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سرعت گیرهای اضافی شهر 
اصفهان جمع آوری می شوند

گزارش

معاون حمــل و نقل و ترافیک شــهرداری 
اصفهان گفــت: ســرعت گیرهای اضافی 
موجود در این کالن شهر با نظر کارشناسی 
جمع آوری می شوند.علیرضا صلواتی افزود: 
اصالح هندسی و ایمن ســازی تقاطع های 
شــهری یکی از سیاســت هایی اســت که 
معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری در 
سال جاری در پیش گرفته است.وی با اشاره 
به تشکیل تیم کارشناسی در معاونت حمل 
و نقل و ترافیک و بــا همکاری مناطق ادامه 
داد: این تیم ها از سطح شبکه معابر و عالئم 
نصب شــده مناطق پانزده گانه بازدید کرده 
و موقعیت ســرعت گیرها، تابلوها و عالئم را 
مورد بررســی قرار می دهند.معاون حمل و 
نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان با اشاره 
به اینکه برخی سرعت گیرها، تابلوها و عالئم 
بنا به دالیل محلی و زمانی به صورت موقت 
در سطح معابر نصب می شوند بیان کرد: تیم 
کارشناسی معاونت حمل و نقل و ترافیک هر 
یک از این عالئم و سرعت گیرها که اضافی 
باشند شناســایی و جمع آوری می کنند تا 
عالئم و موانع اضافی در شهر موجود نباشد.

وی تصریح کرد: با توجه به تغییر طرح های 
ترافیکی در سطح شهر و اینکه چهار راه هایی 
ایجاد و یا پل عابر پیاده نصب می شود نیاز به 
وجود برخی از عالئم ترافیکی از بین می رود.

صلواتی خاطرنشان کرد: اصالح هندسی و 
ایمن سازی تقاطع های شهری، با جمع آوری 
دو سرعت گیر در خیابان میرزا طاهر در شهر 
آغاز شده اســت.وی اظهارداشت: به دلیل 
ایجاد تغییرات در شبکه معابر، به زودی دو 
ســرعت گیر در خیابان بزرگمهر و به دلیل 
احداث پــل عابرپیاده یک ســرعت گیر در 
خیابان سلمان فارسی جمع آوری می شود.

صلواتی با بیان اینکه اکنــون دوربین های 
ترافیکــی در محدوده شــبکه بزرگراهی و 
خیابان هایــی که ســرعت خودروها در آن 
زیاد است نصب شدند، اضافه کرد: به دنبال 
نصب دوربین های ثبت تخلف ســرعت در 
خیابان های مرکزی شــهر هســتیم تا با 
اســتفاده از آنها ســرعت در شهر کنترل 

شود.

 بر اساس آمار، در شهر اصفهان یک سوم جمعیت باالی 30 سال دیابت دارند ؛

نگرانی شیرین برای اصفهانی ها

 ماجرای پراید؛ رد  پول!
 بر اساس اعالم رییس اتحادیه فروشندگان خودروی اصفهان، خودرو سازان عامل گرانی های اخیر در بازار خودرو هستند
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  مدیر کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی در شصت و نهمین 
گردهمایی مدیران روابط عمومی استان مطرح کرد: 

تعامل و همکاری روابط عمومی ها با رسانه ها باعث رشد 
جامعه خواهد شد

رییس انجمن بین المللی روابط عمومی:

 پاسخگویی فوالد مبارکه به جامعه
 از نقاط قوت و برجسته این شرکت است

رییس انجمن بین المللــی روابط عمومی )IPRA( در جریان بازدید از خطــوط تولید فوالد مبارکه 
اصفهان گفت: باعث افتخار اســت که در ســفر به ایران از نزدیک بزرگ ترین کارخانه فوالدسازی 

خاورمیانه و شمال آفریقا را می بینم.
اسوتالنا استاوروا گفت: پیش از هرچیز باید بگویم بسیار شــگفت انگیز است که این شرکت همانند 
یک شــهروند خوب به وظایف خود در قبال جامعه در حوزه های ایمنی، بهداشــت، محیط زیست 
 و ســایر موارد عمل می کند. پاســخگویی این شــرکت بــه جامعــه از نقاط قوت و برجســته آن

 محسوب می شود. 
وی، نظم و انضباط و یکپارچگی حاکم در فوالد مبارکه و عملکرد خوب کارکنان را یکی دیگر از نقاط 
قوت این شرکت دانســت و تصریح کرد: ویژگی برجســته ای که در فوالد مبارکه دیده می شود این 
است که کل فرآیند این شرکت از روند تولید تا حتی کاشت درختان در آن حساب شده است.رییس 
انجمن بین المللی روابط عمومــی با بیان اینکه عملکرد فوالد مبارکه در عرصه های مختلف نشــان 
می دهد این شرکت همگام با فناوری و دانش روز دنیا در حال حرکت است، گفت: استارت آپ ها بخش 
مهمی از اقتصاد جهانی را تشــکیل می دهند و روابط عمومی ها نیز می توانند از ظرفیت آنها استفاده 
کنند. اگرچه استارت آپ ها در آغاز کار کوچک اند و برای راه اندازی نیاز به حمایت دارند؛ اما در ادامه 

می توانند در بسیاری از بخش ها سازمان ها را یاری کنند.
وی در همین خصــوص و با تاکید بر اینکه در کشــور ایــران نیز اســتارت آپ ها از ظرفیت زیادی 
برخوردارنــد، تصریح کرد: آنهــا می توانند به روابط عمومی ها کمک کنند تا داســتان ســازمان را 
به شــکل بســیار بهتر و اثربخش تری برای جامعه روایت کنند. در اروپا نیز ما مشــاهده می کنیم 
که بیش از 50 درصد اســتارت آپ ها در ابتدا با مشــکل مواجه می شــوند؛ اما چنانچه به درســتی 
 حمایت و بــه کار گرفتــه شــوند، می تواننــد در فرآیندها و خلــق ارزش ها آثار شــگفت انگیزی

برجای  بگذارند.

خبر

تقدیر از مدیرعامل 
ذوب آهن اصفهان در 
همایش پدافند غیرعامل

وقوع زلزله، هشداری 
برای تاب آور شدن 
شهر است
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استاندار:

  نظارت مستمر بر انبار واحدهای صنفی
 در اصفهان الزامی است

استاندار اصفهان گفت: مشارکت جدی و نظارت مستمر بر لزوم ثبت تمامی انبارهای واحدهای صنفی و مقابله جدی با 
منازل توسط اتاق اصناف استان صورت بگیرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

28 دشت در اصفهان مستعد فرونشست است
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: در استان ۳5 دشت به عنوان محدوده مطالعاتی مشخص شده که از 

این میان تنها هفت دشت آزاد بوده و مابقی ممنوعه محسوب شده و باید برداشت از آنها کنترل شود.

مدیر مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل مطرح کرد:

نگاهی ویژه به پل های تاریخی اصفهان
مدیر مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل گفت: وجود رودخانه زاینده رود بر بستر شهر تاریخی اصفهان سبب شد تا پل های 

بسیاری در این شهر ساخته شود.

صفحه 3

صفحه 5

صفحه 7

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

 فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله ای
 با ارزیابی کیفی

1-شرکت آب  فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی یک  مرحله ای با ارزیابی کیفی ، به شرح 
جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

2- کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق ســازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/8/18  

می باشد.

۳- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای 
الف:

۳-1- آدرس: اصفهان، خیابان شــیخ کلینی، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان، تلفن:8-۳66800۳0-0۳1،  اتاق )292( 

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
4-1- مرکز تماس:021-419۳4

4-2- دفتر ثبت نام:889697۳7 و 8519۳768
5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در ســایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام / 

پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

نوبت اول
شرکت آب و فاضالب

 استان اصفهان

تضمینشماره مرجعموضوعردیف
شماره سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت

1
خرید لوله فوالدی اسپیرال ، 

قطراسمی 1400 میلیمتر
98-3-2136.288.000.0002098001434000080

تاریخروزساعتعنوان

98/8/29چهارشنبه 16:00مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه

98/9/9شنبه16:00مهلت زمانی ارسال پیشنهاد

98/9/10یکشنبه 08:00زمان بازگشائی پاکتها

   نام روزنامه :  زاینده رود
  تاریخ انتشار: 98/08/19
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 عبدالمهدی»خرابکاران« را
 به حبس ابد تهدید کرد

تلویزیــون رســمی عــراق بیانیه دفتــر عادل 
عبدالمهدی،  نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای 
مســلح عراق را منتشــر کرد کــه در آن»افراد 
خرابــکار« در بین تظاهرکننــدگان را به اعمال 
مجازات های ســخت تهدید کرد. براســاس این 
بیانیه، تظاهرات  همراه بــا اقدامات خرابکارانه و 
تروریستی به طور علنی با هدف نابودی جایگاه 
کشــور، تضعیف توانمندی های آن و ملت عراق 
و امنیت آنها انجام گرفته است. طبق این بیانیه، 
این اقدامات نظیر جنایت قتل عمد شهروندان و 
نیروهای امنیتی بدون هیچ گناهی از سوی آنها 
هیچ ارتباطی بــا اقدامــات دموکراتیک ندارند، 
مجازات جرم تهدیــد به ارتــکاب جنایت علیه 
شهروندان بی گناه تا هفت سال حبس را به همراه 

خواهد داشت.

گزارش »لوموند« درباره 
 زندان های مخفی امارات 

در یمن
یک رسانه فرانسوی در گزارشی از وجود دستکم 
18 زندان مخفی متعلق به امارات در کشور یمن 
خبر داد. روزنامه لوموند در گزارش خود، یکی از 
زندان های سری امارات متحده عربی را در محل 
تاسیسات گازی وابسته به شرکت توتال فرانسه 
در جنوب یمــن عنوان کرده اســت. امارات این 
زندان مخفی را در یک پایگاه نظامی در نیمه های 
سال ۲۰1۷ میالدی در بخشــی از میدان گازی 
در شــهر بلحاف واقع در جنوب یمن ایجاد کرده 
است. پایگاه استخراج گاز شهر بلحاف متعلق به 
شرکت توتال فرانسه از ســال ۲۰1۶ میالدی به 
پایگاه شبه نظامیان نیروهایی که تحت حمایت 
امارات هستند، تبدیل شده اســت و این پایگاه 
نظامی در سال ۲۰1۷ برای انجام عملیات مبارزه 

با تروریسم مورد استفاده قرار گرفت.

ترکیه، اعضای بازداشتی داعش 
را روانه اروپا می کند

وزیر کشــور ترکیه از تصمیم آنکارا برای انتقال 
زندانیــان اروپایی داعش به قاره ســبز خبر داد. 
وزیر کشور ترکیه بدون نام بردن از کشورهایی که 
قرار است اعضای خارجی داعش به آنجا فرستاده 
شــوند و در حالی که در نطق خود بیشتر اروپا را 
خطاب قرار می داد، تصریح کرد: نیازی نیست که 
بی جهت ســر و صدا بکنید؛ ما اعضای داعش را 
برای شما می فرستیم، این افراد مال شما هستند 
و هر چه می خواهید با آنها بکنید. از سوی دیگر 
رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه نیز 
روز جمعه اعالم کرد کشورش تاکنون بیش از ۷ 
هزار و ۶۰۰ تروریست خارجی را به کشورهایشان 
بازگردانده است. اردوغان همچنین تاکید کرد که 
بیش از یک هزار و دویست عضو داعش در حال 

حاضر در زندان های ترکیه محبوس هستند.

 اعتراض بوسنی
 به اظهارات »مکرون«

رییس جمهوری فرانسه از بوسنی به عنوان بمب 
ساعتی اروپا یاد کرده؛ادعایی که به احضار سفیر 
فرانسه در سارایوو منجر شد. مکرون در مصاحبه 
خود با »اکونومیســت« گفته بود دغدغه اصلی 
اتحادیه اروپا، بوسنی هرزگوین است که همانند 
بمب ســاعتی بیخ گوش کرواســی تیک تیک 
می کند و با خطر بازگشــت تروریست ها مواجه 

است. 
وی، حتی گفته بود پیش از پرداختن به موضوع 
الحــاق مقدونیه شــمالی و آلبانی بــه اتحادیه 
اروپا، باید به موضوع بوســنی رسیدگی کرد. در 
همین راستا، »زلجکو کومسیک« رییس کمیته 
بین قومیتی بوســنی با احضار »گیوم روسون« 
سفیر فرانســه، وی را در جریان شمار افراد عضو 
گروه های تروریستی و تالش سارایوو برای مقابله 
با تروریســم قرار داد و حتی از مکرون برای سفر 
به بوســنی دعوت کرد. ادعاهای مکرون خشم 

مسلمانان بوسنی را  در پی داشت.

فرمانده کل ارتش:
پهپاد متجاوز  با سامانه 

»مرصاد« هدف قرار گرفت
فرمانده کل ارتش جمهوری اســالمی ایران 
در حاشــیه بازدید رییس ستادکل نیروهای 
مسلح از مرکز شهید زرهرن نزاجا و در جمع 
خبرنگاران، در خصوص انهــدام یک فروند 
پهپاد مهاجم توســط نیروی پدافند هوایی 
ارتش در منطقه ماهشــهر اظهار کرد: هنوز 
تا قطعات این پهپاد را کامل به دست نیاوریم 
و گراف هایمان را کامــل نکنیم، نمی توانیم 
به طور قطعی مبــدأ و هدف اصلی این پهپاد 
را مشــخص کنیم؛ اما آنچــه تاکنون قطعی 
است این است که این پهپاد در سقف کوتاه 
پرواز کرده و مورد هدف سامانه بومی مرصاد 
قرار گرفته است. سرلشکر سید عبدالرحیم 
موســوی با بیان اینکه پدافند هوایی وظیفه 
حفاظت از آســمان جمهوری اسالمی ایران 
را در برابر هر پرنده ای که احتمال تهدید در 
آن وجود داشته باشد دارد، گفت: بامداد روز 
جمعه پهپادی که ســعی می کرد با پرواز در 
ارتفاع کم، خود را از دید ســامانه های کشف 
مخفی کند، کشــف شــد و مورد هدف قرار 
گرفت و طبیعی است هر متجاوز دیگری در 

هر ابعادی که باشد مورد اصابت قرار گرفت.

با حضور سرلشکر باقری؛
تانک بر »کیان ۷۰۰« 

رونمایی شد
سرلشــکر محمد باقــری، رییس ســتاد کل 
نیروهای مسلح با حضور در مرکز بهینه سازی 
و نوسازی شهید زرهرن نیروی زمینی ارتش، 
از خودروی تانک بر »کیان ۷۰۰« رونمایی کرد. 
تانک بر »کیان ۷۰۰« با قدرت موتور ۷۰۰ اسب 
بخار و قدرت کشندگی ۲۰۰ تن، قابلیت حمل 
۲ دســتگاه تانک ۶۰ تنی را روی کشنده فوق 
سنگین »ســلیمان-۳« دارد. وزن این تانک بر 
1۷ هزار و ۷۰۰ کیلوگرم بوده و تعداد محورهای 
آن 1+۳ و 1۲ دنــده اســت. همچنین، رییس 
ستاد کل نیروهای مســلح در جریان بازدید از 
مرکز شــهید زرهرن از خط بازآماد و بازسازی 
تانک »چیفتن«، خط بازآماد و بازسازی تانک 
»اسکورپین«، خط بازآماد و بازسازی توپ های 
خودکششی و ادوات سنگین، خط بازآماد ادوات 
اپتیکی و خط بازســازی و بازآماد تریلر مرکز 

زرهرن بازدید کرد.

تشکر ظریف از مواضع 
»اردوغان« درباره تحوالت 

عراق
ظریــف در دیدار بــا وزیر خارجــه ترکیه از 
اظهارات رییس جمهور این کشور در خصوص 
تحوالت عراق تشکر کرد. محمدجواد ظریف 
وزیر امور خارجه کشــورمان و چاوش اوغلو 
وزیر خارجــه ترکیه، پیش از آغاز نشســت 
شورای وزیران خارجه سازمان همکاری های 
اقتصادی »اکــو«، در محل برگزاری اجالس 
در آنتالیا با یکدیگر دیدار و گفت وگو کردند. 
وزرای خارجه ایران و ترکیه موضوعات مورد 
عالقه در حــوزه روابط دوجانبــه، تحوالت 
منطقه و همکاری های دو کشور در »اکو« را 
مورد تبادل نظر قرار دادند. در گفت وگوهای 
انجام شــده بین وزرای امور خارجه ایران و 
ترکیه، ظریف از اظهارات روشــنگرانه اخیر 
»اردوغان« رییس جمهور ترکیه در خصوص 
تحوالت عراق تشــکر کرد. گفتنی اســت، 
اردوغان در پاســخ به پرسشــی در خصوص 
تحوالت اخیر عراق با اشاره به پشت پرده این 
تحوالت، هدف از آن را تجزیه دنیای اسالم و 
درگیر کردن کشــورهای مسلمان با یکدیگر 

دانست.

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

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس با انتقاد از عملکرد اقتصــادی دولت گفت: 
دولت پس از عملکرد اقتصادی نادرســت به دنبال 
دوقطبی سازی جامعه است. جواد کریمی قدوسی 
افزود: باید آقای روحانی یک بار هم که شده در طول 
زندگی اش، سوار مترو شده و مشکالت جوانان حاضر 
در آنجا را از نزدیک بشنود و ببیند که دست فروشان 
برای فروش مداد و خودکار به مردم التماس می کنند، 
در حالی که در جامعه مان ثــروت و نعمت فراوانی 
وجود دارد. عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلــس تصریح کرد: مجلــس یازدهم در 
سرنوشت کشور بسیار مهم اســت؛ مردم به آگاهی 
خوبی رســیده اند و می خواهند مجلســی متفاوت 
داشته باشند و بر همین اســاس هم می کوشند که 
رای خود را با پول عوض نکنند. کریمی قدوسی اظهار 
داشت: نباید با پول و پلو رای بدهیم و باید فردی که 
از سابقه اش مطلع هستیم را به خانه ملت بفرستیم 
تا از منافع مردم دفاع کند نه منافع جریان و حزب و 

گروه و وزیر و دولت.

دولت به دنبال 
دوقطبی سازی جامعه است

عضو کمیسیون امنیت ملی:

کافه سیاست

عکس  روز 

سنگ پراکنی کردهای 
سوری به خودروهای 

زرهی ارتش ترکیه
کردهای سوری با سنگ به خودروهای زرهی 
ارتش ترکیه در اســتان »حســکه« سوریه و 
در منطقه مــرزی ترکیه و ســوریه در جریان 
 رزمایش مشــترک نیروهای ترکیه و روســیه

 حمله کردند.

دولت به دنبال دوقطبی سازی جامعه است

پیشنهاد سردبیر:

یک عضــو مجلس خبرگان رهبــری درباره 
تصمیم الریجانی برای عدم کاندیداتوری در 
انتخابات مجلس شورای اسالمی گفت: ریاست 
غالبا آمپرش باالست و مثل بادبادک می ماند. 
آدم وقتی به کرســی ریاســت تکیه می زند 
یک حالت جدیدی در زندگی اش پیش می 
آید و این حس دیگــر رهایش نمی کند. آیت 
ا... سیدهاشم بطحایی  با بیان اینکه ریاست 
جاذبه ای دارد که آدم به ســادگی دل از آن 
نمی کند، افزود: چه الریجانی و چه افراد دیگر 
فرق نمی کند، اصوال ریاست آهن ربایی دارد. 
هیچ گاه پیش نیامده که کســی از ریاســت 
گالیه کند و بگوید دیگر صندلی ریاســت را 
نمی خواهم. معتقدم مزه وکالت و نشســتن 
روی صندلی جاذب، زیبا، پرپرستیژ، پرمنفعت 
ریاست مثل آهن ربا عمل می کند. این حس 

کسی را به سادگی رها نمی کنند.

