
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

برخی صنایع اصفهان از سوخت 
مازوت استفاده کرده اند

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان 
گفت: متاســفانه برخــی صنایــع اصفهان به 
صورت جزئــی و گاه تنها یک روز از ســوخت 
مازوت استفاده کرده بودند که محیط زیست 
موظف به بررسی و اعالم موارد آن شد.منصور 
شیشــه فروش در خصوص اســتفاده برخی 
صنایع اصفهان از ســوخت مازوت و به دنبال 
آن انباشــت آالینده ها در این کالن شهر، اظهار 
کــرد: محیط زیســت طبق قانــون موظف به 
رصد و پایــش کیفیت هوای اصفهان اســت، 
از ســوی دیگر در مدیریت بحــران، این نهاد 
موظف شــده تا صنایعی که در شب آالیندگی 
ایجاد می کنند را بازدید کنند.وی تاکید کرد: با 
وجود این مصوبات و نظارت ها، مواردی مبنی 
بر استفاده ســوخت مازوت دیده می شود که 
به دنبال آن شخص اســتاندار تشکیل جلسه 
داد و مدیرعامل شــرکت پخش فرآورده های 
نفتی، محیط زیست، شــرکت گاز، استاندارد 
و همچنین دادســتان در آن حضور داشــتند.

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان 
افزود: خوشختانه اکنون تمام صنایع اصفهان 
از گاز اســتفاده می کنند، همچنین جلسه ای 
در دادستانی تشــکیل و تاکید شد که حتی در 
شرایط اضطرار هیچ صنعتی اجازه استفاده از 
سوخت مازوت را ندارد.شیشه فروش با بیان 
اینکه ســال ۱۳۹۳ مشــعل های مازوت سوز 
نیروگاه های اصفهان پلمپ شد، تاکید کرد: در 
این مدت هیچ یک از نیروگاه های اصفهان از 
سوخت مازوت استفاده نکرده و محیط زیست 
نیز بر آنها نظارت دارد و پلمپ مشعل های هیچ 

یک باز نشده است.
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استاندار اصفهان بانک های متخلف را تهدید با افشای نام شان در صدا و سیما کرده است؛

منتظر برخورد جدی هستیم
3

 بازگشت از قرار مرگ 
  طی سال جاری هر یک ماه، دو نفر در اصفهان از چوبه دار نجات پیدا کردند؛ 

5

طرح دوم آبرسانی اصفهان 
حقابه دیگر استان ها را 

ضایع نمی کند

عضو اتحادیه سندیکای آسانسور و 
پله برقی استان مطرح کرد:

اصفهان بر سکوی نخست 
استانداردهای آسانسور 

ایستاده است

برای نخستین بار در کشور اتفاق افتاد؛

اجرای قطعات نوستالژی 
قدیمی توسط گروه کر 

شهروندان ارشد شهر اصفهان
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 اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

 دعواهای 
 من و کی روش 
»زن و شوهری« بود!
صفحه 6

افتتاح نخستین سایت آموزشی 
صنعت آب و فاضالب در دانشگاه 

صنعت آب و برق اصفهان
 صفحه 8
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ادامه تحصن در اطراف سفارت آمریکا در بغداد
صدها معترض عراقی برای دومین روز متوالی به تحصن نامحدود خود در اطراف سفارت آمریکا 
در بغداد ادامه دادند. الجزیره گزارش داد، صدها تظاهرکننده عراقی و حامیان حشد الشعبی برای 
دومین روز متوالی در اطراف سفارت آمریکا به تحصن نامحدود خود ادامه دادند. این تحصن بعد از 
حمله و آتش زدن دو درب سفارت و برج های مراقبت آن در روز سه شنبه ادامه یافته است. در این 
راستا حشد الشعبی تهدید کرده است پاسخ های بیشتری در انتظار آمریکا خواهد بود، این تهدیدات 
در واکنش به حمله یکشنبه شب آمریکا به مقرهای حشد الشعبی در مرزهای عراق و سوریه مطرح 
می شوند که ۲۵ کشته و ۵۱ زخمی بین نیروهای گردان های حزب ا... عراق به جا گذاشت. خبرنگار 
الجزیره گفت: نیروهای امنیتی، تدابیر امنیتی را در اطراف ســفارت آمریکا اتخاذ کرده و در اطراف 

سفارت مستقر هستند.

»ترامپ«جهت امضای توافق با چین، تاریخ تعیین کرد
رییس جمهور آمریکا اعالم کرد توافق تجاری با چیــن را ۱۵ ژانویه امضا خواهد کرد. دونالد ترامپ، 
رییس جمهور آمریکا اعالم کرد این پیمان در واشــنگتن و با حضور مقامات عالی رتبه چین امضا 
خواهد شد. ترامپبه تازگی با اشاره به پیشرفت مذاکرات تجاری با چین، افزایش برنامه ریزی شده 

تعرفه ها روی واردات کاالهای چینی را لغو کرد.
 متن سند این توافق علنا منتشر نشده؛ اما دو طرف اوایل دسامبر اعالم کردند چین قول داده است 
خرید محصوالت کشاورزی آمریکایی را افزایش دهد و حمایت از مالکیت معنوی را تقویت کند در 
حالی که آمریکا شماری از تعرفه های وارداتی روی کاالهای چینی را کاهش خواهد داد. با این حال 
همچنان شماری از مسائل عمده مانند کمک های مالی چین به برخی از شرکت ها حل نشده و به 

مذاکرات بیشتر نیاز دارد.

طرح بازنشستگی در فرانسه اجرا می شود
رییس جمهور فرانسه در پیام سال نو خود، با خواسته اعتصاب کنندگان این کشور مخالفت و عنوان 
داشت که طرح بازنشستگی مورد نظر وی اجرا می شود. امانوئل مکرون در حالی بر اجرای این طرح 
تاکید کرد که حدود ۲۷ روز از آغاز اعتصاب های گسترده در اعتراض به طرح دولت می گذرد. مکرون 
با این حال در سخنان خود از اعضای دولت فرانسه خواست که به سرعت با آن دسته از اتحادیه های 
کارگری که حاضر به مصالحه هستند، به توافق دست یابد. مخالفان طرح اصالح نظام بازنشستگی 
بر این باور هســتند که دولت مکرون قصد دارد ضمن افزایش سن بازنشستگی، میزان مستمری 
بازنشستگان را کاهش دهد. دولت ادوارد فیلیپ، نخســت وزیر فرانسه ضمن رد احتمال کاهش 
میزان مستمری بازنشستگان تاکید می کند که فرانسوی ها به دلیل افزایش شاخص امید به زندگی 

باید دیرتر از نسل های قبلی بازنشسته شوند.

مخالفت تایوان با پیشنهاد پکن برای اتحاد
رییس جمهور چین با پیشنهاد تایوان برای اتحاد و استفاده از مدل »یک کشور، دو سیستم« که در 
هنگ کنگ اجرا می شود، مخالفت کرد. »»تسای اینگ ون« رییس جمهور تایوان با بیان اینکه مدل 
»یک کشور دو سیستم« در هنگ کنگ شکست خورده، با پیشنهاد پکن برای اتحاد با چین مخالفت 
کرد. وی در ادامه با تاکید بر حاکمیت تایوان عنوان داشت که دولت مکانیسمی را برای دفاع از آزادی 
و دموکراسی ایجاد خواهد کرد. این اظهارات در حالی بیان شد که تایوان در تاریخ ۱۱ ژانویه )۲۱ دی( 
صحنه انتخابات ریاست جمهوری است. چین، تایوان را بخشی از خاک خود می داند که باید تحت 
کنترل پکن باشد؛ اما تایوان می گوید که کشوری مستقل است که فقط از نام »جمهوری چین« به 

عنوان نام رسمی خود استفاده می کند.

رهبر معظم انقالب در دیدار  با پرستاران:

همه بدانند جمهوری اسالمی به دنبال جنگ نیست
حضرت آیت ا...خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی صبح  روز گذشته 
در دیدار هزاران نفر از پرســتاران سراسر کشور، پرســتاری را ترکیبی از 
مجموعه ارزش های اخالقی و فضایل انســانی خواندند و با اشــاره به 
ســربلندی و بصیرت ملت ایران در آزمون های بزرگ به ویژه حماســه 
نهم دی سال ۸۸ و حوادث آبان ماه امســال و جدا کردن صف خود از 
فتنه گران و تخریب کنندگان اموال عمومی، موج تنفر از آمریکا در منطقه 
به ویژه در عراق را واکنش طبیعی مردم نســبت به جنایت های آمریکا 
برشمردند و با اشاره به اظهارات رییس جمهور آمریکا در مقصر دانستن 
ایران به عنوان عامل اصلی قضایای روز سه شــنبه عراق و تهدید ملت 
ایران، تاکید کردند: اینگونه سخنان، بی ربط و غیرمنطقی است، چرا که 
مردم منطقه به شدت از آمریکا متنفرند. همه بدانند جمهوری اسالمی 
به دنبال جنگ نیست؛ اما با هرکس که منافع، مصالح، عزت، عظمت و 
پیشرفت ملت ایران را تهدید کند، بدون مالحظه مقابله و ضربه سختی 

به او وارد خواهد کرد. 
حضرت آیت ا... خامنه ای در سخنان خود ضمن تبریک سالروز میالد 
حضرت زینب سالم ا...علیها و روز پرســتار، به مراسم پاسداشت نهم 
دی در سراسر کشور اشاره کردند و گفتند: در روز ۹ دی سال ۸۸ که یکی 
از آزمون های بزرگ بود، ملت ایران با حضور سراســری در خیابان ها و 
با بصیرت و هوشیاری، خوش درخشید و توانســت یک توطئه مهم و 

ریشه دار را از بین ببرد.
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به حوادث اخیر آبان ماه افزودند: مردم 
مطالباتی دارند که در اغلب موارد هم حق با مردم است و اگر این توقعات 
و انتظارات برآورده نشود، اعتراض می کنند؛ اما مطالبات مردم مسئله ای 
متفاوت از فتنه ســازی به بهانه این مطالبات اســت که این دومی کار 
دشمن است. رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: مردم مطالباتی 
داشتند؛ اما افرادی که دشمن برای سوء استفاده از این مطالبات آماده 
کرده بود، فورا وارد شدند و شروع به تخریب کردند. بصیرت مردم در این 
حوادث آنجا بود که تا سوءاستفاده دشمن را دیدند، صف خود را از فتنه 
گران که ســعی می کردند خود را در بین مردم مخفی کنند، جدا کردند 
و فتنه گر تنها ماند. چند روز بعد نیز مردم در قالب اجتماعات عظیم در 
شهرهای مختلف کشــور به خیابان ها آمدند. ایشــان با تاکید بر اینکه 
بصیرت و هوشــیاری مردم در آبان ماه همانند بصیرت مردم در ســال 
۸۸، غائله را به پایان رساند، گفتند: آن کسانی که صحنه گردانان اصلی 
اغتشاش های آبان ماه و حمله به زیرســاخت ها همچون انبار بنزین و 
انبار گندم و اموال عمومی بودند، افراد مرتبط با سرویس های اطالعاتی 

بیگانگان هستند.

رهبر انقالب اسالمی افزودند: یکی از مسئوالن بلندپایه کشور به نقل از 
یکی از سیاستمداران خارجی که در روزهای حوادث آبان در واشنگتن 
به سر می برد، می گفت آمریکایی ها در روز اول حادثه بسیار خوشحال 
و مسرور بودند و کار ایران را تمام شده می دانستند اما یکی دو روز بعد 
که قضایا جمع شــد، آمریکایی ها از اینکه به نتیجه دلخواه نرسیدند، 

بسیار ناراحت شدند.
حضرت آیت ا... خامنه ای، این مطالب را نشان دهنده واقعیت درونی 
سردمداران بی خرد آمریکا دانستند و با اشــاره به قضایای اخیر عراق 
خاطرنشان کردند: حمله آمریکا به حشدالشعبی در واقع گرفتن انتقام 
داعش بود زیرا آن نیرویی که داعش را زمین گیر کرد و از بین برد، بسیج 
مردمی عراق بود. ایشان تاکید کردند: من و دولت و ملت ایران، جنایت 

آمریکا در حمله به حشدالشعبی عراق را به شدت محکوم می کنیم.
رهبر انقالب اســالمی هیجان ضد آمریکایی در بغداد و سراسر عراق را 
نتیجه طبیعی جنایت های آمریکا برشمردند و افزودند: رییس جمهور 
آمریکا در مطلبی گفته ما این مســائل را از چشــم ایران می بینیم و به 
آن پاســخ خواهیم داد. اما باید به آنها گفت اوال غلط می کنید زیرا این 
موضوع ربطی به ایران ندارد. ثانیا باید منطقی باشید و بفهمید که علت 

اصلی این قضایا چیست؛ البته آنها منطقی نیستند.

رهبر انقالب اسالمی، پرستاری را ترکیبی از مجموعه ارزش های اخالقی 
و فضایل انسانی از جمله شفقت، دلسوزی، اهتمام، مسئولیت پذیری، 
صبر و بردباری در برابر بی تابی ها و کج خلقی ها و اســتقامت و دل زده 
نشدن از مشاهده ســختی ها برشــمردند و افزودند: تکریم پرستار به 
معنای تکریم ارزش های انسانی و ارزش گذاری برای فضایل اخالقی 
کمیاب است. حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به یک برنامه تلویزیونی 
که اخیرا فرد خیری را نشان می داد که با تالش و کوشش و جمع کردن 
کمک های مردمی، صدها جهیزیه برای زوج هــای محروم تهیه کرده 
است، افزودند: خصوصیات اخالقی برجسته همچون صبر، مهربانی، 
بردباری و شــفقت جزو ریشــه های اخالقی ایرانی مســلمان است، 
همچنان که در قضایایــی مانند بالیای طبیعی، مــردم با دل و جان به 

کمک یکدیگر می روند.
حضرت آیت ا... خامنه ای با تایید برنامه اعالمی وزیر بهداشــت مبنی 
بر تعریف هویت مستقل از کادر پزشــکی برای پرستاران، گفتند: البته 
پرستار و پزشک مکمل یکدیگرند نه رقیب و با توجه به حضور چند ده 
هزار دانشجوی پرســتاری، باید یک مدیریت و برنامه ریزی خوب در 
زمینه مسائل آموزشــی و توزیع متوازن پرستاری در سطح کشور و نیز 

توجه به سطح درآمدی و عائدی شغلی آنان، انجام گیرد.

به نظر می رســد مقامــات آمریکایــی از محاصره 
سفارت شان توسط مردم خشمگین عراقی، همزمان 
بهت زده و وحشت زده هستند. واشنگتن پست با 
توجه به حمالت اخیر آمریکایی ها به حشد الشعبی 
و واکنش آنها، با یادآوری بحران هایی که میان ایران 
و آمریکا از ســال ۱۹۷۹ به بعد رخ داده، به اتفاقات 
اخیر می رســد و بیان می کند، آمریــکا برای فرار از 
بحران افزایــش تنش با ایران، تنهــا دو راه دارد: یا 
مذاکره کند یا بجنگد. تقریبا صــد تفنگدار دریایی 
آمریکاـ  که به یک واحد ویژه برای واکنش ســریع 
به بحران منسوب هســتندـ  در عراق حضور دارند 
تا پس از حمالت خشــمناک معترضین عراقی، از 
سفارت ایاالت متحده در بغداد محافظت کنند. این 
نیروها پس از اعالم مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا، 
از کویت به بغداد اعزام شدند. اسپر گفته است: ما 

نیروهای دیگری برای پشتیبانی از پرسنل خود در 
ســفارت آمریکا در بغداد اعزام می کنیم. اقدامات 
صحیحی برای محافظت از نیروها انجام داده ایم تا از 
امنیت شهروندان آمریکایی، نظامیان و دیپلمات ها 
در کشــور عراق اطمینان حاصل شود و حق دفاع از 
خود را تضمین خواهیم کــرد. عالوه بر محافظت از 
سفارت، این تفنگداران دریایی برای انجام عملیات 
تخلیه نیروی انســانی، امدادرســانی در برابر بالیا، 
بازیابی پرسنل و تجهیزات و ماموریت های مربوط 

به کمک های بشردوستانه آموزش دیده اند.
 ســخنگوی تفنگداران دریایی و عضو ســابق این 
واحد گفته اســت که این احتماال اولین باری است 
که آمریکا مجبور شــده با این ظرفیت به اعزام این 
نیروها بپــردازد. این که ایاالت متحــده تا چه حد 
اتفاقات اخیر در پیرامون سفارت آمریکا در عراق را 

مشابه اتفاقات بنغازی تلقی کرده است، به خوبی از 
توییت اخیر دونالد ترامپ مشــخص است. وی در 
این توییت بیان کرده بود که عراق، بنغازی نخواهد 
شــد. اعزام این نیرو می تواند پیوند مســتقیمی با 
توییت ترامپ و تهدید ضمنی وی علیه ایران داشته 
باشــد. این مطلب در نهایت بیان می کند که ترامپ 
هیچ عالقه جدی به مذاکره یا جنگ با ایران نشان 
نداده و تنها به اســتفاده از جنگ افــزار اقتصادی 
بسنده کرده است. ایران مجددا یک نبرد کم وسعت 
را برنده شــده که آمریکا نمی تواند پاسخی به ایران 

بدهد.

واشنگتن پست:

جنگ با ایران، مادر همه جنگ هاست!

