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کمربند شهر اصفهان بسته شود
 راهکار  رییس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای شهر جهت  مقابله با گسترش  حاشیه نشینی؛

  دبیر خانه کشاورز اصفهان نسبت به ناکارآمدی قانون امهال وام های کشاورزان هشدار داد؛

رویایی که خشکید
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اصفهان شرایط امنیت 
مطلوبی دارد

فرمانده انتظامی استان:

5

 پا به توپ با علیرضا جماعتی؛

 از دنیای گزارشگری
 تا تیمداری فوتبال

گرامیداشت شهدای مدافع 
وطن در دانشگاه اصفهان

با حضور خانواده های شهدا انجام شد؛
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مدیرعامل آبفای اصفهان:
سازگاری با کم آبی یکی از اولویت های اساسی 

شرکت آبفای اصفهان است
مدیرعامل آبفای استان اصفهان گفت: شرکت آبفای اصفهان سازوکارهایی که در نهایت 
منجر به سازگاری با کم آبی در نقاط مختلف استان می شود را به طور جدی دنبال می کند. 
هاشم امینی در جشــن خانواده بزرگ آبفا که با حضور هنرمندان بنام کشور و استان برگزار شد، 
اظهار داشت: موفقیت های پیاپی شرکت آبفای استان اصفهان به دنبال تالش شبانه روزی تمام 

کارکنان این صنعت حاصل شد و ...

درخواست اهالی بلداجی برای رسیدگی به یک مطالبه

با عنایت به اینکه با حضور وزیر کشــور وقت و مســئولین 
اسبق در ســال 1380 بخشــداری بلداجی گشایش یافت 
و روستاهای سناجان، حســین آباد، چرمینه و ... از بخش 
گندمان انتزاع و به بخش جدید التاســیس بلداجی الحاق 
شــدند و مجددا در ســال 1382 این چند روستا از بخش 
بلداجی طبق نظریه کارشناســی جدا و به بخش گندمان 
الحاق شــدند، حال مراتع و مزارع چال تر و چال خشک از 
توابع روستای سیبک دهستان چغاخور که مردم ، دامداران 

و کشاورزان منطقه چغاخور از توابع بخش بلداجی سند مالکیت بر مزارع آن دارند، از زمان های بسیار دور به بخش 
گندمان الحاق شده است. از معاونت سیاسی- امنیتی محترم  استانداری و کارشناسان استانداری چهار محال و 
بختیاری بارها درخواست شده مطالبه بحق مردمی و خواسته های بحق مردم بخش بلداجی را پاسخگو باشند و 
این دو مزرعه و مرتع در اسرع وقت به بخش بلداجی الحاق شوند تا شاهد مشکالت اجتماعی در منطقه نباشیم 

که امید است با پیگیری و مساعدت این عزیزان شاهد رفع مشکل باشیم.                               علیرضا رحمانی بلداجی
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار

تامین مالی، احداث و بهره برداری تاسیسات فاضالب شهر گلپایگان در ازای 
واگذاری بخشی از پساب حاصله ) بیع متقابل( )مزایده شماره 98-1-1(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد براساس ماده 37 قانون برنامه ششم توسعه، 
ماده 2 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضالب مصوب سال 1369 و ماده 27 الحاق برخی مواد به 
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )2(، تکمیل تاسیسات فاضالب شهر گلپایگان و گوگد را 
در ازای تخصیص پساب تصفیه شده به منظور کاربری معین و با حجم مشخص برای دوره زمانی 

محدود و معین به روش بیع متقابل و با شرایط ذیل، به سرمایه گذار واجد شرایط واگذارنماید.

الف( شرح مختصری از پروژه:
- موضوع پروژه: تامین مالی، احداث و بهره برداری تاسیســات فاضالب شهر گلپایگان در ازای 

واگذاری بخشی از پساب حاصله به روش بیع متقابل
- سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

-دوره احداث: 3 )سه ( سال
- دوره بهره برداری تجاری: با ارائه مدل مالی

محل اجرا: استان اصفهان، شهر گلپایگان

ب( شرایط کلی برای سرمایه گذاری:
- سرمایه گذار حقوقی با داشتن سابقه مدیریتی قابل قبول، تامین و تخصیص سرمایه مورد نیاز را 

به عهده خواهد داشت.
-تاریخ مهلت و نحوه دریافت اسناد مزایده: ســرمایه گذاران واجد شرایط می توانند جهت 
دریافت اسناد ارزیابی سرمایه گذاری در طرح به وب سایت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به 

آدرس www.abfaesfahan.ir مراجعه نمایند.
- محل و زمان تحویل مدارک درخواستی: مهلت تحویل اسناد ارزیابی تکمیل شده،  تا ساعت 
15:30 روز شنبه مورخ 1398/01/24 و محل تحویل دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292 می باشد.

تاریخ بازگشایی : از ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 1398/01/25
- بدیهی است پس از بررسی مدارک ارزیابی که توسط شرکت کنندگان تکمیل و تحویل می شود، 

از سرمایه گذاران واجد شرایط جهت مذاکرات قراردادی دعوت به عمل خواهد آمد.
 ســرمایه پذیر در رد یا قبول پیشــنهادات فنی یا مالی ســرمایه گذاران در تمــام مراحل اختیار 

تام دارد.

نوبت   اول

نام روزنامه: زاینده رود
تاریخ انتشار:1397/12/21

صفحه  3

   به بهانه اهدای باالترین نشان نظامی به 
مردی که شناسنامه اش را در بی نشانی و 

گمنامی خالصه کرده اند               

مبارکت باشد سـردار
ســردار به پــاس یــک عمر 
رشادت، باالترین نشان نظامی 
را از سوی فرمانده کل قوا دریافت کرد؛ نشانی 
که پس از انقالب برای اولین بار به یک نظامی 

اهدا شد. 
جنگ که شــروع شــد، رفته بود که 15 روزه 
برگردد. درواقع ماموریتــش 15 روزه بود اما تا 
آخر جنگ ماند و برنگشت. خاک جبهه او را هم 
دامنگیر کرد. »جبهه ما را عاشق خود کرده بود، 

جنگ ما را الیق خود کرده بود«
در جبهه فرمانده بســیجی های هم والیتی اش 
شــد و بعد هم لشــکری از همین بسیجی ها 
تشکیل داد و لشکر 41 ثاراله را پایه گذاشت که 
یکی از لشــکرهای مهم و اثرگذار در سال های 

دفاع مقدس بود...
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انتخاب واحد تولیدی گز شاهکار بلداجی اصلی به عنوان واحد برتر و نمونه سازمان غذا و دارو در سال 1397 که 
یقینا استحقاق آن را داشته اید، را به شما و پرسنل زحمتکش و فعال این واحد تولیدی صمیمانه تبریک عرض 

کرده و موفقیت شما برادر ارجمند و دوست داشتنی را از خداوند متعال خواهانم. 
علیرضا رحمانی بلداجی

جناب حاج احمد طهماسبی بلداجی 
استاد فرهیخته صنعت گز بلداجی ومدیریت محترم کارخانه گز بلداجی اصلی با برند شاهکار

پسر دایی گرامی 

جناب استاد حاج آقایار )حاج نصرا...( خاکسار بلداجی 
خّیر محترم و بزرگوار 

بدینوسیله درگذشت خواهر مهربان، دلسوز ، زحمتکش و شایسته شما مرحومه بانو خاکسار را  به خانواده و فامیل های خاکسار و صالحی 
و کلیه فامیل های وابسته تسلیت عرض کرده و برای آن عزیز سفر کرده غفران واسعه الهی و برای بازماندگان از درگاه ایزد یکتا صبر و 

شکیبایی مسئلت دارم. 
ارادتمند شما- علیرضا رحمانی بلداجی
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مراســم تودیع و معارفه رییس جدید قوه 
قضائیه روز گذشته با حضور مقامات لشکری 
و کشــوری از جمله رییس دفتر مقام معظم 
رهبری ، محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقاب اســامی و سردار حسین 

اشتری، فرمانده نیروی انتظامی برگزار شد.
در این مراســم آیت ا... آملی الریجانــی با گالیه 
از کارشــکنی ها و شــایعات علیه خود، در جواب 
صحبت هــای جنجالی احمدی نــژاد در مصاحبه 
اخیرش گفــت: گفتند دختر رییس قــوه قضائیه 
جاسوس است! دختر من هرجا می رفت می گفتند 
»از زندان آزاد شدی؟« وی افزود: کسی را که تهمت 
و افترا بزند حالل نخواهم کرد. »کل شــیء فعلوه 
فی الزبر و کل صغیر و کبیر مستتر«. چرا ما وظیفه 
خود را در جلسه ای که اینگونه افترا می زنند، انجام 

نمی دهیم؟ الزم است مدیران، این باب را ببندند. 
رییس سابق قوه قضائیه با بیان اینکه خدمت رسانی 
عظیمی در دســتگاه قضائی صورت گرفته است، 
گفت: رسیدگی به ۱۷ میلیون پرونده کار فوق العاده 
عظیمی است و این خدمت رسانی عظیم در دستگاه 
قضائی صورت گرفته اســت. آملی الریجانی ادامه 
داد: از خدا می خواهم که ان شاءا... حجت االسالم و 
المسلمین رییسی  را موفق بدارد و ایشان بتواند این 
بار سنگین را حمل کند که ریاست دستگاه قضائی 
افضل بر مســئولیت های قاضی، بار سنگینی است 

و ایشــان بتواند با درایت و صبر این بار را به دوش 
بکشد. وی با بیان اینکه خدمت رسانی عظیمی در 
دستگاه قضائی صورت گرفته است، گفت: رسیدگی 
به ۱۷ میلیون پرونده کار فوق العاده عظیمی است. 
در ادامه این جلســه حجت االســالم و المسلمین 
رییســی اظهار کرد: طــی فاصله ۳ ســاله ای که 
در قوه قضائیه نبــودم و در آســتان قدس رضوی 
و انتخابــات ریاســت جمهــوری حضور داشــتم 
فرصتی یافتم و بیش از گذشــته با مشکالت مردم 
در سطوح مختلف آشنا شــدم.رییس قوه قضاییه 
بیان کرد: همــه عزیــزان در قــوه قضائیه تالش 

خواهنــد کرد آنچه در ســند باالدســتی ما وجود 
دارد و توصیه هــای مقــام معظم رهبــری که به 
عقیده من منشور ۸ ماده ای اســت، اجرایی شود.

وی با اشــاره به اینکه خواســت همه مردم اجرای 
عدالت در ســطوح باالتر اســت، اظهار کرد: برنامه 
تحول قضائی باید در بســتر گام دوم با کمک همه 
 دستگاه ها به ویژه در حوزه اجرای عدالت به خوبی 

برداشته شود.
رییس قوه قضائیه با اشــاره به اینکــه امروز تعداد 
پرونده های ورودی به قوه قضائیه زیبنده جمهوری 
اسالمی نیست، گفت: باید سرچشمه ها را بست؛ تمام 

دستگاه های کشور وظیفه پیشگیری از وقوع جرم را 
دارند.وی خاطرنشان کرد: الزم است از قوانین، جرم 
زدایی و حبس زدایی شود؛ وقتی می گوییم حبس 
زدایی شــود، مجلس اگر قانون گذاری کرده باشد، 

قضات ملزم به اجرا  هستند. 
رییس قوه قضائیه با اشاره به اینکه امیدوارم با کمک 
مجلس بحــث قضا زدایی و حبــس زدایی اجرایی 
شــود، افزود: اخیرا رهبر انقالب عفو گسترده ای را 
اعالم کردند، اما با روند فعلی مدتی طول نمی کشد 
که مجددا زندان های ما پر می شود.حجت االسالم 
و المســلمین رییســی تاکید کرد: موضوع بعدی 
در تحول، نیاز به نیروی انســانی ماهر است. امروز 
آموزش قاضی داریم، اما باید مهارت های الزم را هم 
به آن ها بیاموزیم.رییس قوه قضائیه  با اشاره به اینکه 
ما ملزم به این هســتیم که مقابل آن ها بایستیم و 
خواهیم ایستاد، گفت:  ما نمی توانیم مقابل تجاوز به 
آب، خاک و محیط زیست ساکت بنشینیم؛ درقبال 
تجاوز به حقوق عامه با قاطعیت می ایســتیم.وی با 
اشاره به اینکه دستگاه قضائی بیشتر دستگاه قضائی 
شناخته می شود تا نظارتی، اما نظارت را باید افزایش 
دهیم، افزود: دستگاه ها ی مختلف بدانند که نظارت 

به معنای مچ گیری نیست.
رییس قوه قضائیه تاکید کرد: نظارت تضمین اجرای 
قانون و تداوم اعتماد به مدیران و سالمت در ادارات 
کشور است.از رسانه ها و نخبگان کمک می خواهیم و 
با آن ها نشست خواهیم داشت تا هم مساعدت کنند 

و هم در جریان امور قرار گیرند.

زن مظنون به قتل برادر ناتنی 
»کیم جونگ اون« آزاد شد

یــک زن اندونزیایی که در ســال ۲۰۱۷ به قتل 
برادر ناتنی رهبر کره شمالی متهم شده بود، پس 
از آنکه دادگاهی در مالزی اتهامات قتل علیه او را 
لغو کرد، آزاد شد. پس از صدور حکم دادگاه برای 
آزادی سیتی آسیه ۲۶ ساله که متهم به قتل کیم 
جونگ نام، برادر ناتنی کیــم جونگ اون،  رهبر 
کره شمالی بوده است، او از شادی گریست. »دوآن 
تی هونگ« یک زن دیگر متهــم در این پرونده 
است. این دو زن متهم به مســموم کردن برادر 
ناتنی کیم جونگ اون با مایع ســمی وی ایکس 
در فوریه ۲۰۱۷ در فرودگاه کوآالالمپور شدند و 

تکلیف متهم دوم هنوز روشن نیست.   

واریز یک میلیارد دالر وام 
امارات به خزانه پاکستان

سخنگوی بانک مرکزی پاکستان اعالم کرد این 
کشور یک میلیارد دالر را به عنوان بخشی از وام 
ســه میلیارد دالری توافق شــده میان صندوق 
توسعه ابو ظبی و بانک دولتی پاکستان دریافت 
کرده است.»عابد قمر«، سخنگوی بانک مرکزی 
پاکستان اعالم کرد این کشور یک میلیارد دالر را 
به عنوان بخشی از وام سه میلیارد دالری توافق 
شده میان صندوق توسعه ابو ظبی و بانک دولتی 
پاکستان دریافت کرده است.وی افزود: وام نقدی 
امارات با هدف حمایت از اقتصاد پاکســتان داده 

می شود.

 اختفای سرکرده طالبان 
در نزدیکی پایگاه آمریکایی 

بر اســاس کتابی که به تازگی منتشر شده است 
»مال عمر« ســال ها در فاصله بســیار نزدیکی 
از پایگاه نظامــی آمریکا در افغانســتان زندگی 
می کرده است.  »بت دم« خبرنگار هلندی در این 
کتاب که »در جست وجوی یک دشمن« نام دارد، 
فاش می کند بنیانگذار طالبــان در خفا زندگی 
می کرد و تقاضای مالقات از سوی خانواده اش را 
رد می کرد. مال عمر در آن زمان مطالبی را باعجله 
و به یک زبان خیالی در چند دفترچه نوشته است.
عمر، با وجود اینکه از دســتگیر شــدن وحشت 
داشت، جرأت نمی کرد دوباره محل اختفایش را 
عوض کند و به ندرت بیرون می رفت. او اغلب در 
تونل هایی که معموال بالگرد های آمریکایی بر فراز 

آن ها پرواز می کردند، زندگی می کرد.

تعلیق استفاده از بوئینگ ۷۳۷ 
در خطوط هوایی چین 

به دنبال سقوط دو هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ مکس 
در عرض شش ماه، شرکت های هواپیمایی چین 
دستور داده اند پرواز این مدل از هواپیما به صورت 
موقت تعلیق شــود.یک منبع آگاه چینی در این 
زمینه گفت: این تصمیم پس از آن گرفته شد که 
۸ تبعه چینی در میان ۱۴۹ مســافر هواپیمای 
اتیوپی بودند که به دالیل نامعلوم ســقوط کرد 
و تمام ۱۵۷ مسافر و خدمه آن کشته شدند. این 

هواپیما از آدیس آبابا عازم نایروبی بود.
شــرکت های هواپیمایی چین کــه ده ها فروند 
هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ مکــس در اختیار دارند 
به منظور بررســی فنی مســائل مربوط به نقص 
احتمالی ایــن هواپیماهــا و کنترل سیســتم 
ناوبــری آنها، فعال آنهــا را زمین گیــر کرده اند. 
برخی کارشناســان می گویند ســقوط این دو 
هواپیما شبیه هم بوده و بیم آن می رود که همه 
هواپیماهای مکس مدل ۸ دارای نقایص مشابهی 

باشند.

عزم جدی برای حبس زدایی

طرح تشکیل استان اصفهان 
شمالی اعالم وصول شد

علیرضا رحیمی، عضو هیئت رییســه مجلس 
شورای اســالمی از اعالم وصول طرح تشکیل 
اســتان اصفهان شــمالی خبــر داد. پیش تر، 
میرزاییان، نماینده اصفهــان گفته بود: یکی از 
آرزو های مردمان کاشان و نطنز و اردستان ایجاد 
یک استان مســتقل به عنوان استان »اصفهان 
شــمالی« و یا »کاشان« اســت. وی افزوده بود 
این منطقه نزدیک به یک میلیون نفر جمعیت 
و ظرفیت های الزم برای اســتان شدن را دارد. 
میرزاییان، با اشــاره به اینکه یکی از آرزو های 
مردم کاشان و نطنز و اردستان ایجاد یک استان 
مستقل به عنوان اســتان اصفهان شمالی و یا 
کاشان است، گفته بود: از مسئولین وزارت کشور 
تقاضا داریم با توجه به ظرفیت های این مناطق و 
جمعیت قریب به یک میلیون نفر اقدام به ایجاد 

استان جدید کنند.

با رای نمایندگان؛
مصادیق تخلفات تبلیغات 

انتخاباتی مشخص شد
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی، مصادیق 
تخلفات فعالیت های تبلیغاتی انتخابات توسط 
نامزدها، احزاب و گروه ها را مشخص کردند.بر 
اســاس این مصوبه برخی از مصادیق تخلفات 
درتبلیغات شامل اقدامات مغایر امنیت ملی نظیر 
تفرقه قومی و مذهبــی، دادن وعده های خارج 
از اختیارهای قانونی توســط نامزدها، هرگونه 
تخریب، هتک حرمت و حیثیت نهادها، افراد و 
یا نامزدها از سوی نامزدهای انتخاباتی، نوشتن، 
اظهار و انتشار مطالبی که در قوانین مربوطه به 
عنوان جرم شناخته شده ، دیوار نویسی،تخریب 

و یا پاره کردن عکس و... است.

 چه کسی جایگزین 
آیت ا... مومن می شود؟

شورای نگهبان در سال جاری با تغییراتی روبه 
رو شد؛ تغییراتی که ناشــی از رحلت دو عضو 
فقیه این شورا بود، اگرچه آیت  ا...آملی الریجانی 
به جمع فقهای شــورای نگهبان پیوســت اما 
جایگزین آیت ا... مومن برای عضویت در شورا 
هنوز مشخص نشده اســت.هم اکنون شورای 
نگهبان با پنج فقیه به کار خود ادامه می دهد. 
مشخص نشدن جایگزین آیت ا...مومن مشکلی 
در برگزاری جلسات این شورا ایجاد نمی کند؛ 
چرا که طبق ماده ۱۴ آیین نامه داخلی جلسات  

فقها با حضور چهار نفر نیز رسمیت می یابد .

 آمادگی اتحادیه آفریقا 
برای همکاری با ایران

کمیســیونر علم و فناوری اتحادیــه آفریقا در 
دیدار معاون وزیر خارجه کشورمان آمادگی این 
اتحادیه برای همکاری با ایران را اعالم کرد.»سارا 
اگبور« با غالمرضا انصاری، معاون دیپلماسی 
اقتصادی وزارت امــور خارجه در محل وزارت 
خارجه تهران دیدار و گفــت و گو کرد.انصاری 
در این دیدار با اشاره به ارتقای جایگاه جمهوری 
اسالمی ایران به کشوری پیشرو در عرصه علم 
و فناوری، اظهار داشت: تمامی پیشرفت های 
علمی کشور طی چهل ســال تحریم ظالمانه 
محقق شده است.معاون دیپلماسی اقتصادی 
وزیر امور خارجــه همچنین از مواضع اتحادیه 

آفریقا در خصوص برجام تقدیر کرد.

