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بی دلیل خوبی کردن؛
هیچ روزی بهتر از امروز نیست 
برای اینکه دست یه خانوم 
یا آقای مسن رو بگیری و 
برای گذشتن از خیابون 

بهش کمک کنی. 
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 رویای کودکان سیل زده را بسازیم 
  با حضور شهردار اصفهان مراسم رونمایی از پوستر سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان برگزار شد؛

جاده های ناایمن استان، همچنان جان می گیرند و  بهانه »کمبود اعتبار« به قوت خود باقی است؛

نوسازی در انتظار پولسازی!
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مصوبه کارت سوخت به تغییر 
نرخ بنزین منجر می شود

رییس انجمن جایگاه داران سوخت
 استان اصفهان:
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مدیرعاملی که عاشق دوربین است

بیا یک عکس بگیریم!

منتظر ارزانی نباشید
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مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان:

 بیش از نیمی از جمعیت استان
 دارای کارت ملی هوشمند هستند

از 5 میلیون و 121 هزار جمعیت اســتان اصفهان، ســه میلیون و 415 هزار نفر دارای 
کارت ملی هوشــمند هســتند. مدیر کل ثبت احوال اســتان اصفهان گفت: هوشمند 
کردن کارت ملی، یکی از اهداف و برنامه های کشــوری برای ارائه خدمات نوین در امر توسعه و 
 کم کردن فاصله های خدماتی است که باید ســعی کنیم همه افراد جامعه کارت ملی هوشمند 

صفحه   5داشته باشند... 

کنسرت محمد علیزاده
 تاالر رودکی
 13 مردادماه
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عیادت فرمانده مهندسی 40 صاحب الزمان) عج( از دختری که درحمله گاندو دستش را ازدست داد
عیادت سردار گرامی »فرمانده گروه مهندسی رزمی 4۰صاحب الزمان )عج( اصفهان نیروی زمینی سپاه« از دختر خردسالی که تمساح گاندو دست 
راستش را از کتف قطع کرد. این دختر به اتفاق خواهر و تعدادی همسن و سال هایش چند روز پیش در کنار رودخانه در حال شست وشوی لباس 

بودند که مورد حمله تمساح قرار گرفت .

عکس خبر

گالری اکنون
۴55 کیلومتر/ مدیا:نقاشی

۴  الی 1۶ مرداد

گالری نگرش
عکس تئاتر کانون عکس

۴ الی 1۶ مرداد

روزنامه زاینده رود در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی 
خود  و در حمایت از کودکان مبتالبه سرطان، این موقعیت 

تبلیغاتی را به صورت رایگان در اختیار محک قرار داده است.

  ضد و نقیض های بازار گوشت از کمبود دام 
تا قیمت های غیر واقعی؛
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حدود هفت ماه تا زمان انتخابات مجلس شــورای 
اسالمی باقی مانده است. این زمان البته برای آنان 
که ســودای ورود به عرصه های انتخابات را دارند 
چندان زیاد نیست! طی چند هفته گذشته، افراد و 
شخصیت های زیادی در مورد انتخابات و اینکه چه 
کسانی به آن ورود خواهند کرد اظهار نظر کرده اند 
و دور نمای انتخابات پیش رو شاید به سختی قابل 
پیش بینی باشد. عملکرد بد اصالح طلبان در این 
دوره و فقدان چهره های بــا اقبال عمومی در میان 
مردم در جناح اصولگرا موجب شــده تا عده ای از 
ورود افراد و چهره های ناشناخته به مجلس آینده 
خبر دهند. هر چند اصولگرایان معتقدند شــانس 
بیشــتری برای حضور در مجلس به نسبت اصالح 
طلبان دارنــد؛ اما این جناح بــا چالش های جدی 
مانند عدم وحدت، دو گانگی و اختالفات در داخل 
ســاختار خود مواجه هســتند. »علی الریجانی« 
شاخص ترین چهره اصولگرایان هنوز برنامه قطعی 
برای ورود به مجلس ندارد، هر چند هم اکنون بر سر 
اینکه او متعلق به کدام جناح است  در میان دو طیف 
جدال لفظی درگرفته؛ اما غیبت او می تواند به ضرر 
اصولگرایان باشد . در این میان اما به واسطه برخی 
از همکاری هــا و تصویب الیحه های پیشــنهادی 
دولت به خصوص برجام بســیاری از اصولگرایان 
تمایلی به همکاری و فعالیت انتخاباتی با الریجانی 

را ندارند. 
حتی در صورت ورود رییــس مجلس به انتخابات 
و پیوند بــا اصولگرایان، چالش دیگــر درکنار هم 
قرار دادن تندورهای این جریــان با میانه روهایی 
از جنس علی الریجانی و نزدیکان فکری اوســت. 
به ســبب منازعاتی که در مجلس نهــم میان این 
دو طیف به وقوع پیوســت، امکان حضور زیر یک 
پرچم با هر اسمی تقریبا ناممکن به نظر می رسد. 
بســیاری از اصولگرایان امیدوارند مشکالت فعلی 
کشــور و سیاســت های دولت به نفع آنها و جناح 
اصولگرایان تمام شــود. وابســتگان به این طیف 
می گویند ناکارآمدی دولــت و نمایندگان اصالح 
طلب بدون شک چهره آینده مجلس را در اختیار 

اصولگرایان قرار خواهد داد. 
نماینــدگان این جنــاح معتقدند مجلــس آینده 
بیشــترین تغییر چهره ها را خواهد داشــت؛ چرا 

که مردم از وضعیت اقتصادی و معیشــتی ناراضی 
هســتند و بدن شــک دیگر نمایندگان فعلی را به 
عنوان مسئول اصلی این وضعیت انتخاب نخواهند 

کرد.
در مقابل این جناح گــروه پیروز انتخابات دور قبل 
قرار دارند؛ اصالح طلبانی که انتظــارات از آنها در 
مجلس فعلی برآورده نشــد و فراکســیون تدبیر و 
امید تصویری مخــدوش و ناکارآمد از این جناح را 
در مجلس به نمایش گذاشــت. به همین دلیل این 
گروه کار سختی برای جلب اعتماد دوباره مردم در 

پیش خواهد داشت.
 از سوی دیگر ادعای رد صالحیت چهره های اصالح 
طلب، فرضیه تحریم انتخابــات را مطرح کرد؛ هر 
چند این پیشنهاد در حد فرضیه باقی ماند و اغلب 
اعضای این جناح بر مشارکت در انتخابات حتی در 
صورت رد صالحیت شدن معرفی شدگان از سوی 
این جناح تاکید کردند. برخی از چهره های اصالح 

طلبان در روزهای اخیر مدعی شــده اند که نه تنها 
عدم حضور آنها به ضرر کشور خواهد بود بلکه ورود 
کاندیداهای مورد تایید این جناح تنها راه رسیدن 
به انتخابات حداکثری در کشــور اســت. چند روز 
پیش »بهزاد نبوی« چهره  شــاخص اصالح طلبان 
در واکنش به شائبه رد صالحیت ها از سوی شورای 
نگهبان گفته بود: آقای کدخدایی اشتباه می کند، 
این دوره باید برای اصــالح طلبان فرش قرمز پهن 
کند، چون در این دوره انتخابات پرشور، برای حفظ 
امنیت ملی ضروری اســت.« اصالح طلبان پس از 
عملکرد ضعیف عارف در این دوره از مجلس تالش 
دارند تا چهره هــای مردمی دیگــری را وارد گود 

انتخاباتی کنند.
روی دیگر انتخابات آینــده مجلس البته مربوط به 
گروه های مستقل چهره ها ناشناخته و در یک برآورد 
کلی چهره های پوپولیستی خواهد بود؛تجربه هایی 
که پیش از این در اثر دلزدگی از حضور چهره های 

سیاسی در شورای شهرهای بزرگ رخ داد و این بار 
احتمال تکرار آن برای انتخابات مجلس وجود دارد. 
این فرضیه از آن رو قوی تر خواهد شــد  که مردم 
رضایت چندانی از قوه مقننه و نمایندگان حاضر در 
آنـ  که تحت عنوان وکالی ملت شناخته می شوند 
ـ ندارند و به همین دلیل اعتماد به این دو طیف به 

سختی ممکن خواهد شد. 
در این بین برخی از چهره های پوپولیســت مانند 
احمدی نژاد هــم در حال بهره بــرداری از فضای 
سیاسی کشور هستند. گفته می شود احمدی نژاد 
برای انتخابات آینده کاندیدا خواهد شــد؛ هر چند 
احتمــال رد صالحیت وی وجود خواهد داشــت. 
عــده ای می گویند احمدی نژاد به لحاظ سیاســی 
تمام شده و امکان بازگشت او به قدرت وجود ندارد. 
عده ای هــم احتمال حضــور و تاثیرگذاری اش در 
عرصه عمومی و حاشیه سازی اش در فضای سیاسی 

را رد نمی کنند. 

انجام دومین آزمایش موشکی 
کره شمالی ظرف یک هفته

خبرگزاری یونهــاپ کره جنوبی گــزارش داد، 
کره شــمالی دو موشک بالســتیک را از ساحل 
شرقی شــلیک کرده اســت. طبق این گزارش، 
موشک ها پس از رسیدن به ارتفاع ۳۰ کیلومتری 
و طی مســافتی ۲۵۰ کیلومتری به دریای ژاپن 
سقوط کردند. ستاد مشترک ارتش کره جنوبی 
با بیان اینکه نوع موشک ها مشخص نبوده، گفت، 
موشک ها نوعی متفاوت از مدل های قبلی بودند.

دستور پادشاه عربستان درباره 
همکاری امنیتی با عراق و کویت

طبق گزارش واس، کابینه عربستان در جلسه روز 
سه شنبه خود که در منطقه تبوک به ریاست پادشاه 
این کشور برگزار شد، وزیر کشور و یا جانشین او را 
مامور گفت وگو با طــرف عراقی درباره پیش نویس 
این توافق نامه و امضای آن کرد. این خبرگزاری به 
حوزه هایی که توافق نامه یاد شده آنها را در برخواهد 
گرفت، اشــاره ای نکرد. همچنین کابینه عربستان 
وزیر کشور را مامور گفت وگو با طرف کویتی درباره 
پیش نویس توافق نامه همکاری میان دو کشور در 
زمینه مبارزه با تجارت مواد مخدر و روان گردان کرد.

مخالفت کردهای شمال سوریه 
با طرح »منطقه امن« ترکیه

یک روزنامه سعودی به اختالف نظر بین ترکیه و 
کردهای تحت الحمایه آمریکا برای ایجاد منطقه 
امن در ســوریه پرداخت و تاکید کرد که کردها با 
پیشنهاد آنکارا مخالفت کرده اند. مذاکرات هیئت 
آمریکایی به ریاست »جیمز جفری« فرستاده ویژه 
آمریکا در سوریه که به تازگی با مسئوالن ترکیه ای 
در آنکارا انجام شد، به شکســت انجامید. ترکیه 
و آمریکا پس از شکســت گروه های تروریســتی 
تحت حمایت خود، برای حفــظ برگه های خود 
در سوریه، این بار طرح موسوم به »منطقه امن« 
را مطرح کردند؛ طرحی که قرار بود در شــمال و 
شمال شرق سوریه اجرایی شود، ولی دمشق بارها، 
ضمن مخالفت، آن را در راستای مداخالت آنکارا و 

واشنگتن قلمداد کرده است. 

 »ترامپ« هفته گذشته
 ۷۸ بار دروغ گفت

سامانه حقیقت یاب شبکه ســی ان ان نشان داد 
رییس جمهور آمریکا هفته پیش هم ۷۸ ادعای 
دروغین به زبان آورد. رییس جمهور آمریکا هفته 
قبل ۷۸ ادعای دروغین مطرح کرد که ۲۴ مورد 
آن ها مربوط به تحقیقات رابرت مولر و روسیه بود. 
درواقع تعداد دروغ های ترامپ در هفته گذشته 
در مقایســه با هفته پیش از آن با افزایش همراه 
بود. ســامانه حقیقت یاب ســی ان ان نشان داد: 
رییس جمهور آمریکا ۱۱ ادعای دروغین درباره 
چیــن، ۱۰ ادعای دروغین دربــاره مهاجرت، ۹ 
ادعای دروغین درباره ســطح محبوبیت خود و 

دستاوردهایش به زبان آورده است.

 رییس دولت کاتالونیا
 ۲۵۰۰ یورو جریمه شد

اداره مرکزی انتخابات اسپانیا علیه رییس دولت 
منطقــه ای کاتالونیا بــه خاطر توهیــن به ماده 
۱۵۵ قانون اساسی این کشــور مبلغ ۲۵۰۰ یورو 
جریمه نقدی کــرد. یوآخیم تــورا، رییس دولت 
منطقه ای کاتالونیا در حالی به پرداخت این جریمه 
نقدی محکوم شــد که ماده ۱۵۵ قانون اساسی 
اسپانیا را زشت و نادرست توصیف کرده و کارلس 
پوجدمون، رهبــر جدایی طلب ایــن منطقه که 
رهبری همه پرســی غیرقانونی ۲۰۱۷ را برعهده 
داشــت، رییس دولت منطقــه ای کاتالونیا اعالم 
کرده اســت. کارلس پوجدمون و شش تن دیگر 
از سیاستمداران کاتالونیایی پس از پیگرد قانونی 
بابت برگزاری این همه پرسی از کشور فرار کرده اند؛ 

اما ۱۲ تن دیگر در مادرید دادگاهی شدند.

ترکیب مبهم چهره های انتخاباتی

»ناهید ۱« تا دو هفته دیگر 
تحویل وزارت دفاع می شود

وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعــات گفت: کار 
پژوهشگران پژوهشگاه فضایی در خصوص »ناهید 
۱« پایان یافته و تا دو هفتــه دیگر تحویل وزارت 
دفاع می شود. محمد جواد آذری جهرمی با بیان 
اینکه سیکل آماده سازی برای ارسال ماهواره در 
وزارت دفاع انجام می شود، افزود: ایرادات دو پرتاب 
قبل استخراج و برطرف شده است و امیدواریم که 

این ماهواره با موفقیت در مدار قرار بگیرد.

 موافقت مشروط مجلس
 با تشکیل وزارت بازرگانی

سخنگوی هیئت رییسه مجلس از موافقت مشروط 
نمایندگان با طرح ایجاد وزارت بازرگانی خبر داد و 
گفت: دولت باید در الیحه تشکیل وزارت بازرگانی 
سازوکار نحوه حمایت از تولیدات داخلی را در این 
وزارتخانه مشخص کند. اســدا... عباسی با بیان 
اینکه مجلس دیگر اجازه وقوع اتفافات تلخ گذشته 
در حوزه بازرگانی و تجارت را نمی دهد عنوان کرد: 
در سنوات گذشته که وزارت بازرگانی در مجموعه 
دولت وجود داشــت، اتفاقات ناگــواری در حوزه 
واردات کاالها رخ می داد که به هیچ عنوان به نفع 

تولید داخلی نبود.

 سهم دولت ازبودجه
 صدا وسیما پرداخت شد

حسام الدین آشــنا،عضو ناظر دولت در شورای 
نظارت بر صدا و سیما در حساب توئیتری خود 
نوشت: سهم دولت از بودجه سه ماه دوم سازمان 
پرداخت شده است. پیش تر برخی رسانه ها مدعی 
شده بودند که بودجه صدا و سیما پس از پخش 
سریال گاندو از سوی دولت قطع شده است. علی 
ربیعی، سخنگوی دولت نیز اواخر ماه گذشته با 
بیان این که »بودجه ریزی عملیاتی و تخصیص 
مبتنی بــر عملکرد، شــامل همه دســتگاه ها 
می شود«  بیان کرد: طی مذاکره با  معاون سازمان 
برنامه و بودجه مشخص شد هنوز بودجه تعداد 
زیادی از دستگاه ها تخصیص نیافته و تا پایان ماه 
تخصیص همه دســتگاه ها از جمله صدا و سیما 

صادر خواهد شد.

بیانیه کاخ الیزه پس از 
گفت وگوی روحانی و مکرون

کاخ ریاست جمهوری فرانسه در بیانیه ای اعالم 
کرد که سه شنبه شب رؤســای جمهور ایران 
و فرانســه با یکدیگر به صورت تلفنی مکالمه 
کردند. در این تماس تلفنــی امانوئل مکرون، 
رییس جمهوری فرانســه بر ضــرورت کاهش 
تنش ها میان ایران و آمریکا تاکید کرده است. 
در ادامه این بیانیه آمده که »امانوئل مکرون« 
در این مکالمه تلفنی بــار دیگر مذاکره و ایجاد 
شرایطی برای کاهش تنش ها با ایاالت متحده 
را خواستار شده است. هم چنین رییس جمهور 
فرانســه در روزهای آینده بــرای حفظ برجام 
 بــا پوتیــن رییس جمهور روســیه دیــدار و 

گفت وگو می کند.

معافیت های هسته ای ایران 
تمدید می شود

وزیر خزانه داری آمریکا توانست ترامپ را برای 
تمدید معافیت های هســته ای ایــران متقاعد 
کند. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست گزارش 
داد؛ وزیر خزانه داری آمریکا توانســته ترامپ 
 را برای تمدیــد معافیت های هســته ای ایران 
متقاعد کنــد. دولت ترامپ قصــد دارد اواخر 
این هفته بار دیگر ۵ معافیت هسته ای مرتبط 
با ایران را تمدید کند. »پمپئــو« وزیر خارجه 
و »بولتون« مشــاور امنیت ملی آمریکا با این 

تصمیم مخالف هستند.

محمد جواد ظریف
وزیر امور خارجه:

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام درباره رفتار و 
اظهارات متناقض پمپئو که خواستار سفر به کشورمان 
و مصاحبه با صدا و سیما و گفت وگوی صادقانه با مردم 
ایران است، اما از طرفی کشــورمان را به بزرگ ترین 
حامی تروریسم متهم می کند، گفت: پمپئو و رؤسای 
ســابق و فعلی و وزرای خارجه آمریکا در دنیا به عدم 
صداقت معروف هســتند؛ اما تا زمانی که این کشور 
صداقت خود را اثبات نکند و در عمل نشان ندهد، ملت 
ایران صداقت آنها را باور نمی کند. محسن رضایی ادامه 
داد: فریبکاری که آمریکایی ها با این چهره به میدان 
آمده اند، کامال پیداست و صداقت آنان زمانی بروز می 
کند که کل تحریم ها را بردارند و به توافقات بین المللی 
برگردند و صادقانه به ملت ایران بگویند که ما اشتباه 
کردیم. رضایی تصریح کرد: آن روزی که آنان صادقانه 
بگویند ما اشتباه و غلط کردیم و ما با ملت ایران کاری 
نخواهیم داشت و آن را در عمل نشان دهند، ممکن 
است که مردم کشورمان بپذیرند که آنان به صداقت 
برگشــتند، بنابراین این تناقضات در اظهارات پمپئو 

هست، را ملت ایران باور نمی کنند.

»پمپئو« به جای سفر به 
تهران بگوید اشتباه کردیم

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام :

کافه سیاست

عکس  روز 

با حضور در سفارت تونس در تهران؛
ظریف، دفتر یادبود رییس 
جمهور تونس را امضا کرد

وزیر امور خارجه کشورمان با حضور در سفارت 
تونس در تهــران، دفتر یادبــود رییس جمهور 
فقید این کشــور، مرحوم الباجی قائد السبسی 

را امضا کرد.

»پمپئو« به جای سفر به تهران بگوید اشتباه کردیم

پیشنهاد سردبیر:

وزیر امور خارجه با بیان اینکه اینســتکس 
نباید وسیله اجرای دستورات آمریکا باشد، 
اظهار کرد: اینستکس یک مرحله مقدماتی 
بوده اســت که هنوز به طور کامل عملیاتی 
نشده و اگر هم عملیاتی شود، حتما ضرورت 

دارد که پول نفت وارد آن شود. 
»محمدجــواد ظریــف« اظهــار داشــت: 
اینســتکس نباید وســیله ای برای اجرای 
دستورات آمریکا باشــد و آنها به اروپایی ها 
بگویند اینســتکس چگونــه می تواند کار 
کند. رییس دســتگاه دیپلماســی تصریح 
کرد: معلوم است که اینستکس نمی تواند با 
موافقت آمریکا کار کند. اینســتکس باید به 
عنوان اقدام اروپایی در کار گرفته شود و آنها 
باید این جرأت را به خودشــان بدهند که بر 
اساس تعهدات شان عمل کنند و نه منویات 

آمریکایی ها.

