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 اصفهان، رتبه نخست اقامتگاه های بوم گردی کشور

  در نشست خبری مدیرکل آموزش و پرورش استان با اصحاب رسانه مطرح شد:    

 چهار هزار بازمانده از تحصیل
 دوره ابتدایی در اصفهان
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تامين مالي 14 ميليارد يوان 
 پروژه قطار سريع السير

 اصفهان-تهران
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معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت 
صاحب الزمان )عج(:

 راهيان نور يکی از
 پربرکت ترين فعاليت های 

فرهنگی در کشور است

  هيئت دووميدانی،
 رييس دار می شود

 بعد از  بالتکلیفی 7 ماه؛
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فرمانده انتظامی استان خبر داد:

کشف بیش از 139 میلیارد ریال 
کاالی قاچاق و مسروقه در اصفهان

فرمانده انتظامی استان از کشف 139 میلیارد و 500 میلیون ریال کاالی خارجی قاچاق و اموال مسروقه 
در عملیات مرصاد 27 ماموران پلیس آگاهی خبر داد. ســردار» مهدی معصوم بیگی« اظهار داشت: مبارزه با 
قاچاق کاال و سرقت از جمله موضوعاتی هستند که نیروی انتظامی مقابله با آنها را در اولویت برنامه های خود 

قرار داده و با تشدید طرح های...

گالری سایان
لوکیشن 4/ مدیا: نقاشی

12 الی 25  بهمن

تئاتر نورنبرگ
مجتمع فرهنگی فرشچیان

17 الی 26 بهمن

یاد اونایی که رفتن؛
امروز یادی کنیم از اونایی که 
زمانی بینمون بودن و االن  
رفتن و دنیامون رو ترک کردن.
اگه اماکنش هست سری به 

مزارشون بزنیم.

صفحه  5

  مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خبر داد:
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در حالی کــه انتقادات و موج حمالت نســبت به 
کانال ناکارآمد مالی اتحادیه اروپا در داخل کشور 
ادامــه دارد، بیانیه اخیر این اتحادیه موســوم به 
جمع بندی شــورا بار دیگر واکنــش های زیادی 
نســبت به مواضع مداخله جویانه این اتحادیه بر 
انگیخته اســت. ظریف تاکید کرده که همکاری 
ایران و اروپا در قالب کانــال مالی ویژه نمی تواند 
مشــروط باشــد و اروپا متعهد به انجام مراودات 
اقتصادی با ایران است. در بیانیه اخیر منتشر شده 
اتحادیه اروپایی عنوان می کند که اعضا از اجرای 
کامل و موثر تعهدات مرتبط هســته ای توســط 
ایران  که در ۱۳ گزارش متوالی آژانس بین المللی 
انرژی اتمی از جمله در آخرین گزارش فصلی این 
ســازمان به تاریخ ۱۲ نوامبر ۲۰۱۸، به تایید این 
نهاد بین المللی رسیده، استقبال می کند. در بند 
دیگری از این متن آمده است اتحادیه اروپا درک 
می کند که رفع تحریم ها جزو بخش های اساسی 
برجام اســت و عمیقا از بازاعمال تحریم ها توسط 
ایاالت متحده بعد از خروج این کشــور از برجام 
ابراز تاســف می کند. اتحادیه اروپــا تالش های 
انجام شــده برای حفظ منافع اقتصــادی و منافع 
گسترده تر ایران، به نحو پیش بینی شده در برجام 
را مورد تاکید قــرار می دهد؛ امــا آنچه واکنش 
ها در داخل را در پی داشــته اســت تکرار مکرر 

همان ادعاهای گذشــته 
در مــورد دخالت هــای 
نظامی و سیاســی ایران 
در کشــورهای منطقــه 
اســت. در بخــش هایی 
از بیانیــه اتحادیــه اروپا 
تاکید شده است شورا از 
نگرانی های رو به فزونی 

در منطقــه و نقش ایران در ایــن زمینه، از جمله 
تامین حمایت های نظامی، مالی و سیاســی برای 

بازیگــران غیردولتی در 
کشورهایی مانند سوریه 
و لبنــان ابــراز نگرانی 
می کنــد. همچنین این 
شورا، از بابت دخالت های 
نظامــی ایــران و حضور 
مداوم نیروهای ایرانی در 
سوریه نگرانی های جدی 
دارد. اتحادیــه اروپا از ایــران می خواهد منطبق 
با قطعنامه ۲۲۵۴ شــورای امنیت ســازمان ملل 

کامال از روند تحت رهبری سازمان ملل در سوریه 
حمایت کنــد و از ایران می خواهــد از نفوذ خود 
روی رژیم سوریه در این راستا استفاده کند. این 
شــورا از ایران به عنوان یکــی از ضامن های روند 
آستانه همراه با روســیه و ترکیه می خواهد ترک 
خصومت ها در ســوریه و دسترسی های بی چون 
و چرا، ایمن و دوام پذیر را در سراســر این کشور 
و به ویژه در ادلب ضمانت کنــد. اتحادیه اروپا به 
روال تمام بیانیه هــای اخیر خود در مورد فعالیت 
های موشــکی ایران نیز ابراز نگرانی می کند و آن 
را متناقض با روح برجام می شمارد. مطرح شدن 
این مباحــث در حالی که هنوز هیــچ اقدام قابل 
توجهی از ســوی طرف های اروپایی برجام برای 
همکاری مالی با ایران برداشته نشده است، نشان 
از عدم وجود اراده ای محکم و بی طرفانه از سوی 
این کشورها نســبت به همکاری با ایران است. هر 
چند وزارت امور خارجــه در بیانیه ای مفصل باز 
هم تاکید کرده است که توان موشکی ایران قابل 
مذاکره نخواهد بود و هیچ ربطی به برجام ندارد؛ اما 
بار دیگر این جدال های لفظی نشان می دهد که تا 
چه حد راه های رسیدن اروپا و ایران به یک توافق 
متزلزل و ناهموار است. با وجود انتشار بیانیه اخیر 
به نظر نمی رســد تحوالت عملی در آینده روابط 
ایران و اروپا پیش بیایــد، در واقع گام های ناقص 
طرف های برجام این پیمان را هر روز بیشــتر به 

سوی انحالل کامل به پیش می برد.

آنکارا بر سر منبج به توافق رسید
ســخنگوی دفتر ریاســت جمهــوری ترکیه از 
دســتیابی به توافقی با روسیه درباره نقشه راهی 
برای شهر منبج سوریه خبر داد. ابراهیم کالین، 
تاکید کرد: تسریع در اجرای طرح نقشه راه شهر 
منبج برای روابط دو جانبه ما با واشنگتن، امنیت 
منطقه و روند حل بحران در سوریه بسیار اهمیت 
دارد.سخنگوی دفتر ریاســت جمهوری ترکیه 
افزود: قرار بود نقشه راه شهر منبج مدت ها قبل 
اجرایی شود؛ اما تاکتیک هایی که برای کند کردن 
این روند وجود داشته اند به نفع هیچ کس نیست.

کالین همچنین گفت : ادعاهای مطرح شده درباره 
توافق ترکیه و آمریکا درباره منطقه امن در سوریه 
واقعیت را انعکاس نمی دهند و مذاکرات دو طرف 

در این رابطه همچنان ادامه  دارد.

کمیته تحلیف ترامپ احضار شد
با اوج گرفتن یکی از پرونده های تحقیق در ارتباط 
با کمیته تحلیف ترامپ، دادســتان های فدرال 
آمریکا به مقام های این کمیته دســتور دادند تا 
اســناد مرتبط با حامیان مالی، امور مالی و سایر 
فعالیت ها را تحویل دهند.این درخواســت های 
جدید در واقع گسترش تحقیقات دادستان هاست 
که اواخر ســال گذشــته در بحبوحــه طغیان 
تحقیقات از کمیته تحلیف آغاز شــد. بازرسان 
همچنین تالش دارنــد تا با اســتفاده از احضار 
کمیته تحلیف ترامپ مشخص کنند که آیا مقام ها 
و شخصیت های خارجی به صورت غیر قانونی به 

این کمیته کمک مالی کرده اند یا خیر. 

 اختالف میان اتحادیه
 و عرب ادامه دارد

وزرای خارجه اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب در نشست 
بروکسل نتوانستند بر سر بیانیه نهایی این نشست به 
توافق برســند. قرار بوده وزرای خارجه دو طرف در 
بروکسل بر سر تدوین دســتور کار نشست مورخه 
۲۴-۲۵ فوریه در شرم الشیخ مصر توافق کنند، اما 
در صــدور بیانیه نهایی ناکام مانده اند.در نشســت 
شرم الشــیخ قرار اســت درباره موضوع فلسطین، 
اوضاع ســوریه، بحران لیبی، جنگ یمن، تحوالت 
لبنان، عراق و ســودان تبادل نظر شــود. »فدریکا 
موگرینی«، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
گفت که در بروکسل بر سر ۹۰ تا ۹۵ درصد مسائل 
اشتراک نظر وجود داشته است.»احمد ابوالغیط«، 
دبیر کل اتحادیه عرب گفتــه که »پیچیدگی ها در 
طرف اروپایی بیشتر از طرف عربی بود.«موگرینی در 
پاسخ به سوالی درباره این اظهارنظر دبیر کل اتحادیه 
عرب گفت: »حرف من دقیقا بر عکس این است.« 
اتحادیه اروپا امیدوار است از رهگذر بهبود روابط با 
همسایه های عربی سیاست های خود را در زمینه های 
مختلف از جمله مبارزه با مهاجــرت غیرقانونی از 

کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا پیش ببرد.

روزنامه صهیونیستی:
به رسمیت شناخته شدن 

»گوایدو« به نفع اسرائیل است
یک روزنامه صهیونیستی گزارش داد که به رسمیت 
شناخته شــدن »خوان گوایدو« به عنوان رییس 
جمهوری ونزوئال به نفع این رژیم اســت. روزنامه 
»اسرائیل الیوم« با اشاره به اوضاع داخلی ونزوئال 
نوشت: اقدام اسرائیل در به رسمیت شناختن خوان 
گوایدو )رییس جمهور خودخوانده ونزوئال( باعث 
می شــود که بتوان حزب ا... را مهار کرد. در ادامه 
این گزارش آمده اســت: نیکالس مادورو ،رییس 
جمهوری ونزوئــال و هوگو چــاوز پیش تر مواضع 
ضد اســرائیلی در حمایت از حزب ا...مطرح کرده 
بودند.در این گزارش تاکید شــده است: دستاورد 
اســرائیل از این اوضاع، پیوســتن ونزوئال به دیگر 
کشورهای آمریکای التین برای مبارزه با حزب ا... 
 است و ما از به رسمیت شناختن گوایدو استقبال 

می کنیم.

تکرار یک ادعای مداخله جویانه

امیر حاتمی:
تجهیزات نیروهای مسلح 

نباید در انبارها خاک بخورند
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تاکید بر 
محرومیت زدایی و کمک به مردم در زمان صلح 
گفت: نباید تجهیزاتی که خریداری می شود در 
انبارها خاک بخورند بلکه باید به خدمت مردم 
دربیایند. وزیر دفاع همچنین افزود: مشکالت در 
کشور را می بینم و می دانم که دشمن می کوشد 
هدف اصلی خــود را بر مــردم متمرکز کرده و 
سپس به سراغ نیروهای مسلح برود. مشکالت 
فعلی با توجه به ظرفیت ها و توانایی ها و با سرعت 

فراوان حل شده و از آن عبور خواهیم کرد. 

 بازگشت »صفدر حسینی« 
به دولت

رسانه ها از بازگشت صفدر حسینی به دولت 
خبر می دهند؛ فــردی که پــس از ماجرای 
حقوق هــای نجومی ناگزیر بــه کناره گیری 
شده بود.نشــریه صدا روز یکشنبه ۱۴ بهمن 
ماه مدعی شــده اســت که صفدر حسینی،  
مدیرعامل ســابق صندوق توســعه ملی که 
پس از ماجــرای حقوق هــای نجومی ناگزیر 
به کناره گیری شــده بود؛ به زودی جایگزین 
رضا ویســه، به عنوان دســتیار معــاون اول 
رییس جمهور خواهد شــد.گفتنی است؛ در 
گزارش های منتشــر شده در ســال ۱۳۹۴، 
صفدر حســینی  جمعا حدود ۶۸۶ میلیون 
تومان بابــت حقوق از صندوق توســعه ملی 

دریافت کرده  بود. 

»غالمی« از مجلس کارت 
زرد گرفت

نمایندگان مجلس از پاســخ های وزیر علوم، 
تحقیقات و فنــاوری دربــاره اقدامــات این 
وزارت خانه برای ســاماندهی دانشجویان دوره 
دکتری قانع نشدند.در نشست علنی روز گذشته 
قوه مقننه و  در جریان بررسی سوال رضا انصاری، 
از منصور غالمــی درباره برنامــه وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری برای ساماندهی دانشجویان 
دوره دکتری با 7۲ رای موافق، ۹۱ رای مخالف و 
۳ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر، در 

جلسه از پاسخ های وی قانع نشدند.

موافقت نمایندگان با 
اختصاص ۱۳هزار میلیارد 

تومان برای تقویت بنیه دفاعی
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ آخرین 
مصوبات این کمیسیون را تشریح کرد. ابوالفضل 
حسن بیگی ، با اشاره به نشست این کمیسیون، 
گفت: در این جلسه با توجه به اینکه نیروهای 
مســلح بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان کسری 
بودجه دارند، مقرر شد ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومان برای تقویت بنیه دفاعی کشور زیر نظر 
ســتاد کل نیروهای مســلح برای تقویت این 
بخش اختصاص داده شود.حسن بیگی عنوان 
کرد: مقرر شد برای طرح های نوآوری و صیانت 
از فناوری 7۰ میلیون دالر و به صدا و ســیما 

اختصاص داده شود.

 دعوت از» حلبوسی«
 برای سفر به ایران

دفتر محمد حلبوسی، رییس پارلمان عراق 
روز دوشــنبه اعالم کرد دعوت نامه رسمی 
همتای ایرانی خود برای ســفر بــه تهران را 
دریافت کرده اســت. بر اســاس بیانیه دفتر 
حلبوسی، حســین امیر عبداللهیان دستیار 
ویژه رییس مجلس شــورای اسالمی ایران و 
هیئت همراه وی با محمد حلبوسی، رییس 
پارلمان عراق دیدار کردند که طی آن راه های 
گسترش همکاری مشترک در تمام زمینه ها 
بررسی شــد.این بیانیه آورده است دو طرف 
فعال سازی نقش کمیته های دوستی پارلمانی 
برای توسعه مســیر روابط دوجانبه میان دو 

کشور را بررسی کردند.

محمدرضا پور ابراهیمی
 رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:

رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی گفت: ما 
اصالح طلبان مدعی هستیم که سهم باالیی در پیروزی 
روحانی داریم؛ لذا انتقادات مشفقانه و برای رفع ایرادات 
و اشکاالت با هدف اصالح امور و هشدار بیان می شود 
البته سعی بر طرح آنها در جلسات خصوصی است؛ اما 
گاهی رسانه ای هم می شــود.محمد رضا عارف افزود: 
به طور کلی ما در صــورت تامین منافع مان حاضر به 
ائتالف هســتیم با این تفاوت که این بار دیگر شبیه 
انتخابات مجلس دهم عمل نخواهیم کرد بدین معنا که 
با گذاشتن افرادی در لیست نوعی ائتالف اخالقی کنیم؛ 
اما آن افراد از فردای پیروزی شان رودرروی لیست ما 
قرار گیرند. در این دوره عده ای با لیســت امید پیروز 
شدند و در مجلس هم با حفظ مواضع خود به ما احترام 
می گذارند؛ اما کسانی هستند که با پشتیبانی لیست 
امید وارد مجلس شــدند و بعد از آن هویت خود را در 
حمله به امیدی ها دیدند. ما با توجه به تجربه انتخابات 
مجلس دهم و در نظر گرفتن راه های اشتباه رفته دیگر 
این افراد را در لیســت خود قرار نمی دهیم و مار در 

آستین پرورش نخواهیم داد.

 دیگر مار در آستین
 پرورش نمی دهیم

رییس فراکسیون امید مجلس:

کافه سیاست

عکس  روز 

تیپ نماینده جنجالی در 
بازدید از پروژه های سپاه

اروپا می خواهد گروکشی کند

پیشنهاد سردبیر:

رییــس کمیســیون اقتصــادی مجلس با 
بیان اینکــه در ســاز و کار INSTEX نقل 
و انتقــال پول فــروش نفت منتفی شــده 
اســت، گفت: »اینســتکس« هیــچ برنامه 
زمــان بنــدی و ضمانــت اجرایی نــدارد. 
 محمدرضــا پورابراهیمی با بیــان اینکه در
 INSTEX موضوعــی تحت عنــوان امکان 
مبادالت نفتی ایران در حوزه غذا و دارو وجود 
دارد، گفت: ایجاد محدودیت در نقل و انتقال 
پول نفت ایران از یک  سو و  گروکشی اروپایی 
ها در خصــوص لوایح ذیل FATF از ســوی 
دیگر موجب شده است که INSTEX به هیچ 
عنوان قابل قبول نباشد.پور ابراهیمی تصریح 
کرد: اقدام اروپایی ها در شــرط گذاری برای 
INSTEX عمال توهین به ملت ایران است. 
وزارت امور خارجه حتما باید در این خصوص 

موضع جدی بگیرد. 

اروپا می خواهد گروکشی 
کند

نقوی حسینی
عضو کمیسیون امنیت ملی: 

رییس ســازمان برنامه و بودجه گفت: دولت برای 
شفافیت در آمار و عملکرد خود عالوه بر تقدیم ۱۶ 
جلدی الیحه بودجه به مجلس شورای اسالمی مفاد 
آن را هم منتشر می کند تا همه مردم به آن دسترسی 
داشته باشند. محمدباقر نوبخت افزود: این رویکرد 
دولت حتی در رسانه های بین المللی هم انعکاس 
داشته اســت و آنها به آسانی به بخش های مختلف 

اطالعات بودجه ایران دسترسی دارند.
 معاون رییس جمهوری در ادامه با تاکید بر تالش 
همه مسئوالن برای حل آسیب های اجتماعی گفت: 
جمهوری اسالمی از ابتدا شیوه مدیریتی متفاوتی را 
در پیش گرفته است، از همین رو وجود آسیب های 
اجتماعی در آن پذیرفه نیســت و نباید این مشکل 

ایران با سایر کشورها مقایسه شود. 
نوبخت اضافه کرد: پیشرفت متوازن تولید و توزیع 
عادالنــه ثروت از ابتــدای انقــالب منش حضرت 
 امام خمینی )ره( بوده اســت و اکنون هم از سوی

  رهبــر معظــم انقــالب بــا جدیــت پیگیــری 
می شود.

دولت شفافیت را در پیش 
گرفته است

رییس سازمان برنامه و بودجه: 

یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس معتقد 
است که اجرای »اینستکس« تاثیری در لغو 
تحریم ها ندارد.سیدحسین نقوی حسینی با 
اشاره به رونمایی از سازوکار مالی اروپایی ها 
برای مبادله تجاری با ایران در چارچوب برجام، 
گفت: نباید به این وعده های پوچ اروپایی ها 
خوش بین باشیم و همواره مسیر پیشرفت را 

در داخل جست وجو کنیم.
وی با تاکید بر اینکه ســازوکار »اینستکس« 
تاثیری در لغو تحریم های آمریکا علیه ملت 
ایران ندارد، در بیان دالیل آن، اظهار داشت: 
با توجــه به اینکــه آمریکایی هــا در اجرای 
برجام بدعهدی کردند و از آن خارج شــدند، 
بنابراین تحریم های ثانویه آمریکا علیه ایران 
 SPV همچنان پابرجاست و هر سازوکاری، چه 
و یا هر روند دیگری تاثیری در لغو تحریم ها 

ندارد.

