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»سمپاد« در کش و قوس دانش علمی یا بهره هوشی
  مدیران مدارس تیزهوشان اصفهان سطح علمی دانش آموزان پذیرفته شده در آزمون سمپاد را  خوب ارزیابی می کنند؛  

 جریان های مختلف در استان با شک و تردید و »اما« و »اگر« به استقبال استاندار جدید رفته اند 

وعده های شیرین و فرصت کم

اجرای موسیقی آوای موج
تاالر شیخ بهایی شاهین شهر

97/09/09

ریلکس بودن؛
  امروز هیچ نگرانی به خودتون 
 راه ندین و هر چی استرسه 

 از خودتون دور کنید. امروز قراره 
ریلکس باشین و خودتون رو از 

درگیری ها رها کنین.
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 کشف بیش ازیک تن 
مواد مخدر در عملیات 

مرصاد 16

فرمانده انتظامی استان خبر داد:

5

   ذوب آهن - فوالد خوزستان؛ 
جدال برای زندگی  

ماموریت ممکن

صادرات صنایع اصفهان 
در سال جاری 35 درصد 

افزایش یافت

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اصفهان:
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فرمانده نیروی هوافضای سپاه:

شهادت می دهم اصفهانی ها در همه 
عملیات ها خط شکن بودند

فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: در رأس قرارگاه 
جنگی رســانه ای علیه جمهوری اســالمی خزانه داری آمریکا بوده که به این 
تشکیالت با حمایت سرویس های اطالعاتی خارجی کمک می کند، اگر اتفاقات چند ماه گذشته 

را مرور کنیم مشاهده می شود خروج از برجام با چه تبلیغات رسانه ای مواجه شد...
صفحه   7

6

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی مناقصه عمومی
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی خرید را مطابق جدول زیر از فروشندگان ذیصالح 

انجام دهد. همچنین از طریق مزایده مورد زیر را مطابق جدول ذیل به فروش رساند.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 97/09/17
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت  8صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/09/18

www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد: سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا: 8-36680030-031 )داخلی 388(

نوبت دوم

نام روزنامه: زاینده رود
تاریخ انتشار:1397/09/7

مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه 

خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضالبی کاروگیت کوپلر سر خود 97-3-215
1,269,000,000جاریدر اقطار: 200، 250، 300 و 400 میلیمتر جهت شهر اشترجان

97-3-216
خرید دریچه منهول فاضالبی چدنی لوالدار 
165,000,000جاریC   250   90 کیلوئی جهت شهر اشتر جان 

مزایده فروش منبع فلزی هوای آب محله 97-3-217
6,600,000جاریفودان درچه )منطقه خمینی شهر(

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

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

تئاتر کمدی عروسی
مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان

5 آذر الی 5 دی ماه
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طی روزهای اخیر هم مقامــات ایرانی و هم 
مقامات عضــو برجام، دیدارهــای زیادی را 
پیرامون سرنوشت این پیمان بین المللی و اتخاذ 
راهکارهایی برای جلوگیری از فروپاشیدن آن 
داشــته اند؛ گفت وگوهایی که از سوی هر دو 
طرف مهم و سازنده خوانده می شوند؛ اما تقریبا 
دستاوردی نداشته و به نظر نمی رسد در آینده 
هم داشته باشد به خصوص اینکه این دیدارها و 
نشست ها تنها به چند تهدید و سخنان عتاب 
آمیز و در نهایت راهکارهایی برای آینده نامعلوم 
خالصه می شود. در جدید ترین این دیدارها 
که از ســوی معاون وزیر امور خارجه،  یکی از 
مهم ترین رویدادهای سیاست خارجی اخیر 
عنوان شده بود؛ »اشمید« و »عراقچی« در مورد 

برجام در بروکسل رایزنی کردند.  
در این دور از گفت وگوها هیئتی از مجلس شــورای 
اسالمی و وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران 
و مدیران کل بخش های مختلف کمیسیون اروپا، نیز 

مشارکت داشتند. 
دستور کار گفت وگوها، ناظر به همکاری های دوجانبه 
در حوزه های کشاورزی، آموزش و تحقیقات، تجارت، 
انرژی و تغییرات آب و هوا، حمل و نقل، مسائل بانکی، 
پناهندگان، مــواد مخدر، بالیــای طبیعی، حقوق 
بشــر و مبارزه با تروریســم بود. در این دیدار معاون 
سیاسی وزیر خارجه گفت:» تعلل در اجرای تعهدات 
برجام، این دستاورد مهم دیپلماسی را برای جامعه 
بین المللی بــا چالش جدی روبــه رو خواهد کرد  و  
ایران در این صورت بر اساس استقالل خود تصمیم 
می گیرد«.عراقچی در بخش افتتاحیه نشســت، با 
تاکید بر اهمیت راهبردی برجام برای صلح و امنیت 

بین المللــی و منطقه ای و یــادآوری تایید پایبندی 
کامل جمهوری اســالمی ایران به تعهدات خود ذیل 
برجام در سیزدهمین گزارش پی در پی آژانس بین 
المللی انرژی اتمی، ضرورت تسریع در اجرای کارآمد، 
قابل دوام و متقابل تعهدات ســایر اعضای برجام و به 
خصوص اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی، در شرایط 
خروج غیر قانونی آمریکا از توافق را خاطرنشان کرد. 
این هشــدار عراقچی در حالی بیان شد که فرانسه و 
روسیه نیز درصدد هستند تا راه حلی برای برون رفت 
از بن بست برجام بیابند. به همین منظور وزرای امور 
خارجه این دو کشور پیرامون برجام با یکدیگر دیدار 

و گفت وگو خواهند کرد. در بیانیه منتشر شده در این 
رابطه آمده است، »تالش برای حفظ برنامه جامع اقدام 
مشترک درباره برنامه هسته ای ایران و همچنین دفاع 
از منافع شرکت های روسی و فرانسوی طرف همکاری 
با جمهوری اسالمی ایران با توجه به اقدام غیرمتعارف 
و یکجانبه آمریکا در اعمال تحریم علیه تهران، یکی از 
اولویت های اصلی دستورکار بین المللی است«. عالوه 
بر این، مســائل مربوط به شکل گیری نظام جدیدی 
برای تامین امنیت اروپا با توجه بــه تصمیم آمریکا 
برای خروج از پیمان مربوط به نابودی موشــک های 
دارای برد کوتاه و متوســط هــم از دیگر موضوعات 

 مذاکرات امــروز وزرای خارجه روســیه و فرانســه 
خواهد بود؛  اما نکته مهم این است که همچنان اروپا 
در یافتن راهکاری برای ایجاد یک کانال مالی ناموفق 
بوده است و این مسئله می تواند خروج کشورمان از 
برجام را ساده تر کند؛ هشداری که علی اکبر صالحی، 
رییس ســازمان انرژی اتمی ایران نیز طی سخنانی 
آن را به اروپاییان گوشــزد کرد. هر چند خطر خروج 
ایران از برجام حاال آلمان و فرانســه را واداشته است 
که خود برای میزبانی کانال مالی پیش قدم شــوند 
 اما همچنان راهکارهای عملی برای این مسئله ارائه 

نشده است.

»مادر داعشی ها« بازداشت شد
اداره اطالعات نظامی عراق از بازداشــت یکی از 
تروریست های زن گروه داعش در میان آوارگان 
موصل خبر داد.اداره اطالعات نظامی عراق اعالم 
کرد: نیروهای اداره اطالعات نظامی موفق شدند 
یک تروریســت زن که به »ام الدواعش« )مادر 
داعشی ها( شــهرت دارد و در میان آوارگان در 
اردوگاه »الجدعــه« در منطقه »القیاره« موصل 

مخفی شده بود را بازداشت کنند.
این سازمان همچنین اعالم کرد: »ام الدواعش« به 
ارسال مواد غذایی برای اعضای گروه تروریستی 
داعش در مخفیگاه هایشــان مشغول بود و تحت 

پیگرد نهادهای اطالعاتی قرار داشت.

عربستان می خواهد کاالهای 
ترکیه را تحریم کند

وابستگان دولت عربستان در شبکه های اجتماعی 
کمپین تحریم کاالهای ترکیه را راه انداخته اند. 
این اقدام برای فشار به ترکیه صورت گرفته که در 

رابطه با قتل خاشقجی افشاگری می کند.
»بلومبــرگ« گزارش داده اســت کــه کاربران 
شــبکه های اجتماعی عربســتانی قصد دارند با 
راه اندازی کمپیــن تحریم کاالهــای ترکیه از 
حیثیت محمد بن ســلمان، ولیعهد عربســتان، 

دفاع کنند.
به نوشته بلومبرگ شرکت ترکیه ای اولکر، انحصار 
بازار شیرینی عربستان سعودی را در دست دارد.
حجم تبادالت تجاری عربستان سعودی و ترکیه 
ســاالنه به چهار میلیــارد و ۸۰۰ میلیون دالر 
می رســد. عالوه بر آن ترکیه یکی از مقاصد سفر 

گردشگران عربستانی است.

درخواست اروپا  از روسیه برای 
آزادی کشتی های اوکراینی 

فدریکا موگرینی، مســئول سیاســت خارجی 
اتحادیه اروپا از روسیه خواست فورا کشتی های 
اوکراینــی و خدمــه آن هــا را آزاد کند.فدریکا 
موگرینی، در صفحه توییتر خود نوشت: »اتفاقات 
اخیر در دریــای آزوف غیرقابل قبول اســت. با 
پاولو کلیمکیــن، وزیر امور خارجــه اوکراین و 
کریســتیا فریلند، وزیر امور خارجه کانادا برای 
 واکنش هماهنگ نســبت به این واقعه در تماس

 بودیم«. 
وی افزود: »با سفرای این کشــور ها در اتحادیه 
اروپا دیدار و نشستی هم برگزار کردیم. ما از همه 
می خواهیم خویشتن داری به خرج دهند. انتظار 
داریم روسیه فورا کشتی های اوکراینی و خدمه 

آن ها را آزاد کند.«

اذعان اسراییل به فروش 
برنامه های جاسوسی به عربستان

روزنامه اســراییلی هاآرتص از گــزارش موثق 
توافق نامه امنیتی اســراییل با رژیم ســعودی 
پرده برداشت.رژیم صهیونیســتی اعتراف کرد 
برنامه هایی برای جاسوسی از مخالفان سعودی 
به ریاض فروخته است.»علی الرضا برو« خبرنگار 
شــبکه تلویزیونی المنار در گزارشی گفت: پس 
از اینکــه دونالد ترامپ، رییــس جمهور آمریکا 
اعالم کرد که واشــنگتن به عربســتان سعودی 
برای حمایت از رژیم صهیونیستی نیاز دارد ، در 
رسانه های عبری این رژیم فاش شد که عربستان 

سعودی نیز به رژیم اشغالگر نیازمند است.
این روزنامه دو شــخصیت ســعودی به نام های 
عبــدا... الملیحی که از شــخصیت های نزدیک 
به ترکی الفیصل رییس ســابق ســرویس های 
اطالعاتی ســعودی اســت  و ناصــر القحطانی  
کــه ایــن روزنامــه از آن بــه معــاون رییس 
ســرویس های اطالعاتی کنونــی توصیف کرده 
اســت، به عنــوان عوامل خریــداری تجهیزات 
و ســامانه هــای جاسوســی از شــرکت های 
 اسراییلی برای عربستان ســعودی معرفی کرده 

است.

نبرد بی سرانجام  وال استریت ژورنال اعالم کرد:
گام های آلمان و فرانسه برای 
میزبانی از کانال مالی با ایران

آلمان و فرانسه گام های مهمی را در ارتباط 
با ایجاد کانال مالی برای تجــارت با ایران 

برداشتند.
این دو کشــور در حال ایجــاد کانال مالی 
مشترک در راستای تالش های اتحادیه اروپا 
برای تداوم تجارت با ایران همزمان با اعمال 
دور جدیدی از تحریم ها هستند.آن گونه که 
وال استریت ژورنال گزارش داده، اقدامات 
جدید آلمان و فرانسه بخشی از تالش های 
اتحادیه اروپا برای تسهیل تجارت و فعالیت 
اقتصادی شرکت های اروپایی با ایران است 
که به تازگی با اقدامات تحریمی از ســوی 

آمریکا مواجه شده اند.
گفته شده میزبانی از این کانال مالی گامی 
مهم در راستای حفظ توافق برجام خواهد 
بود که آمریکا در بهار امسال به صورت یک 
طرفه خروج خود را بــا وجود مخالفت های 
جهانی گســترده از آن اعالم کرد.جزئیات 
بیشــتری از ایجاد این کانال مالی از سوی 
آلمان و فرانسه اعالم نشده؛ اما دیپلمات های 
ارشد اروپایی به وال استریت ژورنال گفته  اند 
که امید بسیاری برای تداوم تعامالت تجاری 
با ایران در صورت نهایی شــدن این کانال 

مالی خواهند داشت.

رییس ائتالف الوطنیه عراق: 
»بغداد« میان تهران و 

واشنگتن میانجی گری کند
رییــس ائتــالف الوطنیه عــراق از دولت 
کشورش خواســت تا میان ایران و آمریکا 
میانجی گری کنــد و در مقابل عدم دخالت 
ایران در عراق تحریم های آمریکا علیه این 

کشور برداشته شود.
وی افزود: تحریم های آمریــکا علیه ایران 
می توانــد باعث میانجی گــری عراق میان 
این دو کشور شود که این میانجی گری باید 
براساس عدم دخالت ایران در امور داخلی 
عراق در مقابل رفع تحریم های آمریکا علیه 

ایران باشد.
اولین نخســت وزیر عراق پس از ســقوط 
نظام صدام در ادامه مدعی شــد که آن چه 
تــداوم دخالت های ایــران در امور داخلی 
دیگر کشورها می خواند باعث می شود که 
دولت عراق نتواند نقش میانجی گر با آمریکا 

ایفا کند.
ایاد عالوی ، رییس ائتــالف الوطنیه عراق 
پیش از ایــن نیز اعالم کرد کــه نامه ای به 
دبیرکل ســازمان ملل ارســال کرده و از او 
خواسته اســت که خاص بودن روابط ایران 
و عراق در رابطه با تحریم های آمریکا علیه 

ایران درنظر گرفته شود.

تالش ایران برای افتتاح 
گذرگاه جدید با سلیمانیه

سرکنســول جمهوری اســالمی ایران در 
ســلیمانیه عراق از تالش مســئوالن برای 
ایجاد گذرگاه جدید با این منطقه و احتمال 

ایجاد منطقه آزاد تجاری خبر داد.
سعدا...مسعودیان افزود: تالش شهروندان 
ایران و اقلیم کردستان برای ایجاد گذرگاه 
جدید نشان دهنده میل و رغبت آنها در این 
امر است و آنها افتتاح گذرگاه جدید را امری 

ضروری می دانند.
سرکنســول جمهوری اســالمی ایران در 
ســلیمانیه عراق در پایان گفت: انتظار می 
رود که منطقه مرزی میــان بانه و مریوان 
در گذرگاه باشــماق به منطقه آزاد تجاری 
تبدیل شود.براســاس این گزارش، هشت 
گذرگاه مرزی میان ایران و اقلیم کردستان 
 عراق وجود دارد که گذرگاه های باشــماق 
 و پرویزخــان در اســتان ســلیمانیه قرار

 دارند .

 امیری 
معاون پارلمانی رییس جمهور:

در جریان بررســی تقاضای عــده ای از نمایندگان 
در مورد رســیدگی به طرح جامع مدیریت شهری، 
محمدمهدی مفتح »نماینده مردم تویسرکان« در 
تذکر ماده ۷۵ آیین نامه داخلی، گفت: نسبت های 
نامناسبی به مجلس داده شــده و نسبت به کلیت 

مجلس اظهاراتی بیان شد که درست نبود.
وی ادامه داد: یکی از همکاران گفت »مجلس در سال 
پایانی حضور قلب ندارد«، این در حالی است که در 
سنوات قبل هم نمایندگان در سال پایانی مجلس به 
خوبی وظایف خود را انجام مــی دادند. مفتح  ادامه 
داد: یکی از نمایندگان، مخالفت مجلس با بررســی 
الیحه ارزش افزوده طبق اصل ۸۵ قانون اساســی را 
»تصمیم خبط« خواند این اظهارات درست نیست. 
در ادامه مسعود پزشکیان، نایب رییس مجلس که 
ریاســت مجلس را بر عهده داشــت، اظهار داشت: 
تضعیف مجلس از سوی نمایندگان به هر شکل کار 

درستی نیست.

تضعیف مجلس از سوی 
نمایندگان کار درستی نیست

نایب رییس مجلس:

کافه سیاست

عکس  روز 

تجمع مردم تونس در اعتراض 
به سفر »بن  سلمان«

جدال لفظی نمایندگان یزد و اصفهان بر سر آب

پیشنهاد سردبیر:

معاون پارلمانی رییس جمهور گفت: ســوال و 
استیضاح حق قانونی نمایندگان مجلس است؛ 
اما با این حال تا این لحظه استیضاحی در مجلس 
مطرح نیست. امیری درباره احتمال استیضاح 
برخی وزرا در مجلس و نظر دولت در این خصوص 
گفت: به هرحال یکی از وظایف مجلس وظیفه 
نظارتی است. حق ســوال، تحقیق و تفحص و 
اســتیضاح را دارد.وی افزود:  موضوع ســوال از 
وظایف ذاتی مجلس است ، وزرای محترم یا در 
کمیسیون های مجلس یا در جلسه علنی سوال ها 
را پاســخ می دهند و معموال هم این سوال ها و 
مسائل حل و فصل می شود.امیری  تصریح کرد:  
نماینــدگان مجلس از وزرا ســواالتی دارند که 
تعدادی سوال ها در کمیسیون ها مطرح است و 
وزرا هم بر اساس اعالم مجلس در کمیسیو ن ها 
حضور پیدا می کنند. ممکن اســت در این بین 
برخی نمایندگان از پاسخ ها قانع نشوند و سوال ها 

به صحن علنی مجلس ارجاع داده شود.

فعال استیضاحی در مجلس 
مطرح نیست

 آیت ا... سیدهاشم بطحایی 
عضو مجلس خبرگان رهبری: 

یک نماینده اصولگرای مجلس گفت: مسائل اصلی 
مردم باید رسیدگی شــود. ورود زنان به وزرشگاه 
جزو مسائل اصلی نیست امروز مسئله اصلی شغل و 
معیشت است. حال اگر ده بار هم بانوان به ورزشگاه 
تشریف بردند؛ درنهایت باید برای معیشت فکر کرد.
علیرضا ســلیمی گفت: مســئوالن باید ســطح 
زندگی خــود را هم تراز مردم کننــد، زمان جنگ 
 اینگونه بود یعنی بین مســئوالن و مــردم  تفاوت 

نبود. 
برخی از مسئوالن کجا زندگی می کنند؟ کدام یک 
از وزرا جنوب شهر هســتند؟ از این گذشته سطح 
زیربنای ساختمان و خانه هایشان چندمتری است؟ 
ایام جنگ و اوایل انقالب اینطور نبود. این نماینده 
اصولگرا تاکید کرد: ما برای چهل سالگی انقالب باید 
به آرمان ها و شعارهای اول انقالب رجعت کنیم. باید 
کار و تالش کنیم و قطعا جشن چهل سالگی انقالب 

را خواهیم گرفت.

 کدام یک از وزرا
 جنوب شهر زندگی می کنند؟

نماینده مجلس: 

عضو مجلس خبرگان رهبری، ضمن رد برخی 
اظهارنظرها درباره سیستم نظارتی این نهاد، 
گفت: مجلــس خبرگان رهبــری این مطالبه 
را می تواند از کل نهادها حتــی از قوه قضائیه، 
دولت و قوه مقننه داشته باشد و به همین جهت 
کسانی که انتخاب می شوند باید واجد جامعیت 
شرایط باشــد. بنابراین وظیفه خبرگان فقط 
نظارت بر رهبری و غیره نیست بلکه می تواند 
بر کل مسئوالن ممکلت در راستای مصلحت 
انقالب، مملکت و مردم نظارت کند. حتی قوای 
سه گانه نیز اگر مرتکب اشتباهی شده باید در 
مقابل مجلس خبرگان رهبری پاسخگو باشند.

آیت ا... بطحایی افزود: اگــر۸۰ میلیون ملت 
ایران تاکید داشته باشــند که ما با نان خالی 
می ســازیم و به آمریکا و اروپــا باج نمی دهیم 
حرف دیگری اســت چرا که اقتصاد مقاومتی 
نیز به همین معناســت. یعنی با تولید داخلی 

نیازمندی های خود را تامین کنیم.

