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تاکید شهردار اصفهان بر وجود وحدت و یکپارچگی
 میان مجموعه شهرداری و شورا؛

پایان یک ماجرا
شهردار اصفهان با تاکید بر وجود وحدت و یکپارچگی میان مجموعه شهرداری 
و اعضای شورای اسالمی شهر به حاشیه های ایجاد شده پیرامون اختالف این دو 
 مجموعه پایان داد. ماجرا به نامه چند روز گذشته یکی از معاونان شــهردار به قدرت ا... نوروزی

 بر می گردد، نامه ای که منجر به ایجاد رنجش در میان اعضای شورای شهر شده بود. معاون شهردار 
صفحه   7در این نامه مدعی شده بود که...

رونق تولید در زندان
 50مجموعه کارگاهی در زندان های اســتان وجود دارد که ۱۴ کارگاه آن، مربوط به زندان اصفهان است. دراین کارگاه ها حدود دو هزار نوع کاال 
تولید می شود، صنایع دستی، اقالم چوبی و فلزی، چوب و چرم، سفال، کیف و کفش، نان و بســیاری تولیدات دیگر در زندان های استان اصفهان 

تولید می شود.
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 »محمد« ی که »مانا« شد 
 به بهانه »گاندو« که این شب ها  ما را دوباره پای رسانه ملی نشانده است؛
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آمار متناقض! مسئوالن شرکت آب و فاضالب استان 
از »صرفه جویی« اصفهانی ها و »کسب رتبه های 
برتر در زمینه سازگاری با کم آبی« خبر می دهند و 
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری ها اعالم 
می کند که اصفهان و سه کالن شهر دیگر، رکورد دار 

اسراف آب آشامیدنی هستند.
پیش از این آبفایی ها بارها در نشست های خبری 
و مصاحبه هایی که با رسانه ها داشتند، با استفاده از 
تعابیر دهان پرکنی همچون »حماسه« و »شاهکار« 
تــالش کردند تا ثابــت کنند کــه اصفهانی ها در 
صرفه جویی آب، پیشــتاز و الگو هســتند. با این 
حال خبرگزاری »تسنیم« در گزارشی نوشت که 
چهار کالن شهر تهران، اصفهان، مشهد و شیراز با 
افزایش غیرقابل باور مصرف آب شــرب مواجهند 
و اگر مردم این شــهرها، مصــارف بی رویه خود را 
مدیریت نکنند، با وجود ذخایر آب در ســدها، در 
ادامه تابستان با مشــکل تامین آب شرب در این 
کالن شهرها مواجه می شویم.در این گزارش آمده 
که هم اکنون شاهد رشد 3.5 درصدی مصرف آب 
شرب در کالن شــهر تهران و رشد دو برابر مصرف 
آب شرب در شهر اصفهان، نسبت به مدت مشابه 
سال قبل هستیم.همین چندروز قبل بود که هاشم 
امینی مدیرعامل شرکت آبفا در نشست خبری با 
خبرنگاران اســتان اعالم کرد که اصفهانی ها سال 
گذشته در صرفه جویی آب، حماسه آفریدند. این 
ادعا در حالی مطرح می شود که اعالم شده مصرف 
آب آشامیدنی در شــهر اصفهان در سال جاری با 
رشد دو برابری در مقایســه با مدت مشابه پارسال 

مواجه است.
آبفای اســتان همچنین پیش از ایــن بارها اعالم 
کرده که »جیره بندی آب« خط قرمز این شرکت 
است و آب قرار نیست جیره بندی شود؛ اما به نظر 
می رسد ساعات طوالنی قطع آب منازل اصفهانی ها 
در روزهای گذشته که با عنوان »افت فشار« توجیه 
می شــود، تفاوت چندانی با جیره بندی آب ندارد. 
افت فشار حتی در ساعات شب که معموال هوا کمی 
خنک تر اســت و اســتفاده از کولرهای آبی هم به 

تناسب، کمتر می شود، قابل مشاهده است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
اسفندماه سال گذشته نیز گفته بود که »هم اکنون 
میزان مصرف سرانه آب در اصفهان نسبت به سرانه 
مصرف در دیگر نقاط در کشور کمتر است؛ به طوری 
که می توان گفت اصفهان درکاهش مصرف سرانه در 
کشور پیشرو است.« این استان پیشرو در مصرف آب 
اما به فاصله سه ماه، در حال حاضر به عنوان یکی از 
چهار کالن شهری که با افزایش غیرقابل باور مصرف 
آب شرب مواجهند، معرفی شده است.تابستان سال 
گذشته به گفته امینی ۹.۶ درصد کاهش تولید آب 
داشتیم. امینی گفته بود که امکان جیره بندی آب 
وجود داشت؛ اما مردم ۹ درصد کاهش مصرف در 
بخش شرب اعمال کردند و همین موضوع، امکان 
جیره بندی را لغو کرد.تابســتان امســال شرایط 
سخت تر شده است. مسئوالن آبفای استان احتماال 
تمایل دارند تا همچنان از صرفه جویی اصفهانی ها 
و »حماســه« و »شــاهکار« حرف بزنند؛ اما گویا 
آمارهای واقعی حکایت از واقعیات تلخ دیگری دارد. 
واقعیت تلخ هم این اســت که »اصفهان رکورددار 

اسراف آب شرب است.«

 از آمارهای »آبفا« تا آمارهای جدید؛
اصفهانی های صرفه جویی که رکورددار »اسراف« شدند!

زینب ذاکر

  طرح تغییر ساعات کاری ادارات به منظور صرفه جویی در مصرف برق به سرنوشت 
سایر طرح های شکست خورده  برای کنترل مصرف نهاده های دولتی دچار شد؛

شاید وقتی دیگر!
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 چراغی که به خانه 
روا نیست!

  وقتی مشکالت زیست محیطی در اصفهان 
فانتزی می شود؛
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  ذوب آهن بی خیال پرونده شکایت
 از »شکاری« نمی شود؛

 حاشیه های دنباله دار
 یک انتقال!

7 هزار نفر در استان، مراحل 
ثبت نام خادم یاری را 

تکمیل کردند

مدیر نمایندگی آستان قدس رضوی استان 
اصفهان:

7

6

سوژه جذاب و شخصیت پردازی مناسب، جسارت در بیان امنیتی ترین سوژه های روز 
ایران، ورود به حریم ممنوعه و مهم تر از همه داشتن »قهرمان«؛ همه و همه دالیلی 
است که می تواند ما را وادار کند تا با هر سلیقه  و خط فکری سیاسی که داریم، شب ها 

حول و حوش ساعت 21 به تماشای »گاندو« بنشینیم...

عکس: ایمنا
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در حالی که پس از دو ماه خط و نشــان کشــیدن 
مقامات کشــورمان، اروپایی ها تقریبــا هیچ اقدام 
مشــخصی صورت ندادند و نهایت تالش شــان به 
برگزاری یک جلسه بدون دستاورد و تماس تلفنی 
مکرون، رییس جمهور فرانسه با حسن روحانی ختم 
شــد، ایران گام دوم در جهت خارج شدن از برجام 
را برداشت و سطح غنی ســازی را افزایش داد. روز 
گذشته نشســتی با حضور عراقچی، معاون وزارت 
امور خارجه، علی ربیعی سخنگوی دولت و کمالوند، 

سخنگوی سازمان انرژی اتمی برگزار شد. 
علی ربیعــی در این نشســت اعــالم کرد:»امروز 
از میــزان 3/67 غنی ســازی اورانیــوم عبــور  
 خواهیم کــرد و میــزان غلظت بر اســاس نیاز ما

 خواهد بود«. 
ســخنگوی دولت با گفتن این مطلب که »ما به هر 
قیمتی در برجام باقی نمی مانیم« خاطرنشان کرد: 
هر کاری هم می کنیم برای حفظ برجام است، ولی 
باقی ماندن ما در برجام به طرف مقابل بستگی دارد، 
هر تصمیمی گرفته می شــود وابسته به منافع ملی 
و مصالح کشــور است، ما در ســایه اجماع حرکت 
می کنیم. در این نشســت عباس عراقچی، معاون 
وزیر امور خارجه هم گفت: ما امــروز در موعد 60 
روز پایان گام اول تعهدات خود هستیم و از آنجایی 
که خواسته های ما در خصوص برجام، تحقق پیدا 
نکرده، امروز گام دوم را برمی داریم. همان طور که در 
مرحله اول اعالم کردیم که به میزان ذخایر پایبند 
نیستیم، در گام دوم نیز سطح غنی سازی را رعایت 
نمی کنیم، امروز در نامه آقای ظریف به »موگرینی« 

این موضوع اعالم می شود. 
عراقچی درباره بحث راکتــور اراک نیز افزود: بحث 
اراک بحــث جداگانه ای اســت، به ایــن دلیل که 
مدرن سازی اراک به تعویق افتاده و اگر کشورهای 
عضو برجام نتواننــد آن را بــه زمان بندی موجود 
برگردانند آن را به شــرایط قبلی برمــی گردانیم. 
جلسات و اتفاقات خوبی در خصوص اراک طی دو 

ماه گذشــته برگزار شده 
و به لحاظ فنی پیشــرفت 

خوبی داشته ایم. 
وضعیــت تــوان 
هسته ای ایران از امروز 

چگونه است؟
بر اساس اعالم سخنگوی 

سازمان انرژی اتمی، فعال رســیدن به غنای مورد 
نیــاز برای تامیــن ســوخت رآکتور تهــران )20 
درصد( در دستورکار نیســت؛ اما به منظور تامین 
 نیروگاهی، سطح غنی ســازی را از 3 درصد فراتر 

خواهیم برد. 
بر اساس آنچه در جلسه روز گذشته تشریح شد اگر 
در اورانیوم طبیعی، به وســیله غنی سازی غلظت 
اورانیوم 235 به 5 درصد افزایش داده شود می توان 
از این ماده به عنوان سوخت در رآکتورهای هسته ای 
آب سبک اســتفاده کرد. بنابراین، ایران با ورود به 
غنی ســازی 5 درصدی، در حال حاضــر می تواند 
ســوخت مورد نیاز نیروگاه بوشــهر را تامین کند. 
اســتفاده از اورانیوم برای تولید بــرق تنها بخش 

کوچکی از استفاده های این ماده است. 

با افزایش خلوص اورانیوم 
تا 20 درصد )کــه ایران 
قبل از حصول برجام به آن 
رسیده بود( می توان از این 
ماده در زمینه هایی علمی 
ماننــد پزشــکی، تولید 
رادیوداروها و ... استفاده 
کرد. اورانیوم با غنای 60 تــا 70 درصد می تواند به 
عنوان سوخت رآکتورهای هسته ای در پیشرانه های 
کشتی ها، زیردریایی ها و کشتی های نفتکش مورد 

استفاده قرار بگیرد.
رســانه های خارجی از ســاده انگاری تا

 اتهام زنی
خبر برداشته شدن گام دوم خروج از تعهدات ایران 
در رســانه های دنیا بازتاب های مختلفی داشــته 
اســت. برخی از رســانه ها این اقدامات را تهدیدی 
برای کشــاندن اروپا به زمین بازی ایران دانستند 
و بازگشت دوباره به قبل را بســیار راحت توصیف 

کردند. 
خبرگزاری آمریکایی آسوشــیتدپرس گزارش داد: 
ایران اعالم کرد که سطح غنی ســازی اورانیوم را 

افزایش خواهد داد که این اقدام تاکیدی بر تشدید 
تنش ها بین تهران و آمریکاســت. آسوشیتدپرس 
تاکید کرد: هر چند گام های ایران برای کارشناسان 
منع اشاعه هســته ای موجب نگرانی است؛ اما اگر 
اروپایی ها کاهش تحریم هــای مورد نظر ایران را به 
این کشور ارائه دهند، این گام های هسته ای ایران به 

آسانی قابل بازگشت است. 
رسانه »بی بی سی« اما انگشت اتهام خود را به سوی 
آمریکا نشانه گرفت و این کشور را مسئول مستقیم 
ایجــاد التهابات در خاورمیانه عنــوان کرد. فرانس 
 پرس نیز در گزارشــی با عنوان »ایران در مســیر

  افزایش ســطح غنی ســازی اورانیــوم«، توافق 
 هســته ای برجــام را»توافقی در معــرض خطر« 

توصیف کرد.
وقتی جهان هنوز اقدامات ایران را جدی 

نگرفته است
به نظر نمی رسد اروپا و سایر شرکای برجام، اقدامات 
و شدت عمل ایران را جدی گرفته باشند. در حالیکه 
کشورمان آهسته آهسته به سمت خروج از برجام 
می رود، کشــورهای اروپایی هر روز بیشــتر وقت 
کشــی می کنند و توان اقتصادی و تاکتیکی ایران 

را تحلیل می برند. 
برخــی از کارشناســان معتقدند به دلیــل از رده 
خارج شــدن بخش اعظمی از توان هسته ای ایران، 
مقامات کشورمان به راحتی نمی توانند در موضوع 
هســته ای قدرت نمایی کنند و این مسئله به نوعی 
 خیال اروپایی هــا را از عواقب عمل ایــران راحت 
کرده اســت. در این میــان برخی از کارشناســان 
بین المللی هشــدار داده اند که ایــران تا چند ماه 
آینده می توانــد از آژانس انرژی اتمــی خارج و به 
سرنوشت کره شــمالی دچار شــود؛ اتفاقی که در 
نهایت دستاوردی به جز تســلیم اروپا و آمریکا در 
 مقابل ایران و یا راه انداختن یــک جنگ پر هزینه
  با این کشــور چیزی در پی نخواهد داشت و البته
  در هــر دو صــورت ایــن اروپاســت کــه بایــد

 تــاوان ماجراجویی ترامــپ در موضــوع ایران ر ا 
بپردازد.

رد پای دخالت عربستان در 
انتخابات نخست وزیری انگلیس

رسانه های انگلیسی از کمک مالی یک فرد نزدیک 
به ولیعهد عربستان سعودی به ســتاد تبلیغاتی 
جرمی هانت، وزیر امور خارجه انگلیس خبر داد. 
پایگاه خبری »بیزنس اینسایدر« فاش کرد ستاد 
تبلیغاتی جرمی هانت، برای برعهده گرفتن ریاست 
حزب محافظه کار و نخست وزیری انگلیس، کمک 
مالی از یک فــرد نزدیک به محمد بن ســلمان، 
ولیعهد سعودی دریافت کرده است. حزب کارگر 
انگلیس از جرمی هانت خواســته بود این کمک 
مالی را به فرد نزدیک به ولیعهد سعودی بازگرداند.

شکایت همسر رییس سابق 
اینترپل از پلیس بین الملل

همسر رییس سابق ســازمان بین المللی پلیس 
جنایی )اینترپل( که در چین به اتهام فساد تحت 
پیگرد بوده است، با شکایت از این نهاد مدعی شد 
اینترپل از خانــواده اش حفاظت به عمل نیاورده 
و با ارعاب تالش داشــته او را ســاکت نگه دارد. 
گریس منگ، همســر منگ هونگوی که چینی 
است و سابقا رییس اینترپل بود در بیانیه ای گفت: 
اینترپل از حفاظت و کمک به خانواده من ناکام 
ماند و در اقدامات بین المللی اشتباه کشور چین 
همدستی داشــت. با وجود تهدید اینترپل برای 
حفظ سکوت، من اعالم می کنم که علیه اینترپل 
در دادگاه دائمی داوری در الهــه روند حقوقی 

آغاز کرده ام.

مجتهد:
  »محمد بن سلمان«

 دین ستیز است
افشــاگر اســرار خاندان آل ســعود، معروف به 
مجتهد با انتشــار یک پســت توئیتری نوشت: 
دو سوال مطرح اســت و آن اینکه آیا محمد بن 
سلمان، ولیعهد عربســتان به صورت تعمدی با 
دین دشمنی کرده و اخالق را ویران می کند و یا 
آنکه او فاسد است؛ اما نمی داند که اقداماتش به 
معنی جنگ علیه دین و عقیده است؟ وی افزود: 
پاسخ این سوال این است که بن سلمان به صورت 
تعمدی با دین دشــمنی می کند. مجتهد تاکید 
کرد: بن سلمان در مجالس خصوصی خود به این 
نکته اشاره کرده و شخصا اجرای برنامه هایی را در 

این راستا پیگیری می کند.

کشف مواد ساخت سالح 
هسته ای در ترکیه

پلیس ترکیه از کشف مواد مورد نیاز برای ساخت 
سالح هســته ای به ارزش 72 میلیون دالر خبر 
داد. پلیس ترکیه با بازداشت پنج نفر از خودروی 
آنها موادی را کشــف کرده که این مــواد برای 
ساخت تســلیحات هســته ای به کار می روند. 
مهم ترین ماده رادیواکتیو کشــف شــده در این 
خودرو »کالیفرنیوم« است. بر اساس اعالم پلیس 
ترکیه، ارزش مواد کشف شده بالغ بر 72 میلیون 
دالر است و پلیس این مواد را به آژانس هسته ای 
ترکیه منتقل کرده تا تحقیقات بیشتری در این 

رابطه انجام شود.

آمریکا، خواستار حضور نظامی 
آلمان در سوریه شد

 »جیمز جفری« فرســتاده ویــژه دولت آمریکا 
در امور ســوریه در گفت وگو بــا روزنامه »ولت 
ام زونتاگ« بااشــاره به حضور نظامی آمریکا در 
ســوریه گفت: از آلمان می خواهیم تا شماری از 
نیروهای نظامی خود را به شمال سوریه اعزام کند. 
وی در ادامه افزود: در صورتی که آلمان نیروهای 
 نظامی خود را به ســوریه اعزام کنــد، می توان 
آنها را جایگزین تعــدادی از نظامیان آمریکایی 

کرد.

برجام ؛ زیر گام ایران

طرح ایران برای اخذ 
عوارض در تنگه هرمز

عضو هیئت رییسه مجلس، جزییات طرح ایران 
برای اخذ عوارض از کشــتی های عبوری تنگه 
هرمز را تشریح کرد. قاضی زاده هاشمی به تازگی 
در نشســتی خبری، با اشــاره به جزییات 10 
طرح فراکسیون »اقدام متقابل« برای مقابله با 
آمریکا، مشخصا از طرحی سخن گفت که طبق 
آن، جمهوری اســالمی در ازای تامین امنیت 
آبراهه های خلیج فارس ازجمله تنگه هرمز، از 
کشــتی های عبوری از منطقه عوارض دریافت 
کند. قاضی زاده هاشمی دراین باره تصریح کرد: 
اگر ایران تامین کننده حقیقی منطقه و آب های 
بین المللی است، براساس رفتار عرف بین الملل و 
آمریکا، مجلس هم معتقد است هزینه آن را باید 
مراکز تجاری و تمام شناورهای منطقه در قالب 

عوارض بپردازند.

سخنگوی وزارت کشور:
لیستی رای دادن در انتخابات 
جنبه قانونی پیدا نکرده است

 سخنگوی وزارت کشور با اشاره به ورود احزاب 
سیاســی به انتخابات مجلس شورای اسالمی، 
اظهار کرد: بحث قانون انتخابات در حال حاضر بر 
اساس آخرین اصالحیه انجام شده در تاریخ سوم 
خرداد سال ۹5 مطرح اســت و مباحث مطرح 
شده درباره رای دادن به فهرست ها و لیست ها 
مربوط به اصالحیه اخیر اســت و هنوز جنبه 
قانونی پیدا نکرده اســت. سید سلمان سامانی 
با بیان اینکه موضوع رای دادن به فهرست ها و 
احزاب در اصالحیه اخیر قانون انتخابات مجلس 
مطرح شده است، افزود: این فرآیند هنوز تبدیل 
به قانون نشده و شورای نگهبانی ایراداتی نسبت 
به این موضوع دارد و مجلس شورای اسالمی نیز 
در حال بررسی این موضوع است.وی خاطر نشان 
کرد: در حال حاضر وزارت کشــور برنامه های 
اجرایی خود را برای برگــزاری انتخابات ۹۸ بر 
اســاس آخرین اصالحیه الزم االجرای قانون 
انتخابات برنامه ریزی کرده و تمهیدات اجرایی 

آن نیز پیش بینی شده است.

