
 معاون سوادآموزی اداره کل آموزش 
و پرورش استان:

 باسوادی در اصفهان
 باید اجباری شود

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان گفت: با سوادی با هدف ریشه 
کنی کامل بی ســوادی در این اســتان، باید تا 
ســال ۱۴۰۰ اجباری شــود.بهمن امید قائمی 
افزود: نظام و دولت اسالمی از ۴۰ سال گذشته 
تاکنون با حمایت مادی و معنوی و تقبل همه 
مخارج سواد آموزی، هزینه های زیادی را برای 
آموزش و برگزاری کالس ها صرف با ســوادی 
افراد جامعه کرده اســت.وی بیان کرد: امروز 
دیگر وقت آن رســیده که با سوادی در جامعه 
اجباری و الزامی شــود و خدمــات اجتماعی 
نظیر صدور گواهینامه و پایان ساخت به افراد 

بی سواد ارائه نشود.
معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان اظهار داشــت: با وجود همه 
کمبودها و مشکالت، باسوادی در این استان 
در گروه ســنی ۱۰ تا ۴۹ ســال در زمان حاضر 
به ۹۸ درصد می رســد و نزدیک بــه ۲ درصد 
بی ســواد هســتند.وی، دلیل مسدود نشدن 
مبادی بی سوادی در استان را نبود انگیزه الزم و 
استقبال بی سوادان برای فراگیری، مهاجرت و 
پراکندگی آنان در سطح استان و همچنین نبود 
الزام قانونی برای حضور بی سوادان در فرآیند 

آموزش برشمرد.
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معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان اصفهان گفته است، همه مدارس باید برای جبران کمبود 
ساعات آموزشی برنامه داشته باشند؛
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فعالیت »توتال« مختل شد
با تعطیلی پاالیشگاه »گرانپویی« واقع در جنوب شــرق پاریس به دلیل ادامه اعتصابات، فعالیت 
شرکت توتال در فرانسه مختل شد.تولید پاالیشگاه و فعالیت مخازن ذخیره نفت شرکت توتال در 
»گرانپویی« واقع در جنوب شرق پاریس در پی رای کارگران اتحادیه کنفدراسیون عمومی کار متوقف 
شد.اعضای مهم ترین اتحادیه صنفی کارگری در فرانسه در ادامه تحرکات اعتراضی به قانون جدید 
بازنشستگی دولت، روز دوشنبه به توقف تولید در یکی از کلیدی ترین پاالیشگاه های این کشور رای 
دادند.با رای به توقف تولید در پاالیشگاهی مهم که نیازهای پاریس، پایتخت و مناطق اطراف آن را 
تامین می کند، جنبش اعتراضی و نیز اعتصاب های سراسری بر ضد اصالح قانون بازنشستگی عمال 
از روز دوشنبه وارد مرحله جدیدی شد.دولت فرانسه با اجرای طرح اصالح نظام بازنشستگی قصد 
دارد مقررات ســختگیرانه تری را در این زمینه برای کارکنان شرکت راه آهن ملی فرانسه و سازمان 

حمل و نقل پاریس به اجرا بگذارد. 

تالش چین و کره جنوبی برای بهبود روابط کره شمالی و آمریکا
در حالی که اختالفات میان دو کشور کره شــمالی و آمریکا در هفته های اخیر باال گرفت، نشست سه 
جانبه ای در چین برای حل این مشکل برگزار شد.در نشست سه جانبه »چنگدو« در چین که با حضور 
سران سه کشور چین، ژاپن و کره جنوبی برگزار شد، تحوالت اخیر شبه جزیره کره و بررسی راه های تقویت 
همکاری های این سه کشور برای دستیابی به صلح پایدار و توقف فعالیت های هسته ای کره شمالی مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت.»مون جا این« رییس جمهور کره جنوبی، در نشست سه جانبه چنگدو اذعان 
داشت: سه کشور چین، ژاپن و کره جنوبی توافق کرده اند تا در راستای کمک به پیشبرد گفت وگو میان کره 
شمالی و آمریکا در راستای توقف برنامه هسته ای کره شمالی، تالش کنند. وی در سخنان خود اذعان 

داشت: »صلح پایدار در شبه جزیره کره، به سود منافع مشترک هر سه کشور است.«

مخالفت رژیم صهیونیستی با توافق دریایی ترکیه و لیبی
وزیر خارجه رژیم صهیونیستی از مخالفت این رژیم با توافق امضایی بین لیبی و ترکیه درباره ترسیم 
مرزهای دریایی در شرق مدیترانه خبر داد.وزیر خارجه رژیم صهیونیستی روز دوشنبه گفت که این 
رژیم با توافق امضایی بین لیبی و ترکیه درباره ترســیم مرزهای دریایی در شرق مدیترانه مخالف 
است.»یسرائیل کاتص« گفت: این موضع رســمی اسراییل اســت؛ اما به این معنا نیست که ما 
کشتی های جنگی را برای مواجهه با ترکیه ارسال خواهیم کرد.وی در گفت وگو با کانال ۱۳ تلویزیون 
رژیم صهیونیستی افزود که با وجود خصومت با رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه اما فکر 
نمی کند که اسراییل یا ترکیه )به عنوان عضو ناتو( در اندیشه ایجاد کشمکش باشند.کاتس گفت: ما 

چنین تمایلی نداریم همانگونه که ترکیه تمایلی به رویارویی با اسراییل ندارد.

ابراز نگرانی سازمان همکاری اسالمی از الیحه شهروندی هند
 سازمان همکاری اسالمی با صدور بیانیه ای از تاثیر الیحه جنجالی شهروندی هند بر وضعیت اقلیت 
مسلمانان هند ابراز نگرانی کرد. دراین بیانیه که در تارنمای سازمان همکاری اسالمی منتشر شده آمده 
است: این سازمان نگرانی خود را از تحوالت اخیر مربوط به موضوع حقوق شهروندی و پرونده مسجد در 
هند بیان می کند.این سازمان  دربیانیه مکتوب خود خواستار اطمینان  یافتن از امنیت اقلیت مسلمان و 
محافظت از اماکن مقدس اسالمی در هند شده است.دیوان عالی هند در ماه نوامبر سال جاری میالدی 
با صدور حکمی مسجد بابری را برای ساخت یک معبد به هندوها واگذار کرد. طبق این گزارش ساخت 
این مسجد به قرن ۱۶ میالدی بازمی گردد.قانون اصالح شهروندی هند که هفته گذشته تصویب شد، 
تابعیت  این کشور را به هندوها، سیک ها، جینزها و مسیحیان پاکستان، افغانستان و بنگالدش اعطا 

می کند؛ اما دراین قانون از اعطای شهروندی به مسلمانان خودداری شده است.

طرح شفافیت منابع مالی کاندیداها در مجلس به جریان افتاد؛

خرج های انتخاباتی روی میز شفافیت

کلیات طرح شفاف ســازی منابع مالی  علیرضا کریمیان
تبلیغات انتخاباتی در مجلس تصویب شد 
تا گام بلند مجلس برای شــفاف ســازی در روند پول های انتخاباتی  
برداشته شود. موضوع پول های کثیف در روند انتخابات از بهار امسال 
شروع شد؛ هشدارهایی که هر دو جناح اصولگرا و اصالح طلب به عنوان 
چماقی برای کوبیدن رقبای شان از آن استفاده کردند. این مسئله پس 
از چند هشدار جدی تر شد و وزیر کشور وعده داد هزینه های انتخاباتی 
کاندیداها رصد خواهد شد و حاال این روند در مجلس با تصویب طرحی 
که اصولگرایان مجلس آن را ارائه دادند، به جریان افتاده است. طرحی 
که دو فوریت آن روز  یکشنبه به تصویب رسید و کلیات آن هم به تازگی 
در مجلس تایید شد و حاال باید روند نسبتا طوالنی آن در کمیسیون ها و 
صحن علنی و در گام آخر شورای نگهبان طی شود تا شاید راهی باشد 
برای شفاف سازی و خالی شــدن بازار انتخابات از پول های کثیف در 

پروسه انتخابات. 
هر چند این طــرح بدون مخالــف در مجلس تصویب شــد و معاون 
پارلمانی رییس جمهور هم در موافقت دولت با این طرح به عنوان راهی 
برای اعتماد ســازی در جامعه ســخن گفت؛ اما برخی از کارشناسان 

می گویند نوع طراحی آن در عمل شفافیت های انتخاباتی را بی اثر کرده 
است؛ طرحی که بیشتر نمایشی است تا کاربردی. در همین زمینه برخی 
از حقوق دانان مدعی شده اند بخش   های اثرگذار طرح شفافیت مالی 
کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسالمی در کمیسیون شوراهای 

پارلمان حذف شده و به نوعی آن را بالاثر کرده است. 
به گفته این افراد، هر چند چارچوب و مبنای این طرح خوب است، اما 
قیدهایی اضافه و حذف شد که اینها کارآیی طرح را کاهش می دهد، در 
ماده ۳ این طرح آمده است که دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا 
غیرنقدی برای تامین منابع مالی فعالیت های انتخاباتی باید شفاف و 
هویت پرداخت کننده و دریافت کننده آن معلوم باشد که در تبصره ماده 
۳ اعضای کمیسیون شوراها اضافه کرده اند که این اطالعات محرمانه و 
انتشار آن ممنوع است. قید محرمانه بودن اطالعات پس از آن در این 
 طرح گنجانده شــد که تالش ها برای حذف ماده ســه بی نتیجه ماند 
 و رای نیــاورد و در نهایت ، قیــد محرمانه بودن این اطالعــات را به آن

  اضافــه کردنــد کــه ایــن امــر موجــب کاهــش کارآمــدی طرح 
شده است. 

همچنین در ماده ۶ این طرح آمده است که میزان کمک و هدایای هر 

شخص حقیقی به مجموع نامزدها جهت تامین هزینه های انتخاباتی، 
حداکثر به میزان 20 درصد هزینه های انتخاباتی نامزدهاســت که این 
برای جلوگیری از وابســتگی نمایندگان از شــخص خــاص در طرح 
گنجانده شده بود که این بند در کل حذف شده  و جلوگیری از وابستگی 
مالی کاندیداهــای انتخابات مجلس به اشــخاص، بــرای تبلیغات 
انتخابات مجلس با حذف مــاده ۶ از بین رفته اســت. غیرقابل انکار 
اســت که با توجه به این که انتخابات مجلس یازدهم را در پیش داریم 
تصویب الیحه جامع انتخاباتی می تواند مشــکالت نظام انتخاباتی و 
 بحث هایی که درباره مســائل انتخاباتی نمایندگان وجود دارد را حل و

 فصل کند.
 به طور قطع زمانی که منابع مالی نامزدهای مجلس شــورای اسالمی 
معلوم شود، در اعتماد و شفاف سازی مهم اســت و در اعتماد موکالن 
به نمایندگان نقش دارد. آثار و تبعات مثبت مســئله شــفاف شــدن 
هزینه هایی که هر کاندیدای انتخابات مجلس می تواند داشــته باشد، 
منجر به تشکیل مجلس مقتدر و منسجم خواهد شد؛ اما نباید این طرح 
هم به سرنوشت سایر طرح های نمایشــی مجلس آن هم در آستانه 

انتخابات تبدیل شود.

کارشناس مسائل استراتژیک و دیپلمات سابق در 
ارتباط با امکان آغاز مذاکرات میان ایران و آمریکا بعد 
از رفت وآمدهای میان مقامات کشــورهای خارجی 
با مقامات ایراتی، به ویژه ســفر حســن روحانی به 
کشــور ژاپن و مذاکرات انجام شــده میان طرفین، 
اظهار داشــت: »امکان برداشته شدن سریع تحریم  
و آغاز گفت وگو بســیار بعید به نظر می رسد؛ اما در 
موقعیت کنونی نباید از این امر غافل شــد که ترامپ 
در حال دســت و پا زدن برای آغاز گفت وگو با ایران 
است. ترامپ جنگ تمام عیاری با اعضای کنگره دارد 
و بحث استیضاح او مطرح است که ظاهرا با شرایطی 
ســخت مواجه خواهد شــد. آمریکایی ها امیدوار 
بودند که وضعیت ایــران نیز همانند عــراق و لبنان 

شــود؛ اما با درایت مقام معظم رهبری و مسئولین 
و البته مردم با ناکامی مواجه شــد«. امیر موسوی،  
افزود: »زمانی که پیشنهادات از سوی آمریکا مطرح 
می شود به واســطه تبلیغات خاص، در سطح کشور 
مسئولین و بخشی از مردم تحت تاثیر قرار می گیرند 
اما در حقیقت، پیشــنهادات ارائه شده تا حد زیادی 
غیرواقعی هســتند و در عمل اجرا نمی شود. با این 
اوصاف، در مقطع کنونی نیز شاهد هستیم که از سوی 
آبه شینزو، نخست وزیر ژاپن پیشنهاداتی ارائه شده 
که حتی می تــوان از آن به عنوان بهترین پیشــنهاد 
تاکنون یاد کرد. پیشنهادی بر این مبنا که تحریم ها 
لغو شود و محدودیت های هســته ای، با مشابهت 
نزدیک به برجام بر تهران اعمال شــود. این موضوع 

مســئله ای نیســت که برای ایران قابل اجرا نباشد، 
زیرا بر اســاس فتوای مقام معظم رهبری، هیچ گاه 
جایز نیست ایران به سوی ساخت سالح هسته ای و 
کشتار جمعی حرکت کند.« موسوی پیرامون این که 
آیا ایران می تواند با دولت ترامپ وارد مذاکره شود، 
گفت: در قضیه نوع مواجهه ایران با آمریکا و ورود به 
بحث مذاکره باید منطقی رفتــار کرد. همان گونه که 
آمریکا فشار حداکثری را مطرح می کند، ایران نیز  رد 

حداکثری مذاکره را باید طرح کند.

کارشناس مسائل استراتژیک: 

پیشنهاد جدید »آبه« به روحانی بهترین پیشنهاد بوده است

خبر خوش فرمانده نیروی هوایی ارتش:

رژه 3 فروند جنگنده کوثر در آینده ای نزدیک
 فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: امیدواریم روز 2۹ فروردین سال آینده همزمان با روز ارتش، رژه سه فروندی جنگنده های تمام ایرانی کوثر را به اجرا در بیاوریم.

امیر ســرتیپ خلبان »عزیز نصیرزاده« با بیان اینکه روند تولید جنگنده کوثر در تهران و اصفهان با سرعت بسیار خوبی در حال طی شدن است، گفت: امیدواریم 
در روز 2۹ فروردین سال آینده همزمان با روز ارتش، رژه سه فروندی جنگنده های تمام ایرانی کوثر را به اجرا در بیاوریم.فرمانده نیروی هوایی ارتش با بیان اینکه 
نیروی هوایی ارتش و سازمان صنایع دفاع به صورت مشــترک خط تولید جنگنده  های کوثر را حرکت می دهند، افزود: نیروی هوایی ارتش در تهران و سازمان 
صنایع دفاع در اصفهان این کار را انجام می دهند. هواپیمای کوثر یک هواپیمای جنگنده پیشرفته با ماموریت پشتیبانی نزدیک هوایی است که به صورت کامال 
بومی ساخته شده و ایران را در زمره معدود کشــور های دارای فناوری طراحی و ساخت هواپیمای جنگنده با ســامانه های اویونیک و کنترل آتش نسل ۴ قرار 
 داده است. این هواپیما در دو نوع تک کابین و دو کابین قابل تبدیل خواهد بود که نوع دوکابینه عالوه بر قابلیت رزمی، برای آموزش خلبانان در مرحله پیشرفته 

کاربرد دارد.

نماینده مجلس:

هیئت رییسه می گوید رهبر 
انقالب به خاطر انتخابات،  
مخالف استیضاح هستند

خبر روز

وز عکس ر

اقدام متقابل 
ارتش لبنان در 
مقابل اسراییل

ارتــش لبنــان در واکنش به 
اقدام ارتش اسراییل در بنای 
دیوار بتنی در نوار مرزی اقدام 
به نصب دوربین هــای مدار 
بســته کرد تا بتواند اقدامات 
نیروهای صهیونیســت را زیر 

نظر بگیرد.

دور دوم گفت وگوی »ظریف« با وزیر خارجه عمان برگزار شد
دور دوم گفت وگوهای وزیران امور خارجه جمهوری اسالمی ایران و عمان در محل وزارت امور خارجه 
عمان  برگزار شد.مهم ترین موضوعات روابط دو جانبه به ویژه مسائل اقتصادی و تجاری محور اصلی 
گفت وگو در این دیدار  بود.محمد جواد ظریف در چارچوب رایزنی های مستمر دوجانبه میان ایران 
و عمان عازم مسقط شد و دور اول گفت وگوها را با همتای عمانی خود در مسقط انجام داد.دیدار با 
ایرانیان و فعاالن اقتصادی از دیگر برنامه های رییس دســتگاه دیپلماسی بود.همچنین »محمد 

عبدالسالم« سخنگوی انصارا...یمن با وزیر امور خارجه در مسقط دیدار کرد.

یک منبع آگاه نزدیک به بیت رهبر معظم انقالب: 

 هیچ جلسه ای میان رهبری و مسئوالن در روز ٢٦ آبان 
در مورد »آشوب ها« تشکیل نشده است

یک منبع آگاه و نزدیک به بیت رهبر معظم انقالب اسالمی با تکذیب خبر جلسه ایشان با مسئوالن 
کشور در 2۶ آبان ماه، اعالم کرد: تنها دســتور رهبر انقالب در مورد قربانیان آبان ٩٨، همان »دستور 
رافت« ایشان است.یک منبع آگاه و نزدیک به بیت رهبر معظم انقالب اسالمی اعالم کرد: بر خالف 
ادعای بنگاه خبری رویترز، هیچ جلسه مشترکی میان حضرت آیت ا... خامنه ای، رییس جمهور و 
اعضای کابینه دولت در روز »٢٦ آبان-١٧ نوامبر« و حتی پس از آن در مورد آشوب ها تشکیل نشده 
است.وی افزود: تنها دســتور رهبر انقالب در مورد قربانیان آبان ٩٨، همان »دستور رافت« ایشان 
است که به صورت مکتوب و در پاسخ به گزارش دبیر شورای عالی امنیت ملی در رسانه ها منتشر شد.

