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روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی

 آمار قربانیان بر اثر گازگرفتگی در استان افزایش داشته است؛

گازی که جان می گیرد
5

 روز از نو، روزی از نو!
 با وجود وعده مسئوالن به منظور مهار گرانی ها؛ اما افزایش قیمت ها شروع شده است

3

یمنا
س: ا

عک

افزایش 23 درصدی 
تولید فوالد مبارکه 
نسبت به سال گذشته
8

رییس کل دادگستری استان:

سهل انگاری در تامین سوخت از هیچ مدیری پذیرفته نیست
رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: همه مسئوالن اعالم کردند که در تامین سوخت هیچ گونه کسری نداریم، 

بنابراین از هیچ مدیری پذیرفته نیست که در این راستا سهل انگاری کرده و یا  به صورت عمد مشکلی را ایجاد کند.

مدیرکل انتقال خون استان:

 میزان ذخیره خونی استان اصفهان مناسب نیست
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان از کاهش ۵۰ درصدی مراجعات اهدای خون در استان اصفهان خبر داد و گفت: میزان 

ذخیره خونی استان اصفهان نیز در حال حاضر مناسب نیست. 

مدیر عامل شرکت قطار شهری شهرداری اصفهان اعالم کرد:

بالتکلیفی 8 ایستگاه خسارت دیده متروی اصفهان
 پس از آسیب جدی برخی ایســتگاه های متروی اصفهان در پی ناآرامی روزهای گذشــته، مدیر عامل شرکت مترو از 
راه اندازی ۱۲ ایستگاه از ســمت جنوب تا کاوه خبر داد و گفت: زمان بازســازی و راه اندازی هشت ایستگاه باقی مانده 

هنوز مشخص نیست.

صفحه 3

صفحه 5

صفحه 7

  در راستای احیای شش تنفسی شرق اصفهان؛ 

باغ تندرستی، سبز می شود
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دولت می توانست 
بهانه به دست 
دشمن ندهد
7
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تقریبا عمده کنشگران سیاسی کشور، بر لزوم ایجاد 
مکانی برای تجمعــات و اعتراضات مدنی و همچنین 
تدوین آییــن نامه های این مســئله اشــاره و تاکید 
داشــته  اند؛ اما این موضوع تنهــا در روز واقعه اتفاق 
می افتد و پس از آن با آرام شدن فضا و فروکش کردن 
صدای اعتراضات، از یاد می رود.»هاید پارک ایرانی« 
ایده ای اســت که برای اولین بار و به دنبال اعتراضات 
سپرده گذاران ماسســات مالی و اعتباری در آذر ماه 
سال ۹۶ توســط فرماندار تهران مطرح شد تا به جای 
حضور مردم در کف خیابان ها و ســوار شدن عده ای 
آشــوبگر بر موج اعتراضاتـ  که عایدی جز تخریب 
امکان عمومی و اموال بیت المال نداردـ  شاهد حضور 
مردم و معترضان در محلی مشــخص باشیم و از این 
طریق، دولت و حاکمیت مکلف به رسیدگی به شکایت، 
گالیه ها و اعتراضات مردمی باشند. هاید پارک قسمتی 
از اراضی کلیسای وست مینستر است که توسط هانری 
هشــتم در ۱۵۳۶ و از آن به عنوان یک شــکارگاه به 
خصوص برای شــکار گوزن اســتفاده می کرد. این 
منطقه در ۱۶۳۷ یک منطقه تفریحی آزاد برای عموم 
مردم شد.  هاید پارک، مکان برگزاری نمایشگاه بزرگ 
در سال ۱۸۵۱ بود؛ نمایشگاهی که به خاطر آن بنای 
کریستال پاالس توسط سر جوزف پکستون طراحی 
شــد. هاید پارک همواره مرکز برگــزاری تظاهرات  
مختلف بوده اســت.جالب اینجاســت که ورای این 
مسئله، ما پیش بینی های قانونی در قانون اساسی و در 
قوانین عادی پیرامون این موضوع داشته ایم؛ اما هیچ 
گاه شاهد عملیاتی شدن این موضوع نبوده ایم. مثال بر 
اساس اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، 
»تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سالح، 
به شرط آنکه مخل مبانی اسالم نباشد آزاد است«؛ لذا 
طبق این اصل صریح قانون اساسی، تشکیل اجتماعات 
و راهپیمایی از آزادی های مشروعی است که سال ها 
قبل و در جریــان تدوین قانون اساســی جمهوری 
اسالمی به رسمیت شناخته شده است.همچنین اصل 
نهم قانون اساسی تصریح دارد: »در جمهوری اسالمی 

ایران، آزادی و اســتقالل و وحدت و تمامیت اراضی 
کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آن ها وظیفه 
دولت و آحاد ملت اســت. هیچ فرد یا گروه یا مقامی 
حق ندارد به نام آزادی، به استقالل سیاسی، فرهنگی، 
اقتصادی، نظامــی و تمامیت ارضــی ایران کمترین 
خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ 
استقالل و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع 
. ســلب کند.«  . هر چند با وضع قوانین و مقرراتـ  راـ 
بنابراین برگزاری هر نوع تجمع و راهپیمایی اعتراضی 
باید مسالمت آمیز باشد و موجب اخالل در نظم عمومی 
نشود.از طرفی هم مطابق با بخشی از اصل نهم قانون 
اساسی در صورت حفظ شرایط الزم در راهپیمایی ها و 
تجمعات اعتراضی، هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ 
استقالل و تمامیت ارضی کشــور آزادی های مشروع 
را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.، زیرا 
آزادی اجتماعات و تظاهرات یکی از مظاهر دموکراسی 
است که مردم می توانند از طریق آن حرف خود را بدون 
واسطه به گوش زمامداران برسانند.همچنین تبصره 
۲ ماده ۶ قانــون احزاب، مقرر مــی دارد که برگزاری 
راهپیمایی ها با اطالع وزارت کشور بدون حمل سالح 
در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ مخل به 

مبانی اسالم نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین 
و پارک های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد 
است.این ها همه مقدمات قانونی است که در قوانین 
موضوعه جمهوری اســالمی به صراحت مورد اشاره 
قرار گرفته و حق مردم و مسئوالن را در قبال یکدیگر 
مشخص کرده است. آذر ماه سال ۹۶ و به دنبال شدت 
گرفتن اعتراضات مالباختگانی که در موسسات مالی و 
اعتباری غیرمجاز سرمایه گذاری کرده بودند، »عیسی 
فرهادی« فرماندار تهران پیشنهاد کرد که »محلی را 
برای تجمعات مردم در تهــران تعیین کنیم تا هر که 
خواســت اعتراض کند به آنجا برود و مســئوالن هم 
آنجا در جمع مردم حاضر شوند.«این پیشنهاد مورد 
استقبال و انتقاد بســیاری از چهره های سیاسی قرار 
گرفت. برخی مخالفت های جدی با این مسئله داشتند 
و بعضی هم آن ها را راهکار مفیدی برای انجام، دیده و 
شنیده شدن اعتراضات مردمی می دانستند تا اینکه 
دستیار وقت رییس جمهور در امور حقوق شهروندی 
دو ماه بعد پیرامون این مســئله گفــت: »جایی مثل 
بوستان گفت وگو که اسم با مســمایی دارد یا پارک 
الله که مد نظر شورای شهر اســت، می تواند محلی 
برای تجمعات آرام و اعتراضی مردم باشد.« در خالل 

ناآرامی هــا و اعتراضات دی ماه ۹۶، اکثر مســئوالن 
می گفتند »مردم حق برپایی تجمعات اعتراضی دارند 
و لذا بهتر است مکانی برای آن در نظر گرفته شود.«، 
اما بعد از آرام شدن فضا، کسی پیگیر این موضوع نشد 
تا جایی که یکی از نماینــدگان در مجلس گفت: »ما 
فقط گفتاردرمانی کردیم، چون هیچ صدایی از مردم 
شنیده نشد.« این موضوع مسکوت ماند تا اینکه امروز 
باز به دلیل گرانی بنزین شاهد شکل گیری تجمعاتی 
در کف خیابان های برخی شــهر های کشور هستیم؛ 
اعتراضاتی که خواه ناخواه مورد سوء استفاده معاندان 
و بدخواهان هم قرار می گیرد و به سناریو های دیگری 
کشیده می شــود، به طوری که از ذات اعتراضی خود 
فاصله گرفته و کم کم به یــک معضل امنیتی تبدیل 
می شود.به نظر می رســد که چه مجلس و چه دولت 
باید برای جلوگیری از پخش شدن اعتراضات در کف 
خیابان و خسارت زدن به اموال عمومی جرات تصمیم 
گیری و انجام اقدامات مســئوالنه در جهت اجرایی 
شدن ایده هایی نظیر در نظر گرفتن مکانی برای بیان 
اعتراضات مردمی را داشته باشند و آن را از خود بروز 
بدهند. طبیعتا اگر ارکان حکومت شــرایط اعتراض 
مسئوالنه و مدنی را فراهم نکند، هیچ وقت نمی توان 
تضمین داد که اشــرار از این اعتراضات سوءاستفاده 
نکنند و شاهد وارد شدن خســارات سنگین به بیت 
المال از ناحیه چنین تجمعات و اعتراضاتی نباشــیم.
البته به تازگی »لعیا جنیدی« معاون حقوقی رییس 
جمهور خبر جدیدی در این خصوص داده و گفته است: 
»اعتراض در چهارچوب قوانین مدنی حق مردم است، 
ولی باید آن را همراه با آموزش به مردم توضیح داد تا 
بتوانند نگرانی های خود را گفته و به راهکار مشترک به 
دور از آسیب برسند. دولت باید محل هایی امن را برای 
اعتراض در نظر بگیرد. البته دیوان عدالت اداری تصور 
می کرد این حق مغایر قانون است و آن را ابطال کرد، 
ولی حق اعتراض ایجاد نمی شود، مگر با تامین محلی 
امن برای اعتراض تا نیروی انتظامی نیز بتواند امنیت 
آن را تامین کرده و دیگر شاهد مسائل خشن نباشیم.«

رسانه آمریکایی:
وزیر خارجه آمریکا قصد دارد 

از سمتش استعفا کند
یک رسانه آمریکایی به نقل از منابع آگاه، از قصد 
وزیر خارجه این کشــور برای کناره گیری از این 
سمت خبر داده است. »مایک پمپئو«، وزیر خارجه 
آمریکا در هفته های گذشــته به سه نفر از اعضای 
ارشــد حزب جمهوری خواه گفته، قصــد دارد از 
سمتش استعفا کرده و در انتخابات مجلس سنا در 
سال آینده نامزد شود. مجله تایم نوشته مشکلی 
که پمپئو در حال حاضر با آن مواجه شــده، این 
اســت که انجام دادن این کار بــدون وارد آوردن 
لطمه سیاســی به خودش خواهد بود. ســه عضو 
حزب جمهوری خواه به تایم گفته اند برنامه پمپئو 
قبال این بود که تا اوایل بهار سال آینده میالدی در 
سمتش باقی بماند؛ اما اتفاقات اخیر، به خصوص 
آغاز تحقیقات اســتیضاح از »دونالــد ترامپ«، 
رییس جمهور آمریکا به او ضربات سیاســی وارد 
کرده و روابطش با ترامپ مخدوش شده، بنابراین 

او در حال بازنگری در برنامه قبلی اش است.

 هشدار حماس
 به عربستان سعودی

نایب رییــس دفتر سیاســی جنبــش حماس 
گفت که بازداشت فلســطینیان در عربستان به 
وجهه این کشــور آســیب وارد می کند. »صالح 
العاروری«  نایب رییس دفتر سیاســی جنبش 
حماس در واکنش به بازداشت اعضای خود و دیگر 
فلسطینیان در عربستان گفت که این اقدام اعتبار 
عربستان را زیر سوال می برد و به وجهه آن آسیب 
می زند. العاروری در بخش دیگری از اظهاراتش 
به »معامله قرن« اشــاره کرد و گفت که معامله 
قرن اکنون در بدترین شرایط خود به سر می برد و 

سرانجام آن شکست خواهد بود.

توییتر اعالم کرد:
حزب محافظه کار انگلیس قصد 

گمراه کردن مردم را دارد
توییتر چهارشنبه بعد از اولین مناظره انتخاباتی 
میان رهبران حزب کارگر و محافظه کار انگلیس، 
»بوریس جانسون« را متهم کرد که با استفاده از 
این شــبکه اجتماعی قصد گمراه کردن مردم را 
دارد. بوریس جانسون همزمان با مناظره تلویزیونی 
با »جرمی کوربین« رهبر حزب کارگر انگلیس، با 
تغییر دادن نام یکــی از اکانت های توییتری خود 
تالش کرد تــا آن را همانند یــک اکانت حقیقت 
یاب نشــان دهد. اکانت توییتری دفتر رسانه ای 
کمپین انتخاباتــی مرکزی حــزب محافظه کار 
که توســط حدود ۷۶ هزار نفر دنبال می شود، نام 
و آواتار خود را بــه حقیقت یاب تغییــر داد. این 
تغییر زمان برگزاری مناظره تلویزیونی جانسون 
با کوربین اتفاق افتاد و ایــن اکانت با توییت هایی 
نظیر »صحیح اســت« برای ســخنان جانسون و 
انتقاد از سخنان کوربین تالش در پیروز جلوه دادن 

جانسون داشته است.

چرامحلیبرای»تجمعواعتراضاتمردمی«تعییننمیشود؟!

واکنش روسیه به لغو معافیت 
تحریم های سایت هسته ای 

فردو
وزارت امور خارجه روســیه روز سه شنبه به 
تصمیم آمریکا برای پایــان دادن به معافیت 
تحریم تاسیســات هســته ای فردو واکنش 
نشان داد. وزارت خارجه روسیه طی بیانیه ای 
اعالم کرد: »بازگرداندن تحریم های آمریکا 
علیه تاسیســات هســته ای فردوی ایران، 
نقض آشــکار تعهــدات بین المللــی دولت 
آمریکاســت.« مایک پمپئــو، وزیر خارجه 
آمریکا به تازگی گفته که دولت این کشــور 
معافیت های تحریمی مربــوط به همکاری 
هسته ای با ایران در مرکز فردو را لغو خواهد 
کرد. پمپئو گفت: »هیــچ دلیل قانونی برای 
غنی ســازی اورانیوم وجود نــدارد.« دولت 
»دونالــد ترامــپ«، رییس جمهــور آمریکا 
آخرین بار روز ۱۰ آبان معافیت های مربوط 
به همکاری های صلح آمیز هسته ای با ایران را 

تمدید کرده بود.

افشاگری بعیدی نژاد از 
پشت پرده مالی شبکه من  و تو

سفیر ایران در لندن با انتشار یک سند مالی 
گفت: شبکه »من و تو« از طریق تزریق اموال 
به غارت رفتــه ملت ایران توســط خانواده 
پهلوی اداره می شــود و به دستگاه تبلیغاتی 
آنها مبدل شــده اســت. حمید بعیدی نژاد 
در صفحه توییتر خود نوشــت: تــراز مالی 
شبکه »من و تو« نشــان می دهد که از نظر 
اقتصادی شرکتی کامال ورشکسته است. از 
۹۵ میلیون پوند سرمایه، این شبکه فقط ۳ 
میلیون درآمد داشته و بقیه ضرر بوده است. 
این شبکه که از طریق تزریق پول و اموال به 
غارت رفته ملت ایران توسط خانواده پهلوی 
اداره می شود، به دســتگاه تبلیغاتی پهلوی 

مبدل شده است.

 رژیم صهیونیستی ایران را
 به حمله راکتی متهم کرد!

وزیــر خارجه رژیــم صهیونیســتی مدعی 
شــد حمالت راکتی به نقاطــی در منطقه 
»جوالن« اشغالی، توسط ایران انجام گرفته 
است. »اســراییل کاتص« وزیر خارجه رژیم 
صهیونیستی روز سه شنبه ایران را به حمله 
راکتی به منطقه »جوالن« اشغالی متهم کرد. 
به نوشته پایگاه »یدیعوت آحارونوت«، کاتص 
گفت: »این حادثه یــک عملیات ایرانی علیه 
اسراییل بود«. وی افزود: »اسراییل به اقدام 
بر اساس سیاســت خود ادامه می دهد. این 
سیاســت، جلوگیری از استقرار ایران در این 

منطقه بوده و خواهد بود.«

اظهار امیدواری واعظی 
 نسبت به وصل اینترنت
 در آینده ای نزدیک

رییــس دفتــر رییــس جمهــوری اظهار 
امیدواری کرد که در آینده ای بسیار نزدیک 
اینترنت کشور وصل شود.محمود واعظی در 
پاسخ به این پرسش ایسنا که قطع دسترسی 
به اینترنت به تشــخیص کــدام نهاد بوده 
است، اظهار کرد: در شــورای امنیت کشور 
تصمیمات مشــخصی برای امنیت کشــور 
اتخاذ شــده و در جایی هم مجبور شــدند 
تصمیم قطع دسترسی به اینترنت را بگیرند.

وی درباره زمان وصل شدن اینترنت خاطر 
نشــان کرد: ان شــاءا... اگر آرامش همین 
گونه باشد در آینده خیلی نزدیک اینترنت 
وصل می شود.رییس دفتر رییس جمهوری 
درباره علت درگیری میان روحانی و رحیم 
پور ازغدی در جلسه شــورای عالی انقالب 

فرهنگی گفت: من در جلسه نبودم .

علی ربیعی
سخنگوی دولت:

دبیر شــورای نگهبان بــا بیان اینکه حســاب 
معترضان از اشرار جداست، گفت: با هوشیاری 
مردم صــف معترضیــن از آشــوب گران طی 
چند روز جدا شد و دشــمن ناکام ماند. آیت ا... 
احمد جنتی ادامــه داد: جلب نظر مردم و اقناع 
آنها و حمایــت نخبگان، مقدمــه اجرای طرح 
افزایش قیمت بنزین بود که مغفول واقع شــد. 
وی افزود: مســئوالن می بایســت برای چنین 
اقدام مهمــی از مدت ها پیش اذهــان و افکار 
عمومی را آمــاده می کردنــد و از فواید چنین 
طرحــی همچــون واریــز بســته حمایتی که 
برای خود مــردم مفید بود، ســخن می گفتند 
و درمقابل بــه مضرات ارزانــی بنزین همچون 
قاچاق گســترده سوخت اشــاره می کردند که 
متاســفانه این اقدام به خوبی صــورت نگرفت. 
دبیر شــورای نگهبان در ادامه به تخریب اموال 
عمومی اشــاره و تاکید کرد: ناامنی ، آشــوب  
 وغارت اموال و آتش زدن خانه ها و مغازه ها کار

 مردم نیست.

همه آنهایی که به خیابان ها 
آمدند، از اشرار نبودند

دبیر شورای نگهبان:

کافه سیاست

عکس  روز 

حجاب سفیر جدید استرالیا 
در دیدار با رییس جمهور

لیندال جین ســکز، ســفیر جدید اســترالیا 
روز سه شــنبه اســتوارنامه خــود را تقدیــم 
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی کرد.

مردمازگفتاردرمانیهایرییسجمهورخستهشدهاند

پیشنهاد سردبیر:

سخنگوی دولت طی گفت وگویی در پاسخ به 
سوالی مبنی بر اینکه چرا دولت قبل از افزایش 
قیمت بنزین اطالع رسانی نداشت و مردم را قانع 
نکرد؟ گفت: اقناع سازی درباره افزایش قیمت 
بنزین از چند سال قبل انجام شده بود و تعجب 
می کنم چرا برخی بزرگان انتقاد می کنند که 
چرا ما در موضــوع افزایش قیمت بنزین اقناع 
سازی انجام نداده ایم. علی ربیعی در پاسخ به 
ســوالی مبنی بر اینکه چرا اعالم نکردید فالن 
ساعت بنزین گران می شود و چرا یک شبه این 
کار انجام شد؟ گفت: مگر می توانستیم بگوییم 
فالن ساعت بنزین گران می شود؟ مگر سال های 
قبل خانه هایی را ندیدید که به دلیل انباشــته 
کردن بنزین آتش گرفت؟ این تصمیمی ملی 
بود و ما باید کاری می کردیم که بنزین از پمپ 

بنزین ها به خانه ها منتقل نشود.