 مجلس خبرگان می تواند 
بر کل مسئوالن نظارت کند

پیشخوان

بین الملل

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس گفت: 
مسئوالن وزارت اطالعات حدود یک ســال پیش در کمیسیون 
امنیت ملی مجلس حاضر شده و گزارش دادند هاتگرام و تلگرام 

طالیی مجاز هستند.
»عالءالدین بروجــردی« در ارزیابی از فعالیت پیام  رســان های 
داخلی و فیلتر تلگرام گفت: فیلتر تلگــرام در چارچوب تصمیم 

جمهوری اسالمی اتخاذ شــد و تاکنون تغییری در این تصمیم 
ایجاد نشده  ولی با توجه به تعدد شــبکه  های اجتماعی داخلی، 

صحنه رقابت در کشور ایجاد شده است.
وی که معتقد است فراگیر شــدن یک  پیام رسان  داخلی و ملی 
زمان بَر است، افزود: تا زمانی که یک ســامانه ملی بخواهد جای 
خود را باز کند، هم به زمان زیادی نیاز دارد و هم باید توانمندی 

بیشتری داشته باشــند؛ وزارت ارتباطات می تواند در این زمینه 
نقش مهمی ایفا کند.عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس شورای اسالمی درباره ابراز نگرانی برخی درباره 
نقش دولت در خصوص اوج گیری فعالیت هاتگرام و تلگرام طالیی، 
گفت: شورای عالی فضای مجازی فراتر از دولت است و تصمیمات 

در آنجا اتخاذ می شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی:
مسئوالن وزارت اطالعات گزارش دادند که هاتگرام و تلگرام طالیی مجاز هستند

  ادامه نشست های برجامی با دستاوردهای تقریبا هیچ ؛

جدال لفظی نمایندگان یزد و اصفهان بر سر آب
 محمد رضــا صباغیان، نماینــده یزد در اخطاری با اشــاره به اصــول 4۵ و 4۸ قانون اساســی، گفت : 
امروز در اســتان یزد با خشکســالی مواجه هســتیم که این باعث قطعی آب در این استان شده است. 
آن هم در شرایطی که به دلیل اســتخراج سنگ در این اســتان گودال های چند صد متری ایجاد شده 
است.وی افزود: اگر یک صدم از سنگ اســتخراج شده از استان را به آب آشــامیدنی اختصاص دهند، 
مشکالت برطرف می شــود.ناصر موســوی الرگانی، رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان هم گفت : 
عده ای حقابه دار مشــکالتی برای مردم ایجاد کرده انــد که تصرف در آب حرام اســت. ما هم با قطعی 
آب موافق نیســتیم ولی این گونه تصرف در آب حرام اســت. قرار بود بعد از جاری شــدن آب در تونل 
ســوم این میزان آب برای آشامیدن به اســتان همجوار و نه کشــاورزی و صنعت داده شود. کشاورزان 
 ما چند ســالی اســت که نتوانســته اند به کار خود ادامه دهند و این باعث نابودی کشــاورزی شــده

 است.

صدور حکم »حناچی« تکذیب شد
رییس شورای شهر تهران خبر صدور حکم شهردار شدن حناچی را تکذیب کرد. محسن هاشمی گفت: هنوز 
از وزارت کشور برای شهردار شدن آقای حناچی حکمی صادر نشده است. وی ادامه داد: برخی از سایت ها خبر 
شهردارشدن آقای حناچی را انتشــار دادند که من این خبر را تکذیب می کنم.در همین زمینه حسن خلیل 
آبادی، عضو دیگر شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه نامه وزارت اطالعات به وزارت کشور 
چند پهلو است و کفایت نمی کند، گفت: هیئت رییسه شورا قرار است هرچه سریع تر وضعیت حکم شهردار 
منتخب را تعیین تکلیف کنند.خلیل آبادی ادامه داد: در صورتی که حکم حناچی صادر نشود و شورای شهر بر 
انتخاب خود اصرار داشته باشند موضوع به هیئت حل اختالف می رود.عضو شورای شهر تهران در ادامه گفت: 
شاید بتوان البی هایی با وزارت اطالعات، وزارت کشور و سایر مراجع انجام داد. وزارت کشور اخیرا به شورای 
شهر این جواب را داده که به دلیل عدم کفایت نامه وزارت اطالعات نمی تواند حکم حناچی را به عنوان شهردار 

تهران صادر کند. نامه وزارت اطالعات قطعیتی ندارد که وزارت کشور بتواند حکم را صادر کند.

چهره ها

مهلت تمام شد، حکم نیامد

درمان اورژانسی تورم

   CFT جلوگیری از تصویب
به بهانه استیضاح ظریف

همبســتگی ملی ضمانت  
دیپلماسی علیرضا کریمیان
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اصفهان در جایگاه دوم صدور پروانه های صنفی
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

اصناف

رییس هیئت مدیره بلور و شیشه 
اصفهان:

ممنوعیت واردات شیشه و 
بلور باعث افزایش خرید 

محصوالت داخلی شده است

رییس هیئت مدیره بلور و شیشه اصفهان گفت: 
با اعالم ممنوعیت واردات شیشه و بلور ، خرید از 
محصوالت داخلی بیشتر شده و رقابت سالمی را 

میان تولیدکنندگان ایجاد کرده است.
» اکبــر صدوقی پــور« اضافه کرد:  بــا توجه به  
نوسانات اخیر بازار، ۳۰ درصد قیمت محصوالت 
افزایش پیدا کرده است.وی ادامه داد: ۵۰ درصد 
از تولیدات شیشه وبلور به کشورهای دیگر صادر 
می شود که ۳۷ درصد از آن را خریداران کشورهای 
همجوار تشکیل می دهند. رییس هیئت مدیره 
بلور و شیشه اصفهان گفت: از یک طرف ارز آوری 
بخش خصوصی مورد تاکید مسئوالن است؛ اما از 
طرف دیگر صادرات محصوالت شیشــه و بلور با 
مشکالت متعددی روبه روست و این دو موضوع 
در تضاد با یکدیگر است که تبعاتش گریبان گیر 
تولیدکنندگان داخلی می شود.صدوقی پور اظهار 
کرد: تخصیص نیافتن اعتبارات و مشکالت بر سر 
راه نقل و انتقال پول در سطح بین المللی می تواند 
به تعطیلی کارخانه های تولید شیشــه و بلور در 
کشور منجر شــود. مالیات بر ارزش افزوده نیز از 
دیگر مشکالتی است که کمر تولیدکننده داخلی را 
خم کرده و هنوز در مجلس در خصوص این قانون 
 و کمک به تولیدکننده اقدام موثری انجام نگرفته

 است.

بازار

صندلی غذاخوری کودک

پروازهای قطر به اصفهان رسید
شــرکت خطوط هواپیمایی قطر اعالم کرد: این 
شرکت قصد دارد فعالیت های خود در ایران را با 
معرفی یک پرواز مستقیم به فرودگاه بین الملل 
اصفهان از ماه فوریه سال 2۰19 گسترش دهد.

با راه اندازی خط پروازی مستقیم به اصفهان این 
شهر پس از تهران، شیراز و مشهد چهارمین شهر 
ایران خواهد بود که قطر ایرویــز از دوحه به آن 

پرواز مستقیم ایجاد خواهد کرد.
این پروازها با هواپیمای ایرباس ۳2۰ انجام خواهد 
شد و هر دوشنبه و جمعه به اصفهان حرکت می 
کنند. قرار است ســه پرواز هفتگی جدید نیز به 
فرودگاه شیراز ایجاد شود.شــرکت هواپیمایی 
قطر همچنین قصد دارد تعداد پروازهای هفتگی 
به تهران را به دو پــرواز افزایش دهد.مدیرعامل 
»قطر ایرویز« گفت: بــا توجه به فوق العاده بودن 
اصفهان از نظر قدمت و داشــتن بازارهای سنتی 
ما خوشحال هستیم که این شــهر را چهارمین 
دروازه ورود به ایران از طریــق هواپیمایی قطر 

معرفی کنیم.

عضو اتحادیه خواربار و آجیل فروش 
اصفهان خبر داد:

برنج هم گران شد و هم کمیاب 
عضــو اتحادیه خواربار و آجیــل فروش اصفهان 
گفت: هم اکنون برنج خارجــی در بازار اصفهان 
نایاب شده و برنج ایرانی هم با افزایش ۴ برابری 
قیمت نســبت به ماه هــای گذشــته فروخته 
می شود.»حمیدرضا باقری« با بیان اینکه به رغم 
بخشنامه دولت مبنی بر آزاد شدن واردات برنج از 
اول آذرماه هنوز سایت ثبت سفارش واردات برنج 
باز نشده است، اظهار داشــت: با افزایش قیمت 
دالر، تاجرهای برنج دیگر رغبت به واردات برنج 

خارجی ندارند.
وی پیرامون اینکه قبل از گرانی نرخ ارز واردات 
برنج خارجی با ارز مبادالتی ۴ هزار و 2۰۰ تومان 
انجام می شد، افزود: اکنون مسئوالن می گویند 
برای واردات برنج دیگر ارز مبادالتی به آن تعلق 
نمی گیرد و باید با ارز 1۴ هزار و 8۰۰ تومان برنج 
خارجی وارد شود و تاجران هم تمایل به واردات 
ندارند.بــازرس اصلی اتحادیــه خواربار و آجیل 
فروش اصفهان یکی از دالیــل گرانی و کمیابی 
برنج خارجی را در بازار عدم بازگشــایی سایت 
ثبت سفارش واردات برنج به رغم بخشنامه دولت 
مبنی بر آزاد شدن واردات برنج از اول آذرماه اعالم 
کرد و گفت: با افزایش نرخ ارز فروشنده های برنج 
خارجی هیچ گونه تمایلی بــه فروش و ترخیص 
برنج هــای وارداتی ندارند و ایــن کاال در انبارها 

انباشته و خوابیده است.
باقری در خصوص اینکه با کشیدن ترمز واردات 
برنج خارجی فروش آن کاهش می یابد و متقابال 
برنج ایرانی بــا افزایش قیمت مواجه می شــود، 
اظهار داشــت: با وجود برداشت های خوب برنج 
در مناطق شــمالی کشــور در حال حاضر نرخ 
برنج ایرانی نســبت به ماه های گذشته با افزایش 
۴ برابری روبه رو بوده است.وی افزود: برای نمونه 
برنج ایرانی هاشــمی درجه یک کشت دوم آن از 
1۴ هزار تومان به 19 هــزار تومان و حتی خرده 
برنج از ۴ به 8 تا 9 هزار تومان افزایش نرخ داشته 

است.

برپایی نمایشگاه فرش ماشینی و 
لوستر و تزئینات منزل در اصفهان

نهمین نمایشــگاه تخصصی فرش ماشــینی و 
دهمین نمایشگاه لوستر و تزئینات منزل از روز 
گذشته در اصفهان برپا شد.بنابر اعالم اداره رسانه 
شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان ، 
این دو نمایشگاه که به صورت همزمان و طی چهار 
روز در محل برپایی نمایشــگاه های بین المللی 
استان، واقع در پل شهرســتان برگزار می شود، 
محلی برای بازدید عمومــی از آخرین طرح ها و 
محصوالت مرتبط با فرش ماشــینی و همچنین 
لوســتر، چراغ های زینتی و تزئینات و چیدمان 

منزل خواهد بود.
از جمله ویژگی های دهمین نمایشــگاه لوستر 
و تزئینات منزل نســبت به دوره قبل از آن می 
توان به برگزاری نمایشــگاه در دو سالن و فضای 
بیشــتر و همچنین حضور پیشکســوتان فعال 
در صنعت لوســتر اشــاره کرد.این دو نمایشگاه 
که از پرمخاطب ترین نمایشــگاه های اصفهان 
به شــمار می روند طی روزهای ششــم تا نهم 
 آذرمــاه در محــل برگــزاری نمایشــگاه های 
بین المللی اســتان، واقع در پل شهرستان برپا 
خواهند بود و عالقه مندان می توانند از ساعت 1۵ 

تا 22 از آن بازدید کنند.

صندلی غذاخوری 
Stripe دلیجان مدل

 230,000
تومان

صندلی غذاخوری 
سامر مدل 130

 572,000
تومان

صندلی غذاخوری مک بیبی

 970,000
تومان

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان از توافق 2۰ درصدی شرکت ذوب آهن 
برای افزایش قیمت زغال سنگ خبر داد. یزدی زاده تصریح کرد: ذوب 
آهن و شرکت زغال سنگ به یک زبان مشــترک در قیمت گذاری 
رسیده اند که درباره بحث افزایش قیمت زغال سنگ به عدد 2۰ درصد 
توافق کردیم. وی ادامه داد: 1۷ هزار نفر در معادن زغال سنگ کشور 
فعالیت می کنند و با توجه به مســئولیت اجتماعی که شرکت ذوب 

آهن به افراد خود دارد نمی تواند نسبت به این 1۷ هزار نفر بی تفاوت و 
بی توجه باشد.  مدیرعامل ذوب آهن اصفهان خاطرنشان کرد: کمک 
ذوب آهن به زغال سنگ باید به گونه ای باشد که زغال سنگ از نظر 
کمی و کیفی توســعه پیدا کند. وی افزود: نگاه شــرکت ذوب آهن 
اصفهان به زغال سنگ کشور یک نگاه ملی و بلند مدت است که در 
کنار مسائل اقتصادی باید به توسعه و تولید بیشتر آن هم توجه کنیم.

در این رابطه دو موضوع را باید پیگیری می کردیم که در درجه نخست 
بحث پارامترهای کیفی بود که مثال اسم زغال سنگ چه باشد. ایرانی یا 
خارجی ؟ معادن زغال سنگ با تمام پارامترهای الزم باید نام مشخصی 
داشته باشد.بحث دوم این که قیمت گذاری را به صورت فصلی و ساالنه 
یا پارامتری اعالم کنیم و یا قیمت آن را تابعی از نوســانات بازار مثال 

نوسانات شمش در نظر بگیریم.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان خبر داد:
افزایش ۲۰ درصدی قیمت زغال سنگ

بر اســاس آماری که از ســوی بانک مرکزی اعالم 
شده است برای دومین ماه متوالی نرخ تورم ماهانه 
روند نزولی را در پیش گرفته اســت.به این ترتیب 
نرخ تورم ماهانه در آبان ماه سال جاری ۳/۵درصد 
بوده که نســبت به ۴/۳ درصد مهر ماه، شاهد روند 
نزولی بوده است. همچنین در مهر ماه نیز این روند 
دیده شد و نسبت تورم ماهانه ماه مذکور نسبت به 
شهریور ماه )6/1( یک روند کاهش را تجربه کرد. 
گفتنی است که از ابتدای سال جاری تا شهریور ماه 
 تورم ماهانه یک روند صعــودی را در پیش گرفته

 بود. 
ســوالی که در اینجا  مطرح می شود اینکه به رغم 
کاهشــی بودن نرخ تورم، چرا این روند نزولی در 
سفره های مردم و سطح جامعه محسوس نیست. 
این مســئله در حالی اســت که مطابق داده های 
بانک مرکزی، سرعت رشــد تورم نقطه به نقطه نیز 
کند شده است؛ درحالی که در شــهریورماه تورم 
نقطه به نقطه رشــد 2/ ۷ درصدی نســبت به ماه 
قبلش داشت و در اولین ماه پاییز این عدد به ۵/ ۵ 
درصد رسیده بود، در ماه گذشته تورم نقطه به نقطه 
۳ درصد رشد کرد. شاید یکی از اصلی ترین دالیل 
عدم مشهود بودن سقوط تورم به دلیل مهار نشدن 
نقدینگی در دست مردم باشــد. یکی از مهم ترین 
عواملی که در ایجاد تورم نقش دارد، رشد نقدینگی 
است که از سال های گذشته تاکنون در ایجاد این 

مشکل موثر بوده است. بر اســاس گزارش ها، طی 
۴۰ سال گذشــته تاکنون نقدینگی رشدی ۳۵۰۰ 
برابری را تجربه کرده و به هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد 
تومان افزایش یافته اســت. آنطور که تحلیلگران 
اقتصادی بر آن تاکید می کنند، طی سال های اخیر، 
حجم نقدینگی به یکباره ۳ برابر شد که اگر مطابق 
با افزایش نقدینگی تولید ناخالص داخلی کشور هم 
افزایش می یافت، مشکلی ایجاد نمی شد.بسیاری 
از تحلیلگران بر این باور هستند که اکنون مشکل 

ما این اســت که نقدینگی افزایش یافته؛ اما تولید 
افزایش نیافته است و عدم افزایش تولید در شرایط 
افزایش نقدینگی به معنای افزایش تورم اســت و 
این مسئله بیشتر از هر چیز در کاالهای پر مصرف 
جامعه رخ می نماید. از سوی دیگر به نظر می رسد 
انتظارات تورمی نیز در جامعه همچنان باالست در 
صورتی که نرخ ارز مدتی است روند کاهشی داشته؛ 
اما همچنان مصرف کننــدگان به این ثبات اعتماد 
ندارند. از ســوی دیگر کمبود کاالها و تولیدات در 

داخل کشور نیز از جمله معضالتی است که همچنان 
کاهش تورم را از دید مصرف کنندگان پنهان کرده 
است. عالوه بر احتکار که این روزها بالی جان بازار 
مصرفی کشور شــده، کمبود عرضه و تولید واحد 
های تولیدی نیز بازار را با کمبود مواجه ســاخته 
و قیمت ها همچنان رو افزایش اســت، به خصوص 
در میان برخی از کاالهای لوکــس و غیر مصرفی 
این مســئله مشهودتر اســت.به رغم سرکوب نرخ 
ارز توسط دولت اما عدم خوش بینی بازار به منابع 
درآمدی دولت فشــارهای تورمی را کاهش نداده 
است. به صورت کلی  دولت برای پایین آوردن نرخ 
تورم راهی ندارد جز این که انضباط مالی و پولی را 
بپذیرد و از هر اقدامی که در جهت افزایش و تشدید 
پدیده افزایش نقدینگی است، بپرهیزد. واقعیت آن 
است که پرداخت هایی که امروز دولت در حوزه های 
مختلف انجام می دهد بــا درآمدهایش همخوانی 
ندارد درحالی که برای پرهیز از تشــدید نقدینگی 
ناچار است که عهده دار مدیریت دخل و خرج هایش 
باشد وگرنه کسری این تراز به افزایش نقدینگی و به 
تبع آن باال رفتن نرخ تورم منجر خواهد شد. از جمله 
هزینه های هنگفتی که امروز دولت متحمل می شود 
در حوزه یارانه های پرداختی به حامل های انرژی و 
مردم اســت و هیچ برنامه ای برای اصالح این رویه 
وجود ندارد. به همین دلیل اگر چه بر اســاس آمار 
دولت تورم را مهار کرده اســت؛ اما در ساختارهای 
 واقعی و روزمــره جامعه خبــری از ارزانی کاالها

نیست.

چرا کاهش تورم در زندگی روزمره محسوس نیست؟
 آمار جدید حکایت از روند کاهشی تورم در ماه های اخیر دارد؛ 

  عکس روز

 توزیع سبد کاال 
در روستاهای صعب العبور سیستان و بلوچستان

سرپرست معاونت سیاسی امنیتی اســتانداری گفت: پروژه راه آهن تهران- قم- اصفهان بیش از ۴۰۰ 
کیلومتر مسافت دارد که با راه اندازی آن با سرعت ۳۰۰ کیلومتر بر ساعت، زمان سفر بین تهران تا اصفهان 
به 2 ساعت کاهش می یابد و می تواند گردشگران داخلی و خارجی بیشتری را به اصفهان جذب کند.»حیدر 
قاسمی« در بیست و دومین اجالس مجمع منطقه ای راه آهن اظهار کرد: با کشورهای دوست و همکار 
مانند ترکیه، عراق، سوریه، افغانستان و فرانسه مراودات خوبی داریم و اخیرا نیز با منطقه نورماندی فرانسه 
تفاهم نامه دانشگاهی منعقد کردیم و امید است این همکاری ها ادامه یابد.سرپرست معاونت سیاسی و 
امنیتی استانداری اصفهان پروژه راه آهن سریع السیر تهران- قم- اصفهان را یکی از این پروژه ها دانست 
و تاکید کرد: این پروژه طول بیش از ۴۰۰ کیلومتر دارد که با راه اندازی آن با ســرعت ۳۰۰ کیلومتر بر 
ساعت، زمان سفر بین تهران تا اصفهان به 2 ساعت کاهش می یابد و می تواند گردشگران داخلی و خارجی 
بیشتری را به اصفهان جذب کند.سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری اصفهان با بیان این که 
اصفهان به داشتن معماری زیبا، پل های سرپوشیده، مسجدها و مناره های منحصربه فرد معروف است، 
تصریح کرد: صنایع بزرگی چون ذوب آهن، فوالد مبارکه، پاالیشگاه و همچنین کارخانه هایی مانند صنایع 
سرامیک سازی در اصفهان قرار دارند.وی ادامه داد: با وجود تحریم ها و فشارها همچنان با پشتکار هرچه 
بیشتر برای ساخت و پیشرفت ایران تالش می کنیم 
از همیــن رو پروژه های متعــددی برای 
 توسعه شبکه حمل ونقلی نیز در دست

 داریم.

سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری اصفهان:

 راه آهن سریع السیر تهران_اصفهان
 زمان سفر را ۲ ساعت کاهش می دهد

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان، صادرات صنایع این 
استان در سال 1۳96 را افزون بر یک میلیارد و 2۰۰ میلیون دالر اعالم 
کرد و گفت: این رقم طی هشت ماهه سال جاری نزدیک به ۳۵ درصد 
افزایش داشته است.»اسرافیل احمدیه« افزود : عمده این محصوالت 
صادراتی شــامل آهن و فوالد، مواد غذایی، ســنگ هــای تزئینی و 
محصوالت پتروشیمی بوده است.وی با اشاره به فعال بودن بیش از ۷۰ 
درصد واحدهای صنعتی این استان، اظهارداشت : 9 هزار و ۳۰۰ واحد 
صنعتی دارای پروانه بهره برداری هستند که پنج درصد آن یعنی حدود 

۴۵۰ واحد را صنایع بزرگ تشکیل می دهند. وی تاکید کرد : نوسازی و 
بازسازی واحدهای صنعتی در کشور و اصفهان با هدف افزایش ارزش 

افزوده، رشد صادرات، افزایش کمیت و کیفیت تولید ضروری است. 
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان  ادامه داد: امســال 
26 هزار میلیارد ریال تســهیالت رونق تولید با هدف اشــتغال زایی 
برای واحدهای صنعتی استان در نظر گرفته شــده است. وی یادآور 
شد:کمبود مصالح ســاختمانی حدود ۳۰ درصد از واحدهای صنعتی 
فعال در زمینه تولید آجر و ســنگ های تزئینی این اســتان را به مرز 

تعطیلی کشانده است.واحدهای تولیدی صنعتی، کشاورزی، صنایع 
تبدیلی، معادن، اصناف و خدماتی که در سال گذشته موفق به ثبت نام 
برای تسهیالت طرح رونق تولید در سامانه بهین یاب نشدند می توانند 
با مراجعه به پایگاه اینترنتی این سامانه در قسمت » فرآیند طرح رونق 
تولید 96 « ثبت نام کنند. بیش از 9۵ درصد صنایع اســتان را صنایع 
کوچک و متوسط تشکیل می دهند و در زمان حاضر بیش از پنج هزار 
و ۵۰۰ واحد صنعتی، تولیدی و خدماتی در شهرک ها و نواحی صنعتی 

استان مستقر هستند.

»IBShop « اولین مرکز سرمایه 
گذاری آنالین اســت کــه برای 
کلیه افراد راه حل های ســرمایه 
گذاری متنوعــی از طریق ایجاد 
امکان صــدور و ابطال واحدهای 
صندوق های سرمایه گذاری، خرید 
و فروش اوراق تامین مالی، خدمات 
مشاوره سرمایه گذاری؛ خدمات 
 کارگزاری و ســبدگردانی ارائه 

می کند.

مرکز سرمایه گذاری 
آنالین

شن مالی
معرفی اپلیکی

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان:
صادرات صنایع اصفهان در سال جاری 35 درصد افزایش یافت

پایش کارنامه صدور پروانه های صنفی استان های کشور در نیمه اول امسال از رشد 2/ 1 درصدی صدور جواز نسبت به 
مدت زمان مشابه سال قبل حکایت دارد.ارزیابی آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی 
از آن است که در نیم سال نخست 9۷، در مجموع 182 هزار و 1۴2 پروانه برای کسب وکارهای خرد صادر شده است 
که مطابق با داده های آماری بیشترین تمرکز صدور پروانه ها به ترتیب به سه استان »تهران«، »اصفهان« و »خراسان 
رضوی« اختصاص داشته است. آمارهای منتشر شده بیانگر آن است که در نیمه اول امسال در مجموع 182 هزار و 
1۴2 پروانه برای اصناف صادر شده؛ این در حالی است که پروانه های صادر شده برای این بخش در مدت زمان مشابه 

سال قبل برابر با 1۷9 هزار و 9۷۰ فقره بوده است.  

اصفهان در جایگاه دوم 
صدور پروانه های صنفی

آمار واحدهای صنفی 
شناسنامه دار به روز شد؛ خبر

مرضیه محب رسول
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کشف یک قسمت جدید در مغز انسان

پیشنهاد سردبیر:

مفاد آراء
9/43 شــماره صادره: 1397/04/529742-1397/8/7 آگهي ابالغ مفاد راي موضوع 
ماده 3 قانون و ماده 13 آييــن نامه قانون تعيين تکليف اراضــي وضعيت ثبتي اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
نظر به اينکه برابر راي شماره 13976030203300030 مورخ 1397/07/23 هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف اراضي تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نطنز تصرفات و مالکيت اداره اوقاف وامور خيريه 
شهرستان نطنز در ششدانگ يک قطعه زمين محصور )جاي مسجد( به مساحت 104/70 
مترمربع باقيمانده از پالک 3134 فرعي از شماره 33- اصلي واقع در شهر نطنز جزء بخش 
9 حوزه ثبتي نطنز خريداري عادي و مع الواســطه از مالکين رسمي آقاي مرتضي قائمي 
و شکراله بروجردي علوي و علي صمدي محرز گرديده است لذا در اجراي ماده 3 قانون 
مذکور در دو نوبت به فاصله  15 روز و به منظور اطالع عموم از طريق روزنامه کثيراالنتشار 
و محلي آگهي مي شود تا چنانچه شخص يا اشخاصي به راي مذکور اعتراضي داشته باشند 
از تاريخ انتشار آگهي ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسليم و رسيد 
اخذ نمايد و معترض بايستي ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت محل 
مبادرت به تقديم دادخواست در مراجع ذيصالح قضايي نموده و گواهي تقديم دادخواست 
را به اين اداره تسليم نمايد بديهي اســت در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل 
نشد يا معترض گواهي تقديم دادخواست به دادگاه محل را ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت 
 به صدور سند مالکيت خواهد نمود صدور ســند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه

 نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/08/21 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/09/07 

م الف: 282847 عباسعلي عمراني رئيس ثبت اسناد و امالک نطنز
ابالغ وقت رسيدگي

9/32 شماره ابالغنامه: 9710100351108392 شماره پرونده: 9509980351100456 
شماره بايگاني شــعبه: 950493  آگهي ابالغ وقت رســيدگي و دادخواست و ضمائم به  
آقاي حســن يوســفي فرزند محمد،  خواهان  آقاي باقر رجبي فرزند تقي دادخواستي به 
طرفيت  خوانده آقاي حسن يوسفي فرزند محمد به خواســته الزام به تنظيم سند رسمي 
 ملک مطرح که به اين شــعبه )اصفهان خيابان جي چهار راه مســجد علي خ شــهداي 
ســتار مجتمع قضائي شــهيد بهشــتي واحد 22(  ارجاع و به شــماره پرونده کالســه 
9509980351100456 شــعبه 11 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اصفهان)مجتمع 
شهيد بهشتي(  ثبت و  وقت رســيدگي  مورخ  1397/11/02 ساعت 10 تعيين که حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسي مدني به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يــک نوبت در يکي ازجرايد کثيراالنتشــار 
آگهي مي گــردد تا خوانده ظرف يــک ماه پس از تاريخ انتشــار آگهي بــه دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشــاني کامل خود، نسخه ثاني دادخواســت و ضمائم را دريافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگي در دادگاه حاضر گردد. م الف:271419 شعبه 
 11 دادگاه عمومي حقوقي شهرســتان اصفهان) مجتمع شــهيد بهشــتي( )174 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

9/35  آقای عباســعلی مه آبادی دارای شناســنامه شماره 258 به شــرح دادخواست به 
کالسه  456/97 ش 1 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده که شادروان علی مع بادی به شناسنامه 301 در تاريخ 97/6/17 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به پنج دختر و دو پسر و يک 
همسر دائمی که عبارتند از: 1- خديجه مهابادی محمدآبادی به شماره شناسنامه 7 متولد 
28/2/17 فرزند متوفی 2- مرضيه مه آبادی محمدآبادی به شــماره شناسنامه 24 متولد 

35/3/10 فرزند متوفی 3- رضوان مهابادی به شــماره شناسنامه 7 متولد 37/4/1 فرزند 
متوفی 4- اعظم مه آبادی به شماره شناســنامه 5 متولد 46/1/9 فرزند متوفی 5- زهرا 
مه آبادی به شماره شناسنامه 78 متولد 55/6/30 فرزند متوفی 6- عباسعلی مه آبادی به 
شماره شناسنامه 258 متولد 47/6/1 فرزند متوفی 7- محمد مه بادی به شماره شناسنامه 
2 متولد 41/11/8 فرزند متوفی 8- خيرالنساء رنجبر حيدرآبادی به شماره شناسنامه 189 
متولد 10/7/1 همسر متوفی. اينک با انجام تشــريفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 299734 شعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اردستان )216 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

9/36  آقای مختار آقاشاهی اردستانی دارای شناسنامه شماره 60 به شرح دادخواست به 
کالسه  470/97 ش 1 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده که شادروان منور رحيمی به شناسنامه 5365 در تاريخ 96/9/13 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر و سه دختر که 
عبارتند از: 1- بتول آقاشاهی اردستانی به شماره شناسنامه 6848 متولد 36/4/5 صادره 
از اردستان فرزند متوفی 2- بهجت آقاشاهی اردســتانی به شماره شناسنامه 171 متولد 
37/11/10 صادره از اردســتان فرزند متوفی 3- ماه بانو آقاشــاهی اردستانی به شماره 
شناســنامه 149 متولد 42/6/1 صادره از اردســتان فرزند متوفی 4- مختار آقاشــاهی 
اردستانی به شماره شناسنامه 60 متولد 43/4/1 صادره از اردستان فرزند متوفی 5- احمد 
آقاشاهی اردستانی به شماره شناســنامه 6579 متولد 32/2/15 صادره از اردستان فرزند 
متوفی 6- مجيد آقا شــاهی اردستانی به شماره شناســنامه 66 متولد 57/1/1 صادره از 
اردستان فرزند متوفی7- عليرضا آقاشاهی اردستانی به شماره شناسنامه 86 متولد 52/6/2  
صادره از اردستان فرزند متوفی. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 299745 شعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اردستان )222 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

9/37  خانم فاطمه يوسفی باصيری دارای شناسنامه شــماره 12 به شرح دادخواست به 
کالسه  662/97  از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان سلطانعلی يوسفی باصيری به شناســنامه 798 در تاريخ 95/8/12 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- علی اصغر 
يوسفی باصيری فرزند سلطانعلی، ش.ش 37 متولد 1347 صادره از دهاقان )پسر متوفی( 
2- قربانعلی يوسفی باصيری فرزند سلطانعلی، ش.ش 22 متولد 1344 صادره از دهاقان 
)پســر متوفی( 3- ام البنين يوسفی باصيری فرزند ســلطانعلی، ش.ش 41 متولد 1343 
صادره از دهاقان )دختر متوفی( 4- مريم يوســفی باصری فرزند سلطانعلی، ش.ش 47 
 متولد 1348 صادره از دهاقان )دختر متوفی( 5- رضوان يوسفی باصيری فرزند سلطانعلی، 
ش.ش 23 متولد 1356 صادره از شــهرضا )دختر متوفی( 6- فاطمه يوســفی باصيری 
فرزند سلطانعلی، ش.ش 12 متولد 1351 صادره از دهاقان )دختر متوفی( 7- جهانسلطان 
يوســفی باصيری فرزند ســلطانعلی، ش.ش 2 متولد 1338 صــادره از دهاقان )دختر 
متوفی(. اينک با انجام تشــريفات مقدماتی درخواســت مزبور را در يــک مرتبه آگهی 
می نمايد تا هر کســی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاريخ نشــر 
 نخســتين آگهی ظرف يک ماه به شــورا تقديــم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. 
م الف: 299767 شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان دهاقان )214 

کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
9/38  آقای عليرضا ابوفاضلی دارای شناسنامه شماره 6073 به شرح دادخواست به کالسه  
273/97 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان 
اصغر ابوفاضلی به شناسنامه 110 در تاريخ 1390/5/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- عليرضا ابوفاضلی فرزند اصغر به 
شماره شناسنامه 6073 پسر متوفی 2- حميدرضا ابوفاضلی فرزند اصغر به شماره شناسنامه 
15643 پسر متوفی 3- اســماعيل ابوفاضلی فرزند اصغر به شماره شناسنامه 3382 پسر 
متوفی 4- اشرف ابوفاضلی فرزند اصغر به شماره شناسنامه 307 دختر متوفی 5- محبوبه 
ابوفاضلی  فرزند اصغر به شماره شناسنامه 5466 )دختر متوفی( 6- الهام ابوفاضلی فرزند 
اصغر به شــماره شناســنامه 33890 دختر متوفی 7- منصوره ابوفاضلی فرزند اصغر به 
شماره شناسنامه 3049 دختر متوفی 8- سميرا ابوفاضلی فرزند اصغر به شماره شناسنامه 
1454 دختر متوفی 9- شوکت ابوالحسنی طرقی فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 129 
همسر متوفی و به جز نامبردگان فوق ورثه ديگری ندارد. اينک با انجام تشريفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخســتين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 299773 شــعبه اول حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان نطنز )مجتمع شماره يک( )216 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکيت

9/39 شــماره صادره: 1397/03/533823-1397/8/28 آقای عباس شــادمهر فرزند 
محمد به موجب وکالتنامه شماره 99862 مورخ 1397/5/25 دفترخانه 51 اردستان با ارائه 
درخواست کتبی به شــماره وارده 950303391012904-95/5/28 به انضمام دو برگ 
استشهاديه محلی که امضاء شهود آن ذيل شماره: 36356-95/5/27 به گواهی دفتر خانه 
50 اردستان رسيده است مدعی است که سند مالکيت نه حبه و سه پنجم حبه مشاع از 72 
حبه ششدانگ پالک ثبتی شماره 7035 فرعی واقع در اردستان 1 اصلی دهستان گرمسير 
بخش 17 اصفهان ذيل ثبت 7638 در صفحه 422 دفتر 174 امالک به نام محمود رافضی 
صادر و تسليم گرديده اســت، به علت جابه جايی مفقود گرديده است و درخواست صدور 
المثنی سند مالکيت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره يک اصالحی ذيل 
ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود ســند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله 
به اين اداره تسليم و رســيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بديهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکيت يا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی 
طبق مقررات خواهد شــد. م الف:299730 عصاری رئيس اداره ثبت اسناد و امالک 

اردستان )233 کلمه، 2 کادر(
مزایده

9/40 شماره نامه: 1397009001242487 شــماره پرونده: 9709983737100298 
شــماره بايگانی شــعبه: 970184 اجرای احکام مدنی دادگســتری شهرستان چادگان 
در نظر دارد در جهت اجرای مقــررات قانون اجرای احکام مدنی و اســتيفاء محکوم به 
موضوع محکوميت آقای اکبر معينی فر و خانم ها اقدس و زهرا و همدم چوپانی فرزندان 
 مرحوم بهرامعلی چوپانی به تقســيم ماترک مرحوم بهرامعلی چوپانی تمامت ششدانگ
 يک باب منزل مســکونی تحت پالک ثبتی 760/64 واقــع در بخش 13 ثبتی اصفهان 
به مســاحت 210/47 متر مربع واقع در چادگان خ شــهيد نوراله عباســی می باشد را از 
طريق مزايده به فروش رســاند لذا از کليه کسانی که مايل به شــرکت در مزايده هستند 
دعوت می شــود در تاريخ 1397/09/10 لغايت 1397/09/27 با همکاری کالنتری 11 
 چادگان و محکوم له آقای عليرضــا معينی فر از ملک مذکور بازديد و در جلســه مزايده 

حضوری کــه در تاريخ 1397/09/28 ســاعت 10 صبح در محل اجــرای احکام مدنی 
دادگستری تشــکيل می شــود حاضر شــوند هر کس باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد 
برنده مزايده خواهد بود و موظف اســت ده درصد قيمت پيشــنهادی را در همان تاريخ 
به حساب ســپرده دادگســتری واريز و مابقی را حداکثر ظرف ده روز به حساب مربوطه 
 پرداخت نمايد مجمــوع ارزش پايه ماترک مــورث طرفيــن 1/443/800/000 ريال 
می باشد. م الف:299530 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان چادگان )208 

کلمه، 2 کادر(
مزایده اموال منقول

9/41 اجرای احکام حقوقی شعبه دوازده اصفهان در نظر دارد جلسه مزايده ای در خصوص 
پرونده اجرايی کالسه 961525 ج/12 له خانم فروغ نجارنژاد عليه آقای رضاقلی چلواری 
مبنی بر مطالبه مبلغ 250 عدد ســکه بهار آزادی که در روز مزايــده ارزيابی می گردد و 
مبلغ 141/000/000 ريال بابت حق االجرای دولتی بابت محکوم به در تاريخ 97/10/5 
ساعت 9/30 صبح در محل اجرای احکام دادگســتری اصفهان طبقه زيرزمين اتاق 18 
جهت فروش رانا سواری به شماره انتظامی 468 ق 97 ايران – 13 که توسط کارشناس 
رسمی دادگســتری به شــرح ذيل ارزيابی شــده و نظريه وی مصون از تعرض طرفين 
 واقع گرديده برگــزار نمايد. طالبين خريد می توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزايده به 
نشانی اصفهان پارکينگ صداقت اصفهان نزد حافظ اموال مراجعه و از اموال بازديد و در 
روز مزايده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد يا چک تضمين شده بانک ملی در 
وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزايده شرکت نمايند. پيشنهاد دهنده باالترين قيمت 
برنده مزايده خواهد شد. هزينه های اجرايی برعهده محکوم عليه می باشد  و مابقی ثمن 
حداکثر ظرف يکماه پرداخت واال ده درصد واريزی به نفع دولت ضبط خواهد شد. ليست 
اموال مورد مزايده: ســواری رانا به شــماره 468 ق 97 ايران 13- مدل 1393- برنگ 
سفيد- شماره شاسی 060690- شــماره موتور 0101351، نظريه کارشناسی: از وسيله 
فوق در پارکينگ صداقت اصفهان بازديد گرديد برابر اعالم خواهان، وســيله حدوداً يک 
هفته پيش توقيف شده- اسناد و مدارک رويت نگرديد- موتور و گيربکس خاموش بود- 
 الستيکها 30 درصد سالم- سپر عقب شکسته- گلگير جلو سمت راست خوردگی دارد- 
جلو پنجره شکسته- خطر  عقب سمت چپ شکسته- دربها وسيله بسته بود شماره موتور 
و شاسی رويت نگرديد. قيمت پايه کارشناسی خودرو با توجه به مدل و وضعيت ظاهری 
آن در بازار روز امروز جهت فروش به صورت مزايده حــدودا مبلغ 270/000/000 ريال 
 ارزيابی می گردد. ضمنا بــا توجه به اينکه اتومبيل مذکور در رهن شــرکت ايران خودرو 
 می باشد و آن شرکت اعالم نموده جمع به بدهيهای اتومبيل مذکور 60/480/000 ريال 
 مــی باشــد کــه بايــد پــس از فــروش بــه آن شــرکت پرداخــت شــود. 
 م الــف:278713 اجرای احــکام حقوقــی شــعبه دوازده اصفهــان )349 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ وقت رسيدگي

9/42 شماره ابالغنامه: 9710103624001780 شماره پرونده: 9709983624000142 
 شــماره بايگاني شــعبه: 970160  نظر به اينکه در پرونده کالســه 970160 شــعبه 
اول دادياری متهم امير علی فدائی به اتهام توهين و تهديد از طريق مکالمه تلفنی از طرف 
 اين دادسرا تحت تعقيب می باشد با توجه به مجهول المکان بودن نامبرده بدين وسيله در
  اجرای ماده 174 قانون آئين دادرســی کيفری مراتب به ايشــان ابالغ تا ظرف يکماه از

نتشــار آگهــی در شــعبه اول داديــاری دادســرای عمومــی و   تاريــخ ا
انقــالب اردســتان جهــت پاســخگويی بــه اتهــام خويــش حاضــر شــوند در 
صــورت عــدم حضــور پــس از موعــد مقــرر اقــدام قانونــی معمــول خواهــد 
 شــد.)آدرس: اســتان اصفهــان شهرســتان اردســتان خيابــان قيام دادگســتری 
اردستان کدپســتی 88381756478( م الف:300383 شعبه اول دادياری دادسرای 

عمومی و انقالب شهرستان اردستان )119 کلمه، 1 کادر(

واکسن آنفلوانزا باید در اوایل شهریور 
تزریق شود

معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه زمان مناسب برای 
تزریق واکسن آنفلوانزا قبل از شروع فصل پاییز است، گفت: این 
واکسن باید در اوایل شهریور تزریق شــود تا بتواند تاثیر خود را 
برای فصل پاییز و زمستان داشته باشــد، لذا توصیه می شود در 
فصول پاییز و زمستان واکسن تزریق نشــود؛ چراکه تاثیری در 

جلوگیری از ابتال به آنفلوانزا نخواهد داشت.
»علیرضا رییســی« با تاکید بر اینکه تزریق واکســن آنفلوانزا 
برای گروه های پرخطر توصیه می شــود، اظهار داشــت: افراد با 
بیماری های مزمن تنفســی، قلبی و عروقی، ســرطان ها و زنان 
باردار در دسته گروه های پرخطر هســتند که باید شهریور هر 
ســال واکســن آنفلوانزا را تزریق کنند.معاون بهداشت با اشاره 
به اینکه در حال حاضر اپیدمی آنفلوانزا در کشور نداریم، تاکید 
کرد: توصیه می شود افرادی که جزو گروه پرخطر هستند، بدون 
در نظر گرفتن وجود اپیدمی یا نبود آن، در زمان مناسب، واکسن 
آنفلوانزا را تزریق کنند. وی در پایان اظهار کرد: افراد پرخطر، از 
دست دادن و روبوســی با افراد مبتال به آنفلوانزا خودداری کرده 
و نکات بهداشــت فردی را رعایت کنند. همچنین درخصوص 
تهویه هوا به خصوص در مکان های بسته که احتمال شیوع ابتال 

به سرماخوردگی و آنفلوانزا بیشتر است، توجه الزم انجام شود.