»اینستکس« تاثیری در لغو 
تحریم ها ندارد

پیشخوان

بین الملل

دستیار و مشــاور عالی فرماندهی کل قوا گفت: اطالعات دقیقی 
داریم که آمریکایی ها تروریســت های داعشــی را به افغانستان 
منتقل می کنند. دولت سوریه و عراق از ایران کمک خواستند و 
با تدابیر حضرت آقا و کمک های مستشاری ایران تروریست های 
تکفیری نتوانستند به اهداف خود برسند و ائتالف ایرانی، روسیه و 
حزب ا...لبنان با مجاهدت برادران افغان توانست ائتالف آمریکایی 

صهیونیستی و برخی از کشــورهای عربی را بشکند.سیدیحیی 
صفوی در ادامه با اشــاره به شکســت های آمریــکا در عراق و 
افغانستان، افزود: برخی از استراتژیست های آمریکا اذعان کردند 
که راهبرد آمریکا در حمله به عراق و افغانستان اشتباه بود و آنها 
دشمن ایران را از بین بردند و در نتیجه هزینه های مالی بسیار و 
بیش از بیست هزار نفر کشته و زخمی نتیجه این راهبرد اشتباه 

بود در حالی که دشمن اصلی آمریکا، روسیه و چین است و از این 
خطای استراتژیک، روسیه و چین برای پیشرفت اقتصادی شان 
استفاده کردند. آمریکایی ها می خواســتند ظرف دو یا سه سال 
دشمن الئیک در عراق و افغانســتان ایجاد کنند در حالی که هم 
اکنون دولت عراق یک دولت مسلمان با اکثریت پارلمان شیعی 

است و دولت افغانستان نیز دشمن ما نیست.

دستیار و مشاور عالی فرماندهی کل قوا:
اطالع دقیقی از انتقال تروریست های داعشی به افغانستان توسط آمریکا داریم

 آیا بیانیه اخیر اتحادیه اروپا به منزله تیر خالص به برجام خواهد بود؟

ورودی صفر صندوق

عفو 50 هزار زندانی 

بازار کسادی طالی سیاه

فساد، خطرناک تر از کودتا 
و حمله نظامی

اتحادیه اروپا تالش های انجام شده 
برای حفظ منافع اقتصادی و منافع 

گسترده تر ایران، به نحو پیش بینی شده 
در برجام را مورد تاکید قرار می دهد

ایران در افغانستان، مستشار نظامی ندارد
معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ســتاد کل نیروهای مســلح اظهار کرد: اگر در ســوریه و عراق کمک 
مستشاری کردیم بنا به دعوت رسمی دولت های قانونی این دو کشور بوده است و امروز هم پایگاهی در 
این کشورها نداریم و به افغانستان هم هیچ مستشاری اعزام نکرده ایم. سردار »ابوالفضل شکارچی« در 
خصوص رایزنی های احتمالی جمهوری اسالمی با افغانستان برای مقابله با داعش اظهار داشت: جمهوری 
اسالمی با هیچ کشــوری خارج از چارچوب آرمان های انقالب اسالمی مراوده نخواهد داشت. وی با بیان 
اینکه ما در هر مذاکره ای منافع و امنیت ملی کشور را مدنظر قرار می دهیم، افزود: هر مقوله ای که برای 
کشور و منطقه امنیت آفرین باشد، برای ما نیز مهم است. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح در خصوص اعزام 
مستشار نظامی به افغانســتان گفت: داعش امروز در افغانستان یک پدیده گسترده و قدرتمند محسوب 

نمی شود؛ چراکه حکومتش از هم پاشیده و از بین رفته است. 

جرییاتی جدید از کانال مالی اروپا فاش شد
نماینده مردم کرمان در مجلس شــورای اســالمی در نطق میان دســتور خود در مورد جزییاتی جدید از 
کانال مالی ویژه اروپا از جمله شــروط ویژه این اتحادیه برای دریافت غذا و دارو توسط ایران پرده برداشت.

محمد مهدی زاهدی گفت: مدتی اســت که غرب گرایان با ولع موضوع کانال مالــی اروپا را مطرح می کنند 
اکنون معلوم شده که بحث اینکتس یک بحث انحرافی اســت و اروپا تنها اجازه داده که ما از آنها دارو و غذا 
 بخریم و غرب گرایان هم اگر نمی دانند بدانند که ایــران و اروپا مواد اولیه تولیــد دارو را از چین و هند وارد 

می کنند.
 لذا اروپا چه می خواهد کند.اروپا در حالی اجازه داده که در کانال مالی از آنها دارو و غذا بخریم که مواد اولیه 
دارو از هند و چین تامین می شود.وی افزود: اروپا شرط گذاشت که اینستکس وقتی اجرایی خواهد شد که ما 

بحث موشکی FATF ،پالرما و ... را با هم داشته باشیم. 

چهره ها

علیرضا کریمیان
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توان مقابله با افزایش نرخ میوه را نداریم
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

تامين مالي 14 ميليارد يوان 
 پروژه قطار سريع السير

 اصفهان-تهران
مجري قطار سریع السیر اصفهان- تهران گفت: 
كل ابر پروژه قطار سریع السیر اصفهان-تهران 
نیازمند 44 میلیارد یوان اعتبار اســت كه 14 
میلیارد یوان آن تامین شــده و با تامین بقیه 
اعتبارات تا چهار ســال آینــده روي ریل قرار 
خواهد گرفــت. امیر بهــادر عبدالمحمدي با 
بیان اینکه تامین مالــي پروژه كماكان با چین 
است، اظهار كرد: مبلغ كل مورد نیاز این پروژه 
44 میلیارد یوان اســت كــه 14 میلیارد یوان 
آن تامین مالي شــده و این ال سي متمركز بر 
خدمات محدوده قم- اصفهــان و بخش هایی 
از محدوده قم- تهران  اســت كه تامین مالی 
پروژه نیاز به اخذ مجوزهای الزم داخلي نظیر 
شوراي اقتصاد است و این مهم در حال پیگیري 
در مجموعــه وزارت راه و شهرســازی بوده، 
همچنین از طرف چیني نیز تامین مالي در حال 
انجام اســت. وي افزود: دوره زماني اجراي این 
پروژه چهار ساله است كه مجموع كل آن 410 
كیلومتر و داراي چهار ایستگاه تهران، فرودگاه 
بین المللی امام)ره( ، قم و اصفهان است و تالش 
می شود به قطار شــهري اصفهان متصل شود. 
مجري این پــروژه در مجموعــه وزارت راه و 
شهرسازی ادامه داد: این قطار با 250 كیلومتر 
در ســاعت زمان سفر را به 2 ســاعت كاهش 
خواهد داد و تاكنون پیشرفت كلي آن 12 درصد 
بوده است. حجت اله غالمی، سرپرست معاونت 
هماهنگي امور عمراني استانداري اصفهان نیز 
در ادامه این نشســت، اظهار كرد: خوشبختانه 
امروز مشــکالت مربوط به آب، برق ، سوخت 
و مشکالت زیرســازي این پروژه برطرف شد و 
2 كارگاه باید در حوزه اصفهان احداث شود كه 
یك كارگاه احداث و كارگاه دوم در حال دریافت 

مجوزات الزم است.

بازار

ساعت دیواری

وزیر نیرو:
مقدمات تشکيل کارگروه احيای 
زاينده رود در حال انجام است

وزیر نیرو گفــت: چندی پیش بــا تاكید رییس 
جمهور، دولت تصمیم گرفت تا شورای عالی آب 
را موظف كند كارگروهی برای احیای زاینده رود 
تشکیل شــود كه هم اكنون اقدامات این كار در 
حال فراهم شــدن اســت و گزارش آن به زودی 
تقدیم شورای عالی آب خواهد شد. رضا اردكانیان 
در خصوص حل مشکل آب استان های اصفهان و 
یزد، اظهاركرد: مســئله آب در كشور ما به قدری 
مهم است كه نه در سطح مسئولیت سنگین وزارت 
نیرو بلکه در سایر سطوح مدیریتی و كارشناسی 
به هیج عنوان محدودیت های تقسیمات كشوری 
نمی تواند معنای داشته باشــد. وزیر نیرو تصریح 
كرد: هر سه استان چهارمحال و بختیاری، اصفهان 
و یزد نیازمنــد این آب هســتند و مصارف قابل 
مالحظه ای هم دارند. در ســال های خشــك ما 
طبیعتا با محدویت منابع مواجه هســتیم، اما در 
عین حال تقســیم بندی هــای الزم نیز صورت 
گرفته و اولویت در تمام استان ها و از جمله این سه 
استان بحث تامین آب شرب است و سپس به سایر 

مصارف پرداخته خواهد شد.

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی 
اصفهان:

 واردات غير رسمی 
پشتوانه گارانتی ندارند

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اصفهان 
اظهار كرد: واردات لوازم خانگی به دو روش رسمی 
و غیررسمی انجام می شود. اكبر محمدی  توضیح 
داد: واردات رســمی، گارانتی رســمی توســط 
شركت های بزرگ و معتبر ارائه می كند بنابراین 
اگر مشتری پس از خرید محصول با مشکلی مواجه 
شد، قطعا نمایندگی آن برند، خدماتی را بر اساس 
آنچه در گارانتی كاال تعریف شده، ارائه می كند، اما 
درصورتی كه واردات غیررسمی باشد، پشتوانه ای 
برای آن كاال وجود ندارد و فروشندگان آنها اقدام 
به نصب گارانتی های تقلبی ارزان قیمت و بدون 
فایده روی كاالی مورد نظر بــرای جلب اعتماد 
خریدار می كنند. به گفته این مسئول، متاسفانه 
در شــرایط فعلی كمبود كاال به میزانی است كه 
اغلب فروشنگان مجبور به عرضه اجناس قاچاق 
شده اند و با توجه به نداشتن گارانتی، از ضمانت 
نامه های تقلبی برای فروش آنها استفاده می كنند 

كه اعتبار ندارد.
وی یــاد آور شــد: البتــه ورود اجنــاس بدون 
ضمانتنامه به معنای بــی كیفیت بودن همه آنها 
نیست گاهی دربین این كاالهای قاچاق، اجناس 
با كیفیتی نیز یافت می شود ولی بحث آن است كه 
در صورت ایجاد مشکل برای آنها، خریدار امکان 

استفاده از گارانتی ها را ندارد.

ساعت دیواری دو طرفه 
Elipse 315 مدل

 160,650
تومان

ساعت دیواری لوکس 
S01 طالئی مدل سنتی

 93,000
تومان

ساعت سفالی گالری 
دست نگار طرح میناکاری 

قطر 30 سانتی متر

 226,000
تومان

مدیركل شركت پشتیبانی امور دام اســتان تهران با اعالم اینکه از 
پنجشنبه، فروش گوشت های تنظیم بازاری در دو فروشگاه اینترنتی 
آغاز می شود، گفت: این دو فروشگاه اینترنتی محصوالت مورد نیاز 
مردم را بر اساس هر كد پســتی برای هرخانوار، درب منزل تحویل 
می دهند. رضا سالمی اظهار كرد: برای توزیع محصوالت پروتئینی 
شامل گوشــت قرمز و مرغ  گرم و منجمد، طرح توزیع اینترنتی این 

محصوالت در دســتور كار قرار گرفته است. وی افزود: یك فروشگاه 
اینترنتی به نام به روزرســان در این ارتباط راه اندازی شــده است و 
فروشــگاه جدیدی نیز به نام یخچال راه اندازی می شود؛ با  این دو 
فروشگاه اینترنتی، از پنجشنبه به مردم خدمات ارائه می شود تا آنها 
بتوانند محصوالت مورد نیاز خود را به آسودگی خریداری و آن را درب 
منزل دریافت كنند.مدیركل شركت پشتیبانی امور دام استان تهران 

ادامه داد: دولت به دنبال آن اســت كه توزیع خود را از روش سنتی 
موجود به تدریج به سمت توزیع اینترنتی ببرد؛ در این روش برای ارائه 
این محصوالت كد پستی منزل دریافت می شود و برای هر خانواده بر 
این اساس سهمیه ماهانه ای در نظر گرفته شده است.سالمی گفت: در 
این طرح، دیگر یك خانواده پنج نفره نمی تواند با 5 كد ملی 5 سهمیه 

گوشت قرمز به نرخ دولتی را خریداری كنند.

مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران اعالم کرد:
آغاز فروش اينترنتی گوشت تنظيم بازاری از  فردا

خبر پیش فروش دوباره دو شــرکت خودرو 
سازی بزرگ کشور در حالی به مناسبت دهه 
فجر رسانه ای شــده است که این شرکت ها 
هنوز نتوانسته اند پیش فروش های چند ماه 
گذشته خود را به مشتریان تحویل دهند؛ اما 
به نظر می رسد این بار این دو شرکت شیوه 
های پیش فروش خود را برای دور زدن قانون 
تغییر داده اند به خصوص آنکه وزیر صنعت 
درحاشــیه اعتراضات نسبت به وزارت خانه 
مطبوعش در زمینه نظارت بر عملکرد خودرو 
سازان اعالم کرده بود که اجازه پیش فروش 
دوباره محصوالت به خودرو سازان داده نمی 

شود. 
هر چند به نظر می رســد این بار غول های زیان ده 
اقتصادی ایران در حال تــدارک برای جذب منابع 
جدید با نام پیش فروش در مشاركت تولید عنوان 
شده كه این نوع روش فروش با پیش فروش قطعی 
و عادی به لحاظ شــرایطی بســیار متفاوت است. 
همچنین دو خودروساز بزرگ كشورمان در حالی 
در تاریخ 15 و 16 بهمن مــاه 1397 پیش فروش 
خودرو خواهند داشت كه سعید باستانی، سخنگوی 
كمیسیون صنایع و معادن مجلس طی مصاحبه ای 
اعالم كرد: تا زمانی كه خودرو های پیش  فروش شده 
قبلی تحویل نشده باشــند، پیش  فروش خودروی 

جدید خالف قانون خواهد بود. همچنین بررســی 
شــرایط اعالم شــده برای پیش فروش خودرو در 
دهه فجر توســط یکی از خودروســازان نشان می 
دهد، روش فروش، پیش فروش در مشاركت تولید 
اســت. این نوع پیش فروش با پیش فروش عادی 
و قطعی تفــاوت هایی دارد. در مــاده 4 آیین نامه 
اجرایی، در شرایط پیش فروش در مشاركت تولید 
حداكثر زمان تحویل سه ســال عنوان شده است، 
هر چند این خودروساز در آگهی پیش فروش خود 
حداكثر زمان تحویل را 15 ماه )اردیبهشــت 99( 
اعالم كرده اســت. همچنین از دیگر شرایط پیش 
فروش در مشــاركت تولید این است كه در صورت 

امــکان تحویل خودرو موضوع قــرارداد، خودروی 
جایگزین از میان خودروهــای تولیدی به انتخاب 
مشتری و شرایط مفاد قرارداد تحویل داده خواهد 
شــد.عالوه بر این خودروســازان در حالی اقدام به 
پیش فروش های مــدت دار كرده انــد كه عباس 
تابش، مدیرعامل سازمان حمایت از حقوق مصرف 
كنندگان و تولیدكنندگان در 21 دی ماه 1397 طی 
مصاحبه ای اعالم كرد كه شركت های خودروسازی 
مکلف هســتند حداقل ۸0 درصد تولیــد خود را 
به تعهدات معــوق اختصاص دهنــد و 20 درصد 
 »فروش فــوری« با هدف كاهش نرخ بازار داشــته 

باشند.

بنا بر آیین نامــه اجرایی قانــون حمایت از حقوق 
مصرف كنندگان خودرو، فروش فوری یعنی آن كه 
خودروسازان، خودروهای فروخته شده را حداكثر 
ظرف یك ماه تحویل دهند و این در حالی است كه 
زمان تحویل پیش فروش های جدید خودروسازان، 
بیش از سه ماه است. به نظر می رسد عدم اعتراضات 
به خودرو سازان در زمینه این پیش فروش به نوعی 
نشــان از حمایت دولت در جذب منابع توسط آنها 
دارد به خصــوص آنکه پیش فــروش های جدید 
علیرغم آنکه از سوی نمایندگان مجلس غیرقانونی 
اعالم شده اســت، دارای مجوز رســمی از وزارت 

صنعت بوده و قانونی می باشند. 
با توجه بــه اینکه برخــی نماینــدگان مجلس و 
كارشناسان هشدارهای الزم را در مورد احتمال بروز 
بحران هایی مشابه با بحران های موسسات اقتصادی 
برای خودروســازان داده اند بــه خصوص آنکه هم 
كیفیت و هم زمان تحویل خودرو ها چیزی در حد 
فاجعه اســت همچنین كاهش چشمگیر تولید این 
دو شــركت حکایت از ماندگاری خودروهای پیش 
فروش شــده و مالکان آنها در صف انتظار طوالنی 
مدتــی دارد. حال باید دید در مناقشــه ممنوعیت 
فروش و صدور مجوزی كه میان مجلس و دولت در 
جریان است كدام یك پیروز نهایی خواهد بود و آیا 
خودمختاری خودرو ســازان به پایان خواهد رسید 
و یا همچنان خریداران را بــه چالش زیاد ده بودن 

خود فرو می برد. 

واکنش معکوس
 پیش فروش خودرو  با وجود  ممنوعیت مجلس آغاز شده است؛

این برنامه به منظور امنیت بیشتر 
، خدمات انتقال وجــه ، دریافت 
موجودی ، گردش حســاب را به 
صورت مســتقیم انجام نمی دهد 
بلکه گوشــی شــما را به درگاه 
اینترنتی بانک مــورد نظر منتقل 
می کند؛ امــا خدماتــی مانند 
خریــد شــارژ ، پرداخت قبض 
، کمک به خیریــه و ... به صورت 
 مســتقیم و از طریق ussd انجام 

می دهد. 

همراه مالی و انتقال 

وجه

شن مالی
معرفی اپلیکی

A 120  -97-11-1 آگهی مزایده عمومی شماره

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران
اداره کل فرودگاه های استان اصفهان

موضوع مزایده 
پارت اول : فروش اموال اسقاط و ضایعات فلزی و غیر فلزی شامل ) انواع آهن آالت ، چدن ، آلومینیوم ، استیل ، لوازم اداری ، پالستیکی و...(

1300KVA پارت دوم : فروش 3 دستگاه موتور ژنراتور مستعمل مدل روستون
زمان انتشار در سامانه ستاد ایران : از روز سه شنبه مورخ 1397/11/16

مهلت دریافت اسناد : از روز سه شنبه مورخ 97/11/16ساعت 7:00 صبح لغایت روز سه شنبه مورخ 97/11/23 ساعت 14:00
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد : روز یکشنبه مورخ 97/12/05 ساعت 14:00

تاریخ بازدید: روز شنبه مورخ 97/11/27 ساعت 10:00 صبح ، روز یکشنبه مورخ 97/11/2۸ ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه 
مورخ 1397/11/29 ساعت 10:00 صبح ، همراه داشتن معرفی نامه رسمی و كارت شناسایی معتبر الزامیست 

زمان بازگشایی پاکات : روز دوشنبه 1397/12/06 ساعت 10صبح
زمان اعالم به برنده : روز چهارشنبه مورخ 1397/12/0۸

مبلغ تضمین پارت اول : فروش اموال اسقاط و ضایعات فلزی و غیر فلزی شامل ) انواع آهن آالت چدن 
، آلومینیوم ، استیل ، لوازم اداری ، پالستیکی و... ( به مبلغ 120/000/000 ریال 

مبلغ تضمین پارت دوم : مبلغ تضمین شركت در پارت مربوط به مزایده 3 دستگاه موتور ژنراتور مستعمل مدل روستون 1300KVA به 
مبلغ 170/000/000 ریال می باشد ، كه به صورت واریز سپرده نقدی شماره حساب 400106۸406371۸96 به نام تمركز وجوه سپرده 

نزد بانك مركزی جمهوری اسالمی ایران یا به صورت ضمانتنامه بانکی در وجه اداره كل فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان
  برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه الکترونیکی دولت به آدرس: www.setadiran.ir می باشد و كلیه مراحل خرید و دریافت اسناد مزایده )در 
صورت وجود هزینه مربوطه( پرداخت تضمین شركت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پیشنهادها، اعالم به برنده، واریز وجه مزایده 

در بستر سامانه امکان پذیر میباشد.
 شركت كنندگان عالوه بر بارگذاری ضمانت نامه در سامانه نسبت به تحویل اصل ضمانت نامه الکی تا تاریخ 1397/12/05 ساعت 14 به اداره كل فرودگاه 

بین المللی شهید بهشتی اصفهان- اداره امور مالی اقدام نماید.
 متقاضیان می توانند به دلخواه در یك پارت یا هر دو پارت مزایده شركت نمایند.

 عالقمندان به شركت در مزایده در صورت عدم عضویت قبلی، میبایســت جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )توكن( با شماره تلفن 
41934-021 تماس حاصل نمایند.

