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 آیین تکریم و معارفه استانداران سابق و جدید استان بدون حضور وزیر کشور برگزار شد؛

در مسیر زاینده رود

گلدن تایم
کارگردان: پوریا کاکاوند

پردیس سینمایی سیتی سنتر

پیاده روی؛
امروز یه دست لباس راحت 
بپوش، یه جفت هدفون و 

یه بطری آب بردار و بزن به 
خیابون!

 کاهش تولید پسته
 دلیل اصلی گرانی آن است

خزانه دار  اتحادیه آجیل و خواربار فروشان 
اصفهان:

3

  بساط آشتی کی روش و برانکو 
پهن شده است؛

آتش بس

 قاتل خاموش
 در اصفهان تا کنون ناکام 

مانده است

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری اصفهان:
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 رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست نظام مهندسی کشور
 از خطر کج شدن ساختمان ها با تخلیه منابع آبی خبر داد:

حادثه در کمین است
رییس کمیسیون انرژی، محیط زیست، استاندارد و مصالح ساختمانی سازمان نظام مهندسی 
کشور با بیان اینکه در حال حاضر زمین های اطراف اصفهان دچار فرونشست شده اند، گفت: 
متاسفانه این اتفاق در اصفهان در حال وقوع اســت و اگر چاره اندیشی نکنیم به طور قطع حادثه 

وخیمی رخ خواهد داد...
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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.

موزه هنرهای معاصر
مروری بر فعالیت های هنری 

گالری کالسیک اصفهان
1 الی 30 آذر

کامال دخترونه
هر روز ساعت 16:15

این برنامه با موضوع ســبک زندگی دختران 
در جامعه ایرانی  اسالمی پیرامون محورهایی 
چون هویت زنانه ، سبک و سیاق زندگی،زنان و 
نظام های اجتماعی ،زنان و زنانگی و ارائه الگوی 
مناسب برای زندگی در عصر حاضر می پردازد .

بازدید معاون اجتماعی و روابط عمومی 
ناجای استان از روزنامه زاینده رود

سالگرد انتشــار روزنامه »زاینده رود« بهانه ای شد 
تا »ســرهنگ جهانگیر کریمی« معــاون اجتماعی 
فرماندهــی انتظامــی اســتان و »ســرهنگ جواد 
درستکار« رییس مرکز اطالع رساني پلیس اصفهان 
بازدیدی از روزنامه »زاینده رود« داشــته باشــند و 
دقایقی را میزبان دو مامور انتظامی استان که در زمره 
رســانه ای ترین و خوش برخوردترین های ناجای 
استان هم هستند، باشــیم. سرهنگ کریمی در این 
بازدیــد از نقش مهم و اثرگذار رســانه و لزوم تعامل 

دوسویه میان رسانه و پلیس سخن گفت.  
به همین بهانه از ســردار معصوم بیگی، فرماندهی 
انتظامی استان و سرهنگ حسین زاده و سایر عزیزان 
در مجموعه ناجا یاد می کنیم که الحق و االنصاف جزو 
خوش برخوردترین مسئوالن هستند و ثابت کرده اند 
می توان هم یک مامور و مســئول وظیفه شناس و 
مقتدر بود و هم یــک پلیس مهربان و رســانه ای و 

مردمی. خداقوت . 

 در سلسله برنامه های سه شنبه ها با رســانه ها، بازدید رسانه ای ســازمان پارک ها و فضای سبز شــهر اصفهان با موضوع 
»درختان شهر، وضعیت رسیدگی به درختان خطرآفرین و قاتل« تشریح شد. رییس سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان در جمع خبرنگاران در کنار درخت کهنسال سپیداری در منطقه 6 شهرداری که به دلیل خطرآفرینی قطع شده بود، 
بیان داشت: زمانی که سن درخت به پایان برسد، از درون خالی می شود و از بیرون چوب های اضافه ایجاد می کند و خطر سقوط 
آنها تهدیدی برای شهروندان است. وی درختانی با این نشــانه ها را خطرآفرین و قاتل نام برد و افزود: ناظر مقیم در منطقه، 
مسئول پیگیری عملیات شناسایی و اطالع به سازمان پارک ها، بازدید میدانی و بررسی های الزم است و قطع درخت با هدف 
حفظ جان شهروندان به سرعت انجام می شود. مرتضایی نژاد با اشاره به عالمت گذاری انجام شده روی درختان خطرآفرین، به 
شهروندان توصیه کرد در فضاهای سبز از این درختان فاصله بگیرند. وی درباره تاثیر خشکسالی بر تسریع روند پیری درختان 
گفت: البته خشکسالی بی تاثیر نیست؛ به ویژه که با خشــکی زاینده رود با کاهش رطوبت هم مواجه هستیم. وی در ادامه از 
وجود 100 درخت کهنسال در دنیا ازجمله سرو ابرقو در ایران خبر داد و افزود: درختان سپیدار و صنوبر بیشتر در معرض تهدید 
پیری و خطرآفرینی هستند. مرتضایی نژاد گفت: دستگاه توموگراف در تشخیص دقیق تر درختان قاتل کمک کننده است. 
در این راستا مسئول باغبانی ســازمان پارک ها اظهار کرد: 90درصد درختان بررسی شده از نوع سپیدار و صنوبر با عمر بهره 
برداری کم مربوط به سال های گذشته هستند و در سال های اخیر کشت نشده اند. حجتی، با اشاره به کنترل ماهیانه درختان 
از برخورد نامناسب شهروندان در زمان بررسی و قطع درختان خطرآفرین گالیه کرد و افزود: احتمال سقوط این درختان با 
یک باد شدید وجود دارد؛ بنابراین حفظ جان شهروندان در اولویت است. افسانه مظاهری، مسئول واحد گیاه پزشکی سازمان 
پارک ها نیز ابراز داشت: آفات تاثیری بر پیری درختان ندارند؛ ولی ســال گذشته طغیان آفات چوب ها را داشتیم که با انجام 
عملیات غیرشیمیایی و استفاده از تله های مکانیکی به دفع آفات کمک کردیم.  ایمان حجتی، مدیر کل ارتباطات و امور بین 
الملل شــهرداری اصفهان هم  عدم امکان جایگزینی درختان کهنسال در چهارباغ را ناشی از عمق کم خاک دانست و یادآور 
شد: مدیریت جدید درختان را قطع نکرده، ولی کاشته است. در ادامه در بازدید از محور چهارباغ، مرتضایی نژاد، رییس سازمان 
پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان، از بازکاشت درختان پس از تحویل عمق مناسب خاک و تعامل با مراکز دانشگاهی 
برای جایگزینی گونه های مناسب خبر داد و افزود: درختان نارون که هویت چهارباغ هستند، با عمر طوالنی بیش از 50 سال 
در نقاط بدون درخت کشت می شوند. همچنین در محور میانی چهارباغ، احداث آبنما و فضای سبز پیش بینی شده است. وی 

تامین آب برای فضای سبز چهارباغ را از اولویت های شهرداری و سازمان پارک ها اعالم کرد.

درختان قاتل در اصفهان بازرسی می شوند

حدیث زاهدی

   مدیران استان یا دلسوز نبودند و یا ُعرضه نداشتند

صفحه  3

 مهرعلیزاده ظرفیت خوبی برای استان اصفهان بود  بابت کاستی ها از مردم اصفهان عذرخواهی می کنم

7                    علیرضا افشاری
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مجلس روز گذشــته در حالی جلســه علنی خود 
را آغاز کرد که چند اســتیضاح پر رنگ در صحن 
علنی و هیئت رییســه به جریان افتاده است. عضو 
کمیســیون آموزش و تحقیقــات مجلس از طرح 
اســتیضاح وزیر علوم در مجلس خبر داد و رییس 
کمیســیون امنیت ملی نیز از بررســی استیضاح 
»ظریف« در هفته آینده در کمیســیون مربوطه 
ســخن گفت. عالوه بر وزیر علوم کــه چند وقتی 
اســت به دلیل مشکالت ایجاد شــده در مدیریت 
دانشگاه های پیام نور و فنی و حرفه ای تحت فشار 
برخی از نمایندگان است حاال با جمع آوری امضای 
منتقدانش در آستانه استیضاح قرار دارد و از سوی 
دیگر محمد جواد ظریف نیز به دلیل صحبت های 
اخیر در مورد شــائبه پولشویی در کشور و حواشی 
ایجاد شده از ســوی وی در لیســت انتظار برای 
استیضاح قرار گرفته است. در همین زمینه رییس 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی از بررسی اســتیضاح وزیر خارجه 
در جلسه علنی یکشنبه آینده، یازدهم آذرماه این 
کمیســیون خبر داد و تاکید کرد که کمیسیون با 
رعایت بی طرفی نظرش را اعالم می کند.حشمت ا... 
فالحت پیشه اظهار کرد: کمیســیون امنیت ملی 
بررسی استیضاح آقای ظریف را در دستور جلسه 
یکشــنبه آینده قرار داده، معتقدیم اســتیضاح به 
معنای روشن شدن مطالب اســت لذا این جلسه، 
جلسه ای کارشناسی محسوب می شود. علی رغم 
کش و قوس های فراوان بر ســر مطرح شدن این 
استیضاح اما باالخره مخالفان توانستند امضاهای 
الزم برای به حد نصاب رســیدن آن را جمع آوری 
کنند؛اما این پایان مهر اســتیضاح مجلسی ها بر 
عملکرد دولتی ها نیست؛ عالوه بر وزیر علوم و امور 
خارجه، حجتی نیز منتقدان جدی در مجلس دارد 
که به نظر این بار به جای کشاندن وزیر به مجلس 
و پر ســیدن ســواالت خود تالش دارند استیضاح 
وی را به جریان بیندازند. وزارت جهاد کشــاورزی 
که به دلیل پایین بودن نرخ خرید تضمینی گندم 
در موجی از انتقادات کارشناسان و نمایندگان قرار 
گرفته است حاال باید تالش دوباره ای برای رهایی 
از خطر استیضاح داشته باشد. بر اساس اعالم عضو 
کمیسیون کشاورزی، استیضاح وزیر کشاورزی با 
امضای تمام اعضای کمیسیون کشاورزی به هیئت 

رییسه تقدیم شده است. به گفته سید راضی نوری، 
این اســتیضاح فقط به امضای اعضای کمیسیون 
کشاورزی رسیده است تا شبهه سیاسی بودن به آن 
وارد نشود. برخی از محورهای استیضاح» حجتی« 
شــامل عدم اجرای قانون تعییــن نرخ محصوالت 
اساسی کشاورزی و تعیین نرخ پایین خرید تضمینی 
گندم، دلیل ممنوعیت صــادرات محصوالت مازاد 
کشاورزی، عدم اجرای قوانین برنامه 5 ساله ششم 
اقتصاد اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 
و بودجه سنواتی بخش کشاورزی و عدم اجرای بند 
»خ« ماده 33 و بند »د« در سری 16 قانون برنامه 
5 ساله توسعه ششــم اقتصادی جمهوری اسالمی 
توسط دولت و بخشودگی سود و کارمزد و جریمه  
وام های دریافتی کشاورزی خسارت دیده از حوادث 

غیرمترقبه و امهال اصل وام کشاورزی است.
بمب خبری روز سه شــنبه مجلس در مورد جمع 
آوری امضا برای استیضاح الریجانی، ریاست مجلس 
بود که البته شایعات و حرف و حدیث های زیادی 
نیز پیرامون آن نقل شد. این طرح که ابتدا از سوی 
برخی از اصولگرایان مجلس مطرح شــد تالشــی 
بود در جهت طرح شــکایت از وی در مورد ارسال 

الیحه  FATF بدون درخواســت نظر کارشناسی 
مجلس به مجمع که البتــه در فرآیند های بعدی 
عمال اسم اســتیضاح روی آن گذاشته شد. مطابق 
این درخواســت که به امضای ۲۷ تن از نمایندگان 
اصولگــرای مجلس ایــران رســیده، الریجانی به 
دلیل تخلف از اجرای ماده ۲۰۰ آیین نامه داخلی 
مجلس و اصل 11۲ قانونی اساسی ایران باید توسط 
کمیســیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس مورد 
اســتیضاح قرار گیرد.الریجانی، ســه هفته پیش، 
مصوبه لوایح مورد ایراد شورای نگهبان در خصوص 
الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد 
برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و اصالح 
قانون مبارزه با پولشــویی را برای بررســی و رفع 
اختالف نظر پیش آمده به مجمع تشخیص مصلحت 
نظام ارســال کرد. نمایندگان درخواســت کننده 
استیضاح الریجانی، معتقدند که این مصوبه باید بار 
دیگر در مجلس بررسی می شد و ارسال سریع آن به 
مجمع تشخیص مصلحت نظام فاقد وجاهت قانونی 
الزم بوده است. هر چند روابط عمومی مجلس اعالم 
کرد که برخی  از امضاها و نــام های قرار گرفته در 
ذیل این طرح جعلی بوده و برخی از نمایندگان از 

امضای آن اظهار بی اطالعی کردند، در همین زمینه 
مهدی کیایی، مدیر روابط عمومی مجلس شورای 
اسالمی در حســاب توییتری خود نوشت:» آقایان 
ســلیمی، اعزازی، نوری، پوربافرانی، کعبی،بدری، 
قاضــی زاده، الرگانــی و چند نماینــده دیگر که 
اسم شــان ذیل نامه موسوم به اســتیضاح رییس 
مجلس آمده کتبا اعالم کردند چنین درخواستی 
نداشته اند.اعمال ماده ۲٤ منتفی است،اما استقبال 
چند رسانه اصولگرا از موضوع جالب توجه است واقعا 
دوستان دنبال چه هستند؟« بر اساس این ادعا به 
نظر می رسید اســتیضاح از حد نصاب بیفتد؛ اما بر 
اساس اعالم حاجی دلیگانی استیضاح با امضاهای 
به حد نصاب رسیده، تقدیم هیئت رییسه مجلس 
شده است. بر اســاس اعالم حاجی دلیگانی یکی از 
اصلی ترین طراحان این استیضاح، رییس مجلس 
مطابق با مــاده ۲٤ آیین نامــه داخلی مجلس که 
قبل  از استیضاح با پس گرفتن امضا از سوی 6 نفر 
از نمایندگان از حدنصاب افتاده بود مجدد با امضای 
تعداد دیگری از نمایندگان به حد نصاب )۲5 امضا( 
رسید و بار دیگر در دستور کار مجلس قرار گرفت.

وی افزود: بر اســاس روال قانونی ابتدا اقدام رییس 
مجلس در ارسال لوایح پالرمو و اصالح قانون مبارزه 
با پولشویی به مجمع تشخیص نظام بدون بررسی 
این لوایح در مجلس با حضور اعضای کمیســیون 
آیین نامه داخلی و رؤســای کمیســیون ها مورد 
بررســی قرار می گیرد و چنانچه این اقدام خالف 
قانون تلقی شود موضوع در جلسه غیرعلنی مورد 
بحث قرار می گیرد.نماینده مردم شاهین شــهر در 
مجلس شورای اســالمی، اظهار داشت: در جلسه 
غیرعلنی نمایندگان توضیحات خود را در این باره 
ارائه می کنند و سپس در جلسه علنی مجلس بدون 
اینکه موافــق و مخالفی صحبت کنــد، موضوع به 
رای گذاشته می شــود و چنانچه نمایندگان به این 
موضوع رای بدهند که اقدام رییس مجلس خالف 
قانون بوده رییس مجلس مستعفی شناخته شده و 
دیگر تا آخر این دوره مجلس نمی تواند کاندیدای 
 ریاســت یا عضویــت در هیئت رییســه مجلس

 شود.
 حال باید دیــد الریجانی که مدیریــت خوبی در 
اســتیضاح وزیران داشته اســت و برخی از آنها بر 
اساس نوع برخورد  و یا صحبت ها و عملکردش از 
استیضاح رهایی یافتند چطور خواهد توانست خود 

را از شرایط فعلی  نجات دهد.

 غلط امالیی 
کار دست خانم سفیر داد

 سفیر آمریکا در لهستان با نگارش نامه ای مملو از 
غلط خطاب به نخست وزیر کشور میزبانش خشم 
لهستانی ها را که معتقدند به کشورشان توهین 
شده است، برانگیخت.جورجت موسبکر، سفیر 
آمریکا در ورشو  طی نامه ای خطاب به نخست وزیر 
لهستان از او خواست تا وظیفه خودش را در قبال 
یک شــبکه تلویزیونی مســتقل تحت مالکیت 
آمریکا انجــام دهد. در این نامه، نــام  خانوادگی 
ماتئوش موراویه تسکی، نخســت وزیر لهستان 
اشتباه نوشته شــد و عنوان اشتباهی هم داشت. 
همچنین نام وزیر کشــور لهســتان هم به غلط 

نوشته شده است.

 رییس جمهور گابن
 در مراکش است

همسر رییس جمهور گابن از انتقال همسرش به 
منظور پیگیری دوره نقاهت وی به مراکش خبر 
داد.به گزارش الجزیره، علی بونگو، رییس جمهور 
گابن پس از این که از ۲٤ اکتبر در بیمارســتان 
ریاض بوده، به منظور پیگیری دوره نقاهت خود 
به رباط منتقل شد.در همین راستا، سیلیوا بونگو، 
همسر علی بونگو در فیســبوک نوشت: همسرم 
علی بونگو از بیمارستان »ملک فیصل« در ریاض 
مرخص خواهد شد و به رباط خواهد رفت.از زمان 
انتقال علی بونگو به بیمارستان عربستان در ۲٤ 
اکتبر، ریاســت جمهوری گابن دو بیانیه رسمی 
صادر کرد، نخســتین بیانیه در ۲٤ اکتبر صادر 
شد که در آن از انتقال رییس جمهور این کشور 
به بیمارستان »ملک فیصل« در ریاض خبر داده 
شد و دومین بیانیه در 11 نوامبر صادر شد که در 
آن از بهبود نسبی و بازگشت قدرت بدنی رییس 

جمهور خبر می داد.

تونس، حال ولیعهد سعودی را 
گرفت

رییس جمهــور تونس برای جلوگیــری از بروز 
تنش یا گرفتار شــدن ولیعهد سعودی در میان 
سواالت خبرنگاران، از برگزاری کنفرانس خبری 
خودداری کرده و فقط عکاسان و تصویربرداران 
را دعوت کرد.بــه گزارش شــبکه الجزیره دفتر 
ریاســت جمهوری تونــس در اقدامی نــادر، به 
مناسبت سفر محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی 
به این کشور نشست خبری برگزار نکرد.ریاست 
جمهوری تونس نشست خبری محمد بن سلمان 
را برای جلوگیری از در تنگنا قرار گرفتن ولیعهد 
سعودی لغو کرد و به درخواست از عکاسان برای 

تصویربرداری اکتفا کرد.

تصمیم اعطای باالترین نشان 
افتخار مکزیک به داماد ترامپ 

جنجال آفرید
رییس جمهوری مکزیک اعالم کرد که می خواهد 
باالترین نشــان افتخــار این کشــور را به جارد 
کوشنر، داماد دونالد ترامپ بدهد که این تصمیم 
با واکنش های بسیاری روبه رو شد.دولت مکزیک 
در بیانیه ای اعالم کرد که جارد کوشنر به عنوان 
مشــاور کاخ ســفید به دلیل »تالش های قابل 
توجهش« برای توافق جدید آمریکای شــمالی 
در ماه اوت برای دریافت باالترین نشــان افتخار 
مکزیک Aztec Eagle  انتخاب شده است؛اما 
اعطای چنین نشــانی به جارد کوشنر در فضای 
مجازی به خصوص در توئیتر جنجال آفرید و در 

صدر اخبار قرار گرفت.
بسیاری از کاربران مکزیکی از جمله چهره های 
سرشناس این کشور از این اقدام به شدت انتقاد 
کردند.گائل گارســیا برنال، بازیگر مکزیکی نیز 
اعالم کرد که اعطای این نشــان به کوشنر بسیار 

شرم آور است.