نماینده تهران از پاسخ های وزیر صنعت قانع شد
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی از پاسخ های وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد 
شرکت های خودروسازی قانع شد.در ادامه جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسالمی بررسی 
سوال فاطمه حسینی نماینده مردم تهران و حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین از وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در دستور کار قرار گرفت و رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، برنامه های این 
وزارتخانه برای توسعه صنعت خودروسازی را تشریح کرد.در پایان فاطمه حسینی اعالم کرد که از 

پاسخ های وزیر قانع شده و این سوال به رای نمایندگان گذاشته نشد.

سفیر انگلیس در مسکو:

با روسیه درباره برجام اتفاق نظر داریم
سفیر انگلیس در روسیه با بیان اینکه آمریکا درخصوص برجام رویکردی متفاوت از سایر طرف های 
توافق اتخاذ کرده اســت، گفت: ما باید برای تحقق اهداف برجام تالش کنیم.لوری بریستو، سفیر 
انگلیس در روســیه در گفت وگو با خبرگزاری اینترفکس به ســواالتی پیرامون برنامه جامع اقدام 
مشترک )برجام( پاســخ داد.وی در پاسخ به ســوالی درباره ســفر اخیر مدیران سیاسی وزارت 
امورخارجه سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان به مسکو برای گفت وگو درباره برجام اظهار داشت: 
من، میزبان ریچارد مور مشاور ارشــد وزیر خارجه انگلیس در امور امنیت بین الملل بودم. وی به 
همراه همکاران خود از فرانسه و آلمان به اینجا آمده بود تا با سرگئی ریابکوف )معاون وزیر خارجه 
روسیه( درباره برجام رایزنی کنند. همان طور که می دانید توافق هسته ای با ایران با مشکل مواجه 

شده است. ما با روسیه بر سر آنچه باید در این مسئله به دست آوریم، اتفاق نظر داریم.
بریستو ادامه داد: تالش می کنیم، ایران را ترغیب کنیم که مسیر ساخت سالح هسته ای را در پیش 
نگیرد. ما کامال در این موضوع توافق داریم. آنچه برای آن تالش می کنیم و می خواهیم با همکاران 
روسی درباره آن صحبت کنیم، این است که چگونه در شــرایطی که اکنون در آن قرار داریم به این 

هدف دست یابیم.

کافه سیاست

به گزارش ایلنا؛ نماینده مــردم تهران گفت: 
هیئت رییســه می گویــد مقــام رهبری با 
استیضاح وزیر کشور به خاطر در پیش بودن 
انتخابات مخالف اند، لذا اعالم وصول آن را به 

بعد از انتخابات موکول می کنیم.
علی مطهری  در پاسخ به ســوالی مبنی بر 
اینکه با توجه به این که شما طراح استیضاح 
وزیر کشــور بوده اید این اســتیضاح به کجا 
رسیده است، گفت: این استیضاح  با وجود 
فشــارهای زیادی که از جاهای مختلف به 
نمایندگان استیضاح کننده برای پس گرفتن 
امضای شان وارد شد، اکنون 20 امضا دارد در 
حالی که فقط ۱0 امضا الزم است، این 20 نفر 

قابل تقدیر هستند.
نماینده مــردم تهران در خصــوص اینکه به 
این ترتیب آیا این استیضاح انجام می شود، 
عنوان کرد: هیئــت رییســه می گوید مقام 
رهبری با اســتیضاح مخالف انــد، لذا آن را 
اعالم وصــول نمی کنیم. احتمــاال مخالفت 
ایشــان به خاطر در پیش بــودن انتخابات 

مجلس است.
وی بیان کــرد: ما اســتیضاح را بــه بعد از 
انتخابات مجلس موکول می کنیم. معتقدیم 
که وزیر کشور به عنوان مجری تصمیم شورای 
هماهنگی سران قوا درباره مدیریت مصرف 
ســوخت، به خاطر فراهم نکــردن مقدمات 
و تمهیــدات الزم برای اجــرای این تصمیم، 
زمینه خســارات مالی و تلفــات جانی قابل 
توجــه را ایجاد کــرده و به نظــام جمهوری 
اسالمی ضربه وارد کرده است و باید بیاید و 
 به نمایندگان مردم بابت این اشتباه بزرگش

 پاسخ بدهد.
مطهری تاکید کرد: البته خدمات ایشان در 
جای خود محفوظ و قابل تقدیر اســت ولی 
نمی توان از این خطای بزرگ او گذشت گرچه 
به نظر مــن رییس جمهور متهــم ردیف اول 
است ولی استیضاح او در شرایط موجود به 

صالح نیست.

 برخی از حقوق دانان مدعی شده اند بخش   های اثرگذار 
طرح شفافیت مالی کاندیداهای انتخابات مجلس شورای 
اسالمی در کمیسیون شوراهای پارلمان حذف شده و 

به نوعی آن را بالاثر کرده است

بین الملل

عکس: مشرق نیوز
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آغازفعالیت اولین شتاب دهنده صادرات کشور در اصفهان
اولین شتاب دهنده صادرات کشور فعالیت خود را در اصفهان آغاز کرد.رییس اتاق بازرگانی اصفهان یکی 
از مهم ترین الزمه های تجارت و صادرات را راه اندازی شتاب دهنده صادراتی بیان کرد و گفت: در حال 

حاضرفقط دو شــرکت مدیریت صادرات 
در اســتان وجود دارد و اتاق اصفهان برای 
رفع این کمبــود ، اولین شــتاب دهنده 
صادراتی کشــور را راه اندازی کرد.مسعود 
گلشــیرازی افزود: فعاالن شتاب دهنده 
صادرات اصفهان در یک برنامه سه ساله، 
قصد ایجاد 70 شرکت مدیریت صادرات 
را دارند.رییــس اتاق بازرگانــی اصفهان 
اضافه کرد: طبــق برنامه اولین شــتاب 
دهنده صادرات کشور در ماراتون صادرات 

دوروزه،بیش از 200 نفر در قالب 105گروه از جوانان دانشگاهی در حوزه تحقیقات بازار هشت گروه کاالیی 
با یکدیگر به رقابت پرداخته و ایده های صادراتی خود را مطرح کردند.اصفهان با بیش از ۹ هزار و 800 واحد 
تولیدی کوچک و بزرگ با سرمایه 221 هزار میلیارد ریال و اشتغال 2۶۳ هزار نفرو حدود 180 هزار واحد 

صنفی، صنعتی ترین استان است و بیشترین شهرک های صنعتی کشور رادارد.

مدیرعامل اتحادیه دامداران استان:
واسطه ها از کاهش قیمت گوشت قرمز جلوگیری می کنند

مدیرعامل اتحادیه دامداران اســتان اصفهان گفت: قیمت خرید دام و گوشــت قرمز از دامداران 
کاهش پیدا کرده؛ اما وجود دالالن از کاهش قیمت هر کیلوگرم گوشــت قرمز در بازار برای مصرف 
کننده جلوگیری می کند.امیر زرگران با رد خبر کاهش قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز در بازار برای 
مصرف کننده، اظهار کرد: نه تنها قیمت خرید دام از دامداران کاهش پیدا کرده است، بلکه استقبال 
چندانی از خرید دام از دامداران وجود ندارد.وی افزود: دستگاه های ناظر بر بازار باید توضیح دهند 
که چرا واسطه ها از کاهش قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز برای مصرف کننده جلوگیری می کنند 
و چه کسی مسئول مدیریت این وضعیت در بازار گوشت قرمز است؟مدیرعامل اتحادیه دامداران 
استان اصفهان با بیان اینکه مشکلی در تولید و عرضه گوشت به بازار از سوی دامداران وجود ندارد، 
خاطر نشان کرد: هم اکنون با انباشت دام سنگین در دامداری ها نیز مواجه هستیم، البته در جلسات 
استانداری اصفهان و ستاد تنظیم بازار مسئله اســتقبال نکردن بازار از گوشت دام سنگین  مطرح 

شده است.

اصفهان، رتبه اول تعداد مجتمع  خدماتی رفاهی بین راهی کشور
معاون فنی و نظارت اداره کل راهداری استان اصفهان از خدمات رسانی 4۹ مجتمع خدماتی رفاهی 
بین راهی استان به مسافران خبر داد و گفت: استان اصفهان از لحاظ تعداد مجتمع ها، رتبه اول را 
در کشور دارد.محمدعلی صلواتی اظهار داشت: در حال حاضر ۳0 مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی 
نیز در حال احداث در ســطح راه های مواصالتی اســتان وجود دارد که پیش بینی می شود تا پایان 
سال جاری حداقل ســه مجتمع دیگر به بهره برداری برسد.صلواتی با اشاره به اینکه یکی از اهداف 
اصلی مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی، ارتقای ایمنی و کاهش تصادفات جاده ای است، بیان 
داشت: بخشی از تصادفات جاده ای ناشی از خستگی و خواب آلودگی راننده بوده و این مجتمع ها 
می توانند نقش موثری در کاهش این مخاطرات و ایجاد نشاط برای ادامه سفر راننده داشته باشند.

معاون فنی و نظارت اداره کل راهداری استان اصفهان در ادامه گفت: استان اصفهان با دارا بودن 4۹ 
مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی از لحاظ تعداد، رتبه نخست در کشور را دارد.

بر اساس اعالم رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، سرمایه گذاری بخش خصوصی در این شهرک و شرکت های 
دانش بنیان اصفهان، سه برابر دولت است

دانش بنیان ها، ناجی اصفهان می شوند؟

سرمایه گریزی در اصفهان کم کم در حال  مرضیه محب رسول
تبدیل شدن به یکی از شاخص های پایدار 
اقتصادی در استان است. هر چند مســئوالن وعده می دهند که برای 
جذب ســرمایه و گســترش فعالیت های صنعتی و تولیــدی در حال 
برنامه ریزی و آسان کردن راهکارها هستند؛ اما در نهایت آمار همچنان 
ناامید کننده است. این مســئله را البته فعاالن اقتصادی هم هر از چند 
گاهی گوشــزد می کنند؛ از جمله اخیرا رییس اتاق بازرگانی اصفهان در 
جلســه بخش خصوصی با دولتــی ها نســبت به کمبود ســرمایه و 
چالش های زیاد استان بر سر راه جذب سرمایه ها در بخش اقتصادی 
هشدار داده است. مسعود گلشیرازی می گوید: اصفهان در نرخ تشکیل 
سرمایه، پرچالش ترین استان کشور اســت که این امر به دالیلی چون 
مهاجرپذیری زیاد و صنعتی بودن استان حادث شده است.وی با اشاره 
به اینکه ســرمایه گذاری در اصفهــان متولی واحدی ندارد، خواســتار 
برنامه ریزی مناســب در این زمینه و مشخص شدن سهم بخش های 
دولتی و خصوصی در سرمایه گذاری برای سال آینده شد. گلشیرازی،   
همچنین با اشاره به اینکه با همت مدیران دستگاه های اجرایی، روند 
اصفهان از شیب منفی در شاخص های کسب و کار در سال جاری خارج 
شده است، افزود: با وجود این، الزم است این روند در بدنه اجرایی استان 

حفظ شــود تا در بدنه اقتصادی استان، روحیه بخشــی رخ دهد.دبیر 
شــورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان همچنین برنامه 
ریزی دقیق و جزء به جزء برای چاره اندیشــی در خصوص راهکارهای 
متناسب سازی میزان تولید و صادرات اســتان را از مهم ترین اقدامات 
دستگاه های اجرایی  و مشخص کردن برنامه ســال آتی در این زمینه 
اعــالم کــرد. وی در ادامــه خواســتار ایجاد فرمــول مبــدل در حوزه 
ســرمایه گذاری شــد و تصریح کرد: با این اقدام می توان نرخ تشکیل 
ســرمایه در اصفهان را ارتقا بخشــید و باید گفت که تنها راه رفع معضل 
اشتغال استان، افزایش نرخ سرمایه گذاری است. این وضعیت در حالی 
است که بارها متولیان امر در مورد اشباع شدن استان در زمینه گسترش 
صنعت هشدار داده اند به خصوص آنکه خشکسالی های پیاپی و آلودگی 
هوا نیز امکان توسعه صنعتی برای استان را دشوار کرده است. از سوی 
دیگر  جمعیت در حال سرازیر شدن به ســمت استان است و بیکاری، 
شــرایطی نگران کننده دارد. به همین دلیل مسئوالن باید راه حلی برای 
کارآفرینی و تولید اشتغال پیدا کنند؛ یکی از راه هایی که می تواند نجات 
دهنده اصفهان در زمینه تولید اشتغال باشد، شرکت های دانش بنیانی 
است که اتفاقا چندان در مرکز توجه نیستند؛ اما توانسته اند در سال های 
اخیر پیشرفت های قابل توجهی در جذب سرمایه و کارآفرینی در استانی 

داشته باشــند که تقریبا در همه شــاخصه های صنعت و تولید امروز با 
بحران مواجه است. این مسئله به خصوص از آن جهت یک فرصت خوب 
و طالیی است که برخی از محدودیت ها مانند تامین سرمایه و مالیات 
هم در این بخش کمتر دچار چالش است. در حالی که اغلب بخش های 
صنعت و تولید با تامین سرمایه و مشکالتی مانند همکاری نکردن بانک 
ها دســت به گریبان هستند، شــرکت های دانش بنیان در اصفهان بر 
اساس آمار به خوبی در زمینه جذب سرمایه های بخش خصوصی موفق 
بوده انــد. رییس شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهان مــی گوید، 
سرمایه گذاری بخش خصوصی در این شهرک و شرکت های دانش بنیان 
اصفهان، سه برابر دولت است و این استان در این زمینه رتبه نخست را 
دارد.جعفر قیصری، گردش مالی شرکت های دانش بنیان و واحدهای 
فناور اصفهان را یکهزار و 470 میلیارد تومان در ســال گذشته بیان کرد و 
افزود: اگر کشور به سمت توسعه این شرکت ها و واحدها حرکت کند و 
صنایع، مردم و مسئوالن از فناوری ها و محصوالت آنها استفاده کنند، این 
گردش مالی و اشتغال ناشی از آن چند برابر و مشکل بیکاری حل می 
شود.وی با بیان اینکه اصفهان رتبه دوم کشوری پس از تهران را در زمینه 
شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور دارد، اظهار داشت: در زمان 
حاضر 51۹ شرکت دانش بنیان و واحد فناور در شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان فعال است.قیصری با اشــاره به سه پارک علم و فناوری شیخ 
بهایی، ابوریحان و غیاث الدین کاشــانی در استان اصفهان، اضافه کرد: 
هشــت مرکز رشــد واحدهای فناور از جمله مراکز رشد تخصصی هنر، 
فناوری اطالعات و ارتباطات، کشاورزی و منابع طبیعی و فوالد و هفت 
مرکز نوآوری و شکوفایی نیز در استان فعال اســت که انواع خدمات و 
حمایت ها مانند مشاوره و مالی در آنها توسط شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان ارائه می شود.وی خاطرنشان کرد: هزینه ایجاد هر شغل برای 
یک دانش آموخته در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان یک سوم هزینه 
ایجاد شغل در کشــور و نرخ موفقیت این شــرکت ها 70 درصد است 
درحالی که این میانگین در خارج شــهرک 10 درصد اعالم شد.رییس 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با اشاره به اجرای یکهزار و 500 طرح 
پژوهشی و فناوری در این شهرک و تجاری سازی یکهزار و 200 خدمت 
فناورانه، گفت: تا کنون 7۶ فناوری منجر به ساخت خط تولید در صنایع 
مختلف شده است.این آمار و اعداد نشان می دهد که یکی از امیدهای 
اصلی برای برون رفت از بن بست اقتصادی و دانش آموخته های بیکار 
در استان رشد و توسعه و حمایت از شرکت های دانش بنیان و توسعه 
فعالیت های آنهاســت صنعتی که هم می تواند چرخ های اقتصادی 

استان را به گردش درآورد و هم بار اشتغال زایی را به دوش بکشد.

رییس انجمن قطعه سازان اســتان اصفهان گفت: 
شــرکت ســایپا درنظر دارد خودروی جدید رهام را 
جایگزین پراید کند و همچنیــن ظرفیت تولید تیبا 
برای جایگزینی پراید افزایش خواهد یافت.ابراهیم 
احمدی ، در خصوص توقف تولیــد پراید و پژو 405 
در سال 1۳۹۹، اظهار کرد: دو شــرکت ایران خودرو 
و ســایپا، خودروهای جایگزین پرایــد و پژو 405 
را مشخص کرده اند.وی افزود: ســایپا در نظر دارد 
خودروی جدید »رهــام« را جایگزیــن پراید کند، 

همچنین ظرفیت تولید تیبا بــرای جایگزینی پراید 
افزایش خواهد یافت.رییس انجمن قطعه ســازان 
اســتان اصفهان با تاکید بر اینکــه در تولید قطعات 
خودروهای جایگزین پراید مشکلی نداریم، افزود: 
قراردادهای تولید قطعات با خودروسازان منعقد شده 
و نمونه های این قطعات به شرکت های خودروساز 
جهت بررسی ارسال شده است.وی تاکید کرد: البته 
در مسیر تولید قطعات خودروها، چالش هایی وجود 
دارد؛ اما قطعه سازان و خودروســازان به دنبال رفع 
مشکل برای تولید هستند.احمدی تصریح کرد: تولید 
خودروی رهام نیازمند سرمایه گذاری سنگینی است و 
شرکت سایپا به دنبال دریافت تسهیالت مناسب برای 
تولید این محصول اســت.وی با بیان اینکه شرکت 
ایران خودرو به دنبال جایگزین کردن خودروی پژو 

۳01 به جای پژو 405 اســت، گفت: از سوی دیگر با 
 XU7 بهینه کردن موتور پژو 405، موتور جدیدی با نام
پالس تولید می شود که موجب باال رفتن توان موتور 
و کاهش مصرف بنزین خواهد شد.رییس انجمن 
قطعه سازان استان اصفهان با تاکید بر اینکه به طور 
قطع تولید پراید در سال 1۳۹۹ متوقف خواهد شد، 
گفت: البته احتمال دارد خودروهای جایگزین پراید 
با ظرفیت پایین تری تولید شود، از سوی دیگر تمرکز 
خودروسازان  روی تولید موتورهای بهینه و دوگانه سوز 
و با مصرف سوخت پایین است.وی درباره خصوص 
دلیل تعویق توقف تولید پراید طی چند سال گذشته، 
اظهار کرد: متاســفانه تشــدید تحریم ها و خروج 
آمریکا از برجام موجب لغو قراردادهای خودروسازان 

خارجی شد.