 هزینه نشر آگهی روزنامه برعهده برنده مزایده می باشد.

م الف: 371021اداره کل فرودگاه های استان اصفهان

رشکت رفودگاه اه و انوربی هوایی  اریان
اداره کل رفودگاه اهی استان اصفهان

) www.setadiran.ir( سامانه ستاد ایران
شماره مزایده در سامانه ستاد ایران : 100970145200001

رییس كمیســیون تجارت اتاق بازرگانی اســتان 
اصفهان گفت: راه اندازی مجدد مبــادالت با اروپا 
نیازمند زمان است و در این بین، نحوه برخورد طرف 
آمریکایی با این مبادالت نیز حائز اهمیت اســت.
مسعود گلشــیرازی در خصوص اثرات راه اندازی 
مکانیزم مالی اروپــا )INSTEX( اظهار كرد: این 

مکانیزم مالی پس از كش 
و قوس های فــراوان برای 
تعیین میزبان، سهامداران 
و مجری در زمانی فراتر از 
انتظار آماده شــد و حالت 
اجرایی به خود گرفت. عضو 
هیئت نماینــدگان اتاق 
بازرگانی اســتان اصفهان 
ادامه داد: اولین اثر اجرایی 
این مکانیزم مالی در بازار 
آزاد ارز منعکس شــد و با 

اعالم خبر راه اندازی آن، قیمت ها ســیر نزولی به 
خود گرفتند.وی خاطرنشــان كرد: اما در خصوص 
اثرات این مکانیزم بر تجارت ایــران و اروپا نیاز به 
زمان است و باید تمامی جوانب كاركردی آن مورد 
بررسی قرار گیرد.گلشــیرازی متذكر شد: در حال 
حاضر اعالم شــده كه این مکانیزم در گام اول در 
جهت تامین دارو و مواد غذایی حركت خواهد كرد 
و به تدریج، ســایر كاالها نیز به این مبادالت اضافه 
خواهند شد.رییس كمیسیون تجارت اتاق بازرگانی 
استان اصفهان اعالم داشــت: نکته اینجاست كه 
باید دید آیا شــركت های بزرگ اروپایی نیز به این 

مکانیزم اعتماد كرده و وارد آن می شــوند یا خیر.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با منابع الزم برای 
راه انــدازی این كانال مالی اذعان كــرد: منابع این 
كانال از صادرات ایران به اروپا تامین می شود و در 
حال حاضر سرمایه قابل توجهی از صادركنندگان 
ایرانی در حساب های بانکی اروپایی وجود دارد كه 
قبل از راه اندازی این كانال 
عمال قفل شده بود و حال 
با این مکانیزم می توان از 
آن ها اســتفاده هایی كرد.

گلشــیرازی اعالم داشت: 
راه اندازی مجدد مبادالت 
با اروپا نیازمند زمان است 
و در این بین، نحوه برخورد 
طــرف آمریکایی بــا این 
مبادالت نیز حائز اهمیت 
اســت.رییس كمیسیون 
تجارت اتاق بازرگانی اســتان اصفهان در خصوص 
كارشکنی های احتمالی آمریکا در این رابطه گفت: 
شبکه پولی تنظیم شــده برای این مبادالت، به 4 
بانك بزرگ وابسته اســت و در صورتی كه آمریکا 
هزینه هایی برای این بانك هــا ایجاد كند احتمال 
كارشــکنی در مبادالت وجود دارد؛ اما به این معنا 
نیســت كه كانال مالی مذكور نتواند مستقال كاری 
انجام داد. وی ادامه داد: مبادالت مالی همیشــه از 
پیچیدگی های خاصی برخوردار بوده و مهم نتیجه 
عملی مکانیزم مالی اروپاست كه باید در گذر زمان 

آن را مشاهده كرد.

 رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان:
توان مقابله با افزايش نرخ ميوه را نداريم

رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان گفت: در حال حاضر بیشــتر میوه و سبزی موجود در بازار 
صادر می شود و تا زمانی كه جلوی صادرات از سوی دولت گرفته نشود نمی توان با افزایش قیمت ها مقابله 
كرد. ناصر اطرج ، در خصوص افزایش هفتگی نرخ میوه و سبزیجات، اظهار كرد: در حال حاضر با دو مقوله 
گرانی و گران فروشی در بازار مواجه هستیم و درحالی كه بازرسان اصناف با گران فروشی برخورد می كنند؛ 
اما نمی توانند با گرانی مقابله كنند. باید توجه داشت كه در افزایش قیمت میوه و سبزیجات نقشی نداریم 
و تنها بر اساس عرضه و تقاضا روزانه محصوالت را قیمت گذاری می كند.وی در خصوص گرانی بازار میوه، 
تاكید كرد: در حال حاضر بیشتر میوه و سبزی موجود در بازار صادر می شود و تا زمانی كه جلوی صادرات 
از سوی دولت گرفته نشــود، نمی توان با افزایش قیمت ها مقابله كرد. اطرج افزود: ما در افزایش قیمت 
میوه و سبزیجات نقشی نداریم و تنها بر اساس عرضه و تقاضا محصوالت را روزانه قیمت گذاری می كنیم.

نایب رییس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز اصفهان مطرح کرد:
تيغ محموله ۸۰۰ تنی روی گردن قيمت گوشت

نایب رییس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز اصفهان اذعان كرد: محموله ۸00 تنی گوشت قرار است به زودی 
به اصفهان برسد كه در صورت توزیع این مقدار گوشت در بازار به طور حتم با تورم در قیمت این كاال مقابله 
می شود. عبدالرضا آقاجانی توضیح داد: در طول هفته گذشته گوشتی كه به منظور تنظیم بازار در نظر گرفته 
شده در مناطق حاشیه ای شهر و بیشتر در مناطق با بافت جمعیتی كمتر برخوردار توزیع می شود و به همین 
دلیل است كه این نوع از گوشت در روز های اخیر از سوی فروشگاه های بزرگ درون شهر توزیع نمی شود.وی 
در پاسخ به سوالی مبنی بر صحت انبار گوشت در ســرد خانه ها و توزیع نشدن در بازار، گفت: امکان انبار این 
حجم از گوشت در سرد خانه ها وجود نداشته و البته از ابتدا نیز رویکرد سازمان های متولی بر انبار این كاالی 
مصرفی نبوده است.آقاجانی بیان كرد: محل توزیع این گوشت در فروشگاه های بزرگ است، اما تا این گوشت 

در اختیار قصابی ها قرار نگرفته و از سوی این صنف توزیع نشود نباید انتظار كنترل قیمت داشته باشیم.

رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان:

احتمال کارشکنی آمريکا در مبادالت جديد وجود دارد نوبت دوم

مرضیه محب رسول
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میراث
اصفهان، رتبه نخست اقامتگاه های بوم گردی کشور

پیشنهاد سردبیر:

تحدید حدود عمومی
11/57 آگـهی تحدید حدود عمومی منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان 
پیرو آگهی های نوبتی قبلی و  به موجب ماده 14  قانون ثبت اســناد و امالک 
تحدید حدود امالک واقع در قســمتی از بخش 5 ثبت اصفهان به شرح ذیل  

صورت  میگردد:
807 - اصلی ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی ) ره ( و آقای محمود 
رحیمی فرزند حسین ششدانگ یکباب خانه مخروبه قدیمی واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان  
2381/9 - آقای نعمت اله طالبیان فرزند ابوالقاسم ششدانگ قسمتی از کوچه 
که با پالک 2381/2 توامًا تشــکیل یکباب خانه را داده است واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان
برای روز چهارشنبه  مورخ :  1397/12/22

4482/848- آقای نورالــه لطفی زاده فرزند نصراله ششــدانگ یکباب خانه 
مجزی شده از 4482 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

4482/849 - آقای عزت اله نوری زاده فرزند عباس ششــدانگ یکباب خانه 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان

4482/850 -   آقای اسفندیار قاسمی کرکوندی فرزند عبدالحسین ششدانگ 
یکباب خانه واقع در بخش 5 ثبت اصفهان

برای روز شنبه  مورخ :  1397/12/25
4482/851 -   آقای محمود امینی فرزند عباســعلی و غیره ششدانگ یکباب 

خانه واقع در بخش 5 ثبت اصفهان
4482/852 - آقای مرتضی خدایی فرزند محمدتقی و غیره ششدانگ یکباب 

خانه  یکباب خانه واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
4482/853 - آقای علی هیبتی دهاقانی فرزند نوراله ششــدانگ یکباب خانه 

مجزی شده از 4482 - اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان
برای روز  شنبه   مورخ : 1397/12/11

4482/855 - خانم مروارید کوراوند فرزند زلفعلی ششدانگ یکباب خانه واقع 
بخش 5 ثبت اصفهان 

4483/4032 - خانم سیما جهانبخش فرزند غالمحسین ششدانگ یکباب خانه 
بر روی مستثنیات پالک 4483/178 واقع بخش 5 ثبت اصفهان

4503/36 - آقای خشــایار طاهری فرزند رضا ششــدانگ محــل گل انداز 
جوی متروکه مجزی شــده از پــالک 4503 - اصلی که بعداً می بایســت با 
 پالک هــای 11 و 14 فرعی از اصلــی مذکور تجمیع گــردد واقع در بخش

5 ثبت اصفهان
برای روز دوشنبه  مورخ : 1397/12/13

5000/6955 - آقای غالمرضا کیانی فرزند حسینقلی ششدانگ یکباب خانه 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
5000/7118 - آقای مهدی سلطانی فرزند کریم ششدانگ یکباب خانه واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان 
5000/7134 - آقای ســیدعلی فیاض ســیچانی فرزند ســیدکاظم و غیره 

ششدانگ یکباب خانه واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
5000/8754 - آقای رضا نوری فرزند حسین ششدانگ یکباب خانه واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان 
برای روز چهارشنبه  مورخ : 1397/12/15

5000/9939 - آقای مصطفی رحیمی فرزند رضا ششدانگ یکباب خانه واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان 

5000/10032 - آقای غالمعلی سعادت فرزند مصطفی ششدانگ قطعه زمین 
که قسمتی از یکباب خانه واقع در بخش 5 ثبت اصفهان

5000/25402 - آقای مجید دادخواه فرزند علی ششدانگ یکباب خانه واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان 

5000/25467 - آقای مهدی مالح زاده فرزند عبدالکریم ششــدانگ یکباب 
مغازه واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

برای روز  شنبه   مورخ : 1397/12/18
5000/25484 - آقای بهرام دوستی فرزند بهمن ششدانگ یکباب خانه واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان 
5000/25520 - آقــای قدرت اله ابراهیمی لنجی فرزند ابراهیم ششــدانگ 

یکباب خانه واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
5000/25537 - خانم معصومه قاسمی ماربینی فرزند عباس ششدانگ یکباب 

خانه مجزی شده از پالک 5000/7036 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
برای روز دو شنبه   مورخ : 1397/12/20

تحدید حدود امالک فوق به ترتیب از ســاعت 8:30  صبح  در تاریخهای قید 
شده در آگهی در محل ،  انجام خواهد شد .  لذا از صاحبان امالک و  مجاورین 
آنها بدینوسیله دعوت میشود که در ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند 
و چنانچه هریک از صاحبــان امالک یا نماینده قانونی آنهــا در موقع تحدید 
حدود حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک آنها با حدود اظهار شده 
از طریق مجاورین تحدید حدود خواهد شــد و اعتــراض مجاورین وصاحبان 
امالک و کســانی که در موقع مقرر حاضر نباشــد مطابق ماده 20 قانون ثبت 
 از تاریخ تنظیم صــورت مجلس و تحدید حدود ظرف مــدت 30 روز پذیرفته 

خواهد شد . 
تاریخ انتشار   : 1397/11/17      

م الف: 369078   اعظم قویدل   رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب 
اصفهان

افسانه حمامی که تنها با یک شمع گرم می شده را هر کس در اصفهان 
زندگی کرده و یا روزی به این دیار پر رمز و راز ســفری داشته، شنیده 
است. حمام شیخ بهایی سال هاســت که تنها در حد یک اسم در یکی 
از محالت قدیمی اصفهان باقی مانده اســت؛ دری قدیمی و کوچک 
با کاشــیکاری کوچکی که نشــان می دهد روزگاری در اینجا یکی از 
شاهکارهای معماری دنیا توســط نابغه ایرانی ساخته شده؛ اما طی ده 
های اخیر به رغم توجه بازسازی برخی از مهم ترین حمام های اصفهان 
این مکان همچنان بدون توجه و تخصیص اعتباری رها شده است. در 
روزهای اخیر بار دیگر این حمام تاریخی مورد توجه رسانه ها و محافل 
خبری قرار گرفته اســت. خبر تخریب این بنا هم دوستداران میراث 
فرهنگی را نگران کرده و هم واکنش سازمان میراث فرهنگی اصفهان 

را به دنبال داشته است.
حمام شیخ بهایی دقیقا چطور کار می کند؟

گرم شــدن با یک شمع مهم ترین خصوصیتی اســت که این حمام را 
معروف کرد. به رغم باور عمومی اما این فضا تنها با یک شمع گرم نمی 
شود بلکه به وسیله تعداد زیادی از لوله کشی های پیچیده و مهندسی 
شــده و از طریق گرمایش از کف گرم می شده است. معماری پیچیده 
این بنا نیز یکی دیگر از ویژگی های منحصر به فرد آن است. بر خالف 
سایر حمام های بزرگ اصفهان حمام شیخ بهایي پالن و معماري شفافي 
ندارد. یک طاق، طاق دیگر را قطع کرده و حتي در یک مترمربع، پنج 
دیوار به کار رفته است. حمام شیخ بهایي، مجموعه اي از نگرش هاي 
حرفه اي و طراحي هاي مهندســي بي نظیر اســت که هرکدام از آنها 
فلسفه اي خاص دارد. سامانه گرمایش طبیعي، دودکش ها، آبرساني 
و سامانه گرمایشــي کف هر کدام داراي کارکردهای جداگانه است. بر 
خالف باور عمومی که انتظار دیدن یک شمع برای سیستم گرماشی این 
حمام را دارند حمام داراي یک لوله فلزي بوده که از یک مخزن خارج 
و شعله از آن استخراج مي شده و منبع روغن آن متصل به عصارخانه 
)روغن کشي( بوده است. در دیگ هاي مسي بزرگي به وسیله هیزم آب 
جوش آورده شده و بعد از آن این آب توسط یک شمع گرم نگه می مانده 
است. دو قلو بودن این حمام یکی دیگر از ویژگی های خاص آن است، 
این حمام مجهز به خزینه و فردینه زنانه و مردانه مجزا بوده و تاسیسات 
گرمایشي خاصي در کف ساختمان جریان داشته، همچنین تمام کانال 
کشي هاي زیر حمام نیز به یکدیگرمرتبط و به یک دیگ مسي متصل 

بوده اند.
 این ویژگي باعث مي شده کف حمام داراي گرماي مطلوب باشد و آن 
را به کف پا منتقل کند. همچنین کانال کشي هاي آب از سطح پشت 
بام هم انجام شده که به صورت کامل حمام را عایق گرما می کرده است 
.آنچه در این حمام وجود داشته، استفاده از پساب فاضالب مسجد جامع 

براي سوخت حمام بوده که بر اهمیت و مهندسي بي نظیر آن مي افزاید. 
رازهای یک شعله مرموز

سیستم گرمایشی این حمام یکی از اصلی ترین جاذبه های آن به شمار 
می رود ، وجود یک شعله کوچک شمع برای گرم کردن مخزن بزرگ آب 
این حمام سری این که تاکنون سر به مهر مانده است. برخی از محققان 
مدعی هستند که این حمام به دلیل وجود طال در مخزن اصلی به راحتی 
با یک شعله گرم می شده است چرا که طال قدرت رسانایی باالیی دارد. 
این مسئله طی قرن ها به دلیل نگرانی از سرقت این مخزن مخفی نگه 
داشته شده است. برخی نظرات نیز به استفاده از گاز فاضالب در سیستم 
گرمایشــی این حمام تاکید دارند و شمع تنها به عنوان ابزاری نمادین 
استفاده می شده اســت. نکته دیگری که در اینجا مطرح می شود این 
است که اگر شمع را ابزاری بدانیم مانند شعله یک چراغ گاز امروزی یا 
یک مشعل گازی، پس این وسیله باید ابزار کنترل و مهار گاز نیز داشته 
باشد؛ وسیله ای مانند آنچه امروزه در چراغ گازهای خانگی استفاده می 
شود که در صورت خاموش شدن آتش، مانع از جریان گاز و انباشت آن 
در محیط خانه شود. پس اگر حدسیات ما درست باشد، باید بپذیریم 
شیخ بهایی توانسته راهی برای انتقال بی خطر گاز از طریق لوله های 
سفالی و همچنین راهی برای روشن شدن خود به خود شعله شمع در 
صورت خاموش شدن آن یافته باشد چون در غیر این صورت، اگر شعله 
خروجی بنا به هر دلیلی خاموش می شد، امکان انفجار در اثر انباشت گاز 

در محوطه زیر خزینه وجود داشته است. 
بعضی محققان اشاره به فضایی میان تهی کوچکی می کنند که شیخ 
در زیر خزینه و به منظور قرار دادن شمع ساخته بود. وجود این محفظه 
هم خود داستان دیگری است و پرسش های بیشتری را مطرح می کند. 
حجم این محفظه و میزان اکسیژن موجود در آن برای آنکه شمع مورد 
نظر بتواند به خوبی بسوزد چه مقدار بوده است و همچنین عایق بندی 
محفظه چه از داخل و چه از خــارج آن و مصالح به کار رفته در آن باید 
مورد آزمایش قرار گیرد و اینها در صورتی است که اصال چنین محفظه 

ای وجود داشته باشد. 
تردیدهایی در ساخت حمام توسط شیخ بهایی

اینکه آیا شیخ بهایی خود حمام را ساخته و یا تنها طرح آن را داده است و 
یا اصال شخص دیگری آن را ساخته و به دلیل شهرت شیخ بهایی به وی 
منسوب شده است، تردیدهایی است که در مورد  سازنده این بنا مطرح 
می شود. یکی از اصلی ترین عواملی که به این نظریه دامن می زند این 
است که هیچ اشاره ای به این بنا در نوشته های عصر صفوی نشده، نکته 
تعجب بر انگیز این است که در نوشــته سیاحان و تذکره نویسان عصر 
صفوی هیچ اشاره ای به تکنولوژی اســتفاده شده در این حمام نشده 
است. شــاردن و افراد مشهوری مانند برادران شــرلی به رغم اینکه به 
اختراعات و برخی از مهم ترین دستاوردهای شیخ به صورت مبسوط 
اشاره و به بررسی کامل آن می پردازند؛ اما اشاره ای به ساخت این بنا 
نمی کنند به همین دلیل برخی از کارشناسان معتقدند که شیخ بهایی 
تنها طرح آن را ارائه داده و این بنا پس از مرگ وی توســط شاگردانش 
ساخته شده است به خصوص آنکه تاریخ سر در این بنا به سی سال پس 
از شیخ باز می گردد. به این ترتیب باید این فرضیه را بپذیریم که شیخ 
بهایی طراح اولیه این بنا بوده و معمار آن شخصی به نام علی معمار بوده 
که به همراه شاگردان شیخ کار ساخت گرمابه را به اتمام رسانیده اند؛ اما 
سعید نفیسی در نقل قولی می نویسد که شیخ بهایی گفته بود اگر روزی 
فضای گلخن را که کامال مسدود بوده بشکافند، شمع برای همیشه از 

کار خواهد افتاد.
روزهای پر فراز و نشیب حمام معروف شهر

این حمام بیش از 400 سال فعالیت داشته و تا همین 30 سال پیش از 
آن به عنوان حمام عمومی استفاده می شده است. حمام در زمان صفویه 
و در روزهای پر رونق اصفهان ساخته شد و به دلیل همجواری با مسجد 
جامع و بازار و قرار گیری در یکی از محالت پر جمعیت اصفهان تا همین 
صد سال پیش یکی از شلوغ ترین حمام های اصفهان بود، هر چند در 
دوران پهلوی اول مرمت ها و تغییراتی در آن صورت گرفت که به صورت 
کلی برخی از کارکردهای آن مانند خزینه را تغییر داد. ورود سیستم لوله 
کشی به ایران و برخی از اصالحات در زمینه بهداشت عمومی در زمان 
پهلوی دوم نیز روند تخریب معماری این بنا را تشدید کرد و بسیاری از 
بخش ها از جمله استخر آن تخریب و به جای آن دوش های خصوصی 
ساخته شد. گفته می شود خاموش شدن شمع معروف این حمام نیز در 
زمان پهلوی دوم و در جریان تحقیق یک تیم خارجی به منظور کشف 
راز این بنا انجام شده است. حمام دو دهه پیش رسما تعطیل شد و پس 
از آن کشمکش میان میراث و تعداد زیادی از وارثان این بنا ادامه داشت 
و اگر چه در ســال های اخیر مرمت هایی روی این بنا اعمال شده؛ اما 
همچنان قابل بازگشایی نیســت. هر چند میراث فرهنگی اعالم کرده  
طرح های خوبی برای تغییر کاربری و تبدیل این بنا به موزه و چایخانه 
دارد؛ اما همچنان درهای یکی از اسرار آمیز ترین بناهای اصفهان بسته 

باقی مانده است.