»الریجانی« در تله مخالفان

قوه قضائیه گزارش موسسات 
مالی را سریع تر ارائه کند

عضو هیئت رییســه مجلس گفت: 156 نفر از 
نمایندگان در بیانیه ای خواستار تسریع در ارائه 
گزارش قوه قضائیه در خصوص موسسات مالی 
به مجلس شدند. محمد علی وکیلی،  افزود: آنها 
خواستار تســریع این قوه در ارائه گزارش خود 
در خصوص وضعیت موسســات مالی شده اند. 
همچنین  16۰ نفر از نماینــدگان مجلس در 
نامه ای خطاب به رییس جمهوری خواســتار 
اصالح نرخ هزار و ٤۷۰ تومانی خرید تضمینی 
هر کیلو گندم از کشاورزان شــدند. وکیلی در 
این بــاره اظهار کرد: امضا کننــدگان این نامه 
متذکر شدند با احتساب هزینه های کمرشکن 
و سرسام آور نهاده ها و ماشین آالت کشاورزی، 
تعیین قیمت خرید تضمینی هــر کیلو گندم 
به نــرخ 1٤۷۰ تومان اجحاف به کشــاورزان 
است و مبلغ تعیین شده با هیچ معیار و مبنای 

محاسباتی جور نیست.

ایراد شورای نگهبان به طرح 
تشکیل وزارت میراث فرهنگی 

رفع شد
نمایندگان مجلس شورای اسالمی ایراد شورای 
نگهبان به طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، 
را رفع کردند.نمایندگان مجلس با اصالح ماده 
واحده این طرح، مقرر کردند از تاریخ تصویب 
این قانون، ســازمان میــراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری با کلیه اختیارات و وظایفی 
که به موجب قوانین و مقررات با رعایت بند »د« 
ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند 
»الف« ماده ۲۸ قانون برنامه پنج ساله ششم و 
بدون توسعه تشکیالت و افزایش نیروی انسانی 
به »وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 

دستی« تبدیل می  شود.

آیت ا...مکارم شیرازی
مرجع تقلید شیعیان:

رییس سازمان انرژی اتمی گفت: بلوف نمی زنیم و  
اگر دستوری صادر شود که برجام تمام شد خیلی 
راحت می توانیم به شــرایط سابق برگردیم و حتی 
فراتر برویم. علی اکبر صالحی ادامه داد: چالشی که 
بین ایران و غرب وجــود دارد، یک چالش پیچیده  
است و ایران مانند هر کشور دیگری که بخواهد به 
چنین وضعیتی برســد، قطعا باید هزینه سنگینی 
بپردازد. هزینه اســتقالل، هزینه ساده ای نیست. 
هزینه کمی نیست. خودشــان می گویند که ایران 
قدرت نوظهور منطقه اســت. جنــگ، تحریم ها و 
محدودیت های بســیاری از اول انقالب داشــتیم. 
ما یک قدرت نوظهور منطقه با وجود همه فشارها 
هســتیم.وی افزود: من اعتقاد به بلوف ندارم. اگر 
کسی بلوف بزند و بعد نتواند به آن عمل کند برای 
همیشــه از بین رفته اســت. مملکت ما از جهات 
مختلف معیشتی اداره می شود؛ اما فشار هم هست. 
ملت این فشــار را قطعا درک می کند و می فهمد 
که این فشــار تصنعی اســت و از این گردنه عبور 

خواهد کرد.

  اعتقاد 
به بلوف ندارم

رییس سازمان انرژی اتمی: 

پارلمان

عکس  روز 

جای خالی پرچم عربستان در 
دیدار با رئیس جمهور مصر

 اعتقاد  به بلوف ندارم

پیشنهاد سردبیر:

آیت ا... العظمی مکارم شیرازی از استیضاح پشت 
سرهم وزیران در مجلس انتقاد کرد و خطاب به 
نمایندگان اســتیضاح کننده گفت: تغییر وزرا 
در شــرایط کنونی آن هم وزیری که باید مقابل 
دشمن بایستد ،صحیح نیست و سبب تضعیف 
دولت می شــود.این مرجع تقلید بیان داشت: 
اخیرا مجلســیان وزرا را اســتیضاح می کنند، 
البته آنها بدون اشکال نیستند؛ اما اینکه در این 
شــرایط مرتب بخواهیم وزیران را عوض کنیم 
دولت ضعیف می شود گرچه دولت هم بی اشکال 
نیست؛ اما در این شرایط نباید ضعیف شود.این 
مرجع تقلید خطاب به نمایندگان اســتیضاح 
کننده مجلس گفت: خواهران و برادران استیضاح 
کننده از اســتیضاحات پشت سرهم صرف نظر 
کرده و اشکاالت را به صورت ســوال بگویند و 
انتقاد کننــد. وی تاکید کرد: اســتیضاح ولو به 

نتیجه نرسد سبب تضعیف پایه وزیر می شود.

تغییر وزیران در شرایط 
کنونی تضعیف دولت است

قاسم سلیمانی
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب :

عضو شورای مرکزی فراکسیون والیی گفت: هنوز 
نتایج ملموســی از تصمیمات شــورای هماهنگی 
اقتصادی مشــاهده نکرده ایم؛ مجلس از آنچه در 
شــورا می گذرد کمتر اطالع دارد.»احمد علیرضا 
بیگی« گفت: شورای عالی هماهنگی اقتصادی در 
راستای تصمیم گیری در راستای اتخاذ تصمیمات 
راهبردی به منظور پاسخ دادن به شرایط اقتصادی 
موجود تشکیل شــد.وی افزود: از جمله آفت هایی 
که این شورا داشته این اســت که مجلس در قبال 
موضوعات اقتصادی حساس مسئولیت کمتری دارد 
و عمال همه چیز به شــورای عالی اقتصادی واگذار 
شده است. در عین حال مجلس از آنچه در شورای 
عالی اقتصادی می گذرد کمتر اطالع دارد که موجب 

ناراحتی نمایندگان شده است. 
وی اظهار داشت: اصلی ترین دستاورد تصمیمات 
این شورا کمک به تثبیت نرخ ارز است؛ اما متاسفانه 
شورا در این بخش نیز موفق نبوده و نوسانات بازار 
ارز جرات را از ســرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی 

گرفته است.

 نمی دانیم در شورا 
چه می گذرد

عضو شورای مرکزی فراکسیون والیی:

فرمانده نیروی قدس ســپاه پاســداران انقالب 
اسالمی گفت: مقام معظم رهبری درست شدن 
همه امورات را در درست شدن انسان ها می دانند.

سردارسلیمانی با مطرح کردن این سوال که چرا 
شناخت اندیشــه های امام راحل و مقام معظم 
رهبری برای جامعه به ویژه جامعه علمی ضروری 
است؟ تصریح کرد: پیوسته در همه موضوعاتی 
که مــی خواهیم طراحی کنیــم، نیازمند منابع 
باالدستی و مادر هستیم که قرآن و سنت است. 
وی بیان کرد: اما هر خبره ای نمی تواند این منابع 
را کاوش کند و نیاز به متخصص است که برداشت 
حقیقی از گنج را داشته باشد. سردار سلیمانی با 
اشاره به اینکه در مورد اندیشه های امام)ره( غفلت 
کردیم، افزود: تنها کسی که به صورت جدی به 
نظریات امام)ره( تاکید دارند و در هر سخن، بیان 
و موعظه و سیاستی بر نظریات ایشان تاکید دارند، 

مقام معظم رهبری است. 

در مورد اندیشه های 
امام)ره( غفلت کردیم

پیشخوان

بین الملل

 بازگشت موج استیضاح ها به مجلس؛ 

خبرگزاری دولت به نقل از منابع آگاه نوشــت که »تخت روانچی« معاونت اروپا و آمریکای وزارت امور 
خارجه بازنشســته نبوده و اعاده به کار شده است. بر همین اساس» فیاض شــجاعی« دادستان دیوان 
محاسبات در گفت و گویی با خبرگزاری تسنیم اعالم کرد که عمال در قانون چیزی به عنوان اعاده به کار 
پیش بینی نشده و آنها هم باید از مسئولیت خود کنار بروند. جمشــید انصاری، رییس سازمان اداری و 
استخدامی کشــور و معاون رییس جمهور در واکنش به اظهارات دادستان دیوان محاسبات درخصوص 
بازگشت غیرقانونی بازنشسته های اعاده  به کار گفت:  دادستان دیوان محاسبات مسئول اظهارنظر در این 
مورد نیست. کسی که طبق قوانین موضوعه کشور اجازه بازگشت به کار را داشته باشد مشمول قانون منع 
به کارگیری بازنشستگان نمی شود و خالف قانون نیست. هرکسی که اعاده به کار شده بازنشسته نیست 

و کسی نمی تواند تفسیر شخصی خود از مسائل را به عنوان قانون بیان کند.

»ابتکار«  به منتقدانش پاسخ داد
معصومه ابتکار، در واکنش به منتقدان ادامه تحصیل پسرش در آمریکا گفت: »سطلنت طلب ها علیه من کلیپ 
می سازند، برخی نیز در داخل اسب زین کرده را سوار می شوند«.معاون رییس جمهور گفت:تحصیل در آمریکا 
تایید خوی سلطه گری آمریکا نیســت. در آمریکا تحصیل کردن از قدیم بود. خیلی ها رفتند آمریکا تحصیل 
کردند اما لزوما تحصیل در آنجا به معنای تایید سیاست های دولت آمریکا نیست، در واقع استفاده از یک فرصتی 
برای تحصیل است. یک جوان حق انتخاب دارد و می تواند انتخاب کند، نفاقی هم در آن نمی بینم. ضمن آنکه 
ممکن است دیدگاه های جوانان صد در صد در راستای والدین شــان نباشد. ممکن است اقدامی که انجام می 
دهند مفهومش نقض یا رودرویی هم نباشد. او حق دارد که برای زندگی خودش تصمیم بگیرد. افرادی که این 
انتقادها را می کنند، اگر خودشان در موقعیت هایی باشند که بخواهند آزادانه تصمیم بگیرند، حتما از والدین شان 

می خواهند دخالت نکنند. فکر می کنم استقالل رای و استقالل نظر را باید محترم بشماریم.

چهره ها

کافه سیاست

انتقاد شدید کواکبیان از وزیر 
کشوردرباره حکم حناچی

رییس فراکســیون دیپلماســی مجلس گفت: 
آقای وزیر کشــور به چه حقی حکم شهردار را 
نگه داشــته اید؟ مگر قبال شــما این موضوع را 
تایید نکرده بودید؟ مگر دســتگاه های امنیتی 
و اطالعاتی نگفته بودند ایشــان مشکل امنیتی 
و اطالعاتی ندارند؟ اگر وابســتگان مقامات در 
3۰ ســال قبل عضو گروهک منافقین شده اند 
می توانم برای شما بگویم چه فرزندانی از برخی 
مقامات به رغم تخلفات برخــی مقامات حتی 
اعدام شدند. شما در کمتر از ۲٤ ساعت  با وجود 
تخلفات در پرونده های امالک نجومی برخی افراد 
را تایید می کردید. نماینده مردم تهران در مجلس 
شورای اســالمی در پایان تاکید کرد: من بارها 
گفته ام که فقط ۷ یا ۸ میلیون تومان از دانشگاه 
حقوق دریافــت می کنــم و از مجلس حقوقی 
 نمی گیرم؛ اما می گویند من ۲5 میلیون تومان 

حقوق می گیرم.

شبکه آی 24 مدعی شد؛
 اعزام دو لشکر آموزش دیده 

توسط ایران به مرزهای اسرائیل
شبکه آی ۲٤ در گزارشــی ادعا کرد، دو لشکر 
از سربازان ســوریه که توســط ایران آموزش 
دیده اند، به مناطق مرزی ســوریه اعزام شدند.

طبق ادعای این رسانه صهیونیست، هر یک از 
این لشکرها شامل ده هزار سرباز است که یکی 
از آن ها به مرز مشــترک با کشــور عراق اعزام 
و دیگری نیز اکنون در مرز مشــترک سوریه و 
سرزمین های اشغالی مســتقر شده است. این 
گزارش می افزاید، یکی از دالیل اصلی تصمیم 
بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر اسراییل برای 
حفظ دولــت و مخالفت با برگــزاری انتخابات 
زودهنگام با وجود مخالفت های شدید داخلی، 

همین اقدام ارتش سوریه بوده است.

واکنش تند معاون روحانی به اتمام حجت دیوان محاسبات

پایداری در استیضاح

دستاورد برجام از» تقریبا 
هیچ« اوباما به »نزدیک صفر« 

ترامپ رسید!

دشمن شیفته ها در جنگ 
نرم گناهکارند

تاوان ایســتادن در زمین  
اصالح طلبان

علیرضا کریمیان
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کاهش تولید پسته  دلیل اصلی گرانی آن است
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

هشدار

رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست 
نظام مهندسی کشور از خطر کج شدن 
ساختمان ها با تخلیه منابع آبی خبر داد:

حادثه در کمین است
رییس کمیســیون انــرژی، محیط زیســت، 
اســتاندارد و مصالح ســاختمانی ســازمان 
نظام مهندسی کشور با بیان اینکه در حال حاضر 
زمین های اطراف اصفهان دچار فرونشســت 
شده اند، گفت: متاسفانه این اتفاق در اصفهان 
در حال وقوع اســت و اگر چاره اندیشی نکنیم 
به طور قطــع حادثه وخیمــی رخ خواهد داد.

احمدرضا طاهری اصــل، با تاکید بــر اینکه 
فرونشست زمین و ســاختمان های مسکونی 
در اصفهان موضوعی جدی است، اظهار کرد: 
پیش از خشکی زاینده رود، چاه های فلمن از 
رودخانه تغذیه می کردند؛ اما امروز با خشکی 
زاینده رود، تمام این چاه ها خشک شده اند و 
به نوعی خشــکی رودخانه فرونشست زمین را 

تشدید کرد.
وی افزود: طی ســال های گذشــته عمق چاه 
هایی که مــردم به خصوص برای کشــاورزی 
حفر کرده اند از حدود 20 تا 50 متر به 200 تا 
300 متر رسیده و حتی به آب های شور رسیده 
ایم و این عالمت ها نشــان می دهد که بیشتر 
آب های شــیرین و قابل دسترسی اصفهان را 
اســتفاده کرده ایم.رییس کمیسیون انرژی، 
محیط زیست، اســتاندارد و مصالح ساختمانی 
سازمان نظام مهندسی کشور با تاکید بر اینکه 
آب های موجــود در زمین را بیشــتر از توان 
مصرف کرده ایــم و امروز خــاک دچار پوکی 
شــده اســت، تصریح کرد: این اتفاق در شهر 
دامنه نزدیکی داران به وضوح دیده می شود تا 
جایی که شاهد یک و نیم متر فرونشست زمین 
بودیم و خانه ها از هم جدا شدند، متاسفانه این 
 اتفاق نیز در اصفهان در حال وقوع است و اگر 
چاره اندیشی نکنیم به طور قطع حادثه وخیمی 

رخ خواهد داد.

بازار

پاف میم کاف

رییس اتحادیه صنایع دستی:
 صنعت نقره 

در حال نابودی است
رییس اتحادیه صنایع دستی، با بیان اینکه کاالهای 
قاچاق بیشــتر از کشــورهای ترکیه، چین، هند و 
پاکستان اســت، عنوان کرد: تقریبا صنایع دستی 
قاچاق در بازار نســبت به گذشــته بسیار کم شده 
است و بیشتر در اطراف میدان نقش جهان به فروش 
می رسد.عباس شیردلی با اشــاره به قیمت کنونی 
ارز، تصریح کرد: در مقطعــی که قیمت دالر کمتر 
بود، ورود اجناس قاچاق برای تعدادی افراد سودجو 
مقرون به صرفه بود و کاالی قاچاق وارد می شد. وی 
افزایش قیمت اولیه نقره و کاهش قدرت خرید مردم 
را عمده مشکل برشمرد و گفت: افراد فعال در این 
حوزه از 7000 نفر به حدود300 نفر کاهش یافته 
و باعث تعطیلی بســیاری از واحدهای تولیدی این 
صنف شده است.شیردلی به دیگر مشکل این صنف 
اشاره کرد و گفت: قوانین صادرات و واردات اصالح 
نشده از دیگر مشــکالت نابودی این صنعت است. 
واردات نقره مانند طال بدون تعرفه گمرکی و عوارض 
و مالیات صورت نمی گیرد و با 5 درصد تعرفه وارد 

می شود.

مالیات مسکن هنوز به سرمنزل 
مقصود نرسیده است

»مالیات بر عایدی امالک« عنوان طرحی است که 
اخیرا خبر آن از سوی سخنگوی کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی منتشر شده است. این طرح با 
هدف حذف سوداگران به عنوان عامل اصلی افزایش 
قیمت و نوسانات بازار مســکن ارائه شده و به گفته 
زهرا ســعیدی »در واقع هدف این قانون آن دسته 
از افرادی هســتند که به طمع کسب سود یک شبه 
بدون هیچ گونه تالش و زحمتی صرفا به دلیل تمکن 
مالی با خرید خانه های متعدد، مســکن را احتکار 
و یا به طــور مکرر معامله می کننــد«. دبیر انجمن 
انبوه سازان استان اصفهان در این باره گفت: در بازار 
مسکن دو گونه واسطه گری وجود دارد. گونه نخست 
واسطه گری، دالالن یا داللت کنندگانی هستند که دو 
طرف معامله را مقابل هم می نشانند و معامله خرید و 
فروش مسکن را انجام می دهند.  »احمد توال« اظهار 
کرد: طبیعی اســت این واسطه گران حضورشان در 
معامالت الزم است و اگر نبود نمی توانستند طی این 
سال ها سرپا بمانند و فعالیت اقتصادی انجام دهند. 
وی افزود: من نیاز دارم واحد مسکونی ام را بفروشم و 
شما نیاز دارید آن را بخرید، پس واسطه ای الزم است 
که من و شما نیازمان را به آن اعالم کنیم و از طریق 
این واسطه گری به هدف مان برسیم و در نهایت نیز 
حق العملی به او پرداخت کنیم. این روند منطقی به 

نظر می رسد و طبعا نیازی به مبارزه با آن نیست.
دبیر انجمن انبوه سازان استان اصفهان درباره بخش 
دوم واسطه گران بازار مسکن، اظهار کرد: این دسته از 
واسطه گران با هدف سرمایه گذاری در بازار، نخست 
خرید می کنند و بعد منتظــر می مانند تا قیمت ها 
افزایش یابد و مســکن خریداری شده را بفروشند و 
ســودی ببرند. وی با بیان اینکه در میان این دسته 
از واسطه گران، گروهی هســتند که در زمان وقوع 
بحران های مالی می توانند به کمک بازار بیایند، تاکید 
کرد: وقتی شرایط اقتصادی نامطلوب با رکود مواجه 
باشد و پروژه ســنگینی در حال اجراست، این افراد 
سرمایه شان را در اختیار انبوه ساز قرار داده و خرید 
انجام می دهند و بعد از مدتی که شرایط بازار خوب 
شد اقدام به فروش می کنند که در این شرایط سودی 

برایشان حاصل می شود.
به اعتقاد توال، حذف این گروه چنــدان به نفع بازار 
مسکن و پروژه های مســکونی نیست و فقط باید به 

ساماندهی آنها بپردازیم.

