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    جمعیت سالمند  استان
  با رشد 7/1 درصدی

 در رتبه ششم کشور قراردارد         

  مدیر کل ثبت احوال اصفهان
 در یکصدمین سال پایه گذاری ثبت احوال مطرح کرد :

 پیش بینی »زاینده رود« از وضعیت بازار مرغ محقق شد؛ »مرغ« روی دالر را سفید کرد!

شهر باید به من و قیمتم عادت بکند!

گالری اکنون
مِن مستقل

1 الی 6 دی ماه

اتاق تاریک  
کارگردان:روح ا... حجازی
پردیس سینمایی چهارباغ

سیتی سنتر اصفهان

میالد مسیح ؛
امروز میالد حضرت عیسی مسیح)ع( 

است،این روز رو به همه 
هموطن های مسیحی مون 

تبریک میگیم.

7

3

 موضوع ذبح االغ 
در فالورجان
 صحت داشت

مدیرکل دامپزشکی اصفهان:

5

 سپاهان و ذوب آهن در اندیشه تقویت؛ 

فوتبال نصف جهان  مهیای 
نیم فصل دوم می شود

شکسته شدن رکورد حمل 
 ریلی شمش صادراتی 

در ذوب آهن

موفقیت اقتصادی مادر صنعت فوالد ایران؛
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ایران از پس فلسطین برنیامد:

تساوی در دقیقه 90
بازی دوستانه تیم ملی  برابر فلسطین با نتیجه 1 بر 1 دیشب به پایان رسید. گلزن ایران 
در این بازی مهدی طارمی در دقیقه 50  بود. در حالی که انتظار می رفت ملی پوشــان 
ایران عملکرد بسیار بهتری از فلسطین داشته باشــند و با تفاضل گل زیادی این تیم را شکست 
دهند، اما نمایش هر دو تیم در طول 90 دقیقه پایاپای بود و هیچ یک از آنها برتری مطلق نسبت 
 به یکدیگر نداشتند و فلسطینی ها نیز همانند شــاگردان کی روش با بدشانسی موقعیت هایی را

 از دست دادند.
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 اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

اجرای علی قمصری و گروه 
همنوازان حصار

10 دی ماه
هنرسرای خورشید
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سی ان ان خبر داد:
 امضای پنتاگون

 پای دستور خروج از سوریه
شــبکه خبری ســی ان ان گزارش داد، دستور 
رییس جمهــوری آمریکا برای خــروج نیروهای 
آمریکایی از سوریه در پنتاگون امضا شده است.

یک مقام دیگر نیز به سی ان ان گفته است، جمیز 
ماتیس، وزیر دفاع در حال کناره گیری آمریکا این 
دستور را امضا کرده است.این در حالی است که 
دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا در توییتر 
خود نوشــت: مفتخرم اعالم کنم کــه پاتریک 
شــاناهان، معاون توانمنــد وزارت دفاع، عنوان 
سرپرســت وزارت دفــاع را از اول ژانویه ۲۰۱۹ 

برعهده خواهد گرفت.

بحث درباره ممنوعیت انتقال 
اجباری فناوری در چین کلید 

خورد
پایگاه خبری »آســیا نیکی« نوشت، قوه مقننه 
چین در پاسخ به انتقاد آمریکا، بحث درباره پیش 
نویس قانون ممنوعیت انتقــال اجباری فناوری 
خارجی به شــرکت های داخلی با اســتفاده از 
اقدامات اداری را شــروع کرد. طبق پیش نویس 
قانون ســرمایه گذاری خارجی چین، همه گروه 
ها باید از طریق گفت وگو درباره شرایط همکاری 
در زمینه فناوری خارجی تصمیم بگیرند و نهادها 
و مقامــات دولتی نمی تواننــد از راه های اداری 
برای انتقال اجباری فناوری اســتفاده کنند. این 
ممنوعیت به منزله تالشــی آشــکار برای رفع 
نگرانی های واشــنگتن در بحبوحه مذاکرات دو 
کشور برای رفع اختالفات تجاری تا مهلت تعیین 

شده در اول مارس است. 

طالبان خواستار لغو قرارداد 
امنیتی افغانستان با آمریکا شد

پایگاه خبری»پاک تریبیون« پاکســتان اعالم 
کرد گروه طالبان افغانســتان با اعالم شــرایط 
جدید برای مذاکره با دولت مرکزی، خواستار لغو 
قرارداد امنیتی دولت با آمریکا شد.یک تحلیلگر 
طالبان اعالم کرد از آنجایــی که طالبان به طرح 
صلح آمریکا در افغانستان مشکوک است، به دولت 
افغانستان پیشنهاد داد، برای ادامه مذاکرات صلح، 
قرارداد امنیتی دوجانبه ای که بــا آمریکا امضا 
کرده را لغو کند. ایــن تحلیلگر گفت: دولت باید 
به عنوان پیش شرط مذاکرات صلح، قراردادی را 
که به دولت آمریکا اجازه می دهد حدود ۱۰ هزار 
نظامی آمریکایی را در افغانســتان نگه دارد،لغو 

کند.

زندگی پنهانی »مکرون« پس از 
شروع اعتراضات در فرانسه

روزنامه فرانســوی »لو موند« از زندگی پنهانی 
رییس جمهور فرانســه پس از آغاز نــا آرامی ها 
در این کشور خبر داد.به نوشته لو موند،  مکرون 
که هر روز آماج انتقادهــا، توهین ها، هجمه ها و 
تهدید های منتقدان خود قرار گرفته بود زندگی 
خود را به طور کامل وارد یک مرحله پنهانی کرد 
چرا که خــروج او از اقامتگاه ریاســت جمهوری 
و حضور در انظار عمومی غالبا با دردســر همراه 

می شد.
 پیــاده روی که یکــی از تفریح های به شــدت 
مورد عالقه مکرون بود درســت مثل دیدار ها و 
مالقات هایش به امری نادر و غالبا پنهانی تبدیل 
شــد.از هفدهم نوامبر که بحــران اعتراضات در 
فرانســه شــکل گرفت و محبوبیت و توانمندی 
مکرون برای اداره امور و ایجاد اصالحات آشکارا 
زیر سوال رفت، رییس جمهور فرانسه به ندرت از 
کاخ الیزه خارج شد و با تعداد بسیار معدودی از 

معترضان صحبت کرد. 

ماموریت روحانی برای 
پیگیری توافقات سفر ترکیه 

رییس جمهور، اعضای دولت را به پیگیری 
کامل توافقات سفر ترکیه و انجام تعهدات مامور 
کرد.در این سفر، رییس جمهور و مسئوالن 
دولت ترکیه، مواضع و سیاست های مستقل و 
مناسبی را در رابطه با حمایت از توافق هسته ای 
و ضرورت مقابله با تحریم های غیرقانونی علیه 
ایران، اعالم کرده و زمینه های همکاری بلند 
مدت و راهبردی در حوزه های تجاری، بانکی، 
صنعتی، حمل و نقل و سرمایه گذاری مشترک 
مورد توافق قرار گرفته است.رییس جمهور 
همکاری های  توسعه  اهمیت  به  توجه  با 
اقتصادی دو کشور و زمینه های متعدد و متنوع 
همکاری، کلیه اعضای دولت را به پیگیری 
کامل توافقات سفر و انجام تعهدات مامور کرد.

 نرخ تضمینی گندم 
عامل استیضاح وزیر کشاورزی

رییس کمیسیون کشــاورزی مجلس شورای 
اسالمی دالیل استیضاح وزیر جهادکشاورزی 
را تشــریح کرد.احمدعلی کیخــا اظهار کرد: 
اســتیضاح کنندگان وزیــر کشــاورزی از 
جریان هــای مختلف سیاســی هســتند، لذا 
نمی توان گفت که جریــان خاصی آن را دنبال 
می کند.وی افزود: در طــول مدتی که رییس 
کمیسیون کشاورزی شده ام از حدود ۱۵ استان 
کشور بازدید داشتم دالیل، شواهد و قرائن همه 
نشان می دهد که مدیریت علمی و درستی در 
بخش کشاورزی وجود ندارد. نمونه بارز آن را 
می توان در تعیین نرخ تضمینــی گندم دید.

کیخا یادآور شــد: چندی پیــش نمایندگان 
اتحادیه های مختلف همچون بنیاد ملی گندم، 
خانه کشــاورز، نظام صنفی و تولیدکنندگان 
گندم در کمیســیون کشــاورزی حضور پیدا 
کرده و با رقم و عدد استعالم کردند که سیاست 
قیمت گذاری گندم نه تنها درست نیست که به 

نفع تولیدکنندگان هم نخواهد بود. 

سوال از زنگنه درباره فساد در 
قرارداد با توتال کلید خورد

عضو کمیســیون انرژی مجلس با اشــاره به 
محکومیت توتال در دادگاه فرانســه به دلیل 
پرداخت رشوه به مقامات ایرانی، گفت: سوال 
از وزیر نفــت در این خصوص کلیــد خورده و 
خواســتار ورود قوه قضائیه هستیم.هدایت ا... 
خادمی ، گفت: در قرارداد هــای نفتی دوران 
مدیریتی آقای زنگنه با توتال، اســتات اویل و 
کرســنت، فســاد اقتصادی رخ داده و این امر 
در دادگاه های خارجی اثبات شــده است.وی 
ادامــه داد: برخی مقامــات در دوره مدیریتی 
آقای زنگنه بــر وزارت نفت با دریافت رشــوه 
قراردادهایی به نفع کشــور های بیگانه منعقد 
کرده اند از این رو  باید قوه قضائیه به بررســی 

این پرونده ها ورود کند.

مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا: 
خروج نیروهای مان از سوریه 
هدیه کریسمس به ایران است

مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا در یادداشتی 
درباره تصمیم رییس جمهور کشــورش برای 
خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و افغانستان 
این اقــدام را هدیــه کریســمس زودهنگام 
ترامپ به ایران، روســیه و حزب ا... دانســت.

رایس ادامــه داد: روند تصمیم گیــری درباره 
امنیت ملی کشــور بیش از هر زمانی از تاریخ 
تصویب قانــون امنیت ملی آمریکا در ســال 
۱۹47 شکست خورده اســت. این تصمیمات 
برخالف توصیه های مشــاوران ارشــد رییس 
 جمهور، کنگره و غافلگیری برای متحدان مان

 است. 

امیر حاتمی
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح:

نایب رییــس فراکســیون امید مجلس شــورای 
اسالمی گفت: استیضاح محمود حجتی وزیر جهاد 
کشاورزی را از نظر سیاسی و اجتماعی به مصلحت 
کشــور نمی دانم.محمدرضا تابش اظهار داشــت: 
شــرایط کشــور بعد از ترمیم کابینه دیگر آمادگی 
استیضاح جدید را ندارد.وی افزود: یکی از بخش های 
بســیار مهم که در امنیت غذایــی و امنیت جامعه 
تاثیرگذار است، بخش کشاورزی و منابع طبییعی 
ماست، اگر چه ایراداتی به عملکرد محمود حجتی 
و تیمش وارد اســت ولی به نظر مــن وی در طول 
این ســال ها خوب عمل کرده است.نماینده مردم 
اردکان در مجلس گفت: وزارت جهاد کشــاورزی 
در موضوع مجموعــه کاالهایی که می بایســت از 
ســوی وزارت جهاد کشــاورزی خریداری شود از 
جمله گوشت و مواد پروتئینی و مجموعه ملزوماتی 
 که در امنیت مردم موثر اســت، خوب عمل کرده

 است.

استیضاح »حجتی« را به 
مصلحت نمی دانم

نایب رییس فراکسیون امید:

کافه سیاست

عکس  روز 

چهره های متعجب سران قوا 
در جلسه دیروز

جلسه شــورای عالی هماهنگی اقتصادی روز 
یکشــنبه با حضور حجت االسالم والمسلمین 
حسن روحانی، رییس جمهوری، علی الریجانی 
رییس مجلس شورای اسالمی و آیت ا... صادق 

الریجانی، رییس قوه قضائیه برگزار شد.

بودجه را گوشت قربانی کرده اند

پیشنهاد سردبیر:

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران، 
گفت: پایان ایــن دوره از تحریــم ها کوتاه 
خواهد بود و اصال مثل گذشــته ها نیست. 
ملت ایران، مســئوالن و دولــت جمهوری 
اسالمی در تامین نیازهای مردم که دشمن 
روی آن دست گذاشته، ســرافراز و سربلند 
خواهنــد بود.امیــر حاتمی ، اظهــار کرد: 
کشــور به ارتقای کیفیت نیــاز دارد و این 
ارتقا از دل دانشــگاه و آزمایشگاه بر می آید. 
بســیاری از اهدف قابل تحقق است و باید 
تمــام بخش هــای در معرض تحریــم ، به 
سمت این ظرفیت عظیم حرکت کنند. وی 
افزود: همه بخش های کشور می توانند نیاز 
خود را از داخل تامین کنند به شــرطی که 
اعتماد به درون داشــته باشیم و این شرایط 
 تحریم امروز را به یک فرصت طالیی تبدیل 

کنیم. 

 تحریم های این دوره 
کوتاه تر خواهد بود

امیر سیاری
معاون هماهنگ کننده ارتش:

یک عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس 
شورای اسالمی با انتقاد از عملکرد دولت در خصوص 
اهتمام به موضوع سیستم گرمایشی مدارس محروم 
بیان کرد: اگر این اعتبار گازی که به بحث سیستم 
گرمایشی مدارس اختصاص داده شده در جای خود 
هزینه شود، همه مشــکالت این موضوع یک ساله 
برطرف می شود.ســلیمی عنوان کــرد: اگر یک یا 
دو سال دیوان محاسبات وزیر مربوطه را به دادگاه 
معرفی می کرد و وزیر مربوطه شالق می خورد دیگر 
کسی جرات نمی کرد از بودجه مصوب تخطی کند، 
متاســفانه برخی از همان کسانی که مجری قانون 
هستند بودجه را گوشــت قربانی کردند، بودجه را 
هرطور که دوست دارند هزینه می کنند و توجهی 
به مصوبات قانونی ندارند؛ اگر این اعتبار گازی که 
به این موضوع اختصاص داده شــده در جای خود 
هزینه شود همه مشــکالت این موضوع یک ساله 

برطرف خواهد شد.

بودجه را گوشت قربانی 
کرده اند

عضو کمیسیون آموزش:

معــاون هماهنگ کننده ارتــش جمهوری 
اســالمی ایران گفت:  به هیچ وجــه اجازه 
نمی دهیم ناو هواپیمابر استنیس به آب های 
سرزمینی ما نزدیک شــود.امیر سیاری در 
ادامه افزود: ما به هیچ عنوان اجازه نمی دهیم 
این ناو بــه آب های ســرزمینی ما در خلیج 
فارس نزدیک شود. در خلیج فارس بر اساس 
قوانین دریایی، آب های ســرزمینی داریم و 
خارج از آب های ســرزمینی ما، دریای آزاد 
محسوب می شــود و هر کس می تواند آنجا 
دریانــوردی کند.معــاون هماهنگ کننده 
ارتش با بیان اینکه ورود ناو آمریکایی خیلی 
برای ما مهم نیســت، افزود: آنها نمی توانند 
اقدامی علیه ما انجام دهند.  آنقدر پیش بینی 
و امکانات داریم و تمرین کرده ایم که بتوانیم 
مقابل تبلیغات آنها بایستیم. مطمئن باشید 
که آنها جرأت هیچ اقدامی علیه ما را ندارند.    

اجازه نمی دهیم »استنیس« 
به آب های ما نزدیک شود

پیشخوان

بین الملل

آیت ا... سید محمدعلی علوی گرگانی در دیدار جمعی از اعضای 
موسسه فتوح اندیشه اظهار داشــت: انتظاری که از این موسسه 
داریم این بوده که تا حــدی مباحث این موسســه را در مرحله 
عمل پیاده کند.مرجع تقلید شــیعیان با بیان اینکه متاســفانه 
حرکت هایی صورت می گیرد که با نظام اسالمی همخوانی ندارد، 
گفت: برگزاری جلسات مختلط دختر و پسر و یا حرکاتی که در 

ورزشگاه ها دیدیم که می گویند که زن و مرد قاطی شوند، مسائلی 
بوده که زیبنده جامعه اســالمی نیست.وی با اشــاره به وظیفه 
ابالغی مسئوالن بر اساس آیات قرآن کریم گفت: ما وظیفه داریم 
که احکام مردم را در مقام عمل بیاوریم و برای آن ها تبیین کنیم، 
اندیشه هایی که در موسسه فتوح اندیشه نشر پیدا می کند بسیار 
خوب است؛ اما باید در نظام اســالمی احکام و مشکالت بررسی 

شوند و به مرحله عمل برسد.
استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم خطاب به مسئوالن موسسه 
فتوح اندیشه گفت: باید در حد توان خود رشته کارتان را بیشتر 
توسعه دهید و مقداری بار سنگینی مراجع عظام تقلید را شما بر 
دوش بکشید، مراجع ســنگرها را باز نگه می دارند و شما باید هر 

قدری که مقدور است به عرصه عمل ورود پیدا کنید.

واکنش آیت ا... علوی گرگانی به حضور زنان در ورزشگاه ها: 
جلسات مختلط دختر و پسر یا حرکاتی که در ورزشگاه ها دیدیم، زیبنده جامعه اسالمی نیست

240 هزار میلیارد  در جیب 
یک درصد

نیروی انتظامــی اعتماد 
آفرین باشد

خبرگزاری فرانسه:از این 
پس نقشــه منطقه را از ایران 

ترسیم خواهد کرد

تناقض در بازار مسکن

کدام دستگاه ها از نظارت بر سفرهای خارجی معاف هستند
ناظران مجلس در هیئت پنج نفره نظارت بر مسافرت های خارجی کارکنان دولت مشخص شدند. علیرضا 
رحیمی مجددا و مجتبی ذوالنور، نماینده مردم قم به  جای برومندی از سوی صحن مجلس انتخاب شدند. 
از ۱۹۰ نماینده حاضر 74 نفر به علیرضا رحیمی و صد نفر به ذوالنور رای دادند.بر اساس قانون »نظارت 
بر مسافرت های خارجی کارکنان دولت« هیئتی اســت برای نظارت بر ماموریت های غیرثابت کارکنان 
دولت و کلیه دســتگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی کشور و شرکت های دولتی استفاده می کنند.

البته چتر نظارتی این هیئت، همه نهادهای عمومی را دربر نمی گیرد. شــرکت های زیرمجموعه وزارت 
دفاع، مانند »غدیر« یا شرکت های زیرمجموعه »شستا«، پتروشیمی ها، بعضا ذوب آهن، بنیاد مستضعفان، 
ستاد اجرایی فرمان امام)ره( و آستان قدس. اینها رقم های قابل توجه و کالنی دارند و از نظارت این هیئت 

بیرون هستند. 

پاسخ وزیر کشور به شبهاتی درخصوص انتخابات ریاست جمهوری اخیر
وزیر کشور گفت: در انتخابات ریاست جمهوری یک رای باطل نشــد و یک صندوق به هم نخورد.عبدالرضا 
رحمانی فضلی گفت: در فضاهای مهم مثل انتخابات مجلس شــورای اســالمی، مجلس خبرگان رهبری، 

شوراهای شهر و روستا و ریاست جمهوری انصافا ثبت احوال خوب درخشید. 
وی ادامه داد: در همین انتخابات )ریاست جمهوری اخیر( خیلی ادعا شد که اتفاقاتی افتاده و شکایات زیادی 
شد. به گونه ای که اگر یادتان باشد انتخابات ریاســت جمهوری در ساعت ۱۲ شب، آخرین روز فرصت اعالم 
شد. خیلی ها نگران بودند که این اعالم رای که طوالنی شده به چه دلیل است. وزیر کشور با اشاره به تبلیغات 
 رســانه ای و روزنامه ای در زمان اعالم رای انتخابات ریاســت جمهوری بیان داشــت: درمورد شکایت های
  انتخابات ریاســت جمهوری باید یک روزی مفصل صحبت کنم. از اصل شــکایات ما همیشــه اســتقبال

 کرده ایم.