 اینستکس نباید وسیله اجرای 
دستورات آمریکا باشد

پروانه سلحشوری
 نماینده مجلس:

ســخنگوی جامعه روحانیت مبــارز گفت: امارات 
تغییر موضــع داده و پیام هایی را بــرای برقراری 
ارتباط داشته اند و دو ســری نمایندگان آن ها به 
ایران آمده و گشــایش هایی هم در مسائل ارزی به 
وجود آمده است. حجت االسالم غالمرضا مصباحی 
مقدم بااشــاره به هدف قرار دادن پهپاد آمریکایی 
توسط ســپاه افزود: هوافضای ســپاه توانست این 
پهپاد پیشرفته را شناســایی و هدف قرار دهد که 
این اقدام تحوالتــی را از نظر سیاســی در منطقه 
باعث شــد ازجمله توقیف نفتکش انگلیسی که در 
آب های سرزمینی ایران رخ داد، آن ها خالف قوانین 
دریانوردی حرکت می کردنــد و توقیف نفتکش با 
توجه به اینکه انگلیس سال ها خود راسلطان دریاها 
می دانست، اقدامی بسیار شایسته و مبارکی بود و 
روحیه ملت رابرای مقاومت افزایش داد. وی تاکید 
کرد: در موضوع انتخابات این مقاومت، شــرایط را 
برای تشکیل مجلسی مناســب فراهم کرده است. 
در کنار این وحدت حداکثری در نیروهای ارزشی و 

انقالبی الزم است و ما برآن تاکید می کنیم.

 نمایندگان امارات
 ۲ بار به ایران آمده اند

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز:

 نماینده اصالح طلب مجلس درباره سانســور 
وزیر ارتباطات در صداوســیما و حواشی پیش 
آمده در ایــن خصوص گفت: اساســا رویکرد 
اتخاذی صداوســیما بســیار فراتر است و این 
گونه نیست که فقط شــامل کسانی شود که 
بالقوه کاندیدای ریاســت جمهوری، مجلس 
یا نهادهای انتخابی باشــند. تلویزیون هر جا 
محبوبیتی دیده شــود، پروژه حذف او را رقم 
می زند. پروانه سلحشوری در خصوص شایعات 
پیرامون احتمال کاندیداتوری وزیر ارتباطات 
در ۱۴۰۰ و ارتباط این موضوع با سانســور او 
در صداوسیما گفت: به تازگی کامنتی از آقای 
جهرمی خواندم که در ازای سوالی که از ایشان 
شده بود، گفته بودند شوخی می کنید؛ یعنی 
موضوع را به شــوخی گرفته بود. من خودم به 
شــخصه نمی توانم درمورد کاندیدا شدن یا 

نشدن ایشان نظری بدهم.

 حذف »آذری« از تلویزیون
 به خاطر محبوبیت است

پیشخوان

بین الملل

  آینده مجلس چگونه خواهد بود؟ 

کدام سرمایه داری؟

دستگیری 6 مدیر اخاللگر

روز اخبار مهم قضایی

دستگاه قضا امید آفرید، 
فضا برای مفسدان اقتصادی 

ناامن شد

ادعای روزنامه گاردین در موردپیشنهاد ایران به آمریکا تایید شد
ســخنگوی وزارت امور خارجه در مورد ادعای روزنامه »گاردین« و خبری که به نقل از ظریف در جمع 
گروهی از خبرنگاران در نیویورک مبنی بر پذیرش بازرســی های دائمی و بیشتر درمقابل رفع تحریم ها 
مطرح شده، گفت: نکاتی را که به نقل از آقای ظریف مطرح شده تایید می کنم. آمریکایی ها در این مدت 
سعی دارند یک چهره اهل تعامل از خودشان ترســیم کنند و در مقابل مدعی یک چهره جنجالی و عدم 
تعاملی از ایران هستند. به همین دلیل آقای ظریف برای شکستن این فضا که آمریکایی ها مدعی هستند 
ما دنبال مذاکره ایم و ایران نیست، این موضوع را در جمع رسانه ها در نیویورک مطرح کردند.  وی افزود: 
همان طور که پیش بینی می کردیم این طرح با مخالفت آنها روبه رو شــد، چراکه آنها به دنبال توافقی که 
منتج به نتیجه شود، نیستند. موسوی با تایید اینکه این پیشنهاد موضع رسمی نظام و کشور است افزود: 

وقتی وزیر امور خارجه مطرح کرده، موضع رسمی نظام است.

روایت »واعظی« از تماس ۱۰۰ دقیقه ای مکرون با روحانی
رییس دفتر رییس جمهور  در پاسخ به پرسشــی درباره اقدام اخیر آمریکا برای به پای میز مذاکره کشاندن 
مقامات ایرانی طی یک عملیات فریب گفت: سیاست اخیر آمریکا سیاست جدیدی نیست و این دولت از ابتدای 
روی کار آمدن ترامپ با روش های مختلف به دنبال به پای میز مذاکره کشاندن ما بوده است.محمود واعظی با 
اشاره به گفت و گوی تلفنی رؤسای جمهور ایران و فرانسه  تصریح کرد: تماسی که آقای مکرون با آقای روحانی 
داشتند نزدیک به ۱۰۰ دقیقه به طول انجامید که این موضوع نشان دهنده آن است که ما هم در منطقه و هم 
در دنیا منطق داریم و دیدگاه هایی که مطرح می کنیم هم درباره مسائل امنیتی و هم در رابطه با سایر مسائل 
حرف برای گفتن داریم. واعظی تاکید کرد: ما نگران این نیستیم که چند نفر در واشنگتن بنشینند و طرحی 
را برنامه ریزی کنند و فکر کنند می توانند از نظر جو روانی در کشــور تاثیر گذار باشند، مشاهده شد که این 

اقدامات هیچ اثری روی مردم ما نگذاشته است. 

چهره ها

علیرضا کریمیان
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ساالنهنزدیکبه۷۵میلیونمترچادرمشکیدرکشورمصرفمیشود
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

بازار

مایع ظرفشویی

باغ های گردوی اصفهان در 
معرض آفت کرم خراط

مدیرکل دفتر پیش آگاهی ســازمان حفظ نباتات 
کشور، گفت: سطح باغ های گردوی کشور نزدیک 
به ۱۳۰ هزار هکتار است که بیش از ۵۰ هزار هکتار 
آن )۳۸ درصد( به آفت کرم خراط آلوده شده است. 
»اکبر آهنگران«، اظهار کرد: اکنون بخش عمده ای 
از باغ های گردو در اســتان های همدان، اصفهان، 
تهران، کرمان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، 
البرز، خراســان رضوی به آفت کرم خــراط آلوده 
هســتند. وی وجود باغ های قدیمی گردو را کانون 
اصلی آلودگــی آفت کرم خراط برشــمرد و گفت: 
رعایت مسائل بهداشتی، اقدامات به باغی همچون 
هرس، سرشاخه بری، آبیاری منظم و تغذیه مناسب 
می تواند به کنترل این آفــت کمک کند. مدیر کل 
دفتر پیش آگاهی سازمان حفظ نباتات با بیان اینکه 
هر کجا باغ گردو باشد، این آفت نیز وجود دارد، اظهار 
داشت: کانون آفت کرم خراط باغ های قدیمی گردو 
و عامل آن، رعایت نکردن اصول به باغی است؛ این 
آفت به راحتی می تواند به باغ های آسیب پذیر منتقل 
شــود؛ زیرا برخی باغداران قدیمــی نمی خواهند 
باور کنند که درخت گردو نیز مانند ســایر گیاهان 
نیازمند آبیاری منظم، تغذیه مناسب و ریزمغزی ها 

و هرس است.

قیمت میوه در سراشیبی سقوط
رییس اتحادیه میوه و تره بار استان اصفهان از کاهش 
نرخ میوه تابستانه در بازار استان اصفهان خبرداد. 
نوروز علی اسماعیلی اظهار داشــت: قیمت میوه، 
فصل به فصل و منطقه به منطقه متفاوت است؛ البته 
نرخ میوه در استان اصفهان و شهرهای دیگر روزانه 
مشخص می شود. او در خصوص کمبود سیب زمینی 
در بازار اســتان افزود: ســیب زمینی در هفته های 
گذشته به دلیل تغیرات آب و هوایی و کشت کم این 
محصول توسط کشاورزان استان دچار کمبود بوده؛ 
اماخوشبختانه با خرید سیب زمینی از استان های 
دیگر مانند همدان، کرمان وخراســان، این کمبود 
طی روزهای آینده برطرف خواهد شد. اسماعیلی در 
رابطه با اینکه برخی واحدهای صنفی میوه فروشی 
سعی در افزایش نرخ میوه دارند، ادامه داد: گشت های 
اتحادیه میوه و تره بار ایــن موضوع را تحت کنترل 
دارند و به شدت با این افراد برخورد می کنند، تا کنون 
چندین واحد صنفی هم در بازرسی صورت گرفته 

توسط این گشت ها پلمب شده است.

ماجرای حذف چهار صفر از پول ملی 
چیست؟

حذف صفر زمانبر است
هیئت دولت در جلسه چهارشنبه الیحه پیشنهادی 
بانک مرکزی مبنی بر تغییر واحد پول ملی از ریال 
به تومان و حذف چهار صفر را به تصویب رساند. در 
واقع، آنچه که دولت را ترغیب به تصویب این الیحه 
کرده، حفظ کارایی پول ملی، تسهیل و بازیابی نقش 
ابزارهای پرداخت نقد در تبــادالت پولی داخلی و 
هماهنگی با آنچه در فرهنگ و عرف جامعه درباره 
واحد پول ملی رواج یافته، بوده است. در عین حال، 
دولت کاهش هزینه چاپ و نشر اسکناس و سکوک 
و نیز رفع مشکالتی از قبیل استفاده از ارقام بزرگ 
در مبادالت ساده روزمره، معضالت شمارش و حمل 
حجم باالی اسکناس و سکه و خارج شدن مسکوکات 
از چرخه مبادالت اقتصادی کشور را از دیگر اهداف 

الیحه یاد شده، اعالم کرده است. 
واقعیت اما آن اســت که به ایــن زودی ها، اتفاقی 
مبنی بر حذف چهارصفر از پــول ملی رخ نخواهد 
داد و آنگونه که مقامات بانــک مرکزی می گویند، 
باید مقدمات کار فراهم شــود واین موضوع به این 
زودی ها عملیاتی نخواهد شد؛ البته این موضوع در 
دی ماه سال گذشــته نیز مجدد در دولت بررسی و 
مصوب شده بود؛ اما همان زمان مقرر شده بود بانک 
مرکزی بررسی بیشتری روی موضوع انجام دهد. در 
آن مقطع زمانی، رییس کل بانک مرکزی اعالم کرده 
بود که این موضوع، تنها کار بانک مرکزی نیست و 
پس از تصویب در دولت، باید مصوبه مجلس را بگیرد. 
براین اساس، دولت فعال قرار نیست تغییر جدیدی را 
روی واحد پول ملی یا تعداد صفرهای آن ایجاد کند.

مایع ظرفشویی گلی صورتی 
مقدار 1 کیلو گرمی

 7,700
تومان

مایع ظرفشویی طالیی پریل 
مدل Gold 2X مقدار 750 گرم

 14,400
تومان

مایع ظرفشویی خاکستر 
حجم 2750 میلی لیتر

 37,000
تومان

حاشــیه های بازار گوشــت قرمز قرار نیست تمام 
شود؛ در حالی که تقریبا تمام اقالم خوراکی در دو 
ماهه اخیر، کاهش قیمت های کم و زیادی را تجربه 
کرده اند؛ اما قیمت گوشت همچنان باالی صد هزار 
تومان است و به نظر می رسد انتظارات برای ارزانی 
گوشت بیهوده باشــد؛ چرا که قرار نیست گوشت 
از جایگاه رفیع خود نزول کند قیمت ها هم ارزان 
نمی شود. علی رغم اعالم برخی از مسئوالن نه تنها 
وفور دام و گوشت در کشــور وجود ندارد؛ بلکه بر 
اســاس آمار تعداد دام و میزان تولید گوشــت در 

فصل بهار کاهش داشته است.
کاهش تولید دام و گوشت در کشور

بر اساس جدیدترین آماری که از سوی مرکز آمار 
ایران ارائه شده است، کمبود دام در ماه های آینده 
شــاید قیمت ها را باالتر هم ببرد. در آخرین آمار 
منتشر شده در کشــتارگاه های رسمی کشور در 
فصل بهار ۱۳۹۸ جمعا ۶۸,۳ هزار تن گوشت قرمز 
تولید شــده درمقایســه باعملکرد کشتارگاه های 
کشور در بهار سال ۱۳۹۸ با عملکرد فصل مشابه 
ســال ۱۳۹۷ نشــان دهنده کاهش ۲۹ درصدی 
مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه های رسمی 
کشور اســت. کاهش مقدار تولید گوشت نسبت 
به فصل مشابه ســال قبل برای گوسفند و بره ۲۷ 
درصد، بــرای بز و بزغاله ۲۸ درصــد و برای گاو و 

گوساله ۳۱ درصد بوده است. 
کاهش تولید گوشــت را می توان نتیجه 

کمبود دام دانست
 بر اســاس آمار مرکز آمار ایران تعداد ۵۲۹ هزار 
رأس بره و ۱۳۲ هزار رأس بزغالــه در خرداد ماه 
امســال در بهره برداری هــای پرورش دهنده دام 
سبک کشور متولد شده است که نسبت به ماه قبل 
به ترتیب ۷۹ و ۳۶ درصد کاهش داشته است. نتایج 
این آمارگیری که از مهر ماه ۱۳۹۷ شــروع شده 
است، نشان می دهد که اوج زایش های دام سبک 
در فصل زمستان رخ داده است که انتظار می رود 
دام های پرواری حاصل از این زایش ها به مرور وارد 
چرخه تولید گوشت کشــور شوند و بر این اساس، 
پیش بینی می شــود روند عرضه دام ســبک برای 
تولید گوشــت در ماه های آتی با شدت بیشتری 
ادامه پیدا کند. علی رغم این پیش بینی، متولیان 

بازار معتقدند این روند کاهش عرضه حداقل برای 
چند ماه دیگر ادامه خواهد داشت.

کمبود گوشت، دلیل گرانی است
 بر اساس اعالم رییس اتحادیه فروشندگان گوشت 
قرمز اصفهان دلیل باال ماندن قیمت گوشــت هم 
همین عرضه کم گوشــت به بازار است.اصغر پور 
باطنی با اشــاره به کمبود دام در بازار گفته است: 
علت گرانی گوشت، کمبود دام است که دلیل این 
مشکل مشخص نیســت؛ اما الزم به ذکر است که 
امروزه قاچاق دام به اندازه گذشــته وجود ندارد؛ 
چون مدت هاست که از صادرات گوسفند جلوگیری 
شده اســت. وی گفت: در حال حاضر فروشندگان 
گوشت قرمز نه تنها گران فروشی نمی کنند، بلکه 
این ماده غذایــی را از قیمت واقعــی هم کمتر به 
فروش می رسانند. قیمت مسئله ای است که توافقی 
در مورد آن وجود نــدارد؛ در حالی کــه اتحادیه 
گوشت اصفهان اعالم کرده قصابان با درصد سود 

کمتر به دلیل گرانی گوشت ها را عرضه می کنند، 
منصور پوریان رییس شورای تامین کنندگان دام 
کشــور گفته اســت علی رغم فراوانی عرضه دام و 
کاهش قیمت الشــه در عمده فروشــی ها، قیمت 
گوشــت در مغازه ها به سبب ســودجویی عوامل 
واسطه و دالل و عدم تمایل مغازه داران به حاشیه 
ســود کمتر، تغییر چندانی نداشــته و این امر با 
واکنش شدید مصرف کنندگان روبه رو شده است.

قیمت واقعی گوشت چند است؟
اما سوالی که مطرح می شــود اینکه قیمت واقعی 
گوشــت قرمز چقدر اســت؟ آنگونه کــه معاون 
تولیدات دامی وزارت جهاد در اصفهان گفته است 
که قیمت باالی ۷۵ هزار تومان گوشت قرمز، نشان 
دهنده حباب اســت. رضایی در حاشیه بازدید از 
مجتمع کشــت و دامپروری فکا اصفهان با اشاره 
به حباب قیمت گوشت قرمز گفت: قیمت گوساله 
پروار شده زنده در دامداری ها ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان 

است؛ بنابراین عرضه گوشت قرمز بیشتر از ۷۵ تا 
۸۰ هزار تومان، حباب قیمتی است. 

وی افزود: راه شکســتن قیمت ورود شرکت های 
تعاونی، تعاونی ها و فروشــگاه های بزرگ به عرضه 
گوشت قرمز با کیفیت با قیمت تمام شده مناسب 

است.
این راهکار در حالی ارائه می شــود که تجربه تلخ 
مدیریت هــای دولتی و حتی غیــر دولتی در بازار 
گوشت و تنظیم آن با برگزاری دادگاه گوشت های 
برزیلی که بــا ارز دولتی وارد و بــه قیمت آزاد در 
کشــور فروخته شــده، در حال برگزاری اســت؛ 
اتفاقی که نشــان می دهد مشــکالت بازار بیشتر 
از آنکه به دلیــل فاکتورهای مســتقیم دخیل در 
آن باشد، ناشــی از ســوء مدیریت و رانت خواری 
اســت که به واســطه حضور دولــت در آن ایجاد 
 شده و هر روز بخشــی از ابعاد این فاجعه رونمایی

 می شود.

منتظرارزانینباشید
  ضد و نقیض های بازار گوشت از کمبود دام تا قیمت های غیر واقعی؛

رییس اتحادیه پارچه فروشان اصفهان:
ساالنه نزدیک به ۷۵ میلیون متر چادر مشکی در کشور مصرف می شود

رییس اتحادیه پارچه فروشان اصفهان گفت: ساالنه نزدیک به ۷۵ میلیون متر چادر مشکی در کشور مصرف می شود 
و تنها یک کارخانه تولید این پارچه در کشور وجود دارد که ظرفیت تولید آن، پاسخگوی تمام نیاز جامعه نیست. احمد 
تقی زاده با اشاره به فرصت های به دست آمده در زمان تحریم های اقتصادی بیان کرد: ما توانستیم با نیازسنجی مردم 
در بازار تولیدات داخلی خود را ارتقا بدهیم و این پیشرفت، موجب تولید پارچه هایی که پیش تر وارد می شده اند، در 
داخل شده است. وی افزود: نبود مواد اولیه و وضعیت اقتصادی می تواند از مشکالت این کارخانه باشد؛ اما علی رغم آن 
کیفیت پارچه های تولیدی کارخانه نسبت به گذشته ارتقا یافته و چادرمشکی با کیفیت نمونه خارجی و بعضا با سلیقه 
ایرانی تولید می شود. رییس اتحادیه پارچه فروشان اصفهان در ارتباط با راهکاری برای افزایش تولید چادر مشکی در 
کشور بیان کرد: به روز رسانی تکنولوژی، دستگاه ها و خط تولید، شناسایی و رفع موانع تولید برای راحت تر شدن و 

ارتقا تولید در کارخانه ها، نیاز سنجی و استفاده از فرصت ها موجب افزایش تولید داخلی می شود.

 

نقش سامانه های فروش در 
شفاف سازی اقتصادی و 

مالیاتی )2(
صندوق های فروش، مزیت ها و قابلیت های 
بی شــماری دارند که در ذیل به برخی از آنها 

اشاره می شود:
الف( مزایا: صرفه جویی در وقت و هزینه ها، 
باالبردن دقت و نظــم در کار، کاهش درصد 
اشتباه به پایین ترین حد ممکن، سرعت در 
پردازش محاسبات و شفافیت در ارائه خدمات.

ب( قابلیت ها: ســازگاری ســاختار آن با 
کاربران مختلف، دسترســی به گزارش های 
واقعی روزانه، امکان شناسایی اقالم پرمصرف 
و پرفروش، تناســب با دفاتر، نــرم افزارها و 

سامانه های حسابداری.
شــکی نیســت که خودکفایی و شکوفایی 
کشور از طریق باالبردن درآمدهای غیرنفتی 
که مالیات یکی از عناصر مهم آن محســوب 
می شود، خواست همه مسئوالن کشور است. 
در این میان، نصب و همگانی شدن استفاده 
از صندوق های مکانیزه فروش، نه تنها گامی 
بلند در تحقق برنامه هــای دولت در تامین 
درآمدهای غیرنفتی اســت، بلکــه خود به 
شفافیت در معامالت و دســتیابی به عدالت 
مالیاتی که همواره دغدغه مردم و مسئوالن 

بوده است، نیز جامه عمل خواهد پوشاند.
ریل گذاری فرهنگ سازی مالیاتی برای 

تمکین مودیان
امروزه اندیشــمندان اقتصــادی اتفاق نظر 
دارند که مالیات، سالم ترین منبع مالی برای 
سرمایه گذاری های زیر بنایی و محرکی مهم 
برای رشد و توسعه اقتصادی است. درآمدهای 
مالیاتی از منابع مهم دولت به شمار می رود و 
ثبات و تداوم وصول مالیات، موجب ثبات در 
برنامه ریزی دولت برای ارائه خدمات مورد نیاز 

کشور در زمینه های گوناگون می شود.