کشف یک قسمت جدید در مغز انسان
یکی از دانشــمندان قســمت جدیدی در مغز انســان کشف 
کرده که هنوز عملکرد آن کامال مشــخص نیســت؛ اما احتماال 
در درمــان بیماری های عصبی و پارکینســون نقش داشــته 
باشد.»پاکســینوس« یکی از کارتوگرافرهای مشهور مغز است 
که اطلس های مغزی او یکی از منابع اصلی برای عصب شناسان 
در سراســر جهان به شــمار می رود. وی هم اکنــون در مرکز 
تحقیقات علوم عصبی اســترالیا فعالیت می کنــد و مطالعات او 
از منطقه هایی از مغز انسان پرده برداشته است. »پاکسینوس« 
 Endorestiform Nucleus منطقه تازه کشــف شــده را
نامیده است.هر چند او از ۳۰ سال قبل احتمال می داد این بخش 
پنهان وجود داشته باشــد؛ اما فناوری های نوین تصویربرداری 
امروزی منجر به کشف این منطقه شــده است.به نظر می رسد 
این بخش فقط در انســان ها وجود دارد. پاکسینوس در این باره 
می گوید: این منطقه بسیار حساس اســت، زیرا در میمون های 
رزوس و حیوانــات دیگری که مطالعه کرده ایم، وجود نداشــته 
 است. البته پاکسینوس هنوز مغز شــامپانزه ها را مطالعه نکرده

 است.

 باید ها و نباید های نوشیدن قهوه؛ 

آیا نوشیدنی محبوب واقعا زیان رسان است؟

»قهوه« از جمله اولین نوشیدنی های محبوب سال 
های اخیر است؛ اگر چه بسیاری از افراد به خوردن 
این نوشیدنی خوشــمزه تقریبا معتاد هستند؛ اما 
بسیاری از پزشــکان به دالیلی خوردن زیاد و هر 
روزه این نوشیدنی را برای سالمتی مضر می دانند و 
در مقابل برخی بر فواید این نوشیدنی برای بدن و بر 
طرف کردن برخی از خصایص آزاردهنده به خصوص 

خستگی تاکید می کنند.
لذت؛ بخش جدایی ناپذیر نوشیدن قهوه

بسیاری از افرادی که قهوه می نوشند اذعان دارند که مصرف 
یک فنجان قهوه مــی تواند لذت زیادی برای آنها داشــته 
باشد.این سرخوشــی مهم ترین بخش جذابیت قهوه برای 
افراد عالقه مند به آن اســت. عالوه بر این کارشناسان در 
جدیدترین پژوهش های خود دریافتنــد  که قهوه مزایای 
سالمتی فراوان برای بدن انسان دارد و با مصرف آن می توان 
درمقابل بسیاری از بیماری ها از جمله سرطان کبد ایمنی 
پیدا کرد. عالوه بر ایــن گرفتن انرژی شــاید اصلی ترین 
دلیل خوردن آن توســط افراد به خصوص در ساعت های 
ابتدایی صبح  باشد. کافئین موجود در قهوه سبب افزایش 
سطح هوشیاری و برطرف شــدن خواب آلودگی می شود. 
کارشناســان بهترین زمان برای مصرف قهــوه را در اوایل 

روز می داننــد و به این ترتیب فرد تا شــب از انرژی 
کافی برای انجام فعالیت های مورد نظر برخوردار 

می شود.
چه زمانی قهوه بخوریم
بهترین زمان برای نوشیدن 

قوه در ساعت های 

ابتدایی صبح و پیش از ظهر است؛ البته نباید قهوه را ناشتا و 
با معده خالی خورد. نوشیدن قهوه می تواند تولید اسید در 
معده را افزایش دهد و اگر پیــش از این کار چیزی نخورده 
باشید، اسید می تواند به پوشــش داخلی معده آسیب وارد 
کرده و موجب سوء هاضمه و سوزش سر دل شود. این شرایط 
برای قهوه بدون کافئین نیز صادق اســت. برای اینکه قهوه 
صبحگاهی تاثیر بیشتری داشته باشد باید آن را میان ساعت 
9 تا 11 نوشید، به این خاطر که در این ساعت از روز میزان 
کورتیزول)هورمون اســترس( در پایین ترین میزان خود 
قرار دارد و کافئین موجود در قهوه روی آن تاثیر مستقیمی 
خواهد داشــت به همین علت نوشیدن قهوه در زمان صبح 
موجب استرس نمی شود؛ اما در هنگام عصر و شب می تواند 

عاملی برای ایجاد استرس در افراد باشد. 
نوشیدن قهوه خطرناک نیست، عادت های غلط 

استفاده از آن خطرناک است
برخی از کارشناسان تغذیه معتقدند نوشیدن قهوه  به بدن 
ضرر نمی رساند بلکه عادت های غلط در حین نوشیدن آن 
می تواند زیان رسان باشــد. یکی از اصلی ترین عادت های 
غلط، خوردن بیش از حد قهوه آن هم از نوع پر کافئین آن 
است. دانشــمندان، اخیرا در تحقیقات خود به این نتیجه 

رسیده اند که میزان مصرف کافئین، نباید 
از مرز 4۰۰ میلی گرم در روز تجاوز کند 
و این میزان در هر نوبت نباید بیشــتر 

از 2۰۰ میلی گرم باشد. افراد مجاز 
هســتند تنها 4 لیوان قهوه در روز 

بخورن و در صورت 
خوردن بیش از 

حد آن باید منتظر عوارضی در خواب و بروز اضطراب و دلهره 
باشند. کافئین اضافه کارکرد قلب را نیز با اختالل مواجه می 
کند و ممکن اســت فرد به تپش قلب مبتال شود. برخالف 
تصور عامه مردم، قهوه الزاما برای قلب ضرری ندارد و به گفته 
متخصصان، اگر میزان مصرف از ۳ تا 5 فنجان در روز بیشتر 
نشود، قهوه می تواند نقش محافظ را برای قلب ایفا کند. اگر 
چه قهوه کالری بسیار پایینی دارد؛ اما به معنای این نیست که 
برای همه افراد با شرایط بدنی متفاوت مفید است. با توجه به 
اینکه قهوه به خصوص از نوع تصفیه نشده آن دارای کافئین 
باالیی است اســتفاده آن برای افراد دارای چربی خون باال 
توصیه نمی شود عالوه بر این قهوه می تواند با مصرف برخی 
از دارو ها تداخل داشته باشــد به خصوص آنکه افراد دارای 
چند بیماری همزمان باشند. افرادی که دارای بیماری های 
کبدی هستند باید نسبت به نوشیدن قهوه مراقب باشند. 
بعضی از داروها  نباید در کنار قهوه مصرف شود؛ داروهایی از 
قبیل:آنتی بیوتیک ها، بنزودیازپین )داروی آرام بخش- ضد 
اضطراب، صرع و بــی خوابی(، داروهای خــواب آور و نیز 

داروهای تنگ کننده عروق.
چه کســانی بایــد قهوه 

بنوشند
قهوه می تواند یکــی از راه 

های باال بردن ســوخت 
و ساز و انرژی در بدن 

باشد. به همین علت 

توصیه می شود که ورزشکاران حتما در روز از این نوشیدنی 
اســتفاده کنند. کافئین می تواند عملکرد استقامتی بدن 
انســان در ورزش هایی مانند دو، شنا و دوچرخه سواری را 
تقویت کند. همچنین می تواند بــه بازیابی توان بدن پس 
از انجام تمرینات مفید باشــد. زمان مطلوب برای مصرف 
کافئین ۳۰ تا ۶۰ دقیقه پیش از شــروع ورزش اســت، با 
اینکه گاهی افزایش کارایی در همان 15 دقیقه اول آشکار 
می شود. همچنین افرادی که زیاد گوشت قرمز می خورند 
نیز می توانند بــرای جلوگیری از ابتال به نقــرس از قهوه 
بیشــتری اســتفاده کنند. یک پژوهش جدید نشان داده 
است که مصرف طوالنی مدت قهوه با کاهش خطر بیماری 
نقرس در مردان و زنان در ارتباط اســت. این کاهش خطر 
قابل توجه در این بررســی، در افرادی که بیش از 4 فنجان 
قهوه در روز مصرف می کنند، مشاهده شده است. مصرف 
مداوم قهوه به طور قابل توجهی با کاهش 
شیوع بیماری نقرس در بین مردان 
ارتباط دارد. همچنین دیابتی 
ها نیز می توانند با نوشیدن 
قهوه دیابت را کنترل کنند 
این افراد بهتر است قهوه 
را پیش از ظهر بنوشند تا 
اثر آن بر قنــد خون بدن و 

متابولیسم آن بیشتر باشد.

سمانه سعادت

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2572 | November  28,  2018  | 8 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



5
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2572 | چهارشنبه 7 آذر 1397 | 20 ربیع االول 1440

کشف بیش ازیک تن مواد مخدر در عملیات مرصاد 16

پیشنهاد سردبیر:

ناجا

محیط زیست

افزایش خرید و فروش 
حیوانات وحشی در اصفهان 

خرید و فروش حیوانات وحشی زنده گیری شده 
در اصفهان در حال افزایش است و فروشندگان 
چنان در این اقدام غیر قانونی احساس امنیت 
می کنند که حتی از موسسات حمل بار مجاز 
برای فروش استفاده می کنند.منطقه اصفهان، 
مدتی است که در شبکه های اجتماعی از جمله 
اینســتاگرام، خرید و فروش حیوانات وحشی 
شیوع بیشتری پیدا کرده و برخی سودجویان 
با زنده گیری حیوانات وحشی و گاهی کمیاب، 
از فقدان نظارت کافی سوء استفاده می کنند.

حیواناتی از جمله مار، سنجاب، جغد، پرنده های 
شکاری و حتی گونه هایی از جمله راکون، که 
متعلق به زیست بوم اصفهان نبوده و مشخص 
نیســت چگونه به ایران رسیده و حاال فروخته 
می شوند. آنچه شایان توجه است اینکه ارسال 
این حیوانات از اصفهان به همه کشــور انجام 
می شود و این نقل و انتقال نه به صورت پنهانی 
و قاچاق گونه، بلکه با سامانه های قانونی حمل و 
نقل، همچون اتوبوسرانی میان شهری، بارنامه 
شده و ارسال می شود.در این خرید و فروش ها، 
سنجاب تا 350 هزار تومان قیمت گذاری شده 
اســت. جوجه جغد تا 500 هزار تومان خرید 
و فروش می شــود. یکی از این فروشــگاه های 
حیوانات وحشی که بیش از همه فعالیت دارد 
طوطی هایی همچون ماکائــو )آرا( را نیز تا 15 
میلیون تومان می فروشــد. جالب تر اینکه این 
فروشــنده غیر قانونی می گوید اگر مشــتری 
درخواســت کند حیوانات دیگــری همچون 
شاهین، عقاب و حتی یوزپلنگ را نیز می تواند 
جست وجو کرده و ارائه کند. البته در تماس های 
نخست اظهار می شــود تنها حیوانات قانونی و 
اهلی خرید و فروش می شود؛ اما بعد از اعتماد، 
لیست حیوانات عرضه شده، طویل تر می شود.

سپهر ســلیمی، فعال محیط زیست، وضعیت 
قاچاق حیات وحش در ایران را »نگران کننده« 
و »خیلی بد« توصیف کرد و گفت: حتی برخی 
معتقد هســتند ایران رتبه سوم قاچاق حیات 
وحش را  به خــود اختصاص داده اســت.وی 
باور دارد قاچاق حیات وحش بســیار پر سود 
است و 75 تا 100 میلیارد دالر در سال گردش 
مالی دارد. این فعال محیط زیســت همچنین 
می گوید قاچاق حیات وحش چهارمین تجارت 
سیاه دنیا لقب گرفته است.سلیمی تاکید کرد: 
با این تفاسیر باید بسیار مراقب این مسئله بوده 
و به خصوص شبکه های مجازی را رصد کنیم تا 

چنین اتفاقاتی رخ ندهد.

فرمانده انتظامی استان خبر داد:
کشف بیش ازیک تن مواد 
مخدر در عملیات مرصاد 16

فرمانده انتظامی اســتان از کشــف یک تن و 152 
کیلو مواد افیونی در عملیــات مرصاد 16 ماموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی خبر داد.
ســردار مهدی معصوم بیگی اظهار کرد: ماموران 
پلیس مبارزه بــا مواد مخــدر فرماندهی انتظامی 
استان با اشــراف اطالعاتی و کار ویژه پلیسی خود 
در راستای اجرای عملیات مرصاد 16 موفق شدند، 
3 دســتگاه کامیون حامل مواد مخدر را حین ورود 
به استان شناسایی و توقیف کنند.وی تصریح کرد: 
در این عملیات ماموران موفق شــدند در مجموع 
طی بازرســی از خودروهای مذکور یک تن و 152 
کیلوگرم انواع مواد مخدر شامل 870 کیلو تریاک، 
280 کیلو حشیش و 2 کیلو هروئین کشف کنند.

فرمانــده انتظامی اســتان اصفهان با بیــان اینکه 
خودروهای مذکور از استان های جنوبی به سمت 
تهران و استان های شمالی کشور در حرکت بودند، 
اضافه کــرد: محموله های مواد مخــدر به صورت 
کامال حرفه ای زیر بار کامیون ها جاســاز شده بود 
که ماموران با هوشــیاری و زیرکی باالی خود آن را 

کشف کردند. 

 گاز پیک نیک
 جان راننده کامیون را گرفت

راننده یک دستگاه کامیون که به علت سرمای هوا 
اقدام به روشــن کردن پیک نیک در داخل خودرو 
کرده بود، دراثر گازگرفتگی جان خود را از دســت 
داد. سرهنگ »حسن یاردوستي« فرمانده انتظامي 
شهرستان اصفهان اظهار داشت: در پی اعالم مرکز 
فوریت هاي پلیسي 110 مبنی بر مرگ یک راننده 
کامیون در داخل خودروی خود، بالفاصله ماموران 
کالنتري 24 اصفهان به محل اعزام شدند.این مقام 
انتظامی با بیان اینکه در بررسی های به عمل آمده 
مشخص شد، راننده 55 ســاله خودرو، پیک نیک 
را به قصد گرم شــدن در داخل خودرو روشن کرده 
که متاسفانه دچار گازگرفتگي شده و جان خود را 
از دست داده اســت، اضافه کرد: با حضور ماموران 
اورژانس جسد به پزشــکي قانوني انتقال و در این 

رابطه پرونده تشکیل شد.

مدیرکل مشــارکت های اجتماعی و فعالیت های 
داوطلبانه وزارت ورزش و جوانان گفت: بر اســاس 
مصوبه شورای ملی ساماندهی امور جوانان کشور 
ســن دوره جوانی از 29 به 35 ســالگی افزایش 
می یابد.»ســجاد ســالک« در گردهمایی فصلی 
ســازمان های مردم نهاد جوانان در محل ســرای 
ورزشکاران استان اصفهان افزود: بر اساس افزایش 
امید به زندگی در کشور، سن دوره جوانی نیز باید 
افزایش یابد.وی بیان کرد: افزایش سن دوره جوانی 
در شورای عالی ساماندهی امور جوانان به تصویب 
رسیده که اجرایی شدن این مصوبه نیازمند تصویب 
آن در شــورای عالی جوانان کشور است.مدیرکل 
مشارکت های اجتماعی و فعالیت های داوطلبانه 
وزارت ورزش و جوانــان بــا بیان اینکه تشــکیل 
شورای عالی جوانان کشور دو سال به تاخیر افتاد، 
خاطرنشان کرد: این شــورا به ریاست معاون اول 
رییس جمهور تشکیل و مسائل مربوط به جوانان 
از جمله افزایش سن جوانی در آن بررسی و تصمیم 
گیری می شود.وی از اختصاص شناسه اقتصادی به 
سازمان های مردم نهاد جوانان خبر داد و گفت: پس 
از انجام تفاهم بین وزارتخانه های ورزش و جوانان و 

کشور فرآیند اختصاص شناسه ملی به سازمان های 
مردم نهاد جوانان تعیین و به زودی آیین نامه آن از 
سوی وزارت کشور به استانداری ها ابالغ می شود.
وی یادآورشــد : پس از ابالغ این آیین نامه اعضای 
هیئت موسس سازمان های مردم نهاد جوانان باید 
نسبت به دریافت شناســه ملی خود از واحد ثبت 
شرکت های غیرتجاری سازمان ثبت اسناد اقدام 
کنند.وی ضعف در اطالع رسانی فعالیت تشکل های 
مردمی را باعث ناشناخته ماندن فعالیت های آنها 

دانست.

مدیرکل مشارکت های اجتماعی و فعالیت های داوطلبانه وزارت ورزش و جوانان:

سن دوره جوانی از 29 به 35 سال افزایش می یابد
 سخنگوی ســازمان غذا و دارو درباره نحوه توزیع 
داروهای گران قیمت و خاص بــه بیماران، گفت: 
در زمینه ارائه داروهای بیمــاران خاص باید گفت 
که درباره بیماران هموفیلی و تاالســمی مشکلی 
وجود ندارد؛ چراکه اطالعات این بیماران از گذشته 
ثبت شده و بر همان اساس داروهایشان را دریافت 
می کنند.کیانــوش جهانپور، افزود: ســاز و کاری 
را هم برای بیمــاران پیوندی و دیالیــزی در نظر 
گرفتیم و فعال داروهایشــان به صورت کنترل شده 
ارائه می شــوند، اما در حال راه اندازی ســامانه ای 
برای ارائه منظم و کنترل شــده این داروها هستیم 
که پس از رفع اشکاالت فنی، راه اندازی می شود و 
بیماران می توانند این داروها را در سراســر کشور 
بر اســاس اطالعات ثبت شــده ای مانند کد ملی ، 
از داروخانه هــا تهیه کنند. به ایــن ترتیب کنترل 
بر داروهــای بیماران خاص کامل می شــود.وی با 
بیان اینکه شیرخشــک های متابولیک هم قبال در 
سامانه ای مستقل به همین شیوه عرضه می شدند، 
گفت: این شیرخشــک ها همچنان هــم به همان 
صورت عرضه می شــوند و شیرخشک های رژیمی 
هم به نوعی تحت پوشــش همین ســامانه توزیع 

می شوند. در ســایر موارد هم اگر احساس شود که 
در تهیه و توزیع  دارو یا فرآورده ای مشــکلی وجود 
دارد، آن را وارد سامانه می کنیم؛ به طوری که شاید 
حتی شیرخشک های معمولی هم به آن بپیوندند.

