دو ساعت رو در رو با «امیر احمد زندآور»؛

نوروزی
شهردار زیرکی است

تالش بوشهر برای میزبانی از گردشگران
جام جهانی قطر؛

استاندار اصفهان:

سالمت مردم را با هیچ چیز
معامله نمیکنیم

چراغی که به خانه رواست!
معاون عمرانی استاندار بوشهر روز یکشنبه
گفت «:پروژه بوشــهر توریسم  ۲۰۲۲با هدف

جذب گردشگران جام جهانی قطر آغاز شده

و تاکنون پیشرفت بسیار خوبی داشته است».
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«ستوده» گفته که ....
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سرمقاله

طرح تعطیلی پنجشنبهها
در مجلس تصویب شد؛

به یاد ماجرای ژاپن!
سایه مشکات
«سید میر حمایت میرزاده» سخنگوی
کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس
از تصویــب طــرح تعطیلــی روزهای
پنجشــنبه در همه اســتانهای کشور
به دلیل حمایت از نهــاد خانواده در این
کمیسیون خبر داد«.تعطیالت کم» در
ایران را اول بار «احمــدی نژاد» مطرح
کرد .با اینکه برخــی اعتقاد دارند میزان
تعطیالت در ایــران «زیاد» اســت؛ اما
رییس جمهور سابق نظر دیگری داشت.
کمتر از یک دهه قبــل ،رییس جمهور
وقت کشورمان این نکته را درحالی مطرح
کرد که تا پیــش از آن کمتر مورد توجه
قرار گرفته بود؛ اینکه تعطیالت در ایران
کم اســت .آنقدر کم که کشــورمان در
صدر فهرست کشورهای دارای کمترین
تعطیالت رسمی قرار دارد .این ادعا البته
به ســرعت واکنشهایــی را برانگیخت
و بســیاری را مجاب کرد تا بررسی این
موضوع را در دســتور کار قرار دهند .از
جمله نمایندگان مجلس که به شــدت
نگــران تصمیمات دولت وقــت بودند و
بارها در مسائلی مانند تغییر یا عدم تغییر
ســاعت در کشور نشــان داده بودند که
حساسیت زیادی در این موارد دارند.لج
و لجبازی برخی نمایندگان و مسئوالن با
احمدی نژاد و بالعکس لجبازی احمدی
نژاد بــا برخی مســئوالن و نمایندگان،
آنقدر اوج گرفته بود کــه درباره برخی
مســائل و طرح و ایدهها ،بیشــتر شاهد
کشــمکش و رای دادن و ندادن از ســر
همین لجباز یها بودیم .و همین شــد
که در نهایت ایده دولت بــرای افزایش
تعطیالت رســمی کشــور راه به جایی
نبرد و کســی به این سوال پاسخ درست
و منطقی نــداد که آیا ضــرورت ایجاب
میکند تعطیالت همین قدر که هست
بماند یا نه ...و ســواالتی از این دســت.
گذشــت تا اینکه به تازگــی طرحی در
دستور کار مجلس شورای اسالمی قرار
گرفت که موضوعش ،تعطیالت رسمی
در کشــور بود؛ طرحی برای افزایش این
تعطیالت .بر اساس این طرح که «تسری
تعطیلی پنجشنبههای تهران به استانها
و شهرستانها» نام دارد و در کمیسیون
اجتماعی مجلس در دست بررسی قرار
گرفت ،قرارشد نسخهای به اجرا در آید که
سالهاست در پایتخت در دست اجراست
و البته در همیــن محدوده اجرا نیز همه
مشاغل را شــامل نمیشود .سالهاست
که ســاعت کاری کارمنــدان ادارات در
تهران طی روزهای شــنبه تا چهارشنبه
بیش از ســاعات کاری همتایانشان در
دیگر شهرهاست و در نتیجه پنجشنبهها
تعطیل هســتند؛ اما این تعطیلی برای
مشــاغل آزاد و امثال کارمندان بانکها
و برخی دیگر از مشاغل وجود ندارد.این
سردرگمی در برخی امور دیگر در تهران
نیز مشهود است؛ مثل طرح ترافیک که
در نسخه قبلی آن ،محدودیت در روزهای
پنجشنبه نیز تا ظهر اعمال میشد و حاال
مدتی است نســخه جدید اجرا میشود
که در آن پنجشــنبهها محدودیت طرح
ترافیک وجود ندارد .همین سردرگمی
باعث شــده که درنهایت مشخص نشود
پنجشــنبهها باالخره تعطیل هست یا
نه! و مردم از یکدیگر درخصوص تعطیل
بودن/نبودن یــا اعمال شدن/نشــدن
محدودیتها و ساعت کاری مشاغل دایر
سوال کنند .البته الزم نیست اشاره کنیم
که بدون تعطیلی نیز ،بسیاری از ادارات و
سازمانها ،پنجشنبهها را روزی تعطیل یا
نیمه نعطیل میدانند و میبینند و بعضا
کار مردم را راه نمیاندازند یا پاسخگوی
تلفنها نیســتند و بانکها هم از ساعت
 12به بعد ،کرکره را پایین میکشند!در
چنین شرایطی و...
ادامه در صفحه 2
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مدیر درمان تامین اجتماعی استان با تاکید بر اینکه گاهی پزشکان عمومی از متخصصان بهتر کار می کنند ،مطرح کرد:

دنبال شهرت پزشک نباشید

ساخت هزار واحد مسکونی
توسط ذوب آهن اصفهان
در فوالدشهر
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معاون فرهنگی بنیاد شهید وامور
ایثارگران استان اصفهان:

 ۱۳هزار دانشجوی شاهد
در استان مشغول تحصیل
هستند
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به بهانه اختالفی که علنی شد؛

حواس تان به مردم هست؟

بررسی تمام راههایی که ممکن است از شما کالهبرداری شود؛

سرقتهای مدرن

وقتی مدیر و مسئول می خورند ،چرا من نخورم؟!
مصطفی داننده  /عصر ایران :به احتمال بسیار زیاد حدیث معروف «الناس علی دین ملوکهم» را خوانده یا
شنیدهاید ،معنای سخن این است «:مردم به روش و طریقه حاکمان خویش زندگی می کنند».
این روزها که سخنرانیهای تند برخی از روحانیون و سیاسیها که نقش حاکمان جامعه را به عهده دارند را
میشنویم بیشتر به معنای این جمله پی میبریم .رفتار جریانهای سیاسی را ببیند .دچار «خود درگیری»
شــدهاند .آنها برای اینکه خود را حق نشان بدهند حتی حاضر هستند دوســتان خود را هم قربانی و از روی
آنها عبور کنند .برخی روحانیون هم با تندترین ادبیات به ویژه در خطبههای نماز جمعه با مسائل فرهنگی و
اجتماعی برخورد میکنند و متاسفانه خبری از زبان نرم و «لَیِن» نیست.
این رفتار باعث میشود جامعه هم تندخو شود .باعث میشود یکان یکان افراد تشکیل دهنده جامعه ،خود را
محق بدانند و فکر کنند حقشان توسط دیگران زیر پا گذاشته شده است.
وقتی کسانی که مسئولیت میگیرند ،دست به اختالس و فساد میزنند واقعا دیگر چه انتظاری میشود از مردم
داشت؟«آنکه مدیر و مسئول بود خورد ،چرا من نخورم؟» این جمله بسیار آشنایی برای ماست .جملهای که
توجیهی شده است برای زیرپا گذاشتن قانون و یا خوردن حق مردم.
به همین راحتی مردم تحت تاثیر حاکمان خود قرار میگیرند .فکر میکنید چرا در سالهای ابتدایی انقالب
مردم به حقوق هم احترام میگذاشتند و حاضر بودند حتی جان خود را برای دیگری فدا کنند؟ چون آنها از
مسئوالن خود پاکدامنی و صداقت میدیدند .مسئوالنی که بخشی از حقوق خود را میبخشیدند چون اعتقاد
داشتند حق آنها نیست.حاال چه؟ برخی از مدیران نه تنها به دنبال حقوق کامل خود هستند بلکه حق دیگران
را هم به جیب خود میریزند .متاسفانه این جنس از مدیران در درجه باالیی از ریاکاری هم قرار دارند .جلسه
دادگاههای فساد بانکی و مالی را نگاه کنید .بعضی از آنها جای مهر بر پیشانی دارند؛ اما متهم به خوردن حق
مردم شدهاند.
برخی از مردم رفتار این جماعت را میبینند و به خود اجازه میدهند که دســت در جیب مردم کنند و برج
و بارویی بســازند .مردم وقتی تندخویی بعضی از روحانیون را میبینند که به دیگران برچسبهای مختلف
میزنند ،به خود اجازه میدهند با دیگران تند برخورد کنند.این در حالی است که اسالم نماد مهربانی و کالم
نرم است و بسیاری از مردم روحانیون و مومنان را به کالم نرم آنها میشناختند.بله ،جامعه درست خواهد شد
به شرطی که مسئوالنی که نقش حاکمان را بر عهده دارند ،رفتار خود را به نفع جامعه اصالح کنند و قطعا حال
جامعه ما خوب خواهد شد.

عکس خبر

نفوذ فرش اصفهان به جلسه آمریکایی – سعودی!
عکس البته کمی قدیمی است؛ اما ارزش دوباره دیدن را دارد .معاون وزیر خارجه آمریکا با سفیر
عربســتان در آمریکا دیدار کردند .آنچه در این دیدار بیش از هر موضوع دیگر خودنمایی میکرد
هنر دست هنرمندان ایرانی بود که به شکل یک فرش نفیس به دیوار محل مالقات این دو چهره
آمریکایی و سعودی نصب شده بود .نکته قابل توجه اینکه نام «ایران» و شهر تاریخی «اصفهان»
بر گوشهای از این فرش نفیس بافته شــده و در تصاویر این دیدار آمریکایی -سعودی به وضوح
نمایان است.
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سرمقاله
طرح تعطیلی پنجشنبهها در مجلس
تصویب شد؛

پیشنهاد سردبیر:

؟
هست؟
حواس تان به مردم
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به یاد ماجرای ژاپن!

ادامه از صفحه اول
با وجود اعالم سخنگوی کمیســیون آموزش و
تحقیقات مجلس چنانچه قرار اســت این طرح
به کل کشور تســری پیدا کند ،شاید بهتر است
تمام ســوراخ ســنبهها و خألهای قانونی آن هم
پرشود و طرحی ســردرگم و پر از عالمت سوال،
به اجــرا درنیاید که بیشــتر مایه عذاب اســت
تا اســتراحت!درواقع بهتر اســت وضعیت این
تعطیالت در تهران را مشــخص و معین کنند و
اشکاالت به صورت بنیادین حل شود و پس از آن
این نسخه را برای کشور هم بپیچند.ضمن اینکه
برخی مخالفان تعطیلی پنجشنبهها ،این موضوع
را مطــرح میکنند که اغلب کشــورهای جهان
شنبه و یکشنبهها تعطیل هســتند و با تعطیلی
پنجشــنبهها و جمعهها در ایران ،عمال فرصت
تعامل با جهان بسیار اندک خواهد بود .البته این
نقد در نهایت مورد توجه نمایندگان قرار نگرفت و
زیر بار تعطیلی شنبهها نرفتند و در نهایت اعالم
شده که پنجشــنبهها تعطیل خواهد بود .البته
حاال باید منتظر ماند و نظر دولت را هم در این باره
ببینیم .مجلس که موافقت کرد؛ اما رییس دولت
همین چندی پیش گفته بود در شــرایط تحریم
هســتیم و باید به ژاپنیها تأسی کنیم که بعد از
جنگ جهانی ،بیش از ساعت موظف کار کردند تا
کشورشان را بسازند!
افزایش تعطیالت چندان با نــگاه دولت فعلی به
تعطیالت ،همخوانی و ســنخیت ندارد؛ دولتی
که اسحاق جهانگیری میگوید «بهتر از آن پیدا
نمیکنیم».

کافه سیاست

چرا امارات از همراهی
با ترامپ علیه ایران عقبنشینی
کرد؟
«جورجیو کافیرو» در تی آر تی نوشت :هم زمان
با تشــدید تنشها بین ایران و آمریکا ،نگرانی
کشورهای منطقه افزایش یافته است .رهبران
امارات در ابتدا از کمپین فشار حداکثری ترامپ
علیه جمهوری اسالمی حمایت میکردند؛ اما به
نظر میرسد که ابوظبی در مورد تاکتیکهای
خود برای مقابله با ایران تجدیدنظر کرده است.
امارات طی ماههای اخیر تالش کرده است که از
تشدید تنشها با تهران پرهیز کند .بعد از آنکه
چندین نفتکش تجاری در نزدیکی دریای عمان
مورد هدف قرار گرفتند ،مقامات اماراتی از مقصر
دانستن تهران امتناع کردند .امارات همچنین
در هفتههای اخیر نیروهــای نظامی خود را به
تدریج از یمن خارج کرده اســت .این موضوع
نشان میدهد که ابوظبی در حال تغییر دادن
برخی مواضع خود در حوزه سیاســت خارجی
است .رهبران امارات به طور ویژه نگران بروز یک
جنگ تمام عیار با ایران هستند .چنین سناریوی
ترسناکی عواقب اقتصادی و ژئوپلیتیکی اجتناب
ناپذیری به دنبال خواهد داشت که به طور جدی
به منافع امنیتی و اقتصادی کشور آسیب وارد
میکنند .در صورتی که درگیری در منطقه بروز
پیدا کند ،امارات احتماال در بین اولین اهداف
ایران قرار خواهد داشــت .در چنین سناریویی
اروپاییها و آمریکاییهــای فعال در امارات در
بین اولین کسانی قرار می گیرند که این کشور
را ترک میکنند .اما در ارتبــاط با قضیه یمن،
سیاست مداران اماراتی به این نتیجه رسیدهاند
که مداخله نظامی مستقیم در این کشور جنگ
زده هزینه زیادی به آنهــا تحمیل خواهد کرد.
ظاهرا اماراتیها برای کاهش تنشها در منطقه
تصمیم گرفتهاند که حداقل از برخی جهات از
رویکرد دولت ترامپ فاصله بگیرند.ابوظبی در
واقع هرگز از اقدام نظامی آمریکا علیه تهران
حمایت نکرده است .آنها تصور میکردند که
تالشهای واشــنگتن برای منزوی و تهدید
کردن تهران در نهایت به تسلیم شدن رهبران
ایران منجر خواهد شــد ،بدون آنکه شــاهد
جنگی فاجعه آمیز باشیم که عواقب آن بدون
شک دامن امارات را خواهد گرفت.

به بهانه اختالفی که علنی شد؛

سمامطیعی
پاســخ «آملی الریجانــی» تقریبا بی ســابقه بود.
رییس ســابقه قوه قضاییه به گفته خودش این بار
ســکوت را جایز ندید و نامه ای بلندباال در پاسخ به
سخنان اخیر آیت ا ...یزدی نوشت که در تاریخ نامه
نگاری میان بزرگان نظام در ســال های اخیر «بی
سابقه» بوده است و حاال بحث علنی شده «شیخ» و
«آیت ا»...ســرآغاز فصــل تازه ای از سیاســت در
کشورمان شــده اســت؛ بزرگان به طور علنی علیه
یکدیگر نامه نگاری و سخنرانی می کنند و حتی از
میانجی ها هم کاری برنمی آید!
داســتان از توئیت «فرید مدرسی» خبرنگار ساکن
قم آغاز شــد که در کانال شــخصی خود از انتقاد
آیتا ...یزدی ،رییس جامعه مدرسین و عضو فقهای
شورای نگهبان از عملکرد سه نفر نوشت ،یکی آملی
الریجانی ،یکی حســن روحانــی و دیگری یکی از
علمای قم که معلوم شد به آیتا...علوی بروجردی و
احتمال اعالم مرجعیت او اشاره دارد.
از میان این سه انتقاد اما یکی بیشتر از بقیه پررنگ
و منشأ بحث شــد .لحن یزدی علیه آملی الریجانی
هم تند بود و هــم او را به مخالفت بــا ولی فقیه و
ساختن کاخ به جای مدرسه علمیه متهم کرده است:
«هرچند در مسئلهای نظر ولیفقیه خالف عقیده من
باشــد ،موظفم که اطاعت کنم؛ چون ضررش کمتر
از شکســتن حرمت والیت و حاکمیت است .فالنی
میگوید اگه ایــن کار را نکنید نجف میروم! خوب
بروید ،آیا با رفتن شــما قم بههم میخورد؟ شما در
قم بودنتان هم خیلی موثر نبود؛ چه رسد که نجف
بروید .رییس دفتری که  ۱۰ســال ،جای مهمی را
اداره کرده دستگیر میشود ،بعد اعتراض میکند که
چرا گرفتید؟! به اسم مدرسه علمیه ،کاخ ساختند! ...
از کجا آوردی ساختی؟»
روابط عمومی جامعه مدرســین اصل داســتان را
تکذیب نکرد؛ اما اعالم کرد که هرآنچه از پایگاهی به
جز پایگاه جامعه مدرسین نقل شود ،سندیت ندارد.
موج واکنش ها باال گرفت و در وهله اول روحانیون
نسبت به این موضوع بیش از سایرین واکنش نشان
دادنــد .روحانیتی که نگران تشــدید اختالفات در
حوزه و میان علما و بزرگان قم بوده و هست .حسین
ابراهیمی ،عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز گفت که
موضوع ساخت کاخ به جای حوزه علمیه ،تنها مورد
انتقاد آیت ا ...یزدی نبــوده و دیگران هم در حوزه
نسبت به این مسئله عکس العمل نشان داده اند.

سخنگوی دولت:

عراقچی و سیف در بانک
مرکزی نفع شخصی نداشتند
ســخنگوی دولت گفت :ما از وضعیت شــکننده
بیتعادلی ارز عبور کردیم و از سال  ۹۹به سمت
تعادل مثبت حرکت خواهیم کــرد .علی ربیعی
درباره مصاحبه احمد عراقچی و اینکه وی اعالم
کرده بانک مرکــزی با دســتور روحانی مداخله
کرده اســت ،گفت :اوال از زحمات دکتر سیف و
عراقچی تشکر میکنم که از مدیران پاک و سالم
ما بودند و هستند و آقای عراقچی به شهادت همه
از اینموضوع نفع شخصی نداشتند ،بحث بر سر
سیاستهای تزریق ارز به بازار است  .این روش 60
سال در کشور وجود داشته است و این سیاست را
کشورهای همسایه هم انجام میدهند .وی ادامه
داد :دولت از برخورد یا تخلــف حمایت میکند،
ما مطمئن هستیمکه ســیف و عراقچی هیچ نفع
و سودشخصی نداشــند بلکه به نفع بازار وکنترل
بازار مداخلــه کردند .این یــک مداخله طبیعی
است و مســئولیتش بر عهده دولت است و کسی
در آن تردیدی ندارد ،ضمــن اینکه به صرافیها
همبانکمرکزی مجوز میدهد.

حواس تان به مردم هست؟

رضا رضایی -مدیرعامل سازمان
L
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روحانی:حضور نیروهای
بیگانه در کشورهای منطقه،
مشکل آفرین است
دستور روحانی برای انتشار
حقوق مدیران
فرصت طلب یا اصالحطلب!