»رهام« جایگزین پراید می شود

ژل شست و شوی ضد آلودگی

بازار

ژل شست و شوی صورت ضد 
 Normal آلودگی سینره مدل
To Dry Skin حجم 200 میلی 

قیمت: 22،500 تومان

ژل شست و شوی صورت 
ضد آلودگی آقایان سینره 

حجم 200 میلی لیتر 
قیمت: 21،500 تومان

ژل شست و شوی صورت 
ضد آلودگی سینره مدل 

Oily Skin حجم 200 میلی 
لیتر قیمت: 24،000 تومان

درراستای اجرای طرح تعادل بخشی آب های زیرزمینی صورت گرفت؛

پر شدن 583 حلقه چاه غیرمجاز دراصفهان
58۳ حلقه چاه غیرمجاز ،امسال در استان اصفهان مسدود شده است.کارشناس حفاظت و بهره برداری 
شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به وضع بحرانی منابع آب زیرزمینی که موجب تشدید افت سطح 
آب زیرزمینی و کســری حجــم مخزن 
دشت ها شده اســت، گفت: در راستای 
طرح تعادل بخشی آب در استان اصفهان 
از ۳5 محــدوده مطالعاتی، 27 محدوده 
مطالعاتی ممنوعــه و ممنوعــه بحرانی 
هستند و پر شــدن چاه ها هم در همین 
زمینه اســت.مینا بگی افزود: همچنین 
با اســتقرار ۶2 گروه گشــت وبازرسی از 
ابتدای سال تاکنون، ۳50دستگاه و ادوات 
حفاری غیرمجاز دراستان اصفهان توقیف 
شده است.وی اضافه کرد: از یک دهه گذشته تاکنون،۶ هزار و 1۶۹ حلقه چاه غیرمجاز پر و باعث کاهش 

211 میلیون مترمکعب در برداشت از منابع آب زیرزمینی در استان شده است.

جزییاتی از وضعیت حقوق بازنشستگان در سال 99
معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره میزان افزایش حقوق بازنشستگان 
پس از همسان ســازی ســال ۹۹ توضیحاتی ارائه داد. حجت  ا...میرزایی اظهار کرد: پیش بینی 
می شــود محدودیت های ناشی از تحریم در ســال ۹۹ به باالترین ســطح خودش برسد، به ویژه 
محدودیت های مربوط به صادرات نفت. احتمال دارد صادرات نفت در ســال آینده به کمترین حد 
خودش در ۶0 سال گذشته برســد.معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان 
اینکه جایگزینی منابع از دومحل درآمد های مالیاتی و فروش اوراق درنظر گرفته شده است گفت: 
در بخش هزینه ها دولت پیش بینی های متفاوتی داشته است؛ بیشترین مقدار رشد مصارف بودجه 
مربوط به امور رفاه اجتماعی است که 22.2 درصد افزایش داشته است. بخشی قابل توجهی از این 
افزایش مربوط به صندوق های بازنشســتگی اســت و دولت پیش بینی کرده بدون کوچک ترین 
مشکل و محدودیتی، مستمری بازنشستگان صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و فوالد 

تامین و پرداخت شود.

کارت سوخت خودروهای فاقد بیمه ابطال می شود
مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در خصوص پیامک هایی که طی روزهای اخیر 
برای برخی مردم مبنی بر ابطال کارت ســوخت در صورت عدم دریافت بیمه شخص ثالث ارسال شده، 
گفت: قانونی به اسم قانون بیمه اجباری شخص ثالث وجود دارد که در ماده 48 این قانون، هم نیروی 
انتظامی و هم دیگر نهادهای مربوطه را موظف می کند که کارت هوشمند سوخت برای کسانی که بیمه 
شخص ثالث ندارند، صادر نشود.شهرام رضایی،  افزود: در این قانون آمده که ستاد مدیریت حمل و نقل و 
سوخت مکلف است از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه و یا ادامه آن برای وسایل نقلیه 
فاقد بیمه خودداری کند، همچنین در تبصره ای تاکید شده که بیمه مرکزی و نیروی انتظامی جمهوری 
اسالمی ایران مکلف هستند که اطالعات مربوطه به وسایل نقلیه مذکور را به صورت برخط در اختیار ستاد 
مدیریت حمل و نقل و سوخت قرار دهند.رضایی با بیان اینکه »این پیامک ها اخطار مرحله اول است«، 
گفت: هنوز زمان دقیقی برای اینکه چه مدت پس از اخطار اول، کارت ســوخت کسانی که برای گرفتن 
بیمه شخص ثالث اقدام نکنند می سوزد، مشخص نشده است؛ اما مطمئنا یک مرحله اخطار دومی نیز 

خواهیم داشت و بعد کارت هوشمند سوخت آنها ابطال خواهد شد.

کافه اقتصاد

اخبار

مسئوالن هنوز سهم دستگاه های اجرایی را در ایجاد وضعیت نابسامان محیط زیستی اســتان اصفهان مشخص نکرده اند.سخنگوی سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان اصفهان  در خصوص سهم دستگاه های اجرایی در آلودگی هوا گفت: با توجه به اینکه برخی از مسئوالن استانی ، انگشت اتهام در ایجاد این وضعیت 
نابسامان محیط زیستی را به سوی ، صنایع نشانه گرفته اند؛ اما هنوز نتیجه مطالعه ای که قرار بود توسط دانشگاه صنعتی اصفهان در خصوص سهم هر دستگاه  
در میزان آالیندگی مشخص شود، اعالم نشده است .حسین توکل، به ســهم نیروگاه ها نیز در آلودگی هوا اشاره کرد و افزود:  نیروگاه ها تحت مدیریت و نظارت 
وزارت نیرو هستند و طبیعی است این وزارتخانه و سازمان محیط زیست در خصوص نیروگاه ها و مسائل احتمالی زیست محیطی نیروگاه ها اظهار نظر و نظارت 
کنند و این موضوع ارتباطی با حوزه صنعت، معدن و تجارت ندارد.وی ادامه داد: سازمان صنعت، معدن و تجارت براساس وظایف قانونی و مسئولیت اجتماعی 
در صدور مجوز فعالیت کارگاه های صنعتی دارد، تمام سعی و تالش خود را به کار می گیرد تا نسبت به کاهش آالینده های زیست محیطی و همچنین آلودگی هوا 
نقش خود را همانند گذشته ایفا کند.این درحالی است که به دنبال استقرار آالینده ها در استان و تعطیلی مدارس ، صدای گالیه های شهروندان و خانواده ها نیز 

باال رفته و از برهم خوردن نظم آموزشی، به دلیل نبود مدیریت درست در به کارگیری راهکارهای کاهش آلودگی هوا  گالیه مند هستند .

سهم نامشخص دستگاه های اجرایی در آلودگی هوا

 خرید کریسمس 
در ایران

همزمان با برگزاری روز کریســمس 
در 25 دسامبر، برخی فروشگاه ها در 
تهران و برخی از کالن شــهرها از چند 
روز پیش از این تاریخ به فروش کاج 
و برخی نمادها و مجســمه ها اقدام 
می کنند. خیابان میرزای شیرازی به 
علت نزدیکی به کلیسای »سرکیس« 
مقدس که یکــی از معــروف ترین 
کلیساهای کشور است، حال و هوای 

کریسمس را به خود گرفته است.

وز عکس ر

عکس: ایسنا
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رییس اداره حفاظت محیط زیست خوانسار خبرداد:

حفاظت از ۵۲ هزار هکتار منطقه شکار ممنوع خوانسار با ۲ محیط  بان

رییس اداره حفاظت محیط زیست خوانســار گفت: برای هر ۳ هزار 

هکتار یک محیط بان نیاز اســت و منطقه شــکار ممنوع گلستان کوه 

خوانسار که ۵۲ هزار هکتار وســعت دارد تنها با دو محیط بان حفاظت 

می شود.

شــهاب برهانی در خصوص حفاظت از منطقه شــکار ممنوع گلستان 

کوه و دشــت الله های واژگون، اظهار کرد: قبال خوانسار اداره حفاظت 

محیط زیست نداشــت و ۵ ســال اســت که این اداره در شهرستان 

تاسیس شده اســت. بعد از راه اندازی اداره محیط زیست، بالفاصله 

منطقه »گلستان کوه« را منطقه شــکار ممنوع اعالم کردیم؛ اما عرصه 

این دشت هم اکنون تحت اختیار اداره منابع طبیعی است و حفاظت 

از دشت الله های واژگون بر عهده شرکت »قلعه بابا محمد« است.

وی افزود: قلعه بابا محمد، یک روستا مشرف به منطقه گلستان کوه 

و دشت الله های واژگون است که خود روستاییان یک تعاونی تشکیل 

دادند و با منابع طبیعی برای حفاظت از این منطقه قرار داد بســتند. 

بنابراین حفاظت از دشــت الله های واژگون بــا اداره منابع طبیعی و 

شــرکت قلعه بابا محمد اســت. البته اداره محیط زیست هم به این 

شــرکت کمک می کند و حفاظت از گونه های جانــوری را این اداره بر 

عهده دارد.رییس اداره حفاظت محیط زیســت خوانسار، گفت: برای 

حفاظت از منطقه وسیع شکارممنوع گلســتان کوه تنها دو محیط بان 

داریم که یکی از این محیط بان ها بنده هستم. نه تنها با دو محیط بان 

باید از منطقه گلســتان کوه حفاظت کنیم بلکه بایــد مناطق آزاد را نیز 

تحت نظارت و حفاظت داشته باشیم. کل منطقه شکار ممنوع گلستان 

کوه ۵۲ هزار هکتار است که به سختی می توانیم منطقه را کنترل کنیم.

برهانی تصریح کرد: دســتگیری متخلفان را در منطقه گلســتان کوه 

داشــته ایم که اغلب متخلفان اقدام به چیدن گیاهــان کمیاب مانند 

موســیر می کنند. البته دســتگیری متخلفان شــکار غیرمجاز را نیز 

داشته ایم که بیشتر اقدام به شــکار پرندگانی مانند کبک و تیهو کرده 

بودند. گونه های کل و بز بیشتر به شکل عبوری به منطقه گلستان کوه 

می آیند. در این منطقه عالوه بر پرندگانی مانند کبک، تیهو، باقرقره و... 

گونه های جانوری دیگر مانند گرگ، شغال و کفتار زیست می کنند.

وی با بیان اینکه برای هر ۳ هزار هکتار یک محیط بان نیاز است، گفت: 

البته در کل استان این شرایط کمبود محیط بان وجود دارد و محدود 

به خوانسار نمی شود و بسیاری از شهرستان ها نیز تنها با دو محیط بان 

از محیط زیست منطقه خود محافظت می کنند. برای مثال اگر نیروی 

مورد نیاز تامین شود، اداره محیط زیست خوانسار نیاز به ۱۷ محیط بان 

دارد تا بتواند به خوبی از ۵۲ هزار هکتار منطقه شــکارممنوع و مناطق 

آزاد حفاظت کند.

رییس اداره حفاظت محیط زیست خوانســار، ادامه داد: مناطق آزاد 

خوانسار که شکار ممنوع نیست و در فصل شکار، افراد می توانند با اخذ 

پروانه شکار به شــکار گونه های مجاز بپردازند شامل »رحمت آباد«، 

»خشکرود« و »ویست« می شود.

برهانی خاطرنشــان کرد: بارها درخواســت تامین نیــرو از اداره کل 

حفاظت محیط زیست اســتان کرده ایم که متاسفانه مجوز استخدام 

نیروی جدید به اداره کل داده نشــده است. همیشــه بودجه محیط 

زیست نسبت به ســازمان های دیگر و حتی اداره منابع طبیعی خیلی 

پایین تر است که امیدواریم این مشکل برطرف شود. البته مردم هم 

باید در کنار محیط زیســت به حفاظت از گونه های طبیعی و جانوری 

کمک کنند.

وی افزود: شهرستان خوانســار جاذبه های زیست  محیطی بسیاری 

مانند مناطق گلستان کوه و سرچشمه را دارد و به نوعی باغ شهر است 

که گردشگران زیادی را به خود جلب می کند.

تشییع پیکر مادر شهید محمود شاهمیری در  ورزنه
پیکر پاک مادر شهید واالمقام، شهید محمود شاهمیری صبح دیروز  روی دستان مردم شهیدپرور 

ورزنه تشییع و در جوار گلزار شهدای شهر ورزنه به خاک سپرده شد.
حاجیه خانم معصومه بیگم حســینی 
ورزنه، مادر شــهید شــاهمیری در ۷۵ 
ســالگی به دلیل کهولت ســن و بر اثر 

بیماری دار فانی را وداع گفت.
محمود شاهمیری درسال ۱۳۶۵ درسن 
۲۲ سالگی در منطقه عملیاتی شلمچه به 

درجه رفیع شهادت نائل شد.
شــهر ورزنه بیش از ۱۰۴ شــهید تقدیم 

نظام جمهوری کرده است.

تقدیر از برگزیدگان قرآنی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
رییس دانشگاه علوم پزشکی کاشــان گفت:از ۸۱ برگزیده قرآنی دانشــگاه علوم پزشکی کاشان 
تقدیر شد.ســیدعلیرضا مروجی با بیان اینکه در  مراســم تقدیر از برگزیدگان قرآنی از ۸۱ برگزیده 
قرآنی دانشگاه علوم پزشکی کاشان تقدیر شد، اظهار داشت: این تعداد شامل اساتید، کارمندان و 
دانشجویان برگزیده دانشگاه است که در مسابقات مختلف سراسری حائز رتبه های برتر شده اند.

وی با بیان اینکه بیش از یک هزار و ۳۰۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی کاشان شامل اساتید، کارکنان 
و دانشجویان این دانشگاه در مسابقات مختلف شرکت کرده اند، ابراز داشت: این تعداد با رشد پنج 

برابری نسبت به دوره قبلی مسابقات همراه بوده است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی کاشان با بیان اینکه این دانشگاه جزو دانشگاه های برتر قرآنی سطح 
کشور است، تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی کاشــان نه تنها در زمینه پژوهشی و ارائه خدمات 
بهداشتی درمانی به مردم بلکه در زمینه قرآنی و فرهنگی نیز در بین دانشگاه های کشور پیشرو است. 
وی همچنین با اشاره به اینکه کتاب »جامع سالمت خانواده« ترجمه یکی از اساتید دانشگاه علوم 
پزشکی کاشان شایسته تقدیر جشــنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران شد، خاطرنشان کرد: 
این کتاب بعد از جشنواره کتاب سال و جشنواره کتاب رشد در جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه 
تهران نیز شایسته تقدیر شد.مروجی از چاپ این کتاب در دو جلد خبر داد و اذعان داشت: جلد اول 
این کتاب در ۷۵۰ و جلد دوم آن در ۸۱۵ صفحه با شمارگان ۳۰۰۰ نسخه توسط انتشارات تیمورزاده 

منتشر شده است.

کشف 97 گرم شیشه و هروئین در بوئین و میاندشت
فرمانده انتظامی شهرستان بوئین و میاندشت اظهار داشت: در پی دریافت اخباری مبنی بر اینکه یک 
خرده فروش مواد مخدر در یکی از محالت شهرستان بوئین و میاندشت اقدام به خرید و فروش 

می کند، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی وارد عمل شدند.
سرهنگ علی مرشد فریدنی افزود: پس از هماهنگی های انجام شده، از مخفیگاه متهم بازرسی به 
عمل آمد که مقدار ۳۵ گرم هروئین و ۶۲ گرم شیشه کشف شد.این مقام انتظامی بیان داشت: فرد 
دستگیر شده پس از تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.فرمانده 
انتظامی شهرستان بوئین و میاندشت خاطر نشــان کرد: برخورد با سوداگران مرگ و قاچاقچیان 
افیونی به طور ویژه در دستور کار پلیس است و نیروی انتظامی هرگز اجازه جوالن به آنان نخواهد داد.

 دستگیری عامل برداشت غیر مجاز از حساب بانکی
 یک شهروند در خمینی شهر

عامل برداشت غیر مجاز از حساب بانکی یک شهروند در خمینی شهر بازداشت شد. فرمانده انتظامی 
شهرستان خمینی شهر با اعالم جزییات بیشــتر  این خبر گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان 
مبنی بر برداشت غیر مجاز وجه از حساب بانکی وی، بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس 

فتای این فرماندهی قرار گرفت.
سرهنگ علی جعفری نژاد افزود: ماموران پس از بررسی های فنی و تخصصی دریافتند، فردی با 
به دست آوردن اطالعات و رمز های عبور  کارت عابر بانک شاکی، توانسته طی چندین مرحله مبلغ 
۲۴ میلیون ریال را از حساب بانکی وی برداشت کند که پس از شناسایی هویت متهم طی عملیاتی 
با هماهنگی مقام قضایی این شخص دســتگیر و در مواجه با مدارک و مستندات پلیس صراحتا 

به بزه انتسابی اقرار کرد.

اخبار

 نه تنها با دو محیط بان باید از منطقه گلستان کوه حفاظت 
کنیم بلکه باید مناطق آزاد را نیز تحت نظارت و حفاظت 
داشته باشیم. کل منطقه شکار ممنوع گلستان کوه ۵۲ هزار 

هکتار است که به سختی می توانیم منطقه را کنترل کنیم

سنا
 ای

س: 
عک

مفاد آراء
25 /10 آگهي مفاد آراء قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 

رسمي مستقر در ثبت دهاقان
مفاد آراء هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که در اجراي ماده 
1 قانون و ماده 8 آيين نامه صادر گرديده اســت و در اجراي ماده 3 قانون در دو نوبت به 
فاصله 15 روز از طريق روزنامه کثيراالنتشار و محلي آگهي مي شود تا شخص يا اشخاصي 
که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاريخ انتشار آگهي و در روستاها از تاريخ 
الصاق آگهي در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد 
اخذ نمايد و معترض بايد ظرف يکماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت 
به تقديم دادخواســت به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهي تقديم دادخواست را به ثبت 
محل ارائه نمايند. بديهي است در اينصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعي دادگاه 
خواهد بود در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نشود يا معترض گواهي تقديم 
دادخواست به دادگاه محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکيت خواهد نمود. 

صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- راي شماره 139860302019000359-1398/08/27-  آقای عباس زين العابدينی 
دهاقانی فرزند نعمت اله ششدانگ يک باب مغازه به  مساحت 47/80 متر مربع مجزی شده 
از پالک 2108 فرعی از 121 اصلی که قباًل 988/1 فرعی بوده است انتقال عادی از طرف 

نعمت اله زين العابدينی مالک رسمی.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/09/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/04

م الف:686066 زهرا يعقوبي رئيس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان
ابالغ وقت رسیدگی

10/31  شماره: 436 آقای مهدی خسروی فرزند محمد قلی دادخواستی مبنی بر انتقال 
سند مالکيت يک دســتگاه اتومبيل به طرفيت بهاره کروندی فرزند احمد تقديم نموده و 
خوانده را مجهول المکان اعالم نموده است لذا شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان 
فريدون شهر وقت رسيدگی برای رسيدگی به ادعای خواهان برای مورخ 98/11/12 شنبه 
ساعت سه بعد از ظهر در محل شوراهای حل اختالف شهرستان فريدون شهر واقع در بلوار 
گلستان شهدا - جنب دادگستری تعيين و بدين نحو به آقای خوانده مجهول المکان اعالم 
و به منزله ابالغ قانونی تلقی می شود. م الف: 704113 شعبه دوم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان فريدونشهر
مزایده

10/27 شــماره: 972404 اجرا - تاريخ:1398/09/28 ، اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان خمينی شهر در پرونده کالسه 972404 له آقای بهزاد جاويد عليه آقای مرتضی 
کبيريان به خواسته مطالبه مبلغ 146/000/000 ريال به عنوان اصل خواسته به انضمام 
خسارت تاخير تاديه ، هزينه دادرسی ، حق الوکاله وکيل و نيم عشر دولتی که در روز مزايده 
محاسبه می گردد در نظر دارد يک عدد خط موبايل به شماره 09131110321 که متعلق 
به خوانده می باشد که کارشناس رسمی دادگستری 60/000/000 ريال ارزيابی نموده را 
از طريق مزايده به فروش رساند لذا جلسه مزايده در تاريخ سه شنبه 1398/10/24 ساعت 
9 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمينی شهر برگزار می گردد. و 
طالبين می توانند 5 روز قبل از روز مزايده به نشانی فوق مراجعه و مورد مزايده را از نزديک 

بازديد نمايد. خريدار کسی است که باالترين قيمت راپيشنهاد نمايد، خريدار می بايستی 
ده درصد قيمت پيشــنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف يک ماه از تاريخ مزايده به 
حساب سپرده دادگستری واريز نمايد در غير اينصورت ده درصد اوليه پس از کسر هزينه 
های مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد. شايان ذکر است اجرای احکام مدنی تکليفی 
در تحويل مال به خريدار ندارد . تذکر: متقاضيان شرکت در مزايده می بايست 10 درصد 
بهای مال را طی فيش چهار نسخه ايی به حساب سپرده دادگستری خمينی شهر به شماره 
2171290271003 نزد بانک ملی واريز و با در دســت داشتن اصل فيش و اصل کارت 
ملی نيم ساعت قبل از شــروع مزايده به اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست شرکت 
 در مزايده را تکميل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فيش ســپرده تحويل اجرا نماييد. 

م الف: 705095  دفتراجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمينی شهر
اخطار اجرایی

10/28 شماره: 1128/98 حل4 ، مشخصات محکوم عليه:نام و نام خانوادگی: 1-عباس 
محمدی اورچه 2-حسين حاج حيدری ، نام پدر: 1-حيدر 2-محمد ، نشانی: 1-مجهول 
المکان 2-خمينی شهر خ شريعتی شــمالی ک مدرسه شهدا ؛ مشخصات محکوم له: نام 
 و نام خانوادگی:حســين آقايی خوزانی ، نام پدر: براتعلی ، نشــانی: خمينی شهر منظريه 
خ شهيد عموشاهی خ پيمان مجتمع سپيدار طبقه دوم واحد7 ، محکوم به:به موجب رای 
شماره 1724 تاريخ 98/07/20 حوزه چهارم شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر 
که قطعيت يافته است.محکوم عليها محکوم اند به: تضامنی پرداخت مبلغ 49/900/000 
ريال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/693/000 ريال بابت خســارات دادرسی و 
پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد چک لغايت اجرای حکم در حق محکوم له  
وپرداخت نيم عشر دولتی رای صادره نسبت به خوانده رديف اول غيابی می باشد. ماده34 
قانون اجرای احکام: همين که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد محکوم عليه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد يا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتی که خود قادر 
به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت 
اجرا تسليم کند و اگر مالی ندارد صريحًا اعالم نمايد. م الف: 705276  قاضی شعبه 

چهارم شورای حل اختالف خمينی شهر 
اخطار اجرایی

10/29 شماره: 791/98 حل4 ، مشــخصات محکوم عليه:نام و نام خانوادگی: سيف اله 
ميرزايی ، نام پدر: حسينعلی ، نشــانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له: نام و نام 
خانوادگی:امين اله ثنايی ، نام پدر: محمد ، نشانی: خمينی شهر خ شريعتی شمالی خ مرکزی 
پ137 ، محکوم به:به موجب رای شــماره 1435 تاريخ 98/06/25 حوزه چهارم شورای 
حل اختالف شهرستان خمينی شهر که قطعيت يافته است.محکوم عليه محکوم است به: 
پرداخت مبلغ 55/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/747/500 ريال 
بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد چک لغايت اجرای 
حکم در حق محکوم له  وپرداخت نيم عشــر دولتی رای صادره غيابی می باشد. ماده34 
قانون اجرای احکام: همين که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد محکوم عليه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد يا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتی که خود قادر 
به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت 

اجرا تســليم کند و اگر مالی ندارد صريحًا اعالم نمايد. م الف: 705872 عمار اميری 
آرانی قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف خمينی شهر 

ابالغ اجراییه 
10/30 شــماره پرونــده: 139804002121000642/1، شــماره آگهــی ابالغيــه: 
139803802121000086 ، شــماره بايگانــی پرونــده: 9800881 ، تاريــخ صدور: 
1398/09/23  ، آگهــی ابالغ اجراييه پرونــده اجرايی 9800881  بدينوســيله به اکبر 
هارونی، نام پدر: جهانگير ، تاريخ تولد: 1344/09/03 شماره ملی: 4621139894 ، شماره 
شناسنامه: 1427 به نشانی: فاقد آدرس و اردشير هارونی ، نام پدر: تاج محمد ، تاريخ تولد: 
1338/03/09 شــماره ملی: 5759354809 ، شماره شناســنامه: 1085 به نشانی: فاقد 
آدرس و نصراله احمدی دارانی ، نام پدر: تيمور ، تاريخ تولد: 1336/07/01 شــماره ملی: 
1159482926 ، شــماره شناسنامه: 30 به نشــانی: فاقد آدرس ابالغ می شود که بانک 
کشاورزی شعبه خمينی شهر جهت اصل طلب: 35/835/666 ريال سود: 87/040/681 
ريال خسارت تاخير تاديه:24/743/626 ريال خسارت تاخير روزانه: 28/473 ريال تاريخ 
مبنای محاسبه خسارت: 1398/09/20 عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائی به 
بايگانی 9800881 در اين اداره تشکيل شده و طبق قرارداد بانکی فاقد آدرس می باشيد  لذا 
بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجراييه فقط يک مرتبه در روزنامه 
آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت بيست روز از تاريخ اين آگهی که روز ابالغ محسوب 
 می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمايد عمليات اجرايی جريان خواهد يافت. 
 م الــف : 706039   نبــی الــه يزدانــی رئيــس اداره ثبــت اســناد و امــالک 

خمينی شهر
ابالغ رای

10/32 رای قاضی شورا پرونده کالسه:2/432/98 در خصوص دادخواست آقای مصطفی 
بازرگانی پور  فرزند حسين به طرفيت  محمد فرهمند جعفرآبادی دائر بر مطالبه مبلغ هفتاد 
و شش ميليون ريال وجه يک فقره چک به شماره 199284 مورخ 96/11/20 همه به عهده 
بانک ملی شعبه ميدان فجر مشهد به انضمام خسارات دادرسی و تاخير تاديه. با عنايت به 
جميع اوراق و محتويات پرونده و گواهينامه عدم پرداخت وجه چک از سوی بانک محل 
عليه و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رســيدگی مورخه 98/9/30 و نظر به اينکه 
اصل سند تجاری در يد دارنده چک حکايت از مديونيت صادرکننده و ظهور در اشتغال ذمه 
وی دارد و نظر به اينکه از ناحيه خوانده دليلی که حکايت از پرداخت وجه چک نمايد ارائه 
نگرديده، فلذا با توجه به نظريه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 98/9/30 
و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دين و مســتندا به ماده 9 قانون شوراهای حل 
اختالف و مواد 310 و 311 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخيص 
مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 519 و 522 از قانون آئين دادرسی 
مدنی، حکم به محکوميت خوانده و به پرداخت مبلغ هفتاد و شش ميليون ريال بابت اصل 
خواسته و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چک تا زمان اجرايی حکم بر اساس 
شاخص اعالمی از ناحيه بانک مرکزی و پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و 
اعالم می گردد. رای صادره غيابی و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ، قابل واخواهی در 
همين شعبه و پس از آن ظرف مدت بيست روز قابل تجديدنظرخواهی در محاکم عمومی 
حقوقی دادگستری شهرســتان آران و بيدگل می باشد.م الف: 706607 محمدرضا 

کرمانی شعبه دوم حقوقی شهرستان آران و بيدگل 

اخطار اجرایی 
10/33 شــماره: 2/60/98 محکوم به به موجب رای غيابی شماره  818 تاريخ: 98/7/8 
حوزه: دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان آران و بيدگل که قطعيت يافته است. 
محکوم عليه: ســيمين بهره مند پور نام پدر: حافظ شغل:-   نشانی محل اقامت: مجهول 
المکان .محکوم عليه محکوم است به: پرداخت مبلغ هشتاد و شش ميليون و پانصد هزار 
ريال در وجه الباقی يک فقره چک به شماره 318406 به تاريخ 97/12/25 به عهده بانک 
صادرات شعبه رودبار به عنوان اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخيرتاديه از تاريخ سررسيد 
چک مذکور تا زمان اجرای حکم و پرداخت خسارات دادرسی و مبلغ دو ميليون و دويست 
و نود و شش هزار و دويست و پنجاه ريال و هر سه بار نشر آگهی در حق خواهان صادر و 
اعالم می گردد. هزينه اجرا نيم عشر دولتی بر عهده محکوم عليه است. رای صادره غيابی 
اســت. مشــخصات محکوم له: صفيه جعفرزاده آرانی  نام پدر: غالمرضا شغل: - نشانی 
محل اقامت: آران و بيدگل خ شــهيد مفتح، کوچه شــهيد علی اصغر طاهری. ماده 34 
قانون اجرای احــکام: همين که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شــد،محکوم عليه مکلف 
اســت ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد يا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتيفا محکوم به از آن ميسر باشد باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايــد ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تســليم کند و اگر مالی ندارد صريحا اعالم نمايد. م 
 الف: 697150  محمدرضا کرمانی نصرآبادی  رئيس شعبه دوم شورای حل اختالف

 آران و بيدگل
مفاد آراء

10/26 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 139860302016000266 مورخ 98/06/05 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک تيران تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضــی اداره اوقاف امور خيريه 
شهرستان تيران و کرون  در ششدانگ عرصه يک باب مدرسه تحت عنوان مدرسه شهيد 
الچينانی به مســاحت 2394/36 متر مربع پالک 3 فرعی از 47  اصلی واقع در روستای 
کردسفلی بخش 12 ثبت اصفهان که توسط آموزش و پرورش در آن احداث بنا شده است و 
به موجب دادنامه های شماره 34 مورخ  65/02/08 و 454 و 455-64 دادگاه مدنی خاص 
نجف آباد حکم بر وقفيت مقدار 37/5 حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ پالک فوق صادر 
گرديده است. لذا مالکيت عرصه محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/10/04 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/19 

 م الف: 706723  ســيد محمد حســن مصطفوی رئيس اداره ثبت اســناد وامالک
 تيران وکرون

رییس دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد نجف آباد 
مهم ترین هــدف »رویداد صــدرا« یعنی »صنعت 
دانشگاه راه اشــتغال« را پیدا کردن نیاز استخدام 
صنعت توسط دانشجو دانست و گفت: دانشجو باید 
خود را برای این نیاز آماده کنــد و بتواند خودش را 

محک بزند.امیررضا نقــش در آیین افتتاح رویداد 
صدر در دانشگاه آزاد اســالمی واحد نجف آباد ابراز 
داشت: اتصال پژوهش ها به فناوری ارزش آفرین از 
اهداف ماست، فصل پژوهش  روی پژوهش گذشته 
اســت، پژوهش ها باید به ســمت مسئله محوری 
برود.رییس دانشــگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد 
پژوهش را مســئله حل کن دانســت و عنوان کرد: 
دانشــگاه باید راه حل ها را به جامعه و صنعت ارائه 
دهد، در دورانی قرار گرفته ایم که تغییرات شــدیدا 

در حال اجراســت و ارتباط فناوری با نوآوری بسیار 
مهم است.وی تصریح کرد: اگر این چرخه به خوبی 
به هم متصل شــد نظام نوآوری آن کشور اثربخش 
خواهد بود، ارتباط دانشــگاه با صنعــت و دولت با 
دانشگاه هر چه تعریف شده تر باشد موفقیت های 
بیشتری همراه خواهد داشت.نقش در ادامه گفت: 
این زنجیره در کشور ما نواقصی دارد که باید اصالح 
شود، حرکت دانشگاه باید به این سمت باشد که این 
ارتباط را مســتحکم تر کند؛ این اتفاق سال هاست 

که در واحد نجف آباد افتــاده و آماده ایم برای آینده 
شغلی دانشجویان تالش کنیم.رییس دانشگاه آزاد 
واحد نجف آباد در ادامــه مهم ترین هدف »رویداد 
صدرا« یعنی صنعت دانشــگاه راه اشــتغال را پیدا 
کردن نیاز استخدام صنعت توسط دانشجو دانست 
و افزود: دانشجو باید خود را برای این نیاز آماده کرده 
و بتواند خودش را محک بزند، قطعا دانشــجویی 
موفق است که نیاز را به ســرعت کشف کند و خود را 

آماده رفع نیاز کند.

دانشجویان آزاد نجف آباد با 
»صدرا« صاحب شغل می شوند
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کاهش آلودگی اصفهان از  فردا
کارشناس پیش بینی هوا اداره کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه شرایط جوی نسبتا طی چند 
روز آینده پایدار است، گفت: براین اساس وضعیت جوی صاف تا کمی ابری و گاهی وزش باد مالیم پیش 

بینی می شــود.حجت ا...علی عسگریان 
اظهــار کــرد: امــروز  در مناطــق مرکزی 
و صنعتی اســتان شــرایط برای انباشت 
آالینده های جوی مهیاســت.وی با اشاره 
به اینکه  از روز گذشته شرایط جوی تغییر 
محسوسی نداشته است، پیش بینی کرد: 
حداقل دمای شهر اصفهان منفی ۲ درجه و 
حداکثر دمای آن ۱۳ درجه است، همچنین 
چادگان و بویین میاندشــت بــا منفی ۱۲ 
درجه سردترین و خوروبیابانک با ۱۹ درجه 

سانتی گراد، گرم ترین نقطه استان اعالم شده است.کارشناس پیش بینی هوا اداره کل هواشناسی استان 
اصفهان با بیان اینکه وضعیت آلودگی هوا تا اواخر امروز ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: در این هفته 

شرایط آلودگی هوا برقرار است و از  فردا با ورود موج ضعیف باد، آلودگی  کاهش خواهد یافت.

تشدید بیماری های غیر واگیر در زمان آلودگی هوا
یک عضو هیئت  علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به افراد مسن و مبتالیان به بیماری های قلبی 
و عروقی توصیه کرد که در زمان آلودگی هوا تا حد امکان بــرای انجام کارهای غیرضروری از منزل 
بیرون نروند.معصومه صادقی با اشاره به اینکه ذرات معلق آلوده در هوا که منجر به آلودگی می شود، 
بیشترین تاثیر را بر تشدید بیماری های غیرواگیر مانند بیماری های قلبی و عروقی می گذارد، اظهار 
کرد: در این حالت، حتی افرادی که به بیماری های قلبی و عروقی مبتال نیســتند نیز دچار عارضه 
می شــوند.وی با بیان اینکه آلودگی هوا منجر به افزایش فشارخون، افزایش ضربان و تپش قلب 
در افرادی می شــود که مبتال به بیماری های قلبی و عروقی نیستند، افزود: به صورت کلی برخی از 
مبتالیان به بیماری های قلبی و عروقی دارای عالئم بارز هستند، این در حالی است که در برخی افراد 

عالئم بیماری به صورت بارز آشکار نشده که آلودگی هوا برای این دسته از افراد خطرآفرین است.