آیتا...علمالهدی
نمایندهولیفقیهدرخراسانرضوی:

مشــاور رییس جمهور گفت: دولت نیازمند کمک 
قوه قضائیه است و طبیعی است که قوه قضائیه هم 
به کمک دولت برای مشکالتش خواهد آمد. حسام 
الدین آشنا درباره وحدت دولت و مدیریت جدید قوه 
قضائیه، خاطر نشان کرد: اعتماد مقام معظم رهبری 
به حجت االسالم رییسی در حدی است که مسئولیت 
سنگین قوه قضائیه را به ایشان واگذار کرده اند و این 
میزان از اعتماد رهبری به طور طبیعی برای دولت 
هم حجیت دارد و دولت هم، آمادگی کامل را برای 
کمک به قوه قضائیه در بسط عدالت، حقوق عمومی 
و در مواجهه با فساد و تعارض منافع دارد. وی با اشاره 
به بیانیه گام دوم با عنوان مدیریت جهادی تصریح 
کرد: مدیریت جهادی به این معناســت که افرادی 
که مسئولیت مدیریتی را بر عهده می گیرند احساس 
کنند که وارد یک جهاد می شوند؛ در جهاد باید ایثار، 
از خود گذشتگی و قرار دادن تمام امکانات در اختیار 
هدف باشد و در تقابل با این موضوع، مدیریتی است 
که همه امکانات دولت را به خدمت خود می گیرد و از 
همه امکانات در جهت منافع خود استفاده می کند. 

 دولت نیازمند کمک 
قوه قضائیه است

مشاور رییس جمهور:

کافه سیاست

عکس  روز 

محافظت از امام جمعه با تفنگ 
پالستیکی

تصویر حجت االسالم آل هاشــم در میان چند 
نوجوان اسلحه به دســت در فضای مجازی با 
استقبال کاربران مواجه شــد. حجت االسالم 
آل هاشم، امام جمعه تبریز و نماینده ولی فقیه 
در آذربایجان شــرقی روز جمعــه در یادواره 
شهدای محله صائب تبریز شــرکت کرده بود 
که با پیشنهاد جالب چند نوجوان روبه رو شد. 
این نوجوانان که اسلحه و بیسیم  اسباب بازی 
در دست داشــتند از حجت االسالم آل هاشم 
خواســتند تا از او محافظت کنند و با استقبال 

گرم امام جمعه مواجه شدند.

دولت نیازمند کمک  قوه قضائیه است

پیشنهاد سردبیر:

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: همه 
ما باید از ابتدای سال ۹۸ برای مقابله، مبارزه و 
خنثی کردن فتنه سال ۹۸ آماده باشیم. آیت ا... 
علم الهدی  عنوان کرد: دشمنان مدتی است که 
به این فکر افتاده اند که اگر فشارهای اقتصادی 
و معیشــتی بر مردم زیاد شــود، خود مردم از 
جریان انقالب رو بر می گردانند و عمال توسط 
خود مردم براندازی انقالب را شکل می دهند. 
وی ادامه داد: دشــمنان از یک ســو با سلسله 
عوامل نفوذی در جریان توزیع ارز اقتصاد کشور 
را متشنج کردند تا فشار معیشتی مردم را باال 
ببرند و از طرفی دیگر با عملیات رســانه ای و 
فرهنگی به دنبال این هستند که مردم مستاصل 
را وادار به فوران و قیام کننــد .وی اظهار کرد: 
جوانانی که به زیارت قبور شهدا می آیند، باید 
بدانند که فتنه ها در پیش است و برای غلبه بر 

آن باید دشمن و روش او را شناخت.

همه برای مقابله با فتنه ۹۸ 
آماده باشند

علیشکوریراد
چهرهاصالحطلب:

سخنگوی اســبق وزارت خارجه گفت: بنده تصور 
نمی کنم که دیگر در جمهوری اسالمی احیای برجام 
اولویت اول باشد، به نظر من برجام دیگر به وضع سابق 
برنمی گردد.حمیدرضا آصفی خاطرنشان کرد: ما با 
اروپا از یک شرایط سخت به اینجا رسیدیم و تجربیات 
بسیار سختی را با اروپایی ها در زمینه های مختلف 
تجربه کردیم، هم عیار ما دست آنها آمده و هم عیار 
آنها دست ما آمده است و به قول معروف صابون آنها 
به تن ما خورده است و آنها می دانند که با جمهوری 
اسالمی نمی شــود از موضع باال، قدرت و به صورت 
اســتکباری برخورد کرد. ســخنگوی اسبق وزارت 
خارجه گفت:  عراق جنگی را با ما شروع کرد که کشور 
ما تنها شد، شــوروی، آمریکا و اروپا همگی با عراق 
بودند، فرانســه هم هواپیما کرایه می داد، این طرف 
هم عناد آنها به تن ما خورده است. آصفی در بخش 
دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: در زمان آقای 
والیتی مذاکره با اروپایی ها به خصوص فرانسوی ها، 
آلمانی ها و انگلیسی ها خیلی سخت بود. مالقات ها 

بسیار صریح و تلخ بود.

برجام دیگر به وضع سابق 
برنمی گردد

سخنگوی اسبق وزارت خارجه: 

یکی از چهره های اصــالح طلب اظهار کرد: 
حلقه مقاومتی که در برابر پیوستن به FATF و 
تصویب لوایح CFT و پالرمو شکل گرفته لزوما 
به فشار احزاب واکنش مثبت نشان نمی دهد.

علی شکوری راد  افزود: باور من بر این است 
که این لوایح در نهایت تصویب می شود و ما 
به FATF ملحق خواهیم شد. منتها بعضی ها 
بــرای گرفتن حــال دولــت، معرکه گیری 
می کنند. مثل دعواها و درگیری هایی که گاه 
در خیابان اتفاق می افتد. اگر مردم دور اینها 
جمع نشوند اصال دعوا هم شدت نمی گیرد. 
وقتی مردم دورشــان جمع می شــوند تازه 
این ها شروع می کنند به فحش دادن و تهدید.  
بنابراین به نظر من ما باید بی اعتنا بشــویم 
به اینکه در مجمع تشــخیص مصلحت چه 
می شود. اگر دورشان را خالی کنیم، بی سر و 

صدا رای شان را می دهند.

 مخالفان  FATF معرکه 
می گیرند

پیشخوان

بین الملل

برهم صالح، رییس جمهوری عراق در کنفرانس خبری به همراه 
حســن روحانی، رییس جمهوری اسالمی ایران تاکید کرد که دو 
کشور برای رفع مشکالت و موانع در مناسبات از جمله در تجارت، 
گردشــگری و زیارت تالش مــی کنیم. وی گفــت: این فرصت 
ارزشــمندی اســت که از میهمان عزیز و گرامی خودمان )دکتر 
روحانی(بابت نقش و کمک ایران در پیروزی بزرگ عراق بر داعش 

تشکر کنیم. رییس جمهوری عراق گفت: سفر دکتر روحانی برای 
ما بسیار دارای اهمیت است و ایشان میهمان عزیز و محترم ماست.

دکتر روحانی نیز در این کنفرانس خبری با تشکر از دولت و ملت 
عراق برای میهمان نوازی از هیئت ایرانی در این ســفر سه روزه 
همچنین از محبت، بخشــندگی و میهمان نوازی ملت دوست و 
برادر عراق از زائــران ایرانی به خصوص در ایام اربعین حســینی 

 )ع(، روابط دو کشــور را تاریخــی و عمیق دانســت. وی افزود:
 گفت وگوی بسیار خوب و ســازنده ای با رییس جمهوری عراق 
داشــتم و من نقطه تفــارق و اختالفی در مباحث مطرح شــده 
ندیدم. روحانی گفت: تقویت روابط میان تهــران و بغداد به نفع 
 دو کشور است و نخواهیم گذاشت مســیر و سیر تحول مثبت آن

 متوقف شود.

در نشست خبری رؤسای جمهور ایران و عراق مطرح شد:
صالح: برای رفع موانع همکاری با ایران تالش می کنیم

  »رییسی« رسما قاضی القضات شد؛  

 تمنای آزادی

دورزدن تحریم ها توسط 
آدم های کاربلد و سالم

ماجرای ورود حمزه لو به 
پتروشیمی گیت

 دســتگاه قضا در انتظار 
شفافیت، جوانگرایی و تخصص

 خیــز ایران و عــراق در 
مبادالت 20 میلیارد دالری

آذری جهرمی: ریاست جمهوری ۱۴۰۰ کلیدواژه تخریب من است
روزنامه سازندگی نوشت: وزیر اطالعات می گوید تاکنون نه بازجویی انجام داده است و نه در بخش شنود وزارت 
اطالعات کار می کند.  جهرمی مدعی شده است برخی از جریان های سیاسی و اقتصادی با اهداف خاص قصد 
دارند تحوالت بزرگی را که در حوزه زیرساخت ها در جریان است نادیده بگیرند و مجموعه وزارت خانه فناوری 
ارتباطات و اطالعات را از مسیر این تحوالت عظیم که توسط جوانان در حال شکل گیری است، دور کنند. او به 
صراحت اعالم می کند که مخالفان به دالیل مختلف در تالش هستند تا با استفاده از یک کلیدواژه به تخریب 
وزرای کابینه بپردازند و کلیدواژه امنیتی یا رییس جمهور آینده از این رو در رســانه ها عمومی شده است. او 
می گوید: »مشکل الیه سیاست گذاری است، همین که فالن مسئول امنیتی کشور بگوید که اطالعات خود را در 
تلگرام نگذارید چون این اطالعات به خارج می رود، این مفهوم ناخودآگاه این مسئله را در ذهن افراد می گذارد 

که اگر آنها می برند پس اگر در اپلیکیشن داخلی هم اطالعاتمان را بگذاریم این اتفاق می افتد. 

جنجال در مجلس برای دیدار با رییس دولت اصالحات
در جریان جلسه علنی روز گذشــته، موضوع دیدار عده ای از نمایندگان مجلس شــورای اسالمی با رییس دولت 
اصالحات واکنش جنجال  برانگیز تعداد معدودی از نمایندگان را برانگیخت. محمدعلی وکیلی، نماینده مردم تهران 
در واکنش به نطق محمدمهدی زاهدی، نماینده مردم کرمان  بیان کرد: مطرح شد که عده ای از نمایندگان دیداری در 
خالف منافع ملی با رییس دولت اصالحات داشته اند. باید بگویم خالف منافع ملی آنجایی انجام شد که با تنگ نظری 
و فتنه انگیزی بخشی از سرمایه انسانی کشور را به حاشیه بردیم. خالف منافع ملی آنجایی بود که رییس جمهوری که 
هشت سال کشور را اداره کرد در گوشه و کنار کشور سفر می کند و سخنرانی آزاد دارد و تمام مرزهای رسمی کشور 
را زیر سوال می برد، اما کسی به او معترض نمی شــود.در همین حین مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم با حضور 
در جایگاه هیئت رییسه ســخنان وکیلی را قطع کرد و با صدایی بلند گفت: نماینده باید بی طرف باشد، شما 

طرفدارای از دولت می کنید. رییس دولت اصالحات خون ریخته است.

چهره ها

علیرضا کریمیان
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ذخیره کافی میوه شب عید، توزیع از ۲۳ اسفند
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

تکمیل زنجیره اطالعات 
مالیاتی 

در حال حاضــر تکمیل نظــام اطالعات 
مالیاتــی از اولویت های کلیدی ســازمان 
به شــمار می رود، طرح جامع مالیاتی ۳۲ 
پروژه دارد که همگی اجرایی شــده و مهم 
ترین و اصلی ترین پروژه این طرح که نرم 
افزار یکپارچه مالیاتی است نهایی شده و در 

ادارات مالیاتی در حال اجراست. 
رعایت حقوق شهروندان 

حقوق شــهروندی مودیان مالیاتی نیز از 
مقوله های خاص حقوق شهروندی به شمار 
می رود که با توجه به اختیارات گســترده 
دستگاه مالیاتی از اهمیت بسزایی برخوردار 
است. این نوع حقوق، طی سال های اخیر 
در پرتو توجه بــه حقوق شــهروندی در 
حوزه های تخصصــی، مــورد توجه ویژه 
دولت ها قــرار گرفتــه و ســازوکارهای 
مختلفی را بــرای تبیین و اجــرای آن در 
نظام مالیاتی خود به کار برده اند. توجه به 
حقوق شــهروندی مودیان مالیاتی بدون 
تردیــد می تواند به تعدیــل رابطه بین دو 
طرف معادله مالیاتی منجر شــود و حتی 
موجبــات اعتمــاد و اطمینــان مودیان 
 مالیاتی به دستگاه مالیاتی و دولت را فراهم 

کند.
در حقوق مالیاتی تحقــق عدالت کارکرد 
مهمی در احقــاق حق مودیــان مالیاتی 
دارد. از جمله حقوق مودیان عبارت است 
از:حق دادخواهی علیه نظام مالیاتی،حق 
برخورداری از رفتــار منصفانه،حق حریم 
خصوصــی مودی،عدم افشــای اطالعات 
مودی،حق ممیزی های معقول،حق اخذ 
توضیحات توســط مودی،حق داشتن متر

جم،مشاور،حسابرس،حسابدار،کارشناس 
و وکیل مالیاتی، حق اعتراض و شکایت و...

بازار

چای ساز

مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری:
الحاق بخش هایی از 

چهارمحال وبختیاری به اصفهان 
صحت ندارد

مدیرکل دفتر تقسیمات کشــوری گفت: الحاق 
بخش هایی از چهارمحال و بختیاری به اصفهان 
صحت ندارد.ســعید جاللی در واکنش به برخی 
شــایعات مبنی بر الحاق بخش هایی از اســتان 
چهارمحال و بختیاری به اســتان اصفهان گفت: 
هیچ تغییــری در حدود تقســیماتی اســتان  
مذکور صورت نپذیرفته اســت. وی تاکید کرد: 
انتشار شــایعه کذب تغییر حدود تقسیماتی در 
نقشــه ایران در فضای مجازی با ادعای »الحاق 
بخش هایی از استان های لرستان و چهارمحال و 

بختیاری به استان اصفهان« صحت ندارد.

در آستانه نوروز صورت گرفت؛
خمینی شهر؛ میزبان جشنواره 

گل شب بو
چهارمین جشنواره گل شب بو و گل های بهاره در 
شهرستان خمینی شهر در حال برگزاری است.

فرماندار خمینی شهر با بیان اینکه ۳00گلخانه 
از 400واحد گلخانه این شهرستان به تولید گل 
شب بو اشتغال دارند، گفت: امسال در 60هکتار 
گلخانه این شهرستان بیش از 1۲میلیون گلدان 
گل شب بو تولید و به نقاط مختلف کشور ارسال 
شده اســت. محمود مســلم زاده افزود: عالوه بر 
تولید گل شب بو، 1۲میلیون گل فصلی نشایی با 
ارزش افزوده 600میلیارد ریال در این شهرستان 
تولید می شود که برای حدود هزار نفر به صورت 
مســتقیم و برای هــزار و 500نفر بــه صورت 

غیرمستقیم اشتغال  ایجاد کرده است.

رییس اتحادیه فروشندگان روغن استان:
اعضای اتحادیه در ورودی های 

شهر مستقر می شوند
رییس اتحادیه فروشندگان روغن استان اصفهان 
گفت: با توجه به برنامه ریــزی صورت گرفته، در 
هر چهار ورودی شــهر اصفهان اعضای اتحادیه 
جهت خدمات رسانی به مسافران نوروزی مستقر 
خواهند شــد. محمد امیدفر در رابطــه با برنامه 
ویژه اتحادیه تعویض  کاران و فروشــندگان انواع 
روغن و فیلتر اتومبیل در ایــام نوروز اظهار کرد: 
با توجه بــه برنامه ریزی صــورت گرفته، در هر 
چهــار ورودی شــهر اصفهان اعضــای اتحادیه 
جهت خدمات رسانی به مسافران نوروزی مستقر 
خواهند شــد. رییس اتحادیه تعویــض کاران و 
فروشندگان انواع روغن و فیلتر اتومبیل اصفهان 
در  همین راستا افزود: لیســت کشیک نوروزی 
در اختیار اتاق اصناف مرکز استان اصفهان قرار 
داده  شــده و طبق این لیســت خدمات رسانی 
صورت می گیرد.رییس اتحادیه تعویض کاران و 
فروشندگان انواع روغن و فیلتر اتومبیل اصفهان 
در رابطــه قیمت محصــوالت و خدمــات ارائه  
شــده در این بخش گفت: صنف تعویض کاران و 
فروشندگان روغن و فیلتر در ســال 97 یکی از 
اصنافی بود که تغییرات قیمت چندانی را نداشت 
و عمده قیمت گذاری از سوی سازمان حمایت از   
صورت گرفت که این امر در ایام نوروز نیز تداوم 

خواهد داشت.

کاردار سفارت سوریه در ایران :
تعرفه تجاری ایران و سوریه به 

صفر می رسد
یک دیپلمات سوری از گفت وگوها برای به صفر 
رســیدن تعرفه تجاری میان دو کشــور ایران و 
ســوریه خبر داد و گفت: اکنــون تعرفه تجارت 
میان دو کشور 4 درصد است .علی السید احمد، 
کاردار سفارت سوریه در ایران در نشست هیئت 
تجاری این کشــور با اتاق تعاون ایران با اشاره به 
1۸ توافق همکاری ایران و سوریه در زمینه های 
تجاری و تاسیس راه های زمینی و دریایی برای 
تجارت میان دو کشــور گفت: روابط تجاری دو 
کشور ســاالنه ۲00 میلیون دالر است که حجم 
پایینی است و تناسبی با ســطح روابط سیاسی 
دو کشور ندارد.این مقام سوری با تاکید بر اینکه 
نباید در گســترش تبادالت تجاری از تحریم ها 
بترسیم، گفت: این حق ماست که تبادل تجاری 
ما به مراحل پیشرفته برسد.وی در ادامه به گفت 
و گوهای دو کشور برای گسترش روابط تجاری 
اشــاره کرد و گفت: در این زمینه تالش داریم تا 
تعرفه تجاری بین دو کشــور که اکنون 4 درصد 
اســت را به صفر برســانیم تا مبادالت آسان تر 

انجام شود.

چای ساز مورفی 
ریچاردز مدل 43970

چای ساز مورفی 
ریچاردز مدل 47140

 1,100,000
تومان

GR-3091 چای ساز لمسی مدل

 700,000
تومان

رییس اتحادیه مشــاورین امالک اصفهان گفــت: در ایام نوروز و 
تعطیالت، واحدهای مسکونی با کیفیت باال و شناسنامه دار که قابل 
رصد باشند، در اختیار مســافران قرار می گیرد.رسول جهانگیری 
اظهار کرد: اتحادیه مشاوران امالک در حال حاضر با بیش از 100 
واحد صنفی که هر واحد صنفی به طــور میانگین دارای پنج میز 
است، به صورت شبانه روزی از ابتدای اسفندماه ثبت نام خانه های 

مالکان را آغاز کرده و از ۲5 اسفندماه تا 15 فروردین خانه های ثبت 
نام و شناسایی شده در اختیار مسافران قرار می گیرد. رییس اتحادیه 
مشاوران امالک اصفهان گفت: در بخش هزینه ارائه خدمات، قیمت 
گذاری بر عهده ما نیســت، فقط تالش شــده تا خدمات و تعداد 
واحدهای مسکونی افزایش یافته که همین اقدامات تنظیم کننده 
قیمت هاست. قیمت ها در حال حاض بیشتر براساس عرضه و تقاضا 

بوده و توافقی انجام می شود.رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان 
با بیان این که اجاره واحد مسکونی توســط مستاجر به مسافران 
ممنوع است و تخلف محسوب می شود، اضافه کرد: احراز هویت ملک 
و مالک انجام می شود و محل سکونت مسافر به دلیل جلوگیری از 
مشکالت آینده و توانایی پیگیری طرفین رصد شده و توسط مشاور 

امالک انجام می شود.