عروسی خون در کابل

بین الملل

اپل ،درباره احتمال زیان این
شرکت به ترامپ هشدار داد

حجت االســام محمدرضا زائری هــم در واکنش
به موضع گیری یزدی و آملی الریجانی نســبت به
یکدیگر نوشت« :آقایان شــما که همه چیز را نابود
کردید! دین مردم را از آنان گرفتید و باورهای مردم را
به باد دادید! شما را به خدایی که میپرستید بگذارید
همین چهار نفر و نصفی که تقلید میکنند و خمس
میدهند و التزام دینی دارند برای آینده اسالم باقی
بمانند».
پاسخ آملی الریجانی به ســخنان تند و تیز آیت ا...
یزدی هم پر از نام ها و کنایه ها بود .رییس سابق قوه
قضاییه در این نامه مدعی شد که جریان تخریب او
یک برنامه مهندسی شده است و گفت که «طبری»
معاون او نبوده بلکه زیرمجموعه رییس دفتر او بوده
و همان طور که خالف عیسی شریفی را به قالیباف
ربط ندادند ،نمی توانند خالف طبــری را هم به او
ارتباط بدهند.
آملی الریجانی همچنین تاکید کــرد حوزه علمیه
لوکس و مجللی که ساخته ،وقف از سوی پدرش بوده
و گفته که در جلسات شــورای نگهبان هم سایرین
به سخنان «غیر مســتدل» یزدی انتقاد دارند؛ اما
حرمت پیری اش را نگه مــی داند و همچنین تاکید
موسوی
سخنگوی وزارت امور خارجه:

دیپلماسی انقالبی ،نفتکش
ایرانی را آزاد کرد

گام سوم
در حال طراحی است
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان درباره
اجرای گام ســوم کاهش تعهدات هســتهای
گفت :تا این لحظه رایزنیها درخصوص اجرای
تعهدات اروپاییها به نتیجه نرســیده اســت.
البته تالشها در حال انجام است .ما منتظر آن
هستیم تا ببینیم در مدت باقیمانده تالشهای
دیپلماتیک به چه نتیجهای میرسد و پس از
آن ،شورای عالی نظارت بر برجام تصمیمگیری
خواهد کرد که چه اقدامی انجــام دهیم .گام
سوم نیز متناســب با اقدامات طرف مقابل در
حال طراحی است .موســوی ،درباره احتمال
توقیف مجدد نفتکش حامل نفت ایران اظهار
داشــت :اگر این اقدام انجام شود یا حتی بیان
شود ،این مسئله یک نوع تهدید کشتیرانی آزاد
است .ایران از طریق مجاری رسمی که داشته و
به ویژه سفارت سوئیس ،هشدارهای الزم را به
مقامات آمریکایی داده است.

برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز شنبه 98/06/16
به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نجف آباد مراجعه و پیشنهادات خود
را حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شــنبه  98/06/21به دبیرخانه محرمانه شهرداری
نجف آباد تحویل نمایند.
اسناد مزایده :برای دریافت اسناد مزایده (قیمت پایه کارشناسی ،میزان سپرده و  )...مبلغ
 200/000ریال طی فیش واریزی به حساب سیبای بانک ملی به شماره 0112643346005
سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نجف آباد اقدام نمایند.
هر گاه برنده یا برندگان اول و دوم و ســوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع
سازمان ضبط خواهد شد.
تذکر  :1هزینه های برگزاری مزایده به عهده برنده یا برندگان مزایده خواهد بود.
تذکر  :2کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

zayanderoud8108@gmail.com

کرد هیچگاه نگفته اگر فالنی را دستگیر کنید ،نجف
میروم و...
واکنش ها همچنان ادامه دارد؛ علی مطهری معتقد
است بزرگان نظام این سخنان را باید در خفا بگویند.
او نگرانی دیگری نیز دارد ،اینکه «مطرح شدن این
صحبتها در فضای رســانهای بــر روحیه مردم اثر
میگذارد و شــائبه رقابت بین آنها -آیتا ...یزدی و
آیتا ...آملی الریجانی -را ایجاد میکند».
آیت ا ...یزدی چندی پیش نیــز با تاختن به آیت ا...
شبیری زنجانی خبرســاز شد .سال  88نیز ماجرای
انتقادات او از مرحوم هاشمی رفسنجانی سر و صدا به
پا کرد .آیت ا ...سید جعفر کریمی ،دیگر عضو جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم در این خصوص میگوید:
آقای یزدی حرف خودش را میزند؛ هر روز با یک نفر
درمیافتد .تا دیروز با هاشــمی رفسنجانی و امروز
صادق الریجانی است؛ و فردا با چه کسی در میافتد
را نمی دانم؟!
و آیت ا ...آملی الریجانی هــم این روزها که دیگر بر
سریر قدرت در دستگاه قضا نیست ،هدف انتقادات
بسیاری قرار گرفته است .او البته در نامه سرگشاده
به آیت ا ...یزدی تاکید کرده که قوه قضاییه در دوران

عضو کمیسیون امنیت ملی:

آگهی مزایده (نوبت دوم)

موضوع :باستناد مصوبه شماره  98/1052مورخ  98/04/10شورای محترم اسالمی شهر
نجف آباد در خصوص بهره برداری از محل دفتر و امتیاز خط دانشگاه آزاد نجف آباد به ایستگاه
صمدیه اصفهان و بالعکس
مدت مزایده :یک سال شمسی از تاریخ عقد قرارداد
دستگاه مزایده گذار :سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نجف آباد
محل اجاره :محل دفتر و امتیاز بهره برداری از خط دانشگاه آزاد نجف آباد به ایستگاه صمدیه
اصفهان و بالعکس
شرایط شرکت در مزایده :شــرکت برای عمــوم آزاد می باشد که بایســتی دارای کپی
شناسنامه و یا کارت ملی معتبر باشند( .رعایت منع مداخله کارکنان دولت الزامی است)
سایر شرایط مزایده در اسناد مزایده ذکر گردیده است.
مهلت و محل دریافت اسناد مزایده و پیشــنهاد قیمت :از افراد واجد شرایط دعوت می شود

پیشخوان

م الف571479:

عضو کمیســیون امنیت ملی مجلــس گفت :رفع
توقیف از نفتکش ایرانی ثابت کرد که دیپلماســی
مبتنی بر مقاومت و انقالبیگــری جواب میدهد.
عالالدین بروجردی ادامه داد :جمهوری اســامی
ایران با توجه به مجموع اختیارات قانونی خود و در
جهت حفظ امنیت تنگه هرمز و خلیج فارس نسبت
به اقدام دولت انگلیس در توقیــف نفتکش ایرانی
مقابله به مثل کرد زیرا امنیت منطقه خلیج فارس،
امنیت جمهوری اسالمی اســت .وی با بیان اینکه
این بازی به نفع آمریکا و اروپا نبــود ،گفت :اقدام
انگلســتان خطری در جهت امنیــت دریایی همه
کشورها بود لذا جمهوری اســامی ایران تصمیم
به برخــورد قاطع گرفــت زیرا خیلی از کشــورها
برای خرید نفــت منطقه به خلیج فارس کشــتی
میفرستند و جمهوری اسالمی ایران نمیتوانست
اجازه دهد منطقه دچار بحران شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی تاکید کرد :دیپلماسی
ما در این عرصــه مبتنی بر حفــظ امنیت ملی و
دیپلماسی مقاومت و انقالبی بود.

او شکوفا شــده و خدمات و دســتاوردهای زیادی
داشته اما خب نقدها و گالیه ها کم نیست ...
در نهایت کاش بــزرگان و علما بداننــد که رفتار و
گفتارشــان میتواند پیامدهای نامطلوبی به دنبال
داشته باشــد و بهتر اســت اگر اختالفی دارند ،بین
خودشان حل کنند و آن را به رسانه ها و میان مردم
نکشند ،مردم به اندازه کافی خسته هستند!
پی نوشــت :رهبر معظم انقالب اســامی (آبان
ماه ســال  )۱۳۹۱درباره اختالف مسئوالن فرموده
بودند« :هم اختالفات بین مسئولین مضر است ،هم
بدتر از آن ،کشاندن اختالف میان مردم مضر است.
این را من به مسئولین ،به رؤســای محترم هشدار
میدهم ...به آنها هشدار میدهم ،مراقب باشند .نه
اینکه این نامهنگاریها خیلی مهم باشد؛ نه ،صد تا
نامه بنویسند؛ کار خودشان را بکنند ،اختالفات را به
میان مردم نکشانند ،چیزهای جزئی را مایه جنجال و
هیاهو و استفاده تبلیغاتی دشمن و خوراک تبلیغاتی
رادیوهای بیگانه و تلویزیونهای بیگانه نکنند ،صد
تا نامه بنویسند؛ نامه اهمیتی ندارد .مهم این است
که همه ما بدانیم مســئولیتی داریم ،همه ما بدانیم
موقعیت حساسی داریم».
علی مطهری
عضو فراکسیون امید مجلس:

هر موضوعی را نمیتوان
به رفراندوم گذاشت
عضو فراکســیون امید مجلس بــا یادآوری
شــفافیت اصل  ۵۹قانون اساســی و نحوه
برگزاری همه پرســی ،گفت :بــا توجه به
موضوع میتوان رفرانــدوم برگزار کرد البته
موضوعها نباید تخصصی و اعتقادی باشــد.
علی مطهــری گفت «موضــوع» رفراندوم
از اهمیــت فراوانی برخوردار اســت ،برخی
موضوعات تخصصی و غیرقابل نظرخواهی
اســت ،بنابراین هر موضوعی را نمیتوان به
رفراندوم گذاشــت به عنوان مثال مســائل
اعتقــادی و ایدئولوژیــک را نمیتــوان به
رفراندوم گذاشــت .عضو فراکســیون امید
مجلس شــورای اسالمی در پاســخ به این
سوال که آیا شــرایط جامعه آماده برگزاری
رفراندوم اســت ،تاکید کرد :همــه چیز به
موضوعی که قرار است به رفراندوم گذاشته
شود ،بستگی دارد.

اقدام غیرقانونی انگلیس ،چقدر به ایران خسارت زد؟
باالخره نفتکش ایرانی گریس ۱-با نام جدید آدریان دریا ۱-که  ۴۵روز در جبل الطارق توقیف بود ،این
منطقه خودمختار را ترک کرد؛ اما محاسبه هزینه اقتصادی این توقیف غیرقانونی برای ایران کار چندان
سادهای نیست .در روز توقیف نفتکش بهای هر بشکه نفت خام سنگین ایران در بازارهای جهانی  ۵۶دالر
و  ۹۵سنت بود .بر این اســاس ارزش روز محموله «گریس »۱-در روز توقیف  ۱۱۹.۵میلیون دالر بوده
است؛ اما این رقم در پی افت  ۵دالری قیمت نفت خام در روز رفع توقیف به  ۱۰۹میلیون دالر کاهش یافت
که حکایت از کاهش  ۱۰.۵میلیون دالر از ارزش این محمولــه دارد .عالوه بر ارزش محموله گریس،۱-
نرخ اجاره روزانه آن بسته به مسیر آن بین  ۲۰تا  ۳۵هزار دالر متغیر است؛ بنابراین بر پایه نرخ میانگین
 ۲۷.۵هزار دالری هزینه اجاره نفتکش غول پیکری همچون «گریس »۱-در  ۴۵روز گذشته بیش از ۱.۲
میلیون دالر برآورد میشود.
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مدیر عامل شــرکت اپل دربــاره اعمــال تعرفه
بر کاالهــای وارداتی از چیــن و همچنین رقابت
سامســونگ ،بــه دونالــد ترامــپ هشــدار داد.
رییسجمهور آمریکا با تیم کوک ،مدیرعامل شرکت
اپل درباره تاثیر تعرفههای آمریکا بر واردات کاالهای
چینی و همچنین رقابت شــرکت سامسونگ کره
جنوبی با اپل گفتوگو کــرد .ترامپ گفت ،کوک
معتقد بود با توجه به این که محصوالت شــرکت
سامسونگ مشمول تعرفههای مشابه نخواهد بود،
اعمال تعرفههای آمریکا میتواند به اپل لطمه بزند.
اعمال تعرفه بر بخش دیگری از کاالهای چینی به
ارزش  ۳۰۰میلیارد دالر ،از جملــه لوازم مصرفی
الکترونیکی ،قرار است در دو مرحله در اول سپتامبر
( ۱۰شــهریور) و  ۱۵دســامبر ( ۲۴آذر) اجرایی
شود .ترامپ گفت :ســخنان مدیر عامل اپل بسیار
قانعکننده بود ،در نتیجه درباره آن فکر میکنم.

محل برگزاری نشست گروه ۷
به سنگری امنیتی تبدیل میشود
فرانسه در آستانه برگزاری نشست گروه  ۷در شهر
بیاریتز که محل برگزاری این نشست است ،تدابیر
شدید امنیتی شدیدی اتخاذ کرده است .بر اساس
این گزارش ،دهها نیروی پلیس فرانسه و اسپانیا در
مرز اسپانیا مستقر شدهاند تا بر ترددها نظارت کنند.
هدف آنها ممانعت از ورود گروههای خشونتطلب
از جمله «بلوک سیاه» از باســک به فرانسه است.
برای محدود کردن خطرات موجود ،مرکز شهر به
طور مستقیم تحت کنترل خواهد بود .مرکز شهر به
دو قسمت منطقه حفاظتی آبی و منطقه حفاظتی
شدید قرمز تقسیم شده است .امکان تردد در منطقه
قرمز بدون داشتن مجوز امکان پذیر نخواهد بود.
مقامات فرانســه میخواهند از رویدادهایی که در
حاشیه نشســت گروه  ۷در ژوئن سال  ۲۰۱۵در
آلمان رخ داد ،اجتناب کنند.

نتانیاهو
به دنبال گرفتن امتیاز از روسیه
نخســت وزیررژیم صهیونیستی که برای نخستین
بار از سال  ۱۹۹۹به اوکراین سفر میکند ،احتماال
از مسئله میانجیگری در مذاکرات مسکو-کییف،
برای رســیدن به اهداف سیاســی خاص ،ازجمله
گرفتن امتیاز از اوکراین و تقویت مواضعش در مقابل
روسیه استفاده خواهد کرد .در آستانه این سفر ،در
پایتخت اوکراین با احتیاط گفته شده که ممکن است
نتانیاهو بخواهد بین مسکو و کییف میانجیگری
کند .خود او پیش از این در پاسخ به سوال خبرنگاران
که از وی درباره احتمال نقش میانجیگری وی در
مذاکرات روسیه و اوکراین گفته بود« :من تاکنون از
قبول این پیشنهاد خودداری کرده بودم ،ولی اگر شما
میپرسید ،ممکن است در این باره تجدید نظر کنم».
هرچند بعید است نتانیاهو طرف اوکراین را گرفته و
با والدیمیر پوتین به بحث درباره دونباس بپردازد
ولی نتانیاهو تالش میکند تــا اوکراین را در جهت
خواستههای خود قرار دهد.

مذاکره مخفیانه آمریکا
با یک مقام ارشد دولت ونزوئال
خبرگزاری آسوشــیتدپرس در خبری اختصاصی
به نقل از یک مقام ارشد آمریکا اعالم کرد که دولت
واشنگتن مذاکرات مخفیانهای با رییس حزب حاکم
سوسیالیست ونزوئال داشــته است .این مقام ارشد
آمریکایی که خواست نامش فاش نشود ،اعالم کرد
که «دیوســدادو کابیو» رییس حزب حاکم ونزوئال
و دومین مقام قدرتمند این کشــور پس از مادورو
ماه گذشــته در کاراکاس با فردی دیدار داشته که
ارتباط نزدیکی با دولت ترامپ دارد .گفته شده دیدار
دومی نیز برنامه ریزی شــده اما هنوز انجام نشده
است .هنوز مشخص نشده که آیا نیکوالس مادورو
رییس جمهوری ونزوئال این مذاکرات را تایید کرده
یا خیر؟
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نایبرییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان :

کافه اقتصاد
رییس اتحادیه آرایشگران مردانه اصفهان:

ماهانه  ۴۰آرایشگاه مردانه
پلمب میشود

رییس اتحادیه آرایشگران مردانه اصفهان گفت:
حدود یک هزار و  ۱۴۰واحد آرایشــگری در شهر
اصفهان فعالیت دارد که متاسفانه حدود  ۳۰تا ۴۰
واحد از آرایشگاهها در طول هر ماه به دلیل نداشتن
مجوز پلمب میشوند .سید مصطفی سلمانی اظهار
کرد :یک آرایشــگر جوان برای شــروع کار بدون
احتســاب هزینه رهن و اجاره باید حداقل هفتاد
تا هشــتاد میلیون تومان هزینه کند که متاسفانه
هیچ گونه تسهیالتی برای آرایشگران هنگام آغاز
به کار در نظر گرفته نشده است .وی افزود :جوانانی
که ســرمایه کافی برای ایجاد یک واحد صنفی را
ندارند ،کار خود را از سالنهای آرایشی و به صورت
مشارکتی شــروع کرده و یا در ســالنها صندلی
اجاره میکنند .سلمانی ادامه داد :متاسفانه برخی
آرایشگران آموزشهای الزم را قبل از راه اندازی
واحد صنفی دریافت نمی کنند و به همین دلیل
موفق به دریافت پروانه فعالیت نمیشــوند که در
نهایت مجبور به پلمب واحد صنفی آنها هستیم.

فرهنگسازی خرید صنایع
دستی با «پنجشنبههای با صنایع
دستی»
معاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگی
اصفهان گفت :در راستای ترویج و نهادینه کردن
فرهنگ خرید صنایع دستی ،طرح «پنجشنبههای
با صنایع دستی» در سراسر کشور و استان اصفهان
اجرا میشود .جعفر جعفرصالحی پیرامون طرح
«پنجشــنبههای با صنایع دستی» اظهار داشت:
پنجشنبههای با صنایع دستی ،یک طرح سراسری
بوده که از  ۲۰خرداد ،اجرای آن در اصفهان آغاز
شده است .معاون صنایع دستی اداره کل میراث
فرهنگــی در توضیح جزییات این طــرح افزود:
مطابق این طرح ،چنانچه خرید صنایع دســتی
در روز پنجشنبه و از فروشــگاههای دارای نشان
اعتماد انجام شود ۱۰ ،درصد تخفیف به خریدار
ارائه خواهد شد .وی به فلزات گرانبها اشاره کرد و
افزود :درمورد فلزات گرانبها با توجه به نوسانات
بازار و مواد اولیــه ،مواد اولیه را از شــمول طرح
پنجشنبههای صنایع دســتی خارج کردیم ولی
از سوی دیگر به حقالزحمه آن درصدی تخفیف
تحت عنوان طرح پنجشنبههای با صنایع دستی
تعلق گرفته است.

افتتاح مرکز خدمات کشاورزی
غیردولتی در اصفهان

پیشبینی قیمت بیتکوین
تا پایان ۲۰۱۹
بیت کوین طــی  ۳۰روز گذشــته ،حدود هفت
درصد رشد داشــته و ارزش آن از  ۹هزار و ۴۳۱
دالر و  ۶۱ســنت به  ۱۰هــزار و  ۴۰۹دالر و ۴۴
سنت رســیده اســت .اگرچه طی هفته گذشته
قیمت بیتکوین رشد قابل توجهی نداشته است؛
اما تحلیلگران پیشبینی کردهاند که ارزش این
ارز دیجیتال در دو هفته آینده صعودی خواهد
بود .همچنین احتمال دارد قیمت بیتکوین در
ماههای آینده به بیش از  ۱۴هــزار دالر -یعنی
باالترین سطح  ۹۰روز اخیر -برسد .تا پایان سال
نیز ارزش  ۱۵هزار تا  ۲۰هــزار دالر برای این ارز
رمزنگاریشده محبوب ،پیشبینی شده است.
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کاهش قدرت خرید مردم ،ترمز افزایش قیمت گوشت را کشیده است
نایبرییس اتحادیه گوشــت قرمز اصفهان گفــت :موضوعی که
مهم به نظر می رســد کاهش قدرت خرید مردم است و همین امر
نمیگذارد قیمت بازار افزایش آنچنانی داشــته باشد مگر اینکه
گوشــت گوســفند را به صورت دام زنده صادر کنند که مسلما بر
روی قیمت تاثیر گذار است .عبدالرضا آقاجانی اظهار کرد :در حال
حاضر به علت کمبود دام و یا افزایش آن قیمت گوشت هزار یا دو

هزار تومان افزایش یا کاهش پیدا میکنــد .نایبرییس اتحادیه
گوشــت قرمز اصفهان تصریح کرد :قیمت گوشت با سپری شدن
عید قربان هیچ تغییری پیدا نکرده اســت؛ گوشــت دام سنگین
نسبتا مشکلی نداشــته و دو ماه اســت که قیمت ثابتی دارد .وی
افزود :کاهش قدرت خرید مــردم  ،نمیگذارد قیمت بازار افزایش
آنچنانی داشــته باشد مگر اینکه گوشت گوســفند را به صورت

دام زنده صادر کنند کــه بر قیمت تاثیر گذار اســت .آقاجانی در
ادامه گفت :گوشــتی که هماکنون به صورت سنتی در قصابیها
توزیع میشــود یک نوع گوشــت قرمز مثل گاو ،گوسفند و شتر
اســت که بــه فــروش میرســد و فقط مشــتری بــرای تهیه
گوشت مراجعه میکند؛ اما در فروشگاههای کوثر و دیگر فروشگاهها
بیش از هزار قلم کاال توزیع میشود و تجمع مشتری نیز زیاد است.

