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ذخایر خون استان اصفهان به کمتر از نصف رسید؛ مردم برای اهدای خون به پایگاه های انتقال خون مراجعه کنند
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ذخایر خون استان اصفهان به کمتر از نصف رسید؛ مردم برای اهدای خون به پایگاه های انتقال خون مراجعه کنند

نذر سرخ در فصل سرد
مدیر روابط عمومی انتقال خون استان اصفهان گفت: با توجه به اینکه در فصل سرد سال هستیم آمار مراجعه برای اهدای 
خون و فرآورده های خونی در مراکز انتقال خون کاهش یافته و این در صورتی است که نیاز بیماران به خون همانند گذشته 
باقی است. لطفعلی جعفری افزود: ذخیره خون مرکز انتقال خون استان باید باالی هفت روز باشد؛ اما در حال حاضر میزان 
ذخیره در مرکز کمتر از سه روز است، به همین دلیل به همه گروه های خونی نیازمندیم از جمله گروه خونی o- و o+ که نیاز 
بیشتری به آن احساس می شود، از مردم استان اصفهان تقاضا داریم که سازمان انتقال خون را یاری کنند تا این فصول را به 
خوبی به پایان برسانیم.  وی در مورد شرایط اهداکنندگان خون اظهار داشت: اهداکنندگان خون باید از نظر سالمت روحی و 
جسمی در صحت کامل باشند و از لحاظ سنی ۱۸ سال تمام تا ۶۰ سال و اگر به صورت مستمر خون اهدا می کنند تا ۶۴ سال 
هم برای اهدای خون مورد پذیرش است. مدیر روابط عمومی انتقال خون استان اصفهان ادامه داد: پزشکان مستقر در مرکز 
انتقال خون اهداکنندگان را معاینه و در صورت داشتن شرایط اهدای خون اقدام به خون گیری می کنند. وی ادامه داد: با 
کاهش اهدای خون میزان پالکت و سایر فاکتورهای خونی هم کاهش می یابد در صورتی که بیماران نیازمند این فاکتورهای 
خونی هستند. جعفری  افزود: افرادی که متقاضی انتقال خون هستند و دارو نیز مصرف می کنند باید با مشورت و تشخیص 
پزشک خون اهدا کنند، همه بیماران منعی برای انتقال خون ندارند و بیمارانی که نمی دانند منع انتقال خون دارند یا خیر 
می توانند با مراجعه به پزشک و اعالم شرایط بیماری مشاوره دریافت کنند. جعفری ادامه داد: نیاز به خون و فرآورده های خونی 
دائمی است. چون بیمارانی مثل بیماران تاالسمی، هموفیلی، بیمارانی که دیالیز می شوند یا اعمال جراحی انجام می دهند 
در هر لحظه ممکن است به خون یا فرآورده های خونی نیاز  داشته باشند. وی در مورد مرکز انتقال خون شهرستان لنجان که 
به حالت نیمه تعطیل درآمده بیان کرد: مرکز انتقال خون شهرستان لنجان که توسط خیرین با تجهیزات مناسبی احداث و 
فعالیت خود را در دهه فجر شروع کرده است به دلیل کمبود نیرو در گذشته با مشکالتی مواجه بود؛ اما در حال حاضر به مدت 

یک ماه است که روزهای سه شنبه از ساعت 7:3۰تا ۱ ظهر در این مرکز خون گیری انجام می شود. 

خبر

تولیدکنندگان 
سنگ آهن به وظایف 
ملی خود عمل کنند

کسب  افتخار توسط 
آبفای استان درجشنواره 
محصوالت فرهنگی
8 8

  بر اساس آخرین آمارها از وضعیت ۴۴ سد مهم کشور، زاینده رود بیشترین 
درصد تغییرات را داشته است؛

جهش آبی چند صد درصدی
اصفهان، پس از چندین سال قرار گرفتن در رده های پایین جدول بارش ها و خشکســالی های پی در پی با رشد چند 
صد درصدی آب سد زاینده رود و سدهای مهم و بزرگ دیگری مانند کوچری در گلپایگان دریافت آبی خوبی از نزوالت 

آسمانی داشته است.

  ضد و نقیض ها در مورد سالمتی و مجوزهای شیر االغ همچنان ادامه دارد؛

الکچری های یک حیوان زحمتکش
می گویند صرفه اقتصادی زیادی دارد، در کشــورهای اروپایی از آن به عنوان مکمل های ضد پیری استفاده می شود و 

خواص درمانی و برخی از اعتقادات ویژه ،چینی ها را یکی از مشتریان پر و پا قرص آن کرده است. 

معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان:

چهره فعلی چهارباغ دائمی نیست
معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان با تاکید بر اینکه گلدان های محصورکننده 
و حتی میز و صندلی هایی که در پیاده راه چهارباغ قرار داده شده، دائمی نیست، گفت: در حال حاضر اتمام پروژه 

کف سازی محور میانی چهارباغ اولویت دارد.
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شركت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهي برگزاري مناقصه عمومي 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایي به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومي به پیمانکاران واجد شرایط 

واگذار نماید .

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : ۱5:3۰ روز شنبه به تاریخ ۱39۸/۰9/۱۶
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت ۰۸:۰۰ صبح روز یکشنبه به تاریخ ۱39۸/۰9/۱7

دریافت اسناد: سایت اینترنتي
WWW.abfaesfahan.irشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات
نام روزنامه: زاینده رود شماره تلفن گویا:  8-36680030- 031 )داخلي 38۴  (

تاریخ انتشار:1398/09/05

نوبت اول

محل تامین موضوع مناقصهشماره مناقصه
اعتبار

مبلغ برآورد 
)ریال(

مبلغ تضمین 
)ریال (

ویدئومتری و شستشوی شبکه جمع آوری و ۱۸3-3-9۸/2
۱.۱2۸.35۰.۰۰۰5۶.۴۱7.۰۰۰جاری خطوط انتقال فاضالب شهرهای منطقه لنجان

ویدئومتری و شستشوی شبکه جمع آوری و ۱92-3-9۸/2
۱.۱79.5۰۰.۰۰۰5۸.975.۰۰۰جاری خطوط انتقال فاضالب شهرهای منطقه مبارکه 

 شرکت آب و فاضالب
 استان اصفهان

پیکر مرحومه بانو »صدیقه فریدون« که  روز یکشنبه بر اثر بیماری درگذشت،  در سرخه با حضور رییس جمهور و جمعی از اعضای هیئت دولت و 
مردم تشییع و به خاک سپرده شد.

عکس خبر

۱۱ سال گذشت، ۱۱ سال همراه با خاطرات تلخ و شیرین. روزی که اولین شماره روزنامه منتشر شد، حال شهر، خوب تر از این روزها بود. نه دغدغه بنزین و یارانه داشتیم و 
نه دلواپس نوسانات ارز و دالر بودیم و نه مجبور بودیم در صف دریافت سهمیه کاغذ و زینک بمانیم و نه حتی تصور می کردیم روزی از راه می رسد که ممکن است بی ثباتی 
 اقتصادی و باال و پایین شدن نرخ ارز و شوخی شــدن دالر جهانگیری، کار را به جایی برساند که روز را با دلهره و اضطراب و اضطرار نرســیدن به چاپ شبانه )به خاطر نبودن کاغذ در بازار(

 سر کنیم و فردا دوباره روز از نو و روزی از نو.
آن روزها شاید در باورمان نمی گنجید روزی و روزگاری مجبور باشیم از این همه سیاهی و تلخی و مشکالت بنویســیم و برای پیدا کردن یک سوژه شادی آفرین که برای مردم و مخاطب 

کمی امید و انگیزه به ارمغان بیاورد و لبخند بر لبان شان بنشاند، دست مان اینچنین سخت و سفت در پوست گردو باشد و کوله بار سوژه یابی مان در برهوت و بحران خالی شود!
روزهای سختی را می گذرانیم و ما هم مثل بسیاری از مردم در آرزوی روزهای خوب )خوب تر( مانده ایم و البته بی انصافی است اگر به روزهای خوبی که سپری شد، اشاره نکنیم. به خاطرات 
خوب، به اتفاقات شیرین و به همه روزهایی که لبخند بر لب های زندگی در این شهر و کشور جاری بود و هنوز هم هست. همین که »امنیت« باشد خوب است و بعد باید دعا کنیم این مردم 
نجیب و همیشه »پایِ  کار« حال شان دوباره خوب شود، خوب تر از هر زمان دیگر. مثل روزها و سال های دهه ۶۰ که سخت گذشت اما با »عشق« گذشت چون همه با هم بودیم. ما آن روزها 

و آن سال ها، ثابت کردیم می شود در دل جنگ هم لبخند زد وقتی خدا را داریم و وقتی کنار هم هستیم و از »درد«، »مرد« می سازیم.
حاال در دل همه تحریم ها و فشارها و کمبودها و گالیه مندی ها باز هم باید به همان نسخه پیروزمندانه همیشــگی پناه ببریم. به »خدا« و به »وحدت«. به طور حتم رسانه ها مثل همیشه 
نقش موثری را در این میان ایفا می کنند. رسانه ها که از »سانسور« و »بگیر و ببندها« ممکن است شاکی هم باشــند؛ اما وقتی حرف از »مردم« و »رسالت« و »وظیفه« باشد، باید در کنار 
مشکالت از »امید« هم سخن گفت. کنار سیاهی، سپیدی هم هست و البته که این وعده قرآن است با تاکید و تکرار دوباره که »بعد از هر سختی، آسانی است.« و ما نه فقط در این ۱۱ سال 

که از عمر »زاینده رود« گذشت که در همه عمرمان، به گواه همین کالم مقدس، بارها و بارها دیدیم که سختی ها ماندگار نیستند و روزهای خوش در راه است.
۱۱ سالگی »زاینده رود« را در حالی جشن می گیریم که همچنان دعاهایمان برای داشــتن ایرانی آباد و آزاد و مقتدر و همیشه پیروز در همه صحنه ها و عرصه ها را به بزرگی خدایی دخیل 

می بندیم و می سپاریم که همیشه حواسش به ما بوده و نگاه پرمهرش بدرقه راه و روزگارمان است که هر که با خدا باشد، خدا با اوست.

سالروز تشکیل بسیج مستضعفان گرامی باد

  در راستای کمک به جابه جایی و انتقال آسان و راحت مردم صورت گرفت؛

هماهنگی خطوط اتوبوسرانی با مترو در اصفهان
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فرانســه که زمانی امیدها برای زنده نگه داشــتن 
برجام را با بازی کردن نقش پلیس خوب، به شدت 
افزایش داده بود طی هفته های اخیر با چرخشــی 
آشــکار باز هم به مواضع پیشــین ضد ایرانی خود 
بازگشته است، با این تفاوت که به نظر می رسد این 
بار شدت ایران ستیزی و سیاست های تقابل گرانه 
الیزه با ایران بسیار بیشتر است. پس از برداشتن گام 
چهارم، فرانسه یکی از تندترین انتقادات را به دولت 
ایران و اقدامات هسته ای کشورمان داشت؛ هر چند 
چند روز بعد مکــرون و روحانی به صورت تلفنی با 
یکدیگر رایزنی کردند؛ اما به نظر نمی رسد به نتیجه 

قابل توجهی در ادامه راه برجام رسیده باشند.
 در روزهای گذشــته اما این تقابل بــا چند اقدام 
فرانسوی ها رنگ و بوی جدی تری به خود گرفت.

روز یکشنبه این کشــور اعالم کرد قرار است یک 
ائتالف دریایی به رهبری اروپا در امارات تشــکیل 
شود؛ ائتالفی که به گفته مقامات این کشور شامل 
حدود ۱۰ کشــور اروپایی و غیراروپایی می شود، با 
ائتالف به رهبری آمریــکا نیز هماهنگ خواهد بود 
و هدف آن »بازتولید بازدارندگی« اســت. عالوه بر 
این فرانسه با موضعی صریح از اعتراضات در ایران 
حمایت کرد و آن را نوعی خشونت دولت علیه مردم 
عادی دانست. از سوی دیگر برخی از مقامات بلند 
پایه نظامی این کشور در بحرین نیز مواضع تندی 
را در قبال ایران ارائــه کردند که می تــوان آن را 

در نوع خود بی سابقه دانســت.در نشست امنیتی 
»گفت وگوی منامه« که با همت »انســتیتوی بین 
المللی مطالعات اســتراتژیک« بحرین برگزار شد، 
فلورانس پارلی، وزیر دفاع فرانســه، به صراحت از 
لزوم مقابله نظامی با ایران سخن گفت که با رویکرد 
دیپلماتیک پاریس در برابر تهران تفاوت چشمگیری 
دارد. روز شنبه، پارلی در نشست منامه، با اشاره به 
ورود آبراهم لینکلن به خلیج فارس، مدعی شد که 
آمریکا به آرامی در حال خروج از منطقه است.وزیر 
دفاع فرانسه از تبعات آنچه عقب نشینی »تدریجی 

و عامدانه« آمریکا از خاورمیانه خواند، ابراز نگرانی 
کرد و مدعی شد خودداری آمریکا از پاسخ دادن به 
تجاوزات در خلیج فارس )که ایران به دست داشتن 
در آن ها متهم شــده( اتفاقات »خطرناکی« را رقم 
زد.پارلی طی ســخنرانی در اجالس ساالنه منامه، 
با بیان اینکه شاهد »عدم حضور تدریجی و عامدانه 
آمریکا« در خاورمیانه بودیم، افزود: این سیاســت 
تا یک زمانی »روی کاغذ وجود داشــت«؛ اما اخیرا 

روشن تر شده است.
این اظهارات بی پرده در حالی بیان شــده اســت 

که بــا شــدت یافتن تنش هــا در خلیــج فارس، 
تحرکات دیپلماتیک فرانسه نیز شدت گرفته است. 
دیپلمات های فرانســوی چندین بار به تهران سفر 
کردند و متقابال دیپلمات های ایرانی هم به فرانسه 
رفتند. مکرون، رییس جمهور فرانسه، چندین بار به 
مدت طوالنی با همتای ایرانی اش، حسن روحانی، 
تلفنی گفت وگو کرد. اظهارات پارلی ممکن اســت 
حاکی از افزایش همگرایی اروپا و آمریکا در مقابل 
ایران باشــد. یکی از نقاط همگرایــی که به تازگی 
جنبه عملی پیدا کرده، مســئله امنیت کشتیرانی 
در خلیج فارس اســت. طی ماه های اخیر، آمریکا 
به سختی تالش کرد برای محافظت از کشتیرانی، 
ائتالفی بین المللی در خاورمیانه ایجاد کند که جز 
شش کشور، کســی به آن نپیوســت. این ائتالف، 
عملیات میدانی خود را آغــاز کرد.بازدارندگی در 
خلیج فارس، به مســئله مشــترک اروپا و آمریکا 
تبدیل شده و هر دو برای برقراری مجدد آن تالش 
می کنند. عالوه بر پارلی، ژنــرال کنت مک کنزی، 
رییس ســتاد فرماندهی مرکزی آمریکا )سنتکام(، 
نیز بر اختالل بازدارندگی در خلیــج فارس تاکید 
کرده و گفته با وجود اعــزام ۱۴ هزار نیروی اضافی 
آمریکایی به خلیج فارس، هنوز احتمال حمله ایران 
وجود دارد. به نظر می رسد فرانسه پس از شکست در 
تالش های دیپلماتیک بار دیگر به جرگه کشورهای 
طرفدار خشونت  علیه ایران پیوسته است؛ اتفاقی که 
می تواند برای آینده امنیت در خلیج فارس بســیار 

آسیب رسان باشد.

شروع مذاکرات غیررسمی 
آمریکا و طالبان

مقامات نزدیک به طالبان اعالم کردند که مذاکرات 
غیررســمی این گــروه و آمریکا دربــاره کاهش 
خشونت ها و ازســرگیری مذاکرات رسمی مذاکره 
کنندگان دو طرف در قطر از ســرگرفته شد. سید 
اکبر آغا، از فرماندهان ســابق طالبــان که در حال 
حاضر مقیم کابل است، گفت: مذاکرات واشنگتن 
و طالبان مخفیانه در جریان اســت. به اعتقاد من، 
این مذاکرات به نفع افغانستان اســت و تا آنجا که 
می دانم مذاکرات رسمی به سبک گذشته در جریان 
نیســت. کاخ ریاســت جمهوری افغانستان اعالم 
کرد، واشنگتن مذاکرات غیر رسمی با طالبان را با 
رایزنی دولت افغان پیــش می برد.صدیق صدیقی، 
سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، این بار در 
رابطه شفافیت کامل اهداف و اولویت های ما، مانند 
کاهش خشــونت منتهی به آتش بس و در نهایت، 
شروع مذاکرات مســتقیم بین دولت افغانستان و 

طالبان، همسو هستیم.

اتهام زنی مجدد کانبرا علیه چین
پکن به تالش برای نفوذ در پارلمان استرالیا متهم 
شــده و آژانس اطالعات ملی این کشور قصد دارد 
تحقیقاتی را در این زمینه انجام دهد. آژانس اطالعات 
ملی استرالیا قرار است پیرامون اتهامات مطرح شده 
علیه چین در یک برنامــه تلویزیونی، تحقیق کند. 
گفتنی است؛ یک رسانه اســترالیایی مدعی شده 
که چین در جریــان انتخابات پارلمانی اســترالیا، 
به یک دالل خودروهای لوکس وعــده داده بود در 
صورت شرکت در رقابت با هدف کسب یک کرسی 
پارلمانی، مبلغی ۷ رقمی را از آن خود خواهد کرد. 
اکنون چین متهم است که قصد داشته با وارد کردن 
نفوذی های خود به پارلمان استرالیا، با هدف تامین 
اهداف خود در امور داخلی این کشور مداخله کند. 
اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا نیز مدعی 
شده اتهامات مطرح شده به شدت نگران کننده است.

انتشار جزییات بیشتری از 
جنایات امارات در جنوب یمن

الجزیزه با استناد به اســنادی موثق از جنایت های 
امارات در زندان های سری موجود در عدن، از ترور 
بیش از ۱۰۰ نفر طی ۴ سال محاصره یمن خبر داد. 
در این مســتند آمده است بر اســاس گزارش های 
سازمان ملل در ســال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ بیش 
از ۱۰۰ یمنی ترور شــده و هزاران نفر بازداشــت و 
در زندان های سری وابســته به مزدوران اماراتی و 
سعودی شکنجه شده اند. الیزابت کندال، پژوهشگر 
امور یمن در دانشگاه آکسفورد در این خصوص گفت: 
بیشتر ترورها به وسیله افرادی صورت گرفته است که 
موتور سوار بوده اند و در برخی موارد با کاشت بمب در 
مسیرها افراد مورد نظرشان را ترور می کردند. مسئله 
مهمی که در این اعترافات به دســت آمده حضور 
عناصری از القاعده و اجــرای عملیات های ترور به 

دستور افسران اماراتی است.

 احتمال تشکیل کابینه لبنان
 با فردی غیر از »حریری«

وزیر اســبق لبنانی تاکید کرد احتماال فرد دیگری 
به جز سعد حریری، مامور تشــکیل کابینه جدید 
این کشور خواهد شد. کریم بقرادونی گفت میشل 
عون، رییس جمهور لبنان قصد دارد با مشــارکت 
سعد حریری یا بدون او، دولت جدید را تشکیل دهد. 
بقرادونی افزود: میشل عون اصرار دارد مامور تشکیل 
کابینه مشخص و دولت جدید سریع تر با مشارکت 
سیاستمدارانی که موافق دیدگاه او هستند، تشکیل 
شود. وی در ادامه تاکید کرد: میشل عون می خواهد 
دولت بالفاصله پس از تعیین مامور تشکیل کابینه، 
معرفی شــود. نمی خواهد مانند دوره تمام سالم یا 
فواد الســنیوره، بین معرفی مامور تشکیل کابینه، 
تا مشــخص شــدن وزرا ۶ یا ۷ ماه فاصله بیفتد. او 
نمی خواهد به سرعت فردی را مامور تشکیل کابینه 
کند، در حالی که می داند تشــکیل کابینه ممکن 

است چند ماه طول بکشد.

خیز تقابل در الیزه
حمله برنامه ریزی شده 

دشمن به عسلویه خنثی شد
دبیر شــورای عالی امنیت ملی گفت: حمله 
برنامه ریزی شده دشــمن به عسلویه خنثی 
شــد. علی شــمخانی درباره حمله برخی از 
اغتشاشگران به تاسیسات عســلویه، اظهار 
کــرد: حمله به عســلویه توســط دشــمن 
برنامه ریزی شــده بود. وی افــزود: به نظر 
می  رسد دشــمن به دنبال این بود کاری که 
انصارا...یمن در حمله به تاسیسات سعودی 
کرد را اینجا تالفی کند که نتوانســت موفق 
شــود.الزم به ذکر اســت که علــی ربیعی، 
ســخنگوی دولت در حاشــیه جلسه هیئت 
دولت از تالش برای انفجار تاسیســات خط 
لوله نفتی عسلویه و برنامه ریزی برای حمله 
به مراکز حساس مخابراتی در شیراز و برخی 

از مراکز نظامی خبر داده بود.

 پاسخ مثبت ۳ کشور
 به نامه رییس جمهور

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: مقامات 
ســه کشــور در مورد طرح صلح هرمز پاسخ 
مثبــت داده انــد و احتماال دیگر کشــورها 
درحال بررسی آن هســتند. عباس موسوی 
در مــورد رایزنی های مقامــات آمریکایی و 
اقلیم کردســتان علیه ایران توضیح داد: من 
این احتمال را نمی دهم، روابــط ما با دولت 
مرکزی عراق و اقلیم بســیار خوب است، در 
شرایط حساس همواره از آنها حمایت کردیم. 
سفر مقامات آمریکایی به صورت مستقیم به 
اقلیم بدســلیقگی بود، زیرا دولت مرکزی در 
بغداد اســت؛ اما این تبلیغات روی روابط ما 
اثر نخواهد داشت. وی همچنین درمورد لغو 
معافیت های ایران در بخش هسته ای گفت: 
مقامات آمریکایی را در جایگاهی نمی بینیم 
که در مــورد تعهدات ما نظــر بدهند. افزون 
بر این همکاری های ایران و آژانس سر جای 
خود بوده و گزارش ها هم حاکی از عمق این 
تعامالت است. امیدواریم با معرفی مدیرکل 

جدید، آژانس بی طرفی خود را حفظ کند.

