چهارجانبه  فوتبــال به میزبانی اردبیل 
برگزار می شــود. علیرضا پوستی، رییس شورای 
شــهر اردبیل با اعالم این خبر گفت: »ما ســال 
گذشته در نشستی که در هیئت فوتبال اردبیل 
داشتیم از طرف شورا و شهرداری برای برگزاری 
جشن تولد 5۰ ســالگی اســطوره فوتبال آسیا 
قول هایی دادیم تا در کنار این جشن تورنمنتی 
را نیز با نام دایی برگزار کنیم تا همه ســاله این 
رویداد ورزشی در اســتان به عنوان زادگاه علی 
دایی تکرار شــود. ابتدا قرار بود تیــم ملی با تیم 
هنرمندان دیدار دوســتانه ای را برگزار کنند؛ اما 
برای حفظ شــأن و جایگاه علی دایی تصمیم بر 
این شــد تا با دعوت از دو تیم خارجی و دو تیم 
داخلی این رویداد به شکل آبرومند برگزار شود.« 
رییس شورای شــهر اردبیل بیان کرد: عالوه بر 
علی دایی قرار است ســردیس کاپیتان تیم ملی 
کریم انصاری فرد نیز تهیه و در عمارت شهرداری 

اردبیل رونمایی شود.

در حاشیه

هفته هفدهم لیگ برتر هندبال؛
 سپاهان در یک قدمی قهرمانی 

قرار گرفت
هفته هفدهم لیگ برتر هندبال مردان باشگاه های 
کشور عصر  جمعه برگزار شد و با برتری سپاهان 
و ذوب آهن اصفهان به پایان رســید. در اصفهان 
و در خانه هندبال، ســپاهان صدرنشین از ساعت 
1۶ میزبان صنعت مس کرمان بــود که با برتری 
18 بر 15 در این مســابقه همچنان جایگاه خود 
در صدر جدول رده بندی را حفــظ کرد و در یک 
قدمی کســب عنوان قهرمانی لیگ برتر هندبال 
قرار گرفت.سپاهان با کسب این برد 2۶ امتیازی 
شد تا قهرمانی اش تا حدود زیادی مسجل شود. با 
این شرایط تنها با شکست سپاهان در هفته پایانی 
لیگ برتر برابر نیروی زمینی کازرون و برتری پرگل 
زاگرس اسالم آباد برابر ذوب آهن، قهرمانی سپاهان 
با تهدید مواجه می شود.تیم زاگرس اسالم آباد در 
هفته هفدهم لیگ برتر به مصاف سربداران سبزوار 
رفت و با نتیجه ۳4 بر ۳1 پیروز شد تا با 24 امتیاز 

همچنان در تعقیب سپاهان باشد.

 منهای فوتبال

پیشخوان

 آزمون در یک شب رویایی 
فنرباغچه را شخم زد؛ سردار 

رشید اروپا

 درخشــش آزمون مقابل 
فنرباغچــه:1/1 میلیون یورو 

درجیب زنیت

شاگردان برانکو به صدر باز 
می گردند؟

گفت وگو با سردار پس از 
رکورد شــهریار؛  شکستن 

رکوردهای دایی قلبی است

یک پیروزی و یک شکست برای بانوان فوتبالیست اصفهانی
رقابت های لیگ برتر فوتبال بانوان پــس از وقفه دو هفته ای به دلیل حضور تیــم ملی فوتبال بانوان در 
تورنمنت هند،  روزجمعه و در هفته یازدهم دنبال شد که تیم های اصفهانی سپاهان و ذوب آهن به مصاف 
حریفان خود رفتند.طالیی پوشــان در صفائیه، میزبان سپیدار قائمشــهر بودند و در پایان در یک بازی 
یک طرفه موفق شدند حریف خود را با نتیجه 11 بر صفر شکست دهند. در دیگر بازی تیم شهرداری بم که 
تاکنون شکستی در لیگ برتر نداشته است میزبان ذوب آهن اصفهان بود و در پایان سبز پوشان این بازی 
را با نتیجه 4 بر یک واگذار کردند. در پایان نیم فصل نخست لیگ برتر فوتبال بانوان تیم شهرداری بم با ۳۳ 
امتیاز و بدون شکست مقتدرانه قهرمان شد، تیم سپاهان نیز با  این پیروزی 22 امتیازی شد، ذوبی ها هم 

با شکست در دیدار برابر شهرداری بم 21 امتیازی باقی ماند. 

بشار - پرسپولیس؛ توافق اولیه برای تمدید
بشار رسن طی دو فصل اخیر جزو بهترین بازیکنان پرسپولیس بوده و به عنوان بازیکن خارجی عملکرد بسیار 
خوبی در این تیم داشته است. او که این فصل آخرین سال از قراردادش را سپری می کند، بیشتر از لیگ هفدهم 
به میدان رفته و حاال به رغم اضافه شدن چند هافبک، جزو بازیکنان اصلی پرسپولیس به شمار می رود.در ماه 
های اخیر صحبت های زیادی در خصوص تمدید قرارداد او مطرح می شد و خود رسن نیز این اتفاق را به پس 
از جام ملت ها موکول می کرد؛ اما  روز جمعه مدیربرنامه های رســن گفت که با باشگاه پرسپولیس به توافق 
اولیه دست یافته و گام های مثبتی در جلسه بین او و مدیران باشــگاه برداشته شده است.همچنین باشگاه 
پرسپولس اعالم کرد: پرسپولیس با مدیربرنامه های این بازیکن جلسه ای داشت که در جریان آن توافق های 

اولیه حاصل خواهد شد. 

انتخاب سرپرســت کاروان ورزش ایران برای حضور در 
بازی های آســیایی یا بازی های المپیک سال هاست به 
یکی از موضوعات پرتنش و چالش برانگیز تبدیل شده و 
هر فردی که این مسئولیت را برعهده گرفته با انتقاداتی 
مواجه شده است.کمیته ملی المپیک از مدت ها پیش به 
دنبال انتخاب سرپرست کاروان ورزش ایران برای حضور 
در المپیک 2۰2۰ توکیو بود؛ انتخابــی که خیلی ها از 
قبل پیش بینی می کردند چه کســی  قرار است گزینه 
نهایی اش باشد. پس از کش و قوس های فراوان باالخره 
نصراله سجادی به عنوان سرپرســت کاروان انتخاب و 
معرفی شد. واکنش ها به انتخاب نصراله سجادی تقریبا 
منفی بود و بسیاری از کارشناسان و اهالی ورزش اعتقاد 
داشتند کمیته ملی المپیک باید فرد دیگری را به عنوان 
سرپرست انتخاب می کرد. منتقدان اعتقاد دارند نصراله 
ســجادی که فرد مورد وثوق ســیدرضا صالحی امیری 
است، هر آنچه داشــته را در چهار بار سرپرستی کاروان 
اعزامی به المپیک و ۶بار اعزام به بازی های آسیایی ارائه 
داده و کمیته المپیک بایــد فرصت را به یک مدیر جوان 

دیگر می داد تا عهده دار این مسئولیت شود. در نگاه اول 
باید حق را به منتقدان داد؛ اما وقتی از همین منتقدان 
سوال شود »اگر ســجادی انتخاب نمی شد کدام گزینه 
را به عنوان سرپرســت انتخاب مــی کردید؟« ممکن 
اســت نتوانند گزینه ای را معرفی کنند که شــرایط و 
ویژگی های سرپرســتی کاروان ورزش ایران برای یک 
رویداد بزرگ را داشــته باشد. درست اســت که انتقاد 
به کمیته ملی المپیک به خاطر انتخاب ســجادی وارد 
است؛ اما واقعیت تلخ ورزش ایران را نباید نادیده گرفت. 
پرسش از منتقدان این است که ورزش ایران کدام مدیر 