خزانه دار اتحادیه آجیل و خواربار فروشان 
اصفهان:

 کاهش تولید پسته
 دلیل اصلی گرانی آن است

حســین جوانی، خزانه دار اتحادیه آجیل و خواربار 
فروشــان اصفهان دالیل اصلی گران شــدن پسته 
را کاهش تولیــد و صادرات این محصــول عنوان 
و اظهار کــرد: کاهش چشــمگیر تولید پســته و 
صادرات بخش زیــادی از آن باعث شــد تا قیمت 
این محصول افزایش زیادی داشــته باشــد. خزانه 
دار اتحادیه آجیــل و خواربار فروشــان اصفهان با 
بیــان اینکه یکی دیگــر از دالیــل افزایش قیمت 
پسته نیز رشــد بی رویه قیمت  دالر است، گفت: 
با توجه بــه اینکه ۹0 درصد پســته تولید ایران به 
کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی 
صادر می شــود  با افزایش چند برابری قیمت دالر، 
 تولیدکنندگان بیش از پیش به صادرات این محصول 

روی آورده اند.

پاف میم کاف طرح کاشی 
به همراه دوعدد کوسن 40 
KA2-P2 سانتی متری مدل

 399,000
تومان

مبل پاف 4 نفره 5 تیکه مدل 
پامچال 313-1001

 800,000
تومان

Square پاف ارمغان مدل

 456,000
تومان

وضعیت بازار  چندان تعریفی ندارد، این را حال و روز بیمار اقتصاد ایران می گوید. در میان تمام اخبار و شایعات اقتصادی همچنان تنور گرانی ها داغ است و هفته ای که در روز انتهایی آن قرار داریم 
همچنان با موجی از جهش های قیمتی به انتها می رسد. البته نباید از روند کاهشی قیمت دالر در بازارهای مالی هم غافل بود هر چند از این تند باد رو به افول حتی نسیمی از کاهش قیمت ها  و ارزانی 

دیده نمی شود.

از قیمت های سر به فلک کشیده شیر تا گردن شکسته نرخ دالر
   اقتصاد در هفته ای که گذشت؛    

تا پایان ۶ ماهه نخست سال جاری به ترتیب در اســتان های خراسان رضوی، سمنان و یزد بیشترین و در جنوب 
کرمان، کهگیلویه  و بویراحمد و ایالم، کمترین میزان جواز تاسیس صنعتی صادر شده است.این در حالی است که 
میزان جواز تاسیس صنعتی صادر شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی معادل ۱۶۴ فقره در شش ماهه سال جاری 
بوده که نسبت به ۹5 فقره جواز تاسیس صادر شده در مدت مشابه سال گذشــته، با رشد 72.۶ درصدی همراه 
شده است.گفتنی است اصفهان، تهران، جنوب کرمان، خراسان رضوی، کردستان، گلستان و گیالن به ترتیب با 

افت 25.۶، ۹.۹، ۱3.2، 0.۹، 7.2، ۱2.۹ و 32.۹ درصدی در تعداد صدور مجوز تاسیس صنعتی مواجه شده اند.

اصفهان در صدر افت 
صدور مجوز

تعداد جوازهای صنعتی صادره 
طی ۶ ماه نخست ۹۷ ؛ خبر

  عکس روز

برداشت انار از مزارع شهرضا 
مدیرعامل شــرکت توزیع برق اصفهان گفت: ۹۴ درصد خدمات مشــترکان بــرق از جمله فروش 
انشــعاب، فروش انرژی و خدمات پس از فروش تا پایان ســال جاری به صــورت غیرحضوری انجام 
می شود.»حمیدرضا پیرپیران« در خصوص چشم انداز صنعت توزیع برق اصفهان برای نزدیک شدن 
به استانداردهای جهانی اظهار کرد: در حوزه برق با کیفیت، تالش ما این است که خاموشی و قطعی 
برق را به حداقل برسانیم و در برنامه هدف تعریف شده است که خاموشی ها را به ازای هر مشترک به 
30 دقیقه در سال کاهش دهیم.وی افزود: همچنین در این برنامه آمده است که ۱00 درصد خدمات 
شرکت به صورت الکترونیک در دسترس مردم قرار گیرد و استاندارد کردن شبکه های توزیع، استفاده 
از کابل های خودنگهدار، تعویض کابل های روغنی 20 کیلوولت، تعمیرات به موقع و برنامه ریزی  شده 
شبکه و افزایش تعداد فیدرهای خروجی یا شبکه های اصلی از پست های ۶3 به صورت هم زمان در این 
برنامه دنبال می شود.پیرپیران با اشــاره به موضوع مانیتورینگ اطالعات شبکه، گفت: در این زمینه 
برنامه ای جامع تدوین شده که در یک سال آینده اکثر تجهیزات این سیستم نصب و راه اندازی می شود و 
اطالعات شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف را برای کمک به مدیریت شبکه به صورت کنترل و دریافت 
از راه دور دیده بانی کنیم، هم چنین استفاده از نیروگاه های بخش توزیع را در دستور کار قرار داده ایم.

مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان گفت: در حوزه خدمات غیرحضوری نیز به استانداردها نزدیک 
شده ایم و تا پایان سال جاری ۹۴ درصد خدمات از جمله فروش انشعاب، فروش انرژی و خدمات پس 
از فروش به صورت غیرحضوری انجام می شود و میزان رضایتمندی از ۹0 درصد در یک سال گذشته 

به باالی ۹5 درصد رضایتمندی در سال جاری رسیده  است.

تا پایان سال جاری؛

 ۹۴ درصد خدمات برق اصفهان
به صورت غیرحضوری انجام می شود

رییس نظام رایانه ای استان: 
ارتباط صنعت و دانشگاه اشتغال زاست

رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان گفت: هم افزایی و ارتباط صنعت و بازار با انجمن های علمی 
دانشجویی و دانشگاه ها در »جشنواره ملی حرکت« به اشتغال زایی برای جوانان تحصیل کرده کمک موثری می 
کند.»محمد اطرج« افزود: جشنواره ملی حرکت، نقطه شروعی برای ارتباط بین صنعت و دانشگاه است و امسال 
حضور صنایع و وزارتخانه های مختلف از جمله ارتباطات و فناوری اطالعات در این رویداد، به تقویت و تحکیم 
این روابط کمک بسیاری می کند.وی یکی از مشکالت اصلی کشور را بیکاری جوانان به ویژه دانش آموختگان 
دانشگاهی عنوان و تصریح کرد: برگزاری جشنواره هایی مانند حرکت و مشارکت صنایع و سازمان ها در آن، به 
شناخت بهتر و بیشتر از ظرفیت های همکاری، استفاده از نیروی انسانی ماهر و تحصیل کرده برای رفع مشکالت 

و در نهایت ایجاد فرصت های شغلی برای تحصیل کردگان دانشگاهی منجر می شود.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان:
ذخیره مخزن سد زاینده رود، مطلوب نیست

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: به رغم  بارش های چند روز گذشته، ورودی 
آب به سد زاینده رود و ذخیره مخزن مطلوب نیست.»حسن ساسانی« با اعالم اینکه تا روز دوشنبه پنجم آذر 
ماه ذخیره سد زاینده رود ۱2۸ میلیون مترمکعب بوده است، اظهار کرد: این میزان نسبت به حجم ذخیره شده 
در بلند مدت بیش از ۸0 درصد کاهش داشته است.وی ادامه داد:سال گذشته در بازه زمانی مشابه حدود ۱5۴ 
میلیون مترمکعب آب در مخزن سد ذخیره شده بود و این نشــان دهنده کاهش ۱۶ درصدی نسبت به سال 
گذشته است.به گفته معاون آب منطقه ای استان اصفهان، متوسط حجم ورودی این سد از ابتدای سال آبی 
تاکنون 3۹.7 میلیون مترمکعب بوده که نسبت به سال گذشته فقط ۱.۴ درصد افزایش و نسبت به میانگین 

بلندمدت 5۹ درصد کاهش داشته است.

مدیر چک، یک نرم افزار اختصاصی 
جهت ثبت، ویرایــش و مدیریت 
چک های بانکی اســت. به کمک 
این نرم افزار مــی توانید چک های 
خود اعــم از پرداختی و دریافتی را 
ثبت کرده و با انجام تنظیمات قبلی 
از سررســید چک در زمان تعیین 
شده مطلع شوید. از نکات برجسته 
و متمایز این نرم افــزار می توان به 
ثبت و مدیریت چک های دریافتی از 

اشخاص اشاره کرد.

مدیریت چک های 
بانکی

شن مالی
معرفی اپلیکی

مرضیه محب رسول

وقتی شیر در برابر دخانیات کم می آورد
طی روزهای اخیر لیستی از کاالهایی که مشمول دریافت ارز مبادله ای هستند منتشر شده است، اما با کمی تامل در این لیست می بینیم که برای برخی از مواد 
اولیه کاالهای دخانی مانند توتون و تنباکو اولویت هایی در نظر گرفته شده به طوری که این کاالها با اولویت های در نظر گرفته شده برخی کاالهای اساسی مانند 
عدس، جوجه یک روزه،  شیر گاو و ... که در اولویت سوم قرار دارند، در یک طبقه بندی هستند. اختصاص ارز مبادله ای به فرآورده های دخانی در حالی است که 
طی سال های اخیر برخی از کارخانه های تولید لبنیات با معضالت جدی اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند و کارشناسان بهداشتی نسبت به کاهش مصرف 

لبنیات به دلیل افزایش قیمت هشدارهای جدی می دهند.

شیر باز هم گران شد
باال رفتن قیمت شیر و لبنیات طی هفته های اخیر پیش قدم 
موج گرانی هاســت. بر همین اساس قیمت شــیر در برخی از 
برندهای صنایع لبنی بعد از افزایش قیمت سرســام آور اخیر 

دوباره باال رفت.
 قیمت شیر در برخی از برندها در ســایه سکوت سازمان های 
حمایت مصرف کنندگان، تولید کنندگان و تعزیرات حکومتی 
افزایش یافت؛ به طــوری که قیمت هر لیتر شــیر مدت دار با 
بسته بندی تتراپک که به 5 هزار تومان رسیده بود به قیمت 5 
هزار و 500 تومان، شیر مدت دار 200 سی سی با بسته بندی 
تتراپک از 2 هزار تومان به 2 هزار و 200 تومان و شــیر ۹۴۶ 
گرم بطری از ۴ هزار و 500 تومان به ۴ هزار و 700 تومان و 5 
هزار تومان رسیده اســت.بنا بر این گزارش این افزایش قیمت 
مجدد در تمامی برندها رخ نداده و برخی از صنایع قیمت های 

متفاوتی با قیمت های یاد شده دارند.

 روی خوش دوباره چین
 به مبادله با ایران

بر اســاس اعالم »عســکر اوالدی« مبادالت چیــن و ایران 
دوباره از سر گرفته می شود. رییس اتاق های بازرگانی ایران 
 و چین از رفع مشــکل بانکی بازرگانان کشور با طرف چینی 
خبر داد. اسدا... عسکراوالدی، با اشاره به اینکه مشکل بانکی 
بازرگانان کشــور با طرف چینی برطرف شد، اظهار داشت: از 
دوم دسامبر)۱۱ آذرماه( یک بانک چینی تبادالت بانکی خود 
را با طرف ایرانی آغاز خواهــد کرد.رییس اتاق های بازرگانی 
ایران و چین با اعالم اینکه هفته آینــده فروش نفت به چین 
آغاز و پول آن ظرف یک ماه آینده برگشت پیدا خواهد کرد، 
افزود: طرف چینی قرار است یک ماه آینده دومین بانک خود 

را برای تباالدت بانکی با طرف ایرانی معرفی کند.

موج ارزانی به دالر رسید
دالر یکی از پایین ترین قیمت های خود در ماه های اخیر را تجربه کرد. بر این اساس دالر تا یازده 
هزار تومان نیز ارزان شد. نرخ دالر مســافرتی نیز کاهش یافت و شعب ارزی بانک ها در صورت 
تکمیل بودن مدارک مسافران، تا 500 یورو برای سفر به کشورهای همسایه و مشترک المنافع و تا 
سقف ۱000 یورو به سایر کشورها ارائه می کنند که نرخ آن در شعب ارزی بانک ها ۱3 هزار و ۶77 
تومان است.  این نرخ نسبت به هفته گذشته حدود 500 تومان کاهش داشته است. این در حالی 
است که نرخ خرید ارز در بانک ها، از زمان اعالم تا هفته گذشته عموما رو به افزایش بوده است؛ به 
طوری که نرخ خرید دالر در شعب ارزی بانک ها در ابتدا از ۹500 تومان آغاز شد و به بیش از ۱2 

هزار و 500 تومان نیز رسید، اما از حدود دو هفته پیش بانک ها نرخ خرید دالر را کاهش  دادند.

قیمت موبایل پایین می آید نخرید
اگر چه قیمت های موبایل در ماه های اخیر علی رغم تمام وعده های وزارت ارتباطات و صمت هیچ 
کاهشی نداشته و بازار با کمبود شدید عرضه مواجه است؛ اما فعاالن بازار موبایل معتقدند به زودی 
قیمت ها با عرضه بیشتر موبایل های ترخیص شده از گمرک شکسته خواهد شد. ابراهیم درستی، 
رییس اتحادیه فروشندگان گوشی تلفن همراه نیز از عرضه گوشــی های توقیفی به بازار خبر داد 
و گفت:»رایزنی های انجام شــده با مقام های قضائی سبب شــد تا آنها در این زمینه تصمیم های 
جدیدی اتخاذ کنند و بر همین اساس مقام های قضائی از همین هفته اقدام های الزم برای آزادسازی 
گوشی های تلفن همراه را انجام داده اند و قرار است از هفته آینده این گوشی ها وارد بازار شود.« اما با 
تمام شدن این هفته نیز خبری از گوشی های وارداتی به بازار و کاهش قیمت ها نبود شاید در هفته 

آینده باالخره طلسم قیمت ها در بازار موبایل شکسته شود.
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بامصرفاینخوراکیها،چشمانتانرانجاتمیدهید

پیشنهاد سردبیر:

وجود داروهای شــبه مخدر مانند »متادون« اگر چه به عنوان 
یک داروی درمانگر برای معتادان، ابتدا توسط نهادهای خاصی 
مانند علوم پزشکی توزیع می شد؛ اما اکنون وفور این داروها در 
بازار های غیر دارویی و حتی دکه های روزنامه فروشی و عطاری 

ها نگران کننده است. 
دسترسی آســان افراد و به خصوص جوانان به این داروهاو نگران کننده 
بودن این مسئله به دلیل قدرت باالی اعتیاد این مواد موجب شده تا وزارت 
بهداشت تا کنون چند راه را پیشنهاد و برخی را اجرایی کند که البته هیچ 
کدام تا کنون موفق نبوده است. حتی حجم زیاد تقاضا برای داروهای ترک 
اعتیاد موجب بدبینی مقامات بهداشــتی به مراکز درمانی شد، به همین 
دلیل در ابتدای امسال وزارت بهداشــت اعالم کرد که به دنبال برچسب 
گذاری و الصاق هولوگرام طالیی به این داروهاســت کــه البته به دالیلی 
نامعلوم موفق نشد. پس از آن وزارت بهداشت تالش کرد به جای نظارت 
بیشتر بر پخش این دارو، توزیع متادون توسط داروخانه ها را در دستور کار 
قرار دهد؛ موضوعی که البته نگرانــی درمانگران اعتیاد و نهادهای متولی 

این امر را برانگیخت.
 در کنار ناموفق بودن طرح های پیشنهادی حاال هشدارها در مورد نشت 
متادون به بازار به صورت جدی از سوی نهادهای مبارزه با مواد مخدر مطرح 

شده که البته نمی توان این حجم از ورود این بازار به دارو را تنها به دلیل 
سهل انگاری مراکز ترک اعتیاد  دانست. 

عالوه بــر این وجــود شــبه مخدرهــا در داروخانــه ها و فــروش آنها 
به صــورت آزاد نیز نگرانی دیگری اســت کــه می تواند منجــر به رواج 
اعتیاد خاموش در ســنین پایین شــود.در بررســی هــای دفتر کنترل 
مواد مخدر و جرائم ســازمان ملــل و هیئت بین المللی کنتــرل بر مواد 
مخدر )INCB(، مشــخص شــد کــه ٨٠ درصــد از مردم دنیــا که به 
داروهای ضد درد نیاز واقعی دارند، دسترســی مناســب بــه این داروها 
 ندارنــد و در مقابل، کســانی به این داروها دسترســی دارنــد که نباید

 داشته باشند.
تحقیقات به عمل آمده اثبات می کند ۶٠ درصد کسانی که به عطاری ها 
برای خرید شربت، قرص متادون و ترامادول مراجعه می کنند در رده سنی 
۱۹ الی ۲۶ سال قرار دارند که این عالقه برای استفاده از این نوع قرص ها 
می تواند بزرگ ترین فاجعه برای نســل جوان باشد. به دلیل عوارض زیاد 
و ترک ســخت اعتیاد به متادون و داروهای ترک اعتیاد به دلیل مصرف 
نادرســت لزوم کنترل عرضه و مصرف ضروری به نظر می رســد جریان 
خودسرانه مصرف انواع شربت و قرص های ترک اعتیاد و فروش آزادانه آن 
در عطاری ها و داروخانه ها، نوعی فاجعه انسانی را طنین انداز کرده است 

که جلوگیری از عرضه آن به عزم جدی متولیان امر نیاز دارد.