بازدید کمیته هسته ای 
مجلس از نیروگاه اراک 

رییس کمیته هســته ای مجلــس از بازدید 
اعضای این کمیته از نیروگاه آب سنگین اراک 
خبر داد. رضایی با اشاره به برنامه این کمیته 
در بازدید از نیروگاه های هســته ای کشــور، 
گفت: اعضای ایــن کمیته چهارشــنبه این 
هفته)فردا( از نیروگاه آب سنگین اراک بازدید 
خواهند کرد. رییس کمیته هسته ای مجلس 
تصریح کرد: این بازدیــد در ادامه برنامه های 
کمیته هســته ای مجلس در بحث نظارت بر 

فعالیت های این نیروگاه هاست.

ثبت نام داوطلبان انتخابات 
یازدهمین دوره مجلس از 

یکشنبه آغاز می شود
ستاد انتخابات کشــور در اطالعیه شماره ۴ 
خود اعالم کرد که ثبــت نام داوطلبان از روز 
یکشــنبه ۱۰ آذر آغاز و تا روز شنبه ۱۶ آذر 
ادامه خواهد داشت. در متن اطالعیه شماره 
۴ ســتاد انتخابات کشــور آمده است: پیرو 
اطالعیه شماره )۲( ســتاد انتخابات کشور 
در خصوص ثبت نــام از داوطلبان انتخابات 
یازدهمین دوره مجلس شــورای اسالمی به 
آگاهی مردم شریف ایران اسالمی می رساند؛ 
ثبت نام داوطلبان از روز یکشنبه دهم تا روز 
شــنبه ۱۶  آذرماه ادامه خواهد داشت. ستاد 
انتخابات در این اطالعیه یادآور شده است: با 
موافقت رهبر معظم انقالب در سال ۱۳۸۲، 
متولدین سال ۱۳۵۲ و قبل از آن )به شرطی 
که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد 
یا باالتر باشند( معاف هستند ولی می بایست 
در هنگام ثبت نــام کارت معافیت یا مدرکی 

دال بر معافیت ارائه دهند.

سیدحسیننقویحسینی
سخنگویکمیسیونامنیتملی:

نماینده مــردم تبریز گفت: رییــس جمهور به جای 
اعتمادآفرینی، می گوید که دوربین های مانیتورینگ 
داریــم و برخورد می کنیــم، البته ایــن ادبیات یک 
رییس جمهور نیست بلکه ادبیات یک رییس پاسگاه 
است. علیرضابیگی ادامه داد: پذیرش این مطلب که 
آقای روحانی پیش بینی تنــش در ماجرای افزایش 
قیمت بنزین را نداشتند با در نظر داشتن سوابق امنیتی 
او و هشــدارهایی که از طرف اردوغان، سیدحســن 
نصرا... و دیگر مراجع در خصوص وقوع تنش جدی در 
ایران داده شده بود به هیچ عنوان امکان پذیر نیست. 
نماینده مردم تبریز در مجلس تاکید کرد: برخی از این 
هشدارها حتی زمان دقیق را اعالم کرده بودند، سوال 
این است که این تصمیم پیوست امنیتی داشته است؟ 
اگر با وجود پیوست امنیتی چنین پیامدهای هولناکی 
را سبب شــده باید در صالحیت تهیه کنندگان این 
پیوست تردید کرد. اگر پیوست امنیتی نداشته، پس 
با لحاظ کردن مقدمه پیش گفته دولت خود به دنبال 

ایجاد بحران بوده است.

 اظهارات روحانی 
در حد رییس کالنتری است

نماینده مجلس:

کافه سیاست

عکس  روز 

گردهمایی منع خشونت علیه زنان 
در شهر بروکسل بلژیک

اظهارات روحانی  در حد رییس کالنتری است

پیشنهاد سردبیر:

سخنگوی کمیســیون امنیت ملی مجلس 
گفت: کاهش تعهدات برجام از سوی ایران 
در چارچوب توافق هســته ای بوده و هدف 
ایران از کاهش تعهدات کنار گذاشتن برجام 
نیست. سیدحسین نقوی حسینی ادامه داد: 
اقدامات ایــران در ارتباط با کاهش تعهدات 
برجام در چارچوب توافق هســته ای است و 
عملیات گام ها نیز تحت نظارت آژانس انرژی 
اتمی انجام گرفته است. هدف ایران از کاهش 
تعهدات کنار گذاشتن برجام نیست؛ اما طرف 
مقابل باید به تعهداش عمــل کند. نماینده 
مردم ورامین و پیشــوا در مجلس شــورای 
اسالمی، تصریح کرد: ایران هیچ کار خالف 
خارج از نظارت آژانس انــرژی اتمی انجام 
نداده بنابراین جمهوری اســالمی ایران کار 
غیر برجامی مرتکب نشده است، ما بر اساس 

ماده ۳۶ برجام عمل کردیم.

 ایران کار غیر برجامی 
مرتکب نشده است

واعظی
رییسدفتررییسجمهور:

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: اگر دولت 
در تبییــن گرانی قیمت بنزین به مردم پیشــگام 
می شد، ما این دوره را با خســارت بسیار کمتری 
می توانستیم پشت سر بگذاریم. ضرغامی ادامه داد: 
بعضی ها می گویند چون اعتراض ها شکل گرفته 
و مردم به میدان آمدند حــاال دولت می خواهد به 
آنها یکسری امکانات و ســهیمه نقدی بدهد؛ در 
حالی کــه اینطور نبود و دولــت از قبل در اعطای 
این ســهمیه نقدی تصمیم گیری کرده بود. عضو 
شــورای عالی فضای مجازی با تاکیــد بر اینکه 
اگر این تصمیم دولت زودتر اعالم می شــد چنین 
شــائبه هایی هم پیش نمی آمد، گفــت: حتی اگر 
مثل کاری که دولت قبل انجام داد، این پول پیش 
از اجرای تصمیم به گرانی قیمت بنزین، به حساب 
مردم ریخته و بلوکه می شــد و مردم منتظر این 
بودند که بنزیــن قیمتش تعدیل شــود و بتوانند 
 آن پول را از حساب شــان بردارند، در اقناع مردم

 خیلی موثر بود.

سهمیه نقدی به خاطر 
اعتراض ها نبوده است

عضو شورای عالی فضای مجازی:

رییس دفتر رییس جمهور گفت: رییس جمهور 
در جلســه هیئت دولت نیم ســاعت با مردم 
سخن گفت و ما فکر کردیم کافی است. محمود 
واعظی در رابطه با اینکه آیا رییس جمهور قصد 
ندارد همانند زمانی که ســند برجام امضا شد 
از طریق گفت وگوی زنده تلویزیونی در مورد 
طرح اصالح قیمت ســوخت با مردم صحبت 
کند؟ اظهار کرد: ما فکــر کردیم صحبت های 
روز یکشــنبه )۲۶ آبان مــاه( رییس جمهور 
کافی اســت. وی در پاســخ به این سوال که 
رییس جمهور در زمان انعقاد تفاهم نامه برجام 
به صورت ویژه و در یک نطق زنده تلویزیونی با 
مردم سخن گفت و آیا در رابطه با موضوع بنزین 
این مسئله تکرار نخواهد شد؟ گفت: شما گفتید 
مثل برجام، برجام هم همینطور بود. برجام را 
یک طرفه با مردم صحبت کرد، در ارتباط با این 

موضوع )بنزین( هم یک طرفه توضیح دادند.

سخنان نیم ساعته روحانی 
درباره بنزین کافی بود

پیشخوان

بین الملل

نماینده دائم ایران در آژانس بیــن المللی انرژی اتمی از تصویب 
پروژه های جدید بین ایران و آژانس در حوزه همکاری های فنی 
خبر داد.کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد 
سازمان ملل و سایر ســازمان های بین المللی مستقر در وین، از 
تصویب چندین پروژه جدید همکاری فنی بین جمهوری اسالمی 
و آژانس در جریان اجالس هفته گذشته شورای حکام آژانس خبر 

داد.سفیر و نماینده دائم کشورمان در این خصوص اظهار داشت: 
با تالش های صورت گرفته و مذاکرات فنی بین ســازمان انرژی 
اتمی کشورمان و آژانس، عالوه بر تداوم اجرای دو پروژه همکاری 
فنی در حوزه نیروگاهی و درمان سرطان برای سال هال ۲۰۲۰ 
و ۲۰۲۱، چهار پروژه جدید همــکاری فنی نیز برای دوره زمانی 
۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ برای کشــورمان به تصویب رسید. غریب آبادی 

افزود: این پروژه ها که ارزش مالی اجرای آنها بیش از یک میلیون 
یورو )تامین از ســوی آژانس( خواهد بود، در حوزه های مختلف 
از جمله ارتقای ایمنی و بهره بــرداری از راکتورهای تحقیقاتی 
هســته ای، ارتقای ظرفیت انســانی در حوزه سوخت هسته ای، 
ارتقای ظرفیت تولیدکنندگان در زمینه غالت اصلی، و همچنین 

مدیریت پسماندهاست.

نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی بیان کرد:
تصویب پروژه های جدید بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی

  برخی از مقامات نظامی فرانسه در چرخشی آشکار خواستار برخورد نظامی با ایران شده اند؛  

پای ژن خــوب به پرونده 
دیوانداری باز شد

دکترین شوک

سالطین بی مسئولیتی

قربانیان بنزین دردولت

ستاد حقوق بشر قوه قضاییه:
اعدام دختر ۹ ساله و سنگسار، نداشته و نداریم

معاون امور بین الملل دبیر ستاد حقوق بشر گفت: هر چند برای ۱۴ کشور جهان گزارشگر ویژه کشوری 
تعیین شده ولی تعیین آن برای جمهوری اسالمی ایران، عملی سیاسی و غیرمنصفانه است.تفرشی ادامه 
داد: از طرف دیگر ایران همواره از سفر گزارشگران ویژه موضوعی که در موضوعات خاص فعالیت می کنند، 
استقبال کرده است. جمهوری اسالمی ایران اخیرا از سه گزارشگر موضوعی جهت بازدید از کشور دعوت 
کرده است. نکته جالب توجه در این بین رفتار غیرحرفه ای، غیر حقوقی و حتی مغرضانه گزارشگر ویژه 
ایران است. معاون امور بین الملل دبیر ســتاد حقوق بشر گفت: هر چند ما اعدام دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ 
ساله و یا حتی سنگسار نداشته و نداریم؛ اما گزارشگر ویژه با وجود تذکرات متعدد، عامدا این موضوع را از 
دستور کار خود خارج نساخته است. ضمن آنکه موضوع افزایش حداقل سن مسئولیت کیفری به ۱۸ سال 

در دستور کار نهادهای قانونی و قضایی ذی ربط قرار گرفته است.

نماینده مردم تهران مطرح کرد:
توقف استیضاح وزیر کشور در صورت مخالفت رهبری

نماینده مردم تهران در مجلس می گوید: اصلی ترین محور اســتیضاح وزیر کشــور به حوادث اخیر کشــور 
برمی گردد. وزیر کشور، مسئول اصلی اجرای تصمیم شورای هماهنگی سران قوا بوده ولی مقدمات و تمهیدات 
الزم برای آن را فراهم نکرد و در نتیجه آســیب جدی به نظام جمهوری اسالمی و همچنین خسارات جانی و 
مالی به مردم وارد شد. علی مطهری که از امضاکنندگان طرح استیضاح وزیر کشور در مورد مخالفت ها با این 
طرح است گفت: استیضاح ها همواره ممکن است مخالفانی داشته باشد، بنابراین این احتمال وجود دارد که 
برخی مقامات یا نهادها مخالف طرح استیضاح وزیر کشور باشند ولی مجلس و نمایندگان به وظیفه خودشان 
عمل خواهند کرد. افرادی که طرح اســتیضاح را امضا کرده اند افراد استواری هستند که امضای خود را پس 
نخواهند گرفت، بنابراین امیدوارم که این استیضاح انجام شود مگر اینکه مقام رهبری مخالفت کنند که در 

این صورت با اعالم مخالفت ایشان، ما هم موضوع استیضاح وزیر کشور را ادامه نخواهیم داد.

چهره ها

علیرضا کریمیان
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سهچهارمجمعیتکشورکمکمعیشتیدریافتنکردهاند
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

اخبار

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه اصفهان مطرح کرد:

اعالم مکان و زمان بازیابی رمز 
کارت سوخت شهروندان

مکان و زمــان بازیابــی رمز کارت ســوخت 
شــهروندان اصفهانی اعالم شــد. مدیر روابط 
عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه اصفهــان گفت: ســاعات کاری ناحیه 
مرکزی این شــرکت برای باز کردن رمز کارت 
سوخت شهروندان ساکن اصفهان، همه روزه در 
دو شیفت از ساعت 8 تا 15 و از 15 تا 22 شب 
اســت. بهمن علیپور افزود: شهروندان ساکن 
اصفهان که رمز کارت سوخت خود را فراموش 
کرده اند با در دست داشتن اصل و کپی مدارک 
هویتی خود و خودرو شــامل کارت ملی مالک 
خودرو، کارت ماشــین، کارت سوخت و برگ 
سبز خودرو به ناحیه مرکزی این شرکت واقع 
در اصفهان، چهــار راه نظر، جنب پمپ بنزین، 

کوچه فرشادی مراجعه کنند.

مدیرکل اداره تعزیرات حکومتی استان 
خبر داد:

کشف ۲۰۰ فقره پرونده تخلف 
در اصفهان

مدیرکل اداره تعزیرات حکومتی استان اصفهان 
گفت: تاکنون حدود 2۰۰ فقره پرونده تخلف در 
گشت های مشترک انجام شــده با دستگاه های 
همکار کشف شده که این تخلفات بیشتر مربوط 
به حوزه حمل ونقل بوده و صرفا درجایی که حمل 
ونقل به عنوان یک کاال فروخته می شده تمام این 
تخلفات صورت گرفته اســت. غالمرضا صالحی 
درخصوص وضعیت بازار اصفهــان و طرح های 
نظارتی تعزیرات در اســتان اصفهان اظهار کرد: 
ادارات تعزیرات حکومتی استان همزمان با طرح 
منطقی کردن قیمت بنزین به دلیل امکان اخالل 
برخی افراد سودجو در بازار عمل کرده و بالفاصله با 
هماهنگی و تعامل دیگر دستگاه های همکار مانند 
سازمان صمت، اتاق اصناف و نیروی انتظامی وارد 
عمل شد. وی درخصوص ایجاد گشت های نظارت 
بر بازار افــزود: با همکاری دســتگاه های مذکور 
گشت های مشترکی در دو نوبت صبح و عصر در 
قالب 8۰ اکیپ گشت دونفره تنها در شهر اصفهان 
مستقر شدند، در 2۴ شهرستان استان هم باتوجه 
به ظرفیت های آنها اکیپ های گشت مشغول به 
رصد بازار شدند. وی با اشاره به اینکه همه تخلفات 
در کوتاه ترین زمان ممکن رســیدگی می شود، 
اظهار کرد: برای رســیدگی ویژه به این تخلفات 
شعبه ویژه رســیدگی را در سطح استان تشکیل 
دادیم تا پرونده های ناشــی از این طرح را خارج 
از نوبت در این شــعبه رسیدگی کنیم همچنین 
در شهرستان های استان هم متاثر از هماهنگی 
خوب مرکز اســتان همراهی خوبی وجود دارد و 
گزارشــات و پرونده های تخلف در آنها هم به روز 

رسیدگی می شود.

بازار

ست شال گردن و کاله دختزانه

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس:
 سه  چهارم جمعیت کشور 

کمک معیشتی دریافت نکرده اند
نماینده مردم شاهین شــهر در مجلس به نحوه 
تخصیص کمک های معیشتی اعتراض کرد و گفت: 
این کمک ها سه چهارم جمعیت کشور را پوشش 
نداده است. حسینعلی حاجی دلیگانی در جریان 
بررسی الیحه تجارت در تذکری، اظهار کرد: امروز 
مردم مراجعات زیادی به دفاتر نمایندگان در مورد 
واریز کمک های معیشتی داشتند. وی تاکید کرد: 
طبق وعده دولت باید سه چهارم جمعیت کشور 
کمک معیشتی دریافت کنند؛ اما برآورد ما از میزان 
افرادی که کمک های معیشــتی دریافت کردند 
نشان می دهد این تعداد از جمعیت کشور کمک 

معیشتی دریافت نکرده اند.

 کاهش قیمت گل و گیاه 
در اصفهان تکذیب شد

سخنگوی اتحادیه گل فروشــان اصفهان گفت: 
کاهش دمای هوا در فصول پاییز و زمستان موجب 
افزایش تقریبی قیمت گل در بازار می شود و این 
موضوع، یک امر بدیهی است. محسن جانی پور 
با تکذیب خبر کاهش قیمت انواع گل و گیاه در 
بازار، اظهار کــرد: قیمت مدل های مختلف گل و 
گیاه در بازار روزهای گذشــته کاهش خاصی را 
تجربه نکرده اســت. وی افزود: قیمت گل و گیاه 
در بازار نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه تاحدودی 
افزایش را به دلیل زیاد شدن سرمای هوا تجربه 
کرده و این یک موضوع طبیعی و بدیهی اســت 
زیرا هر سال در پاییز و فصل زمستان قیمت گل 
به دلیل کاهش دمای هوا، افزایشــی می شــود. 
سخنگوی اتحادیه گل فروشــان اصفهان با بیان 
اینکه بازار خرید و فروش گل در رکود کامل قرار 
دارد، تصریح کرد: نوسانات برخی از شاخص های 
اقتصادی در هفته گذشــته موجب بی توجهی 
مردم به این بازار و کاهش میزان خرید و فروش ها 
در واحدهای صنفی شــده و به همین دلیل بازار 
فروش گل و گیاه در رکود شدید قرار گرفته است.

رییس اتحادیه میوه و تره بار استان خبر داد:
افزایش ۲ برابری برداشت انار 

در باغات اصفهان
رییس اتحادیه میوه و تره بار استان اصفهان گفت: 
در حال حاضر نرخ انار در بازار استان ثابت می ماند و 
بر این اساس هر کیلو انار درجه یک بین 5 تا 8 هزار 
تومان در بازار فروخته می شود. نوروز علی اسماعیلی 
اظهار داشت: در حال حاضر اصلی ترین مشکل بازار 
میوه و تره بار اســتان اصفهان کاهش قدرت خرید 
مردم است که این موضوع محصول انار استان را هم 
شامل می شود و متاســفانه امروزه شاهد نگهداری 
بخش زیادی از انار استان اصفهان در انبار ها هستیم. 
وی افزود: در حال حاضر شهرستان هایی همچون 
نطنز و شهرضا بیشترین باغات انار استان اصفهان 
را دارا هستند. رییس اتحادیه میوه و تره بار استان 
اصفهان تاکید کرد: خوشبختانه با مدیریتی از سوی 
اتحادیه میوه و تره بار اســتان اصفهــان و افزایش 
برداشت انار در مناطق مختلف استان اصفهان جهت 
توزیع صحیح این محصــول در بازار صورت گرفت 
هیچ کمبود اناری در بازار استان اصفهان وجود ندارد.

تسهیالت بانکی به خریداران 
فرش ایرانی اعطا می شود

رییس مرکز ملی فرش ایران گفت: مرکز ملی فرش 
ایران در نظر دارد به منظور تشویق مردم به خرید 
فرش ایرانی با کمک بانک کشاورزی و صندوق کار 
آفرین امید تسهیالت بدون بهره ای را به آنها اعطا 
کند. فرشته دست پاک با بیان اینکه افزایش فروش 
تولیدات فرش ایرانی از دو راه توســعه صادرات و 
رونق بازار داخلی صورت می گیــرد، افزود: هدف 
از اجرای این طرح، ارتقای قــدرت خرید مصرف 
کنندگان داخلی است و از سوی دیگر برای توسعه 
صادرات به 15 کشور هدف نیز اقدامات سازنده ای 
انجام شده است. رییس مرکز ملی فرش ایران خاطر 
نشان کرد: طرحی با عنوان حمایت و رونق فروش 
فرش داخلی به 18 استان ارائه کردیم و استانداران 
به عنوان رییس کارگروه اســتانی موظف شــدند 
تا با برنامه ریزی مناســب این طرح را در استان ها 
عملی کنند. دست پاک، درباره آمار صادرات فرش 
ایرانی به کشورهای دیگر و دستاوردهای برگزاری 
نمایشگاه های بین المللی فرش ایران گفت: تا قبل 
از تحریم ها، ۳۰ درصد از فرش ایران به آمریکا، 12 
درصد به آلمان و ژاپن صادر می شــد؛ اما به دلیل 
اعمال تحریم ها در حال حاضر بیشــترین میزان 

صادرات فرش ایران به ژاپن است.

 ست شال گردن و کاله 
 Z8730 زنانه مدل

 180,000
تومان

 ست کاله و شال گردن 
 D423 دخترانه مدل

 69,000
تومان

 ست کاله و شال گردن 
 z8630 دخترانه مدل

 46,000
تومان

سخنگوی ستاد شناسایی خانوارهای مشمول حمایت معیشتی 
با بیان اینکه استان های کمتر برخوردار، بیشترین سهم را از واریز 
حمایت معیشــتی دولت داشــته اند، درباره توزیع استانی واریز 
حمایت معیشتی، گفت: خانوارهایی که مشمول حمایت معیشتی 
دولت شده اند، بر اساس خانوارهای یارانه بگیر در سیستم مورد 
شناسایی قرار گرفته اند؛ این در حالی است که در استان سیستان 

و بلوچستان، 82.1 درصد، استان خراسان شمالی ۷۹.2 درصد، 
استان خراســان جنوبی ۷8.۴ درصد، استان گلستان ۷8 درصد 
و استان لرســتان ۷۷.۷ درصد از مجموع خانوارهای یارانه بگیر 
مشمول دریافت حمایت معیشتی دولت شده اند. حسین میرزایی، 
ادامه داد: همچنین در اســتان تهران 5۷.2 درصد، استان البرز 
۶۳.۶ درصد، یــزد ۶۴.۹ درصد، اصفهان ۶5.۹ درصد و بوشــهر 

۶۶.8 درصد از مجموع خانوارهای یارانه بگیر مشــمول دریافت 
حمایت معیشتی شده اند. وی افزود: آمار توزیع استانی خانوارها 
نشــان می دهد اســتان هایی که به لحاظ مالی متمول هستند، 
سهم کمتری از حمایت معیشتی دولت داشــته اند و همچنین 
استان های کمتر برخوردار نیز سهم بیشتری را برای دریافت این 

کمک دولت به خود اختصاص داده اند. 