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از دریافت حجم انبوه پیامک هایی با مضمون و محتوای مخالفت با تصویب لوایح مرتبط با FATF خبر داد. »مجید انصاری« 
خبر داد که حجم انبوهی از پیامک هایی با محتوای مخالفت با تصویب لوایح مرتبط با FATF را دریافت کرده است و این پیامک ها همچنان ادامه دارد. به گفته 
وی،  اگر چه پیامک ها تنوع محتوایی داشته اما ۷۰ درصد آنها شبیه به هم بوده و این طور به نظر می رســد که از یک مرکز واحد هماهنگ شده است. گروه ویژه 
اقدام مالی در نشست مهرماه خود، فوریه ۲۰۲۰ )بهمن ماه( را آخرین مهلت ایران خوانده و گفته است که اگر ایران تا پایان مهلت مذکور کنوانسیون پالرمو را به 
اجرا درنیاورده و خود را با معیارهای بین المللی منطبق نکند، این گروه به همه اعضای خود توصیه خواهد کرد که اقدامات تقابلی را به اجرا درآورند. این ششمین 
بار است که نهاد مذکور به ایران فرصت می دهد تا اقدامات الزم را در راستای مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی انجام دهد. برنامه عمل گروه ویژه اقدام 
مالی برای ایران شامل ۴۱ توصیه بوده است که تاکنون ۳۷ مورد از این برنامه ها عملیاتی شــده و از چهار توصیه تقنینی این نهاد دو مورد به تصویب رسیده و دو 

الیحه پیوستن ایران به کنوانسیون های CFT و پالرمو همچنان در مجمع تشخیص مصلحت تعیین تکلیف نشده است.

پیامک های مخالفت با FATF به اعضای مجمع رسید
دبیر مجمع تشخیص مصلحت:

به دنبال جوان گرایی در 
مجمع تشخیص هستیم

چهره روز

وز عکس ر

نام سردار سلیمانی 
روی دیوار سفارت 

آمریکا در عراق
مــردم عــراق در واکنش به 
تجاوز هوایی آمریکا به خاک 
کشورشــان ســفارت آمریکا 
را به آتش کشــیدند. آنها نام 
»ســردار قاسم ســلیمانی« 
فرمانده ســپاه قدس ایران را 
روی دیوار ســفارت آمریکا در 

بغداد نوشتند.

دادستان کل کشور:

در حوادث آبان، از اتباع خارجی کسی بازداشت نشده است
دادستان کل کشور گفت که در حوادث آبان ماه از اتباع خارجی کسی بازداشت نشده است. حجت 
االسالم منتظری در حاشیه مراســم معارفه دبیر ستاد حقوق بشــر قوه قضاییه در پاسخ به این 
سوال که آیا در حوادث اخیر بازداشت تبعه خارجی داشته ایم یا خیر؟ گفت: خیر ،از اتباع خارجی 
بازداشتی نداشتیم. وی در رابطه با تخلفات انتخاباتی گزارش شده گفت: گزارش های مختصری 

رسیده؛ اما خیلی جدی و مهم نبوده است.

گزینه احتمالی برای ریاست مجلس آینده
دبیرکل حزب جهادگران ایران اسالمی گفت: شهدا هدفی نداشتند به جز برافراشتن پرچم اسالم 
و آسایش کشور، اما چگونه؟ مســیر ریل گذاری رفاه و صیانت از مرز های اسالم و والیت یکی از 
درهایش مجلس اســت؛ وقتی صالحان به مجلس بروند بســیاری از مسائل حل خواهد شد و 
آنجاست که می توان گفت یاد شهدا زنده مانده است.وهاب عزیزی ادامه داد: شورای ائتالف به 
حسین مظفر پیشــنهاد داد تا به عنوان رییس مجلس انتخاب شود، زیرا او هزینه های انقالب را 
داده و مورد اعتماد همه گروه های اصولگرا و حتی اصالح طلب است و من از خبرنگاران می خواهم 
که بگویند گزینه ما برای ریاست مجلس اوست. این فعال اصولگرا بیان کرد: وقتی مشکالت بر 
جامعه ما تحمیل شد بیشترین قشری که آسیب دید جامعه کارگری بود که هنوز ساماندهی نشده 
است. کارگران باید نمایند ه ای داشته باشند که از دل خودشــان باشد، بنابراین معتقدم که مردم 

باید به وفاداران به نظام و قابل اعتمادان رای دهند.

معاون حقوقی رییس جمهور:

اطالعات مرتبط با امنیت ملی را به FATF نمی دهیم
معاون حقوقی رییــس جمهور گفت: اگر به معاهــده FATF بپیوندیم به نظــام بانکداری امن 
خواهیم پیوســت و دیگر نباید با ما اقدامات مقابله ای کنند ضمن آنکه اطالعات مرتبط با امنیت 
ملی را به FATF نمی دهیم. لعیا جنیدی با اشاره به اینکه مبارزه با جرائم سازمان یافته فرا ملی 
به »پالرمو« و معاهده مبارزه با تامین مالی تروریســم به »CFT« موسوم است، افزود: تقریبا 
همه کشورهای جهان عضو این دو معاهده هســتند و فقط ۲ تا ۳ کشــور از جمله کشور ما و کره 
شمالی عضو این معاهدات نیســتند. وی با بیان اینکه همه، منافع ملی کشورمان را می خواهند؛ 
اما شاید در نوع نگاه، تفاوت هایی باشد، افزود: اگر در این مرحله مجمع تشخیص مصلحت نظام 
با تعامل انجام شود ما متعهد این کنوانسیون ها تلقی می شویم، اما بر اساس تفسیر و درک خود 
 از کنوانسیون و در نظر گرفتن منافع ملی خود، آن را اجرا می کنیم و کشورهای دیگر هم این کار را 

انجام می دهند.

 ترامپ، عراقی ها را به اقدام علیه ایران دعوت کرد
رییس جمهور آمریکا در پیامــی در توئیتر مردم عــراق را دعوت کرد که علیه ایــران اقدام کنند. 
ترامپ در این پیام توئیتری نوشت: »خطاب به میلیون ها نفری که در عراق دنبال آزادی هستند 
و نمی خواهند تحت سلطه و کنترل ایران باشند، اکنون وقت شماست!« رییس جمهور آمریکا در 
واکنش به تظاهرات گسترده مردم عراق در مقابل سفارت این کشور در بغداد در حساب توئیتری 
خود نوشت: »ایران پیمانکار آمریکایی در عراق را کشت و چندین نفر را مجروح کرد. ما قویا پاسخ 
دادیم و همیشــه خواهیم داد. اکنون ایران یک حمله به سفارت واشــنگتن در عراق را هماهنگ 
کرده است. آن ها کامال مســئول آن هســتند. عالوه بر آن، ما انتظار داریم عراق از نیروی نظامی 
خود برای محافظت از سفارت مان در بغداد استفاده کند و همینطور هم به آنها گفته شده است.«

کافه سیاست

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: 
»برجام« به دلیل برخی خــوش بینی ها در 
باتالق قــرار گرفته و راه پــس و پیش ندارد. 
محســن رضایی  ادامه اد: امیدوارم انقالب، 
به همه اهــداف خود برســد. وی تاکید کرد: 
امــروز وقتــی می خواهیم مســئله ای را که  
نظرات متفاوتی دارد، بررســی کنیــم نیاز به 
تحقیقات گســترده داریم تا پاسخ مناسبی 
برای آن پیدا کنیم. رضایی با بیان اینکه انقالب 
اســالمی یکی از کانون های مهــم در منطقه 
است، اظهار داشت: در اطراف ما و از هر چهار 
طرف روی ایران اثر وجود دارد. ایران در کانون 
پرحادثه ترین و پر رویدادترین نقطه سیاسی 
به عنوان کانون قرار دارد. وی افزود: در برجام که 
کار ملی روی آن صورت گرفت، از حمایت های 
قاطع رهبر انقالب تا انتقاد منتقدین دلسوز، 
کارهای مهمی پیرامون آن انجام شــد؛ اما به 
دلیل برخی خوش بینی ها می بینیم کاری به 
این بزرگی و گســتردگی در باتالق قرار گرفته 
و راه پــس و پیش نــدارد؛ مــا نمی توانیم با 
اقدامات شــتاب زده به نتیجه برســیم.دبیر 
مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با 
بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت در دور 
جدید با تاکیدات رهبــر انقالب به این نتیجه 
رسیده اســت که پژوهش های خود را عمق 
بدهد، افزود: به دنبال جوان گرایی در مجمع 
هستیم، پژوهشگران مبتکر و جوانی در سراسر 
کشــور وجود دارد. رضایی تاکید کرد: امروز 
پژوهشــکده تحقیقات راهبردی می خواهد 
کانون پژوهش های راهبردی را برای دستیابی 

به سیاست های موثر به وجود آورد.

بین الملل

آنا
س: 

عک
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نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان:

کشاورزی باید به عنوان محور توسعه کشور قلمداد شود
نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: کشــاورزی باید به عنوان محور توسعه کشور قلمداد شده 
و در این راستا الزم است تمامی ظرفیت ها، مطالبه گری و کنش گری ها به این سمت گسیل شود.

حمیدرضا قلمکاری تصریح کرد: مفهوم 
اصلی توسعه پایدار، به حداکثر رساندن 
رفاه مردم از طریق دسترســی به غذای 
سالم به گونه ای که به منابع نسل های 
آینده دست اندازی نشود، تلقی می شود. 
وی افزود: اتــاق بازرگانــی اصفهان در 
دوره نهم فعالیت خود، شــاخص های 
اقتصادی را در رأس فعالیت ها قرار داده 
و پرداختن به توســعه پایدار در سه رکن 
اساسی مســائل اقتصادی، اجتماعی و 

زیست محیطی را به عنوان یک ضرورت در دستور کار قرار داد.نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان  در 
ادامه بر ضرورت توجه ویژه به بخش کشاورزی به دلیل تاثیر قابل توجه آن در رشد تولید ناخالص 

داخلی کشور و میزان اشتغال زایی آن تاکید کرد. 

عضو اتحادیه سندیکای آسانسور و پله برقی استان اصفهان مطرح کرد:

اصفهان بر سکوی نخست استانداردهای آسانسور ایستاده است
عضو اتحادیه سندیکای آسانسور و پله برقی اســتان اصفهان با تاکید بر اینکه به جرأت می توانیم 
بگوییم که اصفهان رتبه اول را در اســتاندارد ســازی و رعایت اصول اســتانداردهای آسانسور دارد 
گفت: شرکت های بازرســی در اصفهان توانمند هستند و سازمان اســتاندارد هم کنترل می کند و 
بازرسی های سخت گیرانه ای دارد که شرکت های آسانسوری عملکرد مناسبی داشته باشند.امیر 
حسین صادقی افزود: اساســی ترین موضوعی که باید در نصب آسانسور توجه شود این است که 
مردم باید به شرکت های آسانســوری مراجعه کنند که معتبر هستند.صادقی تاکید کرد: باالتربرها 
به هیچ وجه نمی توانند نقش آسانسور را ایفا کنند وصرفا برای جابه جایی بار هستند؛ اما متاسفانه 
افراد سودجو با گذاشتن کابین آسانسور به باالبرها شکل آسانســور می دهند، در حالی که به هیچ 

وجه امنیت الزم را ندارد.

رییس اداره جنگل کاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خبر داد:

اجرای طرح صیانت از جنگل های زاگرس در اصفهان
رییس اداره جنگل کاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: طرح صیانت از 
جنگل های زاگرس با انجام سه پروژه توسعه جنگل با بذر ، پروژه غنی سازی جنگل و پروژه مراقبت 
و نگهداری مناطق احیایی در استان اصفهان اجرا شده است.مرتضی برزو زاده با اشاره به اجرای طرح 
صیانت از جنگل های زاگرس با انجام سه پروژه  در سطح ۱۵۰ هکتار از عرصه های طبیعی استان 
اصفهان، اظهار کرد: پروژه غنی سازی جنگل به مساحت ۳۰ هکتار در شهرستان فریدون شهر با بذر 
بلوط انجام شده و پروژه مراقبت و نگهداری مناطق احیایی به مساحت ۱۴۰  هکتار در شهرستان های 
فریدون شهر و سمیرم با بذر بلوط ، ارژن، بادام اســکوپاریا و بادام آمارا اجرا شده است.وی اعتبار 
طرح صیانت از جنگل های زاگرس در اســتان اصفهان را  نزدیک به پنــج میلیارد ریال اعالم کرد و 
افزود: هدف از اجرای طرح ملی صیانت از جنگل های زاگرس، حفاظت و افزایش تاج پوشــش 

این جنگل هاست.

استاندار اصفهان بانک های متخلف را تهدید با افشای نام شان در صدا و سیما کرده است؛

منتظر برخورد جدی هستیم

بانک ها به استخوانی در گلوی اقتصاد کشور  مرضیه محب رسول
تبدیل شــده اند؛ هم ســرمایه ها را جذب 
کرده اند و با آن داللی و معامله گری می کنند و هم رسالت اصلی خود که 
تزریق سرمایه به بخش های تولید و صنعتی و اجتماعی است را با هزار 

بهانه به تعویق می اندازند.
 پس از تمام درخواست ها، دیدارها و هزاران راه نرفته؛ به تازگی استاندار 
اصفهان پس از چندین ماه هشــدار حاال وعده داده در صورت بر طرف 
نشــدن مشــکالت بانک ها و تداوم عدم همکاری آنهــا با بخش های 
صنعتی و تولیدی در استان اســامی آنها به صورت علنی از صدا و سیما 
اعالم خواهد شــد؛ اتفاقی که اگر بیفتد می تواند شــروع یک حرکت 

جهادی در راستای حمایت از تولید باشد.
 تقریبا همه بخش های اقتصادی در اســتان از بانک هــا می نالند؛ از 
بنیاد مســکن و نهادهای دولتی گرفته تا زوج های جوان برای گرفتن 
وام ازدواج و رده باالتر تولید کنندگان و صنعتگرانی که به شــدت درگیر 
تامین نقدینگی هستند. این در شرایطی است که بانک ها امسال با رشد 
سپرده های بانکی مواجه بوده اند این به معنای این است که سرمایه و 
نقدینگی الزم در بانک ها وجود دارد؛ اما عزمی برای تخصیص درســت 

آن در مدیریت بانکی دیده نمی شود. بر اساس آمار اعالم شده از سوی 
بانک مرکزی، مانده ســپرده ها تــا خرداد ماه امســال افزایش 26.6 
درصدی داشته و  بالغ بر 2۱76 هزار میلیارد تومان است. این مبلغ البته 
طی ماه های اخیر به دلیل رکود در بازارهای موازی مانند سکه و ارز  رشد 
بیشتری هم داشته است. نکته قابل توجه تر اینکه در همه آمار منتشر 
شــده، ســپرده های بانکی اصفهان در رده های باالی بیشترین میزان 
سپرده ها در کشور بوده است؛ اما رضایت از میزان بهره وری شبکه بانکی 
در استان بسیار کم است همین مسئله موجب شده تا استاندار اصفهان 
در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به بانک های متخلف استان 
اصفهان هشدار دهد. عباس رضایی اظهار کرد: با بانک هایی که شرایط 
را برای رونق تولید و اشــتغال زایی صاحبان صنایــع هموار نمی کنند و 
مانع پیشرفت بخش های اقتصادی اســتان می شوند، برخورد جدی 

خواهیم کرد. 
وی افزود: در خصوص مشــکالت صنایع با برخی از بانک های استان 
از جمله نحوه ارائه تســهیالت مقرر شد، جلسه ویژه ای با مسئوالن این 
بانک ها داشته باشیم. اســتاندار اصفهان گفت: چنانچه این بانک ها، 
قصد همکاری با صاحبان صنایع و واحدهای اقتصادی استان را نداشته 

و موانع تسهیالت در نظر گرفته شده را اصالح نکنند، هفته آینده نام آنها 
را از طریق صداوسیما و رســانه های عمومی اعالم کرده تا تکلیف شان 
مشخص شــود. این تهدیدات در حالی بیان می شود که شاخص های 
صنعتی در اصفهان به خصــوص در بخش واحدهای مشــکل دار در 
ماه های اخیر تغییر محسوســی نداشته اســت. اگرچه چند کارخانه 
بزرگ مانند کاشــی نیلو و پلی اکریل به چرخه تولید بازگشــته اند؛ اما 
نبود نقدینگی و سرمایه الزم هر آن خطر تعطیلی این واحدها را بیشتر 
می کند. از سوی دیگر استان اصفهان از جمله معدود استان هایی است 
که تعداد بانگاه های مشــکل دارش در لیست منتشــر شده از سوی 
سازمان صنعت، معدن و تجارت در ماه های اخیر هیچ تغییری نکرده و 

در بر همان پاشنه رکود و وضعیت وخیم تولید می چرخد. 
تهدید استاندار در شرایطی مطرح می شــود که نه وعده وزیر صمت در 
سفر به اصفهان مبنی بر تعامل با بانک ها برای تسهیل موانع کار ساز بوده 
و نه فشار و برنامه های نمایندگان مجلس استان چاره ساز شده است. 
حال باید منظر ماند و دید آیا این برخورد جدی که استاندار وعده آن را 
داده است می تواند گره کور مقاومت بانک ها را باز کند یا این وعده هم در 

ویترین تالش های ناکام مدیران اصفهان بایگانی خواهد شد.