رییس اتحادیه مشاورین امالک اصفهان:
واحدهای مسکونی شناسنامه دار در اختیار مسافران قرار می گیرد

طی  سال های اخیر کشاورزی ایران درگیر مسائل 
بغرنج و ســختی بوده اســت که »خشکسالی« در 
آن حرف اول را می زند. اصفهــان به عنوان یکی از 
اصلی ترین کانون های بحران کشاورزی در کشور 
بوده  که در این سال ها کشــاورزان استان مجبور 
بوده اند به منظور تامین هزینــه خرید نهاده های 
کشاورزی ،کاشت و برداشت و  به منظور گره گشایی 
از مشکالت موجود در مســیر فعالیت خود ،از بانک 
های عامل تســهیالت دریافت کنند و از سویی به 
دلیل آثار ناشی از کمبود بارش ها ونبود درآمد کافی 
،از پرداخت اقساط خود عاجز مانده اند. آمارها نشان 
می دهد، اصفهان در بخش روستایی و کشاورزی با 
بحران بیکاری و درآمد مواجه اســت و آمار بیکاران 
اصفهانی در روســتاها در صدر لیســت بیکارترین 
استان های  کشور قرار دارد. در این شرایط به علت 
باال بود ســود بانکی وجرائم دیرکرد و معوق شدن 
اقساط ،بخش اعظمی از پرونده تسهیالتی کشاورزان 
در آستانه اقدام حقوقی قرار گرفته است. دولت در 
این اقدام دیر هنگام تالش کرد تا بخشی از مشکالت 
کشاورزان با سیســتم بانکی را حل و فصل کند. در  
بخشنامه هیئت وزیران در آذرماه 1۳97 تالش شد 
تا بخشی از مشکالت کشاورزان ناشی از به جا ماندن 
وام های کشاورزی با امهال سود آنها بر طرف شود، 
هر چند بعد از این بخشــنامه بانک ها باز هم تالش 
کردند تا از زیر بار بخشــودگی جرائم و سود وام ها 

شانه خالی کنند. این بانک ها عمال بخشنامه را اجرا 
نکردند و با تفســیرهای جانبی سودهای سال های 
گذشته را مشمول این بخشــنامه دانستند. پس از 
آن بار دیگر معاون اول رییس جمهور با بخشنامه ای 
تمام بانک ها و تمام وام های کشاورزی را در استان 
هایی که مشــمول خسارت ناشــی از حوادث غیر 
مترقبه هستند، مشمول بخشــش سود قرار داد. بر 
اساس این تصویب نامه بار مالی ناشی از اجرای این 
تصویب نامه، شــامل هزینه های امهال و بخشودگی 
حداکثر به میزان ۲0 هــزار میلیارد ریال توســط 
ســازمان برنامه و بودجه کشور تضمین خواهد شد. 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و وزارت کشور 
موظف هســتند گزارش عملکرد این تصویب نامه را 
در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه 
کشور اعالم کنند. این در حالی است که کشاورزان 
به این بخشنامه اعتراض دارند و معتقدند این قانون 
برای کشاورزان آسیب دیده از حوادث مترقبه است 
و سایر کشــاورزان بدهکار را شــامل نمی شود و از 
این رو خواهان تدوین قانونی برای ســایر بدهکاران 
هستند. این قانون اگر چه می توانست بخش بزرگی 
از مشکالت کشاورزان آسیب دیده را بر طرف کند؛ 
اما به نظر نمی رسد تصمیمی باشد که  روی آن فکر و 

برنامه ریزی صورت گرفته باشد. به گفته کارشناسان 
بخش کشاورزی، مبلغ اختصاص داده شده به جبران 
خسارت وام های کشاورزی تنها چیزی در حدود 10 
درصد کشاورزان را پوشش می دهد. محمد صادقی، 
دبیر خانه کشاورز اصفهان، نیز با بیان این که قانون 
امهال وام های کشــاورزان، برطرف کننده مشکالت 
آن ها نیست، گفت: براســاس بند »خ« تبصره ۳۳ 
قانون بودجه امســال مقرر شده اســت که سود و 
جریمه وام هایی که کشــاورزان از بانک ها دریافت 
کرده اند و سر رســید آن از اول مهر سال 96 است 
تا پایان سال 97 بخشــیده و در صورت تمدید وام، 
سود آن تا سه سال آینده توسط دولت پرداخت شود. 
وی با بیان این که این قانون به تازگی به بانک ها و با 
هدف مساعدت به کشــاورزان و بهره برداران بخش 
کشاورزی ابالغ شده اســت، افزود: براساس برخی 
اخبار و گفته ها بودجه ۲0 هزار میلیارد ریالی برای 
اجرای این قانون در نظر گرفته شده که پاسخگوی 
حجم باالی وام ها و بدهی های کشــاورزان نیست. 
صادقی اضافه کرد: این بودجه می تواند پاسخگوی 
حدود 10 درصد از وام های گرفته شــده توســط 
کشــاورزان باشــد و چگونگی اجرای آن و انتخاب 
کشاورزانی که از این قانون استفاده کنند، به درستی 
مشخص نیست. دبیر خانه کشاورز اصفهان با تاکید 
بر این که اگر قرار است چنین قانونی اجرا شود، باید 
برای همه و به طور عادالنه و یکســان باشد، گفت: 
قانون گذاران ما به خوبی  روی این قانون و تبصره ها 

کار نکرده اند و ابعاد و جزئیات آن شفاف نیست.

رویایی که خشکید
 دبیر خانه کشاورز اصفهان نسبت به ناکارآمدی قانون امهال وام های کشاورزان هشدار داد؛

بر اساس گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران تا پایان نیمه اول اسفندماه سال جاری، سدهای »شهید رجایی« در 
مازندران، »زاینده رود« اصفهان، »تهم« زنجان و »مالصدرا« در استان فارس از مهم ترین سدهای دارای 40 درصد آب 
به شمار می آیند که اغلب کاربری تامین آب شرب دارند.این گزارش حاکی است، تعداد 44 سد معادل ۲5 درصد سدهای 
بزرگ کشور بیشتر از 90 درصد آب دارد که سدهای »سورال« کردستان، »میجران« رامسر، »تنگ حمام« کرمانشاه، 
»گاوشان« کردستان، »دویرج« ایالم، »سلیمانشاه« کرمانشاه و »کرخه« در خوزستان از مهم ترین آنها محسوب می شود؛ 
این سدها عمدتاً تأمین کننده آب کشاورزی هستند.بر این اساس، در حال حاضر میزان پرشدگی مخزن 75 سد بزرگ 

کشور کمتر از 50 درصد و 10۳ سد بزرگ باالی 50 درصد گزارش شده است.

زاینده رود باالی 40 
درصد آب دارد

در نتیجه بارش های مناسب 
زمستان؛

خبر
 

مدیرعامل آبفای اصفهان:

سازگاری با کم آبی یکی از 
اولویت های اساسی شرکت آبفای 

اصفهان است

مدیر سازمان تعاون روستایی استان مطرح کرد:
ذخیره کافی میوه شب عید، توزیع از ۲۳ اسفند

 مدیر سازمان تعاون روستایی استان با اشــاره به اینکه توزیع میوه به نرخ دولتی از ۲۳ اسفند در استان 
آغاز می شــود، گفت: ســه هزار تن پرتغال و دوهزار تن سیب درختی در ســردخانه های استان برای 
 توزیع در شب عید ذخیره شده که نسبت به سال گذشته ۳۳درصد ســیب و 50درصد پرتغال افزایش 
یافته است. سلیمان میرزایی با بیان اینکه 17۸مرکز توزیع میوه بانرخ دولتی در استان در نظر گرفته شده 
افزود: 119مرکز توزیع در شهرستان ها و شهرهای اطراف و ۳5مرکز نیز در شهر اصفهان توزیع میوه به 

نرخ دولتی را بر عهده دارند.
 وی با اشاره به اینکه میوه عید مازاد بر نیاز تدارک دیده شده است گفت: برای رفاه حال مردم توزیع میوه 

به نرخ دولتی تا پایان تعطیالت نوروز ادامه دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان:
با متخلفان برخورد می شود

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، نظارت و بازرسی 
به صورت محسوس انجام می شود و مشارکت مردم نیز برای جلوگیری از تخلفات بسیار موثر است.غالمرضا صالحی 
اظهار داشت: تعداد زیادی از واحد صنفی به علت گران فروشی تعطیل شده اند و گشت های مشترک در سطح شهر 
برای مقابله با گران فروشی به صورت محسوس در حال نظارت و تردد هستند.وی درباره برخورد با متخلفان افزود: 
در حد توان تیم های بازرسی با تخلفات برخورد می شود، اما به علت گستردگی حجم بازار باید مردم در امر نظارت و 
بازرسی و مقابله با تخلفات مشارکت داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف با سامانه 1۲4 تماس بگیرند. 
صالحی با بیان اینکه طبق قانون همه اجناس باید درج قیمت داشته باشند، گفت: وجود اتیکت قیمت در همه استان ها 

اجرا می شود و اگر رعایت نشود، تحت عنوان عدم درج قیمت با واحد متخلف برخورد می شود.

 1,293,000
تومان

»چک یار اوراش« ابزاری کاربردی 
جهت ثبت چک هــای دریافتی 
و پرداختی و نمایــش یادآوری 

سررسید چک هاست.
اگر روزانه بــا چک های مختلفی 
سر و کار دارید و اصطالحا بازاری 
هستید، چک یار اوراش می تواند 
یکی از بهترین پیشنهادهای ما به 
شما باشد. این برنامه رایگان است 
و هیچ پرداخــت درون برنامه ای 

ندارد.

چک یار اوراش

شن مالی
معرفی اپلیکی

مدیرعامل آبفای استان اصفهان گفت: شرکت آبفای اصفهان ســازوکارهایی که در نهایت منجر به سازگاری با کم آبی در نقاط 
مختلف استان می شود را به طور جدی دنبال می کند. هاشم امینی در جشن خانواده بزرگ آبفا با حضور هنرمندان بنام کشور و 
استان برگزار شد، اظهار داشت: موفقیت های پیاپی شرکت آبفای استان اصفهان به دنبال تالش شبانه روزی تمام کارکنان این 
صنعت حاصل شد و در ادامه نیز از همه کارکنان شرکت آبفای اســتان اصفهان انتظار می رود  تالش خود را در راستای خدمات 
رسانی مطلوب به مردم همچنان در دستور کار قرار دهند. وی افزود: در نیمه اول ســال جاری به دلیل کاهش بی سابقه حجم 
ذخیره آب سد زاینده رود در تامین آب شرب مشترکین تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ با چالش هایی مواجه بودیم که 
خوشبختانه با درایت، تعهد، تخصص و تالش بی وقفه کارکنان توانستیم آب شرب مورد نیاز مردم را در فصل تابستان تامین کنیم. 
رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان بیان داشت: در فصل تابستان بسیاری از مسئوالن کشوری 
به جهت کاهش بی سابقه حجم ذخیره ســد زاینده رود نگران تامین آب شرب بیش از 4 میلیون نفر در این حوضه بودند این در 
حالی است که به لحاظ تدبیری که مدنظر قرار گرفت آب شرب ساکنان حوضه زاینده رود بدون ایجاد کمترین مشکلی تامین شد.
امینی، موضوع ســازگاری با کم آبی را یکی از اولویت های اساسی شرکت آبفای اســتان اصفهان برشمرد و اظهار داشت: آبفای 
اصفهان سازوکارهایی که در نهایت منجر به سازگاری با کم آبی در نقاط مختلف استان می شود را به طور جدی دنبال می کند و 

در این راستا کمیته ای هم تشکیل شد.
وی ادامه داد: تجلیل از بانوان شــرکت در حالی صورت می گیرد که بانوان همچنان یکی از گروه های تاثیر گذار هســتند که در 
بزنگاه های مختلف شــرکت را در برون از چالش ها یاری رساندند. مدیرعامل شرکت آبفای اســتان اصفهان تجلیل و تکریم از 
بازنشستگان را امری ضروری برشمرد و اظهار داشت: تکریم افرادی که ۳0 سال بی وقفه درصدد خدمت به مردم بودند ضروری 
است این در حالی است که طی چند سال اخیر طرح تکریم بازنشستگانی که چندین سال از عمر خدمت آنها می گذرد اجرا می شود. 
وی خطاب به دانش آموزان برتر گفت: از دانش آموزان انتظار می رود که در سنگر علم و دانش بسیار کوشا باشند تا در آینده فردی 

مفید برای خانواده و جامعه به شمار آیند.

مرضیه محب رسول
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ویژه
مبارکت باشد سردار

پیشنهاد سردبیر:

مبـارکت بـاشد سـردار

                 به بهانه اهدای باالترین نشان نظامی به مردی که شناسنامه اش را در بی نشانی و گمنامی خالصه کرده اند               

جنگ که شروع شد، رفته بود که 15 روزه برگردد. درواقع ماموریتش 15 روزه 
بود اما تا آخر جنگ ماند و برنگشت. خاک جبهه او را هم دامنگیر کرد. »جبهه 

ما را عاشق خود کرده بود، جنگ ما را الیق خود کرده بود«
در جبهه فرمانده بسیجی های هم والیتی اش شــد و بعد هم لشکری از همین 
بسیجی ها تشکیل داد و لشــکر ۴1 ثاراله را پایه گذاشت که یکی از لشکرهای 

مهم و اثرگذار در سال های دفاع مقدس بود.
لشکِر ســردار فتح الفتوح، در عملیات های زیادی حضور داشت ؛ از والفجر ۸ 

گرفته تا کربالی ۴، کربالی 5 ...حضورش دلگرمی بود .  
جنگ که تمام شد، لشکر ۴1 ثاراله به کرمان بازگشت و درگیر جنگ با اشراری 
شد که از مرزهای شرقی کشور هدایت می شدند. فاز تازه ای از مبارزه آغاز شده 
بود. حال و هوای جبهه مانده بود. از ســر بیرون نمی رفت ... کســی که هشت 
سال با خاک جبهه خو گرفته بود، کسی که ماند تا هرروز با خاطرات رزمندگان 
و همرزمانی که مقابل چشــمانش یکی یکی به زمیــن افتادند و در خون خود 
غلتیدند، روزگار بگذراند ، ماندن در شهر سخت بود . حکایت جاماندگانی بود 
که آرزو می کردند درباغ شهادت باز، باز باشد. از قبیله »خیبری« هایی که نمی 
خواستند »عباس«ها گوشت قربانی شــوند و گاهی حتی دود موتوری ها هم 

خفه شان می کرد. 
 بقیه را نمی دانم؛ من اما نام »حاج قاسم« که می آید، یاد »حاج کاظمِ« آژانس 
می افتم: »شهادت می دهم به والیت شیعه هرکس در این نظام تکلیفی 
به گردن داره و من هم من هیچ شکایتی از کسانی که ممکنه منو تا چند 
لحظه دیگه مورد هدف قرار بدن ندارم ، اونا به وظیفه شون عمل کردن 
و من هم - اگر عباس از آرمانی فرمان می گیره که فراتر از ... چرا من 
تو چنین شرایطی اونو تنها بذارم - امیدوارم نیت حقیر رو درک کرده 

باشین من قصد آزار کسی رو ندارم... 
فاطمه، فاطمه خوبم تا جنگ بود، من نبودم. جنگ تموم شــد فشار 
زندگی چنان فشارم داد که باز تو و بچه ها رو درک نکردم؛ می مونه دو 
یادگار مشترک؛ ابوذر و سلمان. پسرانم باید رنگ و بوی تو رو داشته 

باشن«
و حاج قاســم در تمام این ســالها می خواســت بــه تکلیفی که بــه گردن 
داشــت، عمل کند. همین . هیچ وقت از هیــچ کس گالیه ای نکرد. شــکوه 
ای ولو در حــد یک جملــه از او نشــنیدیم. چه وقتی در پشــت پــرده بود 
و بیرونی هــا )خارجــی ها( انــگار بیشــتر و بهتــر از ما میشــناختندش، 
چه در این ســالها کــه از پشــت پرده بیــرون آمــد )به خواســت خودش 
 یا بر اســاس آنچه از او خواســته شــده بــود( و در روزهای ســخت نبرد با 
تکفیری ها در سوریه و عراق، باز هم در خط مقدم بود؛ درست مثل سالهای دفاع 
مقدس. باز هم تاریخ تکرار می شد؛ گردان می رفت خط و گروهان برمی گشت،  
گروهان می رفت خط دسته برمی گشت، دسته می رفت خط، نفر برمی گشت... 
چقدر پیکرهای پاره پاره و بی سر و بی دســت آوردند از خان طومان و حلب و 

 دمشق و فلوجه و ... »محسن حججی« را سالم اسیر کردند و بی سر برگرداندند 
تکفیری های از خدا بی خبر؛ این ته مانده های قوم یزیدصفت.

 و »حاج قاسم« از این روزهای سخت زیاد دیده بود. مثل همان سالهای جنگ ؛ 
وقتی خبر شهادت »ابراهیم همت« را شنید، یا وقتی »حسین خرازی« هم رفت 
. بعد از جنگ وقتی آسمان، »حاج احمد کاظمی« را هم از زمین و زمینی ها و 
شهید زنده ما گرفت. یا روزی که خبر شهادت »عماد مغنیه« را برایش آوردند. 
بعدترها و شاید بدتر از همه؛ وقتی شنید »جهاد مغنیه« اش هم به قافله شهدا 
ملحق شــد. وقتی یاران یکی یکی می رفتند و داغ بر دلش می گذاشتند و این 
نهضت ادامه داشت تا به ســوریه و عراق رسید؛ »خط از حلبچه رفت حلب، 

جنگ عوض نشد«
و سردار ، ســردمداِر بی ادعای مبارزه و مقاومت در تمام این روزها و سالها بود. 
وقتی عده ای اینجا در ایران، حتی امنیت را هم به تمسخر گرفته بودند و شعار 
»جانم فدای ایران« سر می دادند، »حاج قاسم« هنوز به تکلیفش فکر می کرد 

بدون شعار .
به این می اندیشم که در همه این سالها، مردی بزرگ در سرزمین من بوده که 
هیچگاه دست از مبارزه نکشیده ، کسی که اگر نبود، شاید حاال هر شب  باید با این 
کابوس می خوابیدیم که نکند نیمه شبی چکمه پوش های بی شرف تکفیری، 
درب خانه را با لگد از جای درآورند و مردهای مان را مقابل چشمان مان سر ببرند 

و زن های مان را  ... 
اگر او و همرزمانش نبودند، اگر مقاومت نبود، اگر مبارزه نبود، اگر چریک های 
 قهرمان این سرزمین نبودند، چه بالیی بر سرمان می آمد؟ باید کجا با دشمن 
می جنگیدیدیــم؟ اینجــا در اصفهان یا آنســوتر در قلب ایــران در تهران یا 
نه در کرمانشــاه و همــدان؟ چقدر هزینــه دادیم تا ســردار و ســربازانش 
خــارج از مرزهای ایــن خاک جنگ دیــده و زخــم خــورده در دل طوفان 
های بســیار، ایــن کشــور روزهــای دشــوار ، بجنگنــد و اجــازه ندهند 
پای دشــمن بــه ایــران باز شــود درســت مثــل همان ســالها کــه کنار 
 »همــت« و »باکری« و »باقــری« و »خــرازی« و »ردانــی« و »کاظمی« و 
»زین الدین« و »صیاد« و »صبوری« و همه آن قهرمان های جان برکف با دشمن 
بعثی جنگید تا رویاهای بعثِی دیوانه به حقیقت تبدیل نشود، تا خرمشهر کابوس 

صدام باشد نه وعده گاه به حقیقت پیوستن یک آرزوی محال. 
و فــارغ از تمــام دردهایی کــه صبرمــان را لبریز کــرده، همه مشــکالت 
و مصیبــت هایــی که انــگار تمامــی نــدارد و هــر روز بــر ســرمان آوار 
می شــود و هــرروز هــم بیشــتر مــی شــوند، همه وعــده های ســراب 
 مســئوالن، همــه خنجــر از پشــت خــوردن هــا از خــودی هــا و 
غیرخودی ها، فارغ از درِد آلوده شدن آن هایی که جنگ دیده و هم نفس با شهدا 
بودند اما پس از جنگ بدجور زمینی و زمینگیر شدند، فارغ از دیدن و شنیدن 
اخبار هرروزه مربوط به زمین خواری و جنگل خواری و پتروشــیمی خواری و 
کال بخوربخورهایی که در نظام به راه افتاده و ســفره پرچرب و زرق و برقی که 