نمی توانستیم بگوییم فالن 
ساعت بنزین گران می شود

سید محمدجواد ابطحی
نماینده مجلس:

عضو مجمــع تشــخیص مصلحت نظــام گفت: 
بررسی »پالرمو« از نظر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام کان لم یکن اســت. غالمرضا مصباحی مقدم 
درباره وضعیت لوایح »پالرمــو« و CFT در مجمع 
تشــخیص، گفت: با توجه به اینکه مهلت یک ساله 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام درباره بررســی 
انطباق »پالرمو« با مصالح کشور پایان یافته، عمال 
بررسی آن کان لم یکن بوده است.وی در واکنش به 
موضع گیری غالمرضا انصاری، معاون دیپلماســی 
اقتصادی وزارت امور خارجه که نســبت به ایجاد 
بحران مالــی و بانکی برای کشــور در صورت عدم 
تصویب دو الیحه از مجموع لوایح چهارگانه هشدار 
داده بود، گفــت: در نهادی چــون FATF اصل بر 
اجماع است و برای اینکه یک کشور در لیست سیاه 
وارد شــود، باید همه اعضا موافق باشند. وی بیان 
کرد: اصال چنین مکانیســمی که FATF در بهمن 
ماه جاری بدون بررسی وضعیت ایران، کشورمان را 
وارد لیست سیاه کند شناخته شده نبوده و مواضع 

معاون وزارت امور خارجه درست نیست.

بررسی »پالرمو« در مجمع 
کنار گذاشته شد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

عضو کمیســیون آمــوزش مجلس شــورای 
اســالمی با بیان اینکه دولت باید آرامش را به 
مردم بازگرداند، گفت: رییس جمهور باید بعد از 
افزایش قیمت بنزین مردم را توجیه کند. سید 
محمدجواد ابطحی ادامه داد: محبوبیت آقای 
رییس جمهور به شدت کاهش پیدا کرده، حتی 
برخی از دوستان او اعالم می کنند که محبوبیت 
»روحانی« به زیر ۱۰ درصد کاهش یافته است. 
وی با بیان اینکه مردم دیگر از گفتاردرمانی های 
رییس جمهور خسته شــده اند، گفت: رییس 
جمهور باید پیشــنهادهای عملــی برای حل 
مشکالت اقشــار آســیب پذیر ارائه دهد. وی 
خاطرنشــان کرد: احمد توکلی در جلسه ای 
اعالم کرد مقام معظم رهبری نیز نســبت به 
عدم واریز یارانه ها پیش از افزایش قیمت بنزین 

انتقاد کردند. 

مردم از گفتاردرمانی های 
رییس جمهور خسته شده اند

پیشخوان

بین الملل

  معاون حقوقی رییس جمهوری خواستار فراهم آمدن شرایط اعتراضات مدنی شد؛
دومین متهــم همکاری با 

آمدنیوز

فعال در دسترس نیست

با مردم گفت وگو کنید

اعتراض حق ماست ؛
کجا تجمع کنیم!

چهره ها

آگهیمجمععمومیعادیبطورفوقالعادهشرکتخدماتی
ایثارگرانفالورجان)سهامیخاص(

ثبتشدهبهشماره405وشناسهملی10260086644
بدینوسیله به اطالع کلیه سهامداران محترم شرکت خدماتی ایثارگران فالورجان )سهامی خاص( می رساند مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
شرکت رأس ساعت ۸/۳۰ صبح روز جمعه مورخ ۹۸/۰۹/۱۵ در محل دفتر شرکت واقع در فالورجان خیابان فردوسی، کوچه بهشت برگزار می گردد.

موضوعات جلسه:
۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت

۲- بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۷ شرکت 
۳- انتخاب اعضاء هیئت مدیره شرکت 
4- انتخاب حسابرس و بازرسان شرکت

۵- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت

هیئتمدیره

 مشاجره بنزینی روحانی و رحیم پور ازغدی
 در نشست شورای عالی انقالب فرهنگی

عضو هیئت رییســه کمیســیون آموزش مجلس از مشــاجره لفظی حســن روحانی و حســن رحیم پور 
ازغدی در نشســت اخیر شــورای عالی انقالب فرهنگی درباره بنزین خبر داد. علیرضا سلیمی با اشاره به 
برگزاری نشست )سه شــنبه( شــورای عالی انقالب فرهنگی، گفت: رییس جمهور در جلسه شورای عالی 
 انقالب فرهنگی با آقای رحیم پورازغدی با تنــدی صحبت کرده و بحث و جدلی بیــن آنها صورت گرفته

 است.
 عضو هیئت رییسه کمیسیون آموزش خاطرنشــان کرد: مباحث مطرح شده در جلسه اخیر شورای عالی 
انقالب فرهنگی مربوط به بنزین بوده و آقای رحیم پورازغدی اعتراضاتی را نسبت به گران کردن نرخ بنزین 
و این اقدام دولت داشته است. سلیمی گفت: آقای رحیم پور از رییس جمهور که رییس شورای عالی انقالب 
فرهنگی هم محسوب می شود، سوال کرده اســت که با توجه به گران کردن بنزین از سوی دولت و ایجاد 
التهاب در کشور، رییس جمهور کمی در این باره توضیح دهد. ســلیمی گفت: پس از این اظهارنظر آقای 
رحیم پور و درخواست برای پاســخگویی رییس جمهور، مباحث تندی مطرح می شود که بعد از جدل تند 

صورت گرفته، حسن روحانی جلسه این شورا را ترک کرد.
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راه اندازی میز بازار سرمایه  در اتاق بازرگانی اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دریچه

اوراق دالری روس ها به 10 
میلیارد دالر کاهش یافت

در حالی که زمانی روســیه یکــی از بزرگ ترین 
دارندگان اوراق قرضه دولتی دالری آمریکا بود؛ اما 
حاال شاهد آن هستیم که مجموع این دارایی های 
کرملین به 10/75میلیارد دالر رسیده است. این 
میزان دارایی های دالری روسیه معادل یک بیست 
و پنجم دارایی دالری کشــورهای کوچکی مثل 
لوکزامبورگ و جزایر کیمن اســت. روسیه طی 
سال های گذشته بخش قابل توجهی از دارایی های 
دالری خود با هدف کاهش وابســتگی به دالر در 
بازار جهانی را حراج کرده است، در واقع این اقدام 
واکنشی است به تحریم های آمریکا علیه مسکو. 
در ماه سپتامبر شاهد آن بودیم که ژاپن به عنوان 
بزرگ ترین دارنده دارایی هــای دالری در جهان 
میزان این دارایی ها را 30 میلیارد دالر کاهش داد 
و به 1/1458تریلیون دالر رساند. چین هم یکی 
از کشورهایی است که روند کاهشی دارایی های 
دالری خود را آغاز کرده و برای نخستین بار طی 
دو سال گذشته در ماه ژوئن از رتبه نخست دارنده 
دارایی های دالری جهان کنار رفت. در ماه سپتامبر 
چین هم دارایی های دالری خود را کاهش داده 
و به 1/102 تریلیون دالر رسانده است. مسکو با 
هدف تنوع بخشــی به دارایی های خارجی خود 
روند کاهش ذخایــر دالری را در پیش گرفته و 
همزمان در حال باال بردن ذخایر طال، یورو و یوآن 

خود است.

فروش گوجه فرنگی ایرانی 
در پاکستان

پاکستان با هدف پایین آوردن قیمت گوجه فرنگی 
در این کشور اقدام به واردات این محصول از ایران 
کرده و گوجه فرنگی ایرانی بــا قیمت حدود 14 
هزار تومان در پاکستان به فروش می رسد. دولت 
پاکستان با هدف پایین آوردن قیمت گوجه فرنگی 
در این کشــور تصمیم بــه واردات این محصول 
از ایران گرفته اســت. طی روزهای اخیر قیمت 
گوجه فرنگی در سراسر پاکستان به شدت افزایش 
یافته است. قیمت عمده فروشی هر کیلو گوجه 
فرنگی برای اولین بار در تاریخ پاکســتان از 200 
روپیه )1/28دالر آمریکا( فراتر رفته، در حالی که 
این محصول کشــاورزی در فروشگاه های خرده 
فروشی 250 تا 300 روپیه فروخته می شود. دولت 
پاکســتان به منظور کنترل قیمت گوجه فرنگی 
تصمیم به واردات این محصــول از ایران گرفته 
است. اولین محموله دو کانتینری گوجه فرنگی از 
مرز تفتان وارد پاکستان شده و یک محموله دیگر 
به تازگی به این پایانه مرزی رسیده که قرار است 
طی یک یا دو روز آینده وارد اســتان بلوچستان 
پاکستان شود. در همین حال تجار در شهرهای 
کراچی، پیشــاور، راولپندی مــی گویند مقدار 
محدودی گوجه فرنگــی وارداتی به بازار عمده 

فروشی رسیده و قیمت ها همچنان باالست.

بازار

تصفیه کننده

 راه اندازی میز بازار سرمایه
 در اتاق بازرگانی اصفهان

در همایش »بررسی تحلیلی بورس اوراق بهادار 
در سال 98 و چشــم انداز آینده« عنوان شد که 
میز بازار سرمایه به منظور تسهیل ورود صنایع 
استان به بورس به همت اتاق بازرگانی اصفهان 
در حال راه اندازی اســت. رییس اتاق بازرگانی 
اصفهان گفت: با مروری بر نســبت تامین مالی 
از بازار پول و بازار ســرمایه، روشن می شود که 
وضعیــت تامین مالــی از طریق بازار ســرمایه 
نســبت به بازار پول، در مقایســه با اقتصادهای 
پیشرو در دنیا مطلوب نبوده و نیازمند بازنگری 
اســت. وی افزود: در شــرایط موجود، صنعت و 
اقتصاد کشــور راهی جز تامین مالی به صورت 
استقراضی از طریق ســازوکارهای بازار سرمایه 
ندارد. گلشــیرازی افزود: امیدواریم با سازوکار 
فراهم شــده در اتاق دوره نهم و ایجاد میز بازار 
سرمایه و تالش فعاالن حوزه بورس، روند ورود 

صنایع استان به بازارهای سرمایه تسهیل شود.

درخواست صدور کارت سوخت 
حتی در روزهای تعطیل

مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران با بیان اینکه طرح اســتفاده از کارت 
سوخت در ســال های گذشــته نیز وجود داشته 
اســت، اظهار کرد: از 700 هزار کارت سوخت در 
باجه معطله پســت حدود نصف آنهــا مربوط به 
گذشته است و طی هفته گذشته 300 هزار پیامک 
برای مالکانی که شماره تماس آنها در سامانه ثبت 
شده بود، ارسال شد. به گفته شهرام رضایی؛ با وجود 
توزیع منظم کارت سوخت در باجه های معطله با 
درخواست باال، کارت های جدید نیز صادر می شود 
و به همین دلیل میزان کارت های سوخت در باجه 
معطله در 700 هزار عدد ثابت مانده است. رضایی 
بیان کرد: در صورتی که هنــوز مالک خودرویی 
کارت سوخت دریافت نکرده اســت، می تواند با 
ارسال درخواست المثنی حتی در روزهای تعطیل، 
نیز نسبت به دریافت کارت سوخت خود اقدام کند. 
مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران ابراز کرد: صاحبان خودروهای شخصی 
نگرانی بابت ســهمیه سوخت نداشــته باشند و 
سهمیه آنها به مدت ۶ ماه در کارت سوخت ذخیره 

می شود.

رییس انجمن جایگاه داران استان اعالم کرد:
خسارت 10 میلیارد تومانی 
جایگاه های سوخت اصفهان

رییس انجمن جایگاه داران استان اصفهان گفت: 
میزان خسارت جایگاه های سوخت آسیب دیده 
در اســتان اصفهان بین 8 تــا 10 میلیارد تومان 

برآورد شده است.
 پیمان کامــران در خصــوص آخرین وضعیت 
جایگاه های ســوخت اســتان اصفهان، اظهار 
کرد: از حدود 20 جایگاه آســیب دیده، اکنون 
9 جایگاه وارد مــدار شــده و 11 جایگاه دیگر 
که آسیب بیشــتری دیده اند، تا هفته های آتی 
وارد مدار خواهند شد. وی تاکید کرد: به دلیل 
آسیب جدی هنوز مشخص نیست تا چه زمانی 
جایگاه های سوخت آسیب دیده وارد مدار شوند. 
رییس انجمن جایــگاه داران اســتان اصفهان 
افزود: میزان خســارت جایگاه های سوخت در 
اســتان بین 8 تا 10 میلیارد تومان برآورد شده 
اســت. وی با تاکید بر اینکه متاســفانه تاکنون 
هیچ بیمه ای خســارت جایگاه هــا را پرداخت 
نکرده است، گفت: البته ستاد بحران برای حل 
این موضوع جلســه ای با بیمــه مرکزی برگزار 
کرده و بــه دنبال حــل این موضوع از ســوی 
استانداری هستیم. کامران در خصوص وضعیت 
تامین سوخت و دلیل صف های طوالنی بنزین، 
اظهار کرد: متاسفانه به دلیل جو روانی ناشی از 
مشکالت اخیر همچنان شاهد صف های بنزین 
هستیم، در حالی که سوخت به موقع و به میزان 
کافی به جایگاه ها می رسد. وی همچنین با اشاره 
به کندی سرعت اینترنت داخلی، گفت: به عنوان 
مثال سرعت سامانه هوشمند بانک ملت پایین 
آماده که این موضوع در برخی جایگاه ها اختالل 
ایجاد کرده که در پیگیری، بانک ملت دلیل آن 

را کندی اینترنت عنوان کرده است.

تصفیه کننده هوا نئوتک 
XJ-1100 مدل

 394,000
تومان

دستگاه تصفیه هوا مدل 
Ozone Generator

 507,000
تومان

تصفیه کننده هوا 
AP241 آلماپرایم مدل

 665,000
تومان

»گرانی« و »اعتراض« کلیــد واژه این روزهای بازار 
اســت. طی روزهای پیش رو، ممکن اســت بیشتر 
اجناس گران شــود؛ این تجربه ای است که هر بار 
پس از گرانی بنزین رخ می دهد و بدون شک این بار 
هم اتفاق خواهد افتاد. هر چند به نظر می رسد فعال 
مسئوالن تمام تالش خود را می کنند تا گرانی را به 
عقب برانند و  اندکی از ترس و نگرانی مردم را کاهش 
دهند. در این گزارش به بررســی برخی از کاالها و 
خدماتی خواهیم پرداخت که یا گران شده اند یا در 

معرض گرانی قرار دارند.
مرغ و گوشت ارزان می شود

هر چند یک ســالی اســت که بازار رنــگ ارزانی 
را ندیده اســت؛ اما بر اســاس اعالم رییس سازمان 
جهاد کشاورزی استان اصفهان قرار است گوشت و 
مرغ ارزان شــود. به گفته وی؛ کاهش قیمت خرید 
دام ســنگین و مرغ از دامداری هــا موجب کاهش 
نامحسوس قیمت این مواد پروتئینی در بازار شده و 
به زودی شاهد کاهش چشمگیر گوشت قرمز و مرغ 
خواهیم بود. مهرداد مرادمند با بیان اینکه هنوز هیچ 
گونه مصوبه افزایش قیمت محصوالت کشاورزی در 
استان نداشته ایم، اظهار کرد: در صورتی که افزایش 
نرخ بنزین تاثیری بر قیمت هــر یک از محصوالت 
کشاورزی مورد نیاز مردم داشــته باشد، در آینده 
میزان این تاثیر و نحوه افزایش قیمت آن را به صورت 
کامل و دقیق بررسی و آنالیز خواهیم کرد. وی افزود: 
هیچ گونه افزایش قیمتی در محصوالت کشاورزی 
نداشته ایم و در برخی از موارد همچون مرغ و گوشت 
قرمز نیز افزایش میزان تولید موجب کاهش قیمت 
شــده و کاهش قیمت خرید از دامداران در مواردی 
همچون خرید دام سنگین، هنوز تاثیر چشمگیر خود 
بر کاهش قیمت مرغ و گوشت در بازار را نشان نداده و 
به زمان بیشتری نیاز دارد. این وعده ها در حالی داده 
می شود که اخیرا  فعاالن این صنف، نسبت به گرانی 
غذای دام و باال رفتن هزینه های تولید شیر و گوشت 

ابراز نگرانی کرده اند.
تاکســی های اینترنتــی و گرانی های 

محسوس
تاکسی های اینترنتی که در کشور بیشترین مشتری 

را دارند، هنوز سهمیه بنزینی دریافت نکرده اند. هر 
چند مســئوالن گفته اند قرار نیست این تاکسی ها 
کرایه ها را گــران کنند؛ امــا شــواهد در اصفهان 
نشان می دهد برای برخی از مســیرها قیمت ها به 
نسبت هفته گذشــته تا دو برابر افزایش یافته است. 
کارشناسان و مسئوالن امور شــهری نیز معتقدند 
ممکن اســت بیشــترین گرانی ها در همین بخش 
اتفاق بیفتد؛ چرا که هنوز این تاکسی ها حاضر به قرار 
گرفتن زیر نظر شــهرداری ها نشده اند و این مسئله 
پایش و نظارت مصرف ســوخت را در آنها با مشکل 
مواجه ساخته است. مدیر عامل سازمان تاکسیرانی 
شهرداری اصفهان اعالم کرده است شرط اختصاص 
ســهمیه بنزین به تاکســی های اینترنتی پیمودن 
200 کیلومتر مسافت اســت تا 300 لیتر سهمیه 
دریافت کنند، پس از پیمودن 200 کیلومتر مسافت 
نیز این تاکسی ها 30 لیتر بنزین سهمیه دارند. وی 
با اشاره به فعالیت تاکســی های اینترنتی بر اساس 
اپلیکیشینی که مبدأ و مقصد مسافر را به شکل دقیق 
محاســبه می کند، ادامه داد: وجود این اپلیکیشن 

ها امکان محاسبه مسافت طی شــده تاکسی های 
اینترنتــی در روز را مشــخص کرده و برای ســتاد 
 سهمیه بندی سوخت نیز کامال قابل رصد و پیگیری

 است.
قطعی اینترنت و چالش کســب و کارهای 

کوچک
هر چند گرانی ها قرار اســت مهار شــود؛ اما قطعی 
اینترنت که از تبعات گرانی بنزین به شــمار می رود 
بی شک دامن بسیاری از کسب و کارهای کوچک را 
خواهد گرفت. فروشگاه های اینترنتی و کسانی که در 
فضای مجازی فعالیت می کنند به شدت از این قطعی 
آسیب خواهند دید. در این راستا رضا الفت نسب، عضو 
هیئت مدیره اتحادیه کسب وکارهای مجازی با اشاره 
به روند ادامه دار شدن قطعی اینترنت، درباره میزان 
آسیبی که به کسب وکارهای اینترنتی وارد شده گفت: 
»برآوردی از آسیبی که به کســب وکارها وارد شده 
وجود ندارد اما روشن است که کار ما در بستر فضای 
مجازی و اینترنت است، بنابراین هرچقدر این فضا 
مختل شود، ضرر می کنیم. امیدواریم که این موضوع 

هرچه ســریع تر حل وفصل شــود، زیرا اگر بخواهد 
ادامه دار باشد کار ما سخت می شود.« 

هر چند مسئوالن اعالم کرده اند این مدل از کسب 
و کارها می توانند با قرار گیری بر روی شــبکه ملی 
اطالعات، مشکل شــان را حل کنند؛ اما فعاالن این 
عرصه گران بودن و برخی از کاستی ها در این مسیر 
را مانعی بر سر راه پیوســتن به شبکه ملی اطالعات 

می دانند.
گرانی تخم مرغ ربطــی به افزایش قیمت 

بنزین ندارد
پس از گوجه که اعالم شــد افزایش قیمتش ربطی 
به بنزین ندارد حاال تخم مرغ هم گران شده و البته 
اتحادیه اعالم کرده این گرانی ربطی به بنزین ندارد 
و به دالیلی غیر از شــرایط بازار این افزایش قیمت 
صورت گرفته است. بر اساس اعالم اتحادیه مرکزی 
مرغداران این افزایش ها به دالیل سردی هوا بوده و 
پرورش دهندگان آمادگی برای تامین بازار را دارند 
این در حالی است کهطی دو روز گذشته تخم مرغ تا 

23 هزار تومان هم افزایش داشته است.

روز از نو، روزی از نو!
 با وجود وعده مسئوالن به منظور مهار گرانی ها؛ اما افزایش قیمت ها شروع شده است

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان از شناسایی 30 هزار هنرمند صنایع دستی در 
پهنه این استان خبر داد و گفت: طی چهار سال گذشته 97 میلیارد ریال تسهیالت مشاغل خانگی به هنرمندان صنایع 
دستی این استان پرداخت شده است. فریدون الهیاری گفت: اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان طی پنج سال اخیر برای ارتقای تولیدات داخلی به ویژه در حوزه هنرهای دستی، سیاست حمایت از هنرمندان 
را در پیش گرفته است. وی افزود: تا پیش از این گزارش های متناقضی از تعداد هنرمندان فعال صنایع دستی استان 
وجود داشت. معاونت صنایع دستی این اداره کل، طی این مدت به ویژه پس از انتخاب اصفهان به عنوان دومین شهر 

جامع صنایع دستی جهان، کار شناسایی هنرمندان صنایع دستی را در پهنه این استان آغاز کرد.