چهره ها

موج تاییدهــا و تکذیب ها در مورد فــوت آیت ا... 
هاشمی شاهرودی، رییس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام از آغازین ســاعات روز گذشته آغاز شد. صبح 
دیروز اعالم شد که آیت ا... شاهرودی که ماه هاست 
نه در جلســات مجمع و نه در هیچ یــک از برنامه 
های رســمی به علت بیماری حضور نیافته، تحت 
مراقبت های ویژه قرار گرفته اســت. با وجود  اینکه 
رســانه هایی همچون تســنیم و فارس در ساعت 
های ابتدایی روز گذشته خبر فوت ایشان را منتشر 
کردند؛ امــا بالفاصله این خبر توســط خبرگزاری 
ایسنا و ایرنا تکذیب شــد و تنها عنوان شد که حال 
ایشان رو به وخامت گذاشته است. بر اساس اعالم 
یکی از اعضای تیم پزشکی رییس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، امکان حیات آیت ا... هاشمی از لحاظ 
پزشــکی وجود ندارد؛ اما خبر فوت را باید خانواده 
ایشان اعالم کنند. در همین حال یکی از مسئوالن 
بیمارستانی که آیت ا... هاشــمی شاهرودی در آن 
بســتری اســت، اعالم کرد که هنوز دستگاه های 
پزشــکی را از ایشــان جدا نکرده اند. از سوی دیگر 
رییس بیمارســتان خاتم االنبیــاء)ص( با حضور 
درجمع خبرنگاران ضمن تکذیب درگذشت آیت ا...، 
حال رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام را وخیم 
اعالم کرد.هادی کاظمی، با بیان اینکه حال رییس 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام نسبت به گذشته 
وخیم تر شده اســت، گفت: ما از مردم می خواهیم 

برای شفای آیت ا... شــاهرودی دعا کنند، وضعیت 
ایشان مانند گذشته اســت که بارها در آی سی یو 
بستری شده اند و پس از مداوا بازگشته اند. االن هم 
بار اول نیست که به آی ســی یو منتقل شده اند. بار 
اول شان هم نیست که در بخش مراقبت های ویژه 
قرار گرفته اند. وی اظهارداشــت: من همین االن از 
بخش آی سی یو آمدم و با شــما صحبت می کنم. 
روند درمان ایشان مثل روزهای گذشته با دستگاه 
طی می شود.آیت ا... هاشمی شاهرودی که آخرین 
بار در تاریخ ۱۶ تیر ۹7 در جلسه مجمع تشخیص 
مصلحت نظام شرکت کرد، از چندی پیش به دلیل 

تشدید بیماری سرطان در یکی از بیمارستان های 
تهران بستری شده است. وضعیت جسمانی رییس 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام در حالــی رو به 
وخامت است که این روزها به سالگرد ارتحال فوت 
آیت ا...هاشمی رفســنجانی، رییس پیشین مجمع 
تشخیص مصلحت نزدیک می شویم و حاال پس از 
گذشت دو سال بار دیگر صندلی ریاست این مجمع 

در آستانه خالی شدن قرار دارد.
 آیت  ا...العظمی ســید محمود هاشمی شاهرودی 
در ســال  ۱۳۲7 هجری شمسی در شــهر نجف  و 
در خانواده ا ی مذهبی و از ســادات  منسوب  به  امام  

حسین )ع ( چشم  به  جهان  گشــود. پدرش  مرحوم  
آیت  ا...  سید علی حســینی شاهرودی، از شاگردان 
برجسته مرحوم آیت ا... العظمی خویی )ره( بود که 
بحث های اصول و فقه استاد خود را به رشته تحریر 
درآورد.آیت ا...  سید محمود هاشمی شاهرودی در 
سال های تحصیل  خود از محضر استادان  بسیاری 
بهره  برد. مهم ترین  و اصلی ترین  استاد او در درس  
خارج  آیــت  ا...  العظمی شــهید ســید محمد باقر 
صدر بود. آن  شهید ســعید که  از افتخارات  شیعه  و 
مرجعیت  به  شمار می آید، شــاگردان  بسیاری را به  

عالم  اسالم ، تقدیم  داشته  است . 
از دیگر استادان  آیت  ا...  العظمی هاشمی شاهرودی، 
حضرت  امام  خمینی )ره( و حضرت  آیت  ا...  العظمی 
خویــی )ره ( را می توان  نــام  برد. رییــس مجمع 
تشخیص مصلحت نظام ســال ها از اعضای فقهای 
شورای نگهبان  بود و در این  نهاد مقدس  به  خدمت  
اشتغال  داشت  تا اینکه  با حکم  مقام  معظم  رهبری 
به  ریاســت  قوه  قضائیه  منصوب  شــد.پس از پایان 
مسئولیت در قوه قضایه آیت ا... هاشمی شاهرودی 
با شــروع مجدد درس های فقه و اصــول خود در 
شهر مقدس قم در کنار فعالیت های موثر سیاسی 
و اســتمرار خدمات شــایان خود به نظام مقدس 
اسالمی، مسئولیت خطیر مرجعیت دینی را نیز بر 
عهده گرفت. آیت ا... شــاهرودی در حالی در بستر 
 بیماری است که از او به عنوان یکی از تاثیرگذارترین

 چهره های سیاســی و قضائی در کشــور نام برده 
می شود.

آیت ا... در بستر
 موج تاییدها و تکذیب ها بر سر فوت آیت ا... شاهرودی ادامه دارد؛

علیرضا  کریمیان
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شکسته شدن رکورد حمل ریلی شمش صادراتی در ذوب آهن
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

واکنش

یک فعال کارگری اصفهان مدعی شد
تالش ایذایی برخی 

نمایندگان مجلس برای 
سرکوب دستمزدها

یک فعال کارگری استان اصفهان گفت: کارگران 
در مقابل هجمه ها به حداقل دســتمزد ساکت 
نمی نشینند.محمدرضا کاظمی در ارتباط با »مزد 
توافقی« و زمزمه هایی کــه از برخی نمایندگان 
مجلس به گوش می رسد، گفت: آنچه شنیده ایم 
نگران کننده است؛ علی الظاهر 60 تن از نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی در تالش هستند تا نسبت 
به الحاق یک تبصره به مــاده ۴۱ قانون کار اقدام 
کنند .در طرح پیشــنهادی قرار بر این است که 
الحاقیه ای به ماده ۴۱ افزوده شود مبنی براینکه 
کارفرمایان در روستاهای با کمتر از ۱0 نفر کارگر 
از شمول حداقل مزد مستثنی شوند. با این حساب، 
پرداخت مزد، حق بیمه و ســایر مزایای متعلقه 
کارگران این مشاغل براســاس قرارداد فی مابین 
بوده و صندوق بیمه متناســب با مبلغ دریافتی، 
ملزم به ارائه خدمات است.وی با بیان اینکه حداقل 
دستمزد در حال حاضر ۱۱.۱۱۲.6۹0 ریال است، 
افزود: در این طرح تالش می شــود تــا کارفرما 
بتواند در قبال ۴۴ ساعت کار در هفته، هر مبلغی 
که بخواهد به کارگر پرداخت کنــد و در نتیجه 
پوشــش های بیمه ای نیز به طــور ناقص اعمال 
خواهد شد.کاظمی با تاکید بر اینکه یک موسسه 
به ظاهر خیریه اسپانسر این طرح است، ادامه داد: 
این موسســه که خود را مولد اشتغال می نامد، با 
برده کشی و اســتعمار کارگران در حال تبلیغ و 
اشاعه فرهنگ زشــت برده داری است.این فعال 
کارگری افزود: به عنوان عضو کوچکی از جامعه 
بزرگ کارگری اســتان اصفهان بــه آن نماینده 
محترم و حامیان این طــرح می گویم قبل از هر 
اقدام ایذایی، نگاهی گذرا  به تصویب قانون کار و 
خارج شدن بسیاری از مواد قانون کار  بیندازید 
و بعدا اقدام به طرح مجدد این موضوعات کنید!

بازار

آب مرکبات گیر

در سال جاری:
آبیاری نوین در حدود 8 هزار 

هکتار کشاورزی اصفهان اجرا شد
قائم مقام ســازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: 
در سال جاری طرح های آبیاری قطره ای، کم فشار 
و بارانی در هفت هــزار و 800 هکتار از زمین های 
کشاورزی استان اجرا شــده است.مهرداد مرادمند 
افرود : اجرای این طرح ها در بیش از ۹ هزار هکتار 
دیگر از زمین های کشاورزی استان اصفهان در دست 
اقدام است که امیدواریم تا پایان سال جاری به بهره 
برداری برسد. وی تغییر الگوی کشت را از دیگر برنامه 
های این نهاد برای صرفه جویی و جلوگیری از هدر 
رفت آب در بخش کشاورزی استان بیان کرد و گفت: 
تالش خود را برای جایگزین کردن کشت درختان 
باغی و گیاهان کم آب بر به جای درختان و گیاهان 
آب بر آغاز کرده ایــم. مرادمند اضافه کرد : کمرنگ 
شــدن فعالیت کامیون داران در ماه های گذشته 
به صنعت مرغداری ضربــه زد ولی به هرجهت با از 
سرگیری فعالیت کامیون داران، روال به حالت عادی 
خود برگشت و اکنون برای حمل و نقل نهاده های 

دامی مشکلی وجود ندارد. 

دبیر اتاق تعاون اصفهان:
به ظرفیت های صنعت نساجی 

توجه نمی شود
دبیر اتاق تعــاون اصفهان گفت: صنعت نســاجی 
در ایران متناســب با مزیت های نســبی آن، مورد 
توجه قــرار نگرفته است.محمدحســن تبریزیان 
در جلسه کمیته نســاجی و صنعت پوشاک بخش 
تعاون، اظهار کرد: نیــروی کار ارزان، نیروی ماهر 
و تحصیل کــرده، موقعیت مکانی مناســب، بازار 
گســترده داخلی، منطقه ای و بسیاری موارد دیگر 
از جمله مزیت های کشــور برای رونق این صنعت 
است که از آنها غافل هســتیم.تبریزیان با اشاره به 
قدمت و ســابقه طوالنی صنعت نساجی در کشور، 
بررسی مشکالت این حوزه، یافتن راهکارهای الزم 
برای حــل آنها را اقدامی ضروری دانســت و اظهار 
کرد: این صنعت ظرفیت باالیی برای ایجاد اشتغال 
پایدار دارد. در سطح دنیا صنعت نساجی به عنوان 
یکی از صنایع پرسود و اشتغال زا شناخته می شود؛ 
اما در ایران بــه ظرفیت های آن توجه نمی شــود.

دبیر اتاق تعاون اصفهان ضمن اعالم آمادگی برای 
آسیب شناســی وضعیت صنعت نساجی گفت: در 
این حوزه تشکل های فعال می توانند به کمک اتاق 
تعاون بیایند تا مطالعه دقیقی در مورد وضعیت این 

صنعت انجام شود.

استقرار سامانه مدیریت یکپارچه 
فروش در فرودگاه اصفهان

فرودگاه اصفهان به عنوان نخستین فرودگاه در سطح 
کشور موفق به برنامه ریزي و پیاده سازي سیستم 
مدیریت یکپارچه فــروش کاال و خدمات در حوزه 
فرودگاهي شد.این سیســتم با قابلیت جامعیت و 
یکپارچه سازي فعالیت هاي حوزه بازرگاني فرودگاه 
ها و دست یافتن به اهداف شفاف سازي در آمد بهره 
برداران،  مشتري مداري و نظارت دقیق و مستقیم 
بر عملکرد بهــره برداران،  افزایش درآمد شــرکت 
فرودگاه ها،  ایجاد بانک اطالعات جامع از بازرگاني 
شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوایي ایران و فرودگاه 
هاي تابع، وصول به موقع و آنالین درآمدها و امکان 
تحلیل آمار و گزارش ها براي آینده نگري در سرمایه 
گذاري و تحویل غرفه ها طراحي شــد و براي پیاده 
سازي آن زیر ساخت هاي ســخت افزاري فناوري 
اطالعات بــراي اتصال همه واحدهــاي تجاري به 
شبکه فرودگاهي مهیا و نیز نرم افزار جامع و یکپارچه 

فروش به دست آمد.

استرداد عوارض خروج از 
کشور الکترونیکی شد

معاون مالیات برارزش افزوده سازمان امورمالیاتی، 
از ثبت الکترونیکی درخواست متقاضیان استرداد 
وجوه عوارض خروج از کشور خبر داد.محمد مسیحی 
اظهار کرد: بر اساس برنامه های دولت دوازدهم که 
در راستای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی 
و همچنین سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی 
بر توجه به حفاظت از محیط زیست با حذف نسخه 
کاغذی از فرآیند های جاری در برنامه ها و سیاست 
گذاری های اداری است و همچنین استقرار دولت 
الکترونیک، فرآیند استرداد وجوه عوارض خروج از 
کشور همچون بسیاری از فرآیند های دیگر سازمان 
امورمالیاتی الکترونیکی شد.وی افزود: با عملیاتی 
شــدن این پروژه متقاضیان می توانند با مراجعه به 
www. ســامانه مالیات بر ارزش افزوده به آدرس
evat.ir نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.

آب مرکبات گیری بیشل 
BL-CJ-006 مدل

 120,000
تومان

آب مرکبات گیری کاراجا 
EMSAN مدل

 439,000
تومان

آب مرکبات گیری مولینکس 
PC603D27 مدل

 510,000
تومان

طبق اعالم معاون فنی و بازرگانی شــرکت ملی پست، با توجه به 
این که برخی کارت های سوخت در پست موجودند، افراد به سایت 
اصلی مراجعه کرده و حتما از موجودیت کارت خود، زمان ارسال آن 
و سایر فرآیندها مطلع شوند.محمد احمدی اظهار کرد: بیش از ۵۴0 
هزار کارت ارسال و در شبکه توزیع پست قرار گرفته که توزیع بقیه 
هم نهایتا تا چند روز آینده صورت خواهد گرفت. توزیع ها از روزهای 

ابتدایی آغاز شــده و از این کارت ها، حدود ۲۷0 هزار کارت تغییر 
مالکیت داشته و نشانی آن ها تغییر کرده است. از آن جاکه ما نشانی  
افراد را نداریم و درواقع این اطالعات در اختیار  حوزه ناجاست، ما 
اطالعات این افراد را اســتخراج کرده و به ناجا ارسال و درخواست 
کردیم که مابه ازای آن ها، لیبل نشــانی جدید به ما تحویل دهند 
و به محض این که نشانی جدید دریافت شــود، الصاق شده و وارد 

شبکه توزیع خواهند شد.وی افزود: نحوه بازگشت کارت ها به مردم، 
هم چون رویه اولیه کارت های سوخت خواهد بود، بدین صورت که 
مرسوله به نشانی اعالم شده توسط افراد، در دو نوبت توزیع خواهد 
شد. عالوه بر این، برای مدت سه ماه هم در باجه های معطله پست 
می ماند که چنانچه فردی در منزل نباشد و کارت را دریافت نکند، 

بتواند به پست مراجعه کرده و کارتش را دریافت کند.

متقاضیان کارت  سوخت حتما به سایت پست مراجعه کنند

مرغ به قیمت باورنکردنی ۱۴300 تومان رســید. 
پس از دالر و طال این بار گوشــت مرغ ســوژه این 
روزهای خبرها و فضاهای رسانه ای است. طی یک 
هفته اخیر مرغ در جهشی چند برابری به باالترین 
نرخ خود در یک دهه اخیر رســیده است. هر چند 
با اتخاذ برخی از سیاســت های صادراتی و قیمت 
گذاری انتظار افزایش قیمت ها وجود داشــت؛ اما 

این شیب تند از صعود قیمت شوکه کننده است.
حسرت سفره های خالی از گوشت و افزایش 

تقاضا
در سال ۹3 قیمت گوشت مرغ 3300 تومان بوده 
اســت، حتی در دوره ای هشــدارهایی نسبت به 
فربه شدن و روی دست ماندن مرغ ها روی دست 
مرغداران داده می شد؛ اما امروز یکی از اصلی ترین 
علت های جهش قیمت مرغ افزایش تقاضا عنوان 
می شود. در ماه های اخیر باال رفتن قیمت گوشت 
قرمز و ماهی موجب شده تا مردم مرغ را جایگزین 
ســایر مواد پروتئینی در ســفره های غذایی خود 
کنند. بر اساس ادعای عجیب رییس انجمن پرورش 
دهندگان مرغ گوشتی، پرداخت یارانه ها و باال رفتن 
قدرت خرید مردم موجب افزایــش تقاضا در بازار 

مرغ و باال رفتن قیمت ها شده است. 
صادرات، کار خود را کرد

اگر چه گفته می شود که بازار از نظر عرضه مرغ در 
وضعیت مطلوبی قرار دارد و این افزایش تقاضاست 
که قیمت ها را باال برده؛ اما چندی پیش کارشناسان 
نســبت به آزاد شــدن صادرات مرغ و اثرات آن بر 

قیمت ها در داخــل هشــدارهایی را داده بودند . 
زاینده رود نیز در گزارشی تفصیلی نسبت به آزادی 
صادرات مرغ و دچار شــدن آن به سرنوشت گوجه 
فرنگی خبر داده بود و این پیــش بینی در کمتر از 
یک ماه درست از آب درآمد و قیمت مرغ نیز نجومی 
شــد. طرفداران آزاد کردن صــادرات مرغ معتقد 
بودند ظرفیت مصرف داخلی کمتر از تولید اســت 
 و ســاالنه صد هزار تن مرغ روی دست مرغداران
 می ماند؛ اما امروز با باال رفتــن بی رویه قیمت ها 
زمزمه های واردات مرغ از ســوی ســازمان جهاد 

کشاورزی شنیده می شود.
جنجال نهاده ها

تولیدکنندگان بازار مرغ نیز در ماه های اخیر حال و 

روز چندان خوشی نداشته اند. از  اعتصاب کامیون 
داران و نرســیدن نهاده ها به دســت مرغداران تا 
واردات غذای مرغ با دالر بــازار آزاد و البته قاچاق 
مرغ گوشتی و... . چندی پیش  جمعی از تشکل های 
بخش طیور کشور با ارســال نامه ای سرگشاده به 
رییس جمهور با اشاره به مشکالت تامین خوراک 
دام درباره قطع شدن احتمالی تولید مرغ و تخم مرغ 
در آینده نزدیک هشدار دادند و حاال به نظر می رسد 
بحران از بدنه های تولید به سفره های مردم رسیده 
است. بر اساس اظهارات رییس اتحادیه فروشندگان 
پرنده و ماهــی مرغداران ریســک جوجه ریزی را 
نمی پذیرند و مطمئن نیســتند که بتوانند خوراک 
مرغ پیدا کنند. به همین دلیل مرغداری ها از مرغ 

خالی شده و ۴0 درصد افت تولید داشته ایم. در پی 
کاهش تولید، کاهش عرضه را خواهیم داشــت که 
باعث برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا شــده و 
نهایتا قیمت را افزایــش می دهد.حتی در اصفهان 
به دلیل شیوع بیماری آنفلوآنزای پرندگان اوضاع 
از هر جای دیگر بدتر اســت و بسیاری از مرغداری 
 های بزرگ با ضررهای هنگفتی مواجه شــده اند

  و بنابر برخــی از آمــار اعالم شــده ۱0 درصد از  
 مــرغ هــا در مرغــداری هــای اصفهــان از بین 

رفته است .
باز هم پای واسطه ها در میان است

در حالی که برخی از مسئوالن ســتاد تنظیم بازار 
واسطه هاو ســودجویی برخی از تولیدکنندگان را 
دلیل گرانی های اخیر مرغ عنوان می کنند برخی 
دیگر از فعاالن بازار فروشندگان خرد در این بازار را 
دلیل باال رفتن قیمت ها عنوان می کنند. بر اساس 
اعالم عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی، 
قیمت خرید مرغ زنده با قیمت عرضه آن در سطح 
شهر تفاوت های فاحشــی دارد و در این میان یک 

عده سودهای کالنی به جیب می زنند.
در آشــفته بــازار قیمت هــا و پــاس کاری های 
مسئوالن، در این میان ســتاد تنظیم بازار و سهم 
نظارت بر قیمت ها چه می شود؟ اینکه قیمت مرغ 
زنده 8 هزار تومان است و تا به دست مصرف کننده 
برسد چیزی نزدیک به ۷ هزار تومان افزایش قیمت 
پیدا می کند نشان از بی تدبیری و عدم نظارت ها 
در این بازار اســت آن هم در حالی که سفره های 
مردم هر روز کوچک تر و خالی تر از فرآورده های 

پروتئینی می شود.

شهر باید به من و قیمتم عادت بکند!
پیش بینی »زاینده رود« از وضعیت بازار مرغ محقق شد؛ »مرغ« روی دالر را سفید کرد!

»ایوا« یک اپلیکیشن پرداخت 
متفاوت است. خدمات متنوعی 
نظیـر خـرید شـارژ و اینترنت، 
پرداخت قبض هـــای شهـری، 
کارت بــه کارت، استعـــام و 
پرداخت خافی خــودرو و نیز 
خدمات ویژه ای مانند پرداخت 
عوارض خروج از کشور و پرداخت 
های دولتی و سـازمانی در این 

اپلیکیشن مهیا شـده است. 