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان گفت: 
عملیات گازرســانی به واحدهــای صنعتی فاقد 
گاز تا پایان سال ۹۸ اجرایی خواهد شد. استاندار 
اصفهــان بــا همراهی جمعــی از مدیــران کل 
استانی و مســئوالن شهرستان شــاهین شهر و 
میمه از شهرک صنعتی بزرگ شــمال اصفهان 
بازدیدکردنــد و از نزدیک در جریان مســائل و 
مشــکالت واحدهای تولیدی این شــهرک قرار 

گرفتند. 
ســید مصطفی علوی، مدیرعامل شــرکت گاز 
استان اصفهان در حاشیه این دیدار در خصوص 
وضعیت گازرسانی به صنایع استان گفت: درحال 
حاضر بیــش از ۸ هــزار و ۶۰۰ واحــد صنعتی 
اســتان، از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند. 
وی برضرورت شــتاب در گازرســانی به صنایع، 

با هدف تقویت چرخه تولیــد و در جهت کاهش 
مصرف سوخت های فسیلی به ویژه درسال رونق 
تولید تاکید کرد و اظهار داشت: در صورت تامین 
منابع و اخذ مجوزات قانونی، عملیات گازرسانی 
به واحدهــای صنعتی فاقــد گاز تا پایان ســال 
۹۸ اجرایی خواهد شــد. مدیرعامل شرکت گاز 
اســتان اصفهان، افزود: کمک به چرخه تولید و 
اقتصاد، یک وظیفه مهم است و اینگونه بازدیدها 
و ارتباطات نزدیک مسئوالن و صاحبان صنایع به 
حل و فصل مسائل و مشکالت بخش صنعت کمک 
شــایانی خواهد کرد. علوی افــزود: هر چقدر در 
فضای کاری، حس صمیمیت و کار تیمی بیشتر 
باشــد، کارها با سرعت بیشــتری به ثمر خواهد 
رســید و از تالش در جهت حل مشکالت مردم 

عزیز، لذت بیشتری خواهیم برد.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان:

تا پایان سال، تمام واحدهای صنعتی اصفهان گازرسانی می شوند

مرضیه محب رسول

ثابتراسخ-شهردار

آگهیمزایدهنوبتسوم
شهرداری چرمهین بر اســاس مصوبه شــماره ۵/44/ش مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ شورای 
محترم اســالمی شــهر و به موجب ماده ۱۳ آیین نامه مالی شــهرداری ها در نظر دارد 
بهره برداری و نگهداشــت جایگاه )CNG( گاز طبیعی فشرده شهر چرمهین را به مدت 
یکسال به پیمانکار واجد شرایط و فعال در رشــته مرتبط با صنایع نفت و گاز به صورت 
اســتیجاری از طریق مزایده واگذار و انعقاد قرارداد نماید. لذا متقاضیان با ارائه تاییدیه یا 
احراز صالحیت از شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی می توانند از تاریخ انتشار این 

آگهی تا روز شــنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه و 
اسناد شرکت در مزایده را دریافت و همچنین قیمت پیشــنهادی خود را تا روز یکشنبه 
مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ به دبیرخانه محرمانه )حراســت( شــهرداری ارائه نمایند. شرکت 
 کنندگان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به سایت شهرداری چرمهین به آدرس:
 www.chermahin.ir مراجعه و یا با شــماره تلفن هــای ۰۳۱-۵۲۵۵۲444-۵  

تماس حاصل فرمایند.
مالف:۵۵1946

با توجه به مصوبات دولت و مجلس و تاکید وزیر نفت بر اجرای طرح استفاده از کارت سوخت شخصی قرار 
بر این بود که این طرح از بیستم مرداد ماه اجرایی شــود؛ اما به تازگی وزیر نفت اعالم کرد که به دلیل ایجاد 
مشــکالت احتمالی برای دارندگان خودرو مانند تهیه نکردن کارت سوخت یا هر مشکل دیگر این فرصت 
تمدید می شود،ولی سرانجام استفاده از کارت سوخت اجباری خواهد شد. وزارت نفت روزانه ۵۰ هزار کارت 
هوشمند سوخت جدید صادر می کند تا طرح استفاده از کارت سوخت تکمیل شود. با این وجود پیش بینی 

می شود که اجرای کامل این طرح زمان بیشتری نیاز داشته باشد.

احتمال تغییر موعد 
اجباری شدن استفاده 

از کارت سوخت

خبر
 

رییس انجمن جایگاه داران سوخت استان اصفهان:
مصوبه کارت سوخت به تغییر نرخ بنزین منجر می شود

رییس انجمن جایگاه داران سوخت اســتان اصفهان گفت: اجرای مصوبه کارت سوخت در مرحله نخست به 
سهمیه بندی و سپس به تغییر نرخ بنزین منجر خواهد شد. پیمان کامران افزود: به دلیل عدم ارسال به موقع 
کارت های ســوخت ثبت نام کنندگان همچنین فرسوده بودن زیرساخت ســامانه و نبود بودجه کافی دولت 
فعال اجرای این طرح را به چهار کالن شــهر تهران، کرج، اصفهان و تبریز محدود کرده که این نشــان از عدم 
آمادگی کامل در اجرای این طرح است. وی همچنین اضافه کرد: با وجودی که از ابتدا قرار بود تمام هزینه های 
سهمیه بندی بنزین توسط دولت اجرا شود؛ اما در عمل جایگاه داران را مجبور به تعویض مودم سامانه به ارزش 
حدود ۲۰ میلیون ریال کردند. کامران با بیان اینکه به اعتقاد مجریان طرح اســتفاده از کارت سوخت جهت 
جلوگیری از قاچاق سوخت است، اظهار کرد: اگر این فرض را بپذیریم، بهتر بود این طرح با اولویت استان های 

مرزی اجرا می شد که قطعا میزان انحراف فرآورده بیشتر از تهران، کرج و اصفهان است.
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بین الملل

آیاداعشدوبارهبهعراقبازمیگردد؟

اطالعات شخصی ۱۰۰ میلیون آمریکایی هک شد

پیشنهاد سردبیر:

نشانه ها و هشدارها حکایت از بازگشت دوباره داعش به عراق 
دارد. نیروهای پراکنده این گروه در ســوریه و عراق در حال 
جمع شدن در استان های موصل و نینوا در این کشور هستند 
و فعال شماری از آنها در این مناطق به صورت مخفیانه زندگی 
می کنند ســازمان ملل در جدیدترین گزارش خود با اشاره به 
اوج گیری تحرکات این گروه پیش بینی کرده اســت. داعش 
در حال شکل گیری مجدد در عراق و سوریه است. در گزارش 

جدید سازمان ملل آمده است: »رهبری 
داعش قصــد تطبیق، بقــا و تحکیم در 
منطقه اصلی و ایجاد هسته های خاموش 
در ســطح محلی و در مسیر آماده سازی 
برای تجدیــد حیات مجــدد دارد.« در 
بخش دیگر گزارش ســازمان ملل آمده، 
از زمان سقوط »باغوز«، آخرین قلمروی 
بازپس گرفته شده از داعش در سوریه، 
این گروه تروریســتی همچنان به سیر 
خود در یک شــبکه عمدتا مخفی ادامه 

داده است.
ثروتمخفیداعش

یکــی از اصلی ترین عللی کــه در مورد 
شکل گیری دوباره این گروه ذکر می شود 
ثروت زیاد و هنگفتی اســت کــه افراد 
بازمانده از داعش همچنــان در اختیار 
دارند. اندیشــکده ای آمریکایی موسوم 

به »موسسه مطالعه جنگ« در گزارشــی نسبت به بازگشت 
دوباره و ویرانگر داعش، با وجود شکست ظاهری آنها در اوایل 
امسال، گفته است داعش همچنان ســلول های خفته دارد و 
میلیاردها پوند ســرمایه اندوخته که همچنان آن را در صدر 
تهدیدها نگه می دارد. پیش از این، داعش ثروتمندترین گروه 
تروریستی در تاریخ شناخته می شــد. جریان متنوع درآمد از 
کنترل بانک هــا گرفته تا اخاذی و قاچــاق نفت و محصوالت 
مرتبط با نفت، سرمایه زیادی را برای این گروه به ارمغان آورد.

تخمین زده می شــود که نفت و مالیات  بندی یا خراج گذاری 
مجموع درآمدهای داعش در ســال ۲۰۱۵ را تا ۴/۲ میلیارد 
دالر افزایش داده و این درآمدها پس از شکست آنها در عراق 

و ســوریه عمدتا از منابع خارجی تامین و بخشی نیز همچنان 
باقی مانده است.

سرنوشتمبهمخلیفهداعش
یکی از اصلی ترین چالش هــا در برخورد با ایــن گروه، عدم 
شــفافیت اطالعاتی در مورد ابوبکر بغدادی سرکرده این گروه 
است. این در حالی اســت که تاکنون خبرهای ضد و نقیضی 
درباره سرنوشــت ابوبکر البغدادی و پــس از پیروزی عراق بر 
داعش در سال ۲۰۱7 منتشر شده است. »باقر جبر الزبیدی« 
وزیر مالی اسبق عراق و عضو شــورای رهبری مجلس اعالی 

اسالمی این کشور، یکی از شــخصیت های عراقی است که به 
تازگی درباره این مسئله اظهار نظر و حضور ابوبکر البغدادی در 
عراق را تکذیب کرد. به گزارش منابع رسانه ای عراق، الزبیدی 
گفت که سرکرده داعش در عراق حضور ندارد و احتمال دارد 
در لیبی مستقر باشد. وی تصریح کرد: اطالعات به دست آمده 
حاکی از آن است که البغدادی در حال حاضر در لیبی است و 
به زودی از این کشور سخنرانی می کند. علی رغم این اظهارات 
اما در روزهای گذشــته گروه اطالعاتی »الصقور« وابســته به 
وزارت کشــور عراق اعالم کرد، ابوبکر بغدادی، سرکرده گروه 
تروریستی داعش در سوریه به ســر می برد و همچنان از نفوذ 
بسیاری در این گروه برخوردار اســت. مرکز اطالعاتی الصقور 

با اشــاره به اینکه بغدادی در دوره گذشــته اولویت خود را 
مقابله بــا تهدیدات اطالعاتی و حفاظت از تشــکیالت داعش 
در برابر نفوذ قرار داده بود، اعالم کرد: رهبر داعش همچنان از 
نفوذ قوی و فرمانبرداری در میان اعضای عرب و غیرعرب این 
گروه تروریستی برخوردار است و تغییراتی را برای جایگزینی 
تروریست هایی که در عملیات های مشــترک در سوریه و نیز 
عملیات های آزادســازی نینوا، الرمادی، صالح الدین و دیگر 

مناطق کشته شدند، انجام داده است.
داعشهمچنانبهدنبالعضوگیری

اگر چه بخــش زیــادی از نیروهای داعش 
در عراق و سوریه کشــته یا دستگیر شدند؛ 
اما این گروه همچنان در فضای مجازی به 
شــدت به دنبال یارگیری و جذب اعضای 
جدید اســت. یکی از اصلی ترین خطرها در 
مورد کمپ های نگهداری اعضای داعش یا 
خانواده و زنان داعشی اســت. تنها در یک 
مورد در یک کمپ در شمال سوریه نزدیک 
به 7۰ هزار زن و کودک و مردان نزدیک به 
داعش زندگی می کنند که هر گونه یورش 
به آن می تواند این افراد را بار دیگر به چرخه 
این گروه بازگرداند تــا کنون گزارش های 
متعددی از حمله افراد ساکن این کمپ به 
مددکاران و نیروهــای محافظ این اردوگاه 
منتشر شده اســت.خطر وجود داعش در 
خاورمیانه نه تنها کمتر نشــده است؛ بلکه 
احتمال گســترش آن هم هنوز وجود دارد 
افزون بر آنکه داعش در ســوریه، افغانســتان، بخش هایی از 
آفریقا، مناطقــی از فیلیپین و... بر ســرزمین های پراکنده ای 
حکومت می کند، نفوذ و قدرت پنهان این گروه در روستاهای 
دوردست و مناطق اطراف شــهرها به ویژه در عراق و سوریه، 
همچنان به مثابــه تله های انفجاری مرگبــار عمل می کند و 
می تواند به صورت بالقوه به این گروه برای احیای انفجاری اش، 
کمک کند؛ ضمن اینکه با سازش اخیر طالبان و احتمال صلح 
این گروه با دولت افغانستان اعضای تندرو این گروه طعمه های 
خوبی برای داعش و نفوذ آن در افغانستان خواهند بود. ظهور 
مجدد داعش به خصوص با کاهــش حمالت هفته های اخیر و 
اقدامات بی سر و صدای آنها نگرانی ها را بیشتر هم کرده است.

تروریسم در کمین عراق و سوریه

مرضیهمحبرسول

نیروگاه هسته ای آمریکایی 
دچار نشتی شد

محموله ســوخت هســته ای در یک نیروگاه 
آمریکایی که حاوی اورانیوم غنی شــده درون 
یک کانتینر بود، در نیروگاه وســتینگ هاوس 
در ایالت کارولینای جنوبی به بیرون نشت کرد. 
از نیروگاه اتمی وســتینگ هاوس، سال هاست 
که برای ذخیــره کــردن محموله های حاوی 
مواد رادیو اکتیو اســتفاده می شود. این منطقه 
به شــدت به اورانیوم آلوده اســت. وضعیت به 
گونه ای است که برخی کارشناســان از آن به 
عنوان یک فاجعه زیست محیطی یاد می کنند. 
دانشمندان اعالم کرده اند که آب های زیرزمینی 
نزدیک این نیروگاه به شدت به مواد رادیواکتیو، 
نیترات و فلوراید آلوده هستند. در سال ۲۰۱۹ 
بخش انبار زباله های اتمی ایــن نیروگاه دچار 
آتش سوزی گسترده شده است. در سال ۲۰۱۸ 
مواد رادیواکتیو حاوی اورانیوم از یک محموله 
دیگر در یکی از بخش های این نیروگاه نشــت 
کرد. در سال ۲۰۱۶ هم یکی از حسگرهای این 
نیروگاه از آلودگی شــدید هوای آن به اورانیوم 
خبر داد. این موضوع، کارکنــان نیروگاه را در 
معرض تشعشع شدید مواد رادیو اکتیو حاوی 
اورانیوم قــرار داد. مقامات نیروگاه وســتینگ 
هاوس اعالم کرده اند که در سال های ۲۰۰۸ و 
۲۰۱۱ نشت مواد رادیو اکتیو در این نیروگاه روی 

داده است که این موضوع گزارش نشده است. 

ناآرامی ها، مدارس سودان 
را تعطیل کرد

 مقام های ســودانی در پی کشــته شدن چند 
دانش آمــوز در تظاهرات روز گذشــته، اعالم 
کردند که کالس های درس تا بعد از عید سعید 
قربان، به حالت تعلیق درآمده است. محی الدین 
الجعلی مدیرکل وزارت آمــوزش و پرورش با 
صدور بخشنامه ای تعلیق کالس های درس را 
در تمامی مناطق این کشور اعالم کرد. شورای 
نظامی سودان، هیئتی را برای پیگیری حوادث 
شــهر االبیض به منطقه اعزام کرده است. این 
تظاهرات را دانش آموزان ســودانی در شــهر 
»االبیض« مرکز اســتان کردفان شــمالی در 
اعتراض به کمبود سوخت و نان برگزار کردند 
که با شلیک گلوله به سوی معترضان مواجه شد. 
در همین حال استاندار کردفان شمالی گفت: 
این تظاهرات پس از ورود افراد فرصت طلب و 
اغتشاشگر به آشــوب و درگیری کشید که در 

نهایت منجر به کشته شدن پنج نفر شد.

جانسون:
تحت هر شرایطی ۳۱  اکتبر 

برکسیت اجرا می شود
بوریس جانسون اعالم کرد هیچگونه زیرساخت 
یا بازرسی فیزیکی در مرز این کشور با ایرلند قرار 
نمی گیرد و لندن تحت هر شــرایطی در تاریخ 
مقرر از اتحادیه اروپا خارج می شــود. بوریس 
جانسون، نخســت وزیر انگلیس در دیدار با لئو 
وارادکار، همتای ایرلندی خــود گفت: در مرز 
مشــترک دو کشــور هیچگونه زیرساخت یا 
بازرسی فیزیکی قرار نخواهد گرفت. نخست وزیر 
جدید انگلیس در گفت وگوی تلفنی با همتای 
ایرلندی خود اعالم کرد کــه دولت او از هر نوع 
مذاکره با عزم، انرژی و روحیه دوستی استقبال 
می کند. جانسون تاکید کردکه انگلیس هیچگاه 
بازرسی فیزیکی یا زیرســاخت را در مرز ایرلند 
قرار نخواهد داد. او تاکید کرد: ترجیح آشــکار 
انگلیس این است که با انجام توافق از اتحادیه 
اروپا خارج شود. جانســون گفت: بند موسوم 
به »بک اســتاپ« ایرلند باید از هر گونه توافق 
مربوط به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا حذف 
شــود. همچنین تحت هرشــرایطی، انگلیس 
ســی و یکم اکتبر از اتحادیه اروپا خارج خواهد 
شد. با این حال نخســت وزیر ایرلند گفت که 
اتحادیه اروپا بر این دیدگاه تاکید دارد که توافق 
مربوط به خروج انگلیس از این اتحادیه نمی تواند 
دوباره از سر گرفته شــود. نخست وزیر جدید 
انگلیس روز شنبه به اتحادیه اروپا هشدار داد اگر 
همچنان بر سر ایجاد حصارهای مرزی با ایرلند 
اصرار کند، انگلیس با برکسیت سخت یا بدون 
توافق، این اتحادیه را ترک خواهد کرد. موضوع 
چگونگی مرزهای ایرلند شمالی و جنوبی پس 
از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا جنجالی ترین 
بخش برکسیت اســت. هم اکنون هیچ حصار 
مرزی و کنترل گمرکی بین دو کشــور ایرلند 
شمالی و جنوبی )جمهوری ایرلند( وجود ندارد. 
بزرگ ترین خواسته جانسون این است که پس 
از برکســیت وضعیت کنونی بین دو این کشور 
باقی بماند، اما اتحادیه اروپا خواستار حصارهای 

مرزی بین ایرلند شمالی و جنوبی است.

درخواستهمسرحاکمدبیازبریتانیا؛
 صدورحکم حمایت ازفرزند 

دربرابرازدواج اجباری
همسر حاکم دبی که به بریتانیا گریخته است از 
دیوان عالی این کشور خواست تا حکم حمایت 
از یکی از دو فرزندش در برابر »ازدواج اجباری« 
را صادر کند. شاهدخت هیا بنت حسین، همسر 
۴۵ ساله محمد بن راشد آل مکتوم روز سه شنبه 
۸ مــرداد همچنین از دادگاه خواســت تا یک 
»حکم عدم مزاحمت« به هدف جلوگیری از آزار 
و تهدید صادر کند. معلوم نیست او این حکم را 
برای چه کسی درخواست کرده است. او با حضور 
در ســاختمان دیوان عالی بریتانیا از مقام های 
قضایی درخواســت پذیرش حضانت کرد. این 
درخواست بدان معناست که در شرایط خاص 
و در مواردی که نیــاز به گرفتن تصمیم مهمی 
هست، دادگاه سرپرســتی کودک را به عهده 
بگیرد. یک مقام سفارت امارات متحده عربی در 
لندن در پاسخ به پرسش خبرنگار رویترز در مورد 
جزئیات درخواست شاهدخت هیا بنت حسین 
گفته است که دولت این کشور درباره »زندگی 

خصوصی افراد« اظهار نظر نمی کند.