کمیسیون های تخصصی مجلس به موضوع کنترل ایدز  ورود کنند
عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اســالمی با تاکید بر اینکه مشــکالت موجود در مسیر کنترل 
بیماری ایدز به طور جدی پیگیری شــود، اظهار کرد: به رغم اینکه سازمان های متعددی دغدغه رفع 
این مشــکل را دارند؛ اما متاسفانه آسیب  های اجتماعی به ســرعت در حال گسترش است، چرا که 
تصمیم گیران در نشست هایی که به منظور پیگیری این موضوع برگزار می شود، به جای ارائه راهکار 
تنها به بیان مشــکالت می پردازند.ناهید تاج الدین  در ادامه از مسئوالن مربوطه خواست تا به جای 
اینکه در مسیر فعالیت سازمان های مردم نهاد برای رفع مشکالت موجود در حوزه آسیب های اجتماعی 
سنگ اندازی کنند، از ظرفیت آنها برای اثربخشــی اقدامات انجام شده بهره مند شوند.نماینده مردم 
اصفهان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به نقش اثرگذار نمایندگان مجلس برای کنترل بیماری 
ایدز تاکید کرد: نمایندگان مجلس باید بدانند ابتال به ایدز از رگ گردن به آنها نزدیک تر اســت، چرا که 
این امکان وجود دارد که از طریق مراجعه به یک دندانپزشــک که به اصول بهداشتی پایبند نباشد، به 
این بیماری مبتال شوند، بنابراین جا دارد که با حساسیت بیشــتری به این حوزه ورود پیدا کنند.وی 
در پایان تصریح کرد: هم اکنون تمام کمیســیون های تخصصی مربوطه اعــم از فرهنگی، اجتماعی، 
بهداشت و امنیت ملی و سیاست خارجی باید نشستی در رابطه با کنترل بیماری ایدز برگزار کنند که در 

آن پیشنهادات دستگاه های مربوطه مطرح شده و برای آن راهکاری ارائه شود.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان اصفهان گفته است، همه مدارس باید برای جبران کمبود ساعات آموزشی برنامه 
داشته باشند؛

تعطیالت جبران می شود

نگرانی ها از تعطیالت مدارس در پی آلودگی  پریسا سعادت
هوا، در میــان والدین و اولیای مدرســه 
شدت یافته اســت به خصوص آنکه هواشناســی گفته قرار است این 
وضعیت تا آخر دی ماه هم ادامه داشته باشد و بی شک تعداد تعطیلی 
ها افزایش خواهد داشت. هر چند در هفته های گذشته برگزاری کالس 
ها در روزهای پنجشنبه و جمعه برای جبران بخشی از روزهای تعطیل از 
سوی مدارس اعمال شد؛ اما با افزایش چندین روزه تعطیالت آن هم در 
همه مقاطع به نظر می رســد دایر بودن کالس ها در روز های پنجشنبه 
نتواند حجم  تعطیلی مدارس و عقب ماندگی تحصیلی دانش آموزان را 
جبران کند. به همین دلیل متولیان امر در ســازمان آموزش و پرورش 
اصفهان، راه حل هایی را برای جبران این تعطیالت اجباری ارائه کرده اند 
؛از جمله معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان اصفهان گفته 
است: پیشنهاد استفاده از ظرفیت نیمه اول خرداد برای جبران ساعات 
آموزشــی دوره ابتدایی داده شده اســت. به گفته وی؛ با توجه به اینکه 
دانش آموزان مقطع ابتدایی تا پایان اردیبهشت باید سر کالس حضور 
داشــته باشــند، می توان این حضور را تا نیمه اول خــرداد ادامه داد.

محمدرضا ناظم زاده افزود: این راهکار برای دوره متوســطه اول و دوم 
امکان پذیر نیست، چرا که از ابتدای خرداد ماه امتحانات آنان آغاز می شود 

و جبران باید قبل از خرداد صورت بگیرد.وی با بیان پیشنهادات و نظراتی 
که مسئوالن آموزش و پرورش استان به آن رسیده اند، گفت: تجویز نسخه 
واحد برای همه مدارس وجود ندارد و نمی توان به همه واحد های آموزشی 
اعالم کرد که از ظرفیت روز های پنجشنبه استفاده کنند چرا که بعضی از 
دبیــران روز های پنجشــنبه در کالس های فوق برنامه حضــور دارند و 
نمی توانند به مدرسه بیایند.معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش 
استان اصفهان افزود: به عنوان مثال یک مدرســه می تواند از ظرفیت 
روز های پنجشنبه اســتفاده کند یا یک مدرســه دیگر از بعد از ظهر ها و 
مدرســه دیگر از روز جمعه بــرای جبران تعطیلی اســتفاده کند، فرقی 
نمی کند، ولی همه مدارس باید برای جبران کمبود ســاعات آموزشــی 
برنامه داشته باشند. این پیشنهادات از سویی مطرح می شود که به تازگی 
روابط عمومی آموزش و پروش استان اصفهان اعالم کرد، تصمیم برای 
جبران عقب ماندگی های تعطیالت بر عهده شورای مدارس گذاشته شده 
است.  رحمت ا...ممیز  بیان داشت: مرجع تصمیم گیرنده در مورد تعطیلی 
مدارس، کارگروه اضطرار آب و هوای استانداری اصفهان است و آموزش 
و پرورش در این باره تصمیم گیرنده نیست.مدیر روابط عمومی اداره کل 
آموزش و پرروش استان اصفهان ادامه داد: مرجع اینکه این موسسات 
تعطیل باشــند یا خیر بر عهده خود مدیر آموزشگاه اســت؛ اما توصیه 

کارگروه اضطرار آلودگی در آن روز تعطیلی مدارس و مراکز آموزشی است؛ 
چرا که انباشــت آلودگی ها برای تمامی گروه ها خطرناک است.ممیز، 
درباره نحوه جبران این تعطیلی ها اظهار داشــت: این اختیار به شورای 
مدرسه واگذار شده است تا این تعطیلی ها را به نحوی در ایام پنجشنبه ها 
جبران کنند.مدیر روابط عمومــی اداره کل آموزش و پرروش اســتان 
اصفهان درباره برودت مناطق غربی استان و نحوه آغاز فعالیت آنها نیز 
گفت: این موضــوع را از طریق مدیران آموزش و پــرورش این مناطق 
پیگیری خواهیم کرد و در صورت لزوم اقداماتی صورت خواهد گرفت؛ 
هرچند که در این مناطق برودت هوا موضوع عجیبی نیست و در فصول 

سرما این موضوع تکرار می شود.
 نبود برنامه مشــخص برای جبران تعطیالت اجباری در حالی است که 
دانش آموزان طبق برنامه از پیش تعیین شده، خود را برای امتحانات 
آماده می کنند و این مدل از عقب ماندگی ها می تواند اثرات ســوئی بر 
امتحانات و پروسه های رفع اشکال دانش آموزان داشته باشد؛ اتفاقی 
که در نهایت افت تحصیلی و ایجاد اضطراب در میان دانش آموزان را در 
پی خواهد داشت. حال باید دید آیا باز هم این خانواده ها و دانش آموزان 
هستند که باید جور تعطیالت غیر قابل پیش بینی را بکشند یا آموزش و 

پرورش فکری به حال جبران این خسارت آموزشی خواهد کرد.

رییس پژوهشکده زیست فناوری رویان گفت: نحوه 
نگهداری جنین برای سالیان سال از طریق فریزکردن 
به ویژه در روش انجماد شیشه ای و افزایش شانس 
بارداری، وجه تمایز این مرکز با ســایرمراکز باروری 
و نازایی است.محمدحســین نصر اصفهانی با اشاره 
به تولد جنین فریز شــده پس از ۱۳ سال در اصفهان 
اظهار داشت: در روش های درمان ناباروری به دلیل 
داروهای تحریک تخمک گذاری که به بیماران تجویز 

می شود، تعداد تخمک های تولید شده در یک سیکل 
از ۱0 الی ۱5 تخمک اســت.وی افزود: در یک سیکل 
حدود ۱0 تا ۱5 جنین با کیفیت خوب بسته به تعداد 
تخمک و کیفیت اســپرم را می توان تولید کرد؛ اما در 
این میان جنین های اضافــه ای هم به وجود می آید 
که آنها را نیز برای بیمــاران منجمد می کنیم.رییس 
پژوهشکده زیســت فناوری رویان با اشــاره به دو 
روش انجماد آهسته و شیشــه ای، تصریح کرد: در 
گذشــته از روش انجماد آهسته اســتفاده می شد 
که شانس برگشــت جنین کم بود؛ اما در این مرکز 
با اینکه روش انجماد آهســته پایه گذاری شد، نحوه 
نگهداری جنین به صورتی بود کــه حداقل صدمه را 

به جنین وارد می کرد.وی خاطر نشــان کرد: اکنون 
جنین هایی در مرکز وجود دارد که به مدت ۱0 الی۱5 
سال برای زوجین نگهداری شــده و حتی می توانند 
بعد از به دنیا آمدن بچه اول برای بچه دوم اقدام کنند؛ 
فریزکردن جنین به ویژه زمانی که ســن باال می رود 
دیگر نگرانی برای فرزند آوری را از زوجین دور می کند 
زیرا تخمــک در زمان جوانی نگهداری و فریز شــده 
است.نصر اصفهانی با بیان اینکه در حال حاضر و چند 
سال اخیر روش انجماد شیشه ای استفاده می شود، 
افزود: در انجماد شیشــه ای شانس برگشت جنین 
باالی ۹5 درصد و شــانس حاملگی نیز حدود ۳0 تا 

50 درصد است.

 تولد جنین فریز شده 
به کمک روش انجماد شیشه ای در اصفهان

 نبود برنامه مشخص برای جبران تعطیالت اجباری در 
حالی است که دانش آموزان طبق برنامه از پیش تعیین 
شده، خود را برای امتحانات آماده می کنند و این مدل 
از عقب ماندگی ها می تواند اثرات سوئی بر امتحانات و 

پروسه های رفع اشکال دانش آموزان داشته باشد

پرندگان مهاجر جزیره کیش
در فصل زمستان پرندگان مهاجر از جمله خانواده 
کاکایی، پرستو های دریایی، حواصیل، پرندگان 
شکاری از جمله دلیجه معمولی، دلیجه کوچک، 
لیل، بحری به جزیره کیش مهاجرت می کنند. با 
توجه به گردشگری بودن جزیره، حضور گونه های 
مختلف پرندگان مهاجرمی تواند صحنه های بی 
نظیر و جذابی برای گردشگران خلق کند. تاکنون 
بیش از ۲۱0 گونه پرنده در جزیره مشاهده و ثبت 
شده است که بخش اعظم آن را گونه های مهاجر 
تشکیل می دهند و تنها بخش کوچکی از آن ها 

بومی کیش می باشند.

 برگزاری بیش از 150 جلسه کرسی آزاد اندیشی
 در مدارس علمیه اصفهان

هفتمین جلســه شــورای مرکزی کرســی های آزاداندیشــی حوزه علمیه اصفهان با هدف بررسی 
موضوعات رســیده  از طرف مدارس و مراکــز علمی حوزه هــای علمیه خواهران و برادران اســتان 
اصفهان در دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان 
برگزار شد.محمد جواد شــفیعیان، دبیر 
اجرایی کرســی های آزاداندیشی حوزه 
علمیه اصفهان با بیــان اینکه موضوعات 
متناسب با مسائل روز جامعه و حوزه های 
علمیه توسط مدارس مطرح و در شورای 
مرکزی بررسی می شود، گفت: دبیرخانه 
کرســی های آزاد اندیشــی حوزه علمیه 
اصفهان از ســال ۱۳۹0 تا به امروز بیش 
از ۱50 جلســه کرســی آزاداندیشی را در 
شهرستان های این استان با همکاری مدارس و مراکز علمی حوزه های علمیه برگزار کرده است.وی 
به موضوعاتی که از طرف مدارس علمیه ارسال شده اشــاره کرد و گفت: چالش های فراروی حجاب 
در گفتمان انقالب، نقش حوزه های علمیه در علم افزایی، عملکرد گذشــته، چشم انداز آینده، انقالب 
اسالمی و رشــد جمعیت تهدید یا فرصت، نقش روحانیت در نظام اســالمی؛ اجرا یا نظارت، رسالت 

حوزه های علمیه در گرایش و جذب جوانان به معنویات برای اجرا به مدارس علمیه ابالغ شد.

ازدواج، از طالق سبقت گرفت
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور آخرین آمار از چهار رویداد حیاتی )تولد، مرگ، ازدواج و طالق( 
را اعالم کرد و گفت: میزان ازدواج ثبت شده بیش از طالق شده است.سیف ا... ابوترابی  اظهار کرد: 
بر اساس آخرین آمار موجود در سازمان ثبت احوال کشور، تعداد والدت های ثبت شده یک میلیون 
و ۳66 هزار و 5۱۹ رویداد در سال ۹7 بوده که 77 درصد این والدت ها در نقاط شهری کشور رخ داده 
است.وی افزود: در مورد تعداد مرگ و میر ثبت شده در سال ۹7، ۳77 هزار و ۲45 مورد ثبت شده 
که 74.۱ درصد آن مربوط به ســاکنان شهرهای کشور بوده اســت.ابوترابی  ادامه داد: تعداد مرگ 
ثبت شده در 6 ماهه اول امســال نیز ۱86 هزار و ۲۲۳ رویداد بوده و نسبت ثبت در مهلت قانونی به 
مرگ ثبت شده تا یک سال ۹5.۹ درصد را نشان می دهد.ابوترابی در مورد تعداد ازدواج و طالق رخ 
داده گفت: در سال ۹7 تا ۱5 تیر ۹8 برابر با 550 هزار و 565 رویداد ازدواج و ۱75 هزار و 6۱4 رویداد 
طالق ثبت شده است.وی افزود: تعداد ازدواج و طالق رخ داده در 6 ماهه اول امسال که تا تاریخ ۳0 

آذر ماه ثبت شده ،۲8۹ هزار و ۱۲8 رویداد ازدواج و 8۲ هزار و 547 رویداد طالق را نشان می دهد.

تحویل 14 هزار مسکن به خانوارهای دارای دو معلول تا سال آینده
رییس بنیاد مستضعفان از ساخت و تحویل ۱4 هزار واحد مسکونی به خانوارهای دارای دو فرزند 
معلول تا سال آینده خبر داد.پرویز فتاح در خصوص ساخت و تحویل مسکن به خانوارهای دارای 
دو فرزند معلول نیز توضیح داد: تفاهم نامه ای با ســازمان بهزیستی در این خصوص بسته شده و 
تحویل ۱4 هزار واحد تا سال آینده به این افراد انجام خواهد شد. حتی به رییس سازمان بهزیستی 
پیشنهاد کردیم که اگر مسکن افرادی با این شــرایط روی زمین مانده است، آن را به ما واگذار کند 
و به این ترتیب 4000 نفر دیگر شناسایی شــدند.به گفته فتاح، برنامه پنج ساله بنیاد در حال آماده 
شدن است و تا پایان سال با تصویب هیئت امنا به مرحله اجرا خواهد رسید، امسال بنیاد علوی ۱۲00 
 میلیارد تومان هزینه کرده که این هزینه با استفاده از سود بخش اقتصادی بنیاد مستضعفان انجام

 شده است.

با مسئولان
م

س: تسنی
عک

وز عکس ر

عکس: باشاگه خبرناگران جوان

چهره روزاخبار
عضو هیئت رییسه شورای شهر:

نیاز 300 هزار سالمند 
اصفهانی با مراکز موجود 

همخوانی ندارد
عضو هیئت رییسه شورای شهر اصفهان گفت: 
آمار سالمندان با مراکز موجود اصال همخوانی 
نداشته و اولویت دولتمردان باید فکر اساسی 
برای این موضوع باشــد. اصغر برشــان اظهار 
کرد: بازنشستگان سه دســته هستند، تامین 
اجتماعی ، کشــوری و لشــکری که ۱۱۹ هزار 
بازنشسته زیر مجموعه تامین اجتماعی، 55 
هزار نفر زیر مجموعه کشــوری و ۱۲6 هزار نفر 
نیز بازنشسته لشکری هستند.  وی با اشاره به 
اینکه در شهر اصفهان ۳00 هزار سالمند زندگی 
می کنند که باید پاســخگوی نیاز آنان باشیم، 
افزود: هم اکنون هزار نفر سالمند در هشت مرکز 
سازمان بهزیستی وجود دارد که فقط دو مرکز 
از این تعداد، مراکز نگهداری از ســالمندان در 
اصفهان هستند.عضو هیئت رییسه شورای شهر 
اصفهان با بیان اینکه رشد جمعیت سالمندان 
در اصفهان از میانگین کشــوری باالتر اســت، 
تصریح کرد: آمار ســالمندان بــا مراکز موجود 
اصال همخوانی نداشــته و اولویت دولتمردان 
باید فکر اساســی برای این موضوع باشد.وی 
اضافه کرد: ســازمان بهزیستی کشــور باید با 
همکاری سرمایه گذاران مراکزی را همانند یک 
خانه و آپارتمان یا اقامتگاه تجهیز کند که در آنها 
مراکز درمانی و ورزشی وجود داشته باشد.عضو 
هیئت رییسه شورای شــهر اصفهان با اشاره به 
اینکه افــرادی که در شــرکت های خدماتی به 
سالمندان حضور دارند آموزش دیده نیستند، 
ادامه داد: بهزیستی باید آن دسته از افرادی که 
در کالن شهرهایی مثل اصفهان نیاز به مسکن 
دارند را شناسایی و آنها را با افراد سالمند دارای 
مسکن آشــنا کند تا یک همزیستی مسالمت 
آمیز زیر نظر بهزیستی آغاز شود. وی با تاکید بر 
اینکه شهرداری باید مساعدت هایی با بهزیستی 
داشته باشد، خاطرنشان کرد: تخصیص کارت 
منزلت از فعالیت های مهم در شــهر است که 
بازنشســتگان با اســتفاده از آن می توانند از 
تخفیف در مواردی مانند استفاده از وسایل 
حمل و نقل عمومــی یا بازدید آثــار میراثی 

فرهنگی بهره مند شوند.

ردپای آنفلوآنزا در اصفهان کمرنگ شد؛

 ویروسی که از تب و تاب افتاد
پس از دوره یکی دو ماهه از افزایش آمار ابتال به بیماری آنفلوآنزا، حاال تب این بیماری در استان اصفهان کاسته شده است.معاون فنی مرکز بهداشت استان اصفهان 
در این باره گفت: آنفلوآنزا تا کنون بخش قابل توجهی از افراد را درگیر کرده و نه تنها در استان بلکه در کل کشور این بیماری شایع می شود و با رعایت بهداشت فردی و 
اطالع رسانی اولیه به مردم می توان از عوارض بیماری کاست.مصطفی رضایی افزود: اغلب فوت شدگان یا بیماری زمینه ای داشتند و یا سالمند بودند و خوشبختانه 
به این تعداد آماری اضافه نشده است.معاون فنی مرکز بهداشت استان اصفهان با بیان اینکه عمده مبتالیان به آنفلوآنزا گروه جوانان به باال هستند، گفت: تعداد 
کودکانی که مبتال به این ویروس شدند، محدود بوده است. حاال با گذشت بیش از دو هفته از اعالم آخرین آمار مرگ و میر ناشی از ابتال به آنفلوآنزا،  تب صحبت 
درباره این بیماری در شهر و استان کاهش یافته است. مدیرگروه مبارزه با بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان ابراز امیدواری می کند که موج این بیماری 
تا پایان بهمن ماه به حالت عادی بازگردد.رضا فدایی بیان کرد: موارد ابتال به آنفلوآنزا در حال کاهش است و این روزها تعداد کمتری از افراد به علت این بیماری به 
مراکز درمانی مراجعه می کنند.وی از بیان آمار مرگ و میر ناشی از این بیماری خودداری کرد، اما گفت: شهروندان بدانند که عدد مبتالیان به این بیماری رو به افت 

است و ان شاءا... تا اواخر بهمن ماه وضعیت به حالت عادی بازمی گردد.