مدیر برنامه ریزی شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی اعالم کرد که ســهمیه سوخت خودروهای تک 
سوز شــخصی متعلق به معلوالن و جانبازان ۱۰۰ لیتر 
و خودروهای دوگانه سوز 7۰ لیتر در ماه شد. شهرام 
رضایی گفت: با توجه به مصوبه اخیر کارگروه تعیین 
سهمیه سوخت خودروها ۴۰ لیتر به سهمیه سوخت 
خودروهای معلوالن و جانبازان اضافه شد. وی با بیان 
اینکه سهمیه سوخت خودروهای تک سوز شخصی 

متعلق به معلوالن و جانبــازان ۱۰۰ لیتر و خودروهای 
دوگانه سوز 7۰ لیتر در ماه تعیین شده است، افزود: 
افرادی که کارت سوخت مخصوص معلوالن و جانبازان 
دریافت کرده اند از همین ماه افزایش سهمیه خود را 
دریافت خواهند کرد؛ اما کســانی که فاقد این کارت 
هســتند باید برای دریافت کارت سوخت مخصوص 
معلــوالن و جانبازان اقدام کنند. مدیــر برنامه ریزی 
شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: البته 
تفاوت و مانده افزایش ســهمیه ماه های قبل نیز به 
کارت این افراد واریز خواهد شد. رضایی در خصوص 
تخصیص سهمیه سوخت آژانس های تاکسی تلفنی و 
سرویس های مدارس نیز افزود: فهرست خودروهای 
آژانس های تاکسی تلفنی دریافت و سهمیه سوخت 

آن ها به صورت اعتبار  واریز خواهد شــد. وی با بیان 
اینکه سهمیه برخی از سرویس های مدارس نیز اعمال 
شده اســت، گفت: ســرویس های مدارس سهمیه 
سوخت خود را براساس پیمایش دریافت می کنند؛ 
اما برای تاکسی های تلفنی سهمیه 2۰۰ لیتر در ماه در 
نظر گرفته شده است. رضایی افزود: سهمیه در نظر 
گرفته شده برای سرویس های مدارس و آژانس های 
تاکســی تلفنی به صورت اعتبار بــوده و تفاوت نرخ 
بنزین آزاد و بنزین ســهمیه ای تا سقف تعیین شده 
به صورت ریالی در کارت بانکی مالکان این خودروها 
واریز شــده و این افراد می تواننــد از این مبلغ صرفا 
بــرای پرداخت هزینه ســوخت خــود در جایگاه ها 

استفاده کنند. 

سهمیه بنزین کدام خودروها تغییر کرد؟

  ماگ بابانوئل
بازار

 بـه بانک هایـی کـه شـرایط را بـرای رونـق تولیـد و 
اشـتغال زایی صاحبـان صنایـع همـوار نمی کننـد و مانـع 
پیشـرفت بخش هـای اقتصادی اسـتان می شـوند، برخورد 

جـدی خواهیـم کـرد

 ماگ ماگستان
 mg0016 مدل 

قیمت: 23،000 تومان

  ماگ طرح بابانوئل
 مدل 01 

قیمت: 30،000 تومان

 ماگ طرح بابانوئل 
 CH76 کریسمس کد
قیمت: 30،000 تومان

فرهنگ سازی مالیاتی و آثار مثبت آن در کشور
فرهنگ سازی در عرصه مالیات فقط به مردم مربوط نمی شود بلکه دولت نیز در این زمینه وظایفی 
دارد. در هر کشــوری مردم و دولت دوطرف نظام مالیاتی هســتند و برای این که نظام مالیاتی با 
حداکثر کارآمدی و اثر بخشی همراه شــود، باید دو طرف از یکدیگر شناخت جامعی داشته باشند 
و به طور مستقیم وغیر مســتقیم بتوانند رفتار یکدیگر را ارزیابی واعتماد سازی کنند و اگر به دنبال 
پیشرفت اقتصادی، اجتماعی هستیم می بایست این امر با مشارکت عمومی صورت بگیرد و برای 
افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، سطح فرهنگ پرداخت مالیات را درجامعه به گونه ای ارتقا داد که 

مالیات دادن برای مردم مانند انجام عبادت، پرداخت خمس مال باشد.
اطالع رسانی و در کنار آن عنصر آموزش نیز به عنوان یک اصل کاربری وزیر بنایی محور بر نامه های 
استراتژی نظام مالیاتی کشور در امر فرهنگ سازی مالیاتی محسوب می شود و آگاه ساختن مردم 
از آثار مثبت پرداخت مالیــات در جامعه وجلب اعتماد متقابل بین مــؤدی و نظام مالیاتی، ایجاد 
اطمینان از هزینه کرد مالیات پرداختی در گسترش رفاه اجتماعی از جمله عوامل گسترش فرهنگ 

مالیاتی در راستای اجرای سیاست مذکور است.
اگر چنین حسی در مردم به وجود آید که گرفتن مالیات به وسیله دولت تنها برای ساختن فردایی 
بهتر برای آن ها وفرزندان شان است، آن وقت معضلی به نام فرار مالیاتی برای دولت وکابوسی به 

نام مالیات برای مؤدیان وجود ندارد.

نگاهی به اثرات زیان بار فرار مالیاتی در اقتصادکشور
فرار مالیاتی، مسئله ای است که از چند جهت می تواند بر اقتصاد اثر گذار باشد. نخست اینکه، توانایی 
دولت را در جمع آوری مالیات و برآوردن نیازهای بودجه ای کاهش می دهد. در واقع، فرارمالیاتی 
با کاهش درآمدهای مالیاتی، توزیع بار مالیاتــی را تحت تاثیر قرار داده و می تواند از طریق محدود 
کردن گزینه های مورد انتخاب دولت، سیاست مالی را با مشکل روبه رو سازد. دوم اینکه، فرارمالیاتی 
می تواند یک سری تبعات منفی دیگری نیز برای اقتصاد به دنبال داشته باشد. برای مثال، تحمیل 
بار بر بودجه دولت، با مشکل روبه رو ساختن تصمیم گیری های اقتصادی، توزیع ناعادالنه ثروت و 

تاثیر منفی بر پس انداز و انباشت سرمایه بخش خصوصی همراه است.
فرار مالیاتی منابع دولت را کاهش می دهد. درنتیجه، دولت در تخصیص سرمایه گذاری های الزم، 
با کمبود مواجه خواهد شــد. وظایف و مســئولیت های کالنی از دولت انتظار می رود در حالی که 
منابع الزم برای عمل به آنها وجود ندارد. غالب این مسئولیت ها یا برای بخش خصوصی جذابیت 
سرمایه گذاری ندارد یا اینکه ظرفیت ها وپتانسیل های الزم برای عمل به آن را ندارند. تامین امنیت 
وحفظ یکپارچگی کشور، توســعه آموزش عمومی و تامین امکانات وفراهم کردن تسهیالت الزم، 
گســترش ورزش همگانی و تقویت ورزش قهرمانی، توسعه بهداشــت و افزایش سطح سالمت 
شهروندان، گســترش و نگهداری از راه های ارتباطی، تامین انرژی وسرمایه گذاری در انرژی های 

جایگزین از جمله این موارد هستند.
همچنین اجتناب از پرداخت مالیات باعث نارســایی در توزیع عادالنه درآمد و انباشت ثروت برای 
گروه های خاص شده و در نتیجه منجر به افزایش تنش های سیاسی و اجتماعی می شود. از سویی 
دیگر با عدم پرداخت مالیات توسط عده ای از شهروندان در جامعه، نقدینگی برای سرمایه گذاری در 
بخش تولید نیز به قدر کفایت موجود نخواهد بود و همین امر سبب می شود با عدم سرمایه گذاری 
در بخش تولید، معضل بیکاری نیز مرتفع نشــده و بدین ترتیب بخشی از جامعه بدون درآمد یا با 

درآمد اندک و ناکافی باقی بمانند.
در هر صــورت با توجه به اینکه در ســال های اخیــر مبارزه با جرائــم مالیاتی کالن و گســترده به 
عنوان یکــی از مظاهر و مصادیق مهــم جرائم اقتصادی بــه یکی از راهبردهای اصلی کشــورمان 
در مســیر پیشــرفت و عدالت مبدل گشــته اســت، بدون تردید بهره مندی از یــک نظام کیفری 
 کارآمد و منســجم در مقابلــه با جرائــم مالیاتی به بهبــود عملکرد نظــام مالیاتــی کمک قابل

 توجهی می کند.

کافه اقتصاد

نماینده اصفهان در مجلس:مالیات

طرح دوم آبرسانی اصفهان، حقابه دیگر استان ها را ضایع نمی کند
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه مدیران استانی می توانند برای طرح دوم آبرسانی به دنبال سرمایه گذار خصوصی بروند، گفت: طرح دوم آبرسانی، 
حقابه دیگران استان ها را ضایع نمی کند. حمیدرضا فوالدگر، اظهار داشت: برای نخستین بار در بودجه سال 99 در تبصره ۱9 یک ردیف بودجه برای طرح دوم آبرسانی 
استان اصفهان در نظر گرفته شده است. این طرح به صورت مشارکت بین دولت و بخش خصوصی انجام خواهد شد بدین صورت که هر چه بخش خصوصی سرمایه 
گذاری کند، دولت موظف است معادل آن سرمایه بدهد. وی افزود: این مشارکتی که در بودجه نهاده شده بدین معناست که مدیران استان این اجازه را دارند که به دنبال 
سرمایه گذار خصوصی بروند. نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه تونل آبرسانی طرح احداث شده و اکنون لوله های آن در حال نصب است، گفت: 
مهم ترین بخش این طرح، احداث تصفیه خانه آن است. وی ادامه داد: استان اصفهان در حدود ۵ میلیون نفر جمعیت دارد و وجود تنها یک تصفیه خانه که همواره در 
معرض آسیب ها و خطرات است، چندان مناسب نیست. به همین منظور تصفیه خانه جدید در موازات تصفیه خانه فعلی احداث خواهد شد که هم حادثه ای برای تصفیه 

خانه کنونی پیش نیاید و به نوعی یک پدافند غیرعامل باشد و هم توزیع آب ۱۴ شهرستان را انجام دهد که به توزیع عادالنه آب کمک شایانی می کند. 

 نمایشگاه
  صنایع دستی 
در  بندر عباس

بندر عباس ایــن روزها میزبان 
نمایشــگاه صنایــع دســتی از 
سراســر کشــور اســت. ایــن 
نمایشــگاه یکی از بزرگ ترین و 
جامع ترین نمایشگاه ها به شمار 

می رود.

وز عکس ر
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در یک پژوهش مروری مطرح شد:

داروهای ضدانعقاد جدید برای جلوگیری از آمبولی
بیماری هــای آمبولی لخته خــون، یکی از عوامل اصلــی مرگ ومیر و 

معلولیت در کشورهای توسعه یافته بوده و در کشورهای با درآمد کم و 

متوسط نیز به طور چشمگیری در حال افزایش هستند. محققان کشور 

با توجه به اهمیت این نوع از بیماری هــا، به مرور جدیدترین داروهای 

ضدانعقاد پرداخته اند. لخته های شریانی که غنی از پالکت و با میزان کم 

فیبرین هستند، لخته سفید نامیده می شوند که معموال در حاشیه های 

عروق آسیب دیده تشکیل شده و عامل سکته های قلبی و مغزی هستند، 

درحالی که لخته های وریدی غنی از فیبرین و گلبول قرمز با میزان کم 

پالکت، لخته قرمز نامیده می شــوند. لخته های قرمــز، عامل آمبولی 

لخته خون وریدی هستند که شامل ترومبوز وریدهای عمقی یا DVT و 

آمبولی ریه یا PE می شوند.

به بیان محققان، مهم تریــن روش برای رهایی از چنین مشــکالتی، 

پیشگیری اولیه است که خود شامل مداخالتی در سبک زندگی و تعدیل 

عوامل خطری چون سیگارکشیدن، پرفشــاری خون، چاقی شکمی، 

کم تحرکی و عادات غذایی نادرست اســت.با وجود  نتایج مثبت این 

اقدامات، بسیاری از افراد با عالئم بالینی بیماری های آمبولی لخته خون 

نیاز به استفاده از دارودرمانی برای پیشگیری و درمان دارند تا عوارض 

و مرگ ومیر ناشی از آن را کاهش دهند.

تمایل ذاتی خون به لخته شــدن نقش محــوری در ایجاد لخته دارد و 

ازاین رو، عوامل ضدلخته باید به عنوان ابزار ضروری در مدیریت و درمان 

این بیماران در نظر گرفته شوند و شناخت داروهای موجود در این زمینه، 

اهمیت بسیاری دارد.

در همین رابطه، پژوهشگران دانشـگاه علـوم پزشـکی بقیه ...)عـج( در 

یک مطالعه تحقیقاتی و در قالب پژوهشی مروری، به بررسی داروهای 

ضدانعقاد جدید پرداخته اند.بدین منظور، پژوهشگران فوق با استفاده 

 Web از کلمات کلیدی مشخص، به جست وجو در نمایه های بین المللی

of Science،Google Scholar، Scopus و PubMed به عنــوان 

مهم ترین پایگاه بین المللی دانش پرداخته اند.

بر این اســاس، محققان فــوق از هپارین و هپارین بــا وزن مولکولی 

کم، آنتاگونیســت های ویتامیــن کا و ضدانعقادهــای دیگری مثل 

فونداپارینوکس، بیوالیرودین و آرگاتروبان به عنوان عوامل ضدانعقادی 

متعارف نام برده انــد و همچنین، داروهای ضدانعقــاد جدید خوراکی 

نظیر مهارکننده های مســتقیم ترومبین و مهارکننده های فاکتور ۱۰ را 

برشمرده اند.

در ایــن خصــوص، مهدی مشــهدی اکبــر بوجــار، اســتادیار گروه 

فارماکولـوژی و سم شناسی دانشـــکده داروسـازی دانشـگاه علـوم 

پزشـــکی بقیه ا... )عـــج( و دیگر همــکارش در این تحقیــق، اظهار 

کردند: »برای حدود ۷۰ ســال هپارین، هپارین بــا وزن مولکولی کم 

و آنتاگونیســت های ویتامین کا از گزینه های پرکاربــرد دارویی برای 

پیشگیری و درمان اختالالت ترومبوآمبولی بوده اند. بااین حال، بسیاری 

از محدودیت های این ضدانعقادهای سنتی منجر به جست وجو و تالش 

برای معرفی عوامل دارویی مناسب تر طی ۱۵ سال گذشته شده است 

و از این طریق، گروهی جدید از ضدانعقادهای خوراکی که به طور خاص 

موثر بر فاکتور ۱۰ و ترومبین هستند، معرفی شده اند که در حال حاضر 

نیز در دسترس قرار دارند«.

به گفته این محققان، »عالوه بر مزایای غیرقابل انکار داروهای تجویزی 

خوراکی در دوزهای ثابت و همچنین نیاز کمتــر به پایش آزمایش ها، 

نتایج مطالعات وســیع نشــان دادند که ضد لخته های خوراکی با اثر 

مستقیم نسبت به آنتاگونیست های ویتامین کا، در پیشگیری و درمان 

ترومبوآمبولی موثرترند و نتایج قابــل پیش بینی تری نیز در مطالعات 

مشابه در سراسر جهان از خود نشان داده اند. هرچند که قبل از معرفی 

ضد لخته های خوراکی با اثر مستقیم می بایست مشکالت مهم آن ها 

ازجمله استفاده در بیماران سالمند با سن ۸۰ سال یا پیرتر، افراد مبتالبه 

نارســایی کلیه، تشــکیل لخته مرتبط با ســرطان، بیماران با افزایش 

وزن شــدید و یا تحت درمان با دو نوع داروی ضــد پالکت مورد توجه 

قرار گیرد«. طبــق یافته های این پژوهش مروری کــه در مجله علمی 

سازمان نظام پزشــکی جمهوری اســالمی ایران منتشر شد، »اگرچه 

 نتایج حاصله در مراحل ابتدایی درمان بسیار امیدوارکننده هستند، ولی 

تحقیقات طوالنی مدت و بیشــتری جهت ارزیابی ایمنی و اثربخشی 

آن ها جهت جایگزین شدن با آنتاگونیست های ویتامین کا مورد نیاز 

است«.

بوجار و همکارش در این خصوص می گویند: »مشکل دیگر، بررسی و 

پایش آزمایشگاهی اثرات ضدلخته داروی تجویزی است. اگرچه ضد 

لخته های خوراکی مهارکننده مستقیم ترومبین نیاز کمتری به پایش 

دارند ولی همچنــان تنظیم دوز درمانی در برخی شــرایط خاص نظیر 

بیماران با اختالل عملکرد کلیه و کبد و یا بیماران با خونریزی و ترومبوز 

ناگهانی یا ناســازگاری در درمان و همچنین تجویــز همزمان با برخی 

داروها مثل آنتی بیوتیک ها، نیاز به پایش انعقاد خون و بررســی های 

ثانویه دارد«.

رژیم غذایی چرب به بینایی سالمندان آسیب می زند
یک تحقیق جدید نشان می دهد رژیم غذایی سرشار از گوشت قرمز و غذاهای چرب می تواند عامل 
کاهش قوه بینایی در سالمندان باشد. محققان دانشــگاه بافالو نیویورک آمریکا دریافتند افرادی 
که عمدتا دارای رژیم غذایی غربی هســتند، سه برابر با بروز مشکالت چشــمی مرتبط با آن نظیر 

دژنراسیون ماکوال وابسته به سن روبه رو می شوند. 
»امی میلن« سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: تغذیه برای قوه بینایی بسیار مهم است. 
افراد می دانند که رژیم غذایی بر ریسک قلبی عروقی و ریسک چاقی تاثیر می گذارد؛ اما عموم مردم 
ممکن اســت ندانند که رژیم غذایی می تواند بر کاهش بینایی نیز تاثیر  داشته باشد. دژنراسیون 
ماکوال وابسته به سن زمانی روی می دهد که بخشی از چشم موسوم به ماکوال آسیب می بیند. این 
مطالعه شامل حدود ۱۳۰۰ نفر بود، اکثر افراد مبتال به بیماری دژنراسیون ماکوال نبودند. ۱۱۷ نفر در 
مراحل ابتدایی این بیماری و ۲۷ نفر در مرحله نهایی آن قرار داشتند. تمامی شرکت کنندگان، یک 
نظرسنجی در مورد رژیم غذایی شان در طول یک مطالعه ۱۸ ساله تکمیل کردند. محققان دریافتند 
افرادی که بیشتر رژیم غذایی غربی داشتند بیشــتر با احتمال ابتال به دژنراسیون ماکوال در مرحله 

نهایی مواجه بودند.