سمانه سعادت

اصفهان، رتبه نخست اقامتگاه های 
بوم گردی کشور

اصفهــان به عنوان اســتان مقصد گردشــگری بســیاری از 
گردشــگران داخلی و خارجــی از ظرفیت قابــل توجهی در 
زمینه اقامتگاه های بوم گردی برخوردار است.مدیرکل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اســتان اصفهان با بیان 
اینکه بعد از پیروزی انقالب اسالمی تا کنون 350واحد اقامتی 
بوم گردی در استان فعال شده و اصفهان رتبه اول کشوری را در 
این زمینه دارد ،گفت: بعد از شرق استان، شمال استان شامل 
شهرستان های کاشان و آران و بیدگل رتبه دوم اقامت گاه های 
گردشــگری در اســتان را دارند و بعد از آن در جنوب و غرب 
استان اقامتگاه تاسیس شده اســت و در 23شهرستان استان 
اقامتگاه های بوم گردی به بهره برداری یا در حال بهره برداری 
هستند.فریدون اللهیاری افزود: توسعه بوم گردی در روستاهای 
استان اصفهان به ویژه در غرب و جنوب استان می تواند تهدید 
مهاجرت برای شهرهای بزرگ و مســائل اشتغال و اقتصادی 
را به فرصتی مثبت و اثرگذار در توســعه زمینه های اقتصادی 
پایدار و در کنار آن آبادانی اجتماعی و فرهنگی را حفظ کند.

وی با اشــاره به اینکه تعداد اقامتگاه های بوم گردی به عنوان 
رویکردی تازه در گردشــگری اســتان اصفهان، در پنج سال 
گذشته روندی جهشی داشته و پنج برابر افزایش یافته است، 
گفت: در این اقامتگاه ها میهمانان با شیوه سنتی زندگی در آن 
محل آشنا شوند و با استفاده از غذاهای سنتی و امکانات محلی 
به ویژه روستایی در محیطی طبیعی اوقات خود را سپری کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری استان 
اصفهان افزود: بوم گردی تنها ســفر به روســتا برای تماشای 
طبیعت نیست، بلکه آشــنایی با آداب و رسوم، فرهنگ های 
متفاوت همچنین رویارویی با هنرهای نهفته در دل خانه های 

روستایی است که اصفهان از این نعمت برخوردار است.

 »شهر ایلخانی نوش آباد« 
زیر چرخ خودروها

این روزها بــه علت بی توجهی مســئوالن محوطــه تاریخی 
نوش آباد به عنوان تفرجگاه در زیر چرخ خودروهای گردشگران 
در حــال نابودی اســت.  عضو هیئــت علمی گروه باســتان 
شناسی دانشگاه کاشان در این زمینه گفت: محوطه تاریخی 
فیض آباد،که از عصر ایلخانی است به جهت مطالعات شهرسازی 
ایرانی در این دوره تاریخی، بســیار قابل توجه اســت.نوری 
شادمهانی افزود: در کاوش های امسال، بقایای یک شاه نشین 
که محل زندگی حاکم شهر بوده را  کشــف کردیم. این بنای 
خشتی با کف و اندود گچی، متشکل از فضایی مستطیل شکل 
با پاطاق های بزرگ است و ســقف آن در زمان برپایی با طاق 
آهنگ و گنبد پوشش داشته و جهتی شرقی - غربی دارد.نوری 
شادمهانی تصریح کرد: در کاوش امسال توانستیم در عمق 4 
متری از سطح زمین اشیای ســفالین و برنزی سالم به دست 
آوردیم و ابریق سفالی به شــکل خروس که احتماالً متعلق به 
عصر سلجوقی اســت. این ابریق قابل مقایسه با ابریق سفالی 
موزه ویکتوریا و آلبرت انگلستان است.مهدی اسماعیل زاده، 
مســئول کمیســیون برنامه و بودجه شــورای اسالمی شهر 
نوش آباد نیز گفت: هر چند که نوش آباد را با مجموعه باستانی 
شهر زیر زمینی آن می شاسند، اما شناسایی محوطه ایلخانی 
در شمال این شــهر روایت دیگری از پیشینه تمدنی نوش آباد 
است که باید شناسایی و حفظ شــود. وی اظهار کرد: با وجود 
آنکه شــهر ایلخانی نوش آباد، طی شش ســال مورد کاوش و 
مطالعه باســتان شناسان دانشگاه کاشــان قرار گرفته است، 
اما هنوز به علت بی توجهی مســئوالن میراث فرهنگی آران و 
بیدگل به عنوان تفرجگاه در زیر چرخ خودروهای گردشگران 
در حال نابودی است.  اسماعیل زاده افزود: مهم ترین موضوع 
در شرایط فعلی، حفظ و نجات بخشی این محوطه 42 هکتاری 
از تخریب های انسانی و طبیعی است. همچنین تعیین حریم 
آن از دیگر ضرورت های حفظ این اثر تاریخی است که به اعتقاد 

کارشناسان، منحصر به فرد و کم نظیر است.

شایعات پیرامون بنای اسرار آمیز اصفهان همچنان ادامه دارد؛

تاریک و روشن یک شاهکار
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حضور کارشناسان آموزشی پلیس اصفهان در 40 مسجد و 40مدرسه

پیشنهاد سردبیر:

ناجا

اخبار

رییس پژوهشگاه رویان:
 جنین یوزپلنگ ایرانی 
در آزمایشگاه تولید شد

رییس پژوهشگاه رویان با بیان این که جنین های 
شبیه سازی شده یوزپلنگ و ببر ایرانی در محیط 
آزمایشگاه تولید شــده و با ابراز امیدواری برای 
به وجود آمــدن امکان تکثیــر یوزپلنگ ایرانی، 
گفت: به یک حیوانی نیاز اســت کــه حامل این 
جنین ها باشد؛ واقعیت این است که این موضوع 
هم از نظر اقتصادی و هم از نظر وظایف سازمانی 
در امکان و حد توان ما نیست.دکتر عبدالحسین 
شاهوردی ، با »خوب« توصیف کردن تفاهم ها و 
تعامل های پژوهشگاه رویان با سازمان حفاظت از 
محیط زیست گفت: امیدوار هستیم که این امکان 
به وجود بیاید تا با انتقال ایــن جنین ها، هم این 
دانش برای تکثیر یوزپلنگ های کشورمان اتفاق 
بیفتد و هم محققان مــا و در عین حال مجریان 
و مسئوالن در این عرصه هم ســربلند باشند. ما 
توانستیم جنین های یوزپلنگ و ببر ایرانی را در 
محیط آزمایشــگاه تولید و در دمای منفی ۱۹۶ 
درجه فریز کنیم؛ حاال بر اساس نیازی که سازمان 
محیط زیست دارد و سفارشــی که به ما می دهد 
آمادگی داریم این موضوع را دنبال کنیم. رییس 
پژوهشگاه رویان با بیان این که علم همانندسازی 
جانداران دیگر نیز در این پژوهشگاه وجود دارد، 
گفت: ما برای همانند ســازی جانداران دیگر در 
محیط آزمایشــگاه ورود پیدا نکردیم؛ اما علمش 
را داریم که اگر نیاز باشد می توانیم در این زمینه 
وارد شویم. در زمینه حیوانات اهلی مثل بز سانن 
و بز مورســیا، حیواناتی که نژاد اصیل هستند و 
صفت ژنتیکی خوبی را دارند دوستان ما توانستند 
با روش همانندسازی، لقاح خارج از رحم و با تولید 
جنین های این حیوانات و انتقال دام های معمولی 
این نسل را تکثیر کنند و وارد صنعت دام پروری 
شــوند؛ این اتفاق روی داده و هــم صنعت و هم 
سازمان های اجرایی دیگر اگر نیازی داشته باشند 
و مراجعه کنند ما می توانیم این دانش را در خدمت 

همکاران قرار دهیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان:

استرس های بلندمدت سکته 
قلبی را افزایش می دهد

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
به نقش استرس در بروز سکته قلبی در بیماران 
قلبی - عروقی اشاره کرد و گفت: مطالعات نشان 
می دهد استرس های بلندمدت تقریبا 20 درصد 
احتمال سکته قلبی در افرادی که زمینه بیماری 
قلبی دارند را افزایش می دهد.دکتر حمید رضا 
روح افزا افزود: این مطالعه نشان داد که استرس 
های مزمن زندگی نقش بسزایی در بروز سکته 
قلبی دارنــد. روح افزا اظهار داشــت: به غیر از 
استرس ، عوامل منفی روانشناختی دیگر مانند 
اضطراب، افســردگی، عصبانیت، پرخاشگری 
و بدبینی هم می توانند فــرد مبتال به بیماری 
قلبی را به سمت ســکته قلبی سوق دهند.این 
روانپزشک به نقش عوامل مثبت روانشناختی 
کاهش دهنده سکته قلبی در این بیماران اشاره 
کرد و گفت: عواملی مانند خوش بینی، امید به 
زندگی، داشتن حمایت های اجتماعی و استفاده 
از روش های صحیح مقابله با استرس در کاهش 

سکته قلبی در این افراد بسیار نقش دارند.

استاد دانشگاه:
تبدیل مراکز آموزشی به تولید 

خالقیت ضروری است
عضو هیئــت علمی و مدیرگــروه آینده پژوهی 
دانشگاه اصفهان گفت: فضاهای آموزشی باید به 
مکانی برای تولید خالقیت و شناسایی و پرورش 
دانش آموزان خالق تبدیل شود. محسن طاهری 
افزود: باید از این طریق افکار کنکور زده و صرف 
رســیدن و راهیابی به دانشگاه در مدارس تغییر 
داده و اصالح شــود. وی با تاکید بر تولید افکار 
کارآفرین در مدارس اظهارداشــت : در مدارس 
نباید تنها به تولید انبوه دانش آموختگان پرداخت 
بلکه باید اندیشه و افکار کارآفرین تولید کرد. مدیر 
گروه آینده پژوهی دانشــگاه اصفهان افزود: در 
حالی که هیچ فردی سرنخی از اتفاقات ۱0 سال 
بعد ندارد ولی کماکان سیســتم های آموزشی 
کشــور اصرار به تربیت نســل آینده دارند. وی 
خاطرنشان کرد: در سیستم آموزشی جدید باید 
تفکر انتقادی ایجاد و روش های درست تحقیق 
کردن به دانش آموزان آموزش داده شود. طاهری، 
با تاکید بر ایجاد توانایی کارکردن تیمی در بین 
دانش آموزان گفت: دانش آمــوزان باید بتوانند 
ارتباط موثر با دیگران ایجاد کنند و اگر این چهار 
زیربنا در فرزندان مان ایجاد شــود دیگر دغدغه 
شغلی برای آنها وجود نخواهد داشت. وی تصریح 
کرد: نگاه منفعالنه به آینده تنها ناشی از نداشتن 
آگاهی از آینده نیست، زیرا بسیاری که می دانند 
آینده متفاوت خواهد بود، اما نه می خواهند و نه 

می توانند که در آن سهمی داشته باشند.

فرمانده انتظامی استان خبر داد:
کشف بیش از 139 میلیارد ریال 

کاالی قاچاق و مسروقه در 
اصفهان

فرمانده انتظامی استان از کشف ۱3۹ میلیارد و 
500 میلیون ریال کاالی خارجی قاچاق و اموال 
مســروقه در عملیات مرصاد 27 ماموران پلیس 
آگاهی خبر داد. ســردار» مهدی معصوم بیگی« 
اظهار داشــت: مبارزه با قاچاق کاال و ســرقت از 
جمله موضوعاتی هســتند که نیــروی انتظامی 
مقابله با آنها را در اولویــت برنامه های خود قرار 
داده و با تشدید طرح های انتظامی در این حوزه 
نیز به موفقیت های خوبی دست پیدا کرده است.

وی افزود: در همین راستا عملیات مرصاد 27 در 
قرارگاه عملیاتی اقدام و عمل فرماندهی انتظامی 
استان طراحی و پس از یک هفته کار اطالعاتی و 
رصد اقدامات و تحرک مجرمان، توسط کارآگاهان 
پلیس آگاهی به اجرا گذاشته شد. این مقام ارشد 
انتظامی استان اصفهان اظهار داشت: با تالش تیم 
های عملیاتی و واحدهای اجرایی شرکت کننده 
در این عملیات 5 دســتگاه کامیون و 3 دستگاه 
خودرو سواری حامل کاالی خارجی قاچاق شامل 
لوازم خانگی، لوازم یدکی خودرو، لوازم آرایشی 
و بهداشتی، مواد غذایی، کاالی دخانی، البسه و 
دارو توقیف شدند.سردار معصوم بیگی، در ادامه 
از انهدام 4 باند ســرقت منزل، مغــازه و خودرو 
در عملیات مذکور خبــر داد و گفت: از باندهای 
مذکــور محموله های بزرگی از اموال مســروقه 
شامل تلویزیون ال سی دی، ســکه بهار آزادی، 
طال و زیورآالت، موتورسیکلت، خودرو، تردمیل، 
تابلو فرش، گوشــی تلفن همراه و باطری خودرو 

کشف شد.

 معاون فرماندهی انتظامی استان خبر داد:
جرم اولی ها، بیشتر شده اند

معاون اجتماعــی فرماندهی انتظامی اســتان 
اصفهان گفت: معموال جرایــم خرد و غیر کالن 
توســط افرادی که برای اولین بار مرتکب جرمی 
شده اند، صورت می پذیرد و همین باعث می شود 
تا برای اولین بار دستگیر شوند.سرهنگ جهانگیر 
کریمی با اشــاره به افزایش تعداد جرم اولی های 
دستگیر شده توسط ناجا در سراسر کشور، اظهار 
کرد: آمار دقیقی از میزان دستگیری جرم اولی ها 
در اصفهان در دست نیست؛ اما بر اساس تجربه 
می توان گفت که میزان دستگیری جرم اولی ها 
در جرایم خرد همچون ســرقت لوازم ماشــین 
و... بیشتر از ســایر جرم هاست. وی افزود: جرایم 
خرد عموما توسط سارقان غیر حرفه ای همچون 
معتادان صــورت می گیرد و حــدود ۶0 الی ۶5 
درصد از دســتگیری ها در جرایم خرد مربوط به 
جرم اولی هاســت. معاون اجتماعــی فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان خاطر نشان کرد: جرایم 
ســازمان یافته و کالن همچون ســرقت منزل، 
بانک، احشام و ... کمتر توسط جرم اولی ها صورت 
می گیرد و آمار دستگیری مجرمانی که مرتکب 
جرم های مذکور شده اند، نشان می دهد که بیشتر 
آنها سابقه کیفری و قضائی داشــته اند. کریمی 
ادامه داد: تقریبا میــزان جرم اولی ها در اصفهان 
و کشــور با یکدیگر یکسان اســت و تفاوت قابل 
توجهی میان آمار کشوری و استانی وجود ندارد 
البته این آمار در کالن شــهرها و شهرســتان ها 

تفاوت محسوسی دارد.

گرداننده سایت قمار و 
شرط بندي گرفتار پلیس فتا شد 
رییــس پلیس فتــای اســتان از شناســایي و 
دســتگیري گرداننــده ســایت شــرط بندي 
مسابقات فوتبال که با این شگرد از شهروندان و 
عالقه مندان به فوتبال کالهبرداري مي کرد، خبر 
داد. »سید مصطفي مرتضوي« بیان داشت: در پي 
رصد و پایش فضاي مجازي توســط کارشناسان 
پلیس فتا مشاهده  شــده برخي از سودجویان با 
تبلیغ ســایت هاي جعلي قمار و شرط  بندي به 
کالهبرداري از شهروندان و عالقه مندان به فوتبال 
اقدام مي کنند. این مقام انتظامی عنوان داشت: با 
توجه به مســتندات موجود در خصوص یکي از 
این ســایت ها و افراد فعال و مرتبط در خصوص 
تبلیغ و عضوگیري، بررســي موضــوع بالفاصله 
در دســتور کار این پلیس قرار گرفت که پس از 
انجام تحقیقات تخصصي ، کارشناســان موفق 
شــدند فرد موردنظر را شناسایي کنند.سرهنگ 
مرتضوي به شــهروندان توصیه کرد: براســاس 
قانون، شرط بندي و قمار جرم است و کساني که 
در این گونه ســایت ها فعالیت مي کنند بایستي 

پاسخگوي اعمال خود باشند.

رییس دانشکده پرســتاری و مامایی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان با اشــاره به کمبود پرستار مرد در 
بیمارســتان های اصفهان به ویژه در بخش اورژانس 
گفت: میزان پذیرش دانشجویان پسر رشته پرستاری 
طی  چند سال گذشته در دانشکده پرستاری دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان افزایش یافت. فریبا طالقانی، 
درباره اجــرای طرح کارورزی در عرصه پرســتاران 
اظهار داشــت: این طرح برای نخستین بار در کشور 
و با موافقت معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی برای یک دوره از دانشــجویان 
پرستاری در مرکز آموزشــی درمانی الزهرا)س( در 
حال اجراست و به این دانشجویان ماهانه مبلغی به 
عنوان کمک هزینه پرداخت می شود. وی با اشاره به 
کمبود پرستار مرد در بیمارســتان های اصفهان به 
ویژه در بخش اورژانس گفت: به همین دلیل میزان 
پذیرش دانشجویان پسر رشته پرستاری طی  چند 
سال گذشته در دانشکده پرســتاری دانشگاه علوم 
پزشــکی اصفهان افزایش یافت تا این مشــکل در 
سال های آینده برطرف شود. طالقانی افزود: مردان 

به دالیل مختلفی مانند مسائل شخصی، اجتماعی 
و اقتصادی ممکن است کمتر در کار پرستاری وارد 
شوند هرچند در سال های اخیر میزان گرایش آنها 
به این رشته افزایش یافته است.دانشکده پرستاری 
و مامایی اصفهان دارای قدمت 50 ســال و 7 گروه 
آموزشی پرستاری ســالمت بزرگساالن، پرستاری 
بهداشــت جامعه و ســالمندی، روان پرســتاری، 
پرســتاری کودکان و مراقبت های ویــژه نوزدان، 
 پرســتاری مراقبت های ویژه، اتاق عمــل و مامایی

 است.

رییس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مطرح کرد:

کمبود پرستار مرد در بیمارستان های اصفهان 
دادســتان عمومی و انقــالب اصفهــان از تصویب 
ساماندهی باغ تاالرها در ستاد امر به معروف و نهی از 
منکر اصفهان خبر داد و گفت: ما به دنبال مجوزدار 
کردن باغ تاالرها به منظور انجام فعالیت های قانونی 
هستیم. قاضی علی اصفهانی اظهار داشت: در زمینه 
امر به معروف و نهی از منکر قانــون خوبی داریم و 
این قانون از بسیاری از ارزش های فرهنگی صیانت 
و پاســداری می کند، بنابراین باید از تمام ظرفیت 
خودمان استفاده کنیم تا بتوانیم آرامش اجتماعی 
را برای مــردم به ارمغان بیاوریــم. وی ادامه داد: بر 
اساس مصوبه 2 ماده ۱۹ قانون امر به معروف و نهی 
از منکر، مصوبات ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
برای متولیان امر الزم االجراست و امتناع از اجرای 
آن زمینه برخورد اداری و قضایی با متخلف را فراهم 
می سازد، البته این به معنای تهدید نیست، بلکه به 
معنای احترام گذاشــتن به قانون است.وی افزود: 
البته برخی ســاماندهی را به منزله محدود کردن 
تلقی می کنند که به هیچ عنــوان چنین چیزی مد 
نظر ما نیســت، بلکه ما به دنبال مجــوز دار کردن 

این باغ تاالرها به منظــور انجام فعالیت های قانونی 
هســتیم، چرا که اخباری به گوش ما می رســد که 
بعضا برخی افراد با اجاره باغ تاالرها به افراد سودجو 
و مســئله دار، زمینه برگزاری پارتی های شــبانه و 
میهمانی های خالف عــرف و شــرع و ارزش های 
فرهنگی جامعه اسالمی- ایرانی را فراهم می کنند که 
بدون اطالع خانواده ها برگزار و محلی می شود برای 
ارائه مشــروبات الکلی، مواد مخدر و مسائل منافی 
عفت بــه جوانان که اتفاقا اولیــن مخالف آن همان 

خانواده ها هستند.