بانکها به دنبال شفاف سازی ؛

ارتباط مالکیتی ذوب آهن و بانک پاسارگاد تکذیب شد
مرضیه محب رسول
صورتهای مالی و شــرح بدهکاران عمده دو بانک
تجارت و پاسارگاد و حواشــی ایجاد شده پیرامون
آن موجب شــد تا این دو نهاد مالی نسبت به ارائه
لیســتی از عمدهترین بدهکاران مالی خود اقدام و
در این زمینه شفاف ســازی صورت دهند .بررسی
این گزارشات نشــان میدهد ،دو شــرکت بزرگ
فوالدی اصفهان یعنی فوالد مبارکه و ذوب آهن از
جمله اصلیترین بدهکاران به این بانکها هستند
که البته با توجه به توضیحات ارائه شــده ،ضمانت
این تسهیالت از سوی شرکتهای فوالدی با سهام
معادل سازی شده اســت .عالوه بر این نام برخی از
چهرههای اقتصادی از جمله ریخته گران و طرقی،
مدیر عامل فوالد نطنز نیز در میــان بدهکاران به
چشــم میخورد .بانک تجارت در پی اعالم اسامی
بدهکاران بزرگ بانکی ،لیست بیشترین تسهیالت
ارائه شده به افراد و شــرکتها را منتشر کرد که بر
اساس آن فوالد مبارکه اصفهان ،برادران ریختهگران
اصفهان و فوالد نطنز از جمله اصلیترین بدهکاران
به این بانک بودند .در فهرســت مذکور ،پس از نام
جــواد توکلیطرقی ،نــام مجتمع فــوالد مبارکه
اصفهان و گروه مخابرات ایران ذکر شده است .طبق
آمار موجود ،میزان تســهیالت جاری این مجتمع
معادل  868میلیارد و  668میلیــون و  700هزار
تومان است.
بدهی این مجتمع به بانک تجــارت طبق صورت

مالی این بانــک ،بیش از
مورد نیاز بــرای وامهای
هزار و  523میلیارد دالر
اعطا شــده همــه اخذ یا
مجموعه ذوب آهن اصفهان
معادل ســازی بر اساس
برآورد شده است.مجتمع هیچگونه ارتباط مالکیتی -مدیریتی
ســهام صــورت گرفته
فــوالد مبارکــه اصفهان
با بانک پاسارگاد از گذشته تاکنون
اســت .همچنیــن بانک
طبق آماری که در جدول
در هیچ مقطع زمانی نداشته است
پاســارگاد نیــز در مورد
مندرج در ایــن گزارش
برخی از مســائل مطرح
ذکر نشده 75 ،میلیارد و
 606میلیون تعهد خالص
شده پیرامون صورتهای
مالی خود توضیحاتی را ارائه کرده است .این بانک
و بیش از  214میلیارد و  458میلیون تومان تعهد
که متهم شده سقف پرداخت تسهیالت و مقررات در
ناخالص به بانک تجارت داشته است.
زمینه پرداختها را رعایت نکرده است با رد هر گونه
هر چند بر اساس اعالم این نهاد مالی ،ضمانتهای

نایب رییس اتحادیه فروشندگان گوشت سفید اصفهان:

سهل انگاری در این زمینه اعالم کرده است سقف
تســهیالت و تعهدات کالن را مطابق با بخشــنامه
بانک مرکزی رعایت کرده اســت .همچنین شایعه
ارتباط شــرکت ذوب آهن اصفهان با این بانک نیز
تکذیب شده است .بر اســاس اعالم بانک پاسارگاد
براساس ماده  2آیین نامه تسهیالت و تعهدات کالن
بانکمرکزی ،بانکها و موسسات اعتباری در اعطای
تســهیالت و ایجاد تعهدات به مشتریان ،موظف به
شناسایی ذینفع واحد و افشــای روابط مالکیتی،
مدیریتــی ،مالی و کنترلی فیمابین شــرکتهای
عضو هر گروه ذینفع واحد هســتند .لذا نوع رابطه
مشخص شده در یادداشــت مربوط به تسهیالت و
تعهدات کالن به معنای داشــتن ارتباط گروهها و
شرکتها با بانک نیســت بلکه منظور ،رابطه بین
شــرکتهای عضو هر گروه ذینفع واحد اســت.
در این راســتا برخالف آنچه در گزارشها منتشر
شدهاست ،قویا تاکید می شــود که مجموعه ذوب
آهن اصفهان هیچگونه ارتباط مالکیتی -مدیریتی
با بانک پاسارگاد از گذشــته تاکنون در هیچ مقطع
زمانی نداشــته و صرفا رابطه بانک و مشتری برقرار
بوده است .انتشار پی در پی تخلفات مالی شرکتها و
افراد در بانکهای مختلف کشور حساسیتها نسبت
به بدهکاران بانکی را افزایش داده است ،این گونه از
شفاف سازی ها میتواند قبل از نفوذ خارج از قاعده
متخلفان هم راه را برای دریافت تسهیالت از سوی
تولید کنندگان واقعی هموار کند و هم بانکها را از
کشیده شدن به ورطه فساد در امان بدارد.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان:

کشتارگاه و مرغفروش در بالتکلیفی به سر می برند

آب منطقهای ،مانع تجاوز به حریم رودخانه زایندهرود شود

نایب رییس اتحادیه فروشندگان گوشــت ســفید اصفهان گفت :زمانی که مرغ در بازار کشتار نشود حتی
نمیتوان برای آن نرخ  18هزار تومان را تعیین کرد .محمدعلی فروغی در خصوص عدم کشتار مرغ در اصفهان
و افزایش قیمت آن ،اظهار کرد :متاسفانه مســئوالن ما نسبت به این مسئله بیتوجه هستند که اکنون حتی
مرغ با نرخ  17یا  18هزار تومان هم به دست مردم نمیرسد ،بااینوجود قیمت مرغ برای مصرفکننده را 12
هزار و  900تومان اعالم کردهاند.وی با بیان اینکه ستاد تنظیم بازار اعالم کرده که کشتارگاهها تنها مرغ را با
گرفتن فاکتور و نرخ  8850از مرغدار خریداری کنید ،افزود :این در حالی است که مرغدار با این نرخ ،مرغ زنده
را با فاکتور به کشــتارگاهها نمیدهد .وی تاکید کرد :در حال حاضر با قیمت فعلی ستاد تنظیم بازار مرغدار،
کشتارگاه و مرغفروش در بالتکلیفی هستند .فروغی در خصوص عرضه مرغهای منجمد در سطح عرضه جهت
تنظیم بازار ،گفت :مرغهای منجمد در فروشگاههای کوثر ،رفاه و  ...عرضه میشود؛ اما میزان آن جوابگو نیست.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشــاورزی اصفهان گفت :آب منطقهای موظف است که مانع تجاوز به بستر و
حریم زایندهرود شود؛ اما با روند کند فعلی نمیتوان گام موثری در جاری بودن دائمی زاینده رود برداشت.
اسفندیار امینی با اشاره به بارندگی بهاره و کم سابقه در پنجاه سال اخیر اظهار داشت :اقدام موثری بین
سد نکوآباد و شــهر اصفهان انجام شد که موجب سهولت در آبرسانی به کشــاورزان شد و با تامین آب
غله و صیفی جات ،بین کشاورزان شرق و غرب توزیع شده است .وی افزود :در نیم قرن اخیر شرکت آب
منطقهای اصفهان با عدم شفافیت در توزیع عادالنه آب در بخش کشاورزی ،نارضایتیهایی بین مناطق
مختلف اصفهان در بهره برداری از آب را موجب شده است .امینی گفت :اگر طرح ساماندهی حریم و بستر
رودخانه با جدیت و حمایت پیش نرود حتی اگر در ســال آینده با میزان نرمال بارندگی روبه رو باشیم،
مشکالتی در ارتباط با جاری شدن زاینده رود وجود خواهد داشت.

توسعه اقتصاد کشور با
اجرای طرح جامع مالیاتی
پرداخت مالیات از مهمترین عوامل رشد و
توسعه جامعه محسوب می شود و موجب
رونق اقتصادی ،تحقــق عدالت اجتماعی،
افزایش خدمات و عمران و آبادانی کشــور
می شــود .در حال حاضر بخــش عمده
ای از اعتبــارات و درآمدهــای مالیاتی،
صرف عمــران ،آبادانی و امــور زیربنایی
کشورمیشود .از این رو ارتقای روزافزون
نظام مالیاتی و همگام ساختن آن با دانش
روز ،نقش انکارناپذیری در توسعه اقتصادی
کشور دارد .بر این اساس ،برنامه ریزی برای
وصول کامــل مالیــات و جایگزین کردن
درآمدهــای مالیاتی بهجــای درآمدهای
نفتی که در بیشــتر موارد ناپایدار است ،از
اساسیترین محورهای برنامهریزی برای
توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است.
بر همین اســاس و با توجه بــه نقش مهم
درآمدهای مالیاتی در توســعه و پیشبرد
اهداف دولــت ،نظــام مالیاتــی همواره
کوشیده است موانع و مشکالت پیش رو را
با اتخاذ تدابیر مناسب برطرف کند .در این
راستا کوشش شــده فرآیندهای مالیاتی،
کارآمد شده و بازده مناسبی داشته باشد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند وجود نگاه
یکپارچه و یکسان به مؤدیان مالیاتی ،ایجاد
زمینه و امکانات مناســب برای همکاری
اصناف درخصوص انجام تکالیف قانونی و
صنفی آنها از مهمترین مواردی اســت که
نظام مالیاتی به آن توجه دارد.
توســعه اقتصادی ،فرآیندی پویاست که
رشد اقتصادی الزمه آن است .اگر چه رشد
اقتصادی شرط الزم برای توسعه اقتصادی
است ،اما شرط اساسی آن است که تغییرات
و تحوالت پویا و الزم بیــن کلیه عناصر و
عوامل تشکیل دهنده یک نظام اقتصادی
که موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورده
اســت ،رخ دهد.رشــد اقتصادی به منزله
افزایش کمی در میــزان تولیدات کاالها و
خدمات طی زمان است و معیار اندازه گیری
آن تغییرات در تولید ناخالص ملی خواهد
بود .بدون تردید مالیــات و نظام مالیاتی
دارای نقش موثری در روند رشد اقتصادی
وتوسعه کشور است .مالیات به عنوان یکی
از ابزارهای هدایت غیرمســتقیم دولت از
طریق تاثیر بــر فعالیت هــای بنگاههای
اقتصادی می تواند در سیاست گذاریهای
توسعه صنعتی نقش کلیدی ایفا کند.

بازار

تی شرت آستین کوتاه

41,000
تومان

خبر

نخســتین مرکز خدمات کشــاورزی غیردولتی
تخصصی منابع طبیعی کشور افتتاح شد .این مرکز
در راستای توســعه ارائه خدمات فنی و مهندسی
منابع طبیعی از طریق مراکز خدمات کشــاورزی
غیردولتی تاســیس و افتتاح شــده اســت .الزم
به ذکر اســت نظام صدور مجــوز مراکز خدمات
کشاورزی غیردولتی در بهمن سال  ۱۳۹۵توسط
وزیر جهادکشــاورزی با هــدف تخصصی کردن
فعالیتهای مهندسی بخش ،افزایش ضریب نفوذ
دانش و ارائه خدمات به بهرهبرداران و متقاضیان
سرمایهگذاری در بخش کشاورزی ،منابع طبیعی
و محیط زیست ،بر اســاس فعالیتهای غالب در
هر منطقه ابالغ شده است و تشکیل و توسعه این
مراکز به صورت جدی در دستور کار سازمان نظام
مهندسی کشــاورزی و منابع طبیعی قرار دارد.
گفتنی اســت؛ اســتان اصفهان با صدور مجوز و
ساماندهی  ۶۲مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی
رتبه نخست را در کشور به خود اختصاص داده به
طوری که قریب به  ۳۰درصد از مراکز کشــور در
استان اصفهان مستقر هستند.
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ی بنیاد مسکن
معاون مسکن شهر 
خبرداد:

آغاز ثبت نام طرح ملی
مسکن از شهریور امسال

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن اظهار کرد :متقاضیان دریافت مسکن در شهرهای زیر  ۱۰۰هزار نفر میتوانند
از شهریور در سامانه طرح ملی مســکنثبت نام کنند .دولت  ۴۰۰هزار واحد مسکونی برای تامین مسکن اقشار
ضعیف در دستور کار قرار داده که از این تعداد ساخت ۱۰۰هزار واحد آن بر عهده بنیاد مسکن است.
جواد حق شناس با اشــاره به اینکه تفاوتطرح اقدام ملی مسکن با مســکن مهر در این است که قبل از ساخت
واحدهای مسکونی ،تقاضا برای ســاخت مدنظر قرار می گیرد ،گفت :از تجربه مسکن مهر در این طرح استفاده
کردیم و قبل از ساخت واحدهای مسکونی اقدام به شناسایی مکانهای دارای تقاضا کردیم به طوری که تقاضای
شناسایی شده است.

تی شرت آستین کوتاه
تارکان کد btt 152-1

ساخت هزار واحد مسکونی توسط ذوب آهن اصفهان در فوالدشهر

29,000
تومان

طی نشستی با حضور مهندس منصور یزدی زاده ،مدیرعامل ذوب آهن اصفهان ،خدامراد صالحی سرپرست فرمانداری
شهرستان لنجان ،حمیدرضا شیروانی مدیر عامل شرکت عمران ،شــهردار و تعدادی از اعضای شورای شهر فوالدشهر،
تفاهم نامه ساخت هزار واحد مسکونی بین شرکتهای عمران فوالدشهر و ذوب آهن اصفهان منعقد شد .منصور یزدی زاده
مدیرعامل شرکت ذوب آهن ،در این نشست که تعدادی از دیگر مسئوالن این شرکت نیز حضور داشتند ،هدف از انعقاد این
تفاهم نامه را مشارکت در ساخت واحد مسکونی باتوجه به مسئولیتهای اجتماعی کارخانه دانست و گفت :به هر میزان
فاصله تردد کارکنان با کارخانه کمتر باشد ،در هزینههای حمل نقل کارخانه صرفه جویی خواهد شد .وی افزود :ذوب آهن
اصفهان ،اولویتهایی چون تولید ،تامین مواد اولیه ،مسائل زیست محیطی و مسئولیتهای اجتماعی را با هم پیش میبرد
و ساخت این هزار واحد مسکونی نیز در همین راستا صورت میگیرد .مهندس یزدی زاده با بیان اینکه از سال  73تا سال
 81در فوالدشهر ساکن بوده و با ویژگیهای این شهر آشناست ،افزود :این واحدهای مسکونی باید به نحوی ساخته شود که
در خور نام ذوب آهن اصفهان باشد و به الگویی برای ساختمان سازی در این شهر تبدیل شود .حمیدرضا شیروانی ،مدیر
عامل شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر گفت :با انعقاد این تفاهم نامه زمینه ساخت هزار واحد مسکونی به مساحت 14
هکتار با اعتبار چهار هزار میلیارد ریال طی سه سال با مشارکت کارخانه ذوب آهن فراهم شد .وی افزود :ذوب آهن اصفهان
سنگ بنای فوالد شهر را در سال  1347گذاشته و همواره خدمات خوبی به این شهر ارائه داده؛ لذا پروژه ساخت هزار واحد
مسکونی توسط ذوب آهن را میتوان در راستای تداوم این تعامالت دانست.

تیشرت آستین کوتاه
یاسا طرح y106

67,000
تومان
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پیشنهاد سردبیر:
تاخیر در پروازهای حج بهخاطر مخالفت عربستان
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آغوش باز ایران برای
 2میلیون توریست چینی

به بهانه اعالم هزینههای
سفر آسمانی اربعین؛

فاطمه کریمی

دغدغه های مادی
یک سفر معنوی
زینب ذاکر
اسفندماه سال گذشــته بود که مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت اعالم کرد
روادید عراق از  ۲۰فروردین سال آینده (سال جاری) برای زائران ایرانی رایگان
میشــود .این خبر کمی پس از سفر رییس جمهور کشــورمان به عراق منتشر
شــد .لغو روادید بین ایران و عراق یکی از موضوعاتی اســت که سالهاست بین
دو کشور مورد بحث و بررسی قرار داشته و مســئوالن کشورمان درصدد حذف
از برگزاری مراســم پیاده روی
آن بودند و حتی ســال گذشته نیز پیش
اربعین حسینی ،دبیر
ستاد مرکزی اربعین
در جلسات مختلف
با مسئوالن عراقی
خواستار لغو روادید
ایران و عراق شد
کــه در نهایت
طــرف عراقی
ایــن موضوع را
نپذیرفت .در سفر
ســال گذشــته
روحانی به

عراق؛ طی مذاکراتی با طرف عراقی ابتدا از لغو هزینه ویزای ایران برای زائران و
مسافران عراقی به ایران خبر داد و پس از آن نیز طرف عراقی دستور حذف هزینه
روادید برای زائران ایرانی به عراق را صادر کرد.
ویزای رایگان عراق البته تا مدتها در گیر و دار تایید و تکذیبها دست به دست
شد .پافشاری و مقاومت عراقیها در برابر رایگان شدن روادید ایرانیها هم جالب
توجه بود؛ اما درنهایت اعالم شــد که ویزای اربعین رایگان است و ایرانیها برای
سفر به عراق در ســایر ایام سال ،موظف به دریافت ویزا هســتند .ویزای رایگان
اربعین هم زمان بندی شده و البته ابتدای تیرماه امســال سردار نورعلی یاری،
فرمانده نیروی انتظامی استان ایالم در نشست قرارگاه اربعین حسینی (ع) تاکید
کرد که رایگان بودن ویزا به معنای نگرفتن آن نیســت و زائران با توجه به نبود
کنسولگری در استان ایالم ،قبل از سفر به مرز ،حتما روادید معتبر خود را از مبدأ
حرکت دریافت کنند.
سال گذشته هزینه ویزای اربعین 378 ،هزار تومان بود که خب حاال حذف ویزا،
بخشی از هزینههای این سفر معنوی که مشتاقان بسیار زیادی هم در کشورمان
دارد و متاسفانه سال به ســال ،هزینههای آن نیز باالتر میرود و بیشتر میشود
را کاهش میدهد که اگر این کاهش هزینه ،جای دیگــر و به بهانههای دیگری
جبران نشود!
در اربعین آنچه که یک زائر باید بپردازد هزینه بابت روادید ،بیمه و شرکتهاست
که قبل از اربعین معموال تعیین میشود و البته مسئوالن مربوطه می گویند این
رقم نسبت به سفرهای عادی بسیار پایین است .به عنوان مثال دبیر ستاد مرکزی
اربعین ،سال گذشته اعالم کرده بود که هزینه سفر هوایی تهران به نجف و بغداد
رفت و برگشت 2 ،میلیون و  200هزار تومان و برای مشهد  2میلیون و  800هزار
تومان برای سفر هوایی محاسبه خواهد شد.
هزینه دریافت پاســپورت حدود  170هزارتومان میشــود .بیمه 25
هزارتومان و سایر هزینهها مربوط به ایاب و ذهاب و اقامت در

کشف مقبره باستانی دوران پیش از میالد مسیح

کشور عراق خواهد بود که معموال در ایام اربعین سرسام آور است و قیمت بلیت
هواپیما و اتوبوس هم افزایش چشمگیری پیدا میکند و در نهایت هزینهها آن قدر
باال میرود که شاید حتی حذف روادید هم چندان به چشم نیاید!
سال گذشته یکی از روحانیون مدعی شد که دولت تعمدا در راه حضور ایرانیها
در مراسم اربعین ســنگ اندازی میکند .البته به نظر نمیرسد چنین گمانهای
چندان به واقعیت نزدیک باشد .حذف ویزای اربعین شاید بتواند گامی موثر برای
افزایش تعداد زائران و مشارکت همه مردم در این همایش مذهبی ـ معنوی باشد.
اما هزینههای این ســفر همچنان برای بخشی از مردم که عاشق زیارت اربعین و
حضور در تجمع جهانی شیعه در کشور عراق هستند ،باالست و قادر به تامین آن
نیستند .به ویژه اینکه سفر اربعین ،سفری است که معموال به صورت خانوادگی
صورت میگیرد .البته خوشبختانه تالشهایی صورت گرفته که تا حد امکان از
هزینهها کاسته شود.
مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت به تازگی اعالم کرد که هزینهنام نویسی در
سامانه سماح رایگان است و فقط زائران باید در زمان ثبتنام هزینههای بیمه را که
شامل حوادث و خدماتدرمانی میشود ،پرداخت کنند که این هزینهها به همراه
هزینههای پزشکی و بهداشتی در مجموع حدود  ۲۵هزار تومان تعیین شده است.
رحمانی تاکید کرد :لغو روادید صرفا برای بازه زمانی ایام اربعین حســینی اجرا
میشــود و خارج از این محدوده زمانی ،زائران به دریافت روادید از طریق دفاتر
خدمات زیارتی موظفاند.
حذف روادید در سایر ایام سال نیز میتواند اتفاق بســیار خوبی باشد .ایرانیها
عاشق اهل بیت(ع) هستند و تمام سال قلبشان برای حضور در حرم دردانه رسول
خدا و سید شهیدان اهل جنت میتپد.
در شرایطی که مسئوالن کشــورمان شــرایط را برای حذف روادید چینیها و
عمانیها فراهم کردهاند ،عجیب است که کشور دوست و برادر «عراق» این همه
در برابر حذف روادید ایرانیها مقاومت میکند!