را برای چنین روزهایی پرورش داده اســت 
که حاال کمیته المپیــک گزینه های 

بیشتری را برای این انتخاب داشته 
باشند؟اصوال ضعف بزرگ ورزش 
ایران نداشتن مدیرانی است که 
بتوانند فدراسیون های ورزشی 
و سایر بخش های مرتبط به این 
حوزه را اداره کنند؛ ضعفی که 

سال هاست در ورزش وجود دارد و هیچ مسئولی هم به 
برطرف کردن آن نیست. فکــر 

ضعف ورزش همچنان پابرجاست؛
چه کسی باید به جای نصراله سجادی، سرپرست کاروان ایران می شد؟

روز  جمعه بود که سعید آذری در گفت وگو با 
مهر از امیر قلعه نویی و دستیارانش که با نایب قهرمانی 
در لیگ زمینه ســاز حضور ذوب آهن در لیگ قهرمانان 
شدند، تشکر کرد. قلعه نویی، سرمربی فعلی سپاهان از آذری 
بابت صحبت هایش تشکر کرد و بدون آنکه از باشگاه استقالل 
اسمی بیاورد، از این باشــگاه گالیه کرد. قلعه نویی نوشت: 

»زندگی همین است.
 ترک خانه ای به مقصد خانه دیگر. گاهی نامه ای از رفقا و هم 

محلی های سابق به دستت می رسد که حالت را خوب می کند  
و روزت را می سازد.  سعید جان حرف های تو دوست عزیزم 
برایم حکم همان نامه را داشت که در خانه تازه ام سپاهان به 
دستم رسیده و قدر دانسته شدن از سوی تو تنها بابت یک سال 

همکاری قطعا افتخار بزرگی است. کاش همه مدیران معرفت و 
مردانگی تو را داشتند. 

ســعید جان، جوانی و عمرم را پای ســرپانگه داشتن خانه 
دیگری گذاشتم که اصال پشیمان نیستم برای هرآنچه تقدیم 
اهل آن خانه کردم؛ امــا نه تنها نامــه ای از آنهایی که خود 
را صاحب آن خانه می پندارند به دســتم نرسید که از وقت 
 بدرقه تا به امروز درگیر بی معرفتی ها و بی اخالقی هایشــان 

بوده ام. 

گالیه قلعه نویی از استقاللی ها بعد از 
مصاحبه »سعید آذری«
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کنداکتور

1شنبه 
5 اسفند پخش  زنده مسابقات

تیم ذوب آهن عصر امروز در شــرایطی در 
چارچوب دیدارهای هفته معوقه هفته هفدهم 
لیگ برتر مقابل تیم استقالل قرار می گیرد که 
حضور علیرضا منصوریان روی نیمکت ذوبی ها 
و مرتضی تبریزی در ترکیب  آبی پوشــان بر 

حساسیت های این بازی افزوده است.
سبزپوشان اصفهانی که در این دوره از رقابت های 
لیگ برتــر عملکرد ضعیفی از خود نشــان داده اند 
و این روزها بــا 14 امتیاز از 1۶ بــازی در رده های 
پایین جدول رده بندی و در جمع تیم های فانوس 
به دست جای گرفته اند در حالی در ورزشگاه آزادی 
مقابل تیم استقالل تهران صف آرایی می کنند که 
با دو پیروزی کــه در جریان رقابت های مرحله پلی 
اف لیگ قهرمانان آسیا به دست آوردند، به آمادگی 
روحی باالیی دست یافته اند.ذوبی ها که مجوز حضور 
در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا را با پیروزی 
شیرین مقابل الغرافه قطر به دست آورده و از هفته 
آینده کار خود را در این مسابقات شروع می کنند می 
خواهند که در بازی با استقالل نیز عملکرد خوبی به 
جای بگذارند و با کسب سه امتیاز این دیدار، جایگاه 

بنــدی را ارتقــا شان در جدول رده 

ببخشند.  شاگردان علیرضا منصوریان که در بازی با 
تیم الغرافه قطر نشان دادند که راه باز کردن دروازه را 
پیدا کرده اند امیدوارند در بازی با آبی پوشان تهرانی 
با تکیه بر خط دفاعی تیم شــان که نقطه قوت آنها 
محسوب می شــود و هم چنین رشید مظاهری در 
درون دروازه تمام امتیاز این دیدار را به حساب شان 
واریز کنند. ذوبی ها هم چنین برای این بازی حساب 
ویژه ای روی سرمربی تیم شان باز کرده اند تا با تکیه 
بر کارنامه موفق منصوریان در تقابل با استقالل، پیروز 
این میدان شناخته شوند. دیدار امروز سبزپوشان با 
استقالل هفتمین تقابل علیمنصور با آبی ها محسوب 
می شود که سرمربی سبزپوشان از بازی های گذشته 
4 برد، یک تساوی و یک شکست را در کارنامه ثبت 
کرده است و بدون شــک منصوریان که در گذشته 
هدایت تیم فوتبال اســتقالل را  برعهده داشــت از 
چهره های ویژه این دیدار به شمار می رود. علیرضا 
منصوریان  امروز بعد از ۳ ســال و 1۰ روز دوباره در 
برابر اســتقالل قرار می گیرد. آخریــن رویارویی او 
با تیم ســابقش 25 بهمن 1۳۹4 اتفــاق افتاده بود 
که علیمنصور برنده بازی شــد. این بــازی برای او 

برای وینفرد شــفر که جانشین و از آن طــرف 

منصوریان در اســتقالل شــد و چند بار هم از او و 
شکست سنگینش، ۶ بر صفر برابر العین انتقاد کرده 
بود، جدا از بحث جدول و امتیاز گیری بسیار مهم و 
حیثیتی است. منصوریان، دو مربی قبلی استقالل 
یعنی قلعه نویی و پرویز مظلومی را شکست داده و این 
بار به شفر رسیده است.از دیگر چهره های این بازی 
می توان به »مرتضی تبریزی«  اشاره کرد که در نیم 
فصل اول این دوره از رقابت های لیگ از ذوب آهن به 
استقالل رفت و آخرین دیدارش برای سبزپوشان به 
دیدار رفت استقالل و ذوب آهن در این فصل بر می 
گردد؛ دیداری که با نتیجه تساوی دو بر دو به پایان 
رسید. تبریزی که در ذوب آهن تا پای بهترین گلزن 
لیگ نیز پیش رفته بود در استقالل تاکنون نتوانسته 
موفق باشــد.  از جدال مهدی رحمتــی و علیرضا 
منصوریان در این دیدار که با دلخــوری از هم جدا 
شدند نیز نباید به راحتی گذشت . طی 4 بازی قبلی 
رحمتی چه در آزادی و چه در تختی موفق نشده و 
نتوانسته برابر منصوریان کلین شیت کند و 2 باخت، 
یک تساوی و فقط یک برد کسب کرده است. کاپیتان 
که در این فصل رکورد کلین شــیت در ورزشــگاه 
آزادی را دارد بــرای حفظ این رکــورد باید عادت و 

مقابل تیم های روال گل خــوردن 

منصوریان را ترک کند.
در آن سوی میدان نیز تیم اســتقالل این روزها به 
روزهای اوجش بازگشته و با دو بردی که مقابل تیم 
های تراکتورسازی تبریز و پارس جنوبی جم به دست 
آورده اســت دوباره خود را به عنوان یکی از مدعیان 
قهرمانی این دوره از مسابقات لیگ مطرح کرده است 
و نمی خواهد امتیازات این دیدار خانگی را از دست 
بدهد. این تیم مصمم اســت برابر ذوب آهن هم ۳ 
امتیاز بازی را کسب کرده و خود را به جمع تیم های 

باالنشین جدول نزدیک تر کند.
وینفرد شــفر در دیدار با ذوب آهــن، طارق همام و 
علی کریمی را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد 
و محسن کریمی و فرشید اسماعیلی هم که آسیب 
دیدگی جزئی دارند طبق صالحدید سرمربی آلمانی 
توانند برای آبی پوشــان به میدان بروند.خلعتبری 
و زهیوی، دو بازیکن تیم فوتبــال ذوب آهن نیز به 
دلیل مصدومیت تا پایان فصل نمی توانند تیم شان 

را همراهی کنند.
 گفتنی است؛ دیدار تیم ها استقالل و ذوب آهن  امروز 
ساعت 18:۳۰ برگزار می شود که قضاوت این دیدار 

حساس را علیرضا فغانی برعهده دارد.