دادستان عمومی و انقالب اصفهان:

ساماندهی باغ تاالرها در ستاد امر به معروف مصوب شد

خبرعلوم پزشکی

»اینســتاگرام« یکی از بزرگ ترین شــبکه های 
اجتماعی در دنیاست. شــاید هیچ کس فکر نمی 
کرد دردنیایی کــه فضاهایی مانند فیســبوک و 
توییتر تــا این حــد جذابیت دارند، اپلیکیشــنی 
مانند اینستاگرام بتواند نفوذ گسترده ای در میان 
مخاطبان فضای مجــازی پیدا کند. این شــبکه 
اجتماعی اکنون بیش از یک ششــم جمعیت کل 
جهان را در خود جای داده است، چیزی بیشتر از 
یک میلیارد کاربر و صفحه؛ اما این میزان از استقبال 
در همه کشــورها یکسان نیســت. گفته می شود 
اینستاگرام کالسی در حد فعالیت های پوپولیستی 
و تبلیغات دم دستی دارد؛ پیج افراد مشهوری مانند 
»رونالدو« و »سلناگومز« اگر چه چیزی در حدود 
300 میلیون دنبال کننده دارد؛ اما معموال افرادی 
که هر روز اینســتاگرام خود را چک می کنند و به 
آن سری می زنند به دنبال مطالب جدی و خبری 
نیستند. این شبکه بیشتر فضایی برای سرگرمی و 
دنبال کردن رویدادهای زندگی روزانه است و البته 
خبرها و حرف های سیاســی و اجتماعی بیشــتر 
در توییتر و تلگــرام بازتاب دارد. ایــن را می توان 
در مقیاس فعالیت سیاستمداران کشور در شبکه 
هایی مانند توییتر و تلگرام نیز متوجه شد. معموال 
سیاستمداران سطح باال ترجیح می دهند صحبت 
های مهم شان را توییت کنند تا آن را در شبکه های 
عمومی تری مانند اینســتاگرام که اتفاقا فیلتر هم 

نیست به اشتراک بگذارند.
اینستاگرام از کجا آمد؟

اینســتاگرام حاصل کار روی یک پــروژه محلی 
عکاســی توســط دو آمریکایی بود. این شبکه به 
صورت رسمی در ســال 20۱0 راه اندازی شد و با 
اســتقبال غیر منتظره مخاطبان فضای مجازی تا 
ســال 20۱2 بیش از ۱00 میلیون کاربر داشــت. 
این میزان در ســال 20۱4 به 300 میلیون کاربر 
رســید و اکنون بیش از یک میلیــارد نفر در این 

شبکه حضور دارند. رشــد اقبال عمومی نسبت به 
این برنامه اگر به همین صورت پیش برود به زودی 
اینستاگرام به یکی از بزرگ ترین هویت های فضای 
مجازی تبدیل خواهد شد. ســودآوری این پروژه 
نیز به صورت حیرت آوری در حال افزایش اســت. 
اینســتاگرام در مدت زمان بسیار کوتاهی توانست 
سودآوری به ارزش 500 میلیون دالر آمریکا برای 
سرمایه گذاران داشته باشد.پس از این رشد شرکت 
فیسبوک، برنامه اینستاگرام را به ارزش یک میلیارد 

دالر خریداری کرد.
اینســتاگرام در کدام کشورها محبوب 

است؟
در روزهای گذشته شرکت اینســتاگرام آماری از 
میزان محبوبیت و تعداد کاربران این شبکه در سطح 
جهان را منتشــر کرد که بر اساس آن ایران در رده 
هشتم بیشترین تعداد کاربران قرار دارد. بر اساس 
این لیســت آمریکا، هند، برزیل، اندونزی، ترکیه، 
روسیه و ژاپن در رده های اول تا هفتم و انگلستان و 
مکزیک در رده های بعد از ایران قرار دارد. بر اساس 
آمارها چیزی بیشــتر از 30 درصد مردم ایران در 

اینستاگرام عضو هستند . آنچه در این میان به چشم 
می آید میزان نفوذ این شــبکه در ایران به نسبت 
جمعیت اســت. به جز آمریکا که این پیام رسان به 
نوعی بومی در آن محسوب می شود در هیچ کدام از 
کشورهای رده اول پر تعداد ترین اعضای اینستاگرام 
گستردگی عضویت مردم به اندازه ایران نیست. بر 
اســاس آمار تنها یک پنجم جمعیت اندونزی، یک 
چهارم جمعیت برزیل و یک دهم جمعیت هند در 
این شبکه اجتماعی عضویت دارند؛ اما این رقم در 

ایران بیش از 30 درصد است.
قابلیت های اینستاگرام از رونق کسب و 

کار تا رواج کودک آزاری
صحبت هــای فیلترینگ اینســتاگرام و خطرات 
ناشــی از آن کم کم به گوش می رسد. به نظر می 
آید سرنوشتی شــبیه تلگرام در انتظار این شبکه 
اجتماعی است و شــاید تا ماه های آینده به جمع 
ممنوعه های ایرانی در فضای مجازی هم بپیوندد؛ 
اما این شبکه در سال های اخیر رشد بی سر و صدایی 
میان اقشار مختلف اجتماعی در ایران داشته است 
و حاال بســیاری از این محیط بهــره برداری های 

اقتصادی می کنند. این کسب و کارها در اینستاگرام 
البته طیف های وســیعی هــم دارد از تبلیغ برای 
جشــنواره های فروش تا بزک کودکان و خانواده و 
اطرافیان برای جمع کردن فالوور و گرفتن تبلیغات 
بیشتر . چند وقتی است که روان شناسان و مدافعان 
حقوق کودک نسبت به آنچه روند افزایشی کودک 
آزاری مدرن دراینستاگرام بوده است، هشدار می 
دهند؛ اما به نظر نمی رســد بتــوان راهکار عملی 
جدی برای مقابله با این رفتار پیــدا کرد. عالوه بر 
این بســیاری از اطالعات روزانه و خصوصی افراد 
که دراین فضا منتشر می شود نیز در خطر سرقت و 
سوء استفاده قرار دارد. چندی پیش مرکز مدیریت 
امــداد و هماهنگی عملیات رخداد هــای رایانه ای 
اعالم کرد  نیمی از برنامه های اندرویدی ارائه دهنده 
خدمات برای کاربران اینســتاگرام سارق هستند، 
این مســئله اطالعات بیش از یــک میلیون کاربر 
ایران را در معرض سرقت قرار داده است. در بررسی 
انجام شده بیش از 200 برنامه اندرویدی که خدمات 
مرتبط با اینستاگرام را ارائه می دهند از مارکت های 
داخلی جمع آوری و بررسی شد. از این میان حدود 
۱00 برنامه برای ارائه خدمات نیاز به ورود حساب 
اینستاگرام کاربر داشتند. در بین این برنامه ها بیش 
از 50 برنامه سارق اطالعات کاربران شناسایی شد. 
این برنامه ها نام کاربری و رمز عبور اینســتاگرامی 
کاربر را به روش های مختلف اســتخراج کرده و به 
سرور توسعه دهندگان ارســال می کردند. با توجه 
به آمار نصب های ایــن برنامه ها به صورت تخمینی 
اطالعات بیــش از یک میلیون کاربر اینســتاگرام 
در ایــران در اختیار تولیدکننــدگان این برنامه ها 
قرار گرفته است. این مســئله به خوبی جرایم هک 
های گســترده در اینســتاگرام را روشن می کند. 
در سایه این تهدید البته کســب و کارهایی مانند 
امنیت شبکه و فضای مجازی هم رونق زیادی دارد، 
مشــتریان آن هم عمدتا افرادی هســتند که پیج 
 هایی با تعداد باالی فالوور در این شبکه اجتماعی

 دارند.

جوالن ایرانی ها پشت پنجره های مجازی
 بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده، بیش از یک سوم مردم ایران در اینستاگرام عضو هستند؛

276 کالس درس روستایی در اصفهان، بخاری نفتی دارند
مدیرکل نوسازی مدارس استان اصفهان گفت: امسال در 27۶ کالس درس روستاهای فاقد گازکشی و 
دوردست استان از بخاری های نفتی برای گرمایش استفاده می شود. مهدی میربد افزود: در ابتدای اجرای 
طرح استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس، یکهزار و500 کالس درس معادل ۶ درصد از مدارس 
استان از بخاری نفتی اســتفاده می کردند. وی با بیان این که هم اکنون 32 درصد از کالس های درس 
استان از بخاری گازی استفاده می کنند، گفت: طرح استاندارد سازی سامانه های گرمایشی مدارس، سال 
۹2 شروع شد و در صورت تخصیص اعتبار تا سه ســال آینده تکمیل می شود.مدیرکل نوسازی مدارس 
اصفهان افزود: 27 درصد از مدارس اســتان در ابتدای شــروع این طرح به سیستم گرمایشی استاندارد 
مجهز بودند که در زمان حاضر به ۶۶ درصد رسیده است. میربد اظهار داشت: نگهداری سیستم گرمایشی، 
آموزش استفاده از این سیســتم ها، تخصیص اعتبار برای نگهداری از آنها و تنظیم مشعل سیستم های 

گرمایشی از اقدام های ضروری بعد از استاندارد سازی محسوب می شود.

حضور کارشناسان آموزشی پلیس اصفهان در 40 مسجد و 40مدرسه 
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان از حضور کارشناسان آموزش همگانی این معاونت در 40 مسجد 
و 40 مدرسه به مناســبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اســالمی خبر داد. »جهانگیر کریمی« گفت: به 
مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و در قالب طرح ابتکاری »40 سال امنیت پایدار« کارشناسان 
آموزش همگانی فرماندهی انتظامی استان در 40 مسجد و 40 مدرسه حضور یافته و به صورت چهره به چهره با 
قشرهای مختلف مردم دیدار و گفت و گو می کنند. وی هدف از اجرای این طرح را تبیین دستاوردهای پلیس  
طی 40 سال سپری شده از انقالب برای مردم و به ویژه نسل جوان جامعه عنوان کرد و گفت: کارشناسان پلیس 
در این جلسات سیر تحوالت پدید آمده در ساختار و رویکردهای نیروی انتظامی را بیان می کنند.سرهنگ 
کریمی، آشــنایی مردم با وظایف و نحوه ارتباط گیری مردم با معاونت ها، پلیس های تخصصی و یگان های 
انتظامی و همچنین نوع خدمت رسانی آنان و پاسخگویی به ســواالت و ارائه راهنمایی را از دیگر برنامه های 

این جلسات عنوان کرد.

معاون فناوری اطالعات و آمار جمعیتی اداره کل ثبت احوال استان اصفهان 
گفت: طی هشت ماه نخســت ســال جاری ۶52 نفر نام خود را در اصفهان 
تغییر داده اند.مجتبی یکتامنش با بیان اینکه طی هشــت ماه نخست سال 
جاری  ۱۸۹ هزار و ۶3۸ شناسنامه در استان اصفهان صادر شده است، اظهار 
کرد: از این تعداد ۱3۸ هزار و  777 شناســنامه برای بزرگســال، 50 هزار و 
 ۸۶۱ شناســنامه برای نوزادان و ۱2 هزار و ۹32 شناســنامه المثنی صادر 

شده است.
وی افزود:  از این آمار طی هشت ماه نخست امسال  ۱5۸ مورد تنظیم اسناد 
برای فرزندخواندگی و ۶52 تغییر نام  به ثبت رســیده است.معاون فناوری 
اطالعات و آمار جمعیتی اداره کل ثبت احوال استان اصفهان ادامه داد: طی 
هشت ماه نخست سال جاری تغییر نام از طریق هیئت حل اختالف نیز 274 

مورد به ثبت رسیده است.

ال
حو

ت ا
1۵۸ شناسنامه  ثب

فرزندخواندگی در 
اصفهان ثبت شده است

طی هشت ماه امسال؛

پریسا سعادت
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فروش آزمون باعث نجات 
روبین کازان شد

با افزایش هجــم بدهی های مالــی روبین به 
ســقف بیــش از 30 
میلیون یورو از چند 
ماه قبل بازرسان 
اتحادیــه فوتبال 
اروپــا بــا نظارت 
دقیق بر اسناد مالی 
باشگاه کازانی در صدد 
برخورد جدی با ســران روبین بودند از همین 
رو گمانه زنی هایــی در ارتباط با محکومیت و 
جرایم مالی سنگین رقم خورد. سایت اسپورت 
اکسپرس در گزارشی پیرامون نجات روبین با 
فروش دو ســتاره ملی پوش ایرانی و روسی از 
قوانین فیرپلی مالی یوفا نوشت:» 12 میلیون 
یورو پول حاصل از فروش سردار آزمون باعث 
نجات روبین از مشــکالت مالی و پرونده های 
ســنگین در یوفا و فیفا شــد. این پول بخش 
اعظمی از بدهی های سنگین باشگاه را جبران 
کرد تا کازانی ها از حکم محرومیت سنگین در 

رقابت های اروپایی نجات پیدا کنند«.

راموس: 
 خوشحالم که پنالتی زدن
 به من محول شده است

پس از جدایی رونالدو، این سرخیو راموس بود 
که وظیفه پنالتی زدن 
را برعهــده گرفت. 
او تا بــه اینجای 
فصل، 10 گل به 
ثمر رسانده که با 
بهترین فصل گلزنی 
اش در رئــال برابری 
می کند. راموس همچنین ضربــات پنالتی را 
به صورت چیپ می زند که این موضوع واکنش 
های بسیاری به همراه داشــته است. حال او 
مدعی شد که خوشحال است این وظیفه به او 
محول شده اســت. راموس گفت:» من وظیفه 
گلزنی را پــس از کریســتیانو رونالدو برعهده 
گرفته ام و از این بابت خوشــحالم. چیپ زدن 
پنالتی ها هم یک سبک است ولی من هیچگاه 
نمی خواهم رقبایم را بــا این کار تحقیر کنم.« 
رئال خود را برای یک هفته دشوار آماده می کند 
که باید به مصاف بارسا در کوپا دل ری، اتلتیکو 

در اللیگا و آژاکس در چمپیونزلیگ برود. 

تایلند، فوتبالیست بحرینی را 
تحویل نمی دهد

حکیم العریبی، بازیکن سابق تیم   ملی فوتبال 
بحرین است که توسط 
حکومت این کشور 
محکوم به دست 
داشتن در اعمال 
خرابکارانه شــده 
است. العریبی توسط 
پلیس تایلند دستگیر 
شده اســت. بحرین از تایلند خواســته بود تا 
او را برگرداند؛ اما این بازیکــن در دادگاهش 
که  چند روز پیش برگزار شــد، درخواســت 
کرد که او را به کشــورش، بحرین برنگردانند، 
چرا کــه به شــدت تنبیه و شــکنجه خواهد 
شــد.پلیس تایلند اعالم کرد که در شــرایط 
کنونی، العریبــی را تحویل بحریــن نخواهد 
داد تا جایی کــه دو ماه دیگر پرونــده او را به 
صورت دقیق بررسی می کند و به این بازیکن 
فرصت می دهد تا دفاعیــات خود را به صورت 
 کامل ارائــه دهد و  بعــد از آن تصمیم خواهد 

گرفت.

»دیباال« به خاطر ترک زمین 
بازی بازخواست می شود

ســتاره آرژانتینی یوونتوس بــه خاطر اقدام 
غیرحرفه اش در دیدار 
با پارما بازخواست 
شــود. مــی 

یوونتوس دوشنبه 
شــب در دیــدار 
بــا پارمــا در هفته 
22 ســری آ ایتالیا به 
نتیجه تساوی 3 بر 3 رضایت داد. در این بازی 
پائولو دیباال، ستاره آرژانتینی یوونتوس پس از 
تعویض شــدن واکنش عجیبی داشت و برای 
نشــان دادن اعتراض به آلگری از زمین بازی 
خارج شد و مســتقیم به رختکن رفت.سایت 
کالچو میرکاتو ایتالیا خبر داد که مســئوالن 
 باشــگاه یوونتوس به خاطر این اقــدام دیباال

 نمی خواهنــد او را جریمه نقــدی کنند ولی 
به صــورت جدی پیگیر این موضوع هســتند 
تا ســتاره آرژانتینی به خاطر ایــن رفتارش 

توضیحی بدهد.

ورزش اصفهان از سایر حوزه ها عقب افتاده است

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

محسن ربیع خواه به دلیل مصدومیتی که در اردوی قطر به آن دچار 
شد، بازی با سپیدرود در جام حذفی و بازی با پدیده در هفته شانزدهم 
لیگ برتر را از دست داد. این در حالی است که ربیع خواه چند روزی 
است در تمرینات گروهی شرکت می کند؛ اما برانکو درباره این بازیکن 
ریسک نکرد و در لیست بازی با پدیده او را قرار نداد.به نظر می رسد 

اگر مشکل خاصی به وجود نیاید ربیع خواه به بازی با فوالد برسد.

»ربیع خواه« به بازی با فوالد می رسد

ماموریت مهدی طارمی در الغرافه به پایان رسید. این بازیکن برای 18
جدایی توافق کرد و حاال به دنبال باشگاه جدید است. طارمی به 
اندازه یک فصل در باشــگاه الغرافه حضور داشت؛ نیم فصل دوم 
سال گذشته و نیم فصل اول امسال. او در این تیم روز های متفاوتی 
را ســپری کرد ولی در کل گل های خوبی زد و بــه ویژه در لیگ 

قهرمانان عملکرد خوبی داشت. 

طارمی از الغرافه جدا شد
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پیشنهاد فوری االهلی به برانکو
یک رسانه عربستانی مدعی شد که باشگاه االهلی 
به سرمربی پرسپولیس پیشــنهادی فوری داده 
و منتظر پاسخ اوســت. روزنامه الشرق االوسط 
عربستان خبر داد که اســم های جدیدی برای 
هدایت تیم االهلی به جای پابلو گوئده، سرمربی 
آرژانتینی مطرح شــده اســت. به همین خاطر 
انتخاب سرمربی جدید این تیم به تاخیر افتاده.
خورخه فوساتی، سرمربی ســابق تیم ملی قطر 
یکی از گزینه هاست. از ســوی دیگر رسانه های 
کروات مدعی شدند که باشگاه االهلی پیشنهادی 
فوری به برانکو، ســرمربی پرســپولیس داده و 

منتظر پاسخ اوست.

در حاشیه

مسئول تربیت بدنی سپاه 
صاحب الزمان)عج( استان اصفهان:

ورزش اصفهان از سایر حوزه ها 
عقب افتاده است

مسئول تربیت بدنی سپاه صاحب الزمان)عج( استان 
اصفهان در جمع ورزشــکاران بســیجی  با تشریح 
وظیفه سازمان ورزش بســیج اظهار کرد: رسالت 
ورزش بسیج این است که هر جا بزهی مشاهده کرد 
در صحنه باشــد.علی پیمان صفت افزود: شایسته 
نیست بعد از چهل ســال از انقالب یک وزیر بدون 
هیچ خدمتی به این شــهر بیاید و صرفــا با افتتاح 
یک زمین چمن مصنوعی یا یک استخر باز گردد.
مسئول تربیت بدنی سپاه صاحب الزمان)عج( استان 
اصفهان یادآور شــد: روزگاری در همین اســتان 
اصفهان ورزشکاران برای از دست دادن یک مدال 
عزا می گرفتند؛ اما امروز کار به جایی رســیده که 
برای یک مدال جشن می گیریم.پیمان صفت تصریح 
کرد: با این وجود در استان اصفهان مربی بسیجی ای 
داریم که وقتی شرایط جامعه و زمینه های انحراف 
جوانان را می بیند، در کنار یک غسالخانه جوانان را 
تمرین می دهد و این همان تفکر ورزشکار بسیجی 
است.مسئول تربیت بدنی سپاه اصفهان خاطرنشان 
کرد: امروز از نظر ما ورزش اصفهان از سایر حوزه ها 
در اســتان عقب افتاده، این در حالی اســت که در 
اصفهان در انقالب اســالمی پیشــگام بوده است و 
موید این امر اعالم اولین حکومت نظامی در اصفهان 
است. وی متذکر شد: شهر اصفهان در دوران دفاع 
مقدس 23 هزار شهید تقدیم انقالب کرده و در دفاع 
از حرم حضرت زینب)س( نیز پیش قراول بوده است 
و انتظار می رود در حوزه ورزش نیز به همین پیشگام 
باشد. در ادامه  این برنامه ورزشکاران با حضور بر مزار 
شهیدان با آرمان های شهدای ایران اسالمی تجدید 

میثاق کردند.