برای آقازاده ها و ژن خوب ها پهن شده، فارغ از درد استخوان 
سوز شکاف طبقاتی ای که شــکل گرفته، گرانی هایی که 
مردم را به ستوه رســانده، بازاری که آقاباالسر ندارد و اسب 
خود را می تازاند، بیت المالی که غارت می شــود، اختالس 
هایی که یکی یکی رو می شــود و مختلســین زن و مردی 
که رکوردشکنی می کنند! معیشــتی که قربانی دعواهای 
 سیاسی شده، مجلسی که دغدغه همه چیز دارد اال مردم و 
مشکالت شان، قوای سه گانه ای که مشغول دعواهای خود 
هستند، مردمی که خسته اند و ...فارغ از تمام اینها باید  خدا 
را شاکر باشیم که »سلیمانی« و »ســلیمانی«هایی هنوز 
هستند که با جان شان ؛ این عزیزترین ودیعه خدا نزد انسان، 
»جان پناه« مردم شده اند تا رفاه اگر آن چنان که شایسته 
آنیم، نیست، حداقل »امنیت« باشد و قدر کاری که سردار 
برای ایران کرده و می کند را وقتی می فهمیم که ... خدا نکند 
. خدا نکند ایران، ســوریه و عراق و افغانستان بشود. خون 

شهدا تضمین امنیتی شد که داریم . باید حافظ آن باشیم. 
شاید وقت خوبی برای قصه تعریف کردن نیست. مردم آن 
قدر این روزها دغدغه دارند که حال خواندن و شــاید حتی 
شنیدن هم ندارند اما قصه ای هست که تکراری نمی شود: 
»من می خوام براتون یه قصه بگم. وقت زیادی ازتون 
نمی گیرم. یکی بود یکی نبود. یه شهری بود خوش قد 
و باال. آدمهایی داشت محکم و قرص. ایام، ایام جشن 
بود. جشن غیرت. همه تو اوج شادی بودن که یهو یه 
غول حمله کرد به این جشن... من شما رو نمی شناسم 
اما اگه مثل ما فارسی حرف می زنید، پس معنی غیرتو 
می فهمید. این غیرت داره خشک می شه. شاهرگ 
این غیرت... کمک کنید نذاریم این اتفاق بیفته. من 

برا صبرتون یه "یا علی" می خوام؛ همین...« 
»حاج قاســم« هم مثل »حاج حیدر« بادیگارد می خواهد 
محافظ باشد؛ محافظ هرآنچه به خاطرش قطره قطره خون 
شهدا بر روی خاک ریخت. »منتی هم سر کسی نداره.« 

نه ادعا دارد سهمی در انقالب و جنگ داشته، نه دنبال سهم 
و سهمیه رفته، نه راه برای آقازاده هایش باز کرده و نه به این 
فکر کرده که اگر او نخورد و نبرد، یکی دیگر می خورد و می 

برد! هیچ وقت قهر نکرده و مدعی هیچ چیز نبوده . 
شاید کسی از او هم پرسیده باشــد »موتوری هستی یا 
خیبری؟« و من فکر می کنم شاید در این سالها، سلحشوری 
هم بوده که با کنایه بــه او و رو به حضــار بگوید:» خانوما 
آقایون دوســت دارین یکي از این کشورها دوباره 
به ما حمله کنه؟ دوســت دارید جنگ بشه؟ ثبات، 
دهه ما دهه ثباته، امنیت، این کشــور کي باید روي 
امنیت رو ببینه؟ کي بایــد روي ثبات رو ببینه؟ اون 
پســرتو کي باید بتونه براي آینده اش برنامه ریزي 
کنه؟دهه من هم نیســت ... شما مطمئنا تو دبستان 
نقشــه جغرافیایي ایران رو دیدید، شبیه یک گربه 
است، ارمنستان، آذربایجان، ترکمنستان، افغانستان، 
پاکستان، این کشــورهاي گوگولي خلیج فارس، 
کویت،عربستان،عراق،ترکیه. مي دونید نظرشون 
راجع به این گربه چیه؟ اگر میدونستین مطمئناً اجازه 
نمي دادین یه مربي آبروي ما رو ببره!« و یقین دارم حاج 
 BBC قاسم قصه ما پاسخ داده :»به اونا بگو بین عباس و
یکی رو انتخاب کنن. حافظ امنیت ملی برای من امثال 
عباسه! اگه امنیت ملی اونا رو BBC تعیین می کنه، 

هرکی قبله خودش رو بچسبه.«
قبله حاج قاسم قصه ما رو به مزار شهدایی است که قرارمان 
با آنها این نبود. این که آنها بروند و جان بدهند و ما بمانیم و 
جان بگیریم و مدعی شویم و از نام شان، به نان و نوایی برسیم 
و با همان چفیه ای که یادگارشان بود عکس یادگاری بگیریم 

و اختالس کنیم و فراری شویم و ...
 آخ که چقدر دل مان پُر است و باز دل پُِر ما به این خوش است 
که این سرزمین اگر به ظاهر خالی از حضور »خرازی«ها و 
 »همت«ها و »حججی« ها شده ، در عوض هنوز پر از عطر 
نفس ها و خاطرات شــان اســت و متبرک به خون های با 
برکتی که تا همیشه می جوشــد و هنوز »قاسم سلیمانی« 
هایی دارد که می شــود در سایه سار ســرداری شان برای 

این ســرزمین، آســوده کار کرد و زندگی کرد و تفریح داشــت و حتی ژست 
روشــنفکری گرفت و دم از مذاکره زد و ســردار و یارانش را عامل شکســت 
مذاکرات)!( معرفی کرد و بعد هم که دیپلماسی لبخند جواب نداد، آرزو کنیم 
»شوالیه«،»ســردار بزرگ خاورمیانه« ، »نابغه نظامی« ، »ژنرال بي ســایه«، 
»مرد بی ادعای صحنه های نبرد« این فرماندهی که او را بســیار آرام، مودب، 
 کم حرف و بســیار کاریزماتیک، شــجاع و البتــه مهربــان و عاطفی معرفی 
می کنند، همیشه باشد و نفس بکشد به هزار و یک دلیل ...یکی همین که شما 
االن پشت میزتان، در مترو، پشت دخل مغازه ، در دفتر روزنامه یا هرکجای دیگر 
نشسته اید و با خیال راحت )علیرغم تمام مشکالت معیشتی( این سطور را می 
خوانید ؛ سطوری به بهانه اهدای یک نشــان افتخارآمیز برای سرداری که یک 
روز رفت جنگ که 15 روزه برگردد اما ماند و برنگشــت تا پایان جنگ و بعد از 
جنگ هم باز ماند در دل همان خاکریزها و خاطرات ... هیچ وقت آلوده روزگار 

بعد از جبهه نشد. 
»ذوالفقار« مبارکت  باشد سردار  

سمیه پارسادوست 

سردار به پاس یک عمر رشادت، باالترین نشان نظامی را از سوی فرمانده کل قوا دریافت کرد؛ نشانی که پس از انقالب برای اولین بار به یک نظامی اهدا شد. 

پیام تبریک وزیر امور خارجه به سردار سلیمانی:
برادر عزیزم سردار سرلشکر قاسم سلیمانی

افتخار دریافت نشان ارزشمند ذوالفقار از سوی فرماندهی معظم کل قوا 
را صمیمانه تبریک می گویم. مجاهدت خالصانه شما و همرزمان ایثارگر 
در مبارزه با تروریسم تکفیری و افراطی گری برآمده از کانون های شرارت 
در منطقه و جهان زمینه را بــرای ایجاد منطقه ای قوی، باثبات و عاری از 
خشونت و افراطی گری فراهم ساخته است که با عنایات الهی، خودباوری 
و مقاومــت ملت ها و درایت سیاســی همه رهبران منطقــه می تواند به 
آینده ای بهتر برای همه مردمان رنج کشیده این منطقه منجر شود. تداوم 

موفقیت های درخشان جنابعالی را از خداوند متعال مسئلت می نمایم.
محمد جواد ظریف

وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران
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راه اندازی  اتاق انجمن اولیا و مربیان در مدارس اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

ناجا

اخبار

با محوریت همکاری های علمی 
وآموزشی صورت گرفت؛

تفاهم نامه همکاری شهرک 
علمی و تحقیقاتی و سازمان 

صنفی رایانه اصفهان
شــهرک علمــی و تحقیقاتی و ســازمان نظام 
صنفی رایانه اصفهان، تفاهم نامه همکاری علمی 
وآموزشــی امضا کردند.رییس شــهرک علمی 
و تحقیقاتــی اصفهان در دوازدهمین مراســم 
پایان دوره مراکز رشــد و تقدیــر از واحدهای 
فناور برتر شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
گفت: ایــن تفاهم نامــه همــکاری دوطرفه با 
محوریت همکاری های علمی، آموزشی، مشاوره 
و اجرایی و استفاده از ظرفیت های دو طرف برای 
هم افزایی و ارتقای بخش خصوصی در زیست بوم 
کارآفرینی حوزه فنــاوری اطالعات و ارتباطات 
استان اصفهان امضا شد. ســید مهدی ابطحی 
افزود: توانمندسازی سرمایه های انسانی، بهبود 
فضای کسب و کار ، فراهم کردن زمینه مناسب 
برای سرمایه گذاری و تجاری سازی محصوالت 
و خدمــات، ترویج زمینه هــای جدید فناوری 
اطالعات و ارتباطات، اســتفاده از ظرفیت های 
بخــش خصوصی بــرای تقویت شــرکت های 
نوپا، ترویج کاربرد فنــاوری اطالعات در دیگر 
حوزه های کســب و کار از مفاد این تفاهم نامه 
همکاری دوطرفه است.اکنون حدود 20 درصد 
از بیش از 520 واحد فناور مســتقر در شهرک 
علمــی و تحقیقاتی اصفهان مســتقر در حوزه 

فناوری اطالعات و ارتباطات فعالیت می کنند.

امکان انتخاب نرخ پرداخت 
حق بیمه از مزیت های بیمه 

زنان خانه دار است
ســازمان تامین اجتماعی به منظور گسترش و 
توسعه بیمه به آحاد افراد جامعه، زنان خانه دار را بر 
اساس مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، 
تحت پوشش تامین اجتماعی قرار داده است تا این 
گروه از جامعه، بتوانند با انعقاد قرارداد و پرداخت 
حق بیمه مقرر از تعهدات قانونی مربوطه بهره مند 
شوند.چنانچه سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا 
بیش از 50 سال باشــد، پذیرش درخواست وی 
منوط به دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی 
معادل مدت مازاد سنی مقرر خواهد بود.زنان خانه 
داری که حداقل دارای ١0 ســال سابقه پرداخت 
حق بیمه هستند نیز می توانند بدون لحاظ شرط 
سنی، نسبت به ارائه تقاضا و انعقاد قرارداد بیمه 
اقدام کنند.در صورتی کــه فرد متقاضی بخواهد 
از مزایای درمانی این بیمه نیز استفاده کند باید 
به ازای هر نفر ماهیانه حق سرانه درمان که همه 
ساله به تصویب هیئت وزیران می رسد برای خود 
و افراد تحت تکفل پرداخت کند، اما از آنجایی که 
زنان خانه دار تحت تکفل همسران خود بوده و از 
نظر درمانی نیز تحت پوشش همسر خود هستند، 
ملزم به پرداخت حق سرانه درمان نخواهد بود.از 
دیگر ویژگی های خاص بیمه زنان خانه دار؛ امکان 
انتخاب نرخ پرداخت حق بیمه و دستمزد مبنای 

پرداخت حق بیمه است.

هشدار محیط زیست در مورد 
یک گیاه سرطان زا

در آستانه ســال نو، رییس گروه گیاهی سازمان 
حفاظــت محیط زیســت، ایرانیــان را از خرید 
ســنبل آبی برحذر داشــت و گفت: سنبل آبی، 
سرطان زاست چون ریشــه های این گیاه جاذب 
آالینده ها، فلزات سنگین و مواد سمی است. البته 
این سنبل با سنبل های زینتی به لحاظ ظاهری 
و خصوصیات گیاه شناســی تفاوت دارد و نباید 
سنبل آبی را با سایر سنبل ها اشتباه بگیریم. مریم 
مغانلو، نسبت به خرید ســنبل آبی در روزهای 
نزدیک به ســال نو هشــدار داد و اظهارکرد: در 
ســال های اخیر شــاهد فروش گیاه سنبل آبی 
هستیم که متاسفانه به دلیل نبود اطالعات کافی 
مورد اســتقبال شــهروندان ایرانی قرار گرفته و 
برای تزیین سفره هفت ســین و به میمنت بهار و 
سال جدید، شــهروندان اقدام به خرید این گیاه 
می کنند .رییس گروه گیاهی دفتر ذخایر ژنتیکی 
سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه 
متاسفانه به دلیل زیبایی گل های سنبل آبی، در 
گل فروشی ها عرضه می شود و حتی این روزها در 
سطح معابر شهری نیز به فروش می رسد، تاکید 
کرد: شهروندان از خرید ســنبل آبی خودداری 
کنند چون ریشه های این گیاه جاذب آالینده ها، 
فلزات سنگین و مواد سمی است بنابراین گیاهی 
سمی و احتماال سرطان زا شــناخته شده است. 
همچنین از آنجا که ســنبل آبی یکی از گیاهانی 
است که به سرعت رشــد می کند، توانایی تولید 
مقادیر فراوانی بذر بــا قابلیت دوام طوالنی مدت 
دارد بنابراین توصیه می شود که شهروندان اقدام 
به خرید ســنبل آبی نکنند و اگر هم از قبل تهیه 
کردند، آن را در آب هــای آزاد رها نکنند چون به 

سرعت تکثیر می شود.

 
فرمانده انتظامی استان:

اصفهان شرایط امنیت مطلوبی 
دارد

فرمانــده انتظامی اصفهــان گفت: بــا توجه به 
همیاری خوب مردم با پلیس، این استان شرایط 
مطلوبی در مولفه های امنیتی دارد. سردار مهدی 
معصوم بیگی افــزود: نیروی انتظامــی ملجا و 
پناهگاه مردم و از بطن ملت ایران و خدمت گزار 
آنان اســت و فرزندان شــان در نیروی انتظامی 
برای برقراری امنیت تــالش و همت می  کنند. 
معصوم بیگی، با اشاره به آغاز تعطیالت نوروزی 
و آمادگی نیــروی انتظامی بــرای ارائه خدمات 
به میمهانان و گردشــگران تصریح کرد : نیروی 
انتظامی اســتان از اول اســفند طرح خود را با 
تمام ظرفیت بــرای ارائه خدمات به مســافران 
آغاز کرده اســت. وی افزود: 6 کمیته عملیاتی 
در قرارگاه نوروزی برای ارتقــای امنیت و روان 
سازی ترافیک و نظارت بر اجرای ماموریت انجام 
وظیفه می کنند. فرمانده انتظامی استان اصفهان 
تاکید کرد: از مســافران تقاضا می شود در مکان 
هایی که ستاد تســهیالت نوروزی شهرستان ها 
 مشخص کردند و امنیت آنها تضمین شده است،

 اسکان پیدا بکنند. 

رییس پلیس فتای استان خبر داد:
رشد ۱۵۱ درصدی جرائم 

سایبری در اصفهان
رییس پلیس فضــای تولید و تبــادل اطالعات 
فرماندهی انتظامی اســتان اصفهــان به آماری 
از رشد جرائم ســایبری در کره جنوبی و هند و 
مقایســه آن با ایران پرداخت و گفت: بر اساس 
آمارهای به دســت آمده میزان جرائم سایبری 
در کره جنوبی از سال 92 تاکنون 80 درصد و در 
هند این رقم ١60 درصد بود، اما در کشور ما وقوع 
جرائم سایبری در این مدت ١900 درصد افزایش 
یافته اســت که جای نگرانی بسیاری دارد. وی با 
بیان اینکه متاسفانه هیچ مرجع آموزشی در حوزه 
ارائه دانش و مهارت اســتفاده از فضای سایبری 
وجود ندارد، تصریح کرد: طی ١١ ماهه امســال 
میزان جرائم سایبری در استان اصفهان نسبت به 
مدت مشابه سال قبل ١5١ درصد رشد داشته که 
بیش از 90 درصد این رقم در حوزه برداشت های 
غیرمجاز بوده است. ســرهنگ مرتضوی افزود: 
معتقدم اگر جرم برداشت های غیرمجاز از حساب 
بانکی افراد کنترل شــود، میزان جرائم سایبری 
در استان اصفهان هم مهار خواهد شد.این مقام 
انتظامی، »فیشینگ«، »اسکیمر« و »بد افزار« را 
سه شگرد مجرمان برای سرقت اطالعات بانکی 
کاربران و برداشت غیرمجاز از حساب آنان عنوان 
و بیان کرد: امــروزه 60 درصد فیشــینگ ها با 
موضوعاتی از قبیل خرید و فروش شارژ اینترنت 
ارزان قیمت، همسریابی، دوســت یابی، فروش 
ماهواره جیبی و… در شبکه های اجتماعی ایجاد 
شده و کاربران را به ســمت درگاه های پرداخت 

الکترونیکی جعلی سوق می دهند.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان 
مطرح کرد:

ماجرای نگهداری 200 سکه طال 
در سطل زباله از ترس دزد

جانشین فرمانده انتظامی اســتان با بیان اینکه 
جای پول، ســکه، طال و جواهر در منازل نیست، 
شایعه مجهز بودن سارقان منازل به طالیاب را رد 
کرد. حسین حسین زاده  از ماجرای فردی که از 
ترس دزد، 200 عدد سکه بهار آزادی را در سطل 
زباله قرار داده بود، به گمــان اینکه اگر منزلش 
مورد دستبرد سارقان قرار بگیرد سکه ها در امان 
خواهند بود، پرده برداشت و گفت: این فرد بدون 
اینکه حرفی به همســرش بزند، منزل را همراه 
خانواده ترک می کند و آخر شب که بر می گردد به 
دلیل خستگی به استراحت می پردازد و همسرش 
هم سطل زباله را همراه سکه ها بیرون می گذارد 
و فرد مذکور وقتی متوجه می شود که کار از کار 
گذشته و بعد از چند روز تالش به امید پیدا شدن 
اموالش به پلیس آگاهی مراجعه می کند. جانشین 
فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه جای 
پول، ارز، طال، جواهرات، اوراق بهادار و سکه های 
بهار آزادی داخل منزل نیست با اشاره به پخش 
شایعاتی مبنی بر اینکه ســارقان منزل طالیاب 
دارند، گفت: ما این موضوع را به صورت تخصصی 
بررسی کردیم و دریافتیم که چنین چیزی صحت 
ندارد بلکه ســارقان وقتی وارد منزل می شــوند 
همه جای آن را وارســی کرده و بیشتر آن ها هم 
می دانند که مردم طالهای خود را در کجای منزل 

نگهداری می کنند.

رییــس مرکز تحقیقــات بیماری هــای کلیوی 
گفت: به صورت علمی اثبات نشــده که آب شرب 
اصفهان آلوده به فلزات سنگین است و به طور قطع 
نمی توان اظهار نظر کرد که مصرف آب در اصفهان 
علت شــیوع بیماری های کلیوی اســت. مژگان 
مرتضوی اظهار کرد: تحقیقاتی در خصوص تاثیر 
مصرف آب چاه بر بروز بیماری های کلیه صورت 

نگرفته است. 
رییس مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی دانشگاه 
علوم پزشــکی اصفهان تصریح کــرد: به صورت 
علمی اثبات نشده که آب شرب اصفهان آلوده به 
فلزات سنگین است و به طور قطع نمی توان اظهار 
نظر کرد که مصرف آب در اصفهان علت شــیوع 

بیماری های کلیوی است.
وی افــزود: مصرف مســکن ها مثــل قرص های 
دیکلوفناک ، پروفن و ژولوفن حتما باید با تجویز 
پزشک مصرف شــود؛ زیرا مصرف خودسرانه آن 
نقش زیادی در بروز بیماری هــای کلیوی دارد و 
مواردی بوده که گاهی با خوردن یک یا دو عدد از 

آن  سبب نارسایی کلیه در مصرف کننده می شود. 
مرتضوی عنوان کــرد: مصــرف طوالنی مدت و 
خودسرانه استامینوفن و سرماخوردگی هم باعث 
نارســایی کلیه می شــود.رییس مرکز تحقیقات 
بیماری هــای کلیوی دانشــگاه علوم پزشــکی 
اصفهان گفــت: اجرای طرح بررســی علت های 
شیوع بیماری های مزمن کلیه در اصفهان از چند 

ماه پیش آغازشده است. 