پرداخت تسهیالت 
 مشاغل خانگی
 به هنرمندان

گی
هن

فر
ث 

یرا
 م

  عکس روز

درآمد 300 میلیارد ریالی فروش انار در کاشان
مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان:

 زمان رسیدگی به شکایت های مردمی
 از اصناف اصفهان کاهش یافت

مدیر بازرسی و نظارت اصناف اســتان اصفهان گفت: مدت زمان بررسی و پاسخگویی به شکایت های 
مردمی کاهش یافت و اکنون رسیدگی به تخلف های صنفی در کمتر از 30 دقیقه انجام می شود. جواد 
محمدی فشارکی افزود: پس از اجرای طرح اصالح قیمت بنزین بیش از یک هزار و 8۶1 مورد بازرسی 
میدانی از مرکزهای عرضه کاال در راستای کنترل قیمت ها انجام و پرونده تخلف تنظیم و به تعزیرات 
حکومتی ارسال شده است. وی از تشکیل 54 فقره پرونده تخلف با ارزش افزون بر 179 میلیون ریال خبر 
داد و تاکید کرد: هرگونه افزایش قیمت کاالها به بهانه باال رفتن قیمت بنزین ممنوع است و با متخلفان 
برخورد قانونی می شود. مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان اضافه کرد: در پی افزایش قیمت و 
سهمیه بندی بنزین و احتمال سوء استفاده برخی افراد از این وضعیت، تیم های بازرسی از ساعت هشت 
تا 22 بر فعالیت واحدهای صنفی این استان نظارت می کنند. وی اضافه کرد: افزایش قیمت کاالهای 
اساسی، نداشتن برچسب قیمت و خودداری از عرضه کاال جزو مهم ترین مسائلی است که در صورت 
مشاهده، با برخورد قانونی روبه رو خواهد شد. محمدی فشارکی تصریح کرد: جریمه های بسیار سنگینی 
در چهارچوب قانون برای متخلفان در نظر گرفته شــده و واحدهای بازرسی با بررسی فاکتور خرید و 
محاسبه سود قانونی، فعالیت واحدهای صنفی را رصد می کنند. وی بیان کرد: طرح تشدید کنترل بازار به 
منظور جلوگیری از افزایش غیرقانونی قیمت ها با حضور 329 بازرس ثابت و افتخاری در استان اصفهان 
اجرا می شود و همه واحدهای صنفی موظف به درج قیمت های مصوب روی کاالها و صدور فاکتور فروش 

هستند، در غیر این صورت با متخلفان برخورد می شود.

شهرستان کاشــان، با 12 هزار و 20 هکتار باغ انار جایگاه دوم سطح زیر کشت را در استان 
اصفهان دارد.

 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان:
دشت های ممنوعه اصفهان، ساالنه یک متر کاهش سطح آبخوان دارند

 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اصفهان با بیان اینکه دشت های ممنوعه این استان ساالنه حدود 
یک متر کاهش سطح آبخوان دارد، گفت: استان اصفهان از نظر شرایط نامطلوب منابع آب زیرزمینی در 
رتبه چهارم کشور قرار دارد. مسعود میرمحمد صادقی اظهار کرد: موضوع آب در کشور و به ویژه حوضه 
آبریز زاینده رود اهمیت زیادی دارد، از این رو پرداختن به آن از جنبه های مختلف فرهنگی و هنری بسیار 
اثرگذار خواهد بود. میرمحمدصادقی با اشار به کاهش سطح آب های زیرزمینی و پدیده فرونشست زمین 
در دشت های ممنوعه اســتان اصفهان، ادامه داد: با مشکالت زیادی دســت به گریبان هستیم از جمله 
تخصیص ها و مجوزهای حفر چاه که در ســال های گذشــته صورت گرفته است. مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای استان افزود: استان اصفهان از نظر شرایط نامطلوب منابع آب زیرزمینی رتبه چهارم کشور را 
 دارد، این در حالی است که برخی همچنان برای راه اندازی کسب و کار به دنبال دریافت مجوز برداشت آب 

هستند.

رییس کل دادگستری استان:
 سهل انگاری در تامین سوخت از هیچ مدیری پذیرفته نیست

رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: همه مسئوالن اعالم کردند که در تامین سوخت هیچ گونه کسری نداریم، 
بنابراین از هیچ مدیری پذیرفته نیست که در این راستا سهل انگاری کرده و یا  به صورت عمد مشکلی را ایجاد کند. 
محمدرضا حبیبی با اشاره به وضعیت فعالیت جایگاه های سوخت شــهر اصفهان اظهار داشت: بر اثر حوادث اخیر 
تعدادی از جایگاه ها دچار خسارت شدند که شرکت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی باید در اسرع وقت مشکالت 
این جایگاه ها را حل کند. وی افزود: از طرف دیگر با توجه به اینکه تعدادی از جایگاه ها االن امکان ارائه خدمت را ندارند 
سایر جایگاه ها نباید به هیچ بهانه ای در ساعاتی از شبانه روز کار را تعطیل کنند. رییس کل دادگستری استان اصفهان 
با بیان اینکه شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی نباید با تاخیر سوخت رسانی کند، خاطرنشان کرد: همه 
مسئوالن اعالم کردند که در تامین سوخت هیچگونه کسری نداریم، بنابراین از هیچ مدیری پذیرفته نیست که در این 
راستا سهل انگاری کند. وی ادامه داد: به صورت مکتوب به مدیر شرکت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی در استان 

اصفهان موارد را تذکر دادم و امیدوارم در روزهای آینده شاهد شرایط بهتری باشیم.

مرضیه محب رسول
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سالمت

بهترین ماسک های روشن کننده 
مخصوص پوست های کدر

بعضی وقت ها احســاس می کنیم پوســت مان 
تیره و کدر شــده ،آن هم نه با نور خورشید و یا 
خســتگی بلکه به حالت جرمی که روی پوست 
ســنگینی می کند. زمانی که چنین احساســی 
نسبت به پوســت خود پیدا می کنیم بهتر است 
از ماسک هایی که حالت چســبندگی بیشتری 
داشــته و این جرم هــا را جذب خــود کرده و 
الیه ای از روی پوست بر می دارد استفاده کنیم و 
شفافیت و روشنی پوست مان را دوباره بر گردانده 
و به آن شــادابی ببخشــیم. چند ماسک روشن 
کننده مخصوص این نوع پوســت ها وجود دارد 
که ساده و راحت در منزل تهیه می شود و بسیار 

در شفاف کردن پوست موثر است.
ماسک سفیده تخم مرغ، روشن کننده 

پوست های کدر
سفیده تخم مرغ چون حالت چسبندگی شدیدی 
دارد و عالوه بر شــفاف کردن پوست در ترمیم 
جوش های صورت نیز موثر اســت بــه تنهایی 
بسیار برای پوست مفید است. پس یک سفیده  
تخم مرغ را خوب به هم می زنید تا کامال سفید 
شده و کف مانند شود سپس این کف سفید را بر 
روی پوست مالیده و بدون حرکت 15 دقیقه در 
آرامش دراز بکشید. وقتی کامال جذب و خشک 
شد پوست را ابتدا با آب ولرم و سپس حتما با آب 
سرد و خنک بشویید. این ماسک را هفته ای دو 

بار در آرامش کامل بزنید.
ماسک عســل و بادام، روشن کننده 

پوست های کدر
یک قاشــق مربا خوری عســل را با نصف قاشق 
چای خوری پودر بادام سفید شده مخلوط کرده 
که حتما برای راحتی کار عسل را در جای گرمی 
مثــل روی درب کتری آب جوش قــرار داده تا 
راحت تر با پودر بادام مخلوط شــود، سپس این 
مخلــوط را کامال آرام و با حرکــت دورانی روی 
پوست مالیده ،پس از خشک شــدن ابتدا با آب 
ولرم و سپس با آب سرد و خنک بشویید. از این 

ماسک هفته ای یک بار استفاده کنید.
ماســک نشاســته، روشــن کننده 

پوست های کدر
نشاسته نیز به دلیل چســبندگی خاصیت تمیز 
کردن پوســت را دارد و تمام جرم های پوستی 
را گرفتــه و در ترمیم جوش ها نیز بســیار موثر 
است. برای درست کردن ماســک نشاسته هم 
می توانید از یک قاشــق غذاخوری ماســت کم 
چرب و یک قاشق چای خوری نشاسته استفاده 
کنید و هم می توانید به جای ماست از یک قاشق 
شیر استفاده کرده، پس از مخلوط کردن آن را به 
آرامی روی پوست زده و صبر کنید تا کامال جذب 
وخشک شود و همانند ماسک های قبلی ابتدا با 
آب ولرم وســپس با آب خنک وسرد بشویید. از 
این ماســک نیز هفته ای یک الی دو بار استفاده 

کنید.

دانستنی ها

خطراتیکهنشستنزیادبرسربدنتانمیآورد

پیشنهاد سردبیر:

زیبایی

وعده غذایی شب به قلب زنان 
آسیب می رساند

یک مطالعه جدید نشــان می دهد شام دیروقت 
و ســنگین اصال به نفع سالمت قلب زنان نیست.
محققان دانشــگاه کلمبیای نیویورک دریافتند 
کسانی که بیشــترین کالری دریافتی شان را در 
زمان شب مصرف می کنند با ریسک باالتر بیماری 
قلبی روبه رو هســتند.»اولینا گریور«، عضو تیم 
تحقیق، در این باره می گوید: »شــیوه عملکرد 
متابولیسم، ریتم شبانه روزی بدن و چرخه عملکرد 
کورتیزول/انسولین، در ساعات شب از وعده های 
عذایی سنگین پشتیبانی نمی کند.« وی در ادامه 
می افزاید: »بدن ما معنای هضم در ساعات پایانی 
روز را درک نمی کند و ما هــم فعالیت و تحرک 
کمتری در شــب داریم، از این رو کالری مصرفی 
ما در شــب به صورت انرژی مصرف نمی شود.« 
این مطالعه شامل 11۲ زن با میانگین سنی ۳۳ 
سال بود که سالمت قلب شان در ابتدای مطالعه و 
یک سال بعد از شروع مطالعه ارزیابی شد. زنان هر 
آنچه که در هفته اول شروع مطالعه و یک هفته در 
1۲ ماه بعد خورده بودند را گزارش کردند.به گفته 
محققان، اکثر زنان بعد از ساعت ۶ عصر غذا خورده 
بودند؛ اما آنهایی که سهم بیشتر کالری مصرفی 
روزانه شان در زمان شب بود دارای سالمت قلبی 
ضعیفی بودند.در حقیقت به ازای هر یک درصد 
افزایش کالــری مصرفی بعد از ســاعت ۶ عصر، 

سالمت قلب هم نزول می یابد.

با ورزش افسردگی را دور کنید
نتایج یک تحقیق نشان می دهد انجام ۳5 دقیقه 
ورزش اضافه در طول روز خطر ابتال به افسردگی 
را کاهــش می دهد.فواید مثبــت ورزش کردن 
برای سالمت جســم و روان موضوعی تایید شده 
و شناخته شــده  اســت و اکنون متخصصان در 
بررسی های جدید خود بر تاثیر ورزش در کمک به 
بهبود افسردگی تاکید کردند. مطالعات محققان 
آمریکایی نشــان داد فعالیت بدنــی می تواند بر 
کاهش افسردگی حتی در شــرایطی که فاکتور 
ژنتیکی وجود دارد، تاثیر مثبت داشته باشد. در 
این بررسی محققان به ارزیابی اطالعات پزشکی 
۸۰۰۰ نفــر پرداختند و در مدت زمان دو ســال 
موارد افسردگی را در آنان ثبت کردند. همچنین 
میزان تاثیر فاکتور ژنتیک را در هر یک از این افراد 
اندازه گیری کردند.محققان مشاهده کردند وجود 
فاکتور ژنتیکی خطر ابتال به افسردگی، از عوامل 
مهم تاثیرگذار در تشــخیص افسردگی در مدت 

زمان دو سال بوده  است. 

سالمت روده تان را با این 
خوراکی تضمین کنید

گردوها سرشار از فیبر، اســید آلفا لینولئیک 
)نوعی اسید چرب ضروری(، منگنز، بیوتین و 
دیگر مواد مغذی تقویت کننده هستند و همواره 
مورد توجه محققان بوده اند. یکی از مطالعات 
اخیر درباره این مغزهای خام نشــان می دهد 
که مصرف گــردو می تواند تغییــرات مثبتی 
را در ســطح باکتری ها روده به وجود بیاورد و 
درنتیجه سالمت روده ها تقویت کند. محققان 
در یک مطالعه، گردو را به رژیم غذایی گروهی 
از موش های آزمایشگاهی اضافه کردند و گروه 
کنترل را هم بدون استفاده از گردو مورد بررسی 
قرار دادند.بعد از اندازه گیری تعداد باکتری ها و 
ارزیابی نوع باکتری ها در روده آن ها، محققان 
متوجه شدند که وضعیت باکتری های روده در 
موش های مصرف کننده گردو تغییر کرده است. 

اگر وقت کمــی در اختیار دارید پــس باید زمانی 
ورزش کنید که بیشترین تاثیر را دارد. فواید ورزش 
از چربی ســوزی گرفته تا کاهش احتمال ابتال به 
دیابت و مشکالت قلبی را می توان با رعایت نکاتی 
افزایش داد.به افرادی که دارای اضافه وزن هستند 
توصیه می شــود که ورزش کنند تا از احتمال ابتال 
به بیماری های قلبی و همچنیــن دیابت نوع ۲ در 
امان بمانند؛ اما اکثر افراد زمــان کافی برای انجام 
ورزش ندارند و نمی توانند آن طور که دوست دارند 
بدون درنظرگرفتن زمــان، ورزش کنند. بنابراین، 
یافتن عواملی که از فواید ورزش می کاهد، ضروری 
به نظر می رســد.اخیرا مطالعه ای که درباره  انجام 
ورزش منتشــر شــده، روی عواملی تحقیق کرده 
است که از مزایای ورزش کردن می کاهد. این امر 
به زمان ورزش کردن ارتباط دارد و از سویی باعث 
صرفه جویی در زمان هم می شود؛ یعنی با افزایش 
فواید ورزش می توان مدت زمان کمتری را به ورزش 
اختصاص داد و درنتیجه زمان بیشتری را می توان 
در اختیار خانواده، کار و سایر جنبه های زندگی قرار 
داد.پیش از آگاهی بیشتر درباره  اینکه چه عواملی 
سبب کاهش فواید ورزش می شوند، بهتر است کمی 
با انسولین آشنا شوید. انسولین هورمونی است که 
ســطح قند خون را در افراد تنظیم می کند. برای 
مثال، یکی از وظایف انســولین این است که بعد از 
خوردن یک وعده  غذایی، سبب انتقال قند خون به 
سلول های ماهیچه ای می شود. سپس این سلول ها 
قند را ذخیره کرده یا از آن به عنوان منبع سوخت 

برای تولید انرژی استفاده می کنند.
زمانی که افراد در زندگی خود تحرک کمی داشته 
باشــند و اضافه وزن پیدا کنند، اثربخشی انسولین 
در بدن کمتر شــده و درنتیجه، بدن مجبور است 
انســولین بیشــتری تولید کند؛ به عبــارت دیگر 
حساسیت سلول ها به انسولین کاهش پیدا می کند. 
درواقع همین امر افزایش احتمال ابتال به بیماری 
دیابت نــوع ۲ و نیز بیماری های قلبــی را در افراد 
چاق توضیح می دهد.یکی از مهم ترین فواید ورزش 
برای بدن این اســت که باعث می شود حساسیت 
سلول ها به هورمون انسولین باال رود. بنابراین بدن 
قادر خواهد بود به راحتی سطح قند خون را کنترل 
کند. البته ممکن است افرادی که ورزش می کنند 
متوجه وقوع چنین تغییری در بدن خود نشوند؛ اما 
به هرحال این پدیده در بدن ورزشکاران رخ می دهد. 
اکنون مشخص شده است که »زمان« غذا خوردن 
با »زمان« ورزش کــردن در ارتبــاط و از اهمیت 
زیادی برخوردار است.دانشمندان طی مطالعه ای، 

به مدت شــش هفته نتایج حاصــل از ورزش را که 
زیر نظر پژوهشگران بوده و شامل سه جلسه ی 5۰ 
دقیقه ای در هفته بود، مورد ارزیابی قرار دادند. در 
یک گروه مردان دارای اضافه وزن قرار داشتند که 
پیش از خوردن صبحانه )در حالت ناشــتا( ورزش 
کردند. در این گروه، حساسیت شرکت کنندگان به 
انســولین افزایش یافت. این بدان معناست که این 
افراد با تولید انسولین کمتر، قادر به کنترل میزان 
قند خون خود بودند. درنتیجــه، احتمال ابتال به 
بیماری هایی نظیر دیابت نوع ۲ در افرادی که پیش 
از خوردن صبحانه ورزش می کنند کمتر است.اما 
هیچ گونه افزایش حساسیت نسبت به انسولین در 
گروه دیگری که همان ورزش هــا را بعد از خورن 
صبحانه انجام دادند، دیده نشد.همچنین، مردانی 
که پیش از خوردن صبحانــه ورزش کرده بودند، 
حدود دو برابر بیشــتر از مردانی که بعد از خوردن 
صبحانه ورزش کرده بودند، چربی سوزی داشتند. 
شواهد به دست آمده از این مطالعه نشان می دهد 
که افزایش چربی سوزی در ورزش از مزایایی است 
که با ورزش کردن پیش از خوردن صبحانه حاصل 

می شود و برای سالمتی مفید است.

آیا ورزش کردن پیش از خوردن صبحانه 
تاثیر بیشتری در کاهش وزن دارد؟

ورزش کــردن پیــش از صبحانه ســبب افزایش 
چربی ســوزی می شــود؛ اما این بدان معنا نیست 
که ورزش در حالت ناشــتا ســبب از دست دادن 
وزن بیشتری می شــود. درواقع کاهش وزن فقط 
از یک معادلــه پیــروی می کند؛ معادلــه  میزان 
انرژی دریافتــی و میزان انــرژی مصرفی. هرچه 
میزان انرژی دریافتی بیشــتر از انــرژی مصرفی 
باشد، انتظار می رود شــخص افزایش وزن داشته 
باشــد و هرچه میــزان انــرژی مصرفی بیشــتر 
 از میــزان انرژی دریافتی باشــد، شــخص دچار 

کاهش وزن می شود.
شــواهد نشــان می دهد که اگر وعده  صبحانه را 
طی یک شــبانه روز به کل حذف کنیــم و به جای 
آن ورزش کنیم، معادله  میــزان دریافت و مصرف 
 انرژی تغییر می کند و بیشتر به سوی چاقی گرایش

 پیدا می کند.همچنین شــواهد دیگــری حاکی 
از آن اســت که حتی اگر پیــش از صبحانه ورزش 
کنیم و ســپس صبحانه خــود را میــل کنیم - با 
وجــود افزایــش چربی ســوزی - باز هــم میزان 

کاهــش وزن نســبت بــه زمانی که بعــد از میل 
کردن صبحانــه ورزش کنیم، برابــر خواهد بود. 
بنابراین، افزایش چربی ســوزی الزاما به معنای از 
دست دادن وزن بیشتر نیست.اکنون دانشمندان 
 تاکیــد دارند کــه این مطالعــه بایــد روی زنان 

هم صورت گیرد.
 البته احتمــاال نتایج آزمایش ها بــا نتایج مطالعه 
انجام شده روی مردان یکسان باشد، چرا که در یک 
مطالعه  دیگر مشخص شده است که ورزش کردن 
پیش از خوردن صبحانه باعث افزایش چربی سوزی 
در زنان می شود. همچنین در این مطالعه مقصود از 
ورزش فقط ورزش های مقاومتی طوالنی مدت نظیر 
دو آهسته و دوچرخه سواری بوده است. بنابراین، 
شاید نتوان نتایج به دســت آمده را به ورز ش های 
دیگری مانند بدنسازی و ورزش های شدید تعمیم 
داد.یافتن راه هایی برای افزایش مزایای ســالمتی 
ناشی از ورزش ممکن اســت به کاهش شیوع روز 
افزون بیماری هایی مانند دیابت نوع ۲ کمک کند. 
در مجموع، تحقیقات جدید نشان می دهد که انجام 
ورزش پیــش از وعده های غذایی برای ســالمتی 

مفیدتر است.