ایوا 

شن مالی
معرفی اپلیکی

رکورد حمل ریلی شــمش صادراتی در شــرکت ذوب آهن اصفهان 
شکسته شد.مدیر پشتیبانی فروش و خدمات مشتریان شرکت ذوب 
آهن اصفهان، گسترش حمل ریلی را در دستیابی به صرفه اقتصادی 
قابل توجه این شــرکت بزرگ صنعتــی موثر دانســت و افزود: این 
محموله صادراتی به میزان دو هزار و ۴00تن شمش ۲۵آذر با تالش 
مدیریت شــرکت به مقصد بندرعباس بارگیری و حمل شده است.

علیرضا عباسیان، حداکثر بار تحویل شده به صورت روزانه به راه آهن 
جمهوری اسالمی را هزار و ۲00تن اعالم کرد و گفت: این شرکت برای 

بارگیری و حمل روزانه دو هزار و 800تن را هدف قرار داده است.وی 
افزود:برای افزایش بارگیری واگن ها در محوطه انبار شـمش جدید، به 
همت تالشگران مدیریت نت سـاختمان، محل بارگیری در کوتاه ترین 
زمان ممکن توســعه و امکان واگذاری همزمان تعداد بیشتری واگن 
فراهم شد که نتیجه آن افزایش تناژ بارگیری روزانه است.ذوب آهن 
اصفهان نخستین و بزرگ ترین کارخانه تولیدکننده فوالد ساختمانی 
و ریل در ایران اســت که با ظرفیت سه میلیون و 600هزار تن فوالد، 

انواع مقاطع فوالدی ساختمانی و صنعتی را تولید می کند.

موفقیت اقتصادی مادر صنعت فوالد ایران؛
شکسته شدن رکورد حمل ریلی شمش صادراتی در ذوب آهن

مدیرعامل شــرکت مخابرات ایران با تشــریح وضعیت پاسخگویی در 
مراکز ۱۱8 گفت: سامانه ۱۱8 به صورت ماهانه و میانگین در حدود ۴0 
میلیون پاسخگویی ثبت شده دارد که بازویی کارآمد در برقراری ارتباطی 
فراگیر با تمام مشتریان در اقصی نقاط کشور هستند.مهندس سیدمجید 
صدری در ادامه با تشریح انواع کدهای مخابراتی به عنوان سریع ترین 
راه برای کســب اطالعات دقیق و دریافت خدمات مخابراتی، تجمیع 
کدها و مراکز تماس به منظور تسریع و یکپارچه سازی در ارائه خدمات 
و پاسخگویی را به عنوان یکی از مهم ترین اولویت های شرکت مخابرات 
ایران عنوان کرد.وی با بیان اینکه ســامانه های پاسخگویی مخابرات، 
بازویی کارآمد در برقراری ارتباطی فراگیر با مشتریان در سراسر کشور 
هستند، افزود: کد ۲0۲0 به عنوان مرکز فروش ، پاسخگویی و پشتیبانی 
سرویس های شرکت مخابرات ایران به صورت متمرکز و شبانه روزی 
آماده پاسخگویی به مشــتریان و متقاضیان است.مهندس صدری در 
مورد سامانه ۲0۱0 نیز اضافه کرد: این ســامانه ویژه مشتریان تجاری 
شرکت مخابرات ایران است و مشتریان عمده مخابرات ایران می توانند 

از سراسر کشور ضمن تماس با این سامانه اختالالت احتمالی سرویس 
را ثبت نمایند و از فرایند های فروش، صورتحساب گیری و پشتیبانی و 

پیگیری مکاتبات سرویس ها مطلع شوند. وی، صرفه جویی در هزینه 
ها، امکان پایش شــاخص ها، امکان ارزیابی، نظارت و پاســخگویی و 

همچنین ارتباط مســتقیم با مشــتریان بزرگ و افزایش رضایتمندی 
مشتریان تجاری را یکی از مهم ترین شــاخصه های راه اندازی سامانه 
۲0۱0 دانست. مهندس ســید مجید صدری، سامانه ۲0۱۱۷ را جهت 
اعالم خرابی مشترکین تلفن ثابت و ســامانه ۲000 را به عنوان سامانه 
پرداختی برای تمام قبوض خدماتــی از جمله تلفن ثابت و همراه، آب، 
برق ، گاز و غیره عنوان کرد و افزود: با اســتفاده از سامانه ۲000 ، هم 
میزان تردد و پرداخت های حضوری کم شده و هم پرداخت قبوض در 
ســریع ترین زمان ممکن صورت می گیرد که به عنوان یکی از بهترین 
راه های پرداخت های غیر حضوری در ایفای نقش های مسئولیت های 
اجتماعی شرکت موثر است. مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در پایان 
پاسخگویی دقیق و ارائه سرویس بهتر به مشتریان را از اهداف اصلی راه 
اندازی سامانه های پاســخگویی عنوان کرد و افزود: حرکت به سمت 
یکپارچگی و محدود کردن تعداد کدها و متمرکز کردن مراکز تماس و 
پاسخگویی شرکت در کل کشور با هدف افزایش کیفیت پاسخگویی در 

بخش های مختلف در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران:

ماهیانه ۴۰ میلیون ایرانی با ۱۱8 تماس می گیرند

هفدهمین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی کشاورزی )AGROVET( پنجم دی ماه سال جاری)فردا( در اصفهان 
آغاز به کار می کند.۹6 شرکت از اســتان های اصفهان، تهران، مازندران، قزوین، یزد، همدان، زنجان، گلستان، 
خراسان رضوی و آذربایجان غربی در این نمایشگاه حضور خواهند داشت و محصوالت و خدمات خود را در فضایی 
بالغ بر 8۵00 مترمربع به نمایش خواهند گذاشت.هفدهمین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی کشاورزی اصفهان 
در سه سالن نمایشگاهی برپا می شود که ۲6 شــرکت فعال در بخش سازه های گلخانه ای، ۴۴ شرکت در بخش 
آبیاری و ۲6 شــرکت در بخش نهادها در آن حضور دارند و انواع فعالیت های خود در زمینه تولید و واردات بذر، 

تولید کود، تهیه و توزیع نهاده های کشاورزی و سموم را به نمایش می گذارند.

نمایشگاه بین المللی 
تکنولوژی کشاورزی در 
اصفهان برگزار می شود گاه

ش
مای
ن

مرضیه محب رسول
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مدیر اداره منابع طبیعی تیران و کرون:
از 5600 مترمربع اراضی ملی 
تیران و کرون رفع تصرف شد

مدیــر اداره منابــع طبیعی و  تیران
آبخیزداری شهرســتان تیران و کرون گفت: از 
5600 مترمربع اراضی ملــی تیران و کرون رفع 
تصرف شد.مهدی عالی پور اظهار کرد: به دستور 
دادستان، برابر اجرای حکم صادره از شعبه اول 
اجــرای احــکام دادســرای عمومــی و انقالب 
شهرســتان تیران و کرون با همــکاری نماینده 
اجرای احکام و مامــوران انتظامی از اراضی ملی 
روستای کهریز لطفی رفع تصرف شد.وی افزود: 
طبق گــزارش مامــوران یگان حفاظــت منابع 
طبیعی مبنــی بر تصرف عدوانــی از طریق گود 
برداری جهت ذخیره آب در اراضی ملی روستای 
کهریز لطفی به مساحت 5600 مترمربع با رای 
دادســرای عمومی و انقالب شهرستان تیران و 
کرون رفع تصرف شــد.عالی پور اضافه کرد: رای 
صادره از دادســرای عمومی و انقالب شهرستان 
تیران و کرون مبنی بر رفع تصرف اراضی ملی و 

جزای نقدی صادر شد.

فرمانده انتظامی فالورجان خبر داد:
کشف سه هزار لیتر سوخت 

قاچاق در فالورجان
فرمانده انتظامی شهرســتان  فالورجان
فالورجان از کشف سه هزار لیتر سوخت قاچاق از 
یک دستگاه نیســان خبر داد.فرمانده انتظامی 
شهرستان فالورجان اظهار کرد: ماموران انتظامی 
این فرماندهی هنگام گشــت زنی در محورهای 
مواصالتی، ســه هزار لیتر ســوخت قاچاق را در 
بازرسی از یک دستگاه وانت نیسان کشف و ضبط 
کردند.سرهنگ حســن نیکبخت افزود: در این 
رابطه دو نفر دســتگیر و پرونده آن ها به مراجع 
قضائی تحویل داده شد.وی با تاکید بر عزم پلیس 
در برخورد با قاچاق سوخت و فرآورده های نفتی 
از مردم خواست: در صورت اطالع از فعالیت های 
قاچاقچیان ســوخت، موضوع را از طریق شماره 

تلفن 110 به پلیس اطالع دهند.

رییس میراث نایین خبرداد:
آغاز مرمت پایاب قنات محله 

محمدیه در نایین
رییس میراث فرهنگی نایین از  نایین
آغاز مرمت پایاب تاریخــی قنات محله محمدیه 
برجای مانــده از دوره صفویــه خبرداد.محمود 
مدنیان افزود: تراشــیدن بدنه های فرســوده و 
اجرای اندود گچ کاهگل و سیم گل روی بدنه ها، 
برچیدن و جمع آوری ســیمان و ســنگ الشه 
فرسوده کف، برچیدن پله های مسیر منتهی به 
پایاب و محدوده داخلی، اســتحکام بخشی بدنه 
های داخلی ، ساخت پله در قسمت داخلی و تعبیه 
ایســتگاه پله مناسب در طول مســیر منتهی به 
پایاب از جمله مراحل مرمــت این بنای تاریخی 
اســت. وی اعتبار اختصاص یافته مردمی برای 
مرمت این قنات تاریخی را 100 میلیون ریال بیان 
کرد و افزود: شــهر نایین دارای رشته قنات های 

متعددی است که تعدادی از آنها هنوز آب دارد.

آخرین جزئیات از کشف شهر 
زیرزمینی

سرپرســت کاوش مجموعــه  سفیدشهر
دست کن موسوم به شــهر زیرزمینی سفیدشهر 
گفت: با توجه به شــواهد معماری و مستندات 
باستان شناسی، احتمال می رود این محل به یکی 
از ادیان پیش از اســالم مربوط باشد و شباهت 

زیادی به معابد مهر دارد.
مجید منتظر ظهوری اظهــار کرد: در فصل دوم 
کاوش های منطقه شــهر زیر زمینی)دست کن( 
در سفید شــهر فضاهای جدیدی شناسایی شد 
و در زیر یک بنای مذهبی به نام قدمگاه علی)ع( 
یک سازه جدید دستکند پیدا کردیم.وی افزود: 
با توجه به شــواهد معماری و مستندات باستان 
شناســی، احتمال می رود این محــل به یکی از 
ادیان پیش از اسالم مربوط باشد و شباهت زیادی 
به معابــد مهر دارد.سرپرســت کاوش مجموعه 
دست کن موسوم به شــهر زیرزمینی سفیدشهر 
تصریح کرد: یکی دیگــر از احتمال ها در ارتباط 
با قرن شش و هفت هجری کلیسا و آیین مسیح 
اســت.منتظر ظهوری در پایان خاطرنشان کرد: 
مســتندات باستان شناســی احتمال آیین مهر 
و یــا ارتباط با مســیحیت را محتمــل  تر کرده 
اســت؛ اکنون این کاوش تا 12 دی ادامه دارد و 
با مطالعات بیشــتر به جزئیات بیشــتری دست 

پیدا می کنیم.

اخبار

مذاکرات ویژه برای حمایت از فرودگاه کاشان

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

    سارق احشام در نطنز 
شناسایی و دستگیر شد

فرمانــده ناحیــه انتظامی نطنز  نطنز
گفت: با تالش ماموران انتظامی، سارق احشام 
در دام پلیــس گرفتار شد.ســرهنگ مرتضی 
هادیان اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت 
احشام در شهرستان، موضوع به صورت ویژه در 
دستور کار این فرماندهی قرار گرفت و با تدبیر و 
برنامه ریزی و هوشــیاری مامــوران انتظامی 
توانســتیم ســارق احشــام را در یکــی از 
شهرســتان های همجوار شناسایی و دستگیر 
کنیم.وی گفت: سارق پس از رویارویی با پلیس 
و در بازجویی هــا اعتراف کرد کــه در یکی از 
روستاهای شهر نطنز اقدام به سرقت 1۴ رأس 
احشام کرده است.فرمانده انتظامی شهرستان 
نطنز خاطرنشــان کرد: ماموران پلیس آگاهی 
موفق شدند احشام سرقتی را در محل مخفیگاه 

سارق کشف و تحویل مالباخته دهند.

رییس اداره راه و شهرسازی تیران  و کرون:
شهرداری و دهیاری ها به انجام 

آزمایش خاک ملزم شدند
رییس اداره راه و شهرسازی تیران  و  تیران
کرون گفــت: شــهرداری و دهیاری هــای این 
شهرستان به انجام آزمایش های کاربردی خاک و 
تست تراکم پیش از آسفالت معابر و بتن ریزی ملزم 
شدند.مرتضی فوالدی با اشاره به کیفیت بخشی در 
پروژه هــا اظهار کرد: بــرای اجــرای پروژه های 
راه سازی و ساختمان ســازی باید آزمایش های 
مربوط به تراکم و زیرساختی خاک انجام شود و در 
صورت نتیجه مثبت آزمایش ها، عملیات اجرایی 
آغاز می شود.وی افزود: این آزمایش ها در افزایش 
کیفیت خدمات رســانی و جلوگیری از تحمیل 
هزینه های سنگین به پروژه و جلوگیری تخریب 

مصالح انجام می شود.

دستگیری اعضای باند سرقت 
منزل در شهرضا

شهرضا فرمانده انتظامی شهرضا گفت: 
ســه نفر از اعضای باند ســرقت منــزل در این 
شهرستان دستگیر شدند.محمدحسین باباکالنی 
در حاشیه نمایشگاه اشــیای مسروقه و مکشوفه 
پلیس آگاهی این شهرستان، در جمع خبرنگاران 
اظهار کــرد: با افزایش شــکایات مردمی از وقوع 
ســرقت منازل، پلیــس آگاهی شــهرضا با آغاز 
تحقیقات، به یک زن و دو مرد مشکوک و پس از 
هماهنگی با مقام قضائی، اقدام به دستگیری آنان 
کرد.وی ادامه داد: سه نفر سارق و یک نفر مال خر 
دستگیر شده و به ارتکاب 10 فقره سرقت منزل 
اعتراف کردند.فرمانده انتظامی شهرضا همچنین 
از دستگیری اعضای یک باند سرقت خودرو در این 
شهرســتان خبر داد و افزود: در عملیات پلیس 
آگاهی شهرضا، سه سارق و چهار مال خر دستگیر 

شدند.

کشف 3 قالده میمون و 35 
پوست شکار در اردستان

فرمانده انتظامی اردســتان  اردستان
گفت: با تالش پلیس اقــالم قابل توجهی کاالی 
قاچاق و ســه قالده میمون و 35 پوست شکار از 
قاچاقچیان کشف و ضبط شد.سرهنگ غالمرضا 
هاشــمی زاده اظهار کرد: در جهت اجرای طرح 
اقدام و عمل و مبارزه با قاچاق کاال ماموران پلیس 
آگاهی و پلیس مبارزه بــا مواد مخدر فرماندهی 
انتظامی شهرستان اردستان طی چهار عملیات 
جداگانه کشــفیات قابل توجهی داشــتند. وی 
اضافه کرد: بر همین اســاس ماموران تعداد دو 
دستگاه اتوبوس اسکانیا، یک دستگاه خودروی 
سواری پراید و یک دستگاه وانت پیکان را متوقف 
و مورد بازدید قرار دادنــد که تعداد زیادی اقالم 
قاچــاق کشــف و ضبط شــد. مهم تریــن این 
کشفیات، کشف سه قالده میمون زنده خارجی 
و 35 عدد پوست شکار خارجی در این بازرسی ها 

بود.

فرماندار آران و بیدگل گفت: باید   آران و بیدگل

فرصت داد تا جامعه از تخصص و دانش قشــر جوان 
استفاده کند تا توسعه مدنی و فنی را در جامعه شاهد 
باشیم.اسماعیل بایبوردی، در مورد لزوم جوان گرایی 
در دولت و اجرای قانون بازنشستگی، اظهار کرد: طبق 
بررسی های انجام شده در شهرستان نیروی بازنشسته 
مشــغول به کار نداریم و از این بابت خرسندیم.وی 
افزود: در آران و بیدگل نیروهای متخصص و کارآمد 
جوانی داریم که آماده خدمت به جامعه هستند، ولی 
جایگاهی برای استفاده از استخدام دولتی فعال برای 
این افراد نیست، بنابراین باید پیگیر باشیم تا بتوانیم از 
این نیروها در جاهای دیگری استفاده بهینه کنیم.
فرماندار آران و بیدگل جوانی و نیروی جوان را یک 
فرصت دانست و گفت: موافق سرسخت استفاده از 
جوانان در اداره کشور و شهرستان هستم چراکه جوان 
قلب تپنده جامعه اســت که می تواند سرعت رشد و 
توسعه کشور را چندین برابر کند. باید فرصت داد تا 
جامعه از تخصص و دانش قشر جوان استفاده کند تا 
توســعه مدنی و فنی را در جامعه شــاهد باشــیم.

بایبوردی افزود: پیشــنهاد بنده تشــکیل اتاق فکر 
جوانان با توجه به کمبود جایگاه شــغلی برای افراد 
جوان و متخصص کشور اســت تا بتوانند ایده های 
جدید را به مجموعه ادارات وارد و به پویایی و نشاط 
ادارات کمک کنند.وی خاطرنشــان کــرد: توجه و 
اســتفاده از نیروی جوان و متخصص یک ضرورت 
اجتناب ناپذیر است که جز تسریع رشد و حرکت به 

سوی کمال برای جامعه چیز دیگری ندارد.

فرماندار آران و بیدگل:

جوان گرایی در ادارات دولتی مورد توجه جدی باشد
رییس شورای اسالمی شهر آران و  آران و بیدگل
بیدگل گفت: وقتی ابتدایی ترین امکانات رفاهی را 
نتوانســته ایم مهیا کنیم نباید شعار جذب چندین 

برابری گردشگر و ارائه خدمات رویایی را بدهیم.
محمد صالحی در نشست هم اندیشی برای پیشرفت 
گردشگری حوزه کویر مرنجاب در فرمانداری آران و 
بیدگل، اظهار کرد: پیچ و خم اداری در ادارات موجب 
سخت شــدن کار در حوزه گردشگری به خصوص 
کویر مرنجاب شده و گرفتن مجوز با چندین مرحله 
تا باالترین رده کشوری از عوامل اصلی عدم استقبال 

سرمایه گذار محسوب می شود.
وی افزود: در مورد مرنجاب باید از کارهای کوچک 
و زیر بنایی شروع و از شــعارهای آرمانی و رویایی 
دوری کرد، چون وقتی ابتدایی ترین امکانات رفاهی 
را نتوانسته ایم مهیا کنیم نباید شعار جذب چندین 

برابری گردشگر و ارائه خدمات رویایی را بدهیم.
صالحــی بــه دوران مدیریت مرنجاب در ســالیان 
گذشــته اشــاره کرد و گفت: زمان آزمــون و خطا 
گذشته و باید فکری اساســی و اصولی انجام شود 

و مدیریت گذشــته تجزیه و تحلیل شــود که چرا 
مرنجاب با این پتانسیل باال خروجی خاصی نداشته،  
نباید دوباره کار را به دست افراد آزمون پس داده داد 
که در این صورت نه تنها پیشرفتی حاصل نخواهد 

شد بلکه در جا خواهد زد.
رییس شورای شهر آران و بیدگل افزود: طبق گفته 
مدیر قبلی از هزینه های شده در بخش کویر مرنجاب 
حدود ۷0 درصد درآمدزایی و 30 درصد بدهی دارد. 