رییس مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی توضیح داد:

آیا آب اصفهان، نارسایی کلیه به همراه می آورد؟
رییس انجمن اولیا ومربیان اداره کل آموزش وپرورش 
اســتان اصفهان گفت: اتاق انجمن اولیا و مربیان به 
منظور همکاری بهتر والدین با آموزش و پرورش در 
مدارس اســتان اصفهان راه اندازی می شود.علیرضا 
سلطانی با اشــاره به آیین نامه ای که از سوی وزارت 
آموزش وپرورش برای تشــکیل اتــاق انجمن اولیا و 
مربیان در مدارس به همه استان ها ابالغ شده است، 
اظهار کرد: بر اساس این ابالغیه باید حداقل ١0 درصد 
از مدارس هر استان اتاق انجمن اولیا و مربیان را داشته 
باشند که البته این طرح هنوز در مراحل ابتدایی است. 
وی تصریح کرد: اهمیت وجود این اتاق در این است 
که والدین بدانند مدرسه هم در قبال تالش های آن ها 
مکان مستقلی را برای اســتقرار انجمن و گروه های 
تخصصی متشــکل از والدین قرار داده تا جلســاتی 
که گذاشته می شود، رســمی تر و با پشتکار بیشتری 
پیش برود، ســابقه فعالیت ها ثبت می شــود تا افراد 
بدانند برنامه ها تا کجا پیشرفته است و برای ادامه و به 
نتیجه رسیدن تصمیم های گرفته شده چه باید کرد. 
سلطانی خاطر نشان کرد: این طرح را به مدارس ابالغ 

کردیم تا در ابتدا متوجه شــویم، هر ناحیه چه تعداد 
از افراد متخصص را معرفی می کند و در اوایل ســال 
98 به صورت نمادین با حضور مسئوالن از این طرح 
رونمایی خواهیم کرد، مدارسی می توانند برای ایجاد 
اتاق انجمن اولیا و مربیان اقدام کنند که فضای فیزیکی 
کافی برای سایر فعالیت های مدرسه داشته باشند و با 
کمبود فضا مواجه نباشند، چرا که باید اتاق جداگانه ای 

را به این موضوع اختصاص دهند.

رییس انجمن اولیا ومربیان اداره کل آموزش وپرورش استان خبر داد:

راه اندازی  اتاق انجمن اولیا و مربیان در مدارس اصفهان

آموزش وپرورشهشدار

پریسا سعادت

هیجان و نشاط شــب های چهارشنبه آخر 
سال را نمی شــود نادیده گرفت و به دلیل 
ترس از احتمــاالت و خطرها، از خیر هیجان 
پریدن از روی آتش و ساعت ها دورهمی های 
شیرین گذشت. تا یک دهه پیش توصیه می 
شد در این شــب های پر خطر از خانه خارج 
نشوید و حتی تلویزیون و رسانه های جمعی 
تمام تالش و توان خود را به کار می بســتند 
تا با برنامه های مثال جــذاب)!( مخاطبان را 
پای تلویزیون ها نگه دارند تا شــاید تلفات 
در این شب ها کمتر شــود؛ اما چند سالی 
است که دیگر نمی توان نوجوانان و جوانان 
جویای هیجان را در خانه نگه داشت. پس بهتر 
است به جای کشمکش و مخالفت با برگزاری 
چنین مراســمی راهکارهای انجام ایمن این 
جشن را بررسی کنیم. گاهی برخی از توصیه 
 های ســاده می تواند از فاجعه های بزرگ

 جلوگیری کند.
حواس تان به پسر بچه ها باشد

معموال پسران، اصلی ترین قشــر آسیب دیده در 
شــب های چهارشنبه ســوری هســتند. اگر شما 
هم پســر دبســتانی و نوجوان دارید حواس تان به 
ماجراجویی های آنها باشد. بهتر است قبل از شروع 
تب و تاب جشن برای شان بگویید که چه خطراتی 
می تواند آنها را تهدید کند. برای آنها ترقه و فشفشه 
های مجاز و بی خطر تهیــه کنید تا فرزندان تان به 
سمت ترقه های دست ساز و خطرناک پیشنهادی 
از سوی گروه همساالن شان نروند. در طول مراسم 
مراقب حرکات و تصمیمات ناگهانی آنها باشــید. 
پسران زیر ١6 سال همیشه جزو آسیب پذیرترین 

گروه در این مراسم هستند.
از خیر ترقه های دست ساز بگذریم

ترقه، همیشه پای ثابت چهارشنبه سوری ها بوده 
است. در سالیان دورتر، ترقه ها داخل خانه ها و به 
صورت دست ساز تولید می شد؛ اما طی سال های 
اخیر به مدد سرریز شدن کاالهای چینی به کشور 

پــای ترقه هــای آماده و 
بدون خطر هم به کشور باز 
شده است. می توانید این 
ترقه های تقریبا بی خطر 
را از مغازه هــا بخرید هر 
چند صدا و شدت انفجار 
آنها با دســت سازها قابل 
مقایسه نیست؛ اما تا 90 

درصد می توان بــه بی خطر بودن آنهــا اطمینان 
داشت. البته آن ده درصد هم به دلیل استفاده این 
ترقه ها در مکان ها و زمان های نادرست می تواند 

سالمتی اطرافیان را به خطر بیندازد.
آتش های کوچک و قابل کنترل درســت 

کنیم
لذت پریدن از روی گرمای آتش در سرمای آخر سال 
یکی از اصلی ترین خوشی های چهارشنبه سوری 
اســت؛ اما گاهی همین آتش می تواند کام مان را تا 
ابد تلخ کند. کارشناســان آتش نشانی توصیه می 
کنند که آتش به صورت محدود و قابل کنترل و در 
محیط های سرباز روشن شود همچنین آتش باید 
روی محیط های صاف درست شــده و در نزدیکی 
مواد قابل اشتعالی مانند درخت و یا خودرو نباشد. از 

قرار دادن ظروف مایعات 
و موادقابل اشــتعال مثل 
ظــرف نفــت و بنزین و 
گازوئیل یا مخازن گاز در 
مجاورت شعله آتش جدا 
خــودداري و از ریختــن 
مایعات قابل اشتعال روي 
شــعله آتش خــودداري 
کنیــد. همچنین مراقب باشــید محــل آتش در 
نزدیکی پست برق یا ایستگاه هاي کاهش فشار گاز 

و پارکینگ هاي عمومي نباشد.
لباس مناسب بپوشید

منظور از طرز لباس پوشــیدن ست کردن و چیزی 
شبیه آنچه برای شب یلدا اتفاق می افتد، نیست؛ هر 
چند همین حاال هم می توانید در برخی از سایت ها 
از مد و لباس برای مراسم چهارشنبه سوری اطالعات 
بگیرید؛ اما می خواهیم بدانیم سالمتی ما در کنار 
آتش و هیجان ترقه در کدام لباس ایمن تر خواهد 
بود. چهارشنبه سوری اگر چه یک جشن است؛ اما 
بیشتر به یک میدان رقابت و تفریح شباهت دارد پس 
باید بدانید که به یک میهمانی و یا جشن خانوادگی 
نمی روید و باید برای چنین مراســمی و تحرکات 

احتمالی در آن لباس مناســب بپوشید. لباس های 
گشاد و خیلی بلند و نیز لباس های کامال پالستیکی 
مانند روپوش های بارانی می توانــد به راحتی و با 
کوچک ترین برخورد با آتش مشتعل شود. بهترین 
لباس برای چهارشنبه آخر سال لباس های پنبه ای 

و پشمی است.
مکان های ایمن را انتخاب کنید

اگر شــما به هر دلیل نمی توانیــد در محیط های 
خصوصی و یا خلوت مراســم چهارشنبه سوری را 
برگزار کنید و یا ترجیــح می دهید  در محیط های 
شــلوغ و در هیجان عمومی این شــب را بگذرانید 
باید بدانید کــه بردن کــودکان و نوجوانان در این 
دورهمی ها می تواند بسیار خطرناک باشد. قد کوتاه 
کودکان معموال آنها را در معرض آسیب های ناشی 
از سوختگی و ضایعات ترقه قرار می دهد. اگر قصد 
دارید تنها مراسم را در ماشــین ببینید باید حتما 
شیشه های اتومبیل خود را باال بکشید. یکی از اصلی 
ترین عوامل سوختگی ناشی از پرتاب ترقه به داخل 

خودرو در چنین شب هایی اتفاق می افتد.
مواد خاموش کننده را در دســترس قرار 

دهید
اگر کپسول آتش نشانی کوچکی دارید می توانید آن 
را با خود به مراسم ببرید همچنین در صورت بروز 
آتش سوزی به جای استفاده از آب از ریختن خاک و 
یا پتو برای خاموش کردن آن استفاده کنید این کار 

بهتر و سریع تر از آب، آتش را مهار می کند.
در صورت سوختگی، خود درمانی نکنید

در کنار آتش بودن در هر مناسبت و زمانی، احتمال 
ســوختگی را به وجود می آورد؛ اما ســوختگی در 
چنین شــب هایی به دلیل شــلوغی خیابان ها و 
بیمارســتان ها معموال با خود درمانی همراه است 
. این کار می تواند صدمات جبران ناپذیری داشته 
باشــد. پزشــکان توصیه می کنند اگر افرادی در 
حادثه آتش ســوزی یا انفجار ترقه از ناحیه چشم 
آســیب دیدند از هرگونه خود درمانی پرهیز کرده 
و لیوان یک بار مصرف را به صــورت برعکس روی 
چشم مصدوم قرار دهند و وی را سریع به اورژانس 

بیمارستانی برسانند.

 چطور چهارشنبه سوری بی خطری داشته باشیم
به منظور جلوگیری از بروز حوادث ناگوار؛

 آتش باید روی محیط های 
صاف درست شده و در نزدیکی 

مواد قابل اشتعالی مانند 
درخت و یا خودرو نباشد

مسئول ثبت و برنامه های غربالگری سرطان استان:
اجازه اعالم آمار جدید را نداریم

»آخرین آمار اعالم شده از مبتالیان سرطان استان  اصفهان  9 هزار و ١۳۷ مورد است، آمار جدید را داریم اما اجازه 
اعالم آن صادر نشده است.« زهرا روانخواه، مسئول ثبت و برنامه های غربالگری سرطان استان اصفهان با عنوان 
این مطلب گفت: میانگین ابتال به سرطان در استان اصفهان 58.5 سالگی است، افراد باید از سنین میانسالی به 
بعد بیشتر به عالئم هشداردهنده توجه کنند. وی در خصوص سرطان های شایع در بین مردم استان اصفهان 
اظهار می کند: از جمله سرطان های شــایع بین زنان می توان به سرطان سینه، پوست، روده بزرگ، تیروئید و 
لوسمی ها اشاره  کرد و همچنین سرطان هایی که بیشتر مردان درگیر آن هستند، سرطان های پوست، پروستات، 
روده بزرگ، مثانه و لوسمی هاست. روانخواه ادامه داد: درهمه مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم 

پزشکی استان غربالگری سه مورد از سرطان ها به صورت رایگان در حال انجام است . 

سرپرست دانشگاه فرهنگیان اصفهان: 
دانشگاه فرهنگیان اصفهان با کمبود امکانات آموزشی و نیرو مواجه است

سرپرست دانشگاه فرهنگیان اصفهان گفت: این دانشگاه با کمبود نیروی انسانی به ویژه در بخش هیئت علمی 
و محدودیت زیرســاخت ها و امکانات آموزشی مواجه است. شــهرام عروف زاد با بیان اینکه مقرر است سال 
آینده 400 هیئت علمی و 250 نیروی قراردادی برای دانشــگاه فرهنگیان کشور جذب شوند، خاطرنشان 
کرد: اصفهان نیز  از این موضوع بی نصیب نخواهد ماند و امیدواریم کــه این کمبود با جذب نیروهای جدید 
برطرف شود. سرپرست دانشــگاه فرهنگیان اصفهان با بیان اینکه سال گذشته حدود 2 هزار و ۳00 دانشجو 
جذب این دانشگاه شدند، خاطرنشان کرد: سال آینده نیز برای پذیرش این ظرفیت از اصفهان انتظار می رود 
 و با توجه به اینکه تعداد دانش آموختگان ما در سال آینده زیاد نیست، با محدودیت و کمبود فضای آموزشی 

مواجه هستیم.

مشاور عالی سازمان سنجش و آموزش کشــور گفت: برای داوطلبان آزمون 
سراسری سال ١۳98 با توجه به نوع نظام آموزشی دو نوع سوال متفاوت تهیه 
و در جلسه آزمون تحویل خواهد شد.حسین توکلی گفت: تمامی داوطلبان 
متقاضی ثبت نام و شرکت در کنکور سراسری سال ١۳98 برای پذیرش در 
رشته های با آزمون دوره های روزانه، نوبت دوم شبانه، نیمه حضوری، مجازی، 
پردیس خودگردان دانشگاه ها و موسســات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور، 

موسســات آموزش عالی غیرانتفاعــی و همچنین متقاضیــان تحصیل در 
رشته های با آزمون دانشگاه آزاد اســالمی می توانند برای ثبت نام در کنکور 
اقدام کنند.وی افزود: داوطلبانی که پیش از این در مهلت 24 بهمن تا ششم 
اسفند 9۷ موفق به دریافت کد سوابق تحصیلی نشده اند و یا به هر دلیل دیگر 
نتوانسته اند نسبت به ثبت نام در کنکور اقدام کنند می توانند در مهلت مجدد 

ثبت نام کنند. ش
نج

 س
ان

زم
سواالت داوطلبان سا

نظام آموزشی جدید و 
قدیم در کنکور متفاوت 

خواهد بود
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 تمجید ستاره سابق آرسنال
 از سردار آزمون

یکشنبه شب از هفته نوزدهم رقابت های لیگ 
برتر روســیه، زنیت به 
مصاف یوفــا رفت 
و به پیــروزی دو 
بر یک رســید. در 
این دیدار سردار 
آزمــون در ترکیب 
تیمش حضور داشت 
و گل اول تیمــش را به ثمر رســاند. زنیت با 
این برد به صدرنشــینی خود ادامه داد.آندری 
آرشاوین، ستاره ســابق آرســنال و اسطوره 
باشگاه زنیت پس از این بازی به تمجید از سردار 
آزمون پرداخت و گفت: سردار، زوج فوق العاده 
ای را با دژیوبا تشکیل داده است. او خیلی خوب 
توپ را کنترل می کند، خیلی خوب ســر می 
زند و بازی با پایش نیز خوب است. می دانستم 
آزمون در بازی چهارمش هم گلزنی می کند.

آزمون اکنون 4 بازی بــرای زنیت انجام داده و 
در این بازی ها 4 گل زده و یک پاس گل داده 

که آماری فوق العاده است.

پی اس جی؛ گلزن ترین تیم 
حال حاضر اروپا

فوتبال روز دنیا به جز نبرد برای کسب عنوان 
قهرمانی بــه صحنه ای 
برای ثبــت رکورد  
پیدایــش  و 
شــاخصی جدید 
و بزرگ تــر برای 
دست اندرکاران آن 
مبدل شده است. پپ 
گواردیــوال در مربیگری چنین ســبکی را به 
نمایش گذاشت و در فصل گذشته با من سیتی 
در امر کسب بیشــترین امتیاز در طول فصل، 
بیشترین گل زده در یک فصل و حتی کمترین 
گل خورده شاخص جدید را به نمایش گذاشت. 
این رقابت در بین مربیان هم به شیوه  جدید و 
میدان جدید برای شاخ به شاخ و کری خوانی 
تبدیل شده است.در فصل جاری فوتبال اروپا و 
در بین ۵ لیگ معتبر قاره سبز پاری سن ژرمن 
با ۵4 گل زده بیشترین گل را وارد دروازه رقبا 
کرده است. بارســا با ۵۱ گل دوم، لیورپول با 
44 گل سوم، من ســیتی با 4۱ گل چهارم و 

دورتموند با 36 گل پنجم است.

»استرلینگ« یکی از بهترین 
بازیکنان جهان است

منچسترســیتی در ایــن هفته موفق شــد با 
نتیجه 3 بر یک در خانه 
واتفورد را شکست 
دهد تا همچنان با 
یک امتیاز بیشتر 
از لیورپــول در 
صدر جــدول قرار 
داشته باشــد. نیمه 
نخست این دیدار با تساوی بدون گل به پایان 
رسید ولی در نیمه دوم اســترلینگ توانست 
هت تریک کند و ســه گل برای تیمش به ثمر 
برساند.ونسان کمپانی با تمجید از استرلینگ 
گفت: رحیم در فصل اول حضورش در سیتی 
سختی های زیادی کشــید و فصل سختی را 
سپری کرد ولی از وقتی پپ به تیم اضافه شد، 
او قدرت بیشــتری گرفت و بازی به بازی بهتر 
شــد و من او را االن یکی از بهترین بازیکنان 
جهان می دانم. او بازیکن بســیار مهمی برای 
ما محسوب می شــود. اینکه شــما بتوانید با 
این توانمندی هر دفاعی را اذیت کنید و برای 
خودتــان موقعیت گل ایجاد کنیــد بی نظیر 

است. 

حمایت بنزما از »سوالری«
کریم بنزما که در برتــری 4 بر یک رئال مادرید 
در خانه رئال وایادولید  
2 گل به ثمر رساند 
و یک پــاس گل 
هــم داد، پس از 
این بــازی گفت: 
ما بــه تازگــی در 
بازی خیلــی مهمی 
مقابل آژاکس شکست خوردیم و اینطور به نظر 
می رسد که این فصل دیگر عنوانی نمی توانیم 
کســب کنیم؛ اما فرامــوش نکنید کــه ما در 
ســال های اخیر چقدر جام کسب کرده ایم که 
خیلی دشوار و مهم هستند.   مهاجم فرانسوی 
سفیدپوشــان مادریدی در ادامه در خصوص 
شــایعات مطرح شــده اخیر مبنی بر احتمال 
اخراج سانتیاگو سوالری از این تیم اظهار داشت: 
امیدوارم سوالری تا پایان فصل در رئال مادرید 

باشد . ما در کنار سوالری هستیم. 

تصمیمات آقا قلدره به سود سپاهان!

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

با نظر وینفرد شفر، وریا غفوری از لیست بازیکنان استقالل برای 
رویارویی با العین امارات کنار گذاشته شد و فرشاد محمدی مهر 
جایگزین وی شد.غفوری، روز یکشنبه با نظر کادرفنی با توجه به 
آسیب دیدگی جزئی که در ناحیه زانوی راست داشت در کلینیک 
حضور پیدا کرد  و در جلســه تمرینی غایب بود.بدین ترتیب این 

بازیکن به دیدار مقابل العین نخواهد رسید.

ستاره استقالل دیدار با العین را از دست داد!

سنگربان ایرانی تیم هندبال استوابخارست رومانی عنوان بهترین 21
دروازه بان جام حذفی را به خود اختصاص داد. در دیدار فینال نیز 
تیم های استوابخارست و تیمیسوآرا به مصاف یکدیگر رفتند که در 
این دیدار محســن باباصفری، مرد اول این میدان بود و ۱6 سیو از 
خود به جای گذاشت، اما در نهایت نتوانست مانع شکست 3۱ بر 2۷ 

تیمش شود و استوابخارست به مقام دوم این رقابت ها دست یافت.

باباصفری، بهترین دروازه بان جام حذفی رومانی
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گلباران تیم های فوتبال بانوان 
سپاهان و ذوب آهن

بانوان سپاهان و ذوب آهن دروازه حریفان خود را 
گلباران کردند. در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال 
بانوان تیم های سپاهان اصفهان و آذرخش تهران 
در ورزشــگاه مادران تهران به مصاف هم رفتند 
که در این دیدار بانوان سپاهان ۷ بر صفر مقابل 
میزبان تهرانی خود به برتری دست یافتند. هاجر 
دباغی در این دیدار همچــون هفته قبل خوش 
درخشــید و پنج گل برای طالیی پوشان به ثمر 
رساند. دو گل دیگر این بازی را شقایق روزبهان و 
مریم رهیده وارد دروازه حریف کردند.تیم فوتبال 
بانوان ذوب آهن اصفهان هم با نتیجه پرگل 9 بر 
صفر میهمان خود ســپیدار قائم شهر را شکست 
داد.بــرای ذوب آهن در این دیــدار فروغ موری 
چهار گل، پروین فرهادی دو گل، فاطمه هادی، 
دنیا بندار و صفورا جعفری هر کدام یک گل به ثمر 
رساندند.ذوب  آهن در ورزشگاه استاد بهرام عاطف 

اصفهان میزبان این تیم سپیدار قائم شهر بود.

لیگ برتر بانوان؛ تیمی با 
۹بازیکن!