سخنگوی ســازمان غذا و دارو با بیان اینکه ایجاد 
این سامانه ها به معنای سهمیه بندی و جیره بندی 
دارو و شیرخشک نیست، افزود: ایجاد این سامانه 
صرفا برای اطمینان از این اســت که مصرف کننده 
 واقعــی ایرانــی محصــول یــا دارو را دریافــت 

می کند. 

 سخنگوی سازمان غذا و دارو:

سهمیه بندی و جیره بندی شیر خشک و دارو نداریم

شنیده ها

برداشته شدن سد آزمون ها و حواشی و استرس های 
ناشی از آن ایده ای بود که توسط وزیر جدید آموزش 
و پرورش برای سیســتم آموزشی کشور طراحی و 
پیاده سازی شد. وزیر، با وجود  تمام فشارها و مطالبه 
گری ها روی حرفش ایستاد و اجازه نداد تا آزمون 
های ورودی برای مدارس متوسطه اول برگزار شود؛ 
اگر چه در نهایت آزمون سمپاد به رغم تمام کش و 
قوس ها و مقاومت های این سازمان برگزار شد؛ اما 
با شکل و شمایلی جدید و بر اســاس آزمون های 
هوشی به جای سواالت علمی. همین مسئله اکنون 
و پس از گذشت نزدیک به سه ماه از سال تحصیلی 
بازخوردها و نظرات متفاوتی به دنبال داشته است. 
برخی از مدیران و معلمان از ســطح علمی دانش 
آموزان و عدم یک دست بودن ســطح درسی آنها 
ناراضی هســتند و در مقابل عــده ای از متولیان 
آموزشی معتقدند این دوره بچه های باهوش تری به 

مدارس تیز هوشان راه پیدا کرده اند.
تیزهوشان در گیر و دار هوش یا معلومات 

علمی
اگر چه یکــی از اصلی ترین دالیل برگزار نشــدن 
آزمون علمی تیز هوشــان امســال بــه دلیل رفع 
اســترس و نگرانی های خانواده ها و دانش آموزان 
در این زمینه بود؛ اما به نظر می رسد معلمان و کادر 
آموزشی مدارس اســتعدادهای درخشان چندان 
از این آزمون رضایت ندارنــد. چندی پیش فاطمه 
مهاجرانی، رییس مرکز ملی پرورش استعدادهای 
درخشــان و باشــگاه دانش پژوهان جوان ، درباره 
کیفیت و ســطح دانش آموزان ورودی امســال به 
مدارس تیزهوشــان اظهار کرد: پــس از برگزاری 
آزمون و اعــالم نتایج در نهایــت  14 هزار و 800 
نفر وارد مدارس تیزهوشــان دوره اول متوســطه 
شدند.وی افزود: گزارشــات دریافتی از استان ها و 
بازدیدهای مدارس حاکی از بیشتر شدن دودستگی 
دانش آموزان است. در مدارس گفته می شود بچه ها 
امسال دو دسته هستند، برخی خیلی خوب و حتی 
از سال های قبل بهترند و برخی بسیار ضعیف اند، در 
حالی که سال های قبل یکدستی بیشتر بود. رییس 
مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و باشگاه 
دانش پژوهان جوان درباره اعتراضات بسیاری که به 

استاندارد نبودن آزمون ورودی پایه هفتم وارد بود، 
گفت: این موضوع که تست خوب است یا بد، محل 
مناقشــه بود اما به هر حال آزمونی بــود که برگزار 
شد و به اتمام رســید. این اظهار نظر در حالی است 
که مســئوالن آموزش و پرورش همچنان معتقدند 
برگزاری آزمون هوش به جای سواالت علمی موجب 
شده تا دانش آموزان بهتر و باهوش تری وارد مدارس 
سمپاد شوند. هاشــمی، کارشــناس اداره سمپاد 
اصفهان نیز در این زمینه بــه »زاینده رود« گفت: 
اگر چه در سال های قبل ترکیبی از تست تحلیلی و 
هوشی در آزمون سمپاد آورده می شد که پایه های 
علمی هم در آن تاثیر داشــت؛ اما امسال کال تکیه 
بر آزمون های هوشــی دانش آموزان بود و به دلیل 
دقیق بودن این آزمون حتی امسال ظرفیت پذیرش 
مدارس سمپاد در اصفهان صد درصد  هم پر نشد و 
حتی درصد کمتری نسبت به پارسال پذیرفته شدند. 
وی افزود: در حال  حاضر شکایتی در زمینه سطح 
علمی دانش آموزان از مدارس گزارش نشده است. 
به گفته وی، قرار است این آزمون در سال های آینده 

هم ادامه پیدا کند.
اظهارات ضد و نقیض همچنان ادامه دارد

دانش آموزانی که قصد ورود به مدارس تیز هوشان را 
داشتند تحت آموزش های علمی فشرده و تست زنی 
قرار می گرفتند و ظرفیت علمی آنها بیشتر از سطح 
آموزشی مدارس ابتدایی بود؛ اما امسال با برگزاری 

 شــیوه ای جدیــد از پذیرش در مدارس ســمپاد،
 دانش آموزان به جای سطح علمی باال دارای هوش 
زیادی هستند و این مسئله اگر چه برای یک دانش 
آموز استعدادهای درخشان مفید است؛ اما به عقیده 
برخی نمی تواند کافی باشد. سمیه نظری، دبیر یکی 
از مدارس ســمپاد اصفهان به زاینده رود می گوید: 
»بچه های ورودی امسال شاید از بهره هوشی باالیی 
برخوردار باشند؛ اما سطح علمی باالیی ندارند و این 
مسئله روند آموزشــی در این مدارس را کند کرده 
اســت.« به عقیده وی، این مســئله موجب شده تا 
سطح کیفی مدارس سمپاد افت داشته باشد. به رغم 
این اظهار نظر اما آرامی، مدیر دبیرستان فرزانگان 
امین اصفهان می گوید: »امسال بچه های توانمندی 
وارد مدرسه استعدادهای درخشان شده اند و نمی 
توان گفت ســطح علمی بچه ها پایین اســت.« به 
عقیده وی، اگر چه بچه هایی که در سال های قبل با 
آزمون ورودی علمی وارد مدارس می شدند از سطح 
دانش بیشــتری برخوردار بودند اما طی  سال های 
قبل میزان هوش بچه ها درست سنجیده نمی شد 
که امسال به دلیل تاکید صرف بر هوش بچه ها دانش 
آموزان پذیرفته شده تقریبا در یک سطح هوشی قرار 
دارند. وی افزود: البته هنــوز برای قضاوت در مورد 
سطح علمی دانش آموزان سمپاد اندکی زود است 
و باید دیــد این دانش آمــوزان در امتحانات علمی 
چطور عمل می کنند. عشــقی، مدیر یکی دیگر از 

دبیرستان های پسرانه تیز هوشان هم معتقد است 
اظهار نظر در مورد سطح علمی دانش آموزان هنوز 
زود اســت؛ اما در میان دانش آموزان پذیرفته شده 
بچه های معمولی و یا سطح پایینی نداریم. به گفته 
وی، انتخاب بر اساس تست هوش بسیار دقیق انجام 
شده و حتی می توان گفت بچه های امسال به نسبت 

سال های قبل باهوش تر و بهتر هستند.
ورود مجلس به آزمون های تیز هوشان

به نظر می رســد آموزش و پرورش بــر ادامه روند 
فعلی در برگزاری آزمون ســمپاد تاکیــد دارد ؛اما 
مخالفان این رویه تــالش دارند تا از مراجع دیگری 
از جمله مجلس به این مســئله ورود و این رویه را 
تغییر دهند. در روزهای اخیر اعالم شد که مجلس 
بر اساس شکایت رسیده به کمیسیون اصل نود به 
مسئله آزمون ورودی ســمپاد ورود پیدا می کند. 
آنگونه که محمدرضا امیرحسنخانی، نماینده مردم 
فردوس در مجلس شورای اسالمی و رییس کمیته 
فرهنگی اجتماعی کمیسیون اصل 90 مجلس اعالم 
کرده است،  بیش از 100 نفر از شهروندان با امضای 
طوماری شــکایت خود را از نحــوه مواجهه وزارت 
آموزش و پرورش و مدارس تیزهوشان به کمیسیون 
اصل 90 اعالم کردند.وی افزود: این شهروندان در 
شکایت خود عنوان کردند که آموزش و پرورش به 
دنبال کم رنگ کردن مدارس تیزهوشــان است که 
این موضوع به دانش آموزان استرس و اضطراب وارد 
می کند و از ســوی دیگر برگزاری آزمون ورودی به 
این مدارس در ســطح بســیار پایینی برگزار شده 
اســت.رییس کمیته فرهنگی اجتماعی کمیسیون 
اصل 90 مجلــس اظهار داشــت: کمیته فرهنگی 
اجتماعی در روز های آتی با حضور مدیران آموزش 
 و پرورش این موضوع را مورد بحث و بررســی قرار

 خواهد داد.
اگر چه برداشــته شــدن آزمون های علمی برای 
پذیرش در مــدارس طرفــداران و موافقان زیادی 
دارد؛ اما در مقابل منتقدان معتقدند نباید نســبت 
به اســتعدادهای درخشــان و پرورش آنها هم بی 
توجه بود، به همین دلیل باید راهکاری دائمی برای 
پذیرش و درستی شرایط ورود دانش آموزان باهوش 
ارائه شود؛ چرا که ابهام در نوع آزمون و نامعلوم بودن 
شرایط آموزشی سمپاد می تواند اثرات مخرب تری 

از برگزاری آزمون های علمی داشته باشد.

»سمپاد« در کش و قوس دانش علمی یا بهره هوشی
  مدیران مدارس تیزهوشان اصفهان سطح علمی دانش آموزان پذیرفته شده در آزمون سمپاد را  خوب ارزیابی می کنند؛  

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان:
اطالعات 1۰۰ هزار دارنده قبض ودیعه گذاران حج تمتع کامل نیست

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت: بیش از 100 هزار نفر در اصفهان هنوز برای تکمیل اطالعات 
حج تمتع خود اقدام نکــرده اند.»غالمعلی زاهدی« با بیان اینکه باید تمــام دارندگان قبض های ودیعه 
گذاری حج تمتع برای به روز رسانی اطالعات خود اقدام کنند، اظهار کرد: این افراد می توانند با مراجعه به 
سامانه reserve.haj.ir اطالعات خود را تکمیل کنند و در صورتی که دسترسی به این سامانه ندارند با 
مراجعه به دفاتر خدمات زیارتی برای تکمیل اطالعات خود اقدام کنند.وی  افزود: هدف از اجرای طرح این 
است که آخرین اطالعات حج تمتع از طریق پیامک برای افراد ارسال شود. زاهدی با بیان اینکه تا کنون در 
اصفهان تنها 10 هزار نفر دارنده قبض های ودیعه گذاری حج تمتع برای تکمیل و به روز رسانی اطالعات 
خود اقدام کرده اند، ادامه داد: بیش از 100 هزار نفر در اصفهان هنوز اطالعات خود را تکمیل نکرده اند.

وی با بیان اینکه اقدام سریع  برای به روز رسانی اطالعات تاثیری در روند اعزام به سفر حج نخواهد داشت، 
اضافه کرد: اعزام برای سفر حج تمتع بر اساس اولویت ثبت نام در بانک است.  

رییس اداره عملیات امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان:
2۰۰ نفر در برف و سیالب های اخیر اصفهان نجات یافتند

رییس اداره عملیات امــداد و نجات جمعیت هالل احمر اصفهان گفت: 17 نفــر تیم عملیاتی در قالب هفت 
تیم و32 نفر نیروی عملیاتی در قالب 6تیم برای امداد رســانی به حادثه دیدگان برف و کوالک و سیل و آب 

گرفتگی استان اعزام شدند.
»محمد محمدیان« با اشاره به اینکه طی روزهای گذشته امداد رسانی به 131 نفر حادثه دیده در برف و کوالک 
در سطح استان اصفهان انجام شده است، اظهار کرد: از این تعداد 128 نفر در سمیرم و سه نفر در فریدونشهر 
بودند که 17 نفر تیم عملیاتی در قالب هفت تیم برای امدادرسانی به این حادثه دیدگان اعزام شدند.وی با بیان 
اینکه در بخش سیل و آب گرفتگی در شهرستان اصفهان، دهاقان، سمیرم و کوهپایه 72 نفر آسیب دیدند، 
افزود: 32 نفر نیروی عملیاتی در قالب 6 تیم به این مناطق اعزام شــدند و عملیات خارج کردن آب گرفتگی 
منازل و امداد رســانی به مصدومان را انجام دادند. عالوه بر این نیروهای امداد و نجات جمعیت هالل احمر 

اصفهان توزیع پتو و نایلون را در منطقه سمیرم نیز بر عهده داشتند.

تحلیل

تاثیر خانواده بر بزهكاري 
فرزندان

کارشناس ارشد مرکز مشاوره آرامش فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان اظهار داشت: تحقیقات 
صورت گرفته حاکي از آن است که نحوه عملکرد 
خانواده با مشــکالت رفتاري فرزنــدان مرتبط 
بوده، آشــفتگي و تعــارض خانوادگــي و رفتار 
خصمانه والدین با نوجوانان موجب رشــد خشم 
و رشد خشــم موجب رفتار بزهکارانه نوجوانان 
مي شود. آشفتگي خانوادگي، میزان همبستگي 
در خانواده، نگرش والدین و نحوه اعمال نظارت 
والدین بر نوجوانان به بزهکاري مرتبط است. یکي 
ازعوامل مرتبط با رفتار بزهکارانه میزان احساس 
تعلق و وابستگي نوجوانان با والدین است.»سید 
علیرضا هاشمی« افزود: همزمان با رشد کودک از 
میزان تسلط والدین بر او کاسته مي شود و میزان 
قدرت تسلط آن ها نقش خود را در پیشگیري از 
بزهکاري از دســت مي دهد. درعوض با افزایش 
میزان تعلق و دلبستگي او به والدین از بروز رفتار 
بزهکارانه پیشگیري به عمل مي آید . در صورتي 
که والدین با نوجوانان خود رابطه بهتري داشته 
باشند همســاالن آنها اثر کمتري بر گرایش آنها 
بر بزهکاري خواهند داشت.کارشــناس ارشــد 
مرکز مشاوره آرامش ادامه داد: عواملي همچون 
نابساماني خانواده، اعتیاد پدر و اختالت مرتبط با 
آن، عدم مهارت مادر در کنترل اوضاع و اعتماد به 
نفس پایین او، بي توجهي به احتیاجات و نیازهاي 
فرزندان، نبود نظم و انضباط در خانواده، کمبود 
محبت و عشــق و احترام بین والدیــن و فرزند، 
عیب جویي، ســرزنش، داد و فریاد کردن، کتک 
زدن، بددهني و مشــاجره کردن و از سویي عدم 
اقتدار والدین در کنترل رفتار فرزند خود موجب 
هدایت او  به سمت و ســوي دوستان و معاشرت 
با افراد مشکل دار می شــود.وي افزود: دستیابي 
به خواسته ها و انتظارات عاطفي و مالي دختران 
با روش هاي اغراضي و به شــیوه هاي بزهکارانه 
صورت پذیرفته و متاســفانه آنان بدون در نظر 
گرفتن پیامد هاي رفتارشان تنها براي رسیدن به 
آمال و آرزو هاي مالي از هرگونه رفتاري فروگذار 

نمی کنند.

پریسا سعادت

با موافقت نمایندگان؛
ایاب و ذهاب دانش آموزان 

روستایی رایگان شد
نمایندگان مجلس شــورای اســالمی، وزارت 
آموزش و پرورش را مکلف به رایگان کردن ایاب 
و ذهاب دانش آموزان روستایی کردند.در جلسه 
علنی روز گذشته مجلس شورای اسالمی ادامه 
بررســی طرح تنظیم برخی از مقــررات مالی، 
اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در 
دســتور کار قرار گرفت که نمایندگان مجلس 
شــورای اســالمی با 159 رای موافق، 13 رای 
مخالف و 6 رای ممتنع ماده 6 این طرح را تصویب 
کردند.بر اساس این ماده در روستاها و مناطقی 
که امکان ارائه خدمات آموزشــی وجود ندارد، 
وزارت آموزش و پرورش مکلف است وسیله ایاب 
و ذهاب را تا نزدیک ترین محل آموزشی مربوطه 
به صورت رایگان برای دانش آموزان تامین کند.

مدیرکل انتقال خون استان:
اتباع دارای کد ملی 

می توانند خون اهدا کنند
مدیــرکل انتقال خــون اســتان اصفهان در 
خصوص دریافت خون از اتباع بیگانه گفت: بر 
اساس قانون تنها آن دسته از اتباعی که دارای 
کد ملی هســتند می توانند خون اهدا کنند، 
ضمن اینکه افراد نبایــد در بازه زمانی تعریف 
شــده در قانون از کشور خارج شــده باشند.

مجید زینلی با بیان اینکه در حال حاضر روزانه 
560 نفر برای اهدای خون بــه مراکز انتقال 
خون استان اصفهان مراجعه می کنند، اظهار 
کرد: حدود 440 نفــر از این افــراد موفق به 
اهدای خون می شــوند و 15 درصد از مراجعه 
کنندگان موفق به اهدای خون نمی شوند.وی 
با بیان اینکه در حال حاضر ذخایر خونی استان 
مطلوب اســت، ادامه داد: بــا توجه به نزدیک 
شدن سردی هوا، بارش باران و برف و افزایش 
تصادفات از شهروندان درخواست داریم در این 

فصل همنوعان خود را فراموش نکنند.

اخبار

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2572 | November  28,  2018  | 8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL



6
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2572 | چهارشنبه 7 آذر 1397 | 20 ربیع االول 1440

توافق 200 میلیون یورویی 
نیمار و PSG برای جدایی

طی چند هفته اخیر، شایعات در مورد بازگشت 
نیمار به بارســا قــوت گرفته و اکنون شــبکه 
تلویزیونی Beteve که در بارسلونا مستقر است، 
اعالم کرد که مذاکرات برای انجام این انتقال آغاز 
شده است. این شــبکه ادعا کرده که پاریسی ها 
پذیرفته اند که با دریافــت 200 میلیون یورو، 
اجازه جدایی این ستاره برزیلی را بدهند. در این 
صورت، آنها بعد از دو فصل، تنها 22 میلیون برای 

در اختیار داشتن نیمار هزینه کرده اند.
گفته می شــود آندره کوری، یکــی از مذاکره 
کنندگان باشگاه بارسلونا که رابطه نزدیکی هم با 
نیمار و خانواده اش دارد، هفته گذشته با پدر این 
بازیکن در لندن دیدار کرد و با او در مورد احتمال 

بازگشت به بارسلونا مذاکره کرد.

آنچلوتی: 
رویابافی نمی کنم

 پــس از تســاوی بــدون گل ناپولــی مقابــل 
»کیه وو« در هفته سیزدهم ســری آ ایتالیا و از 
دســت دادن دو امتیاز خانگی مقابل تیم رده 20 
جدول، آنچلوتی ســرمربی این تیم گفت که این 
نتیجه تاثیری روی آن ها برای دیدار بعدی شان 
نخواهد گذاشــت. آنچلوتی اظهار داشت: اینقدر 
با تجربه هستم که با یک پیروزی رویابافی نکنم 
و با یک شکست ناامید نشــوم. شکست خوردن 
نمی تواند مانعی برای رسیدن من به اهدافم باشد 
چون تالش زیادی برای به دست آوردن آن ها می 
کنم. بازی با کیه وو تمام شده و باید به فکر دیدار 
بعدی باشیم. آینده برای ما یعنی دیدار حساس و 
تعیین کننده با ستاره سرخ در لیگ قهرمانان اروپا.