تاثیر ویروس HIV بر عملکرد مغز کودکان
در حال حاضر اکثریت زیادی از کودکان صحرای آفریقا مبتال به ویروس HIV هستند. در حالی که 
 HIV تضمین می کند که کودکان قرارگرفته در معرض ART درمان ضدویروسی فوری موســوم به
کمتر با نتایج مرگبار روبه رو می شوند؛ اما مطالعات نشان می دهد این ویروس همچنان می تواند 

بر مغز آنها تاثیر بگذارد. 
در این مطالعه، محققان دانشگاه ایالتی میشیگان عملکرد عصبی-روانشناختی سه گروه از کودکان 
۵ تا ۱۱ ساله را بررسی کردند؛ کودکانی که قبل از تولد مبتال به HIV شده و تحت درمان با ART بودند، 
آن هایی که در معرض ویروس HIV بودند اما HIV منفی بودنــد و آنهایی که هیچ وقت در معرض 
HIV قرار نگرفته بودند. محققان متوجه شدند کودکان مبتال به ویروس HIV حتی با وجود انجام 
درمان های اولیه و مراقبت های خوب پزشکی، با چالش های جدی عصبی-شناختی مواجه بودند. 
»مایکل بویوین«، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: »ما دریافتیم کودکان مبتال به ویروس 
HIV در زمینه برنامه ریزی و فکرکردن با مشــکالتی روبه رو هستند که تفاوت شان در این زمینه با 
ســایر کودکان به مرور زمان افزایش می یابد چراکه این مهارت ها در کودکان عادی طی سال های 

مدرسه رشد می کند.«

اختالالت خواب عامل بروز میگرن
یک مطالعه جدید نشــان می دهد اختالالت خواب عامل بروز ســردردهای میگرنی است. دکتر 
»سوزان برتیچ«، سرپرست تیم تحقیق از بیمارستان بریگام و زنان بوستون، در این باره می گوید: 
»ما دریافتیم بی خوابی که شامل مدت زمان بیداربودن در رختخواب و تالش برای خوابیدن است، 
با بروز میگرن مرتبط است. البته میگرن بالفاصله در روز بعد از بدخوابی روی نمی دهد و در روز بعد 
از آن اتفاق می افتد.« این مطالعه شامل ۹۸ فرد بزرگسال بود که حداقل هر ماه دو بار دچار میگرن 

می شدند. 
جزییات مربوط به خواب، میگرن و عادات سالمت این افراد به مدت ۶ هفته ثبت شد. در طول این 
مدت، به دست شرکت کنندگان وسیله ای برای ثبت الگوهای خواب شان بسته شد. محققان بعد 
از درنظرگرفتن سایر محرک های میگرن نظیر کافئین، الکل، فعالیت فیزیکی و استرس دریافتند 
خواب ۶.۵ ساعت کمتر در شــب و کیفیت بد خواب با بروز میگرن بالفاصله بعد از بی خوابی شب 
مرتبط نبود؛ اما اختالالت خواب با ریسک باالتر بروز میگرن بعد از یک روز از بی خوابی شبانه مرتبط 

بود. محققان بر انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه تاکید دارند.

سلامتدانستنی ها

تحدید حدود اختصاصی
10/87 شماره نامه:139885602021000691  نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ پالک 
شــماره 1038 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان که 
طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم طاهره بیگم مرتضوی امامی فرزند عباس و غیره  در 
جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز 
شنبه 1398/11/05  ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که ساعت و روز مقرر  در این آگهی در محل 
حضور یابند. اعتراضات مالکین مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. اعتراض به تقاضای تحدید حدود بایستی توسط 
معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به 
مرجع ذیصالح قضائی صورت پذیرد. م الف:714273 خیراله عصاری مدیر واحد ثبتی 

حوزه ثبت ملک زواره
ابالغ وقت رسیدگی

10/88 شماره: 1888/98حل11 ، مرجع رسیدگی: شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشــانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت9:30 صبح روز شنبه مورخه 98/11/19 
، مشخصات خواهان: نام و نام خانوادگی:علی کمالی ،نام پدر:رضا ، نشانی: خمینی شهر، خیابان 
شهید فهمیده روبروی ورزشگاه ؛ خوانده: نام و نام خانوادگی: مجید توکلی ، نام پدر: محمد ، 
خواسته و بهای آن: مطالبه مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت یک فقره چک به شماره 896316 
-98/8/31 عهده بانک سپه ، دالیل خواهان:کپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت ،گردش 
کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به 
وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه 
دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا 
 نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 

م الف: 714782 رئیس شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

10/89 شماره: 1746/98حل3 ، مرجع رسیدگی: شعبه 3 حقوقی شورای حل اختالف خمینی 
شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع شوراهای حل 
اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 4:40 بعدازظهر روز چهارشنبه مورخه 98/11/23 
، مشــخصات خواهان: نام و نام خانوادگی: قدمعلی حاجی حیدری ،نام پدر:مهدی ،نشانی: 
خمینی شهر، هفتصد دســتگاه کوچه خیبر 2 پالک 1؛ خوانده:1-نام و نام خانوادگی: داود 
دانافر،نام پدر:رمضانعلی ، خواســته و بهای آن: الزام به پرداخت دو فقره چک بانک تجارت 
به مبلغ ده میلیون ریال کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک، دالیل 
خواهان:رونوشت چک ،گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
وفق ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. 
لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت 
مقرر جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 714992 رئیس شعبه سوم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر
ابالغ رای

10/90 کالسه پرونده: 943/98 شعبه هشتم شورا ، شماره دادنامه: 1578 ، تاریخ رسیدگی: 
98/09/02 ، خواهان: علی حبیبی فرزند خداداد نشانی: خمینی شهر منظریه بلوار بهشت ؛ 
خوانده: 1- جاهد بهرا فرزند عبدالقادر 2-قاسم بروشان فرزند کریم بخش نشانی: مجهول 
المکان ، خواسته: الزام به انتقال رسمی سند یکدســتگاه موتور سیکلت به شماره انتظامی 
822-47578 مقوم به 6/000/000 ریال به انضمام هزینه دادرســی ، گردشــکار: پس از 
ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه 
 مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی علی حبیبی به طرفیت 1- جاهد بهرا فرزند 

عبدالقادر 2- قاسم بروشان به خواسته الزام به انتقال رسمی سند یکدستگاه موتور سیکلت به 
شماره انتظامی 822-47578 با عنایت به جمیع محتویات پرونده 1-دادخواست مبایعه نامه 
2-وجود مدارک خودرو در ید خواهان 3-بیمه شدن خودرو توسط خواهان 4-استعالم پلیس 
راهور 5-عدم حضور خواندگان و عدم ارائه دفاع دعوی خواهان وارد تشخیص و شورا مستنداً 
به ماده 220 قانون مدنی خوانده ردیف اول را به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال 
اتومبیل موصوف به نام خواهان بابت اصل خواسته و پرداخت 105/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی محکوم می نماید و در خصوص خوانده ردیف دوم با عنایت به عدم توجه دعوی به 
وی به استناد ماده 84 قانون آیین دادرسی قرار رد دعوی صادر و اعالم می شود این رای نسبت 
به خوانده ی ردیف اول غیابی است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شورا و سپس ظرف مهلت بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی 
در محاکم عمومی )حقوقی( خمینی شهر است و نسبت به خوانده دوم در قسمت قرار حضوری 
است و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی خمینی 
شهر است. م الف: 715380  ایمان بختیاری قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر 
ابالغ وقت رسیدگی

10/91 شماره: 1617/98حل2 ، مرجع رسیدگی: شــعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشــانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســیدگی: ســاعت 04:00 بعدازظهر روز دوشنبه 
مورخه98/11/28 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: مجید ابراهیمی ولدانی ، 
 نام پدر: ابوالقاســم ، با وکالت آقای عباس مهرابی نشانی: اصفهان خ جی خیابان همدانیان
 خ محمدی خیابان فجر فرعی 10؛ خوانده:1-نام و نام خانوادگی: ولی افشار اسبکی ، نام پدر: 
نجف ، 2-نام و نام خانوادگی: فرید قاسم زاده ، نام پدر:گداعلی ، خواسته و بهای آن:ـ  ، گردش 
کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به 
وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه 
دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا 
 نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 

م الف: 715452 رئیس شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

10/92 شماره: 987/98حل1 ، مرجع رسیدگی: شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف خمینی 
شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع شوراهای حل 
اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 16:00 بعدازظهر روز چهارشنبه مورخه 98/12/7 
 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: حمید نظری ، نام پدر:محمدحسین ، نشانی: 
 خمینی شهرخیابان 17 شهریور جنب چینی فروشی علیشاهی درب طوسی رنگ ؛ خوانده:
1-نام و نام خانوادگی: محمد خلیلی ، نام پدر: نبی ، خواسته و بهای آن: مطالبه چک به مبلغ 
60/000/000 ریال بانضمام خســارت وارده و هزینه دادرســی و حق الوکاله، گردش کار: 
خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی 
از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه 
دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا 
 نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 

م الف: 715448 رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

10/93 شماره: 1792/98حل3 ، مرجع رســیدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشــانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 4:30 بعداز ظهر روز شنبه مورخه 
98/11/26 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: حمید نظری ، نام پدر: محمدحسین ، 
نشانی: خمینی شهر، خیابان 17 شهریور جنب چینی فروشی علیشاهی؛وکیل:عباس مهرابی، 
نشانی:خمینی شهر خیابان شریعتی شمالی جنب کوچه 117 ساختمان پارسا طبقه2 واحد4 
خوانده:1-نام و نام خانوادگی: حمید عیسی خواجه لو، نام پدر: صفر، خواسته و بهای آن: مطالبه 
به مبلغ 100/000/000 ریال وجه 3 فقره چک به انضمام کلیه خسارات وارده اعم از هزینه 

دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل، دالیل خواهان: رونوشت چک، رونوشت 
گواهی عدم پرداخت، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
وفق ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. 
لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت 
مقرر جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 715455 رئیس شعبه سوم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر
حصر وراثت

10/94  آقای رحمان رضائی مقدم دارای شناسنامه شماره 234 به شرح دادخواست به کالسه  
521/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حسین میسا موگوئی به شناســنامه 16 در تاریخ 98/9/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ســه فرزند ذکور به نام های 1- رحمان 
رضائی مقدم، ش.ش 234 متولد 1347ا ، 2- میرزا میسا موگوئی، ش.ش 22 متولد 1339 ، 
3- مسلم میسا موگوئی، ش.ش 879 متولد 1359 و پنج فرزند اناث به نام های 1- خدیجه 
میسا موگوئی، ش.ش 210 متولد 1340 ، 2- منور میسا موگوئی، ش.ش 284 متولد 1353 ، 
3- کوثر میسائی، ش.ش 254 متولد 1348 ، 4- صدیقه میسا موگوئی، ش.ش 4 متولد 1360 
، 5- منیژه میسا موگوئی، ش.ش 478 متولد 1362 و یک همسر بنام کوکب کاویانی فرزند 
حسین، ش.ش 132 متولد 1321 و بغیر از نامبردگان فوق وارث دیگری ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 715906 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان فریدونشهر
حصروراثت 

10/96 آقای سید علی قهاری دارای شناسنامه شــماره 47 به شرح دادخواست به کالسه  
4/613/98 از این دادگاه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شــادروان فاطمه خانم آقائی فرزند ســیدرضا متولد 1313/6/8 بشناســنامه 42 در تاریخ 
97/6/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به 1- سید رضا قهاری فرزند سیدآقا و فاطمه به شماره شناسنامه 29 به عنوان پسر2- سید 
ابوالقاسم قهاری فرزند سیدآقا و فاطمه به شماره شناسنامه 2 به عنوان پسر  3-سید محسن 
قهاری فرزند سیدآقا و فاطمه به شماره شناســنامه 7 به عنوان پسر  4- سید محمد قهاری 
فرزند سیدآقا و فاطمه به شماره شناسنامه 9 به عنوان پسر 5- سید علی قهاری فرزند سیدآقا و 
فاطمه به شماره شناسنامه  47 به عنوان پسر 6- ایران قهاری فرزند سیدآقا و فاطمه به شماره 
شناسنامه 43 به عنوان دختر 7- سیده زهرا قهاری فرزند سیدآقا و فاطمه به شماره شناسنامه 
2352 به عنوان دختر. مرحوم دارای پنج فرزند پسر و دو فرزند دختر می باشد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 716185 رئیس شعبه چهارم دادگاه شورای 

حل اختالف آران و بیدگل 
حصروراثت

10/97  آقای محمدرضا خادمی دارای شناسنامه شماره 126246483 به شرح دادخواست 
به کالسه 4/611/98 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شــادروان مرضیه انصاری فرزند علی آقا متولد 1343/1/1 بشناسنامه 1979 در تاریخ 
98/7/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به 1- محمدرضا خادمی فرزند احمد به شــماره شناسنامه 1262464803 به عنوان همسر  
2- زهرا خادمی فرزند محمدرضا و مرضیه به شــماره شناسنامه 1250270472 به عنوان 
 دختر 3- علیرضا خادمی فرزند محمدرضا و مرضیه به شماره شناسنامه 1051 به عنوان پسر 
4- حمیدرضا خادمی فرزند محمدرضا و مرضیه به شــماره شناسنامه 524 به عنوان پسر. 
مرحومه دارای همسر، یک دختر و دو فرزند پسر می باشد .اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی 

 صادر خواهد شــد. م الف: 716430 رئیس شــعبه چهارم دادگاه شورای حل اختالف
 آران و بیدگل 

حصروراثت 
10/95 آقای مهدی شهسواری دارای شناسنامه شماره 1263516564به شرح دادخواست 
به کالسه 4/614/98 از این دادگاه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان ام البنین بابایی فرزند جانعلی متولد 1344/1/1 بشناسنامه 466 در تاریخ 
98/9/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به 1- امیدعلی شهسواری فرزند علی به شــماره شناسنامه 30 به عنوان همسر 2- مهدی 
شهسواری فرزند امید علی به شــماره شناسنامه 95 به عنوان پســر 3- الهام شهسواری 
فرزند امید علی به شماره شناســنامه 52 به عنوان دختر 4- محبوبه شهسواری فرزند امید 
 علی به شماره شناســنامه 852 به عنوان دختر. مرحوم دارای همســر، یک پسرو دو دختر 
می باشد.اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 715887 رئیس شعبه 

چهارم دادگاه شورای حل اختالف آران و بیدگل 

آگهی تغییرات شرکت طالئیه داران کویر زواره سهامی 
خاص به شماره ثبت 215 و شناسه ملی 14006279450 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/03/10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - آقای ســید محمد هانی طالیی زواره به شماره ملی 
1239550650 به ســمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید محمد امین 
طالیی زواره به شــماره ملی 0018039715 به ســمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و آقای ســید محمد رســول طالیی زواره به شماره ملی 
1189926733 به سمت مدیرعامل )خارج از سهامداران( برای مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با 
امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت 
دارای اعتبار می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زواره )714931(

آگهی تغییرات شرکت طالئیه داران کویر زواره سهامی 
خاص به شماره ثبت 215 و شناسه ملی 14006279450 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/03/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای ســید محمد هانی طالیی زواره به 
شماره ملی 1239550650 و آقای ســید محمد امین طالیی زواره به 
شماره ملی 0018039715 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت 
دو سال انتخاب شدند. - موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شناسه 
ملی 10103512680 و شماره ثبت 22018 به عنوان بازرس اصلی و 
آقای مهدی عارفی به شــماره ملی 1287142079 به عنوان بازرس 
علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

زواره )714941(
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اجرای 93 پروژه عمرانی نوسازی مدارس روستایی
رییس کل اداره نوسازی مدارس اســتان ازافزایش ۱۵ درصدی نوسازی مدارس روستایی استان 
اصفهان نسبت به سال گذشته خبرداد. سید مهدی میربد، اظهار داشت: خوشبختانه در مهر ماه سال 
جاری توانستیم برخی از مدارس مناطق روستایی دور دست استان اصفهان را نوسازی کنیم و میزان 

نوسازی مدارس روســتایی در مقایسه 
با ســال گذشــته ۱۵ درصد بیشتر بوده 
اســت. وی افزود: در مناطق روستایی 
اســتان اصفهان ۱۲۲ هــزار دانش آموز 
وجود دارد که در مدارس روســتایی در 
حال تحصیل اند و بیشــتر مدارس این 
روســتاها از امکانات مناسبی برخوردار 
نیستند و نیازمند توجه بیشتری از سوی 
دســتگاه های اجرایی است. رییس کل 
اداره نوســازی مدارس استان اصفهان 

تاکید کرد: مدارس روستاهای شهرستان های فریدون شهر، سمیرم، پیربکران و چادگان از مدارس 
کم امکانات با دانش آموزان زیاد هستند که با ارائه تسهیالت الزم از سوی اداره کل نوسازی مدارس 

استان اصفهان در اسرع وقت مشکالت این مدارس برطرف خواهد شد.

60 هزار میلیارد ریال برای همسان سازی حقوق بازنشستگان 
پیش بینی شد

سرپرست صندوق بازنشســتگی کشــوری گفت: ۶۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای همسان سازی 
حقوق بازنشستگان در بودجه سال ۹۹ در نظرگرفته شده است. نعمت ا... ایزدی افزود: این اعتبار 
در سال جاری ۵۰ هزار میلیارد ریال است که برای سال آینده افزایش ۲۰ درصدی پیدا کرده است. 
وی افزود: بر اساس برنامه انتظار ما این اســت که این اعتبار افزایش بیشتری داشته باشد؛ اما با 
توجه به مشکالت اقتصادی، نمی توانیم فشار بیشــتری به دولت وارد کنیم و باید متناسب با توان 
انتظار داشته باشیم. سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری تصریح کرد: ما این مسئله را به دولت 
و مجلس واگذار کردیم و نقشی در این زمینه نداریم و تنها می توانیم بیان موضوع کنیم. وی ادامه 
داد: دولت و مجلس هر منبعی را در توان داشته باشد برای همسان سازی حقوق بازنشستگان اضافه 

می کند و هر اعتباری که به صندوق اختصاص دهند مطابق سال های گذشته پرداخت می کنیم. 