جدیدترین رده بندی بهترین تیم  ها و مربیان جهان اعالم شــد که ســپاهان و ذوب آهن در این رده بندی صعود کردند.در جدید ترین گزینش بهترین تیم های 
جهان که توسط سایت کالب ورلدرنکینگ انجام می  شود، اعالم شد که در این رده بندی تیم های اصفهانی سپاهان و ذوب آهن صعود کرده اند.ذوب آهن اصفهان 
3493 امتیاز گرفت و با صعود یک پله  ای مواجه شــد، این تیم از رده 202 به 201 آمد؛ سپاهان، دیگر 
نماینده اصفهانی ها 2539 امتیاز گرفت و از رده 317 تا 295 باال آمد، تیم تحت امر امیر قلعه نویی 22 
پله صعود کرد.همچنین جدید ترین رده بندی بهترین مربیان جهان توسط سایت کالب ورلد رنکینگ 
انجام گرفت و رتبه سرمربی سپاهان و سرمربی جداشــده ذوب آهن در این رده بندی مشخص شد. 
علیرضا منصوریان 2791 امتیاز گرفت و از رده 224 تا 220 صعود کرد، مربی سابق ذوب آهن در جدول 
بهترین ها 4 پله صعود کرد؛ امیر قلعه نویی، سرمربی سپاهان نیز 1554 امتیاز گرفت و از رده 420 به 

رده 418 )2 پله( صعود کرد.

صعود سپاهان و قلعه نویی، ذوب آهن و منصوریان در رده بندی جهانی

چهارشنبه 4 دی  1398 / 28 ربیع الثانی 1441/ 25 دسامبر 2019/ شماره 2872

چرخش ذوبی ها از ابراهیم زاده به »تارتار«
مســئوالن باشــگاه ذوب آهن در حال انجام مذاکره با سرمربی نفت مسجدســلیمان هستند تا 
سکان هدایت تیم خود را به او بسپارند.پس از آنکه علیرضا منصوریان از هدایت ذوب آهن استعفا 

داد، مسئوالن این باشگاه برای انتخاب 
جایگزین او اقدام کرده و با گزینه های مد 
نظرشان وارد مذاکره شدند که در نهایت 
به دو گزینه رسیدند.منصور ابراهیم زاده 
و مهــدی تارتار؛ دو ســرمربی ای بودند 
که مدیران باشــگاه ذوب آهــن به طور 
قطعی برای انتخاب جانشــین علیرضا 
منصوریــان بــه آنهــا رســیدند و اگر 
مذاکرات شان با گزینه اصلی پیش برود، 
به زودی او را به عنوان سرمربی معرفی 

خواهند کرد.در ابتدا عنوان شــد ابراهیم زاده به دلیل ســابقه حضور در ذوب آهن، شناخت کافی از 
 جو فوتبال اصفهــان دارد و نتیجه گرفتن با این تیم گزینه اصلی برای ســرمربیگری ذوب اســت

 ولی ظاهرا مسئوالن این باشگاه در حال حاضر مذاکرات شــان با او را متوقف کرده و سراغ مهدی 
تارتار رفته اند.

استوری شبانه »استراماچونی« علیه مدیران استقالل
سرمربی ایتالیایی باشگاه استقالل با انتشار یک استوری نســبت به اتفاقات اخیر واکنش تندی 
نشان داد.در ادامه ایمیلی که دوشنبه شب، طی 11 بند خطاب به مسئوالن باشگاه استقالل از طرف 
وکالی آندره آ استراماچونی منتشر  شد، خود اســترا نیز  در صفحه اینستاگرامش اقدام به انتشار  
این ایمیل کرد که در آن به شــدت اعتراضات خودش را نسبت به دورانی که در تهران و تیم استقالل 

حضور داشت، ابراز کرده است.
 استراماچونی نوشــت:» آن ها از روز نخست برای ما دردســر آفریدند، من در نخستین دیدار تیم
  بدون مترجم بودم. آن ها دســتمزد مرا منظم پرداخت نکردند و با وجود هشــدارها، مشــکالت

  بزرگی بــرای من با مقامــات ایتالیا بــه وجود آوردنــد. آن ها بــه بازیکنان و مــن دروغ گفتند.  
 اجاره خانــه مرا تا ماه نوامبــر پرداخت کردنــد؛ اما به من گفتند کــه آن را تمــام و کمال پرداخت 
 کرده اند. هرگز اســنادی را که برای تیم طلب کرده بــودم در اختیارم نگذاشــتند. زمانی که مجبور 
 به ترک کشور شدم، آن ها جشــن گرفتند و مســرور بودند.به مردم گفتند دوســت نداشتند من

 ایران را ترک کنم؛ اما پنج ماه بود که مشکالت را می دانستند«.

درخواست های استراماچونی، یعنی نمی خواهم بیایم
عضو هیئت مدیره باشــگاه اســتقالل گفت:وقتی اســتراماچونی می گوید من تمام پولم را می 
خواهم یعنی نمی خواهم بیایم. علی فتح ا... زاده در گفت و گو بــا برنامه فوتبال برتر در خصوص 
درخواست های اســتراماچونی از استقالل اظهار داشت:قول و قرار ما با اســتراماچونی این بود که 
»این 160 هزار یورو را پرداخت کننــد من فردای آن روز به تهران خواهم آمــد«، آقای خلیل زاده با 
وجود بیماری همسرش راهی ایتالیا شد و با چک رمزدار پول این مربی را پرداخت کرد. فتح ا... زاده 
تصریح کرد: او خواسته هایی داشت که واقعا هر چه گفت پذیرفتیم. دوستان مسائلی را مهم جلوه 

می دهند ولی اصل ماجرا را نمی گویند.

وقتیازبرندپرسپولیسدرآمدزایینمیشود؛

چشم مدیریت پرسپولیس به جیب هوادار

مدیران باشگاه پرسپولیس در صدد هستند  مهدی روزخوش
با اتــکا به روش های قدیمی و منســوخ، 
کمک های هواداری را جمع آوری کرده تا مطالبات بازیکنان و کادر فنی 

تیم شان را پرداخت کنند.
باشگاه پرســپولیس که در ماه های اخیر درگیر مشکالت مالی فراوان 
بوده ، حاال دوباره به راهکار قدیمی کمک هوادار روی آورده است. مدیران 
این باشگاه که از زمان روی کار آمدن، وعده انجام کارهای اقتصادی برای 
پر پول کردن حساب های بانکی باشــگاه را دادند، حاال اما برای تامین 

هزینه های باشگاه دست به دامن هواداران شده اند.
از زمان روی کار آمدن طاهری، موضــوع کمک هواداران به اصلی ترین 
راه برای کسب درآمد باشگاه پرسپولیس بدل شد. در آن زمان شرکتی 
به عنوان واســطه اپراتور تلفن همراه و باشگاه پرسپولیس شد تا با سر 
شماره »٣٠٩٠« که در اختیار داشت، کمک های هواداری را جمع آوری و 
پس از کسر درصد خود، مابقی را به باشگاه پرداخت کند. طی دو سالی 
که این روند ادامه داشــت، شــرکت مذکور با وجود این که کمک های 
هواداری مرتب به حسابش واریز می شد؛ اما در پرداختی ها به باشگاه 
خوب عمل نمی کرد به طوری که گاهی حتی تا چند ماه وصول مطالبات 

پرسپولیس به تعویق می افتاد.

همین روند در نهایت سبب شد طاهری و همکارانش راه فسخ قرارداد 
و شــکایت را در پیش بگیرند تا بلکــه بتوانند حق و حقوق باشــگاه را 
وصول کنند در نهایت هم با شــرکت اپراتور جدیدی قرارداد بســتند و 
کمیته حقوقی باشگاه پیگیری شکایت از شــرکت قبلی شد. در ادامه 
این ماجرا هم با وجود پیگیری های باشــگاه پرسپولیس، مدیران این 
باشگاه نتوانســتند طلب ٢٠ میلیادری خود که مربوط به دو سال قبل 

بود را وصول کنند.
شاید بتوان گفت کمک هواداری از طریق ارســال یک عدد به یک سر 
شماره صرفا راهی باشد که در ایران اجرا می شــود. فوتبال در دنیا یک 
صنعت است و بر اساس همین، راه های درآمدزایی مختص به خود را 
دارد. هر باشگاهی هم بتواند در این راه ها موفق عمل کند، عالوه بر این 
که هزینه ها خود را تامین کرده، برای سهامداران هم سود قابل توجهی 
به همراه خواهد داشــت. البته در ایران به خاطر ساختار باشگاه داری، 
برخی از راه های درآمدزایی به نتیجه نمی رسد و باید پذیرفت که این روند 
مشکالت زیادی را برای باشــگاه ها ایجاد می کند؛ اما برخی باشگاه ها 
مانند پرسپولیس، به خاطر برندی که در اختیار دارند، می توانند درآمد 

خوبی را برای خود به دست بیاورند.
با وجود این که پرسپولیس  تجربه شیرینی از سامانه هواداری نداشت، 

محمد حسن انصاری فرد و معاون اقتصادی اش که نتوانستند از برند 
باشگاه درآمدزایی کنند، دوباره روی به سامانه هواداری آوردند اما این بار 
مدعی شــدند مســتقیما با اپراتور قرارداد منعقد کرده اند و درآمدها به 
طور کامل به حساب باشگاه واریز می شــود. با این شرایط در فوتبالی 
که هوادارانش هیچ نقشی در انتخاب مدیران و اداره باشگاه ندارند، با 
تبلیغات گسترده ترغیب می شــوند تا به طور ماهانه مبلغی به باشگاه 
محبوب خود کمک کنند تا مدیران باشگاه هم بادی در غبغب بیندازند و 

از درآمدزایی های خود سخن بگویند.
مدیران پرسپولیس  در چند روز آینده )6 دی ماه( باید ١١٠ هزار دالر بابت 
قرارداد کالدرون پرداخت کنند تا پیش از تعطیالت نیم فصل، سرمربی 
تیم شــان با ناراحتی ایران را ترک نکند. از ایــن رو آن ها تالش زیادی 
انجام داده اند تا هواداران پرســپولیس با کمک های خود مشــکالت 
مالی باشگاه بر طرف کنند. شاید با این شیوه درآمدزایی بتوان در مقطع 
کوتاه، برخی دغدغه های مالی را بر طرف کرد اما قطعا این راه یک  اقدام 
اقتصادی محسوب نمی شود تا در بلند مدت، دوای حل مشکالت مالی 
پرسپولیس  باشد.  از این رو محمد حسن انصاری فرد و معاونانش باید 
راهی اقتصادی را در پیش بگیرند  تا با استفاده از برند باشگاه، بتوانند 

درآمد خوبی را به حساب باشگاه واریز کنند.

 پنجشنبه هفته گذشته بود که دیدار معوقه تیم های 
ذوب آهن اصفهان و شــهرداری گرگان در چارچوب 
هفته پنجم دور رفت لیگ برتر بســکتبال مردان به 

یک باره به تعویق افتاد و به جمعه موکول شد.
علت تاخیر در برگزاری این دیدار شــرایط نامساعد 
جوی و تاخیر در پــرواز تیم شــهرداری گرگان ذکر 
شــده و با اعالم کمیته مســابقات و داوران، دیدار 
تیم هــای ذوب آهن و شــهرداری گرگان قــرار بود 
جمعه 29 آذر برگزار شود. باشگاه ذوب آهن نیز بعد 
از این اتفاق اعالم کرد که در حالی که تیم بســکتبال 
ذوب آهن اصفهان در زمین مسابقه مقابل شهرداری 
گرگان در حال گرم کردن بود، تیم بســکتبال گرگان 
از هتل به سمت ورزشگاه حرکت نکرد تا این دیدار 
با فشار گرگانی ها بر فدراسیون بسکتبال، به جمعه 

موکول شود. از همین رو و با توجه به این که باشگاه 
ذوب آهن با این موضوع موافق نبود، بر همین اساس 
این تیم اصفهانی جمعه در میدان حاضر نشد تا این 
دیدار برگزار نشــود و گرگانی ها بدون بازی به شهر 
خود بازگردند. به همین خاطر فدراسیون بسکتبال 
دوشنبه شــب اعالم کرد که در پی حاضر نشدن تیم 
ذوب آهن اصفهان جهت برگزاری بازی معوقه هفته 
پنجم لیگ برتر بســکتبال مردان برابر شــهرداری 
گرگان در شــهر اصفهان، فدراســیون بسکتبال بر 
اساس گزارش مقامات رسمی مســابقه رای خود 
 را درباره این دیدار اعالم کرد. در همین راســتا طبق 
آیین نامه برگزاری مسابقات بسکتبال، باخت فنی 
 تیم ذوب آهن اعالم می شــود و شــهرداری گرگان

 20 بر صفر برنده مسابقه اســت. باشگاه ذوب آهن 

اعالم کرد که رای صادر شــده، یک تصمیم شخصی 
بوده و صدور رای در صالحیت کمیته های انضباطی 
فدراســیون ها خواهد بود.  حاال و بعد از همه کش و 
قوس هایی که برای برگزاری این دیدار معوقه لیگ 
برتر بسکتبال ایجاد شد، این ذوب آهنی ها هستند 
که متضرر شــده و با وجــود این که روز پنجشــنبه 
آماده بازی بودند، یک باخت دیگر در کارنامه شــان 
ثبت شده و مشخص نیست این رای تغییر خواهد 

کرد یا خیر. 

دودی که به چشم بسکتبالیست های ذوب آهن رفت

عریضه عجیب از فوالدشهر 
اصفهان به دادگاه رسانه

خبر روز

جانشینی »گواردیوال«؟ خنده دار است!
 طی هفته های اخیر شایعاتی در مورد احتمال جدایی پپ گواردیوال، سرمربی موفق منچسترسیتی 
طی ســال های اخیر از این تیم در پایان 
فصل به گوش رسیده و از ونسان کمپانی، 
سرمربی فعلی اندرلخت و کاپیتان سابق 
ســیتیزن ها به عنوان یکی از نامزدهای 
احتمالی جانشــینی وی نام برده شده 
است؛ اما ونسان کمپانی این شایعات را 
تکذیب کرده و گواردیوال را بهترین گزینه 
برای ســیتی خطاب کرد.ونسان کمپانی 
گفت: من در این رابطه فکر نمی کنم. اگر 
من در ســیتی تصمیم گیرنده بودم، هر 
کاری می کردم پپ گواردیوال را تا هر زمانی که ممکن است حفظ کنم، زیرا او واقعا بهترین است. هر 
کسی اظهارنظری در مورد جانشینی من در پست گواردیوال کند، حرف مضحک و خنده داری زده است.

 
»لیونل مسی« باعث پیشرفت مربیان می شود

ژوزه مورینیو، سرمربی پرتغالی تاتنهام در مورد روش مهار لیونل مسی صحبت کرد.ژوزه مورینیو در 
طی این سال ها با تیم های مختلفی مقابل بارسلونا و لیونل مسی به میدان رفته و در بسیاری از بازی ها 
نیز موفق به مهار این ستاره آرژانتینی شده است. ژوزه مورینیو حاال مدعی شد بازی کردن تیم ها مقابل 
لیونل مسی باعث پیشرفت سرمربیان می شود و آنها مجبورند برای مهار این بازیکن بیشتر فکر کنند. 
ژوزه مورینیو گفت:»لیونل مسی باعث می شود شــما تبدیل به سرمربی بهتری شوید زیرا او بهترین 
است و شما را مجبور می کند بیشتر به مطالعه و تجزیه و تحلیل پرداخته و در نهایت تصمیم بگیرید.«

»امباپه« برای درمان وارد قطر شد
ستاره جوان پاری سن ژرمن به خاطر آسیب دیدگی که دارد راهی قطر شده تا در بیمارستان اسپیتار 
مورد درمان قرار گیرد. نیم فصل نخست رقابت های لیگ فرانسه به پایان رسید و پاری سن ژرمن 
با اقتدار توانست در صدر جدول رده بندی قرار گیرد. تعطیالت نیم فصل نیز آغاز شده است. کیلیان 
امباپه، ستاره جوان پاری سن ژرمن تصمیم گرفته که برای تعطیالت راهی قطر شود تا هم چند روز 
مراحل درمان خود را پشت سر بگذارد و هم از این کشور آسیایی دیدن کند.  طبق اعالم رسانه های 
قطر این بازیکن جوان در بیمارستان مجهز اسپیتار مراحل درمان خود را پشت سر خواهد گذاشت 
تا با آغاز لیگ بدون مشکل و آمادگی باال به میدان برود. این بازیکن سخت مورد توجه رئال مادرید 
قرار گرفته و این احتمال زیاد است که در تابستان راهی کهکشانی ها شود به ویژه اینکه قرارداد خود 

را هم تمدید نکرده و به نظر می رسد که دوست دارد شاگرد زیدان باشد.

»لواندوفسکی« بهترین گلزن سال 2019
ستاره لهستانی بایرن مونیخ عنوان بهترین گلزن سال 2019 را به دست آورد. روبرت لواندوفسکی 
در سال 2019 که در آستانه به پایان رسیدن است عملکرد خیره کننده ای از خود نشان داد. او در این 
سال با پیراهن بایرن مونیخ و تیم ملی فوتبال لهستان توانست 54 گل به ثمر رساند تا عنوان بهترین 
گلزن سال را به دست آورد. لواندوفسکی با زدن 221 گل ســومین گلزن تاریخ بوندسلیگا به شمار 
می آید و توانست در فصل جاری یوب هاینکس، اســطوره بایرن را پشت سر بگذارد و خود را به رده 

سوم بهترین گلزنان تاریخ بوندسلیگا برساند.