سخنگوی ستاد شناسایی خانوارهای مشمول حمایت معیشتی:
بیش از 65 درصد یارانه بگیران اصفهانی کمک حمایتی دریافت کرده اند

اصفهان، پس از چندین ســال قــرار گرفتن در 
رده های پایین جدول بارش ها و خشکسالی های 
پی در پی با رشد چند صد درصدی آب سد زاینده 
رود و سدهای مهم و بزرگ دیگری مانند کوچری 
در گلپایگان دریافت آبی خوبی از نزوالت آسمانی 
داشــته اســت. پدیده افزایش میزان آب پشت 
سدها در اغلب سدهای کشور اتفاق افتاده؛ اما در 
اصفهان این افزایش و نیز درصد تغییرات نسبت 

به سال های گذشته چشمگیرتر بوده است.
 آخریــن آمارها دربــاره مخازن ســدهای ایران 
حاکی از آن اســت که موجودی مخزن 12 ســد 
کشــور، بیش از ۷5 درصد افزایــش، موجودی 
مخزن هشت ســد بین 25 تا ۷5 درصد افزایش، 
موجودی مخزن 2۴ ســد کشــور تــا 25 درصد 
افزایش و کاهش داشته اســت. براساس آخرین 
آمار، وضعیت ســدهای مهم )شرب- کشاورزی( 
تا پایــان 21 آبان ماه ســال جــاری حاکی از آن 
اســت که موجودی مخزن ســد زاینده رود ۴21 
میلی متر، درصد پرشــدگی مخزن این ســد در 
ســال جاری ۳۴ و درصد تغییرات آن نســبت به 
سال گذشته 2۳5 درصد بوده، این در حالی است 
که درصد تغییرات در هیچ کدام از سدهای دیگر 
به اندازه زاینده رود نبوده اســت. بر اساس آمار، 
سد دوستی و سد شــیرین دره واقع در خراسان 

رضوی و خراســان شــمالی به ترتیب 58۰ و 51 
میلیون مترمکعب موجودی مخزن دارند و درصد 
تغییرات این مخازن نیز نســبت به سال گذشته 
2۳۴ و ۴۹ درصد بوده اســت. اســتان خوزستان 
در مجموع 1۰ سد دارد که موجودی مخازن این 
ســدها 1۳ هزار و ۷5۴ میلیون مترمکعب بوده و 
درصد پرشدگی مخازن نسبت به سال گذشته 2۰ 

درصد است. دیگر ســد مهم اصفهان هم با درصد 
تغییرات زیاد و مثبتی روبه رو بوده است؛ بر اساس 
آمار منتشر شده سدهای گلپایگان، کوچری و 15 
خرداد ســدهای حوضه قمرود محسوب می شوند 
که موجــودی مخازن آن ها بــه ترتیب 1۷، 1۴۳ 
و ۹۴ میلیون مترمکعب اســت. درصد پرشدگی 
مخازن این سدها در سال جاری نیز به ترتیب ۴۷، 

۶۹ و ۴۹ و همچنین درصد تغییرات آن ها نسبت 
به سال گذشــته 1۷۹، ۳۰۷ و 1۷2 درصد بوده 
است. همچنین آمارها می گویند ورودی مخازن 
کل کشور از ابتدای ســال آبی تا 21 آبان ماه، ۳.۹ 
میلیارد مترمکعــب بوده و این میــزان در مدت 
مشابه سال گذشته، 2.28 میلیارد مترمکعب بود. 
کل خروجی مخازن نیز از ابتدای سال جاری آبی 
تا 21 آبان ماه ۶.۳2 میلیــارد مترمکعب بوده، در 
حالی که این میزان در مدت مشــابه سال گذشته 
عددی برابر با 2.۹۹ میلیارد مترمکعب اعالم شد.

 ارتفــاع ریزش های جــوی از اول مهرمــاه تا 2۴ 
آبان مــاه معــادل 2۴.۹ میلی متــر بــود که این 
مقدار بارندگی نســبت بــه میانگیــن دوره های 
مشــابه درازمدت )2۴.۴(، دو درصــد افزایش و 
نســبت به دوره مشــابه ســال آبی گذشته )۴۳ 
میلی متــر( ۴2 درصد کاهش را نشــان می دهد. 
همچنین میزان خروجی آب از ســدهای کشــور 
طی دو ماه اخیر با افزایش 1۰۰ درصدی نســبت 
به ســال گذشــته از مرز هفت میلیارد مترمکعب 
گذشــته و ظرفیت مناســبی از مخزن ســدهای 
کشور به کنترل و تسکین ســیالب های احتمالی 
اختصــاص یافته به طوری که طبــق آخرین آمار، 
از میان 1۹۳ ســد بــزرگ، حدود ۶۷ ســد مهم 
کمتــر از ۴۰ درصد پر هســتند و تنها یک درصد 
 ســدهای بزرگ کشــور بیــش از ۹۰ درصد آب

 دارند.

جهشآبیچندصددرصدی
 بر اساس آخرین آمارها از وضعیت ۴۴ سد مهم کشور  زاینده رود بیشترین درصد تغییرات را داشته است؛

باحمایت مالی وزارت علوم و معاونت علمی ریاســت جمهوری ثبت اختراع خارجی واحدهای فناور شــهرک علمی 
وتحقیقاتی اصفهان فراهم شد. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در 
طرحی مشترک اقدام به حمایت مالی از ثبت اختراعات خارجی اعضای هیئت علمی و دانشجویان مراکز علمی و پژوهشی 
و شرکت های مستقر در پارک ها و مراکز رشد فناوری کرده است. در این اقدام مشترک، پیش بینی شده است تا ۹۰ درصد 
از هزینه های ثبت اختراعات در خارج از کشور، از طریق منابع تخصیص داده شده وزارت عتف و معاونت علمی و به واسطه 
کانون پتنت ایران پرداخت شود. واحد های فناور که متقاضی ثبت اختراع خارجی هستند می توانند تقاضای خود را به 
اداره انتقال فناوری و تجاری سازی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به نشانی ایمیل OTM@istt.ir ارسال کنند.

حمایت مالی از 
واحدهای فناور 

متقاضی ثبت اختراع 
خارجی در اصفهان

ری
ناو

  ف

  عکس روز

ماهیگیری چینی ها در دریاچه چگان
 ۲8طرح آبخیزداری استان اصفهان

 تا پایان امسال به بهره برداری می رسد
معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعــی و آبخیزداری اصفهان گفت: 28 طرح  آبخیزداری این 
استان دارای ۶5 درصد پیشرفت فیزیکی است و پیش بینی می شود تا پایان امسال به بهره برداری 

برسد.
ابوطالب امینــی افزود: طرح های عمده آبخیزداری در اســتان اصفهــان  در 1۷۰ هزار هکتار از 
عرصه های طبیعی این خطه در دست اجراســت و روی حدود ۴5۰ هزار هکتار از منابع طبیعی 
تاثیر می گذارد. وی، عملیات آبخیزداری مانند ایجاد سیل بند، جنگل کاری، افزایش پوشش مرتع، 
حفاظت از منابع طبیعی، قرق عرصه ها و حدنگاری)کاداســتر( را از جمله طرح های مورد اشاره 
برشمرد و گفت: تغذیه سفره های آب زیرزمینی، کنترل هرزآب ها، کاهش فرسایش خاک، توسعه 
پوشش گیاهی و کنترل سیالب ها، مزایا و هدف اجرای آنهاست. معاون آبخیزداری اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری اصفهان با اشاره به عملیاتی شدن 28 طرح مذکور در 18 شهرستان افزود: 
شهرستان های خور و بیابانک، کاشان، فریدون شهر و سمیرم بیشترین سهم را دارند و در مجموع 

بالغ بر 55۰ میلیارد ریال برای اجرای تمامی آن ها هزینه خواهد شد.
امینی اضافه کرد: اعتبار یاد شــده از محل صندوق توســعه ملی تامین می شــود و تا پایان سال 
طرح های مذکور به اتمام خواهد رســید.وی با بیان اینکه ۷۰۰ هزار هکتــار طرح مطالعاتی در 
استان اصفهان وجود دارد، اظهارداشت: برای اجرای تمامی آن ها به بیش از 2 هزار میلیارد ریال 
اعتبار نیاز است.معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان گفت: در صورت 
 تامین اعتبار این نهاد قادر اســت تا سال 1۴۰1 طرح ها را به اتمام برســاند و آماده بهره برداری 

کند.

 رییس انجمن جایگاه داران اصفهان:
8۰ درصد مردم اصفهان از کارت سوخت شخصی استفاده کرده اند

آمار استفاده مردم از کارت سوخت شخصی قبل از اعالم سهمیه بندی بنزین، حدود 1۰ درصد بود؛ اما اکنون 
به گفته کارشناسان امر، حدود 8۰ درصد مردم در اصفهان با کارت خود بنزین می زنند و هنوز عده ای به دالیل 
مختلف از آن استفاده نکرده اند. به گفته رییس انجمن جایگاه داران اصفهان، طی 2 هفته گذشته حدود 8۰ 
درصد مردم این استان از کارت سوخت شــخصی خود برای بنزین زدن استفاده کرده اند و حدود 2۰ درصد با 
استفاده از کارت ســوخت جایگاه، بنزین آزاد خریده اند. پیمان کامران افزود: میزان استفاده از کارت سوخت 
شخصی در مناطق مرفه نشین کالن شهر اصفهان کمتر بود. وی اظهار داشت: بسیاری از افرادی که طی چند ماه 
گذشته به دنبال پیگیری و اخذ کارت سوخت شخصی خود نبودند و به توصیه های داده شده، عمل نکردند پس 

از سهمیه بندی بنزین دنبال دریافت آن هستند. 

مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان:
بیش از 6 هزار واحد مسکن ملی مرحله اول در اصفهان ارائه می شود

مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان گفت: در مرحله نخســت اجرای طرح اقدام ملی مسکن، شش هزار و 21۳ واحد 
مسکونی در شهرهای این استان ارائه می شود. حمیدرضا امیرخانی افزود: چهار هزار و 2۷۳ واحد مسکن ملی در 
شهرهای زیر 1۰۰ هزار نفر و یکهزار و ۹۴۰ واحد در شهرهای باالی 1۰۰ هزار نفر جمعیت به متقاضیان داده می شود. 
وی با اشاره به اینکه ثبت نام در طرح اقدام ملی مســکن هنوز در استان آغاز نشده، ادامه داد: سهم اصفهان از طرح 
یاد شده ۷۰ هزار و ۷8۰ واحد مسکونی یعنی حدود 15 درصد از سهم کل کشور است که 2۹ هزار و 28۰ واحد از 
این تعداد، در بافت های فرسوده احداث خواهد شد. امیرخانی تصریح کرد: تاکنون شش هزار و ۹8۷ واحد مسکونی 
مسکن ملی برای اقشار ویژه پیش بینی شد که یکهزار و ۷۹۳ واحد آن در شهرهای زیر 1۰۰ هزار نفر و پنج هزار و 

1۹۴ واحد مسکونی در شهرهای باالی 1۰۰ هزار نفر جمعیت احداث می شود.

مرضیه محب رسول
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سالمت

مزایده
9/34 شــماره: 982142 اجرا - تاریخ:1398/08/20 ، اجرای احکام مدنی دادگســتری 
شهرســتان خمینی شهر در پرونده کالســه 982142 له خانم حشــمت رشیدیان علیه 
آقای حســن حفیظی به خواســته مطالبه مبلغ 150/972/062 ریــال در حق محکوم 
له و مبلغ 7/548/603 ریال حق االجــرای دولتی در نظر دارد یک دســتگاه خودروی 
 ســواری پراید جی تی ایکس آی مشــکی رنگ مدل 1383 به شــماره انتظامی ایران

43-951 ن74 متوقف در پارکینگ حجت خمینی شهر که کارشناس رسمی دادگستری 
130/000/000 ریال ارزیابــی نموده را از طریق مزایده به فروش رســاند لذا جلســه 
مزایده در تاریخ یکشــنبه 1398/10/01 ســاعت 9 صبح در محل اجرای احکام مدنی 
دادگستری شهرســتان خمینی شــهر برگزار می گردد. و طالبین می توانند 5 روز قبل 
از روز مزایده به نشــانی فوق مراجعه و مــورد مزایده را از نزدیک بازدیــد نماید. خریدار 
کسی است که باالترین قیمت راپیشــنهاد نماید، خریدار می بایســتی ده درصد قیمت 
پیشــنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حســاب سپرده 
دادگســتری واریز نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده 
به نفع دولت ضبط خواهد شد. شایان ذکر اســت اجرای احکام مدنی تکلیفی در تحویل 
مال به خریدار ندارد. تذکر: متقاضیان شــرکت در مزایده می بایســت 10 درصد بهای 
مال را طی فیش چهار نســخه ایی به حساب سپرده دادگســتری خمینی شهر به شماره 
2171290271003 نزد بانک ملی واریز و با در دســت داشتن اصل فیش و اصل کارت 
ملی نیم ساعت قبل از شــروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست شرکت 
 در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش ســپرده تحویل اجرا نمایید. 

م الف: 661045 دفتراجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر
اخطار اجرایی

9/35 شماره: 664/98 حل11 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: 1-عباس 
آریایی فر 2-حسین قدیری  ، نام پدر: 1-محمد 2-حســن ، نشانی: 1-مجهول المکان 
2-خمینی شهر فیض االسالم خ سینا جنب کوچه شیدا14 ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام 
خانوادگی: حمید قدیری ، با وکالت آقای مهرابی ، نشانی: خمینی شهر خ کهندژ خ ماربین 
انبار سیمان عمادی، محکوم به:به موجب رای شماره 1234 تاریخ 98/06/20 حوزه یازدهم 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم 
اســت به: محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ یک میلیون و پانصد و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چکها لغایت زمان پرداخت در 
زمان اجرا در حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولت در حق صندوق دولت در ضمن رای 
صادره غیابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
 صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. 
 م الــف: 666191 ایمان بختیــاری  قاضی شــعبه یازدهم شــورای حل اختالف 

خمینی شهر 
ابالغ رای

9/36 کالســه پرونده: 617/98 ، شــماره دادنامه:1001- 98/06/03 مرجع رسیدگی: 
شعبه دوم شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: امید کاغذگران به نشانی:اصفهان 
عسگریه پ13 ؛ خوانده: جواد رضوانی نشــانی: مجهول المکان ، خواسته: مطالبه چک ، 
گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضاءقاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صــدور رای می نماید.رای قاضی شــورا: در خصوص دادخواســت خواهان 
امید کاغذگران به طرفیت خوانده جــواد رضوانی فرزند احمد به خواســته مطالبه مبلغ 
12/720/000 ریال وجه سه فقره چک به شماره های1-207800-79/03/30 به مبلغ 
1/300/000 ریال 2-508761-79/7/20 به مبلــغ 1/420/000 ریال 674166-3-
79/11/20 به مبلغ 10/000/000 ریال همگی بر عهده بانک ســپه شعبه خمینی شهر 
به شماره حســاب جاری 5305/87 به انضمام هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از 
توجه به مفاد دادخواســت تقدیمی خواهان مالحظه اصل چکها و گواهی عدم پرداخت 
در ید خواهان که ظهــور در مدیونیت خوانده دارد و اینکه خوانــده با وصف ابالغ قانونی 

در جلسه رســیدگی حاضر نگردیده و دفاعی بر برائت ذمه خود بعمل نیاورده است شورا 
دعوی خواهان را وارد تشخیص مســتنداً به مواد 198و 515 و 522 قانون آئین دادرسی 
مدنی و ماده 2 قانون صدور چک و تبصره آن خوانــده را به پرداخت مبلغ 12/720/000 
ریال به عنوان اصل خواســته و مبلغ 289/000 ریال بعنوان هزینه دادرســی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ ســر رســید چکها لغایت زمان پرداخت مطابق با نرخ تورم اعالمی 
بانک مرکزی در حــق خواهان محکوم مــی نماید. رای صادره غیابــی و ظرف مهلت 
20روز از تاریخ ابــالغ قابل واخواهی در این شــورا و ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ 
 انقضــای مهلت واخواهی قابــل اعتراض در محاکم حقوقی خمینی شــهر می باشــد. 
م الف: 666166 ایمان بختیاری قاضی شــعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر
اخطار اجرایی

9/37 شماره: 10/98 حل1 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: فاطمه رجبی، 
نام پدر: مصطفی ، نشانی: اصفهان خ امام خمینی دهنو خ ولیعصر بن بست شماره2 )نگین( 
هشتمین منزل سمت راســت ؛ مشــخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: محمدرضا 
طاهران ، نام پدر: شکراله ، نشانی: خمینی شهر خ سلمان فارسی کوچه میالد2 پالک 18 
، محکوم به:به موجب رای شماره 434 تاریخ 98/05/09 حوزه اول شورای حل اختالف 
شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت 
مبلغ 90/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر 
رسید چک تا زمان اجرای حکم که توســط دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس 
شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه و پرداخت خسارات و هزینه دادرسی در 
حق خواهان و نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 666199  عمار امیری قاضی شعبه اول شورای 

حل اختالف خمینی شهر 
اخطار اجرایی

9/38 شماره: 691/98 حل4 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: 1-ابوالفضل 
کیانی فالورجانی 2-ناهید احمدی فر ، نام پدر: غالمعلی ، نشانی: هردو مجهول المکان؛ 
مشــخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: مرتضی گندم کار ، نام پدر: ابراهیم ، نشانی: 
ملک شهر خ رباط سوم نبش ک 17 امالک سینا، محکوم به:به موجب رای شماره 1368 
تاریخ 98/06/11 حوزه چهارم شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت 
یافته است. محکوم علیه محکوم اند به: خوانده ردیف دوم ناهید احمدی فر به حضور در 
دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند یکدستگاه خودرو به شماره شهربانی 812 ط 25 ایران 
49 و خوانده ردیف اول را به پرداخت مبلغ 410/000 ریال بابت هزینه دادرســی در حق 
محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 667505 عمار امیری آرانی قاضی شعبه 

چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر 
ابالغ وقت رسیدگی

9/39 شماره: 1475/98 حل8، مرجع رسیدگی: شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 04:15 بعدازظهر روز شنبه مورخه 
98/10/21 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: حسین آقایی ، نام پدر: براتعلی ، 
نشانی: خمینی شهر منظریه خ پیمان مجتمع سپیدار ط4 واحد7 ؛ مشخصات خوانده:1-نام 
و نام خانوادگــی: علی اکبر فر مهینی فرادانی ، نام پدر: محســن ، خواســته و بهای آن: 
مطالبه وجه 70/000/000 ریال ، دالیل خواهان: کپی چک و کپی گواهی عدم پرداخت ، 
گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 

قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند 
با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 667900 رئیس شعبه هشتم حقوقی شورای حل 

اختالف خمینی شهر
اخطار اجرایی

9/40 شــماره: 542/97 حل4 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نــام خانوادگی: حبیب 
امیریوسفی ، نام پدر: نصراله ، نشــانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام 
خانوادگی: محمدرضا طاهران ، نام پدر: شــکراله ، نشانی: خمینی شهر خ سلمان فارسی 
ک میالد2 پ18، محکوم به:به موجب رای شماره 1402 تاریخ 98/06/23 حوزه چهارم 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم 
است به: پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 550/000 
ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت 
اجرای حکم در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است. ماده34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 
اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 667907 عمار امیری 

آرانی قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر 
اخطار اجرایی

9/41 شماره: 130/98 حل12 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: 1-سیروس 
نیک خو 2-حمید شــکروی ، نام پــدر: 1-قربان 2-تقی ، نشــانی: 1-مجهول المکان 
2-خمینی شــهر خ امیرکبیر کوچه 121 پالک50 ؛ مشــخصات محکــوم له:نام و نام 
خانوادگی: محســن حاجی حیدری ، نام پدر: حسن ، نشــانی: خمینی شهر میدان آزادی 
کوچه پشت بانک سپه جنب مسجد صهری، محکوم به:به موجب رای شماره 1120 تاریخ 
98/05/30 حوزه دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته 
است. محکوم علیه محکوم است به: به صورت تضامنی محکوم اند به پرداخت مبلغ هفتاد 
میلیون ریال وجه یک فقره چک به شــماره 931/01689165  مورخ 95/10/10 بابت 
اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا زمان اجرای حکم و 
پرداخت مبلغ یک میلیون و نهصد و پانزده هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان 
و نیم عشر دولتی به صندوق دولت رای صادره غیابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 669060 ایمان بختیاری قاضی شــعبه 

دوازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر 
اخطار اجرایی

9/42 شماره: 300/98 حل2 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: غالمعباس 
جعفری ، نام پدر: عزت اله ، نشــانی: مجهول المکان ؛ مشــخصات محکــوم له:نام و 
نام خانوادگی: میالد مومنی فروشــانی ، با وکالت احمد ســعیدپور و زهرا معظم جزی ، 
 نشانی: خمینی شهر خ امیرکبیر نمایشــگاه آقایی، محکوم به:به موجب رای شماره 641 
تاریخ 98/04/17 حوزه دوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته 
است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 195/800/000 ریال به عنوان اصل 
خواسته و مبلغ 2/697/500 ریال به عنوان هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سر رســید چکها لغایت زمان پرداخت در حق محکوم له به انضمام پرداخت حق الوکاله 
 طبق تعرفه در حق محکوم له به انضمام پرداخت نیم عشــر دولت ضمنًا در اجرای حکم
 تبصره2 ماده 306 رعایت گردد. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
 صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. 