در جریان مســابقات هفته دوازدهــم لیگ برتر 
فوتبال بانوان، تیم پارس جنوبی بوشهر با 9 بازیکن 
برابر تیم شهرداری بم به میدان رفت و با هشت گل 
شکست خورد. عالوه بر این نماینده بوشهر بدون 
سرمربی و تنها با سرپرســت در این دیدار حاضر 
شــد، چرا که به گفته کمک مربی تیم، سرمربی 
درگیر مسابقات المپیاد دانشــگاهی بوده است.
سمیه باشی، کمک مربی این تیم در این باره گفته: 
»با 9 بازیکن بازی کردیم. دروازه بان هم نداشتیم 
و یکی از بازیکنان درون دروازه ایستاد. چون یکی 
از دروازه بان هایمان به خاطر مشــکلی که برای 
فرزندش به وجود آمده بود نتوانســت با ما بیاید و 
دیگری هم به خاطر مشــکالت خانوادگی همراه 
تیم نبود.« بازیکنان پارس جنوبی همچنین با یک 
دستگاه ون از بوشــهر به کرمان رفتند که کمک 
مربی آنها علت اصلی این موضوع را مشکالت مالی 
عنوان کرد. این اتفاقات در حالی در باالترین سطح 
فوتبال ایران رخ می دهد که در بسیاری از لیگ های 
درجه دوم و سوم فوتبال بانوان در کشورهای جهان 

سومی نیز دیده نمی شود.

مستطیل سبز

اصالتا اهل شهرستان ایذه اســت ولی چند سالی 
می شــود که ســاکن اصفهان شــده و در منطقه 
چمگردان و زرین شهر زندگی می کند. صحبت از 
علیرضا جماعتی است، گزارشگر فوتبالی شبکه های 
اصفهان که معتقد است گزارشگر نباید در گزارش 
هایش جانبداری تیمی را داشته باشد. جماعتی، که 
سال هاست در رشــته فوتبال تیمداری می کند و 
بازیکنان زیادی را معرفی کرده است، در این گفت 
وگو از دنیای گزارشــگری می گویــد و از حمایت 

نشدن ها گالیه می کند.
نظم و انضباط اصفهان را دوست  داشتم

از همان زمان کودکی عالقه زیادی به گزارشگری 
داشــتم و بازی های فوتبال را با این دید تماشا می 
کردم، به گزارشــگری مرحوم بهرام شفیع  عالقه 
داشــتم به خصوص بازی برزیل و فرانسه در جام 
جهانی ۱986 مکزیک که چندیــن بار آن بازی را  
برای خودم گــزارش کردم و زمانــی که دیدم این 
اســتعداد و توانایی در من وجــود دارد به صورت 

حرفه ای این رشته را دنبال کردم.
به دلیل این که نظم و انضباط اصفهان را دوســت 
داشــتم و مردم این شــهر را به شایسته ساالری و 
عدالت محوری می شــناختم و از طــرف دیگر در 
اصفهان با توجه به این که بعد از تهران دومین مرکز 
بزرگ کشور است  جای پیشرفت وجود داشت، از 
بین تمامی مراکز، تمایل نشــان دادم که در صداو 
ســیمای اصفهان گزارشــگری ورزشــی را انجام 
دهم.بعــد از این که چندین بار تســت دادم و  بعد 
ازچندین بار بازبینی، گزارشــگری مرا مورد تایید 
قرار داده شد و من از سال ۱3۷9 کارم را به صورت 
رسمی شروع کردم و در طول ۱8 سال گذشته نیز 
آن را ادامه دادم. اولین بازی که من گزارش کردم 
، بازی ســپاهان با پیکان سال ۷9  بود. در آن زمان 
مســابقات به صورت زنده هم پخش نمی شــدند، 
 ضبطی بود  و به صورت دو نفری یک بازی را گزارش

 می کردیم. 
به گزارشــگران شهرســتانی بها داده 

نمی شود
به خاطر این که تهران پایتخت ایران است و تعداد 
بیشتری گزارشگر وجود دارد، کمتر به شهرستانی 
ها بها داده می شود و گزارشگران تهرانی به خاطر 
این که بازی های مهمی مثل لیگ قهرمانان اروپا، 

آســیا و بازی های جام جهانی را گزارش می کنند 
بیشتر دیده می شوند ولی ما گزارشگران خوبی در 
شهرســتان ها داریم که باید فرصت گزارش بازی 
های با سطح باال هم به آن داده شود و در مسابقات 
جام جهانی و یا جام ملت های آســیا و اروپا  از آنها 
دعوت کنند  تا  شور و اشتیاقی نیز در گزارشگران 
شهرستانی ایجاد شود ولی متاسفانه این کار خیلی 

کم انجام می شود.
با وجــود این که گزارشــگران شهرســتانی مثل 
اصفهانی چهار تا بازی بیشتر پخش مستقیم ندارند 
) دو بازی استقالل و دو بازی پرسپولیس( که آن هم 
تقسیم می شود، بین گزارشگران که اگر اصفهان 4 
نفر گزارشگر دارد، به هر کدام یک بازی بیشتر نمی 
رسد ولی من معتقدم که فرد در هر جایی که کار می 
کند چه تهران باشد چه اصفهان و چه تبریز ومشهد 
باید برای کار خودش ارزش قائل شــود و با مطالعه 
وارد شود  و به صورت فنی یک بازی را گزارش کند 
که حداقل بیننده ای که در همان اســتان اصفهان 

دارد بازی را تماشا می کند از داشتن یک گزارشگر 
خوب و بدون اشتباه،  نهایت استفاده را ببرد.

دوست دارم بازی های سپاهان را گزارش 
کنم

گزارشــگر هم مثل تمام مردم عادی، دوســتدار 
و عالقه منــد به فوتبال اســت با ایــن تفاوت که 
او دارد یک بــازی را گزارش می کند. گزارشــگر 
معموال باید بی طرف باشــد و حــاال اگر هم از یک 
تیمی تعریف مــی کند، آن تیم شایســته تعریف 
باشــد. گزارشــگرهای شهرســتان ها ب دوست 
دارند که تیم شهرشــان نتیجه بگیــرد ولی نباید 
از  توانایی ها و نقــاط قوتی که تیــم حریف دارد 
غافل شــوند، ضمن این که از تیم خودشان تعریف 
می کنند، تیــم حریف را هم تخریــب نکنند و به  
 واقعیت ها و شایستگی های تیم حریف هم  اذعان

 داشته باشند.
 اعتقاد دارم گزارشگر در یک بازی فوتبال که بازی 
برابر باشد،یعنی دو تیم در حالت برابر با هم رقابت 

می کنند و آن بــازی هم از شــبکه 3 پخش نمی 
شود و از شبکه اســتانی پخش می شود، ده درصد 
بیشتر تمایل به تیم شهرخود را داشته باشد البته 
 با رعایت جانب احتیاط که تیــم حریف را تخریب 

نکند.
هر دوتیــم اصفهانی را دوســت دارم، هــردو تیم 
جزو تیم های با ریشــه و کامــال قدیمی اصفهان 
هســتند و هردو نایب قهرمان باشــگاه های آسیا 
شدند  و دوســت دارم که نتیجه بگیرند ولی خوب 
به خاطر این که سپاهان تماشاگران بیشتری دارد 
و استقبال بیشتری از بازی هایش به عمل می آید 
و در ورزشــگاه نقش جهان هم بــازی می کندکه 
این مســئله به گزارش کیفیت بهتری می بخشد، 
 بیشتر دوست دارم که بازی های سپاهان را گزارش

 کنم.
از جیب خرج می کنم تا جوانان به سمت 

معضالت اجتماعی کشیده نشوند
زمانی خودم فوتبال بازی می کردم و  در مسابقات 

لیگ هم بازی کــرده ام و  کال یک خانواده فوتبالی 
هســتیم و همه برادرانــم ) هفت بــرادر( در کار 
فوتبال هســتند. زمانی که در خوزســتان بودم به 
 مربیگری روی آوردم و تیمداری کردم  و با آن تیم 
قهرمان استان هم شدیم. زمانی هم که به اصفهان 
 آمدم تیمــداری را بــدون حمایتــی  ادامه دادم
 و بــا وجود اینکــه امــروزه خیلی افراد مدرســه 
 فوتبال تشــکیل می دهند و از این راه درآمدزایی 
 هم مــی کنند ولــی مــن از جیب بــرای جوانان 
 خرج مــی کنم که به ســمت و ســوی معضالت 
اجتماعی و ضد ارزش ها کشــیده نشوند و  بتوانند 
در کنار ورزش ســالم و تندرست باشند  ضمن این 
که کسانی که واقعا در فوتبال مستعد هستند به آن 
جا که حق شان است برسند و هم کمکی به فوتبال 

ملی بشود.
 در تمام این ســال ها به صــورت خالصانه و بدون 
هیچ چشمداشتی کار کرده و توانسته ام بازیکنانی 
را به فوتبال ایران معرفی کنم که بعضی  از آنها هم 
اکنون در لیگ برتر بازی می کنند، بازیکنانی مثل 
برادرم مهرداد جماعتی که کاپیتان فوالد بود و به 
تیم ملی هم راه پیدا کرد و مجتبی حق دوست که 
زمانی در اســتقالل تهران بازی می کرد و حاال هم 
برای خدمت ســربازی در تیم فجرسپاســی بازی 
می کند و بازیکنانــی که در لیگ یــک بازی می 
کنند و شاید عالقه مندان فوتبال آنها را نشناسند. 
مصطفی کیانی و ساسان شیرمردی هم در استقالل 

خوزستان بازی می کند.
از هیچ جا حمایت نشده ایم

زمانی که من تیم میالد لنجان را راه اندازی کردم 
در این منطقه نه  بازی فوتبال رواج چندانی داشت 
و نه بازیکنانی داشتند و افراد عالقه مند هم بیشتر 
به سمت بازی در سالن کشیده می شدند ولی من به 
کمک دوستان به این کار مبادرت ورزیده ایم که هم 
اکنون این تیم در مسابقات امیدهای لیگ برتر بعد 
از تیم ســپاهان نوین در رده دوم جدول رده بندی 

قرار گرفته است.
متاسفانه از زمانی که تیمداری در لنجان را شروع 
کرده ایم از سوی هیچ نهادی، نه هیئت فوتبال، نه 
اداره کل ورزش وجوانان  و نه شهرداری وفرمانداری 
حمایتی نشــدیم و به دلیل بی مهری های صورت 
گرفته به احتمال خیلی زیاد این آخرین سالی است 
که در لنجان تیمداری می کنم و برای ادامه کار به 

اصفهان می آیم.

از دنیای گزارشگری تا تیمداری فوتبال
 پا به توپ با علیرضا جماعتی؛

  عکس روز

نماینده زنوزی، میهمان ویژه باشگاه آرسنال
رقابت های لیگ جزیره، یکشنبه شب در حالی پیگیری شد که تیم های چهارم و پنجم جدول 
رده بندی در لندن به مصاف یکدیگر رفتند. توپچی های لندن در حساس ترین دیدار هفته 
به مصاف شیاطین سرخ رفتند و با دو گل به پیروزی دســت یافتند. تونی آلکساندر آدامز، 
اسطوره باشگاه آرسنال به نمایندگی از این باشگاه انگلیسی از پوریا زنوزی، پسر مالک باشگاه 

تراکتور دعوت کرد تا این دیدار را از نزدیک نظاره گر باشد.

تصمیمات آقا قلدره به سود سپاهان!
 توقف پرسپولیس در قائم شهر بهترین خبر برای ســایر مدعیان قهرمانی بود؛ ازجمله سپاهان که حاال 
درصورت پیروزی برابر ذوب آهن در بازی عقب افتاده اش به راحتی می تواند صدر جدول را از سرخ پوشان 
پس بگیرد. بازی پرسپولیس با نساجی اما چند صحنه مشکوک در محوطه جریمه تیم مازندرانی داشت 
که حسابی بحث برانگیز شد. بعد از بازی، برانکو گفته 2پنالتی برای تیمش گرفته نشده و عمده کارشناسان 
داوری هم حداقل روی نادیده گرفته شدن یک ضربه پنالتی برای قرمزها اجماع دارند. نکته جالب اینکه 
داور این بازی علیرضا فغانی بود؛ یعنی همان کسی که از سوی امیر قلعه نویی به عنوان یک داور »قلدر« 
معرفی شد. بعد از بازی سپاهان و پرسپولیس، قلعه نویی تندترین حمالت را به فغانی انجام داد اما حاال 
همین داور لطف بزرگی به او و سپاهان می کند. تجربه نشان داده قلعه نویی این بخش از حقایق را هرگز 

به ذهن نمی سپارد! 

کامیابی نیا مامور مهار »ژاوی هرناندس«
هافبک دفاعی پرســپولیس در دیدار مقابل الســد احتماال مامور مهار ســتاره اســپانیایی حریف خواهد 
شــد.کامیابی نیا که در دیدار با نساجی با استراحت از ســوی برانکو مواجه شــد و تنها دقایقی به میدان 
رفت، برابر الســد قطر احتماال فرصت حضور در ترکیب اصلی را به دســت خواهد آورد تا مامور مهار ژاوی 
هرناندس، ستاره و کاپیتان اسپانیایی حریف باشــد. بازیکن فیزیکی و تخریبی خط میانی پرسپولیس که 
سابقه چند تقابل با این بازیکن باتجربه را در کارنامه دارد، با این ماموریت بزرگ از سوی برانکو مواجه شده 
تا مانع از طراحی حمالت ژاوی در این بازی شود.هافبک پرسپولیس طی چهار تقابل فصل گذشته مقابل 
این بازیکن تاثیرگذار در ترکیب الســد، عملکرد موفقی از خود به جا گذاشته و نمایش برتر او در بازی نیز 
 کمک زیادی به دستیابی امتیاز توسط سرخ پوشان خواهد داشت و باید دید در این راه موفق خواهد بود یا

 خیر.

سهراب مرادی:

در آلمان قول دادند بدون عمل مصدومیتم رفع شود
وزنه برداری ملی پوش ایران گفت: یک کلینیک در آلمان به من قول داده بدون عمل جراحی، مشکلم 

را برطرف می کنند.
سهراب مرادی، درباره سفرش به آلمان اظهار کرد: با اعزامم به آلمان موافقت شد و آقای صالحی امیری 
هم گفت مهم این است ابتدا سالمتی من برگردد و اگر شد هم دوباره به ورزش قهرمانی برگردم و اعالم 
کرد هر کاری از دستش برآید انجام می دهد تا من خوب شوم از این رو باید از او تشکر کنم. وی ادامه 
داد: نباید عمل جراحی انجام دهم چون می گویند عمل دیسک کمر خوب نیست و در کلینیکی که مد 
نظر دارم حرف جراحی به میان نیامده است. نمی خواهم به پزشکان ایرانی بی احترامی کنم؛ اما آنها 
بهترین تصمیمی که گرفتند عمل جراحی بود. در ایــن کلینیک آلمانی به من قول دادند بدون عمل 
جراحی مشکلم را برطرف می کنند. فکر می کنم ســه هفته تا یک ماه آنجا باشم و اگر خدا بخواهد و 
مشکلم برطرف شود از اردیبهشت که تمریناتم را شروع کنم به مسابقات قهرمانی جهان می رسم. اگر 
قهرمانی جهان را از دست بدهم دیگر به المپیک نمی رسم.مرادی در مورد اینکه با حل شدن مسئله 
سفرش به آلمان خیالش کمی راحت شد و در این مدت از اینکه تکلیفش مشخص نبود نگرانی زیادی 
داشت، تصریح کرد: بحث این بود که هیچ پزشکی جواب درستی به من نمی داد و بعد هم گفتند باید 
جراحی شوم. دو ماه بود هیچ اتفاقی نمی افتاد و رسیدگی نمی شــد اما االن همه چیز درست شد که 
بابت آن تشکر می کنم. فدراسیون وزنه برداری هم کمک کرد و نگران بود و حتی آقای مرادی گفت که 
ورزشکارش را می خواهد تا برای المپیک آماده شود و باید تعیین تکلیف شود. وی ادامه داد: اگر خوب 
شدم که به تمرینات بر می گردم و برای مسابقات جهانی آماده می شوم؛ اما اگر خوب نشدم که می گذارم 

کنار و حداقل بعدا می  دانم تمام راه ها را رفته ام و پشیمان نیستم که راهی بوده و دنبالش نرفته ام.

سمیه مصور
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شبهاینصفجهاننورانیمیشود
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

با حضور خانواده های شهدا انجام شد؛
گرامیداشت شهدای مدافع 

وطن در دانشگاه اصفهان
مراسم گرامیداشت 27 شهید حادثه تروریستی 
زاهدان همزمان با ســالروز شــهادت امام هادی 
)ع( شامگاه یکشــنبه در مصالی الغدیر دانشگاه 
اصفهان برگزار شد.حجت االسالم محسن کریمی، 
دبیر ستاد جبهه فرهنگی انقالب اسالمی استان 
اصفهان با اشاره به آیه 84 سوره نساء اظهار داشت: 
خداوند در این آیه تاکید می کند من تو را کفایت 
می کنم، قدرت عالم در دست من است و هرکس 
که در مسیرم قرار نگرفت به پست ترین، بدترین 
و ذلیل ترین عذاب ها دچارش می کنم.وی خاطر 
نشــان کرد: حدود یک ماه قبل یک اتوبوس در 
مسیر زاهدان حرکت می کند و طی یک حرکت 
تروریســتی چند نفر از مدافعان وطن به شهادت 
می رسند؛ این حرکت توحیدی است و قیام برای 
خدا به این روش اســت، چون قیام کردند مورد 
تعرض قرار گرفتند وگرنه کســی کاری با آن ها 
نداشت. دبیر ستاد جبهه فرهنگی انقالب اسالمی 
استان اصفهان با بیان این که شهادت هدف نیست 
بلکه وسیله ای ا ست برای کارهای بزرگ تر، تصریح 
کرد: رفقایی که شهید شدند صرفا به خاطر امنیت 
ملی ما نبود بلکه این شهادت برخاسته از تفکر و 
اعتقاد آنهاست.کریمی افزود: همانطور که خداوند 
در آیه 169 سوره مبارکه آل عمران می فرماید، فکر 
نکنید کسانی که در راه خدا جهاد کردند مرده اند.

همانطور که خون شــهید حججی آن موج را به 
وجود آورد، حاال هم صبر کنید که این 27 شهید 
چگونه رویش می دهند.در این مراسم که با حضور 
جمعی از خانواده های معظم شهدا و دانشجویان 
دانشگاه اصفهان برگزار شد، محمد یزدخواستی و 

سید رضا نریمانی به مداحی پرداختند.

 توزیع 7 هزار مداد کاشتنی
 در هفته درختکاری

رییس اداره توســعه فرهنگ شهروندی سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان 
از توزیع مدادهای کاشــتنی در بین شهروندان 
اصفهانــی در هفته درختکاری خبــر داد. احمد 
رضایی، دربــاره ویژه برنامه ایــن اداره در هفته 
درختکاری اظهار داشــت: همزمان با ایام هفته 
درختکاری 7 هزار مداد کاشــتنی از سوی اداره 
توســعه فرهنگ شهروندی ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان در بین 
شهروندان توزیع شــد. وی افزود: این مدادهای 
کاشتنی که به آنها مداد سبز، مداد محیط زیستی 
و یا مداد بذردار هم گفته می شود، به صورت یک 
کپسول بذردار طراحی شده اســت و زمانی که 
مصرف شده و کوتاه می شوند با کاشته شدن در 
خاک سبز می شوند.رییس اداره توسعه فرهنگ 
شهروندی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری اصفهان ادامــه داد: ایــن مدادهای 
کاشــتنی در جشــن هایی که به مناسبت هفته 
درختکاری در سطح شهر در حال برگزاری است، 
در بین شهروندان توزیع می شود.رضایی، تشویق 
شهروندان به درختکاری و فرهنگ سازی درباره 
حفظ محیط زیست، جلوگیری از قطع درختان 
و پاسداشــت طبیعت به ویژه در بیــن کودکان، 
نوجوانان و دانش آموزان را هــدف از اجرای این 
برنامه دانســت و گفت: به همــراه این مدادهای 
کاشتنی کاتالوگ هایی نیز به شــهروندان داده 
می شود تا با نحوه کاشتن و نگهداری از این گیاهان 

آشنا شوند. 

معاون عمران شهری شهردار خبر داد:
اجرای ۵۴7 میلیارد تومان 

پروژه عمرانی در شهر
معاون عمران شهری شهردار اصفهان گفت: در 
سال جاری کل 24۵ قرارداد پروژه های عمرانی 
به مبلغ ۵47 میلیارد تومان در شهر اصفهان اجرا 

شده یا در حال اجراست.
ایرج مظفر اظهارکرد: از جمله پروژه های عمرانی 
امسال هشت پروژه خیابان سازی به مبلغ 2۳.2 
میلیارد تومان، 9 پروژه پیاده روســازی به مبلغ 
چهار میلیارد و۳۰۰ میلیون تومان، هفت پروژه 
پارک و فضای سبز به مبلغ 4.9 میلیارد تومان و 
۳2 پروژه شاخص باالی یک میلیارد تومان است.