درخواست برای ممنوع کردن 
حجاب در المپیک ۲۰۲۴

یک گروه فرانسه وابسته به )ILWR( از مسئوالن 
برگزاری المپیــک و پارالمپیــک 202۴ پاریس 
خواست تا مانع حضور ورزشکاران محجبه در این 
رقابت ها شود. به نقل از insidethegames، بر 
مبنای مطلبی که در سایت انجمن جهانی حقوق 
زنان ILWR منتشر شــده، »آنی سوگیر« حذف 
حجاب ورزشکاران محجبه در رقابت با ورزشکاران 
دیگر در المپیک 202۴ را خواستار شده و این امر را 
خالف منشور المپیک دانسته است. انجمن حقوق 
جهانی زنان در این باره گفتــه که »زمان زیادی تا 
المپیک 202۴ مانده و فرصت هســت تا میزبان و 
کمیته بین المللی المپیک به این مسئله ورود کرده و 
تمام اصول منشور المپیک را در این رقابت ها اجرایی 
کنند«. این انجمن می گوید: منشور المپیک حضور 
تمام ورزشکاران در رقابت ها آن هم بدون مالحظات 
مذهبی را خواستار است. چگونه کمیته بین المللی 
المپیک چنین نقض آشکار منشور المپیک را قبول 
کرده است، درحالی که آفریقای جنوبی را در زمان 

آپارتاید از حضور در این رقابت ها منع کرد. «

منهای فوتبال

پیشخوان

کی روش استنلی، فصل گذشته در بدو ورود به ایران و عقد قرارداد 
با تیم ذوب آهن نزدیک به دو ســه ماه اجازه همراهی تیم در بازی 
های لیگ برتر را نداشــت و بعد از تصویب یــک مصوبه اختصاصی 
برای بازیکنان برزیلی موفق به ثبت قرارداد خود با تیم ذوب آهن در 

سازمان لیگ برتر شد.
بر اســاس قوانین ســازمان لیگ برتر بازیکنان آمریکای جنوبی در 
صورتی می توانند به عضویت یکــی از تیم های لیگ برتری در آیند 

که در دو سال اخیر برای تیم امید یا تیم ملی کشور خود در بازی های 
رسمی یا بازی های دوستانه مورد تایید فیفا بازی کرده باشند یا در 
این مدت 10 بازی در لیگ برتر یکی از کشورهای آمریکای جنوبی 
یا اروپا را پشت سر گذاشته باشــند. کی روش استنلی این شرایط را 
نداشت و تنها در لیگ ایالتی برزیل مشغول بازی بود. اما چه شد که 
بعد از دو سه ماه کی روش استنلی مجوز بازی در ذوب آهن را به دست 
آورد؟ با تالش های سعید آذری که در آن برهه از زمان عضو هیئت 

رییسه سازمان لیگ برتر بود مصوبه ای برای حضور بازیکنان برزیلی 
به تصویب رسید مبنی بر اینکه بازیکنان برزیلی حتی در صورت بازی 
در لیگ های ایالتی هم می توانند به عضویت تیم های لیگ برتری در 
آیند به این خاطر که برزیل مهد فوتبال جهان است و به همه تیم های 
دنیا بازیکن صادر می کند. ترافیک بازیکن و استعداد در این کشور به 
قدری باالست که خیلی از بازیکنان برزیلی موفق به دعوت به اردوی 

تیم ملی و حتی بازی در لیگ های باالی این کشور نمی شوند. 

مصوبه اختصاصی برای یک بازیکن خارجی!
»آذری« مشکل مهاجم سپاهان را حل کرد

 مجمع انتخاباتی هیئت دو ومیدانی اســتان 
اصفهان در شــرایطی صبح امــروز برگزار 
می شود که بیش از 7 ماه از پایان یافتن دوران 
ریاست عبدالرسول یزدی زاده در این هیئت 
می گذرد  و ورزش مادر در این اســتان در 

شرایط بغرنجی قرار گرفته است.
تیرماه سال جاری بود که مدت حضور  ۴ ساله یزدی 
زاده در هیئت دوومیدانی اســتان اصفهان به پایان 
رسید و با انتخاب او به عنوان سرپرست، این هیئت 
وارد فاز انتخاباتی شــد؛ اما با وجود انجام 2 مرحله 
ثبت نــام از کاندیداها و حتی تعیین روز تشــکیل 
مجمع، برگزاری آن به تعویق افتاد تا سرانجام امروز 
با حضور 7 کاندیدا، رییس جدید هیئت دوومیدانی 

مشخص شود.
دوره گذشــته انتخابات هیئت دوومیدانی اســتان 
اصفهان 18 تیرماه 1393 برگزار شــد. عبدالرسول 
یــزدی زاده، غالمعلــی مــرادی سرپرســت وقت 
این هیئت، ســعید رضوی و محمد ســاغری زاده 
کاندیداهای آن انتخابات بودنــد که رضوی به نفع 
مرادی کنار رفت و در  نهایت نیز، یزدی زاده با کسب 
11 رای به عنوان رییس هیئت دوومیدانی اســتان 

اصفهان انتخاب شد.
یزدی زاده به دلیل بازنشســته بودن، در انتخابات 
آینده ایــن هیئت ثبت نــام نکرده اســت. با اینکه 

طبق اظهارنظر مدتی پیش معاون توســعه ورزش 
قهرمانی و حرفه ای وزارت 
ورزش و جوانان، رؤسای 
هیئت های ورزشی استانی 
و شهرستانی از این قانون 
معاف شده اند، اما اداره کل 
ورزش و جوانان اســتان 
اصفهان بر طبق رویه چند 

ســال گذشــته خود از ثبت نام  افراد بازنشسته در 
مجامع انتخاباتی کــه بیش از یــک کاندیدا دارند 

خودداری می کند و یزدی زاده نیز تمایلی به شرکت 
در این انتخابات نداشت.

کمیل آذرشــین، ابراهیم 
رحیمی، محمد طغیانی، 
احمدرضا ثابت، کوروش 
مرادی، محمد رضابرکت 
و علیرضــا احســانی، 7 
نامزدی هستند که در این 
دوره ثبت نام کرده اند تا بتوانند با کسب حداکثری 
آرا، بر صندلــی هیئت دوومیدانی اســتان به مدت 

چهارسال تکیه بزنند. 
عدم برگــزاری انتخابات و بالتکلیفــی در ماه های 
گذشته، باعث شد تا این هیئت حتی در انجام امورات 
خود نیز با مشکل مواجه شده و دوندگان برای تمرین 
با مشــکالت عدیده ای روبه رو باشند و کار تا جایی 
پیش رفت که تمرین در پیست انقالب هم برای آن ها 
سخت شده و باید از ورزشکاران رشته های دیگر برای 
استفاده از پیست اجازه می گرفتند که این مشکالت 
و ناتوانی هیئت از حل آنها موجب شد تا  صدای دو 
و میدانی کاران اصفهانی بلند شــود. به طوری که 
مهدی احمدی، دونده ملی پوش اصفهان در این باره 
گفته بود: در حال حاضر زمان بندی تمرین در پیست 
نامنظم شده و گاهی داوران و ورزشکاران رشته های 
دیگر در زمان تمرین ما در پیست حاضر می شوند و 
تمرین می کنند و در پاسخ به اعتراض ما می گویند از 
اداره تربیت بدنی نامه دارند. وی حتی از ارسال پیام 
توسط شخصی ناشناس به وی مبنی بر تخلیه انبار 

پیست دوومیدانی انقالب  خبر داده بود.
دوومیدانی کاران اصفهانی حاال امیدوارند با برگزاری 
مجمع انتخاباتی هیئت دوومیدانی و تعیین رییس 
جدید شــرایط آنها ســامان بگیرد و آنهــا بتوانند 

تمریناتشان را بدون هیچ مشکلی برگزار کنند.
 به گفته علیرضا امینازاده، معاون توسعه امور ورزش 
اداره کل ورزش و جوانان اســتان  قرار است مجمع 
انتخاباتی هیئت دو ومیدانی ســاعت 16   امروز در 

سالن اجتماعات سرای ورزشکاران برگزار شود.

 هیئت دوومیدانی، رییس دار می شود
 بعد از  بالتکلیفی 7 ماه؛

  کاریکاتور روز

وضعیتخطدفاعیآرسنالمقابلمنچسترسیتی
 دو شنبه شب آرسنال در دیدار مقابل منچستر سیتی در اتحاد میهمان بود و با نتیجه 3 بر 
یک شکست خورد. سرخیو آگوئرو در این بازی درخشش خیره کننده ای داشت و موفق به 

هت تریک شد. وضعیت خط دفاعی توپچی ها در این بازی سوژه  شده است.

دوومیدانی کاران اصفهانی حاال 
امیدوارند با برگزاری مجمع انتخاباتی 

هیئت دوومیدانی و تعیین رییس 
جدید شرایط آنها سامان بگیرد

سیو تماشایی »احمدی« برای کلین شیت شماره 1۰۲
دروازه بان پــارس جنوبی جم در بازی با فوالد یک عکس العمل عالی داشــت و توانســت رکورد کلین 
شیت های خود را هم ارتقا ببخشــد. تیم پارس جنوبی جم روز دوشنبه مقابل فوالد خوزستان به میدان 
رفت و با تساوی بدون گل به این مسابقه پایان داد. در جریان این بازی رحمان احمدی، دروازه بان پارس 
جنوبی یکی از نفرات خوب زمین بود. احمدی اگرچه در نیمه دوم تــوپ خاصی روی دروازه اش نیامد 
اما در دقیقه 21 این دیدار یک عکس العمل استثنایی داشت. او در این صحنه ضربه سر تماشایی مهدی 
زبیدی را از کنج دروازه با دست مخالف بیرون کشید و اجازه بازشدن دروازه پارس را نداد. احمدی با این 
سیو و کلین شیت توانست جمع کلین شیت های خود در تاریخ لیگ برتر را به عدد 102 برساند. او بعد از 
مهدی رحمتی در تاریخ مسابقات لیگ برتر دومین دروازه بان از نظر تعداد کلین شیت محسوب می شود. 

جانشین »طارق« در استقالل مشخص شد
  داریوش شجاعیان که به دلیل مصدومیت و پارگی رباط صلیبی نیم فصل اول هجدهمین دوره لیگ برتر را 
از دست داد با تالش زیاد و با تمرینات مستمر توانست خودش را آماده حضور در نیم فصل دوم کند. عملکرد 
خوب شجاعیان در تمرینات و بازی های تدارکاتی استقالل، وینفرد شفر را امیدوار کرده که بتواند از بازیکن 
چپ پای خود در جناح چپ استفاده کند. در این بین، شجاعیان رقیبی به نام طارق همام داشت؛ بازیکنی که 
در پست شجاعیان و البته بیشتر متمایل به میانه میدان بازی می کرد. هافبک عراقی در جام ملت های آسیا 
دچار مصدومیت شد و چند دیدار آبی پوشان را از دست داده است. او هنوز به ایران بازنگشته، اما شفر خیلی از 
نبود این بازیکن ناراضی نیست، چرا که شجاعیان قرار است به جای این بازیکن در ترکیب قرار بگیرد و جای 

طارق را پر کند.

بازگشت فوتسال به طرح  شکست خورده؛
 استقالل و پرسپولیس در فوتبال هم مانده اند

اعضای جدید کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی چند روز پیش به صورت رسمی معرفی 
شدند. در میان اعضای این کمیته افرادی نظیر وحید شمســایی کاپیتان پیشین تیم ملی فوتسال، 
میرشاد ماجدی بازیکن پیشین تیم فوتبال اســتقالل و محمدحسن انصاری فرد مدیرعامل و بازیکن 
پیشین پرسپولیس به چشم می خورد. این کمیته خیلی زود جلساتش را شروع و برنامه های مدنظرش 
را برای پیشرفت و آینده فوتسال اعالم کرد. یکی از این برنامه ها، تالش برای احیای تیم های فوتسالی 
بزرگی است که طی سال های گذشــته به خاطر مشــکالت مالی یا مدیریتی از صحنه اول فوتسال 
محو شدند. در این برنامه تالش کمیته فنی برای قانع کردن دو باشگاه استقالل و پرسپولیس جهت 
تیمداری در لیگ برتر فوتسال هم مطرح شده است. هدف از این برنامه مشخص است؛ بازگرداندن شور 
و هیجان به لیگی که چندین سال است در حسرت گرفتن حق پخش و بی توجهی مسئوالن به سر می 
برد و ترغیب مردم برای دنبال کردن مسابقات و نتایج فوتسال. طرح حضور استقالل و پرسپولیس در 
لیگ برتر فوتسال پیش از این هم بارها بوده است. به عنوان مثال زمانی که سیدرضا افتخاری، رییس 
کمیته فوتسال شد، در تالش برای فراهم کردن شرایط حضور سرخابی ها در فوتسال بود که این کار 
باتوجه به حجم باالی مشکالت مالی و گرفتاری های اداری ثمری نداشت. آخرین حضور پرسپولیس 
در لیگ برتر فوتسال به زمان مدیریت محمد رویانیان بر می گردد که آن هم به واسطه تبانی در لیگ 
برتر و مشکالت مالی که وجود داشت، منحل شد.کمیته فنی و توسعه فوتسال آگاهانه یا ناآگاهانه و یا 
شاید هم به بهانه اینکه در آغاز کار قرار دارد، بحث حضور استقالل و پرسپولیس را در لیگ برتر فوتسال 
مطرح کرده است. هرچند میرشاد ماجدی، عضو هیئت مدیره استقالل بوده و می تواند در این زمینه 
گام های موثری بردارد ولی این دو باشگاه که در تامین هزینه های تیم های فوتبال خودشان هم مانده 

اند بعید است به این سادگی وارد طرحی شوند که شکست آن در سال های گذشته مسجل شده بود.

دایی: فوتبال مدیرعاقل 
می خواهد

دایــی: بــا کــدام پول 
مــی خواهیــم مورینیو را 

بیاوریم؟

علیرضا گودرزی: چگونه 
تختی شدم

پورعلی گنجــی دومین 
ستاره جام ملت ها شد

سمیه مصور
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 چهار هزار بازمانده از تحصیل دوره ابتدایی 
در اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

اقامه نماز ظهر ۲۲ بهمن به 
امامت آیت ا... مهدوی در 

میدان امام 
رییس شــورای هماهنگی تبلیغات اســامی 
 اصفهان با اشــاره به برگزاری مراســم باشکوه

 22 بهمن در اصفهان اظهــار کرد: راهپیمایی 
22 بهمن اصفهان از مســیرهای هشــتگانه 
منتهی به میــدان امام خمینــی )ره( برگزار 
 می شــود.جعفر عســگری گفت: نمــاز ظهر

 22 بهمن به امامت آیت اهلل مهدوی، امام جمعه 
موقت اصفهــان و نماینده مــردم در مجلس 
خبرگان رهبری در میــدان امام خمینی )ره( 
اقامه خواهد شد.وی افزود: نورافشانی و بانگ 
تکبیر اهلل اکبر ســاعت 9 شب شــب پیروزی 
انقاب اســامی هم زمان با سراسر کشور در 
 کنار پل تاریخی خواجو خواهد بود.عســگری
 بیان کرد: شــهرداری اصفهان هم در مناطق 
مختلف برنامه نورافشانی دارد اما برنامه اصلی 
ســتاد دهه فجر اصفهان در کنــار پل خواجو 

است.

طیبه انقالب نمایشگاهی برای 
یک زن انقالبی

شــهیده طیبه واعظی دهنوی نمونــه ای از 
شهدای انقاب بود که حتی در شکنجه هاهم 
دست از مبارزه برنداشــت او می دانست برای 
چه هدفی می جنگد و برای بدســت آوردنش 
تا آخرین قطره خون خود تاش کرد و اکنون 
در گلستان شهدای اصفهان نمایشگاهی از این 
شهید انقاب برپا شده است و در آن عکس ها 

گویای زندگی این شهید هستند.
مدیر فرهنگســرای پایداری گلستان شهدا در 
خصوص برنامــه طیبه انقاب کــه این روزها 
در گلستان شــهدا برگزار می شود اظهار کرد: 
برنامــه طیبه انقــاب با محوریــت و رویکرد 
زندگی شــهیده طیبــه واعظی برگزار شــده 
است زیرا شــهیده واعظی از شهدای شاخص 
اهل دهنوی اصفهــان بودند ولــی اصفهانی 
ها این شــهید را نمی شناســند و به مناسبت 
دهه مبارک فجر این برنامه برای گروه ســنی 
متوســطه نهم و هفتم مدارس اجرا شد.مدیر 
 فرهنگســرای پایــداری گلســتان شــهدا

 ادامه داد: مدارس روزانه به گلســتان شــهدا 
آمدند و با اشــعار و ســروده های انقاب آشنا 
می شوند و پس از آن به نمایشگاه طیبه انقاب 
می روند و راوی برای آن ها توضیح می دهد هم 
تصاویر این شهید گویا است چراکه خانواده این 
شهید شش شهید برای انقاب داده است عاوه 
بر آن خواهر این شــهید برای جوانان صحبت 
خواهد کرد.وی ادامه داد: هدف از برگزاری این 
نمایشگاه شناساندن شهدای ناشناس اصفهان 
به مردم بود چراکه ما شهدای زیادی در اصفهان 
داریم که بسیاری از آن ها را نتوانستیم معرفی 
کنیم و در تاش هســتیم آن هایــی که مردم 
نمیشناسند با چنین برنامه هایی معرفی کنیم.