هرگز کسی نمی گوید 
صندلی ریاست را نمی خواهم

عراقچی
معاون سیاسی وزیر امور خارجه:

رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس با بیان اینکه اروپا بــرای نجات برجام قدم 
از قدم برنمی دارد، گفت: نباید هزینه حفظ برجام 
به دوش ایران باشد و طرف های مقابل هم برای آن 
هزینه بدهند. حجت االسالم مجتبی ذوالنور  با اشاره 
به اجرایی شدن گام چهارم کاهش تعهدات برجامی 
کشورمان، گفت: شورای عالی امنیت ملی در زمینه 
گام های کاهش تعهدات برجامــی تصمیم گیری 
می کند که رییــس مجلس نیــز از مجلس در این 
جلسات حضور پیدا می کند. وی ادامه داد: این گفته 
مسئوالن دستگاه دیپلماســی خالف واقع است و 
اگر اروپایی ها بخواهند به تعهدات خود عمل کنند 
به راحتــی می توانند این اقدامــات را انجام دهند. 
نماینده مردم قم در مجلس تصریح کرد: اروپایی ها 
می خواهند یک برجام بی خاصیت و مضر برای ایران 
وجود داشته باشــد که هزینه ای برای آن پرداخت 
نکنند، آنها اراده ای برای انجــام تعهدات خود در 
برجام ندارند چون اگر اینگونه بود قطعا خواستن، 

توانستن است.

نباید هزینه حفظ برجام
 به دوش ایران باشد

رییس کمیسیون امنیت ملی:

معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت: عالئم و 
نشانه های مختلفی وجود دارد که نشان می دهد 
دست های پنهانی در اختالفات میان تهران و 
کشورهای خلیج فارس نقش دارند. سیدعباس 
عراقچی، درمورد روابط ایران و عربستان اظهار 
کرد: ما تنها در رابطه با موضوع حج با سعودی ها 
تماس داشتیم و درحقیقت به منظور تسهیل 
امور حجاج میان مسئوالن حج ایرانی و سعودی 
تماس هایی بوده و هســت، به باور ما این یک 
وظیفه اسالمی است تا موسم حج بدون هیچ 
مشکلی برگزار شود. معاون سیاسی ظریف ادامه 
داد: واکنش اماراتی ها بــه ابتکار )صلح هرمز( 
بهتر بود؛ در سطح سیاسی سفرهای متقابلی 
انجام شد و به باور ما میان ایران و امارات تفاهم 
بیشــتری وجود دارد. امیدواریم که فضاهای 
آرام تری میان ایران و امارات ایجاد شود و این 

مسئله منجر به آرامش در منطقه شود.

 میان ایران و امارات
 تفاهم بیشتری وجود دارد

پیشخوان

بین الملل

مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشــور در پایان هشــتمین دوره 
از همایش های آموزشی مجریان و دســت اندرکاران انتخابات 
با اشاره به ضرورت رعایت قانون و پایبندی به آن، اظهار داشت: 
وزارت کشور مامور اجرای قانون انتخابات و مسئول حسن جریان 
انتخابات اســت. بر اســاس ماده ۲۵ همین قانون به جز شورای 
نگهبان، دیگر سازمان ها و دستگاه ها حق ندارند در امر انتخابات 

دخالتی داشته باشند.
سیداسماعیل موســوی افزود: وزارت کشــور از حقوق انتخاب 
کنندگان و انتخاب شــوندگان دفاع می کند و در این راه از هیچ 

کوششی دریغ نخواهد داشت.
موسوی با اشاره به لزوم دقت در موضع گیری ها پیرامون انتخابات 
گفت :دشمنان ما همواره در پی ایجاد شبهه در خصوص انتخابات 

هستند و می خواهند القاء کنند که انتخابات مهندسی می شود؛ 
اما ما باید مراقبت کنیم تا اسیر نقشه دشمنان نشده و از دامن زدن 

به این شبهات و تکرار شیطنت آنان پرهیز کنیم.
وی ادامه داد: وزیر محترم کشور در تمام نشست ها و دیدارها با 
دســت اندرکاران انتخابات بر بی طرفی و قانون مداری مجریان 

انتخابات تاکید می کند.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور:
هیچ سازمان یا دستگاهی مجاز به دخالت در انتخابات نیست

کیف پول وابستگان

خط تحریم روی تحریم

انتخاباتــی  آزمــون 
اصالح طلبان

پاسخ صریح »امیری« به شائبه اختالف روحانی با شورای نگهبان
معاون پارلمانی رییس جمهور به شائبه ها درباره اختالف بین رییس جمهور و شورای نگهبان پاسخ داد. 
حسینعلی امیری گفت: بین آقای رییس جمهور و شــورای نگهبان هیچ اختالفی وجود ندارد. وی بیان 
داشت: آقای رییس جمهور هیچ گاه در فکر این نبوده که بخواهد یک نهاد رسمی کشور را نادیده بگیرد؛ 
روحانی در واقع گزارشی از مجلس اول ارائه داد که این مجلس با چه ترکیبی ایجاد شد و افرادی که مورد 
نظر مردم نبودند توسط خود مردم حذف شــدند، اقلیتی هم که در مجلس بودند در واقع به مصالح کلی 
کشور فکر می کردند بنابراین در مجلس اول شــخصیت های تراز اول، انقالبی و افراد بزرگی در مجلس 

شورای اسالمی حضور پیدا کردند. 
معــاون پارلمانی رییس جمهــور  تاکید کــرد: رییس جمهور به هیــچ وجه هیچ اختالفی با شــورای 
 نگهبان ندارد و به هیچ وجه هم به فکر این نیست که یک نهاد رســمی را که جایگاه قانون اساسی دارد 

حذف کند. 

در دیدار »عراقچی« و »ریابکوف« چه گذشت؟
معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه پنجمین کنفرانس بین المللی منع گسترش تسلیحات 
هسته ای با»ســرگئی ریابکوف«، معاون وزیر امور خارجه روســیه گفت وگو ورایزنی کرد. گام چهارم کاهش 
تعهدات برجامی ایــران و بی اعتنایی اروپا به اجرای تعهداتــش پس از خروج یکجانبه آمریــکا از این توافق 
بین المللی، مهم ترین محور مذاکره عراقچی و ریابکوف بود. براساس این گزارش، پیش از این، معاون سیاسی 
وزیر امور خارجه با »میخائیل بوگدانف« معاون وزیر امور خارجه و نماینده ویژه رییس جمهور روسیه در امور 
خاورمیانه و شمال آفریقا در خصوص تحوالت خاورمیانه و خلیج فارس از جمله اوضاع عراق، لبنان، سوریه، یمن 
و نیز طرح صلح هرمز جمهوری اسالمی ایران و طرح روسیه برای تامین امنیت جمعی در خلیج فارس تبادل نظر 
و گفت وگو کرده بود. در این دیدار همچنین دو طرف بر ضرورت تداوم رایزنی ها و گفت وگوهای بین دو کشور در 
مورد تحوالت منطقه تاکید کردند. عراقچی به منظور شرکت و سخنرانی در کنفرانس عدم اشاعه، خلع سالح 
و انرژی هسته ای که در بخشی از آن موضوع آینده برجام مورد بررسی قرار می گیرد، به مسکو سفر کرده است.

چهره ها

ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی در یک نشست 
خبری در محل تاسیسات فردو گفت: گام چهارم بنا 
بر دستور رییس جمهور برداشته شد که قرار است 
به 1۰۴۴ سانتریفیوژ سایت فردو، گاز تزریق شود. 
»بهروز کمالوندی« افزود: گازدهی به ماشــین ها 
صورت گرفــت و محصول ماشــین ها نمونه گیری 
شد و از آژانس درخواست شــد مراحل را ببینند و 
قرار است بازرسان آژانس به زودی به اینجا بیایند و 
نمونه را ببینند، در نهایت راستی آزمایی در گزارش 

آژانس مطرح خواهد شد. 
ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی در این نشست 
خبری به تشــریح اقدامات انجام شده در گام های 
قبلی نیز پرداخت. کمالونــدی عنوان کرد: قرار بود 
1۵ سال در فردو مواد هسته ای نباشد و غنی سازی 
صورت نگیرد که این کار طی چند روز پیش با انتقال 
یک سیلندر از ســایت احمدی روشن، حدود ۲ تن 
گاز هگزافلوراید UF۶ انجام شــد. معاون سازمان 
انرژی اتمی اضافه کرد: فردو، دو بال دارد یک بال که 
مشاهده کردید و سانتریفیوژها در آن مستقر بود و 
بال دیگر سانتریفیوژهای آن جمع آوری شده و اگر 
قرار باشد ماشین هایی برای بالی که جمع آوری شده 
بیاید از نوع IR1 نیســت و از ماشین های پیشرفته 

استفاده خواهد شد.
وی با اشاره به استقرار 1۰۴۴ سانتریفیوژ در فردو 
در شش زنجیره 1۷۴ تایی بعد از برجام گفت: قرار 
نیست به دو زنجیره 1۷۴ تایی اورانیوم تزریق کنیم و 
اینها برای ایزوتوپ های پایدار در نظر گرفته شده اند. 

در حال حاضر ایران در حوزه جداسازی عناصر سبک 
در جایگاه بسیار خوبی قرار دارد. سخنگوی سازمان 
انرژی اتمی عنــوان کرد: به تدریــج ظرفیت غنی 
سازی در فردو طی روزهای آینده افزایش می یابد. 
با آمدن فردو ظرفیت 8 هزار و ۶۰۰ سویی به ۹ هزار 
و ۵۰۰ سو می رسد و نسبت به قبل از برجام فاصله 

زیادی نداریم. 
کمالوندی با بیان اینکه ایران بنا نداشت تعهداتش 
را انجام ندهد، خاطرنشــان کرد: توازن تعهدات و 
وظایف به هم خورده بود و در نهایت آمریکا از برجام 
خارج شد و ما گفتیم ما از تعهدات خود کم می کنیم 
تا توازن برقرار شود. امیدواریم به گام های دیگر نیاز 

نباشد و طرف مقابل به خودش بیاید و کارهایی که 
باید انجام دهند، صورت  بگیرد. 

وی بیان کرد: در زمان مذاکرات تالش کردیم که اگر 
تعهداتی صورت گرفت برای صنعت هسته ای مشکل 
ساز نباشــد. با این نگاه وارد مذاکرات شدیم، وقتی 
تصمیم گرفته شد که برگردیم به سرعت اقدامات 
الزم انجام شد و نشان می دهد صنعت هسته ای ما 
شاداب و سرپاست. سخنگوی سازمان انرژی اتمی 
افزود: با وجود  هم فشارها و اینکه آمریکا، بوشهر و 
مرکز نظام ایمنی را تحت تحریم قــرار داد، بعد از 
بتن ریزی نیروگاه دوم، وارد فاز بعدی نیروگاه سوم 
خواهیم شــد. وی، درباره بازرسی که از ورود آن به 

نطنز ممانعت به عمل آمد گفت: به این بازرس اجازه 
ورود به نطنز داده نشد و اعتبارنامه آن را لغو کردیم 
و اینها در یادداشت هایی به آژانس اطالع داده شد. 
سیســتم کنترلی نشــان می داد که این بازرس یا 
آغشــته به مواد اســت یا موادی همراه دارد، بارها 
کنترل شد و گزارشی به آژانس دادیم و غریب آبادی، 
نماینده ایران به شــورای حکام گزارشی  ارائه کرد 
و به جز آمریکا و رژیم صهیونیســتی همه متقاعد 
شدند و گفتیم اسناد و فیلم ها را نشان می دهیم که 

حرف مان براساس منطق است. 
کمالوندی اضافه کــرد: عده ای خواســتند از این 
موضوع سوء استفاده کنند و بگویند ایران پایبند به 
بحث مصونیت نیست. گزارش ما کامل و جامع بود 
که چرا ایران از حقوق خود استفاده کرده است و طی 
یک گزارش کامال حقوقی و در یادداشتی به آژانس 
این قضیه منعکس شد و استدالل هایی را براساس 
موافقت نامه پادمــان ارائه کردیــم از جمله اینکه 

مصونیت، یک محدودیتی دارد.
 ســخنگوی ســازمان انــرژی اتمی عنــوان کرد:

 ما به دلیل تجربیات تلخی که داریم یک نمایشگاه 
 دائــم از خرابکاری هایــی که صــورت گرفته، در 
دسترس داریم و براســاس این تجربیات،  سیستم 
کنترلی بســیار قوی وجود دارد که اجازه نمی دهد 
اتفاقی رخ دهد. بخشــی از روش هایی که استفاده 
کردیم به آژانس توضیح داده شــده و این کنترل ها 
 صورت می گیــرد که اتفاقــی برای ایــن صنعت

 مهم نیفتد.

غنی سازی 90 درصدی نزدیک است
 جزییات گام چهارم تشریح شد:
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 نظارت مستمر بر انبار واحدهای صنفی در اصفهان الزامی است
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دریچه

 سردرگمی مالزی
  بین تحریم های آمریکا
 و تعامل تجاری با ایران

در حالی که دولت مالزی تالش می کند تا منافع 
ملی خود را در اولویت قرار دهد، دولت آمریکا در 
حال فشار به این کشور برای محدود کردن تعامل 
تجاری با ایران است. اعتراضات در مالزی نسبت 
به بستن حساب بانکی اتباع کشورهای مسلمان 
به خصوص ایران رو به افزایش اســت و به ادعای 
روزنامه استریت تایمز سنگاپور، این اقدام به دلیل 
فشار کشورهای خارجی به خصوص آمریکا انجام 
شده است. بسته شدن حساب کاربران خارجی در 
مالزی حدود 6 ماه است که آغاز شده و در دو بانک 
بزرگ این کشــور به نام می بنک و CIMB انجام 
شده است. این دو بانک هنوز دلیل اقدامات خود 
را اعالم نکرده اند. دولت مالزی هنوز تعداد دقیق 
حساب های بانکی بسته شــده را اعالم نکرده؛ اما 
رســانه های محلی می گویند که هزاران حساب 
بسته شده است. یک منبع آگاه، اعالم کرده است 
که بسته شدن حساب این کاربران به دلیل پایین 
آوردن ریسک تجاری انجام شده و به توصیه هیئت 
مبارزه با پولشویی این دو بانک اتفاق افتاده است. 
ماهاتیر محمد، نخست وزیر مالزی، اعالم کرده که 
به دلیل تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران، 
این کشــور نمی تواند با تهران تعامل مالی کند. 
وی گفت: هیچ قانونی در سازمان ملل وجود ندارد 
که وقتی یک کشور با یک کشــور دیگر مشکل 
دارد، بتواند علیه آن تحریــم اعمال کرده و دیگر 
کشورها را که با کشور مذکور تعامل می کنند را 

نیز تحریم کنند. 

 دست رد ژاپن
 به درخواست عربستان

مدیرعامل بزرگ ترین پاالیشــگاه ژاپن گفت 
شــرکت های ژاپنی احتمــاال در عرضه اولیه 
سهام شرکت آرامکوی عربستان در بورس این 
کشور سرمایه گذاری نمی کنند. به گفته یکی 
از منابع، آرامکو می تواند یک تا دو درصد سهام 
خود را عرضه کند که به 20 تا 40 میلیارد دالر 
می رسد. یک قرارداد باالتر از 25 میلیارد دالر 
می تواند رکورد عرضه ســهام شــرکت بزرگ 
تجارت الکترونیک علی بابای چین را بشکند. 
تســوتومو ســوگیموری، مدیر عامل شرکت 
JXTG ژاپن گفــت: »احتمــال کمی وجود 
دارد که ســرمایه گذاران ژاپنی زیادی سرمایه 
گذاری کنند. شــرکت های ژاپنی سهامداران 
بســیاری دارند و به دالیل خوبی نیاز دارند تا 
برای این ســهامداران توضیح دهند چرا باید 
چنین سرمایه گذاری هنگفتی انجام دهند«.  
گزارش شده شرکت های دولتی چین از جمله 
شرکت سینوپک قصد دارند تا 10 میلیارد دالر 

در آرامکو سرمایه گذاری کنند.

بازار

دمبل ایروبیک

راستی آزمایی شانسی 
 اظهارنامه های مالیاتی 

در سامانه مؤدیان
بررســی قانون پایانه های فروشــگاهی نشان 
می دهد، ســازمان امور مالیاتی مجاز شــد، به 
منظور اطمینان از صحت اطالعات وارد شده در 
سامانه مؤدیان، حداکثر 2.5 درصد مؤدیان را به 
قید قرعه انتخاب کرده و اســناد آنان را بررسی 
کند. بر اساس تبصره 1 ماده 19 قانون پایانه های 
فروشگاهی، به منظور حصول اطمینان از صحت 
اسناد اظهار شده در ســامانه مؤدیان، سازمان 
مجاز است حداکثر 2/5درصد مؤدیان مشمول 
قانون مالیات های مســتقیم و قانون مالیات بر 
ارزش افزوده را که عضو سامانه مؤدیان هستند، 
به صورت تصادفی به قید قرعه انتخاب کرده و 
دفاتر آنان را مطالبه یا برای مشــاهده دفاتر به 
محل کار آنان مراجعه کنند. همچنین بر اساس 
تبصره 2 این قانون، مؤدیان می تواند اظهارنامه 
مالیات بر عملکرد را از طریق سامانه مؤدیان ارائه 
کنند. بر این اساس سازمان بایستی سازوکاری 
آماده کند تا اطالعات خرید و فــروش عینا به 
اظهارنامه مالیات بر عمکلرد مؤدی منتقل شود.

منتظر دریافت کارت شناسایی 
برق باشید

مدیــر کل دفتــر مدیریت مصــرف و خدمات 
مشــترکین توانیر از ارائه کارت شناسایی برق 
که روی آن شناســه 1۳ رقمی برق مشترکان 
درج شده است، به مشــترکان در سراسر کشور 

خبر داد. 

هادی مدقق با اشــاره به روش هــای مختلف 
پرداخت قبض برق، اظهار کرد: یکی از برنامه ها، 
معرفی روش های مختلفی بود که مشــترکان 
می توانستند پس از حذف قبوض کاغذی برق، 
وجه قبض خود را پرداخــت کنند و روش هایی 
بــرای افــرادی که گوشــی هوشــمند دارند، 
پیش بینی شــده بود. صاحبــان این تلفن های 
همراه می توانند از طریق وب ســایت، اپ های 
مختلف و... قبض خــود را پرداخت کنند. وی 
ادامه داد: افرادی که گوشــی هوشمند ندارند 
می توانند از طریق USSD قبض خود را پرداخت 
کنند؛ اما افرادی که هیچ نوع گوشی ندارند، باید 
شناســه قبض خود را که پیش از این در قبوض 
کاغذی درج می شد، داشته باشند. برای این که 
این افراد بتوانند چــه از طریق تلفن ثابت و چه 
از طریق خودپــرداز پرداخت کننــد، تصمیم 
گرفتیم به همه مشــترکان کارت شناســایی 
برق داده شود که شناســه دقیق خود را داشته 
باشند. مدیر کل دفتر مدیریت مصرف و خدمات 
مشــترکین توانیر تاکید کرد: درواقع هدف این 
است مشترکان، شناسه قبض خود را مانند یک 
کارت مثل دیگر کارت ها در اختیار داشته باشند 
که هرجا مراجعه کردنــد، بتوانند قبض خود را 
پرداخت کنند. مدقق، با بیان این که طرح ارائه 
کارت شناســایی برق از برنامه هــای ماه آینده 
اســت، اظهار کرد: طرح به صورت سراسری در 
 کشور اجرا می شود و هزینه آن از مشترک گرفته

 نمی شود.

 رمز پویای بانکی از ابتدای
 دی ماه اجرایی می شود

رییس بانک مرکزی گفت: بیــش از ۳0 بانک، 
فعال ســازی رمز پویا را شــروع کرده اند؛ اما به 
دلیل هوشــمند نبــودن خیلــی از موبایل ها، 
اجباری کردن استفاده از رمز پویا در حال حاضر 
و تا ابتدای دی ماه مقدور نیست. صفحه رسمی 
بانک مرکزی در اینســتاگرام نوشت: بر اساس 
اعالم ریاســت بانک مرکزی رمز پویا از ابتدای 
دی ماه اجرایی می شود. بیش از ۳0 بانک، فعال 
سازی رمز پویا را شــروع کرده اند؛ اما به دلیل 
هوشــمند نبودن خیلــی از موبایل ها، اجباری 
کردن اســتفاده از رمز پویا در حــال حاضر و تا 
ابتدای دی ماه مقدور نیست. بانک مرکزی یک 
سیســتم متمرکز مبتنی بر پیامک راه اندازی 
کرده  اســت، لیکن اتصال کلیه بانک ها به آن تا 

ابتدای دی ماه فرصت نیاز دارد.