رییس شورای شهر آران و بیدگل مطرح کرد:

قوانین دست و پاگیر مانع ورود سرمایه گذار به کویر مرنجاب

رییس دانشگاه کاشان گفت: در جدیدترین رتبه بندی گرین متریک 201۸ دانشگاه کاشان  کاشان
برای دومین سال پیاپی رتبه دوم کشوررا کسب کرد.عباس زراعت با بیان این مطلب اظهار کرد: دانشگاه کاشان 
در این  نظام رتبه بندی، همچنین رتبه 10۷ جهانی را به دست آورد.وی خاطر نشان کرد:  این رتبه بندی باهدف 
ارائه چشم انداز جامع از شرایط و سیاست های مرتبط با محیط زیست وتوسعه پایدار در دانشگاه های کشورهای 
مختلف راه اندازی شده است و از 6 شاخص کلیدی »محیط زیست و زیرساخت« ، »انرژی وتحقیقات اقلیمی« ، 

»مدیریت پسماند« ، »آب« ، »حمل ونقل«، »آموزش«  برای رتبه بندی موسسه ها استفاده می کند.

کسب رتبه دوم کشوری 
دانشگاه کاشان در نظام 

رتبه بندی »گرین متریک«

رییس دانشگاه کاشان خبرداد:

گاه
ش
دان

خبردیدگاه

شهرســتان دهاقان در زمینه 
کشت و برداشــت و صادرات 
محصوالت گلخانه ای از جمله گل و صیفی جات 
بسیار مســتعد بوده؛ اما نیاز به تغییر الگوی 
کشت و برندینگ محصوالت دارد.شناسایی 
ظرفیت های مختلف و متعدد در نقاط مختلف 
کشــور و بارور کردن آن ها و مردمی شدن 
بسیاری از فعالیت ها ســبب رشد و بالندگی 
اقتصاد مقاومتی می شود که  با توجه به اینکه 
شهرستان دهاقان در حوزه گلخانه ها بسیار 
مســتعد و توانمند بوده، تقویت این بخش 
سبب رشد اقتصادی و رفع معضل بیکاری در 
شهر محسوب می شود و تسهیالت ویژه ای را 
به خود اختصاص داده و استحقاق برند شدن 
در سطح کشور را دارد.محصوالت صیفی جات 
از جمله فلفل دلمه ای و گوجه این شهرستان 
به روسیه و کشــورهای حاشیه خلیج فارس 
صادر می شــود و بخش عمــده ای از بازار 
داخل را تامین می کند.»خبرگزاری فارس« 
گفت و گویی با محمدعلی صیادی، مسئول 
بخش جهاد سازندگی درباره اجرای اقتصاد 
 مقاومتی داشته که در ادامه گزیده ای از آن را

 می خوانید:
 در بحث سازندگی در دو محور اقتصاد مقاومتی، 
حمایــت از کاالی ایرانــی و محرومیت زدایــی 
فعالیت هایی صورت گرفته است . اردوهای جهادی 
بســیج هم یکی از محورهای اصلی و زیرمجموعه 
محرومیت زدایی تلقی می شــود کــه فعالیت های 
فرهنگی، پزشــکی و عمرانی در بــر دارد؛ اما بحث 
تغییر الگوی کشت با توجه به بحران خشکسالی در 

کارگروه اقتصاد مقاومتی شهرستان مطرح شد و به 
شدت مورد تاکید ما قرار دارد.

 در 3 ســال گذشــته بالغ بر یک میلیارد و 500 
میلیون تومــان وام کم بهره بــه صنایع کوچک و 
مشــاغل خانگی اختصاص داده ایــم و پرورش دام 
سبک و سنگین، زنبور عسل، کشت گیاهان دارویی، 
کشــت زعفران، پرورش قارچ، بلدرچین و صنایع 
گلخانه ای در شهرستان دهاقان مورد حمایت قرار 

گرفت که البته امسال اعتبارات کاهش یافت.
 شهرســتان دهاقان در زمینه کشــت و برداشت 
محصوالت گلخانه ای از جمله گل رز، لیسیانتوس، 
آلســتریومریا، گوجه، فلفل دلمه ای و خیار بسیار 
مستعد بوده و به کشورهای حاشیه خلیج فارس و 
روسیه صادر می شوند که این فرصت خوبی برای این 

شهرستان محسوب می شود؛ البته ظرفیت رشد و 
ارتقای بیشتری را می طلبد و به شدت نیازمند برند 
شدن هســتند؛ اما تاکید ما در شرایط خشکسالی 
کنونی بر تغییر الگوی کشت بوده که البته با مقاومت 
برخی از گلخانه داران مواجه هستیم زیرا تا حدودی 

کار سختی به نظر می آید.
  بحران خشکســالی به ارائه راهکارهای مناسب، 
مصرف بهینه و مدیریت نیاز دارد تــا بتوان از این 
شرایط گذر کرد؛ در این راستا کارهای زیرساختی 
انجام داده ایم که در بلند مــدت جواب می دهد و با 
کشــت محصوالتی از جمله گیاهان دارویی مانند 
زیره، گل محمدی، آویشن، زعفران و موسیر که به 
آب کمتری نیاز دارند و تشویق و حمایت گلخانه ها 
به کشــت محصوالت اســتوایی می تــوان اقتصاد 

مقاومتی را در این شرایط خشکسالی و جنگ سخت 
اقتصادی اجرایی کرد.

 ما به افرادی که به عنوان پایلوت کشت محصوالت 
استوایی را جایگزین کشت کنونی کنند تسهیالت 
مناســب ارائه می دهیم و در صورت ضرر و زیان و 

مشکل در پرداخت وام آن، متقبل وام خواهیم شد.
 گیاه زعفران با وجود مصرف کم آب در شهرستان 
دهاقــان کشــت شــد و خوشــبختانه موفقیت 
چشــمگیری داشــت و در بازدیدی که مسئوالن 
خراسان جنوبی و شمالی از زعفران دهاقان داشتند، 
میزان خلوص زعفران دهاقان را بیش از ۷0 درصد 

دانستند که نسبت بسیار خوبی را نشان می دهد.
 به عنوان حامی و مشــاور کنار کشــاورزان گام 
بر می داریم؛ اما زعفران دهاقــان عالوه بر کیفیت 
باال با مشکالتی هم مواجه اســت  زیرا قیمت تمام 
شــده برای تولید کننده زیاد بوده و به سبب خرده 
فروشی و عدم خرید و فروش عمده محصول زعفران 
دهاقان فاقد برند شدن مانده و با وجود کیفیت باال 
هم چنان به صورت برند معرفی و شــناخته نشده 
 است که نیاز ضروری زعفران دهاقان روی برند شدن 

بوده است.
  سال گذشته جوان دانشجویی با اعطای 5 میلیون 
تومان وام که از سپاه دهاقان دریافت کرد، توانست 
کارگاه بسیار کوچک پرورش قارچ راه اندازی کند و 
با دو شــیوه ابتکاری روی نوسانات برق و نوع خاک 
 و دما محصول خود را بیــش از دو برابر افزایش داد. 
این جوان ســال گذشــته به عنوان کارآفرین برتر 
کشــور معرفی شــد که نتیجه حمایت و تمرکز بر 
اقتصادی مقاومتی در شهرســتان دهاقان را نشان 

داد.

 برندینگ گل و صیفی جات دهاقان در روسیه

کارشناس اداره هواشناسی اردستان گفت:۸۴/5  اردستان
درصد شهرستان اردستان درگیر خشکسالی متوسط و 15/5 درصد 
مناطق درگیر خشکسالی شدید اســت.داوود صداقت اظهار کرد: 
وضعیت بارشی کل منطقه شهرستان از ابتدای سال آبی جدید 9۷- 
9۸ به میزان 23/3میلی متر بوده که نسبت به بلند مدت بارندگی ها 
رشد 15/2درصدی داشته است.وی افزود: یک سال آبی در اردستان 

باید 120 میلی متر بارش داشته باشد، ولی تا پایان آذرماه این میزان 
2۷/3درصد سال آبی را دریافت کردیم. میزان بارش در سال زراعی 
خوب نبوده که کاهش 3۸درصدی نســبت به بلندمدت را نشــان 
می دهد.کارشناس اداره هواشناسی اردستان گفت: میزان بارش در 
شرق و شمال  خوب نبوده ولی به دلیل میزان بارش خوب در غرب 
شهرستان میانگین بارش را بهبود بخشید و رشد 2۸درصدی نسبت 

به مدت مشابه را شاهد بودیم.صداقت با بیان اینکه در سال زراعی 96 
- 9۷ مقدار  بارش در اردســتان به میزان صفر میلی متر ثبت شده 
است، افزود: در ســال زراعی 9۷ – 9۸ میزان بارش به میزان 16.6 
میلی متر ثبت شده که با افزایش بارندگی ها مواجه هستیم. همچنین 
میزان بارش نسبت به بلندمدت سال زراعی تا آخر آذرماه باید 2۷ 

میلی متر باشد که کاهش 3۸درصدی را شاهد هستیم.

کارشناس اداره هواشناسی اردستان:
بیش از 84 درصد مناطق اردستان درگیر خشکسالی متوسط است

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل خبر داد:
مذاکرات ویژه برای حمایت از فرودگاه 

کاشان
کاشان نماینده مردم کاشــان و آران و بیــدگل در مجلس 
شورای اسالمی گفت: در جلسه هیئت امنای فرودگاه کاشان، استاندار 

اصفهان تاکید ویژه ای برای از سرگیری پروازهای کاشان داشت.
سید جواد ساداتی نژاد با اشاره به نشست هیئت امنای فرودگاه کاشان 
اظهار کرد: یکــی از مطالبات مردم و درخواســت آن ها از ســرگیری 
پروازهای فرودگاه کاشــان بود که از پایان تیر ماه متوقف شــده است. 
نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسالمی عنوان 

کرد: در جلسه هیئت امنای فرودگاه کاشان که با حضور استاندار و امام 
جمعه کاشان برگزار شــد پیرامون رفع موانع پرواز صحبت و گفت وگو 
شد و استاندار اصفهان تاکید ویژه ای برای از سرگیری پروازهای کاشان 
داشــته و قول مســاعدت و پیگیری ویژه داد.وی افزود: در این جلسه 
مقرر شد با سازمان برنامه ریزی اســتان اصفهان مذاکراتی انجام شود 
که حمایت ویژه ای از فرودگاه کاشــان صورت پذیرد.ســاداتی نژاد در 

ادامه تصریح کرد: اصلی ترین 
مسئله ای که مقرر شد 
پیگیری شود بحث 
واگذاری فــرودگاه 

کاشــان بــه ســازمان 

فرودگاه های کشور است که این امر منجر به پایداری فرودگاه می شود.
عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس شــورای اسالمی اظهار 

کرد: امیدواریــم مجددا پروازهای فرودگاه کاشــان 
راه اندازی شــود تا مردم بتواننــد از این قابلیت 

جهت سفرهای مختلف خود استفاده کنند.

عکس  روز 

سومین سالگرد مدافع 
حرم، شهید کاظمی در 
خمینی شهر برگزار شد
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اصفهان، جزو استان های برتر باسواد کشور قرار دارد

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

رییس انجمن گوش، حلق و بینی اصفهان:
تخلفات زیاد جراحان زیبایی 

یک امر طبیعی است
رییس انجمــن گوش، حلق و بینــی اصفهان 
گفت: بیشترین تخلفات پزشکی برای جراحان 
زیبایی طبیعی اســت و این مطلب به دلیل آن 
است که مردم روی جراحی زیبایی حساس تر 
هستند. سیداحمد هاشمی اظهار کرد: جراحی 
زیبایی بیش از دیگر جراحی ها در معرض دید 
قرار داشــته و وقتی چیــزی در معرض دید و 
قضاوت دیگران اســت به خصوص کسانی که 
تخصص زیادی در این امــر ندارند و صرفا نظر 
شخصی خود را می دهند به همین دلیل ممکن 
اســت فردی که مورد جراحی قــرار گرفته از 
لحاظ روانی دچار مشکل شود. وی با بیان اینکه 
بیشترین تخلفات پزشکی برای جراحان زیبایی 
طبیعی است و این مطلب به دلیل آن است که 
مردم روی جراحی زیبایی حساس تر هستند، 
افزود: پیش از عمل جراحی باید با فرد به طور 
مناسب صحبت شده و درباره جراحی او مشاوره 
کاملی داده شود تا فرد با مســائلی که ممکن 
است پس از عمل جراحی با آن ها روبه رو شود، 
آشنا شده و پس از عمل اعتماد به نفس مناسبی 
داشته باشد. وی تصریح کرد: باید به طور دقیق 
توســط وزارت بهداشــت تخصص ها در نظر 
گرفته شود تا افراد در کارهایی تخصصی خود 
مشغول و روی شاخه ای خاص متمرکز شده و 
وارد دیگر جنبه های تخصصی نشــوند. رییس 
انجمن گوش، حلق و بینی اصفهان ادامه داد: 
امروزه همه کارها تخصصی شــده و باید مردم 
به ســمتی بروند که برای انجام عمل زیبایی 
مشورت بیشتری کرده و سراغ کسی بروند که 

حرفه اختصاصی او متناسب با نیاز آن هاست. 

یک عضو هئیت علمی گروه پوست 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

بیماری سالک می تواند تا یک 
سال طول بکشد

یک عضو هئیت علمی گروه پوســت دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان گفت: در قسمت هایی از 
اصفهان که بیماری سالک وجود دارد این نکته 
بسیار مهم است که بروز هرگونه زخم بی دلیل و 
طوالنی، جدی گرفته شود.ذبیح ا... شاهمرادی، 
با بیان اینکه بیماری سالک همانند بسیاری از 
گزش ها از سایر حشرات با نشانه یک دانه قرمز 
رنگ شروع می شــود، اظهار کرد: البته سالک 
حدود دو ماه نهفتگی دارد، بنابر این زخم زمانی 
رخ می دهد که از گزش دو ماه گذشــته است.

شــاهمرادی تصریح کرد: گرچــه گزش ها در 
تابستان رخ می دهد؛ اما معموال عالئم می تواند 
در پاییز و حتی زمســتان نیز نمود پیدا کند. 
البته 20 درصد از مراجعات به پزشــک برای 
این بیماری در تمام طول ســال رخ می دهد. 
شــاهمرادی با اشــاره به اینکه گاهی بیماران 
سالک به دلیل کوچک بودن زخم و اندک بودن 
میزان انگل، متوجه ابتال نمی شوند، ادامه داد: 
از آنجایی که این زخم می تواند تا یک سال به 

طول بینجامد، نام آن را سالک گذاشته اند.

کمک هزینه ازدواج سازمان 
تامین اجتماعی به چه کسانی 

تعلق می گیرد؟
کمک هزینه ازدواج، یکی از تعهدات ســازمان 
تامیــن اجتماعی اســت که به عنــوان هدیه 
به بیمه شــدگان اجبــاری واجد شــرایط که 
تشــکیل خانواده می دهند پرداخت می شود.

به گــزارش اداره کل روابط عمومی ســازمان 
تامین اجتماعی، به استناد ماده 85 قانون تامین 
اجتماعی بیمه شــده در صورت احراز شرایط 

ذیل از کمک هزینه ازدواج بهره مند می شود.
1- بیمه شده ظرف 5 سال قبل از تاریخ ازدواج، 
حداقل به مدت 720 روز ســابقه کار داشته و 
حق بیمه این مدت از ســوی کارفرما پرداخت 

شده باشد.
2-  در  تاریخ ازدواج رابطه استخدامی بیمه شده 

با کارفرما قطع نشده باشد.
3- ازدواج اول بیمه شده باشد.

4-  ازدواج دائم بوده و در دفتر رســمی ازدواج 
ثبت شده باشد .

همچنین مبلغ کمک هزینه ازدواج برابر است 
با مجموع حقوق و مزایای مشــمول کسر حق 
بیمه ظرف 2 سال قبل از تاریخ ازدواج تقسیم 
بر 24، در صورتی که مبلغ محاسبه شده کمتر 
از حداقل دســتمزد تاریخ ازدواج باشد، مبلغ 
قابل پرداخت به حداقل دستمزد سال وقوع عقد 
افزایش می یابد. بیمه شدگان می توانند برای 
ثبت نام الکترونیکی دریافــت تعهدات کوتاه 
مدت سازمان تامین اجتماعی از جمله کمک 
 هزینه ازدواج به ســایت این سازمان به نشانی

 www.tamin.ir  بخــش میــز خدمــت 
غیرحضوری مراجعه کنند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری اصفهان خبر داد:

پنج کشته و مسموم در حادثه 
گازگرفتگی خیابان الله جنوبی

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان گفت: مردی 35 ساله در حادثه 
گازگرفتگی منزلی در اللــه جنوبی جان خود را 
از دســت داد. فرهاد کاوه آهنگران در خصوص 
حادثه گازگرفتگی بامداد دیروز در اصفهان اظهار 
کرد: نیروهای ایستگاه شماره هفت آتش نشانی 
با حضور در  این محل با احتمال گازگرفتگی در 
منزل مسکونی رو به رو شــدند که در این حادثه 
چهار نفر مسموم و یک مرد 35 ساله جان باخته 
بود.سخنگوی سازمان آتش نشــانی و خدمات 
ایمنی شهرداری اصفهان گفت: حال یکی دیگر 
از مسموم شــدگان این حادثه مساعد نبود و سه 

مسموم دیگر نیز به بیمارستان منتقل شدند.

مدیرکل دامپزشکی اصفهان:
موضوع ذبح االغ در فالورجان 

صحت داشت
مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان اظهار کرد: در 
نتیجه بازرسی از کشــتارگاه های سطح استان، از 
ابتدای سال از ورود 110 تن گوشت و فرآورده های 
گوشــتی به چرخه توزیع و تحمیــل هزینه های 
بســیار به حوزه درمان جلوگیری شد. موحدی  با 
بیان اینکه دامپزشــکی، متولی کشــتارگاه های 
دارای مجوز بوده که در این کشــتارگاه ها موردی 
درخصوص ذبح االغ یافت نشده است، تصریح کرد: 
بارها هشدار داده ایم که ذبح دام خارج از کشتارگاه 
تخلف بوده و نیازمند آن هســتیم که در صورت 
مشاهده چنین امری، حتما از طریق سامانه 1512 
به ســازمان دامپزشــکی اطالع داده شود.وی در 
خصوص فیلمی که چندی پیش در فضای مجازی 
با موضوع ذبح االغ در یکــی از باغ های فالورجان 
منتشر شد، توضیح داد: با همکاری دستگاه های 
دیگر این موضوع را مورد بررســی قرار دادیم و در 
نهایت متوجه شدیم درجای دیگری االغ ها کشتار 

شده و به باغ آورده شده بودند.

معاون نهضت سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان گفت: بر اســاس سرشماری نفوس و 
مسکن سال 95، اصفهان جزو استان های برتر باسواد 
کشور و میان 5 استان برتر قرار دارد. با این وجود در 
استان هنوز هم 102 هزار نفر در رنج سنی 10 تا 49 
سال بی سواد داریم.بهمن امید قائمی افزود: اگر این 
آمار را از سن 6 سال حســاب کنیم تعداد بی سوادان 
بیشتر می شود، اما براساس احتساب نیروهای مولد 
و قابل فعالیــت در بخش های صنعتــی، فرهنگی و 
علمی این آمار از سن 10 تا 49 سال حساب می شود.

امیدقائمی با اشاره به فعالیت های شاخص سواد آموزی 
گفت: راه اندازی مراکز یادگیری یکی از فعالیت های 
شــاخص نهضت ســوادآموزی اســت که عالوه بر 
یادگرفتن خواندن و نوشتن ســواد مهارت آموزی، 
مهارت های اجتماعی، اخالقی، فرهنگی و شهروندی را 
آموزش می بینند.وی خاطرنشان کرد: کارآفرینی یکی 
دیگر از فعالیت های شــاخص است، بسیاری از سواد 
آموزان مهارت های حرفه ای یاد می گیرند و در نهایت 
کارآفرین می شوند. برخی از سوادآموزان تولیدات نیز 
دارند و تولیدات آنها در مدارس اســتفاده می شود.

معاون نهضت سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان گفت: یک دوره ICDL )مهارت های 
هفتگانه کامپیوتر( نیز در نهضت سوادآموزی داریم 
که استان ما جزو استان های پیشــرو در این زمینه 
بوده اصفهان بیشترین سوادآموز را در این دوره جذب 
کرده است.وی افزود: امسال جمهوری اسالمی ایران 
در بین 57 کشــور در این مهارت حائــز رتبه دیپلم 

افتخار از سازمان جهانی یونسکو شده است. یکی از 
استان هایی که در مهارت های ICDL پیشگام بوده 
استان اصفهان است و امســال نیز بیش از 300 نفر 
از ســواد آموزان در این دوره شــرکت کردند.قائمی 
گفت: نواحی یک و 2 اصفهان و شــهرهای کوهپایه، 
زواره، اردستان، نایین و میمه جزو شهرهایی است که 
کمترین آمار بی سوادی را دارند و جزو شهرهای باسواد 
اصفهان به حساب می آیند.وی ادامه داد: فریدون شهر، 
فالورجان، خمینی شهر، نجف آباد، کاشان و سمیرم 
جزو شهرهایی اســت که تعداد بی سوادان بیشتری 
دارند.معاون نهضت ســوادآموزی اداره کل آموزش 
و پرورش اســتان اصفهان گفت: در استان اگر صرفا 
مسئله مهاجرت را نداشــتیم بحث سواد تقریبا رو به 
پایان بود و می توانســتیم پایان بی سوادی را جشن 
بگیریم؛ اما به دلیل مهاجرت و مســائل اقتصادی و 
آســیب های اجتماعی همچنان بیسوادی در استان 

ما وجود دارد.