زانتی: 
در آرژانتین خشم بر فوتبال 

غلبه می کند
خاویر زانتی، ستاره ســابق باشگاه اینتر میالن 
و تیم ملی آرژانتین در واکنــش به اتفاقات رخ 
داده در بازی برگشــت فینال کوپا لیبرتادورس 
مدعی شــده اســت که به خاطر این موضوع 
افســوس می خورد.او همچنین افــزود: وقتی 
عکس های این دیدار را دیدم بســیار تاســف 
خوردم. دو تیم قدرتمند به فینال رســیدند؛ اما 
به خاطر خشونت نتوانستیم شاهد یک بازی زیبا 
و جذاب باشــیم. بار دیگر در آرژانتین خشونت 
و حواشی بر فوتبال پیروز شد. تصمیم درستی 
بود که بازی را به تعویق انداختند زیرا بازیکنان 
بوکا از نظر روانی آمــاده نبودند. این چندمین 
بار اســت که در آرژانتین این اتفاق رخ می دهد 
 و به نظــرم تمام این هــا به تربیــت و آموزش

 بر می گردد. کل دنیا منتظر تماشای این دیدار 
بودند؛ اما متاسفانه نشد.

رییس فدراسیون اسکواش:
نیروهای قدیمی و جدید به 
اسکواش اصفهان کمک کنند

رییس فدراسیون اسکواش گفت: رییس هیئت 
اسکواش استان باید تیمی که در کنارش فعالیت 
می کند را تقویت کند،  نفرات متعددی را به کار 
گیرد و نیروهای قدیمی هیئــت نیز باید در کنار 
افراد جدید به اسکواش اســتان اصفهان کمک 
کنند. مسعود سلیمانی در حاشیه مراسم اختتامیه 
نخســتین المپیاد اســتعدادهای برتر اسکواش 
پسران کشــور در اصفهان، اظهار کرد: میزبانی 
اصفهان مثل همیشه بسیار خوب بود و فدراسیون 
باز هم میزبانی تورنمنت هــای دیگر را به هیئت 

اسکواش استان اصفهان خواهد داد.
وی با تبریک به اصفهانی ها برای کســب عنوان 
قهرمانی تیم پسران در این رقابت ها،  تصریح کرد: 
چه بسا اگر در اراک در بخش دختران نیز اشتباه 
داوری به وجود نیامده بــود دختران اصفهان نیز 

عنوان قهرمانی را از آن خود می کردند.
رییس فدراسیون اســکواش تصریح کرد: نفرات 
قدیمی بداننــد که باید از رییس هیئت اســتان 
تبعیت کنند در غیر این صورت نه خودشان رشدی 
خواهند کرد و نه هیئت اصفهان و تنها چیزی که 

متضرر می شود اسکواش استان اصفهان است.
سلیمانی، با اشاره به رشد اسکواش اصفهان طی 
چند سال اخیر،  خاطرنشان کرد: برای صدمین 
بار اعالم می کنم اصفهان با ســید َهدا محمدی 
دیده شد،  بیشتر از این رشــد به چه معناست؟ 
قرار است چه کاری دیگری برای این استان انجام 
شــود؟  نیروی های انســانی هیئت اصفهان در 
ستاد و فدراســیون نیز همکاری دارند که اتفاق 
میمون و مبارکی اســت.  هیئت اسکواش استان 
اصفهان در بحث رسانه عملکرد خیلی خوبی دارد،  
محمدی نیز رییس کمیته رسانه فدراسیون است 
و خوشبختانه این هیئت پیشرفت خوبی در تمامی 

زمینه ها داشته است.

صدر جدول به چشمام اتصالی کرده!

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

منهای فوتبال

 کری عجیب استقاللی ها 
برای پرسپولیس ؛ 

استقالل هم بازیکن ژاپنی 
دارد؟!

ظاهرا فقط در ورزشــگاه آزادی نبوده که برای 
کری خوانی با پرسپولیسی ها از پرچم ژاپن و تیم 
کاشیما آنتلرز استفاده شده است. صدها کیلومتر 
آن طرف تر از تهران و در ورزشگاه غدیر اهواز هم 
هواداران استقالل اقدامی مشابه انجام داده اند و 
در بنری که روی آن عبارت »اســتقالل محبوب 
بهبهان« دیده می شود، لوگوی تیم کاشیما آنتلرز 
را هم نصب کرده و در ورزشگاه به معرض نمایش 
گذاشته اند. البته استقاللی ها بازیکن ژاپنی ندارند 
که مدعی شوند برای حمایت از او این کار را انجام 
داده انــد، ضمن اینکه آنها حاشــیه هم نرفته اند 
و با انتشار لوگوی کاشــیما به شکل علنی برای 

پرسپولیسی ها کری خوانده اند!

 یک مربی ایرانی دیگر
 اخراج شد

»الکساندر نوری« پس از اخراج از وردربرمن در 
این فصل هدایت تیم دسته یکی اینگولشتات را 
برعهده گرفت که پس از کسب نتایج ناامید کننده 
از این تیم هم کنار گذاشته شد. این مربی عالوه 
بر هدایت تیم های وردربرمن و اینگولشتات یک 
ســال هم در خدمت اولدنبورگ بود. این مربی 
پیش از اینکــه هدایت اینگولشــتات رابرعهده 
بگیرد زمزمه های حضــورش در ایران هم مطرح 
شده بود؛ نوری در گفت وگویی با صراحت اعالم 
کرده بود که روزی در لیگ ایران مربیگری خواهد 
کرد. گفتنی است؛ باشگاه آلمانی در پستی اخراج 

نوری را تایید کرد.

هشدار فدراسیون فوتبال به برانکو؛
  در مورد کی روش

 صحبت نکن!
فدراســیون فوتبال پــس از مصاحبــه برانکو، 
سرمربی پرسپولیس درباره کارلوس کی روش به 
او اخطار داده که دیگر در مورد سرمربی تیم ملی 
صحبت نکند.  پس از مصاحبه اخیر برانکو درباره 
کارلوس کی روش و بیشتر شــدن تنش ها، دبیر 
کل فدراسیون فوتبال کشورمان با ارسال نامه ای 
به باشگاه پرسپولیس به ســرمربی این تیم بابت 
مصاحبه هایش علیه کادر فنی تیم ملی هشــدار 
داد. در بخشــی از این نامه آمــده که دیدن یک 
نفر از اعضای تیم ملی که از شکست پرسپولیس 
خوشحال شده، دلیل نمی شود که همه را علیه 
پرســپولیس بدانید؛ تازه همان یــک نفر را هم 

هیچ کس در استادیوم ندیده جز یک نفر!

لقب تمسخرآمیز فیروز کریمی 
به سرمربی تیم ملی ایران

کارلــوس کــی روش بــه دلیــل مصاحبه های 
جنجالی که در قبال مربیــان و فوتبال ایران در 
سال های گذشته انجام داده، از سوی بسیاری از 
فوتبالی های کشورمان با انتقادات شدیدی مواجه 
شده و موضع گیری های تندی در برابر این مرد 

پرتغالی انجام شده است.
»فیــروز کریمی« که بــه دلیــل مصاحبه ها و 
اظهارنظرهای بســیار جنجالی در فوتبال ایران 
شــهرت دارد، کارلوس کی روش را مورد خطاب 
آخرین نظرهای تمسخرآمیز خود قرار داده و در 
مصاحبه ای تلویزیونی او را »لوک خوش شانس« 
خوانده و به این سرمربی لقب لوک خوش شانس 

داده است.

 توضیح »تبریزی« در مورد 
پست اینستاگرامی جنجالی!

مرتضی تبریزی که بــه دلیل مصدومیت بازی با 
استقالل برابر استقالل خوزستان را از دست داده 
بود و به اهواز سفر نکرد، پستی در اینستاگرام خود 
منتشر کرد و در آن چند بازیکن ذوب آهن را تگ 

کرد و از دلتنگی برای آنها خبر داد.
همین مسئله باعث شــد شایعاتی به وجود بیاید 
که او قصد بازگشت به تیم ســابق خود را دارد. 
مرتضی تبریزی در واکنش به این شــایعه گفت: 
»آنها دوستان من بودند و من اصال از انتشار این 
پســت منظوری نداشــتم. خیلی از آنها  دوست 
های بچگی مــن بودند که ما در همــدان با هم 
بزرگ شــدیم و بازیکنان ذوب آهــن را هم که 
تگ کردم به این دلیل بود که چهار پنج ســال با 
آنها زندگی کرده بودم و واقعا دلم برایشان تنگ 
 شده بود. اصال از انتشار آن پست منظور خاصی

 نداشتم«.

در حاشیه

ماموریت ممکن
   ذوب آهن - فوالد خوزستان؛ جدال برای زندگی  

فیفا پیگیر ورود بانوان ایرانی به ورزشگاه ها
فیفا قصد دارد برای آزاد شــدن ورود بانوان ایرانی به ورزشــگاه ها ضرب االجلی را برای ایران تعیین کند. 
خبرگزاری رویترز نوشت: در گزارشی که اخیرا منتشر شده، شورای متعلق به فیفا گفته است ممنوع بودن 
حضور هواداران زن توسط مقامات ایرانی نقض قوانین این نهاد محســوب می شود. گفتنی است؛ زنان و 
دختران ایرانی پس از انقالب ســال 1357 حق حضور در رویدادهای ورزشــی مردان را نداشته اند اما ماه 
گذشته، خبرگزاری های ایرانی حضور شماری از زنان این کشور در فینال لیگ قهرمانان آسیا که در ورزشگاه 
آزادی برگزار شد را گزارش کردند که گامی »مثبت« توصیف شد. این شورا که شامل 8 کارشناس از سازمان 
ملل، شورای صنفی کارگران و اسپانسرهای فیفاســت اعالم کرد فیفا باید از مسئوالن ایران رعایت حقوق 
بشر را درخواست کند و در صورتی که مسئوالن این کشور همکاری های الزم را انجام ندهند با تحریم های 

ممکن روبه رو خواهند شد.

دود همچنان از کنده بلند می شود؛
وجه مشترک بهترین گلزنان لیگ؛ باالی 30 سال سن!

با نگاهی به جدول گلزنان می توان به راحتی متوجه شد 6 بازیکن از جمع 12 نفره بهترین گلزنان لیگ برتر 
باالی 30 سال سن دارند. با گذشت سیزده هفته از رقابت های لیگ برتر هجدهم در جدول گلزنان لیگ برتر 
دو مهاجم خارجی توانسته اند صدرنشین باشند و سایر نفرات برای رسیدن به آنها تالش خواهند کرد. نکته 
قابل توجه اما در جدول گلزنان لیگ برتر هجدهم سن بازیکنان است؛ دررده های اول تا چهارم این جدول 12 

بازیکن توانسته اند نام خود را قرار دهند که از این بین 6 بازیکن دارای سن باالی 30 سال هستند.
»کی روش استنلی« 9 گله و »آنتونی اســتوکس« 8 گله که بهترین گلزنان لیگ برتر تاکنون محسوب می 
شوند و رتبه های اول و دوم را به خود اختصاص داده اند، هردو 30 سال را به تازگی رد کرده و وارد 31 سالگی 

شده اند؛ اتفاقی که در نوع خود جالب به نظر می رسد.

ایمنا: یک ضربه دقیق از جانب »والدمیــر کومان« هافبک مجاری 
سپاهان کافی بود تا شاگردان امیر قلعه نویی در خانه ماشین سازی 
تبریز به کمترین حق خودشان دســت پیدا کنند و با این یک امتیاز 
حاصل از تساوی خارج از خانه موقتا به صدر جدول رده بندی برسند. 
البته صدرنشینی سپاهان در پایان هفته ســیزدهم ماندگار نبود و 
پیروزی پدیده مقابل سایپا بار دیگر ســپاهان را به رده دوم جدول 

رساند.
با این وجود شاید برای هواداران ســپاهان که بعد از قهرمانی لیگ 
چهاردهم در این ســه فصل اخیر رقابت های لیگ برتر شــاهد افت 
تیم شان بودند قرار گرفتن نام سپاهان در بین مدعیان برایشان یک 
خاطره شیرین باشد و این اتفاق بتواند زمینه ساز موفقیت های بعدی 

سپاهان هم بشود. همین که تیم امیر قلعه نویی توانسته بعد از انجام 
12 مسابقه همچنان خودش را در فرم ایده آل و خوب نگه دارد و امروز 
در حضور تیم هایی مثل پرســپولیس، پدیده و چند مدعی دیگر در 
باالی جدول لیگ حضور داشته باشــد حاصل تالش و زحمت کادر 
فنی و بازیکنانی است که همگی در این فصل برای قهرمانی سپاهان 

هم پیمان شده اند.
 برای قهرمانی در رقابت های لیگ عالوه بر در اختیار داشتن بازیکنان 
و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری باید به این نکته هم اشاره کرد که 
یک تیم باید از لحاظ روحی و روانی و شخصیتی هم به آن مرحله ای 
برسد که خودش را در قامت یک قهرمان ببیند و این برای سپاهانی 
که قبل از این پنج بار جام قهرمانی رقابت های لیگ را باالی سر برده با 

هیچ چیز دیگری به ماندن در کورس مدعیان و صدرنشینی در جدول 
لیگ امکان پذیر نخواهد بود. البته شاید در ظاهر به این صدرنشینی ها 
اعتمادی نباشد و سابقه قبلی مسابقات لیگ تیم هایی را به ما معرفی 
می کند که قبل از این هفته های ابتدایی نیم فصل اول لیگ در صدر 
جدول بوده اند و در ادامه فصل کم کم دچار افت شــده اند؛ اما به هر 
حال ســپاهان از لحاظ اعتبار و ظرفیت هوادار با تیم های معمولی 

لیگ متفاوت است.
در حقیقت اصفهانی ها اگر به صدر جدول دســت پیدا کنند به این 
راحتی ها امکان جدایی شان فراهم نخواهد شد که این مسئله شاید 
در دوبازی مستقیم ســپاهان در برابر پدیده مشــهد و پرسپولیس 

امکان پذیر باشد.

ماندن در جمع مدعیان، پیش نیاز قهرمانی سپاهان

صدر جدول به چشمام اتصالی کرده!

بهترین گلزنان دو تیم
»ادی ارناندز« با 3 گل بهترین گلزن ذوب آهن است، 
ماریون ســیلوا و محســن مســلمان هر کدام 2 گل 
زده اند و رضا حبیب زاده و ســید  محمد رضا حسینی 
هر کدام یک گل بــرای ذوبی ها به ثمر رســانده اند؛ 
»لوسیانو پریرا« با 4 گل زده بهترین گلزن فوالد است 
 و حســن بیت ســعید نیز 3 گل برای این تیم به ثمر 

رسانده است.

ذره بین

  عکس نوشت

 نشست تابش 
با مدیریت صداوسیمای اصفهان 

مدیرعامل باشگاه سپاهان نشســتی را با رییس صدا و سیمای 
اصفهان برگزار کرد.

 به دنبال مشــکالت ایجاد شــده در حوزه همــکاری فوتبال و 
صداسیما »تابش« مدیرعامل باشگاه سپاهان در جلسه با  بهرام 
عبدالحســینی، مدیریت صداوســیمای اصفهان خواهان توجه 
بیشتر این مجموعه به نیاز هواداران فوتبال در اصفهان و حمایت 
از دو تیم سپاهان و ذوب آهن شد. پیش از این سعید آذری از ورود 
دوربین های تلویزیونی به بازی این تیم مقابل پارس جنوبی در 

ورزشگاه فوالدشهر جلوگیری کرد.

هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال امروز  با برگزاری یک دیدار آغاز می شود که در این دیدار تیم ذوب آهن اصفهان به مصاف فوالد خوزستان خواهد رفت.
سبز پوشان اصفهانی در دومین دیدار با »علی منصوریان« که در قامت سرمربی روی نیمکت این تیم نشسته، امیدوارند بتوانند روند دو پیروزی قبلی که در خارج از خانه بوده را ادامه دهند و الاقل بیرون از خانه نبازند! 

ذوبی ها از ابتدای فصل با انجام 12 بازی تنها  دو پیروزی در کارنامه خود دارند . این دیدار پیش درآمدی برای تقابل حساس با پرسپولیس است که از این جهت اهمیت فراوانی برای شاگردان منصوریان دارد؛ منصوریانی 
که به نظر می رسد اولین و مهم ترین اولویت برای او، بازگرداندن روحیه پیروزی به جمع شاگردانش است. 

ذوبی ها از همان بازی های ابتدایی نشان دادند که از مشکالت جدی در گلزنی و خط حمله رنج می برند. بسیاری از منتقدان این تیم نتایج بد ذوب  آهن را محصول از دست دادن عناصر تهاجمی فصل گذشته می دانستند.
ذوب آهن پس از 5 هفته نسبتا خوب ابتدایی به روندی کابوس وار دچار شده  و در 7 بازی بعدی خود 3 تساوی و 4 شکست پیاپی کسب کرده است. همین امر موجب می شود تا 3 امتیاز این دیدار برای آنها، حکم مرگ و 
زندگی را داشته باشد و برای فرار از بحران محکوم به برد در این بازی شوند. به ویژه آنکه بازی بعدی شاگردان منصوریان مقابل پرسپولیس بوده و این دیدار پیش درآمدی برای آن است. امری که اگر رخ ندهد اوضاع این 
تیم را آشفته تر از قبل می کند. در آن سوی میدان نیز فوالد خوزستانی قرار دارد که بعد از 8 هفته ناکامی موفق شد به یک پیروزی خارج از خانه دست پیدا کند تا از شرایط بحرانی خارج شود؛ البته حال و روز فوالد هم 

تعریف چندانی ندارد و بعد از دو بار تعویض سرمربی در حال حاضر »عزیز فریسات« مربی این تیم است.

سما  مطیعی

 داوران دیدار ذوب آهن
 و فوالد خوزستان

این بازی از ســاعت 15:30 امروز و در ورزشگاه غدیر 
اهواز آغاز خواهد شد و »مهدی مرجان زاده« قضاوت 
این دیدار را بر عهده دارد. رضا سخندان، محمدرسول 
ذورقی و ســعید رحیمی مقدم نیــز وی را در این امر 
همراهی می کنند؛ محمود رفیعی نیز ناظر این دیدار 
اســت. آب و هوای اهواز در روزهای گذشــته توام با 
بارندگی های بعضا شــدید بوده و تصاویر سیل در این 
شهر و آبگرفتگی های معابر دست به دست چرخیده 
است . باید دید امروزآســمان اهواز چه تدارکی برای 

زمینی ها دیده است!

محرومان و مصدومان دو تیم
تیم ذوب آهن در این دیدار مصدومی نخواهد داشت و به گفته منصوریان، ارسالن مطهری و زبیر نیک نفس باید برای این بازی آماده باشند؛ اما وضعیت دو بازیکن 
فوالد خوزستان برای این بازی نا مشخص است، سینا مریدی و پیمان شیرزادی که با مصدومیت رو به رو هستند وضعیت شان برای بازی با ذوب آهن معلوم نیست.

نتایج بازی های گذشته
ذوب آهن در هفته ســیزدهم لیگ برتر میزبان پارس 
جنوبی جم  بود و در پایان با نتیجه یک بر صفر شکست 
را متحمل شد؛ شاگردان منصوریان با  دو پیروزی و 5 
تساوی و 5 شکست و 11 امتیاز در رده سیزدهم جدول 

رده بندی قرار گرفته اند.
شاگردان »عزیز فریســات« نیز در هفته گذشته برابر 
پیکان تهران قرار گرفتند و در پایان با نتیجه 3 بر 2 به 
برتری رسیدند؛ فوالد خوزستان با 3 پیروزی، 5 تساوی 

و 5 شکست و 14 امتیاز در رده نهم حضور دارد.

تاریخچه بازی های دو تیم
این دو تیم در ادوار مختلف لیگ برتر فوتبال 32 بار برابر یکدیگر قرار گرفته اند که ذوب آهن 
موفق به کســب 14 پیروزی برابر حریف خوزستانی خود شده  و ســهم فوالد نیز 6 برد بوده 
اســت و 12 بازی نیز با نتیجه تســاوی به پایان رســیده اســت؛ بازی رفت دو تیم در فصل 
 گذشــته را فوالد با نتیجه یک بر صفر برد؛ اما بازی برگشــت با تســاوی یک بر یک به پایان

 رسید.