رییس کمیته حمل و نقل 
و توسعه دریامحور مجمع 

تشخیص منصوب شد
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام، حسن 
بیک محمدلو را به ریاست کمیته حمل و نقل و 
توسعه دریامحور منصوب کرد. محسن رضایی، 
طی حکمی و به پیشنهاد مصطفی میرسلیم، 
رییس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه، 
رییس کمیته حمل و نقل و توسعه دریامحور 
دبیرخانه مجمع تشــخیص مصلحت نظام را 

منصوب کرد. 

 دانشگاه شهید بهشتی 
مجددا تحریم شد

رییس دانشگاه شهید بهشتی از تحریم مجدد 
این دانشگاه در قالب اسناد برجامی خبر داد و 
گفت: اتحادیه اروپا مجددا تا هشت سال آینده 
دو دانشگاه شهید بهشتی و صنعتی شریف را 
در لیســت تحریم های برجامی قرار داد و در 
همین راستا مقاومت و حساسیت زیادی در 
انتشار مقاالت علمی غیر از موضوعات فیزیک 
و هســته ای در مجامــع بین المللی صورت 
می گیرد. حسن صدوق اظهار کرد: دانشگاه 
شهید بهشتی و دانشــگاه صنعتی شریف در 
لیست تحریم های بین المللی قرار داشتند که 
اخیرا نیز در چارچوب اسناد برجامی تحریم 
شد. البته ما با کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
مکاتباتی را انجام دادیم که نباید تحت تحریم 
باشیم؛ اما هنوز این مکاتبات نتیجه نداده و 

همچنان تحت تحریم قرار داریم.

سردار جاللی
رییس سازمان پدافند غیرعامل:

رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس درخصوص 
تقابل ایــران با بدعهــدی طرف هــای اروپایی 
در برجام گفــت: ما حتــی به باالتــر از کاهش 
تعهدات خود یعنی خــروج از برجام و NPT نیز 
فکر می کنیم. مجتبی ذوالنــوری در مورد رویه 
راهبردی جمهوری اســالمی طی 2-3 ماه اخیر 
گفت: باید ببینیــم که چرا وارد ایــن فاز جدید 
شده ایم و چرا به دنبال تدریجی کاهش تعهدات 
برجامی خود هســتیم. وی ادامه داد:از ابتدا هم 
مشــخص بود که آمریکا و اروپا نقش پلیس بد و 
پلیس خوب را بازی می کنند. حتما شــنیده اید 
که رییس بانک مرکزی اخیــرا گفت که اجرای 
اینســتکس کمی فرصت نیاز دارد. حال ســوال 
این جاست که آیا بعد از یک سال و نیم، هنوز زمان 
اجرای آن فرا نرسیده است؟ اروپا از ابتدا نیز اراده 
نداشــت چرا که اگر اراده داشت، این کار را ظرف 

یک ماه، دو ماه و شش ماه اجرایی می کرد.

 به خروج از NPT هم 
فکر می کنیم

رییس کمیسیون امنیت ملی:

کافه سیاست

عکس  روز 

»بشار اسد« در میان مسیحیان 
سریانی و کاتولیک

 در کلیســای توما واقــع در منطقــه صیدنایا 
)اســتان ریف دمشق( جلســات گفت وگوی 
آزادی تحت عنوان »امیدم به توست« برگزار 
می شود که رییس جمهور سوریه روز جمعه در 

آن حضور پیدا کرد.

دانشگاه شهید بهشتی  مجددا تحریم شد

پیشنهاد سردبیر:

رییس سازمان پدافند غیرعامل گفت: آمریکا 
پس از ســرنگونی پهپاد متجاوزش از طریق 
واســطه های دیپلماتیک به مــا اعالم کرد 
می خواهد برای حفــظ آبروی خود عملیاتی 
محدود انجام دهد؛ اما پاسخ ایران این بود که 
هر عملیاتی را شــروع جنگ تلقی می کنیم. 
سردار جاللی ادامه داد:آمریکایی ها در تقابل با 
انقالب اسالمی پس از ترامپ، رویکرد جدیدی 
را اتخاذ کردند، نگاه آنها این است که با لفاظی 
و حرف های بدون عمل اروپایــی ها ما را در 
برجام نگه دارند. اســتراتژی آمریکایی ها در 
ســال ۹7 اســتفاده ازفضای مجازی بود که 
متاسفانه در کشور ما با غفلت مسئوالن رشد 
پیدا کرده است. وی افزود: در سال ۹7 اثبات 
شد که همه تدابیر دشــمن با وحدت کلمه 
و پشت ســر رهبری حرکت کردن، شکست 

خواهد خورد.

 استراتژی آمریکایی ها 
استفاده از فضای مجازی بود

حمیدرضا آصفی
سخنگوی اسبق وزارت امورخارجه:

معاون اقتصادی وزیر امور خارجه در پاسخ به این 
سوال که مطالبات ایران در پایان 60 روز از طرف 
های اروپایی چه خواهد بود؟ اظهار کرد:مسائل 
مربوط به برجام بــا اداره کل برجــام و معاونت 
سیاسی وزارت خارجه اســت و معاونت سیاسی 
با این بخش ها همکاری می کند. همکاران ما در 
جلســات توجیهی آنها  حضور یافته و از آخرین 
تحوالت با خبر می شــوند. انصاری افزود:آنطور 
که مطلع هستیم، اولین تراکنش مالی اینستکس 
هفته گذشته انجام شــده است. اینکه این کانال 
مالی و خط اعتباری در نظر گرفته شده از سوی 
اروپا برای تهــران کافی بــوده و جوابگوی نیاز 
تهران خواهد بود یا نه به حوزه کاری عراقچی و 
مشورت هایی که با مقامات مختلف کشور دارند، 
برمی گردد و در واقع پاسخ ملی و حاکمیتی برای 
آن تعیین می شــود.منتظر نشست وزرای1 +۴ 

هستیم که نشست بسیار مهمی خواهد بود.

 منتظر نشست وزرای
۱ +۴ هستیم

معاون وزیر امور خارجه:

سخنگوی اسبق وزارت امورخارجه کشورمان 
گفــت: اروپایی ها با هــدف خریــد زمان، 
اینستکس را مطرح کردند. حمیدرضا آصفی 
خاطرنشــان کرد: اروپا با طــرح این موضوع 
می خواهد تنها جلوی اقدامات احتمالی تهران 
را گرفته و به اصطالح زمــان بخرند، آنها به 
دنبال مدیریت ایران هســتند. ســخنگوی 
اســبق وزارت امور خارجه گفــت: تراکنش 
مالی باید شفاف سازی شــود، ما نبایدمردم 
را در ابهام بگذاریم. بایــد دید تراکنش مالی 
چقدر بوده اســت، هر چند که مقــدار این 
تراکنش به حدی کم اســت که اروپایی ها از 
بیان مقدار آن خجالت می کشــند. وی ادامه 
داد: اروپایی ها گام ها را آرام بر می دارند تا وقت 
را بکشــند و بالتکلیفی ایجاد کنند. به نظرم 
آنها دیگر جلوتر نمی آیند و همین اینستکس 

را گسترده تر می کنند.

 اروپایی ها دیگر جلوتر 
نمی آیند

پیشخوان

بین الملل

  ایران به صورت رسمی سطح غنی سازی را افزایش داد؛ 
اتاق های VIP  در اوین

چرخش در مسیر تجارت 
خارجی

مجازات دروغگو

مبنای اطالح طلبی شرکت 
 در انتخابــات اســت؛ اما نه

 به هر قیمتی

 برخی از رسانه ها این اقدامات را 
تهدیدی برای کشاندن اروپا به زمین 
بازی ایران دانستند و بازگشت دوباره 
به قبل را بسیار راحت توصیف کردند

اولین واکنش وزیر کار  به ماجرای دامادش
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اولین واکنش خود درباره »هادی رضوی« گفت: اگر دامادم خطایی 
کرده باید با او برخورد شود. اگر کسانی فکر می کنند که حتی بچه من را در جلوی چشمم ذبح کنند، من 
باج می دهم، بدانند که من به کسی باج نخواهم داد. محمد شــریعتمداری گفت: دچار بحران اجتماعی 
هستیم و عده ای حیات خود را در تخریب دیگران جست وجو می کنند البته نمی خواهم همه را به توهم 

توطئه متهم کنم.
 وی ادامه داد: بنده ۴ فرزنــد دارم که هیچ کدام قــراردادی با هیچ کجای دولت ندارنــد، داماد من هم 
همین طور، در این مدت که من مسئول بوده ام دامادم هیچ وقت نه برای ارتباطی از من درخواست کرده 
و نه من برای او کاری انجام داده ام.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: نباید حیثیت من مورد تعرض 

قرار بگیرد. من به کسی باج نخواهم داد.

توضیح کواکبیان درباره خبر حضورش در جشن تولد ملکه انگلیس
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی و رییس گروه دوستی ایران و انگلیس در برنامه »جهان آرا« با بیان 
اینکه در مجلس، ما 2۸ گروه دوستی پارلمانی داریم گفت: پارلمان های دنیا می توانند با هم ارتباط داشته باشند 
ولو اینکه دولت های آن با هم ارتباط نداشته باشند. مصطفی کواکبیان افزود: برخی تصور می کنند وقتی می گوییم 
گروه دوستی یعنی کامال پسر خاله باشند، حتی عده ای گفتند در سالگرد تولد ملکه انگلیس گروه دوستی انگلیس 
هم بوده اما بنده در مراسم والده خود بودم، منظور این اســت از لحاظ پارلمانی رابطه خوبی داشته باشیم. عضو 
کمیسیون امنیت ملی تصریح کرد: توقیف نفتکش ایرانی عمال نشان داد نمی خواهند هیچ گونه رابطه مسالمت 
آمیزی وجود داشته باشد، این در بحث برجام و رابطه ایران که می خواهند باشند منافات دارد و نشان می دهد از 
آمریکا تبعیت دارند که باید پاسخ مناسبی هم دریافت کنند. وی اظهار داشت: لزوماً این نیست که نفتکش آنها را 

هدف قرار دهیم؛ اما نوعی توقیف و رفتار متقابل از سوی وزارت خارجه می توان صورت داد.

چهره ها

علیرضا کریمیان
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تولید عسل  در اصفهان از رونق افتاد
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

بازار

توپ بسکتبال

مدیرکل راه آهن استان خبر داد:
 رشد 57 درصدی درآمد

 راه آهن اصفهان
مدیرکل راه آهن اســتان اصفهــان اظهار کرد: 
درآمد ریالی حاصل از حمل بار طی ســه ماهه 
اول ســال 98 نسبت به مدت مشــابه سال قبل 
57 درصد رشد داشته است. ســید رضا سادات 
حسینی اظهار کرد: درآمد ریالی حاصل از حمل 
بار در سه ماهه اول سال 98 نسبت به مدت مشابه 
سال قبل 57 درصد رشد داشــته است، میزان 
مبادالت از لحاظ وزنی با 7 درصد رشــد به بیش 
از یک میلیون و 50 هزار تن رسیده و از نگاه تن 
کیلومتر نیز 10 درصد افزایش پیدا کرده است. 
وی خاطرنشــان کرد: میزان تاخیر در سفرهای 
ریلی استان اصفهان قابل توجه نیست و به دقیقه 
نمی رســد ولی با افزایش ایمنی و برقراری نکات 
ترافیکی سیر قطارها روان شــده و همان تاخیر 
حداقلی نیز در استان اصفهان 90 درصد کاهش 

داشته است.

رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان:
 صادرات و کمبود

 عامل گرانی سیب زمینی است
رییس اتحادیه میادین میــوه و تره بار اصفهان، 
دلیل افزایش نرخ صیفی جات همچون ســیب 
زمینی در بــازار را صادرات اعــام کرد و گفت: 
دلیل گرانی ســیب گاب، نوبرانــه بودن آن در 
بازار اســت که با افزایش عرضه این محصول به 
بازار به مــرور قیمت آن کاهــش می یابد. ناصر 
اطرج در خصــوص گرانی برخــی صیفی جات 
به خصوص ســیب زمینی، اظهار کــرد: با توجه 
به بی آبی و قیمت پایین آن در ســال گذشــته، 
بسیاری از کشــاورزان کشت سیب زمینی انجام 
ندادند و تولید سیب زمینی نسبت به سال گذشته 
کمتر شد، از ســوی دیگر با انجام صادرات، نرخ 
این محصول رو به افزایش رفت. وی در پاسخ به 
این سوال که چرا صادرات سیب زمینی متوقف 
نمی شود، اظهار کرد: انجام صادرات یا توقف آن 
به سیاست دولت برمی گردد و وزارت صنعت در 
این باره باید تصمیم گیری کند. رییس اتحادیه 
میادین میــوه و تره بار اصفهان افــزود: البته به 
وزارتخانه و متولیان امــر چندین بار نامه نگاری 
کرده ایم که جلوی صادرات سیب زمینی گرفته 
شود، همچنین اقامی که در بازار کمبود داریم 
را گزارش داده ایم؛ اما سیاست دولت بر صادرات 

برخی محصوالت کشاورزی است.

واحد 320 مگاواتی نیروگاه 
اصفهان وارد مدار تولید شد

با وارد شدن واحد اول 320 مگاواتی بخار نیروگاه 
اصفهان به مدار، تولید برق این نیروگاه با حداکثر 
توان از سر گرفته شــد. با فعالیت واحدهای اول 
و دوم 320 مگاواتی نیــروگاه اصفهان، هم اکنون 
تمامی واحدهای مولد بــرق حرارتی این نیروگاه 
در مدار تولید قرار گرفته و در ساعات اوج مصرف 
برق، از حداکثر توان این نیروگاه برای پاسخگویی 
به نیاز بار شــبکه سراسری برق کشــور استفاده 
می شود. گفتنی اســت؛ نیروگاه حرارتی اصفهان 
دارای پنج واحد بخاری مولد برق با ظرفیت های 
 متنوع و مجموع توان نامــی تولید 835 مگاوات

 است.

 تولید عسل
 در اصفهان از رونق افتاد

تولید عسل هر کندو در استان اصفهان 67 درصد 
کاهش داشته است. کارشــناس مسئول زنبور 
عسل سازمان جهاد کشــاورزی استان اصفهان 
گفت: عواملی مانند خشکسالی، افزایش قیمت ها، 
داروهای تقلبی و بی اثر و نبود نقدینگی ســبب 
شده تا میزان تولید عســل دراستان حدود هزار 
و 700 تن کاهش یابــد. محمدمهدی طبائیان 
افزود: چهار هزار زنبوردار با 800 هزارکلنی زنبور 
در استان اصفهان فعالند و این استان جایگاه سوم 
کشور را در تعداد کلنی دارد. وی گفت: سال های 
قبل از هرکندو 15 کیلو گرم عسل تولید می شد؛ 
ولی اکنون، این میزان بــه تولید پنج کیلوگرم از 
هر کندو کاهش پیدا کرده اســت. محمد صادق 
شــانه ای، مدیرعامل زنبورداران خوانســار هم 
گفت: این شهرســتان قطب تولید عسل به ویژه 
عسل طبیعی استان اســت که براثر بروز عواملی 
چون بیمه نشدن زنبوردار، افزایش هزینه انتقال 
و جابه جایی کندو و خشکســالی، میزان تولید 
ساالنه از 900 هزارکیلو به 300 هزارکیلو کاهش 

یافته است.
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مصرف زیاد برق، چالشی اســت که هر سال با گرم 
شدن هوا آغاز می شــود؛ هر چند بار اصلی تبلیغات 
برای صرفه جویی  روی خانه های مسکونی و کسبه 
اســت؛ اما روی دیگر مصرف زیاد برق در کشورمان 
ادارات و نهادهای دولتی هستند که نه تنها مراعاتی 
در اســتفاده از برق ندارند بلکه در بسیاری از موارد 
اسراف و مصرف بیش از حد در این نهادها به چشم 
می آیــد. در حالی کــه وزارت نیرو و ســازمان برق 
منطقــه ای به صورت مرتب نســبت بــه چگونگی 
مصرف و اســتفاده از کولرها به مصــرف کنندگان 
خانگی توصیه ها و هشدارهایی را ارائه می دهند؛ اما 
در ادارات تقریبا هیچ راهکار موثر و ضابطه ای برای 
کنترل مصرف برق وجود ندارد. طی سال های اخیر 
با گرم شدن هوا در تابستان  بار مصرف از شب به روز 
منتقل شده است. برآوردها نشان می دهد بین 2500 
تا 3000 مگاوات از بار سرمایشــی مربوط به بخش 
عمومی و ادارات دولتی است. سال گذشته اعام شد 
اوج مصرف برق در کشور 5۴.000 مگاوات است که 
20.000 مگاوات )37 درصد( آن را وسایل سرمایشی 
مصرف می کنند. طبــق آمار وزارت نیــرو بیش از 
۴.500 مگاوات )23 درصد( از این 20.000 مگاوات 
را وسایل سرمایشی نصب شده در سازمان های دولتی 
مصرف می کنند. در واقع حدود 9 درصد از کل مصرف 
برق مربوط به این حوزه است که مقدار باالیی است. 
این مقدار عجیب و غریب مصرف برق موجب شده تا 
طی سال های اخیر طرح هایی اجرایی شود که البته 

اغلب با شکست مواجه شده است.
ساعات کار ادارات به روال معمول بازگشت

یکی از ابتدایی ترین طرح ها بــرای صرفه جویی در 
مصرف برق، تغییر ساعات کاری ادارات بود. وزارت 
نیرو امسال هم به روال چند سال اخیر با گرم شدن 
هوا از وزارت کشور خواست تا در 29 استان ساعات 
شــروع به کار ادارات را تغییر دهد. این درخواست 
اگر چه ابتدا با مخالفت اســتانداری تهران روبه رو 

شــد؛ اما برای استان های 
دیگر این طــرح مصوب و 
صورت گرفت. بررســی ها 
نشــان می دهد تقریبا در 
هیچ اســتانی این مصوبه 
به صورت عملــی اجرایی 
نشد و حاال شــخص وزیر 
دســتور داده تا ســاعات 

اداری به روال قبل بازگردد. بر این اســاس برنامه ای 
که  ادارات و دســتگاه های اجرایی استان اصفهان و 
برخی استان های دیگر کشور باید اجرایی می کردند، 

عما منتفی شد.
جایگزینی انرژی های تجدید پذیر

از سال 1396 دستگاه های دولتی موظف شدند 20 
درصد از بــرق مصرفی خــود را از طریق انرژی های 
تجدیدپذیر تامین کنند و در همان ســال و ســال 
1397 نیز مصرف برق خود را نسبت به سال 1395، 
10 درصد کاهش دهند. همچنین ســال گذشــته 
بر اساس اباغیه وزارت کشور، اســتانداران سراسر 
کشور به خصوص استاندار تهران مکلف به کاهش 20 

درصدی در مصرف آب و 
10 درصــدی در مصرف 
برق، نسبت به مدت مشابه 
سال 1396 شدند؛ صراحتا 
نیز اعام شد که در صورت 
نیاز به اختیارات بیشــتر 
کلیه اختیارات الزم جهت 
اجرایی کــردن این امر به 
استانداران محول می شود و مقرر شد در صورت عدم 
رعایت صرفه جویی در دستگاه ها، استانداران نسبت 
به قطع آب و برق آنها اقدام کنند. این دستورات هم 
البته به سرنوشت ســایر راهکارهای مقطعی و غیر 
اصولی تبدیل شد و اعتراضات وزیر کشور نسبت به 
مصرف انرژی در ادارات نشان داد که نه تنها مصرف 

نهادها کاهش نداشته بلکه افزایش هم داشته است.
تعطیلی ادارات به دلیل گرمای هوا

این راهکار البته چند باری تنهــا در دولت محمود 
احمدی نژاد در اســتان های جنوبی کشور اجرایی 
شــد؛ طرحی که بر اســاس آن زمانی که هوا از ۴5 
درجه گرم تر  شود، ادارات تعطیل خواهد شد تا مانع 

از قطع برق برای واحدهای مسکونی شود. اگر چه در 
آن زمان گفته شــد این مصوبه ای است که در قانون 
وجود دارد؛ اما طی سال های اخیر هیچگاه این دستور 
دوباره صادر نشد، حتی در روزهایی که هوا از مرز ۴5 

درجه گذشت.
حضور رابطان انرژی در ادارات

چندی پیش در اصفهان همایشی در راستای افزایش 
دانش مصرف برق در ادارات برگزار شــد و 80 رابط 
در این همایش برای نظارت بیشــتر بر مصرف برق 
آموزش دیدند.  قرار است این روش طی سال جاری 
در ادارات اجرایی شود، پلیس انرژی قرار است اصول 
بهینه ســازی مصرف انرژی و ممیزی انــرژی را در 
ساختمان های اداری به این افراد آموزش داده تا آن 
را در سازمان های خودشان پیاده سازی کنند. طی 
ســال های اخیر در بحث آموزش اقدامات بسیاری 
صورت گرفته؛ اما باید دید با توجه به آمار مصرف برق 
در سال های اخیر آیا این آموزش ها تاثیری در کاهش 
مصرف برق و صرفه جویی در این حوزه داشته است 
و یا مانند بســیاری دیگراز حوزه ها شاهد برگزاری 

همایش های بدون بازده هستیم.
برق ادارات قطع می شود

پس از ســال ها مدارا و تذکر، امسال رحمانی فضلی 
به صراحت اعام کرد برق اداراتی که مصرف شــان 
زیاد باشد قطع خواهد شد. وزیر کشور اعام کرد به 
استاندار تهران دستور داده شد تا با همکاری وزارت 
نیرو، روند نظارتی ویژه ای را بــرای تضمین تحقق 
صرفه جویی در ادارات مختلف به نحوی که حداقل 
10 درصد کاهش مصرف را در پی داشــته باشــد، 
سامان دهد و وزارت نیرو موظف به گزارش هفتگی 
چگونگی مصرف برق و اجرای مصوبه خواهد بود. این 
راهکار جدید البته اگر با قاطعیت اجرایی شــود  می 
تواند بخشی از اســراف نیروی برق در ادارات را مهار 
کند؛ اما باید دید این اظهارات در عمل چقدر اجرایی 
خواهد شــد و اینکه آیا در اســتان های دیگر مانند 
اصفهان هم استانداران ملزم به نظارت روی مصرف ها 

هستند یا نه؟

شاید وقتی دیگر!