 م الــف: 667915 ایمــان بختیاری قاضی شــعبه دوم شــورای حــل اختالف
 خمینی شهر 

اخطار اجرایی
9/43 شماره: 181/98 حل12 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: علی رسولی ، 
نام پدر: بهرام ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: اردشیر 
بختیاری ، نام پدر: قنبرعلی ، نشانی: خمینی شهر خ شریعتی شمالی جنب مدرسه طریق 
القدس ک اشرفی، محکوم به:به موجب رای شماره 1030 تاریخ 98/05/22 حوزه دوازدهم 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم 
اســت به: پرداخت مبلغ هفده میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 826/836268  
مورخ 95/06/30 بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت 
اجرای حکم و یک میلیون و دویست و پنجاه و دو هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسی 
در حق خواهان و نیم عشر دولتی به صندوق دولت رای صادره غیابی است. ماده34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 669059 ایمان بختیاری 

قاضی شعبه دوازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر 
حصر وراثت

9/44  خانم عفت بیگم فقیه زاده دارای شناسنامه شــماره 1417 به شرح دادخواست به 
کالسه  581/98 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان ســید منصور میر عابدینی به شناســنامه 228 در تاریخ 98/8/11  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار دختر به 
نام های: 1- مریم سادات میرعابدینی، ش.ش 56575، 2- فاطمه سادات میرعابدینی، 
ش.ش 0019384181، 3- ســعیده ســادات میرعابدینی، ش.ش 11719، 4- سمانه 
سادات میرعابدینی، ش.ش 15259 همگی فرزندان ســید منصور و یک همسر دائمی 
به نام عفت بیگم فقیه زاده، ش.ش 1417 فرزند علی و الغیر. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 670896 شعبه دوم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اردستان
ابالغ وقت رسیدگی

9/45  بدینوســیله اعالم می دارد که آقای صابر مختاری فرزند حسین دادخواستی مبنی 
بر مطالبه وجه بطرفیت آقای امید علی مختاری به این شــعبه تقدیم نموده است که به 
کالسه 191/98 شعبه اول شورای حل اختالف فریدونشهر ثبت گردیده است  و در تاریخ 
1398/10/4 وقت رســیدگی تعیین گردیده اســت لذا به آقای امید علی مختاری فرزند 
لطف علی ابالغ می گردد که جهت رسیدگی به پرونده 191/98 در روز چهارشنبه مورخه 
1398/10/4 ساعت 3 در شعبه اول شــورای حل ا ختالف فریدونشهر حاضر شوید. این 
 آگهی بعنوان ابالغ قانونی تلقی و در صورت عدم حضور وفــق مقررات اقدام می گردد. 

م الف: 669974 شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر
حصر وراثت

9/46  آقای حسین مرادی دارای شناســنامه شماره 3496 به شرح دادخواست به کالسه  
461/98 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان شمسیه خانم یحیایی نطنزی به شناســنامه 1364 در تاریخ 98/6/20 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- بتول 
مرادی فرزند علی، ش.ش 86 فرزند متوفی 2- ربابه مرادی فرزند علی، ش.ش 55 فرزند 
متوفی 3- عذرا مرادی فرزند علی، ش.ش 59 فرزند متوفی 4- داود مرادی فرزند علی، 
ش.ش 176 فرزند متوفی 5-حســین مرادی فرزند علــی، ش.ش 3496 فرزند متوفی 
می باشــند و به جز نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
 گواهی صادر خواهد شد. م الف: 669917 شــعبه اول حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان نطنز 

 چند روش موثر 
جهت رفع تیرگی زانو  و آرنج

یک محقق و پژوهشگر طب سنتی درباره تیرگی 
زانو ها و آرنج ها اظهــار کرد: برای تیرگی زانو ها و 
آرنج ها عوامل خاصی وجــود دارند که می توانند 
موجــب تیرگی شــوند، مانند: رعایــت نکردن 
بهداشت فردی، انباشــته شدن سلول های مرده 
پوســت روی هم، قرار گرفتن پوست درمعرض 
آفتاب و حتــی عوامل  ژنتیکی چون خشــکی 
پوست، چاقی، اصطکاک بیش از حد آن نواحی، 
افزایش رنگدانه های پوستی و عوارض دارو های 
شیمیایی.حیدر عظمایی در ادامه افزود: عوامل 
دیگری که می توانند موجب تیرگی نواحی  بدن 
مانند زانو و آرنج شــوند مشــکالت هورمونی و 
سندروم آدیسون هستند.این محقق و پژوهشگر 
طب سنتی اظهار کرد: به طور کلی درمان هایی 
وجود دارند که می تــوان با اســتفاده از آنها به 
راحتی از این نوع تیرگی ها نجات یابیم، البته باید 
پاک سازی طبعی و مزاجی انجام شود و در کنار 
آنها درمان های خانگی صورت گیرد. وی تصریح 
کرد: یکی از ترکیباتی که می توان از آن به عنوان 
رفع تیرگی استفاده کرد مخلوط زردچوبه همراه 
شیر و کمی عسل است که می توان آنها را با هم 
ترکیب کرد و روی نواحی تیره قرار داد و بعد از ۵ 
الی ۱۰ دقیقه باید آن ناحیه را شست. همچنین 
می توان از ماسک آب نخود خام با مقداری ماست 
و لیموترش تازه برای نواحی تیره اســتفاده کرد.

عظمایی تصریح کرد: ترکیب دیگری که می تواند 
موثر باشــد مخلوط کردن لیمو ترش تازه همراه 
زردچوبه و خیار رنده شده اســت. این محقق و 
پژوهشگر طب سنتی ادامه داد: ترکیب دیگری 
که می تواند بسیار موثر واقع شود سرکه سیب به 
همراه ماست و لیمو ترش است که البته هر کدام 
آنها به تنهایــی می توانند تاثیرگذار باشــند؛ اما 
ترکیب قوی سرکه سیب به همراه ماست می تواند 

الیه بردار خوبی باشد. 

دانستنی ها

امکانیککیلوکاهشوزندرهفتهتنهاباپیادهروی

پیشنهاد سردبیر:

زیبایی

امکان یک کیلو کاهش وزن 
در هفته تنها با پیاده روی

مطالعات نشــان می دهد پیــاده روی می تواند 
بهترین رژیــم غذایی برای کاهش وزن باشــد.
بر اســاس یافته های اخیر مجله وب ام دی، اگر 
روزانه ۱۰ هزار قدم برداریــد و از حجم غذاهای 
مصرفی خود در طول روز ۲۵ درصد کاهش دهید، 
می توانید در هفته نیم تا یک کیلو وزن کم کنید.

پیاده روی می تواند به عنوان یک برنامه مادام العمر 
برای کاهش وزن باشد و عوارض جانبی سایر رژیم 
های غذایی را نــدارد. اصلی ترین قانون این رژیم 
غذایی، ایجاد تغییرات ســبک و سالم در زندگی 
روزانه برای رســیدن به وزن ایده آل اســت.بنابر 
مطالعات مرکز ملی کنترل وزن آمریکا، برداشتن 
روزانه۲ هــزار قدم معادل ۱۵ دقیقه و اســتفاده 
از غذاهای ســالم مانند میوه و سبزیجات، غالت 
ســبوس دار، لبنیات کم چــرب و پروتئین بدون 
چربی می تواند منجر بــه کاهش وزن نیم تا یک 
کیلو در هفته شــود.  اگر بــرای ۷۵ دقیقه وقت 
ندارید، الزم نیست همه مراحل پیاده روی را یکجا 

انجام دهید.
 

مصرف ویتامین C از ابتال به 
آنفلوآنزا پیشگیری نمی کند

بر اســاس نتایــج مطالعــات اخیــر، مصرف 
ویتامین C در پیشــگیری از آنفلوآنزا تاثیری 
ندارد.بنابر اعالم این نشــریه، بسیاری از افراد 
برای پیشگیری از سرماخوردگی و آنفلوآنزای 
قریب الوقوع انواع داروهای بدون نسخه، گیاهان 
دارویی و پودرهــای ویتامین C را اســتفاده 
می کنند اما به گفته متخصصان آمریکایی، این 
ویتامین تنها طول دوره بیماری های فصلی را 
کاهش می دهد و نقشی در جلوگیری از بروز آنها 
ندارد.متخصصان معتقدند اگر ســالم هستید، 
احســاس خوبی دارید و فقــط می خواهید از 
بیماری های فصلی جلوگیــری کنید ویتامین 
C نمی تواند تاثیر خاصی بر بدن داشته باشد. 
بدن بزرگساالن روزانه به ۷۵ تا ۹۰ میلی گرم 
ویتامین C نیاز دارد؛ اما اگر می خواهید طول 
دوره ســرماخوردگی و آنفلوآنزا و شدت آن را 
کاهش دهیــد، روزانه ۲۰۰ میلی گــرم از این 

ویتامین را مصرف کنید.

با وجود اینکه بیش از ۲۵ میلیــون از مردمان آمریکا و همچنین صد ها 
میلیون نفر در سراســر جهان از زخم معده در برخــی مواقع از طول 
عمر خود رنج می برند، به گفته مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها، 
همچنان الزم نیست که مصرف غذا های تند را کاهش دهید. بر خالف 
باور عمومی، غذا های تند باعث ایجاد زخم معده نمی شوند. استرس نیز 
جز عوامل ایجاد کننده زخم معده محســوب نمی شود. با این حال در 
صورتی که شــما زخم معده دارید، هر دو مورد نام برده شده می توانند 
عالئم این بیماری را بدتر کنند.شیپال راوال، متخصص گوارش در مرکز 
 Columbia و مدرس در New York-Presbyterian پزشــکی
University دراین باره بیان می کند: دو علــت اصلی زخم معده در 
ایاالت متحده یک عفونت باکتریایی به نام )H. pylori( و استفاده بلند 
مدت از داروی آسپرین و دارو های ضد درد غیراستروئیدی )ایبوپروفن 

و ناپروکسن( است.
اساســا یک الیه ضخیم از مخاط وجود دارد که معده را از شــیره های 
گوارشی محافظت می کند که فوق العاده اسیدی هستند و در هر زمانی که 
ترشح مخاط به وجود می آید، شیره های گوارشی بافت هایی که به معده 
نزدیک است را از بین می برد و همین امر سبب ایجاد زخم معده می شود.

تصور می کنید ممکن اســت یکی از عالئم ابتالبه زخم معده را داشته 
باشید؟ عالئم اولیه برای مراقبت از آن ها بسیار غیر اختصاصی هستند، در 
واقع می توانند در اثر شرایط مختلفی به جز زخم معده نیز ایجاد شوند. 
شــیپال راوال ادعا می کند، اگر فردی تا به حال هر کدام از ۵ مورد زیر را 
تجربه کرده باشد، باید به پزشک مراجعه کند تا از سالمت خود اطمینان 

داشته باشد.
درد معده

رایج ترین نشانه زخم معده، جای تعجبی نیســت که درد معده باشد و 
معموال احساس متوسطی از گرفتگی و سوزش در ناحیه شکم است. روشا 
مودی، متخصص طب بالینی در مرکز پزشکی Keck در کالیفرنیا دراین 

باره بان می کند: از آنجا که زخم ها در پوشش معده یا روده کوچک است، 
درد به طور کالسیک در ارتباط با ترشح اسید در روده هاست و در آن زمان 
اتفاق می افتد. درد معموال بین وعده های غذایی و در شب، زمانی که اسید 
در معده وجود دارد؛ اما هیــچ غذایی برای عمل به عنوان یک بافر وجود 
ندارد، آغاز می شود. استفاده از آنتی اسید ها می تواند به طور موقت درد را 
تسکین دهند؛ اما احتمال بیشتر آن است که تا زمانی که زخم توسط یک 

متخصص درمان نشده، ادامه داشته باشد.
برگشت اسید و سوزش سر دل

از آنجا که زخم معده به طور مداوم توســط اســید ایجاد می شود، درد 
معده اغلب می تواند با سوزش سر دل مزمن و برگشت اسید )با احساس 
سوزش اسید در داخل گلو شما( نمایان شــود. راوال در این باره چنین 
می گوید: دیگر عالئم مانند نفخ، نفس نفس زدن، یا احساس سیر بودن، 
هم ممکن است رخ دهد. البته مصرف یک آنتی اکسیدان تنها عالئم و 
نشانه ها را به طور موقت تسکین می دهد، ولی بدون توجه به آنچه شما 
می خورید، ممکن است نیاز باشد که با پزشک خود در مورد این موضوع 

صحبت کنید.
حالت تهوع و استفراغ

رودولف بد فورد، متخصص گوارش در مرکز ســالمت ســنت جان در 
Providence ســانتا مونیکا، کالیفرنیا در این بــاره می گوید: تهوع و 
استفراغ نیز به دلیل عود التهاب هایی است که در اثر گسترش زخم رخ 
می دهند. التهاب مایع معده سبب انقباض های متناوب )تهوع به عنوان 
یک نشانه( می شود و در صورتی که عضالت دیواره شکم با نیروی کافی 
متوقف شوند، می تواند موجب استفراغ کامل شود.در تعدادی از موارد این 
عالئم به دلیل زخم معده ایجاد می شود و مواد غذایی قادر به عبور آسان 
از روده کوچک نیستند. پزشک در این شرایط می تواند علت دقیق زخم را 
تعیین کند و به احتمال زیاد آن را با دارو های ضد عفونی درمان کند؛ اما 
در صورتی که مدرکی از انسداد وجود داشته باشد، باید برای درمان بیشتر 

در بیمارستان بستری شوید.
استفراغ خونی و مدفوع سیاه رنگ

 NYU سوفی بالزورا ، متخصص و استاد یار پزشــکی در مرکز پزشکی
Langone در این مورد می گوید: زخم ها می توانند خونریزی کنند و 
باعث استفراغ شوند، به ویژه اســتفراغ خونی و یا مواد مغذی که به نظر 
می رسد مانند تفاله های قهوه باشــند )که خون هضم شده ای است که 
در معده رسوب کرده اســت(. مدفوع نیز ممکن است حاوی مواد سیاه 
رنگ باشد که دوباره می تواند نشان دهنده خون هضم شده باشد. بالزورا 
می گوید: هر دو نشانه هایی هستند که نیاز به مراقبت های پزشکی فوری 

دارند.
درد کمر و قفسه سینه

درد ناشــی از یک زخم معده می تواند در بدن از قســمتی به قســمت 
دیگر منتقل شــود و به سمت پشت یا سینه گســترش پیدا کند. راوال 
می گوید: در صورتی که زخــم از طریق دیواره روده نفوذ کرده باشــد، 
درد می تواند شدید تر، طوالنی تر و سخت تر می شود. زخم ها همچنین 
می توانند باعث ایجاد سوراخ شــوند )جایی که انقباض معده شکسته 
می شود(، در این صورت ممکن اســت درد ناگهانی و شدید معده که به 
طور مداوم بد تر می شود، رخ دهد و به یک حالت خطرناک تبدیل شود.

در صورتی که نشــانه هایی را که نیازمند مراقبت های پزشــکی فوری 
هستند، تجربه نکردید، یک زمان برای مشورت با پزشک خود در مورد 
بهترین شــیوه زندگی اختصاص دهید. بالزورا می گوید: در صورتی که 
نسبت به بزرگ بودن زخم معده شک و شــبهه ای وجود داشته باشد، 
ممکن است توصیه شود که آندوسکوپی قسمت باالیی دستگاه گوارش 
 انجام شــود تا به طور دقیق تر تشخیص داده شــده و در نتیجه درمان

 آغاز شود. زخم ها عمدتا با دارو های کاهش دهنده اسید درمان می شوند 
و در صورتی که H. pylori تشخیص داده شود، یک دوره آنتی بیوتیک 

باید برای طی کردن روند درمانی مورد استفاده قرار گیرد.

نشانههایزخممعدهکهآنرانمیشناسید
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اصفهان یکی از ۵ استان برتر کشور در حوزه سودآموزی

پیشنهاد سردبیر:

یادداشت

اخبار

سازمان غذا و دارو اعالم کرد:
آنتی بیوتیک های »تاریخ 

 مصرف گذشته« را دور نریزید
مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های 
سالمت ســازمان غذا و دارو ضمن تشریح نحوه 
امحای خانگــی آنتی بیوتیک های تاریخ مصرف 
گذشته، گفت: اگر آنتی بیوتیک ها وارد طبیعت 
شوند، از طریق باران، آب های زیرزمینی و... وارد 
خاک و آب آشامیدنی شده، تصفیه شده و بدون 
اینکه اطالع داشته باشــیم وارد چرخه خوراک 
مردم می شوند و مقاومت میکروبی ایجاد می شود. 
مهرناز خیراندیش ادامه داد: بر همین اساس در 
تمام دنیا هفته ای را برای آگاه ســازی نسبت به 
مقاومت میکروبی ناشــی از مصرف خودسرانه 
آنتی بیوتیک برگزیدند. در ایــن هفته به مردم 
آگاهی هایی درباره مصرف آنتی بیوتیک و مقاومت 
میکروبی ناشی از آن ارائه می شود. یکی از راه های 
کاهش مقاومت میکروبی ناشی از آنتی بیوتیک ها، 
مصرف منطقی آنتی بیوتیک است؛ اما موثرترین 
راه، پیشگیری از ابتال به بیماری است. بر همین 
اســاس رعایت نکات بهداشتی، ضدعفونی های 
مناســب در بیمارســتان ها و ...، شستن دقیق، 
درست و مکرر دســت ها با آب و صابون که یکی 
از موثرترین راه هایی اســت که باعث می شــود 
کمتر بیمار شــویم و کمتر به آنتی بیوتیک نیاز 
پیدا کنیم و... باید مورد توجه قرار گیرد. مدیرکل 
دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سالمت 
سازمان غذا و دارو با اشاره به یکی دیگر از دالیل 
ایجــاد مقاومت میکروبــی، اظهار کــرد: یکی 
دیگر از راه های مقاومت میکروبی اســتفاده از 
آنتی بیوتیک ها در بیماری های ویروســی مانند 

سرماخوردگی و آنفلوآنزاست.

آغاز عملیات اجرایی رتبه بندی 
معلمان از هفته آینده

وزیر آموزش و پرورش گفــت: عملیات اجرایی 
طرح رتبه بنــدی معلمان از هفتــه آینده آغاز 
می شــود. محســن حاجی میرزایی در صفحه 
شــخصی خود در توئیتــر نوشــت: در اجرای 
وعده رییس جمهور و قولــی که داده بودم طرح 
رتبه بندی معلمان به تصویب هیئت دولت رسید. 
وی ادامه داد: ان شاءا... عملیات اجرایی آن از هفته 
آینده آغاز شده و امتیازهای جدید از ابتدای مهر 
برای همه معلمان محاســبه، اعمال و پرداخت 
خواهد شــد. هیئت وزیران، نظــام رتبه بندی 
معلمان را با هدف استقرار نظام پرداخت حقوق 
فرهنگیان بر اساس صالحیت، شایستگی و تجربه 

تصویب کرد.

به دلیل آلودگی هوای اصفهان؛
فعالیت بدنی در فضای باز تا 
پایان هفته جاری ممنوع شد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از 
ممنوعیت فعالیت بدنــی در فضای باز مدارس 
نوبت صبح اصفهان تا پایان هفته جاری خبرداد. 
منصور شیشــه فروش با اشــاره به پیش بینی 
هواشناسی مبنی بر وقوع وارونگی دما و افزایش 
غلظت آالینده های هوا بر اثر پایداری جوی تا 
پایان هفته جاری، اظهار کرد: براساس مصوبات 
جلســه کارگروه اســتانی هماهنگی شرایط 
اضطرار آلودگی هوا کوره های گچ و آجر اطراف 
شهر اصفهان، برخوار و شــاهین شهر تا پایان 
هفته تعطیل می شوند و ســایر صنایع آالینده 
اصفهان نیز موظف به کاهــش فعالیت در این 
مدت خواهند بود. وی افزود: محیط زیســت 
نیز بر کاهش فعالیت صنایــع نظارت خواهد 
داشــت و همچنین موظف به پایش مســتمر 
۲۰ ایســتگاه ســنجش آلودگی هوا در سطح 

کالن شهر اصفهان خواهد بود.

 نقش زنان
 در حفظ محیط زیست)2(

در دنیــای کنونی نیز بی اغــراق باید بگوییم 
شروع مبارزات مدنی علیه آلودگی و تخریب 
محیط زیســت با هشــدارهای خانم راشــل 
کارسون نویسنده کتاب »بهار خاموش«  آغاز 
شــد. زنان حتی اگر در بیرون از خانه شاغل 
باشند مدیر و اداره کننده خانه، محل زندگی و 
خانواده خود و پرورش دهنده کودکان هستند.

