کمک هزینه  ۱۳۰هزارتومانی برای دانشآموزان تحت پوشش

ایسنا :مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان تهران با اشاره به پوشش بیش از ۱۴هزار دانشآموز در کمیته امداد استان تهران از پرداخت
بسته حمایتی۱۳۰هزار تومانی به مناسبت آغاز سال تحصیلی خبر داد.حمیدرضا شیران  اظهارکرد ۱۰۰:هزار تومان از این بسته مربوط
به تهیه لوازم التحریر و  ۳۰هزار تومان مربوط به کمک هزینه تهیه کتابهای درسی است .اگرچه این مبلغ ناچیز است ،اما نزدیک به ۲۲
میلیارد و  ۱۰۰میلیون تومان هزینه برای کمیته امداد به همراه داشته است.وی با اشاره به آمار دانشآموزان و دانشجویان تحت پوشش
کمیته امداد در استان تهران گفت :در حال حاضر حدود  ۱۴هزار دانشآموز و  ۳۰۰۰دانشجو تحت پوشش کمیته امداد استان تهران قرار
دارند که در مجموع جمعیت  ۱۷هزار نفری را تشکیل میدهند .دانشجویان نیز هزینه ترم تحصیلیشان را دریافت میکنند و این هزینه
بسته به دانشگاههای دولتی یا غیردولتی محل تحصیل آنها یا مقطع و رشته تحصیلی متفاوت است.

گزارش روز
راه اندازی بخش مراقبتهای ویژه قلبی
در بیمارستان حجتیه اصفهان

پذیرش ماهیانه  4هزار بیمار
همودیالیزی در حجتیه
دریا وفایی  /گروه جامعه
daryavafaei2009@gmail.com

انتشار ۱۰اتهام اول کشور

ابتالی پنج میلیون ایرانی به دیابت

مهر:حجتاالسالمحمیدشهریاریرئیسمرکزآماروفناوریاطالعاتقوهقضائیهدرجمعخبرنگارانبهتشریح ۱۰عنواناتهامیاول
کشور پرداخت و گفت :سرقت مستوجب تعزیر ،ضرب و جرح عمدی و توهین به اشخاص عادی سه عنوان اتهامی اول درکشور هستند.
وی افزود :ایراد صدمه بدنی ناشی از تصادفات بدنی ،تهدید و تخریب در رتبههای بعدی قرار دارد .معاون رئیس قوه قضائیه ادامه داد:
کالهبرداری ،رانندگی بدون مجوز ،خیانت در امانت و نگهداری و مالکیت مواد مخدر در رتبههای بعدی قرار دارند .وی در خصوص۱۰
خواسته قضایی اول کشور هم گفت :مطالبه وجه بابت امور مختلف ،مطالبه وجه چک و اعسار از محکوم به سه درخواست قضایی اول
در کشور محسوب میشوند .شهریاری با بیان اینکه طالق توافقی چهارمین دادخواست قضایی محسوب میشود ،گفت :در رتبه بعدی
مطالبهمهریه،مطالبهخسارتوالزامبهتمکینوجوددارد
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فارس :معاون وزیر بهداشت از ابتالی پنج میلیون
ایرانی به دیابت خبر داد و گفت :نیمی از این افراد از
بیماریشانبیاطال عاند.مریمحضرتیدرمراسمافتتاح
کلینیک پرستاری و خود مراقبتی دیابت در سنندج،
گفت :تغییر سیمای سالمت به سبب افزایش میانه
سنی جمعیت ،تغییر الگوی مصرف ،شیوع رفتارهای
خطرزا،رشدسریعشهرنشینی،کوچکشدنجوامع،
جهانی شدن عوامل خطرزا و انتقال سریع این عوامل
به جوامع سراسر دنیا اتفاق افتاده است.
وی افزود :کشــورهای در حال توسعه زیاندیدگان
عمدهبیماریهایغیرواگیرند؛زیرادرحالیکهدرگیر
بیماریهایواگیرهستند،بایدهمزمانبابیماریهای
مزمنوغیرواگیر،کهنیازبه مراقبتطوالنیدارند،نیز
مبارزه کنند.حضرتی تصریح کرد :تعداد مبتالیان به
دیابت در سال  2014تقریباً  400میلیون نفر بوده و
پیشبینی میشود این تعداد تا سال 2035بهبیش از
 592میلیوننفربرسد.