چرابایدقبلازصبحانهورزشکنیم؟

نشستن طوالنی مدت پشت میز کار یا مبل ها در خانه کم کم باعث به 
وجود آمدن دردهای طاقت فرســا می شود، در ادامه این متن با برخی 
از عوارض که به علت طوالنی نشســتن برای شــما رخ می دهد، آشنا 

می شویم.
افزایش وزن:یکــی از مهم ترین عوامل زیاد نشســتن افراد به دلیل 
بی تحرکی چاقی است، زمانی که بیشــتر وقت خود را نشسته به سر 
می برید، کالری کمتر ســوزانده و چربی های بیشتری در بدن ذخیره 
می شــود. زمانی که افراد می نشــینند فرآیند چربی ســوزی به طور 
قابل توجهی کاهش می یابد و همین امر ســبب افزایش فشــار خون 
نیز می شود. در نیم قرن گذشــته به دلیل بیشتر شدن کارهای اداری 
 افراد باید بیشــتر در حالت نشسته به ســر ببرند و کالری کمتری را 

می سوزانند.
خطر بیماری های قلبی:یکی دیگر از عوامل نشســت و بی تحرکی 
خطر ابتال بــه بیماری هــای عروقــی و قلبی همچــون ضعف قلب 

اســت، نشســتن طوالنی مدت باعــث اختالالت سیســتم گردش 
خون، آسیب رســانی به رگ ها و عدم قدرت کافی عضالت می شــود. 
نشستن طوالنی مدت ســبب کاهش توازن بین اکسیژن دریافتی و 
مصرفی به قلب خواهد شــد. آزمایش های فــراوان روی افراد باالی 
1۳ ســال انجام گرفته شــده که این آزمایش ها و تحقیقات نشــان 
می دهد، میــزان مرگ و میــر در افــراد بی تحرک و خطــر ابتال به 
 بیماری های قلبی و عروقی بیشــتر از افرادی اســت که تحرک الزم 

را دارند.
بی خوابی:از عوامل بی خوابی می توان به عدم تحرک کافی اشاره کرد، 
بدن انسان هنگامی که به مدت طوالنی در حالت نشستن قرار می گیرد 
این فرآیند را استراحت بدن تلقی می کنند به همین علت افرادی که 
تمام روز خود را نشسته بوده اند، بدن آنها به این نتیجه می رسد که دیگر 
به خواب و اســتراحت نیاز ندارد، به همین علت باعث کاهش جدیت 
خواب می شود و بی خوابی در آنها رخ می دهد، بی خوابی تنها با افزایش 

تحرک جسمی، از بین خواهد رفت.
تغییرات ستون فقرات:شکل ستون فقرات در حالت عادی همانند 
حرف S بوده به این دلیل که در مقابل تغییرات مقاومت داشته باشد؛ اما 
در حالت نشسته شکل ستون فقرات تغییر می کند. هنگامی که افراد 
در حالت نشســته قوز می کنند عضالت شکم افراد ضعیف تر می شود. 
هنگامی که در حال نشسته قرار دارید تغییرات ستون فقرات بر مهره و 
دیسک گردن فشار وارد کرده و همین امر موجب کاهش جریان خون 
در مغز می شود،به همین علت اشخاصی که در مدت طوالنی در حالت 

نشسته قرار گرفته اند، دچار سردرد و تاری دید خواهند شد.
برای رفع این عوارض چه می توان کرد؟ پزشکان برای رفع این عوارض 
معتقدند بعد از خواب، کار و یا حتی مشاهده تلویزیون از جای خود بلند 
شده و ورزش های نرمشی انجام دهید. در حالت ایستاده جلسات خود 
را برگزار کنید، تاجای ممکن برای رفتن به مدرسه یا سرکار پیاده رفته 

یا در حمل ونقل عمومی بایستید.

ابالغ دادخواست و ضمائم
8/196 بدينوســيله بــه آقــاي حســن فراشــی فرزنــد جعفــر فعــًا مجهول 
المكان ابــاغ مــي گرددكــه خواهــان حميدرضــا ســيد عليپور شــهرضايی 
فرزند علــی به نشــانی شهرضاسروســتان م دادگســتری كانكــس دوم خدمات 
تحريــری حقيقــت دادخواســتي به خواســته الــزام بــه انتقال ســندخودروی 
ســواری ســمند به شــماره پــاک 315 د 35 ايــران 23 به اين شــورا تســليم 
 كه بكاســه 98 / 569 ش2 ح ثبــت و وقت رســيدگي براي روز دوشــنبه مورخ
 2 / 10 / 98 ســاعت 30 / 3 عصر تعيين گرديده اينك حســب درخواست خواهان 
و به تجويزماده 73 قانون آيين دادرســی مدنی مراتب يك نوبــت دريكي از جرايد 
كثيراالنتشار آگهي مي شــودتا ازتاريخ انتشــارظرف يك ماه بامراجعه به دبيرخانه 
شوراي حل اختاف شماره دوم شهرضا واخذ نسخه ثاني دادخواست و ضمائم ،آدرس 
كامل خودرااعام وهردفاعي داريدبيان نماييدوبراي رسيدگي فوق نيزدرشوراي حل 
اختاف شماره دوم حقوقي شهرضاحاضرشــويدواگربعداً احتياج به نشرآگهي باشد 
يك نوبت منتشرخواهدشدومدت آن ده روزخواهدبود.  م الف: 666668 رئيس 

دبيرخانه شورای حل اختاف شعبه دوم حقوقی شهرضا
ابالغ دادخواست و ضمائم

8/197 بدينوســيله بــه آقــاي رضاضيايــی فرزنــد نعمت الــه فعــًا مجهول 
المــكان ابــاغ مــي گرددكــه خواهــان يدالــه محمديــان فرزند حمــزه به 
نشــانی شــهرضا پــل اول جنــب بهــداری دادخواســتي بــه خواســته مطالبه 
مبلــغ يكصدوســيزده ميليــون ريــال بابت حــق الزحمه به اين شــورا تســليم 
 كه بكاســه 98 / 550 ش2 ح ثبــت و وقت رســيدگي براي روز دوشــنبه مورخ

 2 / 10 / 98 ســاعت 15 / 3 عصر تعيين گرديده اينك حســب درخواست خواهان 
و به تجويزماده 73 قانون آيين دادرســی مدنی مراتب يك نوبــت دريكي از جرايد 
كثيراالنتشار آگهي مي شــودتا ازتاريخ انتشــارظرف يك ماه بامراجعه به دبيرخانه 

شوراي حل اختاف شماره دوم شهرضا واخذ نسخه ثاني دادخواست و ضمائم ،آدرس 
كامل خودرااعام وهردفاعي داريدبيان نماييدوبراي رسيدگي فوق نيزدرشوراي حل 
اختاف شماره دوم حقوقي شهرضاحاضرشــويدواگربعداً احتياج به نشرآگهي باشد 
يك نوبت منتشرخواهدشــدومدت آن ده روزخواهدبود. م الف: 666670 رئيس 

دبيرخانه شورای حل اختاف شعبه دوم حقوقی شهرضا

برگ سبز و سند کمپانی و قولنامه محضری و دستی  خودروی 206SD مدل 1395 به رنگ سفید به شماره پالک 
ایران 53- 912 ل 21 و شــماره موتور 163B0224311  و شماره شاســی NAAP41FE6FJ295287 و شناسه ملی 

خودرو IRFC951V1SD295287 به نام آقای مصطفی شیالی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. 

آگهی تغییرات شرکت سامان انرژی نیرو سهامی خاص 
به شماره ثبت 42182 و شناسه ملی 10260599624 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/06/21 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : مهین پهلوان صادق کدملی1280272414 به سمت رئیس 
هئیت مدیره و اعظم عبداللهی کدملی 1280363258به سمت نایب 
رئیس هئیت مدیره و مسعود مهرشاد کدملی1285150465 به سمت 
مدیر عامل و عضو هیات مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. کلیه 
اسناد و اوراق مالی و تعهد آور شــرکت با دو امضاء از سه امضاء مهین 
پهلوان صادق به کد ملی 1280272414) رئیس هئیت مدیره ( و اعظم 
عبداللهی به کد ملی 1280363258 ) نایب رئیــس هیئت مدیره ( و 
مسعود مهرشاد به کد ملی 1285150465 ) مدیر عامل و عضو هیئت 
مدیره ( و با مهر شرکت معتبر است . مدیر عامل مجری مصوبات هیئت 
مدیره می باشد . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )664161(

آگهــی تغییرات شــرکت ایثــار ســهام فالورجان 
 شــرکت ســهامی خاص به شــماره ثبــت 1178 

و شناسه ملی 10260171749 
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی ســالیانه مورخ 
1397/04/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : هیئت مدیره صورتهای 
مالی )عملکرد-ســود وزیــان –ترازنامه( طی ســال مالی منتهی 
به 1396/12/29 را مــورد تصویب قرار گرفت0محســن صفری 
دشتچی به شــماره ملی1111074968 ومحسن کریمی به شماره 
ملی1111835489بــه ترتیب بعنوان بازرســان اصلی وعلی البدل 
شرکت برای مدت یکســال انتخاب گردیدند.روزنامه زاینده رود به 
عنوان روزنامه کثیر االنتشــار به منظور درج آگهی و دعوتنامه های 
شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فالورجان )663246(

آگهی تغییرات شرکت کیمیا کابل اردستان سهامی خاص به 
شماره ثبت 52249 و شناسه ملی 14003182670 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطور فوق العــاده مورخ 
1398/08/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : - محمد شریف زاده به شماره 
ملی 1189326116 بسمت مدیرعامل و رییس هیات مدیره ، صفیه لقائی 
اردستانی به شــماره ملی 0056158114 بسمت نایب رییس هیات مدیره 
، سیدمصطفی حسینی به شــماره ملی 0053032551 بسمت عضو هیات 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات 
شرکت و بطور کلی هرآنچه شــرکت را بری نماید و متعهد سازد با امضای 
مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر می باشد. - موسسه حسابرسی تدبیر ارقام 
اسپادانا به شناســه ملی 14008140550 بســمت بازرس اصلی و سجاد 
کاویان به شماره ملی 1292313889 بسمت بازرس علی البدل برای مدت 
یکسال مالی انتخاب شدند. - ترازنامه و صورت های مالی منتهی به پایان 
سال مالی 97 به تصویب مجمع رسید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )662446(

اعالم مفقودی

خطراتی که نشستن زیاد بر سر بدن تان می آورد
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میزان ذخیره خونی استان اصفهان مناسب نیست

پیشنهاد سردبیر:

ناجا

اخبار

سرپرست جدید جمعیت 
هالل احمر استان منصوب شد

طی حکمی از سوی دبیرکل جمعیت هالل احمر 
جمهوری اسالمی ایران، علی محمد هاشمی به 
عنوان سرپرســت جدید جمعیت هالل احمر 
استان اصفهان منصوب شد. پیش از این محسن 
مومنی، مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان بود که هم اکنون به عنوان سرپرســت 
معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت 

هالل احمر منصوب شده است.

 ثبت نام مدیران مدارس
 برای دریافت سهمیه بنزین 

سرویس مدارس
رییس انجمن اولیا و مربیــان اداره کل آموزش و 
پرورش اســتان اصفهان گفت: مدیران مدارس، 
اسامی رانندگان ســرویس های دانش آموزی را 
برای دریافت ســهمیه بنزین در ســامانه سپند 
وارد کنند. علیرضا ســلطانی  با اشــاره به اینکه 
برای ســرویس های حمل و نقــل دانش آموزان 
۱۲۰ لیتر بنزین به صورت ماهانه به خودروهای 
تک سوز اختصاص یافته،اظهار کرد: بر این اساس 
مدیران مدارس اســامی رانندگان سرویس های 
دانش آموزی را در سامانه ســپند وارد کنند. وی 
افزود: این اقدام برای پیشــگیری از افزایش نرخ 
ســرویس های حمل و نقــل دانش آمــوزان در 
پی ســهمیه بندی بنزین صورت گرفته اســت. 
سلطانی با اشــاره به اینکه ۱۷۰ شرکت حمل و 
نقل دانش آموزی در استان اصفهان فعال است، 
گفت: بیشترین تعداد شــرکت های حمل و نقل 
دانش آموزی مربوط به کالن شهر اصفهان با ۵۳ 
شرکت و جابه جایی دست کم ۷۳ هزار دانش آموز 

است.

وزیر بهداشت:
خانواده های بارور به 

فرزندآوری تشویق می شوند
وزیــر بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی 
گفت: عالوه بر افزایش مراکز درمــان ناباروری، 
خانواده های بارور در شــبکه بهداشتی و درمانی 
کشور به فرزندآوری تشویق می شوند و البته باید 
نگرانی های اقتصادی آنان نیز رفع شــود. سعید 
نمکی افزود: درباره شاخص باروری کل جمعیت 
در برخی مقاالت و بررســی ها عددی اعالم شده 
بود. ما در وزارت بهداشــت تیمی را مامور کردیم 
که این عددها را راستی آزمایی کنند؛ عددهایی که 
بعد از راستی آزمایی به دست آمد با عددهای قبلی 
تفاوت هایی داشت که در این راستا شاید اشتباه 
محاسباتی یا شاید ســوء نیت بوده، در این مورد 
هنوز مورد اثبات شده ای نداریم؛ اما آنچه مسلم 
است آمارهایی که قبال اعالم شده بود، با واقعیت 
رشــد جمعیت کشــور منطبق نبود. وی گفت: 
خوشبختانه مرکز آمار ایران نیز نتایج بررسی های 
مجدد وزارت بهداشت را در مورد شاخص باروری 
و رشد جمعیت در کشور تایید کرد و به یک وفاق 
و همدلی رسیدیم. به گفته نمکی، در هر صورت 
ما در وزارت بهداشــت هم باید کارهایی را برای 
افزایش جمعیت در کشور انجام دهیم. وی ادامه 
داد: نگرانی مقام معظم رهبری و دلسوزان کشور 
که جمعیت کشور به سمت سالمندی می رود یک 
نگرانی جدی و یک واقعیت اجتماعی و جمعیتی 

است.

تصویب الیحه رتبه بندی معلمان 
در کمیسیون اجتماعی دولت

رییس کمیسیون آموزش مجلس از تصویب الیحه 
رتبه بندی معلمان در کمیسیون اجتماعی دولت 
خبر داد. محمد مهدی زاهدی در تشریح آخرین 
روند اجرایی شدن الیحه رتبه بندی معلمان که 
قرار بود از ابتدای مهر عملیاتی شود، گفت: دولت 
در بحث رتبه بندی فرهنگیان کوتاهی کرده و 6 
سال اســت که مجلس و فرهنگیان را بازی داده 
اســت. وی با بیان اینکه دولت از 6 سال قبل قرار 
بود الیحه رتبه بندی فرهنگیان را به مجلس بدهد؛ 
اما چند سالی است که امروز و فردا می کند، افزود: 
بالتکلیفــی مجلس و فرهنگیان اقدام درســتی 
نیســت و بهتر اســت دولت الیحــه رتبه بندی 
فرهنگیان را تعیین تکلیف کند. رییس کمیسیون 
آموزش با بیان اینکه در جلسه اخیر این کمیسیون 
با حضور محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و 
پرورش، عملکرد این وزارتخانه در حوزه رتبه بندی 
معلمان، مندرج در مفاد قانون برنامه ششم توسعه 
بررسی شد، ادامه داد: در قانون برنامه ششم توسعه 
کل کشور قید شده که نظام رتبه بندی معلمان در 
بودجه سنواتی دیده و اجرایی شود؛ اما متاسفانه 
این موضوع تاکنون اجرا نشده است. زاهدی اضافه 
کرد: در این جلسه درخواست اعضای کمیسیون 
آموزش از آقای حاجی میرزایی این بود که الیحه 
رتبه بندی معلمان به صورت دو فوریتی به مجلس 
ارائه شــود تا الیحه مذکور با اولویت در جلسه 

علنی پارلمان مورد بررسی قرار گیرد.

توقیف پژو ۴۰۵ با بیش از ۱۷۴ 
کیلو تریاک در اصفهان

رییس پلیس مبارزه با موادمخدر استان اصفهان 
اظهار کرد: در پی دریافت اخباری مبنی بر اینکه 
سوداگران مرگ در حال انتقال محموله ای افیونی 
از شرق کشور به استان اصفهان هستند، تیم های 
عملیاتــی پلیس مبــارزه با مواد مخدر اســتان 
تحقیقات خود را برای شناســایی و دستگیری 
اعضای باند آغاز کردند. ســرهنگ غالمحسین 
صفری افزود: ماموران با ایجاد ایســت و بازرسی 
پلیــس در یکی از ورودی های شــرقی اســتان 
اصفهان، ۲ دســتگاه ســواری پژو ۴۰۵ متعلق 
به سوداگران مرگ را شناســایی و در عملیاتی 
غافلگیرانه توقیف کردند. این مقــام انتظامی با 
اشــاره به اینکه یکی از خودروهــا راه پاکن بود، 
گفت: در بازرســی از خودروی دیگر ۱۷۴ کیلو و 

۴۰۰ گرم تریاک کشف شد.

شهروندان مراقب کالهبرداری 
به بهانه دریافت بسته حمایتی 

دولت باشند
رییس مرکز اطالع رسانی پلیس استان اصفهان 
اظهار داشــت: در چند روز اخیر مشــاهده شده 
برخی از افراد سودجو با ارسال پیام های مختلف 
در شبکه های اجتماعی و شبکه ارتباطات موبایلی 
به دنبال دریافت شــماره کارت، رمز دوم، تاریخ 
انقضا و cvv۲ شهروندان عزیزمان با ترفند ثبت 
نام بسته های حمایتی دولتی هستند. سرهنگ 
جواد درستکار افزود: شــهروندان هر گونه اخبار 
مربوطه را از طریق منابع موثق مانند رسانه ملی، 
خبرگزاری های رســمی و سایت های سازمان ها 

دریافت کنند. 
وی تاکید کــرد: این نکته را نیز مدنظر داشــته 
باشید که ســازمان ها و ادارات دولتی برای ثبت 
نام، ویرایش اطالعــات و هرگونه فرآیندی، هیچ 

گاه پولی دریافت نمی کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا تشریح کرد:
نحوه تشخیص پیامک های 

حمایتی واقعی از جعلی
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا، نحوه تشخیص 
پیامک هــای حمایتی واقعــی را از پیامک های 
جعلی موسوم به فیشینگ تشــریح کرد. رامین 
پاشــایی با اشــاره به اجرای طرح مصرف بهینه 
بنزین در کشور و اعالم رســمی دولت مبنی بر 
حمایت معیشــتی به خانوارها اظهار کرد: افراد 
ســودجو و کالهبردار، فضای رسانه ای و خبری 
کشــور را همیشــه مانیتور کرده و براساس آن 
نقشــه های مجرمانه خــود را طراحی می کنند. 
وی ادامه داد: در این مورد کالهبرداری نیز افراد 
ســودجو پلتفرم های مجرمانه خود را به وسیله 
پیامک های انبوهی تحت عنوان دریافت ســبد 
معیشتی- حمایتی دولت، دریافت کمک هزینه 
بنزین به خانواده های کــم درآمد و یا اختصاص 
ســهمیه بنزین به تاکســی های درون شهری، 
اینترنتی و ناوگان های حمل و نقل عمومی ارسال 
کرده و با هدایت مردم بــه صفحه های جعلی یا 
همان فیشــینگ از حســاب افراد کالهبرداری 
می کنند. معــاون اجتماعی پلیس فتــا ناجا در 
رابطه با کالهبرداری هــای پیامکی تصریح کرد: 
هموطنان همیشــه باید آگاه باشند و بدانند این 
نوع پیامک ها ممکن است از هر اپراتوری ارسال 
شود که البته هم شیوه ای کالهبرداری محسوب 
می شــود. اصوال خدمات دولتــی و اپراتوری به 
صورت ماسک یا با نام ســازمان مربوطه ارسال 
می شوند؛ یعنی شما هیچ شماره تلفنی مشاهده 
نمی کنیــد و در باالی صفحه پیامک اســم نهاد 

ارسال کننده پیامک دیده می شود. 
وی تاکید کرد: ســازمان ها و ارگان های دولتی 
برای ثبت نام در پیشــخوان های خود هیچ وقت 
مبالغ پولی نظیر ۲ یا ۵ هزار تومان از افراد دریافت 
نمی کنند. همچنین قســمت اعظــم اطالعات 
خانواده ها و دهک های درآمدی کشور در اختیار 
ســازمان های مربوطه قــرار دارد و اگــر نیاز به 
ثبت نام باشــد به صورت رســمی از رسانه ملی 
یا خبرگزاری ها اطالع رسانی می شود. سرهنگ 
پاشایی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه 
راه های تشخیص پیامک حمایتی واقعی و جعلی 
به چه صورت اســت، گفــت: پیامک هایی که از 
سمت نهادها و ارگان های دولتی به افراد ارسال 
می شوند در قالب ماسک است، یعنی اگر پیامکی 
از کمیته امداد ارســال شده باشــد با نام کمیته 
امداد دریافت می شــود. هیچ وقت شماره تلفنی 
باالی پیامک مشــاهده نمی شود و رویت شماره 

تلفن ترفندی برای کالهبرداری است. 