فوتبال جهان

باشگاه ذوب آهن اصفهان در حالی که یکی از 
حساس ترین دوران خود را سپری می کند به 
دلیل مصاحبه هشت ماه پیش از دروازه بان 

سابق خود شکایت کرد.
جنجال های دیدار سپاهان و شهرخودرو و به 
دنبال آن رویارویی قلعه نویی و مشهدی ها 
و جنگ لفظی ایجاد شــده مدیرعامل سابق 
ذوبی ها و مدیــران فعلی این تیــم تنها دو 
غائله ای بود که به وجود آمد و پس لرزه های 
فراوانی به همراه داشــت، پــس لرزه هایی 
که باعث شــد تقریبا روزی نباشد که خبری 
حاشــیه ای از اصفهان به گوش مان نرسد؛ 
اما این بار گویا باید به سوی دیگری بچرخیم 
و جنجــال های دیگری را شــاهد باشــیم، 
جنجال هایی که از یک شکایت بسیار عجیب 
از قلب هیئت مدیره ذوب آهن بیرون خواهد 
آمد. ســخنگوی هیئت مدیره باشگاه ذوب 
آهن اصفهان به دلیل مصاحبه ای که در لیگ 
قبلی انجام شد از دروازه بان تیم ملی فوتبال 
ایران در دادگاه فرهنگ و رسانه شکایت کرد!

گویــا قضیــه از این قرار اســت کــه احمد 
جمشیدی که چند ماهی از سخنگو شدنش 
در هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن می گذرد 
در ابتدای حضور خود انتقاد تندی علیه برخی 
بازیکنان تیم ذوب آهن مطرح می کند و پس 
از آن نیز رشــید مظاهری به عنوان تنها ملی 
پوش وقت ذوبی ها و البته کاپیتان دوم تیم، 
درصدد پاســخگویی برآمد و از خود و البته 

دیگر بازیکنان تیم دفاع کرده است.
مصاحبه مورد نظر از رشید مظاهری با سایت 
»ورزش ســه« در تاریخ یازدهم اردیبهشت 
ماه گذشــته انجام شــد و حاال چه اتفاقی 
افتاده که جمشــیدی پس از تقریبا هشت 
ماه به فکر شــکایت افتاده است، مشخص 
نیست. شکایتی که البته می توان آن را یکی 
از عجیب ترین شــکایت های فوتبال ایران 
دانســت چرا که پیش تر ندیده بودیم هیئت 
مدیــره باشــگاهی از یک بازیکــن به دلیل 
مصاحبه ای که قطعا عاری از اتهامات حقوقی 

بوده به دادگاه رسانه شکایت کند!

مدیرانپرسپولیسدرچندروزآینده)۶دیماه(باید١١٠هزار
دالربابتقراردادکالدرونپرداختکنندتاپیشازتعطیالتنیم
فصل،سرمربیتیمشانباناراحتیایرانراترکنکند.ازاین
روآنهاتالشزیادیانجامدادهاندتاهوادارانپرسپولیسبا

کمکهایخودمشکالتمالیباشگاهبرطرفکنند

در حاشیه

عکس خبر

شوک شبانه 
شطرنجی

شــطرنج و ورزش ایــران با 
خبر شــوک آوری مواجه شد. 
علیرضا فیروزجاه، استاد بزرگ 
شطرنج ایران که چندی پیش 
به فرانسه سفر کرده بود، حاال 
درخواست تغییر تابعیت داده 
و می خواهــد در مســابقات 
شطرنج ســریع و برق آسای 
جهان بــا پرچم فدراســیون 

جهانی شرکت کند.
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مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان:

گردشگری، مهم ترین ابزار پیوند میان اصفهان و گوانجوی 
چین است

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان در دیدار با ۲۰ نفر از فعاالن حوزه 
دفاتر خدمات گردشگری کشــور چین که به اصفهان ســفر کرده اند، گفت: گردشگری، مهم ترین 

ابزار پیوند دو ملت بزرگ ایران و چین به ویژه دو شهر تاریخی اصفهان و گوانجوی به شمار می رود.
فریدون اللهیاری در دیدار با بالی یانگ، مدیر بخش گوانجوی دفاتر برتر خدمات گردشگری کشور 

چین و هیئت ۲۰ نفره از مدیران این دفاتر 
با اشاره به اهمیت روابط تاریخی دو کشور 
ایران و چین، گفت: تعداد گردشــگران 
چینی در شش ماه گذشته که به اصفهان 
ســفر کرده اند با افزایش پنــج برابری 
همراه بوده که این خود نشان دهنده این 
موضوع است که با تالش بیشتر می توان 
به توســعه هر چه بیشــتر گردشگری 

کمک کرد.
وی افــزود: در ایــن میــان معرفــی 

جاذبه های تاریخی و گردشگری به زبان چینی و فراهم ســاختن زیرساخت های الزم متناسب با 
گردشگران آن کشور می تواند گامی بلند در توسعه گردشگری استان باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با اشاره به برگزاری جشن سال 
جدید چینی در بهمن سال گذشته، تاکید کرد: امیدواریم در سال جاری نیز این برنامه در آستانه سال 
جدید چینی در اصفهان با شکوه بیشتر برگزار شــود و شاهد حضور هرچه بیشتر گردشگران چینی 

در شهر تاریخی اصفهان باشیم.

برگزار ی همایش دانش وپژوهش در لشکر 14 امام حسین )ع( 
همایش دانش و پژوهش و جشنواره علمی امام علی)ع(در لشکر 14 امام حسین )ع(برگزار شد.

این همایش با حضور فرماندهان نظامی وانتظامی استان اصفهان و با میزبانی لشکر مقدس امام 
حسین )علیه السالم(در حسینیه ثارا... این یگان برگزار شد.

ســردار مجتبی فدا، فرمانده ســپاه صاحب الزمان )عج( اســتان اصفهان در مراســم تجلیل از 
پژوهشگران برتر سپاه استان  که در محل لشکر 14 امام حسین )ع( برگزار شد، اظهار داشت: شرایط 
امروز به گونه ای است که جبهه استکبار همراه با غربی ها به دنبال براندازی نظام جمهوری اسالمی 
هستند و در این راه با شکست های فراوانی روبه شده و در حال غرق شدن و خروج از منطقه هستند. 
وی بیان کرد: شکوهمندی نظام جمهوری اســالمی حاصل بهره مندی از تجربیات، سعی، تالش و 
پژوهش، تحقیق و توجه به نقاظ ضعف دشمن اســت و امروز پس از 4۰ سال آمریکا به این جمع 
بندی رسیده است که ناو های آن ها آسیب پذیر شده اند و قدرت موشکی ما به چنان ظرفیتی رسیده 
است که آمریکا تمام تالش خود را به کارگیری کند تا از توان موشکی ما بکاهد.در ابتدای این برنامه 
سرهنگ پاسدار محمد هاشمی پور ، فرمانده لشــکر 14 امام حسین )ع( با ارائه گزارشی ازعملکرد 
لشکر 14 امام حسین )ع( اظهار داشت: لشکر 14 امام حسین )ع( میعادگاه شهدایی است که نام 
و آوازه آنان لرزه بر تن دشــمنان می انداخت و امروز هم این لشکر در ماموریت های خود همچنان 
پیروز و سربلند است. سربازان و یاوران والیت در نیرو های مسلح در میدان نبرد با تکیه بر خداوند 

متعال چه بکشند و چه کشته شوند، پیروز و سربلند هستند.
در پایان این مراسم از پژوهشگران برتر سپاه استان تقدیر به عمل آمد و از دو جلد کتاب تجربه نگاری 

لشکر 14 امام حسین )ع( رونمایی شد.

»اما« و »اگر«های یک طرح نه چندان موفق؛ 

دور تسلسل در حل آلودگی  اصفهان!

» اگر ســاز و کار طرح زوج و فــرد از درب  زینب ذاکر
منازل هســت، مدیران شــهری نباید در 
اجرای آن درنــگ کنند. اگر بــا اجرای ایــن طرح بتــوان در کاهش 
آالینده های زیست محیطی تاثیر گذاشــت، باید به مردم اطالع داد و 

طرح را اجرا کرد.«
این ها بخشی از صحبت های رییس شورای شــهر اصفهان در اولین 
جلسه زمستانی شــورای اصفهان بود. »نصر« در حالی با اضافه کردن 
کلمه  »اگر« به اجــرای طرح زوج و فرد از درب منــازل در اصفهان در 
راستای مبارزه با آلودگی هوا اشاره کرد و خواستار اجرایی شدن فوری آن 
شد که کسی نپرسید »اگر« این طرح موفق بود چرا در پایتخت جواب 
نداد؟! طرح ترافیک، طرح تازه و بدیعی نیست. از شهریور 1۳۵۸ تاکنون 
در بیش از بیست مرحله به اجرا درآمده است. از سال ۵۸ هم هرسال 
به اجرای این طرح تبصره هایی اضافه شده که نه تنهاکارساز نبوده بلکه 
مشکالتی به همراه داشته اســت. جالب اینجاست که با آغاز سال ۹۸ 
مسئولین شهری تهران به این نتیجه رســیدند که اجرای طرح زوج و 
فرد نه تنها نقشی در کاهش آلودگی هوا و ترافیک نداشته بلکه مردم را 
به سوی خرید ماشین با پالک جدید ترغیب کرده است؛ بنابراین برای 
رفع این مشکل تصمیم گرفتند در ســال ۹۸ طرح زوج و فرد را به طرح 

کنترل آلودگی هوا تغییر بدهند؛ اما این طرح هم با چالش هایی همراه 
بود و دردی را دوا نکرد هرچند در روزهایی که آســمان اصفهان و تهران، 
سیاه شده، بازهم  مدیران شهری دست به دامان طرح های تکراری و 
بعضا شکست خورده شدند. چون یا باید با دعای باد و باران مشکالت 
حل شــود یا با همین نســخه هایی که اگر قرار بود جواب بدهد در این 

سال ها جواب داده بود؛ اما راه دیگری هم به ذهن مدیران نمی رسد!
رییس شورای شهر اصفهان خواستار اجرایی شدن این طرح به شرط 
 »کارساز« بودن آن شــده ولی آیا مدیران شــهری اصفهان خودشان

 نمی دانند این طرح و امثالهم »کارساز« هست یا نه؟ 
»زندآور« رییس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسالمی شهر 
اصفهان گفته که اجرای طرح زوج و فرد از در منازل در حد پیشنهاد است 

و باید برای تصویب شدن در شورای عالی ترافیک تایید شود.
زندآور می گوید، این طرح به دنبال افزایش تعداد روزها با هوای آلوده 
پیشنهاد شده اســت. از نظر رییس کمیســیون حمل و نقل و ترافیک 
شورای اسالمی شــهر اصفهان ؛ »اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل 
راهکار خوبی برای کاهش آالینده های جوی است.« و البته مثل همیشه 
این طرح هم نیاز به »زیرســاخت«هایی دارد که فراهم نیســت. مثال 
نیروی انســانی و تجهیزات موردنیاز می خواهد؛ اما به گفته زندآور در 

حال حاضر پلیس راهور نیرو و امکانات مورد نیاز را در دسترس ندارد و 
به همین خاطر به عقید این عضو شورا حتی درصورت اجرایی شدن این 

طرح ؛ از نظر کنترل مستقیم موفقیتی در این طرح به دست نمی آید.
*طرح های کنترل آلودگی هوا در اصفهان ناموفق است

و تمام این تفاســیر و  پیشــنهادات در حالی صورت می گیرد که عضو 
هیئت علمی دانشــگاه آزاد اسالمی اســتان اصفهان می گوید: نتایج 
طرح های کنترل آلودگی هوای اصفهان،گویای ناموفق بودن آنهاست 
البته اقداماتی در این زمینه صورت گرفته؛  اما مناســب و مطلوب این 

کالن شهر نیست. 
محمد کوشــافر با بیان اینکه بهبود نســبی در کنتــرل آلودگی هوا، به 
هیچ وجه معنای حل مشکل آلودگی هوای اصفهان را ندارد، اضافه کرد: 
وجود روزهای متعدد با هوای ناسالم برای گروه های حساس و عموم،  
گویای موفقیت آمیز نبودن طرح های کنترل آلودگی هوای اصفهان است 
البته اقداماتی در این زمینه صورت گرفته امــا آن چیزی که می بینیم 

مطلوب اصفهان نیست.  
به گفته کوشافر ، برنامه های کنترل آلودگی هوا تا زمانی که الگوی توسعه 
اصفهان ترمیم نشود، کارایی الزم را نخواهد داشت و هر سال در  دوره های 

زمانی شاهد آلودگی هوا خواهیم بود.  

مدیرعامل ســازمان ساماندهی مشــاغل شهری و 
فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان از احداث 

شهرک صنایع دستی در این شهر خبر داد.
محمــد مجیــری اظهــار کــرد: بــر اســاس 
برنامه ریزی های انجام شده، محل احداث شهرک 
 صنایع دســتی اصفهــان، ابتدای جــاده رضوان

 رو به روی باغ بین المللی گل و گیاه ارغوان جانمایی 

شــده اســت. وی ادامه داد: در حاشــیه میدان 
امــام )ره( و بازار اصفهــان برخــی تولیدکنندگان 
صنایع دســتی، محل فعالیت پرخطــری از جمله 
آلودگی های صوتی و زیست محیطی در مجاورت 
بافت تاریخی شهر دارند که برای نجات دادن هسته 
مرکزی شهر از خطرات زیست محیطی و نیز آتش 
ســوزی و ایجاد فضای توریســتی و گردشگری، 
احداث شهرک صنایع دستی اصفهان در دستور کار 
قرار گرفت. وی با بیان اینکه برای احداث شــهرک 
صنایع دستی حدود ۶۷ هکتار زمین در نظر گرفته 
شــده، افزود: حدود 4۷ هکتار از این عرصه برای 
فضای ســبز و جنگل کاری و ۲۰ هکتار برای بخش 
صنایع دستی در نظر گرفته شــده است. مجیری 
ادامه داد: شهرک صنایع دستی و هنر شهر اصفهان 
به صورت یک محل توریستی احداث می شود که در 
بخش اول گالری ها، نمایشگاه ها و فروشگاه های 

عرضه تولیــدات و در الیــه دوم واحد های تولیدی 
مستقر می شود به صورتی که گردشگران از نزدیک 
با واحد صنفــی ارتباط برقرار کــرده و فرآیند تولید 

صنایع دستی را از نزدیک شاهد باشند.
وی خاطرنشان کرد: در مقابل عرصه در نظر گرفته 
شده برای احداث شــهرک صنایع دستی اصفهان 
یک فضای گردشــگری وجــود دارد کــه همراه با 
4۷ هکتــار عرصه فضای ســبز شــهرک می تواند 
فضای مناســبی را برای شــهروندان و گردشگران 
ایجاد کند.مجیری با بیان اینکه مسئوالن اتحادیه 
صنایع دســتی شــهر اصفهان درخواســتی مبنی 
بر توجــه به برخی زیرســاخت ها در این شــهرک 
را ارائه کرده انــد، اظهار کرد: اکنــون پیگیری های 
الزم بــرای دریافــت مصوبــات کمیســیون ماده 
 پنج برای احداث شــهرک صنایع دســتی در حال

 انجام است.

احداث شهرک صنایع دستی در اصفهان

وجود روزهای متعدد با هوای ناسالم برای گروه های حساس 
و عموم،  گویای موفقیت آمیز نبودن طرح های کنترل آلودگی 
هوای اصفهان است البته اقداماتی در این زمینه صورت گرفته، 

اما آن چیزی که می بینیم مطلوب اصفهان نیست 

عضو هیئت علمی دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی دانشگاه اصفهان:

پدیده خیابان میر، فرو ریزش است، نه فرونشست
عضو هیئت علمی دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی دانشگاه اصفهان گفت: حادثه خیابان 
میر اصفهان ریزشی است که به دلیل خالی شــدن زمین زیر آن صورت گرفته و اگر آب یا فاضالب 

نشتی داشته باشد، سبب ایجاد چنین فروریزش هایی خواهد شد.
محمدحسین رامشــت  در پاسخ به این ســوال که آیا ارتباطی بین فرونشســت در خیابان میر و  
بارگذاری ناشی از احداث پل و فشار بر زمین وجود دارد، تصریح کرد: این فرضیه درستی است؛ اما 
شاید برای این پل مناسب نباشد. اگر در 
یک جایی بیشتر از حد معمول بارگذاری 
کنیم ممکن اســت فرونشســت هایی 
را داشــته باشــیم. به عنوان مثال ســد 
زاینده رود یک میلیــارد مترمکعب آب 
ذخیره می کند. یک میلیارد مترمکعب 
یعنی یــک میلیــارد تن و وزن بســیار 
شدیدی ، در یک وســعت محدود قرار 

داده شده است.
وی بابیان اینکه زمین در برابر این فشارها 
ممکن است از خودش واکنش نشان دهد، تصریح کرد: اما با این فرضیه، با فرونشست در خیابان 
میر باید همه پل درگیر می شد نه اینکه یک قسمت درگیر شود. این رخداد بیشتر ناشی از عملیاتی 
است که درگذشته در زیر این منطقه انجام شده که ممکن است احداث لوله آب و فاضالب باشد که 
زمین روی این منطقه را به خوبی نکوبیده باشند یا ممکن است نشت آب یا فاضالب باشد و همان طور 
که می دانیم نشت آب و فاضالب می تواند چنین حفره هایی را ایجاد کند، زیرا که وقتی آب در جریان 

است می تواند ذرات کوچک را جابه جا کرده و درواقع سبب ایجاد فروریزش شود.
به گفته وی، حادثه خیابان میر ریزشی است که به خاطر خالی شدن زمین زیر آن صورت گرفته است 

و اگر آب یا فاضالب نشتی داشته باشد، سبب ایجاد چنین فروریزش هایی خواهد شد.
این استاد دانشگاه در خصوص اینکه برای ایمن سازی سازه های شــهر در مقابل فرونشست چه 
اقداماتی باید انجام گیرد؟ گفت: الزم اســت نقشه مخاطرات محیطی شــهرها را داشته باشیم و 
متاسفانه استان اصفهان چنین نقشه ای ندارد؛ اما کارهای دانشجویی خوبی در این زمینه انجام شده 

است.
وی گفت: به عنوان مثال در دامنه های جنوبی شهر که کوه »ایران کوه« قرار دارد، پدیده گچ را داریم 
و یا در قسمت دروازه شیراز، به سمت جاده شیراز در این منطقه خیابان به صورت مرتب در یک باند 
به خصوص خراب می شد و در باند مربوط به خیابان را بتن ریزی کردند و زمین دارای رشته گچی بود. 
خاصیت گچ هم این گونه است که وقتی آب به گچ برسد، عملیات هیدرولیک انجام می شود و حجم 
آن اضافه می شود، درحالی که االن که بتن ریزی شده، مشکالت قبل وجود ندارد. در جاهای مختلف 
پدیده های مختلف وجــود دارد. به عنوان مثال در اتوبان صفه، پدیده ریزش را داریم، ســنگ های 
بزرگی که احتمال ریزش آن به اتوبان وجود دارد. وی با اشــاره به اینکه در بخش های دیگر، پدیده 
انحالل آهک راداریم، افزود: در شرق، پدیده نمک زایی وجود دارد و سبب ایجاد مشکل می شود. 
به عنوان مثال اگر بتن مخصوص و مقاوم در برابر نمک استفاده نشود، پی ساختمان ها به کل از بین 
می رود و یا کانال های آب باید با مواد خاص ایزوله شوند تا در برابر نمک مقاوم باشند. رامشت تاکید 
کرد: زمانی که نقشه های مخاطرات محیطی تهیه شود می توان متوجه شد که در چه مناطقی با چه 
پدیده و خطراتی مواجه هستیم و حتی می توان بسیاری از خطرات را پیشگیری کرد. وی خاطرنشان 
کرد: مدیریت یکپارچه شهری به معنای این نیست که شهرداری همه امور مربوط به شهر را بر عهده 
بگیرد، بلکه منظور این است که هر ارگانی مسئولیت خود را بر عهده بگیرد؛ اما همگی در یک ستاد یا 

مرکزی کارهایشان را هماهنگ کنند و از استانداردهای یکدیگر مطلع باشند.