جـامـعـه
Society

ِ
مشهد ایران و زائران عراقی که هر بار ابعاد تازه ای مییابد
نسل فردا بررسی کرد :غائله

مشهدیها،عراقیهاوحاالمجلسیها

خانواده

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس :شفاف سازی بهتراز مسکوت ماندن است

اظهار داشته است «شایعاتی که در خصوص
دریا وفایی  /گروه جامعه
فسادزائرانخارجیدرمشهدتوسطدشمنان
daryavafaei2009@gmail.com
اعالم شده به صورت عکس در عراق نیز بیان
حدود یک ماه از مســئله  شــایعه« 
ایجاد میشود».وی تاکید کرده است" دقیقاًعکس
خانههایعفافبرایزائرانعراقیدرمشهد» این موضوع نیز در عراق مطرح شــده و آنها
میگذرد و رســیدگی بــه آن همچنان در تالش میکنند در آستانه اربعین حسینی
بالتکلیفی اســت .از حــرف و حدیثهای بین مردم دو کشور تفرقه ایجاد کنند و از این
کارشناسیوغیرکارشناسانهکهبگذریمنکته طریق به اهداف خود دست یابند".
قابل تأمل در خصوص چنین جرائمی ،ضد مونسان ضمن تکذیب مجدد این خبرعنوان
و نقیض گویی های است که از سوی برخی کردهاست" نظارتبرحوزهگردشگریتوسط
متولیانامرمطرحمیشود.انکاروتکرارهایی استانداراندرشهرهایمختلفانجاممیشود
و فضای مثبتی در این حــوزه وجود دارد و
که جز پیامدهای آزاردهنده به همراه ندارد.
امکان ندارد بگذاریم چنین اتفاقاتی در کشور
پذیرش:حضورگردشگردرکنار رخ دهد".
شکوفاییاقتصادیپیامدهای رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور یادآور
شده است" رونق گرفتن گردشگری خارجی
اجتماعیمنفیهمدارد
در همین رابطه تقی رســتم وندی رئیس در کشور موجب شده تا دشمنان دست به
سازمان امور اجتماعی کشورچندی پیش کار شوند و برای جلوگیری از این فرصت به
اعالم کرده اســت «از ســالهای گذشته شایعاتیمانندفساددرمشهددستبزنند".
به صورت موردی از فســاد جنسی زائران
تکذیب :شــایعات مربوطه
عراقی در شهرهای مذهبی کشور گزارش
واقعیتندارد
میشد .حضور گردشگر در هر کشور در کنار
شکوفایی اقتصادی ممکن است ،پیامدهای محمدرضا حیدری رئیس شورای اسالمی
اجتماعی منفی داشته باشــد».اوخبر داده شهرمشهدنیزتاکیدکردهاست« :هیچآمارو
است :درادامه جلسات آسیبشناسی های اطالعات روشنی در مورد این شایعات وجود
اجتماعی ،جلسه بعدی در حضور رهبری ندارد و افرادی که این شــایعات را ساخته و
احتماالً در آبان ماه اســت و در این جلسه بزرگنمایی کردهاند بدانند احتمال خطا در
گزارشیازپیشرفتکاردرحوزههایمختلف هر جایی وجود دارد؛ ولی گزارش مســتند
آسیبها ارائه شــده و یکی از آسیبها به و اطالعات مشــخصی درباره این شایعات
صورت خاص مورد بررســی قــرار خواهد وجود ندارد».
گرفت.رستموندیگفتهاست«بایدشناخت وی گفته اســت «مصاحبهای توسط مدیر
دقیقی از افکار متنوع در سطح جامعه داشته انجمن هتلداری مشهد انجام شده که وی
باشیم؛ چراکه در کشور تنوع قومی و نژادی نیز بالفاصله گفتههای خود را تکذیب کرده
وجود دارد؛ اگرچه با وجود این تنوع ،جامعه از و نیروهای انتظامی و امنیتی مشــهد نیز
انسجام باالیی برخوردار است».
هیچگونهصحهایبراینموضوعنگذاشتند».
حیدری با بیان اینکــه در دورههای متوالی
انکار :شــایعه فساد جنسی شاهد طرح این گونه آســیبها در مشهد
ایرانیهادرعراقنیزوجوددارد بودهایم یادآوری کرده که «زمانی مباحثی
علی اصغر مونســان رئیس سازمان میراث درموردترکمنستانیهابهمشهدمطرحشد،
فرهنگی در واکنش به انتشار خبر مربوطه ورود ترکمنستانیها به مشهد میتوانست