کاهشسرعترشداقتصادفرانسه؛
 رونق در اتحادیه اروپا نصف 

می شود؟
 کاهش سرعت رشــد اقتصادی فرانسه در سه 
ماه دوم ســال میالدی جاری همزمان با رکود 
تولید در اقتصاد آلمان، ریسک اقتصادی اتحادیه 
اروپا را افزایش داده اســت. موسسه ملی آمار و 
مطالعات اقتصادی فرانسه اعالم کرد که رشد 
اقتصادی این کشور در سه ماهه دوم سال جاری 
میالدی به ۲ دهم درصد رســیده است. این در 
حالی است که پیش بینی اقتصاددانان از حصول 
نرخ ۳ دهم درصدی حکایت داشت؛ البته اَگنس 
پَنی یر-روناشر، وزیر مشــاور در امور اقتصادی 
فرانسه ابراز امیدواری کرده که روند رو به رشد 
سرمایه گذاری ها موجب خلق فرصت های شغلی 
و رونق بیشتر اقتصاد این کشــور خواهد شد. 
اشــاره او به تاثیر میان مدت محرک اقتصادی 
۱۹ میلیارد یورویی امانوئــل ماکرون، رییس 
جمهوری فرانسه و طرح کاهش مالیات اقشار 
پردرآمــد و کارآفرینان اســت. کارشناســان 
معتقدند، افت رشــد اقتصادی فرانسه متاثر از 
کاهش ســطح تقاضا برای محصوالت صنایع 
خودروسازی، پالستیک و الکترونیک و افزایش 
بی اعتمادی تولیدکنندگان بــه آینده اقتصاد 
فرانسه و اتحادیه اروپاست. در همین حال، بانک 
مرکزی آلمان هم از افزایش احتمال شروع دوره 
رکود اقتصادی در این کشــور خبر داده است. 
برآوردهای اقتصاددانان نشان می دهد که نرخ 
رشــد اقتصادی اتحادیه اروپا در سه ماهه دوم 
ســال ۲۰۱۹ به ۲ دهم درصد کاهش خواهد 
یافت. این در حالی است که اداره آمار کمیسیون 
اروپا، یورواســتات پیش تر این نرخ را برای سه 
ماهه نخست سال جاری میالدی ۴ دهم درصد 
اعالم کرده بود. در چنین شرایطی، ماریو دراگی، 
رییس بانک مرکزی اروپا هم نسبت به وخامت 
بیشــتر اوضاع اقتصادی اتحادیه اروپا هشدار 
داد و اعالم کــرد که سیاســت های پولی این 
 اتحادیه احتماال در ماه ســپتامبر آینده تغییر 

خواهد کرد.

تقاضای آزادی مشروط رهبر 
مخالفان روسیه رد شد

درخواســت آزادی منتقــد شــدیداللحن 
کرملین که به دلیل بیماری در بیمارســتان 
نظامی به ســر می برد، توسط دادگاه روسیه 
رد شــد. »الکســی ناوالنی« رهبر مخالفان 
روســیه و منتقد شــدیداللحن کرملین که 
۳۰ روز پیش به دنبال دعــوت از معترضان 
برای شــرکت در یک تظاهرات بدون مجوز 
دستگیر شد، به دلیل بیماری به بیمارستان 
نظامی منتقل شده بود. وکیل وی اعالم کرده 
است که ســلولی که او در آن زندانی است، 
عامل بیماری موکلش بوده اســت و احتمال 
اینکه بیماری وی ناشی از مسمومیت باشد، 
وجود دارد. درخواست موکل او برای آزادی 
مشــروط وی به دلیل بیماری توسط دادگاه 
روسیه رد شده است. روز گذشته بیمارستان 
مســکو با صدور حکم ترخیص ناوالنی پس 
از بهبود وضعیت عمومــی اش اعالم کرد که 
نتوانســته علت وضعیت پیشــین ناوالنی را 
تشخیص دهد. »النی ســیبیکینا«، یکی از 
پزشــکان معالج ناوالنی، عنوان کرد که ایده 
مسموم شدن عمدی ناوالنی با مواد شیمیایی 
 »ثابت نشده اســت و جان ناوالنی در خطر 

نیست.«

انتصاب سفیر پیشــین آلمان در ایران به عنوان 
رییس جدید »اینســتکس« نگاه ها را به چرایی 
انتخاب این دیپلمات باسابقه معطوف کرده است؛ 
شرق شناسی که چهار سال مســئولیت سفارت 
آلمان در تهران را برعهده داشت. سخنگوی وزارت 
خارجه آلمان اعالم کرد که »بِرند اربل« ســفیر 
پیشین این کشور در تهران به عنوان رییس جدید 
اینســتکس منصوب شده و سه کشــور اروپایی 
در توافق هســته ای، این موضوع را در کمیسیون 
مشــترک برجام به ایران اطالع داده است. طبق 
اعالم وزارت خارجه آلمان، فعالیــت اربل از روز 
پنجشنبه اول اوت )۱۰ مردادماه( با تحویل گرفتن 
این مسئولیت از »پر فیشــر« بانکدار آلمانی آغاز 
می شود. اینستکس از سوی ســه کشور اروپایی 
طرف برجام بــرای حمایت از منافــع اقتصادی 
حاصل از برجام برای ایــران در مقابل تحریم های 
آمریکا راه اندازی شده اســت؛ اما با وجود آنکه در 
نتیجه فشارهای ایران به ویژه اولتیماتوم ۶۰ روزه 
و برداشــت دو گام اساســی در این رابطه، از یک 
ماه پیش عملیاتی و اعالم شده بیش از ۱۰ کشور 
اروپایی به آن پیوســته اند، تاکنون نتیجه عملی 
مورد انتظار ایران را نداشته است. بررسی چرایی 
انتخاب این دیپلمات با ســابقه برای این مسند، 
نگاه ها را به پیشینه فعالیت او در منطقه خاورمیانه 
به ویژه مسئولیت چهار ساله ســفارت آلمان در 
تهران معطوف کرده است. موضوعی که سخنگوی 

وزارت خارجه آلمان نیز به آن اشاره کرده و گفته، 
»اربل حقیقتا فردی بســیار خبره در امور منطقه 
اســت که این موضوع اهمیت بســیار باالیی در 
تبادالت تجاری با ایران دارد. با توجه به خواسته ها 
از واقعی شــدن کاربرد اینســتکس، انتظارها از 
اربل برای رونق این کانال مالی بیشتر شده است. 
او جایگزین کســی شــد که از چهره های مشهور 
بانکداری آلمان بوده و بعد از پیشــنهاد تاسیس 

اینستکس در ژانویه ۲۰۱۹ به ریاست این سازوکار 
مالی انتخاب شده بود. نگاه رسانه های اروپایی از 
این انتخاب، به دلیل فعالیت او در مقام سفیر بین 
سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ در ایران است. موضوعی 
که وزارت خارجه آلمان نیز یکی از دالیل انتخاب 
او را شناخت از شرایط ایران و منطقه اعالم کرده 
اســت. تحصیالت او در حوزه شرق شناسی بوده و 

به زبان های فارســی، عربی و انگلیسی نیز تسلط 
دارد. وی در ســفارت آلمان در یمن، عربســتان، 
مصر و کویت نیز فعالیت کرده است. اربل در دهه 
هفتاد میالدی در جنگ های داخلی لبنان؛ سپس 
در سال های بعد از جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ در 
بیروت و بغداد حضور داشــته و شناخت خوبی از 
رقابت هــا و تنش های منطقه ای دارد. شــناخت 
از دیدگاه ها و سیاســت های ایران ســبب شده تا 

رییس جدید اینســتکس با نگاه مثبت به رویکرد 
اتمی جمهوری اســالمی، تصریح کنــد که ایران 
هیچ گاه به دنبال ساخت بمب اتم نبوده است. نگاه 
او به برنامه موشکی ایران نیز این است که سیاست 
دوگانه غرب در برابر تهران، سبب شده این کشور 
با ساخت موشــک خود را تقویت کند. با توجه به 
تحصیالتش در شرق شناسی و حقوق و عالقه ویژه 

به مســائل فرهنگی، او در محافل فرهنگی ایران 
چهره ای شناخته شــده به حساب می آید. حضور 
در مراسم و برنامه های فرهنگی ایران و سخنرانی 
در کنار چهره های ادبی و هنری ایران سبب شده 
تا دیدگاه های دو طرف نسبت به هم مثبت باشد. 
او حتی درباره وضعیت اقلیت های دینی در ایران 
تاکید کرده که یهودی ها و مســیحی ها به راحتی 
در ایران زندگــی می کننــد و تصویرهای منفی 
بیشتر ناشی از تبلیغات غرب است. او از نمایندگان 
مسیحی و یهودی در مجلس شورای اسالمی نقل 
می کند که آنها مطابق مذهبشان در ایران زندگی 
می کنند. اربل درباره مبارزه ایــران با موادمخدر 
نیز اظهار نظر کرده است. او می گوید ایران جلوی 
قاچــاق کارتل های مواد مخدر بــه اروپا را گرفته 
اســت. با این حال، انتخاب این دیپلمات ارشــد 
آلمانی، انتظارها را برای تحقق انتظارات مورد نظر 
ایران بیشتر کرده اســت؛ همانطور که وی درباره 
برجام گفته بود، اگر توافق اتمی حتی همان گونه 
که رییس جمهوری سابق آمریکا دنبال می کرد به 
مســیر خود ادامه می داد، ایران در دوران ریاست 
جمهوری حســن روحانی می توانســت اقتصاد 
خود را رونق بخشد. مســئوالن ایران در نشست 
اخیر کمیسیون برجام بار دیگر تصریح کردند که 
اینستکس باید مشــکالت بانکی و موانع فروش 
نفت را حل کند و فقط به تامین مایحتاج غذایی و 

دارویی معطوف نشود.

نگاهی به سوابق رییس جدید اینستکس و دالیل انتخابش

اطالعات شخصی ۱۰۰ میلیون آمریکایی هک شد
یک هکر، اطالعات شخصی شامل اسامی و آدرس یکصد میلیون آمریکایی و ۶ میلیون کانادایی را هک کرد. 
دفتر دادستان کل آمریکا اعالم کرد که مظنون ۳۳ ســاله، مهندس نرم افزار سابق شرکت فناوری »سیاتل« 
است که با نام »پیج تامپسون« شناخته می شود. طبق دادخواست تنظیم شــده، این عملیات هکری از ماه 
مارس تا ماه ژوئیه )اســفند ۹7 تا تیر ۹۸( روی داده و هکر اطالعات را روی پلتفرم کد )میزبانی کد( »گیت 
هاب« منتشر کرده است. یک کاربر پس از مشاهده این اطالعات، موضوع را به مقام های مربوطه اطالع داد و 
مقام های اجرای قانون آمریکا، هکر را ردیابی و بازداشــت کردند. نماینده دفتر دادستان کل آمریکا گفت که 
هنوز انگیزه هکر برای این کار مشخص نشده است. انتظار می رود که این عملیات، بین یکصد تا ۱۵۰ میلیون 

دالر در سال ۲۰۱۹ هزینه داشته باشد.

حیدرالعبادی: در پی ساقط کردن دولت نیستیم
نخست وزیر سابق عراق گفت که اپوزیسیون بودن ائتالف وی به معنای تالش برای ساقط کردن دولت فعلی نیست. 
»حیدر العبادی« نخست وزیر ســابق عراق در دیدار با تعدادی از شیوخ عشــایر عراق در استان »واسط« گفت که 
دولت وی توانسته بود تمامی خواسته های مرجعیت را برآورده سازد. به نوشــته پایگاه السومریه نیوز، او گفت که 
تروریســت های داعش، خطری برای تمامی جهان بودند و همه از جهان از آنها هراس داشتند؛ اما قهرمانان عراق 
توانستند کاری کنند که جهانیان آن را یک معجزه بدانند. رییس ائتالف النصر عراق همچنین در خصوص سیاست 
خارجی نیز گفت که نباید برقراری روابط جدید با کشورها با هزینه کرد از منافع عراق صورت گیرد و آنچه که باید در 
اولویت قرار گیرد، منافع عراق است. العبادی همچنین تاکید کرد که سخنان وی با هدف براندازی دولت نیست بلکه 

تالش دارد تا اشتباهات را تصحیح کرده و توجهات را به آن جلب کند.
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بیش از نیمی از جمعیت استان دارای کارت ملی هوشمند هستند

پیشنهاد سردبیر:

ناجا

یادداشت

با مسئوالن

از شنا کردن در آب های 
ناشناخته بپرهیزید

با توجه به فرا رسیدن فصل تابستان و گرمی هوا 
و لذت شــنا کردن، الزم اســت افرادی که قصد 
شنا کردن در آب های ناشــناخته را دارند بدانند 
که این تفریح ممکن اســت به قیمــت جان آنها 
تمام شــود. متاســفانه به تازگی آمار افرادی که 
به علت غرق شــدن در آب های ناشناخته مانند 
استخرهای غیر مجاز، سدهای خاکی و کانال ها 
جان خود را ازدست داده اند، افزایش یافته است. 
در این آب ها، احتمال وجود اشــیای تیز و برنده 
کف آب وجود دارد و از همــه مهم تر نبود نیروی 
متخصص نجات غریق نیــز از دیگر دالیل نا امن 
بودن آنهاســت. از این رو به شــهروندان توصیه 
می شــود نکاتی را رعایت کنند تا شــاهد وقوع 
 اینگونه حوادث تلــخ و جبران ناپذیر نباشــیم.

1- از شنا کردن و ورود به آب های ناشناخته جدا 
خودداری کنید و تابلوی هشدار و شنا ممنوع را 
جدی بگیرید.2- هرگز تنهایی و انفرادی به شنا 
نروید، زیرا در صورت گرفتگــی عضالنی و غرق 
شدن کسی برای کمک به شما حضور ندارد.3- 
از شــنا کردن در آب های ســرد اکیدا خودداری 
شــود.4- غالبا کف بعضی از دریاچه ها و آب های 
راکد تبدیل به لجن زار می شود لذا از شنا کردن 
در آب های راکد لجنی پرهیز کنید.5- آب پشت 
سدها دارای سطحی آرام اســت؛ اما یک جریان 
شدید زیرین وجود دارد که از دید شنا گران پنهان 
است که در صورت شــنا در عمق یا نقاط عمیق 

پشت سدها به سادگی افراد را غرق می کند.
6- هرگز در نقاط عمیق سدها و در نزدیکی تاج 
سدها شنا نکنید. در این نقاط به دلیل فعال بودن 
توربین های بسیار قوی، جریان کشنده ای وجود 
دارد که ناخواســته افراد را به ســمت توربین ها 
هدایت می کند.7- از شــنا کردن در جریان تند 
و شــدید رودخانه ها خودداری کنید. 8- در کنار 
رودخانه ها، دریاچه ها و اطراف ســدها استراحت 
نکنید و اجازه شــنا به کودکان و نوجوانان را در 
این آب ها ندهید.9- ســواحل خاکی و گلی کنار 
سدها حالت باتالقی دارند و تاکنون افراد زیادی 
در این باتالق ها گرفتار شــده و جــان خود را از 

دست داده اند.

سرهنگ علی سبحانی
 فرمانده انتظامی شهرستان گلپایگان

معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام 
پزشکی خبر داد:

23 مرداد؛ آخرین مهلت پزشکان 
برای ثبت نام کارتخوان

معاون نظــارت و برنامه ریزی ســازمان نظام 
پزشکی با اشاره به تفاهم با سازمان امور مالیاتی 
برای ثبت نام کارتخوان پزشکان، گفت: توصیه 
می شود که پزشکان حساب هایی را که مربوط 
به درآمدهای پزشکی است، به کارتخوان نصب 
کنند که بر اساس آن شفاف سازی انجام شود. 

دکتر محمد جهانگیــری ادامه داد: شــماره 
حســاب هایی که برای ارائه خدمــات درمانی 
پزشکان استفاده می شود، به این کارتخوان ها 
متصل می شــود و به عنوان ســامانه ای است 
که رصــد خواهد شــد. وی با بیــان اینکه ما 
در راســتای شفاف ســازی این اقدام را انجام 
می دهیم، گفت: حساب درآمدی که پزشکان 
از خدمات پزشــکی کســب می کنند، با سایر 
تراکنش هایشان، جداست. توصیه می شود که 
پزشکان حساب هایی را که مربوط به درآمدهای 
پزشــکی اســت، به کارتخوان نصب کنند که 
بر اســاس آن شفاف سازی انجام شــود. این 
 تفاهم انجام و 6 شــرکت برای ثبت کارتخوان

 برای پزشکان مشخص شده و جامعه پزشکی 
باید تا 23 مرداد ماه اقدام به ثبت نام کارتخوان 

کنند.

رییس سازمان سنجش آموزش کشور:
نتیجه اولیه آزمون سراسری 
98 هفته آینده اعالم می شود

رییس سازمان ســنجش آموزش کشور اظهار 
کرد: نتیجه اولیه آزمون سراســری 98 هفته 
آینده اعالم می شــود. ابراهیــم خدایی گفت: 
نتیجه اولیه کنکور سراسری ســال 98 برای 
تمام داوطلبان در پنج گروه آزمایشــی اواسط 
هفته آینده اعالم می شود. وی افزود: داوطلبان 
پس از اعالم نتایج می توانند از طریق ســایت 
 سازمان ســنجش آموزش کشــور به نشانی
 www.sanjesh.org نتیجه کنکور خود را 
مشاهده کنند. وی ادامه داد: پس از اعالم نتایج 
داوطلبان باید در مهلــت زمانی که همزمان با 
اعالم نتایج اطالع رسانی می شود برای انتخاب 
رشــته اقدام کنند. به گفته وی، نتایج نهایی 
آزمــون سراســری، اواخر شــهریورماه اعالم 

می شود.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان خبر داد:
آموزش پلیس به 4 هزار شهروند 

اصفهانی
فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان از برپایی 
کالس های آموزش همگانی با هدف پیشگیری 
از آســیب های اجتماعی در تیرماه امسال برای 
4 هزار شــهروند اصفهانی خبر داد. ســرهنگ 
محمدرضا خدادوست گفت: با توجه به ضرورت 
امر آگاه سازی و هشدارهای انتظامی در راستای 
پیشگیری از مشکالت و آســیب های اجتماعی 
در جامعه، تعــداد 19 کارگاه آموزشــی و آگاه 
سازی توسط کارشناسان انتظامی این فرماندهی 
در ســطح ادارات دولتــی، مهدهــای کودک، 
مراکز آموزشی، مســاجد، حوزه های بسیج و ... 
برگزار شــد. وی، هدف از برپایــی این کارگاه ها 
را پیشگیری از آســیب های اجتماعی و آموزش 
به مردم در خصــوص مقابله با جرائــم و ارتباط 
بیشتر و آسان تر با پلیس به منظور کاهش جرم و 
دستگیری سریع مجرمان عنوان کرد و گفت: در 
این کارگاه ها تعداد 4 هزار نفر از شهروندان تحت 

آموزش های همگانی پلیس قرار گرفتند.

رییس پلیس امنیت عمومی استان اعالم کرد:
پلمب 147 واحد صنفی متخلف 

در اصفهان
رییس پلیس امنیت عمومی اســتان اصفهان از 
پلمــب 147 واحد صنفی متخلــف در اصفهان 
خبر داد. سرهنگ محمد حسن اسماعیلی گفت: 
پلیس بر فعالیت یک هزار و 53 واحد صنفی در 
طول هفته گذشــته در اصفهان نظارت و بازدید 
کرده اســت. وی افــزود: به تعــداد 756 واحد 
تذکرهای مربوطه ارائه و 147 واحد صنفی نیز به 
علت تخلفاتی پلمب شدند. رییس پلیس امنیت 
عمومی اصفهان با اعالم تداوم و تشدید این گونه 
برنامه ها و اقدامات کنترلــی و نظارتی پلیس، از 
عموم شهروندان خواســت، در صورت مشاهده 
هرگونه تخلف، موضوع را بــه مرکز فوریت های 

پلیسی 110 اطالع دهند.

 مزاحمت اینستاگرامی 
مرد 60 ساله برای دختر نوجوان

فردی به پلیس فتا مراجعه و با طرح شکایتی بیان 
کرد که شخصی ناشــناس برای دختر نوجوانش 
در شبکه اجتماعی اینســتاگرام ایجاد مزاحمت 
کرده که این کار باعث برهم خوردن آرامش روانی 
و افسردگی دختر او شــده است. سرهنگ »علی 
کریمی«، رییس پلیس فتای اســتان کرمانشاه، 
دراین باره گفت: پس از تحقیقات اولیه از شاکی 
و بررسی موضوع، تالش برای شناسایی متهمان 
به صورت ویژه در دستور کار تیمی از کارشناسان 
پلیس فتا قرار گرفــت؛ دراین باره ابتدا فردی که 
یک پســر جوان بود، شناســایی و با هماهنگی 
مقامات قضایی به پلیس فتا احضار شد. پسر جوان 
با مشاهده مدارک و مستندات بیان کرد، مدتی 
قبل برای پدر مسنش شبکه اجتماعی اینستاگرام 
را نصب کرده و پیج فرد مزاحم در اختیار پدرش 
است. این مقام انتظامی گفت: با توجه به شواهد 
جدید با هماهنگی مقام قضایی، متهم 60 ساله 

شناسایی و دستگیر شد.