دمبل ایروبیک روکش  دار 1.5 
کیلوگرمی بسته دو عددی

 29,000
تومان

دمبل ایروبیک روکش  دار 2 
کیلوگرمی بسته دو عددی 

 49,000
تومان

دمبل ایروبیک روکش دار 3 
کیلوگرمی بسته دو عددی 

 71,000
تومان

در شرایطی که دالر در بازار داخلی به ثبات رسیده، 
قیمت طال در سراشــیبی کاهش قرار دارد و پراید 
تولید داخــل در همین دو هفته اخیــر بیش از 4 
میلیون گران شده است. این وضعیت در حالی رخ 
داده که هنوز یک ماه از بگیــر و ببندهای مدیران 
در دو شرکت خودرو سازی و کشــانده شدن پای 
نمایندگان مجلس به پرونده فساد و رانت و احتکار 
در صنعت خودرو نمی گذرد؛ اما انگار قرار نیست این 
بازار روی آرامش و واقعی شدن قیمت ها را ببیند. باال 
و پایین کردن قیمت ها در بازار خودرو نشان می دهد 
که از ابتدای آبان ماه تاکنون خودروهای تولید داخل 
بین یک تا صد میلیون تومان افزایش قیمت داشته 
اند. هر چند موضوع گرانی خودرو برای مردم عادی 
شده؛ اما این مسئله هر بار علتی داشته که با بر طرف 
نشدن آن و یا اقدامات اشتباه برای رفع آن، مشکل 
تازه ای ایجاد  شــده و باز هم بر گران شدن خودرو 
دامن زده می شود. می توان گفت که خودرو سازان 
پای ثابت ماجرای گرانی خودرو هســتند حاال به 

نوعی و شکلی متفاوت از دفعات پیش.
خودرو سازان، عامل گرانی هستند

تا چند ماه پیش دالالن و فعاالن در بازار آزاد عامل 
گرانی خودرو بودنــد حاال همین افــراد معتقدند 
این خودرو سازان هســتند که با باال و پایین کردن 
قیمت ها، پیش فــروش خودروهایی که عمال توان 
تولید ندارند و کاهش عرضه قیمت ها را باال برده اند. 
ســعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشــگاه داران 
خودرو اخیرا اعالم کرده که ایران خودرو و ســایپا 
عامل گرانی خودرو هستند. وی گفت: بنا بر اعالم 
فروشندگان خودرو، چند وقتی است صدور فاکتور 
خودروهــای پرایــد و پــژو 206 در نمایندگی ها 
کند شــده و همین امر قیمت هــا را در بازار به هم 
ریخته است. در همین زمینه رییس اتحادیه صنف 
فروشندگان خودروی اصفهان هم با اعتقاد بر اینکه 

شــرکت های خودروساز 
عامل افزایــش قیمت در 
بازار هســتند، گفت: در 
حالــی که شــرکت های 
خودروســاز بــا افزایش 
قیمــت مانع ضــرر خود 
می شــوند، از سوی دیگر 
این شرکت ها در بازار آزاد 

تهران و دیگر شــهرها دالل هایی دارند که از طریق 
آنها خودروهایشــان را با قیمت باال می فروشــند. 
حمیدرضا قندی با بیان اینکه متاسفانه دو شرکت 
ایران خودرو و سایپا هنوز تعهدات سال 1۳9۷ خود 
را تحویل برخی مشتریان شان نداده اند، اظهار کرد: 
این شــرکت ها خودروهای خــود را پیش فروش 
می کنند؛ امــا متاســفانه در زمان موعــد قادر به 
تحویل تعهد خود به مشتریان شــان نیســتند که 
 این موجب افزایش قیمت و نوســانات بازار خودرو
 شــده اســت. رییس اتحادیه صنف فروشندگان 
خودروی اصفهان افزود: درحالــی که دو ماه پیش 

قیمت پرایــد 41 میلیون 
و 500 هزار تومان بود؛ اما 
اکنون با 5 میلیون تومان 
افزایــش بــه 46 میلیون 
تومان رســیده است که 
دلیل آن فاکتور نشدن و 
عرضه پاییــن این خودرو 
از سوی شرکت سایپاست. 
وی با تاکید بــر اینکه به طور معمــول بازار، قیمت 
خودرو را مشــخص می کند و بازار دســت دالالن 
نیســت، افزود: متاسفانه شــرکت های خودروساز 
محصــوالت خود را به بــازار عرضــه نمی کنند، از 
ســوی دیگر خودروهای موجود در نمایشــگاه ها 
متعلق به مصرف کنندگان اســت و بنــگاه داران با 
توجه بــه قیمت ســایت های مختلــف همچون 
 دیوار، باما و شــیپور و ... خودروها را قیمت گذاری

 می کنند.
بازگشــت قیمت ها به سایت های فروش 

خودرو

در ابتدای گزارش بیان شــد که هر بار علتی برای 
گرانی خودرو کشف می شود که نه تنها حل نمی شود 
 بلکه خود باری بر دوش این بازار آشــفته تحمیل

 می کند. نمونه بارز این ادعا در ســایت های فروش 
خودرو مشــاهده می شــود. همین چند ماه پیش 
دالالن در این ســایت ها  قیمت ها را بــاال بردند، و 
پس از آن قرار شــد قیمت ها از این سایت ها حذف 
شــود؛ اما پس از مدتی دوباره و با قدرت بیشتری 
قیمت ها خودنمایی کردند، بــدون آنکه برخوردی 
با آنها صورت گیرد! این موضــوع را رییس اتحادیه 
صنف فروشــندگان خودروی اصفهان هم یکی از 
علل افزایــش قیمت ها در بــازار می داند. به عقیده 
وی، با توجــه به غیرقانونی بودن این ســایت ها در 
زمان افزایش شدید قیمت خودرو در بازار، با پیگیری 
صورت گرفته آنهــا قیمت ها را حــذف کردند؛ اما 
پس از آرام شــدن بازار، دوباره این سایت ها اقدام 
به قیمت گذاری خودروها کردند، بااین وجود هنوز 
هیچ نظارتی بر نرخ خودروها در این سایت ها اعمال 

نشده است.
شوک روانی، عامل گرانی پراید

شــاید کمتر کســی باور می کرد روزی خبر تولید 
نشدن پراید بتواند شوک روانی و قیمتی برای بازار 
خودرو داشته باشد و قیمت ها را باال بکشد؛ اما آنگونه 
که احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروســازان 
گفته است، نام بردن از خودروسازان به عنوان عامل 
گرانی باهدف انحراف افکار و تشویش اذهان عمومی 
صورت می گیرد. وی تاکید کرده: خبر توقف تولید 
پراید هفته پیش به طور رسمی از سوی شرکت سایپا 
تایید و اعالم شد و بدیهی است که پس از انتشار آن، 
جو روانی بازار درباره خودرویــی که فروش آن نیز 
به زودی کامال متوقف می شود، کمی ملتهب شود و 
قیمت آن تغییر کند. این در حالی است که رییس 
اتحادیه نمایشــگاه داران خودرو معتقد است مردم 
به دنبال خودروهای روز و جایگزین پراید هستند نه 

خودروهای از رده خارج.

ماجرای پراید؛ رد پول!
 بر اساس اعالم رییس اتحادیه فروشندگان خودروی اصفهان، خودرو سازان عامل گرانی های اخیر در بازار خودرو هستند

محمد هیبتیان، معاون تجاری و امور مشتریان مخابرات منطقه اصفهان، اظهار کرد: در سایه تالش و برنامه ریزی کلیه 
پرسنل مخابرات منطقه اصفهان به ویژه همکاران اداره مشتریان سیار، طبق گزارشات ماهانه، شرکت ارتباطات سیار 
مخابرات منطقه اصفهان توانست در شهریورماه سال جاری با افزایش قابل مالحظه تعداد مشترکین همراه اول در 
استان اصفهان، 65.5 درصد سهم بازار اپراتورهای همراه را به دست آورده و به باالترین میزان سهم بازار خود از سال 
91 دست یابد. در سراسر کشــور تاکنون 18 میلیون 422 هزار سیم کارت دائمی توسط همراه اول عرضه شده که 
از این تعداد حدود 14 میلیون ۷80 هزار عدد آن فعال هستند؛ اما اپراتور دوم نیز در حال حاضر کمتر از 800 هزار 

سیم کارت دائمی واگذار کرده که در حدود ۳00 هزارتای آن توسط مشترکین استفاده می شوند و فعال هستند.

سهم بازار همراه اول 
در استان اصفهان به 

۶۵.۵ درصد رسید

خبر

  عکس روز

»به« باغ بهادران در سودای برندسازی
 رکود تورمی و افزایش الک پشتی قیمت 

در انتظار بازار مسکن اصفهان
می توان برای مســکن، رکود تورمی و افزایش الک پشــتی در قیمت را متصور شد؛ قیمت ها ارزان 
نخواهد شد؛ اما شــیب برای افزایش هم کم خواهد بود. ســید کریم داوودی در خصوص وضعیت 
ساخت و ساز در اصفهان و روند بازار مســکن در چند ماه اخیر اظهار کرد: ساخت وساز در اصفهان 
برای مشتریانی از قشرهای مرفه انجام و مسکن ســاخته می شود و خللی در عرضه این نوع مسکن 
وارد نشده؛ اما طی ســال های اخیر، بعد از مسکن مهر، ساخت وســازهای حمایتی برای اقشار کم 
درآمد نداشته ایم و این بخش از بازار بدون عرضه باقی مانده اســت. این فعال بازار مسکن تصریح 
کرد: در حال حاضر یکی از مشکالت پیش رو در ساخت و ساز مسکن، موضوع وام است و همچنین 
در شهرهای جدید باید توافق و مشارکت شــود و با واگذاری زمین به سازندگان و در کنار آن دادن 
وام از سوی بانک مسکن به قشر آسیب پذیر، ساخت وساز بهتر صورت گیرد. عضو سابق شورای شهر 
اصفهان با بیان اینکه نیاز است پروژه های اعالم مشارکت مسکن شهرسازی افزایش یابد چرا که در 
سه یا چهار سال آینده اصفهان دچار بحران مسکن ارزان قیمت خواهد شد، اذعان کرد: اگر بتوانیم 
تسهیالت، روان سازی صدور پروانه و تسریع خدمات مهندسی را داشته باشیم بخشی از مشکالت 
انبوه سازان مرتفع خواهد شــد. وی افزود: رکودی که در بازار مســکن از آن صحبت می شود برای 
کل بازار قابل تعمیم نیســت و به گروه خاصی مرتبط می شود؛ اما در بخش مصرفی و برای افراد در 
اصطالح »خانه اولی« مازاد عرضه نداریم و اگر شرایط خرید تسهیل و آماده شود، تقاضای مناسبی 
وجود دارد. وی، در مورد پیش بینی قیمت مسکن در آینده گفت: می توان برای مسکن رکود تورمی 
و افزایش الکپشتی در قیمت را متصور شد؛ قیمت ها ارزان نخواهد شد و ثابت نخواهد ماند؛ اما شیب 

برای افزایش هم کم خواهد بود.

ساالنه 500 تن »به« از باغات باغ بهادران به استان های همجوار صادر می شود.

استاندار:
 نظارت مستمر بر انبار واحدهای صنفی در اصفهان الزامی است

استاندار اصفهان گفت: مشارکت جدی و نظارت مستمر بر لزوم ثبت تمامی انبارهای واحدهای صنفی و مقابله 
جدی با منازل توسط اتاق اصناف استان صورت بگیرد. عباس رضایی افزود: بخش نامه ای به دستگاه های 
اجرایی ارسال شــود تا پایان ماه آبان انبارهای خود را در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کاال به ثبت 
برسانند. وی، از اتاق اصناف استان خواست محل های غیرقانونی و ثبت نشده که به عنوان انبار از آن استفاده 
می شــود، مورد نظارت و ارزیابی قرار بگیرد. رضایی ادامه داد: نظارت بر اجرای دقیق و سریع کدپستی به 
روستاها جهت جلوگیری از خأل موجود یکی دیگر از مواردی است که باید توسط اداره کل پست استان نظارت 
شود. وی ادامه داد: همچنین تمامی مکان هایی که مرکز نگهداری سوخت و فرآورده های نفتی هستند نظارت 
شده و در سامانه جامع انبارها ثبت و شناسه دریافت کنند که در این راستا استثنایی وجود ندارد و تمامی 

انبارهای خصوصی، دولتی و خصولتی شامل این موضوع می شوند.

عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی اعالم کرد:
احتمال افزایش قیمت بنزین طی روزهای آینده

عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی با اعالم اینکه دولت به دنبال کسب اجازه افزایش قیمت بنزین از 
شورای هماهنگی سران قواست، گفت: آنطور که پیداســت دولت می خواهد بنزین سهمیه را به قیمت 600 
تومان عرضه و قیمت بنزین آزاد را بین 1500 تا 2000 تومان لحاظ کند. احمد امیرآبادی افزود:  مجلس بارها 
مخالفت خود را مبنی بر افزایش قیمت بنزین اعالم کرده و حاال که دولت از اصرار خود ناامید شــده، ســراغ 
شورای هماهنگی سران قوا رفته است. امیرآبادی ادامه داد: در این شرایط دولت می خواهد با گران کردن بنزین، 
هزینه های خود را تامین کند که به هیچ وجه منطقی نیست و ما به عنوان نمایندگان مردم از این موضوع نگران 
هستیم. عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: دولت تدبیر و امید همواره به دنبال این است 
که تقصیرها را گردن دیگران بیندازد؛ روزی سراغ مجلس می رود و روز دیگر تقصیرها را به گردن قوه قضاییه 

و نیروهای مسلح می اندازد.

مرضیه محب رسول

 رییس اتحادیه نمایشگاه داران 
خودرو اخیرا اعالم کرده که 

ایران خودرو و سایپا عامل 
گرانی خودرو هستند
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ویژه
هنگام وقوع زلزله چه باید کرد؟

پیشنهاد سردبیر:

ابالغ دادخواست تجدیدنظروضمائم
8/97 بدینوسیله به آقاي سیدایلیاموسوی فرزند سیدحســن فعاًل مجهول المكان ابالغ 
مي گرددكه تجدیدنظرخواه آقای نعمت اله یونســی فرزند یوســف به نشاني شهرضا خ 
اردیبهشت لحاف دوزی گل پسند دادخواستي به خواسته اعتراض نسبت به دادنامه شماره 
378 - 30 / 4 / 98 شعبه دوم حقوقي شورای حل اختالف شــهرضا به این شورا تسلیم 
كه به كالسه 98 / 50  تجدیدنظرثبت گردیده است اینك حسب درخواست خواهان و به 
تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یك نوبت دریكي از جراید كثیراالنتشار 
آگهي مي شودتا ظرف ده روز ازتاریخ انتشــار بامراجعه به دبیرخانه شوراي حل اختالف 
شعبه دوم حقوقی شهرضا واخذ نسخه ثاني دادخواست و ضمائم ،آدرس كامل خودرااعالم 
وهردفاعي داریدبیان نمایید. م الف: 654694  دهقانپور رئیس دبیرخانه شوراي حل 

اختالف شعبه دوم حقوقي شهرضا
ابالغ دادخواست وضمائم

8/98 بدینوسیله به آقاي سیدایلیا موســوی فرزند سید حسن فعاًل مجهول المكان ابالغ 
مي گرددكه خواهان نعمت اله یوســفی فرزند یوسف به نشانی شــهرضا خ اردیبهشت 
 لحاف دوزی گل پسند دادخواستي به خواســته دعوی تقابل درپرونده كالسه 98 / 162 
ش 2 ح والزام به ایفای تعهد به این شــورا تسلیم كه بكالســه 98 / 273 ش2 ح  ثبت و 
وقت رسیدگي براي روز شنبه مورخ  23 / 9 / 98  ساعت 15 / 3 عصر تعیین گردیده اینك 
حسب درخواست خواهان و به تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یك نوبت 
دریكي از جراید كثیراالنتشار آگهي مي شــودتا ازتاریخ انتشارظرف یك ماه بامراجعه به 
دبیرخانه شوراي حل اختالف شماره دوم شهرضا واخذ نسخه ثاني دادخواست و ضمائم 
،آدرس كامل خودرااعالم وهردفاعي داریدبیان نماییدوبراي رسیدگي فوق نیزدرشوراي 
حل اختالف شماره دوم حقوقي شهرضاحاضرشویدواگربعداً احتیاج به نشرآگهي باشد یك 
نوبت منتشرخواهدشدومدت آن ده روزخواهدبود. م الف: 654685  رئیس دبیرخانه 

شوراي حل اختالف شعبه دوم حقوقي شهرضا
ابالغ دادخواست وضمائم

8/99 بدینوســیله به آقایان 1- ســاعد جوادی 2- دانیال جوادی 3- احمد غفاری فعاًل 
مجهول المكان ابالغ مي گرددكه خواهان عباسعلی حســن زاده فرزند محمد به نشاني 
كاشــان شــهرک ناجی آباد خ مخابرات شــهیاد 10 پونه 9 پ 7 دادخواستي به خواسته 
الزام خواندگان به پرداخت تضامنــی مبلغ یكصدوهفتادونه میلیون ریال به این شــورا 
 تسلیم  كه  بكالســه 98 / 329 ش2 ح  ثبت و وقت رســیدگي براي روز دوشنبه مورخ

  25 / 9 / 98  ســاعت 15 / 3 عصر تعیین گردیده اینك حســب درخواســت خواهان 
و به تجویزمــاده 73 قانون آیین دادرســی مدنــی مراتب یك نوبت دریكــي از جراید 
كثیراالنتشار آگهي مي شودتا ازتاریخ انتشارظرف یك ماه بامراجعه به دبیرخانه شوراي 
حل اختالف شماره دوم شــهرضا واخذ نسخه ثاني دادخواســت و ضمائم ،آدرس كامل 

خودرااعالم وهردفاعي داریدبیان نماییدوبراي رسیدگي فوق نیزدرشوراي حل اختالف 
شماره دوم حقوقي شهرضاحاضرشــویدواگربعداً احتیاج به نشــرآگهي باشد یك نوبت 
منتشرخواهدشــدومدت آن ده روزخواهدبود.  م الــف: 654633  دهقانپور رئیس 

دبیرخانه شوراي حل اختالف شعبه دوم حقوقي شهرضا 
ابالغ دادخواست وضمائم

8/100 بدینوسیله به داداهلل فیروزی فرزند امان اله فعاًل مجهول المكان ابالغ مي گرددكه 
خواهان مرواری امیری به وكالت آقای محســن كاویانی به نشاني سمیرم نبش خیابان 
 مولوی دفتروكالت دادخواســتي با موضوع مطالبه وجه به این شورا تسلیم كه به كالسه
 98 / 283 ش3 ح  ثبت و وقت رســیدگي براي روز چهارشنبه مورخ  20 / 9 / 98  ساعت 
4 عصر تعیین گردیده اینك حسب درخواست خواهان و به تجویزماده 73 ق 0 آ 0 د 0 م 
مراتب یك نوبت دریكي از جراید كثیراالنتشار آگهي مي شودتا ازتاریخ انتشارظرف یك ماه 
بامراجعه به دبیرخانه شوراي حل اختالف شعبه سوم حقوقي شهرضا حاضرشویدواگربعداً 
 احتیاج به نشــرآگهي باشــد یك نوبــت منتشرخواهدشــدومدت آن ده روزخواهدبود. 
م الف: 654583  عكاشه رئیس دبیرخانه شــوراي حل اختالف شعبه سوم حقوقي 

شهرضا 
اخطار اجرائي 

8/101 محكوم علیــه : ابراهیم ترابی نام پدر: عبدالرحیم مجهــول المكان، محكوم له : 
مظفرباباخانی به وكالت خانم تهمینه شــرافت به آدرس شــهرضا خ شهیدبهشتی جنب 
بانك ملی پاساژپورغالم طبقه دوم، بموجب راي شــماره 362 مورخ 28 / 5 / 98 حوزه 
7 شوراي حل اختالف شهرضا كه قطعیت یافته است محكوم علیه محكوم است به :1- 
 پرداخت مبلغ هشتادوشش میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت تاخیرتادیه ازتاریخ