 تقابل چهره ها در جدال سبز- آبی 
دیدار معوقه هفته هفدهم لیگ برتر؛

سمیه مصور

 آگهی تمدید مهلت ارسال اسناد 
مناقصه و اصالحیه

 پیرو آگهی مندرج در روزنامه های جهان اقتصاد و زاینده رود مورخ
 13- 97/11/14 و پایگاه ملی مناقصات و ســایت معامالت توانیر 
با موضوع مناقصه نصب و راه اندازی دیتا ســنتر مرکزی واقع در 
بختیار دشت استان اصفهان به شماره مناقصه 1665/97، مهلت 
ارسال و تحویل اسناد مناقصه تا ساعت 7:30 صبح روز شنبه مورخ 
 97/12/11و تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه 97/12/11 ساعت 8:30

 تمدید می گردد.
 1-داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن
 13-36273011 داخلی 4274 واحد مناقصات تماس حاصل نمایند.
 2-اصالحیه این مناقصه در سایت اینترنتی معامالت توانیر به آدرس

دسترســی  قابــل   http: //tender.tavanir.org.ir  
میباشــد همچنیــن آگهی ایــن مناقصــه در ســایت پایگاه 
http://iets.mporg. ملــی مناقصــات ایــران بــه آدرس
 ir و ســایت شــرکت توزیع برق اســتان اصفهان بــه آدرس

 www.epedc.ir  قابل دسترسی می باشد .

شرکت توزیع برق  استان اصفهان

شرکت توزیع برق  استان اصفهان
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افزایش ۱۵ درصدی ترافیک در روزهای پایانی سال
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

خـبر

 دیدگاه

راهیابی زوج اصفهانی به 
جشنواره ملی تئاتر رضوی

تئاترهای»رویای کفش« به  کارگردانی مرضیه 
اشرفیان و»هویج فزاینده« به کارگردانی مهدی 
فدایی به نمایندگــی از تئاتر کودک و نوجوان 
اصفهان در دوازدهمین جشنواره ملی نمایش 
عروســکی و کودک و نوجــوان رضوی حضور 
دارند. مهدی فدایی ضمن اعالم این خبر اظهار 
کرد: طبق اعالم هیئت انتخــاب دوازدهمین 
جشنواره ملی تئاتر رضوی متشکل از منوچهر 
اکبرلو، سیدحسین فدایی حسین و سیدجواد 
رحیم زاده، تئاترهای»رؤیای کفش« و»هویج 
فزاینده« به نمایندگــی از تئاتر اصفهان در دو 
بخش نمایش عروســکی و نمایــش کودک و 
نوجوان این جشــنواره حضور خواهند داشت.

وی ادامه داد: مرضیه اشرفیان، همسر من است. 
او در تئاتر»رؤیای کفش« زندگی پسرکی که 
به کفشــی عالقه مند  اســت؛ اما نمی تواند آن 
را خریداری کند روایت کــرده و قصه تئاترش 
هم حول محور رویاپردازی های همین پسرک 
می چرخد. دوازدهمین جشــنواره ملی تئاتر 
کودک و نوجوان رضوی از 13 تا 16اسفندماه 
سال جاری به دبیری محمدرضا محمدی، در 

شهر مشهد برگزار می شود.

یک کارشناس:
جایگاه مردم در اداره امور 

شهر مشخص شود
یک کارشــناس شهرســازی اظهار کرد: یکی 
از نقــاط ضعــف در خصوص رابطــه فرهنگ 
شهروندی، مشخص نبودن جایگاه و مسئولیت 
مردم در اداره امور شهر است که در این خصوص 
جای خالی شــورایاری های محلــی به عنوان 
مکانی مناسب جهت پرورش و آموزش شهروند 
فعال و مسئولیت پذیر در شهر اصفهان احساس 
می شود، جایی که افراد در کوچک ترین ساختار 
سکونتگاهی بتوانند مســئولیت بهبود محیط 
اطراف خود را در دست گرفته و برای آن تالش 
کنند. فرزاد مومنی افزود: اگر مدیریت شهری 
نتواند این جایگاه ها را برای شهروندان اصفهان 
تعریف کند ســر خوردگی و احســاس مفید 
نبودن در شــهروندان پدید می آید و آنها خود 
را در سرنوشت شهر اصفهان شریک نخواهند 
دانســت و نخســتین اثر آن رکــود اقتصادی 
خواهد بود. این کارشــناس شهرسازی ادامه 
داد: شهروند در مفهوم عام به تک تک افرادی 
که در یک جامعه یا یک کشــور، شهر و روستا 
زندگی می کنند، اطالق می شــود که بخشی 
از فرهنگ شــهروندی بر حقوق افراد متمرکز 
اســت زیرا این حقوق موجب همکاری مداوم 
با یکدیگــر، تدوین اصول عدالــت اجتماعی، 
تفکر انتقادی و سیســتماتیک به موضوعات، 
ارزیابی و ارائه راه حل برای موضوعات به دور از 
خشونت، انطباق اصول زندگی با مسائل زیست 
محیطی و در نهایت ساخت آینده ای روشن و 

مشارکت پذیری دموکراتیک خواهد شد.

یک کارشناس:
ورودی های اصفهان به یک 
فضای خاطره انگیز و زنده 

تبدیل شود
یک کارشــناس معمــاری اظهار کــرد: ورود 
گردشگر به اصفهان فرصت های زیادی را برای 
اقتصاد و فرهنگ شهر فراهم می کند؛ با توجه 
به اینکه اصفهان یکی از شهرهای محبوب برای 
مقاصد گردشگری است، اما متاسفانه تعریف 
درستی از ورودی های شهر نداشته ایم.سمانه 
عشــوریان افزود: گردشــگران در بدو ورود به 
شهر اصفهان با انبوهی  از کارگاه های تولیدی، 
صنعتی، تعمیرگاهی و حجم باالیی از ساختمان 
های سر به فلک کشیده در شــهر مواجه می 
شوند. این کارشناس معماری با تاکید بر اینکه 
فضای ورودی شهر اصفهان نیازمند باز طراحی 
جدی است خاطرنشــان کرد:این بازطراحی 
جهت افزایش خوانایی فضاهای شهری اصفهان 
باید ایجاد شــود ، بدون شــک ورودی شهر با 
ایجاد یک میدان و بلوار، چند تابلو و... ساخته 
نمی شود بلکه ورودی شــهر اصفهان باید یک 
فضای جمعی خاطره انگیز و زنده باشد. وی با 
بیان اینکه فضای ورودی شهر اصفهان کیفیت 
ادراکی و بصری در خور شهر اصفهان را ندارد، 
گفت: ورودی های شــهری ماننــد اصفهان با 
چنین قدمــت تاریخی و فرهنگــی باید موزه 
زنده شهر اصفهان باشد؛ تلفیقی از بنا و عرصه 
طبیعی شــهر باید در همــان ورودی در ذهن 
گردشگر تداعی شود. این کارشناس معماری 
افزود: در یــک کالم ورودی شــهر اصفهان از 
جاده، کالبد و طبیعت نباید هویتی مستقل از 