مالکان خودروهای فاقد کارت 
سوخت مراقب باشند

رییس پلیس فتای اســتان به مالکان خودروها 
و موتورســیکلت های فاقد کارت سوخت توصیه 
کرد مراقب اپلیکیشــن های جعلــی و بدافزارها 
باشند. سرهنگ ســید مصطفی مرتضوی گفت: 
شــهروندان عزیز صرفا به مراکز و ســامانه های 
اعالم شــده مراجعه و از رفتن به سایر سایت ها 
و دانلود اپلیکیشن های مختلف خودداری کنید 
چرا کــه ثبت کــردن اطالعات در ســایت های 
متفرقه می تواند زمینه سوءاســتفاده از کاربران 
را فراهــم آورد. وی افزود: با اعالم شــرکت ملی 
پاالیش و پخــش فرآورده های نفتــی، مالکان 
خودرو و موتور سیکلت های فاقد کارت سوخت 
تا قبل از 20 مــرداد صرفا با مراجعــه به دفاتر 
مجاز پلیس +10 جهت پیگیری کارت ســوخت 
اقدام و به ســایت های متفرقه و درگاه های تایید 
نشــده مراجعه نکنند. رییس پلیــس فتا ادامه 
داد: متاســفانه برخی از شــهروندان در هنگام 
ثبت نــام به نشــانی ســایت توجه نکــرده و با 
جســت وجو از طریق موتورهای جســت وجو 
و یا رفتن بــه لینک هایی که در دیگر ســایت ها 
 ارائه شــده در دام سودجویان ســایبری گرفتار 

می شوند.

معاون اجتماعی بهزیستی اســتان اصفهان گفت: 
خانواده ها تهدید به خودکشی را جدی بگیرند و در 
کمترین زمان ممکن اورژانس اجتماعی را در جریان 
قرار دهنــد. مجتبی ناجی در خصــوص چگونگی 
برخورد با افرادی که تمایل به خودکشی دارند، اظهار 
کرد: یکی از خدمات اورژانس اجتماعی که در قالب 
خط 123 در دسترس مردم قرار دارد، ارائه مشاوره 
به افرادی اســت که قصد خودکشــی دارند. وی در 
خصوص کسانی که برای مشاوره خودکشی با 123 
تماس می گیرند، افزود: اختــالالت خلقی این افراد 
هنوز به مرحله شدید نرســیده که ممکن است این 
افراد،س خود یا خانواده آنها تهدید به خودکشی را 
اعالم کنند. معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان 
تصریح کرد: افرادی که افکار خودکشی دارند ممکن 
است به خط 1480 که خدمات مشاوره روان شناسی 
ارائه می دهد یا به خط 123 تماس بگیرند تا این افراد 
را به کلینیک های مــددکاری ارجاع دهند. ناجی، با 
تاکید بر اینکه نباید تهدیدات افراد مبنی بر خودکشی 
را نادیده گرفت، گفت: خانواده ها نباید با نوجوانان یا 

افرادی که تهدید به خودکشــی می کنند، لجبازی 
کنند و این گفته ها یا هر اقدامی در این زمینه را باید 
جدی بگیرند. وی با تاکید بر اینکه اقدام به خودکشی 
در زنان بیشتر است، اظهار کرد: اما خودکشی موفق 
که باعث نابودی فرد می شود در مردان بیشتر است 
چرا که خودکشــی را به عنوان یک فرآیند تعریف 
می کنند که از افکار شروع می شود و به تصمیم، اقدام 

و عمل نهایی منجر می شود.

معاون اجتماعی بهزیستی استان:

تهدید به خودکشی را جدی بگیرید
رییس بنیاد نخبگان اصفهــان گفت: این بنیاد در 
صدد اســت از طرح های نوآورانه و فناور نخبگان 
این اســتان برای تهیــه بانــک اطالعاتی و جذب 

سرمایه گذار حمایت کند.
 منصور شــریعتی افزود: بنیاد نخبگان اصفهان به 
عنوان تسهیلگر و حلقه واســط، قصد دارد زمینه 
مناســبی را برای جذب ســرمایه اولیــه از طریق 
خیران اشتغال، تســهیل ارتباط گروه های نخبه با 
مراکز شتابدهی و تامین سرمایه جمعی و برگزاری 
جلسه های مذاکره با سرمایه گذاران برای افراد زیر 

پوشش خود فراهم کند.
 مرکز شــتاب دهــی، مجموعه ای بــرای تقویت 
زیست بوم )اکوسیســتم( کارآفرینی و شتابدهی 
به رشد اســتارت اپ ها )کسب و کارهای نو( است. 
وی، با بیان اینکه این طرح موازی کاری نیســت 
و برای افرادی که تا کنون زیر پوشــش تسهیالت 
و حمایت های بنیــاد نخبگان قــرار گرفتند، اجرا 
می شود، اظهار داشت: در طرح مذکور، برای تبدیل 
ایده های جدیــد و فناورانه نخبــگان به محصول 

 و خدمــات و تجاری ســازی آنها، پیگیــری ویژه
 و از ظرفیت و توانایی ســرمایه گذاران اســتفاده 
می شود. شریعتی با بیان اینکه یک بانک اطالعاتی 
جامع نیز از طرح هــای نوآورانه و فنــاور نخبگان 
اســتان اصفهان در این طرح تهیه خواهد شــد، 
 خاطرنشــان کــرد: محدودیت موضوعــی برای 
ایــن کار وجود نــدارد و از همه ایده ها اســتقبال 

می شود.

رییس بنیاد نخبگان اصفهان مطرح کرد:

حمایت بنیاد نخبگان از طرح های جدید برای جذب سرمایه گذار

خبر بهزیستی

»50 هزار کیلومتر از جاده های کشور ناایمن است 
و 50 فقره از تصادفات جاده ای کشور در 150 محور 
رخ می دهد.« این آمار تکان دهنده نشان می دهد 
چرا در جاده های ایران ســاالنه شاهد مرگ تعداد 

زیادی از هموطنان مان هستیم.
 اصفهان در جایگاه پنجم بیشترین تلفات جاده ای 
قرار دارد، نمونه های تلخی از آن همین هفته های 
قبل با ده ها کشــته در واژگونی مینــی بوس در 
جاده خوانســار رخ داد. به واســطه قــرار گیری 
استان اصفهان در شــاهراه مواصالتی کشور این 
اســتان دارای 399 کیلومتــر آزاد راه، یکهزار و 
659 کیلومتر بزرگراه، 2 هزار و 791 کیلومتر راه 
همســنگ و 29 کیلومتر آزاد راه است. آمارهای 
ارسالی از مرکز مدیریت راه های استان اصفهان از 
تردد بیش از یک میلیون خودرو به طور متوســط 
و به صورت روزانه در جاده های اســتان اصفهان 
خبر می دهــد. این حجم از جاده هــا و تردد البته 
حادثه آفرینی و تصادفات جاده ای را هم در استان 
افزایش داده اســت. جدای از مسئله ایمن نبودن 
خودروها و تخلفات رانندگان که بی شــک نقش 
مهمی در افزایش تلفات و تصادفات جاده ای دارد، 
ایمنی راه ها و رفع نواقص موجــود در جاده های 
مواصالتی و پر تردد می تواند در کاهش آسیب های 
رانندگی موثر باشــد. بودجــه، اصلی ترین مانع 
بر ســر راه اصالح جاده های ســانحه خیز است. 

طی سه دهه اخیر همواره 
امنیت راه ها قربانی توسعه 
بخش جاده ای و سرعت 
و کاهش قیمت آن شده 
است نتیجه اینکه هزاران 
کیلومتر جاده ناایمن روی 
دست دولت و راهنمایی و 
رانندگی مانــده که برای 

تامین امنیت و اصالح ســاختاری آنها میلیاردها 
تومان هزینه مورد نیاز اســت. آنگونــه که معاون 
راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 

اصفهان اعالم کرده است 
67 نقطه از 109 منطقه 
پرحادثــه محورهــای 
ارتباطــی ایــن اســتان 
در ســطح ملی بررســی 

می شود. 
اتفاقی که شــاید بتواند 
اعتبار الزم بــرای ایمن 
ســازی را دریافت کند هر چند این وعده از سال 
گذشــته به مردم استان داده شــده؛ اما همچنان 
خبرها حکایت از رفت و برگشت طرح های اصالحی 

دارد بدون اینکه اقــدام عملی در این مورد صورت 
گرفته باشد. سال گذشته بود که معاونت راهداری 
خبر از شناسایی و ارســال نقاط حادثه خیر برای 
تامین اعتبار ملی به تهران داده بود و امســال نیز 
عینا همین خبر دوباره از این اداره مخابره شــد، 
این نشــان می دهد تقریبا هیــچ تغییری حول و 
حوش ایمن ســازی این محورها صــورت نگرفته 
اســت. این در حالی اســت که معاون راهداری و 
حمل و نقل جاده ای کشور هفته گذشته اعالم کرد 
امسال حدود 170 میلیارد تومان اعتبار برای رفع 
نقاط حادثه خیز در کشــور اختصاص یافته است. 
در حالی که در بحــث تلفات ناشــی از تصادفات 
همواره بر عامل انســانی و ایمن نبودن خودروها 
تاکید می شود؛ اما باید گفت ضلع سوم این تراژی 
مرگ که اتفاقا بیشتر از دو عامل دیگر مهم است، 
جاده هایی است که همچنان با وجود ناایمن بودن 
محل تردد ماشین ها و شــاهد تصادفات جاده ای 
است. ماه گذشته دبیر کمیسیون مدیریت اجرایی 
ایمنــی حمل و نقل اســتان اصفهــان اعالم کرد 
50 درصد از تصادفات فوتی در چهار شهرســتان 
اصفهان، کاشــان، شاهین شــهر و نایین رخ داده 
اســت. برخی از این جاده ها سال هاست در لیست 
راه هــای ناایمن قــرار دارند؛ اما همچنــان تعلل 
در اصالح و بهســازی آنها دیده می شــود مسئله 
ای که در صورت ادامه دار بــودن همچنان محل 
 مرگ هــای دلخــراش هموطنان مــان خواهــد

 بود.

نوسازی در انتظار پولسازی!

مدیرکل اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: پیشنهاد 
راه اندازی دفتر گردشگری اتباع خارجه در اصفهان مطرح شده 
است که این دفتر امکان سفر به شهرستان های مختلف استان را 
فراهم می کند. فریدون الهیاری درباره راه اندازی دفتر گردشگری 
اتباع خارجه در اصفهان اظهار کرد: در این زمینه پیشنهاد شد تا 
اتباع خارجی که در ایران اقامت دارند، امکان حضور در تورهای 

گردشگری خاص را پیدا کنند. اتباع خارجی که در ایران هستند 
به خصوص افغان ها مجوزهای حضور و اقامت شهرستانی دارند 
و برای ســفر به سایر نقاط نیازمند ســازوکار و مجوزهای خاص 
اســت. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
استان اصفهان ادامه داد: در جلسه ای با مسئوالن اداره کل امور 
اتباع و مهاجران خارجی استان اصفهان این بحث مطرح و امکان 

وجود دفتر یا آژانسی برای انجام فعالیت های گردشگری مختص 
اتباع خارجی بررسی شــد. این دفتر تحت نظارت اماکن قانونی 
این امکان را برای اتباع خارجی فراهــم می کند تا از جاذبه های 
گردشگری شهرستان های مختلف استان بازدید کنند. وی افزود: 
این پیشنهاد اکنون در سطح استان اصفهان مطرح شده، اما این 

احتمال وجود دارد که این طرح در سطح ملی اجرایی شود.

مدیرکل اداره کل میراث فرهنگی استان:
اتباع خارجی اصفهان، امکان سفر پیدا می کنند

جاده های ناایمن استان، همچنان جان می گیرد و  بهانه »کمبود اعتبار« به قوت خود باقی است؛

ایمنی راه ها و رفع نواقص 
موجود در جاده های مواصالتی 
و پر تردد می تواند در کاهش 
آسیب های رانندگی موثر باشد

رییس ستاد زکات استان اعالم کرد:
افزایش 20 درصدی پرداخت زکات اصفهانی ها در سال جاری

رییس ستاد زکات استان اصفهان گفت: در سه ماهه نخست سال جاری بالغ بر 15 میلیارد تومان زکات جمع 
آوری شده که نسبت به مشابه سال قبل 20 درصد افزایش داشته است. غالمحسین رنجبر اظهار کرد: جمع 
آوری زکات مردم و تقسیم کردن بین فقرای همان روستا توسط اعضای شورای زکات انجام می شود به طوری 
که یک ریال از روستا خارج نمی شود، گاهی معاندان دغدغه در بین مردم ایجاد می کنند که کمیته امداد برای 
کشــورهای دیگر هزینه می کند؛ اما طبق قانون صدقه و زکات هیچ شهری حق جابه جایی ندارد و الزم است 
که این دغدغه از مردم دور شود چون پول جمع شده در روستا هزینه می شود. رنجبر با بیان اینکه جریان مالی 
در هر کجا باید شفاف سازی شود ، گفت: شورای زکات به تدریج تمام برنامه های کمیته امداد را مانند صندوق 
صدقات، تقسیم کمک های کمیته امداد شهر در روستا و جذب حامی برای ایتام روستا را برعهده می گیرد. 

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان:
مشکلی در تامین خون استان نداریم

به گفته مدیرکل انتقال خون استان اصفهان، چهار ماهه اول امسال بیش از 56 هزار نفر جهت اهدای خون مراجعه 
کردند که تقریبا 45 هزار نفر از آنان موفق به اهدای خون شده اند. زینلی، استان های تهران، خراسان رضوی، فارس و 
اصفهان را رتبه های اول تا چهارم اهدای خون در کشور معرفی کرد و ادامه داد: همه خون های اهدایی به فرآورده های 
خونی مانند پالکت، پالسما و گلبول قرمز تبدیل شده و برای مصرف بیماران ارسال می شود. مدیرکل انتقال خون 
اســتان اصفهان همچنین اظهار کرد: مدیریت خون و فرآورده های آن به گونه ای اســت که براساس نیاز استان 
خون گیری انجام شده و به مراکز درمانی ارسال می شود؛ در استان اصفهان 500 واحد خون در روز مورد نیاز است 
که با این حال و با میزان خون گیری روزانه که انجام می شود مشکلی در تامین خون استان نداریم و پاسخگوی 

نیاز درمانی بیماران هستیم.

از 5 میلیــون و 121 هزار جمعیت اســتان اصفهان، ســه میلیون و 415 
هزار نفر دارای کارت ملی هوشمند هســتند. مدیر کل ثبت احوال استان 
اصفهان گفت: هوشــمند کــردن کارت ملی یکی از اهــداف و برنامه های 
کشــوری برای ارائه خدمات نوین در امر توســعه و کم کردن فاصله های 
 خدماتی است که باید ســعی کنیم همه افراد جامعه کارت ملی هوشمند 

داشته باشند. 

حســین غفرانی کجانی افزود: کارت های ملی قدیمی باطل شده و مالک 
ارائه خدمات و شناسایی افراد در ادارات کارت ملی هوشمند است و افرادی 
که کارت ملی هوشــمند ندارند، خدمات به آنها ارائه نمی شــود. مدیر کل 
ثبت احوال استان اصفهان افزود: با توجه به اینکه بخش اعظمی از جمعیت 
شهرســتان در روســتاه ها زندگی می کنند، ارائه خدمات به روستاییان با 

توجه به بعد مسافت با شهرها سخت است.

ال
حو

ت ا
مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان:ثب

بیش از نیمی از جمعیت 
استان دارای کارت ملی 

هوشمند هستند

پریسا سعادت
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میالن، مدافع برزیلی جذب 
کرد

میــان در فصل نقــل و انتقاالت تابســتانی 
عملکرد خوبی داشــته اســت. این تیم با یک 
مدافــع برزیلــی بــه 
نهایــی  توافــق 
رســید. مدیاست 
نوشــت که »لئو 
دوراتــه« که ۲۳ 
سال سن دارد و در 
فامینگــوی برزیل 
بازی می کند با ســران میان به توافق نهایی 
رســید و به زودی راهی میان می شود تا بعد 
از پشت سرگذاشتن تســت پزشکی میان به 
رسانه ها معرفی شود. مدیاست، رقم این انتقال 
را ۱۱ میلیون یورو اعام کرد. کریستین زاپاتا، 
مدافع کلمبیایی میان در تابســتان امســال 
راهی جنوا شــد و به همین خاطر روسونری با 
این مدافع برزیلی قرارداد امضــا کرد. میان 
در فصلی که گذشت با »گتوزو« نوسان زیادی 
داشت و نتوانســت در نهایت ســهمیه لیگ 
قهرمانان اروپا را به دست آورد و به همین خاطر 
او از کار برکنار شــد و جای خود را به »مارکو 

جان پائولو« داد.

با »گواردیوال« هم به جام 
جهانی نمی رویم

 تیم ملی فوتبال عراق یکی از تیم هایی است که 
در انتخابی جام جهانی ۲0۲۲ با ایران همگروه 
اســت. نشــات اکرم، 
بازیکن ســابق تیم 
ملی فوتبال عراق 
که بارها برابر ایران 
به میــدان رفته 
به انتقاد از ســران 
فدراســیون فوتبال 
کشورش پرداخت. او گفت: »همه می دانند که 
تیم ملی با هدایت کاتانچ به جام جهانی صعود 
نخواهد کرد. مشکل سرمربی تیم نیست بلکه 
ما مشکات اداری داریم که باعث می شود حتی 
با گواردیوال هم نتوانیم به جام جهانی راه پیدا 
کنیم. مجموعه ای از افــراد نادان فوتبال عراق 
را اداره می کنند که تا آنها هستند نمی توانیم 
موفقیتی را به دست آوریم.« تیم ملی فوتبال 
عراق در انتخابی جام جهانی ۲0۲۲ با تیم های 
ایران، بحرین، هنگ کنگ و کامبوج همگروه 

است.

یک مقصد اللیگایی در انتظار 
ژوزه مورینیو

نشــریه موندو دیپورتیوو مدعی شد نام ژوزه 
مورینیو، سرمربی سابق تیم های بزرگی چون 
منچستریونایتد، رئال 
مادرید، چلســی و 
اینتر در فهرست 
ن  بیا مر ســر
احتمالی والنسیا 
قــرار دارد. اخبــار 
حاکــی از جدایــی 
مارسلینو، ســرمربی فعلی خفاش هاست و با 
توجه به رابطه خوب مورینیو با پیتر لیم، مالک 
متمول باشگاه والنسیا، امکان دارد وی به عنوان 
سرمربی جدید والنسیا برای فصل جدید معرفی 
شود. همچنین والنســیا رابطه بسیار خوبی با 
ژرژ مندس، مدیر برنامه پرتغالی مورینیو دارد 
و همین موضوع آقای خــاص را به حضور در 
مســتایا نزدیک تر می کند. این در حالی است 
که بخش قابل توجهی از تمرینات پیش فصل 
تیم های اروپایی گذشــته و کمتر از یک ماه تا 

آغاز فصل جدید اللیگا باقی مانده است.

قرارداد »اسکالونی« تا ۲۰۲۲ 
تمدید شد

 لیونل اسکالونی، سرمربی نه چندان سرشناس 
تیم ملی آرژانتین که ابتدا به عنوان مربی موقت 
آلبی سلسته انتخاب شده 
بود حاال بــه کارش 
تــا پایــان جــام 
 ۲0۲۲ جهانــی 
ادامه خواهد داد. 
فدراسیون فوتبال 
آرژانتین رسما اعام 
کرد از کار این مربی ۴۱ ساله 
راضی است و او برای ۳ سال دیگر هم هدایت 
تیم ملی کشورشــان را برعهده خواهد داشت. 
اســکالونی در ۱۵ بازی که هدایت آرژانتین را 
برعهده داشته، آمار ۶0 درصد پیروزی را ثبت 
کرده اســت. تیم او ۹ بازی را برده، ۲ بازی را 

مساوی کرده و در ۴ بازی باخته است.

غیبت سهراب مرادی در جهانی تایلند قوت گرفت

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

بیا یک عکس بگیریم!
در عرصه جویندگان شهرت فوتبال ایران، این 
آقای ایرج عــرب هم برای خــودش پدیده ای 
اســت؛ طوری که مدام تصاویر او کنار بازیکنان 
قدیمی و جدید پرســپولیس منتشــر می شود. 
اصا شاید همین عطش آقای مدیرعامل هم بود 
که باعث شد او به طور شتاب زده با شایان مصلح 
قرارداد ببندد و آن اتفاقــات رخ بدهد. حاال باز 
شــوق عکس گرفتن کنار افرادی در حد شایان 
و عالیشاه و کنعانی و شــجاع و حتی ربیع خواه 
را می توان تا حدودی درک کرد؛ اما اینکه آقای 
عرب به ســعید حسین پور ۲0 ســاله هم رحم 
نمی کند عجیب است. درحالی که سایت رسمی 
باشگاه ضمن انتشار عکسی از حسین پور و عرب 
مدعی شــده بود قرارداد این بازیکن برای یک 
ســال دیگر تمدید شد، خود حســین پور گفته 
باشگاه شلوغ بود و کار به امضا نکشید. احتماال 
عرب تا بازیکن جوان تیمــش را دیده، رو به او 
گفته: »حاال دســت خالی نرو، بیــا یه عکس با 

هم بگیریم!«.