»مسیر پیروزی« در کوه صفه
مدیر منطقــه پنج شــهرداری اصفهان گفت: 
 جشــن های متنوع انقــاب از دهــم لغایت
 بیســت و دوم بهمــن مــاه در منطقــه پنج 
 شهرداری اصفهان برگزار می شود.احمد رضایی

 اظهار کرد: ویژه برنامه های متنوعی به مناسبت 
ایام دهه فجر در منطقه پنج پیش بینی شــده 
 اســت که می تــوان به جشــن چهلســتون 
) جشن بزرگ انقاب(، جشنواره دانش آموزی 
»بهار آزادی« و »مسیر پیروزی« در کوه صفه 
اشــاره کرد. وی از برگزاری نمایشــگاه عکس 
۵۷ از دوازدهم لغایت بیســت و دوم بهمن ماه 
خبر داد و خاطرنشــان کرد: این نمایشگاه در 
محل خانه فرهنگ در محله حســین آباد برپا 
شده است.مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان 
ادامه داد: برگزاری مســابقات بزرگ ورزشی و 
جشن های محله ای در میادین منطقه از دیگر 
برنامه های تدارک دیده شده به مناسبت چهل 
سالگی انقاب اسامی در منطقه پنج شهرداری 
اصفهان اســت.وی با اشــاره به ویژه برنامه ای 
تحت عنوان »پاتوق انقــاب« تصریح کرد: از 
چهاردهــم لغایت شــانزدهم بهمن ماه پاتوق 
انقاب در خانه فرهنگ اندیشــه منطقه پنج 
برنامه ریزی شده که در آن خاطره گویی، نقل 

پرده خوانی و شعرخوانی اجرا می شود.
رضایی همچنین از برگزاری برنامه ای با عنوان 
»حماسه ســاز انقاب« خبر داد و گفت: این 
برنامه در قالب ماکت سازی با موضوع انقاب 
اسامی است و در سطح منطقه پنج از دهم تا 

بیست و دوم بهمن برگزار می شود.
مدیر منطقه پنج شــهرداری اصفهان با اشاره 
به برگزاری سه جشــن ویژه دانش آموزان در 
مدارس سطح منطقه گفت: جشن »چهلستون 
امید« نیز در تاریخ ۱۱ بهمن ماه سال جاری در 

ورزشگاه وحید برگزار شد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در 
اصفهان:

دشمنان دنبال سوءاستفاده از 
مسئله آب هستند 

 عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام در جلسه 
هم اندیشــی با فعاالن حوزه کشــاورزی، آب و 
گردشگری اصفهان اظهار داشت: در هر مسئولیتی 
که هستیم باید به مســئوالنی که در کار هستند 
کمک کنیم تا بتوانند به درســتی تصمیم گیری 
کنند زیرا مســئوالن در مســئولیت خود درگیر 
مسائل روزمره هستند. ســعید جلیلی افزود: در 
دوران مسئولیت دستگاه ها و وزارت خانه ها مشغول 
مسائل روزمره هســتند که کمتر می توانند نگاه 
تماشاگرانه داشته و به همه کارها برسند و چنین 
جلساتی بسیار ارزشمند است و صحبت هایی که 
در این جلسات مطرح می شــود باید به درستی 

شنیده و عمل شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: 

در بحث آب تنها در موضوع مصرف نباید صحبت 
کرد و باید به همه مباحث جدید نگاه شود تا با نگاه 
ملی مدیریت جدی صورت گیرد و به بهترین شکل 
استفاده شود، در بحث آب بسیاری از موضوعات 
مانند اشتغال، صادرات، ارزآوری و مسائل اقتصادی 
و اجتماعی نیز وجــود دارد. وی گفت: این روزها 
دشمنان از مسائل مختلف سوء استفاده می کنند 
که یکی از این مسائل آب است،  ضرورت و اهمیت 
دارد که با فوریت بیشــتر و با نگاه عمیق تر به این 
موضوع پرداخته شــود و این موضوع به گونه ای 
مورد بررســی قرار گیرد که تصمیم ها ســریع تر 

گرفته شود.

استاندار  اصفهان مطرح کرد:
جاری بودن آب در زاینده رود 

در گرو نزوالت جوی
اصفهانی ها چند روزی است که میزبان میهمانی 
ویژه هســتند. آب بعد از ۱8 ماه بســتر خشک و 
بی جان زاینده رود جاری شــده و مردم این شهر 
زاینده رود را بار دیگر زنــده می بینند.این روزها 
نشاط و شادمانی به واسطه جاری شدن مجدد آب 
در زاینده رود در اصفهان جاری و ساری است اما 
این سئوال مطرح است که آیا پس از دوره زمانی 
20 روزه، برای جاری بودن آب در بستر زاینده رود 
باز هم فرصتی خواهد بود؟ اســتاندار اصفهان در 
این باره پاســخ داد.عباس رضایی گفت: افزایش 
خروجی آب از دریچه های سد زاینده رود به دنبال 
مباحثی کارشناسی صورت گرفت و ساعت ها روی 
آن کار شــد و البته لطف و رحمت الهی نیز شامل 
حال مردم استان بوده است.وی ادامه داد: امسال 
به فضل الهی، در باالدســت باالی یک هزار و ۵0 
میلیمتر بارندگی داشــتیم در حالی که سال قبل 
فقط ۱2۵ میلیمتر بارندگی به ثبت رسیده است.

استاندار اصفهان با بیان اینکه مدت جاری بودن 
آب محدود اســت، گفت: روزی که آب را جاری 
کردیم حجم آب ذخیره شده در پشت سد زاینده 
رود ۱98 میلیون متر مکعب بود، ناگزیریم از اینکه 
حداقل ۱۱0 میلیون متر مکعب را برای آب شرب و 
نیاز فصل تابستان حفظ کنیم.وی خاطرنشان کرد: 
اگر تفضل الهی شامل حال ما شود و شاهد رحمت 
الهی و نزوالت جوی باشیم، جاری بودن آب تداوم 
پیدا می کند و مجبور هستیم که ۱۱0 میلیون متر 
مکعب آب را در تابســتان ذخیره داشته باشیم تا 

مردم با مشکل روبرو نشوند.

رییس کمیسیون عمران، معماری و 
شهرسازی شورای شهر :

دنبال اجرای پروژه های محلی 
هستیم

رییس کمیســیون عمران، معماری و شهرسازی 
شورای اسامی شــهر اصفهان درخصوص پروژه 
تجهیز و تکمیل ســینما بهمن خوراسگان اظهار 
کرد: نمی توان با یک یا چند پــروژه که مربوط به 
طیف محدودی هستند مشکات شهر را مرتفع 
کرد اما پروژه های اینچنین به دلیل آنکه وسعت 
خدمت رسانی آن محلی اســت کیفیت زندگی 

شهروندان را باال می برد.
شیرین طغیانی افزود: پروژه های بزرگ با وسعتی 
که داشــته و گاهی ســطح بهره وری آن بیشتر 
از یک شــهر اســت، به اندازه پروژه های کوچک 
مقیاس نمی تواننــد وظیفه کلیــدی در زندگی 
مردم داشــته باشند.رییس کمیســیون عمران، 
معماری و شهرسازی شورای اسامی شهر اصفهان 
تصریح کرد: برنامه ریزی و مدیریت شهری همواره 
بر اســاس پروژه های کان، ترافیکــی و ابرپروژه 
طرح ریزی نمی شود بلکه باید به توزیع پروژه های 
خرد توجه کرد تا عدالت فضایی و اجتماعی درپی 

آن شکل گیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان 
گفت: در چهل سال گذشته، آموزش و پرورش 
همواره با مشــکل کمبود نیرو روبه رو بوده 
است و این مشکالت پیش از انقالب نیز وجود 

داشته است. 
 محمد اعتدادی در نخســتین نشست خبری خود 
با اصحاب رسانه با اشــاره به اهمیت حفظ کرامت 
معلمان اظهار کرد: امروز بــا صدای بلند می گویم 
و شــعار نمی دهیم که کرامت و شــأن معلم باید 
حفظ شود. این شعار نیست. به مدیران واحد های 
آموزشی هم گفته شــده. این که در یکی از ۵ هزار 
و ٣00 مدرســه اتفاقی رخ می دهد باید با جدیت 

پیگیری شود.
اعتدادی با اشــاره به اینکه  آمــوزش و پرورش در 
۴0 سال گذشته همیشــه با کمبود نیرو و معیشت 
فرهنگیــان روبه رو بــود و این مشــکات پیش از 
انقاب نیز وجود داشــت تصریح کــرد :حل همه 
مشکات به یکباره ممکن نیست. مشکات آموزش 
و پرورش ملی اســت و باید با نگاه ملی رفع شود و 
آموزش و پرورش دســتگاه عریض و طویلی است 
که نیاز به کارهــای زیربنایــی دارد. در خصوص 
حق التدریســی ها، خریــد خدمات آموزشــی، یا 
بازنشسته هایی که جذب شــده اند، اکثرا در دوره 

ابتدایی فعالیت دارند.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان تاکید 
کرد: در زمینه اعتراضات معیشــتی معلمان، هیچ 
معلم بازداشت و زندانی در اســتان نداریم. حقوق 
معلمان و وضعیــت زندگی آنها نســبت به برخی 
دســتگاه ها واقعا محدود اســت و باید مشــکات 
معیشتی معلمان یک بار برای همیشه برطرف شود. 
در اعتراضات معلمان همیشه در سالن ادب اصفهان 
برای تجمع باز است. اما گروه های دیگری که معلم 

و فرهنگی نیستند بر اعتراضات سوار می شوند.
وی در ادامه افزود: اختیاراتی برای آموزش و پرورش 
دیده شده است که بسترهای آن مهیا نیست. فعا 
در شرایط امروز واقعا مردم با مشکل روبه رو هستند 

اما کرامت همه باید حفظ شود. اگر مدرسه ای برای 
گرفتن شهریه کارنامه دانش آموز را نمی دهد باید با 

جدیت با او برخورد شود.
مدیــرکل آموزش و پــرورش اســتان اصفهان در 
خصوص تنوع مدارس گفت : مــدارس غیر دولتی 
تنوع نیستند. سیاســت آموزش و پرورش تعدیل 
تنوع در مدارس است. تاش بر این است که مدارس 
به صورت عادالنه مشابه باشند همچنین نظارت و 
 جلوگیری از تنبه بدنی در دســتور کار نخست ما 
است هرچند که امروز دیگر تنبیه های بدنی نیازی 
به پیگیری ندارد و برخورد قاطع با این اتفاق خود به 
خود در مدارس رقم می خورد. آموزش و پرورش به 

هیچ عنوان تنبیه دانش آموزان را نمی پذیرد.
محمد میرپور، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی 
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در ادامه 
این نشســت اظهار کرد: در خصوص نیروی انسانی 
اســتان اصفهان، با توجه به این که این استان یکی 
از چهار استانی است که با کمبود نیرو مواجه است، 
٣۴ هزار و ۵۴0 نفر نیروی مورد نیاز است اما نیروی 
موجود 28 هزار نفر است. هزار و 800 نفر مرخصی 
و بیش از 2 هزار نفر در آستانه بازنشستگی هستند. 

کمبود نیروی انسانی ۱٣ هزار نفر است.

وی ادامه داد: خریــد خدمات در نظام آموزشــی 
به اســتناد ماده ۴۱ مصوبه ۱٣9٣ و دســتور سال 
۱٣9۶ رییس جمهور انجام شده است. در این قانون 
می توانیم از موسسات غیر دولتی استفاده کنیم. سه 
سال اســت در قانون بودجه آمده و موسسات غیر 
دولتی در قالب قرارداد به عنــوان خدمات دهنده 
با آموزش پرورش همکاری می کنــد و هیچ رابطه 

استخدامی با این نیروها وجود ندارد.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش 
و پرورش اســتان اصفهان در خصــوص اعتبارات 
آموزش و پرورش گفت: از سال ۱٣88 تا کنون ملی 
و تامین اعتبار با وزارت خانه است. اعتبار در اختیار 
قرار گرفتــه از وزارت خانه برای اصفهــان تا هفته 
گذشــته تنها ٣۷ درصد بود و از هفته گذشته 20 
درصد دیگر اعتبار دریافت شده است. هر موسسه 
غیر دولتی که به آموزش و پرورش درخواست دهد 
در صورتی که نیاز باشــد، قراردادی با وی بســته 

می شود. 
میرپور با عنوان اینکه مدارس فرســوده، دســتگاه 
همکاری در کنار آموزش و پرورش، به نام سازمان 
نوســازی و تجهیز مدارس وجود دارد که کارهای 
عمرانی آموزش و پرورش را انجــام می دهد تاکید 

 کرد :بر اساس اطاعات ســازمان نوسازی مدارس،
 ٣2 درصد مــدارس مســتحکم، ۴0 درصد نیاز به 
استحکام و 28 درصد تخریبی هستند و خوشبختانه 
اصفهان یکی از استان هایی است که بهترین کیفیت 
را در جــذب خیریــن دارد. اگر خیریــن به کمک 
آموزش و پرورش نیایند، آموزش و پرورش با مشکل 

جدی رو به رو خواهد شد.
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان تصریح کــرد: در خصوص حوزه 
آموزش متوســطه، حلقه مفقوده، مهارت نداشتن 
دانش آموزان بوده است. دانش آموزان بعد از دریافت 
دیپلم، مهارت هــای فنی و اجتماعــی ندارندو در 
ســال های اخیر به این موضوع پرداخته شده است. 
طرح های مختلفی در زمینه مهــارت آموزی اجرا 
شده اســت. برای مثال مدیر اجازه دارد دو ساعت 
از برنامه رسمی مدرســه را به مهارت آموزی برای 

دانش آموزان بپردازد.
شــهین جوانی، معاون آموزش ابتدایــی اداره کل 
آمــوزش و پرورش اســتان اصفهــان در خصوص 
بازمانــدگان از تحصیــل در دوره ابتدایی اســتان 
اصفهان اظهار کــرد: در دوره ابتدایــی نوآموزانی 
داریم که باید وارد پایه اول می شده و نشده اند. گروه 
دیگری ثبت نام شــده، چند پایــه گذرانده و ادامه 
تحصیل نداده انــد؛ در مجموعه در دوره ابتدایی در 
اســتان اصفهان چهارهزار نفر بازمانده از تحصیل 
داریم که بیــش از ۱000 نفر بایــد وارد آموزش و 
پرورش می شدند که از این تعداد فقط 92.28 درصد 
دانش آموزان جذب شده اند.معاون آموزش ابتدایی 
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان افزود: این 
افتخار است که امروز در دورترین روستا و در جایی 
که هیچ دســتگاه و ارگانی وجود ندارد نیز معلم و 
دانش آموزان وجود دارند و درس می خوانند.  جوانی 
با ذکر اینکه آموزش درســت و باکیفیت  از حقوق 
واقعی کودکان است تاکید کرد  آموزش و پرورش 
باید نظارت کافی داشته با شد که در همین راستای 
توسعه عدالت آموزشی در مدارس، مدارس عشایری 
شــکل گرفته اند که هم اکنون در حال حاضر ۱۶۱ 

مدرسه عشایری در استان تشکیل گردیده است.

 چهار هزار بازمانده از تحصیل دوره ابتدایی در اصفهان
  در نشست خبری مدیرکل آموزش و پرورش استان با اصحاب رسانه مطرح شد:    

رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری:
توسعه سینماها به رشد متوازن فرهنگی شهر کمک می کند

رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان یکی از وظایف شهرداری ها را احترام 
به حقوق فرهنگی شــهروندان دانســت و اظهــار کرد: همه شــهروندان حق دارند با صــرف کمترین 
زمان و خدمات ممکن به خدمات شــهری دســت پیدا کنند، به خصوص مناطق حاشــیه ای همچون 
 خوراســگان که از جمعیت زیادی برخوردار هســتند نیز باید از امکانات شــهری مناســب بهره مند

 باشند.
محمد عیدی با بیان اینکه گسترش مراکزی مانند سینما و سالن تئاتر به توسعه و رشد متوازن فرهنگی 
شهر کمک می کند تاکید کرد: برای رسیدن به یکی از اهداف شهرداری که همان توسعه فرهنگی پایدار 

است، ایجاد مراکز فرهنگی در مناطق پیرامونی شهر مورد توجه قرار گرفته است.

مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری خبر داد:
ثبت تخلفات ترافیکی از طریق خودروهای هوشمند

مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری اصفهان گفت: خودروهای هوشمند در هفت منطقه شهر اصفهان از جمله 
مناطق یک، سه، پنج، شش، ۱0، ۱۱ و ۱۵ تخلفات ترافیکی را ثبت و ضبط می کنند.هادی کریمی اظهار کرد: 
خودروهای مجهز به سامانه هوشمند، تخلفات خودروهای ایستایی را ثبت می کنند که شامل ثبت تخلفاتی از 
جمله پارک دوبل، توقف در ایستگاه های اتوبوس، تاکسی، حریم تقاطع ها و دور میادین است. وی افزود: این 
سامانه مجهز به نرم افزاری است که به دوربین پاک خوان متصل می شوند و این خودروها با سرعت حداکثر 
۴0 کیلومتر حرکت و تمام تخلف های حاشیه ای را از طریق برداشتن پاک خودروهای متخلف و مجزا کردن 
پاک ها از طریق تکنولوژی OCR، ذخیره در دیتا بیس داخل خودرو، ارسال به مرکز کنترل ترافیک و سرور 

راهور ثبت می کنند و در نهایت رانندگان متخلف مورد اعمال قانون قرار می گیرند.

حدیث زاهدی

معاون هماهنــگ کننده ســپاه حضرت صاحب 
الزمان )عج( بــا بیان اینکه 20 هــزار نفر از عموم 
مردم به اردو های راهیان نور در نوروز سال آینده 
اعزام می شــوند عنوان داشــت: عاقه مندان به 
 شرکت در این اردوها می توانند از طریق پایگاه ها و 
 حوزه های مقاومت بســیج در سراســر اســتان 

ثبت نام کنند. 
 سرهنگ محمدحســین عابدینی؛ ضمن تبریک 
چهلمیــن ســالگرد پیــروزی انقاب اســامی 
 ایران با بیــان اینکه اردو های راهیــان نور یکی از 
پربرکت تریــن فعالیت های فرهنگی در کشــور 
 است اظهار داشت: اردوهای راهیان نور امسال در 
دو بخش دانش آموزی و محلی در سطح استان در 

حال اجرا می باشد.  
مسئول ستاد راهیان نور استان اصفهان افزود: در 
تابستان امسال 8 هزار نفر از مردم استان اصفهان 
به مناطق راهیان نور غرب کشــور اعزام شده اند 
که از این تعداد ٣ هزار نفــر از اعضای حلقه های 
صالحین بوده و مابقی افراد از بین عموم مردم بوده 
 اند. وی با ذکر این مطلب که اردوهای راهیان نور 
دانش آموزی در مناطــق عملیاتی غرب و جنوب 
کشور اجرا می شود تصریح کرد: در مهر ماه امسال 
هزار نفر از دانش آموزان به مناطق عملیاتی غرب 
اعزام و ازیادمــان های مریوان، دزلی، باشــماق، 

سنندج و تپه اهلل اکبر بازدید کردند. 
ســرهنگ عابدینی گفت: از آبان ماه امســال به 
واسطه شرایط آب و هوایی، اردو های دانش آموزی 

به جنوب کشور انتقال پیدا کرد که در دو ماه آبان و 
آذر جمعا ۵ هزار و ششصد نفر از دختران و پسران 

به این مناطق عملیاتی اعزام شدند . 
معاون هماهنــگ کننده ســپاه حضرت صاحب 
الزمان)عج( از ادامه اردو هــای راهیان نور دانش 
 آمــوزی در بهمن مــاه خبــر داد و افــزود: این

 اردو هــا همچنان در حال اجرا اســت که تا نیمه 
اسفند انمســال، ۷ هزار نفر از دانش آموزان پسر و 

دختر دیگر نیز اعزام خواهند شد. 
وی با اشاره به اینکه سعی شده شرایط حضور اقشار 
مختلف به خصوص جوانان در اردو ها فراهم شود 
تاکید کرد: تعداد ٣ هزار نفر از دانشجویان استان 
از ۱۵ تا 2۷ اسفند به مناطق عملیاتی جنوب اعزام 
می شوند و سپس اردو های راهیان نور محلی از 2۷ 

اسفند 9۷ تا ۱٣ فرودین 98 ادامه خواهد داشت. 
مسئول ستاد راهیان نور اســتان اصفهان با بیان 
اینکه 20 هزار نفــر از عموم مردم بــه اردو های 
راهیان نور محلی اعزام می شــوند عنوان داشت: 
عاقه مندان به شــرکت در این اردوها می توانند 
از طریق پایگاه ها و حوزه های مقاومت بســیج در 

سراسر استان ثبت نام کنند، همچنین می توانند 
به صورت خانوادگی و با خودروی شخصی به این 
مناطق سفر و از امکانات اردوگاه ها استفاده کنند. 
 معان هماهنگ کننده ســپاه حضــرت صاحب 
الزمان)عج( خاطر نشان کرد : تاش شده شرایط 
مناسبی از لحاظ اســکان و تغذیه برای حاضران 
در این اردو ها فراهم شــود به همین جهت ســه 
اردوگاه جهت اســکان مردم اســتان در شمال، 

مرکز و جنوب اســتان خوزســتان تدارک دیده 
شــده که به ترتیب اردوگاه های شهید درویشی 
شــوش، شــهید کاظمی اهواز و شــهید باکری 
خرمشــهر آماده میزبانی از زائران خواهد شــد. 
ســرهنگ عابدینی از حضور یــک روحانی و یک 
راوی در اتوبوس شــرکت کنندگان در اردو های 
 راهیان نور خبــر داد و گفت: مــردم عزیز در این
 اردو ها از مناطــق عملیاتی طائیــه، نهر خّین، 
شلمچه، اروند، جبهه ذوالفقاریه، شهرک دارخوئین 
بازدید می کنند. مســئول ستاد راهیان نور استان 
اصفهان با اشــاره به مصادف شــدن عید نوروز با 
مراســم اعتکاف ســال98 گفت: برنامه ویژه ای 
امسال با سازمان انرژی اتمی تدارک دیده شده که 
مراسم اعتکاف در مسجد چهارده معصوم شهرک 
دارخویین برگزار شــود که ثبت نــام آن از طریق 
سایت خواهد بود. گفتنی است کاروان راهیان نور 
از سال ۱٣۷۶ آغاز شده اســت. این حرکت بعد از 
پایان جنگ ایران و عراق، توسط گروه های مردمی 
خود جوش متشکل از رزمندگان شکل گرفت که 
در ایامی خــاص نظیر عید نوروز، ایــام محرم و... 
کارون هایی را برای بازدید از مناطق جنگی سامان 
می دادنــد و محل هایی نظیــر یادمان های فعلی 
شلمچه، اروند کنار و فتح المبین مورد بازدید این 
کاروان ها قرار می گرفت. این روند تا ســال ۱٣۷۶ 
ادامه پیدا کرد.در ســال ۱٣۷۷ بسیج دانشجویی 
از ظرفیت های اردوهای راهیان نور استفاده کرد و 

اعزام کاروان های دانشجویی شروع شد. 