 25 / 11 / 97 لغایت اجرای حكم و پرداخت مبلغ 000 / 225 / 2 ریال بابت هزینه دادرسي 
وپرداخت حق الوكاله وكیــل درحق محكوم له     2- پرداخــت هزینه حق االجرادرحق 
صندوق دولت 0  محكوم علیه مكلف اســت ازتاریخ اجرائیه ظــرف ده روزمفادآن رابه 
موقع اجرابگذاردیاترتیبي بــراي پرداخت محكوم به بدهد یامالــي معرفي كندكه اجراء 
حكم واستیفاء محكوم به ازآن میسرباشدودرصورتي كه خودراقادربه اجراي مفاداجرائیه 
نداندبایدظرف مهلت مزبورصورت جامع دارائي خودرابه قسمت اجراء تسلیم كند واگرمالي 
نداردصریحًااعالم نماید .  م الف: 654609  قدمعلی مختارپور قاضي شــوراي حل 

اختالف شعبه هفت شهرضا 
ابالغ دادخواست وضمائم

8/102 بدینوســیله به آقاي متین صادقی فرزند حبیب اله فعــاًل مجهول المكان ابالغ 
مي گرددكه خواهان مجید رهبری فرزند تورج به نشاني شهرضا خ عسكریه فرعی یك 
دادخواستي به خواســته حضوردریكی ازدفاتررسمی وانتقال ســند یكدستگاه اتومبیل 
 سواری پژو 405 به شــماره انتظامی 353 ن 34 ایران 13 به این شورا تسلیم كه بكالسه

 98 / 274ش7 ح  ثبت و وقت رسیدگي براي روز شنبه مورخ  30 / 9 / 98  ساعت 30 / 3 
عصر تعیین گردیده اینك حسب درخواست خواهان و به تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی مراتب یك نوبت دریكي از جراید كثیراالنتشار آگهي مي شودتا ازتاریخ انتشارظرف 
یك ماه بامراجعه به دبیرخانه شــوراي حل اختالف شماره هفت شــهرضا واخذ نسخه 
ثاني دادخواســت و ضمائم ،آدرس كامل خودرااعالم وهردفاعي داریدبیان نماییدوبراي 
رسیدگي فوق نیزدرشوراي حل اختالف شماره هفت حقوقي شهرضاحاضرشویدواگربعداً 
 احتیاج به نشــرآگهي باشــد یك نوبــت منتشرخواهدشــدومدت آن ده روزخواهدبود.  
 م الــف: 655619   رئیــس دبیرخانــه شــوراي حــل اختــالف شــعبه هفتم 

حقوقي شهرضا 
ابالغ دادخواست وضمائم

8/106 بدینوسیله به آقاي حبیب رئیسی فعاًل مجهول المكان ابالغ مي گرددكه خواهان 
امان اله احمدی فرزند سیف اله به نشانی شــهرضا خ شهیدبهشتی ک 34 بن بست دوم 
دادخواستي به خواسته مطالبه وجه واستماع شهادت شهود به این شورا تسلیم كه بكالسه 
 98 / 361 ش6 ح  ثبت و وقت رســیدگي براي روز یكشــنبه مورخ  24 / 9 / 98  ساعت

 30 /3 عصر تعیین گردیده اینك حسب درخواست خواهان و به تجویزماده 73 ق0آ0د0 م 
مراتب یك نوبت دریكي از جراید كثیراالنتشار آگهي مي شودتا ازتاریخ انتشارظرف یك 
ماه بامراجعه به دبیرخانه شوراي حل اختالف شماره 6 حقوقي شهرضا حاضرشویدواگربعداً 
 احتیاج به نشــرآگهي باشــد یك نوبــت منتشرخواهدشــدومدت آن ده روزخواهدبود. 
  م الــف: 656450 رئیــس دبیرخانه شــوراي حل اختــالف شــماره 6 حقوقي

 شهرضا 
فقدان سند مالکیت

8/103 شماره صادره: 1398/31/590467 نظر به اینكه خانم زهره امیریان دهاقانی فرزند 
رضا با ارائه 2 برگ استشهاد محلی كه هویت و امضا شهود رسما توسط دفترخانه شماره 59 
دهاقان به شماره 38436 مورخ 1398/8/8 گواهی شده مدعی مفقود شدن سند مالكیت 
یك یازدهم از نیم حبه از 72 حبه ششــدانگ پالک شــماره 154 اصلی واقع در دهاقان 
مزرعه برواده بخش ثبتی دهاقان كه در صفحه 289 دفتر 212 ذیل ثبت 62298 به میزان 
یك یازدهم از نیم حبه از 72 حبه ششدانگ ثبت و سند مالكیت صادر گردیده است كه به 
علت جابجایی مفقود گردیده اســت. اینك زهره امیریان دهاقانی فرزند رضا درخواست 
ســند مالكیت یك یازدهم حبه از نیم حبه از 72 حبه ششدانگ از پالک فوق را نموده كه 
طبق تبصره یك ماده 120- اصالحی آئین نامه قانون ثبت  مراتب یك بار آگهی می شود 
كه هر كس مدعی انجام معامله نسبت به ملك مزبور )غیر از آنچه در این آگهی ذكر شده( 
و یا مدعی وجود سند مالكیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 10 روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه اصل سند مالكیت یا سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند به ارائه دهنده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 

مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل ســند مالكیت یا سند معامله ارائه نشود 
 برابر مقررات نسبت به صدور ســند مالكیت المثنی اقدام و به متقاضی تسلیم خواهد شد.

  م الف: 654755 اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دهاقان
حصر وراثت

8/104  آقای رضا برزو زاده زواره دارای شناســنامه شــماره 119 به شرح دادخواست به 
كالسه  980054 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
كه شادروان رفعت مسجدی به شناسنامه 3377 در تاریخ 98/7/14 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- رضا برزو زاده زواره 
فرزند محمد، ش.ش 119 نسبت فرزند 2- مجتبی برزو زاده زواره فرزند محمد، ش.ش 56 
نسبت فرزند 3- مرتضی برزو زاده زواره فرزند محمد، ش.ش 76 نسبت فرزند 4- طیبه 
برزو زاده زواره فرزند محمد، ش.ش 55 نسبت فرزند 5-انسیه برزو زاده زواره فرزند محمد، 
ش.ش 62 نسبت فرزند 6- فاطمه برزو زاده زواره فرزند محمد، ش.ش 177 نسبت فرزند 
7- رضیه برزو زاده زواره فرزند محمد ،ش.ش 4608 نسبت فرزند. اینك با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یك مرتبه آگهی می نماید تا هر كسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 654648 شعبه اول حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان زواره
حصر وراثت

8/105  آقای محمد مهدی فضائلی ماستبندی دارای شناسنامه شماره 1180077415 
به شرح دادخواست به كالسه  509/98  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده كه شــادروان عباس فضائلی ماستبندی به شناســنامه 1 در تاریخ 
98/8/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به پنج فرزند پســر و پنج فرزند دختر و یك همســر دائمی به نام های 1- امین فضایلی 
ماستبندی فرزند عباس، ش.ش 5، 2- حجت فضائلی ماست بندی فرزند عباس، ش.ش 
1180051904 ، 3- مهدی فضائلی ماستبندی فرزند عباس ، ش.ملی 1180077415، 
4- علی فضائلی فرزند عباس، ش.ش 11، 5- رضا فضائلی فرزند عباس ،ش.ش 168، 
6- معصومه فضایلی ماستبندی فرزند عباس ،ش.ش 13، 7- زهرا فضائلی ماست بندی 
فرزند عباس ، ش.ش 15 ، 8- فرشته فضائلی ماستبندی فرزند عباس، ش.ش 3، 9- اعظم 
فضائلی ماستبندی فرزند عباس ،ش.ش 43، 10- كبرا فضائلی ماست بندی، ش.ش 3 و 
یك همسر دائمی به نام 11- فاطمه محلوجی نظری فرزند علی، ش.ش 3،   اینك با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یك مرتبه آگهی می نماید تا هر كسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یك ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 654645 شعبه اول حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان اردستان

هنگام
 وقوع زلزله

 چه باید کرد؟

آرامش خود را حفظ 
کنید و با اضطراب تصمیم نگیرید

وسایل کوتاه، سنگین 
و محکم خانه، مثل مبل و تخت، 

یک مثلث آهن برای پناه گرفتن ایجاد 
می کنند و می توان کنار آنها پناه گرفت

از وسایل شکستنی 
و پرتاب شدنی مثل پنجره، 
لوستر و کمد فاصله بگیرید

نقاط امن خانه و 
راه خروج را از قبل بررسی کرده 
و به خانواده خود آموزش دهید

به هیچ 
وجه سوار آسانسور 

نشوید و سریعا از آن پیاده شوید

حفظ آرامش

مثلث حیات

داخل ساختمان

آمادگی قبلی

آسانسور

از ساختمان، دیوار، تیر برق 
و درخت ها فاصله بگیرید

خیابان

زیر میز پناه گرفته و با دست 
خود پایه را نگه دارید

اگر فرصت خارج شدن از راه پله را 
ندارید روی پاگرد پناه بگیرید

ود
ه ر

یند
ح: زا

طر

همیشه وسایل ضروری مثل جعبه 
دارو، آب، خوراکی های مدت دار در 
خانه آماده داشته باشید تا بتوانید 

در زمان کمی با خود خارج کنید

در کوچه و خیابان جمع نشوید و راه را برای 
آمبوالنس و آتش نشانی باز بگذارید

ماشین را با احتیاط دور از پل هوایی، 
تیر برق و درختان ماشین متوقف 

کنید. فالشر را روشن کرده و تا اتمام 
زلزله از ماشین خارج نشوید

نوزادان و اطفال را داخل شکم خود نگه 
داشته و از سرو گردن آنها محافظت کنید

زیر میز

راه پله

لوازم ضروری 

عدم ازدحام

داخل ماشین

کودکان

اگر ویلچر دارید یا 
در کالس و مکان شلوغ حضور 

دارید، از جای خود بلند نشوید. با 
دستان خود از سر و گردن محافظت کنید

حالت نشسته
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6 نفر بر اثر مسمومیت با گاز منواکسید کربن، جان باخته اند

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

محیط زیست

 جوالن خشکسالی
 در کنار 2 سد آبگیری شده

در شهرستان گلپایگان با وجود دو سد با 
ظرفیت کامل آبگیری کامل؛ اما همچنان 
زمین های زراعی با بحران شدید آب مواجه 
هستند تاجایی که خشکی، برخی روستاها 
را به کویر تبدیل کرده اســت و همچنان 
جوالن خشکســالی ادامه دارد.نزدیک به 
30 سال است که خشکسالی های پی درپی 
امان برخی روستاها از جمله دشت گلشهر 
را در شهرستان گلپایگان بریده به نحوی 
که قبل از خشکســالی  این مناطق منبع 
تولید محصوالت کشــاورزی شهرستان 
بودند؛ اما امروز با مشکل کم آبی دست به 
گریبان هستند و حتی با انقراض نسل دام 
نیز مواجه شدند چرا که مجبورند به دلیل 
عدم تامین علوفه دام خــود را به فروش 

برسانند.
تقاضــای انتقال آب به دشــت 

گلشهر
حسن یاوری یکی از کشاورزان گلشهری 
می گوید: کشاورزان این منطقه آبی برای 
کشــاورزی در اختیار ندارد، اگر از محل 
ســد کوچری یا ســد گلپایگان به بخش 
کشاورزی گلشــهر آب انتقال داده شود 

کشاورزی در این منطقه رونق می گیرد.
وی می افزاید: در گذشته حق برداشت آب 
از آب های زیر زمینی را داشتیم که در پی 
کاهش نزوالت آسمانی خشک شدند و با 
وجود اینکه هیچ گونه حقابه ای از محل سد 
کوچری یا حتی سد گلپایگان به کشاورزی 
این منطقه در اختیار نداریم؛ اما تقاضای 
انتقال آب از آب های موجود در شهرستان 
داریم.احمد فیاضی یکی دیگر از کشاورزان 
می گوید: اگر از سر ریز آب سد کوچری به 
دشت گلشهر انتقال آب صورت گیرد، نه 
تنها آب سالم  برای شرب غیر قابل استفاده 
می شود بلکه دشت 10 هزار هکتار اراضی 
خشک شده شهرســتان و به تبع دشت 

گلشهر نیز سیراب می شود.
وزارت نیرو فقط اجازه برداشت آب 

شرب را داده است
شــمس اله فیاضی، رییس شورای شهر 
گلشهر نیز در این خصوص می گوید: برای 
تخصیص حقابه کشــاورزی شهر گلشهر 
جلســات زیادی با متخصصان آب برای 
چگونگی انتقال آب از سد گلپایگان برگزار 
شده اســت.فیاضی می افزاید: مطالبات 
کشاورزان گلشــهری انتقال آب رودخانه 
سد به دشت این منطقه است که  نامه ای 
به وزارت نیرو مبنی بــر اختصاص حقابه 
کشــاورزی از محل ســد کوچری و سد 
گلپایگان فرســتادیم؛ اما جوابیه آن این 
بود که امکان انتقال آب از محل دو سد به 
این منطقه وجود ندارد و فقط حق استفاده 
از آب شــرب را دارید.علی بختیار با بیان 
اینکه در ســال های قبل از احداث سد با 
برداشــت از آب رودخانــه و آب های زیر 
زمینی برای کشــاورزی گلشهر استفاده 
می شده اســت، تصریح می کند: به دلیل 
کاهش بارش ها، دچار خشکسالی شدند و 
به دنبال آن کشاورزی و  دامداری با مشکل 
جدی مواجه شد به حدی که کشاورزی در 
ورطه نابودی و حتی با انقراض دام مواجه 
شــدند؛ بنابراین باید به دنبال تخصیص 
جدیدی مبنی بر اســتفاده از آب مازاد از 
محل منابع آبی موجود در شهرســتان و 
انتقال به مناطق پایین دســت و منطقه 
گلشهر می شدیم.نماینده مردم گلپایگان 
و خوانســار در مجلس شــورای اسالمی 
می افزایــد: تالش کردیم کــه از آب های 
ســطحی و باال دســت طرح های آبیاری 
نوین را اجرا کنیم.  از دو ســال گذشــته 
تاکنون برای اجرای این طرح ها منابعی را 
در ردیف بودجه گذاشتیم و با موافقت نامه 
دشت گلپایگان ردیف آن پایدار شد و سال 
نخست یک میلیارد تومان برای خرید لوله 
و امسال نیز چهار میلیارد تومان تخصیص 
یافته تا به تدریج شبکه آبیاری شهرستان 
به خصوص باالدســت اصالح و با افزایش 
راندمان بتوانیم آب را در شهرستان عادالنه 
توزیع کنیــم. حیدرعلــی گل محمدی 
مدیر جهادکشــاورزی گلپایــگان هم در 
این باره می گوید: به دنبــال این موضوع 
هستیم که اگر در شبکه های سد گلپایگان 
صرفه جویی شود برای منطقه گلشهر نیز 
انتقال آب را داشته باشیم. وی می افزاید: 
سال زراعی گذشته با افزایش بارندگی ها 
کانال اصلی گلپایگان گنجایش این میزان 
ظرفیت آب را نداشــت و اگر تــا ابتدای 
مسیری که هشت هزار لیتر آب گنجایش 
دارد، لوله گذاری شــود می توانیم آب را 

انتقال دهیم.

لغو قرارداد واگذاری فضای 
مدارس به موسسات تبلیغاتی

وزیر آموزش و پرورش در پیامی توییتری، از لغو 
قرارداد واگــذاری فضای مدارس به موسســات 
تبلیغاتی خبر داد.محســن حاجی میرزایی، در 
این توییت اعالم کــرد که »نقــد خیرخواهانه 
خبرنگاران و فعاالن فضای مجازی درباره تبلیغات 
شرکت های تجاری در مدارس را دیدم و دستور 
بررسی فوری دادم. متاسفانه مشخص شد قرارداد 
واگذاری فضای مدارس به موسســات تبلیغاتی 
در گذشــته امضا شــده بود. آن قــرارداد را لغو 
کردم. اجازه #تجاری سازی_فضای_مدرسه را 
نمی دهم«.برخی رسانه ها چندی پیش از حضور 
موسســات تبلیغاتی در مدارس و تبلیغ برخی 
آژانس های تبلیغاتی مبنی بر حضور در 16 هزار 

مدرسه خبر داده بودند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری 
اصفهان:

استفاده از شومینه، به چند 
ساعت در روز محدود شود

مدیرعامل سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری اصفهان گفت: از لحاظ ایمنی استفاده 
از شومینه در فضای خانه برای گرمایش باید فقط 
به چند ســاعت در روز محدود شود و به عنوان یک 
وسیله برای گرمایش دائم مورد استفاده قرار نگیرد.
محسن گالبی با بیان اینکه گاز منواکسید کربن یکی 
از خطرناک ترین گازهاســت که در اثر بد سوختن 
وسایل گرمایشی نفت سوز، گازوییل سوز و گازسوز 
تولید می شود، اظهار کرد: شــهروندان باید زمانی 
که شعله وسایل گرمایشــی با رنگ آبی نمی سوزد 
متوجه مشکل در سر راه مسیر خروجی گاز شوند و 
در این مواقع دودکش بخاری را بررسی کنند.  وی 
ادامه داد: اگر دریچه کولر باز باشد و تمامی درهای 
محیط بسته باشد در مواقعی که قطر دریچه کولر از 
دودکش بخاری بزرگ تر باشد، مکش انرژی از طریق 
دریچه کولر انجام می شود همچنین این حالت برای 
خانه های با آشپزخانه اپن که دارای هود است، نیز 

وجود دارد که باید به این مورد نیز دقت شود. 

معاون رییس قوه قضاییه:
دفاتری که عقد آریایی انجام 

دهند، بسته می شوند
معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت 
اسناد و امالک کشــور گفت: عقد آریایی شرعا 
و قانونی وجود ندارد؛ از ایــن رو، هر دفتری که 
این اقدام در آن انجام شود، بسته می شود. ذبیح 
ا... خداییان در پاسخ به ســوالی درباره خبر عقد 
آریایی در دفاتر ازدواج اظهار داشت: برخی دفاتر 
که در آنها عقد آریایی انجام می شد، شناسایی و 
با آنها برخورد صورت گرفت. وی افزود: به دلیل 
ماه محرم و صفر عمال اتفاقی در این خصوص رخ 
نداد؛ اما به همه دفاتر اعالم کردیم با هر دفتری 
که اقدام به این فعالیت داشــته باشــد، شدیدا 
برخورد خواهد شــد. معاون رییس قوه قضاییه 
اظهار داشت: برای شناسایی این دفاتر بازرسان 
نامحسوس به اســتان ها روانه شدند و اگر شاهد 
چنین اقدامی باشــند، این دفاتر بالفاصله بسته 
می شوند. رییس سازمان ثبت اســناد و امالک 
کشــور درباره قانون دفاتر ازدواج و طالق گفت: 
قوانین موجود، قدیمی و نیازمند بازنگری است و 
در این خصوص، کارگروهی تشکیل شده است تا 
با همکاری معاونت حقوقی قوه قضاییه این قوانین 

پاالیش و الیحه اصالحی به مجلس تقدیم شود.