رکورد »جهانبخش« در برایتون 
در یک قدمی شکسته شدن

نشــریه »گاردین« انگلیس خبر داد که باشگاه 
برایتون انگلیس در آســتانه انتقالی گران قیمت 
با مبلــغ ۲0 میلیون پونــد اســت. آدام مدافع 
پریستون ســیتی گزینه برایتون است و به نظر 
می رسد این انتقال به زودی انجام  شود. علیرضا 
جهانبخش، ســتاره ایرانی آلکمار سال گذشته 
با مبلغ ۱7 میلیون پوند بــه برایتون آمد تا گران 
قیمت ترین خرید تاریخ باشگاه شــود. با انتقال 
آدام به برایتون این رکورد شکســته می شــود 
 و این مدافــع گران ترین انتقــال تاریخ برایتون 

خواهد بود.

در حاشیه

غیبت سهراب مرادی در جهانی 
تایلند قوت گرفت

ســهراب مرادی در شــرایطی بامداد سه شنبه 
راهی آلمان شد که خیلی سریع در بیمارستانی 
در هانوفر، پروسه درمانی این وزنه بردار توسط 
دکتر امینی اســتارت خورد. این پزشک ایرانی 
مقیم آلمــان بارهــا در اولین معاینــه خود به 
ســهراب مرادی تاکید می کند که باید عکس و 
MRI جدید از کتف او گرفته شود تا وضعیتش 
به صورت دقیق مشخص شــود. با این حال در 
ویدئویی که از معاینه ســهراب توســط دکتر 
امینی منتشر شده، این پزشــک ایرانی به وزنه 
بردار ملی پــوش تاکید می کند طــی ۴ هفته 
پارگــی کتفش درمــان می شــود. اینطور که 
پیداست بازهم سهراب می تواند بدون جراحی 
درمان خود را تکمیل و به تمرینات خود بعد از 
مدتی ادامه دهد. البته همین پروسه یک ماهه 
هم در آستانه مسابقات جهانی به پایان می رسد 
و بعید است سهراب و پزشکان او چنین ریسکی 

را بپذیرند که او در تایلند روی تخته برود.

رقابت هزار نفر در المپیاد 
ورزشی بسیج استان اصفهان

مسئول تربیت بدنی ســپاه صاحب الزمان )عج( 
اصفهان اظهار کــرد: امروز المپیــاد فرهنگی 
ورزشی بسیج استان در قالب ۱۳ رشته به مدت 
یک روز در شهر اصفهان برگزار خواهد شد. علی 
پیمان صفت ادامه داد: بالغ بــر هزار نفر در ۱۳ 
سالن و فضای ورزشــی به رقابت در رشته های 
فوتسال، والیبال، تکواندو، کاراته، جودو، وشو، 
تیراندازی با تفنگ و تپانچه بادی، تیر و کمان، 
شنا، کشتی، دفاع شخصی و باستانی و پهلوانی 
می پردازند. وی عنــوان کــرد: همدلی خوبی 
برای برگزاری این المپیاد در ســطح اســتان 
شــکل گرفته وهیئت های ورزشــی استان به 
تربیت بدنی سپاه صاحب الزمان )عج( و باشگاه 
فرهنگــی ورزشــی مقاومت کمــک می کنند. 
پیمان صفت افزود: هدف از برگزاری این المپیاد 
حفظ انســجام بســیجیان، ارتقــای آمادگی 
جسمانی بسیجیان و اســتعدادیابی برای ورود 

به عرصه های قهرمانی است. 
مسئول تربیت بدنی ســپاه صاحب الزمان )عج( 
اصفهان تاکید کرد: شرکت کنندگان در المپیاد 
در رده سنی ۹ تا ۱7 سال هســتند تا با کشف 
استعدادهای ورزشــی، زمینه حضور در المپیاد 
کشــوری ورزش بســیج فراهم و از برگزیدگان 

تقدیر شود.

منهای فوتبال

»ای اف ســی« مجوز بــازی دو بازیکــن دو تابعیتــی را برای 
حریف تیم ذوب آهن ایران در لیگ قهرمانان آســیا صادر کرد. 
نشریه المدینه عربســتان مدعی شد، »جابر عیسی« و »هارون 
کمــارا« دو بازیکن دو تابعیتی و شــاغل در لیگ عربســتان و 
باشــگاه االتحاد برای حضور در دیدار با تیم فوتبال ذوب آهن 
ایران مشــکلی ندارنــد و می تواننــد االتحــاد را در این دیدار 

همراهی کننــد. این اتفاق در حالی اســت کــه بازیکنانی که 
تابعیت خود را از دســت می دهند طبق قانون باید ۵ ســال از 
میادین دور باشــند و در نهایت پس از آن می توانند در لیست 
بازیکنان داخلــی قرار بگیرنــد و در غیر این صــورت بازیکن 
خارجی محسوب می شــوند. لیگ فوتبال عربســتان بازیکنان 
خارجی زیادی دارد که به دلیل دریافت دالرهای بی حســاب 

و کتاب، پس از یکی دو ســال حضور در این کشور درخواست 
تابعیت عربســتانی می دهند و این موضوع در کشورهای عربی 
رواج زیادی دارد. الزم به ذکر اســت که تیم فوتبال ذوب آهن 
ایران در چارچوب مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا 
 روز چهاردهم مردادماه ســاعت ۲0 به مصاف االتحاد عربستان 

می رود.

تصمیم عجیب AFC که به ضرر ذوب آهن تمام شد

رقابت هــای لیگ در چارچــوب هفتــه ششــم 
برتر فوتسال، تیم هایپر شاهین شهر از مدافع عنوان 
قهرمانی میزبانی می کند و تیم گیتی پسند در شیراز 

به مصاف تیم ارژن می رود.
هایپرشاهین شهر- مس سونگون

 تیم هایپر شاهین شهر در حالی امروز و از ساعت ۱8 
به مصاف قهرمان فصل گذشته رقابت های لیگ برتر 
می رود که هفته گذشــته مقابل تیــم فرش آرای 
مشهد متحمل شکست سنگینی شــد. شاگردان 
رســتمی که برای اولین بار فرصت حضور در این 
رقابت ها را پیدا کرده اند در چهار هفته نخستین این 
مسابقات عملکرد نسبتا خوبی را به نمایش گذاشتند 
و حتی موفق شدند تیم سن ایج ساوه، صدرنشین 
فعلی این رقابت ها را با نتیجه چهار بر ســه از میان 
بردارند؛ اما طی هفته گذشــته در مقابل تیم فرش 
آرا بازی ضعیفی از خود نشان داده و این دیدار را با 

نتیجه چهار بر یک واگذار کردند.
 در آن ســو تیم مس ســونگون نیز از روند خوب 
خود در ابتدای فصل فاصله گرفته است. شاگردان 
تقی زاده که طی دو هفته ابتدایــی این رقابت ها با 
نتایج ســنگین حریفان شــان را از میان برداشته 
 بودند در ادامه مســابقات نتایج دلچســبی کسب 

نکرده اند.
آن ها هفته گذشــته مقابل تیم شــهروند ساری با 
نتیجه چهار بر چهار متوقف شــدند تــا دیدار این 

هفتــه آنها با تیــم هایپر 
شاهین شهر از حساسیت 
خاصی برخوردار باشــد. 
تیم مس ســونگون برای 
بازگشت به جمع مدعیان 
نیازمبرمی به کســب سه 
امتیاز این دیــدار دارد و 
همین مسئله کار را برای 

شاگردان رستمی ســخت می کند. هایپر شاهین 
شهر در پایان هفته پنجم رقابت های لیگ برتر با سه 
تساوی، یک برد و یک باخت و کسب شش امتیاز در 

رده دهم جدول رده بندی 
قرار گرفته است و تیم مس 
ســونگون با دو برد، یک 
تساوی و دو باخت و کسب 
هفت امتیاز در رده پنجم 
جــدول رده بنــدی قرار 
 دارد. مس سونگون در این 
دیدار ابوالقاســم عروجی 
بازیکــن و مجید زارعــی و حســین وطن پور دو  
کمک مربی خود را به دلیــل محرومیت در اختیار 
ندارد و مهدی مصطفوی نیز مربــی محروم هایپر 

است.
گیتی پسند- ارژن شیراز

تیم گیتی پسند در حالی عصر فردا و از ساعت ۱8 
مقابل تیم ارژن شــیراز قرار می گیرد که این تیم با 
کسب پیروزی در هفته گذشته، توانست خود را تا 
رده چهارم جدول رده بندی باال بکشد. سرخ پوشان 
اصفهانی که تنها در هفته سوم موفق به کسب برتری 
مقابل تیم آذرخش بندرعباس شــده بودند، هفته 
گذشته نیز توانستند به دومین پیروزی خود دست 
یابند تا جای خود را در میان مدعیان قهرمانی این 

دوره از رقابت ها باز کنند.
در آن ســو تیم ارژن شــیراز حال و روز خوشــی 
ندارد. این تیم که هفته گذشته مقابل تیم شاهین 
کرمانشاه به نتیجه تساوی۲ بر۲ رضایت داده بود با 
چهار امتیاز در رده یکی مانــده به آخر جدول رده 
بندی جای گرفته است. شاگردان حمید بی غم در 
حالی در هفته ششم این رقابت ها به مصاف نماینده 
شــیراز خواهند رفت که در این بازی با لشکری از 
مصدومان و محرومان مواجه هستند. گیتی پسند در 
این دیدار محمد رضا سنگ سفیدی، مرتضی عزتی و 
حمید بی غم را به دلیل محرومیت و مهران عالیقدر و 
حسین فهیمی مقدم را به دلیل مصدومیت در اختیار 
ندارد. اما با این وجود به نظر می رسد که شاگردان 
بی غم کار ســختی را مقابل تیم ارژن شیراز پیش 
 رو ندارند، آن ها می توانند با کســب سه امتیاز این

 دیــدار خود را تــا رده دوم جــدول رده بندی باال 
بکشانند.

 جدال تیم تازه وارد لیگ با مدافع عنوان قهرمانی
 رقابت های لیگ برتر فوتسال در ایستگاه ششم؛

  عکس روز

هدیه خارجی های سپاهان به هوادار معلول
در اولین جلسه تمرین طایی پوشان پس از بازگشت از ترکیه، باشگاه سپاهان هدیه ای ویژه 
برای یکی از هواداران معلول تیم در نظر گرفته بود که توسط کی روش استنلی و والدیمیر 

کومان، دو بازیکن خارجی سپاهان به یکی از قدیمی ترین هواداران سپاهان اهدا شد.

شاگردان بی غم کار سختی را 
مقابل تیم ارژن شیراز پیش رو 
ندارند، آن ها می توانند با کسب 

سه امتیاز این دیدار خود را تا رده 
دوم جدول رده بندی باال بکشانند

»مجیدی« راه کرانچار را می رود
در حالی که هنوز تاریخ شروع لیگ برتر به طور رسمی مشخص نشده، فرهاد مجیدی می توانست بدون 
دغدغه خاطر اردویی را در مرداد ماه برگزار کند؛ اما تصمیم گرفت بازیکنان در تمرینات تیم های باشگاهی 
حضور داشته باشند تا دوره بدنسازی را کامل بگذرانند که این در نهایت به سود تیم امید هم تمام می شود 
چرا که در اردوهای بعدی بازیکنان با آمادگی بهتری در اردوی تیم امیدحاضر خواهند شد. از آنجایی که 
حضور بازیکنان در اردوی امید در روزهای غیر از فیفا نصف و نیمه اســت، فرهاد مجیدی تصمیم گرفته 
راه کرانچار را برود و همانند سرمربی پیشین تیم امید اردوهای این تیم را در روزهای فیفا برگزار کند. بر 
این اساس اردوی بعدی تیم امید شهریور ماه خواهد بود. این تیم در اردوی های آتی سفر به ازبکستان و 

اندونزی و بازی با تیم های امید این دو کشور را برنامه ریزی کرده است.

»مازوال« گلزن شماره یک تیم دنیزلی
مازوال، بازیکن تکنیکی برزیلی که سابقه بازی در سائوپائولو را در کشورش دارد، چند روزی است به تمرینات 
گروهی تراکتور اضافه شده و خودش را برای لیگ برتر نوزدهم آماده می کند. این بازیکن برزیلی طی روزهای 
گذشته عملکرد باالی خود در امر گلزنی را نشان داده و توانسته نظر مصطفی دنیزلی را جذب کند. اگرچه مازوال 
در پست مهاجم نوک بازی نمی کند و یک وینگر است؛ اما هنر گلزنی او یکی از مواردی است که در نوع بازی اش 
وجود دارد و در بازی های درون تیمی روزهای گذشته نیز این بازیکن برزیلی توانسته گل های زیبایی بزند تا 
نگرانی کادرفنی تراکتور تا حدودی برای خط حمله رفع شود. تراکتور در خط حمله ساسان انصاری را نیز در 
اختیار دارد که او هم یک مهاجم گلزن است و البته مسئوالن باشگاه به دنبال جذب یک مهاجم نوک خارجی 

خوب دیگر هم هستند تا با تقویت تیم در لیگ نوزدهم، روزهای خوبی را پشت سر بگذارند.

مدیر عامل باشگاه سپاهان در رابطه با جذب شایان مصلح، اظهار کرد: هنوز باشگاه مذاکره و صحبتی با 
شایان مصلح نداشته اســت و ما هرگاه بازیکنی را جذب کردیم نام او را اعام می کنیم. مسعود تابش با 
بیان اینکه شاید یک یا دو بازیکن دیگر را جذب کنیم، ادامه داد: هنوز مشخص نیست که چه بازیکنانی 
را جذب خواهیم کرد. تیم ما در شرایط فعلی خوب است و بازیکنان آماده هستند، مشکل خاصی در تیم 
وجود ندارد و اگر نیاز به بازیکنی بود آن را جذب می کنیم. مدیر عامل باشگاه سپاهان در رابطه با اردوی 
ترکیه زردپوشان اصفهانی، گفت: شــرایط آب و هوا مطلوب بود و طبق صحبت بازیکنان و کادر فنی تا 
به حال چنین اردوی خوبی نداشتیم. تیم در ترکیه صبح و بعد از ظهر در زمین مناسب تمرین می کرد 
و محل اســکان آن ها خوب بود و تیم های باکیفیتی برای بازی تدارکاتی انتخاب شده بودند. تابش در 
خصوص منحل شدن کانون هواداران توسط ســازمان لیگ فوتبال، تصریح کرد: کانون های هواداری 
منحل نشده و تعلیق شده اند. قرار شد کانون ها به شکل جدیدی سازماندهی شوند و الزامی وجود ندارد 
که معاونت فرهنگی در باشگاه داشته باشیم، شاید خواستیم شورای فرهنگی تشکیل دهیم. وی در رابطه 
تجهیز ورزشگاه نقش جهان طبق خواسته فدراســیون فوتبال، افزود: گزارش های کاملی را به سازمان 
لیگ داده ایم؛ افراد مشغول هستند و به تازگی کابل کشی شده است و تا حداکثر دو هفته دیگر گیت های 
الکترونیک نقش جهان نصب می شوند. تابش ادامه داد: شماره گذاری صندلی ها در حال انجام است، نقش 
جهان از هر لحاظ مجهز است و شرایط آماده ای دارد. مدیر باشگاه سپاهان در پاسخ به این سوال که از چه 
راهکاری استفاده کردید که سپاهان جزو باشگاه های بدهکار نیست و آیا برای دیگر باشگاه ها پیشنهادی 
دارید؟ گفت: دستمال به سرم می بندم که سر درد نگیرم و کاه خود را سفت می گیرم که باد نبرد؛ برای 

باشگاه های دیگر پیشنهادی ندارم و خدا را شکر باشگاه ما در این قضیه مشکلی ندارد.

مدیر عامل باشگاه سپاهان:

کاله خودمان را می گیریم که باد نبرد

با مدافع تیم ذوب آهن درخصوص بازی حساس تیمش مقابل 
االتحاد گفت: االتحاد یک تیم خوب و قوی است. این تیم برای 

فصل آتی با جذب چند بازیکن گران قیمت خارجی قوی تر هم 
شده اما ما هم تیم خوبی هستیم و تالش می کنیم تا این تیم 
را مانند النصر، دیگر تیم عربستانی شکست دهیم. تیم ما در 
آســیا تجربه خوبی پیدا کرده و بازیکنان ما با غیرت ایرانی 
تمام تالش خود را برای پیروزی انجام می دهند. محمد نژاد 

مهدی افزود: فشار زیادی روی ماست.
 چون تنها نماینده ایران هستیم و مسئولیت سنگینی را برای 
باال نگه داشتن پرچم کشورمان احساس می کنیم به همین 

دلیل با احساس مسئولیت مضاعف تالش می کنیم تا پرچم 
کشورمان را باال نگه داریم. 

وی درباره گلزنی در ایــن دیدار نیز گفــت: روی ضربات 
ایستگاهی و با ســرزنی تاکنون چند بار برای تیمم در آسیا 
موفق به گلزنی شــده ام، این بار هم اگر فرصتی گیر بیاورم 
حتما شانسم را برای گلزنی امتحان می کنم و در کنار وظیفه 
اصلی ام که دفاع کردن است، ســعی می کنم در گلزنی هم 

شانسم را امتحان کنم.

مدافع تیم ذوب آهن:

 با غیرت ایرانی، دیگر نماینده عربستان 
را هم حذف می کنیم

سمیه مصور
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ناشنیده های تاج اصفهانی در نغمه های زنده رود
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

باغ نور؛ میزبان جشن بزرگ 
»شهر یادت نره«

معاون اجتماعی ســازمان فرهنگــی اجتماعی 
و ورزشــی شــهرداری اصفهان گفت: توجه به 
فرهنگ شهروندی، مهم ترین مسئله آموزشی در 
این برنامه هاست که باید به آن توجه اساسی کرد 
به همین منظور برنامه »شهر یادت نره«، جشن 
بزرگ شهروندی است که از ۱۲ تا ۱۵ مرداد هر 
شب از ساعت 30: ۲0 در باغ نور برگزار می شود. 
مرتضی رشیدی، افزود: این تولیدات در سه حوزه 
نمایش خیابانی، نمایش صحنه ای و آیتم کودک 
آماده شده است که در ۴ روز به همراه استندآپ 
کمدی امیر کربالیی زاده و اجرای مسعود روشن 
پژوه اجرا می شــود. معاون اجتماعی ســازمان 
فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با 
تاکید بر اینکه آموزش در قالب برنامه های شاد با 
مشارکت شهروندان، اهمیت ویژه ای دارد، ادامه 
داد: تاکنون سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری اصفهان در حوزه فرهنگی در سایر 
جشن ها تولیداتی نداشت و معموال اگر هنرمند 
یا مجری به برنامه ها دعوت می شد، برنامه های 
آماده خود را برای مردم اجرا می کردند به همین 
دلیل در راستای تولید آثاری با موضوع شعروندی 
فرهنگی کارهایی تولید شــده که در این برنامه 
برای اولین بار اجرا می شود. رشیدی افزود: این 
برنامه با عنوان »شهر یادت نره« در آینده برای 

موضوعات دیگر فرهنگی هم برگزار می شود.

ناشنیده های تاج اصفهانی در 
نغمه های زنده رود

زهرا شــجاعی منش، سرپرســت هنرســرای 
خورشید سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری اصفهان گفت: برنامه استاد جالل 
تاج اصفهانی با عنوان »نغمه های زنده رود« روز 
جمعه ۱۱ مردادماه از ســوی سازمان فرهنگی 
اجتماعی و ورزشــی شــهرداری اصفهان و با 
مشارکت شرکت هنر پارتاک ساعت 30: ۲0 در 
هنرسرای خورشید برگزار می شود. سرپرست 
هنرسرای خورشید سازمان فرهنگی اجتماعی 
و ورزشــی شــهرداری اصفهان افزود: در این 
برنامه از پوســتر آثار منتشر نشــده استاد تاج 
اصفهانی مربوط به ســال های ۱30۵ تا ۱3۱۲ 
رونمایی خواهد شد و این آثار به فروش می رسد. 
وی با بیان اینکه در این برنامه شاگردان استاد 
تاج اصفهانی هم حضور دارند، تصریح کرد: آثار 
منتشر نشده اســتاد تاج اصفهانی از صفحات 
ســنگی در موزه تهران جست وجو و خریداری 
شده و به دی وی دی منتقل شــد تا به دست 
عموم مردم برسد. وی ادامه داد: استاد میرعلی 
نقی پژوهشگر حوزه موســیقی و جواد کسایی 
در ایــن برنامه ســخنرانی می کنند همچنین 
استاد شــاهزیدی با نوای نی و تنبک آثاری را 
اجرا خواهد کرد. سرپرست هنرسرای خورشید 
وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان در پایان گفت: در این برنامه 
به طور نمادین قطعاتی از آثار منتشــر نشــده 

استاد تاج اصفهانی پخش خواهد شد.