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت صاحب الزمان )عج(: 

راهیان نور یکی از  پربرکت ترین فعالیت های فرهنگی در کشور است
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  پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله(:
 من ادب آموخته خدا هستم و علی ، ادب آموخته 

من . پروردگارم مرا به سخاوت و نیكی کردن 
فرمان داد و از بخل و سختگیرى بازم داشت .
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یادداشت

کتاب گربه چکمه پوش را در خانه قدیمی مادربزرگم دیدم و آن 
قدر ماجرایش جذاب بود که چند باری با ولع خواندم. کتاب سیاه و 
سفید بود و عکس گربه ای با کاله و چکمه روی جلد بود؛ اما اصال 
تصورش را نمی کردم که نقاشی است و در تمام ماجراهای کتاب، 
همراه گربه چکمه پوش زرنگی بودم که اربابش را به پادشاهی 
رساند. پشــت جلد کتاب، عکس آقایی چاپ شده بود که اسم 
کوچکش آن طور که یادم مانده، اسدا...بود و دختر عموی مادرم 
که آن زمان کالس اول یا دوم راهنمایی بود، به من گفت که عکس 
نویسنده است و من که فکر می کردم ماجرا کامال واقعی است و 
خود گربه چکمه پوش شرح اتفاقات را نوشته، با خودم می گفتم 

این آقای نویسنده چه کار کرده که عکسش را چاپ کرده اند.
بعدها هیچ وقت دیگر کتاب گربه چکمــه پوش را ندیدم و تنها 
تصویری محــو از کتاب در ذهنم باقی مانده بــود تا اینکه چند 
روز قبل، خیلــی اتفاقی زمانی که برای خریــدن یک کتاب به 
کتابفروشی رفته بودم، از بین کتاب های داخلی یک قفسه چشمم 
به کتاب گربه چکمه پوش افتاد، با خوشــحالی آن را برداشتم و 
مدتی طوالنی به این کتاب که حاال رنگی به چاپ رسیده بودم، 
نگاه کردم. نه تنها خاطرات زیبای خواندن این کتاب و ماجرای 
دوست داشتنی اش در ذهنم عبور می کرد یاد روزهای کودکی 
افتادم که به زیرزمین خانه مادربزرگ پناه می بردیم برای خواندن 
کتاب.این کتاب که  حاال پر از عکس های رنگی است و صحنه به 
صحنه ماجراهای گربه چکمه پوش را به تصویر کشیده را خریدم 
هر چند من همان کتاب قدیمی با تک عکسش را دوست دارم و 
دلم می خواهد برای یک بار هم که شده آن کتاب را پیدا کنم و 

دوباره با ولع بخوانم.
کتاب گربه چکمه پوش در ورژن جدید که پر از معما و سرگرمی 
برای بچه هاست را برای دختر خاله کوچکم که هم سن و سال 
همان سالی است که من این کتاب را خوانده ام خریده ام و البته 
مثل همیشه با اکراه کتاب را قبول می کند و می گوید من اصال 
از کتاب خوشــم نمی آید و من مثل همیشه دلم می گیرد چرا 

کودکی ما از این خبرها نبود.

گربه چکمه پوش در ورژن جدید

 سمیه مصور

عکس روز

دوخط کتاب

بــر  عظمتــش در برا
قــدرت عشــق چقدر 

حقیر است و ناتوان. 

  »چهل نامه کوتاه 
به همسرم« 
نادر ابراهیمی 

 عظمــت جهــان در 
برابــر عشــق چقــدر 

حقیر است
در  می دهــم  قــول 
جهان قدرتــی وجود 
ندارد که بتواند عشق 
را به کینه تبدیل کند 
و این نشــان می دهد 
کــه جهــان بــا همه 

قدیمی ترین استخر دنیا در شــهر »موهن جو دارو« قرار دارد که البته به 
این دیار، شهر مردگان نیز گفته می شود. در این شهر باستانی بقایای سازه  
کهنی وجود دارد که نشــان می دهد قدیمی ترین استخر دنیا برای اولین 
بار در این شهر ساخته شــده است. امروزه شــهر موهن جو دارو در ایالت 
سند که در پاکســتان واقع شــده، قرار دارد.پژوهش های باستان شناسی 
نشــان داده اند که قدمت اســتخری که در موهن جو دارو وجود دارد به 5 
هزار سال می رسد، بنابراین این ســازه، قدیمی ترین استخر دنیا محسوب 
 می شود. این استخر، عمومی بوده و بخشی از یک مجتمع بزرگ تر به شمار

 می رفته است.

قدیمی ترین استخر دنیا در پاکستان 

شبکه تلویزیونی  »ای پی تی ان« گزارش داد: فانوس های رنگارنگ به شکل ها و 
اندازه های مختلف در سراسر چین برای جشن گرفتن جشنواره سال نو که امسال 
در پنجم فوریه آغاز می شود، روشن شده اند.در ونشی، یکی از شهرستان های 
یانگچنگ، چراغ ها و فانوس های رنگی به اشکال پاندا های غول پیکر و خوک های 
کارتونی فضای خیلی زیبایی را در جشنواره فانوس این شهرستان ایجاد کرده 
است. حتی جاده های منتهی به ونشــی نیز با فانوس های قرمز آذین شده اند.

در شهر باستانی گوانژو در استان شرقی شاندونگ، هزاران فانوس در دو طرف 
رودخانه نانیانگ نصب شده اند؛ این فانوس ها فضای زیبایی را در طول شب ایجاد 

کرده است .

جشنواره فانوس های رنگارنگ به مناسبت سال نو

باستان شناســان مصری یک مقبره حاوی 5۰ مومیایی را کشف کرده اند.۱۲ 
مومیایی مربوط به کودکان است که درون اتاقک هایی به عمق ۹ متر در سایت 
»تونه الجبل«، در جنوب قاهره کشف شده اند. اتاق های مذکور از سنگ ساخته 
شــده اند و به یک خانواده طبقه متوســط تعلق دارند که طی دوره پادشاهی 
بطلمیوسی )۳۰5-۳۰ قبل از میالدی مسیح( می زیسته اند. . هویت آنها فاش 
نشده؛ اما روش مومیایی کردن شان نشان می دهد آنها موقعیت برتری در جامعه 

داشته اند.

مقبره ای حاوی ۵۰ مومیایی در مصر کشف شد

 منظره دیدنی 
کوه نوردی در 
کوه صفه اصفهان

ی 
یان

طغ
یا 

رو
           

           
           

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اصفهان :

سیستم یکپارچه خدمات درمان مستقیم در مراکز سازمان تامین اجتماعی ارایه می شود

   مدیردرمان تامین اجتماعی اســتان اصفهان گفت: در حال حاضر۳ بیمارستان 
تخصصی و فوق تخصصی و ۲6 پلی کلینیک ملکی در سطح استان اصفهان آماد ه 
ارائه خدمات بهداشــتی، درمانی به حدد ۳میلیون و 4۰۰ هزار نفر بیمه شــده و 

مستمری بگیر تامین اجتماعی  در استان است .
دکتر علی اعتصام پور با بیان این مطلب افزود : مدیریت درمان در دو بخش درمان 
مستقیم و غیر مستقیم با  برخورداری از ســه بیمارستان )بیمارستان های دکتر 

شــریعتی، دکتر غرضی، و حضرت فاطمه الزهرا )س( نجف آباد( با مجموع 786  
تخت مصوب، ۲6 پلی کلینیک و یک مرکز خدمات طب کار به بیمه شدگان و افراد 
تحت تکفل آنان خدمات درمانی ارائه می دهد  که در آخرین  اعتبار سنجی انجام 
شده هر سه بیمارستان تامین اجتماعی در این استان از لحاظ سطح کیفی واجد 

رتبه درجه یک شناخته شده اند.
وی ادامه داد: عالوه برمراکز ملکی، حدود  4هزار و  ۲4۰ قرارداد نیز در قالب قرارداد 
خرید خدمت با پزشکان متخصص  مراکز تشخیصی و  درمانی برای ارائه خدمت 
درمان غیر مستقیم به بیمه شدگان منعقد کرده ایم که در حال ارائه خدمت به بیمه 

شدگان و مستمری بگیران استان هستند .
برنامه های توسعه کمی و کیفی خدمات درمانی 

مدیردرمان تامین اجتماعی استان اصفهان اظهار داشت : تشکیل شورای هماهنگی 
درمان، شورای همسویی بیمه ها، بازرسی های تجمیعی، راه اندازی کلینیک سیار 
و راه اندازی مشاوره های روانشــناختی از جمله ابتکارهای مدیریت درمان تامین 
اجتماعی استان اصفهان است تا از این طریق بتوانیم گام ها ی موثر ی را برای ارتقای 

سطح کیفی ارائه خدمات درمانی در استان برداریم .
دکتر اعتصام پور تصریح کرد: یکی از طرح های ابتکاری در بخش درمان اســتان 
اصفهان،  تشکیل شورای هماهنگی درمان بوده است ، در این شورا که به پیشنهاد 
مدیریت درمان تامین اجتماعی استان برای سازماندهی حوزه درمان استان تشکیل 
شده، مدیر درمان تامین اجتماعی، رییس دانشگاه علوم پزشکی و رییس سازمان 
نظام پزشکی استان حضور و مشارکت دارند و هر ماه  یک جلسه همفکری و تعامل 

برای حل مشکالت برگزار می کنند .
وی ادامه داد: همچنین در کنار شــورای هماهنگی درمان، شــورای همســویی 
بیمه ها ایجاد شده که در قالب این ساز و کار، مدیران بیمه  های پایه سالمت و بیمه 
های تکمیلی در تعامل سازنده با یکدیگر هستند. از برآ یند بررسی ها و مذاکرات 
کارشناسی صورت گرفته در این دو شورا، به جای اعزام جداگانه نمایندگان هر یک 
از سازمان های بیمه گر بازرسی های تجمیعی انجام می شود و تیمی مرکب از دو 
نفر از نمایندگان درمان دانشگاه، دو نفر از نمایندگان تامین اجتماعی و دو نفر از 
نمایندگان بیمه سالمت، نظارت تجمیعی بر نحوه ارائه خدمات به بیمه شدگان در 

بیمارستان های طرف قرارداد را انجام می دهند. این مقام مسئول با اشاره به حذف 
دفترچه های بیمه در مراکزملکی تامین اجتماعی گفت: یکی دیگر از خدمات این 
مدیریت استفاده از سیستم یکپارچه و الکترونیکی کردن خدمات درمان مستقیم 
در مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی استان است وتالش داریم تا پایان امسال 
دفترچه را از درمان غیر مستقیم نیز حذف کنیم تا پرونده همه خدمات درمانی به 
صورت الکترونیکی به بیماران ارائه شود. وی با بیان اینکه اولین شعار ما در درمان 
مستقیم،ارتقای خدمات اورژانس بود،گفت : در حال حاضر این هدف در بیمارستان 
های شــریعتی و نجف آباد محقق گردیده و با افتتاح اورژانس بیمارستان غرضی 
شــاهد تکمیل آن خواهیم بود. اعتصام پور درخصوص میزان  ساخت و سازهای 
صورت گرفته در مراکز ملکی استان بیان داشت : به رغم تمام مشکالت اقتصادی و 
تغییرضرایب پیمانکاری در مدت 4سال اخیر ، حدود ۹4هزار متر مربع نوسازی و 
بازسازی و استاندارد سازی در بیمارستان ها و مراکز ملکی استان صورت پذیرفته 
و حدود ۳۰میلیارد تومان نیز تجهیزات برای بیمارستان ها و مراکز درمانی ملکی 

خریداری شده است که برخی از آنها به این شرح است :

 ســاخت و افتتاح اورژانس مدرن بیمارستان دکتر 
غرضی 

 ارتقای خدمات هتلینگ بیمارستان های ملکی 
 حذف دفترچه های درمانی ایجاد و استقرار برنامه 

نسخه الکترونیک در مراکز ملکی
 ایجاد و اســتقرار برنامه نسخه الکترونیک در مراکز 

طرف قراداد
 انتشار کتاب » راهنمای ارتقاء هتلینگ بیمارستان« 
و کتــاب » راهنمای حفــظ و نگهداشــت هتلینگ 

بیمارستان« برای اولین بار در کشور  
 تشکیل پرونده الکترونیکی بیماران مزمن 

 استقرار ســامانه نظارت تصویری اورژانس و مراکز 
درمانی 

 اســتقرار سیســتم DR و ارتقای دســتگاه های 
تصویربرداری آنالوگ به دیجیتال  

 ساخت و افتتاح درمانگاه تیران و کرون
 ســاخت و افتتاح ســاختمان پلی کلینیک تامین 

اجتماعی مرکز امام محمد باقر )ع(نجف آباد
 ساخت و افتتاح درمانگاه تامین اجتماعی رهنان 

 بازسازی پلی کلینیک شهید کمال پور
  بازسازی دفتر اسناد پزشکی قدیم و تبدیل به مرکز 

آموزش و پژوهش مدیریت درمان 
 بازسازی و تبدیل ساختمان سابق مدیریت درمان به 

مرکز کمیسیون های پزشکی
  اجرای طرح های بهسازی ساختار فیزیکی درمانگاه 
شماره 4 اصفهان، پلی کلینیک زرین شهر،پلی کلینیک 

شهید ملکوتی اصفهان

  ساخت و افتتاح ساختمان پلی کلینیک بیمارستان 
دکتر غرضی

  اجرای پــروژه احداث ســاختمان درمانگاه تامین 
اجتماعی گز و  برخوار

 بهره برداری از طرح بازنگری معماری و بهســازی 
اورژانس های بیمارستان های دکتر شریعتی اصفهان و 

حضرت فاطمه الزهرا)س( نجف آباد
   ساخت و ساز بخش جراحی قلب و آنژیوگرافی در 

بیمارستان شریعتی اصفهان
 کلنگ زنی و اجرای پــروژه بایگانی راکد مدیریت 

درمان در استان اصفهان
 دپارتمان های تخصصی آموزش برای رشــته های 

تخصصی مختلف بصورت مدون و مستمر
ICD کمیته های مدیریت منابع و مصارف از جمله 

 انجام تعمیرات اساسی در پلی کلینیک های شهید 
ملکوتی، فالورجان، مبارکه و درمانگاه شــماره 7 که 
عمدتا با حضور مقامات عالــی وزارت تعاون، کار ورفاه 
اجتماعی وسایر مسئولین استانی کلنگ زنی یا افتتاح 

شدند.
دکتر اعتصام پــور تصریح کرد: هم اکنون توســعه 
بیمارستان شریعتی در ســه طبقه در حال اجراست 
وتوســعه درمانگاه های شهرستان های  کوچک نیز از 
دیگر برنامه های این مدیریت است که در تحقق این 
هدف، ساخت و بهره برداری از درمانگاه تیران و کرون و 
به زودی توسعه درمانگاه خوانسار خواهد بود. این آمار 
نشــان دهنده عزم جدی مدیریت درمان استان برای 

بهبود کمی و کیفی خدمات درمانی است .

خدمات به بیماران خاص 
مدیردرمان تامین اجتماعی استان اصفهان در خصوص برنامه ها و اقدامات این مدیریت برای درمان بیماری  های 
خاص مانند دیابت و فشارخون اظهار داشت: برای هر یک از این بیماران ، پرونده تجمیعی درمانی تشکیل می شود تا 
پزشکان معالج با دسترسی الکترونیکی به سوابق و مراحل درمان این بیماران، بتوانند خدمات بهتر و با کیفیت تری به 
آنان ارائه دهند . اعتصام پور در خصوص تعداد پرونده های تشکیل شده برای بیماران خاص گفت : تاکنون درخصوص 
بیماران دیابتی بیش از  7۰ هزار پرونده و در مورد بیماران مبتال به فشار خون باال در حدود ۱5 هزار پرونده در مراکز 
مختلف درمانی ملکی سازمان در استان تجمیع شده است. وی ادامه داد : برای درمان بهتر بیماران دیابتی حدود 
۱۰۰ پزشک عمومی را  آموزش داده ایم تا بیماران بتوانند با مراجعه به آنان از خدمات مناسب درمانی بهره مند شوند. 

 راه اندازی کلینیک های سیار درمانی 
مدیردرمان تامین اجتماعی استان اصفهان با اشاره به راه اندازی کلینیک های سیار در قالب طرح نظام ارجاع 
گفت: یکی دیگر از ابتکارات این مدیریت، راه اندازی کلینیک های سیار است. اعتصام پور افزود: در حال حاضر 
کلینیک های سیار مجهز به دستگاه های مختلف مانند اکو ، سونوگرافی و... به همراه پزشکان متخصص برای ارائه 
خدمات تخصصی به شهرستان های مختلف استان که فاصله زیادی با مرکز استان دارند اعزام می شوند و خدمات 
مورد نیاز درمانی را به بیماران ارائه می دهند .حضور پزشکان و ارائه خدمات تخصصی به بیماران ، موجب افزایش 

رضایتمندی مردم از خدمات درمانی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان شده است .

حمایت از کاالی ایرانی 
مدیردرمان تامین اجتماعی استان اصفهان با اشاره به شعار سال که حمایت از کاالی ایرانی است، اظهار داشت: 
مدیریت درمان استان به طور جدی خرید کاالهای ایرانی را هم در مقوله دارو و هم در مقوله تجهیزات در دستور 
کار قرار داده است؛ اما متاسفانه تعدادی از شرکت های تولیدی به بهانه های مختلف از جمله نوسان های نرخ 
ارز از عرضه محصوالت شان به بازار خودداری می کنند . این در حالی است که ما آمادگی داریم تا با خرید کاالها 

و تجهیزات ایرانی حداکثر حمایت را از محصوالت و کاالهای داخلی  داشته باشیم. 

طرح نوبت دهی غیرحضوری 
دکتــر اعتصــام پــور ضمن اشــاره بــه ایجــاد تســهیالت بــرای اخــذ نوبــت و رفع مشــکل 
نارضایتــی های حاصــل از ازدحــام مراکــز گفت: بیمــه شــدگان برای اخــذ نوبــت در مراکز 
 درمانی بــه 5 روش مــی توانند اقــدام کنند: نوبــت اینترنتــی با مراجعــه به ســایت اینترنتی
 nobat.disfahan.tamin.ir  ، دریافت نوبت از طریق پیامک با ارســال کد # 31*14 *دریافت 
نوبت تلفنی  )لیست تلفن ها در سایت disfahan.tamin.ir ( نوبت گیری با  اپلیکیشن موبایل قابل 
دریافت و نصب از سایت مدیریت درمان بر روی گوشی های اندروید می باشد ونوبت گیری از طریق  

وب کیوسک های موجود در مراکز درمانی. 

میز خدمت 
مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان با اشاره به دستورالعمل ابالغی میز خدمت گفت: میز خدمت از قبل 
و با نام تکریم ارباب رجوع در مراکز راه انداری شده و توانسته بود مشکالت زیادی را حل  کند از جمله آنها » ستاد 
هدایت بیمار« است که مراجعین را راهنمایی و هدایت می کند و برای اولین بار به این شکل در مدیریت درمان استان 
افتتاح و راه اندازی شده است.  سایر میزهای خدمت در بخش های دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی شامل پذیرش 
نسخ ، تایید دارو ، امور قراردادها از قبل فعال و در خدمت مراجعین و مراکز طرف قرارداد و بیمه شدگان محترم می 
باشند. میز خدمت در درمانگاه ها و بیمارستان ها  برای راهنمایی بیماران و پاسخ به سواالت آنان استقرار یافته است. 
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