تالش برای رفع اشتباه فاحش 
دانشگاه فرهنگیان

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به اشــتباه فاحش دانشگاه فرهنگیان در 
اعالم اسامی پذیرفته شــدگان در این دانشگاه، 
گفت: متاسفانه این مسئله چندین سال است که 
رخ می دهد و وزیر آموزش و پرورش قول حل این 
مسئله را داده است. حســن کامران دستجردی 
درباره مشکل ایجاد شده برای برخی از پذیرفته 
شــدگان در دانشــگاه فرهنگیان، عنوان کرد: 
متاسفانه به دلیل غفلت برخی از مدیران در سطح 
دانشگاه فرهنگیان، اسامی برخی داوطلبان کنکور 
به عنوان پذیرفته شده در این دانشگاه اعالم شده 
ولی هنگام ثبت نام به آنها عنوان شد که پذیرفته 
نیستند و نام آنها به اشتباه اعالم شده است. وی 
افزود: دانشگاه فرهنگیان در پاسخ به این اشتباه 
فاحش عنوان می کند که خطای انسانی رخ داده 
در حالی که این اشــتباه چندین سال است که 
مرتبا در دانشگاه فرهنگیان رخ می دهد و کسی 

پاسخگو نیست.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: 
در استان 3۵ دشــت به عنوان محدوده مطالعاتی 
مشخص شده که از این میان تنها هفت دشت آزاد 
بوده و مابقی ممنوعه محسوب شده و باید برداشت 
از آنها کنترل شود.منصور شیشه فروش ، درخصوص 
پدیده فرونشســت در دشت های اســتان اصفهان 
اظهار کرد: ۲0 سال خشکسالی مستمر و خشکی 
زاینده رود، کشــاورزان را برای تامین آب مورد نیاز 
خود دچار مشکل کرد و همین بی آبی سبب برداشت 
از سفره های زیر زمینی در دشت های استان شد.وی 
با بیان اینکه زمین با تخلیه سفره آب های زیر زمینی 
نشســت می کند، افزود: طبق بررســی های انجام 
شده در سال های اخیر، ساالنه به طور میانگین ۸0 
سانتی متر آب های زیرزمینی در سطح استان دچار 
افت شده است.مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان با اشــاره به اینکه در اســتان اصفهان 3۵ 
دشــت به عنوان محدوده مطالعاتی مشخص شده 
که از این میان تنها هفت دشــت آزاد بوده و مابقی 
ممنوعه محسوب می شوند، تصریح کرد: با تصمیم 

آب منطقه ای برداشــت از دشت های ممنوعه باید 
کاهش پیدا کند یا متوقف شــود و در همین راستا 
طرح تعادل بخشی منابع آب های زیرزمینی مورد 
اجرا قرار گرفته است.وی با تاکید بر اثرات فرونشست 
زمین در بخش های مختلف، خاطرنشان کرد: این 
پدیده باعث ایجاد حفره در اراضی کشاورزی شده 
و اثر تخریب آن در ســاختمان های مســکونی نیز 

مشهود است.      

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

2۸ دشت در اصفهان مستعد فرونشست است
رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور گفت: طی 
6 ماه گذشته دادگاه های انتظامی فعال شد و در این 
مدت دو هزار پرونده رسیدگی و برای ۲۷0 سردفتر 
و دفتریار حکم انفصال صادر شده و در ۲3 مورد نیز 
حکم انفصال اجرا شده است. ذبیح ا... خداییان اظهار 
کرد: طی6 ماهه نخست امســال در راستای طرح 
تحول در قوه قضاییه اقدامــات خوبی انجام دادیم. 
وی افزود: یکی از اقدامات ما در این راستا، سرویس 
تصدیق اصالت سند است. بســیاری از جعل ها در 
بیرون صورت می گیــرد و امکان تطبیق آن با اصل 
سند وجود نداشــت. با این سرویس می توان اسناد 
ارائه شده توسط سازمان و سایر اشخاص را با اصل 
این دسته اسناد در سازمان ثبت مقایسه کرد. رییس 
سازمان ثبت اســناد و امالک کشور گفت: معموال 
افرادی سوءاستفاده گر سعی می کنند در شرکت ها 
اثری از خود باقی نگذارند ولی تصمیم گیر باشــند. 
ســامانه واحدی وجود ندارد کــه بدانیم در فالن 
شرکت دولتی کدام ســهام دار بیشترین تاثیر را در 
اداره شرکت دارد؛ در همین راستا سامانه شناسایی 

ذی نفع واحد راه اندازی می شود تا افراد تصمیم گیر 
در شــرکت ها به صورت مســتقیم یا غیرمستقیم 
شناسایی شوند. به گفته رییس سازمان ثبت اسناد، 
در 6 ماهه گذشــته 316 هزار و ۷16 واقعه ازدواج 
ثبت شده که 9 درصد کاهش داشته است. همچنین 
در این مدت 101 هزار واقعه طالق ثبت شــده که 
نسبت به مدت مشابه ســال قبل دو درصد کاهش 

داشته است.

رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور :

ثبت ازدواج ۹ درصد کاهش یافت

ثبت اسنادمدیریت بحران

دیابت، تحفه شهرنشــینی و صنعتی خوری برای 
ایرانی ها و همه مردم دنیاست؛ بیماری خاموشی 
که ســالیانه هزاران نفر را به کام خود می کشد و 
در معرض خطر مرگ قــرار می دهد. این بیماری 
واقعیتی اســت که می توان آن را سونامی مرگ 
نامید؛ اساس جلوگیری از دیابت، آموزش، کنترل 
و پیشــگیری بوده و آموزش، اساس درمان است. 
با توجه به آمار وزارت بهداشت تا 1۵ سال آینده 
یک ســوم جمعیت ایران دیابتیک خواهند شــد، 
این یک تصاعد حسابی ســاده نیست و لگاریتمی 
اســت، افراد پردیابتیک نیز این آمادگی را دارند 
که در معرض این بیماری قرار گیرند. بر اســاس 
اعالم مســئول برنامه های پیشــگیری و کنترل 
بیماری های قلبی و عروقی مرکز بهداشت استان 
اصفهــان،  ۵40 هزار نفــر پیش دیابتــی و بقیه 
دیابتی هســتند. رامش حســین خانــی گفت: 
مبتالیان به پردیابت اســتان اصفهان 1۸ درصد 
جمعیت را شامل می شــود که یک درصد بیشتر 
از کشور است. بر اســاس آخرین آمار،  11درصد 
جمعیت باالی ۲۵ سال در کشور به دیابت مبتال 
هستند که در این میان تعداد افراد مبتال به دیابت 
نوع دو بســیار قابل توجه تر از مبتالیان به دیابت 
نوع یک اســت. از این آمار یاد شده 10 درصد را 
مردان و 11.۵ درصد را زنان تشــکیل می دهند. 

در گذشــته آمار ابتال به 
دیابــت در روســتاها و 
شــهرهای بزرگ بسیار 
متفاوت بــود؛ اما اکنون 
در روســتاها نیز هشت 
درصد جمعیت باالی ۲۵ 
سال دیابت دارند که این 
عدد حاکی از رشــد 1۲ 

درصدی ابتال به دیابت در روســتاها طی سالیان 
اخیر اســت. در این میان ســهم پایتخت نشینان 

از آمــار ابتال بــه دیابت، 
1۲.۸ درصــد جمعیت 
باالی ۲۵ سال است. این 
آمار نشــان می دهد که 
در اصفهان آمــار دیابت 
نگــران کننده تــر از کل 
کشور اســت . در همین 
زمینــه رییــس هیئت 
مدیره موسســه خیریه دیابت اصفهان گفت: در 
شهر اصفهان یک ســوم جمعیت باالی 30 سال 

دیابت دارند؛ ۲0 تا 40 درصد مردم اصفهان کبد 
چرب دارند که مقدمه ای بر ســرطان است، کبد 
محل بازیافت چیزهای خوب است.عطاری افزود: 
در سطح جهان هر ۲0 ثانیه دو نفر به دیابت مبتال 
می شوند، دیابت سردســته علل کوری، نارسایی 
قلب، نارسایی کلیه، پیوند کلیه و قطع عضو است؛ 
بر حافظه و روان انسان تاثیر گذاشته و افسردگی 
ایجاد می کنــد. وی با بیان اینکــه هزینه هر فرد 
دیابتی در ماه 130 دالر است، گفت: دیابت هزینه 
زیادی برای ایرانی ها دارد و اگــر این هزینه برای 
آنها پرداخت  نشــود، شــاهد عوارض بسیار بدی 
خواهیم بود، افرادی که دیابت دارند دو برابر سایر 
افراد به بیماری های قلبی مبتال می شــوند.وی با 
اشاره به اینکه پرخوری، پرنوشــی و پرادراری از 
عالئم ایجاد دیابت اســت، بیان داشت: همچنین 
افرادی که چاق هســتند و دور شکم بزرگی دارند 
مستعد دیابت هســتند؛ آموزش مردم اولین قدم 
برای پیشگیری از دیابت است و برای آموزش باید 

از پایگاه های فرهنگی جامعه استفاده کرد. 
به نظر می رسد، اصلی ترین مسئله امروز این است 
که مردم با دیابت و نوع ابتال به آن آشنایی چندانی 
ندارند. آگاه ســازی عمومی اصلی ترین رخدادی 
اســت که باید در جامعه اتفاق بیفتــد؛ حرکتی 
مشابه با آنچه در مورد بســیج همگانی برای افراد 
دارای فشــار خون باال صورت گرفــت و می توان 

گفت حرکت مثبت و آگاهی بخشی بود.

نگرانی شیرین برای اصفهانی ها

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان گفت: طرح کنترل 
و مقابله با موش صحرایی به عنوان عامل انتشــار بیماری پوستی 
سالک، امسال در ۵00 هکتار از اراضی بیابانی شهرستان اصفهان 
با اولویت مناطق شــرقی این خطه اجرا می شود. امیرمحسن ولی 
اظهارداشت: این طرح با اعتباری بالغ بر 1.۵ میلیارد ریال به اجرا 
درمی آید. وی، شــهرهایی مانند ورزنه و هرند در شرق اصفهان را 

کانون بیماری سالک دانست و افزود: این طرح شامل النه کوبی و 
النه گذاری است تا موش ها از ســطح عرصه ها خارج شوند. رییس 
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری با اشاره به طرحی دیگر برای مهار 
ریزگردها و مقابله با پدیده گرد و غبار تصریح کرد: نهال کاری تاغ 
و قره داغ در ۲۵0 هکتار از اراضی بیابانی شرق منطقه در یک بازه 
زمانی ۲ ساله انجام خواهد شــد. ولی، با بیان اینکه شرق اصفهان 

از جمله اصلی ترین کانون های بحرانی فرســایش خاک به شمار 
می رود، ادامه داد: برای طرح مذکور حدود 1۵ میلیارد ریال اعتبار 
از سوی صندوق توسعه ملی اختصاص یافته است. وی تاکید کرد: 
در موضوع ریزگردها باید بیشتر به پیشگیری توجه کنیم و اجازه 
ندهیم کانون های بحرانی جدید به منطقه افزوده شود و در کنار آن 

طرح های مقابله با گرد و غبار را با جدیت پیش ببریم.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان:
طرح کنترل موش صحرایی در ۵۰۰ هکتار از بیابان های اصفهان اجرا می شود

 بر اساس آمار، در شهر اصفهان یک سوم جمعیت باالی 30 سال دیابت دارند ؛

 در شهر اصفهان یک سوم جمعیت 
باالی 30 سال دیابت دارند؛ 20 تا 40 

درصد مردم اصفهان کبد چرب 
دارند که مقدمه ای بر سرطان است

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:
 آموزش و پرورش بودجه کافی ندارد

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اســالمی، نیروی انسانی را مهم ترین چالش در آموزش و 
پرورش دانست و گفت: آموزش و پرورش برای حل مشکالت خود از بودجه کافی برخوردار نیست.محمدجواد 
ابطحی با اشاره به تعداد زیاد بازماندگان از تحصیل در کشور اظهار داشت: یکی از مشکالت آموزش و پرورش 
بازماندگان و بی سوادان هستند که متاسفانه با برآورد انجام شده توسط خود وزارتخانه نزدیک به ۷/۵میلیون 
نفر در این حوزه وجود دارند.وی افزود: دولت به علت اینکه ساماندهی نیروها در سیستم آموزش و پرورش شکل 
درستی ندارد از دادن ردیف استخدام خودداری می کند و از طرفی آموزش و پرورش نیز با کمبود نیرو و بودجه 
کافی روبه رو است.نماینده مردم خمینی شهر از تالش های انجام شده در جهت رسیدگی به دانش آموزان بازمانده 
از تحصیل خبر داد و عنوان کرد: ایجاد مجتمع های آموزشی و سرویس های ایاب و  ذهاب برای دانش آموزان به 

خصوص در مناطق محروم و دور از مراکز شهرها از جمله  اقداماتی است که انجام شده است.

معاون فنی و عملیات اورژانس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
6 نفر بر اثر مسمومیت با گاز منواکسید کربن، جان باخته اند 

معاون فنی و عملیات اورژانس دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت از 1۵۲ ماموریت مســمومیت با گاز 
منواکسید کربن 146 نفر نجات پیدا کردند و 6 نفر فوت شدند.علیرضا قاسمی با اشاره به مرگ خاموش 4۷ نفر 
در سال گذشته افزود: گرفتگی دودکش، نقص در عملکرد وسیله گرمایشی و احتراق ناقص، استفاده از زغال و 
پیک نیک همچنان علت مرگ های خاموش است. وی ادامه داد: شخص مسموم شده با گاز منو دارای سرگیجه، 
آب ریزش، خواب آلوده، دارای مشکل تنفس و کاهش هوشیاری است و در اولین اقدام باید این شخص به بیرون 
از مکان آلوده منتقل و با اورژانس تماس گرفته شــود. پژمان روحی، رییس کمیته مسئولیت های اجتماعی 
شرکت گاز استان هم گفت، هرچند تعداد فوتی های ناشی از حوادث گاز گرفتگی طی دوسال اخیر کاهش 
43 درصدی داشته؛ اما یک مرگ خاموش هم براثر سهل انگاری زیاد است و این نوع حوادث با فرهنگ سازی 

باید به صفر برسد.

آموزش، آزمایش و ویزیت درخصوص دیابت در درمانگاه های تخصصی دیابت 
استان اصفهان به مدت یک هفته رایگان است. مســئول امور بیماری های 
خاص معاونت درمان دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان در جمع خبرنگاران 
با اشــاره به فعالیت ۲3 درمانگاه تخصصی دیابت در اســتان اصفهان گفت: 
پزشکان متخصص و فوق تخصص قلبی و عروقی، چشم و کارشناس تغذیه در 
این مراکز به بیماران دیابتی خدمات ارائه می دهند. الهه ایزدی خواه افزود: 

همچنین افراد 30 سال و بیشــتر می توانند در همه روزهای سال با مراجعه 
به حدود ۲00 مرکز جامع خدمات سالمت استان فشارخون, دیابت و چربی 
خون خود را رایگان اندازه گیری کنند و پرونده ســالمت تشــکیل دهند. 
درمانگاه های تخصصی دیابت کالنشــهر اصفهان در بیمارستان های زهرای 
مرضیه زینبیه, عیسی بن مریم, فارابی, امین, امام حسین )ع( و فیض )ویژه 

بیماران دیابتی بستری( مستقراست.

خبر
 

ارائه خدمات به بیماران 
دیابتی به مدت یک هفته 

رایگان است

در درمانگاه های تخصصی دیابت 
استان اصفهان؛

پریسا سعادت
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 خانه »مسی« در منطقه
 پرواز ممنوع بارسلون!

به تازگی خاویر سانچز-پریتو، رییس شرکت 
هواپیمایــی ووئلینگ 
گفته که هواپیماها 
حــق ندارنــد از 
فراز خانــه لیونل 
مســی، ســتاره 
بارسلونا عبور کنند. 
این حــرف او باعث 
جنجال فراوانی در رســانه ها شد و بسیاری از 
خود پرسیدند که چرا مسی از چنین امتیازی 
برخوردار است؛ اما روزنامه »آ اس« پاسخ این 
ســوال را داده اســت. موضوع این نیست که 
مســی از فرودگاه ال پرات خواسته که چرت 
بعدازظهر او را به هم نزنند،موضوع این اســت 
که خانه مســی در منطقه گاوا واقع شده، که 
در 25 کیلومتری بارسلوناســت و در منطقه 
پارک طبیعی دل گاراف است. این منطقه تحت 
حفاظت محیط زیســت قــرار دارد و گیاهان 
و حیوانــات در خطر انقراض هســتند. به این 
ترتیب، هواپیماهایی که بــه فرودگاه ال پرات 
می روند یا از آن خارج می شوند باید کمی مسیر 

خود را دور کنند تا از این منطقه عبور کنند.

 پیشنهاد جالب »کاسیاس« 
VAR برای حل مشکالت

ایکر کاســیاس در بیــش از 1000 مســابقه 
مختلف به میدان رفته 
است. این دروازه بان 
سابق رئال مادرید 
در توئیتــر خود 
پیشنهاد جالبی را 
برای بهبود وضعیت 
VAR ارائه کرده است. 
کاسیاس معتقد است که تیم های داوری باید 
در تصمیمات بزرگ از یک فوتبالیست سابق و 
حرفه ای کمک بگیرند. ایــن دروازه بان بر این 
باور است که این روش کمک ویژه ای به بهبود 
وضعیت VAR خواهد کرد. کاسیاس در توئیتی 
پیرامون این موضوع نوشته است: من پیشنهاد 
می کنم که بــرای بازبینی تصاویــر، عالوه بر 
داوری که در اتاق حضور دارد و تصمیم گیری 
می کند، یک فوتبالیســت حرفه ای سابق نیز 
حضور داشته باشد. این بســیار خوب خواهد 
بود که یک فوتبالیست نیز در طول یک مسابقه 
نظرات خود را پیرامون حوادثی که رخ می دهد، 

بیان کند.

 طعنه »تونی کروس«
 به مصدومیت گرت بیل

گرت بیل، ســتاره ولــزی رئال مادریــد از ماه 
اکتبــر و زمانی که برای 
حضور در تیم ملی 
کشــورش ولز به 
این تیــم ملحق 
شــده بود، دچار 
 مصدومیت شــد و

 تاکنون دیگر نتوانسته 
با پیراهن رئال مادرید بازی کند و انتظار می رود 
این هفته هم در بازی رئال مقابل آیبار در زمین 
حضور نداشته باشد. تونی کروس، ستاره آلمانی 
رئال مادرید از گرت بیل به دلیل این مصدومیت 
انتقاد کــرد. کروس در یک مصاحبــه وقتی با 
ســوالی درباره آینده گرت بیل در رئال مادرید 
روبه رو شد، در پاســخ گفت: نمی دانم، امسال 
تابستان او تا یک قدمی ترک باشگاه پیش رفت. 
بعد از این همه اتفاقی که بین او و باشگاه افتاده، 
با اینکه به نظر می رســد دو طرف آن اتفاق ها را 
فراموش کرده اند، ولی بازگشت به شرایط نرمال 

به این راحتی ها نیست.

  واکنش »ونگر«
 به مذاکره با بایرن مونیخ

پس از اخراج نیکو کواچ از بایرن مونیخ، آرسن 
ونگر یکی از گزینه های 
جانشــینی او روی 
نیمکــت این تیم 
است، با این حال 
بیلــد از منصرف 
شدن بایرن مونیخ 
از همکاری بــا ونگر 
نوشت؛ اما اکنون سرمربی سابق آرسنال مذاکره 
با سران این باشگاه آلمانی را تایید کرده است. 
ونگر در مصاحبه ای با بین اسپورت  گفت: قبل 
از هر چیزی ابتدا باید بگویم من هیچ ایجنتی 
ندارم و خودم به امور رسیدگی می کنم. کسی 
از جانب من با بایرن مونیخ صحبت نکرده است. 
مورد دوم اینکه بیش از 40 ســال اســت که 
رومنیگه، هونس و بکن باوئر را می شناســم و 

همه ما وقتی الزم باشد، واقعیت را می گوییم.

»وریا« به تیم ملی برگشت

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

پرسپولیس در ســال های اخیر جوانان زیادی خرید که هیچ یک 
کمکی به تیم نکردند؛ اما به نظر می رســد آریا برزگر خرید خوب 
تیم بوده و می تواند در ادامه مســیر برای پرســپولیس یار باشد. 
برزگر، خریدی با چشم باز بود؛ بازیکنی که در صورت درخشش در 
جام ملت ها و در ادامه حضور در جام جهانی می تواند مورد توجه 
تیم های خارجی قرار بگیرد و برای تیم پرسپولیس سودآور باشد.

آریا برزگر؛ خریدی با چشمان باز

همان طور که وعده داده شــده بود فهرست جدید تیم ملی برای 11
بازی با عراق اعالم شــد که مارک ویلموتس ایــن بار هم نفرات 
جدیدی به جمع شــاگردانش اضافه کرد از جملــه وریا غفوری، 
کایپتان این روزهای استقالل آن هم بعد از یک اردو غیبت. دعوت 
از علی قلی زاده و کاوه رضایی نیز از جمله نکات جالب توجه این 

لیست است.