   طرح تغییر ساعات کاری ادارات به منظور صرفه جویی در مصرف برق به سرنوشت سایر طرح های شکست خورده
 برای کنترل مصرف نهاده های دولتی دچار شد؛

محل برپایی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرســتان از 18 تا 21 تیرماه میزبان دو نمایشگاه 
تخصصی »صنعت آموزش« و »چاپ و بسته بندی« خواهد بود. هفتمین نمایشگاه تخصصی صنعت آموزش در 2300 
مترمربع فضای نمایشگاهی و با حضور 38 موسسه آموزشی از استان اصفهان برگزار می شود. در این نمایشگاه، مدارس 
غیرانتفاعی، مهدکودک ها، مدارس و مجتمع های آموزشی، موسسات آموزشی کنکور و کمک آموزشی، ناشران کتب 
کمک آموزشی، موسسات آموزش عالی شامل دانشگاه های آزاد، دانشگاه های غیرانتفاعی، دانشگاه های علمی کاربردی 
و دانشگاه های دولتی، آموزشگاه های خصوصی زبان، حضور خواهند داشت. در کنار این نمایشگاه، یازدهمین نمایشگاه 

تخصصی صنعت چاپ، بسته بندی و ماشین آالت وابسته در 1۴00 مترمربع فضای نمایشگاهی برگزار می شود.

برپایی دو نمایشگاه 
صنعت آموزش ، چاپ 
و بسته بندی در اصفهان

خبر

 امسال رحمانی فضلی به 
صراحت اعالم کرد برق 

اداراتی که مصرف شان زیاد 
باشد قطع خواهد شد

مدیر کل اداره تعزیرات حکومتی استان اصفهان:
تا زمانی که اقالم دونرخی باشند، تخلفات پابرجاست

مدیر کل اداره تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان با اعام آمار پرونده های مبارزه با قاچاق، احتکار، کم 
فروشی و دیگر تخلفات تعزیراتی سه ماه نخست ســال جاری این اداره، اظهار کرد: طی سه ماه گذشته 
تعداد پرونده های مربوط به قاچاق کاال و خدمات، 31 درصــد و پرونده های مربوط به بخش قاچاق کاال 
و ارز 10درصد افزایش داشته است، درحالی که پرونده های بخش قاچاق کاالهای بهداشتی، پزشکی و 
درمانی 25 درصد کاهش داشته است.غامرضا صالحی ادامه داد:تا زمانی که برخی اقام دو نرخی هستند 
تخلفات پابرجا خواهد بود و اداره کل تعزیرات با همکاری تنها 60 بازرس موظف است بر 200 هزار واحد 
صنفی موجود در شهر نظارت کند و این کمبود نیرو می طلبد تا نظارت ها از شکل سنتی خارج شوند، تا 

کیفیت و سرعت رسیدگی ها افزایش یابد.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس خبر داد:
کلنگ زنی شهرک نساجی اصفهان با حضور رییس جمهور

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس با بیان اینکه بزرگ ترین معضل اقتصاد کشور افزایش روزانه نقدینگی 
است، اظهار کرد: پیشنهاد داده ایم شهرک نساجی اصفهان در سفر رییس جمهور به اصفهان که به زودی انجام 
می شود، کلنگ زنی شود. حســینعلی حاجی دلیگانی با بیان اینکه از مسیر صنعت نساجی می توان اقتصاد 
مقاومتی را آغاز کرد، گفت: این صنعت از گذشــته در اصفهان فعال بوده و در خودکفایی و خوداتکایی حرف 
اول را می زند. وی به وجود برخی واحدها و کارگاه های کوچک در صنعت نساجی استان اشاره کرد و گفت: از 
مدتی پیش جرقه احداث شهرک نساجی در اصفهان زده شد و قرار است به عنوان شهرک تخصصی پوشاک 
 در محلی که دسترسی به آن راحت است، کلنگ زنی و احداث شده و زنجیره پوشاک و نساجی با فناوری روز

 تکمیل شود.

 تکـنیک و دستورهایی کـه به 
شـمـا کمک مـــی کند تا کار و 
بارتان رونق بگیرد. همه ما تعریفی 
از موفقیت داریم و می توانیم به 
نوعی موفق باشیم. پول و قدرت 
اینها تنها نشانه هایی از موفقیت 
هستند ولی قدم اصلی در تبدیل 
شدن به انســان های موفق این 
است که اول آن را برای خودمان 

تعریف کنیم.

فکر اقتصادی

شن مالی
معرفی اپلیکی

 

تمکین مالیاتی)2(
از نظر پژوهشگران، ناکارآمد بودن مکانیزم 
تشویق و تنبیه مالیاتی، شــفاف و منصفانه 
نبودن نظام جریمه، ضعــف در برنامه های 
آموزشی مؤدیان مالیاتی، از اهم موانع تمکین 
مالیاتی دانســته شده اســت. ممکن است 
مؤدیان مالیاتی،آگاهی کاملی از نحوه مصارف 
مالیات های پرداختی خود نداشته باشند و بر 
همین اســاس نیز تمکین نکنند، از این رو 
آگاهی از مصارف مالیات ها می تواند اعتماد 
عمومی ومیزان تمکین آنان را افزایش دهد. 
مؤدیان که قائل به وجود رابطه مستقیم بین 
پرداخت مالیات و دریافــت کاال و خدمات 
عمومی باشــند،» اخاق مالیاتی و تمکین 
« از خود نشــان می دهند. مســئله انتفاع و 
عدم انتفــاع از هزینه هــای عمومی، یکی 
دیگر از عوامل تاثیر گــذار بر روحیه مالیاتی 
و تمکین مالیاتی اســت. مؤدیان نسبت به 
نحوه اســتفاده دولت از درآمدهای مالیاتی 
حساســیت دارند. تمکین مالیاتی فرد متاثر 
از میزان منفعتی است که در مقایسه با بهای 
پرداختی وی، به شکل کاال و خدمات عمومی 
نصیبش می شود. دانش و آگاهی، آموزش ، 
اعمال جرائم مالیاتی، ارتقای سطح فرهنگ 
مالیاتی، شــفاف بودن مصــرف درآمدهای 
مالیاتی توسط دولت و نحوه مصرف مالیات از 

عوامل موثردر ارتقای تمکین مؤدیان است.
مالیــات برآالینده های زیســت 

محیطی
اهمیــت و نقــش مالیات دردســتیابی به 
رشد مســتمر و پایداری اقتصاد، اشتغال، 
کاهش تورم، ثبات ســطح عمومی قیمت 
ها و همچنین به عنوان مهــم ترین منابع 
درآمدی دولت در حــال حاضر پس از نفت 
برای همه آگاهان و مســئوالن اقتصادی و 

سیاسی کشور آشکار و مهم است.

مرضیه محب رسول

به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان 
اصفهــان، مراســم تودیع و معارفه سرپرســت 
امور قراردادهای شــرکت گاز اســتان اصفهان 
بــا حضــور مدیرعامــل، معاونیــن، جمعی از 
 رؤسای ســایر واحدها و کارکنان امور قراردادها 

برگزار شد. 
در این مراسم مهندس علوی، مدیرعامل شرکت 
ضمن تاکید بر جایگاه امور قراردادها در شرکت 
گفت: این امور یکی از بخش های کلیدی شرکت 
محسوب می شود که به همه بخش های درونی 

و بیرونی شرکت  مرتبط است.
وی ادامه داد: برگزاری انواع مناقصات و مزایده ها، 
تعیین برآورد ریالی پیمان هــا، تهیه، تدوین و 
تنظیم و بررسی اســناد مناقصات و مزایده ها و 
انعقاد انواع قراردادها، تهیه بانک اطاعات مربوط 
به تامین کنندگان، ارزیابی کیفی مناقصه گران 
 و... از وظایــف مهــم شــرکت اســت کــه در

 امور قراردادهــا انجام می گیــرد و اختال در 
هریک از این وظایــف، متوجه کل مجموعه می 

شود.
مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان، ضمن 
تقدیر و تشــکر از زحمات صادقانــه و خالصانه  
حمید رضا طباطبایی، سرپرســت ســابق امور 

قراردادهای شــرکت افزود: وی، عاوه برتعهد، 
مزین به حســن خلق و مشــهور بــه صداقت 
و امانتداری اســت و اذعان دارم کــه تجربیات 
ارزنده و موثری در خصــوص فعالیت های امور 

 قراردادها دارد که می بایســت  بــه کار گرفته 
شود.

وی تاکید کرد:  با توجه به حساسیت مسئولیت 
امور قراردادها، بــه کارگیری نیروهای مجرب و 
همچنین ایجاد همبســتگی گروهی به همراه 
نظم و انضباط ، تقسیم مطلوب و مناسب کارها، 
مکانیزه کردن سیســتم به خصــوص در بخش 
برآورد ، به روزکردن مدارک پیمان ها و معرفی به 
موقع پیمانکاران ، توسعه فرهنگ پیمانی و توجه 
به مسائل پیمانکاران در بخش جاری و سرمایه ای 
از مســیر انتخاب تا انتهای عملیــات مربوطه از 
حداقل اهم مواردی است که در مسئولیت جدید 

باید مورد توجه قرار گیرد .
مهنــدس علــوی، محمد علــی کرامتــی را 
باحفظ ســمت قبلی خود به عنوان سرپرســت 
امورقراردادهــای شــرکت منصــوب  ومعرفی 
کرده و کرامتی نیز حمید رضــا طباطبایی را به 
 عنوان مشاور در امور پیمانی و مناقصات تعیین 

کرد.

تودیع و معارفه رییس امور قراردادهای شرکت گاز استان اصفهان
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فرهنگ

سرپرست اجرایی تئاتر خانه:

ارگان ها 
باید از تئاتر حمایت کنند

»شبی که ماه کامل شد« پیشتاز جدول فروش

پیشنهاد سردبیر:

سوژه جذاب و شخصیت پردازی مناسب، جسارت در بیان امنیتی ترین 
ســوژه های روز ایران، ورود به حریم ممنوعه و مهم تر از همه داشتن 
»قهرمان«؛ همه و همه دالیلی است که می تواند ما را وادار کند تا با هر 
سلیقه و خط فکری سیاسی که داریم، شب ها حول و حوش ساعت 21 

به تماشای »گاندو« بنشینیم.
 پــس از بالیی که مدیریت شــبکه ســوم ســیما بر ســر »نــود« و 
»حاال خورشــید« آورد و نتیجــه آن خداحافظــی مجریان محبوبی 
همچون »عادل« و »رشــیدپور« با آنتن زنده این شبکه بود، از رسانه 
ملی ناامید شده بودیم؛ )ناامیدتر از همیشه(. ولی راستش اتفاق خوب 
»برادرجان« در ماه رمضــان و حاال هم »گاندو« باعث شــد تا قهری 
همیشگی و 24 ساعته با رسانه ملی نداشته باشیم و حداقل 45 دقیقه 

از وقتمان را صرف تماشای این رسانه کنیم.
»گاندو« اتفاق خوبی در رسانه ملی است. رســانه ای که به احتیاط و 
سریال های آب دوغ خیاری بدون محتوا با فیلمنامه های بسیار ضعیف 
در ســال های اخیر معروف شــده و مدت ها بود که هیچ مجموعه یا 
برنامه ای در صدا و سیماتوجه ماراجلب نمی کرد. )استثنائاتی همچون 
نود و حاال خورشید را فاکتور می گیریم که تنها به لطف سلبریتی بودن 

و توانمندی مجریان خود توانستند به محبوبیت برسند(.
پس از »برادرجان«، بدون شــک »گاندو« ی جواد افشار، برگ برنده 
تلویزیون بود و یک گام رو به جلو برای این کارگردان پس از ســاخت 
ســریال هایی نه چندان قوی همچون »کیمیا« و »آنام« محســوب 

می شود.
افشار این بار به ســراغ یک عرصه امنیتی و حساس رفته و دست روی 
یکی از بزرگ تریــن و مهم ترین پرونده های جاسوســی در ایران طی 
سال های اخیر گذاشته است. در واقع این مجموعه در ژانر جاسوسی-

امنیتی است. یک ســریال سیاسی به تمام معنا که مشــابه آن را در 
تلویزیون به یاد نداریم. )هوش سایه، تعبیر وارونه یک رویا، آسمان من 
و شبکه سریال هایی هستند که به مســائلی همچون جرائم رایانه ای، 
ترور دانشمندان هســته ای و امنیت پرواز در آســمان در این سال ها 

پرداخته بودند.(
»گاندو« سریالی اســت که ماجراهای حیرت انگیز و تکان دهنده ای 
را روایت می کند. داســتان این ســریال درباره یک گروه از نیروهای 
امنیتی کشور اســت که به پیگیری پرونده های جاسوسی و مقابله با 
نفوذ می پردازند. قالب اصلی این سریال مبتنی بر تعقیب و گریز است. 
کشف افراد، تیم ها و عملیات های نفوذ، حل معماهایی که حل نشدنی 
به نظر می رسند و انجام عملیات هایی که بیشتر بر هوشمندی و توانایی 
ذهنی متکی هستند تا قدرت فیزیکی، ساختار قصه در این سریال را 

سامان می دهند.
قهرمان سریال، شخصیتی به نام »محمد« اســت. نقش او را »وحید 
رهبانی« بازی می کند؛ همان »نیما« ی سریال »خانه ما« که در سال 
79 پخش می شد. رهبانی پس از نقش آفرینی در »خانه ما« کمرنگ 

شد. حاال که با نقش »محمد« برگشته، متوجه شدیم که در همه این 
سال ها در کانادا زندگی می کرده و مشــغول تحصیل بوده و گویا یکی 
از دالیل انتخاب او برای »گاندو« در نقش یک مامور امنیتی، تســلط 
رهبانی بر زبان انگلیســی بوده هرچند تا اینجای کار، »محمد« گاندو 

تنها به زبان فارسی حرف می زند!
رهبانی پس از سال ها دوری از ایران و عرصه بازیگری، انصافا توانسته به 
کاراکتر »محمد« به عنوان قهرمان این مجموعه جان ببخشد و نقش 
خود را به خوبی ایفا کند تا آنجا که تبدیل به محبوب ترین چهره این 

سریال شود.
ســایر بازیگران هم کم و بیش به خوبی توانسته اند از ایفای نقش خود 
بربیاینــد. »پیام دهکــردی« در نقش »مایکل هاشــمیان« یا همان 
»جیسون رضائیان« واقعی، مثل همیشــه عالی بوده است. دهکردی 
برای ایفای این نقــش 25 کیلــو وزن اضافه کــرده و مهم تر از همه 
ریسک بازی در نقش یک جاسوس ایرانی-آمریکایی را پذیرفته است. 
نقش هایی که می تواند به تحریم شدن آنها در سینما و تلویزیون ایران 
منجر شود- مثل بالیی که درســال های اخیر بر سر بازیگرانی آمد که 
در فیلم و سریال هایی با تم سیاسی بازی کردند- اما امثال »رهبانی« 
و »دهکردی« این ریســک را پذیرفتند تا حاال ســتاره این شب های 

تلویزیون باشند.
گاندو از همان قسمت اول نشــان داد که هم به روز است و هم جسور. 
مجموعه ای که مماس با فضای سریال سازی روز دنیا به داستان های 
پر ماجرای مواجهه ماموران مخفی با تروریست ها و گروه های خرابکار 
می پردازد. ســریال هایی که اتفاقا در ردیف پربیننده ترین محصوالت 
شبکه های تلویزیونی قرار دارند. اهمیت این نوع آثار به این دلیل است 
که عالوه بر جذابیت بســیار باال و قدرت میخکــوب کردن مخاطب، 
می توانند آرمان هــا و منافع ملی را هم به شــکل دراماتیک به تصویر 

بکشند.
یکی از مشــابهت های گاندو با محصوالت مشــابه و سطح اول جهان، 
پروداکشن وســیع و باعظمت اســت. چنین آثاری دارای صحنه های 
چشم نواز و خیره کننده و جلوه های ویژه تماشایی هستند. اتفاقی که 
در »گاندو« نیز رقم خورده اســت و بینندگان این شب های تلویزیون 
می توانند از تماشای مجموعه ای از تصاویر و داستان های حیرت انگیز 

سیراب شوند.
حواشی به وجود آمده برای این سریال هم نشان از تاثیرگذاری »گاندو« 
دارد. اشاره به فساد و جاسوســی برخی نزدیکان مسئوالن در دولت، 
همان جسارتی است که از آن سخن گفته شد. هرچند »گاندو« به خاطر 
همین جسارت در پخش و بازپخش با »سانسور« و »تاخیر« چندباره 
مواجه شد؛ اما در نهایت قرار دادن فرزند یک چهره مطرح سیاسی به 
عنوان یک جاســوس نفوذی، گویای جسارت این ســریال و پرهیز از 

محافظه کاری است.
 نشان دادن مجاهدت و تالش های خستگی ناپذیر و دالورانه ماموران 
امنیتــی را هم فرامــوش نکنیم. »وحیــد رهبانی« در ایــن باره در 
مصاحبه ای اشاره کرده که وقتی یک نفر به عوان مثال وارد مجموعه 

پلیس می شود، خدمات او دیده می شود؛ اما کسی که می پذیرد »مامور 
امنیتی« باشد، درواقع گمنامی را انتخاب کرده و نمی خواهد دیده شود. 
و ما این شب ها فرصت داریم تا باردیگر به یاد بیاوریم آسایش کشورمان 
تا چه اندازه مرهون فداکاری همین مردانی است که در گمنامی، ضامن 

امنیت ما می شوند.
مدت هاست تلویزیون درگیر خلق ملودرام های اجتماعی ارزان قیمتی 
شده که تنها به روایت آســیب های اجتماعی می پردازند بدون اینکه 
ماندگار شوند. باز هم اشــاره می کنیم که »گاندو« اتفاق خوبی است. 
قهرمان دارد، فیلمنامه ملتهب و جذاب دارد، بازی های خوب و بازیگران 
خوب دارد، وارد حریم ممنوعه شده، از خط قرمزها عبور کرده و خالصه 
ارزش دیدن دارد. به ویژه این قسمت های آخر که »مایکل هاشمیان« 
طی یک عملیات تعقیب و گریز هیجان انگیز دستگیر شده و روایت های 
جذاب قسمت های پایانی در فصل اول همان چیزی است که کارگردان 

سریال هم نویدش را داده است.
راستی آخرین »محمد« دوست داشتنی که در تلویزیون »مانا« شد، 
محمِد »درپناه تو« بود. از آن ســال ها بیش از دو دهه گذشــته است. 
امنیت ما در این دو دهه با چالش هایی روبه رو شده؛ اما همیشه برقرار 

بوده است. از آن »محمد« نجیب در سال های پس از جنگ که 
جامعه هنوز بوی باروت می داد، به این »محمد« دلیر رسیده ایم 

که از مافوقش می پرسد: خط 
قرمز ما کجاست؟ و مافوق 

پاســخ می دهد: قانون! 
امنیت ملی که وزیر و 
وکیل نمی شناسد تا 
هرکجا الزم باشد طبق 
قانون باید پیش برویم.