شهر اصفهان داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان:
ترس از آینده نشانه ضعف 
توکل در یک جامعه است

نماینده ولی فقیه در اســتان اصفهــان در آیین 
رونمایــی از کتــاب تبیین حکومت اســالمی و 
والیت فقیه اظهار کرد: مقصر بحران های پیش آمده 
فقط آمریکا و مسئوالن نیســتند و البته در اینکه 
بی تدبیری هایی در کار مسئوالن بوده شکی نیست 
اما باید دید چه شرایطی است که صف های خرید 
تشکیل می شود؟آیت ا... یوســف طباطبایی نژاد 
ادامه  داد: این که مردم از ترس آینده، مواد غذایی 
را انبار می کنند نشان دهنده ضعف توکل در جامعه 
است. وی تاکید کرد: روحانیون باید فرهنگ توکل 
را با اســتفاده از ظرفیت هایی که در اختیار دارند 
در مردم تقویت کنند و اگر به خدا توکل کنیم به 
همان حرف امام)ره( می رسیم که فرمودند آمریکا 
هیچ غلطی نمی تواند بکند. طباطبایی نژاد با اشاره 
به کتاب تبیین حکومت اســالمی و والیت فقیه 
اظهار کرد: حکومت والیت فقیه شعار نبوده و دین 
فردی که به والیت فقیه اعتقاد ندارد کامل نیست، 
دین صرفا به نماز و روزه نیست بلکه باید حکومت 
تشکیل شــود تا حدود الهی اجرا شود.امام جمعه 
اصفهان بــه نقل از امام خمینی)ره( یادآور شــد: 
نمی توانیم منتظر ظهور امام زمان)عج( باشــیم و 
به دنبال تشکیل حکومت اسالمی نرویم، حکومت 
اسالمی محدود به ده سال ابتدایی اسالم نیست و 
مسلمانان باید هر زمان که توانستند برای تشکیل 
حکومت اسالمی اقدام کنند و جمهوری اسالمی 

بر همین اساس شکل گرفته است. 

نماینده اصفهان در مجلس خبرگان 
رهبری:

مسئوالن بیانیه گام دوم را به 
عنوان سند باالدستی تلقی کنند

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اهمیت 
پیام مقام معظم رهبری درباره گام دوم انقالب و 
نقش حوزه علمیه در این میان اظهار داشــت: در 
چهلمین سال پیروزی انقالب همه برنامه ریزی های 
استکبار جهانی با حضور شــگفت انگیز مردم در 
بزرگداشــت انقالب، به هم خورد و مردم عظمت 
انقالب را به رخ جهانیان نشان دادند.آیت ا...محمود 
عبداللهی بیان داشت: بیانیه گام دوم انقالب یک 
هدیه بســیار بزرگ و بنیادی اســت که از طرف 
رهبری معظم انقالب به مردم اعطا شد، این منشور 
بیانگر جایگاه بلنــد والیت فقیه و نظام جمهوری 
اسالمی و مدیریت عالی رهبری نسبت به مسائل 
کالن فرهنگی، سیاســی، اجتماعی و اقتصادی 
اســت. وی تصریح کرد: این بیانیه نشان دهنده 
شــناخت رهبری از جهان معاصــر و تاریخ ملت 
است و به صورت هنرمندانه و عمیق و واقع بینانه 
طراحی شده است، این بیانیه از جامعیت کاملی نیز 
برخوردار است زیرا از یک سو یک ترسیم جامعی 
از گذشته انقالب دارد و ابعاد مختلف از تمام مناظر 
مورد بررســی قرار داده، از ســوی دیگر برخالف 
توطئه ها و طرح های اســتکبار که آرزو داشــتند 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی را نبینند، 
رهبری با توکل به خداوند و تکیه به حضور مردم و 
به خصوص جوانان کشور برنامه چهل سال آینده را 
با یک شیوه قاطع و روشن و منطقی ترسیم کردند.

جانشین رییس ستاد اجرایی خدمات 
سفر شهر مطرح کرد: 

 اصفهان آماده استقبال
 از مسافران 

جانشین رییس ستاد اجرایی خدمات سفر شهر 
اصفهان در جلســه ســتاد اجرایی خدمات سفر 
شــهر اصفهان با بیان اینکه هــدف از برگزاری 
این جلســات ارائه خدمات بهتر به شهروندان و 
مسافران اســت، اظهارکرد: استقبال از مسافران 
و گردشگران در سال جدید و در اصفهان نسبت 
به ســال های قبل متفاوت خواهد بــود و طبق 
هماهنگی های صورت گرفته عالوه بر باغ فدک 
در سپاهان شهر نیز اقامت موقت انجام می شود.

حسین امیری، با تاکید بر اینکه با نزدیک شدن به 
ایام عید نوروز، شهر مهیای استقبال از مسافران 
خواهد شد، افزود: در بخش فضای سبز، زیباسازی 
و رفــع نازیبایی ها، دســتور العمل های خاصی 
تدوین شده که به زودی به مرحله اجرا در خواهد 
آمد. معاون خدمات شهری شــهردار اصفهان با 
بیان اینکه در ستاد امســال 1۰ کمیته در ستاد 
مرکزی و در مباحث مختلف ایفای نقش می کنند، 
گفت: به منظور تسهیل در رفت و آمد و همچنین 
به منظور رفاه حال مسافران و گردشگران، نزدیک 
به 1۵ ســتاد اجرایی نیز در مناطق مختلف شهر 
آغاز به کار کرده اند تا امر مهم هدایت و اســکان 

مسافران انجام شود.

»اصفهان« یکی از تاریخی ترین استان های 
ایران شناخته می شود که از ظرفیت عظیم 
بناهای تاریخی کــه از دوران مختلف در آن 
به یادگار مانده است بهره می گیرد؛ ظرفیتی 
که از گذشته تاکنون به عنوان یکی از منابع 
توسعه گردشــگری در این شــهر به شمار 
می رفته اســت؛ اما طی دهه اخیر به دلیل 
 کمبود مالی و انسانی با مشکالت عدیده ای 
روبه رو شــده، از این رو مشــارکت بخش 
خصوصی به عنوان یکــی از راه های نجات و 
احیای این بناها مورد توجه مسئوالن امر در 

این زمینه قرار گرفته است.
 ســال 84 بود که قانون گذار به ســازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی وگردشگری کشور اجازه 
داد تا به منظور اعطای مجوز کاربردی و بهره برداری 
مناسب از بناها و اماکن تاریخی قابل احیا با هدف 
ســرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی 
صندوق احیا و بهــره برداری از اماکــن تاریخی-

فرهنگی را ایجاد کند؛ اما اجرای این طرح چندان 
مورد توجه قــرار نگرفت تا اینکه با حاکم شــدن 
شرایط ســخت بودجه ای کشــور طی چند سال 
گذشته بار دیگر  توجه به استفاده از ظرفیت بخش 
خصوصی  در دستور کار قرار گرفت. به گفته برخی 
از کارشناســان میراث فرهنگی، استفاده از بخش 
خصوصی برای توانمنــد کــردن و بالفعل کردن 

ظرفیت  های بالقوه تاریخ 
و فرهنــگ در حوزه  های 
اقتصادی و اجتماعی یکی 
از راهکارهای تجربه شده 
ای است که بســیاری از 
کشــورها از این مسیر به 
کمک رشد و توسعه کشور 
خود شــتافته اند. چرا که 

از یک طــرف بخش خصوصی و مــردم در حفظ و 
نگهداری بناهای تاریخی بهتر از دولت ها  می توانند 
عمل کنند و از سوی دیگر دولت ها به دلیل  مسائل 

و مشکالت جاری کشور، 
به تنهایی توان و سرمایه 
کافــی بــرای حمایت و 
حفاظت از بناهای تاریخی 
را در اختیــار ندارند. این 
کارشناســان مدعی اند   
اگر مــی خواهیم بناهای 
تاریخی زنــده بمانند و از 
مزیت های آن نهایت اســتفاده را ببریم، چاره ای 
جز اســتفاده از توان  بخش خصوصی در این حوزه 

وجود ندارد. 