 پرداخت تسهیالت اشتغال زایی روستایی 
به 1403 مددجو در اصفهان

قائم مقام کمیته امداد اســتان اصفهان گفت: کمیته امداد اصفهان بــه ۱۴۰۳ مددجو طی  ۹ ماهه 
گذشته تسهیالت اشتغال زایی روستایی پرداخت کرده است. کریم زارع بیان کرد: بیش از ۴۰ میلیارد 
و ۷۴۳ میلیون تومان تسهیالت اشتغال زایی در مناطق روستایی استان به ۱۴۰۳ مددجوی مستعد 
و واجد شرایط کمیته امداد پرداخت شده است. وی بابیان اینکه توانمندسازی مددجویان ازجمله 
چشم اندازهای مهم این نهاد است، گفت: بخش مهمی از توانمندسازی مربوط به ایجاد شغل و کمک 
به راه اندازی کسب وکارهای مددجویی است. زارع بابیان اینکه در برنامه های توانمندسازی کمیته 
امداد استان اصفهان نگاه ویژه ای به مناطق روستایی وجود دارد، ادامه داد: این مناطق همان گونه 
که سریع تر از مناطق شهری از تغییرات اقتصادی و اقلیمی آسیب می بینند به همین نسبت نیز به 
علت کم بودن هزینه های جانبی ایجاد کسب وکار، با سرعت بیشــتر و هزینه کمتری امکان ایجاد 

مشاغل جدید را فراهم می کنند.

طی سال جاری هر یک ماه، دو نفر در اصفهان از چوبه دار نجات پیدا کردند؛

بازگشت از قرار مرگ

این روزهــا صفحــات فضــای مجازی  پریسا سعادت
سلبریتی ها و همه آنهایی که دغدغه های 
اجتماعی دارند، خیران فعال در حوزه کــودکان و نوجوان و حتی مردم 
عادی پیگیر سرنوشت »آرمان« هستند. موج تالش ها برای رهایی او از 
چوبه دار چند وقتی است که شروع شده؛ با رسیدن موعد اجرای حکم از 
پرویز پرســتویی تا فعاالن جمعیت امام علی)ع( و سایر مردم و افکار 
عمومی درخواست های علنی خود برای بخشش »آرمان«ی که متهم به 
قتل یک دختر هفده ساله اســت را در فضای مجازی منتشر کردند تا 

شاید بهانه ای باشد که بخشش شامل حال این جوان شود.
 از این دست ماجراها در سال های اخیر کم نبوده است؛ تراژدی هایی که 
گاهی خانواده ها تالش های ناکام شان را به فضای مجازی و اشخاص 
مورد توجه تری مانند بازیگران کشانده اند تا شاید راهی برای رهایی از 
اعدام پیدا کنند. اگر چه همیشه این راه جواب نداده ؛اما بخشش ها و 
گذشت از اعدام هم در موارد قصاص در کشورمان کم نیست، فرهنگی 

که به گفته آمار، در حال افزایش است. 
در البه الی اعداد و ارقامی که نشان می دهد مردم عادی کوچه و بازار هر 
روز خشن تر  با مسائل و حوادث برخورد می کنند و هر ماه آمار نزاع و دعوا 

در کالن شهرها زیادتر می شــود، باال رفتن جرم های قتل و جنایت هم 
قابل توجه است. وقتی فرهنگ رفتار درست و کنترل خشم در خانواده ها 
آموزش داده نشود، وقت و انرژی و تالش ها باید صرف رهایی نوجوانان 
و جوانان از بندهای زندان و چوبه های دار  آغاز خواهد شد. اگر چه آمار 
واضح و درستی از میزان حکم های صادر شدن در مورد قصاص به دلیل 
پیچیدگی های پرونده ها و برخی از مالحظات ارائه نمی شــود؛ اما آمار 

بخشش حداقل در استان اصفهان قابل توجه است. 
بنابر اعــالم مدیر کل زندان های اســتان اصفهان در ۹ ماهه امســال، 
۲۱ زندانی محکوم به قصــاص نفس از طناب دار رهایــی یافته اند. به 
طور متوسط دو نفر در هر ماه بخشیده شــده اند و فرصت تجربه دوباره 
زندگی برای آنان فراهم شده است.اسدا... گرجی زاده افزود: بیشترین 
رضایت های حاصل شــده از زنــدان مرکزی اصفهان بوده اســت. در 
پیگیری های مددکاران در زندان ها رضایت اولیای دم کســب و زمینه 
آزادی این مددجویان و بازگشت دوباره آنان به آغوش خانواده فراهم 

شد. 
مدیرکل زندان های استان اصفهان با اشاره به چگونگی گذشت اولیای 
دم افزود: برخی ازآنها با در نظر گرفتن شــرایط زندانی، نوع فعالیت و 

در مواقعی حفظ قرآن کریم و اثبات در اصالح و تربیت و ابراز پشیمانی 
زندانی از کرده خود، بدون هیچ چشم داشتی از حق خود گذشت کرده 

و اعالم رضایت می کنند.
 هر چنــد در اغلب موارد خانواده هــای زندانیان از گرفتــن دیه امتناع 
می کنند؛ اما برخی از کارشناسان حقوقی و اجتماعی معتقدند بخشی از 
زیاد شدن پروسه بخشش ها مربوط به فقر مالی خانواده ها و گرفتن دیه 
مقتوالن است. این افراد معتقدند درحال حاضر صرفا بحث مشکالت 
مالی و نیاز خانواده بزه دیده به رفع مشــکالت اســت که آنها را ترغیب 
می کند تا به جای انتقام متقابل و رفتار تالفی جویانه با گرفتن مبالغی، 
انگیزه انتقام را از بین برده و در هرحال و شــکل از حق شــخصی خود 
صرف نظر کنند. از سوی دیگر اما نمی توان منکر افزایش فعالیت های 
گروه ها و سمن های اجتماعی برای ترویج فرهنگ بخشش در جامعه 
شــد. طی ســال های اخیر تشــکل های مردم نهاد زیادی به فعالیت 
برای گرفتن رضایت از اولیای دم مشــغول هســتند و اتفاقا در این راه 
موفق هم عمــل کرده اند هر چنــد نمی توان در فعالیــت این افراد هم 
 رد پــای کمک های مالی چه خیریــه ای و چه پرداخت هــای نقدی را 

نادیده گرفت.

یک کارشناس فرآورده های نفتی با تاکید بر اینکه 
افراد عــادی نمی تواننــد ادعای کاهــش کیفیت 
بنزین کنند، گفت: اســتفاده یک درصدی بنزن در 
بنزین یورو چهار، در آلودگی هوا بسیار موثر است 
و نمی تــوان این موضوع را کتمان کــرد. علی قلعه 
گالب، در خصوص تاثیر کیفیــت پایین بنزین در 
افزایش آلودگی کالن شهرها ازجمله اصفهان، اظهار 
کرد: زمانی می گوییم کیفیــت بنزین پایین آمده 
که پیش از آن، ۱۱ تست روی بنزین انجام شده و 

نتیجه یکی از این آزمایش ها با خطا مواجه شود. 
وی افزود: در این آزمایش ها باید مشــخص شود 
که یکی از این خاصیت های بنزین از جمله اکتان 
آن کمتر شــده یا قدرت موتور در اثر استفاده از این 
بنزین پایین آمده است. وی تاکید کرد: به طورقطع 
افراد عادی نمی توانند ادعای کاهش کیفیت بنزین 
را مطرح کنند و یــا آن را تخمین بزننــد، چراکه با 
دستگاه ها و وســایل خاص می توان کیفیت این 
فرآورده نفتی را اندازه گیری کرد. این  کارشــناس 
فرآورده های نفتی در خصوص ادعای برخی مبنی 
بر اســتاندارد نبودن درجه آرام سوزی بنزین های 
موجود در جایگاه های ســوخت، اظهار کرد: اکتان 
درجه آرام ســازی بنزین با اضافه کــردن ماده ای 

به آن تا ســال ۱۳۸۰ عدد ۸۷ بــود  که از پس ازآن 
به دلیــل اینکه ســرب آن با ســوخت های بنزین 
از اگزوز خــارج و موجب آلودگی هــوا و درنهایت 
ســرطان دهان، حلق، نای، شــش و ... می شد، 
اســتفاده از آن در تمام دنیا ازجمله ایران منسوخ 
شــد و به جای آن از ماده ای به نام MTBE )متیل 
ترشری بوتیل اتر( استفاده می شود. قلعه گالب، در 
خصوص اینکه آیا بنزین مورد استفاده در خودروها 
عامل آلودگی کالن شهرهاســت یــا خیر، گفت: بر 
اساس استانداردهای شــرکت ملی نفت ایران و 
مطابق اســتانداردهای جهانی، آزمایشات الزم در 
پاالیشگاه ها انجام و ســپس مخازن پر و تحویل 

جایگاه ها می شود.

یک کارشناس فرآورده های نفتی:

 استفاده از  بنزن در بنزین یورو 4 در آلودگی هوا 
موثر است

اگر چه آمار واضح و درستی از میزان حکم های صادر شدن 
در مورد قصاص به دلیل پیچیدگی های پرونده ها و برخی 
از مالحظات ارائه نمی شود؛ اما آمار بخشش حداقل در 

استان اصفهان قابل توجه است

 اعطای اعتبارنامه 
به دبیران سازمان های 

مردم نهاد جوانان
مراســم اعطــای اعتبارنامه بــه دبیران 
ســازمان های مردم نهاد جوانان با حضور 
مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان 
انجام شد. سلطان حسینی در این مراسم 
اظهار داشــت: ســازمان های مردم نهاد 
جوانان ســفیران و طالیه داران مشارکت 
اجتماعی هســتند که با حفظ کرامت های 
انسانی نسبت به تبیین موضوعات مختلف 

اجتماعی و فرهنگی جامعه می پردازند.

وزیر بهداشت:

آمریکا دسترسی ایران به تامین دارو را محدود کرد
وزیر بهداشت در نامه ای به دبیرکل ســازمان بهداشــت جهانی با انتقاد از تحریم های اقتصادی 
آمریکا علیه ایران نوشت: محدودیت های شــدید اعمال شده توسط آمریکا تهیه و واردات دارو و 
وسایل پزشکی را برای شهروندان ما غیر ممکن کرده است. در حالی که دولت آمریکا مدعی است 
که تحریم های اقتصادی آنان علیه ایران شــامل دارو، مواد غذایی و وســایل پزشکی نمی شود؛ 
اما واشــنگتن تقریبا تمام معامالت مالی ایران از طریق سیســتم بانکی بین المللی را مسدود 
کرده اســت. به نوشــته نمکی، آمریکا با اعمال قوانین ســختگیرانه در حقیقت انجام معامالت 
بشردوستانه توسط شرکت ها را محدود کرده و مانع ورود کاالهایی پزشکی به ایران است. وی با 
اشاره به تحریم های آمریکا متذکر شد که موانع عمده بر واردات مواد غذایی، دارو و وسایل پزشکی 
و گزینه های درمانی موجود برای بیماران ایرانی تاثیر گذاشته است. به طور خاص، بر تحریم های 
جدید آمریکا علیه داروهای ۳۴۵ بیمار موکوپلی ساکاریدوز )MPS( متذکر می شوم که دو شرکت 

آمریکایی مانع ارسال داروهای این نوع از بیماری به ایران می شوند. 

 اجرای آموزش مهارت های پیشگیری از اعتیاد
 در مهدهای اصفهان

سرپرســت دبیرخانه شــورای هماهنگی مبارزه با مــواد مخدر اصفهان گفت: در راســتای طرح 
»یاریگران زندگی«، آموزش مهارت های اجتماعی پیشــگیری از اعتیــاد در ۳۰۰ مهدکودک در 
استان اجرا می شــود. طرح یاریگران زندگی، به عنوان برنامه ای بسیار مهم و اقدامی فرهنگی و 
پیشگیرانه در حوزه کاهش آســیب های اجتماعی به ویژه اعتیاد است. رسول خرمیان این طرح 
را یکی از مصوبات شورا برشــمرد و افزود: این برنامه به زودی و پس از ارائه آموزش های الزم و 
اســتاندارد به مربیان مربوطه اجرا می شود. وی از دیگر مصوبات شــورا به آموزش ۲۰ هزار نفر از 
والدین دانش آموزان در قالب طرح خانواده دارای محور اشاره کرد و گفت: در این راستا ۲۰۰ نفر از 
مشاوران آموزش و پرورش در قالب هفت کارگاه ۳۵ نفره آموزش های الزم را برای ارائه به والدین 
فرا می گیرند. وی، مصوبه دیگر شــورا را در حوزه مقابله با توزیع کنندگان و خرده فروشــان مواد 
مخدر و به ویژه جمع آوری معتــادان متجاهر ذکر کرد و افزود: این طرح با همکاری بهزیســتی 
 و نیروی انتظامی و بــه منظور ارتقای احســاس امنیت، درمان، ترک و پایــدار در ترک معتادان

 اجرا می شود.

ورود امواج بارشی به استان اصفهان از  فردا
کارشناس مســئول پیش بینی هوای استان اصفهان با اشــاره به نفوذ امواج ناپایدار بارش زا به 

استان از روز جمعه، گفت: بارش برف و باران در بیشــتر مناطق به ویژه نیمه غربی استان از اوایل 

هفته آینده پیش بینی می شود. ویکتوریا عزتیان با اشاره به استقرار جوی نسبتا پایدار در استان، 

اظهار کرد: آســمان بیشــتر مناطق اســتان در این مدت صاف و گاهی با افزایش ابر و وزش باد 

پیش بینی می شود. وی با بیان اینکه سامانه ناپایدار بارش زا از بعد از ظهر  فردا وارد استان خواهد 

شــد، افزود: از اوایل هفته آینده بارش برف در نیمه غربی و به تدریج در دیگر مناطق اســتان نیز 

بارش برف و باران را شاهد خواهیم بود. کارشناس مســئول پیش بینی هوای استان اضافه کرد: 

فعالیت این سامانه بارشی روز شنبه در کالن شهر اصفهان نیز به صورت بارش باران خواهد بود؛ از 

این رو بهبود وضعیت کیفی هوا در مناطق مرکزی و صنعتی به ویژه کالن شهر اصفهان پیش بینی 

می شــود. عزتیان با بیان اینکه امروز دمای هوا تغییر محسوســی ندارد، گفت: بویین میاندشت 

با دمای ۹ درجه ســانتی گراد زیر صفر و چوپانان با دمای ۱۷ درجه سانتی گراد زیر صفر به ترتیب 

سردترین و گرمترین مناطق استان خواهند بود.

با مسئولان

وز عکس ر

اخبار

معاون امور آسیب ها و مسائل اجتماعی 
سازمان امور اجتماعی وزارت کشور:

اصفهان رتبه نخست شاخص 
 خشونت های خانگی کشور

 را دارد

چهره روز

معاون امور آســیب ها و مســائل اجتماعی 
ســازمان امور اجتماعی وزارت کشور گفت: 
اگرچــه رتبه هــای خــوب در بســیاری از 
شــاخص های اجتماعی و فرهنگی مربوط 
به اصفهان است؛ اما این استان در شاخص 
خشونت های خانگی رتبه نخســت را دارد. 
رضا محبوبی در کارگروه ســالمت اجتماعی 
اصفهان در استانداری این استان بدون اشاره 
به آمار و ارقام این بخش افزود: کودک آزاری 
و همسرآزاری در استان اصفهان در مقایسه 
با سایر کشور بیشتر رخ می دهد. وی درباره 
وضعیت سرمایه اجتماعی کشور خاطرنشان 
کرد: سرمایه اجتماعی کالن، میانی و خرد در 
ســال ۹۳ به ترتیب ۵۱، ۵۱.۸ و ۵۵.۲ بود و 
سرمایه اجتماعی کل در آن سال ۵۴.۸ ثبت 
شد. معاون امور آسیب ها و مسائل اجتماعی 
سازمان امور اجتماعی وزارت کشور  با اشاره به 
وضعیت اصفهان در سطوح مختلف سرمایه 
اجتماعی در سال های یاد شده، تصریح کرد: 
بر اساس پژوهش ها رتبه این استان در سال 
۹۳، ۳۱ و در ســال ۹۷، ۲۱ به ثبت رسید و به 
طور کلی پایین تر از میانگین کشوری است. 
وی  با بیان اینکه ۱۷ میلیــون نفر از ایرانیان 
ساکن بافت های فرســوده و کم برخوردار و 
محالتی فاقــد حس تعلق ســاکنان و نبود 
نظارت های هنجاری هســتند، گفت: استان 
اصفهان ۴۴ محله حاشیه نشین دارد که ۲۰ 

محله در کالن شهر اصفهان واقع است.