به بهانه »گاندو« که این شب ها 
ما را دوباره پای رسانه ملی نشانده است؛

»محمد« ی که »مانا« شد

سمیه پارسا

اقتصــاد 
تئاتر، مســئله ای است 
که باید به آن توجه شــود و در واقع 
نمی توان بــدون دغدغه های مالــی از تئاتر 
خصوصی حرف بزنیم. این موضوعی است که شفق 
کاظمی سرپرست اجرایی تئاتر خانه از آن سخن می گوید. 
به اعتقاد او تئاتر ما اکنون به ســمت خصوصی شــدن رفته و 
تئاتری ها باید برای ســالن و بقیه عوامل هزینه کنند و این موضوع 

باید باحمایت ارگان ها همراه شود.
وی ادامه می دهد: نمی توان توســعه تئاتر را بــه دور از دغدغه های مالی 
در نظر گرفت به این خاطر که به هر حــال وقتی بخواهی 
تئاتری را روی صحنه ببری باید به 
بسیاری از مسائل از جمله 
سالن، تجهیزات، 
ها  ر ا کسسو ا
و هزینه حق 
لیــف  تأ
 .. نمایشنامه و .

فکر کرد.
به گفتــه کاظمی 
متاســفانه مسئله ای 
که اکنون بــا آن روبه رو 
هستیم این است که بسیاری 
از تئاتری ها به سمت کمدی های 
ســخیفی رفته اند کــه به هــر قیمتی 

می خواهند مخاطب را بخندانند.
وی تصریح می کند: البتــه نمی گویم کــه نباید تئاتر 
کمدی داشته باشیم؛ بلکه موضوع این است که نباید به 
هر قیمتی و تنها به خاطر جذب مخاطب بیشتر و 
کسب هزینه ها از همه چیز حرف بزنیم و به 

سمت هزل گویی برویم.
اجرایی  سرپرست 

تر  تئا
خانه با اشــاره به اینکه 

تئاتر جدی ما نیاز به فرهنگســازی 
برای جذب مخاطب و حمایت ارگان ها دارد 

می افزاید: برخی از ارگان ها مانند فوالد مبارکه، تی ان 
تی و غیره اقدام به تهیه بلیت از برخی تئاترها برای پرسنل 

خود می کنند؛ اما این شــامل همه تئاترها نمی شود. برخی از 
اسپانسرها هم گاهی اوقات در دکورها، هزینه هایی را تقبل می کنند؛ 

اما اینها برای قوی تر شدن تئاتر جدی ما کافی نیست.
کاظمی تاکید می کند: ازنظر من تئاتر خصوصی، لزوما تئاتری نیست که 

خودگردان باشد و نیاز به تعریف های مالی از طرف ارگان های فرهنگی دارد و 
باید در سبد هزینه های ارگان های فرهنگی و ادارات بگنجد.

وی حمایت های خصوصی توســط عالقه مندان این هنر، حمایــت بنگاه ها و 
ســازمان های فعال اقتصادی را راهکاری برای کمک به تئاتر دانست و ادامه داد: 

تالش برای جذب مخاطب بیشتر، برطرف کردن مشکل فضاهای فیزیکی نمایشی 
و اختصاص دادن فضای مناســب از جمله مباحثی است که تئاتری ها با آن روبه رو 

هستند.
سرپرســت اجرایی تئاتر خانه در ادامه با تاکید بر اینکه مردم ما هنوز نیاز به تئاتر 
جدی را در ســبد هزینه های خود نیاورده اند و همین باعث شده که تنها به سمت 
تئاترهای کمدی روی بیاورند، اظهار داشت: اگر مردم نسبت به کاری احساس نیاز 
کنند به سمت آن خواهند رفت، مردم هنگامی که احساس می کنند روی صحنه 

تئاتر ما اتفاقی می افتد که نیازی به آن ندارند یا ارتباطی با مســائل فرهنگی 
و دغدغه های زندگی شان ندارند، مســلما توجه کمتری نسبت به آن دارند، 

در این صورت نمایش از وضعیت یک کاالی ضــروری و مورد نیاز فاصله 
می گیرد.کاظمی در پایان تصریح کرد: برای رونق این هنر باید منابع 

مالی آن هم تامین شود به این خاطر که یکی از موانع بزرگ پیش 
روی تئاتری ها، مسائل و هزینه هایی است که بر دوش آنهاست 

و جلوی رونق تئاتر را می گیرد.
گفتنی است تئاتر خانه به نویسندگی نغمه ثمینی 

که سریال شــهرزاد را در کارنامه خود دارد 
تا 20 تیرماه ســال جاری در تاالر 

فرشچیان اجرا دارد.

»شبی که ماه کامل شد« پیشتاز جدول فروش
در هفته ای که گذشــت، یک فیلم به چرخه اکران سینماهای ایران اضافه شــد؛ اما در مجموع فیلم ها 

فروش قابل توجهی نداشتند.
رفته رفته با اتمام فصل امتحانات دانشگاه ها، به نظر می رســد باید بر تعداد مخاطبان سینماها افزوده 
شــود؛ اما در هفته گذشــته این اتفاق رخ نداد و نه تنها بر تعداد مخاطبان افزوده نشد؛ بلکه نسبت به 
هفته های پیشین از این میزان کاسته شد. شــاید یکی از دالیل آن را بتوان با افزایش دمای هوا مرتبط 
دانســت.»کارکثیف« به کارگردانی خســرو معصومی در نهایت پس از دو ســال وقفه، اکران شد و از 
چهارشــنبه 12 تیر به روی پرده ســینماها رفت و در دو روز اول اکران 24 میلیون و 4۶۳ هزار تومان 
فروخت. این فیلم که مضمونی اجتماعی دارد، روایت زندگی زوج جوانی است که مرد به دلیل مشکالت 
اقتصادی و بیکاری مجبور به انجام فعالیت هایی می شــود که درنهایت راهی جز مهاجرت برای او باقی 
نمی گذارد؛ اما این تمام ماجرا نیست. در این فیلم پدرام شــریفی، الهام نامی، شاهرخ فروتنیان، لوون 

هفتوان، رضا فیاضی، خیام وقار، مهران نائل و... به ایفای نقش می پردازند.
»ایکس الرج« به کارگردانی محسن توکلی و تهیه کنندگی محمدحسین فرحبخش در یک هفته 592 
میلیون تومان فروش داشت. »ایکس الرج« داستان سه جوان امروزی را روایت می کند که بعد از رهایی 
از زندان و در مسیر تحقق رویاهایشان، با اتفاقاتی غیرمنتظره روبه رو می شوند. اکبر عبدی، محمدرضا 
شریفی نیا، سحر قریشی، میرطاهر مظلومی، یوسف تیموری، علی صادقی، رضا ناجی، علیرضا قادری، 
محمدرضا رهبری، هاوار قاسمی، احمد ایراندوســت، مختار سائقی، سحر نظام دوست، اکبر اصفهانی، 

سپیده مراد پور و بهاره رهنما در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.
»شبی که ماه کامل شد« ساخته نرگس آبیار در چهار هفته 10 میلیارد و ۳4۶ میلیون تومان فروخت. 
این فیلم روایت دختر جوانی از مناطق جنوب شــهر تهران است که درگیر عشــق جوانی شهرستانی 
می شــود و این در حالی اســت که دختر به دالیلی مجبور به مهاجرت از ایران می شود. در این مسیر 
برادرش با او همراه می شود؛ اما در میانه راه، اتفاقاتی برای آنها رقم می خورد. در این فیلم هوتن شکیبا، 
الناز شاکردوست، پدرام شریفی، فرشــته صدرعرفایی و آرمین حیدریان به ایفای نقش های متفاوتی 

پرداخته اند.

فیلم الیو اکشــن »عالءالدین« محصول کمپانی دیزنی با 
فروش ۹۰۰ میلیون دالری در گیشه جهانی به عنوان یکی از 

موفق ترین فیلم های تاریخ این استودیو ثبت شد.
این فیلم تا روز جمعه ۸۹۷ میلیون و ۳۰۰ هزار دالر فروش 
داشــت و پس از آن با عبور از مرز ۹۰۰ میلیون دالری به 
شش فیلم پرفروش دیزنی شامل »دیو و دلبر« با ۱ میلیارد 

و ۲۶۰ میلیون دالر، »کتاب جنگل« ،»آلیس در سرزمین 
عجایب« و سه فیلم »دزدان دریایی کارائیب« ملحق شد. 
»عالءالدین« پنجاه و پنجمین فیلم تاریخ سینماست که از 

مرز ۹۰۰ میلیون دالری عبور می کند.
موفقیت چشــمگیر دیزنی در سال جاری »عالءالدین« را 
در رده سوم موفق ترین فیلم های این کمپانی در دو بخش 
خانگی آمریکای شــمالی و جهانی پس از »انتقام جویان: 
پایان بازی« و »کاپیتان مــارِول« جای می دهد. این فیلم 

البته در بیــرون از بخش »دنیای ســینمایی مارِول« تا 
 این لحظه جایگاه برترین فیلــم را به خود اختصاص داده

 است.
در این فیلم انیمیشن »ویل اسمیت« در نقش جنی، »منا 
مسعود« در نقش »عالءالدین«، »نائومی اسکات« در نقش 
جازمین و »مروان کنــزاری« در نقش جعفر، هنرآفرینی 
کرده انــد. »گاری ریچی« نیز کارگردانــی این فیلم الیو 

انیمیشن را برعهده داشته است.

»عالءالدین« رکورد زد
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کالهبرداری به بهانه رزرو اینترنتی اقامتگاه بوم گردی

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

رییس دانشگاه اصفهان:
دولت، متولی تبدیل دانش 

به فناوری شود
رییس دانشگاه اصفهان با تاکید بر استفاده از 
سرمایه انسانی برای گذر از تحریم ها گفت: 
دانش روز دنیــا را در اختیار داریم؛ اما به این 
دلیل که سرمایه در اختیار نداریم، نمی توانیم 
آن را به فناوری تبدیل کنیم. هوشنگ طالبی 
)با اشاره به اهمیت سرمایه انسانی و استفاده از 
آن برای عبور از تحریم ها گفت: اگر بخواهیم 
سرمایه کشــورها را دسته بندی کنیم، یکی 
سرمایه طبیعی و دیگری ســرمایه انسانی 
است. خوشبختانه هر دوی این سرمایه ها را 
در کشورمان داریم؛ اما خیلی از کشورها این 
گونه نیســتند. خیلی از کشورها فقط منابع 
طبیعی دارنــد و خیلی ها هم اساســا منابع 
طبیعی ندارند؛ اما از ســرمایه انسانی خود 
اســتفاده می کنند و اتفاقا جزو کشورهای 
پیشرفته دنیا هستند. طالبی با اشاره به اینکه 
اگر ما فقط ۵ درصد از بودجه شرکت هایمان را 
به طرح و توسعه آنها اختصاص بدهیم، مبلغی 
بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان می شود، گفت: 
این عدد را با کل بودجه آموزش عالی کشور 
که ۹ هزار میلیارد تومان است، مقایسه کنید. 
دانشگاه های بزرگ مثل دانشــگاه تهران و 
دانشگاه اصفهان ۱۵ درصد از بودجه خود را 
به پژوهش اختصاص داده اند که حدود ۱۰۰۰ 
میلیارد تومان می شود. این عدد را با ۶۰ هزار 
میلیارد تومان مقایسه کنید، ببینید چه پول 
کالنی را می توان در بخش پژوهش دانشگاه ها 

هزینه کرد.

سخنگوی سازمان انتقال خون 
خبرداد:

اصفهان در جایگاه چهارم 
اهدای خون در کشور

بشیر حاجی بیگی، سخنگوی سازمان انتقال 
خون گفت: استان های تهران، فارس، خراسان 
رضوی و اصفهان چهار استان پیشتاز در اهدای 
خون طی ســه ماهه اول سال جاری هستند. 
وی افزود: در ســه ماهه اول سال ۹8 نزدیک 
به ۵۱8 هزار واحد خون اهدا شده است که از 
این میزان نزدیک به ۶2 هزار نفر برای اولین بار 
موفق به اهدای خون شده اند. مدیر کل دفتر 
مدیرعامل و روابط عمومی سازمان افزود: طی 
این مدت، اســتان های کردستان با 8 درصد، 
مرکزی 7 درصد و اســتان لرســتان ۶ ونیم 
درصد بیشــترین میزان اهدای خون بانوان 
را داشته اند. شــایان ذکر است در کشورما 34 
درصد از اهدا کنندگان خون در سه ماهه اول 
سال دارای گروه خونی O+بودند. دارندگان 
این گروه خونی با باالترین فراوانی، بیشترین 
میزان اهدای خون در میان گروه های خونی 
را به خود اختصاص دادند. همچنین کمترین 
میزان اهدا مربوط به گروه خونی AB-با فراوانی 

یک درصد بود.

 عضو کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس:

اجرای »رتبه بندی معلمان« 
از مهر ماه غیرممکن است

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
با بیان اینکه هــر آنچه دربــاره رتبه بندی از 
سوی دولت گفته می شود، شعار است و جنبه 
تبلیغاتی دارد، گفت: اجرای رتبه بندی معلمان 
از مهرماه غیرممکن است. جبار کوچکی نژاد 
درباره اجرای رتبه بندی معلمان از مهر ماه سال 
جاری اظهار کرد: این ســخنان که رتبه بندی 
از مهر ماه اجرا خواهد شــد، غیرکارشناسی 
اســت مگر الیحه ای از سوی دولت به مجلس 
ارائه شده است؟! وی افزود: سخنگوی دولت 
و سرپرســت وزارت آموزش و پرورش اعالم 
کرده اند که رتبه بندی تا مهر ماه اجرا خواهد 
شد؛ اما ســوال این اســت مگر رتبه بندی از 
دولت برای بررســی به مجلس ارسال شده؟ 
این موضوع هنوز در کمیسیون های تخصصی 
دولت در حال بررســی کارشناســی اســت. 
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
گفت: حتی اگــر کار بررســی رتبه بندی در 
کمیسیون های تخصصی دولت به اتمام برسد و 
به مجلس ارسال شود، چند ماه زمان نیاز دارد 
تا در کمیســیون آموزش بررسی و در صحن 
علنی مجلس تصویب شــود. کوچکی نژاد با 
اشــاره به اینکه با این شرایط غیرممکن است 
رتبه بندی تا مهر مــاه اجرا شــود و احتماال 
ماه های پایانی سال اجرایی شود، عنوان کرد: 
متاسفانه باید گفت هر آنچه درباره رتبه بندی 
 گفته می شود، شعار اســت و جنبه تبلیغاتی 

دارد.

هشدار پلیس فتا:
 اپلیکیشنی به اسم

 »واتس اپ گلد« نداریم
رییس مرکز عملیات ســایبری پلیس فتای ناجا 
گفت: اگر کاربــران پیامی مانند آپدیت کردن به 
 Update to WhatsApp Gold واتس اپ گلد
دریافت کردند، به هیچ وجه لینک ارسالی را باز 
نکنند؛ چراکه بد افزار است. سرهنگ رسول لطفی 
رییس مرکز عملیات ســایبری پلیس فتای ناجا 
اظهار کرد: صبح دیروز پیامی با محتوای »هشدار 
جدی در خصوص احتمال نفــوذ ویروس از یک 
 Martinelli ویدیو روی واتس اپ که مارتینلی
نام دارد« در فضای مجازی منتشر شد. وی افزود: 
 malicious( این یک ملویر یا نرم افزار مخرب
software( اســت که در دی ماه ۹7 از طرف 
یک هکر با نام مستعار مارتینلی طراحی و برای 
کاربران واتس اپ ارســال شد. ســرهنگ لطفی 
تصریح کــرد: محتوای پیام این اســت که کاربر 
می تواند با یک نســخه جدید به نــام »واتس اپ 
نسخه طالیی« امکانات ویژه ای دریافت کند. وی 
ادامه داد: با این ترفند، کاربر پس از کلیک روی 
لینک ارسالی آلوده به بد افزار مخربی می شود که 
دسترســی هکر را روی تلفن همراهش تسهیل 
می کند. رییس مرکز عملیات سایبری پلیس فتا 
خاطرنشان کرد: البته این بد افزار خیلی توسعه 
نیافت ولی در صورتی که کاربــران پیامی مانند 
 Update to آپدیت کــردن به واتس اپ گلــد
WhatsApp Gold دریافــت کردند، به هیچ 

وجه لینک ارسالی را باز نکنند.

کالهبرداری به بهانه رزرو 
اینترنتی اقامتگاه بوم گردی

رییس پلیس فتای اســتان اصفهان از شناسایی 
و دســتگیری فردی که با تبلیغات فریبنده رزرو 
اقامتگاه بوم گــردی در شــبکه های اجتماعی 
اقدام به کالهبــرداری می کرد، خبر داد. ســید 
مصطفی مرتضوی اظهار کرد: کارشناسان پلیس 
فتای اســتان اصفهان به دنبال شکایت تعدادی 
از شــهروندان مبنی بر اینکه فردی ناشــناس با 
 شــگرد تبلیغ تور کویرنــوردی و رزرو اقامتگاه 
بوم گردی در کویر در شــبکه اجتماعی تلگرام 
از آنان کالهبرداری کرده، رســیدگی به موضوع 
را در دســتور کار خود قراردادند. رییس پلیس 
فتای استان اصفهان عنوان داشت: با بررسی های 
انجام شده توســط کارشناســان مشخص شد 
فردی با ایجاد کانال تبلیغاتــی در تلگرام، اقدام 
به کالهبرداری و دریافــت مبلغ 2 میلیون ریال 
از شــهروندان کرده و پس از آن پاسخگوی افراد 
متقاضی نبوده است. وی افزود: با توجه به شواهد 
و مدارک موجود و تحقیقــات تخصصی صورت 
گرفته نهایتــا  متهم در یک عملیــات ضربتی، 

دستگیر شد.