نکته جالب
 نکته جالب تاریــخ بازی های دو تیم این اســت که

 اگرچــه ذوب آهــن بردهای بیشــتری به دســت 
آورده، امــا پرگل ترین پیــروزی در تاریخ تقابل های 
رو در روی دو تیــم از آن فــوالد خوزســتان 
اســت کــه در لیــگ هشــتم توانســت در خانــه 
 ذوب آهــن این تیــم را با نتیجــه 4 بر یــک در هم

 بکوبد.
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شهادت می دهم اصفهانی ها در همه عملیات ها 
خط شکن بودند

پیشنهاد سردبیر:

شهرستان

شهرداری

مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های 
سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان:

تله کابین صفه تا پایان آذرماه 
۹۷ تعطیل است

مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، 
فرهنگی و ورزشی سپاهان )وابسته به شهرداری 
اصفهان( گفت: تله  کابین صفه به علت تعمیرات 
سالیانه تا پایان آذرماه تعطیل خواهد بود. »علی 
معینی« اظهار کرد: ســالن بولینگ، سینما پنج 
بعدی، شهربازی، زیپ الین و مجموعه بام اصفهان 
طبق روال قبل آماده سرویس دهی به گردشگران 

و شهروندان است.
وی با اشــاره به ســاعت کار پاییز و زمســتان 
زیر مجموعه های گردشــگری شــرکت توسعه 
مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان 
)وابســته به شــهرداری اصفهان(، تصریح کرد: 
بولینگ صفه روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 
۱۵ تا ۲۳ و روزهای پنجشنبه و جمعه از ساعت ۹ 
صبح تا ۲۳ در اختیار شهروندان است. مدیرعامل 
شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و 
ورزشی سپاهان )وابســته به شهرداری اصفهان( 
افزود: ســاعت کار پرنده نگری روزهای شنبه تا 
چهارشنبه صبح ها از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۳ و بعداز 
ظهرها از ساعت ۱۵ تا ۱۷ و روزهای پنجشنبه و 
جمعه از ساعت ۹ صبح تا ۱۷ است. وی ادامه داد: 
زیپ الین صفه نیز روزهای شنبه تا چهارشنبه از 
ســاعت ۱۶ تا ۲۲ و روزهای پنجشنبه و جمعه از 

ساعت ۹ صبح تا ۲۲ پذیرای شهروندان است.
معینی خاطرنشان کرد: ساعت کار تله سیژ ناژوان 
روزهای شنبه تا پنجشنبه صبح ها از ساعت ۱۰ 
صبح تا ۱۲ و بعد از ظهرها از ســاعت ۱۴ تا ۱۸ و 
روزهای پنجشنبه و جمعه از ساعت ۹ صبح تا ۱۸ 
اســت. وی گفت: در پاییز و زمستان شهر رویاها 
روزهای شنبه تا سه شنبه تعطیل است و روزهای 
چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه از ساعت ۱۰ صبح 

تا ۲۲ پذیرای شهروندان خواهد بود.

مشاور مناسب سازی شهرداری 
اصفهان:

مناسب سازی جداره های 
معابر شهر رصد می شود

مشــاور مناسب سازی شــهرداری اصفهان از 
رصد جداره هــای معابر اصفهان خبــر داد و 
گفت: به منظور تامین آســایش شــهروندان، 
جداره های اصلی معابر شهر از نزدیک بررسی 
می شود و پس از شناسایی مشکالت در زمینه 
رفــع معضالت اقــدام خواهد شــد.»علیرضا 
ابراهیمیان« اظهارکرد: بیــش از ۷۰ درصد از 
جداره های معابر مناســب برای تردد معلوالن 
نیست و نخستین مشــکل در زمان ورود یک 
معلــول به یک مرکــز تجاری وجــود پله ۲۰ 
سانتی متری اســت در این راســتا دسترسی 
عمومی جداره های معابر برای استفاده معلوالن، 
جانبازان، سالمندان و تمام اقشار خاص جامعه 
در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد.وی با 
تاکید بر اینکه در زمان صدور پروانه ساختمانی 
باید زیرســاخت های تردد معلوالن نیز لحاظ 
شــود، خاطرنشــان کرد: خوشــبختانه برای 
نخســتین بار اصفهان وارد مرحله مطالعاتی 
شده است و پیش بینی می شود در آینده نسبت 
به مسائل مناسب سازی در صدور پروانه ساخت 

حساسیت بیشتری به کار رود.

طبقه دوم حسینیه ارشاد 
نجف آباد تخریب شد

با آغــاز تعطیلی هــای چند روز گذشــته و به 
مناســبت والدت حضرت محمد )ص(، بخش 
تاریخی حســینیه ارشــاد نجف آباد که منتظر 
شماره ثبت ملی از سوی میراث فرهنگی استان 

اصفهان بود، تخریب شد.

از حدود دو ماه قبل زمزمه هــای اولیه و حتی 
برخی حرف ها بــرای تخریب بخــش تاریخی 
حسینیه ارشــاد نجف آباد در اســتان اصفهان 
مطرح شــدند، دلیل این درخواست نیز سست 
شــدن پایه ســتون های این بنــای تاریخی و 

ارزشمند بیان شده بود.
اما در این میان دو مسئول شــهری نجف آباد، 
یکی شهرداری درخواســت تخریب این بنای 
تاریخی را با هدف رفع خطر مطرح کرده بود و از 
سوی دیگر دادستانی این شهر دستور »تخریب 
حداقل، رفع خطرشــود« را امضا کــرده بود؛ 
دســتوری که توجه و ارزش این بنای تاریخی 
 را نزد باالترین مقام قضائی شهرستان نجف آباد

 نشان می داد.
اما بعد از گذشــت حدود دو ماه از صحبت های 
مطرح شــده، اکنون خبر می رســد این بنای 
تاریخی به طور کامل تخریب شده است.حسین 
نجفی پور، فعــال میراث فرهنگی شهرســتان 
نجف آباد اصفهان، اظهار کرد: طبقه دوم عمارت 
»حسینیه ارشاد« نیمه شب جمعه، دوم آذر به 

طور کامل تخریب شده است.

متولد ۱۳۳۵ ؛ در سال ۱۳۶۸ یعنی در سن ۳۳ سالگی 
به مدت ۱۴ ماه استاندار چهارمحال و بختیاری بوده، 
پس از حدود ۳۰ سال در ســال ۱۳۹۷ و در سن ۶۲ 
سالگی از میز آزمایشگاه بر اریکه استانداری اصفهان 
می نشیند؛ اریکه ای که حزب اصالح طلب اصفهان، 
دســتیابی به آن را نتیجه »تالش پلی گون معروف 
اصالح طلبان اصفهان« دانســته اســت! این حزب 
تجربه ۱۴ ماه اســتانداری در ۳۰ ســال پیش و سه 
دهه دوری از فضای مدیریت سیاســی کشور را برای 
تصدی استانداری سیاســی ترین استان ایران سوال 
برانگیز دانسته و این ســوال را مطرح کرده که »آیا 
داشتن تخصص ایمنولوژی برای ارشد سیاسی یک 
استان، مناسب و متناسب است؟«  و آیا فردی جوان تر، 
تواناتر و کارآمدتر از »عبــاس رضایی« برای این امر 

وجود نداشت؟!

»عباس رضایی« حاال استاندار اصفهان است؛ استانی 
مهم ، استراتژیک و سیاسی . اســتانی که خیلی ها 
آرزوی نشستن بر صندلی ارشد سیاسی آن را داشته 
و دارند و خیلی ها که در این استان به مقام و منصبی 
رسیدند، توانستند در ادامه راه پست های مهم تری 
را تصاحب کنند . مثل اسحاق جهانگیری که معاون 
اول رییس دولت روحانی شــد. اصفهــان ، ویترین 
توانمندی های مدیریتی کشور است. نگاه بر اصفهان، 
 نگاهی ویژه است. کســانی که در اصفهان روی کار 

می آیند، باید جزو توانمندترین ها باشند. 
قانون منع به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های 
دولتی، رفتن اجباری »مهرعلیزاده« از اصفهان را به 
دنبال داشت؛ اســتانداری که در مدت کوتاه حضور 
خود، برخالف تصورات، »بــد کار نکرد« و حتی می 
توان گفت تنها استانداری بود که در سال های اخیر، 
گام های مثبت اجرایی برای حل مشکل آب استان 
برداشــت و در برخورد با مدیرانِ  میزاشغال کنی که 
حتی حوصله حضور در جلسات شورای اداری استان 
را هم نداشتند، قاطع بود. استانداری که میز خدمت 
را به یادگار از خود گذاشت و رفت تا »عباس رضایی« 
بیاید که نامش تا روزآخر، بین کاندیداهای مطرح شده 

برای جانشینی مهرعلیزاده نبود. 
همان ابتدای کار، رییس دولــت از نماینده دولت در 
استان اصفهان خواست مسئله بی آبی در این استان را 
به طور ویژه در دستور کار قرار دهد و هم و غم خود را 

روی حل این مشکل بگذارد. 
پس از آن آیــت اله مظاهری، رییــس حوزه علمیه 
اصفهان هم در توصیه ای مشــابه از استاندار جدید 
خواست مســئله »آب« را در این استان دنبال کند و 
راهکاری برای حل مشکالت مردم و به ویژه کشاورزان 

پیدا کند. 
در جریان این دیدارها و دید و بازدیدها اما ســخنان 
 قابل توجهی هــم رد و بدل شــد. »رضایی« پس از

 آیت اله مظاهری، به دیدار نماینده ولی فقیه در استان 
و امام جمعه اصفهان رفت تا برای شروع کار به نوعی 
از وی رخصت طلبیده و رهنمودهایش را شنوا باشد. 
آیت اله سید یوسف طباطبایی نژاد در دیدار استاندار 
جدید اصفهان باصراحت به این موضوع اشاره کرد که: 
»بنده موافق انتخاب شــما برای استانداری اصفهان 
نبودم و معتقد بودم افراد دیگری وجود داشتند که بر 
مسائل استان اصفهان آگاه بودند و در صورت انتصاب، 
امورات استان معطل نمی ماند اما احترام و همکاری 
با استاندار که به صورت رسمی توسط دولت انتخاب 

شده است، امری ضروری است.«
امام جمعه اصفهان با بیان اینکه کینه کســی 

را به دل ندارم و اســتاندار اصفهان مربوط به 
جمهوری اسالمی است و همکاری با شخص 
استاندار الزم است، گفت:» استان اصفهان 
استانی پهناور و دارای ظرفیت های فراوانی 

است که اســتانداران باید به خوبی بر 
ظرفیت ها و اولویت های استان تسلط 

داشته باشند«.
دغدغه و توصیه اصلــی آیت اله 
طباطبایی نژاد در این دیدار هم 
همان مسئله »آب« بود: من قبال 
به آقای روحانی، رییس جمهور 
گفتم که اصفهان به چیزی جز 
آب نیاز ندارد و هــر چند همه 

استانداران تالش کردند تا موضوع 
آب را ساماندهی کنند اما تنها آقای 

مهرعلیزاده توانســت قدم های موثری در حوزه آب 
بردارد.

آیت اله طباطبایی نژاد همچنین گفت که گویا دولت 
تمایلی به انتخاب اســتانداران بومی برای اســتان 
ها ندارد. نگاهی به انتخاب های گذشــته هم صدق 
گفته آیت اله را تایید می کنــد. هرچند اصفهان به 
عنوان یک اســتان »معین« برای استان های کشور 
محسوب می شود که از ظرفیت و پتانسیل مدیریتی 
آن در اکثر اســتان ها و مرزهای کشور استفاده شده 
و می شود؛ اما درون استان، شــاهد حضور مدیرانی 
هستیم که از استان های دیگر می آیند و تمام زمان 
حضور خود در اصفهان را مشغول شناسایی و بررسی 
مشکالت هستند و نوبت به رفع و راهکار که می رسد، 
باید غزل خداحافظی از این دیــار را بخوانند و بروند. 
بعضا شــاهدیم که برخی از این مدیــران هیچگونه 
دغدغه و دلسوزی نسبت به مشکالت این استان که 

زیاد هم شده، ندارند و تنها به 
دنبال پرکــردن رزومه 

و گرفتــن حقوق و 
بعضا خیز برداشتن 
برای منصب های 
باالتر در ســطح 

ملی هستند! 
اینکه »عباس رضایی« در اصفهان موفق خواهد بود یا 
خیر و آیا تجربه چندماهه حضور او در استان همجوار 
آن هم ۳۰ سال پیش، می تواند به کمکش بیاید تا بلکه 
گره ای از بی شمار گره های افتاده به کار این استان 
بزرگ و حساس را باز کند، سوالی است که گذر زمان 
پاســخ آن را خواهد داد. زمان اما شاید خیلی منتظر 
رضایی نماند چون اصفهان استانی نیست که محل 
آزمون و خطا باشد . این را نمایندگان استان نیز پیش 
از این در بررسی معیارهای استاندار جدید، به آن اشاره 
کرده بودند. با این حال »حیدرعلی عابدی« نماینده  
مردم اصفهان در مجلس درباره استاندار جدید نظر 
دیگری دارد. عابدی می گوید: »رضایی، اســتاندار 
جدید اصفهان از نظر سیاسی شخصی تندرو نیست 
و اعتدال گرایی را در دســتور کار خود دارد. او به این 
موضوع اعتقاد دارد که نباید کشور فضایی برای جنگ 
دو حزب باشد بلکه باید سنگر خدمت باشد و هرکس 
که شایستگی خدمت داشته باشد باید در این سنگر 
مورد استفاده قرار گیرد. استاندار جدید اصفهان در 
موضوع بیت المال بسیار حساس بوده و اجازه ریخت 
و پاش نمی دهد و با این موضوع برخورد می کند. او با 
برنامه بوده و قطعا از حداکثر ظرفیت ها بهره خواهد 
برد.« »عابدی« می گوید رضایی با مدیران ناکارآمد 
به طور جدی برخورد می کند و آنهایی که براساس 
ضابطه به پست و جایگاه رسیده اند قطعا در 
مدیریت استاندار جدید، جایگاهی 
ندارند و افراد شایســته جایگزین 

خواهند شد. 
بنا به گفته ایــن نماینده که می 
گوید شناخت خوبی هم از استاندار 
جدید دارد، با حضــور رضایی بر 
مسند استانداری اصفهان شاهد 
تحول و تحرک مدیریتی خوب در 
سطح استان خواهیم بود، چراکه 
از استان اصفهان شناخت کافی 
دارد و این حســن بزرگی برای 
کسی است که به عنوان استاندار 

سکان خدمت را در دست می گیرد.
عابدی گفتــه که اســتاندار جدید اصفهان 

اولویت هــا، مشــکالت و معضالت اســتان را کامال 
می شناسد و حل معضل آب، محیط زیست و صنعت 
استان را در اولویت اصلی استان قرار داده و به موضوع 

کشاورزی و اشتغال جوانان نگاه ویژه ای دارد.
خودش هم گفته کــه »اصفهان از پــل غدیر تا پل 
شهرستان نیست و همه مناطق استان و شهر اصفهان 
باید رسیدگی شود.« مسئله اصلی برای رسیدگی هم 

»آب« است. 
وعده ها شیرین است البته اگر شــبیه به وعده های 
رییس دولت نباشــد که »صدروزه« بوده و پنج سال 
گذشت اما خبری نشد و حاال باید در آستانه چهلمین 
سالگرد انقالب در حالی که کشــور همسایه مان به 
مناسبت جشــن ســالگرد انقالب خود بزرگ ترین 
فرودگاه جهان را تاســیس می کند، ما اینجا تاسف 
بخوریم کــه آقای مســئول خبــر داده در ایام دهه  

فجر»بسته حمایتی« به مردم می دهند! 
وعده ها شیرین اســت؛ اگر رضایی که هرچند بومی 
نیســت و رزومه اش چندان پروپیمان )آن هم برای 
اصفهان( به نظر نمی رسد و خیلی هم جوان نیست، 
اما کار کند و جریان های سیاســی در شــهر هم بی 
خیال کش و واکش ها و بده بســتان های سیاســی 
شــوند و اجازه بدهند اســتانی کــه از حقوقدان و 
کارشناس ارشد فیزیک، مهندس مکانیک، مهندس 
راه و ســاختمان گرفته تا رییس مرکز بررسی های 
استراتژیک ریاســت جمهوری و رییس سابق تربیت 
بدنــی و حتی »مرتضــی بختیاری« بــا تحصیالت 
حوزوی اســتاندارش بوده اند، حاال استانداری یک 
ایمنولوژیســت را هم تجربه کند!  عرصه سیاســت 
مثل فوتبال نیست که اگر یک مربی یا بازیکن خوب 
نتیجه نگرفت و بازی نکرد، سریع او را عوض کنی یا 
هوادار اعتراض کند و مسئوالن تعویض کنند و مربی 
و بازیکن ناکام را کنــار بگذارند؛ اینجا وقتی اعتراض 
می کنی وزیر را از این وزارتخانــه برمی دارند، برای 
وزارتخانه دیگــر معرفی می کنند بــه مجلس. تازه 
مجلســی ها هم اول کلی انتقاد مــی کنند و تهدید 
 به رای ندادن و اینها، بعد دســت آخــر رای اعتماد

 می دهند آن هم به میزان باال! 
فعال باید صبر کنیم و به تدبیر همچنان امید داشته 

باشیم! 

وعده های شیرین و فرصت کم
 جریان های مختلف در استان با شک و تردید و »اما« و »اگر« به استقبال استاندار جدید رفته اند 

رییس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان در ارتباط با حذف نام ایران از 
جلوی نام تیم ذوب آهن گفت: این بی مهری قابل پذیرش نیست و به نوعی 
باید از مردم اصفهان عذر خواهی شود؛ چرا که قلب مردم اصفهان را آزرده 
خاطر کرده اند. حجت االسالم ســید ناصر موسوی الرگانی در خصوص 
اقدام صدا و سیما نسبت به درج نکردن نام ایران در برابر تیم ذوب آهن و 
اعتراض ورزش دوستان اصفهانی، اظهار کرد: شنیدن این خبر که از همه 
تیم های کشور به جز ذوب آهن با پسوند ایران یاد شده است بسیار جای 
تاسف دارد و در اصل به عنوان یک ایرانی بسیار اندوهگین هستم.نماینده 
مردم فالورجان در مجلس در خصوص حمایت همه کشورها از تیم های 
داخلی خود، گفت: همه کشورها به دنبال این هستند که حتی تیم هایی که 
منتسب به آنها نیستند را به کشور خود نسبت دهند، اما جای سوال است 

که صداوسیما از تیم ذوب آهن با سابقه درخشانی که در لیگ های آسیایی 
به ویژه حضور در فینال قهرمانی آسیا و لیگ برتر کشور دارد از کنار این 
مهم ساده بگذرد و به عنوان تیم ذوب آهن بدون پسوند ایران از این تیم 
یاد کند. وی ادامه داد: قطعا به رییس صداوسیما این تذکر داده خواهد شد 
که باید از مردم شریف و شهید پرور استان اصفهان که دین شان را به نظام 
و انقالب اسالمی ادا کردند عذر خواهی شود، اگر به اتفاقات صورت گرفته 
در قبل از انقالب بنگرید اولین شــهری که حکومت نظامی در آن اعالم 
شد اصفهان بود و حتی در زمان جنگ تحمیلی نیز دالور مردان اصفهانی 

خط شکنان جبهه حق علیه باطل بودند.  رییس مجمع نمایندگان استان 
اصفهان تاکید کرد: این بی مهری قابل پذیرش نیســت و به نوعی باید از 
مردم اصفهان عذر خواهی شود که چرا قلب مردم اصفهان را آزرده خاطر 
کرده اند. وی افزود: مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اولین 
اعتراض را داشت و حضور خبرنگاران صداوسیما را برای پوشش خبری 
منع کردند، چرا که وقتی قرار است نامی از ذوب آهن ایران نباشد نیازی 
به پوشش خبری در این راستا نیست. موسوی الرگانی خاطر نشان کرد: 
از مدیر عامل و بازیکنان ذوب آهن و ســپاهان که همیشه باعث عزت و 
سربلندی ایران هستند کمال تشکر را دارم و درخواست ما این است که 
صداوسیما اقدامات عملی خود و جبران این خطایی که در پوشش این خبر 

داشته است را حتما به سمع و نظر مردم اصفهان برساند.

سمیه پارسادوست

فرمانده نیروی هوافضای ســپاه پاســداران انقالب 
اسالمی گفت: در رأس قرارگاه جنگی رسانه ای علیه 
جمهوری اسالمی خزانه داری آمریکا بوده که به این 
تشکیالت با حمایت سرویس های اطالعاتی خارجی 
کمک می کند، اگر اتفاقات چند ماه گذشته را مرور 
کنیم مشاهده می شود خروج از برجام با چه تبلیغات 
رسانه ای مواجه شد.سردار امیرعلی حاجی زاده، در 
مراسم یادواره شهر ابریشــم از سلسله برنامه های 
کنگره ملی ســرداران و ۱۴۰۰ شــهید خط شکن 
فالورجان اظهار کرد: خداوند متعال را شــاکرم که 
توفیق داد امروز در جمــع ایثارگران و خانواده های 
شهدا حضور پیدا کنم و به آن افتخار می کنم.فرمانده 
نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی افزود: 
آن طور که به من اطالع دادند؛ چند ســال است که 
برای این کار فرهنگی عظیم اقدامات ویژه ای انجام  
شده که باید از متصدیان اجرایی این حرکت بزرگ 
تشکر کرد و آنان بدانند که بدون شک این زحمات 
نتیجه دارد که به دو دستاورد مهم آن اشاره می کنم.