 در همین راســتا مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشــگری اســتان اصفهان از  واگذاری 
بناهای تاریخی در معرض تخریب اســتان اصفهان 
برای احیا به بخــش خصوصی و ســرمایه گذاران  

خبر داد.
 فریدون الهیاری در این باره گفت: واگذاری بناهای 
تاریخی در قالب اجاره بلند مــدت و فروش عالوه 
بر دستگاه های دولتی، شــامل نهادهای عمومی و 
مالکین خصوصی می شود. به گفته مدیرکل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان 
دفتر ویژه ای برای مشــاوره بــه بخش خصوصی 
اختصــاص یافته و تمامــی اطالعــات موردنیاز و 
جزئیات شرایط از طریق کارشناسان سازمان میراث 
فرهنگی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد. الهیاری 
با بیان اینکه حدود 3۰۰ بنای تاریخی دراین استان 
فعال اســت، گفت: فرصت برای فعاالن اقتصادی 
مهیاست تا در مســیر احیای بناهای تاریخی گام 
بردارند و این اماکن را به چرخه فعالیت بازگردانند.

به گفته مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دســتی 
وگردشــگری اســتان اصفهان، رویکرد جدی در 
حفاظت میراث فرهنگی به ویــژه بناهای تاریخی 
 با نگاه پیشــرفت پایــدار اقتصادی پیــش بینی 

شده است.
 گفتنی است؛ کاروانســرای مرنجاب، خانه محمد 
قلی شیران و کاروانســرای کوهاب از جمله بناهای 
تاریخی اصفهان بوده که در ســال های گذشته به 

بخش خصوصی واگذار شده است.

ایجاد موج احیای بناهای تاریخی در اصفهان

مدیر منطقه 6 شــهرداری اصفهان از تکمیل عملیات سفت کاری 
پروژه سالن اجتماعات و پارکینگ گلستان شهدا خبر داد و گفت: 
اکنون پروژه در مرحله برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار برای انجام 
نازک کاری است. محمدرضا برکت اظهار کرد: پروژه سالن اجتماعات 
و پارکینگ گلستان شهدا در ابتدا قرار بود به صورت مشارکتی توسط 
شهرداری اصفهان، بنیاد شهید و اســتانداری احداث شود، بنیاد 

شهید بخشی از سهم خود و شهرداری بیش از سهم خود را پرداخت 
کرده، اما هنوز اســتانداری مبلغی بابت این پروژه پرداخت نکرده 
است. وی ادامه داد: به دلیل حساسیتی که این پروژه دارد و با توجه 
به اینکه احداث این پروژه کمترین کاری است که ما می توانیم برای 
خانواده شهدا انجام دهیم، شهردار اصفهان دستور ویژه دادند اجرای 
سالن همچنان در دستور کار شــهرداری باقی بماند، در این راستا 

تاکنون بابت اجرای این پروژه شش میلیارد تومان و بابت آزادسازی 
و تملک آن نیز حدود 8.۵ میلیارد تومان هزینه شده است.

مدیر منطقه 6 شهرداری اصفهان اضافه کرد: در حال حاضر عملیات 
سفت کاری پروژه سالن اجتماعات و پارکینگ گلستان شهدا تکمیل 
شده و پروژه در مرحله برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار برای انجام 

نازک کاری است. 

مدیر منطقه 6 شهرداری اصفهان خبر داد:
آخرین وضعیت پروژه سالن اجتماعات و پارکینگ گلستان شهدای اصفهان

  با مشارکت بخش خصوصی صورت می گیرد؛  

مدیر ترافیک شهری شهرداری اصفهان اعالم کرد:
افزایش ۱۵ درصدی ترافیک در روزهای پایانی سال

مدیر ترافیک شهری شــهرداری اصفهان اظهار کرد: در این روزها تردد برای خرید عید در خیابان ها و 
مراکز تجاری شهر آغاز و ترافیک در ساعات پایانی روز افزایش یافته است. مسعود بنده خدا با بیان اینکه 
1۵ الی ۲۰ درصد ترافیک شهری در روزهای پایانی سال افزایش می یابد، افزود: استفاده از حمل و نقل 
عمومی مانند تاکسی و اتوبوس بهترین راهکار برای کاهش حجم ترافیک خیابان ها است.مدیر ترافیک 
شهری شهرداری اصفهان ادامه داد: برای کنترل حجم ترافیک در روزهای پایانی سال گشت های بازرسی 
با مشارکت پلیس راهور برای رفع معضالت ترافیکی شهر افزایش یافته است. بنده خدا خاطرنشان کرد: 
از 1۵ اسفندماه نیز ساعات فعالیت ناوگان اتوبوســرانی افزایش می یابد، گشت های بازرسی اتوبوسرانی 

و تاکسیرانی نیز در این روزها بر نحوه عملکرد ناوگان حمل و نقل عمومی نظارت ویژه خواهد داشت.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و کاالی درون شهری شهرداری خبر داد:
پیش بینی احداث مرکز معاینه فنی در خیابان امام خمینی)ره(

مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و کاالی درون شهری شهرداری اصفهان از پیش بینی احداث مرکز معاینه فنی 
خودرو در خیابان امام خمینی)ره( خبر داد و گفت: تا دهم اسفندماه، پیمانکار احداث این مرکز از طریق مناقصه 
انتخاب خواهد شد.مجید طهماسبی اظهار کرد: در حال حاضر ۹ مرکز معاینه فنی در شهر اصفهان فعال است، در 
این راستا به منظور خدمات رسانی بیشتر به شهروندان اصفهانی و جلوگیری از صف های طوالنی  مراکز، احداث 4 
مرکز معاینه فنی در جنوب و جنوب غرب اصفهان در دستور کار قرار گرفت.وی افزود: برای احداث مرکز معاینه فنی 
در خیابان امام خمینی)ره(  1۲ درخواست مورد تایید سازمان قرار گرفت و از بین آنها در نهایت هفت درخواست 
حائز شرایط  شرکت در مناقصه هستند. مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و کاالی درون شهری شهرداری اصفهان 
ادامه داد: نهم اسفندماه مناقصه برگزار و پیمانکار احداث مرکز معاینه فنی در خیابان امام خمینی انتخاب خواهد شد.

مدیراداره امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه اصفهان مطرح کرد:                     

برگزاری نخستین رویداد»استارت آپ کارآفرینی اجتماعی« کشور در دانشگاه اصفهان

 فرصت برای فعاالن اقتصادی 
مهیاست تا در مسیر احیای بناهای 
تاریخی گام بردارند و این اماکن 

را به چرخه فعالیت بازگردانند

مدیراداره امور فرهنگی و اجتماعی دانشــگاه 
اصفهان و دبیر اجرایی اولین رویداد اســتارت 
آپ کارآفرینی اجتماعی، از برگزاری اولین رویداد»استارت آپ 
کارآفرینی اجتماعی« کشور دردانشگاه اصفهان خبر داد و گفت: 
یکی از مهم ترین واقعیت هایی که جامعه امروزبا آن مواجه است 
مسائل و آســیب های اجتماعی است که برســرراه توسعه قرار 
می گیرند؛ لذا براساس انعقاد تفاهمنامه ای که بین وزارت علوم  و 
وزارت کشور انجام شد، دانشگاه اصفهان و استانداری و نهادهای 
زیرمجموعه ملــزم به اجرای این رویداد شــدند. ابراهیم رضایی 
افزود: استان اصفهان و بسیاری از استان های همجوار ما که 13 
استان را پوشش می دهیم از مناطقی هستند که در این حوزه ها 
تقریبا وضعیت بحرانی دارند.دبیر اجرایی نخستین» استارت آپ 
کارآفرینی اجتماعی« کشورهمچنین بیان داشت: دراصفهان از 
هر سه ازدواج یک مورد به طالق می انجامد. حتی بعضی از نقاط 
استان ازهر یک و 8 دهم ازدواج یک مورد به طالق ختم می شود 
و نشان می دهد که ضرورت احساس شده و باید جامعه نخبگان 