سرقت مسلحانه از خریداران 
ارز در اصفهان

سرهنگ »حسین ترکیان« سرپرست پلیس آگاهی 
استان اصفهان اظهار داشت: در پی شکایت یکی از 
شهروندان مبنی بر سرقت به عنف مبلغ ۱۵ هزار 
دالر از وی توسط 3 فرد ناشناس، موضوع در دستور 
کار کارآگاهان پلیس آگاهی اســتان اصفهان قرار 
گرفت. وی افزود: فرد شــاکی در تحقیقات پلیس 
عنوان کرد پــس از خرید مبلغ مذکــور در یکی 
از بانک های عامل شــهراصفهان ســوار خودروی 
خود شــدم که همان لحظه 3 نفــر وارد خودرو 
شده و با تهدید سالح سرد اقدام به سرقت دالرها 
کرده و متواری شــدند. ســرهنگ ترکیان خاطر 
نشان کرد: ســرانجام با اقدامات ویژه کارآگاهان 
مخفیگاه سارقان در یکی از شهرستان های تابعه 
اســتان اصفهان شناســایی وهر 3 نفر به همراه 
 مالخر پرونــده در یک عملیات ضربتی دســتگیر

 شدند.

معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان گفت: 
شــهریه مهدهای کودک در کمیته ای متشــکل 
از نماینده های ســتاد تنظیم بازار، اداره صنعت، 
معدن و تجارت و اداره بهزیســتی مصوب شد و 
در ســال تحصیلی آینده همــه مهدهای کودک 
استان 2۹ درصد افزایش شهریه خواهند داشت. 
مجتبی ناجی، با اشاره به تصویب شهریه مهدهای 
کودک اســتان، اظهــار کرد: شــهریه مهدهای 
کودک در کمیته ای متشکل از نماینده های ستاد 
تنظیم بازار، اداره صنعت، معدن و تجارت و اداره 
بهزیستی مصوب شد که در سال تحصیلی آینده 
همه مهدهای کودک اســتان 2۹ درصد افزایش 
شهریه خواهند داشــت. وی با اشــاره به وجود 
تفاوت در مهدهای مرکز اســتان با شهرستان ها 
افزود: این میزان مصرف در مرکز اســتان است و 
شهرســتان ها اگرچه اجازه افزایش تعرفه شهریه 
به اندازه مرکز را دارند؛ امــا به دلیل عدم بضاعت 
مالی یــا در اولویت نبودن مهدهــای کودک در 
سبد هزینه زندگی در شهرستان ها معموال کمتر 

از این تعرفه دریافت می کننــد. معاون اجتماعی 
بهزیستی اســتان اصفهان در خصوص چگونگی 
رصد شــکایات تصریح کرد: تعرفه ها در ســامانه 
مهدهای الکترونیک بهزیســتی درج می شود و 
تعرفه جدید هم تا هفته آینده مشخص می شود؛ 
همچنین در مهدهای کودک سراسر استان باید 
تعرفه های مصوب در معــرض دید والدین نصب 

شده باشد. 

معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان خبر داد:

افزایش ۲۹ درصدی شهریه مهدهای کودک اصفهان
رییس پژوهشــگاه فضایی ایران از راه اندازی کارخانه 
نوآوری حوزه فضایی در اصفهــان خبر داد و گفت: این 
کارخانه های مرکزی در شهر اســتان اصفهان خواهد 
بود که نســبت به حمایت از کســب و کارهای نوپا در 
حوزه های مرتبط با فنــاوری فضایی اقدام خواهد کرد. 
سعید صمیمی با طرح این ســوال که بازیگران بخش 
فضایی به خصوص آنهایی کــه نقش حاکمیتی دارند، 
چه نقشی در حمایت از کسب و کارهای فضاپایه و رونق 
بخشیدن به صنعت فضایی کشور دارند؟ ادامه داد: بدون 
شک در این میان پژوهشگاه فضایی ایران به عنوان یک 
ســازمان دانش محور با برخورداری از نیروهای جوان و 
متخصص می تواند نقش کلیدی در این حوزه ایفا کند؛ 
چرا که این پژوهشــگاه با تجربیات ارزشمند در حوزه 
طراحی و ســاخت ماهواره های مخابراتی و سنجشی 
همچنین برخورداری از زیرساخت های آزمایشگاهی 
پیشــرفته می تواند حمایت های قوی از شــرکت های 
دانش بنیان و اســتارت آپ در حوزه فناوری فضایی به 
عمل آورد. پژوهشــگاه فضایی ایران تصمیم گرفته در 
منطقه نوآوری پیرامون دانشگاه شریف، ساختمانی را 

برای استقرار شرکت های استارت آپ فارغ التحصیل و 
آماده ورود به بازار تخصصی ایجاد کند که در کنار سایر 
شتاب دهنده ها و مراکز نوآوری مستقر در منطقه، اقدام 
به حمایت از کسب و کارهای فضاپایه کند. عالوه بر آن 
این پژوهشگاه و در نزدیکی دانشگاه صنعتی اصفهان، 
فضای مناسبی را برای تاسیس کارخانه نوآوری حوزه 
فضایی در نظر گرفته که به عنوان یک »هاب مرکزی« 

در این منطقه به حمایت از کسب و کارهای نو بپردازد.

رییس پژوهشگاه فضایی ایران خبر داد:

راه اندازی کارخانه نوآوری فضایی در اصفهان

خبربهزیستی

روزهای آلوده در هوای تابســتان اصفهان از عدد 
انگشتان دست فراتر رفته است. گاوخونی در التهاب 
یک مرگ خاموش، آخرین نفس هایش را می کشد، 
صنایع آالینده بیخ گوش اصفهان نفس می کشند، 
فاضالب ها راهــی زاینده رود می شــوند و نابودی 
منابع آب زیر زمینی، بخش بزرگی از شهر اصفهان 
را در معرض فرونشســت قرار داده اســت. در این 
شــرایط رییس تازه نفس ســازمان محیط زیست 
دیروز در ســخنانی مدعی شد استان اصفهان مثل 
پدر پولداری اســت که پول زیــادی دارد؛ اما برای 
اصفهان خرج نمی کند، بلکه برای همســایه خرج 
می کند.حشمتی چند روزی بیشتر نیست که رسما 
ریاست سازمان محیط زیست استان اصفهان را بر 
عهده گرفته اســت؛ اما انگار دل پری از سیاست ها 
و بینش ها نسبت به ســازمان متبوعش در استان 
دارد. در جلسه شورای شهر که به عنوان میهمان به 
آن دعوت شده بود با گالیه از عدم ایجاد صنایع بر 
مبنای توسعه پایدار گفت: سوال اساسی این است، 
چند درصد از صنایع اصفهان بر مبنای توسعه پایدار 
تشکیل شده اســت؟ همدلی برای محیط زیست 
بر تمام مسئوالن اســتان یک ضرورت است. وی با 
طرح این سوال که آیا فشاری که در دراز مدت روی 
زاینده رود آمده را می شود با عصای جادویی درست 

کرد؟ اظهار کــرد: فوالد، 
ذوب آهــن، کارخانجات 
فــرش و .... در اصفهــان 
هســتند با این اعتبارات، 
ایجاد حس مســئولیت 
زیســت محیطی را مثل 
تعلق خانواده باید بزرگ 
کنیم. مدیــرکل حفاظت 

از محیط زیســت اســتان اصفهــان تصریح کرد: 

مسائل زیســتی محیطی 
در صنایــع اصفهان، یک 
مســئله فانتــزی در نظر 
گرفته شــده اســت. در 
استان اصفهان مشکالت 
به صورت جزیره ای عمل 
می شود. این مســئله را 
البته می تــوان در رفتار و 
گفتار برخی از نمایندگان استان و حتی مسئوالن 

اجرایی ســایر نهادها هم دید هــر از گاهی در یک 
نشســت خبری انتقادی از صنایع بزرگ می شود 
و در نهایت آن اســتدالل و ایــن گالیه ها البه الی 
همان اخبار وتیتر روزنامه می ماند به نظر می رسد 
جزیره ای عمل کردن به انتقاد کردن و راهکار نشان 
ندادن هم ســرایت کرده است. ســخنان حشمتی 
بخش های جالب تری هم داشــت اینکــه او از عدم 
دعوت از مدیران محیط زیست در سفر وزیر نیرو به 
اصفهان گالیه کرد. روزهایی که اتفاقا اغلب طرح ها 
با چشم انداز و شعارهای زیست محیطی راه اندازی 
و کلنگ زنی شد. این مســئله نشان می دهد عمل 
جزیره ای در مدیران استانی به تبلیغات جزیره ای هم 
منتقل شده و تنها از سفر وزیر به اصفهان انتظارات 
شــعاری و تبلیغاتی می رفت که اگر این گونه نبود 
محیط زیست در حال خفگی اصفهان به روی وزیر 
نیرو آورده می شد. رییس تازه محیط زیست البته به 
سیاق سایر مدیران تازه رسیده از تشکل های محیط 
زیستی هم خواست که او را نقد کنند اینکه بعدها 
این نقدها چطور تفسیر و تعدیل شود را زمان ثابت 
می کند؛ اما باید این نقد خواهی و دســت نیاز مدیر 
جدید به سوی کارشناسان و دلسوزان محیط زیست 
را به فال نیک گرفت تا شاید این روزهای خاکستری 
و التهابات محیط زیست نیمه جان استان در روزهای 
آینده با مهربانی های بیشتری مواجه شود و اندک 

نفسی بکشد.

چراغی که به خانه روا نیست!

مدیرعامل کانون حامیان بیماران سرطانی و صعب العالج گفت: 
رضایت از داشته ها و امید به زندگی تنها راه درمان سرطان است، 
باید توجه داشته باشیم که شــیمی درمانی نمی تواند سرطان را 

ریشه کن کند. 
عبدالرحیم عظیمی، در دومین جشــن ســاالنه سالمتی پس از 
سرطان اظهار کرد: متخصصان شیمی درمانی هر روز با بیماران 
سرطانی و شیمی درمانی مواجه هستند. این فوق تخصص خون 

و آنکولوژی با بیان اینکه 8۰ درصد علت ابتال به سرطان، بسته به 
شرایط روحی و زندگی مبتالیان است، تاکید کرد: طی یک دهه 
اخیر، طب تسکینی را در دستور کار قرار دادیم تا با تغییر سبک 
زندگی و تفکر و اعتقاد بیماران، آنها را به زیســتن دعوت کنیم 
تا بتوانند با بیماری ســرطان مقابله کنند. دبیر انجمن سرطان 
اصفهان گفــت  که درگذشــته اصفهان مهــد رادیوتراپی ایران 
شــد و اســتادان اصفهان بنیانگذاران رادیوتراپی بودند و اکنون 

حال رادیوتراپی اصفهان خوب نیســت و هنوز روش های جدید 
رادیوتراپی را در اصفهان نداریم و بیمــاران برای درمان مجبور 
هستند که به سایر استان ها سفر کنند. عادلی گفت: از استاندار 
تقاضا داریم که در این زمینه پیگیری و برای راه اندازی مرکزی 
برای ارائه روش های جدید رادیوتراپــی در اصفهان اقدام الزم را 
انجام دهند و معتقدم اگر این مسئله در دوره استاندار فعلی حل 

نشود، به طور یقین درآینده هم حل نخواهد شد.

مدیرعامل کانون حامیان بیماران سرطانی و صعب العالج:
حال رادیوتراپی اصفهان خوب نیست

  وقتی مشکالت زیست محیطی در اصفهان فانتزی می شود؛ 

مسائل زیستی محیطی در صنایع 
 اصفهان، یک مسئله فانتزی 

 در نظر گرفته 
شده است

رییس سازمان مدیریت بحران در اصفهان خبرداد:
ابالغ طرح جامع خطرپذیری سیالب به استان ها

رییس سازمان مدیریت بحران گفت: طرح جامع خطرپذیری سیالب به استان ها ابالغ شده و استان ها با توجه 
به مسائل مالی نسبت به آن، باید اقدام کنند ولی متاسفانه به علت مشکالت مالی کمتر به آن توجه شده است. 
اسماعیل نجار با بیان اینکه خوشبختانه کشور، آمادگی خوبی برای حوادث گوناگون دارد و تجارب ارزشمندی 
هم در گذشته داشته، گفت: مانور  اصفهان برای داخل فرودگاه بود و امیدواریم حوادثی را شاهد نباشیم ولی اگر 
حادثه ای اتفاق افتاد، طبیعی است که با این مانورها آمادگی بیشتر، هماهنگی بهتر و منسجم تر و خسارت به 
شدت کاهش می یابد. وی با اشاره به عملکرد استان اصفهان به عنوان استان معین در حوادث اظهار کرد: استان 
اصفهان در کل کشور در ارتباط با سیل فروردین ماه سال جاری در استان های شمالی تا جنوبی، در زمان مقابله 

خیلی خوب درخشید و در سیالب خوزستان بسیار خوب عمل کرد.

دادستان عمومی و انقالب استان اصفهان در خصوص اتهامات مهم استان در 
سال جاری گفت: سه اتهام نخست استان دربرگیرنده توهین، دزدی و ایراد 
آسیب در تصادفات گزارش شده اســت. به گفته علی اصفهانی بی اطالعی 
از عاقبت و مجازات توهین و کاهش آســتانه تحمل مــردم موجب افزایش 
شــکایت در خصوص توهین شــده که چنین وضعیتی زیبنده جامعه ما و 
اســتان اصفهان نیســت. وی ادامه داد: صبر و گذشــت و تحمل رفتارهای 

غلط دیگــران در کاهش این دســته از پرونده های قضایــی، نقش موثری 
دارد که برای آن باید فعالیــت فرهنگی و ترویج آموزه هــای دینی صورت 
بگیرد. این مقام مسئول خاطرنشــان کرد: اگر صبر و گذشت از همدیگر در 
جامعه ترویج پیدا کند، بسیاری از مشــکالت اجتماعی و شکایت ها کاهش 
 می یابد و افراد، با کوچک ترین اختالف به دســتگاه قضایی مراجعه نخواهند

 کرد.

خبر

توهین، جزو بیشترین 
پرونده های قضایی 

استان

دادستان عمومی و انقالب استان 
اصفهان مطرح کرد:

سمانه سعادت

  هیات مدیره

شرکت ذوب روی اصفهان ) سهامی عام (
آگهی تکمیل اطالعات و ثبت نام در سامانه سجام

با توجه به موافقت شــرکت فرابورس ایران با پذیرش شــرکت 
 ذوب روی اصفهان)ســهامی عــام( و به اســتناد بــه ابالغیه 
 ســپرده گــذاری مرکزی مبنــی بر الــزام کلیه ســهامداران
  بــه  ثبــت نــام در ســامانه جامــع اطالعــات مشــتریان

 »ســجام« ، بدینوســیله از کلیه ســهامداران حقیقی شرکت 

درخواست می شــود که به منظور جلوگیری از غیر فعال شدن 
کد بورســی و امکان معامالت سهام این شــرکت در فرابورس، 
 حداکثر ظرف ۱۵ روز با مراجعه به ســامانه ســجام به نشــانی

www.sejam.ir ، نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک و احراز 
هویت اقدام نمایید.
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 رئال مادرید
 به »توتی« پیشنهاد داد

باشــگاه رئال مادرید به فرانچســکو توتی، 
اسطوره باشگاه رم پیشــنهاد همکاری داده 
اســت. تیم پایتخت 
اســپانیا کــه به 
توتــی در دوران 
بازیگری اش هم 
پیشــنهاد داده 
بود، پــس از بروز 
یکســری اختالفات 
جدی میان این اسطوره ایتالیایی و مدیران 
تیم سابقش، به او پیشنهاد داد که به رئالی ها 
ملحق شود و نقش سفیر را برای این باشگاه 
ایفا کند. توتی، بارها بــه این موضوع اذعان 
کرده اســت که در دوران بازیگری اش اگر 
قرار بود رم را بــه مقصد تیمی دیگری ترک 
کنــد، آن تیم رئــال مادرید خواهــد بود و 
اینکه این باشگاه حتی دو بار او را برای ترک 
جالوروسی وسوسه کرده بود که یک مورد آن 
سال 2011 بوده و دیگری سال 2004. در 
نهایت اما توتی تصمیم گرفت که در استادیو 

المپیکو بماند.

رکوردی خاص برای 
»مسی« در کوپا آمه ریکا

تیم ملی فوتبال آرژانتین در دیدار رده بندی 
کوپا آمه ریکا توانســت با نتیجــه 2 بر یک 
شــیلی را شکســت 
دهد. در این دیدار 
مسی در ترکیب 
اصلــی آرژانتین 
به میــدان رفت 
و البتــه در دقایق 
پایانی نیمه نخست 
هم اخراج شد. مسی با حضور در این دیدار 
یک رکورد را به نام خود به ثبت رساند. تعداد 
بازی های مســی با حضور برابر شــیلی در 
تاریخ کوپــا آمه ریکا به 2۷ رســید که این 
یک رکورد در تاریخ فوتبال آرژانتین است. 
پیش از این رقابت ها، خاویر ماسکرانو با 2۶ 
حضور در رقابت های کوپــا آمه ریکا در بین 
بازیکنان آرژانتین رکورددار بود؛ اما مســی 
توانست رکورد او را بشــکند. مسی با توجه 
به سن و سالی که دارد می تواند حداقل یک 
دوره دیگر در رقابت های کوپــا آمه ریکا به 

میدان برود.

هدیه تابستانی مالک االهلی 
برای پروفسور

یکــی دو هفته قبــل روزنامه »عــکاظ« از 
تصمیم جنجالی هیئت رییسه جدید باشگاه 
االهلی برای اختصاص 
بودجــه 15 تا 20 
میلیــون دالری 
برای خرید یک 
ســتاره بزرگ و 
سرشناس به عنوان 
هدیه تابستانی برای 
طرفداران و مربی جدید باشــگاه خبر داد و 
مدعی شد سه بازیکن نام آشنا و گران قیمت 
نیز گزینه شــده اند تا یکی از آنهــا را برانکو 
ایوانکوویچ برای اضافه شدن به تیم انتخاب 
کند. با گذشــت مدت زمــان کوتاهی حاال 
خبر می رسد برانکو، هدیه خود از جمع سه 
گزینه را انتخاب کرده و نام این بازیکن را به 
رییس باشگاه داده است. رسانه های نزدیک 
به باشگاه االهلی مدعی شــدند این بازیکن 
 کسی نیســت جز اســکار، ملی پوش سابق

 تیم ملــی برزیــل و بازیکن ایــن روزهای 
شانگهای چین.

شعارهای ضداسراییلی 
مصری ها در دقیقه ۷۳!

تیم ملی فوتبال مصر در دیدار یک هشــتم 
نهایی جام ملت های آفریقــا برابر آفریقای 
جنوبی با یک گل تن 
به شکســت داد. 
هــواداران مصر 
همچنیــن  و 
کاربــران زیادی 
از این کشــور در 
شبکه های اجتماعی 
در دقیقه ۷۳ علیه رژیم اشغالگر قدس شعار 
ســر دادند و پســت های انتقادی علیه این 
رژیم و سران آن منتشــر کردند. این اقدام 
مصری ها در اعتراض به حضور اسراییلی ها 
در ورزشــگاه های مصر بوده اســت. دلیل 
انتخاب دقیقه ۷۳ برای اعتراض نیز به خاطر 
پیروزی ارتش مصر برابر رژیم اشــغالگر در 

جنگ اکتبر سال 1۹۷۳ بوده است.

رکورد سهراب مرادی  توسط یک چینی شکسته شد

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

بدهی 65 میلیارد تومانی 
فدراسیون فوتبال به اداره مالیات

خزانه دار فدراســیون فوتبال در خصوص اینکه 
ظاهرا حساب های فدراســیون فوتبال باز شده و 
مشکالت حل شده، گفت: حساب های فدراسیون 
همچنان مسدود است و خبر باز شدن حساب ها 

صحت ندارد.
 وی در خصــوص اینکه چرا فدراســیون با این 
مشکل مواجه شده است، گفت: ما از سال 88 تا 
۹5 رسیدگی مالیاتی شده ایم و با توجه به اینکه 
در آن ســال ها اظهارنامه داده نشده نتوانستیم 
از قوانیــن معافیت مالیاتی فدراســیون فوتبال 
استفاده کنیم. خزانه دار فدراسیون فوتبال تاکید 
کرد: مسدود شدن حساب ها به خاطر بدهی ۶5 
میلیارد تومانی فدراســیون فوتبال است. البته 
ســازمان لیگ وضعیتی متفاوت دارد چون آنها 
طی سال های اخیر اظهارنامه ارائه کرده اند و یک 
اختالف حدودا 200 میلیون تومانی دارند که آن 
هم حل می شود؛ اما اختالف سنگین فدراسیون 

باید مرتفع شود.