رییس اداره عملیــات و نجات جمعیت هالل احمر 
استان اصفهان با اشــاره به بارش سنگین برف در 
محورهای غرب، جنوب و شــمال اســتان، گفت: 
ظرف ۳روز گذشته، ۹۷ حادثه دیده در محورهای 
مواصالتی این مناطق امداد رســانی شدند. محمد 
محمدی، نقص فنی خودروها و ســنگینی برف را 
دلیل اصلی در راه ماندن مسافران دانست و افزود: در 
این مدت ۱۴ مورد حادثه واژگونی، سرخوردگی و 
تصادفات و ۲۱ مصدوم داشتیم که به مراکز درمانی 
انتقال یافتند. وی، به مسافران برون شهری توصیه 
کرد پیش از ســفر، وضعیت فنی خودرو را کنترل 
کنند و در شــرایط برف و یخ بندان باید سیســتم 
گرمایش خودروها همچنین برف پاک کن ها سالم 
بوده و رانندگان نیز زنجیر چرخ همراه داشته باشند. 
یکی از معضالت جدی امدادرســانان این است که 
بسیاری از حادثه دیدگان زنجیرچرخ همراه دارند؛ 
اما طریقه بســتن آن را نمی دانند. محمدی همراه 
داشــتن غذا و آذوقه و داروهای شــخصی را برای 
سفرهای فصل سرما ضروری بیان کرد و ادامه داد: در 

بسیاری موارد، حادثه دیدگان به داروهای تخصصی 
مانند دیابت، گوارشــی و حتی دیالیزی و سرطانی 
نیاز دارند؛ اما پایگاه های امداد و نجات جاده ای تنها 
مجهز به خدمات اوژانســی از جمله امکانات وصل 
سرم و ... هســتند. وی همچنین به مسافرانی که 
در جاده های برفی رفت و آمد می کنند توصیه کرد 
هنگامی که دچار مشکل شدند، با شماره تلفن ۱۱۲ 

تماس بگیرند.

رییس اداره عملیات و نجات جمعیت هالل احمر استان اعالم کرد:

نجات ۹۷ حادثه دیده در جاده های برفی
معاون عمرانی استاندار اصفهان گفت: در هفت ماهه 
ســال جاری تلفات در حوزه درون شهری اصفهان ۷ 
درصد کاهش داشته است. حجت ا...غالمی با بیان اینکه 
طی هفت ماهه سال جاری در حوزه درون شهری نیز 
این تلفات کاهش ۷ درصدی داشته، افزود: این کاهش 
تلفات به علت، فرهنگ سازی و اقدامات پیشگیرانه و 
بازدارنده پلیس، شهرداری و اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای است. ســرهنگ پور قیصری، رییس 
پلیس راه اســتان اصفهان نیز در این جلســه با بیان 
اینکه در هفت ماه گذشــته بیشترین تصادفات فوتی 
مربوط محورهای غرب استان بوده، گفت: بیشترین 
تصادفات مربوط به روزهای پنجشنبه و جمعه است 
که علت ۴۸ درصد این تصادفــات بی توجهی به جلو 
ناشی از خســتگی و خواب آلودگی اعالم شد. رییس 
پلیس راهنمایی و رانندگی هم با اشاره به آمارفوتی ۸۰ 
درصدی عابران و موتور سیکلت سواران در تصادفات 
شهری خواستار ساماندهی موتور سیکلت سواران در 
استان شد. سرهنگ محمدی با اشاره به تردد روزانه 
بیش از ۸۰۰ هزار موتور سیکلت در استان گفت: برای 

کاستن از آمار تلفات، نیاز به آموزش و فرهنگ سازی 
برای رعایت قانون ضروری به نظر می رســد. معاون 
استانداراصفهان در جمع بندی جلسه از اولویت بندی و 
تمرکز استان بر ۵ خط قطار حومه اصفهان، قطار سریع 
السیراصفهان- تهران، خط ۲ و ۳ مترو اصفهان، آزاد راه 
شرق اصفهان، رینگ چهارم ترافیکی اصفهان، افزایش 
مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی و ساماندهی و 

نظارت برحمل مواد خطرناک تا پایان سال خبر داد.

معاون عمرانی استاندار اصفهان خبرداد:

کاهش ۷ درصدی تلفات در حوزه درون شهری اصفهان

خبرهالل احمر

بر اســاس اعالم اورژانس اصفهان در شــش ماهه 
نخست امســال، ۱۷6 مورد مسمومیت و ۱۱ مورد 
فوتی در اثر هیوالی مونواکســیدکربن ایجاد شده 
که در این میان بیشــترین میزان مســمومیت ها 
مربوط به شــهر اصفهان بوده اســت. هر ســاله با 
شــروع فصل ســرما، قربانیان مرگ خاموش هم 
افزایش می یابد؛ اما امسال به دلیل سرد بودن هوا 
در ماه های ابتدایی ســال به نظر می رسد قربانیان 
گازگرفتگی نسبت به هر سال بیشتر بوده است. این 
روند با شروع سرما در فصل پاییز، آماری وحشتناک 
در کشور به جا گذاشته است. بر اساس اعالم رییس 
 ســازمان اورژانس کشور، آمار مســمومیت با گاز

 منواکسیدکربن تا هفته گذشــته ۵۹ نفر تنها در 
کمتر از دو ماه بوده اســت. این آمار مربوط به افراد 
فوت شده می شــود و تعداد کلی کسانی که به هر 
نحو مســمومیت با گاز مونواکسید کربن داشته اند 
بیش از ششصد نفر گزارش شده است که اصفهان 
با ۵ نفر در میان بیشــترین فوتی های ناشی از این 

مسمومیت قرار دارد.
اصفهان و نجف آباد در صدر فوتی ها

مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان  
با بیان اینکه در سال گذشته ۴۷۱ مورد مسمومیت 
ناشی از منواکســید کربن در استان اصفهان اتفاق 
افتاد، گفت: بیشــترین آمار مســمومیت مربوط 

بــه اصفهان و بعــد از آن 
نجف آباد و خمینی شهر 
بود که منجر به فوت ۲6 
نفر شــد. به گفتــه غفور 
راستین، در مقایسه با سال 
گذشــته آمار مسمومیت 
بــا منواکســیدکربن در 
اســتان حدود ۱۰ تا ۱۵ 

درصد افزایش داشــته اســت. مدیر مرکز حوادث 

و فوریت هــای پزشــکی 
اصفهان اعــالم کرد: ۳۰ 
درصــد مســمومیت با 
منواکســیدکربن ناشی 
از زغــال، ۱۱ درصــد 
پیــک نیــک، ۲۱ درصد 
درصــد   ۹ دودکــش، 
اســتفاده از پیک نیک در 
خــودرو، ۱۷ درصد آبگرمکــن و ۴ درصد به قصد 

خودکشــی بوده، این درحالی اســت که کمترین 
مورد از امدادخواهــی ها مربوط بــه کارخانجات 
 بوده و در مــدارس نیز خوشــبختانه مورد خاصی

 نداشته ایم.
دودکش ها مقصر 80 درصدی حوادث

گذشــته از قربانیانی که با بی احتیاطی در چادرها 
از وسایل گرمایشــی زغالی اســتفاده می کنند و 
یا رانندگانی که برای گرم شــدن در ماشــین گاز 
پیک نیک روشــن می کنند، در اغلب موارد دیگر 
این دودکش ها هســتند که موجــب ایجاد حادثه 
می شــوند. بر اســاس اعالم رییس امور اچ.اس.ای 
)بهداشــت، ایمنی و محیط زیســت( شرکت ملی 
گاز ایران سهم دودکش ها در حوادث مربوط به گاز 
گرفتگی ۸۸ درصد اســت. بهمن نیا اظهار داشت: 
پارسال ۲ هزار و 6۱ مورد حادثه به ثبت رسیده که 
منجر به ثبت ۳۴۷ مورد فوتی شده است. وی افزود: 
هرساله شاهد رشد ۳ تا ۴ درصدی افزایش حوادث 
در بخش گاز هستیم. رییس اچ. اس. ای شرکت ملی 
گاز ایران گفت: همچنین ۹۰ درصد حوادث از آبان 
ماه تا پایان سال رخ می دهد زیرا در این بازه زمانی 

مصرف به شدت افزایش پیدا می کند.
 آبان ماه در همه سال های گذشته، بیشترین میزان 
قربانیان را داشته است. سرمای یکباره در این فصل 
آمار نصب بخاری های گازی را افزایش می دهد و در 
نتیجه بی احتیاطی ها هــم افزایش می یابد و مرگ 

خاموش بیشتر قربانی می گیرد.

گازی که جان می گیرد

رییس دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: ترجمه دستاوردها و 
اجتناب از عوامل خطرزا و رفتارهای خطرزایی که باعث گســترش 
بیماری های غیرواگیر می شــود، بار زیادی را به نظام سالمت کشور 
تحمیل خواهد کرد که باید به صورت جدی رسیدگی شود. طاهره 
چنگیز افزود: در راســتای تولید، دانش و وجود و نقش محققان این 
حوزه در ایجاد مبانی علمی چشــمگیر بوده؛ اما به نظر می رسد در 

محدوده به کارگیری و ترجمان دانش و تبدیل آن به دســتورالعمل 
که به حل مشکالت به طور موثر منجر شــود، کمتر مورد توجه قرار 
گرفته اســت. وی ادامه داد: جامعه پزشکی کشــور در حوزه غدد و 
متابولیسم در حوزه پیشگیری از هایپو تیروئید اقدامات چشمگیری 
انجام دادند؛ اما دیابت مهم ترین بیماری غیرواگیر در کشور است که 
روز به روز رو به فزونی رفته و این بیماری به صورت مشــخص دیده 

نمی شود که باید درباره آن اقدامات چشمگیری صورت بگیرد. رییس 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بیان کرد: باید بیماری غدد و متابولیسم 
به عنوان حوزه ضروری برای تحقیق و ترجمان آن به صورت جدی 
سرمایه گذاری شــود. وی اضافه کرد: شــکاف دانش بین کاربران و 
تولیدکنندگان در کشور وجود دارد و این شکاف به عنوان مانع اساسی 
برای پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر ایفای نقش می کند. 

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
بیماری های غیرواگیر، بار زیادی را به نظام سالمت تحمیل می کند

 آمار قربانیان بر اثر گازگرفتگی در استان افزایش داشته است؛

 بیشترین آمار مسمومیت مربوط 
به اصفهان و بعد از آن نجف 
آباد و خمینی شهر بود که 
منجر به فوت ۲۶ نفر شد

وزیر نیرو مطرح کرد:
جزییات بارورسازی ابرها به کمک سپاه در اصفهان

وزیر نیرو گفت: یک فروند هواپیما برای بارورسازی ابرها به کمک سپاه پاسداران انقالب اسالمی و متخصصین 
داخلی تجهیز شده و تاکنون در استان هایی مانند زنجان، قزوین، اصفهان و یزد پرواز کرده است، همچنین 
مواد اولیه بارورسازی ابرها در کشور تولید شده که در استان های خراسان جنوبی و چهارمحال بختیاری از 
آنها استفاده شده است؛ اما با توجه به بارش هایی که در کشور داشتیم تاکنون پرواز جدیدی انجام نشده است. 
رضا اردکانیان با اشاره به طرح مطالعاتی وزارت نیرو برای استفاده از آب شور دریای عمان و خلیج فارس گفت: 
عالوه بر سایر منابع برای جبران کمبود منابع جهت آب صنعت۸/۳ میلیارد مترمکعب آب از خلیج فارس و 
دریای عمان وجود دارد. وی افزود: مهار آب های مرزی یا استیفای آب های مرزی با اجازه مقام معظم رهبری 
و پشتیبانی مجلس و دولت انجام شده و در این زمینه ۱۳ سد تکمیل و امکان آبگیری در ۱۴ سد نیز وجود 

دارد و ۱۷۵ هزار هکتار از اراضی آنها نیز زه کشی شده است.

مدیرکل انتقال خون استان:
میزان ذخیره خونی استان اصفهان مناسب نیست

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان از کاهش ۵۰ درصدی مراجعات اهدای خون در استان اصفهان خبر داد و گفت: 
میزان ذخیره خونی استان اصفهان نیز در حال حاضر مناسب نیست. مجید زینلی در خصوص آخرین وضعیت اهدای 
خون در اســتان اصفهان با توجه به برودت هوا و نیاز به خون اظهار کرد: باید توجه داشت که با کاهش بسیار زیاد 
مراجعات در استان اصفهان برای اهدای خون مواجه هستیم به گونه ای که مراجعات در این بخش ۵۰ درصد کاهش 
یافته است. وی ادامه داد: در زمان مشابه روزانه ۴۰۰ مراجعه برای اهدای خون داشته ایم که در حال حاضر این تعداد 
به میانگین ۲۰۰ نفر کاهش یافته است. مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان تصریح کرد: در حال حاضر ذخیره 
خونی استان بحرانی نیست؛ اما شرایط مناسبی هم نداریم. وی تاکید کرد: بیماران تاالسمی، هموفیلی، دیالیزی، 
کسانی که تحت عمل های جراحی قرار می گیرند و... به صورت مستمر و مرتب به خون و فرآورده های آن نیاز دارند 
و همکاری اهدا کنندگان برای رفع کمبود ذخیره خونی اصفهان به معنای نجات جان این بیماران خواهد بود.

کارشــناس پیش بینی آب و هوای اســتان اصفهان گفت: در اکثر مناطق 
استان به ویژه در مناطق شرق، شمال شرق و جنوب شرق بارش برف و باران 

و مه آلودگی پیش بینی می شود.
 آسیه آقایی اظهار کرد: بررسی نقشه های هواشناسی نشانگر ادامه سامانه 
ناپایدار بارشی روی استان طی چند روز آینده است. کارشناس پیش بینی 
آب و هوای استان اصفهان تصریح کرد: بر این اساس در اکثر مناطق استان 

به ویژه در مناطق شرق، شمال شرق و جنوب شرق بارش برف و باران و مه 
آلودگی پیش بینی می شــود. وی افزود: دما در اکثر نقاط استان یک تا دو 
درجه کاهش و بیشــینه دمای اصفهان به هفت درجه و در سردترین زمان 
به یک درجه خواهد رســید. آقایی در ادامه گفت: گرم ترین شهر استان با 
۱۴ درجه خوروبیابانک و سردترین شهر استان بویین میان دشت با منفی 

۱۵ درجه خواهد بود.

هوا
 و 

آب
 

 بارش برف و باران
  در روزهای آینده

 ادامه دارد

پریسا سعادت
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 »مورینیو« جانشین پوچتینو 
در تاتنهام شد

سرمربی سابق منچستر یونایتد رسما هدایت 
تاتنهــام را برعهــده 
گرفــت. باشــگاه 
تاتنهام اعالم کرد 
که ژوزه مورینیو، 
ســرمربی سابق 
منچســتر یونایتد 
و چلســی به عنوان 
سرمربی جدید این تیم انتخاب شد. مورینیو 
با تاتنهام قراردادی 4 ساله امضا کرد و تا سال 
2023 در زمام هدایت این تیــم قرار دارد. 
باشگاه تاتنهام، پوچتینو را از سمت مربیگری 
تاتنهام بعد از 5 سال برکنار کرد. پوچتینو 5 
ســال و نیم در تاتنهام حضور داشت و پایه 
ریز اصلی موفقیت های اخیر این باشــگاه به 

حساب می آید.
 پوچتینو بعد از اینکه با ایــن تیم در فصل 
گذشــته به فینال لیگ قهرمانان راه یافت 
دیگر نتوانست انتظارات هواداران را بر آورده 
کند و به صــورت غیرقابل منتظــره ای از 

تاتنهام اخراج شد.

»بیل« رئال مادرید را 
مسخره کرد

مهاجم ولزی پس از صعــود تیمش به یورو 
2020 بــا در دســت 
گرفتــن پرچمی 
باشــگاه رئــال 
مادرید را مسخره 
کرد. بــه نقل از 
آس، گرت بیل باید 
طی چند روز آینده 
درباره اتفاق هایی که در ایــن هفته رخ داد 
صحبت کند. ابتدا باید در مورد حضورش در 
تیم ملی ولز که با پیروزی برابر مجارســتان 
توانست به یورو 2020 صعود کند، حرف بزند 
و سپس درباره اتفاقی که پس از پایان دیدار 
سه شنبه شب رخ داد، توضیح دهد. مهاجم 
ولزی مانند دیگر هــم تیمی هایش از صعود 
به یورو خوشحال بود و پرچمی را در دست 
گرفته که رویش نوشته شده بود:» ولز. گلف. 
مادرید. به این ترتیب.« مهاجم سابق مونته 
نگرو پیش تر درباره بازیکن مادرید گفته بود: 
بیل ابتدا به تیم ملی ولز فکر می کند، سپس 

به گلف و پس از آن به رئال مادرید.

شوخی گرت بیل با رمزی:
نوبت تو بود »آرون«!

تیم ملی ولز در مصاف با مجارستان دیداری 
بسیار مهم و حساس 
ســر  پشــت  را 
گذاشت؛ چرا که 
در این بازی با دو 
گل آرون رمزی 
موفق شد حریفش 
شکســت   0 -2 را 
داده و به لطف این پیــروزی جواز صعود به 
مرحله نهایی رقابت های یــورو 2020 را به 
دســت آورد. گرت بیل، ســتاره نام آشنای 
ولزی رئال مادرید بعد از این پیروزی که در 
شــهر کاردیف، پایتخت ولز به دست آمد با 
هم تیمی اش آرون رمزی به دلیل کم بودن 
حضورش در تیم ملــی در مرحله مقدماتی 
شوخی کرد و گفت:»خدا را شکر، وقتش بود 
او هم یک کاری بکند!«. اشاره گرت بیل به 
دقایق اندک حضور آرون رمزی با پیراهن ولز 

در مرحله مقدماتی یورو 2020 است.

»مارادونا« استعفا کرد
دیگو آرماندو مارادونا پیــش از دیدار برابر 
اعــالم  آلدویســی 
کرد اگــر گابریل 
پیگرینو )رییس 
د  خیمناســیا 
ال پالتــا( بماند 
من هم در باشگاه 
می مانــم. در نهایت 
پــس از ۱0 روز رییس خیمناســیا جدایی 
سرمربی آرژانتینی را تایید کرد. او برای بازی 
بعد برابر آرسنال هدایت تیم آرژانتینی را بر 

عهده نخواهد داشت. 
مارادونا، زمانی که متوجه شــد پیگرینی در 
انتخابات جدید باشــگاه شــرکت نمی کند 
تصمیم گرفت در این تیم نماند و استعفایش 
را روز سه شنبه به باشگاه ارائه داد. بازیکنان 
و مدیریت تالش کردند تا سرمربی آرژانتینی 
را راضی کنند؛ اما ایــن اتفاق نیفتاد. اکنون 
هدایت تیم به صورت موقت به عهده مارانو 

مسرا سپرده شده است.

تیم امید ایران باید راهی المپیک شود!

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

دروازه بان ذوب آهن:
از کسی به خاطر اخراجم 

دلخور نیستم
دروازه بان تیم فوتبال ذوب آهن درباره اخراجش 
از تیم فوتبــال ذوب آهن گفت: روز دوشــنبه 
جلســه ای با رســول کربکندی، رییس سازمان 
فوتبال باشــگاه داشــتم. نه موفق به صحبت با 
مدیریت باشــگاه شــدم و نه توانســتم با آقای 
منصوریان حرف بزنم. محمدباقر صادقی افزود: 
آقای کربکندی گفــت که تصمیم بــرای کنار 
گذاشتنم از ســوی آقای منصوریان گرفته شده 
است و حتی ما هم در جریان نبودیم. دروازه بان 
تیم فوتبال ذوب آهن یادآور شــد: فعال منتظر 
دریافت نامه فسخ قراردادم از سوی باشگاه هستم. 
در این مقطع زمانی از هیچ تیمی پیشنهاد ندارم و 
باید منتظر بمانم و ببینم چه اتفاقاتی رخ می دهد. 
صادقی که ســابقه ۱۷ ســاله حضور در باشگاه 
ذوب آهن را دارد در پاسخ به این سوال که آیا از 
کسی برای اخراجش دلخور است؟ گفت: اصال از 
هیچ کس دلخور نیستم. فوتبال حرفه ای همین 
است. امیدوارم هر تصمیمی گرفته می شود برای 

من و ذوب آهن، خیر باشد.

 هافبک عراقی پرسپولیس
 راهی بغداد شد

بشار رســن بعد از دیدار عراق مقابل بحرین در 
رقابت های مرحله نخست مقدماتی جام جهانی 
2022 و جام ملت هــای 2023 اردوی تیم ملی 

کشورش را ترک و راهی بغداد شد.

 این در حالی اســت که تیم ملی عراق سه شنبه 
شب از اردن راهی دوحه قطر شد تا در رقابت های 
جام خلیج شرکت کند. بشار رسن با هماهنگی که 
با گابریل کالدرون داشته، قرار است چند روزی 
را در بغداد اســتراحت و بعــد از آن به تمرینات 
سرخ پوشــان در تهران اضافه شود. این در حالی 
است که او مبلغ سنگینی را از باشگاه پرسپولیس 
طلبکار است و قرار شــده بعد از حضور در تهران 

بخش عمده ای از مطالباتش را دریافت کند.

در حاشیه

سایه شوم دوپینگ روی سهمیه 
وزنه برداری ایران در المپیک!