طرح این گونه موارد و ایجاد این
فضاها به مصلحت شهر مشهد
نیست و شاهد تبعات آن در عراق
و بصره بودیم و توالی این مسائل با
هم نشان دهنده بیان یک موضوع
طراحی شده و یک جنگ روانی
است
شرایط مناســب اقتصادی ایجاد کند؛ اما
برخوردهاییصورتگرفتکهآنهابازارکسب
و کار خود را به ترکیه بردند».
حیدری ،رئیس شورای اسالمی مشهد در
پاسخ به این سوال که مباحث مطرح شده در
مورد حضور مردان عراقی در مشهد مربوط
به خانههای زائر پذیر بوده است ،نیز اظهار
داشته« شهر مشــهد  52درصد از هتلها
و واحدهای اقامتی کشــور را دارد و در عین
حال خانههای زائرسراها هم دارای مجوزهای
تعریف شده از سوی سازمان میراث فرهنگی
هستندوبرآنهانظارتمیشود».
وی اذعان داشته است«طرح این گونه موارد

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

به اطالع کلیه اعضا انجمن صنفی و حمل و نقل کاالی شهرستان شاهین شهر و میمه به شماره ثبت 334می رساند
مجمع عمومی ساالنه در تاریخ  97/7/23راس ساعت  9:00صبح روز دوشنبه در محل انجمن تشکیل خواهد شد.
لذا از کلیه اعضا دعوت می شود شخصا یا وکالتا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور
به هم رسانند.
دستور جلسه -1:گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی انجمن
 -2تصویب ترازنامه سال مالی منتهی به96/12/29
 -3انتخاب اعضا هیئت مدیره ،بازرسان اصلی و علی البدل
 -4تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی
 -5بازبینی و اصالح اساسنامه موضوع مصوبه 97/3/19شورای تامین استان
 -6سایر مواردی که در صالحدید مجمع عمومی عادی ساالنه می باشد.

هیئت مدیره انجمن صنفی حمل و نقل کاالی شهرستان شاهین شهر و میمه

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی

تالشها برای مهار تغییرات اقلیمی
کفایتنمیکند

عکس:مهر

بیمارســتان حجتیه اصفهان که به نام حضرت
صاحب االمر ,امام زمان (عج) نامگذاری شده است
در سال  1350تاًسیس شد .این بیمارستان دارای
 18000متر مربع عرصه و  10000متر مربع زیر
بناستوبخشهایمختلفیازقبیلبخشجراحی،
اورژانس ،دندانپزشــکی ،داخلی ،زنان و زایمان،
داروخانه ،آزمایشگاه ،رادیولوژی،سونوگرافی ،اتاق
عمل و دیالیز در آن فعال و روزانه به طور متوسط
به بیش از  2000نفر ارائــه خدمت میکند .حاال
بازهم خیرین اصفهانی دست به دست هم دادند تا با
همتشان ایفاگر یاری به دردمندان باشند .به همین
منظور طی مراسمی که با حضور جمعی از خیرین
و مسئوالن استانی برگزار شد ،بخش مراقبتهای
ویژه قلبی ( )ccuدراین بیمارستان به بهره برداری
رسید .آیتاهلل سید یوسف طباطبایینژاد ،نماینده
ولیفقیه در استان در این آئین طی سخنانی ضمن
قدردانــی از کمک خیرین گفت :بــه عنوان یک
مسلمان و به سهم خودم از همه خیرین که هم به
حکومت و هم به مردم کمک میکنند کمال تشکر
را دارم.وی افزود :بیداری انســان درآخرت است و
رستگار آنکسی اســت که درآخرت بیدار باشد.
تمامسختیهاوخوبیهاوبدیهاحقیقتاًمانندیک
خواب است .خدمت به خلق خدا فرصتی است که
خدا به انسان میدهد تا دراین خواب دنیایی از آن
بهرهمندشود.طباطباییادامهداد:مهمخلوصنیت
و کاری است که خیران انجام میدهند؛ حاال اینکه
بیماریخوششبیایدیانیایدچنداناهمیتیندارد.
ایننمایندهولیفقیهدراصفهاناظهارداشت:کسی
که برای شهرت و اسم و رسم کاری انجام میدهد
بیمار است؛ زیرا مهم رضای خداست و معلوم نیست
این خوبی و بدی نزد مردم و نسلهای بعد اص ً
ال به
یاد بماند یاخیر .بنابرایــن حتی اگر به طمع ثواب
خدا هم معامله گری شــود بازهم خلوصی در آن
کارخیرنیست.
وی با اعالم اینکه  200تخت به این بیمارســتان
اضافه شــده اســت اضافه کرد :ظرفیت پذیرش
دوبخش همودیالیز تازه راه اندازی شده و ماهیانه4
هزار همودیالیزی بستری می شوند و برای هرتخت
توســعه داده  100میلیون تومان هزینه شــده؛
درصورتی که برآورد هرتخت از زمین ،تاسیسات،
تجهیزات و غیره 1میلیارد تومان است.
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سالمت