وی بیان داشــت: بدون شــک برگزاری یادواره ها و 
کنگره هایی که برای زنده نگه داشــتن یاد و خاطره 
شهدا بوده، آثار بی نظیر و بی بدیل در میان مردم دارد 
که می تواند معنویت جامعه را تغییر داده و بهترین 

ابزار برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن است.
حاجی زاده خاطرنشــان کرد: در طول دوران دفاع 
مقدس هیچ گاه این توفیق بــرای اینجانب حاصل 
نشد که در لشکر ۸ نجف اشــرف و امام حسین)ع( 
حضورداشته باشــم، اما از دور شاهد رزم یگان های 
عملیاتی اصفهان بودم و شهادت می دهم آنچه گفته 

می شــود، قطره ای از اقیانوس بیکران این نیروهای 
مخلص اســت که هر کجــا عملیاتــی رخ می داد 
لشــکرهای اصفهان و نجف و رزمندگان شهرستان 

فالورجان خط شکن بودند.
جنس جنگ امروز با شرایط دفاع مقدس 

تفاوت دارد
حاجی زاده اشــاره کرد: جنگ امروز ساده تر است؛ 
چراکه ملت ایــران در اوج صالبت و قدرت قرار دارد 

و  دشــمن نمی تواند روش های ابتــدای انقالب را 
پیاده سازی کند؛ بنابراین تمام تجهیزات و امکانات 
خود در بعد جنگ نرم رســانه ای را علیه ملت ایران 
فعال کرده اند که البته در این زمینه هم نتوانستند 
موفق ظاهر شوند؛ اما نباید نســبت به این موضوع 
غافل بود و نیاز به هوشیاری کامل وجود دارد.فرمانده 
نیروی هوافضای سپاه پاســداران انقالب اسالمی 

یادآور شــد: در رأس این قرارگاه جنگی رســانه ای 
خزانه داری آمریکا بوده که به این تشکیالت با حمایت 
ســرویس های اطالعاتی خارجی کمک می کند و 
اگر اتفاقات چند ماه گذشته را مرور کنیم مشاهده 
می شــود خروج از برجام  با چه تبلیغات رسانه ای 
مواجه شد که با نگاه خودشان بر مردم ایران اسالمی 
فشار وارد کنند که آنچه در این عملیات رسانه ای و 
جنگ تبلیغاتی مشاهده می شود بخش کوچکی در 

بیرون از مرزها دارد که با تاسف بسیار توسط افرادی 
در داخل حمایت می شد که البته در این موضوع هم 
به هدف خود نرسیدند. وی افزود: موضوع عملیات 
روانی دشمن تازگی ندارد؛ اما در شرایط حاضر ابزار 
آن متفاوت شــده که نمونه آن این است که یکی از 
خبرگزاری های آمریکایی به  صراحت اعالم می دارد 

تلگرام ارزش پول ملی ایران را از بین برد.

دشمن به دنبال اختالف افکنی در داخل 
کشور است

فرمانده نیروی هوافضای ســپاه پاســداران انقالب 
اسالمی بیان کرد: دشــمنان از خارج از مرزها قطعا 
کاری از پیش نخواهنــد برد، آنــان می خواهند با 
اختالف افکنی و عملیات روانــی از درون ملت علیه 
خود مردم اســتفاده کنند که این نیاز به شناخت و 
بصیرت کافی دارد.وی تاکید کــرد: جنگ امروز به  
مراتب نیاز به تدابیر هوشمندانه دارد؛ چراکه در زمان 
جنگ تحمیلی دشمنی ها مشخص بود اما در شرایط 
حاضر از یک موج ضعیف یک سونامی بزرگ ایجاد 
می شود که نیاز دارد همگان متوجه تمامی حرکات 
احتمالی دشمنان اسالم باشــند و قطعا آگاهی این 
ملت عظیم هم چون گذشته اجازه سوءاستفاده به 

ایادی استکبار را نخواهد داد.
آمادگی ســپاه در ورود بــه بخش های 

غیرنظامی وجود دارد
وی تاکید کرد: امروز سپاه آمادگی کامل دارد تا در 
بخش های غیرنظامی هم وارد شود که به  طور مثال 
باروری ابرها را می توان در بعضی از استان ها نام برد 
که در این زمینه در سال گذشته با مشارکت وزارت 
نیرو اقدام مهمی شروع شــده و در حال انجام است.

حاجی زاده در پایان گفت: باید همه متحد باشیم تا از 
مشکالت عبور کرده و از خداوند متعال بخواهیم که 
توفیق دهد، نسبت به وظیفه خود بیشتر آشنا شویم 
تا در مقابل شهدا شرمنده نباشــیم و در حمایت از 
والیت فقیه ذره ای کوتاه نیاییم که همان پشتیبانی از 

والیت رسول ا... است.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه:

شهادت می دهم اصفهانی ها در همه عملیات ها خط شکن بودند

در واکنش به حذف عنوان ایران از نام تیم ذوب آهن؛

قطعا به رییس صدا و سیما تذکر می دهیم

 میراث

 بازسازی
 »خانه تاریخی نائل« اصفهان

مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع 
دســتی اســتان اصفهان از پیش بینی برنامه و 
بودجه برای احیا و بازســازی خانه تاریخی نائل 
اصفهان پس از یک ســال وقفه خبر داد.فریدون 
اللهیاری با اشــاره به تخریب خانه تاریخی نائل 
در سال گذشــته اظهار داشــت: خانه تاریخی 
نائل را محصــور کرده ایم ، مرمت و بازســازی 
در دســتور کار قرار گرفتــه و در بخش هایی  از 
آن اقداماتــی صــورت گرفته اســت.وی افزود: 
 امســال برنامه  و بودجه برای این خانه تاریخی

 پیش بینی کرده ایم  تا بازسازی و مرمت شود و در 
این راستا روند حقوقی نیز در حال پیگیری است 
و پس از تعیین  تکلیف ، کســانی که در تخریب 
آن دخالت داشته اند، بپذیرند و جبران خسارت 
کنند .مدیرکل میراث فرهنگی گردشــگری و 
صنایع دستی استان اصفهان گفت : پیش از این 
بخش مهمی از خانه تاریخی نائل تخریب شده بود 
، نقشه کامل خانه را داریم و باید بازسازی شود. 
وی با بیان اینکه در طول یک سالی که این خانه 
تخریب شده، در روند بازســازی آن وقفه  افتاده 
است ، تصریح کرد: وقفه به دلیل مباحث حقوقی  
بود البته ما آمادگی کامل  برای بازسازی داریم ، 
اقدامات اولیه انجام گرفته و واحد امانی در آنجا 
کارگاه فعال دارد؛ منتظر تعیین تکلیف نیستیم 

و کار را انجام می دهیم .

قبل از تخریب

پس از تخریب
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جانشین مديرمسئول: بهمن زين الدين  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاينده رود   مديرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

سوژه

امیرعلی مرآتی 

این دفعه کمی غیرمنتظره بود؛ هرچند ازدواج های سیاسی 
میان اهالی این عرصه و روحانیون در ایران شایع است. داماد 
این بار نتیجه 20 ســاله امام خمینی)ره( است؛ »احمد« از 
چهره های فعال و خبرساز در فضای مجازی به شمار می رود 
و چندباری هم پیش از این به واسطه برخی اتفاقات از جمله 
امام جماعت شدنش در یک مسجد یا برپایی مراسم مجلل و 
اشرافی به مناسبت معمم شدنش،در کانون خبرسازی های 

رسانه ای و شبکه های مجازی هم قرار گرفته بود.
 »احمد« نشــان داده عالقــه خاصی هم به رفــت و آمد با 
 ســلبریتی های دنیــای ورزش و هنــر دارد و از طرفداران

 پرو پاقرص تیم استقالل اســت.  ابایی از این ندارد که اعالم 
کند به پوشــیدن لباس های مارک و یا بســتن ساعت های 
مارک هم بی رغبت نیســت و عالقه خاصی هــم به برخی 
چهره های سیاســی از جمله رییس ممنوع التصویر دولت 
اصالحات دارد و هر از گاهی عکس های مشــترک خودش 
و پدرش بــا رییس جمهور اســبق را در اینســتاگرامش به 
اشــتراک می گذارد.  نتیجــه امام خمینــی)ره( این بار اما 
همه را با یک خبر غافلگیر کرد؛ »ازدواج بــا نتیجه آیت ا... 
گلپایگانی.« گفته می شــود در مراســم عقد کنان او فقط 
عمو و خاله و دایی های داماد حضور داشــتند، کل داستان 
خواستگاری و عقد کمتر از چهل روز طول کشید و شاید به 
 همین دلیل حتی اشراقی ها در مراسم حاضر نبودند، ظاهرا

 آیت ا... موسوی بجنوری هم عاقد این زوج بوده است. 
عروس خانم »فاطمــه دانش پژوه« اســت، دانش پژوه در 
صفحه اینســتاگرامش، خود را شــاعر نویســنده و عکاس 
معرفی کرده و نزدیک بــه 1500 فالوور دارد که یکی از آنها 

سید احمد خمینی است.

ازدواج ناگهانی نتیجه امام )ره(

عکس روز

مرا پریشــان کــرد. خیلــی دلم دوخط کتاب
می خواســت که آن یک مارکی 
را دوبــاره به دســت مــی آوردم؛ 
اما نمی توانســتم حاال به خیابان 
بروم، هر لحظه بایســتی لئو از 
راه برسد. باالخره بایست زمانی 
خــوردن آلــو و خامــه و دعــای 
ســر میز شــام پایــان می یافت. 
نمی توانستم سکه یک مارکی را 
در خیابان پیدا کنم. ارتفاع نسبتا 
زیاد بود و تنها در افسانه هاست 
که ســکه های پول چنــان برق 
می زننــد کــه آدم آن هــا را پیدا 

می کند...
»عقاید یک دلقک«
هاینریش بل

زندگی در افســانه ها 
همه چیزش با واقعیت 

فرق دارد

تازه متوجه شــدم که هنوز 
تــوی بالکــن ایســتاده ام و 
مشغول تماشای بن هستم. 
نرده هــا را محکــم گرفتم، 
زانویــم خیلــی درد می کرد، 
اما ســکه  یک مارکی را که 
به پاییــن پرتاب کــرده بودم 

برج پیزا به دلیل کجی در جهان شــهرت یافته است؛ اما حاال کارشناسان 
اعالم کرده اند که این برج به تدریج صاف خواهد شد. به همین دلیل شاید 
برج پیزا با بحران شناسایی که »کج بودن« آن بوده است، مواجه شود. گروه 
ناظر برمرمت این برج می گوید که کجی برج پیزا به تدریج کاهش می یابد. 
به گفته گروه ناظر بر کار مرمت برج پیزا، ایــن بنا که به ارتفاع 5۷ متر در 
قرون وسطی ساخته شــده ظرف بیست سال گذشــته به حالت عمودی 
متمایل شده است. پروفسور سالواتورستیس، می  گوید: به نظر می رسد که 

برج پیزا چندین قرن جوان تر شده است.

برج پیزا به جای کج تر شدن، صاف تر شد!

زن جوانی در یکی از کشورهای خارجی به دزدی 2 هزار دالری از خانواده همسر 
خود متهم و مجبور شد برای اثبات بی گناهی اش اقدامی عجیب را به درخواست 
قاضی انجام دهد.  ماجرا از این قرار است که اثبات بی گناهی زن بیچاره تنها با 
چسباندن زبانش به آهن گداخته امکان پذیر بود و در صورتی که زبان وی پس 
از 3 بار اصابت با تکه ای آهن گداخته نسوخت، نشانه بی گناهی و رفع اتهام وی 
است. نکته قابل توجه این است که زمان انجام این کار جلسه ای با حضور شاکی 
و متهم و قاضی و چند شاهد دیگر همچون جلسات علنی دادگاه تشکیل شد و 

البته زبان زن هم نسوخت و بی گناهی اش ثابت شد!

اثبات بی گناهی با چسباندن زبان به آهن گداخته شده!

»فلیس جونز« و »ایرن کرامپ« اهل کشــور انگلیس 102 ســالگی خود را 
جشن گرفتند و پیرترین دوقلوی جهان معرفی شدند. فلیس 20 دقیقه زودتر 
از خواهرش ایرن به دنیا آمده است. آنها در سال 1916 متولد شدند و با 102 
سال عمر دو جنگ جهانی را در زندگی شان دیده اند و همچنین چهار پادشاهی 
و بیست نخست وزیری کشور را مشاهده کرده اند. این دو خواهر راز طوالنی 
شدن عمرشان را خوردن ماهی زیاد و نوشیدنی های مقوی اعالم کردند. آنها 

همچنین جوان تر از سن شان به نظر می رسند. 

پیرترین دوقلو های جهان، ۱۰۲ ساله شدند

کیهان: روزنامه ایران بابت ماجرای 
شراب عذرخواهی کند

روزنامه کیهان در شماره دیروز خود از مواضع اخیر روزنامه دولت 
در خصوص موضوع شــراب انتقاد کرد. »در ستون طنز گفت و 
شنود کیهان به یادداشت روزنامه ایران به قلم آقای عباس عبدی 
)البته بدون ذکر نام ایشان( اعتراض کرده بودیم که چرا پیشنهاد 

کرده که شرب خمر در کشور آزاد شود! روزنامه ایران در واکنش 
به انتقاد کیهان نوشت که آزادی شرب خمر در یادداشت آقای 
عبدی به نقل از شخص دیگری بوده و ایشان در یادداشت خود 
این دیدگاه را نفی کرده است! روزنامه ایران به جای ابراز ندامت 
از جرمی که مرتکب شده و پوزش از ملت، حالت طلبکارانه ای به 
 خود گرفته و ادعا کرد آیت ا... خاتمی یادداشت عبدی را نخوانده

 اســت!  و نوشــت امیدواریــم آیت ا...خاتمی شــجاعت کافی 
برای اصالح ســخنانش داشــته باشــد! روزنامه ارگان دولت 
کمترین اشــاره ای به متن یادداشــت عبدی نکــرد و اصال به 
 روی خودش هــم نیاورد که چــه جرم بزرگی مرتکب شــده 

است!
ایــران  روزنامــه  مــورد  اشــاره  یادداشــت   دربــاره 
 در ترویــج شــراب خواری، گفتنی هــای دیگری نیز هســت

 که به همین  اندازه بسنده می کنیم ولی سخنی با دست اندرکاران 
روزنامه ایران در میان اســت و آن اینکه اگر به حرکت زشت و 
پلشت خود پی برده و از انجام آن پشیمان شده اید- که امیدواریم 
شده باشید- کمترین و ابتدایی ترین انتظار آن است که از پیشگاه 

ملت مسلمان پوزش  بخواهید.

گیشه

دروازه کاخ 
تخریب شده شاه 
عباس و عمارت 

کاله فرنگی عالی 
قاپو در اصفهان.

)۱۰۰ سال پیش( 

مدیر دفتر مدیریت مصرف آب شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
گفت: هم اکنون مصرف سرانه آب  شرب دراصفهان 154 لیتر در 
شبانه روز است در حالی که با نصب یک بسته بهینه لوازم کاهنده 
مصرف، شامل 3 عدد پرالتور، یک عدد سردوش و یک عدد فالش 
تانک کم مصرف در یک واحد مســکونی می توانیم شاهد کاهش 

مصرف 28 درصدی آب شرب  باشیم.
»آسیه ســادات مالباشــی« افزود:  هم اکنون بیش از 92 درصد 
مشــترکین اصفهان مطابق الگو، آب  مصرف می کنند که بیانگر 
مصرف مناسب  آب توسط مشترکین خانگی  است؛ اما اگر مردم 
اصفهان اقدام به نصب لوازم کاهنده کنند، مصرف ســرانه آب در 

اصفهان می تواند تا 110 لیتر در شبانه روز نیز کاهش یابد.
مدیر دفتر مدیریت مصرف آب شــرکت آبفای استان اصفهان با 
بیان اینکه در نتیجه نصب لوازم کاهنــده مبلغ آب بهای قبوض 
مشــترکین نیز کاهش می یابد عنوان کرد: با تحقیق انجام شده 
در آبفای اصفهان، این نتیجه حاصل شده است که اگر بسته لوازم 
کاهنده مصرف در بین مشترکان  واحدهای مسکونی پرمصرف که 
دو برابر الگو،  آب مصرف می کنند  توزیع شود  و  سپس هزینه به 
طور اقساطی روی قبوض آب بها دریافت شود  نه تنها میزان آب 
 بهای پرداختی مشترکین کاهش می یابد بلکه مصرف آب هم کمتر

 می شــود. به گونه ای که به مصرف سرانه 110 لیتر در شبانه روز 
نزدیک می شود.وی  با اشــاره  به اهمیت نقش مدیریت مصرف 
آب به عنوان بخش بزرگی از مدیریت تقاضا اعالم کرد: اســتفاده 
از تجهیزات و لوازم کاهنده مصرف به عنوان یک اقدام اساســی  
می تواند تاثیر قابل توجهی در کاهش مصرف آب شــرب داشته 

باشد. بنابراین  به نظر می رسد استفاده از وسایل آب بر کم مصرف 
مانند ماشین لباسشویی وظرفشویی با مصرف محدود و نصب  لوازم 
کاهنده مصرف برای وسایل آب پخش مانند انواع شیرآالت در این 
زمینه موثر است. »مالباشی« به میزان مصرف وسایل آب پخش در 
یک واحد مسکونی اشاره کرد و اظهار داشت: مطالعات  کارشناسان 
حاکی از آن اســت که میزان درصد مصرف هر کدام از وسایل آب 
پخش در یک واحد مسکونی ازجمله آشپزخانه 28 درصد، روشویی 
13 درصد، شیرتوالت 12 درصد، فالنش تانک 8 درصد، شیر حمام 
8 درصد و سر دوش 20 درصد از کل مصرف آب خانگی است که با 
نصب لوازم کاهنده مصرف مانندشیرآالت اهرمی، فالش تانک دو 
زمانه، سردوش کم مصرف و پرالتور )درفشان( می توان این مصارف 

را تا 28 درصد  کاهش داد.
 مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
افزود:  با نصب لوازم کاهنده مانند شیر اهرمی سینک 35 درصد، 
شیر اهرمی روشویی 35 درصد، شــیر اهرمی توالت 35 درصد، 
شیر اهرمی حمام 15 درصد، فالنش تانک کم مصرف 60 درصد، 
ســردوش کم مصرف 50 درصد و پرالتور 25 درصــد در میزان 
مصرف آب صرفه جویی می شــود. وی با بیــان اینکه با توجه به 
محدودیت های منابع آبی، مدیریت تقاضــا در دهه های اخیر بر 
مدیریت عرضه پیشی گرفته است، اظهار داشت: در ایران با توجه 
به وضعیت شــدید کم آبی، مصارف آب در کاربری های مختلف 
نظیر شــرب، صنعت و کشاورزی باید متناســب با منابع موجود 
صورت گیرد که این امر مستلزم نگاه جدی تری به  مقوله مدیریت 

تقاضاست. 

مدیر دفتر مدیریت مصرف آب شرکت آب و فاضالب استان اعالم کرد:

 مصرف سرانه آب شرب   در اصفهان  با نصب لوازم کاهنده
می تواند به  ۱۱۰ لیتر در شبانه روز کاهش یابد

اینستاگردی

»امیــد حاجیلی« با 
انتشار این عکس در 
صفحه اش نوشت: دو 
چیز شــما را تعریف 
ن  تــا صبر ؛ می کند
وقتی کــه هیچ چیز 
نداریــد و رفتارتان 
هنگامی که همه چیز 

دارید.

»محســن مسلمان« 
با انتشــار این عکس 
در صفحه اش نوشت: 
زندگی دشــوارترین 
امتحان است؛ بسیاری 
از مردم مردود می شوند 
چون سعی می کنند از 
روی دست هم بنویسند 
غافل از این که سواالت 
موجــود در برگه  هر 

کسی فرق می  کند.

سهیال گلســتانی و 
در  توســلی  هانیه 
اکران »گرگ بازی« 

حضور داشتند.
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