مفاد آراء
9/44 هيات موضوع قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد 

سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي 

و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر با آراء صادره هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمان 
های فاقد سند رسمی مســتقر در ثبت بادرود، تصرفات مالكانه متقاضيان محرز گردیده 
است. لذا مشــخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شــرح ذیل جهت اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می گردد و در صورتی که افراد نســبت به صدور سند 
مالكيت متقاضيان اعتراضی داشته باشــند، از تاریخ انتشار اولين نوبت آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک بادرود ارائه و پس از اخذ رسيد ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تسليم نمایند. بدیهي 
است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 
 صادر خواهد شد. همچنين صدور  سند مالكيت  مانع مراجعه معترضين به محاکم قانونی

 نخواهد بود .
1- برابر راي شماره 139760302022000300 مورخ 1397/08/22 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مهدی فتحی بادی 
فرزند احمد بشماره شناسنامه 21 صادره از نطنز در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
145.5 مترمربع مفروز و مجزی شده از 198 اصلي واقع در مزرعه خير آباد نو بادرود جزء 
بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداري مع الواسطه از مالک رسمی آقای احمد علی محققی 

محرز گردیده است.
2- برابر راي شماره 139760302022000301 مورخ 1397/08/24 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای محمد رضا قربيان 
بادی فرزند علی بشماره شناســنامه 132 صادره از نطنز در شش دانگ یک باب خانه به 
مساحت 287.76 مترمربع مفروز و مجزی شــده از 198 اصلي واقع در مزرعه خير آباد نو 
بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداري مع الواســطه از مالک رسمي آقای احمد 

علی محققی محرز گردیده است. 
3- برابر راي شماره 139760302022000302 مورخ 1397/08/24 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک بادرود تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای مجتبی خزاعی 
فرزند جواد بشماره شناسنامه 4662 صادره از نطنز در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
90.5 مترمربع مفروز و مجزی شــده از 198 اصلي واقع در مزرعه خير آباد نو بادرود جزء 
بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواسطه از مالک رسمي آقای احمد علی محققی 

محرز گردیده است.
4- برابر راي شماره 139760302022000303 مورخ 1397/08/24 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم ثریا اکبری فرزند 
علی اکبر بشماره شناسنامه 3403 صادره از نطنز در سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب 
خانه به مساحت 216.9 مترمربع مفروز و مجزی شده از 198 اصلي واقع در مزرعه خير آباد 
نو بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواسطه از مالک رسمي آقای احمد 

علی محققی محرز گردیده است.
5- برابر راي شماره 139760302022000304 مورخ 1397/08/24 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالكانه بالمعــارض متقاضي آقاي محمد طارمی 

بادی فرزند عليرضا بشماره شناسنامه 3918 صادره از نطنز در شش دانگ یک باب خانه 
به مساحت 162 مترمربع مفروز و مجزی شــده از 198 اصلي واقع در مزرعه خير آباد نو 
بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواســطه از مالک رسمي آقای احمد 

علی محققی محرز گردیده است.
6- برابر راي شماره 139760302022000305 مورخ 1397/08/24 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای داود فتحی مقدم 
فرزند حسين بشماره شناسنامه 3124 صادره از نطنز در سه دانگ مشاع از .شش دانگ یک 
باب خانه به مساحت 216.9 مترمربع مفروز و مجزی شده از 198 اصلي واقع در مزرعه خير 
آباد نو بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواسطه از مالک رسمي آقای 

احمد علی محققی محرز گردیده است. 
7- برابر راي شماره 139760302022000306 مورخ 1397/08/24 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عبدالناصر قاسمی 
بادی فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه 106 صادره از نطنز در شش دانگ یک باب خانه 
به مساحت 177.5 مترمربع مفروز و مجزی شده از 198 اصلي واقع در مزرعه خير آباد نو 
بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواســطه از مالک رسمي آقای احمد 

علی محققی محرز گردیده است.
8- برابر راي شماره 139760302022000310 مورخ 1397/08/24 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای حسين محمدی 
یان بادی فرزند حسن بشماره شناسنامه 13 صادره از نطنز در شش دانگ یک باب خانه 
به مساحت 168 مترمربع مفروز و مجزی شــده از 198 اصلي واقع در مزرعه خير آباد نو 
بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواســطه از مالک رسمي آقای احمد 

علی محققی محرز گردیده است.
9- برابر راي شماره 139760302022000311 مورخ 1397/08/24 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالكانه بالمعــارض متقاضي آقاي مرتضی 
شفيعيان فرزند حسين بشماره شناســنامه 4813 صادره از نطنز در شش دانگ یک باب 
خانه به مساحت 168 مترمربع مفروز و مجزی شده از 198 اصلي  واقع در مزرعه خير آباد 
نو بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواسطه از مالک رسمي آقای احمد 

علی محققی محرز گردیده است.
10- برابر راي شماره 139760302022000312 مورخ 1397/08/24 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالكانه بالمعــارض متقاضي آقاي حمزه قنبریان 
بادی فرزند روح اله بشماره شناسنامه 110 صادره از نطنز در شش دانگ یک باب خانه به 
مساحت 147 مترمربع مفروز و مجزی شده از 198 اصلي  واقع در مزرعه خير آباد نو بادرود 
جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواســطه از مالک رسمي آقای احمد علی 

محققی محرز گردیده است. 
11- برابر راي شماره 139760302022000314 مورخ 1397/08/24 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالكانــه بالمعارض متقاضي خانم زهرا محمدیان 
بادی فرزند حسن بشماره شناسنامه 740 صادره از نطنز در شش دانگ یک باب خانه به 
مساحت 168 مترمربع مفروز و مجزی شده از 198 اصلي واقع در مزرعه خير آباد نو بادرود 
جزء بخش 9 حوزه ثبتی خریداری مع الواســطه از مالک رسمي آقای احمد علی محققی 

محرز گردیده است.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/09/08   
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/09/24   

م الف: 300688 ســيد مجتبی موســی کاظمی محمدی رئيس اداره ثبت اسناد و 
امالک بادرود

ابالغیه
9/45 شماره ابالغنامه:9710100359300651 شماره پرونده:9709980359300076 
شماره بایگانی شعبه:970078 ابالغ شونده حقيقی: عبدالستار حيدری، مهلت حضور: 30 
روز، نوع علت حضور: دفاع از اتهام انتسابی، با توجه به علت حضور مندرج در این ابالغيه 
به شما ابالغ می گردد ظرف مهلت مقرر اقدام، در غير این صورت مطابق مقررات اتخاذ 
تصميم خواهد شد. نظر به اینكه در پرونده کالسه 970078 ب 14 عبدالستار حيدری به 
اتهام مشارکت در سرقت به روش تعقيب بانكی شاکيان عليرضا جعفری، عباس حاجيان، 
کریم جان شریفی، مجتبی عطریان، فتح اله ناظمی و خانم سودابه کاظمی از طرف این 
بازپرسی تحت تعقيب می باشند و ابالغ احضاریه نيز به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
ممكن نگردیده بدینوسيله در اجرای ماده 174 قانون آیين دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور کيفری مصوب 1392 مراتب به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه چهاردهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب مجتمع 
شماره پنج اصفهان واقع در خيابان شریعتی ساختمان مجتمع قضائی شهيد بهشتی جهت 
پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شــوند. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ 
انتشــار آگهی اقدام قانونی به عمل خواهد آمد. م الف:300591 شعبه 14 بازپرسی 

دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع 5( ) 199 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

9/50  آقای جعفر جعفری دارای شناســنامه شماره 68 به شــرح دادخواست به کالسه 
539/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان 
همدم جعفری ميرآبادی به شناســنامه 5 در تاریخ 97/6/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- جعفر جعفری، ش.ش 68، 
ت.ت 1343/3/4 فرزند پســر 2- ایرج جعفری ميرآبادی، ش.ش 19، ت.ت 1351/1/9 
فرزند پسر 3- اصغر جعفری ميرآبادی، ش.ش 12، ت.ت 1308/1/4 همسر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصيتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 300495 کاظمی رئيس شعبه اول شورای 

حل اختالف بخش کرون) 134 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

9/51  آقای فرامرز قربانی داراي شناسنامه شماره 4 به شرح دادخواست به کالسه 490/97  
 از این شــورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شــادروان
 کبری خانم معروفی معروف آبادی به شناسنامه 178 در تاریخ 90/9/26 اقامتگاه دائمي 
 خود بدرود زندگي گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- رضا ميرزائی، ش.ش 62، 
2- احمدرضا قربانــی، ش.ش 140، 3- رمضان قربانــی، ش.ش 3، 4- فرامرز قربانی، 
ش.ش 4 )پســران متوفی( 5- فاطمه قربانی، ش.ش 65 )دختر متوفی(. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي 
 دارد و یا وصيتنامه اي از متوفي نزد او مي باشــد از تاریخ نشــر نخســتين آگهي ظرف
 یک ماه  به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. م الف: 300907  شعبه دوم 

حقوقي شوراي حل اختالف چادگان )137 کلمه،1 کادر(  
تبصره یک ماده 105 آئین نامه قانون ثبت

9/52 شماره: 970720671811924 ، شــماره: 1397/05/09 بر اساس تقاضای آقای 
علی مختاری فرزند حيدر مبنی بر تعيين بهاء ثمنيه اعيانی شــش حبه مشاع از 72 حبه 
ششدانگ پالک 111/175 واقع در خمينی شــهر بخش 14 ثبت اصفهان مورد ثبت در 

دفتر 145 صفحه 511 که طبق سوابق متعلق است به رقيه عابدی اندانی ش ش 1563 
که در اجرای  تبصره یک ماده 105 اصالحی آئين نامه قانون ثبت طبق نظر کارشناســی 
رسمی دادگستری بهاء ثمنيه اعيانی مورد ثبت به مبلغ 1675000 ریال تقویم و در حساب 
سپرده اشخاص ثبت تودیع گردیده اســت لذا با توجه به مفاد  تبصره یک آئين نامه فوق 
الذکر مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه آگهی می شود تا ذینفع جهت دریافت بهاء تعيين 
شده به اداره ثبت اسناد و امالک خمينی شهر مراجعه نماید و درصورتی که مدعی تضييع 
حقی باشد می تواند از تاریخ انتشــار این آگهی به مدت سی روز به مراجع صالحه قضائی 
مراجعه و گواهی طرح دعوی را به این اداره مذکور تســليم نماید. بدیهی است در صورت 
عدم ارائه گواهی طرح دعوی ســند مالكيت متقاضی بدون استثناء ثمنيه اعيانی صادر و 
تسليم خواهد شــد. م الف:  300091 نبی اله یزدانی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک 

خمينی شهر )198 کلمه،2 کادر(  
ابالغ رای

9/53 کالسه پرونده:696/97 ،شماره دادنامه:1859 -97/8/01 ،مرجع رسيدگی:شعبه 
چهارم شــورای حل اختالف خمينی شــهر خواهان: مجيد صفاری فرزنــد مرتضی ، به 
نشانی:خمينی شهر خ شریعتی جنوبی کوچه انقالب اسالمی بن بست شهيد رحمتی پ5 
؛ خوانده: محمدرضا صالحی فرزند روح اله به  اصفهانـ  محمودآبادـ  خ 26ـ  ســنگبری 
کوروش )آدرس جدید مجهول المكان( ، خواسته: مطالبه وجه چک گردشكار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضاءقاضی شورا ختم رســيدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا:در خصوص دعوی آقای مجيد صفاری فرزند مرتضی به طرفيت آقای 
محمدرضا صالحی فرزند روح اله به خواســته مطالبه مبلغ 66/000/000 ریال وجه یک 
فقره چک به شماره 538952 مورخ 97/2/31  عهده بانک رفاه به انضمام خسارت دادرسی 
و خسارت تاخير تادیه نظر به مفاد دادخواست مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهينامه 
عدم پرداخت آن و با عنایت به نظریه مشــورتی اعضاء شورا و احراز اشتغال ذمه خوانده و 
استصحاب دین و با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 
و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون 
تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک 
و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
دعوی خواهان را ثابت دانسته و حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 66/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 825/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت 
خسارت تاخير تادیه از تاریخ سر رسيد چک لغایت استهالک کامل دین بر مبنای شاخص 
بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران در حق 
خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ 
قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمينی شهر می باشد. م الف: 300170  

قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر )335 کلمه،3 کادر(  

اعالممفقودی
)سندکمپانیخودرو(

ســند خــودروی ســواری پــژو پــارس مــدل 89 به 
رنــگ ســفید و شــماره پــاک ایــران 53-337 ل 
 31 و شــماره موتــور 12488280620 و شــماره 
شاســی NAAN01CA7AK770488 و شناســه 
IRFC891V119770488  مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

سمانه سعادت

جوالنمخدرهادربازار
بامصرفاینخوراکیها،چشمانتانرانجاتمیدهید   نگرانی ها از نشت متادون و مرفین در بازار افزایش یافته است؛  

بر اساس تحقیقات محققان، مصرف برخی خوراکی ها تاثیر مستقیمی بر سالمت چشمان شما دارد. تا آنجا که شما با مصرف آنها می توانید خود را از بروز بیماری های چشمی 
و پیری زودرس در امان نگه دارید. 

فلفلخام
مصرف فلفل دلمه قرمز، بیشــترین ویتامین C را به 
همراه دارد؛ همچنین بــرای جریان خون در رگ های 
چشم نیز بســیار مفید اســت. محققان معتقدند که 
مصرف فلفل)دلمه( خام  خطر ابتال بــه آب مروارید 
را کاهش می دهد.به خاطر داشــته باشــید که گرما 
ویتامین c را از بین می برد، بنابراین حتما خوارکی های 
حاوی ویتامیــن c را خام مصرف کنیــد. دقت کنید 

که فلفل های با رنگ روشــن  ویتامین 
های A و E را نیز در خود 

دارند.

دانههایآفتابگردانوآجیل
دانه های آفتابگردان و بادام و آجیل منابع غنی از ویتامین e هســتند؛ تحقیقات صورت گرفته ثابت می کند که 
ویتامین E همراه با مواد مغذی دیگر می تواند به کاهش ســرعت »دژنراتیو ماکوال«  وابسته به سن کمک کند. 
همچنین ممکن است منجر به ایجاد آب مروارید شود.فندق، بادام زمینی و کره بادام زمینی نیز منابع سرشاری از 
ویتامین E در خود دارند.در اینجا الزم است توضیح دهیم که دژنراسیون ماکوال )AMD or ARMD( شایع ترین 
علت کوری در جهان است! در این بیماری ماکوال یا لکه زرد تخریب می شود. ماکوال قسمت حساس به نور شبکیه 
و مسئول دید مستقیم و واضح است که برای کارهای دقیق مثل خواندن و رانندگی الزم است.دژنراسیون ماکوال بر 
دو نوع است: خشک )Dry( و تَر )Wet(. نوع خشک شایع تر بوده و حدود 90% بیماران به این نوع مبتال می شوند. 
نوع تَر معموال با کاهش دید شدیدتر و جدی تری همراه است.دژنراسیون ماکوال در افراد باالی ۶5 سال شایع تر بوده 
و زنان بیشتر به این بیماری مبتال می شوند. اکثر موارد این بیماری با افزایش سن به وجود می آیند. این بیماری 
می تواند عارضه بعضی داروها نیز باشد. همچنین به نظر می رسد ارث نیز در ابتال به این بیماری نقش داشته باشد.

ماهیسالمون
 DHA  بر اساس تحقیقات صورت گرفته؛ برای سالمت شبکیه، چشــم شما به دونوع اسید چرب امگا 3 یعنی

، و EPA نیاز دارد که شــما می توانید هر دو را در ماهی های چرب مانند قزل آال، ماهی  تن
ماهی ســالمون و دیگر غذاهای دریایی پیدا کنید؛ به نظر می رسد امگا 3 از 

چشــم های شــما در برابر AMD و گلوکوم محافظت می کند؛ در 
عین حال سطوح پایین این اســیدهای چرب به چشم خشک 

شده است.

سیبزمینیشیرینوهویج
میوه های نارنجی مانند سیب زمینی شــیرین، هویج، انبه و زردآلو  دارای بتا کاروتن هستند. این خوراکی ها 
سرشار از ویتامین A  بوده و به دید شبانه شما کمک می کند؛ از طرفی مصرف آنها باعث تنظیم توانایی چشم 
در تاریکی می شود. یک سیب زمینی شیرین نیز  نیمی از ویتامین C شما را در یک روز و ویتامین E را تامین 
 Convolvulaceae گیاهی است چندساله از خانواده ،) Sweet potato( می کند.سیب زمینی شــیرین
)نیلوفر صحرایی( که بومی مناطق گرمســیری آمریکا و اندونزی اســت. این گیاه معموال به صورت یک ساله 

نگهداری می شود .

تخممرغ
تخم مرغ نیز  دارای لوتئین و زاکسنتین، دو نوع کاروتنوئید است و برای حفظ سالمت 

چشم شما و کارکردن بهتر آن بسیار موثر محسوب می شود.

سبزیهایپربرگسبز
براساس تحقیقات انجام شده، سبز های پربرگ سبز مثل 
کلم، اسفناج  منابع غنی از ویتامین های E, C هستند. 
همچنین این ســبزی ها دارای کاروتنوئیــد لووتیان و 
زاکسنتین هستند. این رژیم های گیاهی  خطر ابتال به 
بیماری های چشــم  مثل آب مروارید را در دراز مدت 
کاهش می دهد، البته اکثر افرادی که رژیم های غذایی 
غربی دارند به انــدازه کافی کاروتنوئیــد دریافت نمی 

کنند.کاروتنوئید باعث ایجاد ویتامین 
A در بدن شما می شوند، لوتئین 
و زاکســنتین از چشم محافظت 
می کنند و لیکوپن فشار خون را 

پایین می آورد.

مصرفلوبیاوعدس
اگر به دنبال گزینه های گیاهی کم چرب و با فیبر باال 
برای کمک به قدرت بینایی و دید در شب و هم به تاخیر 
انداختن بیماری های چشمی هستید ما به شما مصرف 
حبوبات را پیشنهاد می کنیم؛ نخود سیاه، لوبیا و عدس 

دارای منابع سرشاری از روی هستند. 
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پیشنهاد سردبیر:

ناجا

اخبار

با مسئوالن

معاون توسعه مشارکت های مردمی 
کمیته امداد اصفهان خبر داد:
راه اندازی ۱۵ مرکز 

نیکوکاری در استان اصفهان
معاون توسعه مشــارکت های مردمی کمیته 
امداد اصفهــان گفــت: مرکز نیکــوکاری از 
ابتدای امســال تاکنــون باهمــت خیران و 
اهالی شهرســتان ها و محالت استان اصفهان 
راه اندازی شد و شــمار این مراکز در استان به 
۶۲ رســید.»مهدی رنجکش« بــا بیان اینکه 
مراکز نیکوکاری حامیان نیازمندان و اقشــار 
کم درآمد در محدوده فعالیت خود هســتند، 
اظهار کرد: ســاختار خودگردان و مردمی این 
مراکز در کنار نظــارت و راهبری کمیته امداد 
ترکیب خوبی بــرای کمک موثر و ســریع به 
نیازمنــدان فراهم کرده اســت.وی مهم ترین 
کارکرد مراکز نیکوکاری را تعمیق ارتباط بین 
مردم و کمیته امداد دانست و افزود: شناسایی 
مشــکالت موردی نیازمندان بدون مراجعه به 
این نهاد در کنار افزایش مشارکت مردم از دیگر 
کارکردهای این مراکز اســت.معاون توســعه 
مشــارکت های مردمی کمیته امداد اصفهان 
با اشــاره به افتتاح ۱۵ مرکز نیکوکاری جدید 
از ابتدای ســال جاری تاکنون، گفت: در حال 
حاضر ۶۲ مرکز نیکوکاری در سراســر استان 
در حال ارائه خدمات به نیازمندان و جمع آوری 

کمک های خیران و نیکوکاران هستند.

مدیر پروژه شهرک سالمت اصفهان:
اصفهان به قطب درمان 

سرطان کشور تبدیل می شود
مدیر پروژه شهرک سالمت گفت: با راه اندازی 
فاز دوم شــهرک ســالمت، اصفهان در آینده 
نزدیک به قطب درمان ســرطان کشور تبدیل 
می شود؛ البته در حال حاضر نیز کلینک های 
مرتبط با آن، مشغول به کار هستند.»مسعود 
صرامی« اظهار کرد: فاز دوم شهرک سالمت دو 
ماه است از دید ما به اتمام رسیده ؛ اما فضاهای 
عمومی و تاسیسات آن هنوز جای کار دارد.وی 
ادامه داد: این فاز می تواند توریسم سالمت را 
برای اصفهان رقم بزند؛ اما مجوز بهره برداری 
از آن از ســوی معاونت درمان وزارت بهداشت 
به تازگی و در ۱0 روز اخیر صادر شــده است.

ســرمایه گذار و مدیر پروژه شــهرک سالمت 
عنوان کرد: بخشــی از دکورهــای تعدادی از 
کلینک هــا نیز باقی مانده که بــا تکمیل آنها، 
دســتگاه های الزم را به مرکز خود انتقال می 
دهند.وی افزود: با راه انــدازی این بخش ها، 
اصفهــان در آینــده نزدیک به قطــب درمان 
سرطان کشور تبدیل می شــود؛ البته در حال 
حاضر نیز کلینک های مرتبط با آن مشــغول 
به کار هستند.صرامی خاطرنشان کرد: تمامی 
کلینک ها و آزمایشگاه ها و مراکزتصویربرداری 
مجهز تا ابتدای سال آینده افتتاح خواهند شد.