معاون نهضت سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان:

اصفهان، جزو استان های برتر باسواد کشور قرار دارد

آموزش و پرورش

تحصیل کردگان، اصلی ترین قربانیان کالهبرداران 
مجازی هستند شاید عجیب به نظر برسد؛ اما افرادی 
که بیشترین سر و کار را با فضای مجازی و کامپیوتر 
دارند طعمه های خوبی بــرای اخاذی و دزدی های 
اینترنتی هستند. در ســال های اخیر با رایج شدن 
پدیده پرداخت های اینترنتی جرم های سایبری به 
صدر جرایم کشور آمده است. چندی پیش فرمانده 
ناجا اعالم کرد که جرایم در فضای مجازی امســال 
نسبت به سال گذشته 71 درصد افزایش داشته است. 
بر اساس اعالم سردار اشتری، بیشتر این جرایم شامل 
کالهبرداری می شود البته این موضوع تنها مختص 
به ایران نیست و جرایم اینترنتی یکی از اصلی ترین 

جرایم رو به رشد در سطح جهانی است.
فیلتر شــکن ها راه را برای کالهبرداران 

هموار کرده اند
یکی از اصلی ترین علت های رشــد کالهبرداری 
های اینترنتی در ایران رواج استفاده از فیلتر شکن 
هایی است که موجب باال آمدن سایت های تقلبی 
و یا فیشینگ می شود. هر فیلترشکن به محض اجرا 
روی سیستم، چندین پورت را جهت اجرای دستور 
باز می کند. از ســوی دیگر  فیلترشکن ها ترفندی 
است برای دسترســی کامل به اطالعات و فایل ها، 
اطالعات حســاس، امکان آلوده کردن سیستم به 
ویروس، جمع آوری اطالعات بانکی و دسترســی 
کامل به داده هایی که در شــبکه مبادله می شود، 
قابلیت رصــد لحظه به لحظه موقعیــت مکانی و... 
را فراهم می کند .به عقیده کارشناســان انتظامی 
کشور، رشــد جرایم ســایبری در ایران  بخشی به 
دلیل رواج اســتفاده از این برنامــه ها به خصوص 
توسط افرادی است که آشنایی چندانی با فضاهای 

مجازی ندارند.
مجرمان باهوش نیستند، مردم ساده لوح اند

به عقیده کارشناســان دنیای کامپیوتر و اینترنت، 
کالهبرداری های اینترنتی کار سخت و پیچیده ای 
نیســت بلکه درصد موفقیت در این پروسه مرهون 
ناآشــنایی کاربران با فضای مجازی و سهل انگاری 
آنها و عدم توجــه به آیتم هــای امنیتی در فضای 
مجازی است. فرزاد شاه حیدری کارشناس فناوری 
اطالعات فاتب ، در این باره می گوید: باورعمومی، 
کالهبرداران اینترنتی را افــرادی با هوش ماورایی 
و مالباختــگان را افرادی معمولی می شناســد؛ اما 
واقعیت این اســت که با بررسی بســیاری از اخبار 

مرتبط با ایــن موضــوع، شــاهد مالباختگانی با 
تحصیالت عالی و سطوح تکمیلی هستیم؛ پس گره 
کار در میزان تحصیالت نیست. شاه حیدری با بیان 
اینکه یکی از معمول ترین انــواع کالهبرداری های 
انجام شده در سطح اینترنت فیشینگ است، گفت: 
این موضوع روشی است که در آن، فرد کالهبردار با 
طراحی صفحات پرداخت مالی مشابه با درگاه های 
پرداخت بانکی، اطالعات پرداخت حســاب بانکی 
قربانیان خود را به دام می اندازد.وی افزود: این نوع 
کالهبرداری به هوش مافوق بشری نیاز ندارد و تنها 
از دانش پایین قربانیان در فضای مجازی اســتفاده 
می کند. شــاه حیدری تاکید کرد: مهارت استفاده 
از فضای مجازی نه تنها با تحصیالت و هوش افراد 
بلکه با مدت زمان حضور فرد در این فضا نیز رابطه 
مستقیم ندارد؛ زیرا این مهارت اکتسابی و پیش نیاز 
ورود به دنیای فضای مجازی به خصوص شبکه های 
اجتماعی است.وی افزود: معموال افراد با این تفکر 
که دارای تحصیالت عالی هستند یا با اتکا به سابقه 
حضور خود در فضای مجازی از آموختن مهارت های 
الزم جهت انجام مراودات مالی و تبادل اطالعات در 

فضای مجازی غافل می شوند.
به »آی نماد« و دامنه های اینترنتی توجه 

ویژه داشته باشید
یکی از اصلی ترین شاخصه ها برای نیفتادن در دام 
کالهبرداران اینترنتی، وارد شدن و یا خرید کردن 
از سایت هایی است که داری »ای نماد« هستند. در 
کشور تمام سایت هایی که خدمات آنالین انجام می 
دهند موظف هســتند که نماد اعتماد الکترونیکی 
دریافت کنند. داشتن این نماد به معنای مورد تایید 
بودن اقدامات و برنامه های یک سایت اینترنتی از 
ســوی ســازمان صنعت و معدن و نیروی انتظامی 
اســت. داشــتن این نماد به خصوص برای سایت 
هایی که می توان از آنها خریــد انترنتی انجام داد 
بســیار ضروری اســت؛ چرا که افراد با وارد کردن 
اطالعات حساب خود در سایت های اینترنتی عمال 
در خطر کالهبرداری و سرقت آنالین قرار می گیرند. 
همچنین عــالوه بر دقت در داشــتن آی نماد باید 
به آدرس اینترنتی درگاه توجــه ویژه ای کرد که به 
عبارت )shaparak.ir( ختم شود و از پروتکل امن 
)https( استفاده کند که این پروتکل با رنگ سبز 

در مرورگر های اینترنتی مشخص می شود.
کالهبــرداران در کمین ســالمندان و 

ماجراجویان
بســیاری از موارد کالهبرداری و سرقت از حساب 
های بانکی در ماه های اخیر مربوط به افرادی است 
که با نصب و یا وارد شــدن به برنامه ها و صفحات 
مربوط به صیغه یابی و دوست یابی اطالعات حساب 
خود را در این سایت ها وارد کرده اند. عالوه بر این، 
صفحاتی که وعده شــارژ ارزان قیمت و یاماهواره 
های جیبی را می دهند از جمله موارد دیگری بوده 
که حساب افراد را خالی کرده اســت. میل به وارد 
شدن و اســتفاده از این اپلیکیشن ها و صفحات به 
حدی در کشور زیاد اســت که پلیس بارها و بارها 
در این مورد تذکر و هشدار داده؛ اما به نظر می رسد 
آمار کالهبرداری از این طریق هر روز در حال زیاد 
شدن است. عالوه بر این افراد ســالمند نیز طعمه 
های جذابی برای کالهبرداران ســایبری هستند. 
ســوء اســتفاده از عدم اطالع و ناآگاهی این افراد 
موجب شــده تا ســرقت های هنگفتی از این افراد 

صورت بگیرد .

ماجراجویان بهترین طعمه های دزدان سایبری
طعمه های جذاب کالهبرداران فضای مجازی را بشناسید؛

کسب رتبه سوم دانشگاه اصفهان در رتبه بندی جهانی »گرین متریک«
دانشگاه اصفهان بر اساس اعالم سایت گرین متریک، در بین 15دانشگاه ایرانی رتبه سوم دانشگاه های 
سبز را به خود اختصاص داد.؛ بنا بر اعالم روابط عمومی دانشگاه اصفهان و بر اساس اطالعات انتشار یافته 
سایت گرین متریک، )Green Metric(، این دانشگاه در بین 16دانشگاه ایرانی بعد از دانشگاه زنجان و 
کاشان رتبه سه و در بین 719دانشگاه جهان رتبه جهاني 220 را به خود اختصاص داد.دانشگاه اندونزی 
با ارزیابی 6شاخص مرتبط با توسعه پایدار شــامل محیط زیست و زیرساخت، انرژي و تغییرات اقلیمي، 
مدیریت پسماند، آب، حمل و نقل، آموزش هر ساله به معرفي سبزترین دانشگاه هاي جهان مي پردازد.

مشارکت در رتبه بندی گرین متریک، گامی در جهت فعالیت هاي بین المللي سازي دانشگاه ها، معرفي 
آنها به سایر دانشگاه ها و برجســته کردن اهمیت موضوع پایداري، مسائل محیط زیستي و چالش هایي 
مانند فرآیند گرم شــدن زمین، بهره برداري بیش از حد از منابع، وابستگي به منابع نفتي و کمبود آب و 

غذا در سطح جهاني است.

مختاریان پور- مدیر تصفیه شرکت آرین نور

در راســتای دادنامه صادره از شعبه اول دادگستری اردستان به شــماره بایگانی 960843 مورخ 
96/12/28 با موضوع ورشکستگی شرکت تعاونی آرین نور به شماره ثبتی 296 و تاریخ توقف 95/1/1 
با توجه به اعالم حکم ورشکستگی شرکت مذکور و تعیین مدیر تصفیه جهت رسیدگی به بدهی و 
مطالبات شرکت و توقیف اموال آن جهت فروش بدینوسیله به اطالع عموم می رساند که در نظر است 
ششدانگ عرصه و اعیان شرکت آرین نور اردستان به شماره قطعه 4-10-11 واقع در شهرک صنعتی 
اردستان بخش 17 ثبت اصفهان واگذاری از شرکت شــهرکهای صنعتی اصفهان به شرح ذیل را از 
طریق مزایده بفروش برساند متقاضیان خرید می توانند در روز مزایده در جلسه حاضر و تا یک روز 
قبل از جلسه مزایده 5 درصد از کل مبلغ پیشنهادی خود را ضمن واریز به حساب مربوطه با حضور 
در واحد اجرای احکام حقوقی دادگستری اردستان اعالم نمایند مورد مزایده به شخصی واگذار می 
شود که باالترین پیشنهاد را ارائه نماید. برنده مزایده بایستی مابقی بهای مورد مزایده را ظرف مدت 
10 روز واریز و در صورت عدم واریز سپرده اولیه به نفع شرکت ضبط خواهد شد ضمنا کلیه هزینه های 
مربوط به انتقال سند برعهده برنده مزایده می باشد و شرکت در قبال آن هیچگونه مسئولیتی ندارد.

ملک مورد مزایده دارای عرصه به مســاحت 1880/65 متر مربع که مشــتمل بر یک سوله تولید 
ساختمان نگهبانی و محوطه اطراف آن می باشد ساختمان نگهبانی دارای مساحت 44 متر مربع که 
اسکلت آن از بتون آرمه با سقف تیرچه بلوک و نمای آجر نما احداث شده است کف و سطوح داخلی 

تا زیر سقف سرامیک و دارای درب و پنجره فلزی می باشد.
ساختمان اصلی کارخانه شامل سوله تولید و بچه سوله منطقه با اسکلت فلزی ساخته شده از تیر ورق 
با ارتفاع پایه حدود 5 متر و ابعاد 24*18 متر و بچه سوله با ابعاد 24*6 متر به ارتفاع پایه حدود 3 متر 
و مساحت کل 576 متر مربع با دربهای فلزی با دیوارهای آجری به ضخامت حدود 35 سانتی متر به 
صورت دو ظرف نما که سقف آن با الیه و پشم و شیشه و ورق گالوانیزه پوشش شده است کف سوله 
از بتن فضای خارجی سوله محوطه سازی و دارای دیوارکشی کامل با درب ورودی فلزی و همچنین 
دارای انشعاب برق 30 کیلو وات با ترانس kva 50 به همراه تابلو و تجهیزات و انشعاب آب و سیستم 
لوله کشی می باشد. با توجه به موارد مذکور ارزش ششدانگ عرصه و اعیان ملک مورد مزایده به مبلغ 

4/276/410/000 ریال اعالم می گردد.
تاریخ مزایده: 97/11/16 روز سه شنبه ساعت 9 صبح

ضمنا شماره تماس 54244091-031 داخلی 111 جهت تماس و کسب هر گونه اطالع خریداران در 
ساعت اداری تا قبل از جلسه مزایده می باشد.

آگهی فروش

پریسا سعادت
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 با پایان یافتن نیم فصل اول  هجدهمیــن دوره  رقابت های لیگ برتر، 
برنامه آماده سازی تیم های حاضر در این دوره از بازی ها  برای حضور  بهتر در نیم فصل 

دوم از چند روز پیش رسما کلید خورده است و سرمربیان این تیم ها به دنبال شناسایی بازیکنان مورد 
نیاز برای تقویت خطوط سه گانه شان هستند تا با شروع فصل نقل و انتقاالت زمستانی بتوانند این بازیکنان را 

در اختیار بگیرند. نقل و انتقاالت زمستانی به صورت رسمی از 16   دی آغاز می شود و تیم ها تا 13 بهمن فرصت دارند که 
قرارداد خود با بازیکنان جدید را در سازمان لیگ به ثبت برسانند. البته این بازه زمانی فقط برای ثبت رسمی قراردادهاست 
و تیم ها از همین  حاال می توانند با گزینه های مورد نظر خود وارد مذاکره شوند و در  صورت توافق، پیش قرارداد امضا کنند. 

در همین راستا تیم های اصفهانی سپاهان و ذوب آهن نیز به دنبال جذب بازیکنان مورد نیازشان هستند تا برای نیم فصل دوم 
رقابت های لیگ برتر از آن ها استفاده کنند. سبزپوشــان اصفهانی که در نیم فصل اول این دوره از رقابت های لیگ برتر عملکرد 

ضعیفی را از خود به نمایش گذاشتند به طوری که در پایان هفته پانزدهم با کسب 13 امتیاز در جایگاه چهاردهم جدول رده بندی جا 
خوش کرده اند سخت در تالش اند تا با به کارگیری بازیکنان مورد نیاز علیرضا منصوریان با چهره ای متفاوت در نیم فصل دوم پا به میدان 
مسابقه بگذارند.نبود یک مهاجم شش دانگ و گلزن و ضعف خط حمله این تیم که از دیدگاه کارشناسان جزو مهم ترین عوامل ضعف ذوب 
آهن در نیم فصل اول بازی ها محسوب می شد، سبب شده تا علی منصور جذب یک مهاجم کارگشته را در دستور کار خود قرار دهد.سرمربی 
سبز پوشان به محمدرضا خلعتبری، مهاجم پدیده عالقه دارد و از مسئوالن ذوب آهن خواسته تا او را جذب کنند. خلعتبری که چند سالی از شرایط 
خوب خود فاصله گرفته بود و چندین تیم عوض کرد، در پدیده بار دیگر به اوج رسید و همین عامل سبب شده تا ذوبی ها به او پیشنهاد بدهند. سعید آذری 
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در این باره اعالم کرده که طبق قوانین چون 6 ماه از قرارداد خلعتبری با پدیده باقی مانده، می توانند با این بازیکن مذاکره 
کنند؛ اما او در نهایت برای انتقال در نیم فصل باید رضایت باشگاه مشــهدی را جلب کند.خلعتبری که سابقه حضور در ذوب آهن را دارد و سال های 
درخشانی را در این تیم گذرانده هم چندان بی میل نیست و به نظر می رسد با توجه به مشکالت مالی پدیده این انتقال دور از دسترس نخواهد بود. 

بازیکن پدیده درباره پیشنهاد های صورت گرفته  گفته است: من چند پیشنهاد دارم، اما اسمی از تیم ها نمی آورم، چون دوست ندارم بازارگرمی 
کنم. شاید مذاکره با تیم های دیگر نتیجه بدهد و شاید هم ندهد، ولی من االن بازیکن پدیده هستم و هر تصمیمی هم بگیریم باید طبق 

هماهنگی با یحیی گل محمدی و مجتبی سرآسیابی باشد.
از سپاهان نیز  به عنوان مقصد احتمالی خلعتبری نام برده می شود و با توجه به این که مهاجم فعلی پدیده مشهد بازیکن 

تکنیکی اســت و  می تواند کمک موثری برای امیر قلعه نویی و زرد پوشان در نیم فصل دوم باشد، می توان این  
انتظار را نیز داشت که خلعتبری در نیم فصل دوم برای یکی از تیم های اصفهانی به میدان برود.گزینه های 

دیگری نیز در لیست سرمربیان دو تیم ســپاهان و ذوب آهن برای حضور در بازار نقل و انتقاالت 
زمستانی وجود دارد و به نظر می رسد با شروع  نیم فصل دوم این دوره از رقابت های 

لیگ برتر  شاهد تغییرات چشمگیری در ترکیب دو تیم اصفهانی 
باشیم.

 آگهی مناقصه عمومی
 شماره مجوز )4990، 1397(

شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد مناقصه ای با موضوع و شرایط 
زیر برگزار نماید:

موضوع مناقصه: اجرای عملیات لوله گذاری فوالدی و پلی اتیلن در 
اقطار مختلف با فشارهای PSI )1000، 250، 60(، احداث ساختمان و 
نصب ایستگاه و ساخت و نصب انشعابات جهت گازرسانی به صنایع 

در کل استان اصفهان
میزان تضمین: 1/750/000/000 ریال ) یک میلیارد و هفتصد و پنجاه 

میلیون ریال(
کد فراخوان: 3185440

نام و نشانی دســتگاه مناقصه گزار: اصفهان- خیابان چهار باغ باال 
شرکت گاز استان اصفهان

مهلت اعالم آمادگی: حداکثر تا تاریخ 97/10/17
مناقصه گران می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر به پایگاه 
 اطالع رســانی الکترونیکی شرکت گاز اســتان اصفهان به آدرس
 www.nigc-isfahan.ir ، www.iets.mporg.ir یا با شماره تلفن 

38132-031 داخلی 2584 تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان

رکورد منفی »ایگواین« با میالن
گونسالو ایگواین، بعد از جدایی از رئال مادرید 
تصمیم گرفت که راهی 
رقابت های ســری 
A شود تا پیراهن 
ناپولــی را برتــن 
کند.ایــن مهاجم 
آرژانتینی در ناپولی 
به روزهــای اوج خود 
برگشت و بازی های درخشــانی را به نمایش 
گذاشت؛ اما تصمیم گرفت که راهی یوونتوس 
شــود تا خشــم هواداران تیمش را برانگیزد.

ایگواین اما در یوونتوس نتوانســت درخشش 
خود در ناپولــی را تکرار کنــد و بعد از جذب 
کریســتیانو رونالدو به صــورت قرضی راهی 
میالن شد.به نظر می رسد که میالن به کابوسی 
برای ایگواین تبدیل شده، چرا که این مهاجم 
آرژانتینی آماری ناامید کننده از خود به جای 
گذاشته اســت. ایگواین برای هشتمین بازی 
پیاپی خود در رقابت هــای مختلف با پیراهن 
میالن موفق به گلزنی نشده و این بدترین آمار 

او در فوتبال ایتالیاست.

تکذیب انتقال ستاره  های 
آینتراخت به بایرن

در حالی که شــایعات زیادی درباره  پیوستن 
لــوکا جوویــچ و آنته 
ربیــچ دو ســتاره 
پرفروغ آینتراخت 
فرانکفــورت بــه 
مونیــخ  بایــرن 
شــنیده می شــود 
رییس این باشــگاه 
شــایعات را تکذیب کرد.پیتر فیشر، درحالی 
که این روزها شایعات درباره  پیوستن دو ستاره 
پرفروغ تیمش در فصل جاری به بایرن مونیخ 
بســیار باال گرفته، احتمال پیوستن این دو به 
بایرن را در آینده  نزدیک غیرممکن دانســت. 
»فیشــر« اما درباره آینده بلندمــدت این دو 
ستاره گفت:» ما برای نگه داشتن آنها هر کاری 
از دســت مان برآید انجام خواهیم داد و شکی 
نیســت که اگر به رقابت های اروپایی راه پیدا 

کنیم این کار برایمان ساده تر خواهد شد«.