ثابت راسخ- شهردار چرمهینم الف:718958

آگهی مزایده نوبت دوم
شهرداری چرمهین بر اساس مصوبه شماره ۵/۲۸۳/ش مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ شورای محترم 
اسالمی شهر و به موجب ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداری ها در نظر دارد نسبت به واگذاری 
مرکز معاینه فنی خودروهای ســبک خود واقع در مجموعه کارگاهی و خدماتی پیامبر اعظم 
)ص( به صورت استیجاری و بر اساس قیمت پایه کارشناسی )کارشناس رسمی دادگستری( 
ماهیانه به مبلغ ۱۵۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال )یکصد و پنجاه و پنج میلیون ریال( به اشخاص حقیقی یا 
حقوقی واجد شرایط از طریق مزایده با شرایط آگهی انعقاد قرارداد نمایند. لذا متقاضیان می 

توانند از تاریخ انتشار این آگهی تا روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ به واحد درآمد شهرداری 
مراجعه و اسناد شرکت در مزایده را دریافت و قیمت پیشنهادی خود را تا پایان وقت اداری روز 
پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ به دبیرخانه محرمانه )حراست( شهرداری ارائه نمایند. الزم به 
ذکر است هزینه درج آگهی به عهده برنده در مزایده خواهد بود. شرکت کنندگان جهت کسب 
اطالعات بیشتر به سایت شهرداری چرمهین به آدرس www.chermahin.ir مراجعه فرمایند 

و یا با شماره ۵۲۵۵۲۴۴۴-۰۳۱ تماس حاصل نمایند.

چاپ اول



مربی تیم فوتبال ذوب آهن در ارتباط با وضعیت فعلی تیم فوتبال ذوب آهن اظهار داشت: من فعال در ذوب مربی هستم و لیست خرید بازیکن را باید سرمربی به باشگاه 
اعالم کند. تکلیف سرمربی ذوب آهن هفته آینده مشخص می شود و اسامی که در رسانه ها به عنوان لیست ورودی یا خروجی تیم اعالم می شود از سوی مدیران 
باشگاه اعالم شده و کادر فنی که بیاید، لیست خواهد داد. محمد صلصالی در ادامه در خصوص اینکه گزینه خارجی برای هدایت ذوب آهن بهتر است یا داخلی تصریح 
کرد: فرقی نمی کند سرمربی ذوب آهن ایرانی باشد یا خارجی، ولی به نظرم در شرایط فعلی بهترین گزینه بازگشت خود منصوریان است. منصوریان خودش تیم را 
بسته و هیچ کس به اندازه او از بازیکنان شناخت ندارد. متاسفانه در مقطع حساسی هستیم و ذوب آهن زمان را از دست می دهد. مربی تیم فوتبال ذوب آهن پیرامون 
اینکه آیا برای نیم فصل دوم هم در کادر فنی تیم حضور خواهد داشت یا خیر افزود: حضور خود من هم برای نیم فصل دوم مشخص نیست و سرمربی که می آید 
باید تصمیم بگیرد می خواهد من در کادر فنی باشم یا نه. صلصالی در پایان در مورد لیست بازیکنان ورودی و خروجی ذوب آهن خاطرنشان کرد: ذوب آهن در سه یا 

چهار پست به بازیکن نیاز دارد و یکی از این پست ها هم دروازه بان است البته این نظر من است و ممکن است سرمربی که می آید نظر دیگری داشته باشد. لیست

 مربی تیم فوتبال ذوب آهن:

بهتر است خود منصوریان برگردد
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»کالدرون« را 1۵ روزه له می کنیم!
این روزها در فضای مجازی جو بسیار وحشتناکی علیه گابریل کالدرون به وجود آمده است. شاید در 
تاریخ فوتبال ایران بی نظیر باشد که یک سرمربی خارجی بعد از صدرنشین کردن تیمش به شکلی 
قاطعانه، چنین مورد هجمــه قرار بگیرد؛ اما این اتفاق برای کالــدرون رخ داده و او با کلیدواژه های 
مبهمی مثل »بازی زشــت« یا »دخالت در امور باشگاه« تخریب می شــود. طبیعی است که این 

مسئله نمی تواند عادی و روتین باشد. در مورد پشت پرده این فضا اما شایعات زیادی وجود دارد.
به عنوان مثال روزنامه خبرورزشــی در گزارشی به یک موضوع جالب اشــاره کرده است که چنین 
مضمونــی دارد: »بعد از بــاال گرفتن برخــی اختالفات بین گابریــل کالدرون و مدیران باشــگاه 
پرسپولیس، بعضی از فعاالن فضای مجازی به محمدحسن انصاری فرد پیغام دادند تنها ظرف ۱۵ 
روز می توانند چنان جوی علیه سرمربی آرژانتینی پرسپولیس ایجاد کنند که ذهنیت افکار عمومی در 
مورد او تغییر کند و امکان حذف کالدرون فراهم شود. البته برخی پیشکسوتان باشگاه به مدیرعامل 
پرسپولیس توصیه کرده اند به جای تمرکز روی مسائل جاری در فضای مجازی، از سرمربی موفق 

تیمش حمایت کند.«
ما در مورد صحت و سقم این گزارش و مطالب پرشــمار دیگر از این دست اظهارنظر نمی کنیم؛ اما 
نیم نگاهی به موج تخریبی وحشــتناک علیه مربی قهرمان نیم فصل، بسیاری از مسائل را روشن 
می کند. جالب است که کالدرون در پنج ماه اول کارش رکورد امتیازگیری یک مربی تازه وارد در تاریخ 
لیگ برتر را شکسته؛ اما در شــبکه های اجتماعی با او مثل جنایتکاران جنگی برخورد می شود و از 

ضرورت تغییر فوری این مربی سخن به میان می آید!

سرنوشت این نیمکت های عجیب چه خواهد شد؟
نیم فصل اول لیــگ نوزدهم در حالی به پایان رســید که تیم های زیادی بازی هــای خود را بدون 

سرمربی به پایان رساندند. این وضعیت هنوز هم وجود دارد و مشخص نیست تا شروع نیم فصل 

دوم تکلیف برخی تیم ها مشخص شود یا خیر؟ این روزها دیگر شنیدن هیچ خبری در فوتبال ایران 

عجیب نیست. حتی عجیب نیســت که خیلی ها به یاد بیاورند چهار تیم بدون سرمربی، نیم فصل 

اول را به پایان رساندند. حتی عجیب نیست اگر بگوییم استقالل تهران هم یکی از این تیم ها بود. 

پارس جنوبی جم که با فراز کمالوند به مشکل خورده بود، نیم فصل اول را بدون سرمربی تمام کرد 

اما چند روز پیش هومن افاضلی به عنوان سرمربی این تیم انتخاب شد. تراکتور هم که بعد از دنیزلی 

توسط ساکت الهامی به طور موقت هدایت می شد به نظر فعال با این سرمربی ادامه خواهد داد. در 

خصوص استقالل و نفت مسجدســلیمان اما هنوز چیزی مشخص نیست. نه مشخص است که 

استراماچونی قصد بازگشت دارد یا خیر و نه مشخص است که مهدی تارتار موفق، دوباره استعفای 

خود را پس می گیرد یا اتفاق دیگری برای نفتی ها رخ خواهد داد. حتی رسول خطیبی هم از هدایت 

ماشین سازی تبریز استعفا داد تا شــرایط تیم های لیگ برتری در پایان نیم فصل اول و پیش از 

شروع نیم فصل دوم عجیب تر از قبل باشد.

حضور انیمیشن های جهانی در مراسم افتتاحیه المپیک توکیو
کمیته برگزاری بازی های المپیک 2020 توکیو اعالم کرد در مراســم افتتاحیه بازی ها از کاراکترهای 

معروف انیمیشن های جهانی به منظور درخواست بین المللی برای برقراری صلح استفاده می شود. 

هدف از این برنامه ایجاد همزیستی بین شخصیت های انیمیشن های جهانی است که پیام صلح را از 

طریق ورزش منتشر می کند. ژاپنبه تازگی در نشست سازمان ملل قطعنامه آتش بس را در بازی های 

المپیک پیشنهاد کرد. در سال 20۱6 شخصیت های انیمیشن ژاپنی مانند گربه Doraemon، سوباسا 

بازیکن فوتبال و هلو کیتی در مراسم اختتامیه المپیک ریو حضور داشتند. مراسم افتتاحیه بازی های 

المپیک 2020 توکیو 24 جوالی در استادیوم ملی 60 هزار نفری برگزار می شود.

رقابت های لیگ برتر فوتسال در ایستگاه بیست وچهارم؛

جدال باالنشینان در اصفهان، جنگ بقا در البرز

هفته بیست و چهارم رقابت های لیگ برتر  سمیه مصور
فوتسال کشور در شــرایطی عصر امروز با 
 برگزاری هفــت دیدار آغاز  می شــود که گیتی پســند در خانــه از تیم 
سن ایچ ســاوه پذیرایی می کند و تیم هایپر شــاهین شهر به مصاف 
مقاومت البرز می رود. رقابت های لیگ برتر فوتســال کشور در مرحله 
مقدماتــی در حالی به هفته های پایانی خود نزدیک شــده اســت که 
نماینده های اصفهان در این مسابقات شــرایط متفاوتی دارند. گیتی 
پسند که هم اکنون با کسب 47 امتیاز در رده دوم جدول رده بندی قرار 
گرفته خیال خــود را از بابت صعود به مرحله پلــی اف راحت کرده ولی 
حضور تیم هایپر شاهین شهر در مرحله پلی اف هنوز مشخص نیست و 
به نتایج دیدارهای باقی مانده این تیم در مرحله مقدماتی بستگی دارد.

گیتی پسند- سن ایچ ساوه
 ســرخ پوشــان اصفهانی در حالی در چارچوب هفته بیست و چهارم 
رقابت های لیگ برتر فوتسال کشــور عصر امروز و در ورزشگاه پیروزی 
مقابل تیم سن ایچ ساوه قرار می گیرند که حمیدرضا بی غم، سرمربی 
خود را به دلیل اخراج در دیدار هفته پیش بــه همراه ندارند. تیم گیتی 

پسند که هفته گذشــته و در یک بازی جنجالی و حاشیه ای به نتیجه 

تساوی سه بر سه مقابل تیم ستارگان ورامین رضایت داد، برای حفظ 

جایگاه خود در جدول رده بندی نیاز مبرمی به کسب سه امتیاز این دیدار 
دارد. شاگردان بی غم هم اکنون با ۱3 برد، 8 مساوی و تنها دو شکست و 
با کسب 47 امتیاز بعد از تیم مس سونگون در رده دوم جدول رده بندی 

جای گرفته اند. 
در آن سوی میدان تیم ســن ایچ ســاوه با ده پیروزی، شش بازی و 
هفت شکســت و با 36 امتیاز در رده ششــم جدول قرار گرفته است. 
سن ایچ ســاوه هفته گذشته مهمان شــاهین کرمانشــاه بود که این 
بازی نیز با نتیجه تســاوی چهار بر چهــار به پایان رســید. دیدار رفت 
دو تیم گیتی پســند و ســن ایچ ســاوه با پیروزی شــاگردان بی غم 
به پایان رســیده بود و حــاال سرخ پوشــان اصفهانی به دنبــال تکرار 
پیروزی مقابل این تیم هســتند؛ اما شــاگردان اصغری مقدم هم در 
دیدار با گیتی پسند دســت و پا بســته نخواهند بود و باتوجه به غیبت 
 بی غم مطمئنا حرف های زیادی برای گفتن خواهند داشــت از طرفی
  ســن ایچ به دنبال بهبود جایگاه خود برای حضور پر رنگ تر در مرحله

 پلی آف است.

مقاومت البرز- هایپر شاهین شهر
تیم هایپر شــاهین شــهر در حالــی عصر امــروز و از ســاعت ۱7 در 
البرز مهمــان تیم مقاومــت خواهد بود کــه شــاگردان جابری هفته 
گذشــته موفق بــه کســب پیــروزی شــیرین مقابل تیم ســوهان 
محمد ســیما قم شــدند. هایپری ها کــه از چهار بازی گذشته شــان 
در این رقابت ها به ســه پیروزی دســت یافته اند تا حد زیادی خیال 
 خودشــان را از بابت بقا حفظ کرده و به دنبال حضور در مرحله پلی اف 

هستند.
هایپر در 23 بازی قبلی خود تنها 7 پیروزی کسب کرده و ۵ تساوی و ۱۱ 
شکست در کارنامه دارد و با 26 امتیاز در رده نهم جدول قرار گرفته است. 
در آن سو تیم مقاومت البرز که هفته گذشته مقابل تیم مس سونگون، 
صدرنشین رقابت ها متحمل شکست سنگین چهار بر دو شد با 6برد، 4 

مساوی و ۱3 باخت و کسب 22 امتیاز در رده یازدهم حضور دارد.
تیم مقاومت به دلیل امتیازات خیلی نزدیک در پایین جدول محکوم 
به کسب تمام امتیازات این دیدار اســت از این رو دیدار این تیم با تیم 
هایپر شاهین شــهر تا حدود زیادی تکلیف تیم های ســقوط کننده را 

مشخص خواهد کرد.

رییس پیشین فدراســیون فوتبال درباره استعفای 
مهدی تاج از ریاســت فدراســیون فوتبال گفت: تاج 
آدم توانمندی بود و تجربه باالیی داشــت. انتقادات 
همیشه هست ولی حدود 20 سال تجربه پشت ایشان 
بود. ضمن اینکه اتفاقاتی که می افتد شــاید 80 یا ۹0 
درصدش به فدراسیون مربوط نیست. وقتی من رییس 
بودم درگیر بلیت فروشی برای لیگ بودیم تا االن که این 
داســتان ادامه دارد. صاحب استادیوم یک نفر است، 
صاحب بلیت یک نفر دیگر و فدراسیون آخرین بخش 
است. علی کفاشیان درباره قرارداد مارک ویلموتس و 
فسخ این قرارداد، گفت: قرارداد ویلموتس را هم حتما 
بررسی کردند. زمانی که می خواستیم قرارداد کی روش 

را امضا کنیم، غیــر از اینکه خودمان بررســی کردیم، 
یک فرد حقوقــی در قوه قضاییه قــرارداد را نگاه کرد. 
یک سری موارد از دست فدراسیون خارج است. مثال 
می گفتیم آقای کی روش پول شما را سر ماه می دهیم 
ولی حاال امکان حواله نبود. خارجی ها به پول شــان 
خیلی حساس هستند. وی، درباره درگیری هایش با 
کارلوس کی روش تاکید کرد: دعوای ما زن و شوهری 
بود! بعضی از دعواها هم ساختگی بود! گاهی اوقات 
زورمان به ارگان باالتر نمی رســید و بــا این دعواهای 
ساختگی پول می گرفتیم. عملکرد کی روش خوب بود 
و نازش خریدار داشت. گاهی اوقات این ناز یقه ما را هم 
می گرفت! کفاشیان درباره اینکه ویلموتس دو بازی 

شکست خورده بود و ملی پوشــان از او حرف شنوی 
نداشــتند، تاکید کرد: به هر حال او باید ادامه می داد. 
وی درباره برکناری علی دایی از تیم ملی و اینکه آیا آن 
زمان هم مخالف برکناری این مربی بوده است؟ گفت: 
من موافق ماندن علی دایی بودم ولی در هیئت رییسه 
به این نتیجه رســیدیم که به خاطر فضایی که ایجاد 
شد، دایی برود. االن باتجربه شده ام و آن اوایل تجربه 

نداشتم، دایی باید می ماند و ادامه می داد.

رییس پیشین فدراسیون فوتبال:

دعواهای من و کی روش »زن و شوهری« بود!

تغییر نام خانه کشتی محمد 
بنا به اسم شهید صدرزاده

چهره روز

تماس رئال مادرید با »سادیو مانه«
باشگاه رئال مادرید به منظور تقویت خط حمله خود به دنبال به خدمت گرفتن مهاجمی نامدار در 
پایان فصل جاری است و بدین منظور نظرش معطوف به جذب سادیو مانه شده است. بر اساس 
گزارش نشریه »Le۱0Sport« فرانسه، 
مدیران باشــگاه رئال مادریــد با مدیر 
برنامه های مهاجم سنگالی تیم فوتبال 
لیورپول تمــاس گرفتــه  و در خصوص 
انتقال این بازیکن بحــث و تبادل نظر 
کرده اند. با توجه به اینکه احتمال جدایی 
گرث بیل و خامــس رودریگس از رئال 
مادرید در پایان فصل جاری وجود دارد، 
پرافتخارترین باشگاه اروپا قصد دارد در 
تابســتان آینده بازیکنان نامداری را به 
ترکیب خود اضافه کند. طبق این گزارش، حتی زین الدین زیدان، سرمربی فرانسوی کهکشانی ها 
خود مستقیم با سادیو مانه صحبت کرده و از عالقه اش برای حضور این بازیکن در سانتیاگوبرنابئو 
سخن گفته است. مانه 27 ساله که در سال 20۱6 با قراردادی پنج ساله به ارزش 34 میلیون پوند 
از ساوتهمپتون به لیورپول پیوست، تاکنون در ۱۵0 بازی برای این تیم به میدان رفته و 73 گل نیز به 
ثمر رسانده است. این مهاجم سنگالی که تا پایان ماه ژوئن 2023 با لیورپول قرارداد دارد، این فصل 
هم در فرم و شکل خیلی خوبی قرار گرفته و در 27 بازی از رقابت های مختلف، آمار ۱4 گل زده و ۱۱ 

پاس گل را از خود برجای گذاشته است.

خوشحالی به خاطر حضور »زالتان« در میالن
 ســرمربی تیم فوتبال آ.ث میالن از حضور زالتــان ایبراهیموویچ در میالن ابراز خوشــحالی کرد. 
استفانو پیولی از این که باشگاهش با زالتان ایبراهیموویچ به توافق رسید،  خرسند است. مسئول 
فنی روسونری می گوید با حضور فوروارد با ســابقه سوئدی، توان هجومی تیمش افزایش خواهد 
یافت. پیولی به خبرنگار کوریردلوســرا اظهار داشت: زالتان، بازیکنی جنگنده است. یک فرمانده و 
فوتبالیستی با شخصیت  که حس مســئولیت پذیری باالیی دارد. وی افزود: او به کل تیم انگیزه 
می بخشد و حضورش این حس را تقویت می کند. به طور قطع ایبراهیموویچ به تیم در عرصه های 
مختلف کمک خواهد کــرد. پیولی ادامه داد: با زالتان تلفنی صحبت کرده ام. او بســیار هیجان زده 
است و لحظه شماری می کند با تیم تمرین کند. ایبراهیموویچ 38 ساله که طی دو سال گذشته برای 
لس آنجلس گاالکسی آمریکا توپ زد،  چند روز قبل به عنوان بازیکن آزاد با آ.ث میالن توافق کرد. او 

برای دومین مرتبه حضور در این تیم ایتالیایی را تجربه می کند.