شرایط تمدید بیمه تکمیلی 
فرهنگیان

معاون توســعه مدیریت و پشــتیبانی وزارت 
آموزش و پرورش شروط عقد قرارداد با بیمه ها 
برای بیمه تکمیلی فرهنگیان را اعالم کرد.»علی 
الهیار ترکمن« اظهار کرد: برای قرارداد جدید 
بیمه تکمیلی با چند شرکت بیمه ای مذاکرات 
در حال انجام اســت.وی افــزود: البته بیمه ها 
پیش بینی تاثیر افزایــش هزینه های خدمات 
بهداشت و درمان را روی نرخ های بیمه تکمیلی 
برای سال آینده دارند و ممکن است برای همه 
و نه فقط بــرای آموزش و پــرورش، میزانی از 
افزایش نرخ حق بیمه را لحــاظ کنند.معاون 
توسعه مدیریت و پشــتیبانی وزارت آموزش و 
پرورش با بیان اینکه ما اســتعالمات قیمتی از 
بیمه های دولتی و خصوصی را انجام داده ایم و 
آتیه سازان حافظ نیز پاسخ استعالم ما را داده 
و قیمت ها را اعالم کرده است، اظهار کرد: قبل 
از اتمام مهلت قرارداد، بهترین گزینه را انتخاب 
می کنیم.الهیار ترکمن افزود: شرایط و رویکرد 
ما این اســت که خدمات به نســبت سال قبل 
کاهش نیابد. ســقفی در ارائه خدمات گذاشته 
نشده تا حجم بیشتری از فرهنگیان بتوانند از 
این بیمه استفاده کنند. در هر صورت با توجه 
به افزایش احتمالی قیمت ها در حوزه بهداشت 
و درمان، بیمه یک مدیریت ریسک و امتیازی 
است که اگر در زندگی مشکلی پیش بیاید به 
رفع آن کمک می کند.وی همچنین در پاسخ 
به پرســش دیگری پیرامون حساب یکپارچه 
مدارس گفت: استقرار حساب یکپارچه مدارس 
از آبان ماه شروع شده و هدف آن این است که 
تمام منابع ورودی را مدیریت کند و کسی مجاز 
نباشد وجهی خارج از محدوده مشخص شده 
دریافت کند.الهیار ترکمن ادامــه داد: به این 
ترتیب تمام منابع مالی که در مدرسه مجاز به 
کسب و مصرف است، ساماندهی می شود و هر 

کدام کدهای مشخصی دارند. 

کشف ۱۴ دستگاه وسیله نقلیه 
مسروقه در اصفهان

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از اجرای طرح 
پیشــگیری از سرقت و کشف ۱۴دســتگاه وسیله 
مســروقه خبر داد. سرهنگ حســن یاردوستی، 
اظهار کرد:  در راســتای اجرای طرح ۲۴ ســاعته 
امنیت محله محور که در مناطق جرم خیز با گشت 
های محســوس و غیر محســوس صورت گرفت، 
۱۳ دســتگاه اتومبیل و یک دستگاه موتورسیکلت 
توسط پلیس اصفهان کشف شد. وی افزود : اجرای 
طرح های امنیت محله محور در راســتای افزایش 
ضریب امنیت محله های اصفهان تاثیر بسزایی در 
کاهش جرائم داشته و سیر نزولی جرائم را به دنبال 
دارد. این مقام مسئول با بیان اینکه با اجرای اینگونه 
طرح ها سارقان در ســال ۹۷ در امان نخواهند بود، 
گفت : از شهروندان درخواست می کنیم به توصیه 
های پلیسی و هشــدارهای انتظامی توجه کرده و 
خودروهای خود را به سیستم های بازدارنده ایمنی 
مجهز کنند. ســرهنگ یاردوستی اضافه کرد: یکی 
از مواردی که در پیشگیری از سرقت وسایل نقلیه 
نقش مهمی ایفا می کند پارک وسایل نقلیه در نقاط 

خلوت و در حاشیه های بدون تردد است. 
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فرمانده انتظامی شهرســتان »تیــران و کرون« از 
کشــف ۲۴ هزار لیتر گازوییل قاچاق و توقیف یک 
دســتگاه کامیون تانکردار خبر داد.سرهنگ »علی 
صادقی« اظهار داشــت : ماموران گشت انتظامی 
شهرستان »تیران و کرون« حین گشت زنی دریکی 
از محورهای ارتباطی این شهرستان به یک کامیون 
تانکردار مشــکوک و آن را توقیف کردند.فرمانده 
انتظامی شهرستان تیران و کرون با اشاره به اینکه 
این خــودرو حامل ۲۴ هزار لیتــر گازوییل بود که 
راننده مدارک و مجوز مربوطه را بــه ماموران ارائه 
نداد و کامیون و محموله سوخت توقیف شد، افزود: 
در این رابطه پرونده تشکیل و متهم برای اقدامات 

قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی 
استان مطرح کرد:

معرفی ساالنه 2۴0 کودک کار و 
خیابانی به بهزیستی

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیســتی استان 
گفت: هــر ســاله ۲۴0 کــودک کار و خیابان به 
بهزیســتی معرفی می شــود و ما مداخالتی در 
این زمینه انجام می دهیم. ناجی  ادامه داد: اداره 
بهزیســتی از طریق تیم مددکاری سعی می کند 
با بچه های کار و خانــواده های آنها  ارتباط برقرار 
کند و طی یک مصاحبه اولیه به سمت ریشه یابی 
و حل مسئله حرکت کند. وی عنوان کرد: ناآگاهی 
خانواده و گاهی عدم توجه خانواده نسبت به عوارض 
یا تهدیداتی که این کار برای فرزندشان می تواند 
به دنبال داشته باشد این مسائل را پیش می آورد  
که در این زمینه روشنگری شده و زمینه تحصیل 
بچه ها را فراهم می کنیم.وی افزود: موسسه خیریه 
ســرمد، تحت نظارت اداره کل بهزیستی استان 
اصفهان ۱۱0 کودک کار و خیابانی را شناســایی 
کرده و کودکان وخانواده هایشان را مورد حمایت 

های آموزشی و مددکاری قرار می دهد.

۸۴۳ هزار اصفهانی برای 
دریافت کارت ملی هوشمند 

اقدام نکرده اند
معاون آمار و انفورماتیــک اداره کل ثبت احوال 
اســتان اصفهان گفت: حــدود ۲۴ درصد از کل 
جمیعت اســتان اصفهــان هنوز بــرای دریافت 
کارت ملی اقدام نکرده اند.»مجتبی یکتامنش« 
در خصوص آخرین وضعیت صــدور کارت ملی 
هوشمند در اســتان اصفهان اظهار کرد: تا پایان 
مهرماه امسال از  چهار میلیون و ۳۴ هزار و ۹۵۱ نفر  
مشمول دریافت کارت ملی هوشمند تاکنون سه 
میلیون و  ۱۹۱ هزار و ۱۱۷ نفر نسبت به دریافت 
این کارت اقدام کرده اند.وی افزود: امسال ۶۱0 هزار 
قطعه  کارت ملی هوشمند در استان اصفهان توزیع 
شــده که از نظر تحویل کارت ملی در کشور رتبه 
اول را به دســت آوردیم.معاون آمار و انفورماتیک 
اداره کل ثبت احوال اســتان اصفهــان ادامه داد: 
حدود ۷0 هزار کارت ملی آماده تحویل است که از 
طریق پیامک اطالع رسانی الزم جهت دریافت آن 
صورت گرفته؛ اما هنوز مردم برای دریافت مراجعه 

نکرده اند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان اظهار کرد: خوشبختانه پاییز 
امسال تلفات ناشی از گازگرفتگی نداشتیم؛ تنها 
معضلی که امسال سازمان آتش نشانی با آن مواجه 
شد، توجه نکردن شــهروندان به بستن شیر کولر 
منازل خود بود که این موضوع باعث تماس های 
مکرر با سازمان آتش نشانی و منجر به اتالف وقت 
نیروهای این سازمان برای جلوگیری از هدررفت 
آب شــد، در صورتی که متولی این موضوع اداره 
کل آب و فاضالب است؛ اما شهروندان به اشتباه با 

سازمان آتش نشانی تماس می گیرند.
 محسن گالبی در زمینه تماس های غیرضروری با 
شماره ۱۲۵،  تصریح کرد: از شهروندان اصفهانی 
در خواست می شود به منظور جلوگیری از مشغول 
شدن غیرضروری این شــماره، تلفن های خود را 
در دســترس کودکان قرار ندهند، زیرا به صورت 
مکرر شــاهد تماس های غیرضروری کودکان با 
این خط هستیم، بدون شک اشغال بی مورد این 
خط ممکن است در نجات جان افراد تاثیر منفی 

زیادی بگذارد.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 

شهرداری اصفهان اضافه کرد : اگر خانواده ها برای 
فرزندان خود فرهنگ سازی مناســب در زمینه 
چگونگی استفاده از شماره تلفن های خدمت رسان 
داشته باشند در آینده شاهد اتالف وقت نیروهای 
سازمان در پاسخگویی های غیر ضروری نخواهیم 
بود، همچنین برخی از مردم تصور می کنند شماره 
۱۲۵ برای مطرح کردن هر پرسشــی از سازمان 
آتش نشانی اســت در صورتی که این شماره تنها 
برای خدمت رسانی است و اشغال شدن بی مورد 
آن باعث تاخیــر افتادن خدمت به اشــخاص در 

خطر می شود.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان:

قاتل خاموش در اصفهان تا کنون ناکام مانده است
مدیر مرکز بهداشــت شــماره ۲ اصفهان گفت: طرح 
غربالگری برای سه سرطان شایع از جمله سرطان روده 
بزرگ، برص یا ســینه و رحم در منطقه تحت پوشش 
این مرکز صورت گرفت. »منصــوره ابوفاضلی« اظهار 
داشــت: یک چهارم جمعیت اصفهان تحت پوشــش 
مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان است، به نوعی که یک 
میلیون و ۲00 هزار نفر از مردم اصفهان زیر مجموعه 
این مرکز هســتند. وی با اشــاره به فراگیری و شیوع 
بیماری های غیر واگیردار در کشور و از جمله اصفهان 
گفت: برنامه غربالگری این بیماری ها برای سنین ۳0 
سال به باال در دست انجام است و با اجرای برنامه های 
مختلف و ســنجش میزان چربی، قند خون، وزن و قد 
افراد تالش داریم که آمار روشنی از این دست بیماری ها 
در اصفهان داشته باشــیم.ابوفاضلی با اشاره به اینکه 
تعداد مبتالیان به دیابت و فشــارخون در اصفهان در 
مرز هشدار است به طوری که در ۶ ماهه نخست سال 
طبق آمار ۱۱.۶ درصد جمعیت اصفهان مبتال به دیابت 
و ۲۵ درصد  مبتال به فشــارخون هســتند، ادامه داد: 
تغذیه نامناسب و کم تحرکی دو عامل موثر در بروز این 
دست از بیماری هاست.وی با اظهار اینکه در سال ۸۶، 
 طرح غربالگری را برای بیماری چربی خون، پره دیابت

 )Prediabetes( و فشارخون داشتیم، بیان داشت: 
طبق ایــن غربالگری ۱۸ هــزار و ۱۷۴ نفــر مبتال به 
فشــارخون بودند، ۱۳ هزار و ۳۱۷ نفر مبتال به دیابت 
و ۱۱ هــزار و ۱۳۲ نفر مبتال به چربی خون هســتند.

ابوفاضلی با اشــاره به اینکه انجام ایــن غربالگری در 
وضعیت کنونی که کیت ها گران شده با هزینه باالیی 
امکاپذیر است، ادامه داد: نتایج غربالگری ها در ۶ ماهه 
اول امســال نشــان داد که ۱۸ هزار و ۹۲۵ نفر تحت 
غربالگری ســرطان روده بزرگ قرار گرفتند که از این 
تعداد دوهزار و ۵۳۸ نفر عالئم بیماری نداشتند و سه 

هزار و ۳۹۹ نفر مبتال به سرطان روده بزرگ هستند.

مدیر مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان خبر داد:

اجرای طرح غربالگری برای سه سرطان شایع در اصفهان

خبرآتش نشانی

مهد کودک از صدای بچه ها پر شده است. موسیقی، 
میوه های تزیین شــده و انواع لباس های عجیب 
و غریب بر تن بچه هــا... اینجا یــک مهد کودک 
ایرانی در روز جشن هالوین غربی هاست. بهانه ای 
برای برگزاری یک جشن نســبتا الکچری در یک 
محیط کودکانه . این برشی از یک نیم روز در مهد 
کودک های شهر است؛ جشن هایی که به هر بهانه 
در این محیط های کودکانه برگزار می شود و البته 
بهانه ای است برای سرگرمی و نشاط بیشتر در بین 
بچه ها؛ اما به نظر می رسد این حیطه های جشن 
آنقدر وسیع و بی قاعده شــده که مسئوالن امر را 
واداشــته تا تقریبا برگزاری هر نوع جشن خارج از 

عرف را ممنوع  کنند.
مهدهای ستاره دار و ماجرای جشن های 

نوظهور
مهدهایی که شــهریه های نجومــی می گیرند و 
ادعای برگزاری برنامه های تفریحی و مناســبتی 
دارند طــی ســال های اخیر پیشــرو در برگزاری 
جشــن های عجیب آن هم برای کودکان بوده اند. 
هالوین، ولنتاین، جشن مهرگان و جشن روز آب از 
جمله این دست مراسم هاست که با انتشار عکس و 
فیلم آن در فضای مجازی این روزها خبرساز شده 
اســت. البته ایرانی ها این روزهــا در حال رکورد 
شکنی در زمینه برگزاری جشــن های نامتعارف 
هستند از »گودبای پمپرز« گرفته تا  »تاتی پارتی« 
دورهمی های پر زرق و برقی که اگــر چه به بهانه 
 کودکان برگزار می شــود؛ اما انــگار فرصتی برای 

رخ نمایی بزرگ ترهاست.
باز هم ممنوعیت به سبک بهزیستی

اگر چه خرج تراشی و برگزاری جشن های الکچری 
چیز تازه ای نیست؛ اما فراگیر شدن برگزاری جشن 
هالویــن در اغلب مهدهای کودک موجب شــد تا 
بهزیستی به این امر واکنش نشــان دهد و هر نوع 
جشــن نامتعارف را ممنوع کند. در همین زمینه 
مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی 
کشور اعالم کرده است که برگزاری هر نوع جشن 
تولد الکچری و یا جشن های خالف عرف در مهد 

کودک ها به هر عنوان ممنوع است. وی تصریح کرد: 
دســتورالعمل برگزاری هرنوع مراسم و جشن در 
مهدهای کودک در اختیار مدیران این مراکز قرار 

دارد و رعایت آن الزامیست.
 »محمد نفریه« با بیان اینکه معموال این مراسم ها 
در فضاهای دیگری مانند خانه های بازی یا ...برگزار 
می شــود و حتی برخی در فضای مجازی نسبت 
به برگزاری این نوع مراســم ها اطالعیه می دهند 
توضیح داد: این فضاها ممکن است ترتیب دهنده 
گردش های غیررسمی یا حتی جشن هایی باشند که 
سازمان بهزیستی آنها را ممنوع اعالم کرده است و 
این سوء تفاهم را ایجاد کنند که این فعالیت ها در 

مهد کودک انجام می شود. 
مدیرکل امور کودکان و نوجوانان بهزیستی کشور 
تصریح کرد: تمام مهد کودک هــا با رعایت قوانین 
و مقررات و برای کــودکان خودشــان می توانند 

جشن هایی را برگزار کنند. این مراسم و جشن ها در 
مهد کودک باید مطابق عرف و شرعیات باشد و این 
موارد جزو قوانین بهزیستی هستند که هر کسی که 
مجوز احداث مهد کودک را دریافت کرده است، باید 

آنها را رعایت کند.
موجی که با ممنوعیت فرو نمی نشیند

اگر چه ممنوعیت برگزاری جشن های غیر متعارف 
در مهد کودک ها نوعی رفع تکلیف و اعمال اجباری 
قوانیــن در حیطه های اجتماعی اســت؛ اما بدون 
شــک راه حل این مسئله نیســت. »کریسمس« 
و »ولنتایــن« در راه اســت و حتما موج جشــن 
های مناســب با این روزها در جامعه دیده خواهد 
شد،پس ممنوعیت مســلما مانعی نیست؛ روشی 
که متاسفانه چند سالی اســت اولین  و آخرین راه 
مقابله با ناهنجاری های اجتماعی انتخاب شــده و 
سریع و بدون آینده نگری و برنامه ریزی اعمال می 

شود؛ اما در نهایت همچنان شاهد رواج روز افزون 
غرب گرایی و جشــن های بدون محتــوا در میان 
خانواده ها هســتیم. بهتر بود بــه جای ممنوعیت 
برگزاری این جشن ها  با اســتفاده از ظرفیت های 
آن این مراسمات را بومی سازی و با فرهنگ ایرانی 
مطابقت داد. شــاید این گونه موج مصرف گرایی و 
گرایش به آداب و رسوم بیگانه اندکی کم شود. در 
دنیایی که تبادل فرهنگ ها حــرف اول را می زند 
نمی تواند چیزی را ممنوع کرد، ممانعت تنها مکان 
و یا زمان برخی از خواست های اجتماعی را تغییر 
می دهد به همین دلیل بهتر است بهره برداری های 
فرهنگی در دستور کار قرار بگیرد. متاسفانه با وجود 
این که در فرهنگ ایرانی، مراسم و سنت های خوب 
و کهنی داریم به دلیل اینکه مدل ســازی خوبی از 
قبل برای کودک ایجاد نکرده ایم برای جذب کودک 

دست مان خالی است.

وقتی غرب زدگی به کودکان می رسد
 به بهانه ممنوعیت برگزاری جشن های غیر متعارف در مهد های کودک؛ 

کارشناس مسئول اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: وضعیت جوی استان پایدار است و بارش های 
سال زراعی اصفهان تا االن ۴۳.۵ میلی متر بوده و نسبت به ســال قبل در کل استان ۶0 درصد افزایش 
بارندگی داشته ایم.»علی عسکریان« پیرامون پیش بینی آخرین وضعیت جوی استان اظهار داشت: طی 
روزهای آینده وضعیت جوی استان نسبتا پایدار خواهد بود و در اکثر نقاط شهر اصفهان آسمان صاف تا 
کمی ابری و گاهی وزش باد پیش بینی می شود.وی افزود: امروز کمینه دما ۱ تا ۲ درجه کاهش داشته و 
بارندگی نداریم. پیش بینی شده حداقل دمای درجه اصفهان به ۲ درجه برسد و حداکثر دمای اصفهان 
نیز ۱۳ درجه خواهد بود.وی افزود: اوایل هفته آتی موج ضعیفی وارد می شود که ممکن است در غرب و 
جنوب استان مقداری بارش داشته باشــیم؛ اما پیش بینی می شود تا اواسط ماه درحالت کم بارشی قرار 

داشته باشیم.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد:
افزایش سهم سالمت از تولید ناخالص ملی با اجرای طرح  تحول سالمت

معاون درمان دانشگاه  علوم پزشکی اصفهان گفت: سهم سالمت از تولید ناخالص ملی با اجرای طرح تحول 
سالمت افزایش یافت.»بهروز کلیدری« در جمع دانشــجویان دانشگاه پزشکی اصفهان اظهار داشت: قبل از 
اجرای طرح تحول نظام سالمت رتبه ایران در بین کشورهای جهان رتبه ۱۳۹ بود که با اجرای طرح مذکور، 
سهم سالمت از تولید ناخالص ملی به رتبه ۸0 در بین کشــورهای جهان رسید.وی بیان داشت: در یک سال 
اخیر بنا بر دستور العمل وزارت بهداشت مقرر شد طرح تحول نظام سالمت را با شرایط موجود در کشور به روز 
کنیم به نوعی که به میزان مبالغ دریافتی افزوده نشده و منابع بیشتری برای حوزه سالمت حفظ شود.معاون 
درمان دانشگاه  علوم پزشکی اصفهان ادامه داد: با اجرای طرح تحول سالمت، نقاط قوت و ضعف بسیاری در 
حوزه بهداشت و درمان برای ما مشخص شد.وی ادامه داد: ارائه خدمات بیمه ای به مردم و به حداقل رساندن 

پرداخت از جیب بیماران از اهداف اجرای طرح تحول سالمت است.