جلسه مجمع عمومی عادی شرکت ساخت و نگهداری آزادراه اصفهان (سهامی خاص) در روز
یکشنبه مورخ  97/7/1راس ساعت  14:30در محل شرکت واقع در اصفهان ،خیابان آمادگاه ،خیابان
باغ گلدسته،جنب پارکینگپاساژ گلدیس ،ساختمانسان آراطبقه دوم،واحد 21برگزارمی گردد لذا
از کلیه سهامداران محترم دعوت می شود با در دست داشتن برگه سهام یا وکالت نامه قانونی یا معرفی
نامه رسمی در محل مذکور حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به96/12/29 انتخاب بازرس و حسابرس قانونی انتخاب روزنامه کثیراالنتشار بررسی و تصویب مسائل جاری شرکتهیئت مدیره شرکت

و ایجاد این فضاها به مصلحت شهر مشهد
نیست و شــاهد تبعات آن در عراق و بصره
بودیم و توالی این مسائل با هم نشان دهنده
بیان یک موضوع طراحی شده و یک جنگ
روانی است».
پیشنهاد شفافیت :همان آمار
اندک اعالم شود تا کلیت پیدا

نکند
صحبتهای مونسان رئیس سازمان میراث
فرهنگی مونسان و حیدری رئیس شورای
اسالمی مشهد درحالی اســت که فاطمه
ذوالقدر نایب رئیس کمیســیون فرهنگی
رســیدگی به پرونده مذکور را بسیار مهم
و ضــروری دانســت .وی درگفتوگــوی
اختصاصی با ما اظهار داشت :قرار است این
کمیسیون به بحث گردشگری و اتفاقاتی که
درمشهد رخ داده و موضوع زائرانی که آمدهاند
و بعضی از مسائل خالف شرع و شئونات را
مرتکب شدهاند که باعث برانگیخته شدن
احساسات شده است ،ورود پیدا کند و این
مسئله و صحت و سقم آن را به دست بیاورد.
وی توضیح داد :در تالشیم اطالعات الزم را از
مراجع ذی ربط به دست آوریم و جمع بندی
کنیم .دراین خصوص مکاتبات را انجام دادیم
ودرهفتهجاریبامسئولینیکهبااینمسئله

درارتباط هستند جلسهای خواهیم گذاشت
تا به جمع بندی برســیم .ذوالقدر گفت :به
معاونتامورزناناستانداریخراسان،معاونت
اجتماعی وزارت کشــور ،نیروی انتظامی،
اماکن،میراثفرهنگیوگردشگری،اتحادیه
هتلداران مشــهد مکاتباتی انجام گرفته و
ارسال شــده تا به ما گزارش بدهند سپس
برای جلسه حضوری برای جمع بندی نهایی
دعوت میشوند.
نایب رئیس کمیســیون فرهنگی مجلس
در ادامه هدف ازبرگزاری جلســه مذکور را
تنویر افکار عمومی عنوان کرد و یادآور شد:
باید افکار عمومی روشــن شود؛ کمااینکه
این موضوعات دغدغــه و جزو وظایف خود
نمایندگان کمیسیون فرهنگی نیزهست و
ضروری است به این مسئله ورود کنیم .وی
همچنین درپاسخ به برخی اظهار نظرها در
خصوص لطمه زدن به روابط بین دوکشور
تصریح کرد :باالخره باید در مورد یک سری
از حقایق شفاف سازی شود حاال اگر اینگونه
مکتوب بمانــد که بدترباعث ایجاد شــبه
میشــود .ذوالقدر دراین باره خاطرنشان
کرد :اگر آمار کم است خب اعالم شود و یقیناً
بهتر است تا اینکه همین آمار 4موردی آنقدر
کلیت
درفضای مجازی گســترده شود که 
پیداکند.