باستانشناسان در جریان حفاریهای خود در یونان ،به بقایای یک مقبره باستانی متعلق به یکی از
اشرافزادگان «عصر هلنیستی» برخوردند.
باستانشناسان این مقبره باستانی را در جریان کاوش در « ،»Mavropigiروستایی واقع در شمال
یونان کشــف کردند .بقایای این مقبره ،یک و نیم متر پایینتر از بقایای یک ساختمان تخریب شده
قرار داشت .به گفته این تیم باستان شناسی ،استخوانهای کشف شــده متعلق به زنی اشرافزاده
است که در اواخر دوران «هلنیستی» یا نزدیک به اواخر قرن اول پیش از میالد مسیح دفن شده است.
عالوه بر بقایای اسکلت ،تعدادی ظروف شیشهای کوچک که گمان میرود برای نگهداری عطر مورد
استفاده قرار میگرفته به همراه چندین ظرف سفالی نیز در مقبره قرار داشتند.
به نظر میرسد ،جسد این فرد همراه با تاجی از طال و لباسی با الیاف نازکی از جنس طال در مقبره قرار
داده شده است .باستانشناسان معتقدند شی ای از جنس طال که به شکل یک برگ کوچک طراحی
شده بود نیز در دهان این فرد وجود داشت.
مدیر اداره آثار باستانی منطقهای که این مقبره در آن کشف شده است ،بیان کرد« :با توجه به آثار و
شواهد کشف شده ،میتوان نتیجه گرفت این مقبره به یک زن ثروتمند تعلق دارد .بقایایی که در حال
حاضر مورد بررسی قرار گرفتهاند ،به یک فرد مهم و ثروتمند زمان خود تعلق دارد».
جالبترین نکته این اکتشــاف ،وجود تختی از جنس برنز در مقبره بود که در زیر استخوان مدفون
شده است.
عصر یا تمدن «هلنیستی» به بازه زمانی  ۳۲۳ســال پیش از میالد مسیح تا  ۲۷سال پیش از میالد
مسیح همزمان با پدید آمدن امپراتوری روم گفته میشود.

با اعمال تحریمهای آمریــکا علیه اقتصاد
ایران ،شــاید بتوان این بحــران اقتصادی
را با جذب گردشــگر بیشــتر جبران کرد.
با اینکه این سیاســت همیشــه در دستور
کار دولتهــای مختلف بــوده؛ اما دولت
روحانی این بار بــه پیشــنهاد علی اصغر
مونسان ،رییس ســازمان میراث فرهنگی
تصمیم گرفته اســت تا تمرکــز ویژهای بر
گردشگران چینی داشــته باشد تا در کنار
ســرمایه گذاریهای نفتــی چینیها ،در
زمینه توریســم و اقتصاد گردشــگری نیز
روابط بهتری بین دو کشــور برقرار شــود.
حاال گردشــگران چینی که تا پیش از این
میبایست برای ورود به ایران ویزا دریافت
کرده و عالوه بر پرداخت مبلــغ  85یورو،
دردسرهای اداری صدور ویزا را هم بکشند،
میتواننــد بدون هیچ دغدغــهای به ایران
ســفر کنند و  21روز را به گشت و گذار در
مکانهای دیدنی ایران مشغول شوند.
دولت انتظــار دارد بــا راهبردهایی که به
تازگی اتخاذ کــرده ،این رقم را به ســالی
 2میلیون نفر برســاند؛ اما سوال اینجاست
که حتی اگر چنین هدف چالش برانگیزی
محقق شود آیا هتلها و تسهیالت اقامتی
ایــران گنجایــش پذیرایی از ایــن تعداد
گردشگر ورودی را دارند؟
البتــه نبایــد ضعف زیــر ســاختهای
گردشــگری ،ســرمایه گذاریهای کم و
تبلیغات ضعیف را فراموش کرد؛اما سازمان
میراث فرهنگی طی دو سال اخیر در تالش
بوده تا این کمبودها را با ساخت هتلهای
 4و  5ســتاره ،اعطای وامهــای مختلف به
پروژههای توریســتی و ارائــه محرکهای
مالیاتی به بخش خصوصی جبران کند.
عالوه بر این مشــکالت ،موانع دیگری هم
بر ســر راه چینیها وجود دارند که آنها را
از ســفر توریســتی به ایران منع میکند.
شاید مهمترین دلیل سفر نکردن چینیها
به ایران ،عــدم شــناخت آنها از کشــور
ما باشــد .بســیاری از چینیها ایران را به
درستی نمیشناسند و آن را با عراق اشتباه
میگیرند .آنها فکر میکنند که ایران کشور
امن نیســت و در حال جنگ با کشورهای
دیگر است و اکثرا کشورهای شناخته شده
مثل فرانسه و اســپانیا را برای سفر ترجیح
میدهند .چینیها به فرش ایرانی ،فرهنگ
و تاریخ ایرانی موسیقی و ادبیات ایران عالقه
مند هستند و نسبت به کشف ناشناختههای
ایران کنجکاوند .با توجــه به رقم میلیونی
گردشــگران خارجی که از چین به سراسر
دنیا گسیل میشوند ،میتوان امید داشت
که با سیاست لغو روادید تعداد گردشگران
چینی در ایران بیشــتر شود و حتی به رقم
میلیونی هم برســد .البته این امر مستلزم
تبلیغات متمرکزتر برای مخاطب چینی و
شناســاندن ایران و گنجینههای تاریخی و
طبیعی اش به مردمان پرشــمار این کشور
است.

تاخیر در پروازهای حج بهخاطر مخالفت عربستان

معبد  ۲۰۰۰ساله دوباره ساخته میشود

مخالفت عربستان با افزایش شمار هواپیماهای ایرانی در حج ،برگشت حجاج
را به کشور معوق کرد .شورای برنامهریزی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان
حج و زیارت در مکه جلسهای را برگزار کرد تا به بررسی آخرین وضعیت حج
تمتع  ۹۸و برنامه پروازی و برگشــت زائران ایرانی که بــا تاخیرهایی مواجه
شده است ،بپردازد.کاپیتان حسن قاســمی ،مدیرعملیات پرواز حج شرکت
هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران گفت :به دلیل تغییر در برنامه پروازها که
ناشی از عملکرد طرف سعودی بوده است جدول پروازها با  ۱۲ساعت تاخیر
انجام میشود.علیرضا رشیدیان،رییس سازمان حج و زیارت چند روز پیش از
مخالفت عربستان با افزایش شمار هواپیماهای ایرانی برای برگشت زائران به
کشور خبر داده بود.آنچنان که رشیدیان توضیح داده بود درخواست ایران از
عربستان اضافه کردن سه فروند هواپیمای اجارهای به ظرفیت ناوگان هوایی
اختصاصیافته به حج بود که با آن مخالفت شد.امسال برای نخستینبار تمام
پروازهای حج توسط یک شــرکت هواپیمایی داخلی انجام میشود .پیشتر
طبق توافق ایران و عربســتان  ۵۰درصد پروازهای حج ایرانیها با مسئولیت
شــرکت هواپیمایی سعودی انجام میشــد و  ۵۰درصد دیگر را شرکتهای
هواپیمایی ایران انجام میدادند .عربســتان امسال از عملیات پروازی حجاج
ایرانی کنارهگیری کرد.حجتاالسالم عبدالفتاح نواب ،نماینده ولی فقیه در
امور حج با توجه به چنین شرایطی تاکید کرد :اطالعرسانی الزم به کاروانها
صورت گیرد تا به اطالع مستقبالن برسد و زائران در زمان مناسب به فرودگاه
اعزام شوند.ایران امســال حدود  ۸۸هزار و  ۵۰۰نفر را به مناسک حج اعزام
کرده است.

یک گروه محلی متشکل از باستانشناس و تاریخدانان بریتانیایی اعالم کردند،
پروژه بازسازی معبد دو هزار ساله رومی -ســلتیک را به زودی آغاز خواهند
کرد.بقایای این معبد دو هزار ساله زیر یک منطقه مسکونی مدفون شده بود،
اما باستانشناسان بریتانیایی ،بقایای این معبد باستانی را از خطر نابودی ابدی
نجات دادند و تصمیم گرفتند آن را بازسازی کنند.آوریل سال گذشته ،باستان
شناســان بریتانیایی کاوش خود را در روســتای « »Newingtonواقع در
جنوب شرقی انگلستان آغاز کردند .نتیجه این تحقیقات همگی آنها را شگفت
زده کرد .این گروه باستانشناسی محل مورد نظر را زمانی انتخاب کردند که
گروهی از کارگران ساختمان از وجود شواهدی در رابطه با بقایای یک بنای
تاریخی در این روســتا خبر دادند.نتیجه کاوش این گروه باستانشناســی،
اکتشاف بقایای یک شهر رومی باستانی و مرکز تجاری بود که از آن میتوان
به عنوان یکی از مهمترین اکتشــافات این منطقه یاد کــرد .عالوه بر بقایای
ساختمانهای مسکونی ،تعداد بسیار زیادی از ظرفهای سفالین ،انبارهایی
برای نگهداری محصوالت کشاورزی و جواهرات نیز کشف شد.
دکتر «پائول ویلکینسون» سرپرست این گروه باستانشناسی طی مصاحبهای
اعالم کرد ،در جریان این پروژه تحقیقاتی یک جاده  ۷متری عریض باستانی
از لندن به «کنت» نیز کشف شده است.
با این حال جالبترین نتیجه این کاوش ،بقایای یک معبد  ۲۰۰۰ساله است که
زمانی به عنوان مکانی برای عبادت ساکنان محلی دوران رومی -سلتیک مورد
استفاده قرار میگرفت .به گفته باستانشناســان این معبد در زمان گذشته
« »Watlingنام داشته است.
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حوض دختر گبر ،اولین سنگ قبر ایران در اقلید
حوضچه دختر گبر از یادمانهای دوره ساسانی و مرتبط به استودانهای باالی تپه سنگی قالت است .بر اساس اسناد تاریخی ،این دخمه جزئی از
عبادتگاه زرتشتیان و متعلق به قلعهای در باالی تپه بوده است.
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با مسئوالن
استاندار اصفهان:

سالمت مردم را با هیچ چیز
معامله نمیکنیم
استاندار اصفهان با تاکید به ضرورت حفظ سالمت
مردم توســط صاحبان صنایــع در فرآیند تولید
محصوالت گفت :ســامت مردم استان را با هیچ
چیز معامله نمیکنیم .عباس رضایی افزود :برخی
صاحبان صنایع مشکالتی دارند که با قواعد زیست
محیطی صدق نمیکند و ایــن صنایع آالینده و
مضر برای محیط زیست و آب ،سالمت شهروندان
را به خطر میاندازد .وی با اشاره به اینکه در شرایط
فعلی ،هوای پاک و آب سالم یکی از مسائل اصلی
ما در استان است ،ادامه داد :در باره صنایع تولیدی
از یکسو بحث تولید و رونق آن و راهاندازی اشتغال
در استان دارای اهمیت بوده و از سوی دیگر حفظ
محیط زیست ،هوا و آب ســالم از اولویتهای ما
در اســتان اســت .رضایی با بیان اینکه اصفهان،
استان کم آبی اســت و نباید صنایع آببر داشته
باشد ،تصریح کرد :صنایع اصفهان باید در جهت
صنایع «هایتک» و «بایوتک» پیشرفته و روند
کارهای تولیدی تغییر کند زیــرا آب کافی برای
صنایع تولیدی آببر وجود ندارد .استاندار اصفهان
همچنین خاطرنشــان کرد ۹۰ :درصد مشکالت
صاحبان صنایع استان مربوط به تسهیالت بانکی
مورد نیاز ،مسائل ارزی ،ورود مواد اولیه ،کمبود آب
و آب آشامیدنی شهرکهای صنعتی است .رضایی
اظهار داشــت :البته بانکها مایل به حل و فصل
مشکالت مالی صنایع تولیدی هستند ولی به دلیل
داشتن برخی مشکالت مالی و ارزی ،دستشان در
این زمینه بسته است.

رییس پلیس سایبری کشور خبر داد:

افزایش ساختار و منابع انسانی
پلیس فتا در اصفهان
رییس پلیس سایبری کشور از تصویب و راه اندازی
 ۵۰مرکز دیگر پلیس فتا در شهرســتانها خبر
داد و هدف از این کار را ارتقــای اعتماد مردمی،
مقابله با جرائم اینترنتی و جلوگیری از آسیبهای
اجتماعــی و فرهنگی فضای مجــازی در جامعه
عنوان کرد .ســردار وحید مجیــد ،رییس پلیس
فتا ناجا خبر داد :در راستای تامین امنیت فضای
ســایبر و ارتقای منابع انســانی ،زیر ساختهای
استانها و توســعه پلیس فتا در پهنه سرزمینی
کشور با پیگیریهای به عمل آمده از سوی پلیس
فتا و تصویب فرماندهی ناجا ،ســاختار راه اندازی
 ۵۰مرکز دیگر پلیس فتا در شهرستانهای کشور
مصوب و اجرایی شد.
این مقام انتظامی با اشاره به ارتقای توسعه پلیس
فتا در کلیه شهرستانهای کشور به خصوص در
مناطق محروم و دور افتاده ،اظهار داشــت :کلیه
مراکز پلیس سایبری در کشور ضمن انجام رصد
و پایش فضای مجازی ،ارائــه خدمات و پیگیری
شــکوائیههای ارجاعی ،ایجاد فرصت آموزشی و
اطالع رسانی از آسیبها ،تهدیدات و فرصتهای
فضای مجازی را در راســتای پیشگیری از جرائم
حوزه ســایبردر دســتور کار خود دارند .سردار
وحید مجید ،ایجاد این مراکز را برآورده ساختن
خواســتههای مردم در فضای مجازی برشمرد و
هدف از این کار را ارتقای اعتماد مردمی و مقابله
با جرائم اینترنتی ،مالی و جلوگیری از آسیبهای
اجتماعی و فرهنگی فضای مجازی در جامعه عنوان
کرد و گفت :با توجه به نرخ وقوع جرائم ســایبری
در تهران بزرگ و اســتانهای اصفهان ،خراسان
رضوی ،فارس و آذربایجان شــرقی در خصوص
افزایش ساختار و منابع انسانی استانهای مذکور
نیز ،اقدامات الزم صورت گرفته است.

معاون فرهنگی بنیاد شهید وامور
ایثارگران استان اصفهان:

 ۱۳هزار دانشجوی شاهد در
استان مشغول تحصیل هستند
معــاون فرهنگــی اداره کل بنیاد شــهید و امور
ایثارگران اســتان اصفهان گفت :در حال حاضر
بیش از  ۱۳هزار دانشجوی ایثارگر در سطح استان
اصفهان به تحصیل مشغول هستند.
وی افزود :بنیاد شــهید در حــال حاضر موضوع
ایثار اجتماعی را پیگیری میکند ،بدین معنا که
خدماتی که مردم به همنوع خود دارند را ترویج،
ترغیب و توســعه میدهد؛ انتظار میرود تا همه
مردم نیز در این زمینه کار کنند و فرهنگ ایثار و
ایثارگری در جامعه رواج پیدا کند .علی حیدری
گفت :آموزش ویــژه برای خانوادههــای ایثارگر
و نشســتهای دانش آموزی کــه در آن موضوع
ایثارگری مطرح میشــود و همچنین جلســات
ایثارگری در بین دانشجویان شاهد از برنامههای
مهم این بنیاد است.
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بررسی تمام راههایی که ممکن است از شما کالهبرداری شود؛

پریسا سعادت
طی روزهای اخیر پیامکهایی به شهروندان ارسال
شــده مبنی بر هوشــیاری در برخورد با دریافت
پیامکهای تبلیغاتی با محتوای فروش بسته کاالی
حمایتی و یا دریافت کارت سوخت .به نظر میآید
رشــد سرســام آور کالهبرداریها به مدد توسعه
فضای مجازی ،پلیس را بر آن داشــته تا به هر نحو
شهروندان را از راههای احتمالی کالهبرداری آگاه
کند .بر اســاس اعالم نیروی انتظامی در اصفهان،
جرائم ســایبری و کالهبرداری در فضای مجازی
بیشترین رشــد را در میان جرائم داشته و کماکان
در حال افزایش اســت .بر این اساس برداشتهای
غیر مجاز از حســابها بــا رشــد  ۲۰۰درصد و
کالهبرداریهــای اینترنتی  ۸۰درصــد افزایش
داشته است .این ارقام نشان میدهد فضای مجازی
یکی از تهدیدات جدی در زمینه کالهبرداری است
که معموال به دلیل ناشناخته بودن آن برای عموم
مردم فرصت خوبی بــرای دزدی و کالهبرداری به
شمار می رود .در ادامه به بررسی برخی از احتماالت
کالهبرداری میپردازیم و پیامهــا و تبلیغاتی که
افراد در مواجهه با آن بایــد حتما احتمال تقلب را
در نظر بگیرند.
تخفیفهای غیر عادی
ارزانی کاال و یا تخفیفهای غیر متعارف یکی از دم
دســتیترین ترفندهای کالهبرداری است .چند
قیمتی بودن و نداشــتن نرخ مشخص به خصوص
طی یک ســال اخیر برای اغلب کاالها در کشور،
روی آوری مــردم به پیدا کــردن کاالهای ارزان
را افزایــش داده و فرصــت خوبی هــم دراختیار
کالهبرداران قرار داده است.
خدمات ارزان و خارج از عرف شرکتها
چند ماه پیش با شــکایت تعدادی از افراد ،گروهی
که در پوشش شرکت امداد خودرو و ارائه خدمات
به افــراد در صــورت خرابــی اتومبیــل چندین
میلیارد کالهبرداری کرده بودند ،دستگیر شدند.
کالهبرداران با سوء اســتفاده از نام امداد خودرو،
تالش میکنند تا در یک تماس تلفنی ،مشتریان را
ترغیب به پرداخت مبالغی کرده و برای آنها کارت
صادر کنند .این افراد ،مردم را به جریمه شــدن و
خواباندن ماشینشان در پارکینگ تهدید و از این
حربه برای دریافت پول استفاده میکنند .این گروه
در فضای مجازی هم با تبلیغات زیاد توانسته بودند

سرقتهای مدرن

کارتهای امداد تقلبی به فروش برسانند.
مراقب برنامههای جعلی باشید
یکی از موارد تقلــب و دزدی در فضــای مجازی
متعلق بــه برنامهها و درگاههــای جعلی پرداخت
اســت .عالوه بر مشــتریان بانکها که چند سالی
اســت از اصلیتریــن طعمههــای این مــدل از
کالهبرداری هســتند ،به تازگی افرادی که بدون
توجــه الزم برنامههای جعلــی پرداخت عوارض
بزرگراههای کشــور را هم نصب کــرده بودند ،با
این ترفند مورد دســتبرد قرار گرفتند .بر اســاس
اعالم پلیس فتــای اصفهــان ،برخــی از مالکان
خودرو به جهت بیم از اعمال جریمه عدم پرداخت
عوارض خودرو با جســتوجو در فضای مجازی و
شــبکههای اجتماعی بدون توجــه و اطمینان به
اعتبار ســایتها و برنامههای کاربــردی اقدام به
ثبت اطالعات کارت بانکــی در درگاههای تقلبی
ویا نصب برخــی از برنامههای کاربــردی جعلی
میکنند کــه همین امــر باعث از دســت رفتن
اطالعات کارتهــای بانکی مالکان خــودرو و در
نتیجه برداشــت غیرمجاز از حســاب بانکی آنان
میشود.