عضو هیئت مدیره انجمــن راینولوژی ایران ضمن هشــدار در مورد فروش 
بوتاکس های تقلبی و چینی در بازار، گفت: مراحل تولید بوتاکس در کارخانه 
باید به درستی انجام شود تا دارو خلوص کافی داشــته باشد ولی متاسفانه 
در بازار بوتاکس هــای تقلبی و چینی که مراحل تولیداســتاندارد ندارند به 
فروش می رسند که این مسئله می تواند بیمار را دچار عارضه دارویی کند و 
چنانچه دوز آن صحیح نباشد از این جنبه نیز برای بیمار عوارضی به همراه 

خواهدداشت.»بهزاد پوســتی« گفت: تزریق بوتاکس ممکن است در برخی 
بیماری ها و وضعیت سالمت متقاضیان به صالح نباشد، نکته قابل توجه دیگر 
فردی اســت که تزریق بوتاکس را انجام می دهدکه می بایست از اطالعات 
علمی مورد نیاز برخوردار باشد، لذا توصیه می شود متقاضیان این تزریق از 
دریافت خدمات بوتاکس توسط مراکز و افراد فاقد صالحیت مثل آرایشگاه ها 

خودداری کنند.

دار
ش
 وجود بوتاکس  ه

 تقلبی و چینی 
در بازار

  کارشناس مسئول اداره کل هواشناسی استان:
بارندگی ها نسبت به سال گذشته ۶0 درصد افزایش یافته است

الهه زین الدین
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ذره بین

،

خداحافظی اجباری با چمن های 
معروف فوالدشهر؛

جای خالی هوادار
عملیات احداث ســکوهای ضلع جنوبی 
استادیوم فوالدشــهر همچنان در حال 
اجراســت و هواداران پیگیر فوتبال باید 
چمن های تپه جنوبی استادیوم فوالدشهر 

را در خاطره ها ثبت کنند.
چمن های پشت دروازه جنوبی استادیوم 
فوالدشــهر یکی از شناخته شــده ترین 
چمن های ورزشــی در لیگ برتر فوتبال 
ایران است که طی سال هایی که مسابقات 
مختلف در اســتادیوم فوالدشهر برگزار 
شــده همیشــه مورد توجه قرار گرفته 
است. به هر حال روی سکوهای سه ضلع 
استادیوم فوالدشهر همیشه جای خالی 
برای نشســتن هواداران پیدا نشده است 
و در خیلی از مواقــع هوادارانی که مازاد 
بر ظرفیت سکوها به استادیوم فوالدشهر 
رفته اند چه در گرمای تابســتان و چه در 
سرمای زمســتان طعم نشســتن روی 
چمن پشــت دروازه جنوبی فوالدشهر را 

چشیده اند.

البته در اکثر مواقع این ســهمیه نصیب 
هواداران دو تیم پرســپولیس و استقالل 
شــده و در بعضی مواقع هم با وســاطت 
و دلســوزی ســعید آذری، بــه عنوان 
مدیرعامل تیم میزبــان یعنی ذوب آهن 
 سکوهای مقابل جایگاه پذیرای هواداران 

چمن نشین بوده است.
با وجــود ایــن، چند هفته ای اســت که 
ســاخت و ســاز ســکو در ضلع جنوبی 
اســتادیوم فوالدشهر آغاز شــده است و 
آن طور که در بــازی دو تیم ذوب آهن و 
پارس جنوبی دیده شد دیگر اثری از آن 
چمن های سرسبز سابق نیست و با انجام 
عملیات خاک برداری کم کم آهن ســرد 
و صندلی های شــکیل جانشین تپه سبز 

استادیوم فوالدشهر می شود.
در این شــرایط می توان ابراز خوشحالی 
کرد که ظرفیــت بالغ بر ۱۰ هــزار نفره 
صندلی های استادیوم فوالدشهر به بیش 
از ۱۲ هزار نفــر افزایش پیــدا کند و در 
محاسبات بعدی برای نشستن تماشاگران 
ســکوهای جنوبی هم وارد چرخه شود 
ولی از طرف دیگر باید به این مسئله هم 
اشاره کرد که به احتمال زیاد این سکوها 
به عنوان میزبانی بــرای هواداران دو تیم 
پرسپولیس و استقالل عمل خواهد کرد 
و آنهــا باید بیشــتر از ذوب آهنی ها بابت 
تکمیل اســتادیوم فوالدشهر خوشحال 
باشند!در این ســال ها ذوب آهن همواره 
در تالش بوده اســت تا با اهــدای امتیاز 
به تماشاگران و استفاده از ابزار تشویقی 
زمینه حضور آنها در استادیوم فوالدشهر 
را هم مهیا کند ولی دوری راه از یک طرف 
و مشکالت اقتصادی مردم از طرف دیگر 
باعث شده تا ذوب آهن حتی در روزهای 
اوج خــودش هم که مدعــی اصلی نایب 
قهرمانی لیگ آن هم با امیر قلعه نویی بود 
در بهترین حالت بیشتر از سه هزار هوادار 
را روی ســکوهای اســتادیوم فوالدشهر 
نبیند و این برای تیمــی که هجدهمین 
ســال حضور خودش در لیگ برتر را هم 
پشت سر می گذارد اتفاق آن چنان خوبی 

نیست.
همین فصل تنها هوادارانی که به شــدت 
پیگیر نتایج ذوب آهن هستند وتعدادشان 
به یک هزار نفر هم نمی رســد همیشــه 
در اســتادیوم فوالدشــهر حاضر بوده اند 
تا ذوب آهن تنها نباشــد و البته نتایج نه 
چندان خــوب ذوب آهــن در این فصل 
هم در کاهش تعداد هــواداران بی تاثیر 

نبوده است.
ای کاش می شد از همین امروز از احداث 
سکوهای جدید استادیوم فوالدشهر ابراز 
خوشــحالی کرد و آماده دیدن هواداران 
تیــم فوتبــال ذوب آهن روی آنهــا بود؛ 
اما به احتمــال زیاد به محــض تکمیل 
این ســکوها که اســتادیوم فوالدشهر را 
مجهزتر از قبل می کند پرچم های ســرخ 
یا آبــی در تقابل مســتقیم ذوب آهن با 
 پرسپولیس و اســتقالل روی آن خواهد

 چرخید.

 تاج و مدیرعامل پرسپولیس بایدبروند

پیشنهاد سردبیر:
گزارش روز

کشف گاف جدید طاهری در قرارداد با 
برانکو؛ 

پروفسور می تواند برود
پس از انتشار یک سری گزارش ها در مورد پیشنهاد 
به برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس، موضوعات 
جدیدی نیز به میان آمــد؛ مثال این که در بندی از 
قرارداد برانکو به صراحــت آمده او با پرداخت تنها 
۳۰۰هزار دالر به باشــگاه می تواند قــراردادش را 
فسخ کرده و هر کجا دلش خواست، برود. البته مرد 
کروات نیمکت ســرخ ها بارها گفته تا پایان فصل 
آینده در این باشگاه می ماند و از سوی دیگر، دلش 
نمی آید تیم را رها کند و به همین سادگی از ایران 
برود به خصوص که رقم قرارداد کنونی اش نیز، رقم 
باالیی به نظر می رسد و توانایی آن را دارد که حتی 
این قرارداد را تا ۵ ســال دیگر بدون هیچ مشکل و 
دســت اندازی تمدید کند در حالی که هر باشگاه 
دیگری برود، شاید چنین فرصت طالیی ای برای کار 
نداشته باشد.با این حال بند آزادسازی قرارداد برانکو 
به سوژه داغی برای رسانه ها بدل شد و هواداران نیز 
وقتی فهمیدند به همین آسانی ممکن است برانکو 
را از دست بدهند، شــاکی و عصبانی شدند. تصور 
اولیه این بود که در زمان تمدید قرارداد، حمیدرضا 
گرشاسبی گاف داده و دچار اشتباه شده تا چنین 
بندی در قرارداد وارد شــود، اما در همین راســتا 
شنیدیم در واقع مشکل از قرارداد اصلی و قدیمی 
برانکو بود.ماجرا اینجاســت که گرشاســبی تنها 
حاضر به تمدید قرارداد قبلی شده و خودش قرارداد 
جدید با بندهای متفاوت نسبت به قرارداد قبلی با 
این مربی کروات را امضا نکرده است. با این حساب 
می توان گفــت گاف اولیه را علی اکبــر طاهری، 
مدیرعامل قبلی باشــگاه داده که چنین بندی در 

قرارداد وارد کرده است.

علی پروین:
 تاج و مدیرعامل پرسپولیس 

بایدبروند
علی پروین درباره اجــرای قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان و ایجاد حواشی اجرای این قانون در 
بخش ورزش، گفت که تاج خیلی خوب کار کرده، 
ولی متاســفانه این قانون باید اجرا شود. البته اگر  
بماند بد نیست و فکر می کنم تا بعد از جام ملت ها 
به تاج فرصت دادند که استعفا بدهد یا برود.اسطوره 
قرمزها گفت: گرشاسبی هم خوب کار کرده ولی 
ایشان هم باید برود. به نظرم اگر نیروی جوان هم 
بیاید خوب اســت؛ نیرویی که دنبال کار بدود نه 

این که ۱۰ نفر بدوند و ایشان فقط دستور دهند.

 حذف جبارف
 از فهرست خرید استقالل

سرپرست باشگاه اســتقالل اخباری که مبنی بر 
بازگشت جبارف به استقالل وجود دارد را رد کرد.

اصغر حاجیلو، درباره اخباری مبنی بر بازگشــت 
سرور جبارف به استقالل در صورت پرداخت شدن 
مطالبات این بازیکن، عنوان کرد: هر روز راجع به 
بازیکنانی که رفتند بحث است. از تیام که در عجمان 
است تا نورافکن که در شــارلوا حضور دارد. شفر و 
فتحی در نیم فصل تصمیماتی دارند؛ اما هیچ بحثی 
راجع به این بازیکنان نبوده است. مطمئنم راجع به 

بازیکنانی که از تیم رفتند هیچ بحثی وجود ندارد.

کنایه کانال تلگرامی پرسپولیس 
به حاشیه سازها

کانال تلگرامی پرســپولیس نوشــت:  تیم فوتبال 
پرسپولیس زیر فشــار خرد کننده ای قرار گرفته 
است و بعضی به هر طریقی آن را برای سرخ پوشان، 
بیشتر و بیشتر کرده اند. فشــار بازی ها به خودی 
خود باالســت، کمبود نفرات امان تیم را بریده و 
بازی ها هم برای آن ها فشرده شده است ولی فقط 
این هانیست. مدت هاست به این محرومیت ، کمبود 
نفرات، فشار و فشردگی بازی ها، موارد دیگری چون 
استرس ها و حاشیه سازی های بیرونی هم اضافه 
شــده که روح و روان بازیکنان را بر هم می ریزد. 
روح و روان هم که به هم بریزد، بدن مستعد آسیب 

دیدن است.

در حاشیه

پیشخوان

»مهدی تاج« رییس فدراســیون فوتبال نامه ای را برای مجلس 
شورای اسالمی فرســتاده و پاســخ مجلس به این نامه تکلیف 

فدراسیون فوتبال را مشخص خواهد کرد.
در نامه ای که از ســوی مهدی تاج برای مجلس شورای اسالمی 
تنظیم شده است ضمن اشــاره به ماده یک اساسنامه فدراسیون 
فوتبال که فدراســیون فوتبــال را یک نهاد غیــر دولتی بر می 
شــمارد، به صراحت اذعان شــده که فدراســیون فوتبال تابع 

 قوانین داخلی کشور اســت و به هیچ وجه به دنبال عبور از قانون
 نیست.

در بخش هایی از این نامه فدراســیون فوتبال مجلس شــورای 
اسالمی را متوجه حساســیت فیفا کرده است و توضیح داده که 
برکناری مدیران فدراسیون فوتبال از سوی شخص سوم می تواند 
فوتبال ایران را با چالش مواجه کند و این همان اتفاقی است که 
در گذشته و در دوره مدیریت» محمد دادکان« رخ داد و برکناری 

این مدیر از سوی علی آبادی سبب شد فوتبال ایران برای ماه ها 
تعلیق شود.

فدراسیون فوتبال تصمیم گیری در مورد ادامه کار بازنشسته ها 
در فدارسیون فوتبال یا استعفای آنها را به مجلس شورای اسالمی 
محول کرده است و در این نامه تاکید شــده مدیران بازنشسته 
فدراسیون فوتبال کامال تابع قانون هســتند و هر آنچه مجلس 

شورای اسالمی صالح بداند عمل خواهند کرد. 

نامه تاج برای مجلس؛ تابع قانونیم

بساط آشــتی و آتش بس کم کم برپا می شود. 
اتفاقــات دو ســه روز اخیر خــوب و مثبت بود؛ 
فدراسیون فوتبال رســما تکذیبیه برانکو درباره 
مصاحبه راجــع به کــی روش را پذیرفته و حاال 
شــاید نوبت برانکو و پرسپولیسی ها باشد که به 

این تقابل پایان دهند.
حدود یــک ماه پیش بــود که پرســپولیس در 
ورزشــگاه آزادی برابر حریف ژاپنی قرار گرفت و 
نتوانست با حمایت پرشــور هوادارانش، این تیم 
را شکست دهد تا در پایان کاشیما آنتلرز قهرمان 
آسیا شــود. پس از بازی با کاشیما آنتلرز، آن چه 
که بیش از جشن قهرمانی، نمایش داخل زمین 
و... به چشم آمد، اتفاقی بود که روی سکوها رخ 
داد. یکی از خبرنگاران حاضر در استادیوم مدعی 
شد که با چشمان خودش دیده که لوپز، مربی 
دروازه بان های تیم ملی مشت های خود را گره 

و از قهرمانی کاشیما ابراز خوشحالی کرده است. 
این خبر که البته با چندروز تاخیر در شبکه های 
اجتماعی و رســانه های رســمی و معتبر دست 
 به دست شــد، بار دیگر آتش زیر خاکستر تقابل

 کی روش - برانکو را روشن کرد.
بازار داغ اظهارنظر و موضع گیری بود که شروع 

به کار کــرد. هرفردی فــارغ از جایگاهی که 
داشــت، در این باره نظر می داد و در این 
میــان »برانکو« هم که خیلــی عصبانی 

بود، بــا برخی مصاحبه های آتشــین 
و انتقادآمیــز خود، هیــزم به آتش 

اختالفات ریخت. 
 از جملــه ترجمه نصــف و نیمه و  نادرســت از 
مصاحبه ای که در آن برانکو می گوید کی روش 
بدون کسب افتخار از تیم ملی اخراج خواهد شد. 
اما جالب اینکه هم برانکو و هم لوپز این دو قضیه 

 جنجالی را تکذیب کردند. با ایــن حال، اگرچه 
کی روش در نشست خبری اش اعالم کرد کسی 
که اخراج من را پیش بینی کرده، سرمربی آینده 
تیم ملی خواهد بود! اما موضع فدراسیون فوتبال، 
متفاوت بود. آن ها تکذیبیه برانکو را قبول کرده و 

تلویحا به او درخواست آتش بس داده اند و اگرچه 
کی روش همچنان هم ساز خود را می زند؛ اما به 
نظر راند استراحت این دو مربی فرا رسیده باشد. 
اتفاقی که باعث خوشحالی جامعه فوتبال ایران 

خواهد شد .
در این میان و در یک حرکت رو به جلو،  تصاویری 
از پیام های رد و بدل شــده بین لوپز، پانادیچ و 
علیرضا بیرانوند در ســایت ورزش ســه منتشر 
می شود که نشان می دهد مربی دروازه بان های 
تیم ملی و پرســپولیس و بیرانوند، رابطه بسیار 
خوبی هم با یکدیگر داشتند و پیش یا پس از هر 
مسابقه، برای هم آرزوی موفقیت هم می کردند!

این ها همه می تواند نشــانه و پالســی از سوی 
تیم ملــی و کادر فنی اش برای پرســپولیس و 
سرمربی اش باشد که شــاید سخت است تصویر 
مربی تیم ملی با مشت های گره کرده و در حالی 
که از شکست تیم برانکو در پوست نمی گنجد را 
فراموش کند، اما این دعوا قرار نیست تا ابد ادامه 

داشته باشد. 
کی روش با تمام ناز و غمــزه هایش و برانکو با 
همه خاطرات خوبی که از او داریم، هردو مربیان 
بزرگی هســتند و کم و بیش بــرای فوتبال 
ایران افتخاراتی به ارمغــان آورده اند. این 
سرمربیان بزرگ بهتر است شمشیرهایشان 
را از این به بعد رو به دشمن و رقبا بگیرند 
نه رو به خودی. هرچند ایــن روزها هر 
 چه می گردیم، دشــمن بزرگی هم پیدا

 نمی کنیم که الاقل با او بازی کنیم!

 بساط آشتی کی روش و برانکو پهن شده است؛

علی کریمــی: خودم را به 
کی روش تحمیل می کنم

مظلومی: شفر شفاف بگوید 
منظورش کیست

تذکر فدراسیون به برانکو و 
باشــگاه پرســپولیس  برای 

مصاحبه علیه کی روش

امیرعلی مرآتی

صحبت های تازه فرهاد مجیدی پرده از رازی پنهان در باشگاه استقالل برداشته است.
قصه از آنجایی شروع شد که ستاره سابق استقالل پرده از رازی بزرگ برداشت و اعالم کرد بعد از شکست ۲ بر ۴ استقالل برابر پرسپولیس در لیگ پانزدهم پیشنهاد 

سرمربیگری این تیم را داشت که آن را رد کرد. فرهاد مجیدی در این خصوص به روزنامه »خلیج« امارات گفته بود: »من دو فصل پیش برای هدایت استقالل 
پیشنهاد داشتم. بعد از اینکه استقالل با نتیجه ۲ بر ۴ از پرسپولیس شکست خورد در ساعات اولیه برخی از سوی باشگاه استقالل به منزل من آمدند و 

خواستند پیشنهاد سرمربیگری این تیم را قبول کنم ولی من این پیشنهاد را نپذیرفتم و قبول نکردم جانشین پرویز مظلومی، سرمربی وقت تیم شوم.«
در همه این ماه ها همواره از فرهاد مجیدی به عنوان دستیار شفر و مربی جدید استقالل نام برده می شد، اما اینکه آیا واقعا یک روز فرهاد مجیدی 

پیشنهاد سرمربیگری استقالل را در جیب داشته، از آن دست ادعاهاست که یک مقدار عجیب به نظر می رسد.
در همین رابطه بهرام افشارزاده، مدیرعامل وقت استقالل در پاسخ به این ســوال که آیا پیشنهاد این باشگاه در آن زمان و بعد از شکست 

۴ بر ۲ در دربی فروردین ۹۵ به فرهاد مجیدی صحت دارد، یا خیر گفت: »اصال در جریان نبودم! اصال در جریان نبودم و باز هم تاکید 
می کنم اصال در جریان این موضوع نبودم. بهتر است خیلی دنبال حواشی نباشید. گذشته ها گذشته و از شما می خواهم آینده ها را 

رقم بزنید!«ولی مگر می شود چنین اتفاق مهمی در باشگاه بزرگی مانند استقالل بیفتد و مدیرعامل باشگاه از آن مطلع نباشد؟ 
یکی از معاونان سابق باشگاه استقالل هم به شرط فاش نشدن نامش گفته »بله این واقعیت تاریخی درستی به شمار می رود. 