وی افزود: در ســال جاری مجموع قراردادهای 
منعقد شده برای آســفالت معابر 79 قرارداد به 
مبلغ 21 میلیــارد و 6۰۰ میلیــون تومان بوده 
است. معاون عمران شهری شــهردار اصفهان با 
بیان اینکه در ســال جاری7۰ هزار تن آسفالت 
در شهر اصفهان پخش شده است، تصریح کرد: 
این میزان نسبت به ســال های گذشته به دلیل 
تغییر سیاست شهرداری برای جلوگیری از انجام 
روکش های غیرضروری و افزایش ســه برابری 
قیمت قیر کاهش یافته اســت.وی در خصوص 
نحوه توزیع پروژه ها در مناطق مختلف شهرداری 
اصفهان، گفت: به طور معمول پروژه ها از ســوی 
مناطق 1۵ گانه شهرداری پیشنهاد و با برنامه و 
بودجه شــهرداری مطابقت داده می شود؛ اما در 
مجموع سیاست کلی شهرداری اولویت بخشی 
به پروژه هاست.مظفر، با اشاره به بودجه عمرانی 
شهر در سال آینده، تصریح کرد: 7۰ درصد بودجه 
98 شهرداری اصفهان عمرانی و ۳۰ درصد جاری 
اســت، به بیانی دیگر از بودجه چهار هزار و1۰۰ 
میلیارد تومانی شــهرداری اصفهان در سال 98، 
28۵۰ میلیارد تومان به بودجه عمرانی و مابقی 
به بخش جــاری اختصاص یافته کــه در بخش 
عمرانی با 4۰ درصد رشــد نســبت به سال 97 

مواجه هستیم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار:
دسترسی ساکنان غرب و شرق 
اصفهان به خطوط مترو آسان 

می شود
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان 
گفت: ســال آینده با ایجاد دو پایانه در محالت 
عاشق آباد و صفه، سطح تبادل مسافر بین خطوط 
اتوبوســرانی و مترو افزایش قابل توجهی خواهد 
یافت.علیرضا صلواتی اظهــار کرد:با پیش بینی 
کاهش سرفاصله ها به هشــت تا 11 دقیقه برای 
ســال آینده، همچنین افزایش سطح دسترسی 
ایســتگاه ها و تکمیل آن به منظور ارتباط بهتر 
اتوبوس و مترو، ســطح ارائه خدمات به مسافران 
افزایــش مــی  یابد.صلواتی گفــت: بازنگری در 
خطوط اتوبوســرانی با محوریت خط یک قطار 
شهری در دستور کار قرار دارد و با این بازنگری، 
خطوط اتوبوسرانی حداقل از یک ایستگاه مترو 
عبور می کند.وی ادامه داد: این بازنگری موجب 
دسترسی ساکنان غرب و شرق به خط یک مترو 
برای انتقال به شمال و جنوب شهر، افزایش سطح 
استفاده و تبادل مسافر و همین طور رضایتمندی 

شهروندان می شود.

رییس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای 
اسالمی شهر:

درختان با توجه به روحیه 
شهروندان انتخاب شود

رییس کمیســیون فرهنگی ورزشــی شــورای 
اسالمی شهر اصفهان گفت: مطالعات نشان داده 
انواع مختلف گونه های گیاهی احساس مختلفی را 
به مردم منتقل می کند اگرچه این فرضیه قدیمی 
اســت؛ اما باید انتخاب نوع درختان کم مصرف و 
مقاوم به گونه ای باشد که مناسب با این وضعیت 
بوده و با محیط زیست اصفهان همخوانی داشته 
باشد. فریده روشــن در هفتادمین جلسه علنی 
شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد: اصفهان 
به عنوان شهری با فضاهای سبز گسترده شناخته 
می شود که متاسفانه درسال های اخیر به دلیل 
مسئله کم آبی و جاری نبودن زاینده رود، فضای 
سبز شهری با مشــکالتی روبه رو شده است.وی 
با تاکید بر اینکه نوع درختان کاشــته شــده در 
توسعه فضای سبز شهر اصفهان باید مورد توجه 
قرار گیرد، افزود: مهم ترین معیار در انتخاب نوع 
درختان با توجه به وضعیت آب کشــور کاشت 
درختان مقاوم و کم مصرف است، اما در این میان 
باید دقت داشــت برخی درختــان مانند کاج به 
مصرف آب کمتری دارند، از طرفی در افسردگی 

شهروندان نیز تاثیر گذار خواهند بود.

 نرگس طلوعی

» اگر کمربند سبز اصفهان که جزو مصوبات ۳۰ سال 
قبل اصفهان بوده اجرا می شد این حجم الحاقی مناطق 
حاشیه نشــین را نداشــتیم « این جمله ای است که 
رییس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای 
اسالمی شهر در برنامه» اینجا اصفهان« به آن اشاره 
می کند تا بار دیگر از بی توجهی مسئوالن به گسترش 
حاشیه نشینی گالیه کند. حاشیه نشینی و پیامد های 
ناشی از آن از مهم ترین دغدغه های کالن شهرهای 
بزرگ کشور طی ســالیان گذشته تاکنون بوده که به 
دنبال توسعه شهرها و مهاجرت پذیری به آنها ایجاد 
شده  و هر روز نیز بر میزان آن افزوده می شود؛ اما هنوز 
راهکار قابل توجهی برای مقابله با آن از سوی مدیران 

شهری در کالن شهر ها ارائه نشده است.
بنا بر اعــالم معاون پیشــگیری و درمان ســازمان 
بهزیستی کشــور، هم اکنون 19 میلیون از جمعیت 
کشور در حدود سه هزار منطقه حاشیه  نشین سکونت 
دارند که در این میان استان اصفهان نیز از این معضل 
بی بهره نبوده  و در مجموع حدود هشت درصد گستره 
شهرهای استان اصفهان از جمله اصفهان، نجف آباد، 
خمینی شهر و شهرضا را مناطق حاشیه نشین تشکیل 
می دهند به طوری که در کالن شهر اصفهان دو هزار 
و ۳84 هکتار از اراضی مســکونی این کالن شهر در 
اختیار حاشیه نشینان است و هم اکنون  نیم میلیون 
نفر در حاشیه 1۰ تا 1۵ منطقه این کالن شهر روزگار 
می گذرانند که به طور میانگیــن در هر منطقه بین 
۵۰ تا 7۰ هزار نفر ساکن هستند. کارشناسان، توجه 
به رشد یک ســویه صنعتی به عنوان الگوی توسعه 

در نیم قرن گذشــته، صنایع مادر، وجود واحدهای 
تولیدی و صنعتی و جاذبه های تفریحی، گردشگری 
و اقتصادی استان را از مهم ترین عوامل مهاجر پذیری 
و در نتیجه حاشیه نشینی در شهر اصفهان و مناطق 
پیرامونی آن عنوان می کنند. اســتقرار صنایع مادر و 
بزرگ مانند ذوب آهن، فوالد، پاالیشگاه، داروسازی، 
پتروشــیمی، هواپیما و بالگرد سازی، صنایع و مراکز 
نظامی، تاسیسات هســته ای و همچنین بهره مندی 
از راه های اصلی و فرعی مناسب، فرودگاه بین المللی 
و خطوط راه آهن و شرکت های خصوصی گوناگون از 
جمله امتیازهایی است که سبب شده این استان سطح 
باالیی از توســعه صنعتی و در نهایت اقبال جمعیت 

مهاجر را تجربه کند. رییس کمیســیون اجتماعی و 
محیط زیست شورای شهر در برنامه »اینجا اصفهان« 
با بیان اینکه اصفهان یکی از مهاجرپذیرترین شهرهای 
کشور است، می گوید: مهاجرپذیر بودن به تنهایی چیز 
بدی نیست و زمانی مهاجرپذیری آسیب است که روی 
آن مدیریتی نباشد همچنین میزان مهاجرت، سقفی 

نداشته باشد.
کوروش محمــدی با تاکیــد بر اینکــه افزایش یک 
میلیونی جمعیت ظــرف مدت 2۰ ســال فاجعه بار 
اســت، ادامه می دهد: باید فرآیندهــای ارتباطی و 
بارگذاری هــای جمعیتــی را برای مناطقــی که به 
شــهر گره می خورند تعریف کنیم؛ اگر کمربند سبز 

اصفهان که جزو مصوبات ۳۰ سال قبل اصفهان بوده 
اجرا می شــد این حجم الحاقی مناطق حاشیه نشین 
را نداشــتیم.به گفته رییس کمیســیون اجتماعی 
و محیط زیست شــورای شــهر از آنجایی که در این 
مناطق امکانات بسیار محدودی وجود دارد و مدیریت 
شهرداری امکانات الزم را برای مناطق حاشیه نشین 
ایجاده نکرده است؛ افرادی که در مناطق حاشیه نشین 
زندگی می کنند حس تعلقی نسبت به شهر ندارند و 

این مسئله مشکل آفرین می شود.
 محمدی می گوید: مدیریت شهری نتوانسته خدماتی 
اعم از خدمــات فرهنگــی، بازارهای کســب وکار و 
حمل ونقل مناسب را در مناطق حاشیه نشین ارائه دهد 
و در این شرایط طبیعتا انتظار آسیب های اجتماعی در 
این مناطق وجود دارد. بســتن کمربند شهر و ایجاد 
کمربند سبز در آخرین نقاط شهر از جمله راهکارهایی 
اســت که کوروش محمــدی برای مقابلــه با پدیده 
حاشیه نشــینی به آن ها اشــاره می کند تا در اولین 
 گام از گسترش حاشیه نشــینی در شهر جلوگیری
 شود. انجام اقدامات زیباسازی، شهرسازی و عمرانی 
مانند توسعه فضای ســبز، خیابان ها، جدول کشی، 
آســفالت خیابان ها و نور در این مناطــق و افزایش 
دسترســی مردم ســاکن در حاشــیه ها به خدمات 
فرهنگــی و اجتماعی از دیگر راهکارهایی اســت که 
رییس کمیســیون اجتماعی و محیط زیست شورای 
شــهر برای ایجاد هویت در مردمان ساکن در مناطق 
حاشیه نشــین به آنها اشــاره می کند تا با انجام این 
اقدامات بتوان حس تعلــق به شــهر را در این افراد 

ایجاد کرد.

کمربندشهراصفهانبستهشود

مدیر پروژه چهارباغ عباسی گفت: عملیات عمرانی پیاده راه چهارباغ 
عباسی از یک هفته گذشته به منظور رفاه حال کسبه، شهروندان و 

مسافران نوروزی به حالت تعویق درآمده است.
سعید سهرابی اظهار کرد: عملیات عمرانی چهارباغ شامل برخی 
اصالحات جزئی و رفع ایرادات فنی از جمله شکستگی سنگ ها و 
نامتقارن بودن آنهاست که موجب ایجاد مزاحمت در برخی نقاط 

برای شهروندان و کسبه می شود. وی ادامه داد: فعالیت کارگاه های 
عمرانی با سرعت بیشتری انجام و این کارگاه ها به بیرون از چهارباغ 
منتقل شد تا شهروندان به راحتی در محور چهارباغ تردد کنند و 
کسبه نیز به کسب و کار خود بپردازند. مدیر پروژه چهارباغ عباسی 
خاطرنشان کرد: ادامه فعالیت عمرانی و کارگاهی در ایام نوروز به 
دلیل ازدحام و تراکم جمعیت تا نیمه دوم فروردین ماه متوقف است، 

زیرا با توجه به نزدیکی ایام تعطیالت اولویت با کسبه، شهروندان و 
مسافران نوروزی است.سهرابی، درباره روند اجرای طرح پیاده راه 
سازی چهارباغ نیز گفت: طرح پیاده راه سازی چهارباغ همچنان در 
دست بررسی بوده و موافقت های اولیه آن انجام شده، در این راستا 
طرح پیاده راه چهارباغ، حدفاصل میدان امام حسین)ع( تا خیابان 

آمادگاه تقریبا نهایی شده است. 

در آستانه نوروز؛
فعالیت های عمرانی در چهارباغ عباسی متوقف شد

 راهکار  رییس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای شهر جهت  مقابله با گسترش  حاشیه نشینی؛

معاون فنی و پردازش سازمان مدیریت پسماند شهرداری خبر داد:
جمع آوری بیش از ۳۴۶ هزار تن پسماند از سطح شهر

معاون فنی و پردازش سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان اظهارکرد: تا پایان بهمن ماه سال 97 
از محل جمع آوری پسماند بیش از 19 هزار تن پسماند خشک شامل انواع کاغذ و کارتن، شیشه، فلزات، 
انواع پالستیک و دیگر اقالم پسماند خشک جمع آوری شده اســت.مجید قاسمی افزود: کاغذ و مقوا با 
اختصاص ۳9.7 درصد از وزن پسماندهای خشک، بیشترین سهم در تولید پسماند خشک شهروندان را به 
خود اختصاص می دهند. وی همچنین به میزان پسماند خشکی که همراه پسماند تر به کارخانه پردازش 
پسماند و تولید کود آلی منتقل شده اشاره کرد و افزود: در مجموع طی 11 ماه اخیر، بیش از ۳27 هزار تن 
پسماند به کارخانه منتقل شده که از این مقدار پنج هزار تن پسماند خشک مخلوط با پسماند تر، پس از 

جداسازی و تفکیک به صنایع تبدیلی مربوطه ارسال شده است.

با نصب ۲۰ المان نوری در شهر؛
شب های نصف جهان نورانی می شود

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان از نصب 2۰ المان نوری در سطح شهر اصفهان خبر داد و گفت: 
این المان ها در آستانه فرارسیدن سال نو در محورهای اصلی شهر نصب خواهد شد.حسن موذنی اظهارکرد: 
المان های نوری مهیا شــده برای نوروز 98 در خیابان های چهارباغ باال، چهارباغ پاییــن و مناطق 1۵ گانه 
شهرداری اصفهان نصب می شود و شهروندان از 27 اسفندماه می توانند از زیبایی این المان ها استفاده کنند.

وی تصریح کرد: المان های نوری در روز نمایی از نقوش و کاشی کاری را نشان می دهد و شب ها به  صورت المان 
نوری خودنمایی کرده و زیبایی های شهر را دو چندان می کند.مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان 
با بیان اینکه نقوش اسلیمی و سنتی  روی برخی از ساختمان های شــهر انجام شده است، گفت: در حاشیه 

زاینده رود، ویدئومپینگ اجرا شده که نوروز 98 در معرض دید شهروندان و مسافران نوروزی قرار می گیرد.

یک کارشناس طراحی شهری گفت: با توجه به 
توسعه افقی شهر و از بین بردن اکوسیستم محیط 
طبیعی بر ما الزم است حداقل یک درخت برای 
جبران این همه خسارت به نسل آینده بکاریم. 

فرزاد مومنی اظهار کرد: اساسی ترین 
موضوع در قرن بیســت و یکم توجه 
ویژه بــه محیط زیســت و پایداری 
زیســتی اســت؛ در این میان سنت 
»درختکاری« گامــی مهم در ایجاد 
و پرورش تفکر حفاظــت از محیط 
زیست در شهروندان بوده، زیرا درخت 
دارای استحکام و ماندگاری بیشتری 
نســبت به دیگر پوشش های گیاهی 

اســت و همچنین می تواند موجب از بین رفتن 
آلودگی هوا و جلوگیری از فرسایش خاک شود. 
وی اضافه کرد: درختان به نوعی بر زیبایی شهر 
می افزایند، با توجه به نزدیک شدن به فصل بهار و 
اقدام به درختکاری توسط مدیریت شهری شاهد 
تشویق شــهروندان و توجه و احترام گذاشتن 
به محیط زیست اطراف شــان خواهیم بود. این 
کارشناس طراحی شــهری با تاکید بر اینکه در 
راســتای مدیریت سنت حســنه درختکاری و 
افزایش بهره وری از این رویکرد، شهرداری باید 
نسبت به آموزش  حفظ و کاشت درخت بپردازد، 
خاطرنشان کرد: این آموزش ها باید در خصوص 
گونه شناسی درخت و اقلیم متناسب با آب و خاک 
در مکان های عمومی باشد؛ همچنین می توان با 

راه اندازی سایت اینترنتی به شهروندانی که نه 
تنها نسبت به کاشت درخت اقدام می کنند، بلکه 
به حفظ و نگهداری درختان ســال های گذشته 
اقدام کرده اند، بســته تشویقی ارائه کرد.مومنی 

اظهار کرد: از اصلی ترین اهداف در مورد کاشت 
درخت از منظر علمی کمک به توســعه پایدار 
زیستی است؛ با چنین رویکردی به حفظ منابع 
زیستی برای آیندگان کمک می شود. وی با اشاره 
به اهمیت این موضوع از دید اسالم، گفت: پیامبر 
اسالم نیز بر کاشــت و نگهداری درخت تاکید 
داشــته و همواره  این عمل را تشویق کرده اند، 
حضرت علی )ع ( نیز کاشــت درخت را جزو 6 
اقدامی که پس از مرگ نیز بــرکات آن نصیب 
شخص متوفی می شــود، معرفی کرده اند.وی 
ادامه داد:  با توجه به توســعه افقی شهر و از بین 
بردن اکوسیستم محیط طبیعی بر ما الزم است 
حداقل یک درخت برای جبران این همه خسارت 

به نسل آینده بکاریم.

یک کارشناس طراحی شهری مطرح کرد:

درختکاری به توسعه پایدار محیط زیست کمک می کند
فراخــوان مشــارکت مردمی و ســازمان های 
مردم نهــاد در اداره و ارائــه  خدمات  18 مرکز 
فرهنگی متعلق به سازمان فرهنگی  اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان اعالم شد.امیرحسین 

ستوده فر اظهار کرد: سیاست های نظام و کشور 
کاهــش تصدی گــری دســتگاه ها و نهادهای 
اجرایی را تایید می کند بــه همین دلیل باید از 
ظرفیت های مشــارکتی بــرای بهره برداری از 
فضاهای فرهنگی، فرهنگسراها و کتابخانه های 
سازمان و ارتقای سطح کیفی برنامه ها استفاده 

شود.
رییس هماهنگي امور مناطق سازمان فرهنگی 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان ادامه داد: 
سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان بستری را برای مشارکت های مردمی، 
ســازمان های مردم نهاد، موسسات فرهنگی و 
هنری و اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد کرده 
اســت که در اداره و ارائه خدمــات در فضاهای 

فرهنگی متعلق به معاونت فرهنگی شهرداری 
مشارکت کنند. وی با بیان اینکه در دوره جدید 
شهرداری این سومین فراخوان مشارکتی است، 
بیان کرد: افراد و موسســات برای شــرکت در 
این فراخوان که مجدد تمدید شد، 
تا امــروز فرصت دارند.ســتوده فر 
افــزود: در این فراخــوان 18 مرکز 
واگذار می شود و باید افراد متقاضی 
به ســازمان فرهنگــی اجتماعی و 
ورزشی شهرداری اصفهان مراجعه 
و پاکت هــای مربوطه کــه حاوی 
اطالعــات ایــن مراکز و شــرایط 
آن هاســت را دریافت کننــد بعد از 
آن بر اساس ایده هایشان فرم ها را پر کنند. وی 
با بیان اینکه بخشی از مصاحبه ها برای واگذاری 
این مراکز قبل از عید و بقیه به بعد از عید موکول 
خواهد شد، اظهار کرد: مرحله بعدی ارزیابی این 
افراد و موسسات اســت که کمیته  کارشناسی 
متشکل از 8 نفر این بررسی  ها را انجام خواهد 
داد و بعد از نهایی شدن بررسی ها لیست اسامی 
وارد شــورای واگذاری خواهد شــد که در این 
کمیته دو نفر از اعضای شــورای اسالمی شهر 
اصفهان، معاون فرهنگی شهردار اصفهان، رییس 
هماهنگی امور مناطق و شهردار منطقه مربوط 
حضور دارند  و بعد از بررسی ها در نهایت جمع 
بندی صورت می گیرد و ایــن 18 مرکز واگذار 

خواهد شد. 