درخواستهای ناشــناس برای دریافت
کمکهای خیریه
فضای مجازی فرصت خوبی برای رساندن صدای
کمــک نیازمندان اســت؛ اما در کنــار این مزیت
کالهبرداران نیز دست به کار شده و در قالب کمک
به مناطق روســتایی و یا برنامههای حمایتی بارها
دست به دزدی از حساب شــهروندان و یا دریافت
کمکها زدهاند .بر اســاس اعالم پلیس فتا ،برخی
از این افراد متناسب با مناسبتهای ملی و مذهبی
در طول سال با طراحی سایت ،کانال و گروههایی
در شــبکههای اجتماعی درصدد تشویق وترغیب
کاربران به همــکاری در امور خیریــه و کمک به
خانوادههای کم بضاعــت در قالب طــرح ایتام و
محسنین ،ثبت نام در سایت سبد کاال ،هدفمندی
یارانهها و سهام عدالت ،کمک مالی به موسسههای
خیریه و افراد بی سرپرســت ،انجمــن حمایت از
بیماران خاص ،هستند.
وعدههای غیر ممکن
فروش ســواالت کنکور ،اخذ اقامت در کشورهای
اروپایی بدون پول و سرمایه ،برنده شدن در مسابقات
رادویی و تلویزیونی ،از جمله ترفندهای دیگر برای

مدیر درمان تامین اجتماعی استان با تاکید بر اینکه گاهی پزشکان عمومی از متخصصان بهتر کار می کنند ،مطرح کرد:

دنبال شهرت پزشک نباشید

مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه بسیاری از پزشکان
عمومی بهتر از متخصصان کار می کنند؛ اما مردم به دنبال نام هســتند،
گفت :باید مردم از اسامی پزشکان بیرون بیایند و به دنبال کیفیت حرکت
کنند .علی اعتصامپور در خصوص بحرانهای موجود در ســازمان تامین
اجتماعی و سیستم درمان کشور ادامه داد :در حال حاضر در بحرانهای
متفاوتی قر ار داریم و برای حل یک مشکل کوچک باید چندین میلیارد
خرج شــود؛ اما معتقدیم برخی از این هزینهها بیهوده است و نباید انجام
شود .وی ایجاد شوراهای درمانی را در استانها الزم دانست و اضافه کرد:

راهنمای بالینی باید عالوه بر تدوین که چندین بار تدوین شده است اجرا
شود؛ صددرصد موافقم سازمانهای بیمهگر که وظیفه نظارتی دارند به
دلیل چند وجهی بودن بحث درمان باید با وزارت بهداشت و سازمان نظام
پزشکی همکاری کنند .مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان با بیان
اینکه اصفهان  ۱۰۰تخت و  ۲۶درمانگاه خاص دندان پزشکی و کلینیک
مخصوص افراد بیمه شــده تامین اجتماعی دارد ،تصریح کرد :امیدواریم
قولها برای ایجاد یک بیمارستان جامع نیز اجرایی شود ،زیرا با توجه به
اینکه  ۶۵درصد مردم بیمه شده هستند ،ساخت این بیمارستان ضروری

کالهبرداری اســت .خرداد ماه امسال تالش های
گستردهای در مورد تبلیغات فروش سواالت کنکور
صورت گرفت؛ مالباختگانی که قرار بودن در عوض
پرداخت مبلغی سواالت کنکور را دریافت کنند؛ اما
هرگز این اتفاق صورت نگرفت.
نرم افزارهای غیر متعارف
کالهبرداران معموال به دنبــال فرصتی برای به دام
انداختن افرادی هستند که انتظارات غیر معمولی
دارند که به راحتی نمیتوانند به آن دست یابند .رواج
کالهبرداری با نرم افزارهای صیغه یاب ،نذری یاب و...
از جمله برنامههایی است که تاکنون قربانیان زیادی
داشته است .این نرم افزارهای جعلی درشبکههای
اجتماعی افراد را ترغیب بــه دانلود وخرید اینگونه
برنامهها میکنند .به منظور دانلــود نرم افزارهای
فوق مبالغی را مطالبه و یا اینکه کاربر را به صفحات
درگاههای جعلی بانک (فیشینگ) هدایت میکنند
که این موضــوع موجب کالهبرداری و برداشــت
غیرمجاز از حساب کاربران میشود .سازنده اینگونه
نرم افزارها به تمامی اطالعات وارد شده توسط کاربر
(نام و نام خانوادگی ،کدملی ،آدرس و شماره تماس)
دسترسی پیدا خواهند کرد.

است .وی در خصوص وضعیت بدهی سازمان تامین اجتماعی ادامه داد:
خوشبختانه ســازمان تامین اجتماعی بر خالف ســازمانهای دیگر که
کسریهای زیادی دارند ،کسری زیادی ندارد زیرا این سازمان طلبهای
زیادی دارد که بخش اعظم آن از دولت است که بزرگ ترین بدهکار سازمان
تامین اجتماعی است و  ۱۸۰هزار میلیارد طلب از سمت دولت وجود دارد
که خیلی راحت میتوان این طلب را تهاتر کرد ،به عنوان مثال خود دولت
میتواند از بودجه به دانشگاهها مبالغی پرداخت کند زیرا عمده بدهیهای
ما به دانشگاههاست .اعتصام پور با بیان اینکه در بحث تهاتر اقدامات خوبی
در اصفهان انجام شده است ،ادامه داد :یکی از اقدامات این بود که مراکزی
که باید بیمه تامین اجتماعی رد میکردند را با طلبهای خودشان تهاتر
کردیم که باعث تراز مالی بهتر در سازمان تامین اجتماعی شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل بیمه سالمت استان در گفت و گو با «زاینده رود» تاکید کرد:

تکنولوژی ارتباطات ،ابزاری قدرتمند جهت تقویت سیستمهای سالمت
معاون توســعه مدیریت و منابع اداره کل بیمه ســامت استان
اصفهان درخصــوص نقش ابزارهــای الکترونیک در شــرایط
اقتصادی کنونی اظهار داشــت :تکنولوژی ارتباطات و اطالعات
به عنوان ابزاری قدرتمند جهت تقویت سیســتمهای سالمت
عنوان میشــود .این تاثیر گذاری طیف وسیعی از فعالیتهای
سالمت را دربرمی گیرد و باید درنظر داشت که تقویت پایههای
نظری اهمیت اقتصادی سالمت الکترونیک نقش قابل توجهی
درتشویق سرمایه گذاری وتوجه بیشتر به این موضوع را به دنبال
خواهد داشت.
فرشاد منعمیان همچنین مهمترین زمینههای این تاثیر گذاری
که عمدتا کاهش هزینه ارائه خدمات سالمت و نیز افزایش کارایی
و اثربخشــی این خدمات را به دنبال دارد دانست و تصریح کرد:
موارد اساسی مربوط به این دو مهم مورد ارزیابی و کمی سازی
قرارگرفته است و ســرآغازی را برای انجام مطالعات اقتصادی
درســازمان های ســامت برای توجیه یا عدم توجیه اقتصادی
الکترونیکی کردن خدمات سالمت ایجاد کرده است.
وی ،هدف از اجرای تبادل الکترونیک و رسیدگی به اسناد بستری
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را ،گزارشگیری کامل در کل بیمارستانها دانست و خاطرنشان
کرد :این اطالعات میتواند در زمینههای پژوهشــی و آماری به
کار گرفته شود و در تصمیمات حوزه بهداشت و درمان موثر باشد.
معاون توســعه مدیریت و منابع اداره کل بیمه ســامت استان
اصفهان با بیان اینکه ماموریت این سازمان حفاظت از مردم در
قبال مخاطرات مالی هنگام بیماری از طریق توسعه بیمه سالمت
محور است ،تصریح کرد :چشمانداز ســازمان ،داشتن بهترین
بیمه سالمت در سطح منطقه و ارزشهای حاکم بر این سازمان
مســئولیتپذیری ،قانونمندی ،پاســخگویی ،داناییمحوری و
شایســتهمداری اســت.وی همچنین از موفقیت این طرح در
استان اصفهان خبرداد و اذعان داشت :اسناد بستری  56تا 60
درصد هزینههای درمان بیمهها را تشکیل میدهد که از طریق
این طرح کنترل شد.
منعمیان همچنین در خصوص طرح نسخه نویسی الکترونیک
پزشکان اظهار داشت :اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک یک
الزام قانونی است که از برنامههای ششم توســعه بوده و باید تا
پایان سال سوم برنامه ،پزشکان نسخهها را به صورت الکترونیک
تجویز کنند.
معاون توســعه مدیریت و منابع اداره کل بیمه ســامت استان
اصفهان ،از مزایای اجرای این طرح به جلوگیری از مصرف کاغذ،
سوء اســتفاده از نســخ کاغذی ،کنترل رفتار بیمه شدگان و به
دست آمدن آمار و اطالعات جهت برنامهریزی اشاره کرد و افزود:
بر این اساس نسخه نویسی الکترونیک یکی از راه حلهایی است
که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در برنامه پنجم و ششم
توسعه اجرای آن را توصیه کرده و در این میان در هر جای جهان
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که بحث بیمه ملی مطرح میشود ،بر نظم و انضباط در هزینهها
نیز تاکید میکنند و این موضوع نیز راهی جز الکترونیکی شدن
برخی خدمات ندارد.
منعمیان ادامه داد :اهمیت این موضوع موجب شــده تا دست
اندرکاران حوزه ســامت برای اجرای خوب این طرح گامهای
مهمی بردارند ،بر این اســاس نسخه نویســی الکترونیکی نیز
دراستان اصفهان مورد توجه قرار گرفته و تمامی دست اندرکاران
امر تالش میکنند تا این کاربه نحو مطلوبی مدیریت شده و در
نهایت نتیجه خوبی در راستای خدمات رسانی مطلوب رقم زده
شود .معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل بیمه سالمت استان
اصفهان در پایان اظهار داشت :رسانهها نقش بی بدیلی در آگاه
سازی نگهداری و مصرف صحیح داروها ایفا میکنند همچنین
میتوانند به عنوان ابــزاری نیرومند و اثر بخش ،با شــیوههای
گوناگون بر سالمت خانواده اثر گذاشته و با اطالع رسانی مناسب،
بر میزان اطالع اعضای خانواده بیفزایند.دست اندر کاران حوزه
سالمت نیز باید از قابلیتهای رسانههای نوین در امر گسترش
اطالعات سالمت بهره ببرند.

zayanderoud8108@gmail.com
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اخبار
تا پایان سال جاری؛

نسخه الکترونیکی در  ۱۰درصد
مطبها اجرایی میشود
رییس مرکــز مدیریت آمار و فنــاوری اطالعات
وزارت بهداشت گفت :اجرای نسخه الکترونیکی
درون شــبکه بهداشــت و درمان در حال انجام
است؛ اما برای اجرا در بخش خصوصی مشکالتی
وجود دارد بــا این حال امیدواریم تا پایان ســال
در  ۱۰درصد مطبهای کل کشور اجرایی شود.
حمیدرضا صفیخانی درباره اجرای برنامه نسخه
الکترونیکی اظهار کــرد :امکان انجــام این کار
برای بخش خصوصی کامال فراهم شــده و از بین
سامانههای بخش خصوصی که در مطبها قرار
میگیرند به  ۲۶ســامانه که میتوانند سند را به
صورت الکترونیک بــه درگاه پرونده الکترونیک
سالمت بفرســتند گواهی نامه دادیم .این امکان
وجود دارد که اگر فردی بــه مطب مراجعه کرد،
نسخه الکترونیک دریافت کرده و اطالعات او روی
پرونده الکترونیک ثبت شود ،اما برای توسعه آن
به دو مشکل در بخش خصوصی برخورد کردیم.
وی ادامــه داد :یکی از مشــکالت وجود امضای
الکترونیک اســت و در این زمینه باید همگام با
ســازمان نظام پزشــکی پیش برویم تا پزشکان
امضای الکترونیک خود را دریافت کنند .موضوع
دوم پرداخت سازمانهای بیمه گر است که بتوانند
بر اساس امضا و سند الکترونیک ،پرداخت انجام
دهند که در این زمینه با ســازمانهای بیمه گر
مذاکراتی انجام دادیم .

میزبانی اصفهان از  7695زائر
بیت ا ...الحرام
مدیــرکل فرودگاههای اســتان اصفهان گفت:
فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان میزبان
هفت هزار و  695زائر در قالب  52کاروان خواهد
بود .حســن امجدی ضمن اعــام آمادگی برای
اســتقبال از زائران و اســتقبال کنندگان بیان
کرد :پروازهای بازگشــت حجاج تا  16شهریور
ادامه خواهد داشت .امجدی خاطر نشان کرد :از
استقبال کنندگان تقاضا میشود قبل از مراجعه
به فرودگاه از طریق راههای ارتباطی شامل پورتال
حج سایت فرودگاه به آدرس isfahan.airpirt.
 ir/hajو کانال اطالع رسانی ســروش فرودگاه
بــه آدرس  sapp.ir/isfahanAviation1و
تلفن  199جهت تماس از شــهر اصفهان و تلفن
 35275200جهــت تماس از شهرســتانها از
ساعت ورود پرواز مورد نظر اطمینان حاصل کنند.

رییس کل دادگستری استان:

دادگاههای مفاسد اقتصادی
در اصفهان همچنان علنی
میماند
رییس کل دادگستری اســتان اصفهان گفت :تا
زمانی که مهلت رسیدگی ویژه به مفاسد اقتصادی
منقضی نشود ،مانند گذشته رســیدگی به این
موارد با سرعت و شــدت و به صورت علنی انجام
میگیرد .محمدرضا حبیبی در خصوص برگزاری
دادگاههای علنی رسیدگی به جرائم اقتصادی در
سطح استان اصفهان اظهار داشت :آنچه که رهبر
انقالب به صورت ویژه اجــازه دادهاند برای مدت
زمان دو ســال بوده است .رییس کل دادگستری
اســتان اصفهان ادامه داد :از آن تاریخ یک سال
گذشته و تا زمانی که منقضی نشود ،مانند گذشته
رسیدگی به مفاسد اقتصادی با سرعت و شدت و
به صورت علنی انجام میگیرد .نخستین دادگاه
علنی ویژه رســیدگی به جرائم اقتصادی استان
اصفهان آبان  97با موضوع رســیدگی به پرونده
احتکار لوازم یدکی خودرو در دادگستری اصفهان
برگزار شد ،پس از آن نیز تاکنون  5دادگاه دیگر
برای رسیدگی به جرائم اقتصادی به صورت علنی
برگزار شده است.

کاهش سرعت  ۱۰کیلومتر
خطر تصادف را تا  ۲۵درصد
کم میکند
معــاون فنــی و نظــارت اداره کل راهداری و
حمل و نقل جادهای اصفهان گفت :ســرعت
خودرو به میــزان  ۱۰کیلومتر در ســاعت از
خطر تصادف مرگبار تــا  ۲۵درصد جلوگیری
میکند .محمدعلــی صلواتی اظهار داشــت:
میانگین ســرعت در جادههای برون شــهری
استان اصفهان  ۱۰۸کیلومتر است که با کاهش
سرعت مقدار یادشده میزان تصادفات کاهش
پیدا میکند .وی آموزش و فرهنگ ســازی را
برای کاهش آمار تصادفات ضروری دانســت و
اظهارداشت :فرهنگ سازی و آموزش همگانی،
راهبردی موثر در کاهش تصادفات است و باید
رســانهها با تهیه گزارش ،خبر ،عکس ،مقاله
و فتو تیتر در این زمینه برنامــه ریزی الزم را
برای قانــون گــذاری هــای آینده داشــته
باشند.

سوژه روز
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ماموریت بزرگ؛ تیم ژنرال
رویایی میشود؟
بنابر آنچه که مسعود تابش ،مدیرعامل سپاهان
میگوید ،این باشگاه قصد دارد دو بازیکن از سه
بازیکن سابق اســتقالل را به جمع نفرات خود
اضافه کند.بنابر گفتههای تابش ،روزبه چشمی،
امید ابراهیمــی و امید نورافکن ســه بازیکنی
هستند که در فهرست خرید سپاهان قرار دارند
و این باشــگاه قصد دارد با دو بازیکن از این سه
نفر به توافق قطعی برســد.البته روز یکشــنبه
بحثهایی درباره بازگشت کاوه رضایی به ایران و
حضور در سپاهان نیز مطرح شد؛ اما تابش درباره
او صحبتی به میان نیاورده است .با این حال کاوه
را هم باید جزو گزینههای سپاهان مطرح کرد.
از بین این  4بازیکن ،شانس روزبه چشمی برای
بازگشت به استقالل کم نیست و همچنین امید
ابراهیمی نیز وضعیت نامشخصی دارد؛ اما امید
نورافکن و کاوه رضایی ،ممکن اســت سپاهانی
بشــوند .البته این دو نیز همچنــان نیم نگاهی
به استقالل ،باشگاه ســابق خود دارند و باید در
نهایت دید که این  4مهره درشــت بازار نقل و
انتقاالت چه تصمیمی درباره آینده خود خواهند
گرفت.امید ابراهیمی به جز سپاهان ،استقالل
و پدیده را هم در جمع خریداران خود میبیند
و امید نورافکن نیز با بازوبند کاپیتانی تیم ملی
امید ،مهرهای قابل توجــه برای تیمهای مدعی
در لیگ برتر ایران است .روزبه چشمی در حال
حاضر وضعیت مشــخصی ندارد و صحبتهایی
درباره مذاکرات او با تیمهای اروپایی شــنیده
میشود؛ اما از گوشه و کنار صحبتهایی درباره
بازگشت جدی او به استقالل مطرح شده است.
بازیکن دیگر کاوه رضایی اســت که هیچ خبر
موثقی در خصوص او وجود ندارد و این به دلیل
روحیه خاص کاوه اســت که از زمان حضور در
بلژیک ،کوچکترین صحبتی با رسانهها نداشته
است .اگر سپاهان بتواند با هر یک از این بازیکنان
به توافق برسد ،گام بزرگی را برای بهبود در نقاط
ضعف احتمالی خود برداشته و سیمایی جدیتر
برای کســب قهرمانی این فصــل لیگ خواهد
داشت .بنابر آن چه که تابش گفته ،هدف سپاهان
موفقیت در لیگ برتر و رقابتهای آسیایی است و
تقویت طالیی پوشان همچنان در اولویت باشگاه
قرار دارد.به این ترتیب ســپاهان که حضوری
پرخبر در فصل نقل و انتقاالت داشت و عالوه بر
حفظ ستارههای فصل گذشته ،مهرههای درشتی
را در فصل نقل و انتقاالت جــذب کرد ،کم کم
شرایطی را پیدا میکند که قلعه نویی به دنبال
آن بود؛ یک تیم پرستاره که در تمام پستها از
بازیکنان در حد تیم ملی استفاده میکند.قلعه
نویی قب ً
ال در سپاهان تیمی را با این مشخصات
ایجاد کرده و قهرمان لیگ برتر شده بود؛ اما به
هر حال او همچنان کار ســختی را برای تکرار
موفقیتهای گذشته با سپاهان دارد.