در آن زمان مذاکره الزم با فرهاد مجیدی برای سرمربیگری استقالل انجام شد و این موضوع صحت دارد. بعد از شکست 
۴ بر ۲ در دربی فروردین ۹۵ ، سه نفر از دوستان به منزل فرهاد مجیدی در تهران رفته و تا پنج صبح با وی مذاکره 

کردند.«پرویز مظلومی هم که سرمربی وقت اســقالل بوده می گوید »من اصل موضوع را همان موقع فهمیدم. 
تمام تمرکز ما را هم به این شکل به هم ریختند. استقالل در صدر جدول و در فینال جام حذفی قرار داشت 

و در این شرایط قصدشان چه بود؟ زمین زدن اســتقالل. توطئه از این باالتر؟! اینها به من لطمه نزدند 
بلکه به استقالل لطمه زدند. آن زمان هم گفتم که به منزل مجیدی رفتند تا او را برای مربیگری به 

استقالل بیاورند.«

ماجرای منزل 
مجیدی

طی مراســمی ۴۰ کاروان تجهیز خانه های ورزش 
روستایی برای ۴۰روستا در سطح استان اصفهان از 

گلستان شهدا به محل روستاها ارسال شد.
مرحلــه دوم کاروان تجهیــزات ۴۰ باب خانه ورزش روســتایی در 
سطح اســتان اصفهان با حضور غالمرضا جعفری، رییس فدراسیون 
ورزش های روستایی و عشــایری، محمد سلطان حسینی، مدیرکل 
ورزش و جوانان اســتان اصفهان، ســرهنگ مهدی اسدی، رییس 
هیئت ورزش های روستایی و عشایری و سعید انصاری، مدیرکل امور 
روستایی و عشایری اســتان اصفهان برگزار شد و کاروان ها حرکت 

خود را به سمت روستاها آغاز کردند.
محمد سلطان حسینی در این مراســم اظهار کرد: خرسندم که در 
مکان مقدس گلستان شــهدا به محروم ترین قشــر جامعه خدمت 
می کنیم که این اتفــاق حاصل تالش  دســتگاه های مختلف مانند 
ســتاد کل مبارزه با مواد مخدر، مدیرکل امور روستایی استانداری و 

فدراسیون و هیئت ورزش های روستایی و عشایری است.
رییس فدراسیون ورزش های روستایی و عشایری هم در این مراسم 
گفت: پشتوانه های انقالب جامعه روستایی هستند، جامعه روستایی 
در صیانت از اعتبار نظام و مردم از خون خود گذشــتند و ما موظف 
به خدمت رسانی به آنان هســتیم. در مراحل بعدی مراکز خانه های 

ورزشی روستایی را در مرکز دهســتان ها افتتاح خواهیم کرد تا در 
شرایط بهتر و با استاندارد باالتر از وضع موجود فعالیت های ورزشی 

را در روستا افزایش دهیم.
جعفری ادامه داد: محل هایی بدون اســتفاده در روستا مانند برخی 
خانه ها و حمام ها که امروزه به محل خانه ورزشــی روستا اختصاص 

می یابد درخور جامعه روستایی که جامعه مولد کشور هستند، نیست 
چراکه روستاها در مباحث مختلف مانند افزایش غرور ملی، ارتقای 
جایگاه ورزشی کشور در عرصه های جهانی و امنیت مرزهای کشور 

تاثیر زیادی دارند. 
رییس هیئت ورزش های روستایی و عشایری استان اصفهان نیز در 

این مراسم گفت: امروز در جوار مزار پاک شهدایی هستیم که در عمل 
همه چیز را ثابت کردند و برترین هدیه ای کــه در وجود خود بود را 
هدیه انقالب و نظام کردند. شــاید خداوند کمک کرد که ما بمانیم و 
شرمنده شهدا باشیم و راه شــان را ادامه دهیم. امروز در جوار شهدا 
به مناسبت چهلمین سالگرد انقالب اسالمی و هفته بسیج ۴۰ خانه 

ورزش روستایی دیگر افتتاح کنیم.
وی با بیان این نکته که از روستاییان یک ریال بابت تجهیز این خانه ها 
دریافت نشده است، خاطر نشــان کرد: تمام زیرساخت ها و سخت 
افزارها با مدیرکل امور روســتایی و دهیاری بوده است و تجهیزات 
بعدی را فدراسیون و ســتاد مبارزه با مواد مخدر و اداره کل ورزش 
جوانان با کار جهادی کمک و حمایت کردند تا این کاروان تکمیل و 

به حرکت درآید.
رییس هیئت ورزش های روستایی و عشــایری با اشاره به قول این 
هیئت مبنی بر افتتاح ۱۰۰ خانه ورزشی روستایی در سال ۹۷ عنوان 
کرد: ۴۰ خانه را در هفته تربیت بدنی افتتاح کردیم، ۴۰ خانه را نیز با 
کاروان ها به روستاها خواهیم فرستاد. با توجه به قول هایی که از طرف 
ارگان ها و افراد مختلف مانند نمایندگان مجلس گرفته ایم عالوه بر 
۲۰ خانه روستایی که تعهد دادیم، ۵۰ خانه اضافه تر نیز افتتاح کنیم 

تا امسال به ۱۵۰ خانه روستایی برسیم.

ارسال تجهیزات ۴۰ باب خانه ورزش روستایی از گلستان شهدای اصفهان؛

افتتاح 100 خانه ورزشی روستایی در سال 97
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در مسیر زاینده رود
پیشنهاد سردبیر:

آیین تکریم و معارفه استانداران سابق 
و جدید استان بدون حضور وزیر کشور 

برگزار شد؛

در مسیر زاینده رود

نماینده ولی فقیه در استان:
مدیران استان یا دلسوز نبودند و یا ُعرضه نداشتند

طبق معمول مراسم طبق ساعت معمول آغاز نشد! با حدود 50 دقیقه تاخیر، آیین معارفه و تکریم استانداران جدید و قدیم استان اصفهان شروع شد. 
میهمانان سرشــناس یکی پس از دیگری وارد ســالن نگین نقش جهان ســپاهان شهر شــدند. از شهردار و رییس شــورای شــهر گرفته تا مســئوالن نظامی و انتظامی استان 
از جمله ســردار فــدا، جانشــین فرماندهــی ســپاه صاحــب الزمان)عج(، ســردار معصــوم بیگــی فرمانــده انتظامی اســتان، حجــت االســام انصــاری مدیرکل 
ارشــاد، حجت االســام صالحیان مدیــر اجرایی مرکز رســیدگی بــه امور مســاجد از دیگــر میهمانان آییــن تودیــع و معارفه بودند. از مادر شــهید ســرافراز اســتان 
 و فرمانــده دالور و نــام آور و مانــای اصفهان مان »شــهید حاج حســین خــرازی« هم بــه عنوان یکــی دیگــر از میهمانــان ویژه این مراســم نــام برده شــد و البته

 آیت اله طباطبایی نژاد، نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان هم حضور داشت. 
هرچه چشم انداختیم اما هیچ نماینده ای را ندیدیم. نمایندگان استان بنا به گفته سخنرانان مراسم ، به دلیل تداخل این برنامه با جلسه مجلس نتوانستند در جلسه تودیع و معارفه ارشد 
اجرایی استان شرکت داشته باشند. به هرحال وظایف مهمی در مجلس دارند و این روزها هم که هفت نماینده استان مان استیضاح وزیر خارجه را امضا کرده اند و قبل از انتخاب استاندار 
جدید هم از گوشه و کنار خبر می رسید که چندان از این انتخاب راضی نیستند. اینکه تودیع و معارفه ها در دومین استان مهم کشور هم معموال همین قدر »یکهویی« و »ناگهانی« است 

،بماند! آن قدر ناگهانی که نمایندگان هم جا می مانند! 
پس از تاوت آیاتی از کام ا... مجید و پخش سرود جمهوری اسامی ، خانم مجری پشت تریبون رفت. اینکه مجری برنامه تودیع و معارفه مدیرفوالدمبارکه با مثا مراسم تودیع و معارفه 

استاندار و شاید تودیع و معارفه رییس یک هیئت ورزشی در اصفهان »یکی« است و همه مراسمات را هم با یک لحن بیان و ادبیات و چندکام تکراری و یکسان اجرا می کند هم بماند! 

اولین سخنران مراسم آیت اله طباطبایی نژاد، امام جمعه اصفهان بود که می شد حدس زد مثل همیشه با 
صراحت سخن خواهد گفت و همین صراحت لهجه آیت اله است که به دل می نشیند. 

آیت اله طباطبایی نژاد در ابتدای ســخنان خود، از کالم موالی مهر و عشــق مصداق می آورد و جلســه را به عطر دل انگیز 
چندروایت ناب و ویژه و متناسب با مراســم از نهج البالغه امیرمومنان مزین می کند. از جمله روایتی که حضرت می فرمایند 
»اگر کسی امری از امور مسلمانان را برعهده بگیرد و پرده میان خود و مردم بکشد  و درب ها را ببندد، همواره در لعنت خدا قرار 
دارد و لعنت خدا ادامه دارد تا در را به روی مردم باز کند و مردم بتوانند به ســادگی با او حرف بزنند«. پس از بیان این روایت، 
آیت اله به سراغ سخن گفتن از مردی رفت که قرار بود بدرقه اش کنیم. اســتانداری که »کم« ماند اما برای اصفهان »زیاد« 
کار کرد. امام جمعه اصفهان درباره دلســوزی مهرعلیزاده گفت کمتر مدیری را دیدم که غیربومی هم باشد و این اندازه برای 
اصفهان دلسوزی کند:»در دیگران کمتر دیده بودم به ویژه در مســئله آب. برخی مسئوالن در این استان دلسوزی نداشتند، 

اگر هم داشتند »ُعرضه« نداشتند.«
آیت اله طباطبایی نژاد در ادامه گفت: »16 سال است در اصفهان هســتم. در این مدت چند رییس جمهور و استاندار عوض 
شد. هیچ کدام این توجه و دلسوزی را نسبت به اصفهان آنچنان که باید و شاید نداشــتند و توجه نکردند که اصفهان دارد از 
دســت می رود. فقط حرف زدند. بعضی هایشــان که آب را هم از اصفهان بردند و قرار بود آب جایگزین کنند که نکردند. نه 
وزرا، نه استانداری ها و مســئوالن مربوطه از حرف تجاوز نکردند و فقط حرف زدند. نمی گویم عمدا از حرف تجاوز نکردند. 

ُعرضه اش را نداشتند.« 
ســخنان صریح آیت اله به اینجا که رســید، جمعیت حاضر در سالن یکصدا شروع به تشــویق کردند. تشویق حضار نشان از 
 تایید و تحســین بیانات نماینده ولی فقیه در اســتان مان داشت. تشــویقی که یکی دوبار دیگر هم در حین سخنان آیت اله

 طباطبایی نژاد تکرار شد. 
امام جمعه اصفهان از روزی گفت که همراه با مردم اصفهان خدمت رهبر معظم انقالب رسیدند و نماینده ولی فقیه در استان 
به طور خصوصی به رهبر انقالب گفت که مردم اصفهان توقع دارند رهبری همان طور که مبلغی را جهت احیای دریاچه ارومیه 
اختصاص دادند، به »زاینده رود« هم همان کمک را بکنند و رهبری در پاسخ این حرف به آیت اله طباطبایی نژاد می فرمایند: 

»شما که می دانید دولت باید از من بخواهد و از من نخواسته اند.« 
امام جمعه اصفهان گفت که رهبر انقالب این سخن را با حالت تشــر بیان کردند و امام جمعه هم سخن رهبری را به استاندار 
وقت -زرگرپور- منتقل می کند و زرگرپور هم قول پیگیری از طرف دولت را می دهد و قرار بود نامه بنویسد و ... که خبری نشد. 
آیت اله طباطبایی نژاد همچنین از پیگیری موضوع آب در زمان دولت احمدی نژاد گفت و اینکه احمدی نژاد می گفت برای 
ساختن سد و تونل و ... مردم همه استان های همجوار باید راضی باشند و بهانه هایی از این دست که درنهایت کار را طوالنی 

کرد آن هم پس از اینکه حداقل 200 میلیون تومان خرج ساخت تونل شده بود. 
امام جمعه اصفهان گفت: »من به آقای روحانی هم درباره مســئله آب گفتم و تاکید کردم مردم اصفهان هیچ مشکلی به جز 
آب ندارند. شما مشــکل آب را حل کنید، بقیه اش با خودمان . آقای روحانی آمد اصفهان و اگر یادتان باشد در سخنرانی قول 
داد و گفت از فردا آب جاری می شــود ولی این فردا هنوز نیامده است!  کشاورزان ما ناراحت هســتند چون می بینند قدمی 
برنمی داریم . کشاورزان ما صبور و اهل عدالت هستند ولی وقتی عدالت نمی بینند، صبر نمی کنند.« و باز به اینجا که رسید، 

صدای تشویق حضار بود که بلند شد.  
در ادامه هم نوبت به بیانات امام جمعه درباره استاندار جدید رسید: »اینکه من در دیدار با آقای رضایی هم گفتم که با حضور 
شما مخالف بودم، این مخالفت به معنای مخالفت با شخص نیست بلکه به معنای مخالفت با قطع شدن مسیری بود که آقای 
مهرعلیزاده شــروع کرده بودند. من موافق بودم مســیری که آقای مهرعلیزاده باز کرد ادامه پیدا کند و نمی خواستم دوباره 
استانداری در مسیر سیاســی کاری بیفتد. االن هم به آقای رضایی می گویم که اطرافیان شــما خوبند؛ اما سیاسی هستند و 
مواظب باشید که در دام سیاسی کاری اطرافیان نیفتید. آقای مهرعلیزاده آدم های» کاری« را روی کار گذاشت. خوبی ایشان 
این بود که دنبال آدم های کاری می گشت. شما هم حواس تان جمع باشد که همین کار را بکنید. در این مدت که شاید خیلی 

هم زیاد نباشد، چپ و راست را کنار بگذارید. اصال باید چپ و راست کنار بگذاریم و در راه مستقیم باشیم.«

سخنران بعدی کســی بود که باید بابت خداحافظی 
اش ناراحت باشیم چون به قول امام جمعه از معدود 
مسئوالنی بود که بومی هم نبود و بیشتر از بومی ها 
برای استان مان دلسوزی کرد. »محسن مهرعلیزاده« 
دیروز بابت همه کاستی هایی که طی یک سال گذشته 
در استان اصفهان بوده از مردم اصفهان عذرخواهی کرد و گفت: امیدوارم اقدامات 
انجام شده مقبول درگاه حق تعالی و مردم عزیز اصفهان قرار گرفته باشد.کتابی 
که ماحصل تالش های چندماهه اش در اصفهان و به گفته خودش شب بیداری 
های زیادش بوده را هم با خود آورده بود. کتابی با عنوان »پروژه های هفت گانه 
زنده رود« که تاکید کرد در صورت اجرا می تواند آب را تا نهایتا چندماه دیگر به 
اصفهان برگرداند برای همیشه و هر اصفهانِی مدعی اصفهان دوستی باید یک 
نسخه این کتاب را تا آن زمان به همراه داشته باشد و اجرایی شدن این پروژه 
ها که بودجه آن هم حی و حاضر است را از مســئوالن بخواهد. استاندار حاال 
»سابق« اصفهان از مدیران و مسئوالنی که از درد و غم مردم برای خود پلکان 
باالرفتن ساختند هم گالیه کرد: » مردم این استان به صورت تدریجی و تلخ، 
آسیب های وحشتناکی را تجربه می کنند. ما مسئوالن هم با شعار دادن و کاری 
نکردن، نمک روی زخم شان می پاشیم. در شورا، مجلس یا هر نهاد و سازمان 

دیگری هرکسی پا می 
 گذارد، کاری برای مردم 

نمی کند. از مشکل مردم سوء استفاده کردن و به جایی رسیدن، درست نیست.«  
استاندار در ادامه برای ثبت و ضبط در حافظه دوربین ها و کاغذ روزنامه ها و ذهن 
مسئوالنی که احتماال فرداروزی می خواهند کمبود بودجه را بهانه کنند، چندین 
بار تاکید و تکرار کرد که برای زنده شــدن آب در زاینــده رود همه چیز آماده 
است و دولت هم بودجه را داده است، سالی 450 میلیارد تومان که رقم کمی 
نیست. بودجه ای که به طرح کارگروه ســازندگی و مبارزه با کم آبی در استان 
اختصاص یافته و بخشی از آن به عنوان خسارت نکشت و عیدانه به کشاورزان 
داده شده، بخشــی هم )حدود 120 میلیارد تومان( برای استانداردسازی سه 
تصفیه خانه ای که آب پساب را به سمت آبیاری صیفی جات و باغات و زمین 
های کشاورزی می برند و آب استاندارد و باکیفیتی هم نیست، تخصیص داده 
اند و مابقی هم به سایر طرح های زنده سازی آب در زاینده رود اختصاص یافته 
است . مهرعلیزاده تاکید کرد که اگر پروژه هایی که پول آن ها هم حاضر و آماده 
 است، درست و مجدانه و پیگیرانه پیش برود ، 9 ماه دیگر آب در اصفهان جاری

 می شود؛ پروژه های هفت گانه باید میثاقی بین مردم و مسئوالن برای رسیدن 
به این مهم باشد. 

مهرعلیزاده:

بابتکاستیهاازمردماصفهانعذرخواهیمیکنم

مراسم تودیع و معارفه اســتاندار دومین استان مهم 
کشور بدون حضور وزیر کشور برگزار شد! این هم از آن 
دست عجایب بود که وزیر چه کاری مهم تر از حضور 
در این مراسم داشت؟ رحمانی فضلی نیامد . در عوض 
سردار »حســین ذوالفقاری« معاون امنیتی انتظامی 
وزیر کشور به اصفهان آمد تا در این مراسم حاضر باشد. 
همان ابتدای سخنانش هم از ویژگی خاص اصفهانی ها 
گفت:» بدرقه مردم اصفهان همیشه بهتر از استقبال 
آنان است و کسانی که از مســئولیتی خارج می شوند 

دیگر پشت آنان صفحه نمی گذارند.« 
ذوالفقــاری در ادامه از توطئه هــا و هجمه های همه 
جانبه دشــمن برای ناامن کردن ایــران و ضربه زدن 
به فرهنگ و اقتصاد این ســرزمین گفــت: »اقدامات 
دشمنان بسیار باالتر از چیزی است که ما فکر می کنیم 
چراکه کلیه تبادالت اقتصادی ایران رصد می شود تا در 
برابر جمهوری اسالمی مقابله کنند؛ وحدت و انسجام 
از عناصر اصلی جلوگیری از به وجود آمدن تهدیدات 
امنیتی است. هر مســئله کوچکی که پیش می آید به 
یک بحران در کشور تبدیل می شود، این یک حقیقت 
است و نباید آن را کتمان کرد؛ تنها راه حل مسئوالن 

در شرایط کنونی پیروی عملی از والیت فقیه است.«
دبیر شورای امنیت کشور گفت: »باید سطح انتظارات 
جامعه را در کنار ظرفیت های جامعه در نظر گرفت و 
برای کسب رای نباید شعارهای غیر قابل اجرا ارائه داد؛ 
نباید با مدل های پوپولیستی وعده های بیهوده دهیم، 
بلکه باید به نیروهای پاکدست و متعهد توجه کنیم.« 

این ســخن ذوالفقاری هم با تشــویق حضــار مواجه 
شد؛مردمی که از شعارهای پوپولیستی واقعا خسته اند. 
ذوالفقاری تاکید کرد: باید در نظر داشــته باشیم که 
»مدیر« می خواهیم یا »مرید«؟ مدیر توانمند و سالم، 
متملق و چاپلوس نیســت و زبان منتقد دارد؛ همه ما 
مسئولیم و هرکس به میزان شــعاع تاثیرگذاری خود 

مسئول است.
در ادامــه از »مهرعلیزاده« گفت که بــه خاطر قانون 
منع به کارگیری بازنشســتگان به ناچــار از اصفهان 
خداحافظی کــرد:» آقای مهرعلیــزاده انصافا با 
انرژی، پرتحرک و با همه توان خود کار می کرد 
و ظرفیت خوبی برای اســتان اصفهان بود، حال 
مردم اصفهان از حضور ایشان محروم شدند و ما 
چیزی از ایشان کم ندیدیم. فرصت  خدمت گزاری 
مثل باد می رود و بایــد قدردان ایــن فرصت ها بود؛ 
پیشینه استاندار جدید اصفهان نیز پیشینه خوبی است 
و جمیع تجارب را داراســت، بنابراین بین گزینه های 

مختلف، جمع بندی هیئت دولت به ایشان رسید.«

سمیه پارسادوست 
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معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور:
مهرعلیزادهظرفیت

خوبیبرایاستاناصفهانبود

مابین سخنرانی ها، گروه سرود روی سن آمدند و در اقدامی عجیب پلی بک رفتند! لب خوانی کردن سرود آن هم در چنین مراسمی محلی از 
اعراب نداشت و اگر قرار بود لب خوانی کنند و یاد و خاطره ماجراهای اخیر »حمید هیراد« را برایمان زنده کنند، چه اصراری به حضور گروه 
سرود و خواندن سرود بود؟ این سوالی است که پاسخ آن را نفهمیدیم. سخنان ذوالفقاری تا چنددقیقه پس از اذان ظهر ادامه پیدا کرد . سردار 
یادی هم از »حاج حسین خرازی« کرد و خاطره ای به همین بهانه تعریف کرد که مورد توجه حضار قرار گرفت.  در ادامه، استانداران سابق و 

جدید به همراه آیت اله طباطبایی نژاد و سردار ذوالفقاری روی سن رفتند تا حکم استاندار جدید را اهدا کنند. هدایایی هم به رسم یادبود و احترام و بدرقه 
از سوی امام جمعه و استاندار جدید به مهرعلیزاده اهدا شد. در پایان هم استاندار جدید متنی را از روی کاغذ برای حاضران در سالن خواند و قول داد به 

طور ویژه به موضوع آب رسیدگی کند. 
مراسم تمام شد و مهرعلیزاده با کوله باری از خاطرات از اصفهان رفت تا شاید 1400 دوباره به صحنه سیاست برگردد و بازهم کاندیدای رسیدن به پاستور 

شود و »عباس رضایی« آمد تا ببینیم از دولت تدبیر چه اکسیری برای بازگرداندن معجزه »آب« و »امید« به این شهر و دیار آورده است. 