مدیریــت خانه، شــامل مدیریــت اقتصادی 
و مدیریــت فرهنگــی خواهــد بود.مدیریت 

اقتصادی زنان شامل موارد زیر است:
 -تشخیص نیازهای خانواده
 -تهیه یا خرید نیازمندی ها

- تولید خوراک، بخشــی از پوشاک و وسایل 
مصرفی

  -تولیــد پســماندها و مــواد زائــد و حتی
 آلودگی ها

 در تمام این موارد توجه به حفاظت از محیط 
زیست واســتفاده بهینه از منابع شامل الگوی 
بهینه مصرف، صرفه جویــی در مصرف آب و 
انرژی و سایر منابع و استفاده مجدد و بازیافت  
توسط مدیریت زنان در خانه قابل اجراست. در 
مدیریت اقتصادی خانه این اقدامات اساسی در 
حفاظت از محیط زیست توسط زنان می تواند 

برنامه ریزی و اجرا شود.
در تشــخیص نیازهای خانــواده و تهیه مواد 
مصرفی باید قبل از خرید به اســتفاده مجدد 
از وسایل قدیمی اندیشید. مادران ما با دوخت 
چهل تکه ها برای دستگیره، پادری، دم کن ها و 
حتی ملحفه پتو و لحاف درس های ارزشمندی 
در باره استفاده مجدد از دور ریختنی ها به ما 
داده اند که نباید آن ها را به فراموشی بسپاریم. 
قبل از خریــد باید بــه قابــل بازیافت بودن 
پسماندها و مصرف کمتر وسایلی که غیر قابل 

بازیافت هستند، توجه کرد.
 اگر هر خانم خانه دار  با استفاده از ساک های 
دائمی  بــرای خرید، روزانه فقط یک کیســه 
نایلونی کمتر مصرف کند در ســطح کشــور 
روزانه 16 میلیون کیسه نایلون کمتر استفاده 
خواهد شــد و محل دفن 16 میلیون کیســه 
پالستیکی، می تواند به زمین کشاورزی یا مرتع 
یا فضای ســبز اختصاص یابد. با مصرف بهینه 
انرژی گاز و برق، می توانیم الگوی مناســبی 

برای فرزندان مان باشیم.
 اگر مادران الگــوی صحیح مصرف را در عمل 
اجرا کنند و بدون توجه به مد و ســایر مسائل 
دیگــر، فقط آنچــه را احتیاج دارنــد بخرند، 
فرزندان ســالم و صالح تــری تربیت خواهند 
کرد.نظر بــه اینکه پرورش نســل نو و تربیت 
فرزندان بر عهده زنان است، چنانچه فرهنگ 
زیســت محیطی در مادران رسوخ کند و زنان 
ما قانونمندی اکوسیستم را بشناسند، در آن 
صورت به خوبی می توانند این میراث معنوی 

را به فرزندان خود منتقل کنند.
 به این ترتیب در می یابیم که انتقال فرهنگ 
مناسب زیست محیطی عالوه بر فطرت و غریزه 
شخصی زنان، بستر و ابزاری نیاز دارد که باید 
در اختیارشان قرارگیرد زیرا یک زن محروم از 
امکانات، قادر به انتقال یک فرهنگ مناســب 

نخواهد بود. 
از طرفی زنان بــه دلیل نقــش مهمی که در 
اداره خانه و پــرورش و تربیت کودکان دارند، 
به طــور طبیعــی فرهنگ مصــرف که نقش 
ویژه ای در اصالح رفتار زیســت محیطی دارد 
را باز نشــر می دهند. اگر زنان بــرای نظافت 
خانه، شست وشوی خودرو، تفکیک زباله در 
مبدأ و اســتفاده مجدد از زباله تر برای تهیه 
کود آلی و ده هــا مورد دیگر، برنامه زیســت 
محیطی مناسبی داشته باشند، بخش عظیمی 
 از مشــکالت زیســت محیطی حــل خواهد 
شــد.به عنوان مثال کودک تان وقتی که شما 
پس مانده غذا را دور نمی ریزید و آن را جداگانه 
برای پرندگان یا گربه ها و سگ های بی خانمان 
می برید از شما دوستی با حیوانات و احترام به 
سایر موجودات را می آموزد. وقتی که درختان 
کوچه و خیابــان را آبیاری می کنید از شــما 
می آموزد که درختــان و گیاهان در هر جایی 
که باشند، متعلق به همه هستند و باید از آن ها 
مراقبت کــرد. کلیه این شــیوه ها روش های 
صحیح فرهنگ سازی برای حفاظت از محیط 

زیست در خانه است.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با تاکید بر اینکه 
هنوز برای مهدهای سالمندی آیین نامه مستقلی 
وجود ندارد، گفت: تنها یک مهد ســالمندی در 
اصفهان داریم درحالی که مراکز روزانه سالمندی 
مراکز گرانی هســتند. مرضیه فرشاد اظهار کرد: 
تالش بهزیســتی در حوزه ســالمندان بیش از 
فعالیت در دیگر گروه های سنی هدف خود بوده 
است. وی با بیان اینکه طب سالمندی از مدل های 
آموزشی خوب در حوزه ســالمندی است، افزود: 
در حال حاضر مطب های ســالمندی در کشور به 
صورت فعال وجود دارد هرچند تعداد و کمیت آنها 
محدود است؛ اما طب سالمندی دیدگاه های حوزه 
ســالمندی را تغییر داده و به طور کلی نگرش به 
حوزه سالمندی در کشور رو به پیشرفت است. وی 
درخصوص آمار مراکز سالمندی روزانه در استان 
اصفهان گفت: درکل استان اصفهان تنها پنج مرکز 
ســالمندی روزانه وجود دارد کــه دالیل محدود 
بودن آنها به خاطر نبود فرهنگ خدمات روزانه به 
سالمندان است. فرشاد با تاکید بر اینکه هنوز برای 

مهدهای سالمندی آیین نامه مستقلی وجود ندارد، 
تصریح کرد: تنها یک مهد سالمندی در اصفهان 
داریم درحالی که مراکز روزانه ســالمندی مراکز 
گرانی هستند چرا که شرایط، ساختمان فیزیکی 
و زیرساخت های آموزشی متعددی نیاز دارند و در 
کنار تاسیس آنها باید مهدهای سالمندی که مدل 
ارزان قیمت تری از مراکز سالمندی نسبت به مراکز 

روزانه هستند، ایجاد شود.

مدیرکل بهزیستی استان:

مهدهای سالمندی، آیین نامه مستقل ندارند
هفته گذشــته، نــوزاد 6 ماهه اصفهانــی پس از 
واکسیناسیون دچار تب و تشنج شد و همان روز با 
مراجعه به بیمارستان فوق تخصصی کودکان- امام 
حســین )ع( - تحت مراقبت های ویژه قرار گرفت. 
صابری، پدر این نوزاد به ایســنا گفت: ســاعت ۲ 
بعدازظهر سه شنبه ۲۸ آبان هفته گذشته فرزندم 
را به دلیل تشــنج به بیمارســتان امام حسین )ع(
رســاندم. در بیمارســتان پس از گرفتن آب کمر 
نوزاد، دســتگاه های مختلف به او متصل کردند و 
تحت مراقبت ویژه قرار گرفــت. وی با بیان اینکه 
حال عمومی پسرم بهتر از چند روز گذشته است، 
افزود: پســرم اکنون در بخــش مراقبت های ویژه 
بیمارستان بستری است. پزشک معالج علت مشکل 
را احتمال ســرماخوردگی یا بیماری خاص اعالم 
کرد؛ اما من نگران آلوده بودن واکسن هستم، چراکه 
درحال حاضر چند مورد به دلیل تزریق واکسن در 
بیمارستان بستری هســتند و حتی نوزادی فوت 
شده اســت. مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم 
پزشکی اصفهان نیز در این رابطه به ایسنا گفت: بر 

اســاس نتیجه کمیته بررسی شرایط کودک شش 
ماهه مشخص شد که این کودک از پایگاه بهداشتی 
کوجان واکســن پنتاواالن دریافت کرده که شامل 
واکسن های دیفتری، کزاز، ســیاه سرفه، هپاتیت 
و هموفیلوس اســت. آرش نجیمی با بیان اینکه از 
همان ویال واکســن به ۹ کودک دیگر تزریق شده 
است، افزود: این کودکان سالم هستند و دچار هیچ 

عارضه ای نشده اند. 

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

واکسن های تزریقی در اصفهان هیچ عارضه سالمتی ندارند

علوم پزشکیبهزیستی

مــی گویند صرفــه اقتصــادی زیــادی دارد، در 
کشــورهای اروپایی از آن به عنوان مکمل های ضد 
پیری استفاده می شود و خواص درمانی و برخی از 
اعتقادات ویژه ،چینی ها را یکی از مشتریان پر و پا 
قرص آن کرده اســت. موضوع گزارش ما در مورد 
االغ یا پوست و حتی گوشتش نیست بلکه در مورد 
تبلیغات برخی از آگهی های ایــن روزهای فضای 
مجازی و فروشــگاه های لبنیات ســنتی است که 
فروش شیر االغ را تبلیغ می کنند. شاید در نگاه اول 
به نظر چندش آور باشد که بخواهیم شیر االغ را به 
عنوان یک نوشیدنی هر روزه استفاده کنیم؛ اما اگر 
از خواص بسیار زیاد و عالی این شیر در جوان سازی 
پوســت و اینکه شیر االغ شــبیه ترین ماده به شیر 
انسان است را بشنوید ، شــما هم یکی از مشتریان 
این فرآورده خواهید شد. هر چند سازمان غذا و دارو 
اعالم کرده که فعال مجوز و اســتانداری برای تولید 
این نوع از شیر صادر نشده اســت؛ اما دامپزشکی 
می گوید درخواست ها برای تولید فرآورده های االغ 
به خصوص شــیر آن در ماه های اخیر زیاد بوده که 

هنوز این مجوزها در حال بررسی است.
شیر االغ از نوشیدنی الکچری تا فروش در 

سایت دیوار
در حالی که یک لیتر شیر گاو را در ارزان ترین حالت 
ممکن می توان کیلویی 5 هزار تومان خرید؛ اما شیر 
االغ بین 4۰ تا 6۰ هزار تومان قیمت دارد و برخی 

معتقدند این نوشیدنی را می توان جزو خوراکی های 
الکچری هم دســته بندی کرد؛ امــا نمی توان به 
سالمت این مدل از شیر در ایران اعتماد کرد. فروش 
شیر االغ در فضای مجازی و سایت هایی مانند دیوار 
نشان می دهد که تولید کنندگان برای فروش این 
ماده ناشناخته اجازه رسمی تبلیغات در سطح شهر 
را ندارند به همین دلیل فضای مجازی و ارسال برای 
مشتری را در پیش گرفته اند. به خصوص آنکه قیمت 
این محصول باالست و هنوز در ایران مشتری های 
چندانی ندارد. گفته می شود صنعتی نبودن برخی از 
واحدهای تولیدی و همچنین کم تعدادبودن مراکز 

اســتاندارد از دالیل اصلی باالبودن قیمت شیر االغ 
محسوب می شــود. االغ های معمولی و اصالح نژاد 
نشده حداکثر دو لیتر شــیر در روز تولید می کنند 
و این صنعت در ایران کامال ســنتی اســت. برخی 
از واحدهــای مدرن دراین زمینه هم بیشــتر روی 
صادرات محصوالت خــود برنامه ریزی کرده اند که 

شامل پوست و گوشت و ... از این حیوان است.
مجوزی برای شیر االغ صادر نشده است

شیر از جمله موادی اســت که زود آلوده می شود و 
حتی می تواند کشنده باشد پس مشتری ها نباید به 
راحتی به تبلیغات و یا حتی بســته بندی این مدل 

از شــیرها اعتماد کنند؛ چرا که هنــوز هیچ مجوز 
رسمی برای تایید ســالمت این تولیدات در کشور 
وجود ندارد. کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان 
غذا و دارو گفته است سازمان دامپزشکی در حیطه 
وظایف خود مجوز تاسیس مزارع پرورش االغ شیری 
را صادر کرده و دســتورالعمل های بهداشتی تولید 
شیر االغ ابالغ شده اســت. جهانپور بیان کرد: اگر 
درخواستی برای تولید صنعتی شیر االغ به سازمان 
غذا و دارو ارسال شود، موضوع قابل بررسی خواهد 
بود و در صورتی که شیر االغ تولیدی استانداردهای 
الزم را داشته باشد، سازمان غذا و دارو مجوز تولید 
را صادر خواهد کرد. ســخنگوی سازمان غذا و دارو 
ادامه داد: تاکنون درخواستی برای تولید شیر االغ 
که سالمت آن مورد تایید سازمان غذا و دارو باشد 
نداشته ایم و مجوزی برای تولید شیر االغ صادر نشده 
است. وی بیان کرد: در برخی کشورها شیر االغ به 
صورت محدود و صنعتی تولید می شود و باتوجه به 
اینکه فرآیند پاستوریزه کردن شیر االغ با شیر گاو 
متفاوت است و پیچیدگی های خاصی دارد، هزینه 
تولید بیشتر و قیمت شــیر االغ باال بوده و نیازمند 
استانداردهای زیادی است. سخنگوی سازمان غذا 
و دارو با اشاره به اینکه برخی افراد در فضای مجازی 
اقدام به فروش شیر االغ می کنند، ادامه داد: به دلیل 
آنکه تاکنون هیچ گونه شیر االغ مجوزی از سازمان 
غذا و دارو نگرفته، فروش شیر االغ در فضای مجازی 
و واحدهای صنفی لبنیاتی ممنوع اســت و تخلف 

محسوب می شود.

الکچری های یک حیوان زحمتکش

به گفته مدیرکل دامپزشــکی اســتان، تاکنون هیچ ردپایی از 
ویروس آنفلوآنزا در استان دیده نشده است.شهرام موحدی، در 
این زمینه گفت: اگرچه احتمال طغیان بیماری آنفلوآنزای فوق 
حاد پرندگان در نیمه دوم سال بیشتر از سایر مواقع است؛ اما به هر 
حال عامل این بیماری ویروس است بنابراین احتمال ابتال به این 
بیماری در هر زمانی وجود دارد. وی، درباره پایش این بیماری نیز 

اظهار کرد: تمام مرغداری های صنعتی استان تحت پوشش اداره 
کل دامپزشکی استان قرار دارد، بنابراین هرگونه تلفات غیرعادی 
توسط دامپزشکان یا ماموران بهداشــت گزارش و نمونه گیری 
انجام می شــود، در صورت تایید وجود بیماری نیز اقدامات الزم 
صورت می گیرد. برای رصد این بیماری در روستاها نیز از شوراهای 
اسالمی روستا و دهیاری ها درخواست شده است تا هرگونه تلفات 

گسترده و مشکوک را به شــبکه های دامپزشکی گزارش دهند و 
با بررسی متخصصان علت این تلفات مشخص شود. با این وجود 
تاکنون هیچ ردپایی از ویروس آنفلوآنزا در استان دیده نشده البته 
این به معنی موجود نبودن ویروس آنفلوآنزا نیســت بلکه به این 
معنی است که به کمک اقدامات انجام شده تاکنون تلفات و حتی 

گزارش بیماری در این بخش از استان وجود نداشته است. 

مدیرکل دامپزشکی استان:
ردپایی از آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در اصفهان دیده نشده است

  ضد و نقیض ها در مورد سالمتی و مجوزهای شیر االغ همچنان ادامه دارد؛

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان گفت: بیــش از ۹۷ درصد مردم 
استان اصفهان در رده سنی 1۰ تا 4۹ سال باسواد 
هستند. شهین جوانی یکی از مهم ترین برنامه های 
حوزه معاونت آموزش ابتدایی را انســداد مبادی 
بی ســوادی دانســت و افزود: در راستای انسداد 
مبادی بی ســوادی و توســعه عدالت آموزشی و 
تالش ها و اقدامات قابل توجه در زمینه شناسایی، 
جذب و نگهداشــت دانش آمــوزان الزم التعلیم 
6 تا 1۲ ســال در اســتان اصفهان صورت گرفته 
است. معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان افزود: تاکنون ۸۸1۰۷1 
نفر نو آموز و دانش آموز در اســتان مشــغول به 
تحصیل هســتند. وی، نرخ پوشــش تحصیلی 
واقعی در دوره ابتدایــی  را ۸۹/۹۸ درصد و نرخ 
جذب پایــه اول را ۳۷/۹۸  درصد اعــالم کرد و 
ادامه داد: این رقم در سطح استان اصفهان به ۹۷ 

درصد افزایش یافته اســت که طبق سرشماری 
ســال ۹5 در رده ســنی 1۰۲ هزار نفر بی سواد 
در اســتان وجود داشــته و امروز بــا تالش های 
همــکاران در نهضــت ســواد آموزی، اســتان 
 اصفهان جزو 5 استان برتر کشور در سواد آموزی

 قرار دارد.

پریسا سعادت

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان- امور پیمانها 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
دستگاه مناقصه گزار، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

 1- محــل دریافــت اســناد مناقصــه: ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت
)https://etend.setadiran.ir( 

زمان انتشار مناقصه در ســامانه ستاد ساعت ۸ صبح روز سه شــنبه مورخ 1۳۹۸/۰۹/۰5 
می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 1۹ روز شنبه مورخ 1۳۹۸/۰۹/۰۹ 
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1۳۹۸/۰۹/۲۰ 

زمان بازگشایی پیشنهادها: ساعت ۸  صبح روز پنج شنبه مورخ 1۳۹۸/۰۹/۲1 در محل سالن 
جلسات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان می باشد

 2- محل تحویل اســناد مناقصه: ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت به نشــانی 
)https://etend.setadiran.ir( و در موارد خواسته شده  در اسناد دبیرخانه اداره 

کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان می باشد.

3- پیمانکاران واجد شرایط: کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط و تایید صالحیت شده 
توسط نظام فنی و اجرائی کشور

4- صالحیت کلیه اشخاص حقوقی می بایست در سامانه اطالعات عوامل نظام فنی و اجرائی 
کشور )http://sajar.mporg.ir( به ثبت رسیده باشد. در غیر این صورت پیشنهاد 

مناقصه گر مردود اعالم خواهد شد.
5- سپرده شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکــی یا واریز وجه به حساب تمرکز وجوه 
سپرده به شماره IR ۲6۰1۰۰۰۰4۰61۰4۲1۰۷6۷۰۲4۲ نزد بانک مرکزی ایران به نام 

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان
6- تعیین دامنه مناســب ترین قیمت های پیشــنهادی بر اســاس بخشــنامه به شماره 

۹4/15۸۷64 مورخ 1۳۹4/۰۷/۳1 سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد.
7- هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

م الف:672881

نوبت اول

موضوع مناقصهردیف
محل 

انجام کار
مدت انجام 

کار)ماه(
مبنای 
برآورد

مبلغ 
برآورد)ریال(

مبلغ سپرده شرکت 
در مناقصه )ریال(

حداقل رتبه 
مورد نیاز

1

عملیات مالچ پاشی همراه 
با نهالکاری و آبیاری در 

تپه های شنی بخش کویرات 
در سطح ۸۰۰ هکتار 

)شماره نیاز در سامانه ستاد: 
)۲۰۹۸۰۰۳45۷۰۰۰۰4۷

شهرستان 
آران و 
بیدگل

1۲

فهرست 
بهای 

آبخیزداری 
و منابع 
طبیعی 
سال ۹۸

۲۳/۳۳۳/۹۹۰/15۳1/166/۷۰۰/۰۰۰
5 کشاورزی 
برای اشخاص 

حقوقی

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اعالم کرد:
اصفهان یکی از ۵ استان برتر کشور در حوزه سودآموزی

حدیث زاهدی
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»مسی« آماده ثبت رکوردی 
جدید مقابل دورتموند

بارسلونا چهارشــنبه این هفته ساعت 23:30 
در هفتــه پنجم مرحله 
لیــگ  گروهــی 
قهرمانــان اروپــا 
میزبان دورتموند 
لیونــل  اســت. 
مســی، فوق ستاره 
آرژانتینی در این بازی 
خود را برای ثبت رکوردی جدید آماده می کند. 
وی در صورت حضور در این دیدار، هفتصدمین 
بازی خود را به همــراه آبی-انــاری ها تجربه 
می کند. مســی برای اولین بار است که رکورد 
چند صدتایی شدنش را در لیگ قهرمانان اروپا 
تجربه می کند. او پیش از این تمام رکوردهای 
100 تا 600 تایی شــدنش را در لیگ داخلی 
تجربه کرده بود. ژاوی هرناندز، کاپیتان ســابق 
بارسلونا و سرمربی کنونی السد قطر با 767 بازی 
برای بارســلونا از این حیث رکورد دار است. در 
دیدار با دورتموند، مسی یک گام دیگر به رکورد 

ژاوی نزدیک می شود.

 کابوس بزرگ
 در انتظار شیاطین سرخ

منچستریونایتد، یکشنبه شب از سری مسابقات 
هفته سیزدهم لیگ برتر 
انگلیــس مهمــان 
یونایتد  شــفیلد 
بود. شیاطین سرخ 
در این بازی ابتدا 
بــا دو گل از حریف 
خود عقب افتادند؛ اما 
در ادامه شرایط تغییر کرد و یونایتد موفق شد 
ســه گل وارد دروازه حریف کند. این اما پایان 
کار نبود و شفیلد در دقایق انتهایی بازی به گل 
تساوی دست یافت تا منچستریونایتد دو امتیاز 
مهم و حیاتی را از دست رفته ببیند. شاگردان 
اوله گنار سولسشر با تساوی مقابل شفیلد 17 
امتیازی شــدند و به رتبه نهم جدول ســقوط 
کردند. نکته جالب و البتــه عجیب این که اگر 
منچستریونایتد با همین روند پر نوسان در ادامه 
نیز ظاهر شود، تنها با 50 امتیاز فصل را به پایان 
خواهد رساند؛ اتفاقی که می تواند بدترین نتیجه 
تاریخ منچستریونایتد در تاریخ رقابت های لیگ 

برتر را رقم بزند.

 مورینیو 
گزینه اول تاتنهام نبود!

 باشگاه ناپولی به کارلو آنچلوتی رضایت نامه نداد 
تا در نهایت ژوزه مورینیو 
تاتنهام  ســرمربی 
شود. مورینیو چند 
روز پیش جانشین 
یســیو  ر ئو ما
پوچتینو شــد و در 
اولین بــازی که روی 

تاتنهام نشست هم، تیمش وستهم نیمکــت 
را شکست داد. با این حال روزنامه »سان« خبر 
داد، گزینه اول باشــگاه تاتنهام برای جانشینی 
پوچتینو، کارلــو آنچلوتی بوده اســت نه ژوزه 
مورینیو. باشگاه ناپولی برای اینکه راضی شود 
مربــی اش را به لندن بفرســتد مبلــغ باالیی 
درخواســت کرده بود و همین امر باعث شــد 
باشگاه تاتنهام به سراغ مورینیو برود که نزدیک 
به یک سال تیم نداشت. مربیان جوانی مثل ادی 
هاو و یولیان ناگلزمن هم گزینه مربیگری تاتنهام 
بودند کــه آن ها هم با باشــگاه های بورنموث و 

الیپزیش قرارداد داشتند.