فوتبال جهان

توخل :شرط خروج نیمار،
اضافه شدن جانشین اوست
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مراکش به غیبت  40ســاله خود از بازیهای
آفریقایی بــا میزبانی
این رقابتها پایان
خواهــد داد.
مراکش از ســال
 1978زمانی که از
سوی اتحادیه آفریقا
تعلیق شــده بود ،در
این بازیها حضور نداشت.این کشور در سال
 2017با اتحادیه آفریقا تفاهمنامهای را نوشت
البته این اتفاق قبــل از اعالم میزبانی مراکش
برای بازیهای آفریقایــی بود.بیش از  7هزار
ورزشکار از  45کشور آفریقایی در این بازیها
حضور دارند که در  26رشــته ورزشــی باهم
رقابت میکنند .این مسابقات تا  31آگوست
ادامه دارد.
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تالش بوشهر برای میزبانی از گردشگران جام جهانی قطر؛

امیرعلی هاشمی

معــاون عمرانی اســتاندار بوشــهر روز یکشــنبه
گفت «:پروژه بوشهر توریسم  ۲۰۲۲با هدف جذب
گردشــگران جام جهانی قطر آغاز شــده و تاکنون
پیشرفت بسیار خوبی داشته است».
«ستوده» گفته که به دنبال افزایش زیرساختهای
گردشگری در حوزههای شهری ،روستایی ،عشایری
و دریایی در اســتان بوشــهر هســتیم تا بخشی از
گردشگران کشور قطر را در بوشهر اقامت دهیم.
درواقع و بنا به گفته این مقام مســئول بوشــهری،
گردشگران جام جهانی شاید ســری هم به بوشهر
بزنند!این مقام مسئول سال گذشته نیز اعالم کرده
بود که پروژههای گردشــگری استان بوشهر با جام
جهانی قطر پیوند خواهد خورد و دو ســال قبل از
برگزاری جام جهانی قطر در مورد پروژه توریســم
 2022بوشــهر در کشــورهای حوزه خلیج فارس
تبلیغات صورت می گیــرد .مرمت و احیای بناهای
تاریخی در این استان و درهمین راستا مورد توجه
قرار گرفته است .چند سال قبل وقتی این میزبانی به
قطریها داده شد ،هیئتی از ایران با حمد بن خلیفه
آلثانی امیر قطــر و «صالح الغانــم بنعلی» وزیر
ورزش قطر دیدار داشت .علی سعیدلو ،رییس وقت
سازمان تربیتبدنی یکی از آن اعضای هیئت ایرانی
بود .سعیدلو بعد از این دیدار گفت میزبانی بخشی
از بازیهای قطر به ایران داده میشود؛ جملهای که
بعدها رییس جمهور سابق هم از آن استفاده کرد و
کمتر کسی بود که چنین ادعایی را باور کند .سالها
گذشت و مشارکت در ساختوساز دوحه تاکنون از
طرف شرکتهای عمرانی ایرانی دیده نشده است.
وعده و وعیدهای مسئوالن بوشهری برای استفاده
از فرصت جــام جهانی قطر در راســتای طرحهای
گردشگری این استان و کشــور نیز خوب و جالب
توجه اســت؛ اما طرحهای آمادهســازی ســواحل
جنوبی کشور برای تسهیل شرایط ورود گردشگران
جام جهانی به ایران اگر از یک طــرح بلندپروازانه
به حالــت اجرایــی دربیاید و جدی گرفته شــود،
شــاید بتواند منجر به اتفاقات خوبی شود .هرچند
دورنما چندان مثبت نیست .از دید ورزشی ،ساخت
کمپهای تمرینی و امکان میزبانی از تیمهایی که
میخواهند شرایط تمرینی در قطر را مشابهسازی
کنند در جنوب کشور انجام نشده است .اردیبهشت

چراغی که به خانه رواست!

ماه امسال شــانزدهمین نمایشــگاه پروژه قطر با
شعار «آینده ساخت و ســاز در قطر» با حضور 350
شرکت داخلی و خارجی از  34کشور جهان در محل
نمایشگاههای بین المللی این کشور در دوحه برگزار
شــد .عالوه بر شرکتهای داخلی شــرکتهایی از
آلمان ،ایتالیا ،پاکســتان ،بلژیک ،تایــوان ،الجزایر،
روسیه ،کویت ،بریتانیا ،اتریش ،رومانی و شماری از
سایر کشورهای جهان آخرین دستاوردهای خود در
عرصه ساختمان را در معرض دید بازدیدکنندگان
قرار دادند .شرکتهای ترکیهای و چینی بیشترین
غرفهها را در این نمایشــگاه به خود اختصاص داده
بودند .گفته شد که  16شــرکت از ایران هم در این
نمایشگاه شرکت کردهاند .قطر این نمایشگاه را در
راستای اتمام طرحهای در دست اجرای این کشور و
برگزاری هر چه بهتر میزبانی مسابقات جام جهانی
فوتبال در سال  2022میالدی برگزار کرد.
قطریها ،میزبانی بازیهای جام جهانی را با پرداخت
رشــوههای میلیاردی به دســت آوردند و حتی در
مقطعی به دلیل تهدیدهای سیاسی و شائبه حمایت

سخنگوی باشگاه ذوبآهن:

تالش میکنیم بازیکنان سرباز برای
آغاز لیگ در اختیار تیم باشند
سخنگوی باشــگاه ذو بآهن در واکنش به احتمال غیبت
بازیکنان ســرباز این تیم در هفته نخست لیگ گفت :ممکن
اســت دو بازیکن در هفته نخست غایب باشــند؛ اما این
احتمال ضعیف بوده و تالش میکنیم مشــکل به وجود آمده

پاری سن ژرمن در دومین هفته لیگ دسته یک
فرانســه در اولین بازی
خــارج از خانه خود
درحالی که نیمار
را در ترکیب خود
نمیدیــد مقابل
رن با نتیجــه 1-2
شکست خورد .توخل
بعد از شکســت تیمش مقابل رن به خبرنگاران
گفت« :نیمار بدون اینکه جانشــینی برای او به
تیم اضافه شود  PSGرا ترک نخواهد کرد .این
غیرممکن است .این روشــن است که اگر نیمار
بماند ما بازیکنی خواهیم داشت که برای پیروزی
در بازیهایمان به ما کمک خواهد کرد».

پایان غیبت  40ساله مراکش
در بازیهای آفریقایی

پیشنهاد سردبیر:
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نناد اللوویچ ،رییس اتحادیه جهانی کشتی که با حضور در تالین ،رقابتهای کشتی جوانان فرنگی کار
جهان را از نزدیک تماشا کرد ،در دیدار با محمداسد مسجدی سرپرست دبیری فدراسیون کشتی نسبت
به عدم پرداخت بدهیهای فدراسیون کشتی اعتراض کرده و گفت :اگر بدهیها طبق توافق پرداخت
نشود ،اتحادیه جهانی به تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی بزرگساالن ایران اجازه حضور در مسابقات
جهانی  ۲۰۱۹قزاقستان را نخواهد داد.
گویا دیدارهای متوالی و عکسهای پرتعداد صالحی امیری در ژستهای مختلف با مقامات بین المللی
ورزش تنها در حد انتشار در ســایت کمیته و یا خبرگزاریها کاربرد داشته و این مدیر اتوکشیده ،در
مقابل این بحران عمیق ورزش ایران سیاست سکوت را ترجیح داده است.
پیش از این بهروز نعمتی ،سرپرســت وقت فدراسیون کشتی در سفر به ســوئیس و در دیداری که با
اللوویچ داشــت ،به رییس اتحادیه جهانی کشــتی قول داد بدهیها بهصورت قسطبندی و در چند
مرحله پرداخت شود .گفته میشود فدراســیون کشــتی ایران چیزی در حدود  ۴میلیارد تومان به
اتحادیه جهانی بدهی دارد که نعمتی متعهد شــده بود در هر مرحله  ۲۰هزار یورو به اتحادیه جهانی
پرداخت شود.
سرپرست فدراسیون کشتی تعهدی را در آخرین روزهایی مسئولیت موقتش پذیرفته که حاال برای
رییس جدید این فدراسیون بحران زده به دردسری بزرگ بدل شده و با خزانه خالی کشتی نمیتوان
کاری از پیش برد .فدراسیون کشتی با انبوهی از اعزامها مواجه است که توان تامین هزینههای حضور
در مهمترین تورنمنتها را هم در حال حاضر ندارد و به کمک قطعی وزارت ورزش و کمیته المپیک
نیازمند شده است .در صورتی که بودجهای برای این منظور مصوب نشود مهمترین شانسهای کسب
مدال ورزش ایران در المپیک سال آینده از بین خواهد رفت.

L

zayanderoud8108@gmail.com

استخدام  ۱۰نفر از اقوام آقای
ستاره؛ شرط امضای قرارداد!
صفا هادی ،هافبک  ۲۰ســاله ملی پوش عراقی
که در فصل قبل با الزورا در لیگ قهرمانان آســیا
حضور داشــت و خبرهایی از پیوستنش به لیگ
ایران و لیگ ستارگان قطر شنیده میشد ،به تیم
الشرطه پیوست.
با این تفاسیر ،پیشنهاد اغوا کننده الشرطه باعث
شــده تا وی قید حضور در الزورا و دیگر لیگها
را بزند و به نوعی بتواند  ۱۰نفــر از خانواده خود
را ســرکار ببرد .به تازگی صفحه توییتر یکی از
رسانههای عراقی بندهای قرارداد وی را منتشر
کرده که در نوع خود جالب و شنیدنی است:
مبلغ قرارداد  ۴۲۵میلیون دینار عراق معادل ۴میلیارد و  ۲۵۰میلیون تومان
پاسپورت (صفا هادی سرباز است) اســتخدام  ۱۰نفر از نزدیکان ایــن بازیکن درپلیس عراق
 حضور در ترکیب اصلی و ننشستن روی نیمکتذخیره

جزیره کیش وارد ایران شوند تا بتوانند از کشورمان
برای جام جهانی  2022کمک بگیرند و این اتفاق هم
افتاد؛ اما دیگر خبری رسمی در این خصوص منتشر
نشد .حاال مهدی تاج ،رییس فدراسیون فوتبال در
این باره اعالم کرده که همــکاری با قطریها برای
جام جهانی تقریبا منتفی است .تاج در این باره گفت:
«مسئله مشارکت ایران در جام جهانی  ۲۰۲۲قطر را
ضعیف میدانم .برگزاری بازی باید در کشور خاص و
همان کشوری که از قبل اعالم شده (قطر) باشد .برای
مسابقات تدارکاتی و پشتیبانی میتوانند به کیش یا
بوشهر که ما پیش بینی کردیم بیایند .بحث کویت
هم در این موضوع مطرح است».
قطریها ساخت وسازها را آغاز کرده و گفته میشود
اقدامات آنها در این زمینه «حیزت انگیز» اســت.
حتی  7شهر یک بار مصرف ساختهاند که تنها در جام
جهانی مورد استفاده قرار خواهد گرفت!
و سهم ایران؟ ....بهتر اســت به فکر استانداردسازی
بی شمار ورزشگاههای غیراستاندارد کشور خودمان
باشیم! بقیه موارد پیشکش!

به گونهای حل کنیم که هر دو بازیکن برای شــروع لیگ در
اختیار تیم باشند .لیگ برتر بعد از دوهفته ،مجددا به دلیل
برنامههای آمادهســازی تیم ملی تعطیل خواهد شد و تالش
میکنیم که اگر قرار شد بازیکنان سرباز به پادگان بازگردند
هم ،این اتفــاق در مدت زمان تعطیلی لیگ باشــد که تیم
ضربه نخورد.
سخنگوی باشگاه ذوبآهن درباره احتمال غیبت دو بازیکن
سرباز ذوبآهن در هفته نخست لیگ گفت :ممکن است این
دو نفر در هفته نخست غایب باشند؛ اما این احتمال ضعیف
است و تالش داریم مشکل به وجود آمده را رفع کنیم.

رضایت اکثر هواداران شارلروا از انتقال «نورافکن» به سپاهان

امید نورافکن ،هافبک ایرانی شارلروا بلژیک بنا به ادعای رسانهها
در آستانه انتقال قرضی به سپاهان قرار دارد در این راستا سایت
«فوت نیوز» بلژیک با توجه به این اخبار یک نظرســنجی برگزار
کرد.این سایت بلژیکی مطرح کرد که آیا انتقال قرضی نورافکن از
شارلروا کار خوبی است یا نه 89 .درصد کاربران این سایت بلژیکی
این کار باشــگاه شــارلروا را تایید کردند و تنها  11درصد از آنها
خواهان ماندن این هافبک در تیمشان شدند.
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عکس نوشت

سکوت عجیب آقای رییس!

E-MAI

غیرمستقیم از داعش ،تا پای از دست دادن میزبانی
پیش رفتند و به همین خاطر دست به دامان برخی
همســایههای خود از جمله ایران و امارات شدند تا
از خاک و بندر آنها استفاده کنند .چهارسال پیش
فدراســیون قطر با درخواست مجدد به رییس وقت
فدراسیون فوتبال ایران ،خواهان همکاری کشورمان
برای میزبانی قطریها در جامجهانی  2022شــد.
حدود یکســال پیش هم مقامات قطری در دیدار
با مهدی تــاج و برخی مدیران فدراســیون فوتبال
پیشنهاد اســتفاده از امکانات جزیره کیش را برای
میزبانی بهتر از جام جهانی ارائه کردند .در این باره
قرار شــد یک هیئت قطری برای مشاهده امکانات

را رفع کنیم.احمد جمشیدی اظهار داشت :از جمع بازیکنان
سرباز ما احسان پهلوان مشــکل خاصی برای همراهی تیم
ندارد و مشکل به وجود آمده به اســماعیلیفر و مهدیپور
مربوط میشود که باشگاه در حال رایزنی برای رفع آن است.
بازیکنان سرباز به دلیل همراهی تیم در لیگ قهرمانان آسیا
به مدت دو هفته در اختیار ما بودنــد که گویا این مدت جزو
دوران آموزشی آنها محسوب نشده و اعالم شده است که باید
مدت آموزشیشان تکمیل شود.
وی ادامه داد :باشگاه برای رفع این مشکل در حال رایزنی و
نامهنگاری بوده و تالش میکنیم تا مشــکل به وجود آمده را

هواداران کلوب بروژ ،رضایی را به ووسن ترجیح میدهند
ســایت فوتبال نیوز بلژیک در واکنش به حضور کاوه رضایی در
فهرست لیگ قهرمانان اروپا برای بازی برابر حریف اتریشی و خط
خوردن جلی ووسن ،مهاجم  30ساله بلژیکی نظرسنجی با مطرح
کردن این پرسش که «کدام بازیکن را برای کنار گذاشتن ترجیح
میدهید» برگزار کرد .بر اساس نتیجه این نظرسنجی  58درصد
کاربران موافق کنار گذاشته شدن جلی ووسن از فهرست کلوب
بروژ بودند و  48درصد نیز به کاوه رضایی رای دادند.

بهتر است به فکر استانداردسازی
بی شمار ورزشگاههای
غیراستاندارد کشور خودمان
باشیم! بقیه موارد پیشکش!

عکسی از خوشتیپترین بازیکنپرسپولیس دردهه ۷۰

بدون تردید رضا شاهرودی ،مدافع چپ پرسپولیس در دهه  ۷۰یکی از بازیکنان خوش تیپ
نسل خود محسوب میشد و حتی بین هواداران جوان آن زمان شهرت زیادی به رضا مالدینی
داشت؛ اما حاال که حدود بیست سال از آن دوران میگذرد میبینید که تیپ آن روزها چقدر
با زیبایی شناسی این ایام تفاوت دارد .مدل مو و تیپ کت و شلوار رضا شاهرودی!
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یکی غیر از «گرشاسبی»!
این روزهــا موضوع انتخــاب مدیرعامل جدید
دوباره تبدیل بــه اصلیترین ســوژه پیرامون
باشگاه پرســپولیس شده اســت .در حالی که
جمعه گذشــته «ایرج عرب» گفتــه بود که از
ســمت خودش اســتعفا نداده ،باز هــم گمانه
زنیهایی در خصوص خروج او از باشگاه و روی
کار آمدن نفر دیگری صورت گرفته است .حتی
به تازگی خبر جالبی در خصوص نامه نمایندگان
مجلس به وزیر ورزش برای بازگشت گرشاسبی،
مدیرعامل سابق قرمزها منتشر شد .نمایندههای
مجلس در این نامه از سلطانی فر خواسته بودند
گرشاســبی به کار خود برگردد .بــا این وجود
شــنیده میشــود که حتی غیر از گرشاسبی،
وزارت ورزش با یک نفر دیگــر هم برای حضور
در رأس باشگاه مذاکره کرده است .آن یک نفر
هم کسی نیســت جز درویش ،مدیرعامل سابق
باشگاه سایپا .این موضوع آنقدر جدی پیگیری
میشود که شنیده شــده وزارت ورزش چنین
انتخابی را بــه اطالع درویش رســانده و او هم
درگیر انتخاب معاونان خودش است!

بازیکن عراقی برای میهمانی
به منزلم آمده بود نه مذاکره!
معاون پیشین باشــگاه استقالل به خبر مذاکره
با یک بازیکن عراقی بــرای آبیها در حالی که
هیچ ســمتی در این باشــگاه نــدارد ،واکنش
نشان داد.
خطیر گفت :این خبر یک دروغ محض اســت و
این هم نتیجه کار دوســتانی است که در مورد
آنها در کنفرانس خبریام صحبت کردم .گفتم
خواهش میکنم این جریاناتی را که االن شکل
میدهید درست نیست .به خدا من از استقالل
رفتهام .من بودم جریان میســاختید و االن که
رفتهام هم جریان میســازید؟! در آن مدتی که
در استقالل بودم دســت این افراد را از باشگاه
قطع کرده بودم.خطیر ادامــه داد :االن چکاره
باشگاه هســتم که با بازیکن مذاکره کنم؟ این
بازیکن عراقی شــیعه اســت و ارتباط خوبی با
ایرانی ها دارد .یکی از اقوامش مریض شده بود و
مجبور بود به تهران بیاید .من با بازیکنان عراقی
به واسطه حضور طارق همام ارتباط خوبی دارم.
حتی با بشار رسن .این بازیکن عراقی به تهران
آمده بود و یک دوست مشترکی داشتیم و گفته
بود که میخواهد مرا ببیند.