پایان
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  پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله(:
  یک شب نگهبانی در راه خدا برکرانه دریا، بهتر 

از هزار سال نماز و روزه مرد در کنار خانواده اش  
است.
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

مفهوم آقازاده و بعد نسخه نیش دار تر آن یعنی واژه »ژن خوب« 
چند سالی است که در سپهر سیاسی کشــور ما وارد شده و به 
شکل گسترده ای مورد استفاده جناح ها و فعاالن سیاسی قرار 
گرفته اســت. مردم حق دارند که از این افراد عصبانی باشند، 
مردمی که گاهی برای دریافت یک امضــا یا وام یا یک خدمت 
باید مرارت زیادی تحمل کنند، می شــنوند که افرادی بدون 
داشتن شایستگی الزم و صرفا به خاطر اتصال به فردی صاحب 
نفوذ به راحتی به اهداف خود می رسند. شاید اگر از ما بپرسند 
چند آقازاده نام ببر، به ذهن مان یا آخرین تحلیل های تلگرامی 
که خواندیم یا شنیده ها مراجعه کرده و اسم چند نفری را ببریم 
یا خودمان را راحت کرده و به طور کلی همه یا اکثر کسانی که 
به نوعی وابســته به طبقه مدیریتی جامعه هستند را به عنوان 
متهم معرفی کنیم؛اما گاهی هم بد نیست به جای صفحه شیشه 
ای تلفن همراه، در آینه نگاه کنیم! آیا اگر جست وجو کنیم، در 
بین فامیل و دوستان ما کسانی نیستند که با معرفی و پارتی در 
موسسات خصوصی و دولتی استخدام شده باشند؟ آیا کسانی 
نیستند که با سفارش، وام بانکی شان زودتر جور شده؟ آیا نبوده 
اند کسانی که ما صرفا به خاطر مقام و مدیریت شان به آنها احترام 
گذاشته و اصال ارزشــی برای خود آن افراد قائل نبوده باشیم؟ 
چندبار برای تسریع در کارها یا گرفتن اولویت دست به دامان 
دیگران شدیم؟در مدرســه به ما می گفتند که دزد فقط کسی 
نیســت که از دیوار مردم باال می رود بلکه هر کسی از ساعات 
کاری خود، از میزان مواد اولیه ای کــه باید برای کاالی عرضه 
شده اختصاص دهد، از خدمتی که باید ارائه شود و ... کم بگذارد، 
این فرد هم نوعی دزدی کرده است. مفهوم آقازادگی نیز در عرف 
ما به افراد خاصی اطالق می شود ولی هر کسی که از موقعیت 
خود بدون شایستگی الزم در جهت کسب منافع مادی و معنوی 
استفاده کرده باشد به نوعی تعبیر آقازادگی بر وی هم صدق می 
کند؛ اما چون مقیاس ها و مبالغ و ســطح نفوذ کمتر می شود 
خیلی محسوس نیســت. همانطور که زلزله 7 ریشتری را همه 
حتی شهرها و کشــورهای همجوار هم ممکن است  احساس 
کنند ولی زلزله دو ریشتری را همان شهر محل وقوع هم متوجه 
نمی شوند؛در حالی که ماهیت هر دو یکی است. به قول شاعر: 
»عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است، کار بد مصلحت 
آن است که مطلق نکنیم«.آقازادگی در واقع ریشه در فرهنگ 
ما دارد فرهنگی که اولویت را همیشه به آشنا و دوست و فامیل 
داده، وقتی که ما در کمترین مســائل حتی گرفتن نان برشته 
دو رو خشخاشی از نان ســنگکی محل دنبال رابطه دوستانه و 
سفارش هستیم چطور انتظار داریم یا به تعبیر بهتر چطور فکر 
می کنیم کسی که امکان جذب حجم بزرگی از اعتبارات را دارد، 
این کار را نمی کند یا نخواهد کرد؟بدون تردید این نوشته قصد 
تبرئه یا کوچک کردن گناه یا تقصیر کسانی را ندارد که امانت را 
رعایت نمی کنند یا خسارات بزرگی به کشور وارد می کند ولی 
گاهی بد نیست از خودمان شروع کنیم، گاهی بد نیست تقصیر 
را صرفا به گردن دیگران نیندازیم. یک سوزن به خودمان بزنیم 
و بعد یک جوالدوز به همسایه. بدانیم و ببنیم خود ما، مایی که به 
شدت از رفتار برخی گله داریم و به حق هم گله داریم، در مقام 
عمل چه کرده ایم؟ بدون توجه به ریشه های فرهنگی و اجتماعی 
مشکالتی مثل آقازادگی نباید هیچ گاه انتظار داشته باشیم که 
این پدیده ناهنجار از جامعه ما رخت بربندد چون از کوزه همان 
تراود که در اوست، بدون تغییر ماهیت، تغییر شرایط هم مقدور 
نیست.البته کار فرهنگی باید در کنار بسترسازی الزم در نظامات 

مالی و اجتماعی باشد تا به تدریج نتیجه مطلوب حاصل شود.

از کوزه همان برون تراود که در اوست؛ 
آقازاده پروری در فرهنگ ما نیست؟

حمید  مقیمی

عکس روز

دوخط کتاب

 خواهی کرد و 
 دیری نمی پاید که 

 همه چیز تو را فراموش 
خواهد کرد.

»مخلوقات یک روز«
اروین یالوم

»همــه چیــز روزی 
فرامــوش خواهــد 

شد«
 همه چیز بی دوام 
 است. هم حافظه 
 و هم موضوعات

 حافظه.
 دیری نمی پاید که 

همه چیز را فراموش 

خالق اثر محبوب باب اسفنجی در اثر ابتال به بیماری لوگهریک)اسکلروز 
جانبی آمیو  تروفیک( در سن 57 ســالگی درگذشت. خبر درگذشت این 
انیمیشن ساز توسط شبکه تلویزیونی نیکلودئون منتشر شد. او سال گذشته 
به بیماری لوگهریگ یا اسکلروز جانبی آمیوتروفیک)ASL( که یک بیماری 
تخریب کننده سلول های عصبی است مبتال شد. این بیماری منجر به از 
دست رفتن تدریجی عملکرد عضالت شده و مبتالیان مدت زمان زیادی 
زنده نمی مانند. استیون هاوکینگ، فیزیکدان برجسته در زمینه کوانتوم 

نیز بر اثر ابتال به این بیماری درگذشت.

خالق اثر محبوب باب اسفنجی درگذشت

یک شــرکت مالزیایی با شــکایت به دادگاه فدرال ایالت کالیفرنیا، خواستار 
دریافت غرامت 1/75 میلیارد دالری از دو کمپانی فاکس و دیزنی به اتهام برهم 
زدن ساخت یک پارک تفریحی شد. ماجرای عقد این قرارداد به سال 2013 بر 
می گردد؛ زمانی که کمپانی مالزیایی این پیشنهاد جذاب را به مسئوالن شرکت 
فاکس ارائه داد. فاکس که برخالف یونیورسال و دیزنی تجربه ای در حوزه پارک 
 Fox World داری نداشــت موافقت کرد تا اولین پارک تفریحی خود با نام
»دنیای فاکس« را در مالزی احداث کند؛ اما در نهایت این شرکت از ساخت این 

مجموعه تفریحی انصراف داد.

شکایت میلیارد دالری از »دیزنی« و »فاکس«

چند گزاره درباره یک گمانه زنی؛
فیلم اصغر فرهادی از داخل ایران قاچاق شده است

هشتمین فیلم بلند سینمایی اصغر فرهادی با بازی خاویر باردم، پنه لوپه کروز، ریکاردو دارین، اینما کوئستا، ادوآرد فرناندس، خاویر کامارا و 
باربارا لنی، اکنون در حالی اکران آمریکا را در پیش دارد که تاکنون حدود 14 میلیون دالر فروش داشته است. جالب اینکه با وجود اسپانیایی 
زبان بودن فیلم، شاید به واسطه موقعیت و سابقه فرهادی در سینمای فرانسه، تا اینجا بیشترین فروش فیلمش در فرانسه با حدود 6/5 میلیون 
دالر بوده، در اسپانیا 3/5 میلیون دالر فروش داشته و در جایگاه بعدی ایتالیا با نزدیک به 2 میلیون دالر فروش است.در این شرایط که فرهادی 
به دنبال فروش فیلم در سینمای آمریکا برای بازگرداندن هزینه و سودآوری فیلمش بود که نزدیک به ده میلیون دالر هزینه در بر داشته است 
یکباره نسخه قاچاق فیلم در اینترنت منتشر شد. در ابتدا تصور شد که این فیلم در فضای بین المللی قاچاق شده اما اکنون برخی شواهد، این 
گمانه را پررنگ می سازد که قاچاق فیلم در داخل ایران رخ داده و سپس سر از وب سایت های دانلود خارجی درآورده است. همچنین شواهد 
نشان می دهد، زیرنویس فارسی فیلم »همه می دانند« که به زبان اسپانیایی است، یا زودتر از زیرنویس انگلیسی و یا همزمان با زیرنویس انگلیسی 
منتشر شده است. نکته قابل تامل اینکه بر اساس بررسی صورت پذیرفته سطح کیفی زیرنویس منتشر شده برای این فیلم، باالتر از زیرنویس های 
مرسوم است که برای دیگر فیلم ها در سایت های دانلود غیرقانونی عرضه می شود و شبیه به زیرنویس هایی است که سفارشی برای فیلم ها آماده 
 HDTV می شود. همچنین نسخه قاچاق شده از این فیلم بسیار باکیفیت تر از نســخه های قاچاق فیلم هاست و معموال فیلم ها با کیفیتی در
قاچاق می شوند؛ اما این فیلم با کیفیت Full HD و با حجم 10 گیگابایت قاچاق شده است؛ نسخه ای بسیار باکیفیت که می توان از آن خروجی 
D-CINEMA گرفت و در سالن های سینما پخش کرد! بنابراین تنها یکی از عوامل فیلم یا یکی از اشخاصی که این فیلم برای بازبینی در اختیار 
او قرار گرفته، می توانسته چنین نسخه ای داشته باشد، چرا که متولیان سالن های سینما نیز نسخه کدگذاری شده DCP را در اختیار دارند که 
قابلیت قاچاق ندارد.دور از انتظار است که منشأ انتشار فیلم تازه فرهادی مشخص شود، چرا که درباره فیلم های پیشین نیز هیچ نهادی قاچاق 
این فیلم ها را گردن نگرفت! به نظر می رسد تکرار این اتفاق، نگرانی ها را نسبت به امنیت سرمایه گذاری در سینما افزایش دهد، چون یک فیلم 

چند گیگی کل سرمایه یک فیلمساز است و قاچاق آن به منزله از دست رفتن میلیاردها تومان و چندصد هزار تا چند میلیون تماشاگر است.

گزارش

به دنبال شورش ها در فرانسه سارقان فرانسوی که در شانزالیزه شورش کرده 
بودند، نزدیک به یک میلیون دالر از اموال و دارایی های فروشگاه کریستین دیور 
را به سرقت بردند. شورشیان با شکستن شیشه های فروشگاه ها و رستوران ها، 
فرو ریختن ساختمان های در حال ساخت و از بین بردن اموال عمومی با پلیس 
ضد شورش فرانسه معروف به CSR وارد نبرد خیابانی شدند. بنا بر این گزارش، 
فروشگاه دیور که در خیابان شانزالیزه واقع شده اســت، یکی از اهداف اصلی 

شورشیان سارق بود .

سرقت یک میلیون دالری از برند معروف فرانسوی

کنسرت ارزان حامد همایون، واقعی یا 
بازارگرمی؟

حامد همایون تازه ترین خواننده ای است که به بهانه حال بد مردم 
در شرایط نه چندان مســاعد اقتصادی قیمت بلیت کنسرتش را 
کاهش داده است، وعده ای که پیش تر نیز در بازار موسیقی شاهد آن 
بودیم؛ اما برخی عملی شد و برخی نه. با گذشت این اتفاقات، خواننده 
دیگری چون شهرام شــکوهی نیز اعالم کرد که حاضر به کاهش 
قیمت بلیت های کنسرتش است تا مردم بتوانند لحظات خوبی را 
تجربه کنند، طبق آنچه در سایت پیش فروش بلیت درج شده است، 
بلیت های کنســرت همایون از 50 تا 160 هزار تومان تعیین شده 
است. در حالی که محسن رجب پور، تهیه کننده حامد همایون پیش 
از این اعالم کرده بود بلیت های کنسرت این خواننده با قیمت پایین 
در اختیار عالقه مندان قرار می گیرد.با نگاهی به قیمت بلیت کنسرت  
ســایر خوانندگان، به نظر می رســد که بلیت های کنسرت حامد 
همایون با کاهشی همراه نبوده است، بلکه سقف در نظر گرفته شده 
برای آن نیز از برخی کنسرت ها بیشتر است. حامد همایون برگزاری 
کنسرت در شهرستان های کوچک رادر دستور کار قرار داد. با این 
حال پرسشی که پیش می آید این است که دلیل قیمت باالی بلیت 
کنسرت های حامد همایون نسبت به سایر خوانندگان چیست و وجه 

تمایز او با سایر خوانندگان در برگزاری کنسرت چه چیزی است؟

اثر جدیدی از زنده یاد ابوالحسن نجفی 
منتشر شد

»طبقه بندی وزن های شعر فارســی«،  اثر زنده یاد ابوالحسن نجفی 
استاد برجسته زبان و ادبیات فارســی، به کوشش امید طبیب زاده 
به تازگی از سوی نشر نیلوفر منتشر شــد.پیش از این نیز آثاری از 
نجفی درباره اوزان فارســی و تقطیع ابیات منتشــر شده بود که از 
این جمله می توان به »درباره طبقه بندی وزن های شــعر فارسی« 
اشاره کرد. دسته بندی »اوزان شعر فارســی« از مقوله هایی است 
که هنوز به صورت کامل از قوانین دست وپاگیر سنتی رهایی نیافته 
اســت. در معرفی کتاب »طبقه بندی وزن های شعر فارسی« آمده 
است: »مولف این کتاب که نظریه اش در زمینه تقطیع سال هاست 
جایگزین تقطیع ســنتی شده اســت، حال انگاره جدیدی را برای 
طبقه بندی صدها وزن گوناگون شــعر فارسی به دست می دهد. او 
وزن ها را به دو گروه متفق االرکان و متناوب االرکان تقسیم می کند،  
سپس اعضای هر گروه را براساس خصوصیات ساده ای همچون تعداد 
هجاهای هر رکن و تعداد رکن های هر مصراع و ...، به دسته ها و رده ها 
و بحرها و وزن های متفاوت طبقه بنــدی می کند. خواننده با اندک 
ممارستی می تواند محل هر وزن مورد نظر خود را در کنار وزن های 
هم خانواده اش بیابد و براساس تعداد شواهد و نیز زمان سروده شدن 

آنها، به اطالعاتی تقریبی دست یابد«.

امروز نمی دونم جواب کدوم کار خوبم رو گرفتم! رفتن نیم 
کیلو تخمه خریدم یه دونه پسته توش بود. خدایا شکرت

یکی از مربیان آموزشــگاه رانندگی تعریــف می کرد برای 
خانمی دور دو فرمون رو توضیــح دادم خانمه هم با کلی دقت 
گوش می داد منم خوشحال شدم گفتم خانم متوتجه شدین؟ 
 گفــت بلــه فقــط بــرای دور دو فرمــون اون یکــی فرمون

 کجاست؟
ز صدای سخن عشق نشنیدی خوشــتر؟ ینی تا حاال برات

 اس ام اس واریز نیومده؟
دیدی وقتی عکس های قدیمیتو نــگاه می کنی میفهمی 

زشت بودی؟ االنم زشتی فقط باید چن سال بگذره تا بفهمی.
کاش اسمه بابام نعمت بود اســمه مامانمم نازی. اینجوری 

دلم خوش بود با ناز و نعمت بزرگ شدم!
بعضیا هم شدیدا مدافع حقوق زنان هستن، البته تا وقتی که 

اون زن، زِن خودشون نباشه.
واقعا خیلی دردناکه، این همه زحمت می کشــی هفته رو 

تموم می کنی، دوباره یکی دیگه شروع می شه!
 واقعا شــانس آوردیم همه بیماری ها رو خارجی ها کشف 
می کنن و اســم خودشــونو می ذارن روش وگرنه مثال به جای 
پارکینســون باید می گفتیم مرض کامبیز یا درد حاج مرتضی 

وبرادران به غیر مجتبی!

خندوانهدیدگاهکتاب

کتاب فروش 
مهربان

مرد کتاب فروش در حال 
غذا دادن به کبوتران در 
هوای برفی شــهر کیف 

اوکراین است.

اینستاگردی

 حمید گودرزی با انتشار این 
عکس نوشــت: لیلی، زندگی 
چیز عجیبیه. ما چند ســال 
وقت داریم که زندگی کنیم. 
پس باید هر کاری که می تونیم 
انجام بدیم که مطمئن بشیم 
از این سال ها نهایت استفاده 
رو کردیم. جشن تولد چهل و 

هشت سالگی

علیرضا بیرانوند، با انتشار 
این عکس نوشت: بیست 
سال بعد بابت کارهایی که 
نکرده ای بیشتر افسوس 
می خوری تا بابت کارهایی 
که کرده ای. بنابراین، روحیه 
تسلیم پذیری را کنار بگذار 
از حاشیه امنیت بیرون بیا... 
جست وجو کن، بگرد... آرزو 

کن و کشف کن.

مهران رنجبر، با انتشــار این 
عکس نوشت: رفقای بی نظیرم 
امشب گوهر جاِن خیر اندیش، 
دکتر اردشیر صالح پور، مسعود 
فروتن،علی دهکردی، صحرا 
فتحی، هونیا عباسی، سعید 
دولتی،مرتضی آقا حســینی 
و... و ١٨٠ تماشاگر عاشق در 
سالنی به ظرفیت ١٤٠ نفر.... 
در طول یک ماه و نیم.... خدای 

متعال رو شکر.

 محمد شیری، با انتشار این 
عکس نوشت: به اتفاق دوست 

هنرمندم رضا کیانیان عزیز.
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