ستاره تحقیر شده دورتموند 
آماده جدایی در زمستان

روحیه و انگیزه سانچو بسیار پایین آمده و این 
به خاطر اتفاقاتی است 
کــه در فصل جاری 
برای او افتاده است. 
باشــگاه بوروسیا 
دورتموند به خاطر 
تاخیــر ســانچو در 
بازگشــت به تیم بعد 
از حضور در اردوی تیم ملــی انگلیس او را 86 
هزار پوند جریمــه و مجبور بــه تمرین کردن 
به تنهایی زیر باران شــدید کرد. در ادامه آمده 
است: ســرمربی بوروســیا دورتموند در دقیقه 
36 دیدار برابر بایرن مونیخ سانچو را تعویض و 
به نوعی او را تحقیر کرد. این دو دلیل به خوبی 
ثابت می کند که این اســتعداد بزرگ وضعیت 
خوبی در دورتموند ندارد و از نظر روحی با افت 
محسوس مواجه شده است. او دوست ندارد که 
در این شــرایط در دورتموند بماند و به دنبال 

جدایی است.

شروع مذاکره با وکیل ویلموتس برای فسخ قرارداد

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

 دلخوری های»آذری«
 در فوالدشهر

سعید آذری، مدیرعامل تیم فوالد خوزستان که 
سالیان طوالنی به عنوان مدیرعامل ذوب آهن 
در این باشگاه فعالیت کرده است، در ورزشگاه 
فوالدشــهر حضور داشــت و در میان تعجب 
بینندگان تلویزیونی، کارگردان لحظه ای او را 
روی سکوهای ورزشــگاه به تصویر کشید. در 
حالی که انتظار می رفت او به عنوان مدیرعامل 
تیم میهمــان در جایگاه VIP حضور داشــته 

باشد.
 ظاهرا آذری بــه این دلیــل VIP مخصوص 
میهمانان نرفته که از همکاران سابق و مدیران 
فعلی ذوب آهن کسی از او دعوتی برای حضور 
در این منطقه به عمل نیاورده است. همچنین 
در گرم کردن دو تیم در پیش از آغاز مســابقه 
آذری انتظار بیشتری از بازیکنان و کادرفنی که 
او به اصفهان برد، داشت؛ اما برخوردها آنطور که 
مدنظر او بوده، گرم و در شأن همکاری طوالنی 
بین طرفین نبوده است. سعید آذری در حالی 
که ذوب آهن با یک گل مقابل فوالد به پیروزی 
رسید، ورزشگاه سابق تیم تحت مدیریتش را با 

دلخوری ترک کرد.

شروع مذاکره با وکیل 
ویلموتس برای فسخ قرارداد

مارک ویلموتــس، جواب فدراســیون فوتبال 
را نمی دهد و این مســئله باعث شــده تا تاج 
و همکارانــش مذاکرات با وکیــل این مربی را 
برای فســخ قرارداد آغاز کننــد. مهدی تاج به 
شــدت از رفتار مربی بلژیکی ناراحت اســت. 
ویلموتس برخالف تعهداتی کــه داد، مدام به 
بلژیک و ترکیــه رفت و باعث شــد تا تیم ملی 
ایران خأل یــک مربی خــوب و با پرســتیژ را 
احســاس کند. با شــروع مذاکرات برای فسخ 
قرارداد توقع این است که ظرف روزهای آینده 
تکلیف به طور قطع مشخص شــود. قرار شده 
فدراســیون فوتبال بعد از لغو رســمی قرارداد 
مربی بلژیکی، به صورت رسمی امضای قرارداد 
با برانکو ایوانکوویچ کــروات را اعالم کند. تاج 
 قصد نــدارد بهانه ای دســت مربــی تیم ملی

 بدهد.

مهاجرت خانواده ستاره ژاپنی 
تراکتور به تبریز

خانواده ســتاره ژاپنی تراکتور به تبریز ســفر 
کردند تــا زندگی را در این شــهر دنبال کنند. 
یوکیا سوگیتا، هافبک ژاپنی تراکتور از ابتدای 
لیــگ هجدهم پیراهــن این تیم را پوشــید و 
بازی های نسبتا خوبی برای سرخ پوشان تبریزی 
انجام داد. این بازیکن ژاپنی اما ســال گذشته 
خانواده اش را به تبریز نیاورد و فقط به صورت 
مقطعی آنهــا چند وقت یک بار به ایران ســفر 
می کردند و برمی گشــتند. حاال اما برای اینکه 
سوگیتا مشــکلی برای اقامت در تبریز نداشته 
باشــد، خانواده او به ایران مهاجــرت کردند. 
باشگاه تراکتور برای سوگیتا منزلی تهیه کرده 
تا او بتواند همراه با همســر و فرزندش اقامت 
خوبی در تبریز داشته باشد. همچنین سوگیتا 
این روزها در حال تکمیل وسایل خانه جدیدش 
است و از این پس با حضور خانواده این بازیکن 
در ایران، سوگیتا دیگر مشکلی برای تعطیالت 

لیگ نخواهد داشت.

در حاشیه

آغاز اردوی المپیکی های 
دوومیدانی در کیش و مشهد

پس از بررســی برنامه های تمرینات احســان 
حدادی و حسن تفتیان، ورزشکاران المپیکی 
ایران که موفق به کســب ســهمیه حضور در 
بازی های المپیک 2020 توکیو شده اند، مقرر 
شد این دو ورزشکار تمرینات خود را در جزیره 

کیش و مشهد مقدس ادامه دهند. 
احســان حدادی به همــراه ایگــور مزگوف، 
فیزیوتــراپ و ماســاژور خــود به ورزشــگاه 
المپیک جزیره کیش می رود و حســن تفتیان 
نیز تمریناتش را در ورزشــگاه امــام رضا )ع( 
مشهد مقدس از ســر خواهد گرفت. همچنین 
پیرامون عقد قرارداد مربیان این دو ورزشکار، 
بررســی های الزم کارشناسان در این خصوص 
 صــورت گرفتــه و تصمیــم نهایــی اعــالم 

خواهد شد.

منهای فوتبال

فدراسیون کشــتی تاکید کرد که لغو میزبانی ایران در مسابقات 
جام جهانی کشتی فرنگی بی معناست و تالش ها برای قانع کردن 

اتحادیه جهانی ادامه دارد.
 حسن رنگرز درباره لغو میزبانی ایران در مسابقات جام جهانی کشتی 
فرنگی در تهران گفت: کمیته اجرایی اتحادیه جهانی کشتی تشکیل 
جلسه داد و باتوجه به یکسری مستندات که خودشان ارائه کردند، 

تصمیم به تعویق مسابقات گرفتند. سخنگوی فدراسیون کشتی 
تاکید کرد: فدراسیون کشــتی بعد از این نامه و رایزنی با نهادهای 
مرتبط در ایران و با تعامل با فدراســیون جهانی در تالش اســت 
مســتندات قوی درباره ضرورت برگزاری مسابقات در تاریخ مقرر 
در ایران ارائه کند. مقدمات برگزاری ایده آل مسابقات تمهید شده 
بنابراین برگزاری این مسابقات و تعویق آن از نظر ما بدون معناست 

و اطالعی هم نســبت به این موضوع نداریم. رنگرز در پایان گفت: 
هرچیزی که مرتبط با رسالت فدراسیون کشــتی برای برگزاری 
مسابقات بوده محقق شده و از این به بعد خارج از اراده ماست. تالش 
می کنیم نگرانی ها و دغدغه را به سمت درست هدایت کنیم. این 
امکان وجود دارد که یکی از باشــکوه ترین مسابقات جام جهانی  

برگزار شود.

واکنش فدراسیون کشتی به لغو میزبانی جام جهانی در تهران؛
تعویق مسابقات، بی معناست

در چارچوب مرحله یک هشــتم نهایی رقابت های 
جام حذفــی فوتبال ایران، تیم ســپاهان اصفهان 
عصر امروز در ورزشــگاه نقش جهان میزبان تیم 
پیکان تهران اســت. طالیی پوشــان نصف جهان 
در حالی مهیای دومین دیدار خود در این دوره از 
رقابت های جام حذفی فوتبال کشور می شوند که 
آنها این روزها در بهترین شرایط روحی و روانی قرار 
گرفته اند. شاگردان امیرقلعه نویی که فصل گذشته 
رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور را با کسب مقام 
نایب قهرمانی پشت سر گذاشــته بودند در فصل 
جاری مســابقات هدفی جز قهرمانی ندارند. تیم 
سپاهان که این روزها عالوه بر نتیجه گیری مناسب 
در ارائه بازی های زیبا و تماشــاگر پسند نیز موفق 
عمل کرده،در یک قدمی صدر جدول رده بندی این 
مسابقات قرار گرفته است. طالیی پوشان افزون بر 
کسب قهرمانی رقابت های لیگ برتر، قهرمانی جام 
حذفی را نیز نشــانه رفته اند تا در این سال با دبل 
قهرمانی، یک ســال رویایی را برای هواداران شان 
رقم بزنند. شــاگردان امیر قلعه نویی در چارچوب 
مرحله یک شانزدهم فصل جاری رقابت های جام 
حذفی با سه گل تیم دسته دومی خیبر خرم آباد را 
پشت سر گذاشتند تا در مرحله یک هشتم نهایی با 
توجه به قرعه کشی صورت گرفته حریف تیم لیگ 
برتری پیکان شوند. در آن سو، پیکان با برتری چهار 
بر صفر مقابل تیم شــهدای زرکان کرج راهی این 

مرحله از رقابت ها شــده 
است. شــاگردان فرکی 
طی هفته های گذشــته 
در نتیجه گیــری موفق 
عمل کرده و شرایط خوبی 
دارند. تیم پیکان در ســه 
هفته گذشــته لیگ برتر 
دو برد و یک تســاوی به 

دســت آورده و از روحیه باالیی برخوردار است از 
این رو آنها مقابل تیم ســپاهان به دنبال درخشش 

و ثبت جایگاه شان بوده و 
همین امر موجب می شود 
که پیروزی در جام حذفی 
برای شــان از اهمیــت 
دوچندانــی برخــوردار 

باشد.
انگیزه باالی شــاگردان 
فرکی، نکته تعیین کننده 
در خصوص این دیدار اســت. طالیی پوشان نصف 
جهان اگرچه از توان فنی و کیفی باالتری نســبت 

به حریف برخوردار هستند؛ اما تیم پیکان به خوبی 
می داند که با حذف سپاهان می تواند دست به کار 
بزرگی زده و تا قهرمانی جام پیــش برود و همین 
امر موجب می شود تا شاگردان فرکی انگیزه بسیار 
باالیی برای این دیدار داشته باشند. نکته ای که امیر 
قلعه نویی به خوبی به آن آگاه بــوده و این بازی را 
تبدیل به یک دوئل می کند. باید منتظر ماند و دید 

حوادث این مسابقه چگونه رخ خواهند داد.
تیم های ســپاهان و پیکان تاکنون در رقابت های 
جام حذفــی مقابل یکدیگر قــرار نگرفته اند و این 
بازی نخستین دیدار این دو تیم در ادوار مسابقات 
جام حذفی است. این دو تیم در تاریخ لیگ برتر 28 
مرتبه مقابل هم به میــدان رفته اند که در آن، تیم 
ســپاهان با آمار خیره کننده 18 برد، برتری قاطع 
خود را در طول تاریخ لیگ برتر به اثبات رســانده 
است. ســهم پیکان در این میان تنها 6 برد بوده و 

4 بازی این دو تیم نیز به تساوی ختم شده است.
 تقابل  این دو تیم همــواره از جذابیت های باالیی 
برخــوردار بــوده و دیدارهای آنهــا از پرگل ترین 

بازی های لیگ به شمار می رود.
 حاال باید منتظر ماند که آیا این آمار برتری بی سابقه 
سپاهانی ها به کمک این تیم می آید و تنها نماینده 
اصفهان در این دوره از رقابت های جام حذفی راهی 
مرحله بعد این مسابقات می شود یا اینکه انگیزه به 
کمک شــاگردان فرکی می آید و آنها دست به کار 
بزرگی می زنند و شاگردان امیرقلعه نویی را در نقش 

جهان مغلوب می کنند.

جدال حساس و تماشایی در نقش جهان
 سپاهان- پیکان؛ نخستین تقابل در جام حذفی؛

  عکس روز

صدوپنجاهمینحضور»ژکو«درسریآباپیراهنآاسرم
آ اس رم، هفته سیزدهم سری آ را برتری 3 بر صفر مقابل برشا پشت سر گذاشت. در این دیدار 
ادین ژکو در صد و پنجاهمین دیدار خود در سری آ با پیراهن گرگ ها پا به میدان گذاشت. 
مهاجم بوسنیایی در صدوپنجاهمین حضورش در ســری آ موفق به گلزنی شد و گل سوم 

تیمش را وارد دروازه برشا کرد. ژکو در 150 بازی 67 گل نیز به ثمر رسانده است.

 تیم پیکان به خوبی می داند 
که با حذف سپاهان می تواند 
دست به کار بزرگی زده و تا 

قهرمانی جام پیش برود

اولین مدال آور تاریخ وزنه برداری زنان ایران:

وزنه برداری فقط مردانه نیست!
مجری برنامه سالم صبح بخیر، میزبان سیده الهام حســینی وزنه بردار تیم ملی بود. نخستین بانوی 
ایرانی که موفق شد در وزنه برداری مدال کســب کند، درباره نحوه گرایش به سمت این رشته گفت: 
اتفاقا با توجه به زمان کمی که این رشته وارد ایران شده در بین بانوان طرفداران زیادی دارد و من دو 
سال است در این رشــته فعالیت می کنم. وی افزود: کار سخت بود؛ اما چون سابقه ورزش حرفه ای را 
قبل از وزنه برداری داشتم، به من کمک کرد. حســینی ادامه داد: بدنسازی را حرفه ای کار می کردم، 
در لیگ برتر فوتبال بانوان هم در تیم نگین اشــترانکوه بودم البته رزمی هم کار می کردم. وی درباره 
اینکه چرا  این ورزش ها به ویــژه فوتبال را رها کرده، تاکید کرد: بدن ســازی را رها نکرده ام و مکمل 
خوبی برای وزنه برداری اســت. فوتبال هم به این خاطر که اسپانسر نبود، آنطور که باید در مسابقات 
حاضر نمی شدیم، مشکالت زیاد بود و برای من راضی کننده نبود و سطحی که می خواستم به آن برسم 
مسجل شد. من بعد از آن مچ اندازی هم کار کردم و قهرمان قهرمانان کشور شدم، بعد از آن هم وزنه 

برداری را شروع کردم.
اولین مدال آور تاریخ وزنه برداری زنان ایران، درباره شــانس کسب ســهمیه المپیک گفت: شرایط 
وزنه برداری نسبت به رشته های دیگر متفاوت تر است و فدراســیون مقرر کرده که هر ورزشکار باید 
در 6 مسابقه گزینشی المپیک شرکت کند. من در سه مسابقه شرکت کردم و سه مسابقه دیگر مانده 
است و در نهایت مشخص می شود می توانم سهمیه بگیرم یا خیر، ناامید هم نیستم. وی در پایان بیان 
کرد: خیلی ها درباره وزنه برداری این تفکر را دارند که مردانه اســت و بــه درد خانم ها نمی خورد؛ اما 
وزنه برداری ظرافت های خاص خودش را دارد و یک رشته ورزشی است که در آن علم تمرین رعایت 
می شود و فشار خاصی ندارد. آنقدر که آسیب در رشته های دیگر داریم در وزنه برداری اینگونه نیست 

و حتی کمتر است.

سوال از امیرخان؛ حاال راضی شدی؟
یعنی این قدر که امیر قلعه نویی از باخت پرسپولیس جلوی نفت مسجدسلیمان خوشحال شد، خود نفتی ها و هواداران شان خوشحال 
نشــدند. مهدی تارتار که تکلیفش معلوم است. او بارها گفته که عاشق پرسپولیس اســت و ناگفته پیداست که رویای نشستن روی 
نیمکت این تیم را هم دارد. همین اظهار عالقه هم برایش دردسرساز شــده و هر وقت با تیم هایش که معموال تیم های میانه جدولی 
هستند به پرسپولیس می بازد، کلی حرف و حدیث ایجاد می شــود. این حرف و حدیث ها تا چند وقت پیش فقط در فضای مجازی و 
جو هواداری وجود داشت؛ اما حدود دو ماه پیش امیر قلعه نویی هم در لفافه به باخت های تیم های تارتار به پرسپولیس اعتراض کرد. 
او بعد از این که تیمش در اصفهان مقابل نفت مسجدسلیمان با تســاوی بدون گل متوقف شد حسابی عصبانی شد و در مصاحبه ای 
رادیویی به تارتار طعنه زد و گفت: »حتما باید در 6 مسابقه 18 امتیاز به آقایان بدهند و بعد هم بگویند آرزویم این است که فالن تیم 
قهرمان شود؟ من سوال می پرسم آیا مربی که یک جا مسئولیت دارد، می تواند برای یک تیم دیگر آرزوی قهرمانی بکند؟« منظور او 
دقیقا مهدی تارتار بود که فصل گذشته هم در هفته آخر، تیمش به پرسپولیس باخت و باعث شد این تیم قهرمان شود. تارتار در طول 
فصل هم اعالم کرده بود که دوست دارد پرسپولیس قهرمان لیگ برتر شود. در واکنش به این حرف ها، تارتار در اینستاگرامش نوشت: 
»آدم شرور به هیچ کس گمان خیر نمی برد؛ زیرا همگان را به خوی و خصلت خود می بیند.« او هم در این جمله قلعه نویی را به شرور 
بودن متهم کرد. این دعوای رســانه ای تا همین چند روز پیش هم ادامه داشت و به خصوص قلعه نویی در مصاحبه هایش طعنه زدن 
به تارتار را فراموش نمی کرد؛ اما حاال تارتار پرسپولیس را در ورزشگاه آزادی شکست داده! آن هم با شایستگی، نه مثل سپاهان که در 
بازی با پرسپولیس داوری هم به سودش بود. این را هم در نظر بگیرید که ســپاهان با بازیکنان چند میلیاردی پرسپولیس را برد؛ اما 
نفت مسجدسلیمان با بازیکنانی که خوره های فوتبال هم بیشتر از یکی دو نفر از آنها را نمی شناختند! االن وقتش است که از قلعه نویی 

بپرسیم: »امیرخان! راضی شدی؟«
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احداث ایستگاه آتش نشانی  در خیابان چهارباغ پایین
پیشنهاد سردبیر:

شهرداری

اخبار

 شهرستان

عضویت رایگان ۲۶ هزار 
نفر در کتابخانه های عمومی 

استان اصفهان
سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان 
اصفهان با بیــان اینکه بیســت وهفتمین دوره 
هفته کتاب جمهوری اســامی با شــعار »حال 
خوش خواندن« در اســتان اصفهان همزمان با 
سراسر کشور برگزار شــد، اظهارکرد: برنامه های 
متنوعی همانند دیدار با مسئوالن، تجدید میثاق 
با آرمان های شــهدا وانقاب، دیدار با امام جمعه 
و خانواده شهدا و هزار و ۲۰۰ برنامه فرهنگی در 
کتابخانه های مختلف سراسر استان برگزار شد. 
امیر هاکویــی افزود: ایــن برنامه های فرهنگی 
شامل نشست های کتابخوان، جلسات نقد و بررسی 
کتاب، مســابقات کتاب خوانی، تورهای بازدید 
مدارس ومهدکودک ها از کتابخانه و برنامه های 
متنوع دیگر در کتابخانه های استان بود. سرپرست 
اداره کل کتابخانه های عمومی اســتان اصفهان 
ادامه داد: با وجود اتفاقات اخیر اســتقبال خوبی 
از این برنامه ها شد که گزارش های این برنامه ها 
در حال جمع آوری اســت و عملکــرد آن اطاع 
رسانی می شود. هاکویی خاطرنشان کرد: با طرح 
عضویت رایگان سراســری کل کشــور در تاریخ 
۲۵ آبان مــاه ۲۶ هزار نفر در قالــب این طرح در 
کتابخانه های عمومی به صورت رایگان عضو شدند 
که این تعداد عضو نسبت به سال های قبل رشد 

قابل توجهی داشت.

از سرگیری اجرای رویدادهای 
فرهنگی در اصفهان

 معاون هنــری و ســینمایی اداره کل فرهنگ و 
ارشــاد اســامی اصفهان از بازگشــت اجرای 
برنامه های فرهنگی و هنــری به روال عادی خبر 
داد. محمدعلی جعفری اظهار کرد: طی روزهای 
گذشته، اجرای برنامه های فرهنگی کمرنگ شده 
و برگزاری کنســرت ها و اجرای تئاترها اندکی به 
تعویق افتاده بود؛ اما خوشــبختانه موانع گذشته 
برطرف شده و اجرای این برنامه ها به روال عادی 
بازگشته اســت. وی ادامه داد: بر همین اساس، 
مراحل صدور مجوز اجــرای برنامه های فرهنگی 
و هنری در اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی 
اصفهــان طبق روال قبــل انجام خواهد شــد و 
عاقه مندان می توانند درخواست های خود را به 

این اداره کل ارائه کنند.

تجلیل مدیر منطقه ۶ شهرداری 
اصفهان از کتابداران

مدیر منطقه ۶ شهرداری اصفهان در آیین تجلیل 
از کتابداران کتابخانه های منطقه ۶ شــهرداری 
اصفهان، کتابداران را ســفیران دانش و مطالعه 
خواند و گفت: برای افزایش ســرانه کتاب خوانی 
و عاقه جوانان و عاقه منــدان به مطالعه کتاب 
باید روش های نوین و مبتنی بر فناوری های روز 
دنیا را در دســتور کار قرار داد تا بتوانیم به سمت 
یک شهر دوستدار کتاب برویم. محمدرضا برکت، 
به روز رسانی ســالن های مطالعه و کتابخانه ها را 
یکی از راه های جذب مشــتاقان مطالعه به سوی 
این اماکن دانست و گفت: همانگونه که معماری 
و طراحی خانه ها امروزه متحول و مدرن شــده 
است و شاهد تغییر ذائقه شــهروندان در سبک 
زندگی آن ها هستیم، ما نیز باید خدمات خود را 
در مدیریت شــهری به روز، مدرن و در راستای 
خوشــایند شــهروندان ارائه کنیم تا با استقبال 
جامعه مخاطب مواجه شود و عاوه بر تاثیرگذاری 
الزم، هزینه های انجام شده در این حوزه توجیه 

اقتصادی و بهره وری الزم را نیز داشته باشد. 