اجرای بیش از ۲۵ برنامه محله 
محور در منطقه ۸

مدیر منطقه هشــت شــهرداری اصفهان گفت: 
تابستان امســال بیش از ۲۵ برنامه محله محور 
با رویکرد مشارکت شــهروندان و خانواده ها در 
ســطح این منطقه اجرا خواهد شد. سیدرسول 
هاشمیان اظهار کرد: تنوع برنامه های فرهنگی و 
تفریحی در منطقه هشت، تابستانی به یاد ماندنی 
را برای شــهروندان منطقه رقم خواهد زد.وی از 
تحول کیفی برنامه های فرهنگی این منطقه خبر 
داد و تصریح کرد: تابســتان امســال جشن های 
خانوادگــی، برنامه های ورزشــی تفریحی، ویژه 
برنامه بازی و نشاط و گردهمایی های خانوادگی 
در قالــب اجرای برنامه های نشاطســتان برگزار 
می شود. مدیر منطقه هشت شهرداری اصفهان 
ادامه داد: در اجرای این برنامه ها ســعی شده از 
ظرفیت مراکز و مجموعه های فرهنگی مذهبی 
محالت، بسیج، ادارات تفریحی و ورزشی سازمان 
فرهنگی تفریحی شــهرداری نیز استفاده شود و 
هم افزایی حداکثری صورت پذیرد. وی با اشاره به 
ایجاد محورهای فرهنگی هنری برای همه محالت 
منطقه افزود: سعی بر آن شده است تا در تابستان 
امسال در محالتی برنامه های تابستانی برگزار شود 
که تاکنون در آنها برنامه کمتری اجرا شده است. 
هاشمیان با بیان اینکه سیمای اجتماعی محالت 
منطقه با راه انــدازی محورهای فرهنگی محالت 
تغییر خواهد کرد، خاطرنشــان کرد: شهروندان 
تاکنون استقبال خوبی از این ویژه برنامه داشته اند. 
شهرداری اصفهان در فصل تابستان بیش از ۵00 
برنامه فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی ویژه اوقات 
فراغت شــهروندان را طراحی کرده اســت؛ ویژه 
برنامه های تابستانه در پارک های مناطق ۱۵ گانه 
با برنامه های ورزشی و مسابقات والیبال، فوتسال، 

تنیس روی میز و بازی های فکری اجرا می شود.

امام جمعه اصفهان:
ادارات، وظیفه خود را نسبت به 

قرآن عمل کنند
امام جمعه اصفهان در آیین اختتامیه ســومین 
مسابقات کشــوری قرآن کریم کمیته امداد امام 
خمینی )ره( تحت عنــوان »رهپویان والیت« با 
تقدیر از برگزاری این مسابقات قرآنی توسط کمیته 
امداد اظهار کرد: چقدر خوب اســت همه ادارات 
چنین کاری را در کشــور انجام داده و هر کدام به 
سهم خود برای آشنایی مردم با قرآن قدمی بردارند. 
آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد افزود: برادران 
اهل ســنت از توجه کمتر به قرائت و حفظ آن در 
بین ایرانیان انتقاد می کنند؛ اما در حال حاضر در 
مسابقات جهانی با اینکه قاریان ما فارس هستند 
برنده مسابقات قرائت قرآن می شوند و نوجوانان 
۱0 تا ۱3 ساله ما حافظ قرآن هستند؛ همان طور که 
رهبر معظم انقالب گفتند باید ۱0 میلیون حافظ 
قرآن داشته باشیم. وی با تاکید بر اینکه اگر به قرآن 
عمل کنیم، شجاع و قوی می شویم، تصریح کرد: 
قسمتی از مشکالت اقتصادی در کشور، بی تقوایی 
است که افرادی تا می فهمند جنسی گران می شود 
احتکار کرده و نمی فروشــند که اگر هم کم باشد 
نایاب شود، اسالم این نیست که شما جمع کنی 
که دیگران نخورند؛ بلکه باید آنچه داری در اختیار 
دیگران هم قرار دهی، احتکار و جمع کردن اجناس 

از روی بی تقوایی است.

فرمانده سپاه صاحب الزمان اصفهان:
به شرایطی رسیده ایم که ضربت 

متقابل را بالفاصله می زنیم
فرمانده ســپاه صاحب الزمان اصفهان در مراســم 
تکریم و معارفه مسئول ناحیه مقاومت بسیج امام 
صادق )ع( اصفهان اظهار کرد: چهل سال از انقالب 
اســالمی می گذرد و امروز نهال انقالب اسالمی که 
در ۲۲ بهمن ۵7 کاشته شدبه چنان قابلیتی رسیده 
که آمریکا را هدف درگیری قرار داده اســت. سردار 
مجتبی فدا یادآور شد: اگر صدام را تحریک کردند 
که به کشور ما حمله کند و ما غافلگیر شدیم، با تدبیر 
امام خمینی )ره( از نیروی مردمی برای بیرون راندن 
دشمن استفاده کردیم و پس از آن به دنبال آن رفتیم 
تا قدرت بازدارندگی خودمان را تا حدی باال ببریم 
که دشمن چشم طمع به کشور ما نداشته باشد. وی 
افزود: امروز به برکت حمایت و حضور و پشتیبانی 
مردم از نظــام و انقالب به درجــه ای از توانمندی 
رسیدیم که اگر دشــمن یکی بزند، ده تا می خورد، 
به شرایطی رسیده ایم که ضربت متقابل را بالفاصله 
می زنیم و این محصول پیروی از والیت اســت. فدا 
تصریح کرد: از مشــخصه های اصلی شجره طیبه 
بسیج پیروی از امامین انقالب است، اگر امروز قشر 
متوسط و ضعیف جامعه با مشکالت مواجه هستند 
به واسطه بی توجهی به تدابیر رهبری است. فرمانده 
سپاه صاحب الزمان اصفهان )عج( بیان کرد: حضور 
در صحنه بســیجیان، این ظرفیت را برای انقالب 
اسالمی فراهم کرده که بگوییم علی رغم توطئه های 
دشمن، خروج آمریکایی ها از منطقه نزدیک است، 
امروز افــرادی که در دولت های غربی مســئولیت 
داشتند، اعتراف می کنند جمهوری اسالمی از مردم 

خودش دفاع کرده است.

شهردار اصفهان تشریح کرد:
۶۶۰ میلیارد تومان فعالیت 

عمرانی در سطح شهر
شــهردار اصفهان در حاشیه جلســه بررسی روند 
پیشرفت پروژه های عمرانی شــهر اظهار کرد: در 
حال حاضر بخش زیادی از پروژه های بزرگ عمرانی 
فعال شهر از ســالن اجالس تا تقاطع غیرهمسطح 
در بزرگراه شــهید اردســتانی و جاده فرزانگان در 
حال انجام اســت. قدرت ا... نــوروزی افزود: هر دو 
هفته یک بار جلساتی برای بررسی روند پیشرفت 
پروژه های عمرانی با حضور معاونان و مدیران مناطق 
شهرداری اصفهان برگزار و گزارش فعالیت ها ارائه 
می شــود. شــهردار اصفهان تاکید کرد: بر اساس 
اطالعات ارائه شده، پیشــرفت پروژه های عمرانی 
در شهر قابل قبول بوده؛ به طوری که تمام پروژه ها 
درصدی از برنامه زمانبندی جلوتر است. وی با بیان 
اینکه شهرداری اصفهان در خصوص پرداخت دیون 
شرایط خوبی دارد، تصریح کرد: در شهرداری هیچ 
صورت وضعیتی بدون پرداخت نداریم و خوشبختانه 
70 میلیارد تومان تعیین تکلیف شده که از این رقم، 
۴0 میلیارد تومان پرداخت، ۲0 میلیارد تومان آماده 
پرداخت شده و هشت میلیارد تومان دیگر در جریان 
پرداخت قرار گرفته است. نوروزی خاطرنشان کرد: 
در بخش عمرانی ۶۶0 میلیارد تومان فعالیت عمرانی 
در سطح شهر در حال انجام است که بیش از 300 

میلیارد تومان آن در سالن اجالس هزینه می شود.

آیین رونمایی از پوستر ســی و دومین جشنواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان با طراحی 
حمیدرضا بیدقی و رونمایی از پوســتر ســومین 
المپیاد فیلمســازی نوجوانان کشــور با طراحی 
فرشــید مثقالی عصر سه شــنبه ۸ مرداد ۹۸ در 
میدان تاریخی امام خمینی )ره( اصفهان، با حضور 
دکتر نوروزی شــهردار اصفهــان، جعفری مدیر 
هنری ارشاد اصفهان، مدیران شهری و هنرمندان 
سینما و تلویزیون اصفهان، حبیب ایل بیگی، مدیر 
بخش المپیاد جشنواره، مســعود احمدیان مدیر 
اجرایی جشنواره و خانواده های شهدا سر در بازار 

قیصریه برگزار شد. 
قدرت ا... نوروزی، شــهردار اصفهــان، در آیین 
رونمایــی از پوســتر ســی و دومین جشــنواره 
بین المللی فیلم های کــودکان و نوجوانان با ابراز 
خرســندی از برگزاری این رویداد در میدان امام 
)ره( -که مظهر زیبایی و تجلی گاه توانایی بشری 
در تمام هنرهاست- گفت: سی و دومین جشنواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان با همت 
واالی شــما کودکان و نوجوانان که مسئوالنه در 
عرصه جشــنواره بزرگــی که عنــوان بین المللی 
را با خود حمــل می کند به کــودکان اختصاص 
دارد، برگزار خواهد شــد و مفتخرم که بگویم این 
جشنواره در اصفهان دائمی شــد. با تدارکاتی که 
دیدیم قصد مســتمر کردن این جشنواره را داریم 
تا جشنواره تنها به چند روز محدود نباشد. وی با 
بیان اینکه برای برگزاری جشــنواره نیاز به تعامل 
بین بخشی است، گفت: خوشــبختانه این تعامل 
بین شهرداری و ارگان هایی مانند وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمی به خوبی برقرار است. 
نوروزی با اشاره به شهرهای خواهرخوانده اصفهان 
اظهار امیدواری کرد که جشــنواره امسال بتواند 
میزبان خواهر خوانده ها و کشــورهای دیگر باشد. 
وی در ادامه افزود: شــما کــودکان و نوجوان در 
ســاخت پلی حضور یافته اید که قصــد دارد دل 
کودکان جهان را به هم نزدیک کند و دل کودکان 

اصفهان و ایران را به مســیر دوستی و مروت صلح 
پایدار ببرد و نقــش کــودکان و نوجوانان در این 

مسیر بسیار اهمیت دارد.
شهردار اصفهان با بیان اینکه تمام برنامه های هفته 
فرهنگی اصفهان در اردیبهشت ماه برای همدردی 
با ملت ایران به مردم سیل زده تقدیم شد، تصریح 
کرد: هرساله در اردیبهشت ماه و به مناسبت هفته 
فرهنگی اصفهان، جشــن هایی در اســتان برگزار 
می شــد که امســال با تصمیماتی که در مدیریت 
شهری و شــورای اسالمی شــهر گرفته شد، این 

شادی به کودکان سیل زده تقدیم شد.
نوروزی با اشاره به پیام ســی و دومین جشنواره 
بین المللی فیلم های کــودکان و نوجوانان، گفت: 
پیام سی و دومین جشــنواره بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوانان برای کودکان سیل زده و بیان 
رویای کودکان ســیل زده اســت و با هنرنمایی و 
نمایش، فیلــم و تالش های کــودکان و نوجوانان 
شــاهد شــاد شــدن دل همه کودکان سیل زده 
خواهیم شد.وی با اشاره به دستاوردهای جشنواره 
فیلم های کودکان و نوجوانان گفت: جشنواره فیلم 
کودک و نوجوان دســتاوردهای زیــادی از جمله 
شکوفایی اســتعداد، خالقیت و نوآوری در عرصه 

فیلم و پله ای برای صعود هنرمندان اصفهان است؛ 
اما امسال با حضور شــما کودکان و نوجوانان که 
آینده ساز ایران هستید، قصد داریم رویای کودکان 
سیل زده را بســازیم. علیرضا تابش در حاشیه این 
مراســم، ضمن ادای احترام به سیل زدگان کشور 
گفت: شعار امسال جشنواره »رویای کودکان سیل 
زده را بسازیم« شــد و در این راستا تالش مان این 
اســت در فضای همدلی و همکاری با هنرمندان 
برنامه های متنوعی را ساماندهی کنیم که نمایش 
فیلم با »سینما سیار« از ســوی انجمن سینمای 
 جوانان ایران همزمــان با جشــنواره، در مناطق 
ســیل زده و برای کــودکان ســیل زده، یکی از 
آنهاست.دبیر ســی و دومین جشنواره بین المللی 
فیلم های کــودکان و نوجوانان افــزود: همچنین 
نمایشــگاه عکس کودکان مناطق ســیل زده در 
جشــنواره امســال برپا خواهد شــد، فراتر از این 
اقدامــات، برنامه هایی که منجر بــه جمع آوری 
کمک های مالی به مردم مناطق ســیل زده شود، 
همزمان با جشــنواره در دســتور کار شهرداری 
اصفهان قرار گرفته است. ساختن رویای کودکان 
سیل زده و فرداهایی پر امید و نشاط برای آنان در 
گروی همدلی امروز مردم بــرای زدودن رنج های 

آنان است و امیدواریم با حســن همکاری جامعه 
هنری و عوامل جشنواره بتوانیم از این ظرفیت به 
سود صلح و بشردوستی اســتفاده کنیم همچنین 
در اصفهان به مدت هشــت روز  جشنواره بیش از 
۱۱ سالن سینما میزبان ۱۵۸ فیلم هستند. تابش 
با تاکید بر اهمیت این جشــنواره اظهار داشــت: 
مخاطبان این جشــنواره، کــودکان و نوجوانان و 
خانواده هایشان هستند و این رویداد آبروی ایران 
و اصفهــان در عرصــه بین المللی و سینماســت، 
تالش هــا و حمایت هــای شــهرداری اصفهان از 
این جشنواره قابل تقدیر اســت. اصفهان با توجه 
به مقیاس هــای بین المللی ظرفیــت خوبی برای 
برگزاری رویدادهای بزرگ نظیر جشــنواره فیلم 
کودک دارد؛ اما رویدادهای ویژه سینمای کودک 
و نوجوان باید در طول ســال توســعه یابند و این 
زنجیره تکمیل شــود؛ چرا که اصفهــان می تواند 
»قطب خالقیت ســینمای کودک و نوجوان« در 
ایران باشد. دبیر سی و دومین جشنواره بین المللی 
فیلم های کــودکان و نوجوانان با اشــاره به اینکه 
مــردم اصفهان میزبــان ده ها هنرمنــد داخلی و 
خارجی در طول جشنواره خواهند بود،  ادامه داد: 
محل های مختلف برای میزبانــی از مهمانان این 
دوره از جشنواره آماده شدند. تالش های مستمری 
برای آماده سازی سالن های ســینما و مکان های 
دیگری جهت میزبانی در جریان اســت. امیدوارم 
این جشنواره با توجه به تنوعی که امسال در زمینه 
فیلم های سینمایی دارد، بتواند به اهداف از پیش 
تعیین شده برسد. وی درباره پوستر جشنواره سی 
و دوم خاطرنشــان کرد: برای طراحی این پوستر 
به هنرمندان مختلفی پیشــنهاد کار شد و آنها نیز 
طرح ها و پیشــنهادهای مختلفی را ارائه دادند. در 
نهایت از حمیدرضا بیدقی خواهش کردیم که طرح 
اولیه خود را کامل کند و پیش ببرد. در این پوستر 
تالش شده که نشــانه هایی از مردمان و کودکان 
پنج قاره همچنین نشــانه هایی از اصفهان و ایران 
باشد. پوستر با رگه های ایرانی ولی دیدی جهانی 
طراحی شده و امیدوارم مردم و هنرمندان از این 

پوستر لذت ببرند.

رویای کودکان سیل زده را بسازیم
با حضور شهردار اصفهان مراسم رونمایی از پوستر سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان برگزار شد؛

حذف نایلون در ۵۰۰ نقطه مختلف شهر
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان از توزیع و نصب پوستر آموزشی در خصوص 
حذف نایلون و اســتفاده از کیسه های پارچه ای، در فروشــگاه ها و مراکز فرهنگی، ورزشی و آموزشی 

سطح شهر با همکاری انجمن زیست محیطی صلح با طبیعت خبر داد.
 دکتر علی دهنوی با اعالم این خبر توضیح داد: از ۲۱ تیرماه و شــروع روز بدون پالســتیک تا کنون، 
با همکاری انجمن زیســت محیطی صلح با طبیعت، این پوســترها تهیه و در مراکز مختلف شــامل 
 فروشــگاه ها، مراکز آموزشی و باشــگاه ها نصب می شــوند. وی با تاکید بر همکاری ویژه با سمن های 
زیست محیطی به منظور پیشبرد طرح ها و برنامه های آموزشی در سطح شهر اصفهان افزود: این طرح 
از روز بدون پالستیک شروع شده و پوسترها به طور مستمر در ۵00 مرکز تجاری، آموزشی و فرهنگی 

توزیع و ضمن ارائه یک آموزش کوتاه، نصب می شوند.

اجرای طرح تجمیع و یکپارچه سازی اطالعات در شهرداری اصفهان
مدیر برنامه ریزی و بودجه شــهرداری اصفهان گفت: طرح تجمیع و یکپارچه ســازی اطالعات در ســطح 
شهرداری اصفهان شامل ستاد، مناطق و سازمان های وابسته اجرا می شــود. سعید فردانی اظهار کرد: طرح 
تجمیع و یکپارچه سازی اطالعات شامل بخش های اصلی استانداردسازی، یکپارچه سازی و انتشار اطالعات 
در شهرداری اصفهان است که دو مورد نخست در سامانه یکپارچه مدیریت اطالعات )سیما( و مورد سوم در 
سامانه رصد اطالعات )رصا( انجام می شود. وی افزود: یکی از مشکالت گذشته شهرداری اصفهان اطالعات 
متناقضی بود که تصمیم گیری ها را دچار مشــکل می کرد؛ اما با اســتفاده از طرح تجمیع و یکپارچه سازی 
اطالعات انتظار می رود اطالعات کلیدی مورد نیاز مدیران در بستر یکپارچه جمع آوری و سپس انتشار پیدا 
کند. فردانی تصریح کرد: مهم ترین اتفاق این است که بر اساس سیاست های مرکز آمار ایران نظام داده مبنا، 
مبنای انجام این اقدامات است؛ یعنی اطالعات بر اساس تعریف واحد، ثبت و در قسمت های مختلف برداشت 

می شود تا از چند گانگی اطالعات در سطح شهرداری اصفهان جلوگیری شود.

رییس شورای راهبری برنامه جامع شــهر اصفهان گفت: تفویض 
قدرت از سطح ملی به سطح شهری در تدوین برنامه جامع اصفهان 
در قالب تشکیل شــورای راهبری برنامه انجام شده و همه مراحل 
این برنامه با مشارکت گروه های مردمی در حال تدوین است که این 
به معنای تحقق عالی ترین ســطح مشارکت مردمی است. شیرین 
طغیانی با اشاره به اینکه در دوره قبلی مدیریت شهری پیشنهادی 
مبنی بر تهیه سند آمایش شهری مطرح شده بود، اظهار کرد: این 

سند به دنبال پر کردن خأل شهرداری 
در نظام برنامه ریزی بود.وی ادامه داد: 
از سوی دیگر شهر اصفهان به برنامه ای 
نیاز داشت که با مشــارکت همه تهیه 
شــده و توجه آن معطوف به مشکالت 
به صورت راهبردی باشد. هدف از تهیه 
جامع شهر اصفهان، دیدن شهر و محیط 
پیرامون آن و سیاست گذاری های کالن 
برای توسعه شهر است. برنامه هایی که 
به کل شهر بازمی گشــت، قدیمی بود 

و اصفهان به طرح تازه ای نیاز داشت.
 از طرفی، ســاز و کار تدوین طرح های 
جامع به گونــه ای نبود کــه نیازهای 
مذکور برآورده شود؛ بنابراین به سمت 
تهیه آمایش شــهری با ویژگی فضایی 

رفتیم. فضایی به این معنا که این برنامه صرفابه کالبد شــهر توجه 
نمی کند و ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی را در 
نظر می گیرد و برای این مشــکالت راهکار ارائــه می دهد. رییس 
شــورای راهبری برنامه جامع اصفهان افزود: مســیر تدوین سند 

آمایش شهری، از ســوی مرکز پژوهش های شورای شهر اصفهان 
در دوره قبلی پیش رفت و در یکی از جلســات پژوهشی مرکز که 
روسای کمیسیون ها و هیئت رییسه شورا حضور داشتند، همگی 
به این طرح رأی مثبت دادند. این موضوع به شهردار وقت از سوی 
شورای شهر دستور داده شد و شهردار هم این دستور را به معاونت 
برنامه ریزی شهرداری اصفهان ارجاع داد؛ اما طرح در این معاونت 
قفل شد. در دوره جدید مدیریت شــهری این بحث مجددا مطرح 

و کلیات آن در کمیسیون تلفیق تصویب و قرار شد شرح خدمات 
آن تهیه شود.