»وریا« به تیم ملی برگشت
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 ایران – هنگ کنگ
 احتماال در مشهد

»مهدی تاج« که جمعه شــب در مشهد حضور 
داشت، در صحبت های خود خبر از احتمال وقوع 
یک اتفــاق جدید داد و آن هم تغییر اســتادیوم 
میزبان تیم ملــی فوتبال ایــران در بازی مقابل 
هنگ کنگ اســت. رییس فدراسیون فوتبال در 
این خصوص گفت: »ارزیابی ما از هیئت فوتبال 
مشهد مثبت است و احتماال بازی با هنگ کنگ 
در مقدماتی جام جهانی در مشــهد برگزار شود. 
 البته این موضوع قطعی نیســت چــون باید با 
ای اف ســی صحبت کنیم. من ورزشــگاه امام 
رضا)ع( را دیدم و واقعا پســندیدم. این ورزشگاه 
می تواند به جای ورزشگاه هفت، هشت هزارنفری 
آزادی در عید مملو از جمعیت باشــد.« تیم های 
ملی ایران و هنگ کنگ در دور برگشــت مرحله 
مقدماتــی رقابت های جام جهانــی 2022، روز 
پنجشــنبه ۷ فروردیــن 1۳۹۹ بــه مصاف هم 

خواهند رفت.

 کمک رسانی تراکتوری ها 
به زلزله زدگان

در پــی زلزله رخ داده در آذربایجان، مســئوالن 
باشــگاه تراکتور بــرای کمک رســانی به مردم 
زلزله زده پیش قدم شــدند. از ایــن رو به همت 
غالمرضا صادقیان، مدیرعامل باشــگاه تراکتور 
محموله های کمک رســانی به زلزلــه زدگان به 
روســتای ورنکش میانه ارسال شــد. در ارسال 
محموله های کمک رسانی به زلزله زدگان عالوه 
بر مســئوالن باشــگاه برخی بازیکنان از جمله 
سعید مهری، هافبک این تیم نیز حضور داشتند 

و کمک هایی انجام دادند. 

در حاشیه

تیرانداز اصفهانی، شانس سهمیه 
المپیک را از دست داد

در چهارمین روز رقابت های تیراندازی قهرمانی 
آسیا و در رشــته تپانچه 25 متر بانوان، گلنوش 
سبقت الهی به همراه ســایر ملی پوشان به رقابت 

پرداخت. 
تیرانــداز اصفهانی تیم ملی در مرحله ســرعت، 
پا به رقابت با حریفان خود گذاشــت و در حالی 
که تیرانــدازان مطرح و قدرتمند آســیا حضور 
داشتند، سبقت الهی در مجموع مراحل سرعت 
و دقت با 5۷1 امتیاز در جایگاه بیســت و هشتم 
آسیا ایستاد. سبقت الهی روز جمعه و در مرحله 
دقت با 28۹ امتیــاز در جایگاه ســیزدهم قرار 
گرفته بود؛ الزم به ذکر است در این رقابت ها 45 
ورزشکار حضور داشــتند. به این ترتیب و با در 
نظر گرفتن اینکه سبقت الهی نتوانست به مرحله 
فینال تپانچه 25 متر راه پیدا کند، شانس کسب 
سهمیه المپیک را از دســت داد؛ پیش از این نیز 
حســین باقری در تفنگ موفق به کسب سهمیه 

المپیک نشده بود.

هفته سوم لیگ برتر هندبال بانوان؛
  تالش ناکام سپاهان
 برای صدرنشینی

لیگ برتــر هندبال بانوان باشــگاه های کشــور 
روز جمعه، ســومین هفته خود را نیز پشت سر 
گذاشت که برای نمایندگان اصفهان دستاوردی 
نداشت. هندبالیست های سپاهان پس از کسب 
دو پیروزی متوالی در این هفته به مشهد رفتند 
تا با تیم اشتاد ســازه، رو در رو شوند. نتیجه این 
مسابقه شکست 2۳ بر 1۷ زردپوشان سپاهان بود 
تا این تیم عالوه بر تجربه نخستین شکست خود 
در لیگ امســال، از رده دوم به پله چهارم جدول 
رده بندی هم سقوط کند و نماینده مشهد جای 

این تیم را بگیرد.
 ذوب آهن نیز هفته گذشــته در اصفهان میزبان 
تیم شهید شاملی کازرون بود که با نتیجه ۳2 بر 
22 شکست خورد تا تیم های اصفهانی در هفته 
سوم لیگ برتر هندبال بانوان دست خالی بمانند؛ 
اما تیم صدرنشین تاسیســات دریایی تهران که 
در جزیــره کیش به مصاف هیئــت هندبال این 
شهر رفته بود با نتیجه 25 بر 1۹ شکست خورد؛ 
هرچند با تکیه بر تفاضل گل بهتر نسبت به 5 تیم 
4 امتیازی جدول، صدرنشین باقی ماند. در هفته 
سوم لیگ برتر هندبال بانوان قرار بود دو  تیم نفت 
و گاز گچســاران و ارشیا شــید طرقبه و شاندیز 
 هم به مصاف یکدیگر بروند که این دیدار برگزار

 نشد.

منهای فوتبال

در حالی فصل جــاری رقابت های لیــگ برتر روز 
جمعه با برگزاری چهار دیــدار، دهمین هفته خود 
را پشت سر گذاشت که رقابت تنگاتنگی میان پنج 
تیم مدعی ســپاهان اصفهان، پدیده شهر خودرو، 
پرسپولیس ، استقالل تهران و تراکتورسازی تبریز 
برای کسب عنوان قهرمانی نیم فصل اول این دوره از 
رقابت ها وجود دارد که در این میان به نظر می رسد 
با توجه به تقابل دیدارهــای باقی مانده از دور رفت، 
تیم های سپاهان اصفهان و پدیده شهر خودرو شانس 
بیشــتری برای دراختیار گرفتن این عنوان داشته 
باشــند. در گزارش پیش رو نگاهی خواهیم داشت 
به شرایط تیم های مدعی کســب عنوان قهرمانی 
نیم فصل اول نوزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر:

سپاهان اصفهان
 طالیی پوشــان نصف جهان در حالی پس از پایان 
هفته دهم با کســب 22 امتیاز بر صدر جدول فصل 
جاری رقابت های لیگ برتر تکیه زده است که آنها 
یک بازی بیشتر نســبت به دیگر تیم تعقیب کننده 
خود یعنی تیم پدیده شهر خودرو انجام داده اند؛ اما 

نگاهی به دیداری های باقی مانده این تیم در نیم فصل 
اول نشان می دهد که شاگردان امیرقلعه نویی کاری 
به مراتب ساده تر را نسبت به شاگردان گل محمدی 
در پیش دارند و با توجه به شرایط خوبی که آنها در 
آن به ســر می برند و آمادگی باالی شان می توانند 
همانند فصل گذشته عنوان قهرمانی نیم فصل اول 

رقابت های لیگ برتر را از آن خود کنند.
تیم پدیده شهر خودرو

 این تیم هماننــد فصل گذشــته رقابت های لیگ 
برتر نشــان داده که یکی از مدعیان جدی کســب 
عنوان قهرمانــی در ایــن دوره از رقابت های لیگ 
برتر اســت. آنها هم اکنون با یک بازی کمتر و با 20 
امتیاز در رده دوم جدول قرار گرفته اند و در صورت 
پیروزی مقابل تیم گل گهر سیرجان در دیدار عقب 
افتاده شــان می توانند جای تیم ســپاهان در صدر 
جدول را بگیرند. شاگردان یحیی گل محمدی اما در 
ادامه کار سه دیدار مشکل با تیم های استقالل تهران، 
ســپاهان اصفهان و تراکتور سازی تبریز را در پیش 
دارند، دیدارهایی که می تواند نقش تعیین کننده در 
تعیین قهرمان نیم فصل اول این دوره از مســابقات 

لیگ داشته باشد.

پرسپولیس
قرمزهای پایتخت که برخالف ســال های گذشته با 
یک مربی جدید در لیگ برتر حاضر شده اند، امسال 
هم در رده های باالی جدول حضور دارند و از مدعیان 
اصلی کسب عنوان قهرمانی هستند. پرسپولیس پس 
از سه باخت در شــش بازی اول به خوبی خودش را 
بازیابی کرد و اگر چیپ بدموقع علیپور نبود آنها تنها 
یک امتیاز از سپاهان کمتر داشتند ولی اکنون با 1۹ 
امتیاز در تعقیب این تیم هســتند. مزیت شاگردان 
کالدرون نسبت به دیگر تیم ها در این است که آنها 
بازی های خود با تیم هــای مدعی را انجام داده و در 
پنج هفته آینده باید با نفت مسجدسلیمان، نساجی، 
ذوب آهن، گل گهر و ســایپا مسابقه داشته باشند و 

این شانس را دارند که به سپاهان برسند.
استقالل

بعد از آن شــروع ضعیف، کمتر کسی فکر می کرد 
اســتقالل با اســتراماچونی این گونه اوج بگیرد و 
به رده های باالی جدول برســد؛ آبی های پایتخت 
اما با پنج بــرد پیاپی 18 امتیازی شــده و به جرات 
آماده ترین تیم لیگ برتر هستند. استقالل اگر بتواند 
فرم هفته های اخیر خود را حفظ کند، مدعی جدی 

قهرمانی در لیگ نوزدهم خواهد بود و با توجه به بازی 
مستقیم با سپاهان و شــهرخودرو، شانس قهرمانی 
نیم فصــل اول را هم دارد. آبی ها به جز ســپاهان و 
شهرخودروی باالنشــین با تیم های نساجی، پیکان 

و شاهین مسابقه خواهند داد.
تراکتور

 تیم متمول تراکتور فصــل را رویایی آغاز کرد ولی 
سه شکســت پیاپی، این تیم را در بحرانی فرو برده 
که بیرون آمدن از آن کار راحتی نیست. تراکتور در 
هفته های ابتدایی برخالف تیم های ســابق دنیزلی 
اصال گل نمی خورد ولی در ســه بازی اخیر به اندازه 
تمام هفته های قبلی گل خورده و حاال با 1۷ امتیاز 
و تفاضل گل کمتر نسبت به شهرخودرو که دو بازی 
کمتر از آنهــا دارد، در رده پنجم قــرار دارد. فاصله 
پنج امتیازی تبریزی هــا تا صدر جــدول کار آنها 
را برای قهرمانی دشــوار کرده ولــی تعطیلی لیگ 
و بازی های آســان تر آنها نســبت به دیگر مدعیان 
می توانــد تراکتــور را از ایــن بحران خــارج کند. 
تبریزی ها در پنج هفته آینده بــه ترتیب به مصاف 
 شهرخودرو، پیکان، شاهین، ماشین سازی و فوالد 

خواهند رفت.

وقتی شانس سپاهان بیشتر است
  مروری بر تیم های مدعی کسب عنوان قهرمانی نیم فصل اول نوزدهمین دوره رقابت های لیگ؛

  عکس روز

ادای احترام جالب به داوران در بستر بیماری
ابراهیم میرزابیگی و محمد پیروزرام، دو داور بازنشســته فوتبال ایران مدتی اســت که در 
بستر بیماری به سر می برند و به همین خاطر داوران یک مسابقه لیگ برتر برای آنها آرزوی 
سالمتی کردند. رضا عادل، داور بازی ماشین سازی و ذوب آهن که روز جمعه برگزار شد، به 
همراه کمک هایش قبل از شروع بازی کاغذهایی در دست داشتند که برای دو داور قدیمی 
و بازنشسته فوتبال آرزوی ســالمتی کرده بودند. این حرکت جالب از سوی داوران ماشین 

سازی و ذوب آهن توجه بسیاری را به خود جلب کرد.

گالیه سرمربی فلوره ایران:

به »فلوره« بی توجهی می شود
سرمربی تیم ششــمیربازی فلوره ایران درباره وضعیت تیم ملی ششــمیربازی فلوره بیان کرد: ما 
خیلی در تیم فلوره زحمت می کشیم؛ اما آن چیزی که دل مان می خواهد پیش نیامده و با سرعت 
کمی جلو می رویم. محمد میرمحمدی در پاسخ به این پرسش که منظورش از پشتیبانی چه چیزی 
است، تصریح کرد: برخی مسائل وجود دارد که البته مسائل اقتصادی هم مزید برعلت شده که کمتر 
می توانند برای رشته ما بودجه بگذارند، به نظرم در این چند ساله فلوره خیلی ضعیف تر شده است. 
االن مسابقات داخلی که در رده بزرگساالن برگزار می کنیم می بینیم در بین چهار نفر اول، دو نفر 
متولد ۷2 و دو نفر دیگر متولد 84 و 85 هستند و در این میان یک نسل گم شده است. تیم های کره، 
ژاپن، هنگ کنگ و چین تایپه در مسابقات زیادی شــرکت می کنند و تدارکات زیادی دارند و باید 
توجه ما هم بیشتر شود.  میر محمدی در پاســخ به این پرسش که این شائبه پیش آمده با توجه به 
نتایجی که سابر گرفته برای فدراسیون، اپه و فلوره اولویت نیستند و آیا چنین چیزی را قبول دارید، 
تاکید کرد: تیم ســابر بزرگساالن در دنیا مدعی اســت و حتی برای المپیک هم شانس مدال دارد. 
طبیعی است به آنها برسند؛ اما در یک سیستم نمی شود بقیه را خیلی کم ببینیم. از طرفی ما باید ابتدا 
هدف داشته باشیم و برای آن هدف استراتژی تعریف کنیم. هدف سابر مشخص است؛ اما در فلوره 
کسی نه از من هدف خواسته و نه به من هدفی داده است. سرمربی تیم ملی فلوره در پاسخ به پرسش 
دیگری مبنی براینکه شرایط و میزان توجهی که به فلوره می شود او را برای ادامه کار دلسرد نکرده 
است، تصریح کرد: کمی دلسرد شده ام. من از کویت آمدم و در مورد تیم قول هایی به من دادند. حاال 
قبول دارم در انجام برخی از قول ها، مسائل اقتصادی و قیمت ارز تاثیر گذاشت؛ اما دیگر زیادی دارد 

به فلوره بی توجهی می شود.

هفته دهم رقابت های لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس، روز 
جمعه با برگزاری 4 دیدار پایان یافت که در یکی از این رقابت ها 
ذوب آهن اصفهان مقابل تیم ماشین سازی تبریز با نتیجه 2 بر 
یک مغلوب شد. ذوب آهن باز هم باخت تا روند ناکامی های این 
تیم همچنان ادامه داشته باشد. سبزپوشان اصفهانی در یکی 
از مهم ترین بازی های هفته دهم مقابل ماشین سازی به میدان 

رفته و در حالی که می توانستند هر 3 امتیاز بازی را از آن خود 
کنند، در آخرین دقایق بازی پذیرای شکستی تلخ شدند تا آژیر 
خطر برای این تیم بار دیگر به صدا درآید. ذوبی ها در حالی راهی 
تبریز شده بودند که هفته گذشــته مقابل شاهین شهرداری 
بوشهر نخستین برد فصل شان را به دست آورده و تا حدودی 
از زیر فشار خارج شده بودند و می توانستند با توجه به نتایج 
سایر بازی ها با شکست ماشین سازی شرایط شان را در جدول 
بهبود ببخشــند؛ اما در عمل این اتفاق رخ نداد و اوضاع این 
تیم همچنان بحرانی باقی ماند. ذوب آهن مقابل ماشین سازی 
بیش از هر چیز به ترس خــودش باخت. تیم منصوریان که در 

همان ثانیه های ابتدایی بازی به گل برتری دســت پیدا کرده 
بود، به جای اســتفاده از موقعیت به وجود آمده و باالتر بردن 
اختالف گل ها، عمال عقب نشسته و توپ و میدان را به بازیکنان 
ماشین سازی سپرد. شاگردان منصوریان تالش داشتند تا با 
واگذاری مالکیت توپ، فضا را از ماشین سازی گرفته و با ارائه 
یک بازی بسته، با پرس شدید شــاگردان خطیبی راه گلزنی 
ماشین سازی را ببندند و در ضدحمالت به گل های بعدی دست 
یابند. اتفاقی که در عمل رخ نداد و بازیکنان ماشین سازی با 
دیکته برتری خود در واپسین دقایق بازی، ورق را به نفع خود 

برگرداندند و صاحب هر 3 امتیاز بازی شدند.

 ذوب آهن و ماشین سازی؛ 
تیم منصوِر مغلوب!

سمیه مصور
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وقوع زلزله، هشداری برای تاب آور شدن شهر است
پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

اخبار

گشایش مرحله دوم نمایشگاه 
»رویای کودکان کار«

مرحله دوم نمایشــگاه رویای کودکان کار در 
کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان گشایش 
یافت. رییــس اداره امور اجتماعی ســازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان 
گفت: مرحله دوم نمایشگاه »رویای کودکان« 
تا ۲۲ آبان در کتابخانــه مرکزی اصفهان برپا 
شده و مرحله دوم حراج، ۲۲ آبان ماه از ساعت 
۱۶ تا ۱۸ در گالــری ۲ و ۳ کتابخانه مرکزی 
برگزار می شــود. مســعود مهدویان فر افزود: 
در این رویداد هنرمنــدان با هدف حمایت از 
تحصیل، ســامت، بیمه عمر کودکان کار و 
آســیب دیده آثار هنری خلق کرده و آنها را 
برای حراج اهدا کردند. وی با اشــاره به اینکه 
مقابله با کار کودکان یکی از برنامه های مهم 
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان اســت، گفت: به همین دلیل رخداد 
کارزار یــک کیلومتر بوم نقاشــی بــا عنوان 
»رویای کودکان« در ۳۱ خــرداد ماه با بیش 
از ۳۵۰ هنرمنــد برگزار شــد. مهدویان فر با 
بیان اینکه بــه تشــخیص داوران ۱۲۰ تابلو 
برای قرار گرفتن در حراج انتخاب شد، افزود: 
برای حراج این آثار هنــری دو مرحله در نظر 
گرفته شــد، مرحله اول مرداد مــاه در موزه 
 هنرهای معاصر اصفهان برگزار شد و ۶۰ تابلو 

به فروش رسید.

مدیر مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل 
مطرح کرد:

نگاهی ویژه به پل های 
تاریخی اصفهان

مدیر مرکز اصفهــان شناســی و خانه ملل 
گفت: وجــود رودخانه زاینده رود بر بســتر 
شهر تاریخی اصفهان ســبب شد تا پل های 
بسیاری در این شهر ساخته شود؛ پل هایی که 
از دوران تاریخی بسیار دور در شهر اصفهان 
قرار گرفتند و شناســایی و شناســاندن آنها 
برای بقای تمدن این استان بسیار مهم است. 
رضوان پورعصار افزود: مرکز اصفهان شناسی و 
خانه ملل وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان در راستای اهداف 
خود، شناسایی و شناســاندن اصفهان را در 
اولویت برنامه ها قرار داده اســت. مدیر مرکز 
اصفهان شناســی و خانــه ملل ادامــه داد: 
کارگاه هایی در همین راستا برای شناساندن 
اصفهان به مردم به صورت ماهانه توسط این 
مرکز برگزار می شــود. پورعصار با اشــاره به 
کارگاه »پل های تاریخی اصفهان در مطالعات 
تاریخ شفاهی«، افزود: این کارگاه توسط »نیما 
ولی بیک«، روز دوشنبه ۲۰ آبان ماه از ساعت 
۱۷ در سالن آموزش کتابخانه مرکزی برگزار 
می شــود که حضور در آن برای عموم آزاد و 

رایگان است.