این روزها بحث کسب ســهمیه المپیک توکیو 
داغ است و همه از کاهش ســهمیه وزنه برداری 
ایــران در توکیو ناراحت هســتند؛ موضوعی که 
فدراســیون کنونی، کوچک ترین نقشی در آن 
نداشت و فقط تبعات این محرومیت را به دوش 
کشــید. در واقع به دلیل داشــتن یازده نمونه 
مثبت دوپینگ طی ســال های 200۸ تا 20۱۸، 
وزنه برداری ایران دو ســهیمه خود در المپیک 
توکیو را از دست داد. حاال در فاصله پنج سال تا 
المپیک 2024 پاریس، این احتمال وجود دارد 
که وزنه برداری ایران، همچنــان چوب اتفاقاتی 
را بخورد که در گذشــته رخ داده است، در واقع 
با توجه به تشدید ســخت گیری ها و فشارهای 
IOC به فدراســیون جهانی وزنه بــرداری، هیچ 
بعید نیست برای المپیک پاریس هم، کشورها بر 
اساس تعداد نفرات دوپینگی خود سهمیه کسب 
کنند. در این صورت، تعداد نفرات دوپینگی بین 
سال های 20۱2 تا 2022 لحاظ خواهد شد و این 
همان زنگ خطری اســت که از دو سال پیش و 
همزمان با وضع قوانین جدیــد ضد دوپینگ از 
سوی فدراسیون جهانی، برای وزنه برداری ایران 
به صدا در آمد. در حال حاضر تعداد دوپینگ های 
مثبتی که وزنه بــرداری ایران از ســال 20۱2 
داشته، هشت مورد بوده که شش مورد آن به زمان 
مدیریت قبلی فدراسیون برمی گردد. این یعنی 
با دو نمونه مثبت دیگر، احتمال اینکه ســهمیه 
وزنه برداری ایران در المپیک پاریس برای دومین 
دوره متوالی به نصف کاهش پیدا کند، وجود دارد.

منهای فوتبال

مسعود ســلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان در دیدار با مهدی تاج 
رییس فدراسیون فوتبال گفت: چهل و چهار سال در انتظار حضور 
فوتبال ایران در المپیک هســتیم و از شما و ســرمربی تیم امید 
انتظار دارم با تمام قدرت و اســتفاده از ظرفیت های فدراسیون، 
کمیته ملی المپیک و وزارتخانه برای صعــود قطعی به المپیک 

توکیو تــالش کنید. وزیــر ورزش و جوانان به تــاج تاکید کرد: 
فوتبال ایران از هر نظر برای راهیابی به المپیک ژاپن شایســته 
است و باید شاهد حضور استعدادهای بزرگ فوتبال در بازی های 
المپیک باشیم. سلطانی فر خاطرنشان کرد: در کنار بسکتبال که 
با شایستگی به المپیک رسید منتظر حضور دو رشته مهم فوتبال 

و والیبال هســتیم و برای این اتفاق مهم همه گونه پشتیبانی و 
حمایت را از فوتبال و والیبال و سایر قهرمانان مان خواهیم داشت. 
در این دیدار مهدی تاج گزارشــی از فعالیت های فدراســیون و 
آمادگی تیم امید و تیم ملی برای راهیابی بــه دور انتخابی جام 

جهانی قطر به وزیر ورزش ارائه کرد.

 اولتیماتوم وزیر ورزش به تاج:
تیم امید ایران باید راهی المپیک شود!

محمدرضا داورزنی پس از دو سال دوری، بار دیگر 
رییس فدراسیون والیبال شد تا باالخره بعد از یک 
سال بالتکلیفی سرنوشــت یکی از فدراسیون های 
المپیکی ایران مشــخص شــود. مجمــع انتخابی 
ریاســت فدراســیون والیبال در حالی صبح دیروز 
برگزار شــد که از محمدرضا داورزنی، معاون سابق 
وزیر و رییس اسبق فدراسیون والیبال که به تازگی 
استعفای خود از ســمت معاونت ورزش و قهرمانی 
وزارت ورزش وجوانان را تقدیم مسعود سلطانی فر 
کرده بــود، به عنوان یکی از شــانس های مســلم 
رسیدن به کرسی ریاست فدراســیون والیبال نام 
برده می شد. محمدرضا داورزنی، احمد سعادتمند، 
بهنام محمودی، امیر حســین منظمی، افشــین 
داوری، محمود افشار دوست و محمدرضا رشیدی 
نامزدهایی بودند که قرار بود برای تصاحب کرسی 
ریاســت فدراســیون والیبال با یکدیگر به رقابت 
بپردازند؛ اما پیش از برگــزاری رای گیری آقایان 
سعادتمند، منظمی، داوری، افشار دوست از حضور 
در انتخابات انصراف دادند تا رای گیری میان تنها 
ســه نفر صورت بگیرد. پس از برگزاری رای گیری، 
داورزنی با کسب 26 رای به مدت 4 سال به عنوان 
رییس فدراســیون والیبــال انتخاب شــد و بهنام 
محمودی به عنوان رقیب اصلــی داورزنی تنها ۱5 

رای کسب کرد.
اولویت خانواده بــزرگ والیبال، حضور 

موفق در انتخابی المپیک است
قطعا مهم ترین ماموریت داورزنی در بازگشــت به 
فدراسیون والیبال، کسب سهمیه المپیک 2020 

است. تیم ملی باید کمتر 
از 2 ماه دیگــر در چین با 
تیم هــای آســیایی برای 
رقم زدن ایــن اتفاق مهم 
به میدان برود. محمدرضا 
داورزنی در ایــن مجمع 
تاکید کــرد تالش خود را 
به کار خواهد گرفت تا تیم 

ایران در جمع یکی از چهار تیم برتر دنیا در المپیک 
قرار بگیرد. محمدرضا داورزنی پس از انتخابش به 
عنوان رییس فدراسیون والیبال در جمع خبرنگاران 
گفت: انتخابات در شرایطی خوب و آزادانه برگزار شد 
و از آنجا که دغدغه مردم و جامعه والیبال، عزت ملی 
است، باید حال آن را خوب کنیم تا به روز های اوج 

بازگــردد. داورزنی گفت: 
نمی خواهم دربــاره فرد 
خاصی یا بداخالقی هایی 
که طی دو تا ســه ســال 
اخیر  اتفاق افتاد صحبت 
کنم، در آستانه رقابت های 
انتخابی المپیک هستیم 
و شــرایط خوبی نداریم. 
رقبای ما در حال آماده ســازی هســتند و چین، 
میزبان رقابت های انتخابی المپیک برای رســیدن 
به آمادگی مناســب، رقابت های باشــگاهی اش را 
تعطیل کرده اســت. وی افزود: برای حضور در این 
رقابت ها تنهــا ۱0 روز فرصت داریــم، تعدادی از 
بازیکنان مــا در لیگ های خارجــی حضور دارند و 

تعدادی هم از نظر جسمانی در وضع خوبی نیستند. 
باید تمرین های تیم ملی را زمانی شروع کنیم که به 
این بازیکنان فشار زیادی وارد نشود. رییس جدید 
فدراسیون والیبال گفت: هم اکنون در حال برگزاری 
رقابت های لیگ برتر هستیم، باید مسئوالن باشگاه ها 
برای حضور موفق تیم ملــی در رقابت های انتخابی 
المپیک همکاری الزم را با تیم ملی داشــته باشند، 
چرا که این مسابقه ها در راستای تیم ملی است، باید 
به آن ها فرصت بازیابی و رســیدن به شرایط خوب 
را بدهنــد. داورزنی افزود: اولویــت خانواده بزرگ 
والیبال حضور موفق در انتخابی المپیک است. وی 
در خصوص ادامه همکاری با کوالکوویچ، سرمربی 
تیم ملی والیبال گفت: وی تا پایان مسابقات المپیک 
قرارداد دارد، تغییر در کادر فنــی تیم ملی اقدامی 
غیرمنطقی اســت، البته نقاط ضعفــی وجود دارد 
که باید برطرف شــود. نحوه قراردادی که در زمان 
حضورم در فدراسیون والیبال با کوالکوویچ، بسته 
بودم 2 + 2 بود که دو ســال پیش تمام شد؛ اما در 
قرارداد جدید ریاست قبلی با وی منعقد کرده حضور 
یک دستیار خارجی ذکر شده اســت و نمی توانیم 
فعال در این خصوص کاری انجــام دهیم. داورزنی 
درخصوص اظهارات بهنام محمودی )دیگر داوطلب 
انتخاباتی فدراسیون( و کسب ۱5 رای موافق افزود: 
این نشــان می دهد که انتخابات مجمع در شرایط 
کامال آزادانه ای برگزار شــد، توقــع نداریم که در 
تمامی مجامع تمامی آرای مثبــت به نفع یک نفر 
نوشته شود، در مجمع به نیرو های جدید رای دادند 
و برای من یک پیام دارد و آن هم توجه به نسل جوان 
است. وی گفت: سعی می کنیم در تمامی بخش ها از 

نیرو های جوان و والیبالی استفاده کنیم.

»داورزنی« به فدراسیون والیبال بازگشت
 پس از 2سال دوری؛

 کاریکاتور روز

اززمینسیبزمینیتاجامملتها!
کریستیانو رونالدو، پس از گلزنی در دیدار پرتغال برابر لوکزامبورگ و ۹۹ گله شدن، زمین 

حریف را به زمین سیب زمینی تشبیه کرد!

 قطعا مهم ترین ماموریت 
داورزنی در بازگشت به 

فدراسیون والیبال، کسب 
سهمیه المپیک ۲۰۲۰ است

قرارداد ویلموتس و فدراسیون، قابل افشا  نیست
 طی روزهای اخیر بحث های زیادی در مــورد مبلغ قرارداد مارک ویلموتــس صورت گرفت. برخی 
می گویند این قرارداد 2/6 میلیون دالر به همراه دستیارانش است؛ عددی که باالتر از دستمزد کارلوس 
کی روش محسوب می شود. این عدد از سوی فدراسیون فوتبال و مارک ویلموتس تایید نشده با این 
حال خیلی از چهره های فوتبالی انتظار افشــای قرارداد مارک ویلموتس از سوی فدراسیون فوتبال 
را دارند. یکی از این ها محمد مایلی کهن اســت که می گوید فدراســیون فوتبال مبلغ قرارداد مارک 
ویلموتس را افشا کند و یک تودهنی به ما بزند. مایلی کهن این موضوع را در مصاحبه با خبر ورزشی 
عنوان کرده است. اما یک نکته مهم در این بین وجود دارد؛ بر اساس مفاد قرارداد فدراسیون فوتبال 
و مارک ویلموتس رقم قرارداد بین این دو محرمانه است و هیچ یک از دو طرف حق افشای قرارداد را 
ندارند. به واقع افشای قرارداد از سوی مارک ویلموتس یا فدراسیون فوتبال خالف قرارداد است و در 
صورتی که هر یک از این دو این کار را انجام دهند، طرف مقابل می تواند شاکی شود و دست به شکایت 
بزند. ایران، در زمان حضور کارلوس کی روش در تهران یکی از گران ترین مربیان فوتبال جهان را در 
اختیار داشت. برخی به این موضوع نقد داشتند و به این نکته اشاره می کردند که همه توان مالی فوتبال 
ایران صرف پرداخت دستمزد کارلوس کی روش می شود، در حالی که نباید این چنین باشد. برخی البته 
به این انتخاب راضی بودند و می گفتند اعتالی تیم ملی ارزش هزینه کردن را دارد. به هر صورت تصور 
این بود این بار فدراسیون فوتبال دست به جذب مربی ارزان تری زده باشد؛ اما با ارقامی که در خصوص 
قرارداد مارک ویلموتس اعالم می شود به نظر می رسد او نه تنها از کارلوس کی روش ارزان تر نیست بلکه 
گران هم هست. شکست تیم ملی در برابر بحرین و عراق موجب انتقاد شدید رسانه ها و سلبریتی ها از 
مرد بلژیکی و فدراسیون فوتبال شده است؛ اما فدراسیون فوتبال در این برهه از زمان تصمیم به حمایت 
از مربی بلژیکی گرفته است. به خصوص که فسخ قرارداد با مارک ویلموتس هزینه های زیادی را برای 

فدراسیون فوتبال به همراه خواهد داشت.

سرمربی تیم گیتی پسند:

حواشی همه جا وجود دارد ولی 
فقط اصفهان دیده می شود!

سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند در رابطه با شرایط تیم اظهار کرد: 
در نیم فصل دوم ســه بازی انجام دادیم و آنها را با پیروزی پشت سر 
گذاشتیم و توانستیم فعل خواســتن را صرف کنیم. اگر در بازی های 
بعدی باهمین روند پیش برویم و تالش کنیم، می توانیم برنده باشیم و 
اگر مغرور شویم و تالش نکنیم شاهد اتفاقات بدی خواهیم بود. حمید 
بی غم با بیان اینکه حواشــی در بازی ها تاثیر گذار است، تصریح کرد: 
متاسفانه حواشی در بیشتر شــهرها وجود دارد؛ اما فقط حاشیه های 
اصفهان دیده می شود، برای مثال در بازی با بندرعباس حدود 2500 
تماشــاگر آمده بود که برای امنیت تنها از دو سرباز معمولی استفاده 
کردند؛ اما در اصفهان ۱00 تماشاگر هم که حضور داشته باشد باید 20 

نیروی انتظامی داشته باشیم. 
سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند در خصوص داوری بازی ها، خاطر 
نشان کرد: نیم فصل اول هم گفتم داوران ایرانی اگر آدم های درستی 
نبودند داور نمی شدند زیرا پول چندانی نمی گیرند که بخواهند وجدان 
خود را زیر پا بگذارند؛ اما فشار مضاعفی که از جانب هواداران و تیم ها به 
داوران وارد می شود، روی تصمیم گیری آن ها تاثیر می گذارد. بی غم 

با بیان اینکه باید نظارت بر نیمکت ها بیشــتر شود، افزود: می توانند 
دوربین هایی باالی سر نیمکت های دوتیم نصب کنند تا پایان هر بازی 
باتوجه به حرکات اشتباهی که از مربیان و بازیکنان سر زده می شود 
آن ها محروم شــوند و اینگونه نظم برقرار شود. سرمربی تیم فوتسال 
گیتی پسند در رابطه با استفاده از اصغر حسن زاده در بازی ها، گفت: 
بازیکنان بزرگ و ملی پوشــی مثل میثم برمشوری، پیمان حفیظی، 
احمدی، ســنگ ســفیدی همچنین جوان های خــوب و آینده دار  
اصفهانی مثل مسعود یوســفی را در اختیار داشتیم که درکنار همه 
اینها اصغر حســن زاده یکی از بهترین بازیکن های جهان اســت که 
تیم مارا تکمیل کرده، امیدواریم مکمل های خوبی کنارهم باشــند 
تا بتوانیم نتیجه ای خوب برای اصفهان به دست آوریم. بی غم با بیان 
اینکه نتیجه هایی که مس یا دیگر تیم هــا می گیرند برای ما اهمیتی 
ندارد، اظهار کرد: من به عنوان مربی نمی دانم هر هفته تیم ها چه بازی 
دارند، زیرا ما اگر خودمان خوب باشــیم قهرمان خواهیم شد و اینکه 
بازی ها پلی آف در راه است و هدف مان این است که تیم را آماده نگه 

داریم و جزو چهارتیم اول باشیم.

سمیه مصور
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دولت می توانست بهانه به دست دشمن ندهد
پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

اخبار

 لغو برنامه های هفته کتاب
 در اصفهان

رییس اداره امور کتابخانه های سازمان فرهنگی 
اجتماعی و ورزشــی شــهرداری اصفهان گفت: 
بــرای هفته کتاب خوانــی برنامه هــای مفرح و 
گوناگونی داشتیم که به دلیل شرایط پیش آمده 
لغو شد.طیبه فاطمی اظهار کرد: در برنامه »زنده 
باد کتاب« با شعار »با کتاب زندگی کنیم« برای 
نخســتین بار نماد کتاب و کتاب خوانی رونمایی 
شده و برای اولین بار سرود کتاب اجرا می شود، از 
کتابداران پیشکسوت دعوت به سخنرانی شده و 
همچنین از کتابداران بازنشسته تقدیر خواهد شد. 
وی افزود: همچنین در این برنامه به پرخوان ترین 
کتابخوان کتابخانه شهرداری هدیه ای به رسم یاد 
بود داده می شود و کتابداران بیانیه و سوگندنامه ای 
می خوانند و قطعه اصفهان به مناسبت روز اصفهان 
برای اولین بار در این برنامه اجرا خواهد شد. رییس 
اداره امور کتابخانه های سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شهرداری اصفهان تصریح کرد: در برنامه 
»کتاب نیمه گمشده من« کتاب بسیار بزرگی قرار 
دارد که آدم ها به صفحه کتاب می چسبند و چند 
اجرا که شامل نقش کتاب در پرورش کودک، نقش 
کتاب در دوران سالمندی و نقش کتاب در ازدواج 
موفــق در قالب صوت و نور بدون صدا به شــکل 
پرفورمنس در چهارباغ اجرا خواهد شد. فاطمی 
با اشــاره به نا آرامی های گذشــته و لغو برنامه ها 
خاطرنشــان کرد: با توجه به اینکه این برنامه ها 
برای هفته کتاب خوانی برنامه ریزی شــده بود و 
به دلیل نا آرامی ها لغو شد تاریخ اجرای آن دوباره 

اطالع رسانی خواهد شد.

برگزاری راهپیمایی اصفهانی ها 
در اعتراض به اغتشاش گران

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان 
اصفهان با اشاره به راهپیمایی امروز دراصفهان، 
اظهار کرد: این اجتماع عظیم بنا بر درخواست های 
مکرر مردم و در حمایت از امنیت و اقتدار میهن 
اســالمی، اعالم انزجار و محکوم کردن اقدامات 
هنجارشکنانه آشوبگران که با هدایت و کمک های 
استکبار جهانی سبب آســیب به زیرساخت ها و 
اموال عمومی شــد، برگزار می شود. محمدعلی 
احمدی افزود: اجتماع با شکوه مردم اصفهان در 
حمایت از بیانات اخیر مقام معظم رهبری برگزار 
خواهد شد. رییس شــورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی استان اصفهان با بیان اینکه راهپیمایی 
عظیم مردم اصفهان امروز در ساعت9:30 صبح 
از میدان انقالب اسالمی آغاز می شود، افزود: در 
این راهپیمایی مردمی، از قشرهای مختلف جامعه 
حضور خواهند داشــت. اجتماع باشــکوه مردم 
اصفهان امروز در میدان انقالب اسالمی آغاز شده و 
سپس راهپیمایی از مسیر خیابان کمال اسماعیل 

و خیابان پاسداران برگزار خواهد شد.

مدیر عامل شرکت قطار شهری 
شهرداری اصفهان اعالم کرد:

بالتکلیفی ۸ ایستگاه خسارت 
دیده متروی اصفهان

پس از آسیب جدی برخی ایستگاه های مترو در 
پی ناآرامی روزهای گذشته، مدیر عامل شرکت 
متروی اصفهان از راه اندازی ۱۲ ایستگاه از سمت 
جنوب تــا کاوه خبر داد و گفت: زمان بازســازی 
و راه اندازی هشــت ایســتگاه باقی مانده هنوز 
مشخص نیست. رضا فاتحی با اشــاره به آسیب 
جدی ایستگاه های متروی شمال شهر اصفهان، 
اظهار کرد: در روزهای گذشته ایستگاه های صفه تا 
میدان امام حسین )ع( راه اندازی شد و دیروز نیز 
ایستگاه های تختی، شهدا، چمران و کاوه به روی 
مسافران گشوده شد. وی، به خسارت ۱0 میلیارد 
تومانی وارد شده به ایستگاه های مترو اشاره کرد و 
افزود: با توجه به خسارت جدی که به ایستگاه های 
متروی شــمال شهر وارد شــده، نمی توان زمان 
دقیقی را برای بازگشایی مسیر مترو در این منطقه 
اعالم کرد. فاتحی، برآورد خســارات وارد شــده 
به قطار شــهری در ناآرامی های اخیر را نزدیک 
به ۱0 میلیــارد تومان اعالم کــرد و گفت: از ۲0 
ایســتگاه خط یک قطار شهری اصفهان، تاکنون 
۱۲ ایستگاه راه اندازی شده و مسافران را از کاوه تا 
صفه جابه جا می کنند، البته ایستگاه ۲۵ آبان که 
بین دو ایستگاه شهدا تا چمران قرار دارد به دلیل 
شدت خسارات هنوز فعال نیست. وی، سرفاصله 
حرکت قطارهای متــرو را ۱۵ دقیقه اعالم کرد و 
یادآور شد: زمان شروع کار مترو از فردا به همان 
روال ۶ و نیم صبح تا 9 و نیم شــب بر می گردد و 
امیدواریم شهروندان همچنان از این وسیله نقلیه 
عمومی ارزان و با کیفیت استفاده کنند. مدیرعامل 
قطار شــهری اصفهان از کاهش قابل توجه آمار 
مسافران مترو پس از حوادث اخیر خبر داد و گفت: 
بسیاری از مسافران مترو شهروندانی هستند که 
مسیرهای طوالنی از شمال به جنوب شهر را طی 
می کنند و از مدار خارج شدن ایستگاه ها، آن ها را 
از ســفر با مترو منصرف می کند و امیدواریم این 

مشکلبرطرف شود.