گلر آژاکس:

چون سیاه هستم، جذبم نمی کنند
اونانا، دروازه بان سیاهپوست آژاکس آمستردام می گوید بعد از درخشش در فینال لیگ اروپا در سال 
20۱7 یک باشگاه بزرگ با او مذاکره کرده ولی در نهایت به او اطالع داده که هوادرانش نمی توانند او را به 
عنوان دروازه بان تیم شان بپذیرند. اونانا در این باره گفت: »رسیدن به باالترین نقطه دروازه بانی فوتبال 
دنیا برای دروازه بان های سیاه پوست ساده نیست. آن ها تصمیم گرفتند من را جذب نکنند چون قبول 
کردن یک دروازه بان سیاه برای هواداران شان سخت بود.« دروازه بان آژاکس در ادامه صحبت هایش 
گفت: »مشکل آنها این نبود که من به اندازه کافی دروازه بان خوبی نیستم. نژادپرستی واقعیتی است 
که وجود دارد. من تقریبا در تک تک بازی های خارج از خانه آژاکس مجبورم با نژادپرستی مواجه شوم. 

ولی راجع به این قضیه صحبت نمی کنم و به سیاه پوست بودنم افتخار می کنم«.

فوتبال جهان

با پیشنهاد  ســرمربی تیم ملی کشتی فرنگی 
بزرگســاالن، مجموعه ورزشــی آزادی تهران 
که محل برگــزاری اردو و تمرینــات تیم های 
ملی کشــتی در رده های پایه بود، به نام شهید 
کشــتی گیر مصطفــی صــدرزاده نام گذاری 
خواهد شد. سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی، 
دلنوشته ای را در مراسم نامگذاری خانه کشتی 
محمد بنا در وصف شهید صدرزاده بیان کرد: »با 
عرض سالم خدمت ســروران گرامی، خوش 
آمدین و قدم روی چشم ما گذاشتین، خوش 
آمد ویژه به خانــواده محترم صــدرزاده که به 
مجلس ما نور دادن و صفا. قدم رنجه کردین، 
تشــریف آوردین تا در کنار هم یه کار مبارک رو 
انجام بدیم و چه روز خوبی هم قراره این اتفاق 
قشنگ بیفته؛ تولد بی بی جان خانم زینب. طی 
صحبت هایی که با رییس محترم فدراسیون و 
همکاران عزیزمون داشتیم، تصمیم بر این شد 
که اسم خانه کشــتی تغییر کنه و به جای اسم 
یه آدم عادی که عاشق مردم و مملکتشه، اسم 
پهلوان مصطفی صدرزاده زینت خانه عشــق 
باشه. البته که شهدا خیلی خیلی بیش از این 
گردن ما حق دارن و کمترین وظیفه ما زنده نگه 
داشتن نام اونها و ادامه  مسیرشونه. مسیری که 
به رشادت، سرخم نکردن جلوی دشمن و حفظ 
عزت ایران و ایرانی ختم می شــه، قطعا دیدن 
اســم مبارک پهلوان مصطفی رو ســردر خانه 
کشتی، قوت قلب ما و کشتی گیران دالورمون 
میشــه. ان شــاءا... خداوند به واسطه  حضور 
معنوی مصطفی عزیز در کنار ما، نگاه خاصی 

به بچه هامون داشته باشه«.

هایپری ها که از چهار بازی گذشته شان در این رقابت ها به 
سه پیروزی دست یافته اند تا حد زیادی خیال خودشان 
 را از بابت بقا حفظ کرده و به دنبال حضور در مرحله پلی اف 

هستند

در حاشیه

یمنا
س: ا

عک

وز عکس ر

ستاره های تیم ملی 
98 ، مهمان تمرین 

تیم امید
احمدرضــا عابــدزاده، کریم 
باقــری، مهــرداد میناونــد، 
مهدی تارتار و وحید هاشمیان 
با حضور در تمریــن تیم امید 
به بازیکنــان این تیــم برای 
شرکت در مسابقات مقدماتی 

المپیک روحیه دادند.
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جایزه جمالزاده، به ایستگاه دوم رسید
با انتشار فراخوان دومین دوره جایزه جمالزاده، عالقه مندان به داستان و ناداستان و اصفهان، تا ۲۵ 
فروردین ماه فرصت دارند شانس خود را برای کسب »نشان جمالزاده« امتحان کنند. معاون فرهنگی 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان با اعالم خبر انتشار فراخوان دومین دوره 
جایزه جمالزاده گفت: پس از برگزاری موفق دور نخست این جایزه و احصای نقاط قوت و ضعف آن، به 
سمت بهینه شدن جایزه جمالزاده رفتیم چرا که هم نام محمدعلی جمالزاده را بر خود دارد و هم برای 
اصفهان یک جایزه ادبی مهم به شمار می رود. علیرضا روحانی ادامه داد: پوشیده نیست که اصفهان 

در زمینــه فرهنگی هنــری قابلیت های 
بسیاری دارد و مکتب های خاص آن در 
زمینه موسیقی، نگارگری، ادبیات، تئاتر 
و... گواه این امر است. با توجه به همین 
ظرفیت ها کوشیده ایم اجرای رویدادهای 
مهم را در طول سال گسترش بدهیم تا به 
توسعه گردشــگری تخصصی نیز کمک 
کرده باشــیم. وی خاطرنشان کرد: سال 
گذشــته اختتامیه جایــزه جمالزاده ۲۹ 
بهمن ماه برگزار شــد؛ اما امسال با همان 

نگاه توسعه ای تصمیم گرفتیم زمان بندی این جایزه را طوری برنامه ریزی کنیم که در تیرماه و احتماال 
هم زمان با روز قلم برگزار شود. معاون فرهنگی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی اصفهان گفت: 
جایزه ادبی جمالزاده یک جایزه ملی اســت؛ اما مثل سال گذشــته عالقه مندان خارج از کشور هم 
می توانند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره بفرستند و با سایر شــرکت کنندگان رقابت کنند. روحانی 
تصریح کرد: دومین دوره این جایزه شامل بخش های داستان کوتاه شامل )داستان کوتاه اصفهان و 
ناداستان اصفهان( و همچنین بخش آزاد است که داستان های بخش اصفهان باید با عناصر مرتبط 
با اصفهان پیوند داشته باشد و از  ویژگی های تاریخی، جغرافیایی، اماکن، نمادهای شهری، مذهبی، 
سبک زندگی مردم اصفهان و ... استفاده داســتانی کرده باشد. وی افزود: بخش ناداستان اصفهان 
نیز شامل روایت های واقعی از تجربه زندگی در اصفهان یا سفر به اصفهان در قالب ناداستان است. 
عالقه مندان برای شرکت در دومین جایزه جمالزاده می توانند تا ۲۵ فروردین ماه در سایت این جایزه 

به نشانی Jamalzadehaward.ir ثبت نام کرده و آثار خود را بارگذاری کنند.

چینی ها درصدر  ورود گردشگران خارجی به نصف جهان
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت: با توجه به سیاست گذاری های 
دولت جمهوری اسالمی ایران به ویژه وزارت میراث فرهنگی و تشکیل کمیته جذب گردشگران چینی در 
اداره کل میراث فرهنگی این استان، نخستین بار در پنج سال گذشته با افزایش جذب گردشگران چینی 
هزاران نفر از چینی ها اصفهان را مقصد اصلی گردشــگری خود قرار دادند. فریــدون اللهیاری افزود: در 
بررسی آمارها از شهریور امسال، رشد تدریجی ورود گردشگران چینی به اصفهان در مقایسه با گردشگران 
دیگر کشورها به ویژه گردشگران اروپایی حاصل شد که این موفقیت برای نخستین بار اتفاق افتاده است. 
وی بر برخورداری از رشد صعودی آمار ورود گردشگران چینی در ســه ماه پاییز امسال به اصفهان تاکید 
کرد و گفت: به طوری که برای نخستین بار در یک دهه اخیر، آذر امسال 7۵ هزار گردشگر چینی حداقل 
یک شب در اصفهان اقامت داشتند که این نشان دهنده کسب رتبه نخست حضور گردشگران چینی در 
اصفهان در مقایسه با دیگر گردشــگران خارجی در آذرماه امسال است. معماری باشکوه اسالمی ایرانی 
میراث جهانی یونسکو، پل های زیبای تاریخی، گنبدها و مناره های زیبا و بازارهای سنتی تحسین برانگیز 
و آثار تاریخی منحصر به فرد از عوامل مهم حضور گردشگران خارجی به اصفهان است. تاکنون بیش از ۲۲ 
 هزار جاذبه تاریخی و فرهنگی ارزشمند دراستان اصفهان شناسایی شده که هزار و 76۵ اثر آن ثبت ملی

 شده است.

گام های مدیریت شهری برای توسعه فیبر نوری در شهر اصفهان؛

 حرکت در مسیر هوشمند سازی

حرکت شــهرها به سمت هوشمندسازی        نرگس طلوعی
یکی از اولویت های اساسی کالن شهرها 

برای قرار گیری در مسیر توسعه و پیشــرفت است و هوشمند سازی 

بدون تامین شبکه ها و زیر ســاخت های ارتباطی مانند دسترسی به 

فیبرنوری امکان پذیر نیست؛ شــبکه ای که قادر باشد با تامین پهنای 

باند مناسب برای ارتباطی با ساختار دیجیتال بستری هماهنگ برای 

انتقال اطالعات را ضمن استفاده از IP های متعدد و مصارف بی شمار 

که از نیازهای اساسی اجرای شهر هوشمند است، بر آورده کند.

با توجه به اهمیت این مسئله در تحقق شهر هوشمند، مدیریت شهری 

توسعه طرح فیبر نوری را در دســتور کار خود قرار داد تا زمینه ارتباطی 

مناســب را میان شهرداری و ســازمان های تابعه شــهرداری فراهم 

کند تا این مجموعه بتواند خدمات بهتــری را در کوتاه ترین زمان و با 

استفاده از سامانه های نرم افزاری به ســاده ترین روش ارائه کند. از 

این رو ســازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری اصفهان افق 

فعالیت خود را رسیدن به شهر الکترونیک و دستیابی به شهر هوشمند 

هدف گذاری کرده است که این امر بدون ایجاد زیر ساخت های الزم و 

مشارکت شهروندان میسر نمی شود.

به گفته مدیر عامل ســازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری 

اصفهان، در حال حاضر ۲۰۴ کیلومتر کانال سازی و ۳۴۰ کیلومتر کابل 

کشی فیبر نوری در سطح شهر و مسیرهای مورد نیاز شهرداری انجام 

شده که این شبکه نیز بر اســاس نیازها و ارائه خدمات شهرداری به 

شهروندان ایجاد و توسعه یافته است.

ســید حمید رضا ابطحی با اشــاره به اینکه تجهیزات فعلی بر اساس 

نیازهای موجود شــهرداری در حال توســعه اســت، اظهار داشت: با 

توجه به ارتباط ســاختمان های شــهرداری در نقاط مختلف، در طول 

حوادث آبان ماه، در صورتی که از غیر از شبکه داخلی استفاده می شد، 

خدمات رسانی به شهروندان با مشــکل جدی مواجه می شد و از این 

رو امید است مدیران و متولیان امر در شهر و استان به این مهم توجه 

بیشتری کنند.

 وی با بیان اینکه طی یک ســال گذشــته اقدامات مجدانه ای جهت 

اســتفاده از توان ســرمایه گذاران خــارج از مجموعه شــهرداری در 

خصوص توسعه شــبکه فیبر نوری انجام شــده، تصریح کرد: در این 

مدت فراخوان رسمی و عمومی نیز به منظور شناسایی سرمایه گذاران 

مجرب و عالقه مند به این حوزه برگزار شــده است. با توجه به شرایط 

و ضوابط موجود و الزامات قانونی و امنیتی، ایــن موضوع با احتیاط 

بیشتری در حال پیگیری اســت و امیدواریم در ابتدای سال آینده به 

نتیجه نهایی برسیم.

به گفته مدیر عامل ســازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری 

اصفهان، با توجه به توســعه کاربری های فناوری اطالعات و ارتباطات 

در جهان و کشور ما، به نظر می رسد استفاده از این ابزار نوین ارتباطی 

نقش بســزایی در کاهش هزینه هــای جاری شــهرداری به ویژه در 

حوزه ارتباطات و نظارت داشــته و در صورتی که به شــکل مناسب و 

برنامه ریزی شده مورد استفاده قرار گیرد، امکان توسعه آن در تمامی 

حوزه ها فراهم خواهد بود.

مدیر عامل ســازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری اصفهان 

فیبر نوری را به عنوان اساســی ترین نیاز برای تحقق شــهر هوشمند 

دانست و بر ضرورت مطالعات و نیازســنجی فیبر نوری در شهر تاکید 

کرد و گفت: اجرای این طرح و ســرمایه گــذاری در آن باید منجر به 

درآمدزایی پایدار برای شــهرداری شــود. ابطحی در پایان اعالم کرد: 

ایســتگاه های فاز اول متروی شهر اصفهان دارای شــبکه ارتباطی بر 

بستر فیبر نوری است.

در حال حاضر ۲۰۴ کیلومتر کانال سازی و ۳۴۰ کیلومتر 
کابل کشی فیبر نوری در سطح شهر و مسیرهای مورد نیاز 
شهرداری انجام شده که این شبکه نیز بر اساس نیازها و ارائه 

خدمات شهرداری به شهروندان ایجاد و توسعه یافته است

شهردار اصفهان:

بیشترین بافت تاریخی در منطقه سه قرار دارد
شــهردار اصفهان در هفتمین مالقات مردمی در منطقه ســه اصفهان با بیان اینکه هر کدام از معتمدان 
محلی بخش هایی از جامعه را مدیریت می کنند، گفت: جلب مشــارکت و مداخله مردم در سرنوشت 
شهر و حقوق شهروندی آنها به عنوان یک 
اصل جزو برنامه های شهرداری بوده است. 
»قدرت ا... نوروزی« افزود: تاکنون بارها 
در مراســم مذهبی و رســمی منطقه سه 
همچنین در میدان امام علی )ع( حضور 
یافتــم و در روزهای آغازیــن فعالیت در 
شهرداری با مشــورت بزرگان منطقه سه 
قرار بود برای میدان امام علی )ع( کمیته 
مردمی تشــکیل تا رضایت مردم حاصل 
شود و این میدان مبتنی بر رضایت مردمی 
رونق پیدا کند. شهردار اصفهان اظهار کرد: منطقه سه یکی از مناطقی است که به لحاظ سابقه دیرینه، سه 
حکومت، سه دوره در این منطقه به عنوان دوران پادشــاهی ایران، حکومت کردند که آخرین آن صفویه 
بوده است. وی با بیان اینکه منطقه سه اصل، هویت، ماهیت و وجود برای شهری مثل اصفهان است و 
کانون تمام فعالیت ها بوده، گفت: در اصفهان یک هزار و پنج مســجد وجود دارد که تاکنون ۱۰۰۰ مسجد 
بیمه آتش سوزی شده است. شهردار اصفهان گفت: منطقه سه با پایگاه های قوی مذهبی و علمی، وجود 
علما، اساتید، مدارس و مراکز علمی متعدد و برجسته ترین هیئت های مذهبی، نباید دچار آسیب های 
اجتماعی باشد. شهردار اصفهان با بیان اینکه بیشترین بافت تاریخی شهر در منطقه سه واقع شده است، 
گفت: اگر این منطقه به لحاظ گردشگری پر رونق است و اگر همه چشم امید دارند تا خانه های تاریخی 
این منطقه به سفره خانه ها، رستوران ها، کافه ها و مراکز گردشگری تبدیل شود، به دلیل آن است که کسی 

حق تخریب کوچه های یک متری را ندارد .

گسترش حاشیه نشینی در اصفهان
رییس کمیسیون اجتماعی شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار داشت: رشد آمار حاشیه نشینی سال جاری 
در بسیاری از مناطق استان اصفهان باعث شده تا شورای اسالمی شهر اصفهان در این زمینه تسهیالتی را در 
خصوص کاهش مشکالت مناطق حاشیه نشین استان اصفهان ارائه کند. کوروش محمدی افزود: با توجه 
به برگزاری جلسات متعدد در شورای اسالمی شهر اصفهان که به منظور جلوگیری از افزایش حاشیه نشینی 
صورت گرفت، مقرر شد تا این تسهیالت الزم در جهت اجرای طرح های اقتصادی در خصوص بر طرف کردن 
مشکالت اساسی مناطق حاشیه نشین استان اصفهان اجرایی شود. رییس کمیسیون اجتماعی شورای 
اسالمی شهر اصفهان تاکید کرد: این طرح ها شــامل برطرف کردن فضاهای بی دفاع شهری در مناطق 
حاشیه نشین، افزایش سطح کیفیت زندگی در این مناطق و بهبود فضاهای شهری با ایجاد فضای سبز، 
مکان های آموزشی و فرهنگسراهاست که با اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد تومان صورت خواهد گرفت، همچنین 
اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد تومان جهت بهبود فضاهای اجتماعی و شهروندی در این مناطق هزینه خواهد 
شد. محمدی ادامه داد: یکی از طرح های بسیار مهمی که به منظور رسیدگی به مناطق حاشیه نشین استان 
اصفهان صورت خواهد گرفت، ایجاد دفاتر تسهیلگری است که به منظور رسیدگی به مشکالت اجتماعی و 
اقتصادی مناطق حاشیه نشین استان اصفهان است که به زودی با حضور مقامات استان افتتاح خواهد 
شد.وی اضافه کرد: در حال حاضر شاهد افزایش مناطق حاشیه نشین در ۹ منطقه شهری استان اصفهان 
هستیم. از مشکالت مناطق حاشیه نشین استان اصفهان می توان به کمبود امکانات رفاهی، نبود بافت 
سالم و مناسب شهری مانند فضای سبز و مکان های تفریحی، آموزشی و علمی اشاره داشت که با اجرایی 

این طرح ها امیدواریم مشکالت این مناطق در اسرع وقت برطرف شود.