»کولیبالی« گران قیمت ترین 
بازیکن ناپولی شد

کالیدو کولیبالــی، بعد از مدتی رایزنی بر ســر 
امضای قراردادی جدید با 
تیم ایتالیایی به توافق 
رسید.طبق اعالم 
برخی رسانه های 
محلی، این موضوع 
به صورت رسمی در 
روزهای آینده توسط 
باشگاه حاضر در سری آ اعالم 
خواهد شــد.مطابق اخباری که این رســانه ها 
منتشر کرده اند،دستمزد این مدافع سنگالی به 
6 میلیون یورو در ســال افزایش خواهد یافت.

حقوقی که از همه بازیکنان تیم بیشــتر است و 
ســتاره آفریقایی را به عنوان گران قیمت ترین 
بازیکن ناپولی مطــرح می کند.ایــن اتفاق در 
حالی رخ می دهــد که مدافع توانمند ســخت 
مورد توجه منچستریونایتد قرارداشت و تیمش 
پیشنهاد 106 میلیون یورویی را برای انتقالش به 
اولدترافورد رد کرد.کولیبالی 27 ساله که تاکنون 
28 بازی برای تیم ملی سنگال انجام داده، از سال 

2014 در خدمت تیم کالچویی است.

انتقاد از سبک بازی سپاهان درست نیست

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

با اعالم فدراسیون فوتبال؛
داوران و کمک داوران 

اصفهانی فوتبال برای دوره 
توجیهی دعوت شدند

دپارتمان داوران، وحید مالکی و امیر ســعید فر، 
ســید امرا... طراح ، عباس ســعادت، احســان 
تیموری، رضا حیدری و بهزاد پناهی از اصفهان 
را به همراه داوران و کمک داوران دیگر استان ها  
برای شرکت در کالس توجیهی و دانش افزایی 
نیم فصل داوران و کمک داوران لیگ دسته یک 
فوتبال دعــوت کرد.این کالس هــا از 11 دی با 
حضور 120 داور و کمک داور در ماهشــهر آغاز 
می شود و تا 14 دی ماه ادامه دارد.تست آمادگی 
جسمانی از داوران شرکت کننده در این دوره روز 
چهارشنبه 12 دی در ورزشگاه نفت و گاز اروندان 

خرمشهر گرفته می شود.

Afc بازنشسته ها را کنار نمی زند

 علی کفاشــیان به بهانه اجرای قانــون منع به 
کارگیــری بازنشســته هــا در 
نهادهــای دولتــی از 
در  خــود  ســمت 
فدراسیون فوتبال 
اســتعفا داد و از 
این پس ریاست کمیته فوتســال برعهده داوود 
پرهیزکار خواهد بود.علی کفاشیان همین سمت 
را در کنفدراسیون فوتبال آسیا عهده دار است؛ 
اما تا پایان مدیریت از سمت خود استعفا نخواهد 
داد چون کنفدراســیون فوتبال آسیا بازنشسته 
ها را کنار نمی زند. ریاســت علی کفاشــیان بر 
کمیته فوتســال کنفدراســیون فوتبال آسیا تا 
فروردین ماه ســال آتی ادامه خواهد داشــت و 
درادامه البته بعید اســت علی کفاشــیان برای 
تکرار این دوره اعــالم آمادگی کند؛ اما عضویت 
کفاشیان در هیئت رییسه فدراسیون فوتبال به 
قوت خود باقی اســت. بر اساس تعریف جدیدی 
که فدراسیون فوتبال از عضویت در هیئت رییسه 
برای معاونت حقوقی مجلس شــورای اسالمی 
داشته عضویت در هیئت رییسه شغل محسوب 
نمی شود به این خاطر که عضو هیئت رییسه هیچ 
قرارداد حقوقی با فدراسیون فوتبال ندارد و پولی 
نمی گیرد و از همه مهم تر ســاعات حضور او در 
فدراسیون فوتبال به چند ساعت در هفته بیشتر 

ختم نمی شود.

کاپیتان سوریه جام ملت های 
آسیا را از دست داد

تیم   ملی فوتبال ســوریه در جام ملت های آسیا 
با تیم های اســترالیا، اردن و فلسطین هم گروه 
شــده اســت.در حالی که کمتــر از دو هفته  تا 
شــروع جام ملت های 201۹ آســیا زمان باقی 
است، سوری ها با بدبیاری مواجه شده اند و یکی 
از بهتریــن و باتجربه ترین بازیکنــان خود را به 
دلیل مصدومیت از دســت دادند.فراز الخطیب، 
کاپیتان 3۵ ســال تیم   ملی فوتبال ســوریه که 
در 62 بازی ملی توانسته اســت 2۹ گل به ثمر 
برساند در آســتانه رقابت ها مصدوم شد و بنا بر 
گفته فدراسیون فوتبال ســوریه حضور در جام 
ملت های آسیا را از دســت داد. با توجه به سن 
و ســال خطیب، این بازیکن رویــای حضور در 
 آخرین جام ملت های آســیای خود را از دست

 داد.

در حاشیه

پیشخوان

برخــی  روش:  کــی 
می خواهند موفقیت های ما را 

زیر سوال ببرند.
مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن در مــورد آخرین وضعیت این تیم 
گفت: ما چند روزی است که تمرینات را شروع کردیم و کادر فنی 
برنامه تمرینی خاصی را برای تیم در نظر دارد تا بازیکنان از لحاظ 
تاکتیکی و بدنی به بهترین شــرایط ممکن برسند. انگیزه زیادی 
داریم تا نتایج نیم فصل اول را جبران کنیم. امســال در مجموع 
نتایج خوبی در نیم فصل اول نگرفتیم و باید به فکر جبران باشیم.

وی همچنین خاطر نشــان کرد: در برخی از بازی ها اشتباهاتی 
داشتیم، ولی در مجموع تیم ما از لحاظ فنی عملکرد خوبی داشت. 
ما از اشتباهات داوری ضرر کردیم و اگر این اتفاق رخ نمی داد قطعا 
جایگاه بهتری در جدول داشتیم. با این حال هنوز یک نیم فصل 
دیگر باقی مانده و باید طوری نتیجه بگیریــم که در پایان لیگ 

جایگاه خوبی در جدول داشته باشیم.

مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در پاسخ به این پرسش که آیا 
از عملکرد خودش در نیم فصل اول راضی است، اظهار داشت: وقتی 
تیم نتیجه نگیرد طبیعتا این موضوع به عملکرد بازیکنان هم ربط 
دارد. تمام بازیکنان ذوب آهن تالش کردند، ولی هیچ کس در تیم 
ما از عملکردش راضی نیست. همه تالش می کنیم تا ذوب آهن در 

نیم فصل دوم نتایج خوبی بگیرد.

مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن: 
هیچ بازیکنی در ذوب آهن از عملکردش راضی نیست

فغانی ویدئو چک ایرانی را 
تست و تایید کرد؛ نمره قبولی 

در حد اول ابتدایی

»جواد نکونام« گزینه سرمربیگری تیم فوتبال پیکان شد
پس از نتایج ضعیفی که مجید جاللی به همراه تیم پیکان در نیم فصل اول لیگ برتر گرفت، با توافق به عمل آمده 
بین او و مدیران باشگاه وی از سمت خود کنار رفت.یحیی گل محمدی یکی از گزینه های مربیگری پیکان بود 
ولی در روزهای گذشته بحث حضور جواد نکونام به عنوان سرمربی پیکان بیشتر از هر مربی دیگری جدی شده 
و حتی گفته می شود با او در این خصوص صحبت هایی هم به عمل آمده است.قرار است ظرف چند روز آینده 
وضعیت نکونام برای سرمربیگری پیکان مشخص شده و اگر او با مدیران باشگاه به توافق برسد، نیم فصل دوم 
شاهد حضور جواد نکونام در نیمکت پیکان خواهیم بود.تیم نساجی مازندران که نیم فصل اول را با هدایت جواد 
نکونام سپری کرد، از شرایط مدیریتی و مالی خوبی برخوردار نیست و به نظر می رسد این تیم در نیم فصل دوم 

با مشکالت زیادی مواجه خواهد شد. همین امر شاید در تصمیم گیری جواد نکونام تاثیرگذار باشد.

عدم تمایل بازیکنان به برگزاری مراسم بدرقه تیم ملی!
بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران عالقه ای به حضور در مراسم احتمالی بدرقه آنها برای حضور در جام ملت های 
آسیا ندارند.صحبت های به وجود آمده در خصوص احتمال برگزاری مراسم بدرقه برای تیم ملی فوتبال ایران 
پیش از اعزام به امارات برای رقابت های جام ملت های آسیا با واکنش بازیکنان همراه بود.مسئوالن ورزش که 
قصد دارند نشان دهند حمایت همه جانبه ای از تیم ملی در راستای تحقق هدف خود در رقابت های جام ملت 
ها دارند با همکاری فدراسیون فوتبال می خواهند جشــنی را در زمان حضور چندساعته تیم ملی در جزیره 
کیش برگزار کنند.مراســمی که هنوز برنامه ریزی دقیقی برای آن نشده؛ اما باعث تعجب بازیکنان تیم ملی 
شد.تنی چند از بازیکنان باتجربه تیم ملی اعالم کرده اند هیچ عالقه ای به حضور در این مراسم ندارند و امیدوار 

هستند تا تیم ملی پس از توقف چندساعته خود در کیش بی هیچ تشریفاتی به دبی امارات برود.

هفته گذشته بود که خبر کســب مدال برنز مسابقات 
قهرمانی جهان در رشــته یخ نوردی توسط محمد رضا 
صفدریــان، ورزشــکار اصفهانــی این رشــته بازتاب 
گســترده ای پیدا کرد.صفدریان در این خصوص گفت: 
امســال 8 مســابقه جهانی یخ نوردی برگزار می شود 
که 2 مســابقه قهرمانی جهان و 6 رقابت با عنوان جام 
جهانی برگزار خواهد شد.ملی پوش یخ نوردی اصفهان 
افزود: مسابقه  قهرمانی جهان در شهر مسکوی روسیه 
برای اولین بار به صورت کمباین که ترکیبی از سرعت و 

سختی مسیر است، برگزار شد.
وی در ادامه بیان داشــت: با حمایت رییس فدراسیون 
کوه نوردی با یک تیم 4 نفره در این رقابت ها شــرکت 
کردیم و شــرایط حضور در اردوی بین المللی کی روف 
روسیه که مهد یخ نوردی دنیاست را برای ما فراهم کرد 
تا بتوانیم در گرایش ســرعت خود را هرچه بهتر آماده 

کنیم و بعد از این اردوی 14 روزه به مســکو رفتیم.
صفدریان با اشــاره به این که از اکثر کشــور های 

دنیا در این مسابقه حضور داشتند که نشان از 
اهمیت باالی آن داشت، عنوان کرد: تیم ملی 

ایران شامل 2 آقا و 2 خانم، محسن بهشتی، شبنم اسدی 
و زینب کبری موسوی، پر قدرت در این مسابقات حاضر 
شدند  و من موفق شــدم یک مدال برنز انفرادی کسب 
کنم و امتیاز باالیی که به دلیل مدال انفرادی من سبب 
شد تا در بخش تیمی نیز بتوانیم باالتر از فنالند و بعد از 

روسیه در جایگاه دوم جهان قرار بگیریم.

ملی پوش یخ نــوردی اصفهان تصریح کــرد: در بخش 
ســرعت چهارم و در بخش سختی مســیر دوم جهان 
شدم که در نهایت مدال برنز کمباین را به دست آوردم.

وی همچنین در خصوص سختی های این رشته گفت: 
یخ نوردی بــا توجه به شــرایط فصلی از ســخت ترین 
رشته های دنیاست زیرا مســابقات در دمای منفی 16 
درجه سانتی گراد برگزار می شود که نفس کشیدن هم 
در این شرایط سخت است.صفدریان در خصوص ادامه 
مسابقات بیان کرد: در آینده نیز در تاریخ 1۹ دی ماه به 
مسابقات جام جهانی در کره جنوبی عازم می شویم؛ بعد از 
این مسابقه، رقابت ها در کشور های چین، سوئیس، ایتالیا 
و فرانسه برگزار خواهد شد که امیدواریم بتوانیم با حامی 
مالی در این مسابقات شرکت کنیم.ملی پوش یخ نوردی 
اصفهان یادآور شــد: برای حضور در این مســابقات به 
حامی مالی نیاز داریم تا بتوانیم پرچم کشــورمان را به 
اهتــزاز در بیاوریم؛ البته یک دوره از این مســابقات در 
آمریکا برگزار می شود که شرایط حضور در این مسابقه 
 را نداریم و فقط در ۵ جام جهانی می توانیم حضور داشته

 باشیم.

مدال آوری در دمای منفی 16 درجه؛

 آتشی که »صفدریان« به جان دیوارهای یخی انداخت
شرکت گاز استان اصفهان

نوبت اول

محمد ایران پوریان، مدافع راست تیم فوتبال سپاهان درباره 
عملکرد سپاهان در نیم فصل اول لیگ برتر گفت: ما بازی ها را 
با صدرنشینی به پایان رســاندیم و در مجموع عملکرد خوبی 
داشتیم. البته در چند بازی شایسته برد بودیم، اما امتیازهایی 
از دســت دادیم که به ضررمان تمام شــد، در غیر این صورت 

می توانستیم بیشــتر امتیاز بگیریم. صدرنشینی در نیم فصل 
اول اتفاق خوبی بود، ولی مهم این اســت که در پایان فصل در 
این جایگاه قرار بگیریم.وی درباره رقابت میلی متری سپاهان با 
پرسپولیس و پدیده و اینکه در نهایت کدام تیم شانس بیشتری 
برای قهرمانی دارد، عنوان کرد: خودتان هم به این موضوع اشاره 
کردید که تیم ها رقابتی میلی متری با هم دارند پس چیزی قابل 
پیش بینی نیســت. کار همه تیم ها در نیم فصل دوم سخت تر 
می شود و چیزی قابل پیش بینی نیست. ما هم دوست نداریم صدر 

جدول را از دست بدهیم و هدف مان این است که در نیم فصل دوم 
بهتر نتیجه بگیریم.  ایران پوریان در واکنش به برخی انتقادها از 
سبک بازی سپاهانی ها و اینکه برخی معتقدند این تیم فقط از 
ارسال توپ های هوایی برای کی روش استنلی استفاده می کند، 
تصریح کرد: انتقاد از سبک بازی سپاهان درست نیست و این 
بحثی که مطرح شده غیرمنصفانه است. ما سعی می کنیم از همه 
روش ها برای گل زدن استفاده کنیم و بی جهت صدرنشین لیگ 

برتر نیستیم.

محمد ایران پوریان: 

انتقاد از سبک بازی سپاهان درست نیست

 اهالــی فوتبــال جواب 
کی روش را دادند، نیمه نهایی 
برای تو رویاست، برای ما خاطره!

فوتبال نصف جهان  
 مهیای نیم فصل دوم 

می شود

 سپاهان و ذوب آهن در اندیشه تقویت؛ 

سمیه مصور
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اصفهانپویامیشود
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

اعالم فراخوان جشنواره ملی 
داستان کوتاه جهادی

دبیر جشــنواره ملی داســتان کوتاه جهادی به 
تشریح جزئیات جشــنواره ملی داستان کوتاه 
جهادی پرداخت و با تاکید بــر اهمیت روحیه 
و مدیریت جهادی به عنوان نیاز مهم کشــور در 
دهه پنجم انقالب اظهار کرد: در بهمن  ماه سال 
گذشــته اولین کنگره شــعر جهادگران برگزار 
شد و در ســال جاری به مناسبت چهل سالگی 
انقالب اسالمی، جشنواره داستان کوتاه در سطح 
ملی  باهدف تقویت و اشــاعه فرهنگ جهادی و 
روحیه خدمت، برنامه ریزی  شده است.غالمرضا 
آزادی به بیان موضوعات مربوط به این جشنواره 
پرداخــت و ابراز داشــت: موضوعــات آثار این 
جشنواره شــامل 5 عنوان، حرکت های جهادی 
و خدمت رســانی، ایثارگران و شهدای جهادی 
»در عرصه خدمت رسانی و دفاع از حرم«، مبلغان 
جهادی، سبک زندگی جهادی و مدیریت جهادی 
است. وی در پایان با دعوت از کلیه نویسندگان، 
طــالب، دانشــجویان و گروه هــای جهادی و 
محرومیت زدایــی، تصریح کرد: مهلت ارســال 
آثار به این جشنواره تا پایان دی ماه تعیین شده 
و داوری آثار هم به عهده اســاتید حوزه هنری 
انقالب اســالمی اســت و همچنین برنامه های 
اختتامیه در شهرهای اصفهان و تهران برپا خواهد 
شد.به گزارش فارس، عالقه مندان به شرکت در 
 جشــنواره ادبی جهادگران می توانند به نشانی
 www.irjhd.ir مراجعه کــرده و یا از طریق 
کانال جشــنواره @irjhd داستان های کوتاه را 

ارسال کنند.

 محفل داستان خوانی کتاب 
»کف خیابون«

دفتر تبلیغات اســالمی اصفهان محفل معرفی ، 
تبیین و داســتان خوانی کتاب »کف خیابون« 
را با حضور حجت االسالم محمد رضا حدادپور 

جهرمی، مولف این اثر برگزار می کند. 

»کف خیابون« عنوان مستند داستانی است که 
به بررســی رویداد های مربوط به فتنه 88  می 
پردازدکه حاصل اطالعات جمع آوری شده این 
مولف است که از اسرار بســیاری درباره ماهیت 
فتنه تا ســال های آینده پــرده برمی دارد.متن 
کتاب به شیوه محاوره ای به رشته تحریر درآمده 
و بی تکلف نگارش یافته است که می تواند ارتباط 
موثری بــا مخاطب برقرارکند.از این نویســنده 
کتاب های دیگری با زمینه خاطرات امنیتی به 
چاپ رسیده اســت که »حیفا«، »تب مژگان«، 
»حجره پریا«، »همه نوکرهــا«، »دفترچه نیم 
سوخته یک تکفیری« و... برخی از این عناوین 
را تشــکیل می دهند.این محفل کتاب خوانی 
فردا ساعت 14 در سالن همایش دفتر تبلیغات 
اســالمی اصفهان واقع در خیابان حافظ برگزار 

می شود.

جشنواره هنر مقاومت اصفهان 
به پایان راه رسید

 به مناسبت چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی و همزمان با اختتامیه جشنواره پوستر و 
تبلیغات شهری پنجمین جشنواره هنر مقاومت، 
کارگاه سه  روزه تولید اثر از 30 آذرماه الی 2 دی  
ماه برگزار شد.کارگاه طراحی پوستر و تبلیغات 
شهری یکی از بخش های جشنواره مقاومت بوده 
که با حضور مجتبی مجلســی و حامد مغروری 
برگزارشده است و 30 نفر از هنرمندان گرافیست 
اســتان اصفهان در مدت ســه روز زیر نظر این 
اساتید به یادگیری روش های طراحی پوستر و 
تولید اثر پرداختند.در روز اختتامیه نیز اساتیدی 
همچون مســعود نجابتی و سیدهادی قادری و 
سایر اساتید مطرح رشــته گرافیک و هنرهای 
تجسمی حضورداشــته و آثار تولیدشده در این 
کارگاه 3 روزه، در جشــنواره هنــر مقاومت در 
دهه فجر امسال در تهران ارائه خواهد شد.کشف 
اســتعدادهای جوان، حمایت از هنر انقالبی و 
نمایش دســتاوردها و پیام های انقالب در قالب 
پوستر در چهار دهه گذشته از اهداف برگزاری 
این کارگاه بوده است.جشــنواره هنر مقاومت 
شــامل 10 رشــته ازجمله هنرهای تجسمی، 
طراحی پوستر، پرچم و کتیبه و طراحی صنعتی 
ازجمله رشته های این جشنواره است. این کارگاه 
با همــکاری مجمع طراحــان گرافیک انقالب 
اسالمی »آیه«، حوزه هنری اســتان اصفهان، 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان، بنیاد فرهنگی روایــت فتح و نهضت 

مردمی پوستر انقالب برگزار شده است.