 تمرین دادن
 به کپسول آتش نشانی؟

باشگاه پرسپولیس برای کاهش هزینه ها تصمیم 
گرفت این فصل، از مربی گلرهای داخلی استفاده 
کند. پــس از آن نوبت به انتخــاب مربی جدید 
دروازه بانی رسید که علیرضا بیرانوند مربی قبلی 
خودش در نفت تهران یعنی محســن ســیدی 
را به باشــگاه پیشــنهاد داد و او جذب شد. حاال 
اما وحید قلیچ اعتراض دارد کــه چرا یک نفر از 
پرسپولیســی های قدیمی )بخوانید خودش!( را 
برای این ســمت انتخاب نکرده اند. اتفاق زشتی 
کــه دارد در فوتبال ایران رخ می دهــد و روز به 
روز هم شــدیدتر می شود، ســهم خواهی علنی 
برخی پیشکسوتان اســت. قبال این کارها کمی 
قبح داشت؛ اما حاال همان هم از بین رفته است. 
همین چند وقت پیش محمد نوازی هم به حضور 
یک آنالیزور غیراستقاللی در کادر فرهاد مجیدی 
اعتراض کرده بود. داستان قلیچ اما جالب تر است. 
آقا وحید خواهان حضور در پرسپولیس و تمرین 
دادن بیرانوند شده؛ گلری که چندی قبل او را با 

کپسول آتش نشانی مقایسه کرده بود!

در حاشیه

 هشدار به وزنه برداری ایران؛
 رکورد سهراب مرادی

 توسط یک چینی شکسته شد
وزنه بردار چینی در مسابقات گزینشی المپیک 
توکیو توانســت رکورد دوضرب جهان در دسته 
۹۶ کیلوگرم را کــه در اختیار ســهراب مرادی 
بود، بشکند. در مسابقات وزنه برداری گزینشی 
المپیک 2020 که در توکیــو در حال برگزاری 
اســت، وزنه بردار مطرح چینی موفق شد رکورد 
سهراب مرادی را در حرکت دوضرب بشکند. تیان 
تائو چینی در این رقابت ها و در حرکت دو ضرب  
دســته ۹۶ کیلوگرم، وزنه 2۳1 کیلوگرم را مهار 
کرد و رکورد جهان را که در اختیار سهراب مرادی 
بود، شکســت. ســهراب مرادی پیش از این در 
مسابقات جهانی 2018 رکورد 2۳0 کیلوگرم را 
به ثبت رسانده بود؛ اما اکنون این وزنه بردار چینی 
این رکورد را از دســت ســهراب مرادی درآورد. 
فدراســیون جهانی وزنه برداری هم بالفاصله در 
لیست رکورد داران جهان، نام سهراب مرادی را 
از رکورد داری حرکت دوضرب خارج و نام تیان 

تائو را وارد کرد.

مجمع انتخابات ریاست فدراســیون وزنه برداری، رأس ساعت 
10 صبح دیــروز در آکادمی ملــی المپیک برگزار شــد که در 
نهایت علی مــرادی با 22 رای بــه عنوان رییس فدراســیون 
باقی ماند. نشست مجمع انتخابات فدراســیون وزنه برداری با 
حضور محمدرضــا داورزنی، معاون توســعه ورزش قهرمانی و 
حرفــه ای وزارت ورزش به عنوان رییس مجمع برگزار شــد که 

فرشاد غزالیان، سجاد انوشیروانی، حســین رضازاده، کوروش 
باقری، علی مرادی، محمدرضا آخونــدی، عبدالکریم پورکیان 
و نصرت ا... عابدینی به عنوان 8 کاندیدای ریاســت فدراسیون 
وزنه برداری در ایــن رقابت انتخاباتی ثبت نام کــرده بودند؛ اما 
رضازاده به خاطر انصــراف از انتخابات، در این جلســه حضور 
نداشت. کوروش باقری و عابدینی در جریان این نشست به نفع 

سجاد انوشیروانی انصراف دادند. درنهایت علی مرادی با 22 رای 
به عنوان رییس فدراسیون انتخاب شد. آخوندی 8، انوشیروانی 
11 و غزالیان هم 2 رای به دست آوردند. پورکیان نیز بدون رای 
ماند. انوشــیروانی که بعد از مجمع از انجام مصاحبه خودداری 
 کرد، خطاب به خبرنــگاران گفت: از قبل همه چیز مشــخص

 بود!

در مجمع انتخاباتی فدراسیون وزنه برداری؛
»مرادی«  ابقا شد

طی روزهای اخیر ماجرای انتقال رضا شکاری به 
تیم پرسپولیس تهران به یکی از سوژه های مطرح 
رسانه های ورزشی در کشــور تبدیل شده است؛ 
ماجرایی که ریشه در شکایت باشگاه ذوب آهن 
از شــکاری در زمان جدایی اش از این 
تیم و پیوســتن او به تیم روبین 
کازان روسیه دارد. شهریورماه 
سال ۹۶ بود که خبر انتقال 
رضا شکاری به تیم روبین 
کازان با انعقاد قرارداد 5 ساله 
در خروجی رسانه ها قرار گرفت؛ 

انتقالــی که به 
دلیــل عدم 
فســخ قرارداد 
پیشین این بازیکن 
با تیــم ذوب آهن، 

شکایت این باشــگاه اصفهانی را به همراه داشت. 
به دنبال این شکایت متن قرارداد شکاری با باشگاه 
ذوب آهن در فضای مجازی منتشــر شــد. در این 
قرارداد آمده بود رضا شکاری با پرداخت 100 هزار 
دالر می تواند به یک تیم خارجی ملحق شود که این 
بازیکن هم زمانی که قصد پیوستن به تیم روبین را 
داشته است برای پرداخت این پول به باشگاه ذوب 
آهن اعالم آمادگی کرد؛ اما ظاهرا باشگاه ذوب آهن 
از دریافت این پول امتناع کرده است در نتیجه رضا 
شکاری قرارداد خود با باشــگاه را یکطرفه فسخ و 
راهی تیم روبین شد و فدراسیون فوتبال ایران هم 
رضایت نامه بین المللی او را برای حضور در اردوی 
تیم روبین کازان صادر کرد. پس از این اتفاق باشگاه 
ذوب آهن برای دستیابی به حق تضییع شده خود 
به شورای حل اختالف فیفا شکایت کرد تا این نهاد 
بین المللی در این باره تصمیم گیری کند؛ تصمیمی 

که نتیجه آن هنوز صادر نشده است.
رضا شــکاری طی دو فصل گذشــته بازیکن تیم 
روبین بود که 5 بازی بــرای این تیم انجام داد. این 
بازیکن برای تمرینات تابستانی روبین به اردوی تیم 
دعوت نشد تا پرونده جدایی او از این تیم روسی و 
پیوستنش به تیم پرسپولیس کلید بخورد؛ اتفاقی 
که موجب شد بار دیگر ماجرای شــکایت باشگاه 
ذوب آهن از شکاری به جریان بیفتد و سعید آذری 
دراین باره هشــدارهایی به مدیران ســرخ پوشان 

تهرانی بدهد.
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن با انتشار یادادشتی در 
صفحه شخصی اش در اینستاگرام نوشت: شکاری 
به طور غیرقانونی از باشــگاه ذوب آهن جدا شــده 
و برگه فســخ قرارداد او هم بــا رای کمیته تعیین 
وضعیت ملغی شده است. روبین کازان در آن زمان 
می توانسته با او قرارداد ببندد؛ اما فیفا به این ماجرا 

ورود کرده و حدود ۳ ماه دیگر هم تکلیف این ماجرا 
مشخص خواهد شد. شکاری در فدراسیون ایران و 
کمیته تعیین وضعیت محکوم شــده است. روبین 
کازان هم در آن شرایط این ریسک را پذیرفت تا با او 
قرارداد ببندد. فکر می کنم در این پرونده هم باشگاه 
ذوب آهن پیروز خواهد شــد. خواهش من فقط از 
آقای عرب این است که استعالمی درباره بازیکنانی 

که جذب می کند، بگیرد.
 آذری هم چنین دیــروز در گفت و گو بــا برنامه 
»تهران ورزشــی« مدعی شــد که فســخ قرارداد 
شکاری، بودار است و مدیران باشگاه تهرانی نباید به 

راحتی از کنار این موضوع عبور کنند.
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در این گفت وگو اظهار 
کرد: »من یک گفت وگوی خوب و سازنده با جناب 
نبی و رغبتی داشــتم، نبی با توجه به اشــرافی که 
روی مسائل بین المللی دارد متوجه می شود که من 
چه می گویم. من از روس ها می ترسم، آنها ساختار 
فوق العاده پیچیده ای دارند، به نبی هشدار دادم و از 
رغبتی هم خواستم که استعالم های الزم را بگیرد و 
با شکاری هم صحبت کند. چرا که نمی خواهم یک 
باشگاه روســی هم ذوب آهن هم پرسپولیس و هم 

شکاری را دور بزند.«
وی در ادامه افزود: »کنار گذاشتن شکاری و فسخ 
قرارداد او خیلی بودار است، روس ها به این نتیجه 
رســیده اند که رای را به ذوب آهن می بازند و برای 
اینکه جریمه می شوند، می خواهند کاری کنند که 
بعدا این جریمه را از پرســپولیس بگیرند. من همه 

اینها را به نبی گفتم.« 
 با وجود تمام این هشدارها، رضا شکاری در لیست 
سرخ پوشــان برای اردوی پیش روی این تیم قرار 
 گرفته و قرار است به همراه این تیم به ترکیه سفر

 کند.

  عکس روز

»کالدرون« با پرسپولیسی ها وزنه زد
گابریل کالدرون، به شکلی با پرسپولیسی ها تمرین می کند که انگار مدیریت باشگاه به جای 
جذب سرمربی جدید، اقدام به انتخاب یک بازیکن خارجی برای تیم کرده اند. کالدرون در تمام 
آیتم های تمرینی، پابه پای بازیکنانش فعالیت می کند. از نرم دویی گرفته تا تمرینات کششی 
و سرعتی، کارهای تاکتیکی، آقاوســط، تنیس فوتبال و...  به تازگی هم همراه با بازیکنانش، 

وزنه زد تا نشان بدهد انگیزه های فراوانی دارد.

درخشش تازه واردهای سپاهان در اولین بازی
سپاهان روز شنبه در مشهد دیداری تدارکاتی برابر شهر خودرو برگزار کرد و توانست با نتیجه 2 بر یک به 
برتری برسد. قلعه نویی در این دیدار محمد ایرانپوریان، گئورگی ولسیانی و سجاد شهباززاده را در اختیار 
نداشت و با ترکیبی که نفرات جدید این تیم هم در آن حاضر بودند پا به مسابقه گذاشت و بازیکنان تازه 
اضافه شده به جمع طالیی پوشان توانستند عملکرد مطلوبی داشــته باشند. محمدرضا حسینی و رضا 
میرزاییی که 2 گل سپاهان در این بازی را به ثمر رساندند هر دو از نفراتی هستند که در فصل جاری به 
جمع طالیی پوشان اضافه شدند و توانستند در گام نخست برای تیم جدیدشان موثر واقع شوند. مرتضی 
منصوری هم در پست دفاع راست جای ایرانپوریان را گرفت و توانســت عملکرد قابل قبولی مقابل تیم 
سابقش داشته باشد. یاسین سلمانی، داوود رجبی، ابوالفضل عکاشه و محمد محبی هم در بین جوانان 

سپاهان بودند که هر کدام دقایقی فرصت بازی پیدا کردند.

شکار مهاجم ذوب آهن توسط شاهین
شاگرد سابق غالمحسین پیروانی و امید نمازی به جمع شاگردان عبدا... ویســی اضافه شد. ابوذرصفرزاده، 
مهاجم سابق تیم ذوب آهن اصفهان که سال گذشــته و با نظر امید نمازی قراردادی سه ساله با سبزپوشان 
اصفهانی منعقد کرده بود اخیرا با عقدقراردادی به شاهین شــهرداری بوشهر پیوست و شاگرد عبدا...ویسی 
در این تیم شد. صفرزاده در فجر شهید سپاسی با غالمحسین پیروانی و علی اصغر کالنتری لیگ آزادگان را 
تجربه کرده بود که فصل گذشــته با نظر امید نمازی به جمع سبز پوشان اصفهانی اضافه شد و به تازگی خبر 
پیوستن وی به شهرداری شاهین بوشهر در رسانه ها منتشر شد. با این اوصاف شاید قرارداد سه ساله صفرزاده 
با باشــگاه ذوب آهن به صورت توافقی فسخ شده باشد. احمد جمشیدی، ســخنگوی باشگاه ذوب آهن، در 
 رابطه با قرارداد صفرزاده اظهار کرد: از موضوع قرارداد این بازیکن اطالعی ندارم و بعدا در این رابطه صحبت 

خواهم کرد.

مسئول تربیت بدنی سپاه صاحب الزمان استان )عج( در نشست هم اندیشی هیئت های ورزشی استان 
اصفهان اظهار داشت: جشنواره ورزشی بسیج استان مردادماه امسال برگزار می شود. علی پیمان صفت 
با بیان اینکه برگزاری این جشنواره در ورزش بسیج بی ســابقه است، گفت: این جشنواره با محوریت 
1۳ هیئت ورزشــی در رشــته های پهلوانی و زورخانه ای، کاراته، تکواندو، تنیس روی میز، والیبال، 
جودو، کونگ فو، شنا، فوتسال، ووشو، تیروکمان، بسکتبال و تیراندازی برگزار می شود و برگزیدگان به 
مسابقات کشوری اعزام خواهند شد. مسئول تربیت بدنی سپاه صاحب الزمان استان )عج( اصفهان ادامه 
داد: اولویت ما برای برگزاری این جشنواره کیفیت مسابقات است و به هیچ وجه به دنبال تعدد مسابقات 
نیستیم؛ چراکه بر این باوریم اگر تعداد مسابقات کم باشد ولی کیفیت باال باشد از تعداد مسابقه زیاد با 
کیفیت پایین، بهتر و قابل قبول تر است. در ادامه، دبیر هیئت والیبال اصفهان با بیان اینکه هم اکنون 
شرایط کشور بسیار حساس است و دشــمن با جنگ روانی به دنبال ناامیدی مردم نسبت به نظام و 
در سختی قرار دادن مردم اســت، چون می داند با جنگ کاری از پیش نمی برد، اظهار داشت: همین 
مسابقات ورزشی می تواند در این شرایط نشاطی در جامعه فراهم کند که جنگ روانی دشمن خنثی 
شود و در بحث مسابقات والیبال این مسئله به وضوح مشاهده شد. وی با بیان اینکه برای موفقیت های 
ورزشی در رده سنی جوانان و نوجوانان باید آموزش و پرورش وارد کار شود، گفت: پیشنهاد ما برگزاری 
مسابقات به صورت منطقه  ای و صعود برگزیدگان به مسابقات اســتانی است؛ چراکه در این صورت 
کیفیت مسابقات افزایش پیدا می کند. دبیر هیئت تنیس روی میز اصفهان هم اظهار داشت: در ورزش 
بسیج باید جذب حداکثری مدنظر مقام معظم رهبری اعمال شود و جوانان از همه قشری در مسابقات 

شرکت داده شوند و به هیچ وجه شرکت در مسابقات نباید معطوف به قشر و گروه خاصی شود.

 جشنواره ورزشی بسیج استان اصفهان
 مردادماه برگزار می شود

 

سرمربی تیم پارس جنوبی جم درباره قرارداد بازیکنان اظهار 
کرد: وضعیت فوتبال طوری شده که باشگاه ها رقم های سنگینی 

هزینه می کنند. االن رقم یک بازیکن تیم های دیگر به اندازه 
کل بودجه تیم ماست. اختالف فاحشــی میان قراردادها در 
باشگاه های مختلف وجود دارد. من دوست دارم رقم قراردادها 
منتشر شــود تا همه متوجه شــوند فوتبال در چه شرایطی 
قرار دارد. با این وضعیت به جرات می گویم که پارس جنوبی 
ارزان ترین تیم لیگ برتر است. فراز کمالوند افزود: همانطور 
که گفتم ما از لیگ یک بازیکنان زیادی جذب کردیم و نفرات 

باتجربه نیز واقعا بحث استاد و شاگردی را به جا آوردند و آمدند 
تا به تیم پارس جنوبی کمک کننــد. وی ادامه داد: ما قرارداد 
»مگنو باتیســتا« را اوال ریالی امضا کردیم و ثانیا او نسبت به 
فصول گذشته مبلغ بســیار پایین تری را دریافت خواهد کرد 
که این موضوع نشان دهنده معرفت اوست. این بچه ها نشان 
دادند که معرفت و لوطی گری هنوز زنده است و این مسائل در 

فوتبال ارزش دارد.

سرمربی تیم پارس:

 پارس جنوبی، ارزان ترین تیم
 لیگ برتر است

منهای فوتبال

حاشیه های 
دنباله دار 

یک انتقـال!

 ذوب آهن بی خیال پرونده 
شکایت از »شکاری« نمی شود؛

سمیه مصور

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2738 | July  08,  2019  | 8 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



مدیر نمایندگی آســتان قدس رضوی اســتان اصفهان در نشست 
خبری نمایندگی آستان قدس رضوی استان اظهار کرد: در گذشته 
فعالیت های آســتان قدس رضوی به شهر مشــهد محدود می شد. 
در زمان تولیت مرحوم آیت ا... واعظ طبســی زمینه ای فراهم شد 
که آســتان قدس برنامه هایی در قالب های فرهنگی در شــهرهای 
دیگر اجرا کند. ســیدرضا مرتضوی ادامه داد: در زمان تولیت سابق 

آســتان قدس، مقام معظم رهبری از ایشان 
ترویج ســبک زندگی رضوی و انجام کارهای 
فرهنگی در میهن اســالمی و جهان اسالم را 
خواستند. با این درخواست آستان قدس دیگر 
نمی توانســت تنها در محدوده حرم رضوی 
یا شهر مشــهد فعالیت کند. با شروع تولیت 
آیت ا... ابراهیم رییســی چهــار ماموریت به 
نمایندگی ها اعالم شد؛ اول فعالیت در حوزه 
فرهنگی، دوم محرومیــت زدایی و کمک در 
رفع گرفتاری مستضعفین در سراسر کشور، 
در سومین محور ترویج فرهنگ وقف و نذر و 
آخرین خواسته توسعه شبکه خادم یاری بود. 
وی با اشاره به وظایف شبکه خادم یاری گفت: 
هر کسی عضو شبکه خادم یاری شود، بخشی 
از زندگی خود را وقــف امام رضا )ع( می کند. 
تمام خادمان امام رضا برای رضایت خدا کار 

می کنند و حقوقی نمی گیرند. ۵۷ هزار نفر خادم در مشهد وجود دارد 
که باید هفته ای ۱۲ ســاعت را در حرم خدمت کنند. پس از ایجاد 
شبکه خادم یاری ۲۴۰ هزار نفر از دیگر نقاط کشور عالوه بر استان 
خراسان رضوی وارد این شبکه شدند. مرتضوی با بیان اینکه »کسی 
می تواند خادم یار آستان امام رضا )ع( شــود که بتواند در سال بین 
یک تا ۱۲ بار در مشهد حاضر شود و خدمت و کشیک ۱۲ ساعته خود 
را در حرم انجام دهد« تاکید کرد: این افراد که در استان های دیگر 
هستند، باید هفته ای شش ساعت از وقت خود را وقف امام رضا )ع( 

کرده و به محرومان شهر خود کمک کنند.
بیش از ۱۶ هزار نفر، متقاضی ورود به شبکه خادم یاری 

هستند
مدیر نمایندگی آستان قدس رضوی اســتان اصفهان افزود: در هر 
استان، ده ها کانون با بیش از ۱۳۰ خدمت تعریف شده وجود دارد و 
هر کس وارد شبکه خادم یاری شود، می تواند خدمت خود را در این 

حوزه ها بگذراند. در استان اصفهان ۱۶ هزار و ۵۰۰ نفر متقاضی ورود 
به شبکه خادم یاری وجود دارد و از این تعداد، هفت هزار نفر مراحل 
ثبت نام را تکمیل کردند و وارد شبکه شدند. وی خاطرنشان کرد: در 
هر محله، کانون های خادم یاری تشکیل خواهد شد که در محله ها 
نیازمندان را شناسایی می کنند. این کانون ها با نام کاربری و رمز عبور 
وارد سامانه خواهند شد و در آنجا خدمت هایی وجود دارد که مردم 
نذر کرده اند که آنها را برای نیازمندان منطقه خود رزرو  کنند. تمامی 

این مراحل با نظارت مستقیم انجام خواهد شد.