استاندار اصفهان:
آرامش حاکم شده در استان 

نشانه فهم باالی مردم است
استاندار اصفهان در حاشیه حضور در قرارگاه امام 
علی )ع( فرماندهی انتظامی استان اصفهان اظهار 
داشت: آرامشــی که امروز در سطح استان اصفهان 
مشاهده می کنیم نتیجه شــعور و فهم باالی مردم 
این خطه است که صف خود را از افراد اخاللگر جدا 
کردند و من از همه آنها تقدیر و تشکر می کنم. عباس 
رضایی افزود: عالوه بر این همراهی و همکاری بسیار 
خوبی در بین مجموعه دستگاه ها و مدیران استان 
وجود داشت و همه اعضای شورای تامین استان با 
هم همدل، همزبان و همفکر بودند که قطعا وجود 
اتحاد و همدلی بین مجموعه مدیران و دستگاه ها به 
امنیت جامعه منجر خواهد شد. استاندار اصفهان در 
ادامه از حضور با صالبت نیروهای انتظامی در میدان 
و مدیریت ناآرامی های چند روز اخیر توسط مجموعه 
فرماندهان و مدیران انتظامی اســتان تقدیر کرد و 
گفت: انصافا باید از تدبیر خــوب فرمانده انتظامی 
استان و حضور خوب نیروهای انتظامی که از زمان 
اعالم طرح اصالح مصرف سوخت )بنزین( در کف 
خیابان حضور داشته و با اخاللگران و نا امن کنندگان 
جامعه برخورد مناسب و قانونی کردند، تشکر کنم.
رضایی همچنین از تــالش دیگر نهادهای امنیتی، 
آتش نشانی، نیروهای امدادی و... هم تشکر کرد و 
گفت: همه این هماهنگی ها و همکاری ها دست به 
دست هم دادند تا امروز آرامش به جای جای استان 
عزیز اصفهان بازگشته و شرایط امنیتی بسیار مطلوب 
حاکم شود. استاندار اصفهان با بیان اینکه قطعا افراد 
معاند و ســودجو منتظر بهانه ای هستند تا مردم را 
تحریک کرده و امنیــت جامعه را برهم بزنند اظهار 
داشت: باید همه مسئوالن هوشیار باشند و مراقبت 
کنند که خدای ناکرده افراد سودجو به خصوص در 

زمینه تامین ارزاق عمومی به مردم فشار نیاورند.

فرمانده سپاه حضرت صاحب الزمان )عج(:
مردم والیتمدار اصفهان صف 

خود را از آشوبگران جدا کردند
فرمانده ســپاه حضرت صاحب الزمان )عج( استان 
در جمع نخبگان و مســئوالن بســیج دانشجویی 
اصفهان به بیانات مقام معظم رهبری درباره تغییر 
نرخ بنزین اشــاره و اظهار داشــت: حضرت آقا به 
نظر سران قوا احترام گذاشتند و ایشان به اجرای 
درست طرح با در نظر گرفتن مابه التفاوت قیمت 
بنزین قبل از اجرای طرح یا همزمان با گران شدن 
حامل های انرژی تاکید کردند و اشــاره داشــتند 
که باید زمینه هــای نگرانی مردم برطرف شــود. 
ســردار مجتبی فدا تصریح کرد: مــردم در همان 
روز اول صف خود را از آشــوبگران جــدا کردند و 
خسارت هایی که به شهرها وارد شد توسط عده ای 
اراذل و اغتشاشگر بود که قطعا مردم عادی بین آنها 
نیستند. فرمانده سپاه حضرت صاحب الزمان )عج( 
استان اصفهان گفت: شــما به عنوان نیروی جوان 
انقالبی با وجود این که امــام)ره(، دوران انقالب و 
زمان جنگ را درک نکرده اید، اگر باالتر از جوانان 
انقالب و دفاع مقدس نباشید، کمتر نیستید. وی 
خطاب به مســئوالن و نخبگان بسیج دانشجویی 
دانشگاه های اصفهان گفت: وظیفه شما به عنوان 
افسران جنگ نرم، بســیار تعیین کننده است که 
باید با روشنگری و بصیرت افزایی جامعه، به دنبال 
پیگیری مطالبات مردم از دولت و مسئوالن باشید. 

مدیر منطقه یک شهرداری خبر داد:
 دیدار شهردار اصفهان

 با اهالی منطقه یک
مدیــر منطقه یک شــهرداری اصفهــان گفت: 
یکشنبه هفته آینده-ســوم آذرماه 9۸- شهردار 
اصفهان در پنجمین برنامه مالقات مردمی خود 
با معتمدان و شــهروندان این منطقــه دیدار و 
گفت وگو خواهد کــرد. مهین شــکرانی اظهار 
کرد: در پنجمین برنامه مالقات مردمی شهردار 
اصفهــان بــا معتمــدان و شــهروندان منطقه 
یک، معاونان شــهردار نیز در ایــن دیدار حضور 
خواهند داشــت.وی با اشــاره به نحوه ثبت نام 
شهروندان منطقه یک شــهرداری اصفهان برای 
مالقات مردمی با شهردار اصفهان، تصریح کرد: 
شــهروندان ســاکن در این منطقه از ۱۸ تا ۲۱ 
آبان ماه سال جاری مهلت داشــتند درخواست 
خود را بــرای حضور در این مالقــات مردمی از 
 طریق ســایت شــهردار اصفهــان به نشــانی

 www.Mayor.isfahan.ir ثبــت کننــد. 
مدیر منطقه یک شــهرداری اصفهان ادامه داد: 
برنامه ریزی برای دیدار مردمی شهردار اصفهان با 
اهالی این منطقه از ساعت ۱۵ روز یکشنبه سوم 

آذرماه سال جاری انجام شده است.

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان از آغــاز عملیات اجرایی فضای ســبز باغ 
تندرســتی خبر داد، باغی که قرار است به محلی 
برای تفرجگاه شــهروندان اصفهانی تبدیل شود. 
سال هاست در گوشــه ای از شــهر، هر روز از ۱۲ 
ماه ســال آنچنان بوی عطر آگین گل ها و گیاهان 
پیچیده شده که گویی نوروزیی در راه است، فضایی 
سر سبز پر از گل و گیاه که به نام بازار گل و گیاهان 
همدانیان معروف اســت، بازاری که مردم با شــور 
و اشتیاق خاصی مشــغول بازدید و خرید گل های 
رنگارنگ هســتند؛ اما بروز مشکالتی مانند کمبود 
فضا برای گســترش خدمات، ایجــاد ترافیک در 
خیابان همدانیان و هم چنین آزار برخی از مجاوران 
و همسایگان موجب شــد تا ایجاد بازار گل و گیاه 
بزرگ تری در دستور کار مدیریت شهری اصفهان 
قرار گرفته و مجموعه فعلی به یک باغ تندرســتی 
تبدیل شــود؛ چرا که بررســی ها نشــان می دهد 
که دیدگاه بــازار گل و گیاه بر دید فضای ســبز و 
تفرجگاهی مجموعه غالب شــده است، در صورتی 
که این مکان شش تنفسی شــرق اصفهان بوده و 
باید حفظ شــود؛ از این رو اولویت بر احیا و حفظ 
فضای ســبز موجود بازار قرار داده شد.مدیر عامل 
سازمان پارک ها و فضای ســبز شهرداری اصفهان 
با بیان ایــن مطلب گفت: طراحی بســیار ویژه ای 
برای فضای ســبز این مجموعه انجام شــده است.

فروغ مرتضایی نژاد با بیان 
اینکه ســازمان پارک ها و 
فضای ســبز حدود پنج 
هکتار از باغ تندرستی را 
برای اجرای فضای سبز در 
اختیار دارد، افزود: سازمان 
ساماندهی مشاغل شهری 
و فرآورده های کشاورزی 

شــهرداری اصفهان تمــام مراحل اجــرای فضای 
ســبز پروژه باغ تندرستی را به ســازمان پارک ها 
واگذار کرده اســت. مدیرعامل ســازمان پارک ها 

و فضای ســبز شهرداری 
اصفهان خاطرنشان کرد: 
طراحی فضای ســبز باغ 
تندرستی به وسعت حدود 
پنج هکتار انجام و عملیات 
اجرایی آن آغاز شده است.
وی با بیان اینکه بســتر 
مــورد نیاز برای کاشــت 
درختان در باغ تندرستی فراهم و عملیات تعویض 
خاک همچنین اســتفاده از خاک مرغوب همراه با 
کود انجام شده تا در سال های آینده با مشکلی مواجه 

نشویم، گفت: پس از اجرای عملیات عمرانی در هر 
بخش از پروژه باغ تندرستی، پیمانکار مشغول شده 
و در حال برقراری شبکه اتصاالت لوله است؛ همزمان 
خاک آماده شده و کاشت فضای سبز پیش بینی شده 
نیز انجام می گیرد. مرتضایی نژاد ادامه داد: با توجه 
به اقدامات در حال اجــرا امیدواریم تا دوماه آینده 
پروژه پنج هکتاری فضای سبز باغ تندرستی به اتمام 
برسد. وی با اشاره به گونه های گیاهی مورد استفاده 
در فضای سبز پروژه باغ تندرستی، اظهار کرد: بیشتر 
گونه های گیاهی مورد استفاده از نوع مقاوم است، 
البته گونه های ویژه و خاص نیز پیش بینی شده تا 

زیبایی همیشگی را در این پروژه شاهد باشیم.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان گفت: براســاس اعتبــارات و قراردادهای 
منعقد شده حدود سه میلیارد و ۶00 میلیون تومان 
اعتبار برای طراحی، اجرا و نظارت بر اجرای پروژه 

باغ تندستی در نظر گرفته شده است.
 گفتنی است؛ قرار اســت در بلوار ارغوانیه، ابتدای 
بلوار رضوان مجموعه باغ تندرســتی با مســاحت 
۸0 هزار مترمربع احداث شــود. این طرح در ســه 
فاز احداث می شود که فاز اول شامل سالن گل های 
سرشاخه و قسمتی از ســالن گیاهان آپارتمانی و 
محوطه سازی ها، فاز دوم شــامل سالن کاکتوس، 
باغ و باغچه و ابــزار آالت گل و کود و ســاختمان 
اداری اســت، همچنین در فاز سوم سالن پرندگان 
و ماهی های زینتی و سالن گیاهان دارویی احداث 

می شود.

باغ تندرستی، سبز می شود

 مدیر منطقه 9 شــهرداری اصفهان اظهار کرد: ارزیابی ســازمانی 
ابزاری اســت که می تواند برای شناســایی و بهبود رقابت پذیری 
سازمان، مورد اســتفاده قرار گیرد که با ارائه یک چارچوب جامع و 
غیرتجویزی، امکان خودارزیابی را فراهم می آورد. عباس روحانی، 
افزود: این ارزیابی در واقع ابزاری مناســب برای آســیب شناسی و 
طراحی برنامه های توسعه ای در ســطح منطقه به شمار می رود که 
از طریق آن می توان فرصت های بهبود در ســازمان را شناســایی 

کرد. مدیر منطقه 9 شــهرداری اصفهان تصریح کــرد: برای اینکه 
منطقه 9 بتواند با موفقیت های پایدار و مســیر راهبردی مشخص 
فعالیت های سازمان را در راستای ارائه خدمات بهتر به شهروندان و 
سایر ذی نفعان پیش ببرد، باید فرآیندهای سازمان مورد ارزیابی قرار 
گیرد. وی ادامه داد: تعالی سازمانی باعث می شود با برنامه ریزی های 
مدون کوتاه مدت و بلند مدت بتوان خدماتی که در سطح منطقه و 
از نگاه باالتر در سطح شهر اصفهان ارائه می شود را بهبود بخشید.وی 

خاطرنشان کرد: در فرآیند ارزیابی تعالی سازمانی در قالب 9 معیار 
تمامی فرآیندهای سازمان و کارکنان، ذی نفعان و سبک رهبری و 
مدیریت مورد بررسی قرار می گیرد که این امر باعث توسعه و بهبود 
خدمات می شود. روحانی گفت: فرآیند تعالی سازمانی باعث می شود 
کارکنان، مســئوالن و رؤســای ادارات منطقه، روابط موجود بین 
عملکرد و فعالیت خود را در توانمندی ارائه خدمات به شهروندان و 

سایر ذی نفعان تشخیص دهند.

مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان خبر داد:
انجام فرآیند ارزیابی تعالی سازمانی در قالب ۹ معیار

  در راستای احیای شش تنفسی شرق اصفهان؛ 

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان با اشــاره به افزایش قیمت بنزین 
طی چند روز گذشته و نارضایتی مردم وسوء استفاده عده ای از اراذل و 
اوباش از اعتراض مردم، اظهار داشت: از چند سال گذشته مقام معظم 
رهبری تصمیمات راهبردی اقتصادی را به ســران قوا واگذار کرده اند 
تا در صورت به اجماع رسیدن رؤسای هر سه قوه از نظر آنان حمایت 
کنند، در همین خصوص در سخنرانی اخیر رهبر معظم انقالب نکات 
دستوری از سوی ایشان بیان شد تا با اجرای نکات از مردم به طور ویژه 

حمایت شود. 
آیت ا... ســید یوســف طباطبایی نژاد با تاکید بر اینکه طرح افزایش 

قیمت بنزیــن اجتناب ناپذیــر و الزم االجرا بود، تصریــح کرد: واضح 
اســت که نحوه اجرای این طرح نقص هایی را با خود به همراه داشت، 
اگر به کارنامه دولت قبل )احمدی نژاد( دقــت کنیم، افزایش قیمت 
بنزین را در آن دولت به چشــم می بینیم؛ اما قبل از اجرای این طرح 
جلســات متعددی با حضور نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در 
مراکز استان ها برگزار شد تا نقطه نظرات و ایرادات این طرح مشخص 
شود. امام جمعه اصفهان با بیان اینکه دولت باید در تمامی امور شفاف 
باشد، گفت: دولت می توانست بهتر عمل کند، طوری که بهانه به دست 
دشــمن ندهد؛ اما اظهار نظر اعضای دولت در روزهای پیش از گران 

 شــدن بنزین و تکذیب این گرانی که قطعا دلیل داشــته، برای مردم 
ناراحت کننده بود.  نماینده ولی فقیه در اســتان افزود: شفاف سازی 
انجام نگرفت و اگر این طرح شــفاف با مردم در میان گذاشته می شد 
مردم بهتر می پذیرفتند، زیرا مردم برای حفظ این انقالب جان داده اند. 
وی، توجیه گرانی بنزین به دلیل جلوگیری از قاچاق ســوخت را برای 
صاحبان علم اقتصاد و همچنین برای مردم غیرقابل قبول دانســت و 
تاکید کرد: دولت می توانست با روش های منطقی تری قاچاق سوخت 
را کنترل کند و واضح است که بنزین 3 هزارتومانی مولد افزایش تورم 

در کشور خواهد بود.

مدیر منطقه ۱0 شهرداری اصفهان اظهار کرد: 
برای اجــرای نورپردازی و زیباســازی خیابان 
میرزای شــیرازی دو میلیــارد و ۵00 میلیون 
ریال اعتبار در نظر گرفته شــده اســت. حمید 
شــهبازی با اشــاره به اقدامات انجام شده در 

خصوص محرومیت زدایی در منطقه 
۱0 تصریح کــرد: اجرای برنامه های 
فرهنگی در محله هــای محروم این 
منطقه یکی از رویکردهایی اســت 
که از ســوی مدیریت شهری دنبال 
می شود. مدیر منطقه ۱0 شهرداری 
اصفهان افزود: در همیــن ارتباط، 
مجموعه فرهنگی حصه با اعتباری 
بالغ بر پنج میلیــارد تومان در حال 

اجراســت که امیدواریم دهه فجر امســال این 
پروژه افتتاح شود. 

وی با بیان اینکه خیابــان هفت تیر و مصلی دو 
پروژه تکمیل شده ای است که در آینده نزدیک 
در اختیار شهروندان قرار می گیرد، خاطرنشان 
کرد: برای احــداث خیابان مصلــی حدفاصل 
خیابان فرسان تا میدان شهید فهمیده که ۲۲0 
متر طــول و ۲۴ متر عــرض دارد، ۱0 میلیارد 
ریال اعتبار در نظر گرفته شــده است. شهبازی 
عنوان کرد: اجرا شــدن پروژه خیابان مصلی به 
منظور روان ســازی ترافیک این نقطه از شــهر 
در دســتور کار قرار گرفته است. وی با اشاره به 
پروژه های پیاده روسازی در سطح منطقه ۱0، 

تصریح کرد: امسال پیاده روسازی خیابان های 
پروین، صباحی و ضلع شــمالی میدان قدس با 
اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان انجام می شود 
همچنین در راستای مناسب سازی مسیرهای 
تردد شــهروندان، پیاده روســازی خیابان های 

حکیم اسدی، امامزاده ابراهیم، شهید حیدری، 
شهروند، میرزا نصیر و شهید حسین صفوی نژاد 
انجام شده اســت. مدیر منطقه ۱0 شهرداری 
اصفهان تاکید کــرد: عملیات پیاده روســازی 
ضلع شــمالی خیابان جی حدفاصــل خیابان 
پروین تا خیابان همدانیان به پایان رســیده و 
آماده بهره برداری اســت و بــرای آن افزون بر 
پنج میلیارد ریال اعتبار هزینه شــده است. وی 
با اشــاره به دیگر اقدامات پیش بینی شــده در 
خصوص پیاده روســازی این منطقه گفت: در 
بودجه سال آینده اعتبار الزم برای پیاده روسازی 
خیابان معلم واقع در خیابان حکیم شفاهی دوم 

پیش بینی خواهد شد. 

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان خبر داد:

اجرای عملیات نورپردازی و زیباسازی خیابان میرزای شیرازی
معاون معماری و شهرسازی شــهردار اصفهان 
اظهار کرد: برای نخســتین بار است که رؤسای 
کمیســیون های عمران و شهرسازی شوراهای 
اسالمی شــهرهای کشــور همزمان با معاونین 
شهرســازی و معمــاری کالن شــهرها در یک 

نشست مشــترک دور هم آمدند و مســائل را با 
مشــورت هم در حوزه کاربردی رصد می کنند. 
سیداحمد حســینی نیا در خصوص اهم مسائل 
کالن شــهرها، افزود: بازآفرینی شهرها، صدور 
پروانه، بروکراسی های اداری و مکاتبات همچنین 
مباحثی چون مولفه های کیفی طراحی شهری 
و معمــاری مانند حقوق عمومــی، حکمروایی 
شهری و عدالت فضایی که جنبه های کیفی شهر 
را می بیند از جمله مواردی است که باید مدنظر 
قرار گیرد. معاون معماری و شهرسازی شهردار 
اصفهان تصریح کرد: در این نوع جلسات معاونین 
شهرسازی می توانند مشکالت شهری را در فضایی 
تخصصی با رؤسای کمیسیون های عمران مطرح 

کنند تا با خرد جمعی و مشورت، مشکالت احصا 
و راهکارهای اجرایی آن عنوان شود. حسینی نیا با 
اشاره به مفهوم »حق به شهر«، گفت: در معاونت 
شهرسازی برنامه جامع اصفهان را با رویکرد نوین 
دنبال می کنیم و یکی از مولفه های »حق به شهر« 
کمک گرفتن از مردم در امور مربوط 
به خودشان اســت همچنین بحث 
مفهوم حق به شــهر، با مولفه هایی 
چون مباحث جامعه شــناختی در 
حوزه مدنی ارتباط دارد. وی با بیان 
اینکه اصفهان نخســتین شــهر در 
کالن شهرهاســت که پایلوت برنامه 
جامع شــهر در آن اجرایی می شود، 
خاطرنشان کرد: این طرح با رویکرد 
نوین مشارکت محوری و مسئله محوری در حال 
انجام است، به نحوی که مسائل را به جای اینکه 
به صورت وکالتی از بــاال به پایین مطرح کنیم با 
همفکری و مشورت مردم دنبال می کنیم. معاون 
معماری و شهرسازی شهردار اصفهان با تاکید بر 
اینکه گام نخســت احصای نظرات در این طرح 
آسیب شناسی است، اضافه کرد: قرار بود نتیجه 
این آسیب شناســی گام نخســت در هفته اول 
آبان ماه توسط مشاور ارائه شــود که با تاخیری 
یک ماهه در هفته اول آذرماه ارائه می شــود؛ از 
طرفی مفهوم »حق به شــهر« با مفاهیمی چون 
عدالت و وضع دهی قدرت درتصمیم گیری ها در 

ارتباط است.