 اجرای ده برنامه 
ویژه هفته بسیج در زواره

بیــش از ده برنامه در 
هفته بســیج توسط علی دهقانان زواره

حوزه مقاومت شهید صدوقی زواره اجرا می شود. 
سرهنگ دوم پاسدار حســین صادقی، فرمانده 
حوزه مقاومت بسیج شهید صدوقی زواره در گفت 
وگو بــا خبرنــگاران اعــام کــرد: غبارروبی و 
عطرافشانی مزار متبرک شهدا، شرکت بسیجیان 
در نماز سیاســی عبادی جمعه، برپایی همایش 
بسیجیان تحت عنوان حماســه حضور، دیدار از 
خانواده های شهدا، تجلیل از فرماندهان پایگاه های 
مقاومت قبلی و فعلی، برگزاری یادواره شهدای 
پایگاه مقاومت شهدای سرآسیاب در مسجد خاتم 
االنبیا)ص(، برگزاری مسابقه فوتسال پایگاه های 
مقاومت در سالن آزادی ورزشگاه شهید جعفری، 
برپایی نمایشگاه اقتصاد مقاومتی در سالن ورزشی 
صالحیــن، حضــور حلقه هــای صالحیــن در 
نمازجمعه، برپایی ایستگاه سامت و سبز خدمت 
تبلیغات محیطی از اهم برنامه های این حوزه در 

3۰ آبان الی ۶ آذر هفته بسیج است.

معاون خدمات شهری شهردار خبرداد:
 احداث ایستگاه آتش نشانی 

در خیابان چهارباغ پایین
معاون خدمات شهری شــهردار اصفهان اظهار 
کرد: امسال بودجه خدمات شهری منطقه یک 
حدود ۲۶ میلیارد تومان اســت که بیشتر آن 
صرف نگهداری فضای سبز و درختان منطقه، 
رفت و روب و جمــع آوری زبالــه و نگهداری 
تاسیســات الکتریکی و مکانیکــی موجود در 
فضاهای پارک ها و عمومی می شــود. حسین 
امیری با بیان اینکه آب رســانی و ایجاد مخازن 
مورد نیاز و ایجاد کلکتور در جهت تامین منابع 
آبی در منطقــه یکی از اولویت هــای معاونت 
خدمات شــهری اســت، افزود: به مســئوالن 
مربوطه در این منطقه تاکید شده تا کلکتور در 
جهت تامین منابع آبی ایجاد و تا پایان سال به 
نتیجه برسانند. معاون خدمات شهری شهردار 
اصفهان با اشاره به اینکه در حال حاضر سرانه 
فضای سبز موجود در سطح منطقه یک نسبت 
به مناطق دیگر شهر بسیار کم است، گفت: تنها 
حدود یک درصد فضای ســبز کل شهر در این 
منطقه وجود دارد که این میزان فضای ســبز 
متناســب با جمعیت ۸۰ هزار نفــری منطقه 

یک نیست.
معاون خدمات شــهری شــهردار اصفهان از 
احداث یک ایستگاه آتش نشــانی در چهارباغ 
خبرداد و گفت: به زودی با مشــارکت مناطق 
یک و سه ایســتگاه آتش نشــانی در چهارباغ 
پاییــن کلنگ زنی و عملیــات اجرایی آن آغاز 

خواهد شد.

مدیر منطقه 14 شهرداری خبر داد:
اختصاص اعتبار ویژه برای 
روکش آسفالت معابر فرعی

مدیر منطقه ۱۴ شــهرداری اصفهان از روکش 
آسفالت معابر فرعی این منطقه در سال جاری 
با صرف یک میلیــارد و ۲۰۰ میلیــون تومان 
خبر داد. علی شمســی اظهار کرد: تاکنون ۶۰ 
درصد آســفالت معابر فرعی منطقه ۱۴ انجام 
شده است. وی با بیان اینکه منطقه ۱۴ یکی از 
مناطق محرک توسعه است، افزود: امسال برای 
آسفالت معابر محله های سرو، امام خمینی)ره( 
و خیابان های شــکوفه، آوا و الهیــه نیز اعتبار 
ویژه ای در نظر گرفته شــده است. مدیر منطقه 
۱۴ شــهرداری اصفهان خاطرنشــان کرد: در 
چشــم انداز پنج ســاله این منطقه رفع کمبود 
ســرانه های شــهری مورد توجه قرار گرفته و 
هدف ایجاد زیرســاخت های الزم در حوزه های 
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اســت. شمسی 
گفت: هم اکنون چهار ورزشگاه در منطقه ۱۴ در 
حال احداث است که تا پایان سال سه ورزشگاه 
افتتاح و در اختیار شــهروندان قــرار می گیرد. 
وی گفــت: بودجه این منطقه در ســال جاری 
۶۴۰ میلیارد ریال اســت که ۷۰ درصد آن در 
 بخش عمرانی و مابقــی در بخش جاری هزینه 

خواهد شد.

مدیر منطقه 3 شهرداری خبر داد:
 آزادسازی 1500 مترمربع

  از میدان جلوخان در میدان 
امام علی)ع(

امسال ۱۵۰۰ مترمربع از میدان جلوخان واقع 
در میدان امام علــی )ع( مرکز شــهر تاریخی 
اصفهان آزادســازی شده اســت. مدیر منطقه 
سه شــهرداری اصفهان هزینه اجرای این طرح 
را ۷۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیــون ریال بیان کرد و 
گفت: سرعت آزادسازی میدان جلوخان میدان 
امام علی)ع( بســتگی به پایان طــرح تجاری 
اداری کمرزرین و جابه جایی طافروشان دارد. 
حسین کارگر، مســاحت آزادسازی منطقه سه 
شهرداری اصفهان را ۲۶3 هکتار بافت فرسوده 
دانســت و افزود: باتوجه به فرســوده بودن هم 
اکنون عبور ومرور در این معابر دشوار و خدمات 
رسانی وامدادرسانی به شهروندان هم با مشکل 
روبرو شده است. وی گفت: نیمه نخست امسال 
دوهزارو 9۷۵ مترمربع از این گلوگاه ها با بیش 
از ۴۶ میلیارد و ۵۲۵ میلیون ریال آزادســازی 

شده است.
 حسین کارگر در ادامه افزود: از دیگر طرح های 
آزادســازی این منطقه شــامل طرح تعریض 
خیابان ها، طرح های عمرانی و ایستگاه مترو به 
مســاحت بیش از ۶۵3 مترمربع با ۷3 میلیارد 
و ۱۰۰ میلیــون ریال هزینه اســت. وی گفت: 
امسال 3۶ درصد از درآمد منطقه سه شهرداری 
اصفهان معادل ۵۶۲ میلیارد ریال وصول شده 

است.

دیر رســیدن به محل کار، تجربه ای است که برای 
هر کســی در اصفهــان و یا دیگر شــهرهای بزرگ 
اتفاق افتاده اســت. ترافیک، خیابان های شــلوغ، 
ازدحام مســافران در خطوط ویژه تاکسی، اتوبوس 
و ... ازجمله عواملی اســت که رســیدن سرموقع به 
محل کارها را به تأخیر می اندازد؛ اما به راســتی چرا 
با وجود این همه خطوط مترو، بی آرتی، تاکســی و 
اتوبوس های شــرکت واحد هنوز هم در اصفهان و 
شهرهای بزرگ با مشکل ترافیک روبه رو هستیم؟! 
اصفهان و شهرهای بزرگ هر روز به سمتی می روند 
که امکان عبور و مــرور در آن برای افــراد مختلف 
جامعه از دانش آموزان و دانشجویان گرفته تا شاغلین 
و افراد عادی، سخت و سخت تر می شود. حمل ونقل 
و جابه جایی مسافر و کاال در جوامع پیشرفته امروزی 
از اهمیت زیادی برخوردار است و جابه جایی آسان، 
ایمن، راحت و اقتصادی حرف اول را می زند. تأمین 
نیازهای اقتصادی و اجتماعی شــهروندان، برطرف 
کردن مشکات محیط زیست به ویژه آلودگی هوا، 
حل مشــکل ترافیک و جابه جایی و انتقال آسان و 
راحت مردم ازجمله اهداف و خواســته های اصلی 
مسئولین و مردم اســت که با توسعه فضای ناوگان 
حمل ونقل عمومی امکان پذیر اســت. درست است 
که زیرســاخت های شــهری، خیابان ها، گذرگاه ها 
و ... متناسب با حجم وســایل نقلیه ساخته نشده و 
اکثر زیرساخت ها وخیابان ها جوابگوی بزرگ شدن 
جغرافیایی اصفهان و حجم وسایل نقلیه شخصی یا 
عمومی را نمی دهد، اما آیــا نمی توان فضای ناوگان 
حمل ونقل عمومــی را با توجه به زیرســاخت های 
جغرافیایی شهرها تغییر داد و به مکانیسمی دست 
پیدا کرد که مردم ترغیب شوند به جای خودروهای 
شخصی از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند؟ معاون 
حمل ونقل و ترافیک شــهردار اصفهان در این باره 
گفت: ایجادتغییرات در خطوط اتوبوسرانی خیابان 
امام خمینی )ره( و کوتاه شدن مسیر خط 3۴ تا پایانه 
مترو قدس به دلیل استفاده بهینه از منابع اتوبوسرانی 
و هماهنگی با مترو انجام شده است. علیرضا صلواتی 
یکی از اهداف مهم شرکت واحد اتوبوسرانی باتوجه به 
شرایط سخت کنونی و محدودیت منابع را جلوگیری 
از هدر رفتن منابع موجود و بهینه کردن استفاده از 
اتوبوس بیان کرده و اظهار داشت: از جمله اقدامات 
مهم در این خصوص کاهش طول خطوط کم بازده 

مــوازی در کریدورهای خیابان امــام خمینی )ره(، 
کاوه و هزارجریب و جایگزین کردن یک خط اصلی 
با کارایی باال و ناوگان مناسب است که این اقدام در 
کریدور خیابــان امام خمینــی )ره( در چند مرحله 
برای خطوط مختلف از جمله هشت، ۱9، 3۰، ۴۵، 
۵۰، ۵۸، ۷۴ و ۸۸ انجام شــد.  معاون حمل ونقل و 
ترافیک شــهردار اصفهان تصریح کرد: ساماندهی و 
بازمهندسی شبکه خطوط موجود با انجام مطالعات 
الزم و بازدیدهای میدانی و برگزاری جلســات مکرر 
در کمیته ســاماندهی خطوط با حضور کارشناسان 
و مدیران حــوزه معاونت حمل ونقــل انجام و تمام 
تغییرات و اقدامات مورد تأییــد اعضای کمیته قرار 
گرفت و مصوبات الزم دریافت شــده اســت.  وی با 
بیان اینکــه با انجام اصاحــات در بعضی از خطوط 
اتوبوســرانی، زمان حرکتی نــاوگان خطوط تغذیه 
کننده و اصلی کم و زمان انتظار مســافران کاهش 
یافته اســت، گفت: با انجام ایــن اصاحات از حجم 

اتوبوس عبوری و متوقف به ترتیــب در خیابان امام 
خمینی)ره( و میدان جمهوری اسامی کاسته شده 
که این امر باعث کاهش آالینده های زیست محیطی 
و بهینه کردن مصرف سوخت می شود.  صلواتی اظهار 
کرد: با انجام اصاحات فوق دسترســی مســافران 
به منطقه جنوبی، مرکزی و شــمالی شهر از طریق 
تسهیل دستیابی به ایستگاه قطار شهری میسر شده 
است همچنین در شرایط کنونی ضمن کوتاه شدن 
مســیر خط 3۴، جهت بهبود دسترسی شهروندان 
ســاکن این ناحیه یک خط با ظرفیت شش دستگاه 
اتوبوس و ســرفاصله ۱۵ دقیقه از میدان استقال تا 

میدان جمهوری برقرار شده است.  
معاون حمل ونقل و ترافیک شــهردار اصفهان ادامه 
داد: با انجام اصاحات در خطوط اعام شــده تعداد 
تراکنش خط 3۴ در ســال 9۸ )مهرمــاه ۷9۱ هزار 
و شبکه ۵۴۲ تراکنش( نســبت به سال 9۷ )مهرماه 
۷۱۲ هزار و ۲۱۶ تراکنش( ۱۱ درصد افزایش داشته 

و همچنین در پاسخ به انتقادات شهروندان نسبت به 
سرویس دهی، خط میدان جمهوری اسامی تا میدان 
استقال برقرار شــده است.براساس نظرسنجی ها و 
تحقیقات، هدف اکثر شهروندان یعنی چیزی حدود 
۸۰ درصد سریع رســیدن به مقصد است. به عبارت 
دیگر، بســیاری از شــهروندان ترجیح می دهند که 
با وجود گرانی بنزین و مواد ســوختی، هزینه باالی 
تعمیرات اتومبیل و هزینه باالی خرید طرح ترافیک 
از خودروهای شخصی خود استفاده کنند تا به موقع 
به مقصد برسند. می توان گفت هماهنگی بین خطوط 
اتوبوسرانی با مترو و اســتفاده از ناوگان حمل و نقل 
عمومی فواید متعددی برای شــهر خواهد داشــت، 
البته سیستم حمل و نقل عمومی توانایی جایگزینی 
صددرصد سفرهای درون شهری را ندارد؛ اما می تواند 
نقش موثری در حل مشکات و چالش های سفرهای 
درون شــهری، ترافیــک، آلودگی هــوا و افزایش 

بیماری های جسمی و روحی داشته باشد.

هماهنگی خطوط اتوبوسرانی با مترو در اصفهان
  در راستای کمک به جابه جایی و انتقال آسان و راحت مردم صورت گرفت؛

مجری دبیرخانه شهر دوستدار ســالمند به انتخاب پهنه گردشگری 
و چهار محله پایلوت در شــهر اصفهان برای اجرای این طرح اشــاره 
و تصریح کرد: فاز اول پروژه تا مرحله شــناخت و تا پایان سال جاری 
میادی انجام می شــود و در فاز دوم، راهبرد، سیاســت گذاری، پلن 
اجرایی، مانیتورینگ و نظارت را در دستور کار داریم.  احمد شاهیوندی 
به بررســی تجربیات شــهرهای جهان در اجرای طرح شهر دوستدار 
سالمند اشاره کرد و گفت: ســه رویکرد درباره سالمندی وجود دارد؛ 
نخســت رویکردی که تنها به ســامت، مشکات جســمی و روحی 

سالمندان توجه می کند، رویکرد دیگر به ورود سالمندان به اجتماع و 
ارتباط اجتماعی آن ها توجه می کند و رویکرد سوم که جامع تر است، 
کم توانی و ســالمندی را امری طبیعی می داند و اینکه باید شرایط را 
برای آرامش ســالمندان فراهم کرد. وی درباره نرخ باروری افزود: در 
سال ۲۰۰۶ به ازای هر هزار زن در سن باروری ۵3 نوزاد متولد می شد 
که اکنون بسیار کاهش یافته و به 3۶ تولد به ازای هر هزار زن اصفهانی 
رسیده است. به گفته احمد شــاهیوندی، درصد سالخوردگی کشور 
هم اکنون 39.۵ است. این شاخص در سال ۲۰۰۶ در شهر اصفهان 3۷.۶ 

بوده که در سال ۲۰۱۶ به ۵۷.3 رسیده است و در برخی محات پایلوت 
شهر اصفهان به ازای هر ۱۰۰ کودک بیش از ۱۰۰ سالمند وجود دارد 
که آمار نگران کننده ای است. مجری دبیرخانه شهر دوستدار سالمند با 
اشاره به انتخاب پهنه گردشگری مرکز شهر اصفهان شامل مناطق یک 
و سه به عنوان پایلوت گردشگری سالمندی و چهار محله شهرک کاوه، 
خانه اصفهان، هزار جریب و جلفا به عنوان پایلوت اجرای طرح شــهر 
دوستدار سالمند، تاکید کرد که محله جلفا در رتبه نخست سالمندی 

و سالخوردگی شهر اصفهان قرار دارد.

معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری اســتان اصفهان بــا تاکید بر 
اینکه گلدان های محصورکننــده و حتی میز 
و صندلی هایی که در پیــاده راه چهارباغ قرار 
داده شده، دائمی نیست، گفت: در حال حاضر 

اتمام پروژه کف سازی محور میانی 
چهارباغ اولویت دارد و ســپس به 
مباحثی همچون ساماندهی منظر، 
مشــاغل و ... در این محور تاریخی 
خواهیــم پرداخت. ناصــر طاهری 
اظهار کرد: با اجرای طرح پیاده راه، 
در موضوع حفاظت از چهارباغ گام 
بزرگی برداشته شــده است. تا قبل 
از این، موتور و ماشــین از چهارباغ 

رد می شــد و کســی به آن توجه نمی کرد؛ اما 
اکنون مردم نســبت به کوچک ترین تغییرات 
آن حساســیت دارند و این مکان، شأن خود را 
به عنوان یک مقصد گردشگری پیدا کرده است.

وی ادامه داد: پیــش از ایــن، محافظت های 
این محــدوده تاریخی بیشــتر کالبدی بود و 
اغتشاشات بصری چهارباغ آن قدر زیاد بود که 
امکان رســیدگی به آن را دشوار می کرد؛ اما با 
مطرح شدن بحث منظر شهری و هویت بصری 
چهارباغ، این مشــکات مرحله به مرحله از سر 
راه برداشته می شــود. معاون اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان 
اصفهان، با اشاره به اینکه ســاماندهی تابلوها 

و مشــاغل ازجمله طرح های در دست بررسی 
محور چهارباغ اســت، گفــت: در حال حاضر 
اتمام پروژه کف ســازی محور میانی چهارباغ 
اولویت دارد و ســپس به مباحث ســاماندهی 
منظــر، مشــاغل و ... در این محــور تاریخی 

خواهیم پرداخــت. وی افــزود: در همه جای 
دنیا مسیرهای گردشــگری، خدمت رسانی به 
گردشــگران را در اولویت قرار می دهند و در 
چهارباغ نیز تاش می شــود تا توزیع مناسبی 
از خدمات مورد نیاز گردشــگران وجود داشته 
باشــد. طاهری با تاکید بر اینکــه گلدان های 
محصورکننده و حتی میــز و صندلی هایی که 
در پیــاده راه چهارباغ قرار داده شــده، دائمی 
نیست، خاطرنشان کرد: ما با شهرداری اصفهان 
دراین بــاره صحبت کرده و بــه آن ها گفته ایم 
که این طرح هــا دائمی نخواهد بــود، چراکه 
خیابان های تاریخی محــل رویدادهای موقت 

هستند.

معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان:

چهره فعلی چهارباغ دائمی نیست
مدیــرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری اســتان اصفهان گفت: مسجد امام 
)ره( وضعیت بحرانی داشــت که در این سال ها 
توانستیم با مرمت های ضروری از آسیب بیش 
از حد به آن جلوگیــری کنیم. فریدون الهیاری 

با اشاره به اینکه وضعیت مســجد امام )ره( در 
وضعیت بحرانی بود و در این چند ساله اقدامات 
قابل قبولی در جهت مرمت آن انجام شده است، 
اظهار داشــت: بیش از دو دهه، نــم و رطوبت 
بدنه و دیواره های مســجد امــام خمینی )ره( 
را تهدید می کــرد که گاه تــا دیواره های گنبد 
هم امتــداد می یافت و وضعیــت بحرانی برای 
مسجد ایجاد شــده بود. وی با اعام اینکه طی 
۵ مرحله عملیات دفع رطوبت از مسجد تاریخی 
امام )ره( و توســط کارشناســان انجام گرفت، 
ادامه داد: بــا توجه به اهمیــت موضوع به ویژه 
در فصــول بارندگی که این نفــوذ نم و رطوبت 
بیشتر جلوه می کرد سیستم تاسیساتی مسجد 

مورد بازبینی کلی قرار گرفت و آبراهه هایی که 
قدمت آنها به عهد صفوی می رسید، شناسایی 
و بازگشایی شد. الهیاری با بیان اینکه فاضاب 
شهری پیرامون با همکاری شرکت آب و فاضاب 
بهسازی شــد، تصریح کرد: ســاماندهی کف 
فضاهای پیرامونی مســجد تاریخی 
امــام )ره( به ویــژه در ضلع جنوبی 
که از سطح باالتری نسبت به زمین 
قرار داشت و روی آن آسفالت شده 
بود، با هماهنگی ســازمان نوسازی 
و بهسازی شــهرداری اصفهان هم 
تراز و سنگفرش شد. وی افزود: برای 
کاهش بار تاسیســاتی مسجد امام 
خمینی )ره( ســرویس بهداشــتی 
خارج از مســجد در نظر گرفته شد و لوله هایی 
که از جداره ها و کاشی های درون مسجد عبور 
می کرد و وضعیت نامناســب داشت در طراحی 
مناســب که با دیواره های مســجد پیوستگی 
نداشته باشد، مجددا ساخته شد. مدیرکل میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی استان 
اصفهان با بیان اینکه سرویس بهداشتی زنانه به 
بهره برداری رسیده و سرویس بهداشتی مردانه 
هم در حال احداث است، گفت: آبراهه هایی که 
قدمت آنها به عهد صفوی می رسید در عملیات 
مرمت شناسایی شد که به علت انباشت رسوب 
مشــکاتی ایجاد کرده بود که کامــا تخلیه و 

بازسازی شدند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان:

مسجد امام خمینی )ره( از وضعیت بحرانی نجات یافت

مجری دبیرخانه شهر دوستدار سالمند خبر داد:
اجرای طرح»شهر دوستدار سالمند« در محالت اصفهان

حدیث زاهدی
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  امام حسن علیه السالم:
 سرزنش و ننگ شمردن مردم انسان را، آسان تر 

است از معصیت و گناهي که موجب آتش جهنم 
شود.
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

 کسب چهار مقام برگزیده روابط عمومی آبفای استان اصفهان 
در نخستین جشنواره محصوالت فرهنگی