«ویدال» در بارسا میماند
ســتاره تیم ملی شیلی و عضو باشــگاه بارسلونا
تصمیم گرفت در تابستان این تیم را ترک نکند.
نشریه «اســپورت» اســپانیا خبر داد که آرتورو
ویدال ،ستاره شیلیایی بارســلونا قصد ترک این
تیم و رفتن به اینتر را ندارد .ویدال در مدت کوتاه
حضورش در بارســلونا رضایت ارنستو والورده،
ســرمربی آبی-اناری ها را کســب کرده و قصد
ندارد نیوکمــپ را ترک کنــد .او در فصل آینده
نیز برای بارسلونا توپ می زند.اینتر از مشتریان
اصلی ویدال بود و کونته میخواســت این ستاره
تیم ملی شــیلی را جذب کند تا جانشین «راجا
ناینگوالن» در خط میانیاش باشد .بارسلونا در
ابتدا برای فروش ویدال با مبلغ  20میلیون یورو
استقبال کرد به همین خاطر مدیر باشگاه اینتر با
مدیر برنامه این هافبک تماس گرفت ولی ویدال
بالفاصله این پیشنهاد را رد کرد چون میخواهد
در نیوکمپ بماند.
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دو ساعت رو در رو با «امیر احمد زندآور»؛

نوروزی ،شهردار زیرکی است
سمیهمصور
رییس کمیسیون حملونقل و فناوری اطالعات شورای اسالمی شهر اصفهان و مدیر خانه مطبوعات استان است ،دو مسئولیت متفاوت که شاید ارتباط چندانی با یکدیگر
نداشته باشند .امیر احمد زندآور که سال هاست سرپرستی یک روزنامه سراسری را دارد ،از آن دسته مسئوالنی است که خط به خط و پله به پله تجربه کسب کرده و حاال
برای یک شهر و مردمش قانون مینویسد .حضور در روزنامه «زاینده رود» بهانهای بود برای دو ساعت گفت وگوی چهره به چهره تا از هر دری سخن بگوییم ،از حمل و نقل
کالن شهری مانند اصفهان و دفاع تمام قد از قدرت ا ...نوروزی تا برگزاری یازدهمین جشنواره مطبوعات استان اصفهان .در ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید.

بهتر است گفت و گو را با مســئولیت شما در شورای
شهر اصفهان آغاز کنیم ،رییس کمیسیون حمل و نقل
و فناوری اطالعات شورای اسالمی شهر ،کمیسیونی با
گستردگی فراوان؟
بله ،همان طور که می گویید کمیسیون حمل و نقل و فناوری
اطالعات در ارتباط با زیرمجموعههای زیادی هم چون شرکت
واحد اتوبوسرانی شــهر اصفهان و حومه ،سازمان تاکسیرانی،
پایانههای مســافربری ،حمل و نقل بار ،قطار شهری ،سازمان
خدمات موتوری ،معاونت حمل و نقل شــهرداری و همچنین
سازمان فناوری اطالعات شهرداری است که طبیعتا مسئولیت
سنگینی است و تالش و همت بیشتری را در ارتباط با تصویب

اصفهان قرار داده است و طی دوســال گذشته در راستای این
مهم تالشهای زیادی انجام شده و قطعا در دوسال باقیمانده
از فعالیت شورای پنجم شاهد تحوالت چشمگیری در قطار شهر
اصفهان خواهیم بود.
در خصوص بودجه قطار شــهری ،اعتبــارات خط یک ۴۰۰
میلیارد تومان خواهد بود که هزینههای آن شــامل مطالعات
مربوط به مترو ،تملیک ،خرید و نصب تجهیزات و خرید واگن
میشود .همچنین جمع اعتبارات خط دو  ۶۱۰میلیارد تومان
است؛ باید توجه داشــت که ایجاد هر کیلومتر خط مترو بین
 ۴۰۰تا  ۵۳۰میلیارد تومان هزینه خواهد داشت که  ۵۰میلیارد
تومان برای بهرهبرداری مترو اختصاص داده شده است.

است که در آن طرحهای مختلفی مانند کیف پول الکترونیکی
و پنل تبلیغاتی در تاکســیها اجرا میشــود که امیدواریم با
چنین اقداماتی بتوانیم یک سازمان منسجمتر و متحدتری در
تاکسیرانی داشته باشیم.
و سازمان پایانههای مسافربری؟
سازمان پایانههای مســافربری با توجه به گردشگر پذیر بودن
شهر اصفهان از اهمیت زیادی برای مسئوالن شهری برخوردار
است .از این رو بودجه این ســازمان در سال  98نسبت به سال
گذشته افزایش یافت .بودجه این ســازمان در سال  ۹۷حدود
 ۱۷میلیارد تومان بود که امسال این رقم به  ۲۱میلیارد تومان
افزایش پیــدا کرد؛ طی  ۱۰ماهه امســال  ۱۱میلیــون نفر از

اطالعات و ارتباطات هــم  ۹.۵میلیارد تومان بودجه تخصیص
داده شــده که در مجموع  ۴۸میلیــارد و  ۴۰۰میلیون تومان
بودجه ســازمان فاوا میشــود .امیدوارم از طریق این سازمان
بتوان بهترین خدمات را به شهروندان و سازمانهای شهرداری،
ارگانها و شــهرداریهای خارج از شــهر اصفهــان ارائه داد.
توسعهای وی آل ،ای اف ســی ،کد بندی کیو آر و شبکه فیبر
نوری با همکاری بخش خصوصی در سال جاری اتفاق خواهد
افتاد که در صورت انجام آن شاهد یک حرکت خوب در توسعه
فیبر نوری خواهیم بود؛ با توجه بــه اینکه در حال حاضر ۲۰۰
کیلومتر شبکه در سطح شهرداری اصفهان و مجموعههای آن
داریم به کمک بخش خصوصی میتوانیم طی دو ســال آینده

قوانین در این زمینه میطلبد.
بیشترین سهم بودجه سال  98شهرداری اصفهان به
حمل و نقل عمومی اختصاص داده شد ،از ضرورت چنین
تصمیمی بگویید؟
اصفهان شهری اســت که آالیندگیهای بســیاری را در خود
جای داده و به همین دلیل برای زیستپذیر بودن آن و زندگی
راحتتر شــهروندانش ،نیاز بود که موضوعات زیست محیطی
در اولویت قرار گیرد؛ از طرف دیگر حمل و نقل شــهری یکی
از مواردی است که میتواند سبب ایجاد آرامش در رفت و آمد
مردم شده و اصفهان را به عنوان شهری زیستپذیر معرفی کند.
با توجه به پتانسیل مطلوبی که از لحاظ آثار فرهنگی و تاریخی
در اصفهان وجود دارد ،بهبود زیرساختهای گردشگری اولویت
سوم بودجه بود تا به وسیله آن بتوان شاخصهای گردشگری
شهر را ارتقا بخشید .عالوه بر این موارد ،تکمیل پروژههای نیمه
تمام نیز در بودجه مورد توجه بوده زیرا اگر این پروژهها طوالنی
شود ،هزینههای بیشتری را بر شهر تحمیل میکند ،بنابراین
با توجه به روند افزایش قیمتها اگــر پروژههای نیمه تمام به
موقع به اتمام برسد ،هم به نفع شــهرداری و شهر است و هم
مردم از تکمیل شدن پروژهها سود میبرند .پهنههای شهری
در حاشیه شهر اصفهان درحال توسعه هستند و در آینده نیز
این توسعه یافتگی افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد ،بنابراین
حجم تردد خودروها در شهر رو به افزایش میرود به طوری که
روزانه یک میلیون و  ۱۱۸هزار تردد در ســطح شهر اصفهان
اتفاق میافتد،لــذا وقتی باالی یک میلیون خــودرو در طول
روز در سطح شهر اصفهان تردد میکنند ،باید زیرساختهای
آن نیز مهیا شود تا شاهد سفرهای ایمن و روان در سطح شهر
باشیم .در کنار بهبود زیرســاختها ،افزایش مطالعات جامع
حمل ونقل ترافیکی در سطح شهر اصفهان ،احداث پایانههای
درون شهری ،گسترش خطوط بیآرتی ،تکمیل خطوط مترو و
افزایش و هوشمندسازی خیابانها و تقاطعها از جمله اهدافی
است که ناگزیر هستیم در حوزه حملونقل با توجه به توسعه
روزافزون شــهر مدنظر قرار دهیم تا اصفهان به سمت توسعه
پیش برود.
در این میان هم بیشترین ســهم این بودجه به توسعه
قطار شهری اختصاص داده شده است؟
بله ،قطارشــهری از ضرورتهای شــهر اصفهان است هرچند
نســبت به دنیا در اســتفاده از این امکان بالقوه فاصله زیادی
داریم؛ اما تالش ما جبران مســیر عقب مانده اســت .شورای
پنجم اولویت خود را پیشبرد اهداف خط یک ودو قطارشهری

خدمات پایانههای مســافربری با  ۸۷۰هزار ســرویس رفت و
بودجه سازمان اتوبوسرانی در چه حوزههایی تخصیص
آمد اســتفاده کردهاند .در پایانه کاوه ،اتوماســیون بار در یک
یافته است؟
 ۱۵میلیــارد تومان در ســال  ۱۳۹۸برای بازســازی ناوگان
فضای بالاســتفاده و با مشــارکت بخش خصوصی راهاندازی
اتوبوسرانی فرسوده ،در نظر گرفته شده؛ هر چند برای نوسازی
شد تا از طریق آن درآمد پایداری برای ســازمان ایجاد شود؛
 ۲۳۰دســتگاه اتوبوس به اعتباری بیش از  ۴۰میلیارد تومان
همچنین یک دســتگاه دیزل برای تامین نیاز پایانه در هنگام
نیاز داریم؛ بر این اساس همکاری بخش خصوصی را نیز طلب
قطعی برق راهاندازی شده است .تملک و آزادسازی زمین پایانه
خواهیم کرد تا در کنار  ۱۰میلیارد تومانی که در منطقه شش
صمدیه برای ساخت پایانه برون شهری انجام شده که یکی از
برای این امر منظور شده در نهایت بتوانیم تا
پروژههای شاخص در غرب اصفهان محسوب
پایان سال  ۹۸تعداد  ۲۳۰دستگاه
میشود؛  ۳.۵میلیارد تومان از طرف
ســازمان پایانهها در ایــن زمینه
خارج
اتوبوس فرسودهای که از خط
کوتاه از البه الی گفت و گوی دو ساعته با رییس کمیسیون
هزینه شده و یک میلیارد دیگر نیز
هســتند را بازســازی کرده و وارد
حملونقل و فناوری اطالعات شورای اسالمی شهر اصفهان
باید برای تکمیل این پروژه هزینه
ناوگان حمل ونقل عمومی کنیم.
تغییر در هیئت رییسه شورا ،نشانی از حاکمیت دموکراسی در شوراست ،همان اصلی
شــود .ایجاد پمپ گاز و اتاق مادر
چرا هزینه نوسازی اتوبوسها را
که ما به عنوان نمایندگان لیست امید مدعی اجرای آن هستیم.
و کــودک ،خریــد ،نصــب و راه
صرف خرید اتوبوسهای جدید
هریک از اعضای شورا دارای هویت مستقل و هم چنین رای مستقل است.
اندازی معاینه فنی و به روز رسانی
در شهر نمیکنید؟
به
بتوانند
مــردم
نمایندگان
تا
کنند
خودداری
انگیز
تفرقه
مســائل
بیان
از
ها
ه
رســان
ســامانه در پایانــه صفــه انجام
در شرایط امروز خرید هر دستگاه
وظایفشان در راستای خدمت به شهروندان عمل کنند.
شــد .فاز اول پایانه اندیشــه نیز
اتوبوس یک میلیارد و  ۸۰۰میلیون
کسی که شــهر را با دســت خالی میچرخاند یک مدیر الیق اســت وگرنه در شرایط
با متراژ  ۱۴هــزار مترمربــع و با
تومان اعتبار نیاز دارد ،بازســازی و
اقتصادی خوب و با وجود اعتبارات کافی ،مدیریت شهر هنر نیست.
هزینــه یــک میلیــارد و ۴۰۰
نوسازی اتوبو سها اقتصاد یترین
هیچ شهرداری جامع الشرایط نیست ،ممکن است یک شهردار در یک زمینه توانمندتر
میلیــون تومانی به پایان رســیده
راه بــرای اســتفاده بهینــه از این
باشد ،شهردار دیگر در یک زمینه دیگر.
است.
وســایل حمل ونقل عمومی است.
راهی که زندآور طی  25ســال طی کرده ،نوروزی در دو سال طی کرده است .شهردار
اما بــا این وجود در تالشــیم که با
نگاهی بــه برنامههای در نظر
اصفهان ،مدیر زیرک و باهوشی است که توانســته در مدت دو سال خود را به یک شهردار
اســتفاده از فروش اوراق مشارکت
گرفته شده برای فعالیتهای
کند.
تبدیل
روز
به
بخشــی از منابع مالی مــورد نیاز
ســازمان فناوری ارتباطات و
فعالیتهای انجام شده در شهر باید به خوبی انعکاس یابد زیرا مدیریت شهری طی دو
شرکت واحد اتوبوســرانی را برای
اطالعات در ســال جاری نیز
سال گذشته در جهت خدمت رسانی بهتر به شــهروندان تالش بسیاری کرده و به نتایج
داشته باشیم.
خرید اتوبو سهــای جدید تامین
بسیار خوبی نیز رسیده است.
در ســال  ۹۷بودجه این ســازمان
کنیم کــه در این صــورت تا پایان
مسئوالن
به
نسبت
اعتماد
ندانستن
با
شود.
ی
م
ایجاد
جامعه
در
عمومی
اعتماد
دانستن،
با
 ۲۷میلیارد تومان بود که این رقم
ســال حدود  150تا  200دستگاه
پایین میآید.
در بودجه ســال  ۹۸به  ۴۸میلیارد
اتوبوس جدید وارد ناوگان میشود.
مردم همیشه همگام و همراه با مسئوالن هســتند ،در بحث فعالیتهای شهری کمتر
تومان افزایش یافت؛ این ســازمان
همچنیــن اعتبــار  ۸۰میلیــارد
مخالفی وجود دارد حتی مغرضترین افراد هم زمانی که ببینند در شهر کار در حال انجام
توانمندی ،اســتعداد و پتانســیل
تومانی نیز برای سیســتم پرداخت
کنند.
ی
نم
صحبتی
دیگر
است
مناســبی دارد و امــکان افزایش
الکترونیــک و مدیریــت مکانیزه
شــهرداری وظیفه کمک به هیئات مذهبی را ندارد هرچنــد در این زمینه هم تالش
درآمــد از طریق آن را نیــز داریم.
ناوگان اتوبوســرانی در سال  ۹۸از
میکند .کمک به هیئات مذهبی ،طرحی بود که در دورههای پیشین گذاشته شد .هیئات
در این ســازمان در بخش آی سی
طریق بخــش خصوصی تامین می
مذهبی نیاز به کمک شــهرداری ندارند ،مردم خودشان مراسم سوگواری امام حسین(ع)
تی ۱۳.۵ ،میلیارد تومان ،در بخش
شود؛ تعداد  ۲۰۰دستگاه اتوبوس و
مناسب
ها
ی
شهردار
اقتصادی
وضعیت
که
زمان
این
در
دهند.
ی
م
انجام
عالقه
و
شوق
با
را
ارتقــای داده  ۱۵.۵میلیارد تومان،
 ۴۰۰راننده نیز به بخش خصوصی
نیست ،بهتر است که هزینهها در پروژههای عمرانی صرف شود.
در بخش توسعه شبکه فیبر نوری
داده خواهد شد.
عاشق اسالم و اهل بیت(ع) بودن ربطی به کمک یا کمک نکردن به هیئات مذهبی ندارد
چهار میلیارد و  ۷۰۰میلیون تومان
بودجه در حوزه حمل و نقل بار
که اگر کسانی بخواهند هزینهها را مدیریت کنند ،مهر بی دینی به پیشانی آنها بچسبانیم.
و در موضــوع پشــتیبانی فناوری
با چه نگاهی تدوین شده است؟

با توجه به مذاکرات و مطالعاتی که شــده ،فیبر نوری تا ۴۰۰
کیلومتر نیز افزایش یابد.
بررسی ماده  50الیحه اصالحیه قانون مالیات بر ارزش
افزوده در مجلس با واکنش بســیاری از سوی اعضای
شوراها در کشور روبه رو شد به طوری که آنها تصویب
چنین الیحهای که منجر به کاهش اختیارات شــوراها
میشــود را به ضررها شهر دانســتند ،در این ارتباط
بفرمایید؟
مردم با شــورا در ارتباط هســتند و شورای اســامی محلی
اســت که به تناســب شــناختی کــه از محالت و مــردم و
مناطق مختلف شــهری دارد عوارض محلــی وضع میکند.
ما همیشه به دنبال مدیریت واحد شــهری بودهایم تا بتوانیم
توسعه و پیشــرفت شــهر را رقم بزنیم .تصویب قانونی برای
مدیریت شهری به این دلیل اســت که مردم دچار سردرگمی
نباشند و راحتتر نیازهایشــان را برطرف کنند .تصویب این
الیحه که اختیارات شوراها کم شود و شــوراها نتوانند قانون
وضع کنند ،پســندیده نیســت و نمایندگان و کسانی که به
دنبال این موضوع هســتند راه به جایــی نخواهند برد .ما باید
قوانین شــهری را به دلیل این که هشــتاد درصد از جمعیت
استان جمعیت شهری هستند توســعه بدهیم .باید اختیارات
شهرداریها را افزایش بدهیم تا بتوانند شهر را مدیریت کنند.
اگر اختیارات نباشد که شهردار نمیتواند در شهر کاری انجام
دهد .اگر اختیارات را از شهردار بگیریم قدرت مانور شهردار در
زمینههای مختلف کاهش مییابد یا اگر اختیارات را از شــورا
بگیریم نمیتوانند به مردم خدمات بدهند .هم باید شــوراها
تقویت شوند و هم شهرداری و الزم اســت به سمت مدیریت
واحد شهری حرکت کنیم .اگر این قانون تصویب شود به نفع
شهرها نخواهد بود.
تمام صحبتها پیرامون شهر و مسائل شهری شد ،در
پایان گفت و گو خوب است اشارهای هم داشته باشیم
به خانه مطبوعات اســتان و فعالیتهای انجام شده
توسط آن؟
خانه مطبوعات تشکلی است رسمی با مجوز از وزارت فرهنگ
و ارشاد اســامی که تالش میکند شرایط مساعدتری را برای
فعالیت خبرنگاران رسانههای مختلف در شهر فراهم کند .در
مدتی که من مسئولیت اداره خانه مطبوعات استان را بر عهده
گرفتهام ،فعالیتهای خوبی شــکل گرفته که تمام سعی ما بر
گسترش این فعالیتهاست تا رضایت اهل قلم در اصفهان را در
حد امکان فراهم کنیم.
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در طول سال در سازمان حمل ونقل بار به یک میلیارد و ۱۰۰
هزار نفر خدمات ارائه میشــود ،بنابراین با این وسعت خدمت
رسانی ،توزیع هوشمند ناوگان بار مورد توجه قرار گرفته است.
از طریق سیستم هوشــمند  WIMکه همان سیستم توزین
هوشمند در حال حرکت است ،وزن خودرو برای سنجش میزان
بار اضافه و نیز سرعت آن مورد ارزیابی قرار میگیرد ،که در سال
آینده از آن رونمایی خواهد شد .با هوشمندسازی حملونقل
بار میتوان از حمل مواد مخدر توســط کامیونها جلوگیری
کرد زیرا حجم بار آن در سیستم بهطور دقیق بررسی میشود.
راهاندازی مرکز معاینه فنی ســیار ویژه خودرو سواری از دیگر
اقدامات این سازمان اســت تا خودروهای سواری که در سطح
شهر حرکت کرده و دودزا هستند شناسایی شوند؛ کنترل رفت
و آمد خودروهای ســنگین در معابر شهری که بدون پرداخت
عوارض سبب فرسودگی آسفالت میشود ،راه اندازی خط دوم
معاینه فنی خودروی سبک وسنگین و اجرای فاز دوم پایش و
پیمایش ناوگان حمل ونقل بار که در جهت کاهش آالیندگی
ناوگان انجام میشود نیز از اقدامات دیگر سازمان حمل و نقل
بار است همچنین در سال آینده دو ورودی شهر توانایی آن را
دارند که میزان آالیندگی و بار اضافــه خودروهای حمل بار را
بسنجند.
برای ســازمان تاکســیرانی چه برنامههایی را در نظر
گرفتهاید؟
سهم بودجه ســازمان تاکســیرانی از بودجه اختصاص داده
شده به حمل و نقل عمومی 5/5میلیارد تومان خواهد بود که
بخشی از آن را شهرداری و بخش دیگر را خود سازمان تامین
میکند؛ این سازمان نزدیک به  ۲۵هزار تاکسی را تحت پوشش
قرار میدهد و از آنجایی که کنترل تمام این تاکسیها مشکل
است باید این ســازمان نقش نظارتی داشــته باشد .پیشنهاد
کردیم بودجهای برای گسترش مسائل فرهنگی در نظر گرفته
شــود ،زیرا تعداد زیادی از مردم در طول روز وقت خود را در
تاکسیها میگذرانند و اگر حســاب کنیم تنها در یک روز ۷۰
هزار دانش آموز با تاکســی به مدرســه رفت و آمد می کنند،
میتوان کالســی در تاکســیها تدارک دید که  ۷۰هزار نفر
در آن آموزش داده شــوند .میتوانیم از طریق این تاکسیها
و آژانسهایی کــه دانشآموزان و مــردم را جابه جا میکنند،
آموزشها و مشــاورههای فرهنگی را در جهت تقویت فرهنگ
عمومی مردم انجام دهیم؛ بودجهای حدود  ۵۰۰میلیون تا یک
میلیارد تومان برای این موضوع درنظر گرفتهایم؛ در این زمینه
بستههای آموزشی برای استفاده مردم به رانندگان تاکسیهای
شهری داده خواهد شد .طرح جامع آموزش گردشگری در سطح
شهر اصفهان ،یکی از برنامههای سازمان تاکسیرانی در این سال
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امام صادق علیه السالم:
آن كه خدا را شناخت  ،از او ترسيد و آن كه از
خدا ترسيد  ،ترس از خدا  ،او را بر به كار بستن
فرمانش و در پيش گرفتن ادبش بر انگيخت .

روزنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و ورزشی
صاحب امتیاز :شرکت توسعه رسانه برتر زایندهرود مدیرمسئول :محمدرضا شواخیزواره جانشین مدیرمسئول :بهمن زینالدین
نشانی :اصفهان ،خیابان ارتش ،جنب پل حسین آباد ،ساختمان  ،119واحد 3
رتبه 4 :ضریب کیفی روزنامه33 :

چاپخانه :آینده

تلفن 031-36284167-8 :فکس36284166 :

آدرس :ابتدای جاده حبیبآباد -روبهروی شهرک امام حسین (ع)

چهارشنبه  30مرداد  19 | 1398ذی الحجه  1440شماره  8 | 2774صفحه قیمت 1000 :تومان
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خالقیت با تِم مذهبی

کتانی  47ساله ۲ ،میلیارد تومان فروخته شد

در سال  ،1999وقتی «دن استیونسون» ساکن اوکلند کالیفرنیا از کمک
پلیس ناامید شد ،دست به کار خالقانه و عجیبی زد .محله اوکلند همیشه
پر از زباله و محل رفت و آمد قاچاقچیان و خالفکاران بود .دن بارها و بارها به
پلیس زنگ زد ولی کسی کاری نکرد و در اوج ناامیدی با این که آدم مذهبی
نیست ،یک مجسمه بودای نیممتری در کنار تقاطع محله گذاشت ،با این
امید که انرژی فضا کمی تغییر کند؛ اما اتفاقی که افتاد خارج از تصور او بود.
به مرور زمان ،نهتنها زباله کمتری در محل ریخته شد ،بلکه به گفته پلیس
آمار جرم و جنایت در محله را هم به طور چشمگیری کاهش داد.

بهتازگی یک جفت از نخستین و سالمترین کتانیهای ورزشی تولید شرکت
«نایکی» به قیمت بیسابقه  437هزار و  500دالر (به پول ما میشود نزدیک
دو میلیارد تومان) در حراج «ساتبی» فروختهشد و رکورد گرانترین کفش
ورزشــی را که تاکنون به حراج گذاشتهشده ،شکست .ســاتبی ،به حراج
جواهرات نادر و آثار هنری نفیس شهرت دارد و این اولین بار است که یکسری
کفش ورزشی به حراج میگذارد .این کتانیهای معروف به «کفش ماه» یا
«مون شــو» را «بیل بوورمن» مربی دوومیدانی و یکی از بنیان گذاران این
شرکت برای المپیک سال  1972مونیخ طراحی کردهبود.

یک ماجرای واقعی که شبیه فیلم است
یک خانواده اهل نیوجرسی ،در چادرشــان در پارک ملی بنف کانادا خوابیده
بودند که با حمله یک گرگ روبهرو شدند .مادر خانواده میگوید :همسرم سریع
خودش را جلوی ما قرار داد و با گرگ درگیر شد ،گرگ چادر و دست و بازوی او
را پاره کرد و من خودم را روی بچه هاانداخته بودم و با جیغ درخواست کمک
میکردم .تا این که از کمپ کناری ،مردی به کمک همسرم آمد و گرگ را فراری
داد ،ما هم سریع خودمان را به ماشین آن مرد رساندیم .اکنون این خانواده در
بیمارستان بوده و قدردان مردی که آنها را نجات داد ،هستند.

عکس روز
دوخط کتاب

گذشته را توی جیب
نمیشود گذاشت
مــن گذشــتهام را کجا
نگــه دارم؟ گذشــته را
تــوی جیــب نمیشــود
گذاشــت .بــرای مرتب
چیدنــش خانــهای بایــد
داشــت .من مالک چیزی
جز تنــم نیســتم .مردی

یکه و تنها با هیچ چیزی
جــز تنــش نمیتوانــد
یادبودها را وا ایســتاند.
یادبودهــا از میانــش
میگذرند .نباید شکوه
کنم .من فقط خواهان
آن بودهام که آزاد باشم.
«کتاب تهوع »
ژان پل سارتر

نمایش بازسازی
واقعه بزرگ
غدیرخم در نوشهر
همزمان بــا عید غدیر
خم نمایش بازســازی
واقعه بزرگ غدیرخم در
نوشهر برگزار شد.

اصفهان ،سرآمد کارآفرینی ایران
حدیث زاهدی
امروزه نیروی انســانی به عنوان یک منبع نامحــدود و محور هر نوع
توسعه مطرح شده است .در این بین کارآفرینان به طورخاص دارای
نقشی موثرتر در فرآیند توسعه اقتصادی هستند .تحقیقات نشان داده
که بین رشــد اقتصادی و تعداد کارآفرینان در یک کشور همبستگی
مثبت وجود دارد .زیرا کشوری که دارای تعداد زیادی کارآفرین باشد
از محرکهای تجاری و اقتصادی قویتری برخوردار است.
برهمین اساس و با هدف فراهم آوردن حضور کارآفرینان و نخبگان
در عرصههای مدیریت اقتصاد شهری و توسعه کار آفرینی و حمایت
از کارآفرینان ،پیشگیری از اتالف استعدادها و توانمندیهای پایدار
اجتماعــی و بهبود کیفیت شــهروندی در اصفهان با بــه کارگیری
مشــارکتهای مردمی نهادها و ســازمانهای مرتبط و در راستای
تحقق اصل یکصد و سی و هشــتم قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران و در اجرای مفــاد بندهای دوم و چهارم
و پنجم ماده هفتاد و یکم قانون تشــکیالت و
وظایف و انتخابات شــوراهای اسالمی کشور
و انتخاب شــهرداران و الحاقات قانونی بعدی
آن و همچنین به استناد تصویب نامه شماره
/50876ت  33913هیئت وزیران در خصوص
ایجاد دفاتــر کار آفرینــی در وزارتخانهها و
ســازمانهای دولتی و همچنین با استناد به
مــواد 48-47-46-45-40-39-37-21
قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی کشور ،شــهرداری اصفهان بر آن
شد تا انگیزه و فرصت نوینی را به جوانان شهر
اصفهان ارائه دهد تا کارآفرینی ،خود اشتغالی
و ایجاد کسب و کارهای کوچک و متوسط را
به عنوان گزینه شــغلی خود مورد توجه قرار
دهند و پیش از ورود به عرصه کسب و کار و راه
اندازی بنگاه اقتصادی با مفاهیم و چالشهای
موجود در محیط کســب و کار و جامعه آشنا
شوند.
برگزاری دورهای جامع و فراگیر آموزشی که
با همت و تالش سازمان فرهنگی اجتماعی و
ورزشی شــهرداری اصفهان و همچنین خانه
جوان با ظرفیت  10میلیون نفر ساعت باعث
شد ،روح تازهای در اکوسیســتم کارآفرینی
اصفهان و قلب اقتصاد و اشتغال دمیده شود که
سعی شده در این دورهها نقصها و کاستیهای
دورههای مشابه برطرف شود.

این طرح با هدف تامین نیروی انســانی توانمند بــرای فعالیتهای
اقتصادی و کارآفرینانه در شهر اصفهان همچنین معرفی نام اصفهان به
عنوان یک محیط مناسب برای سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی
در ایران و جهان است.
در همین راستا کارگاهی با نام «شــهرخالق با شهروندان خالق» با
موضوعات چیستی و چرایی مهندســی خالقیت ،روشها ،ابزارها و
فرصتهای مهندسی خالقیت ،مهندسی خالقیت و نگاهی متفاوت به
شهر و شهروند با حضور اساتید برجسته از جمله محمد علی الهیاری
مدرس خالقیت و ایده پــردازی ،روزبه پرچمی عضــو هیئت علمی
دانشگاه هنر و مدرس تبریز ،ندا روشندل مدرس و مشاور کارآفرینی
و خالقیت ،محمد حســن مجتبایی مدرس دانشــگاه مالک اشتر و
متخصص حوزه خالقیت ،نوآوری و همچنین استاد کوروش خسروی
در کتابخانه مرکزی اصفهان به صورت رایگان برای تمام اقشار جامعه
برگزار شد.

دیدگاه
اصل منبر وعاظ
باید براساس قرآن باشد
مدیران شــبکه قرآن و معارف ســیما باحضور در ســتاد اقامه نماز کشــور با
حجتاالسالم محسن قرائتی ،رییس این ستاد و استاد و مفسر قرآن کریم دیدار
و گفتوگو کردند .در این دیدار حجتاالســام قرائتی با اشــاره به مهجوریت
قرآن کریم گفت :ما باید ایــن مهجوریت را باور کنیم ،قــرآن در جامعه نیامده
و دکور اســت ،قرآن به عنوان مکتب مطرح نیســت که مثال عروس و داماد آغاز
زندگیشان بر اساس قرآن باشد و اســتفادههای دکوری از آن میکنیم مثال در
کیف عروس ،باالسر مسافر و . ...اول از همه باید اســتغفار کرد و بعد با توسل به
خدا و جدی گرفتن این کتاب آســمانی آن را از مهجوریت در آورد .رییس ستاد
اقامه نماز کشــور ماندگاری ،عدم مقایســه با دیگر شبکههای ســیما ،استفاده
از اجزای قرآنی ،تهیه و تولید برنامههای کوتاه با بیان روان و آســان و تفســیر
آیاتی که عموم مردم با آنهــا انس دارند را رمز موفقیت این شــبکه در ادامه راه
برشــمرد .وی همچنین با توجه به نزدیک بودن ایام محرم و صفر ،توصیههایی
هم به وعــاظ و منبریهای مجالــس مختلف عزاداری داشــت و عنوان کرد :بر
ــم» اصل منبر وعاظ باید قرآن باشــد
اســاس آیه «لِت َُب ّ ِی َن ل ِل َّن ِ
ــاس َما ن ُ ّ ِز َل إِل َ ْی ِه ْ
و از قرآن بگوینــد و در کنار آن به شــعر ،روضه ،خاطره ،تحلیل سیاســی و ...
بپردازند.

خبر
آمادگی  ۴هزار موسسه قرآنی
برای حضور در فعالیتهای جهادی
چندی پیش جمعی از فعاالن گروههای جهادی با حضور در حسینیه امام خمینی
(ره) با رهبر معظم انقالب دیدار و گفتوگو کردند .پس از این سخنان رهبر معظم
انقالب گروهها و نهادهای مختلف مردمی ،برنامهریزی خود برای یاری رساندن به
محرومان را از سر گرفتند و بسیاری از نهادهای مردمی در این زمینه اعالم آمادگی
کردند که یکی از این گروهها اتحادیه موسسات و تشکلهای قرآن و عترت مردمی
کشور است.
رحیم قربانی ،مدیرعامل این اتحادیه از تالش برای تشکیل و ساماندهی گروههای
جهادی خبر داد و گفت :پس از بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار با جهادگران،
اتحادیه موسســات و تشــکلهای قرآن و عترت کشــور در اولین نشست خود
تصمیم گرفت تا این در زمینه برنامهریزی مشــخص و دراز مدتی داشــته باشند.
وی ادامه داد :در مجمــع اتحادیه که با حضور مدیران موسســات و اتحادیههای
استانی سراســر کشــور در اردبیل برگزار شــد ،مدیران  ۴هزار موسسه مردمی
در این زمینــه اعالم آمادگی کردند و مقرر شــد اتحادیههای اســتانی و اتحادیه
کشوری وارد عمل شوند و برنامهریزی را آغاز کنند .قربانی درخصوص کلیات این
برنامه گفت :فعال مقرر شده تا هر موسســه تا حد توان یک گروه جهادی تشکیل
دهد.

یادداشت
چرا باید داستان و رمان بخوانیم؟
مهدی خدایی
از چند جهت میتوان به این ســوال که چرا باید داستان و رمان
بخوانیم ،پاســخ داد .زاویه نگاه این نوشــته تاثیر داستانها در
بهبود زندگی و بهتر شــدن شــرایط زندگی فردی و اجتماعی
است .بیشــک بخش زیادی از زندگی ما را داستانهای واقعی و
غیر واقعیمان از امور مختلف پیش میبرند .در یک نگاه دقیقتر
داستانها در همه جای زندگی انسانها از روابط فرزندان با والدین
گرفته تا محاکم قضایی و  ...جریان دارند .قرآن کریم ،معتبرترین
منبع اسالمی برای سرگذشــت پیامبران پیشین است .خداوند
متعال در کتب مقدس بســیاری ،مفاهیم اخالقی و اعتقادی را
در قالب قصهها بیان کرده است .داســتانها دیر زمانی است از
نمایشنامهها و سرگذشت نامههای آبا و اجداد گرفته تا رمانها
و فیلمهای امروزی در بین انسانها رواج دارند و میتوانند نگاه و
تفکر ما را به مفاهیم اساسی زندگی همچون دین و مرگ و عشق
و  ...بســازند و فهم پیچیدگیهای آنها را برای ما آســان کنند.
آنتونی ترولوپ ،نویســنده قرن نوزدهم در باب هدفش از رمان
در جایی مینویسد :همیشه خودم را تبلیغ کنندهای باالی منبر
در نظر میگیرم که میتواند موعظههای مفید و رضایتبخشی
به شنودگان ارائه دهد .فرانســوا موریاک فرانسوی هم میگوید:
روی سخن نویسنده باید با کسانی باشد که هنوز تحت تاثیر قرار
میگیرند و تغییرپذیرند .نویسنده مایل است رد پایی از خود برجا
بگذارد و بهترین چیزها را در ذهن کسانی حک کند که پس از او
به زندگی ادامه خواهند داد .او میخواهد خوانندگانش خودش
را تکرار کنند؛ میخواهد وقتی در قبر است خوانندگان تصویر و
انگاره او را احیا کنند .البته در تکمیل این دو سخن نکته آنتوان
چخوف را میتوان یاد آور شد که نویســنده در پی پاسخ به یک
مسئله نیســت بلکه نکته خود را با موقعیت درست طرح مسئله
به خوانندگان میرســاند .رابطه ما با روایت یک نوع تفکر است
که خالف انواع انتزاعیتر تفکر با شــور و شوق همراه میشود .به
عبارتی در روایت تفکر ما به احساساتی که در میان سفر رواییمان
برانگیخته شده ،گره محکمی میخورد .نمیخواهم بگویم حتما
در روایت کشمکشها و بحثهای مختلف با موفقیت حل و فصل
میشوند؛ اصال چنین نیست .اما از آنجا که همه ما در زندگیمان
کشــمکشهای بزرگتری داریــم که کشــمکشهای روایی
نمونههای خاصی از آنها هستند روایتها بر ما تاثیر میگذارند،
برایمان جاذبه دارند و توجه ما را به چگونگی شکلگیری و بسط
کشمکشهایشان جلب میکنند.
ما به داستان از دو نظر عالقه داریم:
-1گذراندن اوقات فراغت و سرگرمی و لذت بردن از خیالپردازی.
بدون تردید رمان و داســتان اولین وظیفه خود را سرگرم کردن
مخاطبین و گــذران اوقات آنها در یک فضای احساســی خوب
میدانند.
 -2کنجــکاوی و درک کردن واقعیت و به بیانــی دیگر دریافت
اطالعات .به این معنا که از این طریق بشــر بتواند خود را بیشتر
بسازد و بهتر متعالی شود و از زندگی بیشتر بهره ببرد.
در داستان ،ما به واقعیتهایی برمیخوریم که در زندگی روزانه
با آنها روبه رو هســتیم ،با خواندن و آگاه شــدن از سرنوشــت
شخصیتهای داســتان در زندگی آگاهتر و معقولتر میشویم
و اگر بخواهیم دســت به کاری بزنیــم عاقالنهتر عمل میکنیم.
با داستان به سیر و ســیاحت دنیا میرویم و با مردم کشورهای
مختلف آشنا میشــویم و آداب و رسوم و خلقیات و خصوصیات
روحی و فرهنگی آنها را میشناسیم .داســتانها ما را به دنیایی
میبرند که شــاید هیچگاه ســیر عادی زندگیمان ما را به آنجا
نرســاند .تجربه بودن در آن موقعیتها را برای ما مهیا میکند و
درک ما را از افرادی که در واقعیت در آن موقعیتها به سر میبرند
باالتر میبرد.
در همین راستا فیلسوفان اخالق معتقدند انسانهایی اخالقیتر
هستند که بتوانند خود را در جایگاه شخصیتهای مختلف قرار
داده و توانایی درک آنها را داشته باشند.
ناگفته نماند ،عدهای که تعدادشان در گذشته خیلی بیشتر هم بود
معتقدند که ،داستان ،خوانندگان را از راه راست منحرف میکند
و فساد و بی اخالقی را ترویج میدهد .به همین خاطر عدهای را
از داســتان خوانی منع کردهاند .حتی شایعاتی هم در این باب تا
همین نیم قرن پیش در بین مردم رواج داشــت مثل این که هر
کس کتاب قصه امیر ارسالن را تا آخر بخواند آواره میشود .توجه
به داستان و قصههای متقدم نیز بعد از انقالب مشروطه به تدریج
رواج بیشتری یافت.داســتان و رمان یک مدیوم رسانهای خاص
بوده و تاثیرگذاری مخصوص به خود را دارد .کاری که این رسانه با
ذهن و ساحت احساسات و درک انسان میکند نمیشود از منبر
و خطابه و حتی از فیلم و نمایش انتظار داشت .همچنین میتوان
گفت هر چند روایت داستانی بر خالف روایت غیر داستانی مثل
تاریخ ،ریشه در ذهن نویسنده دارد و دنیای آن در ذهن نویسنده
ساخته میشــود ،ولی با توجه به نکاتی که گفته شد چه بسا در
مواردی ارزش روانشــناختی ویژهای دارد که در جاهای دیگر
یافت نمیشود.نویسنده کتاب «چرا ادبیات؟» دالیل زیادی برای
خواندن و دوستی با ادبیات میآورد.
وی اعتقاد دارد ادبیات به کل زندگی انسان غنا میبخشد ،ادبیات
محمل انتقال بزرگترین تجربههای جمعی انســان در درازای
زمان است ،ادبیات آشکار کننده پنهانترین واقعیتهای انسانی
اســت و فقدان آن برابر محدودیت کالم و فکــر و ذهن انتقادی
انسانهاست.