معاون معماری و شهرسازی شهردار:
شناسایی مولفه های»حق به شهر« به کیفی سازی کمک می کند

با توجه به اقدامات در حال اجرا 
امیدواریم تا دوماه آینده پروژه 

پنج هکتاری فضای سبز باغ 
تندرستی به اتمام برسد

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان:
دولت می توانست بهانه به دست دشمن ندهد

 نرگس طلوعی
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  امام حسن علیه السالم:
  همانا در اين قرآن چراغ هاي هدايت به سوي 

نور و سعادت موجود است و اين قرآن شفاي دل 
ها و سینه هاست.
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یادداشت

در ســال های اخیر، هر روز بر تعداد افرادی که عاشق خواندن، 
مطالعه و کتاب هستند ولی حتی یک دقیقه وقت خالی ندارند؛ 
افزوده می شود. دل مان تنگ شــده برای یک ساعتی لم دادن و 
غرق شدن در یک رمان خوب یا کتابی علمی درباره فضا و آینده 
بشر؛ اما هیچ وقت به این ســاعت خوش نمی رسیم.حتی گاهی 
برایش برنامه ریزی هم می کنیم و با خودمان قرار می گذاریم که 
این آخر هفته باید خواندن کتاب را دوباره شروع کنم؛ پنجشنبه 
شــب برنامه هایم را خلوت تر می کنم تا ساعتی مطالعه کنم ولی 
باز پنجشنبه شب فرا می رسد و بعد دانلود یک فیلم، خبر مهمی 
در شبکه های اجتماعی، کار غیرمنتظره ای یا اصال نداشتن حس 
و حال گرفتن کتاب کاغذی در دست و شروع داستانی تازه، مانع 
می شود. مطالعه نکردن یک عادت بد بزرگ است و بیشتر از آن چه 
که تصور می کنیم؛ برایمان ضــرر دارد. وقتی چیزی نمی خوانی 
انگار چیزی نمی دانی و در نفهمی و ندانســتن به ســر می بری.

ترفندهای زیر حاصل تالش ها برای مطالعه و کتاب خوانی بیشتر 
با وجود مشغله کاری ۲۴ ساعته و نداشتن حتی یک دقیقه وقت 

آزاد کاری یا ذهنی است:
۱- خرید کتاب های کوچک جیبی

اگر با دیدن ضخامت کتاب ها از خواندن شان پیشمان می شوید و 
پیش خودتان می گویید کی من برسم این کتاب ۵۰۰ صفحه ای 
را بخوانم؛ سعی کنید نسخه جیبی و کوچک آن را تهیه کنید. یا 
اصال سراغ کتاب هایی بروید که کوتاه و کوچک هستند و زود تمام 
می شوند.خوشبختانه، بسیاری از ناشران در سال های اخیر سعی 
کردند نسخه های جیبی کتاب های معروف و پرفروش را هم عرضه 
کنند. کتاب جیبی راحت تر حمل می شود؛ می توانید همیشه در 
کوله و کیف بگذارید و در اولین فرصت چند صفحه بخوانید. از نظر 
ذهنی امید به خواندن آن بیشتر است و زودتر به سرانجام می رسد.

من با همین ترفند و البته نکتــه ای که در ترفند بعدی می گویم؛ 
کتاب قطور و طوالنی »کلیدر« محمود دولت آبادی را در کمتر از 

یک ماه خواندم؛ به طوری که خودم هم باورم نمی شد!

با چند ترفند کتاب خوانی آشنا شوید

مینا حمیدی

عکس روز

دوخط کتاب

هرچــه در دل دارد 
در دل دیگــری خالی 
کند. می خواهد همه 
شــادمان باشند، همه 
بخندنــد و این شــادی 

بسیار مسری است.

»شب  های روشن«
داستایفسکی

شادی عشق، مسری 
است!

وای که چقدر شادی 
شــیرین کامی  و 
انســان را خوشــرو و 
زیبــا می کند. عشــق 
در دل می جوشــد و 
آدم می خواهــد کــه 

هتل پورتلند در ایالت اورگان آمریکا از »الما« ها برای ریلکس کردن مهمانان 
خود استفاده می کند. صاحبان هتل »موناکو« معتقدند که الماها می توانند 
به روح مشتریان آرامش داده تا تعطیالت بهتر و منحصر به فرد تری را در این 
هتل سپری کنند. در البی این هتل جالب، چند المای تربیت شده در حالی که 
لباس های دیدنی بر تن دارند حضور داشته و هر یک از مهمانان می تواند آنها را 
نوازش کرده و در آغوش بگیرد.صاحب هتل تاکید کرد که وقتی دیدیم مشتریان 
واکنش بسیار خوبی نشان می دهند آنها را در هتل نگه داشتیم، در اتاق مهمانان 

نیز عروسک های الما دیده می شود .

الما درمانی در هتل پورتلند

یک هتل در ژاپن برای جذب مشتری دســت به روش عجیبی زده است. 
این هتل که در عین نزدیک بودن به مراکز مهم شــهر، ارزان ترین هتل 
ژاپن شــده، شــرایط بحث برانگیزی دارد. اگر بخواهید می توانید برای 
یک شــب در این هتل با یک دالر اتاق رزرو کنید به شــرطی که داشتن 
حریم خصوصی برای تان مهم نباشد، زیرا شــرط استفاده از این تخفیف 
بزرگ این اســت که هتل در تمام مدت اقامت فیلم شــما را به وســیله 
 دوربین فیلمبرداری به صورت زنده در کانال یوتیوب برای مشــتریانش

 پخش کند!

شرط عجیب اقامت ارزان در هتل ژاپنی

یک تیم علمی از دانشگاه جنوب پاریس ثابت کرده است که هیچ ارگانیسم 
و حتی باکتریایی در دره آتشفشان دالول Dallol در اتیوپی یافت نمی شود. 
در حین کار ماموریت علمی دانشگاه در این دره مشخص شد که مکان هایی 
در زمین وجود دارند که علی رغم وجود آب، از زندگی محروم هســتند.دره 
آتشفشان دالول با داشتن نمک و منابع اســیدی، به عنوان یکی از گرم ترین 
مناطق جهان شناخته می شــود. به گفته کارشناسان، اینجا در دره باالترین 

دمای هوای جهان وجود دارد. 

نقطه ای از جهان که با وجود آب، حیات ندارد!

 جامانده های
 زیر آب

الشه های کشتی های 
غرق شــده، هواپیمای 
ســقوط کرده در عمق 
دریــا ، تانــک های 
جامانــده از جنگ های 
جهانی و یا اشــیایی که 
صاحبان شان آنها را به 
دل دریا سپرده اند. حاال 
با گذشت سالیان سال از 
روزگاری که بر آنها و در 
دل این آب ها گذشــته 
مناظری بس شــگرف 

آفریده اند. 

رییس امور سهام و مجامع شرکت فوالد مبارکه اصفهان از افزایش ۲3 درصدی 
تولید فوالد مبارکه نسبت به یک سال گذشته خبر داد. توانگر در جریان بازدید 
از غرفه مجموعه رسانه های پول نیوز در نمایشگاه اینوکس ۲۰19، عنوان کرد: 
شرکت فوالد مبارکه امسال نیز همانند سال های گذشته، در سال رونق تولید 

ملی تولیدات خوبی داشــته و در 6 ماه گذشته، 
توانستیم با فروش ۲۰هزار میلیارد تومان، سود 

6۲/6 ریالی برای سهامداران را عملیاتی کنیم. 
وی افزود: شــرکت فوالد مبارکه تا آخر مهرماه 
موفق بــه فروش بیــش از ۴ میلیون تــن انواع 
محصوالت فوالدی شــده و ۲3 درصد نسبت به 
سال گذشته افزایش تولید داشتیم.رییس امور 

 سهام و مجامع شرکت فوالد مبارکه با اشــاره به اینکه نوسانات یک ماه اخیر 
 در شــاخص بورس تاثیــری در روند شــرکت نداشــته، عنوان کــرد: فوالد 
جزو سهم هایی اســت که به صورت میان مدت و بلند مدت برای سهامداران 
ضرری به همراه نداشــته است.توانگر گفت: ســهم فوالد در یک سال گذشته  
 ۴7 درصد بازدهی داشــته و پیش بینی ما این است
  که تا پایان ســال، ســود مــورد انتظار بــازار را با

 برنامه هایی کــه در حوزه افزایش ســرمایه داریم، 
پوشــش دهیم و ناگفته نماند این افزایش ســرمایه 
به لحاظ موضوعی برای اصالح ســاختار مالی، تامین 
مخارج سرمایه های انجام شده و تکمیل طرح های در 

دست اجرای شرکت است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اســتان اصفهان پس از رونمایی از نخستین 
کتاب جشنواره ملی داســتان آب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برگزاری 
نخستین جشنواره ملی داستان آب که با اهتمام ارگان های ذی ربط برگزار شد 
در صدد اهمیت موضوع آب با زبان هنر و ادبیات در سطح جامعه بود.مسعود 
میرمحمد صادقی افزود:بیش از ۴۵۰ داستان از 3۰ استان کشور به دبیرخانه 
نخستین جشنواره ملی داستان آب ارسال شد که نشان از اهمیت به موضوع آب 
در کشور بوده است.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اصفهان با اشاره به 
پیشرو بودن و اهمیت موضوع آب در حوضه زاینده رود تصریح کرد: امیدواریم 
این جشنواره به اهداف خود که ایجاد حساسیت به موضوع آب با کاربردهای 
متنوع آن در سطح جامعه است، نزدیک شده باشد.وی، با عدم رضایت از سرانه 
مطالعه در کشور گفت: برگزاری جشنواره ملی داستان با موضوع آب می تواند 
اهمیت مایه حیات را در قالب داستان به جامعه گوشزد کند تا عالوه بر رغبت به 
مطالعه و کتاب خوانی،  ارزش آب برای جامعه تفهیم  و میراثی برای آیندگان 

به جا گذاشته شود. میرمحمد صادقی با بیان اینکه هر قطره آب در بخش های 
مختلف اعم از شرب، صنعت، کشاورزی و محیط زیست ارزشمند است، ابراز 
داشت: زبان هنر و ادبیات می تواند ارزش مایه حیات را اثربخش کند و این پیام 
به جامعه منتقل شود که تک تک شهروندان در جامعه باید نسبت به این کاالی 

باارزش احساس مسئولیت داشته باشند.
تشکیل کارگروه کم آبی در استان اصفهان

وی با اشاره به تشکیل کارگروه کم آبی در استان اصفهان اظهار داشت: حوضه 
زاینده رود در مواردی اعم از حساسیت نسبت به کم آبی و همکاری با صنف 
کشاورزی پیشرو است و توانســته در تعاملی سازنده با اقشــار مختلف  پیام 
اهمیت موضوع آب را به جامعه گوشــزد کند.گفتنی اســت؛ در دی ماه سال 
گذشته فراخوان نخستین جشنواره ملی داستان آب اعالم شد و در اردیبهشت 
امســال از برگزیدگان تجلیل به عمل آمد. فراخوان دومین جشــنواره ملی 

داستان آب در آینده نزدیک اعالم خواهد شد.

دومین دوره آموزش جانشینان مسئوالن مشترکین آبفای استان اصفهان 
آغاز شد.در پی برگزاری موفقیت آمیز نخستین دوره آموزشی جانشینان 
مسئوالن مشترکین در ســال های 139۵ و1396، دومین دوره آموزشی 
جانشین پروری در حوزه خدمات مشترکین شرکت آب و فاضالب استان 

اصفهان طراحی و آغاز شد.
این دوره آموزشــی در دو مرحلــه مقدماتی و تکمیلی طراحی شــده و 
شرکت کنندگان به مدت 6۴ ساعت در ماه های آبان، آذر و دی ماه سال 
جاری با مباحــث عمومی و تخصصی حوزه خدمات مشــترکین و درآمد 
آشــنا می شوند.بررســی تاریخچه آبفای اســتان اصفهان، اصول انجام 
مکاتبات اداری، آشــنایی با مراحل پذیرش و قبول درخواست، اشتراک 
بندی، ارزیابی، قرائت کنتــور و چگونگی ارائه خدمــات از طریق درگاه 
 های غیر حضوری نظیر ســامانه 1۵۲۲، پرتال، همراه آبفا، کد دستوری 
) ussd( و دفاتر پیشــخوان دولت از جمله مباحثی اســت که شــرکت 
کنندگان در مرحله مقدماتی دومین دوره آموزشــی جانشینان مسئوالن 
مشترکین به مدت 3۲ ســاعت با آن آشنا می شــوند.در مرحله تکمیلی 
دومین دوره آموزشی جانشینان مسئوالن مشترکین نیز مباحثی همچون 
آشنایی با حقوق انشعاب و محاسبه آماده سازی ها، تخفیفات و برگشتی 
آب بها، علل انباشــت مطالبــات و روش های وصول درآمد، محاســبات 
آماده سازی و حق انشعاب مشترکین خاص، طرح تکریم ارباب رجوع، بیمه 
های مسئولیت مدنی و شیوه های ایمنی در انجام کار به مدت 3۲ ساعت 

به شرکت کنندگان آموزش داده می شود.
در این دوره آموزشی که در محل مجتمع آموزشی و پژوهشی صنعت آب 
و برق استان اصفهان برگزار می شود 3۰ نفر از کارکنان بخش مشترکین 
ادارات آب و فاضالب مناطق خودگردان حضور دارند که در پایان از طرف 

این مجتمع برای آنها گواهینامه پایان دوره صادر می شود. معاون خدمات 
مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در مراسم گشایش 
دومین دوره جانشین پروری گفت: هدف از برگزاری این دوره، شناسایی 
نیروهای توانمند و آموزش آنها برای احراز مناصب مدیریتی اســت. رضا 
رضایی افزود: آنچه دوره آموزشــی جانشینان مســئوالن مشترکین را از 
سایر دوره ها متمایز می سازد، کاربردی بودن مباحث ارائه شده بر اساس 
آیین نامه های ابالغی  و تجربیات به دســت آمده در نحوه ارائه خدمت به 
متقاضیان و مشترکین در ســال های متمادی اســت. وی با بیان اینکه 
سرفصل دروس حوزه خدمات مشــترکین کامال تجربی و تخصصی است، 
گفت: این مباحث معادل دانشگاهی ندارد و به همین دلیل مدرسان دوره 
همگی از مدیران و کارکنان شاغل در معاونت خدمات مشترکین و درآمد 

آبفای استان اصفهان هستند.

آغاز دومین دوره جانشین پروری در حوزه خدمات مشترکین آبفای استان اصفهان

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اصفهان:
نخستین کتاب جشنواره ملی »داستان آب« رونمایی شد

مدیرکل دایره اعتبارات بانک مرکزی در نشستی که با مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان و پیمانکاران بازسازی شبکه فرسوده فاضالب اصفهان داشت، اعالم کرد: 
دایره اعتبارات بانک مرکزی به منظور اجرای فاز ۲ بازسازی شبکه فرسوده اصفهان، اجرای ماده 6۲ را برای تبدیل ارز ۵۰ میلیون یورو به ریال در تخصیص فاینانس 
خارجی در دستور کار قرار می دهد.علی اصغر میرمحمدصادقی، بازسازی شبکه فرسوده اصفهان را ضروری برشمرد و خاطرنشان ساخت: باید زمینه بازسازی فازهای 
بعدی شبکه فرسوده فاضالب اصفهان فراهم شود و در این راستا دایره اعتبارات بانک مرکزی نهایت همکاری را با مسئوالن امر خواهد داشت.وی با تاکید بر استفاده 
از تکنولوژی به کار رفته در بازسازی شبکه فرسوده اصفهان خاطرنشان کرد: شواهد حاکی از به کارگیری تکنولوژی روز دنیا در بازسازی شبکه فرسوده اصفهان است 
به گونه ای که بازسازی بدون ایجاد ترانشه و محدودیت های ترافیکی صورت می گیرد. میر محمدصادقی افزود: اصفهان یکی از اولین شهرها در کشور است که شبکه 
فاضالب در آن اجرا شد، پس قدمت باالی شبکه، فرسودگی آن را رقم زده بنابراین قطعا بعد از اصفهان دیگر شهرها در کشور هم با این معضل روبه رو می شوند که در 
این میان باید تدابیر ویژه ای برای رفع فرسودگی شبکه فاضالب شهرها مدنظر قرارداد. مدیرکل دایره اعتبارات بانک مرکزی افزود: رفع چالش کم آبی و سرمایه گذاری 

در بخش حمل و نقل از موضوعات بسیار مهم در کشور تلقی می شوند چرا که سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل در نهایت کاهش آلودگی هوا را به دنبال دارد.
شبکه فاضالب اصفهان، عمر ۶۰ ساله دارد

در ادامه این نشست هاشم امینی گفت: مسئله بازسازی شبک فرسوده شهر اصفهان در 1۵ ســال گذشته بررسی و مطرح شد  تا در نهایت طی ۲سال و نیم گذشته 
فاز اول بازسازی آن به ۴ روش روز دنیا اعم از سی. آی. پی.پی )CIPP UV(، ریپلیسمنت )replacement(، پایپ جکینگ )Pipe jacking( و پایپ برستینگ 
)Pipe bursting( صورت  گرفت. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به عمر 6۰ ساله شبکه فاضالب شهر اصفهان اظهار داشت: طول شبکه 
فاضالب شهر اصفهان به بیش از سه هزار و 6۰۰ کیلومتر می رسد، ۲3۰ کیلومتر از شبکه فرسوده در اقطار بیش از ۵۰۰ میلی متر شناسایی شده که نیاز به بازسازی و 
اصالح دارد. وی افزود: شبکه فاضالب شهر اصفهان از سال 1337 طراحی و اجرا شد و همین فرسودگی شبکه حوادثی را در پی داشت که می توان به حادثه خطرآفرین 
خیابان مشتاق اشاره کرد. امینی با بیان اینکه پروژه ترمیم و بازسازی شبکه فاضالب اصفهان برای نخستین بار در کشور و همزمان با سفر ریاست جمهوری به شهر 
اصفهان مطرح شد، تصریح کرد: بازسازی و اصالح شبکه فاضالب شهری اصفهان با اولویت اول اصفهان، در چهار فاز و با تخصیص فاینانِس ۲۰۰ میلیون یورو در هیئت 
دولت وقت مصوب شد.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به ایجاد وقفه در اثر تحریم ها و در نهایت تامین فاینانس ۵۰ میلیون یورو توسط شرکت 
دی، سی، جی، آی چینی و با پیمانکار ایرانی و تکنولوژی آلمانی ادامه داد: با وجود شرایط دشوار تحریم های بانکی، اعتبارات اسنادی با همت شرکت آب و فاضالب 
اصفهان، شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و وزارت نیرو گشایش یافت و پروژه به طور رسمی در سال 139۴ فعال شد و فاز اول آن تا پایان سال 9۸ به پایان می رسد.

وی با بیان اینکه در چهار سال گذشته با رسوب زدایی شبکه فاضالب شهری ظرفیت هیدرولیک افزایش یافته گفت: تاکنون نزدیک به 1۸۰ کیلومتر از شبکه فاضالب 
شهری اصالح و بازسازی شده و بیش از 1۰۰ نقطه آسیب خیز خطوط فاضالب شناسایی و اصالح شده است.امینی با بیان اینکه خطوط اصلی فاضالب خیابان های 
مشتاق اول و دوم با روش ریپلیسمنت )replacement( انجام شده و خیابان میر و آبشار در حال انجام است، ابراز داشت: با همکاری شهرداری و پلیس راهور شبکه 
فاضالب این خیابان های پرترافیک اصالح و بازسازی شد و تا ۵۰ سال آینده بیمه شده است.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به اجرای روش 
سی. آی. پی.پی )CIPP UV( برای اولین بار در کشور اظهار داشت: روش نوین سی.آی.پی.پی که بازســازی شبکه فاضالب در کشورهای اروپایی هم با این روش 
انجام می شود و در همکاری با دانشگاه اصفهان بومی سازی شده، شبکه فاضالب خیابان های بوعلی سینا، امام خمینی)ره(، خیام، شهیدان، چمران بازسازی و اصالح 
شد و خیابان های مطهری، طالقانی و بهشتی با این روش در حال اصالح و بازسازی است.وی با بیان اینکه بخشی از خیابان چمران به همراه کمال اسماعیل و حمزه 
اصفهانی با روش پایپ جکینگ )Pipe jacking( اصالح و بازسازی شده است، تصریح کرد: خیابان پرستار هم با روش پایپ برستینگ )Pipe bursting( در حال 

انجام است و امیدواریم با پایان فاز اول، تامین اعتبارات فاز دوم هم تحقق یابد.

اختصاص ۵۰ میلیون یورو فاینانس خارجی برای بازسازی فاضالب اصفهان

رییس امور سهام فوالد مبارکه اعالم کرد:
افزایش 23 درصدی تولید فوالد مبارکه نسبت به سال گذشته
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