پویش بانوی آب، با حضور بیش از 800 نفر از بانوان شاغل، خانه دار، دانش آموزان دوره متوسطه 
و دیگر اقشار جامعه در حسینه ثارا... در خمینی شهر برگزار شد. محمد جمشیدیان، مدیر آبفای 
خمینی شــهر هدف از برگزاری پویش بانوی آب را مروج مصرف بهینه آب در قشــر تاثیرگذار 
جامعه خواند و گفت: بانوان از اقشار بسیار تاثیرگذار در ترویج مصرف بهینه آب در جامعه هستند 
و می توانند با مصرف درست آب در محیط خانه سایر افراد خانواده را به مصرف بهینه آب تشویق 
کنند. وی به کاهش مصرف سرانه آب در خمینی شهر اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: در سال 
86 مصرف سرانه آب در خمینی شهر حدود 179 لیتر در شبانه روز برای هر نفر بود که این رقم 
هم اکنون به کمتر از 136 لیتر در شبانه روز رسیده اســت. این درحالی است که مصرف سرانه 

آب در درچه به 127 لیتر، اصغرآباد به 106 لیتر و در کوشک به 107 لیتر در شبانه روز رسید.
 مدیر آبفای خمینی شهر تشکیل جلسات ســازگاری با کم آبی را یکی از عوامل موثر در کاهش 
مصرف ســرانه آب برشمرد و اعالم کرد: جلســات ســازگاری باکم آبی با گرو ه ها و تشکل های 
بسیاری در خمینی شهر برگزار شــد که در این میان می توان به تشــکیل جلسات سازگاری با 
 کم آبی با ائمه جماعات و جمعه، آموزش وپرورش، مســئولین ادارات ومراکز نظامی و انتظامی

 اشاره کرد.
 جمشیدیان با بیان اینکه طی 3 سال گذشته حدود 20 کیلومتر از طول شبکه آب در خمینی شهر 
مورد اصالح و بازسازی قرار گرفت، اظهار داشت: با اصالح و بازسازی شبکه فرسوده خمینی شهر 
میزان هدر رفت آب از 22 درصد به کمتر از 16 درصد کاهش یافت. مدیر آبفای خمینی شهر نصب 
شیرآالت فشار شکن و مانیتورینگ شــبکه توزیع را موثر در توزیع عادالنه آب دانست و تصریح 
کرد: با نصب 6 فقره شیرفشار شکن، مانیتورینگ شبکه توزیع و استفاده از سیستم تله متری در 
ایستگاه های پمپاژ، مخازن و خطوط آب رسانی سعی در توزیع عادالنه آب در مناطق تحت پوشش 
شد. مردانی، عضو شورای شهر خمینی شــهر در این مراسم میزان مصرف بهینه آب را مرتبط با 
رفتار مصرفی بانوان دانست و عنوان کرد: هر چقدر بانوان رفتار صحیحی در مصرف بهینه آب از 

خود نشان دهند به همان میزان آب بهینه مصرف می شود. وی افزود: حدود 50 درصد جمعیت 
را بانوان تشــکیل می دهند پس با توجه به نقش و جایگاه زنان در جامعه از آنان انتظار می رود با 
مصرف درست، از هدر رفت بی رویه آب جلوگیری کنند. این عضو شورای شهر خمینی شهر با 
بیان اینکه آب باید به درستی مصرف شود تا منابع برای آیندگان حفظ شود، اظهار داشت: منابع 
آبی متعلق به همه نسل هاست و حفظ و نگهداری از آن مستلزم مصرف درست آن است که در این 
میان بانوان می توانند با درست مصرف کردن الگوی مناسب برای سایر افراد باشند. مردانی، بانوان 
را به مطالعه و تحقیق پژوهش پیرامون موضوعات مختلف راهنمایی کرد و خاطرنشان ساخت: 
بانوان باید با مطالعه و تحقیق پژوهش الگوی مناسبی برای دیگر افراد خانواده باشند قطعا با رشد 
و توسعه دانش بانوان، شاهد رشد و توسعه جامعه در بسیاری از زمینه ها خواهیم بود. دراین میان 
یکی از بانوان خانه دار که در این برنامه حضور داشت، برگزاری پویش بانوی آب را بسیار موثر در 
مصرف بهینه برشمرد و گفت: من همیشــه آب را درست مصرف می کردم  و مباحثی که در این 
برنامه مطرح شد همه را به خوبی رعایت می کنم؛ اما شاید افرادی در این جمع باشند که نیاز به 
آموزش و یادآوری موضوعات در خصوص مصرف بهینه آب داشته باشند که قطعا برای این افراد 
مفید خواهد بود. یکی از دانش آموزان دوره متوسطه که در این برنامه حضور داشت،گفت: در این 
برنامه با تجهیزات کاهنده آشنا شدم که تا قبل از آن اطالعی از انواع تجهیزات کاهنده نداشتم. 
دانش آموز دیگری بیان کرد: بعضی از روزها در مراسم صبحگاهی معاون مدرسه راه های مصرف 
صحیح آب را مطرح می کند؛ اما من اصال نمی دانستم فالش تانک چیست تا امروز در این برنامه 
متوجه شدم و برای اینکه آب کمتری از طریق فالش تانک مصرف شود چه راه هایی مدنظر قرار 
دارد.دانش آموز دیگری که در این برنامه حاضر بود از موثر بودن شبکه های اجتماعی در ترویج 
مصرف بهینه آب سخن به میان آورد و گفت: من از طریق شبکه های مختلف اجتماعی با بسیاری 
از راه های مصرف درست آب آشنا شدم ولی این برنامه هم توانســت با استفاده از هنرمندان به 

خوبی راه های مختلف مصرف درست آب را آموزش دهد.

روابط عمومی شرکت آب وفاضالب استان اصفهان در نخستین جشنواره دوساالنه انتخاب محصوالت فرهنگی روابط 
عمومی شرکت های آب وفاضالب شهری و روستایی کشور در بخش های فیلم کوتاه و بلند، برنامه های ترکیبی، کتاب 

و یک مقام قابل تقدیر در بخش پوستر حائز رتبه برگزیده شد.
مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب وفاضالب استان اصفهان افزود: روابط عمومی شرکت آبفای استان 
اصفهان در بین 64 شرکت آبفای شهری و روستایی که در این جشنواره شــرکت کردند توانست در 4 بخش رتبه 

برگزیده را به خود اختصاص دهد.
سید اکبر بنی طبا، با بیان اینکه چگونگی سازگاری مردم وتشکل ها، مهم ترین محتوای برنامه های فرهنگی روابط 
عمومی شرکت آبفای استان اصفهان است، عنوان کرد: طی چند سال اخیر روابط عمومی شرکت آبفای استان اصفهان 
به منظور نهادینه کردن فرهنگ مصرف بهینه آب برنامه های فرهنگی بسیاری در دستور کار قرار داد که در این زمینه 

می توان به ایجاد تشکل های مردمی پیرامون سازگاری با کم آبی اشاره کرد.
وی با اشاره به استفاده از ظرفیت هنرمندان و رسانه در ترغیب مردم به مصرف درست آب تصریح کرد: روابط عمومی 
شرکت آبفای استان اصفهان در نخستین جشــنواره محصوالت فرهنگی روابط عمومی شرکت های آب وفاضالب 
شهری و روستایی کشور در بخش فیلم کوتاه و بلند حائز رتبه برگزیده شد. این موفقیت از آنجایی به دست آمد که 
روابط عمومی آبفای استان اصفهان توانســت به خوبی ازظرفیت هنرمندان بنام ملی و استانی درراستای فرهنگ 
سازی مصرف بهینه آب بهره مند شود. بنی طبا، با اشــاره به تولید برنامه های فرهنگی روابط عمومی آبفای استان 
اصفهان در زمینه مدیریت مصرف بهینه آب برای تمام اقشــار جامعه تصریح کرد: در نخستین جشنواره دوساالنه 
انتخاب محصوالت فرهنگی روابط عمومی شرکت های آب وفاضالب شهری و روستایی کشور، تولیدات فرهنگی 2 
سال شرکت ها مورد ارزیابی قرار گرفت این در حالی است که روابط عمومی شرکت آبفای استان اصفهان طی دوسال 

اخیر تولید انواع برنامه های فرهنگی را در دستور کار قرار داد.
مدیر روابط عمومی شرکت آب وفاضالب اســتان اصفهان به تولید برخی از محصوالت فرهنگی در سال 97 اشاره 
کرد و خاطر نشان ساخت: در سال گذشته 79 عدد موشن گرافی،26 کلیپ مدیریت مصرف،42 انیمیشن،12 تیزر 
مدیریت مصرف،75 قسمت برنامه تلویزیونی خط تعارف،116 قسمت برنامه رادیویی جاری حیات،25 قسمت برنامه 
استند آپ کمدی در زمینه فرهنگ صحیح آب، 10 برنامه طنز رادیویی قند عسل،11 فیلم کوتاه،3 فیلم مستند از 
جمله برنامه های تولیدی پیرامون مصرف درست آب بوده اســت.بنی طبا افزود: در سال گذشته 64 عدد پوستر،6 
عنوان کتاب، انتشار 11 نشریه الکترونیک خبری از ســوی آبفا تهیه شده است.وی ادامه داد: از زمان تاسیس خانه 
فرهنگ آب تاکنون در سال تحصیلی همه روزه بین 150 تا 200 دانش آموز در مقطع پیش دبستانی تا دوم دبیرستان 
تحت آموزش مصرف بهینه آب توســط مربیان مجرب در خانه فرهنگ قرار می گیرنــد که این امر نقش موثری در 
فرهنگ صحیح مصرف آب در بین آینده ســازان کشور دارد. الزم به یادآوری اســت؛ نخستین جشنواره دوساالنه 
انتخاب محصوالت فرهنگی روابط عمومی شرکت های آب وفاضالب شهری و روستایی کشور در 9 بخش فیلم کوتاه، 
بلند، سریال - نماهنگ، فتوشــاپ، فتوکلیپ، تیزر- برنامه های ترکیبی- انیمیشن، موشن گرافی- عکس-پوستر، 

اینفوگرافی - بروشور-کتاب-ویژه نامه و نشریات دوره ای برگزار شد.

برگزاری پویش بانوی آب با حضور بیش از 800 نفردر خمینی شهر

 عوارض 25 درصدی بر صادرات سنگ آهن
 بی اثر، عقیم و نیازمند افزایش است

مدیرعامل فوالد مبارکه:

تولیدکنندگان سنگ آهن به وظایف ملی خود عمل کنند

به امید صنعتی شدن کشور، ذوب آهن ملی ایران در دشت طبس، مرکز 
ایران با ویژگی دسترسی به معادن مناسب برای توزیع محصول، تاسیس 
شد و با مشقت های فراوان به تولید رسید. معادن سنگ آهن، زغال سنگ، 
خاک نسوز، آهک و ... در نقاط مختلف این مرز و بوم شناسایی، اکتشاف 
و به بهره برداری رسید. مقصد محصول نهایی همه، ذوب آهن ملی ایران 

بود وهدف؛ ایجاد اشتغال، تولید ملی و آبادانی کشور.
معادن و ذوب آهن ملی ایران به مثابه یک پیکر ایجاد شدند تا در جهت 
خدمت به میهن انجام وظیفه کنند. با راه اندازی فوالد مبارکه، توسعه 
تخصصی در دستور کار قرار می گیرد و بارقه های امید به صنعتی شدن 
روز افزون خواهد شد و با هدف امتداد توسعه تخصصی، معادن به بخش 
خصوصی واگذار می  شــود. عدم توزیع عادالنه سود در چرخه معدن تا 
فوالد، باعث تجمع ثروت در بخش معدن می شود و همین موضوع  نقطه 
آغاز توسعه عمودی و ورود معادن به بخش های پایین دستی فوالد خواهد 
شد. مسئولین امر ملی و منطقه ای، بی صبرانه منتظر افتتاح و آیین بریدن 
روبان و تیتر یک اخبار شدند؛ غافل از اینکه هدف اصلی و غایی معادن، 
تامین خوراک واحدهای پایین دستی فوالد بوده است ، نه ورود به چرخه 

تولید فوالد.
با رشد غیر قابل باور تولید فوالد کشور چین، سیل درخواست مواد اولیه 
به سوی ایران سرازیر شد و با تشدید تحریم و پرش های گاه و بیگاه نرخ 
ارز، جذابیت پاسخگویی به این درخواست ها چندین برابر شد و با تحریم 
بانک های ایران و کاهش ارزش پول ملی، راه خروج سرمایه در صادرات 

مواد اولیه خودنمایی کرد.
عدم پاسخگویی معادن عمده به نیازهای تولید کنندگان عمده فوالد به 
دلیل ارائه قیمت اغوا کننده توسط تجار صادر کننده مواد اولیه، به مرور 
کفه ترازو به نفع صادرات سنگین شــد و با راه اندازی واحدهای پایین 
دستی توســط معادن و اولویت دادن به نیاز خود به جای انجام تعهد به 
غیر، دولت را وادار به وضع عوارض به صــورت پلکانی کرد.  فریاد فوالد 
سازان در مقابل بلندگوهای صادرکنندگان به گوش کسی نرسید تا این 
که با ورود دیرهنگام اما قابل تقدیر معاونت معدنی وزارت صمت، آرامشی 
نسبی در بازار مواد اولیه، به خصوص مواد آهن دار حاکم شد. با دستور  
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور مبنی بر هماهنگی قبل از 
اقدام با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی امیدی دوباره در تجار 
صادرکننده سنگ آهن ایجاد شد. قبل از این دستور بی سابقه و یا حداقل 
کم ســابقه، مذاکراتی در رابطه با تامین سنگ آهن با مصرف کنندگان 
عمده انجام می شد؛ اما پس از آن، گذر زمان بهترین راه حل شد و اینک 
همه چشم به راه اتمام مهلت دو ماهه هستند تا تجدید نظری در عوارض 

25 درصدی به عمل آید.
وضع عوارض، نتیجه ای برای مصرف کنندگان عمــده مواد آهن دار تا 
این لحظه در بر نداشــته، به عبارتی خروجی این عوارض برای مصرف 
کنندگان عمده داخلی، تقریبا هیچ بوده اســت. خرید با قیمت باالتر از 
قیمت صادراتی هم غوغا ســاالران منتفع از صادرات را به چشم پوشی 

از صادرات وا نمی دارد چه برســد به اندک عوارضی که همه مسئولین 
در عدم توان بازدارندگی آن یقین دارند چراکه هم قابلیت ســهم بندی 
بین خریدار و فروشــنده را دارد و هم جذابیت ها و اهداف آتی مســتتر 
در صادرات این میزان عــوارض را بی رنگ و بی اثر کرده اســت. وضع 
عوارض بر صادرات مواد اولیه آهن دار نه تنها به معادن کوچک مقیاس 
زیان وارد نمی کند که می تواند دست واســطه ها را هم از این بازار کوتاه 
و فرصتی جهت دسترسی مستقیم به مصرف کننده نهایی ایجاد کند. 
به رغم ورود هجمه های سنگین علیه شرکت ذوب آهن اصفهان، تا این 
لحظه هیچ انتفاعی از وضع عوارض صادراتی، به ذوب آهن اصفهان واصل 
نشده است. صادرات مواد خام، باعث خروج سرمایه ملی و حذف فرصت 
اشتغال در واحدهای پایین دستی، ایجاد رونق و اشتغال در کشور وارد 
کننده می  شــود. صادرات کاال با ارزش افزوده باالتر، موجب ارز آوری 
بیشتر می شــود که در شرایط فعلی ضروت بســیار دارد چرا که نیاز به 
تامین ارز بیش از هر زمان دیگری اولویت دارد. صادرات مواد اولیه خام 
به مثابه هدر دادن تک تک گلوله های موجود در شرایط جنگ اقتصادی 
است. صادرات غیر نفتی می تواند جایگزین وابستگی اقتصاد به نفت باشد 
به شرط آنکه همه فرصت های موجود را با خام فروشی نسوزانیم. امید 
است دولت محترم گام دوم را در جهت تثبیت عوارض صادراتی بر مواد 
اولیه به خصوص آن بخشــی که مصرف داخلی دارد قاطعانه برداشته و 
تصمیم درســت؛ اما دیرهنگام خود را نهایی کند. مشقت سنگ تا رنگ 
بسیار است و حالوت سنگ تا صادرات ناگفتنی؛ پس بهتر آن است که با 
پذیرش مشقت و سختی در جهت دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، 
 شــیرینی صادرات را به حلقه آخــر تولید و نقطه آغاز توســعه منتقل

 کنیم.

محمد جعفر صالحی، معاون خرید ذوب آهن اصفهان

نشست تخصصی شرکت های بزرگ فوالدساز کشور با حضور حمیدرضا 
عظیمیان، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه، منصـور یزدی زاده مدیرعامل 
ذوب آهن اصفهان، بهرام ســبحانی رییس انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایران، علی محمــدی مدیرعامل فوالد خوزســتان و کســری غفوری 
مدیرعامل فوالد خراسان به همراه هیئت مدیره انجمن با هدف بررسی 
مسائل و چالش های تامین پایدار ســنگ آهن و راهکارهای آن در محل 
انجمــن تولیدکنندگان فوالد برگزار شــد. در این جلســه، حمیدرضا 
عظیمیان، مدیرعامل فوالد مبارکه، طی ســخنانی با اشــاره به کاهش 
موجودی دپوهای استراتژیک این شرکت گفت: در فوالد مبارکه به دلیل 
عدم تامین سنگ آهن موردنیاز مجبور شــده ایم از دپوهای استراتژیک 
استفاده کنیم که به طور اصولی نباید این اجبار برای شرکتی مثل فوالد 
مبارکه پیش بیاید.وی افزود: فــوالد مبارکه باید طبق برنامه ریزی هایی 
که از چندین ســال قبل صــورت گرفته، ســنگ آهن موردنیازش را از 

چادرملو، گل گهر و معادن دیگر در کشور تامین کند.
عظیمیان با تاکید بر این که ما نباید دغدغه تامین ســنگ آهن داشــته 
باشــیم، گفت: از دولــت و مجموعــه وزارت صمت انتظــار داریم که 
برنامه ریزی الزم برای تامین سنگ آهن فوالد مبارکه را تدوین و عملیاتی 
کنند. وی ادامه داد: انجمن نیز باید در ایــن زمینه نقش صنفی خود را 
ایفا کند و زمینــه الزم برای رفع چالش های این مســیر را فراهم آورد.

مدیرعامل فوالد مبارکه به اهمیت تامین مواد اولیه فوالدســازان اشاره 
کرد و گفت: برای این که دولــت در زمینه تامین ســنگ آهن به خوبی 
برنامه ریزی و اقدام کند، الزم است به پیشرفت های شرکت های فوالدی 
در بخش تولیدات دقت شود. به عنوان نمونه، شرکت فوالد مبارکه چند 
سال قبل 3/5 میلیون تن تولید داشت، درحالی که اکنون این میزان به 
6 میلیون تن رسیده اســت. بنابراین این شرکت به حمایت بیشتری در 

تامین مواد اولیه نیاز دارد.
عظیمیان با اشاره به این که باید موانع تولید فوالد برطرف شود، تصریح 
کرد: کاهش 700 هزار تنی واردات ورق به کشور گواه آن است که فوالد 
مبارکه به خوبی ماموریت های ملی خود را انجام می دهد؛ اما الزم است 
تولیدکنندگان بزرگ ســنگ آهن هــم به وظایف ملی خــود در تامین 
مواد اولیه فوالدســازان عمل کنند.وی افزود: دولت هــم باید با نظارت 
کامل و جدی خود مانع کاهش تولید فوالد در کشــور در شرایط فعلی 
شــود، چراکه اگر روند عدم تامین پایدار ســنگ آهن برای فوالدسازان 
 مدتی دیگر ادامه یابــد، کوره های فوالد یکی پــس از دیگری خاموش 

خواهد شد.
بحران تامین سنگ آهن دانه بندی برای ذوب آهن

در ادامه این نشســت، منصور یزدی زاده، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان، 
با تاکید بر این که تامین ســنگ آهن دانه بندی برای ذوب آهن تبدیل به 
بحران شده است، گفت: خام فروشــی در همه جای دنیا مورد نکوهش 
است. مقام معظم رهبری هم بر مقابله با خام فروشی تاکید کرده اند. نیاز 
داخلی به سنگ آهن هم که تشدید شده است. با این اوصاف چرا صادرات 

سنگ آهن هنوز پابرجاست؟

یزدی زاده با اشاره به این که علی رغم وضع عوارض صادراتی سنگ آهن 
همچنان صادرات این ماده اولیه ادامه دارد، گفت: عوارض 25 درصدی 
که برای صادرات سنگ آهن تصویب شده به هیچ عنوان بازدارنده نیست 

و پیشنهاد ما وضع عوارض 40 درصدی است.
دولت قیمت شمش فوالد را در بورس واقعی کند

علی محمدی، مدیرعامل فوالد خوزستان نیز در این نشست با اشاره به 
قیمت گذاری تولیدات در بورس گفت: اگر در بورس کاال سرکوب قیمتی 
بر شمش اعمال نشود و قیمت شمش بر اساس عـــــرضه و تقاضــای 
واقعی کشــــف شــــود، صرفه اقتصادی در زنجیره فوالد برای عرضه 

سنگ آهن به بازار داخل ایجاد می شود.
نظارت بیشتر از طرف معاونت معدنی وزارت صمت

کسری غفوری، مدیرعامل فوالد خراسان نیز در این نشست درباره تامین 
مواد اولیه برای شرکت های فوالدی گفت: معاونت معدنی وزارت صمت 
برای تامین سنگ آهن موردنیاز فوالدسازان جدولی ابالغ کرده؛ اما الزم 

است نظارت بیشتری بر اجرای این سهمیه ها داشته باشد.
با ورود معادن به حوزه تولید فوالد، منافع بنگاهی جای منافع 

ملی را گرفت
بهرام ســبحانی، رییس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایــران نیز در این 
نشست با اشــاره به این که ریشــه عدم تامین پایدار ســنگ آهن برای 
فوالدسازان را باید در خصوصی سازی نادرست دنبال کرد، گفت: چندین 
ســال قبل انجمن درباره ورود معادن به فوالدسازی هشدار داد. در آن 
زمان هنوز مشکل تامین ســنگ آهن واحدهای فوالدی این قدر شدید 
نشده بود و معادن در ابتدای توســعه فعالیت خود به سمت پایین دست 
بودند؛ اما متاسفانه توجه الزم نشــد و منافع بنگاهی جای منافع ملی را 

گرفت.
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