رییس هماهنگي امور مناطق سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری مطرح کرد:

فراهم شدن حضور مشارکت های مردمی در فضاهای فرهنگی 

حصر وراثت
12/63  خانم فاطمه نوریان با وکالت ســجاد 
زینالــی طرقــی دارای شناســنامه شــماره 
0020966369  به شرح دادخواست به کالسه  
550/97 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
ابراهیم زینالی طرقی به شناسنامه 17 در تاریخ 
97/5/29 اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی 
گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحــوم منحصر 
اســت به 1- زیور یعقوب پورنیه فرزند حسین 
به شــماره شناســنامه 1 مادر متوفی 2- یکتا 
زینالی طرقی فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 
0200933604 فرزند متوفی 3- سجاد زینالی 
طرقی فرزند ابراهیم به شــماره شناســنامه 
0020966369 فرزند متوفی می باشــد و به 
جز نامبردگان فوق ورثــه دیگری ندارد. اینک 
با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 411759 شعبه اول حقوقی شورای 
حل اختالف شهرســتان نطنز )مجتمع شماره 
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یادداشت

حس خوبی داشتم. چیزی شبیه رضایت، آرامش و شاید هم لذت. 
حس می کردم حرف دلم را می زد، البته با جمالتی شیک تر و 
ادبیاتی دلچسب تر. با روانم برایش شعر می خواندم؛ »جانا سخن 
از زبان ما می گویی«.جلسه ای دوستانه. خانم های جوانی از صنف 
های متفاوت و با تحصیالت و طرز فکر و نظراتی گوناگون. چقدر 
خوب شد که خانم دکتر با حرف هایش به طور غیر مستقیم از 
عقایدم دفاع کرد، شــاید اگر من می گفتم چنین اثری نداشت. 
نظرات بقیه را هم شــنیدیم و ختم کالم، هر کسی راهی خانه و 

کاشانه خود شد.
در مسیر بازگشــت، هنوز توی فاز رضایت خاطر بودم و توجهی 
به اطرافم نداشتم. کمی طول کشید تا بفهمم دو مسافر خانم در 
مورد چه موضوعی صحبت می کنند. سعی داشتند نظر من را 
هم بدانند، » چقدر بچه ای. این دوره و زمانه، 22 ســالگی سن 
ازدواج نیست. بیخود خودت را انداختی توی دردسر. حاال باید 
صد جور بله قربان بگویی و پس فردا بچــه و... از زندگی چیزی 
نمی فهمی. صبر می کردی درس ات  تمام می شد. سر کار می 
رفتی. خانم خودت بودی. وقت بــرای ازدواج زیاد بود. حاال هم  
حداقل 4-5 سال بچه دار نشو. خوب مسافرت هایتان را بروید از 
زندگی لذت ببرید بعد خودتان را توی درد سر بیندازید. شوهرت 
خانه که دارد؟«. »قسمت بود دیگر حاج خانم. نه خانه کجا بود«. 
»کارمند که هست؟ گفتی پسِر که بود؟«. »نه حاج خانم. شغلش 
آزاد است. فالن آقا«.»مادر جان چه فکری کردی در این اوضاع 
و احوال اقتصادی قبول کردی؟ پدرش را می شناسم مرد خوبی 
است ولی حمایت مالی نمی تواند داشته باشد. یک عمر مثل ما 
باید بسوزی و بســازی «. »النگوهایت را ندیدم. ببینم مثل مال 
دختر من است یا تو عزیزتر بوده ای و بهترش را برایت خریده اند«. 
دخترک هاج و واج نگاه کرد و با حسی عجیب گفت: »النگو؟! هنوز 
خرید نرفته ایم«. نگاهی به دختــرک کرد و با پوزخندی گفت: 
»کاله سرت رفت.  این مردها خرشان از پل بگذرد به هیچ کدام 
از قول هایشان عمل نمی کنند.«. نمی دانم چرا حرف های خانم 
مسافر تا حد زیادی برایم عادی بود و تعجب نمی کردم.  در اظهار 
نظرات اطرافیان این قبیل ســخنان را زیاد شنیده بودم. چیزی 

نگفتم و پیاده شدم.
چند متری پیاده روی داشتم. نگاهم افتاد به سبزه خانم همسایه 
که از بازار خریده بود و توی دســت هایش خود نمایی می کرد، 
چیزی توی ذهنم گفت: »این همه سبزه این چه نوعشه«. رسیدم 
منزل. بابا میوه خریده بود و داخل خانه، پشت درب گذاشته بود. 
کیسه ها را برداشتم ببرم داخل، چه میوه های درشتی. هنوز بابا 
نمی داند چطور میوه بخرد. رسیدم توی اتاق. برادر زاده ام رسید و 
با خوشحالی گفت لباس عید خریده، بروم ببینم. تا دیدم: »قشنگه 
عمه. چرا رنگ سال نخریدی؟«. سالم کردم. یکی از آن طرف خانه 
جواب داد و گفت: »خسته نشدید از این جلسات بی فایده. چقدر 
حرف بی عمل می زنید. این درس خواندن شــما به چه دردی 

خورد باالخره.«. خواستم جبهه بگیرم حوصله اش را نداشتم.
گوشی را روشن کردم و سری زدم به ایتا. »امسال عید، جان هر 
که دوست داری برای بیرونت لباس رنگی بخر. با نشاط باش. شما  
مذهبی ها چرا این قدر دل مرده اید؟ یعنی امسال مسافرت نمی 
روید؟«. »ازدواج کن دختر. توقعاتت را کم کن. سنت می گذرد«.

رفتم سراغ کانال ها؛ فالن سلبریتی این را گفت، فالن مسئول آن 
را گفت، توئیتر فالنی این را نوشته، اینستای آن یکی آن را نوشته. 
گوشی را پرت کردم روی میز. بغضم گرفته بود. »چقدر به اظهار 
نظر غیر کارشناسانه و بی محل و ویران کردن، عادت کردیم«. 
»پروانه در مــورد تصمیمش از خانم دکتر نظر خواســته بود؟ 
گفتن این حرف ها در جمع با پروانه چه کرد؟ این چه دلسوزی 
بی محلی بود برای انتخاب دخترک؟ نظرش به همســرش، به 
تصمیمش عوض نشد؟ وصل می کنیم یا قطع می کنیم؟  فقط 
چیزی که مطابق ســلیقه تو باشد قشنگ اســت؟ حتما از نظر 
همسایه این سبزه قشنگ تر بوده. با اقتصاد خانواده هماهنگ تر 
بوده. خودت میوه می خریدی  چطور می خریدی؟ جای تشکرت 
است؟ چه کسی برای ما رنگ سال تعیین کرده است؟ به او چه 
ربطی دارد برای یک ملت رنگ تعیین کند؟ نظرش را شنیدیم، 
مگر آیه آمده که همه از رنگ سال اطاعت کنند؟ خودم عاقلم و 
بالغ، بررسی کردم. این رشته را خواندم برای فالن هدف. جرمی 
مرتکب شده ام. یا رشته ای غیر شرعی است؟چه جای سرزنش؟ 
 از کی تا حاال هنرمندان الگوی ملت شــده اند؟ مگر فتوا  دادن 
 می داند که در مورد درســتی و نادرستی احکام دین اظهار نظر 
می کند؟«. انگار همــه جامعه یک دوره فــوق تخصص »ایراد 
گرفتن« گذرانده اند و در حال گذراندن طرح عملی هســتند. 
سادیسم نظر دادن دارند. پشت این نظرات چه نیتی است؟  مطرح 
کردن خود؟ مشهور شدن؟ پز دادن؟ اشک کسی را در آوردن؟ 
کم کردن روی کسی؟ نظرات مان چقدر سنجیده و با رضایت خدا 
تدبیر شده اســت؟. چه آبادانی هایی که این نظرات آن را ویران 
کرد. درست اســت باید یادبگیریم که به نظر هرکسی به اندازه 
خودش بها بدهیم. مشورت کار پسندیده ای است ولی پیش از 
تصمیم گیری. آن هم با مشــاوری  عاقل، باتجربه و دوراندیش، 
رازدار و صمیمی. در جمع های عیدانه مواظب نظرات مان باشیم. 
چه نظرات خودمان و چه نظراتی که از آن حمایت می کنیم. چه 
بسا نظری که دلی را می شکند، به قانون خدا جسارت می کند، 
امیدی را نا امید می کند، باوری را می شکند، آبرویی را می ریزد 

و ملتی را ویران می کند.

به نظر هرکسی به اندازه خودش بها بدهیم

 زهره جمالی زواره

عکس روز

دوخط کتاب

رفتن مــان و نــگاه کردن مان 
و لبخنــد زدن مــان هــم مانند 
تیغ به چشم و گلوی بدکاران 
و ســتمگران بــرود... مــا 
نیامــده ایــم فقط بــه خاطر 
آنکــه همچون گوســفندی 
زندگــی کــرده باشــیم که 
پــس از مرگ مــان، گرگ و 
چوپان و ســگ گله، هر سه 

ستایش مان کنند ...
»ابوالمشاغل«

نادر ابراهیمی

مــا آمده ایــم کــه بــا 
حضورمــان جهــان را 

دگرگون کنیم
 ما آمده ایم که با حضورمان، 
جهــان را دگرگــون  کنیم، 
نیامده ایم تا پس از مرگ مان 
بگوینــد: از کــرم خاکــی 
هم بــی آزارتر بــود و از گاو 
مظلوم تر، ما بایــد وجودمان 
و نفــس کشــیدن مان و راه 

جنگ خانمان سوز سریالنکا که 25 سال طول کشید و حدود صد هزار کشته بر 
جای گذاشته، ده سال است که به پایان رسیده است. یک دهه بعد از پایان این 
جنگ مین های زیرزمینی و کشف نشده جان بسیاری از مردم غیرنظامی را به 
مخاطره انداخت.ده ها تن از زنان تامیل که بسیاری از آنان بیوه و از بازماندگان 
جنگ داخلی هستند با عضویت در یک سازمان غیردولتی تالش می کنند تا 
یکی از بزرگ ترین مناطق مین گذاری شــده در جهان را پاک سازی کنند.در 
این سازمان زنانی کار می کنند که شوهر و یا بستگان خود را در جنگ داخلی 

سریالنکا از دست داده  و برخی از آنان نیز دچار نقص عضو شده اند.

شغل عجیب زنان در خطرناک ترین جای جهان!

روبات موســوم به BookBot جدیدترین روبات هوشمندی است که می 
تواند در کتابخانه ها به کاربران خدمات ارائه کنــد. این کتابدار روباتیک، 
به راحتی در خیابــان ها می چرخد و بــه افرادی که بــه دنبال خدمات 
مختلف کتابخانه ای هستند کتاب ارائه می کند، به آنان مشاوره می دهد 
و راهنمایی می کنــد. مدیر تیم طراحی این روبــات در این خصوص می 
گوید:»در حال حاضر، ما فقط می خواهیم یاد بگیریم که این روبات دقیقا 
 چگونه کار می کند، چه مشــکالتی دارد و چه خصوصیات مثبت و منفی

 خواهد داشت.« 

روبات کتابدار معرفی شد

به نظر می رســد پس از مارک زاکربرگ؛ بنیانگذار و مدیرعامل فیسبوک 
نوبت به ایوان اشپیگل؛ بنیانگذار اسنپ چت رسیده که فیلم زندگی خود 
را روی پرده نقره ای سینما تماشا کند.با توجه به حضور پررنگ شبکه های 
اجتماعی و دنیای فناوری در زندگی روزمره ما، ساخته شدن فیلم بر اساس 
زندگی فعاالن عرصه فناوری چندان عجیب و دور از ذهن نیســت و ایوان 
اشپیگل به عنوان یکی از جوان ترین و ثروتمندترین مدیران سیلیکون ولی 

یک سوژه عالی برای فیلمسازی محسوب می شود.

زندگی بنیانگذار »اسنپ« فیلم سینمایی می شود

روستای َدَرک 
زرآباد محل تالقی 

دریا با کویر
روســتای َدَرک و ساحل 
شگفت انگیز و رویایی آن 
یکی از آبادی های بخش 
زرآباد شــهر کنارک، در 
جنوب اســتان سیستان 
و بلوچســتان است که 
در امتداد ســاحل دریای 
مکران یا عمان جای خوش 
کرده و گردشــگران را به 

سوی خود می خواند. 

 »پل فروردین«
 ویژه برنامه نوروزی شبکه دو شد

ویژه برنامه شبانگاهی » پل فروردین« با اجرای ژیال صادقی از چهارشنبه 22 
اسفند از شبکه دو سیما به استقبال بهار می رود.

 »پل فروردین« عنوان ویژه برنامه تحویل سال شــبکه دو سیماست که در 
سه فاز روانه آنتن می شــود. در فاز اول این برنامه که پخش آن از چهارشنبه 
این هفته آغاز می شود؛ به استقبال از نوروز، انتظار بهار و گرامیداشت میالد 
امام علی )ع(؛ روز پدر اختصاص دارد و به مدت یک هفته تا آغاز سال نو روانه 

آنتن می شود. 
فاز دوم آن مربوط به ویژه برنامه تحویل سال ۹۸ خواهد بود و پس از آن نیز 
پخش این برنامه با پاسداشــت نوروز و بدرقه آن ادامه می یابد.این برنامه که 
علیرضا قربانی تیتراژ آن را خوانده از بخش های مختلفی تشکیل شده که در 
یکی از این بخش ها چهره های دنیای فرهنگ و هنر با بیننده همراه می شوند 
تا روایت هایی مستند از مناطق بکر و نقاط دیدنی ایران شکل بگیرد. از جمله 
هنرمندانی که در این سفرها با آنها همراه می شویم می توان به پوریا پورسرخ 
در سفر به قشم، گالره عباسی در جزیره هرمز، شبنم قلی خانی در بافق یزد 
و .... اشاره کرد که این هنرمندان در روز پخش این مستندها، میهمان برنامه 

»پل فروردین« می شوند.

خون دلی که لعل شد
کتاب 424 صفحه ای »خون دلی که لعل شد« به همت محمدعلی آذرشب 
گردآوری شده است. این کتاب ترجمه  فارســی کتاب »إّن مع الّصبر نصراً« 
زندگینامه رهبر معظم انقالب است که توسط انتشارات انقالب اسالمی چاپ 

و روانه  بازار نشر شد.
کتاب حاضر شامل بیان حکمت ها، درس ها و عبرت هایی است که به فراخور 
بحث ها بیان شده و هر کدام از آنها می تواند چراغ راهی برای آشنایی مخاطب 
کتاب به ویژه جوانــان عزیز با فجایــع رژیم منحوس پهلــوی و همچنین  
سختی ها، مرارت ها و رنج های مبارزان و در مقابل، پایمردی ها، مقاومت ها، 
خلوص و ایمان انقالبیون باشــد. تصویر طرح جلد کتاب »خون دلی که لعل 
شد« به این اثر روحی متفاوت و متمایز نســبت به سایر آثار مشابه بخشیده 
است. متن دستخط معظم له پشــت عکس: »عکاسی که تازه دکان باز کرده 
است، دو روز قبل که دست مصطفی در دست عبور می کردم، خواهش کرد 
که برای تبرک و تیمن عکســم را بردارد، قیافه ظاهرالصالح و حق به جانب 
اینجانب در این خواهش تمام موثر بوده است؛ »اللهم اجعلنی کما یظنون«، ... 
صراحی می کشم پنهان و مردم دفتر انگارند. مصطفی در این ایام که عشراول 
ذیحجه ۱۳۸۹ است تازه به پنجمین سال وارد شده، جعله اهلل ذخرالدیننا و 

دنیانا و قرة عین لنا فی االولی و االخرة. آمین رب العالمین«.

کتاب

خبر 

 در دومین جلسه کمیسیون تخصصی آب زیر مجموعه شورای راهبردی 
طرح جامع شهر اصفهان، مدیر دفتر فنی و خدمات مهندسی شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان گفت:طرح جامع شــهر اصفهان باید به گونه ای 
تدوین شود که زمینه  ارائه خدمات پایدار پیرامون تامین آب شرب و جمع 
آوری ،انتقال و دفع بهداشتی فاضالب شــهری  فراهم شود چرا که اکنون 
باید به جای واژه طرح جامع از جمله شهر آب پایه  )WSC( استفاده شود 

به طوری کــه مبنای طراحی 
وتوســعه شــهری  پتانسیل 

تامین آب باشد. 
محســن صالح افــزود: طرح 
آمایش ســرزمین، بر دو اصل 
جمعیت و زمین استوار است، 
به گونه ای که  ســایر عوامل 
را در خدمت ایــن دو فاکتور 
اساســی قرار می دهد این در 
حالی است که عناصر محوری 
و پایه،  فقط جمعیت و زمین 

نیســتند ، بلکه مســئله حائز اهمیت در طرح های  آمایش ســرزمین و 
جامع،پتانســیل  تامین  آب اســت که تعیین می کند تا چه میزان اجازه 
بارگذاری داریم. وی، توســعه شهررا مســتلزم وجود زیرساختهای الزم 
دانست و عنوان کرد: درطرح های  توسعه شهری باید  طبیعت ، تاریخچه 
شهر و روند تغییرات آن شناسایی شود همچنین توسعه شهر باید مبتنی 
بر ظرفیت حوضه آبریز صورت گیرد و نیز دسترسی پایدار ساکنین حاشیه 
رودخانه، ذی نفعان و ذی مدخالن به منابع آبــی مدنظر قرار گیرد. مدیر 
دفتر فنی و خدمات مهندسی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با بیان 
اینکه  در  مبانی طراحی و مدیریت شــهری موضوع تامین آب شرب باید 
لحاظ شود عنوان کرد: در مدیریت شهری موضوع  افزایش تقاضا و مسائل  
مربوط به کمیت و کیفیت آب باید مورد بررسی قرارگیرد تا در ارائه خدمات 
پایدار خللی ایجاد نشود. صالح، با اشــاره به توسعه شهر اصفهان گفت:در 
سال ۱۳۸5 افق طرح آبرسانی اصفهان بزرگ به پایان رسید این در حالی 
است که در این ۱2 سال طبق برآوردهای صورت گرفته حدود 40 درصد به 

تعداد انشعابات آب افزوده شده است؛ اما با وجود افزایش تعداد مشترکین 
و کاهش منابــع تامین آب با اعمــال راهکارهای مدیریتی و اســتفاده از 

تکنولوژی توانسته کمبودها را مدیریت کند. 
وی، محدودیت منابع آبی را یکی از چالش های بزرگ در تامین آب شرب 
مشترکین برشــمرد و خاطرنشــان کرد: نهایت ظرفیت آبرسانی تصفیه 
خانه باباشــیخعلی ۱۱/5الی ۱2 مترمکعب در ثانیه اســت این در حالی 
اســت که نیاز آبی مشترکین 
در ایام پیک مصرف  بین ۱4 
تا ۱4/5مترمکعــب در ثانیه 
ایت و از سویی طی سال های 
اخیر با فصلی شدن رودخانه 
زاینده رود از 400 حلقه چاه 
در مدار قرار داشته هم اکنون 
حــدود ۱۳۳ حلقه چاه دارای 
آبدهی محدودی اســت  که 
عدم آبدهی چاه ها ناشی از فقر 
سفره آب های زیر زمینی است 

که حاصل عدم جاری بودن رودخانه زاینده رود است. 
صالح، مدیریت مصرف و تقاضا را رمز موفقیت تامین آب شــرب مردم در 
اصفهان دانست و عنوان کرد: طی سال های اخیر به رغم محدودیت شدید 
منابع آبی ، آب شرب مردم در ســطح استان تامین شد که این امر ناشی از 

مدیریت بهینه مصرف آب در اصفهان است.
وی به میزان مصرف ســرانه آب در اصفهان اشاره و عنوان کرد:در سال۹6 
سرانه مصرف آب در اصفهان حدود ۱54 لیتر درشــبانه روز بوده که این 
مهم بر مبنای تالش ها در عرصه اقدامات  فنی ومهندســی ،بهره برداری 
و فرهنگی محقق شده است. الزم به ذکر است در این نشست ضمن مرور  
سابقه 5۳ ساله تامین آب شرب و جمع آوری فاضالب شهر اصفهان وضعیت 
فعلی شهر از لحاظ وجود زیرســاخت های آب و فاضالب مورد بررسی قرار 
گرفت  همچنین پتانسیل تامین آب در افق سی ساله پیش رو برآورد  شد  و 
نخبگان واعضای کمیسیون با ارائه نقطه نظراتی  راهکارهای تامین خدمات 

پایدار را بیان کردند.  

 مدیر دفتر فنی و خدمات مهندسی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
 درنشست اعضای  کارگروه راهبردی طرح جامع شهر اصفهان اعالم کرد:

 در طرح آمایش سرزمین باید  زمینه  ارائه خدمات پایدار تامین آب شرب 
و جمع آوری تصفیه فاضالب شهری  فراهم شود
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