 استقبال از ایده های نو
 برای توسعه نمایش شهری

 مدیر دفتــر تخصصی تئاتر گفــت: فراخوان 
اول »روی صحنــه شــهر« با هدف توســعه 
شــهری هنر نمایش با محوریــت موضوعی 
اصفهان و در رشــته های نگارش متن یا طرح 
نمایش بیرونی یا محیطی اعام شــد. مهدی 
شــفیعی، افزود: طرح ها و ایده های پذیرفته 
شــده برای اجرا در ایام دهه فجــر ۹۸، ایام 
نــوروز و هفته اصفهــان ۹۹ مورد اســتفاده 
مراکز وابسته به ســازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان قرار خواهد گرفت. 
شــفیعی با بیان اینکه فرصت ارســال آثار تا 
پایان آبان ماه اســت، اظهار داشــت: آثاری 
مورد پذیرش قرار خواهد گرفــت که از نظر 
نگاه و ایده بدیع و نوآورانه باشند و یا به توسعه 
 اماکن مستعد شــهری جهت اجرای نمایش

 یاری برسانند.
مدیر دفتر تخصصی تئاتر با اشــاره به اینکه 
بیش از این اصفهانی ها در عرصه تئاتر کشور 
ســرآمد بودند، ادامه داد: در استان اصفهان 
تئاتر با وجــود برخــورداری از ظرفیت ها و 
اســتعدادهای فراوان در بخش های ســخت 
افزاری با کمبودهایی مواجه بوده که با کمک 
و همت مســئوالن و هنرمنــدان این عرصه 
قابل حل است، اصفهان از جمله استان هایی 
اســت کــه در عرصــه نمایــش هنرمندان 
زیادی را در خــود پرورش داده و به کشــور 
معرفی کرده اســت به همیــن دلیل نیازمند 
 بازیابی ایده هــا و تفکرات جدیــد در عرصه 
تئاتر است. شــفیعی بیان کرد: عاقه مندان 
می تواننــد فایل word اثر خــود را با عنوان 
فراخوان نمایــش محیطی همراه با شــماره 
تماس و مشخصات نویســنده به ایمیل تاالر 
 honartalar@gmail.com هنر به نشانی 

ارسال کنند.

شهردار اصفهان:
وقوع زلزله، هشداری برای 

تاب آور شدن شهر است
شهردار اصفهان در برنامه رادیویی »سام اصفهان« 
ضمن عرض تســلیت به مردم اســتان آذربایجان 
شرقی به دلیل وقوع زلزله، اظهارکرد: متاسفانه زلزله 
اخیر منجر به جان باختن تعــدادی از هموطنان و 
داغدار شدن خانواده آنها، همچنین مجروح شدن 
عده ای دیگر از مردم این خطه از کشــور شــد که 
امیدواریم با همت تمام دستگاه ها و همراهی مردم 
روند امدادرسانی به بهترین نحو انجام شود. قدرت ا... 
نوروزی تاکید کرد: وقوع این گونه حوادث هشداری 
برای تاب آور شدن شهر است تا در ساخت و سازها 
اســتانداردها رعایت شود. شــهردار اصفهان ادامه 
داد: جمعه شب در تماســی تلفنی با شهردار تبریز 
اعام آمادگی برای امدادرسانی و کمک شهرداری 
اصفهان مطرح شد. شهردار اصفهان با اشاره به دیدار 
با اهالی منطقه شش شــهرداری اصفهان در هفته 
گذشته، تصریح کرد: روز یکشــنبه هفته گذشته 
همراه با معاونان و تعدادی از مدیران کل شهرداری 
با اهالی منطقه شش ماقات مردمی داشتیم که در 
این دیدار »علیرضا نصر اصفهانی« رییس شــورای 
اسامی شهر اصفهان و »فریده روشن« عضو شورای 
اسامی شهر اصفهان مدیران شهرداری را همراهی 
کردند. وی اظهار کرد: در جلسه ای که با معتمدان 
منطقه شش برگزار شد، مسائل مهمی مطرح و در 
ادامه نیز به درخواســت های شهروندانی که حضور 
یافته بودند، رسیدگی شد. نوروزی ادامه داد: هفته 
 آینده با معتمدان و شهروندان منطقه یک دیدار و 
گفت وگــو خواهیم کرد. وی اظهــار کرد: چنانچه 
شــهروندان ســاکن در منطقه یک، مواردی برای 
پیگیری دارنــد، می توانند در طــول هفته جاری 
درخواست خود را از طریق سایت شهردار اصفهان 
به نشانی www.Mayor.isfahan.ir ثبت کنند. 
شهردار اصفهان با اشــاره به برگزاری چهاردهمین 
نمایشــگاه کتاب اصفهان، گفت: این نمایشگاه به 
جهت اینکه خوراک روح است، با سایر نمایشگاه ها 
متفاوت خواهد بود، بنابراین از تمام شــهروندان 
به ویژه اساتید، دانشــجویان، دانش آموزان و... 
درخواســت می شــود که با حضور خود در این 

نمایشگاه از این فرصت خوب بهره ببرند.

امروزه دانش روابط عمومی، مهارت ها و فنون مطرح در آن به عنوان 
یک رشته تخصصی و حرفه ای جایگاه خاص خود را دارد و همان 
گونه که در هیچ رشــته و حرفه دیگری نمی توان بدون دانستن 
اصول و فنون آن موفق شد، توفیق دراین حوزه هم در گرو دانستن 
همین فنون و کسب مهارت های ذهنی و عملی الزم است تا کارها 
در چهارچوب خاص خود پیش بــرود و اگر از آن اصول بی اطاع 
و یا بدان بی تفاوت باشیم، طبیعی اســت که مشکات موجود تا 
همیشه ادامه خواهد داشت؛ موضوع و فصل مشترکی که می تواند 
به مدیران و کارشناسان روابط عمومی کمک کند تا مسائل حوزه 
خود را به درستی درک کنند و در عمل نیز بتوانند اثرات سازنده ای 
از کار خود را در سازمان نشان دهند. متقابا نیز اگر مدیران ارشد 
و تصمیم گیران موثر در سازمان های مختلف از چند و چون فنون 
روابط عمومی اطاع و آگاهی داشته باشند، بهتر و بیشتر مسائل 
این حوزه را درک کرده و با همکاران و مدیران و کارشناسان خود 

وفاق بیشتری خواهند داشت. 
این موضوع مهم باعث شــده تا ۲۰۰ تن از مدیران روابط عمومی 
دســتگاه ها، نهادها و سازمان های مختلف اســتان اصفهان برای 
شــصت و نهمین بار گردهم آیند و به تبــادل اطاعات و تجربه 
بنشــینند. این بار میزبانی این گردهمایی را مرکز شهید رجایی 

دانشگاه فرهنگیان عهده دار بود.
 شهرام عروف زاد، مدیریت امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان 
اســتان اصفهان، با ابــراز خوشــحالی از اینکه میزبــان روابط 
عمومی های اســتان اصفهان اســت، گفت: موضــوع مهمی که 
مطرح اســت بحث توانمند سازی منابع انســانی وزارت آموزش 
و پرورش اســت که در طول ۷ سال گذشــته دانشگاه فرهنگیان 
توانســته گام های خوبی را با حمایت مقام معظم رهبری بردارد؛ 
در فرمایشــات مقام معظم رهبری دانشــگاه فرهنگیــان از قلم 
نیفتاده و مکررا تاکید به رسالت و بودن این دانشگاه شده است و 
 باور داریم که شخصیت معلم ها در این دانشگاه ساخته شده و هر

  دانشجو سفیر و به نوعی طایه دار ارزش های جمهوری اسامی 
است. 

عروف زاد با بیان اینکه همه سازمان ها از طریق روابط عمومی ها 
به جامعه معرفی می شــوند چون به نوعی روابــط عمومی ها در 
پررنگ تر کردن سازمان ها و اهداف آنها بسیار موثر هستند، اظهار  
کرد: اعضای روابط عمومی ها می توانند از دیدگاه اقتصادی بحث 
درآمد زایی و مدیریت را بگردانند و در سطح باالتر می توانند موجب 

اعتبار سازمان ها شــوند که در بحث اعتبار بیرونی موضوع خوش 
نامی آنها و در بحث درونی موضوع شــفافیت عمل آنها مورد نظر 
است. وی یکی از بخش های مهم را جاذبه های هیجانی دانسته و 
اظهار کرد: بخش عمده ای از فعالیت های اشخاص به کار و فعالیت 
اختصاص دارد، افراد در هفته ۷۰ ساعت در حال کار هستند و اگر 
کارمندان به فضای کاری خود افتخار کنند می توانند نقش نوآوری 

داشته باشند.
 سرپرســت امور پردیس های دانشــگاه فرهنگیــان اصفهان، با

تاکید بر اینکه روابــط عمومی ها می توانند در حــوزه تولیدات، 
 نــوآوری و معرفــی محصــوالت ســازمان ها نقــش پررنگی را 
برای تبیین ارزش های سازمانی داشته باشند، گفت: در این راستا 
 بحث مســئولیت های اجتماعی سازمان ها بســیار پررنگ است.

 یک ســازمان نمی تواند بدون وجود دیگر ســازمان ها به اهداف 
 خود برســد و در این زمینه نزدیک ترین مباحث به این مؤلفه ها 
توسعه پایدار و محیط زیســت بوده که از ارزش  باالیی برخوردار 

است. 
عروف زاد با بیان اینکه به طور یقین روابــط عمومی می توانند با 

باورها و تعهدی که دارند سازمان ها را در مسیر تعالی پیش برده و 
به اهداف مورد نظرشان برسانند گفت: سال ۹۸ به عنوان یک سال 
شایسته در حوزه توسعه روابط برون سازمانی برای دانشگاه خواهد 
بود و همین اتفاق منجر به انعقاد تفاهم نامه های زیادی می شود که 

می تواند به ظرفیت های دانشگاه فرهنگیان اضافه کند.
 در ادامــه این مراســم پــدرام پاک آییــن، که دارای ســوابقی
  از جملــه مدیر کل فرهنگــی و روابط عمومی مجلس شــورای 
اســامی، مدیرکل اطاع رســانی و ارتباطات مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، نایــب رییس انجمن قلم، مدرس دانشــکده خبر 
و... است، اظهار کرد: باتوجه به اینکه در حوزه روابط عمومی، فقر 
ادبیات فلسفی، شــناختی، معرفتی و ابهام درخصوص چیستی 
روابط عمومی وجود دارد، بســیاری از مدیــران از روابط عمومی 
حرفه ای و شــناختی آگاه نیســتند و در حوزه سیاســت گذاری 
 دچار ابهام هستیم عاوه بر آن در حوزه روابط عمومی فقر فنی و 
 علمی داریم و درواقع داده ها، فنی و علمی نیســت؛ یک دلیل این 
 امر وابســته به بومــی نبودن ایــن حرفــه و دلیل دیگــر آگاه
 نبودن مدیران از این حرفه است دلیل ســوم آن وابسته به نظام 

آموزشی بوده که ســرفصل های درســی این حرفه و اجرای آن 
مشخص نشده است. 

 وی با ابراز تاســف نســبت به آموزش نادرســت ایــن درس در 
 دانشــگاه ها گفــت: ســطح علــوم ارتباطــات و دروس روابط 
 عمومی چنــدان باال نیســت که بعد از فــارغ التحصیلــی افراد 
 بتوانند کار را به دست گیرند و در نتیحه مهارت های ارتباطی الزم

  را ندارنــد و بــرای تحقق این امــر نیازمند افزایــش دانش فنی 
 و مهارت ها هســتیم. روابــط عمومی ها بعد از فــارغ التحصیلی
  فقــط بــا تئوری هــا آشــنا هســتند و در فضــای کار نیازمند

 کسب تجربه اند. در حوزه روابط عمومی مانند بسیاری از رشته های 
 علوم انســانی، روزنامه نــگاری، مهارت ارتباطــی، تجربه و ذوق

 بیشتر از دانش و تئوریات در اولویت است، در این بخش آشنایی با 
موضوع کارکردهای سازمانی و کارشناس روابط عمومی نیز حائز 
اهمیت است در حقیقت با وضع موجود استخدام نیروهای روابط 
عمومی با این ماهیت آموزشــی و سطح درســی راه گشای حل 

مسائل نیست.
 به گفته پاک آیین، باید اطاعات را به مردم داد و در همه سازمان ها 
ضروری است که اطاعات و قراردادهایشان را شفاف سازی کنند، 
در واقع دولت امین مردم است و نیاز اســت عموم اطاعات را در 
اختیار آنها قرار دهد که این وظیفه برعهده روابط عمومی هاست. 
اگر روابط عمومی ها به ســوی حرفه گرایی پیش بروند می توانند 
یک حوزه منسجم حرفه ای را در روابط عمومی ایجاد کنند. اطاع 
رسانی، یکی از مهم ترین نقش های روابط عمومی است، معموال 
در این حوزه به این بخش و انتشار اطاعات توجه می شود که اگر 
بتوانیم فرهنگ پاسخگویی را به مدیران القا کنیم، نقش اول را در 

این حوزه ایفا کرده ایم. 
مدیر کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شــورای اســامی در 
پایان ســخنان خود، همکاری روابط عمومی ها با رسانه ها را مهم 
و اساسی خواند و خاطر نشــان کرد: تعداد ۴۰ خبرگزاری و بیش 
از چهار هزار رسانه چاپی در کشور وجود دارد و برای هرسازمانی 
یک روابط عمومی و سخنگو تالیف می شود که سخنگو، تصمیمات 
مهم ســازمان ها را به اشــتراک می گذارد و در این بین شناخت 
ذائقه مخاطبان نیز ضرورت دارد. وی افزود: اکنون در شبکه های 
اجتماعی به مخاطبان بین المللی دسترسی داریم و دسته بندی 
اطاعات در این شبکه ها الزم اســت. بعد از انتشار اخبار هم باید 
بازخوردها و واکنش مردم را مورد توجــه قرار داد که این اتفاق بر 
عهده روابط عمومی هاست تا انتقادات مردم را بعد از انتشار اخبار 

تحلیل کنند.

 تعامل و همکاری روابط عمومی ها با رسانه ها باعث رشد جامعه خواهد شد
  مدیر کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی در شصت و نهمین گردهمایی مدیران روابط عمومی استان مطرح کرد: 

برگزاری جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران همزمان در اصفهان
 سی و ششمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران همزمان در اصفهان برگزار می شود. مدیر پردیس 
سینمایی اصفهان گفت: از سال گذشته همزمان با جشنواره فیلم کوتاه تهران، این رویداد در اصفهان طی 
روزهای ۲۰ و ۲۱ آبان ماه در این پردیس سینمایی برگزار می شود. محمدپناهی نژاد افزود: در حالی که 
۸۰ درصد جشنواره های فیلم کوتاه جهان فقط ۱۰ سال عمر دارند، این جشنواره با ۳۶ سال قدمت یکی 
از شاخص ترین جشنواره ها در این حوزه در ســطح بین المللی قلمداد می شود و همواره در کانون توجه 
فیلمسازان داخلی و خارج قرار داشته اســت. وی ادامه داد: به طور میانگین در دوره های قبل تعداد آثار 
ارسالی به جشنواره فیلم تهران پنج هزار فیلم بود که این نشان می دهد این جشنواره برای هنرمندان جهان 
مهم است و بنا به اطاعات منتشر شده از طرف دبیرخانه جشنواره، فیلمسازانی از ۱۱۰ کشور جهان آثار 

خود را به این جشنواره ارسال کرده اند.

قدم زدن با انیمیشن در اصفهان
پس از دو اجرای موفق در تهران و وین اتریش، این بار، شهر اصفهان، از روز گذشته، مقصد سوم یک پیاده روی 
انیمیشنی شده است. مدیر آسیفا اصفهان دراین باره اظهار کرد: در برنامه »قدم زدن با انیمیشن«، نقشه ای 
تهیه شده که روی آن تعدادی مغازه مشخص شده اند. مخاطبان می توانند با توجه به این نقشه، به مغازه های 

تعیین شده سر بزنند و انیمیشن هایی که در صفحه نمایشگر آنها پخش می شود را ببینند.
علی مفضلی ادامه داد: هدف از اجرای این برنامه، ایجاد تعامل بین آحاد مردم و انیمیشــن است. قدم زدن با 
انیمیشن، برای یافتن مخاطبانی فراتر از دایره افراد مطلع و عاقه مند به انیمیشن تاش می کند و می خواهد، 

برای لحظاتی هم که شده سرمان را از گوشی هایمان دربیاوریم و با یک سبک جدید آشنا شویم.
وی تصریح کرد: فیلم های کوتاهی که در این طرح به نمایش درمی آید، عمدتا بی کام، هنری و تجربی هستند 

که پیش تر در تهران به نمایش درآمده اند.

نمایشگاه »دیروز نقاش، امروز هنرمند« در کنار توفیق در گردآوری 
آثار جمعی از نقاشان اصفهانی، دور ماندن از شتاب نوآوری و خاقیت 
در هنر معاصر را به نقاشــی اصفهان یادآوری کــرد. دفتر برگزاری 
نمایشــگاه »دیروز نقاش، امــروز هنرمند« که آثــاری از ۷۳ نقاش 
اصفهانی )هر کدام ۴ اثر( را به مدت ۱۳ روز در موزه هنرهای معاصر 
وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان پیش 
نگاه اصفهانی ها گذاشت، با برگزاری جلســه نقد و نظر پایان یافت. 
نمایشــگاهی که به گفته مدیر موزه هنرهای معاصر از فردای افتتاح 
آن نقدها و تحلیل ها درباره آن در فضای حقیقی و مجازی آغاز شــد 
که بخشی از آن به کمبود بودجه و کمبود فضا در موزه برمی گشت. 
مدیر موزه هنرهای معاصر اصفهان در ابتدای سخنان خود در جلسه 
نقد و بررسی نمایشــگاه، احترام قائل شدن برای انجمن های رسمی 
هنری در شهر اصفهان را مهم دانســت و از تاسیس خانه کاریکاتور 
اصفهان در ســال ۱۳۸۳ و ادامه حیات آن تا امــروز گفت که هنوز 
یکی از نهادهای قدرتمند هنری اصفهان محســوب می شود. مهدی 
تمیزی، عاقه مندی به کار گروهی و بها دادن به انجمن های هنری 
را یکی از دالیل قبول پیشنهاد انجمن نقاشان اصفهان برای برپایی 
این نمایشگاه دانست و گفت: نمایشگاه گروهی در ایران و جهان زیاد 
است؛ اما نمایشگاهی که هر هنرمند بتواند در فضایی محدود چهار 
اثر که نمایانگر دوران کاری او باشــد به نمایش بگذارد، ایده جذابی 
بود. وی در واکنش به برخی نقدها با اشاره به اینکه هیچ کاری کامل 
و بدون اشتباه نیســت، افزود: دلیل عدم دعوت از برخی نقاشان این 
نبوده که نخواهیم دعوت شان کنیم بلکه برای برپایی این نمایشگاه 
شاخص هایی داشتیم؛ مانند اینکه نقاش بیش از ۱۵ سال در اصفهان 
حضور داشته باشــد، حتما کار خود را با نقاشی آغاز کرده و ۱۵ سال 
به این هنر پرداخته باشد. مدیر موزه هنرهای معاصر اصفهان با اشاره 
به نقص های این موزه برای برپایی نمایشــگاه مانند فضای محدود 
آن، تاکید کرد که امای ننوشته غلط ندارد و ادامه داد: پس از انجام 

کار است که تازه عیب و ایرادها مشــخص می شود و اگر می خواهیم 
هیچ اشکالی وجود نداشته باشد اصا نباید کار کنیم. تمیزی به این 
نکته هم اشاره کرد که دستگاه های متولی هنوز یک لیست جامع از 
نقاشــان اصفهان ندارند و ایجاد بانک اطاعاتی از نقاشان اصفهان را 
از جمله نتایج خوب برگزاری نمایشــگاه دیروز نقاش، امروز هنرمند 
دانست. وی با اشــاره به برپایی چندین نشست نقد و نظر همزمان با 
برگزاری نمایشــگاه دیروز نقاش، امروز هنرمند، تاکید کرد که باید 
در فضای هنری اصفهان گفت وگو جریان یابد و نباید از اینکه کسی 
حرف ما را نقد کند بترسیم چون گفت وگو به پیشرفت فضای هنری 
اصفهان کمک می کند. تمیزی، جمع شدن آثار ۷۳ نقاش اصفهانی 
در فضای کنونی را اتفاق خوبی دانســت و درباره اینکه چرا مبلغی از 