اصالحیه
پیرو درج آگهی تجدید مناقصه به شماره  ۱۱۰/۹۷/۲۸۹با موضوع خرید
تابلوهای راه انداز و ترانسفورماتور ایستگاه پمپاژ فشار قوی تصفیه خانه
آب شماره دو آب اهواز مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار از مبلغ
 ۲،۹۲۰،۰۰۰،۰۰۰ریال به مبلغ  ۲،۴۰۶،۲۵۰،۰۰۰ریال اصالح می گردد.
روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب اهواز

آگهی دعوت از بستانکاران

ایسنا  -دبیرکل سازمان ملل هشدار داد :تغییرات
اقلیمی سریعتر از ما در حال پیشروی است« .آنتونیو
گوترش»دبیرکلسازمانمللاظهارکرد:درصورتیکه
جهان مســیری را که در آن قرار دارد تا سال ۲۰۲۰
تغییرندهد،تغییراتاقلیمیازکنترلخارجمیشود.
دبیر کل سازمان ملل از روســای جمهور کشورها
درخواســت کرد تا در کنفرانس ویــژه آب و هوایی
که در نیوریورک برگزار میشود ،شرکت کنند .این
درخواســت به دنبال نگرانیهای فزاینده در مورد
سرعتکندمذاکراتسازمانمللمطرحشد.گوترش
تصویری ناخوشایند از پیامدهای تغییرات اقلیمی
ترسیمکردکهبهگفتهاودرسالجاریدرتمامینقاط
جهان احساس شده و به شکل موج گرما ،آتش سوزی
جنگلی ،طوفان و سیل ظاهر شده که خسارتهای
قابل توجهی را از خود به جا گذاشتهاند.
دبیر کل ســازمان ملل افزود :صخرههای مرجانی
در حال از بین رفتن هســتند ،اقیانوسها در حال
اسیدیتر شدن هســتند و نگرانیهای فزایندهای
در رابطــه با تحلیــل رفتــن منابع وجــود دارد.
همچنین انباشــت کربن دیاکســید در اتمسفر
به باالترین ســطح خود در مدت سه میلیون سال
رسیده است.

شهری
آغاز ممنوعیت فعالیت عمرانی در
معابر شهر تهران

ایسنا :سرهنگ مسعود جبارزاده معاون اجتماعی
پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ  با اشاره به
نزدیکی به آغاز نیمه دوم سال و افزایش حجم ترافیک
در روزهای پایانی شهریور ماه و روزهای آغازین مهر
ماه اظهارکرد :به منظور روانسازی و مدیریت ترافیک
در این ایام تمهیدات مختلفی از سوی پلیس راهور و
مسئوالن شهری اتخاذ شده است که بر این اساس با
هماهنگی شهرداری تهران فعالیتهای عمرانی در
معابر شهر تهرانازامروز متوقف شده و این ممنوعیت
تا ۱۵مهر ماه ادامه خواهد داشت.

شیوا جان

عمرتبهشیوهیبارانپراز
تکرارطراوتباد

تولدت مبارک

از طرف پدر حسین بادانه و مادر زهرا عمرانی

ن وبتدوم

در اجرای ماده 215و 225قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت تعاونی اعتبار کارکنان معاونت برنامه ریزی استانداری اصفهان
به شماره ثبت  10168و شناسه ملی  10260312458که در روزنامه رسمی کشور مورخ  97/4/24صفحه  100درج گردیده دعوت
میشودبادردستداشتنمدارکمثبتهحداکثرظرفمدتقانونیازتاریخاولینآگهیبهنشانی:اصفهان،خیابانمشتاقدوم،بعد
ازپلشهرستان ،سازمانمدیریتوبرنامهریزیاستاناصفهانبهآقایبهمنمرادی(مدیرتصفیه)مراجعهنمایند .مدیر تصفیه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای چاپ اول

شهرداری نایین به استناد بودجه مصوب سال  97و مصوبه شورای
محترم اسالمی شهر نایین در نظر دارد عملیات اجرای بازسازی
جداول و پیاده روهای معابر شهر نایین را از طریق مناقصه از محل
اعتبارات شهرداری به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .لذا
جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد تا پایان وقت اداری
 1397/06/31به شهرداری نایین مراجعه نمایید.
اردشیر عسگری سوادجانی  -شهردار نایین