مرتضوی در پاسخ به ســوالی مبنی بر وضعیت محله فقدوان گفت: 
مردمان این منطقه نارضایتی هایی داشتند. در جلساتی که خدمت 
آیت ا... رییسی رسیدیم، ایشــان پیشنهاد دادند تا نقشه راهی برای 
رفع معضل تدوین شــود. با رضایت مردم منطقه نقشه راهی تعیین 
شد؛ اما با توجه به جابه جایی تولیت آستان قدس رضوی، کار متوقف 
شده است. در اولین جلســه با تولیت جدید آستان قطعا این مسئله 
را عنوان خواهیــم کرد. مدیر نمایندگی آســتان 
قدس رضوی اســتان اصفهان درباره نگرانی هایی 
که برگزاری مراســم دهه کرامت در میدان نقش 
جهان برای دوستداران میراث فرهنگی ایجاد کرده 
بود، عنوان کرد: فضای میدان نقش جهان فضایی 
پذیرفته شده و جا افتاده است. بر همه واجب و الزم 
است که از آســیب به میدان جلوگیری کنند. به 
همین دلیل تمام نکات ایمنی را رعایت کردیم تا 

هیچ آسیبی به این محل تاریخی نرسد.
تشریح برنامه های دهه کرامت

همچنین در این نشست، رییس ستاد برنامه های 
دهه کرامت دربــاره برنامه های ایــن دهه اظهار 
کرد: در اصفهــان برنامــه خاصی با نــام »رواق 
صفوی« اجرا می شــود که محل آن، میدان نقش 
جهان اســت و در غرفه های آن، خدمات آســتان 
قدس معرفی می شــود. برنامه جشــن از ساعت 
۲۱ تا ۲۳ اســت و غرفه ها نیز از ســاعت ۱۸ الی ۲۳ باز هســتند. 
محمدحســین محســن زاده با تشــریح برنامه های آستان قدس 
توضیح داد: شب شــعر رضوی، دیگر برنامه ای اســت که در تاریخ 
۲۲ تیر ســاعت ۱۸ در ســالن همایش های حوزه هنــری برگزار 
می شــود. همچنین هر روز در دهه کرامت دیداری با خانواده شهدا 
داریــم. در روز تولد حضرت امــام رضا )ع( خادم یــاران به صورت 
 گروهی از میــدان انقالب به ســمت میدان امــام حرکت خواهند

 کرد.

مدیر نمایندگی آستان قدس رضوی استان اصفهان:

۷ هزار نفر در استان، مراحل ثبت نام خادم یاری را تکمیل کردند

احیای ۳۰ خانه و سرای تاریخی در منطقه سه
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

بامسئوالن

جهاد دانشگاهی اصفهان 
مجری برگزاری آزمون 

استخدام آتش نشانی
مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی واحد اصفهان 
گفت: آزمون استخدام پیمانی مشاغل عملیاتی 
آتش نشــانی در اســتان اصفهان توســط جهاد 
دانشگاهی واحد اصفهان برگزار می شود. هومن 
سراج با اعالم این خبر، اظهار کرد: آزمون استخدام 
پیمانی مشــاغل عملیاتی آتش نشانی در استان 
اصفهان ۱۸ مردادماه ســال جاری و در دانشگاه 
اصفهان برگزار می شود. وی افزود: تعداد ۳۰۰ نفر 
از افراد واجد شرایط پس از آزمون علمی و عملی 
از استان اصفهان انتخاب خواهند شد و در نهایت 
به استخدام ســازمان آتش نشــانی در خواهند 
آمد. مدیر مرکز آزمون جهاد دانشــگاهی واحد 
اصفهان ادامه داد: ثبت نام این آزمون از دوشنبه 
۱۰ تیر آغاز شده اســت و تا پایان روز چهارشنبه 
۱9 تیرمــاه ادامه خواهــد داشــت. داوطلبان 
می توانند برای کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام 
 به سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به آدرس

 www.hrtc.ir مراجعه کنند. 

مدیر طرح ساماندهی ناژوان:
نخستین ایستگاه آتش نشانی در 
منطقه ناژوان احداث می شود

مدیر طرح ســاماندهی ناژوان از پیشــرفت ۳۰ 
درصدی عملیات احداث مخزن ذخیره آب شماره 
سه ناژوان خبر داد و گفت: عملیات اجرایی مخزن 
دو هزار مترمکعبی شماره چهار ناژوان تا یک ماه 
آینده آغاز خواهد شد. حسن شفیعی اظهارکرد: با 
توجه به شرایط سخت تامین آب در شهر اصفهان، 
شــهرداری در منطقه ناژوان با همراهی معاونت 
خدمات شهری شهرداری و ســازمان پارک ها و 
فضای سبز پیش بینی الزم برای زیرساخت های 
اصلی تامین آب را انجام داده اســت. وی افزود: 
سال گذشته یک مخزن دو هزار مترمکعبی و یک 
مخزن هزار متر مکعبی به مجموعه مخازن ذخیره 
آب ناژوان اضافه شــد که یکی از مخازن در ضلع 
شمال و دیگری در ضلع جنوب زاینده رود احداث 
شد. مدیر طرح ســاماندهی ناژوان با بیان اینکه 
عملیات احداث مخزن شماره ســه ناژوان بیش 
از ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، تصریح کرد: 
عملیات اجرایی مخزن دو هزار مترمکعبی شماره 
چهار ناژوان تــا یک ماه آینده آغاز خواهد شــد. 
وی خاطرنشان کرد: احداث کلکتور ضلع شمال 
رودخانه زاینده رود در منطقه ناژوان تاکنون ۳۰ 
درصد پیشرفت داشته است. مدیر طرح ساماندهی 
ناژوان با بیان اینکه نخستین ایستگاه آتش نشانی 
منطقه ناژوان در ضلع جنوب این منطقه راه اندازی 
می شود، افزود: جانمایی محل ایستگاه به گونه ای 
انجام شده که مراکز گردشــگری و مسکونی را 
پوشش دهد. وی تصریح کرد: جانمایی ایستگاه 
شماره دو آتش نشانی ناژوان در شمال این منطقه 
انجام شــده و درحال دریافــت مجوزهای الزم 

هستیم.

ایده های نوجوانان در شهر 
اجرایی می شود

مدیر خانه نوجوان سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری اصفهان از برگزاری ایده کاپ 
ششم با عنوان»نوجوان پویا؛ شهر خالق« خبرداد. 
اسما نکویی با اشاره به ایده کاپ ششم که با رویکرد 
ایده پردازی نوجوانان برگزار می شود، اظهار کرد: 
ایده کاپ ششم برای نوجوانان در نظر گرفته شده 
و قرار است ایده هایی از نوجوانان برای برنامه های 
شهری ارائه شــود و پس از پیگیری ها به مرحله 
اجرا نیز درآید. وی با بیان اینکه باید در پروژه های 
شهری از فکر نوجوانان استفاده کرد، افزود: هدف از 
برگزاری این ایده، کاپ استعدادیابی، ایده پردازی، 
رشــد خالقیت، درگیر کردن نوجوانــان با امور 
اجتماعی و فرهنگی و باال بردن حس مسئولیت 
پذیری آنها، دیدن و شــنیدن ایــده و خالقیت 

نوجوانان و استفاده از رشد آنهاست.
مدیر خانه نوجوان ســازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شــهرداری اصفهان با اشــاره به نقش 
این طرح در پرورش ایده نوجوانــان اضافه کرد: 
ایده کاپ ششم صرفا مســابقه نیست؛ بلکه یک 
رقابت آموزشی است که قبل از آن سه کارگاه در 
تاریخ های ۱۲، ۱۵ و ۱9 تیرماه برای ایده پردازی 
 بهتر و رشــد خالقیت متقاضیان برگزار خواهد

 شد.

امام جمعه اصفهان:
مشارکت های مردمی برای 
خدمت رسانی به بیماران 
صعب العالج افزایش یابد

نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهان، 
آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد در دیدار هیئت 
مدیره موسسه خیریه امدادگران عاشورا با بیان اینکه 
مردم استان اصفهان در امور خیر پیشتاز هستند، 
اظهار داشت: مردم این استان در امور خیر و کمک 
به همنوعان و هموطنان خود در عرصه های مختلف 
همچون زلزله کرمانشاه و سیل پلدختر و غیره در این 
مناطق حضور داشتند و کمک های نقدی و غیرنقدی 
فراوانی را به این مناطق ارســال کردند؛ برای مثال 
حدود یک هزار و ۵۰۰ نفر از طالب اصفهانی برای 
سیل پلدختر حضور داشــتند. اعضای این موسسه 
با تالش فــراوان و با وجود مشــکالت متعدد برای 
خدمت رسانی به مردم قدم بر می دارند؛ اما الزم است 
اعضای هیئت مدیره برای افزایش مشــارکت های 
مردمی با هدف خدمت رسانی به بیماران سرطانی و 
صعب العالج برنامه ریزی منسجم تری داشته باشند تا 

بتوانند خیران را به این عرصه دعوت کنند.

استاندار اصفهان:
باید در شرایط فعلی با تدبیر 

اقدام کرد
استاندار اصفهان تاکید کرد: در شرایط فعلی کشور 
باید با تدبیر و درک شرایط وضع موجود پیش برویم 
و اقدام کنیم. عباس رضایی در جلسه شورای آموزش 
و پرورش، ریشه گرانی های فعلی را تحریم آمریکا 
علیه ایران دانست و افزود: تا زمانی که پشتوانه این 
نظام توجه امام زمان )عج(، خون شهدا و ایثارگری 
جانبازان  است، هیچ خدشه ای به نظام وارد نخواهد 
شد.وی اظهار داشت: در شرایط بد اقتصادی کشور 
مردم نباید خود را ببازند، دولت برای ارزاق مردم در 
هر شــرایطی پیش بینی های الزم را به عمل آورده 
است. رضایی تاکید کرد: افرادی که سعی در بر هم 
زدن جو روانی موجود در کشــور دارند، بدانند که 
دود این ماجرا اول به چشم خودشان خواهد رفت. 
استاندار اصفهان گفت: مسئوالن آموزش و پرورش 
از برگزاری رویدادهای کشوری ورزشی دانش آموزان 
در این استان نهایت بهره مندی را داشته باشند و در 
قالب کمیته های چند نفره در جهت استفاده صحیح 
و مناســب از این رویدادهای ورزشی برنامه ریزی 
 کنند. وی بیان کــرد: اجرای هر برنامــه ای برای 
دانش آموزان هنگامی موفق خواهد بود که صاحبان 
آن  درفرآیند و تدوین آن نقش داشته باشند به ویژه 
در نهادهایی مانند آموزش و پرورش که صاحبان آن 
دارای علم و فهم هستند. استاندار اصفهان ادامه داد: 
مسئوالن آموزش و پرورش در قالب کارگاه یک روزه 
نظرات و همفکری های خود را در قالب سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش جمع آوری و برای سازمان 

مرکزی در تهران ارسال کنند.

در صورت تامین اعتبار؛
طرح توسعه خط یک مترو تا 

سال ۱۴۰۰ تکمیل می شود
معاون حمل ونقــل و ترافیک شــهردار اصفهان با 
بیان اینکه طراحی ادامه خط یک مترو از عاشــق 
آباد تا میدان اســتقالل تکمیل شــده، اظهار کرد: 
بخشی از مســیر ادامه خط یک مترو در سمت پل 
استقالل احداث شده است. علیرضا صلواتی افزود: 
در ادامه مســیر خط یک، چهار ایســتگاه رسالت، 
دهنو، امیرکبیر و میدان استقالل در وسط خیابان 
و دسترسی به ایســتگاه ها در طرفین خیابان امام 
خمینی پیش بینی شده که این خط، زمینه اتصال 
متروی اصفهان به شاهین شــهر را فراهم خواهد 
کرد. معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان با 
تاکید بر اینکه تقویت و توسعه حمل و نقل عمومی، 
مهم ترین عامل دســتیابی به توسعه پایدار شهری 
اســت، گفت: در برنامه اصفهان ۱۴۰۰، سهم ۱۰ 
درصدی برای قطار شــهری از ناوگان حمل و نقل 
عمومی پیش بینی شده اســت. وی با بیان اینکه 
طرح توسعه خط یک از ایســتگاه قدس به سمت 
میدان اســتقالل اصفهان به طول پنج کیلومتر با 
نظر مثبت شهردار اصفهان و درصورت تامین اعتبار 
الزم تا پایان سال ۱۴۰۰ تکمیل می شود و در اختیار 
شهروندان قرار می گیرد، تصریح کرد: با اجرای طرح 
توسعه، طول خط یک از ۲۰ کیلومتر به ۲۵ کیلومتر 
افزایش می یابد. صلواتی با اشــاره به نبود مســیر 
خروجی در سمت محور شــمال به جنوب پل امام 
خمینی، اظهار کرد: در گذشته برای انجام آزادسازی 
و احداث مسیر خروجی، مشکالتی وجود داشته است 
که امیدواریم با توجه به ضرورت آن، امسال طراحی 
مورد نظر را تکمیل و سال آینده اعتبار مورد نیاز را 
در بودجه پیش بینی و بتوانیم خروجی مناسبی را 

اجرایی و عملیاتی کنیم.

شــهردار اصفهــان با تاکیــد بر وجــود وحدت و 
یکپارچگی میــان مجموعه شــهرداری و اعضای 
شورای اســالمی شهر به حاشــیه های ایجاد شده 
پیرامون اختالف این دو مجموعه پایان داد. ماجرا 
به نامه چند روز گذشته یکی از معاونان شهردار به 
قدرت ا... نوروزی بــر می گردد؛ نامه ای که منجر به 
ایجاد رنجش در میان اعضای شــورای شهر شده 
بود. معاون شهردار در این نامه مدعی شده بود که 
اعضای شورای شهر اصفهان وارد فرآیندهای اجرایی 
در شهرداری اصفهان شده و اختالفات جدی بین 
مدیران در حوزه مدیریت شــهری ایجاد کرده اند، 
موضوعی که شهردار اصفهان در جلسه علنی دیروز 

شورا آن را رد کرد.
 نوروزی که به منظور امضای ســند اقدام مشترک 
فعالیت های زیســت محیطی بین شــورای شهر، 
شهرداری و اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان در این جلســه حضور یافته بــود، گفت: 
وحدت، یکدلی و همبســتگی بین شــهرداری و 
شورای شــهر، باعث موفقیت هایی شده که برخی 
آن را بر نمی تابند. شــهردار اصفهان با بیان اینکه 
در برخی موارد غفلت و قصــوری صورت می گیرد 
که برخــی به خود اجــازه اظهارنظر ناخوشــایند 
می دهند، افزود: چند روز پیش نامه ای به دســتم 
رســید که رنجش اعضای شورای شــهر رافراهم 
کرد که با برگزاری جلســات، رنجش ها رفع شد. از 
همین جا اعالم می کنیم که هر گز اجازه نخواهیم 

داد شورای شهر به عنوان 
پله دموکراســی، توسط 
کســانی در شــهرداری 
تضعیــف شــود. وی بــا 
بیان اینکه شورا همیشه 
مقدس است و باید گرامی 
داشته شود، افزود: اعضای 
فعلی شــورای شهر پس 

از ۲۰ ســال با موفقیت و کسب بیشــترین رأی بر 
کرسی نشسته اند، این اعضا، جز آبادی و رفاه حال 
شهروندان، نگاه دیگری ندارند و ما نیز اهدافی جز 

تحقق مصوبات شورا نداشته ایم و نخواهیم داشت.

نــوروزی تصریــح کرد: 
وحدت و یکپارچگی شورا 
و مجموعــه شــهرداری 
به گونــه ای بوده اســت 
موفقیت هــای  کــه 
بزرگــی حاصل شــده و 
اجازه نمی دهیم کســی 
موفقیت هــا را نادیــده 

بگیرد.
شهردار اصفهان با بیان اینکه ما وحدت خود را ادامه 
خواهیم داد، اظهار امیــداری کرد که با این وحدت 
و جمع ۱۴ نفره بتوانیم شــاهد اجــرای پروژه های 

بزرگی در شهر باشیم. وی ادامه داد: اعضای شورای 
شــهر آنقدر بزرگوارند و آنقدر به فکر تامین حقوق 
شــهروندان و حفظ جایگاه رفیع آن هســتند که 

تاکنون به خدمت پایدار خود خللی وارد نکرده اند.
در شورای شهر، تیم و باندبازی نداریم

اختالف اعضای شورای شــهر با یکدیگر یکی دیگر 
از مسائلی اســت که در روزهای گذشته در فضای 
مجازی به آن پرداخته شــده است، موضوعی که با 
واکنش رییس کمیسیون بهداشت و سالمت شورای 

شهر اصفهان در جلسه دیروز شورا همراه شد.
عباسعلی جوادی در نطق میان دستور خود با بیان 
اینکه این روزها در برخــی مجامع و فضای مجازی 
گفته می شود که اعضای شورای شهر اختالف نظر 
دارند، اظهار کرد: این اختالف باید وجود داشــته 
باشد؛ چرا که هر کدام یک دیدگاه شخصی دارند؛ اما 
باید توجه داشت که همه در راستای ارتقای کیفیت 

زندگی شهروندان گام برداشته اند.
وی با بیان اینکه در شــورا گروه ضــد مردم وجود 
ندارد، ادامه داد: اعضای شورای شهر در امور اجرایی 
مداخله نمی کنند؛ اما در حــوزه نظارتی با جدیت 

ایستادگی می کنند.
رییس کمیســیون بهداشت و سالمت شورای شهر 
اصفهان با بیان اینکه خط قرمــز ما، حقوق مردم و 
حفظ جایگاه شهروندان است، اضافه کرد: در شورای 
شــهر تیم و باندبازی نداریم، همه اعضای شورا از 
نظر خدمت دهی و عقل از من بزرگ تر هســتند و 
 ما در راه خدمت، همه از مهندس معین راهنمایی 

می گیریم.

پایان یک ماجرا

معاون عمران شــهری شــهردار اصفهــان اظهار کــرد: پل تقاطع 
غیرهمسطح شهید روح االمین در محل تقاطع ورودی شرقی مرکز 
همایش ها در امتداد خیابان آبشار )ورودی خیابان روح االمین( با هدف 
تسهیل در خروج بار ترافیکی از مرکز همایش های بین المللی اصفهان، 
جلوگیری از ایجاد ترافیک در مسیر منتهی به سمت اصفهان و کاهش 
خطرات مسیر در حال اجراســت. ایرج مظفر افزود: در حال حاضر 

احداث این پروژه که یکی از زیر مجموعه پروژه های مرکز همایش های 
بین المللی اصفهان به شمار می رود، با پیشرفت ۴۷ درصدی شامل 
یک پل با هشــت دهانه به طول ۳۲۶ متر، عرض 9.۲ متر و مساحت 
در حدود سه هزار متر مربع اســت. وی با بیان اینکه پل تقاطع غیر 
همسطح شهید روح االمین با هزینه ای بالغ بر هفت میلیارد تومان از 
محل اعتبارات شهرداری منطقه شش در دست اجراست، تصریح کرد: 

این پروژه از اسفندماه سال گذشته آغاز و در برنامه ریزی انجام شده 
مهرماه سال جاری به پایان می رسد. در این پروژه ۳۵۰۰ متر مکعب 
عملیات خاک برداری صورت گرفته و حجم آسفالت مورد نیاز ۵9۸ 
تن است. مظفر با اشاره به سایر پروژه های فعال، گفت: در حال حاضر 
تعداد ۲۴ پروژه در مجموعه مرکز همایش های بین المللی اصفهان 

فعال است و درصد کل پیشرفت این پروژه عظیم ۷۲ درصد است.