اعم از دانشگاه و حوزه علمیه، ورود پیدا کنند و برای پیشگیری 
از آن ایده بدهند. وی با بیــان اینکه با این رویداد به دنبال جذب 
ایده های نو برای کاهش آمار طالق هستیم خاطرنشان کرد: این 
مسئولیت برای جذب ایده و رفع این معضل به دانشگاه اصفهان 
که از تاثیرگذارترین دانشگاه های کشور است، محول شد.رضایی 
گفت: تا این لحظه حدود 1۰۰ ایده به دبیرخانه اجرایی این رویداد 
رسیده و قرار است به بهترین ایده اول 7 میلیون تومان، بهترین 
ایده دوم ۵ میلیون تومان، بهترین ایده ســوم 3 میلیون تومان 
وبه 1۰ خرده ایده هر کدام 1 میلیون تومان اعطا خواهد شــود. 
مدیراداره امور فرهنگی و اجتماعی دانشــگاه اصفهان همچنین 
یادآور شد: یکی از خیریه های سطح شــهر اعالم کرده معضلی 
دارد که اگر گروهی بتواند آن ایده را رفع کند ۵۰ میلیون تومان 
هم هدیه ویژه دریافت خواهد کرد. وی گفت: استان ما به لحاظ 
خیریه ها، انفاق و صدقه اولین استان کشور محسوب می شود؛ اما 
از نظر ســرمایه اجتماعی از پایین ترین استان های کشور است. 
لذا با این ظرفیت و کاستی ها باید بحران آسیب های اجتماعی به 

ویژه طالق را جدی بگیریم.
نخبگان دانشگاهی در کاهش آسیب های اجتماعی 

می توانند نقش چشمگیری داشته باشند
امیررضا بهادرپور، دبیردانشجویی نخستین رویداد استارت 
آپ کارآفرینی کشــور نیز طی ســخنانی گفت: با توجه به 
توانمندی های دانشگاه اصفهان به عنوان قطب علمی کشور، 
برگزار کننده این رویداد برای دانشجویان استان های اصفهان

،تهران،قم،البرز،مرکزی،همدان،یــزد، چهارمحــال بختیاری، 
کهگیلویه و بویراحمد و لرســتان اســت. وی اضافه کرد: به طور 
حتم نخبگان دانشــگاهی می توانند با ایده پــردازی های نو در 
کاهش آسیب های اجتماعی از جمله پدیده نامیمون طالق نقش 
موثر و چشمگیری ایفا کنند کمااینکه دانشجویان درهمه عرصه 
ها همواره پویــا عمل کرده اند. بهادرپور گفــت: درهمین رابطه 
با حضوراســتانداری که خود، ناظر این رویداد اســت همچنین  
فرمانداری ها، شهرداری ها و ادارات کل استان مانند بهزیستی، 
اداره ورزش و جوانان، کمیته امداد امام خمینی و ...که از بازوهای 
اجرایی اســتانداری هســتند، جلســات متعددی برگزار شده 
است.دبیردانشجویی نخستین رویداد اســتارت آپ کارآفرینی 
کشــوردر پایان یادآور شــد: این رویداد از 8 الی 1۰ اسفند ماه 
سال جاری دردانشگاه اصفهان برگزار می شود همچنین صاحبان 
ایده و عالقه مندان به محــور های رویداد مــی توانند تا تاریخ 
 6 اســفند ماه از طریق سایت uisw.ir نســبت به ثبت نام خود

 اقدام کنند. 

 نرگس طلوعی
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   برادر تو ، سهیم كننده تو در امكانات زندگی 

در هنگام سختی ]و تنگ دستی[ است .
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شركت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

عادت به مطالعه بــه طور حتم یکــی از روزمره های زندگی 
افراد موفق است و تجربه ثابت کرده این عادت در برنامه های 
روزانه بسیاری از این افراد وجود دارد. خواندن کتاب به طور 
حتم یکی از تجربه های خوب زندگی اســت چون با خواندن 
کتاب ها تجربه های مختلفی از نویسندگان به مخاطب انتقال 
داده می شود. وقتی نوشته های واقعی یا خیالی یک نویسنده 
از حوادث روزگار را می  خوانیم به طــور ناخودآگاه در حال 
افزایش تجربیات خودمان از این حوادث هســتیم. در ادامه 
روش هایی آموزش داده شــده که عادت کتــاب خواندن را 
تقویت می کند و موجب می شود این عادت تبدیل به یکی از 

اولویت های  زندگی تان شود.
مطالعه را به تجربه ای لذت بخش تبدیل کنید

از کوتاه ترین زمان برای مطالعه اســتفاده کنید، چنددقیقه 
مطالعه لذت بخش را با هیچ چیز عوض نکنید طوری که برای 
رسیدن به این دقایق لحظه شماری کنید. بهترین جای خانه 
را برای مطالعه کتاب مورد عالقه خــود انتخاب کنید. بهتر 
اســت وقتی کتاب می خوانید بهترین زمــان مورد نظر مثل 
طلوع آفتاب یا غروب آن را انتخاب کنید تا لذت مطالعه عمق 

بیشتری پیدا کند.
برای مطالعه زمان معینی را انتخاب کنید

شــاید بعضی ها بگویند هر وقتی از روز برای مطالعه مناسب 
اســت چون با توجه به مشــغله های امروزی چنین چیزی 
امکان ندارد ولی باید گفت که ساعات مشخصی برای مطالعه 
انتخاب شود چون الزم است این مسئله به یک عادت تبدیل 
شود. در این مدت  زمان کوتاه فقط روی مطالعه تمرکز کنید 

و به هیچ چیز دیگری فکر نکنید. 
همیشه کتابی همراه خود داشته باشید 

شاید همیشــه به خودتان یادآوری می کنید که فالن چیز را 
فراموش نکرده باشید و یا کیف پول تان همراه تان باشد ولی 
معموال کمتر افرادی هستند که همیشه به خودشان یادآوری 
می کنند که فالن کتاب را همراه خود ببرند. اهمیت دادن به 
کتاب مثل کیف پول یا گوشــی همراه برای عالقه مندان به 
کتاب یکسان است پس اگر می خواهید به کتاب عالقه مند 

شوید یک جلد از آن را همیشه همراه خود داشته باشید.
از تلویزیون و اینترنت کمتر استفاده کنید

اگر واقعا قصد دارید بــه مطالعه عادت کنید، ســعی کنید 
وابستگی تان را به تلویزیون و اینترنت کمتر کنید. ترک این 
عادت دشوار است، اما هر دقیقه ای که از اینترنت و تلویزیون 
کمتر استفاده کنید، به زمان مطالعه تان افزوده اید. رفته رفته 
این دقیقه ها به ساعت های شــیرینی تبدیل می شوند که با 

مطالعه سپری شان می کنید.
فهرست تهیه کنید

فهرستی از کتاب های خوب تهیه کنید. هرزمان که از طریق 
رسانه ها یا از زبان کسانی که می دانید اهل مطالعه اند، کتاب 
خوبی معرفی شد، نامش را به فهرســت خود اضافه کنید. از 

طوالنی شدن این فهرست با ارزش نترسید. 
مکانی دنج و راحت پیدا کنید

جایی را در خانه انتخاب کنید که بتوانید راحت روی صندلی 
یا مبل بنشینید و شروع به خواندن کنید. دراز نکشید، چون 
باعث خواب آلودگی تان می شــود. محل مطالعه  شما باید از 
تلویزیون، کامپیوتر، موسیقی یا سروصدای اعضای خانواده 
یا هم اتاقی ها دور باشد. اگر چنین محیطی برای شما فراهم 

نیست، باید چنین جایی را برای خودتان دست وپا کنید.