وی گفت: تدوین سند آمایش شهری در اصفهان، با عزم وزارت راه 
و شهرسازی با تغییر رویکرد طرح های جامع شهری، مقارن شد. در 

همین راستا جلسه ای بین معاون وزیر راه و دو تن از اعضای شورای 
شــهر اصفهان برگزار شــد و موضوع تهیه ســند آمایش اصفهان 
مطرح و مورد تایید معــاون وزیر قرار گرفت. در همین راســتا از 
بین ۵ شهر، در زمستان سال ۹۶، اصفهان به عنوان پایلوت تغییر 
رویکرد در تهیه طرح های جامع انتخاب شــد. این تغییر رویکرد، 
جلب مشارکت مردم در تهیه این طرح بود؛ بنابراین اصفهان اولین 
شهری است که در حال حاضر این طرح را با مشارکت مردم، تدوین 
می کند. رییس کمیسیون عمران، معماری 
و شهرسازی شورای شــهر اصفهان ادامه 
داد: در اردیبهشــت ۹7 تفاهم نامه ای بین 
شهرداری اصفهان، شورای شهر اصفهان، 
اداره کل راه و شهرســازی استان اصفهان 
و وزارت راه و شهرســازی امضا شد تا کار 
تهیه برنامه جامع شــهر اصفهان با انتخاب 
یک شرکت مشاوره از ســوی وزارت راه و 
شهرســازی آغاز شــود. طغیانی در ادامه 
بیان کرد: تاکنون حدود ۱7 جلسه شورای 
راهبری، حدود ۱7 جلســه موضوعی، ۱۲ 
کارگروه و ۵ کمیســیون و جلسات متعدد 
دیگــری کــه زیرمجموعه این جلســات 
اســت، برگزار شده اســت. رییس شورای 
راهبری برنامه جامع اصفهان افزود: تاکنون 
مشارکت بیشــتر دســتگاه های اجرایی و بخش های خصوصی و 
ســمن ها در مراحل تهیه این برنامه خوب بوده است؛ اما مدیریت 
ارشد استان باید اهتمام بیشتری در همراهی و مشارکت برای تهیه 

این برنامه داشته باشد.

رییس شورای راهبری برنامه جامع اصفهان خواستار شد؛

لزوم همراهی بیشتر مدیریت ارشد استان در تهیه برنامه جامع اصفهان

حدیث زاهدی
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یادداشت

قرآن کریم، کتاب هدایت همه انسان ها در همه اعصار است و 
پهنه زمین و گستره زمان، حوزه نورافشانی خورشید همواره 
تابان قرآن کریم اســت. با وجودی که همه ما بر حقانیت این 
کتاب آسمانی واقف هســتیم ولی به نظر می رسد دستورات 
دینی و اخالقی این کتاب انسان ساز الهی در مهجوریت قرار 
دارد و سرمنشأ بسیاری از اختالفات در جامعه بشری اطاعت و 
پیروی نکردن از دستورات دینی و اخالقی این کتاب آسمانی 

است.
اگر بخواهیم در مورد ســبک زندگی دینــی صحبت کنیم، 
خداوند در آیات و ســوره های مختلف بــه صراحت در مورد 
سبک زندگی دینی صحبت کرده است به عنوان مثال اگر به 
سوره حجرات نگاهی بیندازیم باید گفت یکی از بارزترین آیات 
مربوط به راه و روش درست زندگی کردن است.سوره حجرات 
واقعا درس زندگی و اخالق است که به بهترین روش انسان را 
با مکارم و فضایل اخالقی آشنا می کند.این سوره نه تنها اخالق 
بلکه آداب و اخالق زندگی فردی و اجتماعی را نیز بیان می کند.

اگر با تفسیر سوره حجرات آشنا باشــیم، می توان فهمید که 
خداوند در این آیه به ادب گفت وگو نیز اشاره کرده است. نحوه 
گفت وگو با دیگران باید دلپسند، رسا شفاف، بزرگوارانه و قابل 
قبول همراه با صداقت بود و به یاد داشــته باشیم باهمه اقشار 

خوب سخن بگوییم نه فقط با افراد وگروه های خاص.
دستورتحقیق بررســی راجع به خبری که شــنیده می شود 
یکی دیگر از دستورات الهی است که در این سوره به آن اشاره 
شده است،  خداوند متعال وقتی می فرماید در مقابل اخباری 
که می شــنوید یا افراد فاســق و غیر صالحیت دار برای شما 
خبر می آورند تحقیق و بررســی کنید پس مــا را متوجه این 
موضوع می کند که نباید هر چیزی را بدون چون و چرا قبول 
کرد و باید صحت و سقم آن بررسی شود و همه این موارد در 
زندگی فردی خانوادگی و اجتماعی ما انسان ها کاربرد دارد.از 
ســوی دیگر خداوند در آیه دیگری از این سوره می فرماید در 
امورات همدیگر تجسس نکنید؛ این بدان معناست که در امور 
شخصی همدیگر تجسس و کاوش نکنید چرا که سودی برای 
شما ندارد و عالوه بر آن به زندگی فردی و اجتماعی هیچ کس 

ارتباطی ندارد.
وقتی انسان با قرآن کریم مانوس می شود با خود فکر می کند 
کدام کتاب یا دانشگاه و کلینیک های علمی و پزشکی می توانند 
چنین نسخه هایی برای جوامع انسانی بپیچد. خداوند در این 
کتاب آسمانی از هر چیزی که به انســان و زندگی او مربوط 
می شود سخن گفته اســت حتی در مورد اخالق و درگیری 
بین گروه ها طایفه ها و قبیله های اجتماعی نیز صحبت کرده و 
می فرماید در صورت بروز اختالف بین همدیگر صلح و آشتی 

برقرار کنید.
تمسخر، بدگویی، استهزا، غیبت، تجســس و القاب زشت از 
جمله عادت های بدی هســتند که در این سوره به آنها اشاره 
شده ومسلمانان را از انجام آنها را برحذر داشته است. علت همه 
اختالفات در زندگی فردی و اجتماعی، اختالف بین همسران 
والدین و فرزندان این است که آیات قرآنی در زندگی روزمره 
کاربردی نشده است. قرآن کریم می فرماید از همدیگر عیب 
جویی نکنید، خود بزرگ بین نباشــید و در کارها با همدیگر 
مشورت کنید ولی متاسفانه غرق شدن در زندگی مادی و به 
سبک غربی باعث شده است ما روز به روز از آموزه های دینی 
عقب مانده به ارزش های واالی فرهنگی و اجتماعی خود بی 

تفاوت باشیم.

قرآن در زندگی روزمره کاربردی نشده است

علیرضا صمدی

عکس روز

دوخط کتاب

به خوردتــان داده اند یــا آنچه از 
محیط پیرامون خویش دریافت 
کرده ایــد، عقــب نگــه داشــته 
شوید.شــما بــه دنیــا نیامده اید 
که نســخه دیگران باشید.شما 
آفریــده شــده اید تا بــاال بروید، 
بپرید و دویست برابر اندازه خود 

یا حتی بیشتر از آن رشد کنید.

»موفق عمل کن، 
موفق فکر کن«
 استیو هاروی

شــما به دنیــا نیامده اید 
کــه نســخه دیگــران 

باشید!
خیلــی از مــا اجــازه می دهیم 
جنسیت، ســن، رنگ یا شرایط 
اقتصادی ما را ســرکوب کند 
و از دیــدن رویاهــای بــزرگ 
باز دارد .امــا شــما نمی توانید 
بــه خودتــان اجــازه دهیــد به 
واســطه آنچــه والدیــن شــما 

کیل گیرسدورف که تنها ۱۶ سال ســن دارد و اهل ایالت پنسیلوانیاست، 
توانست جایزه سه میلیون دالری جام جهانی بازی های ویدئویی معروف 
فورتنایت را ببرد. وی در رقابت نهایی با دســتکم ۱۰۰ نفر دیگر به صورت 
آنالین شرکت کرده بود. ارزش کل جوایز این بازی ها سی میلیون دالر اعالم 
شده است.کیل با ۵۹ امتیاز در مقام نخست این رقابت ها جای گرفت و نفر 
دوم با اختالف زیاد و تنها با ۲۶ امتیاز توانست به جایگاه بعدی دست یابد.

این پسر نوجوان آمریکایی پس از دریافت جام قهرمانی در گفت وگویی در 
توصیف حال خود پس از دریافت جایزه گفت: زبانم از گفتن قاصر است. 

سه میلیون دالر برای نوجوان ۱۶ساله!

شرکت سونی یک سیستم تهویه قابل حمل عرضه کرده که به کاربران کمک 
می کند با توجه به اینکه در کدام فصل از سال هستند خود را گرم یا سرد کنند.

این دســتگاه که Reon Pocket نام دارد، سیستم تنظیم دمایی را در اختیار 
کاربر قرار می دهد که وی می تواند آن را درون لباس خود جای دهد. دســتگاه 
توسعه داده شده توسط شرکت سونی با توجه به دمای هوا سیستم گرم کننده و 
خنک کننده ارائه می دهد؛ کاربران با توجه به این که در چه فصلی از سال هستند 
می توانند از این دستگاه استفاده کنند.عملیات فعال و غیرفعال سازی دستگاه از 

طریق یک نرم افزار گوشی هوشمند صورت می گیرد.

کولر جیبی که شما را خنک می کند

گران ترین کتاب های تاریخ با قیمت های نجومی)2(
کتاب )Bay Psalm(، ۱۴.۵ میلیون دالر: در سال ۲۰۱۳ میالدی یک میلیاردر آمریکایی به نام »دیوید رابینسون« یکی از ۱۱ 

نسخه کتاب Bay Psalm را که در سال ۱۶۴۰ نوشته شده بود، به بهای ۱۴.۵ میلیون دالر خریداری کرد.  
انجیل قدیس »کاتبرت«، ۱۵.۱ میلیون دالر: کتاب انجیل قدیس کاتبرت یک جلد کتاب کوچک به اندازه کف دست است که 
به زبان التین نوشته و به قرن هفتم بازمی گردد. این جلد در سیزده قرن گذشته، محافظ خوبی برای کتاب بوده و آن را کامال سالم نگه 
داشته است. کتابخانه انگلستان در سال ۲۰۱۱ میالدی، با پرداخت ۱۵.۱ میلیون دالر این کتاب را خرید. انجیل کاتبرت که قدیمی ترین 

کتاب اروپا لقب گرفته، حدود ۱۳۰۰ سال پیش همراه تابوت قدیس کاتبرت یکی از محبوب ترین قدیسان انگلیس دفن شده بود. 
کتاب مگنا کارتا، ۲۴.۵ میلیون دالر: مگنا کارتا Magna Carta یا منشور کبیر، یک سند تاریخی خطی است که در قرن ۱۲   
نوشته شده و پادشاه »ادوارد اول« آن را مهر زده است. در سال ۲۰۰۷ میالدی یک میلیاردر آمریکایی به نام »دیوید رابینسون« یکی از 

این نسخه ها را از یک آمریکایی به نام »راس پیروت« در ازای ۲۴.۵ میلیون دالر خریداری کرد.  
کتاب The Gospel از »هنری شیر«، ۲۸ میلیون دالر:نگارش این کتاب در اواخر قرن دوازدهم میالدی توسط یک راهب به 
نام »هنری شیر« در یکی از دیر های آلمان نوشته شد و یکی از بهترین رمان های رمانتیک تاریخ به شمار می رود؛ دولت آلمان در سال 

۱۹۸۳ میالدی در یک حراجی علنی آن را ۲۸ میلیون دالر خرید.  
 Codex Leicester از »لئوناردو داوینچی«، ۴۹.۴ میلیون دالر:کتاب Codex Leicester مجموعه خطی لســتر
مجموعه دست نوشته های علمی لئوناردو داوینچی است که در سال ۱۹۹۴ میالدی و در یک حراجی با قیمت باور نکردنی ۴۹.۴ میلیون 
دالر از سوی میلیاردر معروف »بیل گیتس« خریداری شد. کتاب خطی لستر به قلم لئوناردو داوینچی در ۷۲ صفحه و در بین سال های 
 ۱۵۰۶ تا ۱۵۱۰ در مدت چهار سال به رشته تحریر درآمده اســت. بسیاری این نسخه را مهم ترین نســخه به جای مانده از داوینچی

 می دانند.

وبگردی

 چند شــکارچی انگلیســی به خاطر ۳ هزار پوند ۱۰۰ طوطی  دریایی را 
شکار کردند.آمار های موجود نشان می دهد که شکار بی رویه طوطی های 
دریایی ظرف یک دهه، تعداد این پرنــدگان را از ۷ میلیون به ۵.۴ میلیون 
رسانده است.اطالعات منتشر شده سازمان حمایت از حیوانات بریتانیا در 
 واکنش به انتشار تصاویر شکار بی رویه طوطی های دریایی این وضعیت را
  نگران کننده عنــوان کــرد و تاکید کرد که بــا متخلفان نیــز برخورد 

خواهد شد.

قتل عام ۱۰۰ طوطی دریایی به خاطر 3 هزار پوند!

راه اندازی کاروان از غدیر تا ظهور در 
مسجد مقدس جمکران

معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران در تشریح برنامه های 
مسجد جمکران در ایام دهه امامت و والیت، اظهار کرد: برنامه 
های این دهه در میعادگاه منتظران با شعار »شهر الوالیه؛ قربان، 
غدیر، مباهله« اجرا می شود.حجت االسالم والمسلمین »یاسین 
حسین آبادی« ادامه داد: قرار است در این پویش شادباش، مردم 
را ترغیب کنیم که به مناسبت عیدا... االکبر، عید غدیر خم هر 
کس متعهد شود یک یا چند نفر را شاد کند. وی اضافه کرد: اوج 
برنامه های جمکران برای عید سعید غدیر، راه اندازی کاروان »از 
غدیر تا ظهور« با همراهی مراجع عظام تقلید و عموم عاشقان 
والیت و منتظران در مسیر حرم حضرت معصومه)س( تا مسجد 
مقدس جمکران با هدف تجدید عهد و بیعت با امام زمان)عج( 
است.حجت االسالم والمسلمین حســین آبادی درباره میزان 
اســتقبال از این کاروان با توجه به تجربه ســال های گذشته، 
اعالم کرد: با توجه به همزمانی عید سعید غدیر امسال با روز سه 
شنبه، پیش بینی می شود جمعیتی بالغ بر ۷۰ هزار نفر کاروان 
»از غدیر تا ظهور« را در مسیر بلوار پیامبر اعظم)ص( همراهی 
کنند تا در نهایت به مسجد رسیده و دعای عهد در اجتماع بزرگ 

مردمی غدیر زمزمه شود.

شاه پری 
»شــاه پری« اثر »زهرا امیدی« را انتشارات هیال چاپ و روانه 
بازار کتاب کرده اســت .این کتاب، روایــت زندگی محمد و 
شاه پری   است. شاه پری، دختری ا ســت که از کودکی درگیر  
ماجراهایی می شــود که در پــی فرار دایی اش در روســتای 
زادگاهش، از توابــع ایالم، اتفاق می افتــد و ناگزیر از پدرش 
داودخان و مادرش ســیاه گیس جدا می شــود و از بغداد سر 

درمی آورد. 
مســیر زندگی ایــن دو و خانواده هایشــان تحــت تاثیر یک 
قاچاقچی اســلحه به نام عماد تغییر می کند. شــاه پری، پس 
از پشت سر گذاشــتن ماجراهای بسیار، در آغاز نوجوانی و در 
خالل روزهای انقالب به همراه رقاصه ای عرب با وقایع جدیدی 
مواجه می شود که ادامه و پایان رمان را رقم می زند. در بخشی 
از این اثر می خوانیم: مرد به من نزدیک شد. فرار کردم طرف 
پله ها. قبل از این که دســتم به نرده برسد من را گرفت و نقش 
بر زمینم کرد. پاهایش را دو طرف پاهایم چفت کرد و با دست 
ســالمش کلت را قاپید. وقتــی بلند شــد بی معطلی خزیدم 
گوشــه زیرزمین. مطمئن بودم مرا می کشد، اما او گلوله های 
 اسلحه را کف دست زخمی اش ریخت و کلت را جلوی پاهایم 

انداخت.

فیلم »زنان کوچک« ساخته شد
فیلم سینمایی »زنان کوچک« بر پایه رمان معروف زنان کوچک 
نوشته »لوییزا می الکات« توســط گرتا گرووینگ به فیلمنامه 
مبدل شده و خود گرووینگ کارگردانی آن را بر عهده گرفته است. 
البته پیش از این نسخه های متنوع و گوناگونی از »زنان کوچک« 
ساخته شده که یکی از معروف ترین آنها برای ایرانیان انیمیشنی 
با همین نام بود.عالوه بر مریل استریپ، سیروشا رونان، تیموتی 
شلمی، فلورانس پگ، لورا درن، اما واتســتون، جیمز نورتون و 
الیزابت اسکالن از جمله بازیگرانی هستند که در این فیلم به ایفای 
نقش می پردازند. بر اساس آخرین اخبار این فیلم فیلمبرداری خود 
را به پایان رسانده و بیست و پنجم دسامبر)۴ دی( امسال اکران 
می شود.شخصیت محوری داستان، دختری است ۱۵ ساله الغر و 
قد بلند که مغرور، رک، جسور، اصولی و وفادار است. عالقه مند به 
خواندن و نوشتن و صفحه به صفحه کتاب و نمایشنامه می نویسد. 
او خود را به شکل یک پسر در می آورد و دوست ندارد که به علت 
دختر بودن در همه کارها محدودیت داشــته باشــد.بهترین و 
صمیمی ترین دوست او تئودور )الری( الرنس است که جو او را 
»تدی« صدا می زند. جو، معلم اخالق و محرم راز خواهر خود، بت 
است. اسم کامل او ژوزفین است و به عنوان همدم در خانه عمه 

پیر خود کار می کند.

پردهنقرهایخبرکتاب

برداشت طالبی از 
مزارع دشت پرزان

برداشت صیفی جات در 
منطقه پرزان شهرضا از 
تیرماه شروع و تا مرداد 
ماه ادامه دارد که شامل 
طالبی،هندوانه،خربزه 
و ذرت اســت. شهرضا 
یکــی از شهرســتان 
استان  های شــاخص 
اصفهان در زمینه کشت 
صیفی جــات در فضای 
باز  به خصوص طالبی و 

گرمک است.

اینستاگردی

هدیه ای که فردوسی پور به حاج آقا زائری داد

جشن تولد 45 سالگی »سیدجواد رضویان«

حال سرخوشانه »علیرضا نیکبخت«

محمدرضــا زائــری با 
انتشار این عکس نوشت: 
چی بهتر از هدیه؟ و چه 
هدیه ای بهتر از کتاب؟ 
و چه کتابی بهتر از کتاب 
کســی که دوســتش 

داری؟

علی کاظمی با انتشــار این عکس نوشت: ســید جواد رضویان عزیز در شب میالدت از 
خداوند متعال بهترین ها را برایت آرزو کردم.

علیرضا نیکبخت با انتشــار 
این عکس نوشــت: یک سال 
پیش، می خواستم برای عده 
ای از آدما بمیرم یک ســال 
بعد، نصف اون آدما برای من 
مرده به حساب می اومدن... 
اگر دوستم داری تمام و کمال 
دوســت بدار، نه زیر خطی از 
سایه روشن اگر دوستم داری 
سیاه و سفیدم را دوست بدار 
و خاکستری و سبز و طالیی و 

درهم.  روز دوستم بدار شب دوستم بدار و در بامداد با پنجره  ای باز! اگر 
دوستم داری مرا تکه  تکه نکن تمام و کمال دوستم بدار ...
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