معاون عمران شهری شهردار خبر داد:
پیشرفت ۴۷ درصدی احداث پل تقاطع غیر همسطح شهید روح االمین

تاکید شهردار اصفهان بر وجود وحدت و یکپارچگی میان مجموعه شهرداری و شورا؛

احیای ۳۰ خانه و سرای تاریخی در منطقه سه
مدیر منطقه سه شــهرداری اصفهان از صدور۱۰ پروانه ساختمانی برای احداث هتل در این منطقه خبر داد و 
گفت: امیدواریم این هتل ها تا سه سال آینده به بهره برداری برسد. حسین کارگر با بیان اینکه بیش از ۳۰ خانه و 
سرای تاریخی در حال احیاست که در آینده ای نزدیک به بهره برداری خواهد رسید، تصریح کرد: اغلب بناهای 
مذکور مربوط به دوره صفوی بوده و در محدوده میدان امام علی )ع(، میدان امام )ره( و بازار بزرگ اصفهان است.

وحدت، یکدلی و همبستگی 
بین شهرداری و شورای شهر، 
باعث موفقیت هایی شده که 

برخی آن را بر نمی تابند

علیرضا اطهری فر_ شهردار ورنامخواست

آگهی مزایده
شهرداری ورنامخواست به اســتناد مجوز شماره ۱۰۶ مورخ 
۱۳9۸/۰۴/۰۲ شورای اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به اجاره 
بازار روز از طریــق مزایده عمومی اقدام نمایــد. لذا عالقمندان 

شرکت در مزایده می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ 
اســناد مزایده تا تاریخ ۱۳9۸/۰۴/۲۶ به واحد مالی شهرداری 

ورنامخواست مراجعه نمایند.
م الف: 515۳69

نوبت دوم
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 امام سجاد علیه السالم:
  هر که کرامت و بزرگوارى نفس داشته باشد، 

دنیا را پَست انگارد. 
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یادداشت

داشتن روحیه خوب همراه با نشاط باعث می شود تا فرد با انرژی 
و توان باال به انجام کارها مبادرت ورزد. زمانی که دارای احساس 
خوبی نسبت به خود و زندگی تان هستید همه چیز در نظرتان 
زیبا و شگفت انگیز اســت و در لحظه »حال« زندگی می کنید. 
چون توجه تان معطوف به این لحظه است، بهترین نتیجه را از آن 
دریافت می کنید. برخورداری از روحیه شاد باعث می شود تا شما 
با نگاهی به گذشته و گرفتن درس های الزم از آن، بهترین عمل را 
در زمان حال انجام دهید تا برای آنچه در آینده می خواهید به آن 
برسید، آماده شوید. وقتی که روحیه باالیی دارید هر کاری را که 
پیش روی شما قرار دارد با عالقه و با این هدف که تجربه ای تازه 
از آن کسب کنید،  انجام می دهید؛ حتی به کارهای روزمره  هم 
با دید تازه ای می نگرید و توجه تان را روی آن معطوف می کنید 

و از کاری که انجام می دهید لذت می برید.
برای اینکه بتوانید در تمام زندگی، پیروز و موفق باشــید، بهتر 

است به مسائل زیر توجه کنید:
خدا را همیشه و همه جا در نظر داشته باشید

احســاس حضور در محضر خدای رحمان و تــوکل و ایمان به 
یاری او در همه عرصه های کار و زندگی، به انســان روحیه ای 
عالی می دهد. در همه مراحل زندگی، از جمله در دوره آمادگی 
برای کنکور، تالش کنید تا ارتباط با خدا، بن مایه اصلی نشاط 
و شادی شما باشد. به او اعتماد کنید و با اعتماد به او قدم در راه 
بگذارید و بدانید که خدا همیشه یار و پشتیبان شما خواهد بود 
و شما را به بهترین مســیر و زیباترین سرنوشت ممکن هدایت 
خواهد کرد؛ حتی ممکن اســت در مواردی احساس ناامیدی 
کرده و گمان کنید که خدا شما را فراموش کرده یا اصال به فکر 
شما نیست؛ اما مطمئن باشید که حتی در همان زمان هم همه 
امور عالم در راستای خیر و مصلحت شما در جریان است؛ پس 
هر روزتان را با عشق به خدا و توکل به او شروع کنید و به پایان 
برسانید. به خدا بگویید که برای رسیدن به یک سرنوشت خوب 
و زیبا تالش می کنید و از او بخواهید تا شما را برای رسیدن به 

اهداف تان یاری کند.
 به معنویات بها دهید

به عنوان یک انسان که نیاز دارد آرامش و نشاط داشته باشد، باید 
به معنویات بها دهید. آرامش و نشاط شما باعث افزایش روحیه 
و توان شما در انجام امور خواهد شد. باید توجه داشته باشید که 
ارتباط معنوی، بر آنچه که به زندگی شما معنا می بخشد و به آن 
هدف می دهد، تعریف می شود. عالوه بر رابطه با مبدأ هستی و 
عشق به خدا، معنویات می تواند اعتقادات مذهبی شما یا لذت 
بردن از طبیعت یا گذراندن زمان با عزیزان تان باشد. اگر ما صبح، 
بعد از بیدار شدن از خواب، نسبت به یک موضوع که به ما هدف 
می دهد و به زندگی ما معنا می بخشد، هیجان زده باشیم، بدن ما 
نیز همه تالش خود را خواهد کرد تا خود را در بهترین وضعیت 

ممکن حفظ کند.
 روی زیبایی های زندگی خود تمرکز کنید

اگر انسان برای مدتی به طور مداوم، ذهن و فکر خود را متوجه 
سوژه های زیبای زندگی خود بکند، به مرور زمان عادت می کند 
که همواره با زیبایی ها و خاطرات خوب زندگی فکر کند و اصوال 
تبدیل به انسان مثبتی می شود که نشاط درونی دارد و همواره 
احساس آرامش و شادمانی می  کند. یکی از مهم ترین منابع برای 
دریافت چنین سوژه هایی، خاطرات خوب زندگی در گذشته و 
تخیل  های قشنگ در آینده است. هنگامی که شما به خاطرات 
خوب گذشــته فکر می کنید، ســیگنال های مثبتی به ضمیر 
ناخودآگاه خود وارد می کنید و انجام این کار به شما احساس و 

روحیه خوبی می دهد.

زندگی زیباست؛ لحظات آن را دریابید

محبوبه  همت

عکس روز

دوخط کتاب

دیگران زندگــی کنی، ولی 
کار من درســت عکس این 
بود. هــدف مــن در زندگی 
کســب افتخــار بــود، ولــی 
خوب، مگر افتخار چیست؟ 
همــان عشــق به دیگــران 
اســت. میل به خدمت به آنها 
بــرای لذت بردن از ســتایش 

آنها. 

»جنگ و صلح« 
تولستوی

آدمیــزاد چــه زمانــی 
 بــه خــودش افتخــار

 می کند؟
هر کــس بــا دیــد خودش 
زندگــی می کند. تــو برای 
خــودت زندگــی می کردی 
و می گویــی چیــزی نمانده 
بود که زندگیت تباه شود  و 
خوشبختی را وقتی شناختی 
کــه شــروع کــردی بــرای 

فرودگاه بین المللی کانسای، دومین فرودگاه بزرگ کشور ژاپن و در عین حال 
یکی از عجیب ترین فرودگاه های جهان به شمار می رود. فرودگاه بین المللی 
کانسای، دومین فرودگاه مهم کشور ژاپن محسوب می شود که روی جزیره ای 
مصنوعی در میان خلیج ازاکا و ۳۸ کیلومتری جنوب غربی ایســتگاه ازاکا 
قرار دارد. این فرودگاه در سال ۱۹۹۴ به منظور کاهش بار ترافیکی فرودگاه 
بین المللی ازاکا آغاز به کار کرده است. از آنجایی که فرودگاه ازاکا در نزدیکی 
حومه پرجمعیت شــهرهای ایتامی، تویوناکا و در جوار ساختمان های بلند 

مرتبه قرار دارد، راهی برای توسعه آن وجود نداشت. 

عجیب ترین فرودگاه جهان در ژاپن

در تالش برای ترویج کشــاورزی پایــدار، آژانس ایرلنــدی راتکو با همکاری 
هنرمند آلمانی »دیانا شرر« کتابی خلق کردند که رشد کرده است! یک کتاب 
۲۲ صفحه ای که برای ساخت آن ریشــه های گیاه زنده دستکاری شده تا به 
شکل حروف و تصاویر رشد کند.آثار هنری زیادی از ریشه گیاهان خلق شده؛ 
اما احتماال این جالب ترین و چشمگ یرترین پروژه ای است که تا به حال انجام 
شده است. در آغاز، حتی دیانا شرر هم مطمئن نبود که فقط با استفاده از علف 
و قالب های خاص بتواند چنین کتابی پــرورش دهد. خوانابودن همه حروف و 

تصاویر کتاب یک چالش بزرگ بود؛ اما نتیجه نهایی حیرت انگیز شد.

کتابی که در دل خاک رشد می کند!

در شماری از زندان های انگلســتان، به زندانیان خوش رفتار سفر های کوتاه 
به دنیای واقعیت مجازی پاداش داده می شــود. مقصد این سفر های مجازی، 
جاذبه های گردشگری جهان است.این برنامه، سفر های ده دقیقه ای با استفاده 
از عینک های واقعیت مجازی را به زندانیان خوش رفتار پاداش می دهد. دیوار 
چین، صخره مرجانی بزرگ در اســترالیا، خرابه های باستانی تمدن اینکا ها از 
جمله این جاذبه های گردشگری هســتند. این گام مثبت از سوی مسئوالن 
زندان برای کنترل سطوح خطرناک سوء مصرف مواد مخدر برداشته  شده است.

سفر به دور دنیا؛ پاداش زندانیان خوش رفتار

کافه نشینی اوقات فراغت را پر می کند 
اما غنی نمی کند

استاد دانشــگاه خوارزمی و جامعه شــناس با اشاره به افزایش 
فزاینده تعداد کافه ها در شــهرها گفت:کافه نشــینی، اوقات 
فراغت را پر می کند اما غنی نمی کند، از نظر جامعه شناســی 
اوقات فراغت دو جنبه دارد، یک جنبه این است که آن را صرفا 
پر کنیم مثال خیابان گردی کنیم، زیســت شبانه داشته باشیم 
و ... اما غنی  شدن جنبه دیگر است؛ غنی  شدن یعنی یک بهره 
اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی هم از کاری که در اوقات 
فراغت انجام می دهیم، گرفته شود. البته یک چیزی را هم نباید 
فراموش کنیم، در شــهرهای بزرگ که زندگی بسیار پرفشار و 
پراسترس است و همه چیز سرعت و شــتاب دارد و اعصاب ها 
همیشه خرد می شود، کافه نشــینی فراغتی حاصل می کند اما 
محتوایش غنی نیســت. امان ا... قرائی مقــدم،  افزود:کافه ها، 
آسیب های اجتماعی زیادی در پی دارند؛ روابط نادرست، قلیان، 
ســیگار، اعتیاد، اتالف وقت و ... مضراتی است که کافه نشینی 
به وجود می آورد و میلیاردها ســاعت وقت جامعــه را که باید 
صرف کار و تالش بشود، می گیرد. کســی که به زیست شبانه 
و کافه نشینی مشــغول شــود، دیگر فرصتی برای کار و درس  

خواندن ندارد. 

دیدگاه

کاروان پیاده از 
جمکران تا مشهد

آغاز شانزدهمین کاروان 
پیاده روی »از بهشت تا 
بهشت« همزمان با دهه 
کرامت از شهر جمکران 
به سمت مشهد مقدس 

آغاز شد.

اینستاگردی

 »پندار اکبری«
 و  انتظار در البی!

سپیده خداوردی در کنسرت »علیرضا قربانی«

پندار اکبری با انتشــار این عکس 
نوشــت:گر بیایــی دهمت جان 
ونیایی کشدم غم، من که بایست 

بمیرم!چه بیایی ، چه نیایی...
#سعدی

ســپیده خداوردی با انتشار 
این عکــس نوشــت:اجرای 
فوق العــاده جنــاب علیرضا 
قربانــی عزیز که ســال ها در 
ارکستر ملی به رهبری استاد 
فخر الدینی در کنارشون ساز 
زدم.با آرزوی درخشش بیشتر 
برایشان و کارگردانی دوست 
خوبم رضا موســوی عزیز که 

بسیار لذت بردم.

احسان کرمی با انتشار این عکس 
نوشــت: حقیقت محض، یقین 
بزرگ و لذت کاملی وجود نداره...

زندگــی رو حقیقت ها، یقین ها و 
لذت های کوچک و اغلب ناقصی 
تشــکیل میده که اگر خوب کنار 
هم چیده بشه، میشه گفت زندگی 
چیز باارزشــیه...#لبخند ارزش 

زندگیو معلوم میکنه.

فلسفه بافی به شیوه »احسان کرمی«

سیاستمدارانی که دور ازدواج را خط کشیدند
ازدواج مقوله مهمی است؛ اما وقتی مهم تر و جالب تر می شود که مردان معروف هنوز به سراغش نرفته باشند یا حتی یک سری از آنها 

در تجرد و تنهایی از این دنیا رفته باشند.
  شــاید باورتان نشــود که معروف ترین موســیقیدان، نقاش و مخترع دنیا هیچ وقت ازدواج نکرده باشــند یا برادران هواپیماساز و 

نیوتن معروف با آن سیب و درخت و آن جاذبه زمین مجرد از دنیا رفت.
پس از آنکه بریجیت بیرلین، حقوقدان برای نخستین بار صدراعظم خانم در اتریش انتخاب شد، بیوگرافی وی نشان داد که با وجود 
اینکه او در سن ۶۹ سالگی به ســر می برد؛ اما تا به حال ازدواج نکرده اســت و فرزندی هم ندارد. این موضوع باعث شد تا در زندگی 

خصوصی سیاستمداران جست وجو کرده و کسانی را که تا به حال ازدواج نکرده اند، در این گزارش معرفی کنیم.
داالیی الما: او رهبر دینی بوداییان دنیاست، داالیی الما لقبی است که به رهبران مذهبی بودایی داده می شود. مجله تایم در سال 
۲۰۰۸، پنجمین فهرست ساالنه »بانفوذترین زنان و مردان جهان« را منتشر کرد. در این رده بندی، داالیی الما در مقام اول در رده 
»بانفوذترین رهبران کشورها و انقالبیون« قرار گرفت. این مرد با نفوذ می خواهد تا پایان عمرش مجرد بماند. او خودش را نذر تجرد 

کرده است تا به عنوان یک راهب بودایی به رواج، گسترش و حفظ مسلک خود کمک کند.
جیمز بیوکنن: او پانزدهمین رییس جمهور ایالت متحده آمریکا از حزب دموکرات اســت و از ســال ۱۸۵۷ تــا ۱۸۶۱ در مقام 
 ریاست جمهوری قرار داشت و به دلیل مشغله کاری که داشت به ازدواج فکر نمی کرد و در ســن ۷۷ سالگی در حالی که مجرد بود

 درگذشت.
 »the Virgin Queen« ملکه الیزابت اول: شاید او معروف ترین ملکه انگلیس باشد و از زمانی که ازدواج نکرده است به عنوان
معروف شد. او به مدت نیم قرن یعنی از سال ۱۵۳۳ تا ۱۶۰۳ تا زمان مرگش ســلطنت کرد. الیزابت از کودکی در خانه ادوارد ششم 
می زیست، چون که پدرش هنری که فرزند پسر می خواست او و مادرش را از خود رانده بود. الیزابت با آموزه های پروتستان بزرگ شد. 

او برای مصالح کشور هرگز تن به ازدواج نداد و از بیماری بی خوابی رنج می برد و سرانجام در سال ۱۶۰۳ درگذشت.

وبگردی

 اجرای طرح »سالم بر امام«
 در مراکز و اماکن مذهبی کشور

طرح »سالم بر امام« از دهه کرامت امسال در همه مراکز و اماکن 
مذهبی کشور توسط سازمان تبلیغات اسالمی اجرایی می شود. 
این طرح در روزهای چهارشــنبه که روز زیارت مخصوصه امام 
رضا )ع( اســت، با نیت زیارت از راه دور امام هشــتم در تمامی 
مراکز و اماکن مذهبی کشــور اعم از امامزادگان و مســاجد و... 
زیارت امین ا... خوانده خواهد شــد. این زیارت نامه توسط امام 
زین العابدین )ع(، خطاب به امیر مومنان علی )ع( انشــا شده و 
از بهترین زیارت نامه هاســت و به فرموده امام باقر )ع( می توان 
آن را در تمام زیارتگاه های ائمه )ع( قرائــت کرد. در زیارت از راه 
دور انسان به وسیله خواندن زیارت نامه از مکان های دور، اهدای 
درود و صلوات به ارواح مطهر ائمه، با آن بزرگان ارتباط قلبی برقرار 
می کند و به واسطه آنان، از درگاه حق تعالی رفع حاجت و نیاز خود 
را می خواهد. حضرت رسول )ص( فرمودند: هرکس از کنار قبرم 
بر من سالم دهد، آن را می شنوم و هرکس از دور بر من سالم دهد، 
آن را به من می رســانند. بنا بر این گزارش طرح »سالم بر امام« 
قرائت زیارت امین ا... چهارشنبه های هر هفته در اماکن و مراکز 
مذهبی کشور، با هدف زیارت از راه دور امام رضا )ع( از دهه کرامت 

کلید خواهد خورد.

شوشو
چاپ دوم مجموعه داســتان های طنز »شوشــو«  اثر سیدسعید 
هاشمی توسط نشر کتابستان معرفت روانه کتاب فروشی ها شده 
است. بر اساس این گزارش مجموعه طنز »شوشو« برای مخاطب 
نوجوان نوشته شــده که در آن با زبان طنز به موضوعات و مسائل 

حوزه نوجوانی اشاره می کند.
 مشکالتی که »هاشمی« در این کتاب به آنها اشاره کرده به دلیل 
پیشرفت تکنولوژی روز به روز در حال گسترش است در حالی که 
تا پیش از آن خبری از آن نبود. سادگی و روانی این اثر آن را متمایز 
کرده و به اعتقاد نویسنده بهترین طنزنوشته هایش در قالب »شوشو« 
گردآوری شده است. پرداختن به مسائل امروز با زبان طنز و در قالب 
داستان سبب شده مجموعه داستانی متفاوت و البته جذاب را شاهد 
باشیم. پرداختن به مســائل روز با زبان طنز یکی از راه هایی است 
که هم می توان به موضوعات روز اشــاره کرد و هم تندی و تلخی 
ماجرا را کاهش داد  تا در کنار این، خواننده با واقعیت راحت تر کنار 
بیاید. به همین دلیل اقبال از آثار طنز بیش از آثار جدی اســت و 
خواننده ارتباط بی واســطه ای با اصل موضوع برقرار می کند. چاپ 
دوم مجموعه داستان طنز »شوشو« اثر سیدسعید هاشمی را نشر 
کتابستان معرفت در ۱۲۹ صفحه و با قیمت ۱۲ هزار تومان روانه 

بازار کتاب کرده است.

خبرکتاب
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