به کتاب خواندن، عادت کنید

الناز محبی

عکس روز

دوخط کتاب

و تمــوم رنگ هــای رنگین 
ببینــم. رو  دروغ  کمــون 

می خوام بمونم و بنویسم. 
می خوام مردمو بشناســم.

تــو خیــال میکنی شــناختن 
آدمای خوب و بد خودش کم 
کیف داره؟ گمون می کنی 
دیدن طبیعت و لذت بردن از 

طبیعت تموم شدنیه؟

 »تنگسیر«
صادق چوبک

آدم ها تا کی قراره ستم 
بکشن؟

زندگی برای من قشــنگه.
خیلــی چیــزای دیگه توش 
دلــم  مــن  کــه  هســت 
می خــواد ببینم.می خــوام 
بمونــم ببینــم ظلم تــا چه 
حد پیــش میــره. می خوام 
بمونــم و ببینــم آدم تــا چه 
اندازه قوه ســتم کشیدن 
بمونــم  داره.می خــوام 

محققان دانشــگاه »ام آی تی« موفق به تولید سیستم جدیدی شده اند 
که به ربات ها امکان می دهد اشــیای مختلف را ردگیــری کرده و آنها را 
گم نکنند. استفاده از این سیســتم کیفیت و دقت کار ربات ها را افزایش 
می دهد و به آنها امکان می دهد فعالیت هــای مکانیکی متنوعی را انجام 
دهند که تا به حال قادر به انجام آنها نبوده اند.سیستم مذکور با استفاده از 
برچسب های RFID کار می کند و کارآیی ربات ها را نیز در زمان حرکت 
افزایش می دهد. نصب این سیستم روی پهپادها، ربات های مورد استفاده 
 در کارخانه ها و خطوط تولیــد و... انقالبی در زمینه اســتفاده از ربات ها 

ایجاد می کند.

ردگیری اشیا توسط ربات ها ممکن می شود

»سوپورت« بازاری آنالین که مارک ها و تولید کنندگان را به هم متصل می کند، 
درخواستی عجیب و غریب از زنی که می خواســت با پوست عضو قطع شده 
کیف دستی درســت کند، دریافت کرد.کارشناسان شــرکت به جای نادیده 
گرفتن درخواست او تصمیم گرفتند با انجام تحقیقات الزم به او کمک کنند. 
ظاهرا این زن ۵۵ ســاله که به ســادگی به عنوان جوان نام گذاری شده است، 
نمی تواند با این فکر که پس از جراحی پایش به زباله های پزشکی تبدیل شود 
 کنار بیاید، به این ترتیب او این طرح غیر معمول را برای نگه داشتن بخشی از

 پا انجام داد.

ساخت کیف با پوست بدن!

سواالتی  که نویسندگان از آن ها تنفر دارند
چقدر درآمد داری؟ نویسندگان زیادی این سوال را در رتبه نخست سوال هایی که از آن تنفردارند، قرار داده اند. البته پرسیدن چنین سوالی در 

همه صنعت ها بی ادبی تلقی می شود.
کتاب بعدی، فیلم اقتباسی کتاب  یا ترجمه کتاب کی وارد بازار می شود؟یکی از نویسندگان می گوید از این سوال که چه زمانی فیلم کتاب اکران 
می شود متنفرم! نویسنده اطالعی از این موضوعات ندارد. خوانندگان اطالعات بیشتری درباره این موضوعات دارند. اگر دوست دارید از روی 

کتاب موردعالقه تان فیلمی ساخته شود خودتان دست به کار شوید و نقد و نظرتان را درباره کتاب در اینترنت منتشر کنید.
سواالتی که توهین به ژانرها و نویسندگان دیگر را شامل می شود؛ خیلی از خوانندگان به کتاب های عاشقانه و علمی-تخیلی توهین می کنند که 
در نهایت به توهین به صنعت نشر ختم می شود. وقتی چنین کاری می کنید نویسنده یا باید در جمع با شما مخالفت کند یا با توهین شما همراه 

شود. در هر دو صورت انتخاب خوبی نیست و فقط سخنگویان ماهر قادرند از جواب دادن به چنین سواالتی طفره بروند.
بیشتر نظر می دهید و سوال نمی کنید؛ البته اگر عادالنه به موضوع نگاه کنیم همه از این کار بدشان می آید. افراد برای شنیدن نظرات شما به 
جلسه رونمایی یا امضای کتاب نمی آیند و برای شنیدن حرف های نویسنده موردعالقه شان در این جلسه حضور می یابند بنابراین وقت دیگران 

را تلف نکنید.
»اوضاع کتاب چطوره؟« قطعا کسی که چنین سوالی می پرسد نیت خیری دارد؛ اما هیچ نویسنده ای نمی داند چطور به این سوال جواب دهد. آیا 
دوست دارید میزان فروش کتاب را بدانید؟ نویسندگان که از آمار فروش چند ماه بعد باخبر می شوند. هر نویسنده ای موفقیت کتابش را به شکلی 

متفاوت تفسیر می کند و چنین پرسشی ممکن است منجر به گفت و گویی دو ساعته شود.
»من را به ناشرت معرفی می کنی؟«  این سوال خیلی آزاردهنده اســت؛ به خصوص اگر رابطه ای صمیمانه با نویسنده ندارید. اگر نویسنده یا 
مترجمی مایل به این کار باشد خودش به شما پیشنهاد می دهد. از نویسنده نخواهید کار شما را بخواند و نظر دهد چون خواندن اثری منتشرنشده 
کار اشتباهی است و اصال وقت خواندنش را ندارند. عالوه بر این، اگر کارتان را خواندند و خوش شان نیامد چگونه می توانند احساسات واقعی شان 

را به شما بگویند؟!

وبگردی

دانشمندان یک قمر جدید در منظومه شمسی کشف کرده اند. این شی آسمانی 
جدید کهHippocamp نام دارد، دور نپتون مدار می زند و کوچک ترین قمر 
این سیاره است. جالب آنکه در تصاویر نپتون، این قمر نیز وجود دارد. هنگامی 
که فضاپیمای Voyager در سال ۱۹۸۹ میالدی از کنار نپتون گذشت، ۶قمر 
را رصد کرد که دور سیاره مدار می زدند. هریک از آنها بسیار کوچک و جوانتر 
از نپتون بودند؛ اما تحقیقات جدید نشــان می دهد یک قمر کوچک دیگر نیز 

دور سیاره مدار می زند. به این ترتیب درکل ۱۴ قمر دور نپتون مدار می زنند.