نایب رییس شورای اسالمی شهر:
اصفهان پویا می شود

نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: 
در ســال دوم فعالیت مدیریت جدید شــهری 
اصفهان شاهد بهره برداری از پروژه های مختلف 
در مناطق 15 گانه شهرداری اصفهان و کلنگ زنی 
تعدادی دیگر از پروژه ها در شهر هستیم که این 
اقدامات نوید بخش پویایی شهر است.علیرضا نصر 
اصفهانی اظهارکرد: به طور جدی درصدد افزایش 
پویایی شهر هستیم و یکی از نمادهای آن تعریف 
پروژه های جدید برای شهر است.وی خاطر نشان 
کرد: به رغم تمام مشــکالت مالی و اقتصادی، با 
صرفه جویی های انجام شده، پروژه ها یکی پس از 
دیگری با حداقل هزینه به سرانجام می رسد.نایب 
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان تاکید کرد: 
ما نمی توانیم به خاطر مشکالت اقتصادی شهر را 
تعطیل کنیم، از این رو در ابعاد مختلف ترافیکی 
خدماتی، فضای سبز و دیگر مباحث مطرح در شهر 
باید اقدامات الزم انجام شود، البته در این مسیر 
حضور جدی بخش خصوصی را شاهد هستیم و 

فضای الزم برای فعالیت آنها ایجاد شده است. 

معاون خدمات شهری شهردار: 
محرومیت زدایی از مناطق کمتر 

توسعه یافته در اولویت است
معاون خدمات شهری شهردار اصفهان در حاشیه 
بازدید از شهرداری منطقه 14 با بیان اینکه فعالیت 
و پیشبرد اهداف در مناطق محروم و کم برخوردار 
به نسبت دیگر مناطق سخت تر است، اظهارکرد: 
عالوه بر مشــکالت عمرانی  و اجرایی که در این 
دست مناطق وجود دارد، مشــکالت اجتماعی، 
حاشیه نشینی و راه اندازی شــغل های کاذب از 
نمودهای مناطق کمتر توســعه یافته است. در 
این راستا در تالش هستیم تا مشکالت مردم در 
مناطق کمتر توسعه یافته را رفع کنیم، البته این 
مهم با همیاری و همکاری همه دستگاه و نهادها 

اجرایی خواهد شد.
حســین امیری افزود: اولویت نخست مدیریت 
شهری نیز محرومیت زادیی از مناطق کم برخودار 
و کمتر توسعه یافته است تا بیشتر از قبل شاهد 
رضایت مردم و شــهروندان این مناطق باشــیم.

معاون خدمات شهری شــهردار اصفهان با بیان 
اینکه توســعه فضای ســبز در منطقه 14 که از 
جمله مناطق کمتر توسعه یافته است در دستور 
کار قرار دارد، خاطرنشان کرد: با برنامه ریزی های 
الزم به سمت افزایش ســرانه فضای سبز منطقه 
حرکت خواهیم کــرد .امیری اظهــار کرد: نبود 
سیمای مناسب و شکل نامطلوب ساختمان ها و 
در کل شکل گیری مناظر نازیبا در منطقه 14 از 
دغدغه های خدمات شهری است که با برنامه ریزی 
و هماهنگی بین سازمان زیباســازی و اداره کل 
پیشگیری و رفع تخلفات شهری به دنبال ایجاد 

منطقه با نشاط و مفرح هستیم.

مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست 
سازمان قطار شهری اصفهان:

ایستگاه های مترو به سیستم اطفای 
حریق اتوماتیک مجهز شد

آزمایش سیســتم اطفای حریق در ایستگاه های 
مترو با حضور مدیر عامل ســازمان قطار شهری، 
مدیر عامل ســازمان آتش نشــانی، معاونان این 
ســازمان و کادر فنی با موفقیت انجام شد.مدیر 
ایمنی، بهداشت و محیط زیســت سازمان قطار 
شــهری اصفهان اظهار کرد: بــا توجه به اهمیت 
مقوله  ایمنی که هدف آن حفظ سرمایه انسانی به 
عنوان باالترین سرمایه هر سازمان است، سازمان 
قطار شــهری در همه پروژه های خط دو و یک از 
کارشناسان»اچ اس ای« با مدرک و سابقه مرتبط 
استفاده می کند.مهدی امیری افزود: دستگاه های 
نظارتی نیز برای رسیدگی به امور کارشناسان»اچ 
اس ای«، پرســنل متخصــص در زمینه ایمنی، 
بهداشت و محیط زیست را به کار گرفته است تا 
بر پیشــرفت طرح های افزایش ایمنی در فرآیند 
احداث و تجهیز خط یک و دو قطار شهری نظارت 

کنند. 
وی ادامه داد: برای افزایش ایمنی خط یک مترو 
پروژه هایی تعریف شده بود که غالبا به بهره برداری 
رسیده اســت؛ این پروژه ها به باال بردن ضرایب 
ایمنی در حمل و نقل و کاهش زمان امدادرسانی 
به شهروندان کمک می کند؛ این پروژه ها شامل 
اطفای اتوماتیک اســت که شــاهد اجرای تست 
 گرم بخشــی از آن بودیم. در این پروژه از ابتدا تا 
انتهای تونل بــه فاصله هر 30 متــر یک جعبه 
 آتش نشــانی وجــود دارد که در هنــگام حریق  
هشت بار آب با فشار زیاد در محله حادثه تخلیه 

می شود.

حدیث زاهدی

مدیر کل ثبــت احوال اســتان اصفهان در 
یکصدمین سالروز پایه گذاری این سازمان 
در جمع خبرنگاران در خصوص تاریخچه صد 
سالگی این سازمان اظهار داشت : همزمان با 
نوسازی و مدرنیزاسیون و نیاز به شناسایی 
اتباع برای اخذ مالیــات و ایجاد ارتش منظم 
مسئوالن کشــوری به فکرراه اندازی چنین 
سازمانی افتادند.تا قبل از سال 1295 هجری 
شمسی ثبت تاریخ تولد با نگارش نام و تاریخ 
والدت متولد شده پشــت جلد کتاب های 
مقدس مثل قرآن انجام می شد.هرچه شهرها 
و روستاها گسترش بیشــتری پیدا کردند و 
رشد دانش و فرهنگ بشری بیشترشد نیاز 
به سازمان و تشــکیالتی برای ثبت وقایع 
حیاتی هم ضروری تربه نظر رسید و به تدریج 
فکرتشکیل ســازمان متولی ثبت والدت و 
وفات و همچنین صدور شناسنامه برای اتباع 

کشورقوت گرفت. 
قانون ثبت احوال در جلسه 20 آذر 1297 هجری 
شمسی هیئت وزیران به تصویب رسید و اداره سجل 
احوال در وزارت داخله )کشور(وقت به وجود آمد. در 
آن زمان وظیفه تنظیم اسناد را ماموران شهرداری 
برعهده داشتند و با تنظیم اسناد و توزیع شناسنامه 
بین مــردم وقایع چهارگانه تولــد ازدواج ، طالق و 
وفات را در دفاتر مربوط ثبــت می کردند.آن زمان 
داشــتن شناســنامه اجباری نبود و تا سال ها پس 
ازآن شناســنامه های زیادی صادرنشــد تا اینکه 
خردادمــاه 1304 قانونی درمجلس شــورای ملی 
وقت تصویب شد که داشتن شناسنامه رابرای همه 
ایرانی ها درداخل و خارج از کشوراجباری می کرد. 
سه سال بعد یعنی خرداد 1307 این اداره با نام اداره 
کل احصاییه و سجل احوال ازشهرداری جدا شد و 
به شکل مستقل شــروع به کارکرد. در اردیبهشت 
سال 1319 قانون نسبتا جامع و کاملی شامل 55 
ماده تصویب شــد و پس از آن آیین نامه مربوط به 
این قانون هم در همان سال با 131 ماده به تصویب 

رسید. این قانون با جامعیت نسبی که داشت نزدیک 
36 سال پایدارماند و درتیرماه 1355 قانون سازمان 
ثبت احوال کشور با شرح وظایف جدید به تصویب 
رسید و در سال 1363 هم پاره ای اصالحات درآن 
انجام شد.حســین غفرانی کجانی بابیان اینکه در 
ســال 1304 و با نام» محمد« اولین شناسنامه در 
استان اصفهان صادر شده اســت، اظهار کرد: این 
روند تاکنون ادامه داشــته و موفقیت های زیادی را 

نیز کسب کرده ایم.
وی با تبیین اینکــه تمام اطالعات ثبت شــده در 
اصفهان از سال 1304 در چندین مرحله بازنگری 
و به داده های کشور وارد شده است، اضافه کرد: این 
کار بســیار ســخت بود، چرا که از خطوط قدیمی 
شکسته استفاده شــده بود و در نهایت با همکاری 
همه همکاران قدیمی در ثبت احــوال این مهم به 

سرانجام رسید.
مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان با اشــاره  به 
نامطلوب بودن کیفیت شناسنامه های مردم ایران 
و بنا  به دســتور مقام معظم رهبری در مورد ثبت 
درست و صحیح اسنادکشــور، تصریح کرد:  تولید 
شناسنامه های مکانیزه در دستور کار قرار گرفت  که  
این شناسنامه ها با طراحی جدید، اندازه کوچک تر، 

کیفیت مــواد اولیــه در کاغذ، چــاپ عکس روی 
شناسنامه و داشتن بارکد شماره ملی، عمر و قابلیت  
های امنیتی بیشتری دارند و تاکنون در استان 189 
هزار و 638 شناسنامه در هشت ماهه امسال صادر 
شده که از این تعداد 138 هزار و 777 هزار تعویض 
شناســنامه و 50 هزار و 861 مورد نیــز برای تازه 
متولدان بوده است.غفرانی با عنوان اینکه  کد ملی 
از ســال 1368 در ایران  به همه ایرانیان باالی 15 
سال اختصاص داده شد،تاکید کرد: این کارت برای 
بسیاری از کارهای اداری شهروندان مانند گرفتن 
گذرنامه، گواهینامــه رانندگی، عملیــات بانکی، 
عملیات ثبتی و ... الزم و ضروری است.وی در ادامه 
افزود : کارت ملی هوشــمند مثل تمام کارت های 
شناسایی دیگر، اولین وظیفه اش شناسایی است. به 
این منظور ابتدا در زمان ثبت نام، اطالعات صاحب 
کارت روی کارت قرار داده می شود. این اطالعات، 
اقالم هویتی مثل نام، نام خانوادگی، تاریخ و محل 

تولد و مواردی از این قبیل را شامل می شود.
غفرانی، آمــار جمعیت هدف در اســتان اصفهان 
بــرای دریافــت کارت ملــی هوشــمند را ســه 
میلیــون و 982 هــزار و 358 نفــر اعــالم کرد و 
گفت: تاکنون ســه میلیــون و 62 هــزار و 920 

نفر ثبت نــام خــود را کامل کــرده انــد و 76/9 
 درصد موفــق بــه دریافــت  کارت ملی شــده و 
63 هزار و 999 از کارت ها هنوز توســط متقاضیان 
دریافت نشــده اســت.مدیرکل ثبت احوال استان 
اصفهان با تاکید بر اینکه اشــخاصی که کارت ملی 
هوشمند آنها صادر شده و هنوز برای دریافت اقدام 
نکرده اند، عنوان کرد : طی روزهــای آینده کارت 
کاغذی آنها از اعتبار ساقط خواهد شد و این سازمان  
با 25 اداره و پنج نمایندگی در سطح استان اصفهان 

آماده خدمات شایان به همه همشهریان است.
مدیرکل ثبــت احوال اســتان اصفهــان،  چالش 
پیــش روی کشــور را ســالمندی برشــمرد و 
اظهارداشت:رشــد 7/1 درصدی جمعیت سالمند 
باعث شــده که توازن در جامعه برقرار نشود که در 
این رابطه  6 کارگروه و کمیته در اســتان اصفهان 
تشکیل و در حال بررسی و ارائه راهکار هستند که 
طبق آمارهای موجود، نگرانی اصلی در این زمینه 
گرایش سالمندی به زنانه شدن اســت. آمار زنان 
سالمند بیشتر از مردان اســت و 361 هزار و 258 
نفر نیز جمعیت باالی 65 سال را شامل می شوند که  
اصفهان در رتبه ششم کشور جای گرفته است. در 
این شرایط باید هر پدر و مادر برای خودشان دو نفر 
فرزند به یادگار بگذارنــد.وی 22 درصد از جمعیت 
کنونی کشور را سن کمتر از 15 سال دانست و تاکید 
کرد: در حال حاضر در نرخ باروری دچار مشــکل 
هستیم، نرخ باروری نزدیک به 2 است؛ اما مسئوالن 
نباید از این امر غافل باشــند و اگر با همین شــیب 
حرکت کنیم چالش جمعیت انــکار ناپذیر خواهد 
بود که بخشی از این امر به نظام برنامه ریزی کشور 
و برخی به خانواده بر می گــردد؛ نظام برنامه ریزی 
باید موانع ازدواج را بردارد که این امر بســیار مهم 

تلقی می شود.
غفرانی درپایان با اشــاره به  میانگین سن ازدواج و 
طالق  در اصفهان طی هشت ماه  گذشته گفت:   سن 
ازدواج مردان 29.8 و میانگین ازدواج زنان نیز 25.3 
سال بوده است. به همین ترتیب میانگین سن طالق 
مردان در شــش ماه امســال 38.2 و میانگین سن 

طالق زنان نیز 33.5 سال بوده است.

جمعیتسالمنداستانبارشد7/1درصدیدررتبهششمکشورقراردارد
 مدیر کل ثبت احوال اصفهان در یکصدمین سال پایه گذاری ثبت احوال مطرح کرد :

مدیر پروژه میدان امام علی)ع( مطرح کرد:
جلوخان؛ درگیر آزادسازی مغازه های طالفروشی

مهدی رضایی، مدیر پروژه میدان امام علی)ع( با بیان اینکه فاز سوم میدان امام علی)ع( درگیر آزادسازی 
400 واحد طالفروشی است، ادامه می دهد: وقتی طرح پیشــنهادی جابه جایی طالفروشان میدان امام 
علی)ع( ارائه شد، به صاحبان این مشاغل وعده دادند که به نزدیک ترین نقطه یعنی بازار قیصریه منتقل 
می شوند، اما در فرآیندهای بعدی این وعده محقق نشد؛ طالفروشان میدان امام علی)ع( مصمم هستند 
که محل جدید فعالیت آنها نزدیک به میدان جلوخان باشــد، از این رو تعدادی از مغازه های ضلع شرقی 

میدان جلوخان را حذف و یک سر درب برای ورودی مجتمع کمرزرین ایجاد کردیم.
رضایی گفت: اگرانتقال  مغازه های  طال فروشــی به کمرزرین  صورت گیرد، تا پایان ســال آینده پروژه 

میدان جلوخان به اتمام می رسد.

دبیر ستاد مدیریت بحران شهرداری:
مانور عملیاتی زلزله در اصفهان برگزار می شود

دبیر ستاد مدیریت بحران شهرداری اصفهان اظهارکرد: مهم ترین اهداف برگزاری مانور زلزله یادبود زلزله بم، ارتقای 
سطح کیفی نیروهای اجرایی و عملیاتی درون و برون سازمانی، فعال سازی اتاق فرماندهی و عملیات مدیریت بحران و 
نحوه همکاری و هماهنگی بین بخشی میان دستگاه های اجرایی در زمان بحران است.احمدرضا مرادی با بیان اینکه 
مانور عملیاتی زلزله فردا در محل میدان بهار واقع در ابتدای خیابان آتشگاه میدان سابق میوه و تره بار برگزار می شود، 
افزود: این مانور شامل امداد و نجات، اطفای حریق، تریاژ مصدومان و انتقال متوفیان فرضی است.وی  تصریح کرد: 
در برگزاری مانور زلزله دستگاه های مشارکت کننده درون سازمانی شامل سازمان آتش نشانی، مدیر منطقه 9 به 
عنوان رییس ستاد مدیریت بحران منطقه، سازمان خدمات موتوری، سازمان آرامستان ها مدیریت بحران و پدافند 

غیرعامل شهرداری و اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری و ...حضور خواهند داشت.

مراسم تکریم و معارفه مدیر منطقه 10 شهرداری 
اصفهان با حضور معاون عمرانی شهردار اصفهان، 
مدیرکل حوزه شهرداری، اعضای شورای شهر، 
جمعی از فرماندهان نظامــی و انتظامی، مردم و 
خیران منطقه برگزار شد.در این مراسم کوروش 

محمدی، عضو شــورای اســالمی 
شــهر اصفهان ضمن تقدیر و تشکر 
از زحمات و اقدامات »عبدالرســول 
امامی، مدیر پیشــین منطقه 10« 
اظهار کرد: آمدن ها و رفتن ها به منزله 
ناتوانی مدیری بــرای خدمتگزاری 
نیســت، بلکه یک مدیر در مقطعی 
در اوج توانمندی هــای خود به مردم 
خدماتی ارائه می دهد که شــاید در 

ادامه امکان پذیر نباشد، اما امروز» امامی« در اوج 
خدمتگزاری است و مدیریت شهری به گواه همه 
مدیران شهرداری معتقد است که وی شایستگی 

جایگاه بهتری را دارد.
وی ادامه داد: مسئولیت ها میدان آزمودن است 
و آقای امامی در این آزمون سرافراز بود. همه ما 
روزی مســئولیت هایی را برعهده می گیریم، اما 
در این سلسله ماموریت ها، مهم خدمتگزاری به 
مردم است؛ مدیر سابق این منطقه چهره مردمی 
داشت و طی سال های مدیریت خود نشان داد که 
می توان به عنوان یک الگوی انسانی به گونه ای به 
مردم خدمت کرد که نتیجه آن عاقبت  بخیری و 
تحسین برانگیزی است. همچنین محمدعلی 

صرامی، مشاور و مدیرکل حوزه شهردار اصفهان 
در این نشست اظهار کرد:»مهندس امامی«  به 
عنوان یک رزمنده نه تنهــا در دوران جنگ که 
پس از آن هم مســئولیت خود را در خدمت به 
مردم به نحواحســن انجام داد؛ مدیر سابق این 

منطقه، فردی متعهد، مذهبــی و مردمی بود و 
این ویژگی ها خدمتگزاری و مسئولیت شهردار 
جدید را سخت می کند.صرامی خطاب به مدیر 
جدید منطقه 10 گفت: در سازمان ها دیوارهای 
زیادی وجود دارد که ما را احاطه می کند، اگر در 
چارچوب این دیوارها قرار بگیریم، زمان سپری 
شده و نمی توانیم به مردم به طور شایسته خدمت 
کنیم.وی ادامه داد: دیوار تکراری تعصب که در هر 
 سازمانی وجود دارد، نمی گذارد که افراد خالق و

  نوآور خود را نشــان دهنــد، امــا در مدیریت 
 جدیــد شــهری امیدواریــم بتوانیــم زمینه

 بروز خالقیت ها و نوآوری ها را در شــهر فراهم 
کنیم.

در مراسم تودیع و معارفه مدیر منطقه 1۰ شهرداری مطرح شد؛

به توانمندی نیروی انسانی خالق، اعتماد کنید

یک کارشــناس طراحی شــهری گفــت: در 
حــال حاضر وضعیــت زیبایی شــهر اصفهان 
کامال مطلوب نیســت، بنابراین باید برنامه ای 
استراتژیک، پویا و عملیاتی در حوزه زیباسازی 

شهر تدوین شود.

پیمان طوطیان اظهار کرد: اکنون در برخی نقاط 
اقداماتی ســطحی و بی کیفیت و در نقاط دیگر 
اقداماتی فاخر و زیبا صورت گرفته است. در این 
راستا برای رســیدن به وحدت و یکپارچگی در 
حوزه زیباسازی شــهری باید اقدامات همراه با 
تدوین برنامه ای اســتراتژیک، پویا و عملیاتی 

باشد.
وی با بیان اینکه سیما و منظر شهر اصفهان نیز 
همچون سایر شــهرهای ایران در طول تاریخ 
دستخوش ســالیق و اعمال نظرهای حاکمان، 
ســرمایه داران و تجار شده اســت، افزود: آثار 
تاریخی فاخر و ارزشمندی از دوره های تاریخی 
برجای مانده که نشــان دهنده تلفیق هنر، 

هندسه، عرفان و سبک زندگی این دوره هاست .
این کارشناس طراحی شهری ادامه داد: مسجد 
جامع جورجیر از دوره آل بویه، مســجد جامع 
اصفهان از دوره سلجوقی از جمله آثار برجسته 
دوران مختلــف تاریخی هســتند، همچنین با 
آغاز دوره قاجار و فراهم شدن امکان 
برقــراری ارتباط با غــرب، عناصر 
غربــی در معماری ایرانــی ظهور و 
بروز پیدا کرد.طوطیان اضافه کرد: 
اکنون بــا گســترش تکنولوژی و 
رواج ســبک بین الملل، همچنین 
با گســترش ارتباط با سطح جهان 
از طریق فضــای مجازی، شــاهد 
تحول در چهره شــهرها هستیم و 
 شــهر اصفهان نیــز از ایــن قاعده مســتثنی

 نیست.
 وی افزود: پرهیــز از مدگرایــی و تنوع طلبی 
در ســطح شــهر اصفهان، توجه بــه اصالت، 
هویت و ماهیت بســتر کالبدی شهر جهت اخذ 
تصمیمات تاثیرگذار در حوزه زیباسازی، پرهیز 
از پوســته آرایی و تهیه طرح های اصیل و توجه 
به بعد اقتصــادی در حوزه زیبایی شناســی و 
همچنیــن رعایت اصل »پرهیــز از بیهودگی« 
)از اصول معماری ایرانــی( در تهیه طرح های 
زیباسازی عواملی هستند که در حفظ و ارتقای 
 کیفیت زیبایی شــهر اصفهان می توان به آنها

 اشاره کرد.