ســوی مدیران فرهنگی برای خرید آثار اختصــاص نیافت، گفت: از 
سال ۹۳ تا امروز مبلغی برای خرید آثار هنری مصوب نشده است. در 
گذشته هم قانونی در مجلس تصویب شد که باید یک درصد از فروش 
کارخانه ها به امور فرهنگی اختصــاص یابد؛ اما کارخانه دار اصفهانی 
ترجیح می دهد این مبلــغ را در ورزش هزینه کند و هنر دغدغه آنها 
نیست. از طرف دیگر با شیوه مرســوم خرید آثار برای گنجینه موزه 
هنرهای معاصر مخالف بوده و هستم و شیوه درست این است که یک 

تیم کارشناسی در یک دوره یک ساله از گالری های شهر بازدید کرده 
و آثار را انتخاب کنند. مدیر موزه هنرهای معاصر اصفهان در پاسخ به 
انتقادها از تعجیل در برگزاری نمایشگاه »دیروز نقاش، امروز هنرمند« 
اضافه کرد: موزه و انجمن نقاشان اصفهان چند ماه ایده برگزاری این 
نمایشگاه را چکش کاری کردند و ایده آن سوخته نبود. از طرف دیگر 
شرایط مدیریتی به شکلی است که در برنامه ریزی های خود مجبور 
هستیم افق فرضی و کوتاه مدت ۶ ماهه را در نظر بگیریم. این نمایشگاه 
نخستین تجربه بود و قطعا دوره بعدی بهتر برگزار می شود. تمیزی در 
پاسخ به انتقاد از چیدمان آثار و اینکه بهتر بود نمایشگاه در دو بخش 
برگزار شود، بخشی از این ایرادها را ناشــی از ارسال دیرهنگام آثار 
توسط هنرمندان دانست که برگزارکنندگان را در چیدمان آثار دچار 
مشکل کرد. به گفته وی، بخشــی از ایرادها نه به مسئوالن و هیئت 
برگزارکننده، بلکه به برخی بدقولی ها از سوی هنرمندان برمی گردد 
که امیدوار است دومین نمایشگاه از اولین دوره آن بهتر برگزار شود. 
رییس انجمن نقاشان اصفهان نیز در این نشست تاکید کرد که شرایط 
اجتماعی و برخی تنگناها باعث شده نقاشــان اصفهانی دچار نوعی 
انفعال و محافظه کاری شــوند؛ اما ظرفیت درونی آنها زیاد است که 
این ظرفیت باید شناخته شود. طهمورث بهادرانی الزمه این شناخت 
را برپایی نمایشگاه های گروهی دانست و گفت: در سال های اخیر از 
یک چیز غافل شده ایم و آن، تحلیل است؛ یعنی یا تحلیل نکرده ایم 
و یا تحلیل ها غیرمنصفانه و مغرضانه بوده و از طرف دیگر، این نقدها 
رو در رو صورت نگرفته که به بدعتی رفتاری در شهر اصفهان تبدیل 
شده است. وی با اشاره به برگزاری چند نشست تخصصی در جریان 
برگزاری نمایشگاه دیروز نقاش، امروز هنرمند افزود: متاسفانه نگاه 
مدیران فرهنگی به هنر نگاهی تفننی است، چون تعریف درستی از 
چیســتی هنر وجود ندارد. تا مدیران به جایگاه هنر واقف نشوند، در 
حوزه آموزش، نمایش آثار و دیپلماسی فرهنگی و هنری هیچ اتفاقی 

نمی افتد.

تلنگری برای هنرمند بودن

حدیث زاهدی
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  پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله(:
خداوند، ابراهیم )ع(را خلیل ]خود[ نكرد، مگر از 
آن رو که مردم را اطعام می کرد و شب هنگام که 

مردم خفته بودند، او به نماز می     ايستاد.
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یادداشت

این  مهم است که بدانیم چه حرفی بزنیم؛ اما مهم تر از آن این 
است که بدانیم چه وقت هایی باید جلوی زبان مان را بگیریم و 
سکوت کنیم. بار دیگری که احساس کردید باید جواب کسی 
را بدهید، به خصوص اگر عصبانی بودید، این جمله موالنا را به 
خاطر بیاورید که: »هر چه بیشتر سکوت کنی، بیشتر می توانی 
بشنوی.« زمانی که الزم است سکوت کنید، برخالف صحبت 
کردن، بیشتر و بهتر گوش کردن هیچ تنشی ایجاد نمی کند. 
در ادامه می خواهیم ببینیم در چــه مواقعی باید از حرف زدن 

خودداری کرد و چطور باید در چنین شرایطی ساکت بمانیم.
۱-اگرکسیراعصبانیمیکند

در یک مشاجره، ســکوت کردن به شما کمک خواهد کرد که 
خوب گوش دهید و متوجه خواهید شــد که طرف بحث تان 
در نهایت خودش از صحبت کردن خسته خواهد شد. مواقعی 
که الزم است بر خالف میل تان به شخص یا حادثه ای واکنش 
نشان دهید، ۵ ثانیه به خود فرصت دهید تا قبل از اظهار نظر، 
افکار خود را جمع کنید. شما می توانید به جای مخالفت کردن، 
روش تاکید را امتحان کنید. مثال اگر کســی به شما بگوید که 
امروز موهایش خیلی بد شده و شما هم با او موافق هستید، نباید 
دروغ بگویید. شــما می توانید با گفتن چیــزی در مورد اینکه 
درست کردن موها در چنین آب و هوایی خیلی سخت است، 

به او جواب دهید.
۲-اگرشماراعصبانیترمیکند

بیشتر از آنچه فکرش را کنید برآشفته اید و عصبانیت هم هنوز 
مشکل را حل نکرده. شاید حق داشته باشید که عصبانی باشید؛ 
اما تالش برای صحبت کردن با چنین حالی فقط شخص مقابل 
را عصبانی خواهد کرد . وقتی گفت وگو بی فایده اســت، بهتر 
است سکوت کنید. این مسئله در مورد مواقعی هم صدق می کند 
که سعی دارید با کســی صحبت کنید که یا حرف های شما را 

متوجه نمی شود یا مایل به متوجه شدن نیست.

از استراتژی سکوت غافل نشوید

میناحمیدی

عکس روز

دوخط کتاب

پای اثــرش بگــذارد، بی 
شک دروغ می گوید چرا 
که دست کم می خواهد 
ردپایــی از خــود بگذارد 
که پس از مرگش باقی 

بماند.

»درد جاودانگی« 
میگل داونامونو

برای دل خودت چه کار 
کرده ای؟

اگر کســی مدعی باشد 
که برای دلش می نویسد 
یــا نقاشــی می کنــد یــا 
مجسمه می سازد یا آواز 
می خواند و آنگاه هنرش 
را به دیگران ارائه کند و 
اســم و امضایــش را در 

امروزه تولیدکننــدگان آبنبات تالش می کنند این محصــول را در اندازه ها و 
اشــکال مختلف تولید کنند تا به اصطالح دهان ما را آب بیندازند. ما در اینجا 
شما را با موزه ای آشنا می کنیم که جمجمه های آبنباتی را در معرض دید عموم 
قرار می دهد. این موزه که در کشور مکزیک قرار گرفته، با به نمایش گذاشتن 
جمجمه های آبنباتی بخش مهمی از سنت محلی مکزیک را به بازدیدکنندگان 
خود معرفی می کند. اهالی کشور مکزیک همه ساله در روز دوم نوامبر جشنی به 
نام جشن روز مردگان را برگزار می کنند. تعداد زیادی از زنان مکزیکی در قالب 
جشن روز مردگان، چهره خود را شبیه تصویر بانوی مرگ گریم می کنند.

موزه ای با جمجمه های آبنباتی

»کافه یونیکورن« در بانکوک تایلند را باید رنگارنگ ترین و عجیب ترین مکان 
دنیا نامید. این مکان که مسلما کودکان را جذب خواهد کرد، پر از عروسک های 
یونیکورن )تک شاخ( با رنگ های شاد و مختلف است. حضور در این کافه، محقق 
شدن یک رویای فانتزی است. در این کافه از شما با نوشیدنی ها و خوراکی های 
رنگارنگ پذیرایی می کنند. لوسترهای پالستیکی رنگی و یونیکورن های آویزان 
از ســقف و میز و صندلی های فانتزی چیزهایی است که شــما را وارد دنیایی 
رنگارنگ می کند. این کافه شعبه دیگری ندارد و از سال ۲۰۱۷ در شهر بانکوک 

افتتاح شد و محل مناسبی برای طرفداران اینستاگرام محسوب می شود.

عجیب ترین و رنگارنگ ترین کافه جهان

»سو رادفورد« مادر ۴۴ ساله و همسرش »نویل« ۴۸ ساله، صاحب بزرگ ترین 
خانواده در انگلستان با انتشار عکس های سونوگرافی اعالم کردند، فرزند بیست 
و دوم خانواده شان یک دختر است. با این حساب تعداد دخترهای خانواده به 
عدد ۱۱ می رسد و پسرها نیز ۱۱ نفر هستند. خانم رادفورد می گوید بسیاری 
از مردم دوست دارند تا دو فرزند داشته باشند؛ یک دختر و یک پسر. ما هم این 
فانتزی را درباره بچه هایمان داشتیم و دل مان می خواست توازن بین دخترها 

و پسرهایمان برقرار باشد که خوشبختانه حاال ۱۱ پسر و ۱۱ دختر داریم.

دو خانواده بزرگ و پرجمعیت جهان

دهکده تاریخی و 
صخره ای میمند

میمندشهربابکیکی
ازروستاهایتاریخیو
دیدنیایراناستکهدر
استانکرمانودرشهر
بابکقرارگرفتهاست.

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان گفت: براساس برنامه امسال، دستیابی به 
صادرات یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن در این واحد صنعتی هدف گذاری شده که 
تا پایان هفت ماهه امسال با صدور ۶۷۵ هزار تن، بیش از ۵۶ درصد از برنامه پیش 
بینی شده محقق شده است. منصور یزدی زاده افزود: پیش بینی می شود با روند 
مطلوب صادرات، به هدف طراحی شده دست یابیم. وی ادامه داد: چنانچه ذوب 
آهن به صادرات یک میلیون و ۵۰ هزار تن هم تا پایان امســال برسد، نیاز ارزی 
خود را تامین کرده و در این زمینه مشــکلی نخواهد داشت. مدیرعامل شرکت 
ذوب آهن اصفهان درخصوص وضعیت مطالبات فعاالن زغال ســنگ از شرکت 
ذوب آهن افزود: امروز میزان مطالبات بزرگ ترین تامین کننده زغال ذوب آهن 
به یک چهارم رســیده و پرداخت های خوبی به تامین کنندگان زغال سنگ این 
واحد واریز شده و امسال برخالف سال های گذشته برای تعیین قیمت، مشکلی 
نبود. منصور یزدی زاده در زمینه عوارض ۲۵ درصدی برای صادرات سنگ آهن 
گفت: براســاس اعالم معاون امور معادن وصنایع معدنی وزارت صنعت، اعمال 
عوارض ۲۵ درصدی بازدارنده نبوده و اکنون روزانه دو تا سه فروند کشتی حامل 
سنگ آهن به مقصد مربوطه از آب های سرزمینی کشور خارج می شود. وی تاکید 
کرد: زمانی که فوالد سازی های کشور نیاز به ســنگ آهن داخلی دارند، الزامی 
اســت که تولید کنندگان تامین کنند و دولت نمی تواند مانع صادرات شود؛ اما 
با اعمال تعرفه می تواند این موضوع را مدیریت کند و این مســئله امروز مشکل 
ذوب آهن نیســت، بلکه عالوه بر فوالد ســازان بزرگ، واحدهای کوچک هم با 
مشکل تامین سنگ آهن مورد نیاز روبه رو شده اند. مدیرعامل شرکت ذوب آهن 

اصفهان افزود: سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران )ایمیدرو( 
امسال تامین یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن ســنگ آهن را مورد تاکید قرار داده؛ 
اما این رقم در واقع ۴۰ درصد نیاز ذوب آهن را در برمی گیرد. ذوب آهن اصفهان 
نخســتین و بزرگ ترین کارخانه تولیدکننده فوالد ســاختمانی و ریل در ایران 
و بزرگ ترین تولید کننده محصوالت طویل در خاورمیانه اســت که با ظرفیت 
 ســه میلیون و ۶۰۰ هزارتن فوالد، انواع مقاطع فوالدی ساختمانی و صنعتی را

 تولید می کند.

امسال با افزایش بیش از دوبرابری، سودناخالص شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
به ۱۰3 هزارو ۸39 میلیارد ریال رســید. معاون اقتصادی ومالی شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان گفت: سودناخالص این شرکت با ۱۲۵ درصد افزایش در نیمه 
نخست امسال در مقایســه با مدت مشابه ســال قبل از ۴۶ هزارو ۶9 میلیارد 
ریال به ۱۰3 هزارو ۸39 میلیارد ریال افزایش یافته است. طهمورث جوانبخت 
افزود: دراین مدت اهداف تولید تمام بخش های گروه فوالد مبارکه و سود ۶۲۶ 
ریالی در شش ماهه نخست امســال محقق شده است. وی، افزایش بیش از دو 
برابری درآمدهای عملیاتی دراین مدت بــا افزایش از 9۸ هزارو ۱۰۱ میلیارد 
ریال به ۲۰۰ هزار و 33۷ میلیارد ریال را مهم ترین عامل رشــد سود ناخالص 
این شرکت در این مدت بیان کرد و گفت: از دیگر عوامل مهم دستیابی به این 
موفقیت درآمد حاصل از صادرات معادل 33 هزار و ۵۴9 میلیارد ریال در نیمه 

نخست امسال است.
معاون اقتصادی ومالی شــرکت فوالد مبارکه اصفهان افزود: سود خالص این 
شرکت فوالدی هم پس از کسر مالیات به ۸۱ هزار و ۴3۶ میلیارد ریال رسیده 
اســت. طهمورث جوانبخت گفت: با راهبردهای هوشمندانه ای که در دستور 
کار فوالد مبارکه بوده، ما شاهد این هستیم که شرکت نه تنها همه ساله سود 
مناسبی را تقسیم کرده اســت بلکه با اجرای توسعه های خود توانسته بازدهی 

مناسبی برای سهامداران و ذی نفعان شرکت ایجاد کند. وی افزود: این افزایش 
سرمایه به تایید هیئت مدیره و حسابرس مســتقل شرکت رسیده و در انتظار 
 صدور مجوز ســازمان بورس و اوراق بهــادار، برای برگــزاری مجمع عمومی 

فوق العاده است.
 شــرکت فوالد مبارکه اصفهان با تولید بیش از نیمــی از محصوالت فوالدی، 

بزرگ ترین تولید کننده فوالد در کشور است.

مدیرعاملشرکتذوبآهناصفهانمطرحکرد:

تحقق 56 درصد از هدف صادرات محصوالت فوالد کشور

بازدهیمناسبفوالدمبارکهبرایسهامدارانوذینفعانفوالد؛

افزایش بیش از دوبرابری سودناخالص بزرگ ترین تولید کننده فوالد کشور

مهندس منصور یزدی زاده، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در همایش 
پدافند غیرعامل که با حضور رییس قوه قضاییه و وزرای راه و شهرسازی 
و نفت برگزار شد، به جهت برگزاری رزمایش شیمیایی در حوزه پدافند 
غیرعامل مور تقدیر قرار گرفت. لوح تقدیر پدافند غیر عامل، توســط 
دکتر محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی و ســردار غالمرضا جاللی 
رییس ســازمان پدافند غیرعامل به مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان 

اهدا شد.
همایش پدافند غیرعامل بــا عنوان »مقاومــت وبازدارندگی با رونق 
تولید« با حضور حجت االســالم و المسلمین ســید ابراهیم رییسی، 
ریاست قوه قضاییه، دکتر محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی، دکتر 
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، ســردار جاللی رییس ســازمان پدافند 
غیرعامل کشور، حجت االسالم و المسلمین مجتبی ذوالنوری رییس 
کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای اسالمی و 
تنی چند از دیگر مسئوالن سازمان ها در مرکز همایش های بین المللی 

سازمان صدا و سیما سه شنبه، ۱۴ آبان ماه برگزار شد.
 مهنــدس یــزدی زاده در حاشــیه ایــن همایش بــا بیــان اینکه 
فعالیت های رســمی حــوزه پدافند غیرعامــل از ســال ۱3۸۸ در 
ذوب آهــن اصفهان بــه صورت رســمی آغاز شــده اســت، گفت: 
سال گذشــته این شــرکت موفق به اجرای رزمایش شــیمیایی در 
حوزه پدافند غیرعامل با نظارت کارشناســان و مســئولین سازمان 
پدافندغیرعامل کشــور شــد که مورد تایید ســازمان بــود. در این 
 فرصت از تمامی همــکاران عزیز که در برگــزاری موفق رزمایش در 

ذوب آهن اصفهان مشارکت داشتند، قدردانی می  کنم.
وی تصریح کرد: ذوب آهن اصفهان پروژه های متعددی در حوزه های 
سایبری، آب و همچنین زیرساخت های کالبدی کشور همچون تولید 
ریل انجام داده که نشــانگر نهادینه شدن فرهنگ پدافند غیرعامل در 

این شرکت است.
مهندس یزدی زاده افزود: در سال جاری، رزمایش پدافند سایبری نیز 
در ذوب آهن اصفهان در دستور کار قرار دارد که تحت نظارت سازمان 

پدافند غیرعامل ظرف دو ماه آینده برگزار می شود.
دکتر پدرام کیانی، مســئول برگزاری این رزمایش نیز اظهار کرد: به 
دلیل اینکه ذوب آهن در رده حســاس طبقه بندی می شود بایستی 
هرســاله حداقل یک رزمایش در حوزه های تهدیدات فناورانه جدید 
پدافندغیرعامل در سطح ملی و با نظارت مستقیم مسئولین سازمان 
پدافندغیرعامل در شــرکت، اجرا کند که دو رزمایش ســایبری در 

حوزه های ICS و ICT در دستور کار است.
حجت االسالم و المسلمین سید ابراهیم رییسی، ریاست قوه قضاییه  
هم در این همایش گفت: سازوکارهای فســاد زدا باید به وسیله خود 
دستگاه ها طراحی شود، یعنی اینکه بتوانیم در نظام پولی و بانکی و نظام 
مالیاتی، نظام واردات و صادرات و نظام های مختلف، ســاز و کارهایی 
ایجاد کنیم که ضد فساد باشــد. اینکه با یک مفسد برخورد شود یک 

طرف قضیه است؛ اماسازوکارها باید بتواند جلوی فساد را بگیرد.
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه رونق تولیــد در گرو امنیت اقتصادی 
است و امنیت اقتصادی در گرو مبارزه با فســاد اقتصادی است، ادامه 
داد: هر جا از دری فساد وارد شد، امنیت مختل می شود. امنیت مختل 
شود، تولید دچار اختالل خواهد شد؛ لذا این وظیفه اولیه همه مدیران 
و دست اندرکاران اســت و نباید نگاه ما به بازرســان بیرون سازمان و 
دستگاه قضایی باشد.دکتر محمد اســالمی، وزیر راه و شهرسازی نیز 
طی سخنانی با تاکید بر اینکه رشد و توسعه کشور و به بالندگی رساندن 
آن نیازمند اهتمام است، اظهار داشت: برای مقابله با تهدید همه جانبه 
همواره مصون ســازی های الزم را باید انجام داده باشــیم.وی افزود: 
تهاجم ها جنبه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی و 
امنیتی دارد و ما شاهد این هستیم که در طول تاریخ ۴۰ ساله انقالب 

همواره این تهدیدها وجود داشته است.
سردار غالمرضا جاللی نیز در همایش پدافند غیر عامل اظهار کرد:  در 
حالی هشتمین همایش ملی پدافند غیرعامل را در شانزدهمین سالگرد 
تاسیس سازمان پدافند غیرعامل کشور به فرمان رهبر معظم انقالب 

برگزار می کنیم که با رویکرد جدید دفاعی روبه رو هستیم.

درحضوررییسقوهقضاییهو۲وزیرصورتگرفت؛

تقدیر از مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در همایش پدافند غیرعامل
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