یک قمر جدید در منظومه شمسی کشف شد

»۲۳ نفر« فیلم اول جایزه ققنوس شد
 هشتمین محفل هم اندیشــی ســینما انقالب با اهدای جایزه 
ســینمایی ققنوس به برگزیدگان به مرحله اختتامیه رسید که 
در آن فیلم سینمایی ۲۳ نفر، فیلم برتر جایزه سینمایی ققنوس، 
رد خون، فیلم دوم و مهدویان، چهره سال سینمای انقالب شد. 
در این مراســم که با حضور محمدحســین صفار هرندی، وزیر 
اســبق فرهنگ و ارشاد اســالمی و چهره های فرهنگیـ  هنری 
برگزار شــد، محمد کوچک، دبیر جایزه گفت: امسال با توجه به 
جشن چهل  ســاله انقالب اسالمی، می خواســتیم حال  و هوای 
پیروزی انقالب در هم اندیشــی ما وجود داشته باشد. در فضای 
نقد، جلسات بسیار چالشی و پرشوری برگزار شد و جزو افتخارات 
ما بود که این بسترها در سینمای انقالب فراهم می آید. کلیدواژه 
عدالت اجتماعی که اندیشمندان برای هشتمین جایزه سینمایی 
ققنوس انتخاب کرده اند در جشنواره فیلم فجر هم از این گفتمان 
صحبت کردند کــه امیدوارم در عمل هم ایــن اتفاق بیفتد. وی 
افزود: در سالی که سپری شد در عرصه فرهنگ و هنر با مشکالت 
متعددی مواجه بودیم. حرف هایی شنیدم که نقدهایی بود و ما 
آن ها را به جان و دل پذیرفتیم، اما برخی هم مغرضانه انجام شد. 
 ما فقط گرد هم آمده ایم تا از انقالب و گفتمان عدالت اجتماعی 

سخن بگوییم.

»من پناهنده نیستم« 
رمان »من پناهنده نیســتم«، زندگی یک خانواده فلسطینی اهل 
طنطوره - روستایی ساحلی اســت که در ۴۹ کیلومتری حیفا در 
جنوب فلسطین واقع شده - را به تصویر می کشد که به علت حمله 
اســراییلی ها از ســرزمین خود کوچ می کنند. شخصیت اصلی و 
قهرمان داستان زنی به نام رقیه اســت. او به اصرار پسرش حسن 
داستان زندگی خود را تعریف می کند. این رمان روایت پناهندگی 
فلســطینیان و جنگ داخلی لبنان و حمله اسراییل به این کشور 
است، رنج هجرت و قتل عام و وقایع بزرگی که بعد از پیمان اوسلو بر 
سر فلسطین آمده است؛  همه این روایات چنان با جزییات دقیقی 
بیان می شود که یکی از مهم ترین رمان های مربوط به واقعه ۱۹۴۸ 
فلسطین در ادبیات روایی عرب را رقم می زند. حکایتی از مصیبت 
ملت فلســطین و اجبار آنان برای خروج از سرزمین و وطن شان و 
زندگی تلخ در نقاط مختلف جهان به امید بازگشت به وطن.»من 
پناهنده نیستم« به ما نشان می دهد فلسطینی بودن یعنی چه؟ از 
دست دادن ارزشمندترین دارایی انسان یعنی چه؟ زندگی کردن 
در خاطرات یعنی چه؟ روایت رقیه، روایت از دست دادن و آوارگی 
و غصه و دلتنگی و نزدیک شدن و خوشبختی و عشق است. جمع 
کردن اضداد در کنار هم برای بافتن تار وپود قصه زنی فلسطینی که 

با عشق به وطن زندگی کرده و با عشق به وطن خواهد مرد.

مراکز علمی و پژوهشی، بیانیه گام دوم 
انقالب را عملیاتی کنند

حجت االسالم والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، معاون علوم 
انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسالمی در مورد بیانیه گام دوم انقالب 

اسالمی یادداشت کوتاهی در کانال شخصی اش منتشر کرد.
در این پیام آمده است: بیانیه گام دوم انقالب توسط مقام معظم 
رهبری به مثابه منشــور جمهوری اســالمی است که عالوه بر 
سرگذشت چهل سالگی انقالب اســالمی و تفاوت چالش های 
دیروز و امروز با مستکبران به ظرفیت های مهم کشور برای گام 
دوم انقالب پرداخته و توصیه های ارزشمندی برای ایجاد تمدن 
نوین اسالمی و آمادگی برای طلوع خورشید والیت عظمی)عج( 

بیان شده است.
پیشنهاد بنده این اســت که مراکز علمی و پژوهشی کشور از 
جمله موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی به تبیین علمی 
و چگونگی ساختاری و قانونی تحقق این بیانیه بپردازند و سپس 
در مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان اصول راهبردی به 
تصویب برسانند و اگر نیاز به مصوبات مجلس شورای اسالمی 
باشــد اقدام قانونی انجام دهند و مطالب گهربــار این بیانیه را 
عملیاتی کنند و به تکرار گفتاری آن بســنده نکنند که جفای 

نابخشودنی نسبت به این بیانیه حکیمانه خواهد بود.

دیدگاهخبرکتاب

نقاشی های ضد 
جنگ بانوی 

هنرمند یمنی روی 
دیوارهای صنعا

بانوی  »هیفاء سبیعی« 
هنرمند یمنی به منظور 
آگاهی و اطالع رسانی 
از اثرات جنگ مرگبار 
ائتالف ســعودی علیه 
مــردم مظلــوم یمن، 
اقدام به نقاشــی روی 
دیوارهای صنعا پایتخت 
یمن با عنوان»قربانیان 

خاموش« کرده است.

اینستاگردی

سوال »شریفی نیا« که کسی برایش جوابی ندارد 

»همایون شجریان« در کنار اساتید پیشکسوت سینما

در هرمز که جان جانان است

مهراوه شریفی نیا در صفحه اینستاگرامش، با انتشار عکسی از جلد 
یک سررسید که رویش نوشته »یک ســال خیلی خوب«، از سال 
۹۷ که در آخرین روزهایش به سر می بریم، نوشته است: »روزهای 
آخر ساله. سررسید رو برمی دارم که توش کارهام رو یادداشت کنم، 
جمله ای که روی جلدش نوشته شده ذهنمو درگیر می کنه؛ درگیر 
واژه هایی مثل تلقین، فرستادن انرژی مثبت، باور جمالت سازنده و 
این قبیل حرف ها. قرار بود سال ۹۷، یه سال خیلی خوب باشه، برای 

همه. چرا این جوری شد؟«

ســهراب پورناظری، با انتشــار این عکس در 
صفحه اش نوشت: زندگی در تهران این روزگار 
و کار وقت و بی وقت ما سال هاست مفهوم جمعه 
ظهر ها را کمرنگ کرده؛ اما چندی است سعادت 
همنشینی استاد»بهمن فرمان آرا« حال و هوای 
جمعه ظهر ها را برایم  برگردانده. در این سال ها  
مفهوم دورهمی و میهمانی و معاشرت معنادار 

جای خود را به پارتی ها با نور کم و صدای بلند موســیقی که صدا به صدا نمی رسد داده.
بسیاری از آثار هنری ماندگار ما از دل معاشرت های پر مغز نسل های گذشته برآمده،این 

هم یادگاری ظهر امروز با همایون جان در کنار اساتید »نصیریان« و »فرمان آرا«

هانیه توسلی، بازیگر سینمای ایران و برنده 
سیمرغ بلورین برای فیلم »دهلیز« در سی 
و یکمین جشــنواره فیلم فجر، عکسی از 
سفر خود به جزیره هرمز را در اینستاگرام 
به اشتراک گذاشت. هانیه توسلی خیلی 
کوتاه در توضیح این عکس نوشــت: »در 

هرمز که جان جانان است.«

مهراب قاسم خانی با انتشار این عکس در صفحه اش 
نوشت: میزان تورم توی این ده روزی که بیمارستان 
بودم، از تورم ده سال خیلی کشورا بیشتر بود... هر 
جای دیگه دنیا بــود، طرف از بیمارســتان بیرون 
میومد، فکــر می کرد توی زمان ســفر کرده پ.ن: 
اوضاع یه جوری شده که آدم اگه بخواد سیاه نمایی 
کنه هم نمی تونه... از بس که عزیزان دستشون تند 

شده در به خاک سیاه نشوندنمون.

 10 روزی که »مهراب قاسم خانی« بیمارستان بود 
چه اتفاقاتی افتاد؟
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