با مسئولان

ذره بین

خورشید گرفتگی فردا را از دست ندهید؛

پوشش 68 درصدی کسوف 
در اصفهان

خبر ویژه

یک پژوهشگر و مدرس نجوم گفت: آخرین 
کسوف )خورشید گرفتگی( امسال که پنجم 
دی ماه رخ می دهد، از نوع حلقوی است و از 
کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس آغاز 
خواهد شد و تا جنوب شرقی آسیا ادامه دارد.

عمران مــرادی اظهــار کرد: شــهروندان در 
اصفهان با پوشــش ۶۸ درصدی می توانند 
این پدیده نجومی را در ســاعت ۷ و ۲دقیقه 
صبح از افق شرقی مشاهده کنند و این رخداد 

تا ساعت ۸ و ۲۳ دقیقه ادامه دارد.
وی در توضیــح خورشــیدگرفتگی حلقوی، 
گفت: این نوع کســوف به این معنی است 
که تنها وسط خورشید توســط ماه پوشیده 
می شــود و اطراف آن به شــکل یک دایره 

مشخص است.
این مدرس و پژوهشــگر نجوم اضافه کرد: 
خورشــیدگرفتگی حلقوی پنجم دی ماه در 
حاشــیه خلیج فارس تا جنوب شرق آسیا 
قابل رویت است و در ایران نیز در بخش های 

جنوبی کشور مشاهده خواهد شد.
وی با بیان اینکه مقدار پوشش این خورشید 
گرفتگی از لحــاظ موقعیت مکانی بســیار 
متقــاوت اســت، تصریــح کــرد: هرچه از 
کشورهای حاشــیه خلیج فارس به سمت 
شمال حرکت کنیم، از میزان خورشیدگرفتگی 
کاسته خواهد شد. بنابراین عالقه مندان به 
مشاهده درصد بیشتری از خورشیدگرفتگی 
باید به مناطق جنوبی کشــور مانند قشــم و 

کیش سفر کنند.
این پژوهشــگر و مدرس نجوم با بیان زمان 
وقوع خورشید گرفتگی در صبح پنجم دی ماه 
اظهار کرد: در مناطقی مانند اصفهان، تهران، 
یزد و شــیراز بســته به نقاط جغرافیایی که 
قرار دارند در ساعات مختلفی اما نزدیک به 
هم،  شاهد پدیده خورشیدگرفتگی خواهند 
بود. به عنوان مثــال در اصفهــان از حوالی 
ســاعت ۷ تا۸:۲۳ صبح خورشیدگرفتگی با 
حدود۶۸ درصد گرفت خورشید، قابل رویت 

خواهد بود .

کسب دیپلم افتخار 
دو کودک اصفهانی 
در مسابقات تاشکند

دو کودک اصفهانی دیپلم افتخار 
مسابقات بین المللی دو ساالنه 
نقاشی تاشکند را کسب کردند. 
 آروین وکیلــی و نازنین زبیدی 
هر دو ۹ ســاله از مرکز مجتمع 
کانون اصفهــان، دیپلم افتخار 
هفتمین مســابقه بین المللی 
دوساالنه نقاشی تاشکند کشور 

ازبکستان را کسب کردند.

وز عکس ر

سید محمد اطیابی- شهردار طالخونچه م الف:709990

آگهی تجدید مزایده مرحله دوم
شــهرداری طالخونچه در نظر دارد بر اســاس مصوبه شــماره ۲۸1 مورخ 
۹۸/۶/۳1 شورای اسالمی شــهر، مجموعه سالن مراسمات و غسالخانه 
عروجیان را از طریق مزایده به واجدین شرایط به صورت اجاره ماهیانه به 

مدت یکسال واگذار نماید. 

داوطلین می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به نشانی زیر مراجعه نمایند:
* نشــانی محل دریافت اســناد: طالخونچه- ابتدای بلــوار امام )ره( 

ساختمان شهرداری- واحد امور مالی
* مهلت دریافت اسناد: تا ساعت 14/۳۰ روز شنبه ۹۸/1۰/۲1

نوبت اول
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دانش آموزان دبستان روستای ظفرقند با روش های صرفه جویی در مصرف آب آشنا شدند؛

صدای زنگ آب در روستای ظفرقند شهرستان اردستان 

سوم دی ماه  1297 برای اولین بار اداره ثبت احوال  حدیث زاهدی
در ایران تاســیس و نخستین شناســنامه به نام 
فاطمه ایرانی صادر شد. سازمان ثبت احوال کشــور یکی از سازمان های دولتی 
ایران است که جمع آوری اطالعات و آمار جمعیتی کشور ایران را به عهده دارد. این 
ســازمان با وظایف و عملکردی مســتقل، از نهادهای زیرمجموعه وزارت کشور 
محسوب می شود. ثبت احوال وظیفه تهیه اطالعات ثبتی اساسی مانند زاد و ولد، 
مرگ و میر و ازدواج و نیز صدور مدارک هویتی مانند شناسنامه را بر عهده دارد و 

سوم دی ماه امسال، دومین قرن کاری خود را شروع  کرد.
حســین غفرانی کجانی، مدیر کل ثبت احوال اســتان اصفهان سوم دی ماه را 
فرصتی دانست تا مردم در جریان فعالیت ها ، قابلیت هاو ظرفیت های مجموعه 
ثبت احوال قرار گیرند و با بیان اینکه ثبت احوال افق 1404 با مقتضیات زمان و 
تحوالت جهانی کار خود را آغاز کرده، گفــت: این مجموعه در پویش فرصت ها و 
تهدیدها  با تکیه برقانون و چابک سازی سازمانی ، متناسب کردن و منطقی کردن 
برای بستر سازی دقیق آمارهای جمعیتی تالش کرده با رویکردی توسعه مدار 
و هدفمند، گسترش فرهنگ مســئولیت پذیری، امانتداری، مشتری مداری، 
شفافیت عملکرد و افزایش کارایی و بهره وری را در ســازمان تامین کند. با این 
نگرش ثبت احوال استان اصفهان توانســته به عنوان اولین دستگاه اجرایی  به 
راه اندازی واستقرار میز خدمت اقدام کند  که در این باب با مراجعه ارباب رجوع 
به میزخدمت، کلیه خدمات قابل ارائه پس از  ثبت درخواســت و بررسی توسط 
کارشناسان مربوطه، به مراجعه کننده در کمترین  زمان ممکن قابل ارائه خواهد 
بود. ثبت احوال اصفهان توانست به عنوان میز برتر سال97شناخته و از استاندار 

وقت تقدیر نامه دریافت کند.
غفرانی در بخش دیگری از صحبت های خود ابراز داشت: 90 درصد از مردم استان 
اصفهان کارت هوشمند ملی خود را دریافت کرده اند و بقیه نیز به محض رسیدن 
کارت خام هوشــمند و درج مشــخصات آن می توانند پس از دریافت پیامک 
برای گرفتن کارت خود اقدام کنند.وی با اشــاره به انجام تمامی امور برای کارت 
هوشمند ملی در بین تمامی قشرها مانند عشایر و جانبازان تاکید کرد: کارت های 
ملی قدیمی به هیچ وجه اعتبار ندارند.غفرانی با بیان اینکه خدمات و اطالعات 
این اداره کل در بسیاری از دستگاه ها و نهادها جهت ارائه خدمات به مردم مورد 
اســتفاده قرار می گیرد، اظهارداشت: 200 دســتگاه عمومی و دولتی به سامانه 

استعالم هویت انفرادی متصل هستند و در هر دقیقه پنج هزار  تراکنش در این 
ارتباط انجام می شود.

وی تاکید کرد،افرادی که برای دریافت کارت ملی هوشمند خود اقدام کرده ولی 
هنوز کارت به دست شان نرسیده است باید رسید ممهور به مهر ادارات ثبت، دفاتر 
پیشخوان و پست را برای دریافت خدمات همراه ببرند و کارت ملی نمونه قدیم 

دیگر برای هیچ اداره ای قابل قبول نیست.

میزان جمعیت سالمند ۶5 سال به باال هفت درصد افزایش پیدا کرده است
غفرانی کجانی در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان اینکه کاهش باروری 
پس از سال 65 و سیاست های جمعیتی بازدارنده موجب شد، میزان جمعیت 
سالمند 65 ســال به باال هفت درصد افزایش پیدا کند که امروز نگرانی کاهش 
جمعیت متاثر از این پدیده وجود دارد، ابراز داشــت:  تا چند ســال قبل توازن 
سالمندی در کشور وجود داشت؛ اما امروز سالمندی به سمت زنانه شدن پیش 

می رود و از بین حدود 361هزار نفر سالمند حدود 181هزار نفر زن وجود دارد.
وی اضافه کرد: پیش بینی می شود اســتان در سال 1403 یا 1404 وارد جریان 
افزایش سالمندی شود و برای ایجاد جمعیت متوازن حداقل هر خانواده باید دو 
فرزند داشته باشد.غفرانی با اشاره به اینکه در این راستا وظیفه فرهنگ سازی 
در ارتباط با ضرورت فرزندآوری برعهده جامعه است، ابراز داشت: باالرفتن سن 
ازدواج، انجام طالق در فصل اول زندگی، بیکاری، اشتغال و تحصیالت جوانان از 
موانع است و باید بسته های حمایتی را در همانند دیگر نقاط دنیا درنظر بگیریم.

 بیشترین نام انتخابی در سال جاری 
وی تاکید کرد: امیرعلی، علی، امیرحسین، حســین، ماهان و در میان دختران 

فاطمه، زهرا،حلما، آوا و زینب پنج نام اول امسال بوده است.
وی با بیان اینکه میانگین ســن ازدواج مردان درشش ماهه سال جاری 22.8 
و زنان 32.5 ســال بوده است، ابراز داشــت: این موضوع در طول سال گذشته 
گاهی به میانگین ســنی 24 در زنان و 28 در مردان نزدیک شده است.مدیرکل 
ثبت احوال اســتان اصفهان با بیان اینکه میانگین سن طالق در 6 ماهه نخست 
سال 38.2 سال در میان مردان و زنان 33.5 سال بوده است، به سخنان خود 

پایان داد.

مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان:

سالمندی در کشور به سمت زنانه شدن پیش می رود
بیش از 1700 نفر از بانوان شهرســتان نجــف آباد در پویش ملــی بانوی آب 
با محوریــت زنــان و مدیریت مصــرف آب حضــور یافتند .درابتــدای این 
مراســم مدیر آبفای نجف آباد با اشــاره به تعداد انشــعاب های آب در این 
شهرســتان گفت: بیش از صد هزار و 435 فقره انشــعاب آب در شــهر های 
نجف آباد،کهریزســنگ،علویجه ،گلدشــت  و جــوزدان واگذار شــده،  از این 

مشترکین می خواهیم که در مصرف بهینه آب نهایت دقت را به خرج دهند.
علیزاده با بیان اینکه مردم شهرستان نجف آباد تحت پوشش طرح آبرسانی 
اصفهان بزرگ قرار دارند، اظهار داشــت:در حال حاضر مصرف ســرانه آب در 
شهرســتان نجف آباد حدود 155 لیتر در شبانه روز اســت ولی با این وجو د 
می خواهیم که مشترکین آب مصرف  شرب را با حساسیت بیشتری مدیریت 
کنند تا مصرف ســرانه آب در شهرســتان نجف آباد به 120 لیتر در شــبانه روز 
کاهش یابد.وی اعالم کرد:طی  چند سال اخیر آبفای نجف آباد با  در نظر گرفتن 
برنامه های فرهنگی ،فنی و مهندسی توانست مصرف سرانه آب شرب را به 155 
لیتر در شبانه روز کاهش دهد چرا که این رقم در گذشته  حدود 200 لیتر در شبانه 
روز بوده است. مدیر آبفای نجف آباد به نقش بانوان در مصرف صحیح آب اشاره 
کرد و خاطرنشان ساخت: بررسی ها حاکی از آن است که بیش از 80 درصد آب 
شرب در بخش خانگی توسط بانوان مصرف می شود بنابراین اگر بانوان آب را 
درست مصرف کنند قطعا میزان سرانه آب در شهرستان کاهش قابل توجهی را 
به دنبال خواهد داشت.وی در ادامه به حذف قبوض کاغذی آب بها در استان 
پرداخت و تصریح کرد: برای تهیه هرقبض آب بها حدود 5 لیتر آب مصرف می 
شد، بنابراین باحذف قبوض کاغذی آب بها به نوعی در مصرف آب صرفه جویی 
می شــود . در ادامه این مراســم رییس خانه فرهنگ آب اصفهان گفت: رشد 
روزافزون جمعیت، گسترش صنایع و خشکســالی های سنوات گذشته  و ... 
منجر به ایجاد عدم تعادل بیشتر میان آب قابل دسترس و تقاضای آب شده 
است.  این در حال است که  مصرف ،  نمادی از هویت و فرهنگ هر جامعه است 

و فرهنگ نیز در تعیین نقطه آغاز الگوی مصرف نقش تعیین کننده ای دارد.
  زهره تشیعی با بیان اینکه زنان نقش وسیعی در اداره امور خانواده دارند و یکی 
از الزامات آن دسترسی به آب سالم و مناسب است، افزود: زنان بیشتر از مردان 
در معرض اثرات نامساعد کم آ بی قرار می گیرند پس الزم است این گروه از افراد 

جامعه توجه ویژه ای به رعایت الگوی مصرف بهینه آب داشته باشند. وی ادامه 
داد: زنان نقش مهمی در مدیریت مصرف آب ایفا می کنند به دلیل وجود همین 
نقش، زنان دارای دانش قابل توجهی در ارتباط با منابع آب هستند، بنابراین کلید 
موفقیت برنامه ها و سیاست های توسعه منابع آب محسوب می شوند. رییس 
خانه فرهنگ آب اصفهان به نقش بانوان در محیط خانواده پرداخت و تصریح 
کرد:بانوان به دلیل موقعیتی که در خانواده دارند می توانند آموزش  دهندگان 
مجربی در زمینه های مختلف مصرف آب باشند و از طرفی به دلیل اینکه زنان 
بیشتر از دیگر اعضای خانواده در منزل با آب سروکار دارند مجری تغییر فرهنگ 

آب محسوب می شوند.
در ادامه یکــی از حاضران که از کارکنان شــرکت توزیع برق شهرســتان بوده 
پیرامون استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف اظهار داشت: در شرکت توزیع برق 
شهرستان تجهیزات کاهنده مصرف نصب شده و دیگر شیرآالت دومحوره در 
شرکت نداریم این در حالی است که کارکنان شرکت توزیع برق با مبانی مدیریت 

مصرف آشنا هستند و  مصرف آب شرب را به خوبی مدیریت می کنند.
همچنین یکی از معلمان مدرســه حضــرت زهرا)س( با موثــر خواندن این 
برنامه در ترغیب دانش آموزان به رعایت مصرف بهینه آب افزود:اصوال  هنگام 
برگزاری برنامه های مختلف در مدرسه دانش آموزان را  به مصرف صحیح آب 
تشویق می کنیم به ویژه در ایام خانه تکانی و از دانش آموزان می خواهیم که 
به خانواده های خود توصیه کنند با بردن فرش ها به قالیشــویی ها از مصرف 
بی رویه آب جلوگیری به عمل آورند چرا که  دسترســی به آب شیرین در دنیا 

محدود است.
یکی دیگــر از حاضران که خود را اولیــای یکی از دانش آمــوزان معرفی کرد، 
گفت: طی چند سال اخیر با تبلیغات گسترده ای که از سوی رسانه ها و  شبکه 
های اجتماعی صورت گرفته تقریبا با مصرف درســت آب آشنا شدیم و سعی 
می کنیم آب را درست مصرف کنیم و فرزندان خود را نیز به مصرف درست آب 

ترغیب می کنیم.
دانش آموزی از مدرســه کرامت این برنامه را بســیار آموزنده دانست و بیان 
داشت: در این برنامه با انواع تجهیزات کاهنده مصرف آشنا شدم و به اهمیت 

استفاده از آب خاکستری پی بردم.

حضور بیش از 1700 نفر در پویش ملی بانوی آب با محوریت زنان و مدیریت مصرف آب در نجف آباد
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