یک کارشناس طراحی شهری تاکید کرد:

لزوم توجه به اصالت و هویت اصفهان در زیباسازی شهر
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یادداشت

 امروز 25 دســامبر ســالروز تولد پیامبر صلح و دوستی، عیسی 
مسیح)ع( است؛ پیامبری که به تصریح قرآن، بی پدر و از مادری 
باکره چون »مریم« که تمام عمر خود را به عبادت و بندگی خداوند 
صرف کرد و سرانجام با زادن فرزندی پاک و مبشر روح القدس، 
اجر و مزد عبادات خویش را در دنیا و آخــرت گرفت. در چنین 
روزی اضطرابی عجیب درون مریم را فرا گرفته بود؛ اما گام هایش 
را محکم و استوار برمی داشت، کودکی را که در آغوش داشت به 
نزد قومش آورد، گفتند: »ای مریم، کار بسیار عجیب و بدی انجام 
دادی! ای خواهر هارون! نه پدرت مرد بــدی بود و نه مادرت زن 
بدکاره ای!« »مریم« که روزه ســکوت داشت به کودکش اشاره 
کرد؛ یعنی از او بپرســید.گفتند: چگونه با کودکی که در گهواره 
است سخن بگوییم؟! ناگهان کودک زبان به سخن گشود و گفت: 
»من بنده خدایم، او کتاب )آسمانی( به من عطا کرده و مرا پیامبر 
قرار داده است و مرا هرجا که باشم موجودی پر برکت خواسته و 
تا زمانی که زنده ام، مرا به نماز و زکات امر فرموده است«  و آنگاه 
فرمود: »سالم خدا بر من، در آن روز که متولد شدم و در آن روز که 
می میرم و آن روز که زنده برانگیخته خواهم شد«. کلمه »مسیح« 
که به معنای نجات دهنده است، به زبان یونانی به »کریستوس« 
ترجمه شده. پیروان عیسی را مســیحی و به زبان های اروپایی 
»کریستیان« گویند. عیسی)ع( که از پیامبران اولوالعزم و صاحب 
کتاب انجیل است، در »بیت اللحم« در جنوب اورشلیم، از مادری 

پاک به نام »مریم« زاده شد.
این پیامبر بزرگ یکــی از پیامبران اولوالعزم اســت و این بدان 
معناست که از آنجا که رســالت همه پیامبران جهانی و عمومی 
نبوده است؛ بســیاری از پیامبران تنها برای گروه یا قوم خاصی 
برانگیخته شده اند. در میان انبیا تنها پنج پیامبر صاحب شریعت، 
کتاب آسمانی و احکام اجتماعی بوده اند. این پنج تن عبارتند از: 
نوح)ع(، ابراهیم)ع(، موسی)ع(، عیسی)ع(و پیامبر عظیم الشأن 
اسالم. اینها همان کسانی هســتند که در قرآن به نام »الوالعزم« 
نامیده شده و رســالتی جهانی داشــته اند. دعوت آنان به گروه 
خاصی محدود نمی شده و دعوتی عام و رسالتی فراگیر و جهانی 
داشته اند. همه پیامبران الهی از جنس بشر بوده و در میان مردمان 
می زیسته اند. همانند مردم غذا می خوردند، می آشامیدند و همانند 
دیگران می خفتند. این سنت پایدار الهی است که پیوسته از میان 
انسان ها، کسی به رسالت برانگیخته شــود. مسیح نیز پیامبری 
واال با معجزات و کراماتی بی نظیر، اما انسانی همانند همه انسان 
هاست.اعجاب والدتش آن است که همچون خلقت حضرت آدم 
ابوالبشر بوده، در این باره آمده است: گروهی از مسیحیان به شهر 
مدینه آمدند و به حضور پیامبر)ص( رسیدند. آنان در گفت وگو 
با ایشان والدت بدون پدر حضرت عیسی)ع( را نشانه الوهیت او 
عنوان می کردند، در این هنگام آیه نازل شد و جواب آنان را این 
چنین بیان فرمود: »والدت و خلقت حضرت عیسی ابن مریم)ع( 
همانند خلقت حضرت آدم)ع( ]و بلکه خلقت آدم مهم تر و واالتر[ 
است«؛ یعنی اگر دلیل الوهیت والدت بدون پدر باشد، پس درباره 
حضرت آدم که خلقت وی بدون پدر و مادر بوده نیز باید قائل به 

الوهیت شویم و حال آنکه کسی چنین نگفته است.
در قرآن کریم آمده اســت که خداوند متعال از همه انبیا میثاق 
گرفت که انبیای دیگر را تایید کنند و به پیامبر قبلی ایمان داشته 
باشند. مومنان نیز باید به انبیای گذشته و اوامری که بر آنان وحی 
شده ایمان داشته باشــند. اعتقاد به نبوت حضرت مسیح)ع( و 
ارتباط او با منشــأ وحی از اعتقادات راسخ ما مسلمانان است. در 
قرآن و انجیل، حضرت عیســی پیامبر خدا معرفی شده است نه 
خدا یا فرزند خدا.همچنین آفرینش غیر طبیعی عیســی نشانه 
خداست. در قرآن مجید به این عقیده مسیحیان اعتراض شده و 
آمده است: »عیسی خود را بنده خدا می داند؛ چرا شما او را فرزند 

خدا می شناسید؟«.

سالم خدا بر من در آن روز که متولد شدم

 مجتبی محمدی 

عکس روز

دوخط کتاب

یــا صدایی باشــد که یکــی از چوب 
کبریت ها را مشــتعل مــی کند.آدم 
باید به این کشف و شهود برسد که 
چه عاملــی آتش درونش را پیوســته 
شــعله ور نگــه مــی دارد. آن آتش، 
غذای روح است. اگر کسی به موقع 
در نیابد که چه چیزی آتــش درون را 
شــعله ور می کند، قوطــی کبریت 
وجودش، نم بر می دارد و هیچ یک از 
چوب کبریت هایش هیچ وقت روشن 

نمی شود .

 »مثل آب برای شکالت«
لورا اسکوئیل

ما مثل یک قوطی کبریت 
هستیم

مادربزرگــم نظریــه بســیار جالبی 
داشــت. می گفت هریک از ما با یک 
قوطی کبریت در وجودمــان متولد 
می شویم؛ اما خودمان قادر نیستیم 
کبریت هــا را روشــن کنیــم. برای 
این کار، محتاج اکســیژن و شــعله 
هستیم. در این مورد، به عنوان مثال، 
اکسیژن از نفس کسی می آید که 
دوســتش داریم؛ شــعله مــی تواند 
هر نوع موســیقی، نــوازش، کالک 

 یک عکاس هندی عکس هایی تماشایی از جاده ای در جنوب شرقی هند 
گرفته است که هرچند به نظر می رسد حاصل ترکیب چند عکس باشند؛ اما 
بدون هیچ ویرایشی به دست آمده اند.»ارگ کنداودو« در ایالت آندرا پرادش 
در جنوب شــرقی هند روی تپه ای به ارتفاع 52۰ متری از سطح دریا قرار 
گرفته است .این ارگ که در دوره سلسله شاهی چوال در قرن ۱۴ میالدی 
ساخته شده در سال ۱۴5۸ به تصرف سلسله مسلمان بهمنی درآمد و در 
سال ۱۷52 تحت کنترل استعمارگران فرانسوی و سپس امپریالیست های 

انگلیسی قرار گرفت و تا اوایل قرن نوزدهم میالدی در اختیار آنها بود.

جاده عجیب و مارپیچ در جنوب شرق هند

در یکی از روستاهای انگلســتان به نام »ماوسهول« Mousehole همه 
ساله به مناسبت کریسمس غذای عجیبی طبخ می شود که در واقع چیزی 
نیست جز پای کله ماهی. این پای را با سر ۷ ماهی مختلف تزیین می کنند، 
به صورتی که گویا ماهی ها زنده و در حال شنا کردن در دریا هستند. شاید 
خوردن غذایی که پر از سر ماهی باشــد به مذاق هرکسی خوشایند نیاید؛ 
اما آنطور که مشخص است مردم ماوسهول عالقه  زیادی به این غذا دارند. 
خوردن پای ماهی که با ســر ۷ ماهی تزیین شــده باشــد دیگر جزوی از 

سنت های مردم این دیار شده است.

عجیب ترین غذای کریسمس چیست ؟

سوغات جنجالی مظفرالدین شاه از فرنگ
همه چیز از سفر سوم مظفرالدین میرزا به فرنگ شروع شد؛ ولیعهدی که عمر دراز سلطنت پدر صاحب قرانش باعث شد با ریش و سبیل 
جوگندمی شده بر تخت شاهی بنشیند. مظفرالدین شاه، عقده دیر رسیدن به آرزوهایش را در خوش گذرانی های به هم فشرده اش گشود. 
متصل با خدم وحشم به سفر فرنگ می رفت و بیت المال را به تاراج می داد و با بدهی های باال آورده به اندرونی کاخ برمی گشت. کمی بعد 
دوباره هوایی می شد و بذل و بخششی می کرد. کاخ و ییالقی را پشت قباله یکی از سلطنه ها می انداخت و خرج سفر بعدی را چاق می کرد. 
شاه ایران، بی کله به خیابان ها و کاخ ها و موزه های فرنگ می زد. همراهان اجنبی باخبر از جیب های پرپول شاه، او را به کمپانی هایشان 
دعوت می کردند و تا سرکیسه نمی شد رهایش نمی کردند.در سفر سوم فرنگ بود که صاحبان یک کمپانی آمریکایی، مظفرالدین میرزا را 
به مالقات گرامافون بردند. شاه، یک  دل نه هزار دل عاشق نواهایی شد که از دل صفحه های لغزان مومی زیر سوزن، در لوله حلزونی شکل 
گرامافون می ریخت و حال دیگری به احوال سرخوشــش می داد.آمریکایی های مقیم پاریس برای این که شاه را به این جعبه موسیقی 
عاشق تر کنند از او می خواهند صفحه ای را با صدای خودش پر کند. دکتر عبدالحسین نوایی دراین باره می نویسد: » طی سفر سوم شاه به 
فرنگستان یک کمپانی ضبط صوت آمریکایی، شاه ایران را به دیدار از شعبه شرکت در پاریس دعوت کرد و شاه نیز آن دعوت را پذیرفته 
است.« آمریکایی ها برای این که شاه ایران را به این دستگاه تازه از راه رسیده عاشق تر کنند از او می خواهند صدایی به یادگار از خود باقی 
بگذارد. روایت دکتر نوایی از این درخواست خواندنی است: »روزی که شاه برای بازدید از موسسه مزبور رفته بنا به خواهش رییس موسسه 
صفحه ای از صدای خود پرکرده و به عنوان یادگار به صدراعظم هدیه داده است.« مظفرالدین شاه که مرعوب دستگاه ضبط صدا شده بود 

هول می شود و جمله ای می گوید که تا مدت ها بساط خنده و لودگی اطرافیان را کوک می کند: »جناب صدراعظم هواها خوب است.«
ازآنجایی که تجربه همواره ثابت کرده که سالم گرگ بی طمع نیســت، از این بازدید هم قصد و غرضی در کار بود و نقشه آمریکایی ها از 
آنچه فکر می کردند بیشتر گرفت. نوایی دراین باره می نویسد: »البته غرض کمپانی از این دعوت و ابراز ارادت و عرض خدمت این بوده که 
از شاه فرمانی دریافت کنند در خصوص تسهیل و توسعه فروش گرامافون ها ر ایران و اعلی حضرت هم بدون بخل و منتی و بی اندیشه و 

فکرتی فرمان را سرافراز باشد.«

وبگردی

در برخی از نقاط به دلیل صعب العبور بودن مســیر رفت وآمد، دانش آموزان 
مجبور هستند که برای ادامه تحصیل از مســیرهای پرخطر که جان آن ها را 
به خطر می اندازد عبور کنند.دانش آمــوزان خانواده هایی که در مناطق قطب 
شمال زندگی می کنند، با هلیکوپتر به مدرســه می روند و جالب است بدانید 
همه مدارسی که این دانش آموزان در آن درس می خوانند، شبانه روزی و البته 
دولتی هستند.دانش آموزان بعد از ۹ ماه به خانه بازمی گردند و رفت وآمد آن ها 

با هلیکوپتر انجام می شود.

دانش آموزانی که با هلیکوپتر به مدرسه می روند!

شرط بندی حالل 
»تنها راه باز داشــتن مردم از حرام ها، ترویج حالل هاســت.« این 
جمله بسیار دقیق را آیت ا... محی الدین حائری شیرازی گفته است؛ 
عالمی که سال ها امام جمعه شیراز و استاد اخالق بود.ایشان تیرانداز 
بسیار ماهری بودند و بارها به یادگیری این فن به جوانان و نوجوانان 
توصیه کرده بودند. آیت ا... حائری در مصاحبه ای که مربوط به چند 
سال پیش است درباره اهمیت تیراندازی می گویند: »فکر می کنم 
همه باید آمادگی و توانایی تیر اندازی را داشته باشند و اگر دیگران 
بگویند که ایرانی ها  تیراندازی شان خوب است به نفع اسالم باشد. 
از بیرون همه باید بگویند که صغیر و کبیر، پیر و جوان در جمهوری 
اســالمی تک تیر انداز هستند.« ایشــان در جواب اینکه »آیا خود 
شما نیز تیراندازی می کنید؟« می گوید: »بله، هرجا که بروم جزو 
پذیرایی است که از من می شود و میدان تیری ترتیب داده و من هم 
می روم. مثال با آقای  ها شمی ، رییس فدراسیون 5۰هزار تومان وسط 
گذاشتیم، یک بار او برد و یک بار هم من بردم. تیراندازی ام هم خوب 
است. من با فرماند ها ن زیاد مسابقه می دهم و اگر عینکم همراهم 
باشد از عهده آن ها  برمی  آیم.« ایشان درباره شرط بندی در تیراندازی 
و اسب سواری می گوید: »ما باید مسئله برد و باخت را عمومیت دهیم 
تا مردم را از قمار به تیر اندازی بیاوریم. این برد و باخت حالل است و 

اگر کسی یک میلیون تومان هم بگذارد و ببرد، حالل است.«

بازگشت به عفاف؛ کشف فضیلت گمشده
کتاب بازگشت به عفاف؛ کشف فضلیت گمشده، نوشته »وندی 
شــلیت« اســت که در این کتاب  از قدرت زنان بــرای احیای 
پاکدامنی جنسی شان می نویســد و می گوید ما احترامی که 
باید برای پاکدامنی قائل باشــیم را گم کرده ایم. شلیت به این 
نکته اشاره می کند اگر قبل ترها یک زن از صحبت در مورد روابط 
جنسی متعددش خجالت می کشید، امروز از اینکه بخواهد در 
مورد رویاهایش برای داشتن یک رابطه عاشــقانه و متعهدانه 
صحبت کند، خجالت می کشــد و این تمایــل را قربانی اجبار 
جامعه برای برقرار رابطه جنسی متعدد کرده است. وندی شلیت 
در کتابش توضیح می دهد نسل جدیدی در آمریکا دارد شکل 
می گیرد که خواسته های متفاوتی با نسل خود دارد؛ جوانانی که 
از بی قید و بندی به ستوه آمده و انگار گمشده ای دارند که باید به 
دنبالش بگردند. سفرهای مختلف و مصاحبه های مکرر شلیت، 
دختران امروز آمریکا را به تصویر می کشد که با مخالفت هایشان 
می خواهند چیزی نباشند که والدین شان بوده اند. می خواهند 
ســبک زندگی و نوع پوشــش خود را تغییر دهنــد، در تالش 
هســتند با خویشــتنداری، زندگی عاقالنه و عفیفانه ای را در 
 پیش بگیرند و برقراری رابطه جنسی را تا زمان ازدواج به تعویق

 بیندازند.

شــب یلدا همه اش یک دقیقه اضافه بود، ارزش نداشت 
واسه وقت اضافه و تلف شده 2۰۰هزارتومن پول پسته بدیم! 

این آهنگ »آخ تو شب یلدای منی« از دو ودو ودو ودو ودو 
ودودووووودودودود ی خندوانه هم رو مخ تر بود! 

تا چند ســال پیش وقتی شــب یلــدا مــی رفتیم پیش 
مادربــزرگ و پدربزرگ جمع می شــدیم و پســته و آجیل 
می خوردیم، گوشی ها رو جمع می کردن که کسی سرش تو 
گوشی نباشه. ولی  االن که پسته و آجیل گرون شده وای فای 
پرسرعت گذاشته بودن و گفتن وای به حال کسی که سرش 

تو گوشی نباشه!
ســایت فروش  آنالین  اره برقی به مناســبت شــب یلدا 

تخفیف زده بود، چه ربطی داره آخه؟ یلدا می دونی چیه؟!
به جای این که برای شب یلدا آجیل بگیریم که مهمون ها 
بخورن، همون رو گذاشتیم بانک ســودش رو بگیریم باهاش 

عید رو بگذرونیم!
 تخفیف های اینترنتی شــب یلدا فقط اونجاش که یه روز 
بعــد از خریدمون وقتی کــه هیجانمون خوابید بــه این فکر 

می کنیم  حاال این به چه دردمون می خوره!
چیزی تغییر نکرده بود، فقط امســال شــب یلدا به جای 
پسته ،پفیال خوردیم... سال بعد ان شاءا...  باز بتونیم همین رو 

بخریم!

خندوانهروایتروزکتاب

 جشن رنگ ها 
در هند

جشــن رنگ ها در هند 
به نام جشــن »هولی«؛ 
و  مذهبــی  جشــنی 
باستانی در هندوستان 

است.

اینستاگردی

هدیه رهبر انقالب به 
محمدرضا سرشار

هشدار آیت ا... بهجت درباره استفاده نکردن از قرآن!

روایت غم انگیز مادر شهید از فرزندش 

محمدرضا سرشار،نویسنده در صفحه 
اینســتاگرامش تصویــری از نگیــن 
 انگشــتر اهدایی رهبر انقــالب را قرار 

داده است.

علی سرلک، فعال رســانه ای در اینســتاگرام با انتشار 
فیلم درد دل یک مادر شــهید درباره مسئولیت پذیری 
نوشت:شهدا نرفته اند ، هستند،ما از مسئولیت هایمان 
جا خالی داده ایم،از سیم خاردار نفس نگذشته ایم که این 
همه اسیر نام و نان و دانه و النه ایم،خدایا برهان ما را از 
شر خودمان،بعضی از ما یک پا اسراییل و آمریکاییم. مگر 

صاحبدلی روزی ز رحمت کند در حق مسکینی دعایی

صفحه آیت ا... بهجت قدس سره در اینستاگرام 
عکس نوشتی از ایشان درباره استفاده نکردن از 
قرآن کریم منتشر کرد. حضرت آیت ا... بهجت 
قدس سره: اگر از قرآن استفاده نمی کنیم برای 
آن است که یقین ما ضعیف است؛ ازاین رو، اگر 
خود امام علیه السالم را هم ببینیم، تغییر در حال 
ما حاصل نمی شــود، چنانچه عده ای در حال 
حضور به ائمه علیهم السالم بد و ناسزا می گفتند!

محمدرضا زائری در اینســتاگرام با انتشــار 
تصاویری از یک نویســنده مسیحی لبنانی 
و کتابی که وی درباره امام رضا)ع( نوشــته 
است، نوشت:اثر جدید دکتر میشال کعدی، 
نویســنده و ادیب مســیحی لبنانی در باره 
حضرت امام رضا علیه الســالم است، وقتی 
تلفنی دارد خبر کتاب جدیدش را می دهد با 
خوشحالی و احساس عجیبی می گوید: »من 
امتحان کرده ام، هرچیــز که از امام رضا )ع(

بخواهی می دهد!«

جمله عجیب نویسنده مسیحی درباره امام رضا )ع(
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