اخبار

خبر ویژهبا مسئولان

 هر شهروند 
یک مشاور برای کارآفرینی

رییس مرکز پژوهش های شــورای اسالمی 
شــهر اصفهان در برنامه رادیویی صدای شهر 
اظهار کرد: برای جنبش کارآفرینی به مشارکت 
ســه و نیم درصدی مــردم، دانشــگاهیان و 
نخبگان احتیاج داریم. جوانان، دانشگاهیان، 
خیرین، پیشکسوتان، صنعت و بازار می توانند 
به ایــن موضوع بیشــترین کمک را داشــته 
باشــند. کوروش خســروی افزود: تاکنون 
برای معرفی جنبش کارآفرینی فعالیت های 
جســته و گریخته انجام شده اســت. البته 
طی یک سال به مشارکت سه و نیم درصدی 
نمی رســیم؛ اما برگزاری مراسم های معرفی 
جنبــش کارآفرینی برگــزار خواهد شــد که 
یکــی از مهم تریــن آن ها در دانشــگاه علوم 
پزشــکی اصفهان برگزار می شــود. رییس 
مرکز پژوهش های شــورای اســالمی شهر 
اصفهان تصریح کرد: هر شهروند می تواند یک 
مشــاور برای کارآفرینی باشد و شرکت هایی 
که بازخورد بازار را ندارنــد، می توانند از کمک 
شــهروندان اســتفاده کنند. خسروی اضافه 
کرد: صندوق های قرض الحســنه کارآفرینی 
را خواهیم داشــت که با رای مردم تسهیالت 
بــه کارآفرینــان می دهنــد. رییــس مرکز 
پژوهش های شورای اســالمی شهر اصفهان 
ادامه داد: معرفی به بازار و معرفی به مصرف 
کننده در این زمینه مهم اســت. ورود به این 
جنبش هیچ دلهره ای ندارد، بلکه کســی که 
عضو می شــود الزاما کارآفرین نیســت بلکه 
می تواند مشاوره بدهد. خسروی با بیان اینکه 
برای موفقیت در حــوزه کارآفرینی و جنبش 
به حداقل دانش نیاز است، گفت: طی فرآیند 
عضو گیری جنبش باید شهروندان را آموزش 
دهیم. وقتی شــهروندان در فرآیند مشاوره 
شرکت کردند می توان نظر مشاورین خبره را 
نیز به آنها ارائه کنیــم. وی اظهار کرد: اگر قرار 
است موفق باشــیم باید این جنبش مردمی 
برقرار باشــد.منتظر کمک دولتی نیســتیم 
ولی اگــر دولت کمــک کند که دســت آنها را 

می فشاریم.

ســالن پر بود از جمعیت؛ کوچک و بزرگ، پیر و 
حدیث زاهدی

جوان، همه پر از شوق بودند و نشاط. می گفتند 
همه بلیت ها تا روز دوم فروخته شده است. حقیقت داشت، همه صندلی ها 
پر بود از جمعیت! رویداد کوچکی نبود؛ اینجا جمعی از شهروندان ارشد شهر 
اصفهان یا به اصطالح خودمانی، سالمندان جمع شده بودند تا برای نخستین 
بار در کشــور به عنوان یک گروه کر، اجرای خود را با نام »آوای نصف جهان« 

روی صحنه ببرند.
هیجان حاضران در سالن دیدنی بود؛ با شنیدن هر قطعه، شوق از چشمان تک 
تک آنها می بارید. آهنگ ها و ترانه هایی که برای اغلب حضار، نوستالژی بود و 
خاطرات زیادی را برای آنها تداعی می کرد؛ قطعه ها یکی پس از دیگری اجرا 

شدند تا به آخرین قطعه رسید.
همه می گفتند کنسرت های زیادی شرکت کردیم؛اما بیشترین لذت را از اجرای 
گروه کر شهروندان ارشد اصفهانی بردیم. بیش از چهل زن و مرد سالمند، شانه 
به شانه هم روی صحنه ایستاده بودند و به زیبایی هرچه تمام، قطعه به قطعه 

اشعار را هم صدا با موسیقی نوازندگان گروه می خواندند.
مازیار زارع، رهبر گروه کر آوای نصف جهان با اعتقاد به اینکه سالمندی، سن 
پایان هیچ کاری نیست و انسان در هر سنی می تواند هر آنچه را که دوست دارد 
بیاموزد و اگر اراده کند می تواند بدون استثنا یاد بگیرد؛ همراه با ۴۵ نفر از گروه 
سنی ۴7 تا ۸۲ ســال که به صورت تک خوان و هم خوان فعال بودند و ۴ نفر 
هم اعضای گروه موسیقی در قالب گروه کنسرت »آوای نصف جهان«، تالش 

یک ساله گروه را به نمایش گذاشت.

زارع می گوید، فکر می کردم کار کردن با این افراد دشــوار اســت و ثمره ای 
ندارد، تمایلی به این کار نداشتم تا اینکه نمونه کاری از این گروه به من نشان 
 داده شــد، لذا کار  را با تســت از اعضای گروه آغاز کردم تا سطح آنها از لحاظ 
ریتم، کوک، موزیکالیته و درک موســیقی برایم مشــخص شــود. سپس 
 کالس های آموزشــی در زمینه ســلفژ و ریتم خوانی را برای آنها برگزار شــد. 
کار دشــوار بودزیرا باید آموزش گروه از زیر صفر آغاز می شد؛ اما خوشبختانه 
به علت عالقه زیاد گروه و تالش و پشتکار جدی آن ها نتیجه بی نظیری رقم 

خورد.
مهدی مزروعی، رییس کمیســیون فرهنگی ورزشی شــورای اسالمی شهر 
اصفهان نیز ضمن تحسین اجرای گروه کر شهروندان ارشد اصفهان می گوید: 
در نخستین اجرای گروه کر شهروندان ارشد شهر اصفهان، سالمندانی حضور 
داشتند که شاید باور دارند باید در گوشه ای نشسته و غرق در خاطرات خوش 
گذشته شان بشوند؛ گذشت روزها را در روزشمار تعقیب کنند و بگویند »جوانی 
هم بهاری بود و بگذشــت« اما این هنرمندان خرق عادت کــرده و هر روز را 
موهبتی دانســته و زیر نظر یک استاد جوان، الفبای موســیقی و خواندن را 

آموختند و بارها تمرین کردند.
 مزروعی، با بیان اینکه کنســرت های زیــادی رفته ام؛ اما ایــن اجرا چیزی
  بیشــتر از یک کنســرت بود گفت: در حقیقت تمرینی بــود امیدوارانه و پویا

  با وجود نامالیمتی های چرخ روزگار. درس رود بودن و شورش علیه مرداب 
 شــدن و بــاور این کــه هــر روز موهبتی اســت کــه بایــد از آن بــه خوبی

 استفاده کرد.

برای نخستین بار در کشور اتفاق افتاد؛

اجرای قطعات نوستالژی قدیمی توسط گروه کر شهروندان ارشد شهر اصفهان
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نخســتین     حدیث زاهدی
ت  بقا مسا
مهارت هــای فنی و تخصصی شــرکت های آب و 
فاضالب کشور به همت شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان، شــرکت مهندســی آب و فاضالب و با همکاری 
ســازمان یونســکو با حضور 167 نفر در قالــب 70 تیم از همه 
استان های کشور در پنج بخش عیب یابی مدارهای فرمان در تابلوی 
برق، تعمیرات خطــوط لوله آب، نصــب انشــعاب آب، آزمون مقدار 
شیمیایی نمونه آب و نصب انشــعاب فاضالب به مدت دو روز برگزار شد. 
همچنین اولین سایت آموزشی صنعت آب و فاضالب به مساحت 15 هزار متر 

مربع  در مجتمع آموزشی و پژوهشی اصفهان  افتتاح شد.
هاشم امینی، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در مراسم افتتاح 
اولین دوره مسابقات کشوری مهارت های فنی و تخصصی بهره برداری شرکت های آب 
و فاضالب کشور در اصفهان، اظهار داشت: برپایی این مسابقات نشان از بلوغ، پیشرفت و 
بالندگی نیروی انسانی این صنعت و حرکت به سمت آموزش و ظرفیت سازی نیروی انسانی 

است و این بالندگی موجب ارتقای کیفیت خدمات صنعت آبفا در آینده خواهد شد.
امینی با بیان اینکه این صنعت ظرفیت های زیادی در حوزه مهندســی، بهره برداری، اپراتوری و 
اجرایی دارد، گفت: بخش عمده ای از این ظرفیت ها، دانش ها و مهارت های آکادمیک نیست و در 
دانشگاه ها تدریس نمی شود، این مهارت ها در کوران کار و فعالیت های شبانه روزی و در زمان وقوع 
حادثه و اتفاق در شبکه آبفا و تاسیسات کسب می شود تا جریان آب شرب مردم به صورت پایدار برقرار 

باشد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به برپایی اولین دوره مسابقات کشوری مهارت های 
فنی تخصصی شرکت های آب و فاضالب در اصفهان، تصریح کرد: طی روزهایی که ایده برگزاری مسابقات 
مطرح شد، به دنبال این بودیم که این صنعت در 30 سالگی خود بتواند در حوزه آموزش نیز تحولی ایجاد کند 

و امروز نیز شاهد این تحول خواهیم بود.
وی با بیان اینکه امسال این مسابقات در پنج بخش برنامه ریزی شده است، تاکید کرد: در سال های آینده 
بخش های این مسابقات بیشتر خواهد بود و با هماهنگی وزارتخانه به دنبال برگزاری آن به صورت منطقه ای 

هستیم تا کارکنان بتوانند با اثبات توانایی های خود، به مسابقات جهانی اعزام شوند.
به گفته امینی، عیب یابی مدارهای فرمان در تابلوهای برق، تعمیرات خطوط لوله آب، نصب انشعاب آب، نصب 
انشعاب فاضالب و آزمون ها و پارامترهای شــیمیایی آب از جمله بخش های برگزاری این دوره از مسابقات 

صنعت آبفاست.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان همچنین با اشــاره به برگزاری این مسابقات در کشور در 
مرحله اول به صورت استانی، گفت: در مرحله استانی 3 هزار و 10۹ نفر در قالب 12۹5 تیم شرکت کردند که در 
مرحله کشوری به 7 بلوک تقسیم شدند. در مرحله بلوک نیز 161 تیم در قالب 387 نفر شرکت کردند و امروز 
شاهد حضور 70 تیم و 167 نفر در نخستین دوره مسابقات کشوری مهارت های فنی و تخصصی بهره برداری 

شرکت های آب و فاضالب هستیم.
این مدیرمسئول، در خصوص اهداف برپایی این دوره از مسابقات گفت: ایجاد بستر مناسب جهت پیشبرد 
اهداف صنعت آب و فاضالب، تهیه استانداردهای الزم، ایجاد روحیه نشاط در بین کارکنان، کار تیمی، توسعه 
مشارکت جمعی، پرورش افراد جهت افزایش ســرعت، دقت و کیفیت انجام کار، یافتن استعدادهای ویژه، 
تبادل افکار و روش های اجرای کار در بین شرکت کنندگان، تبادل فرهنگی در بین استان ها و ایجاد انگیزه در 

بین کارکنان صنعت آب و فاضالب از جمله این اهداف است.
وی با بیان اینکه جهت برپایی این مسابقات نیازمند یک سایت آموزشی بودیم که امروز شاهد افتتاح این امر 
مهم هستیم، ادامه داد: این سایت آموزشی نه تنها برای مسابقات بلکه در اختیار صنعت آب و فاضالب قرار 

می گیرد تا تمام نیروها بتوانند از ظرفیت آن بهره مند شوند.
امینی در پایان اظهار کرد: احداث این سایت هشت ماه به طول انجامید که برای احداث آن بیش از 4.5 میلیارد 
تومان هزینه شد و به دنبال این هستیم که فاز دوم را در حوزه نشت یابی، ویدئومتری و شست وشوی شبکه 

آب ایجاد کنیم و امیدواریم این اتفاق موجب رشد، ارتقا و بالندگی این صنعت شود.
در حاشیه این مراسم؛ قاسم تقی زاده خامسی، معاون امور آب و آبفای وزیر نیرو با اشاره به اثرگذاری مهارت 
افزایی و اهمیت آن در نیروی انسانی کشور، اظهار داشت: در کشور تعداد تصفیه خانه های آب در ایران از ابتدای 
انقالب اسالمی تا کنون از 27 تصفیه خانه به 250 تصفیه خانه رسیده و تعداد تصفیه خانه های فاضالب از 4 به 
250 مورد رسیده است. وی افزود: شبکه های انتقال آب در کشور عدد بسیار بزرگی است، 460 هزار کیلومتر و 

همچنین خطوط جمع آوری فاضالب 66 هزار کیلومتر است.

معاون امور آب و آبفای وزیر نیرو با بیان اینکه مهارت های فنی تخصصی نیروی انسانی اهمیت فراوانی دارد، 
گفت: این مهارت ها در افزایش خطوط و تصفیه خانه ها دیده می شود و هنگام برخورد با حوادث غیر مترقبه، 

افراد متخصص بهتر می توانند وارد عمل شوند و کار کنند.
وی تصریح کرد: اقدامی جدید در شرکت های مهندسی آب و فاضالب صورت گرفته است که براساس آن یک 
لیگ کشوری راه انداخته و یک هزار گروه در این رویداد حضور یافته اند که از این یک هزار گروه، 300 گروه نهایی 
شده و همراه با مهارت کار، مهارت زندگی را فرا می گیرند. این اقدام بسیار بزرگی بوده و امیدوارم این موضوع 

در رسانه ها انعکاس خوبی داشته باشد.
وی با اشاره به برگزاری این قبیل برنامه ها به صورت ملی، اظهار داشت: می توان در استان ها مهارت های فنی و 
تخصصی آب و فاضالب را ادامه داد و همچنین با همکاری سازمان فنی و حرفه ای از این مکان استفاده شده 

و بهره برداری خوبی از آن صورت گیرد.

معاون امور آب و آبفای وزیر نیرو در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: 70 سال از انجام این رویداد در سطح 
جهانی می گذرد که هر دو سال یک بار در یک کشور برگزار می شود، آخرین آن در شهر کازان روسیه بوده و رویداد 

بعدی در شانگ های چین برگزار می شود.
حجت ا... ایوبی، دبیر کل کمیســیون ملی یونسکو در ایران در مراســم افتتاحیه اولین دوره مسابقات ملی 
مهارت های فنی تخصصی شرکت های آب و فاضالب کشور در اصفهان اظهار داشت: ایده برگزاری این مسابقات 

سال گذشته توسط شرکت آب و فاضالب اصفهان مطرح شد.
وی با ابراز خرسندی از برگزاری این رویداد ملی در اصفهان که برای اولین بار در کشور برگزار می شود، اضافه کرد: 
شرکت آبفا از کارنامه درخشانی برخوردار است و در برگزاری این مسابقات نیز در سطح منطقه خواهد درخشید.

دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران اظهار داشت: سعی می کنیم تا زمینه شرکت کشورهای منطقه در این 
مسابقات را فراهم کرده و مسابقات منطقه ای مهارت های فنی تخصصی شرکت های آبفا را با کمک کشورهای 

همسایه برگزار کنیم.
وی بیان کرد: یکی از کارنامه های درخشان نظام جمهوری اسالمی ایران در زمینه خدمات آب و فاضالب است 
و برگزاری این مسابقات کمک خواهد کرد تا مردم با این خدمات بیشتر آشنا شوند زیرا بر خالف دیگر رشته ها 

فعالیت این عرصه قابل نمایش نیست.
ایوبی با بیان اینکه رفتار یک ملت با منابع آبی، طبیعت و محیط زیست نشان دهنده میزان تمدن آنهاست، افزود: 
ملتی که آب را درست مصرف می کند و به آب احترام می گذارد متمدن است و همواره آب در فرهنگ چندین 

هزار ساله ایرانیان قابل احترام بوده و در فقه شیعه نیز آلوده کردن آن حرام است.
وی افزود: براساس آثار چندین هزار ساله جهان، مهد تحصیل، توزیع و اخالق آب تمدن ایران بوده است.

دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران اضافه کرد: این کمیسیون ازدو سال گذشته همکاری جدی خود را با 
شرکت آبفای کشور آغاز کرده است و در کنار مشکالت مرتبط با کمبود آب به اخالق استفاده از این مایع حیاتی 

توجه دارد.

 وی با اشــاره به اینکه تبادل تجربیات کارکنان شــرکت آبفای کشــور از اهــداف برگزاری این مســابقات
  اســت، گفت: این مســابقات در قالب کارگاهی برگزار می شــود و آموزش از راه کارگاهی بسیار مهم است
 و برگزاری این مسابقات موجب تبادل تجربیات کارکنان و دیده شــدن توانایی آنها در داخل و خارج کشور 

خواهد شد.
وی افزود: در یونسکو عهد کرده ایم چنانچه مدیری دارای ایده خالقی باشد برای تحقق ایده اش از او حمایت 

کنیم.
ایوبی گفت: در این راستا مدیران بندرعباس در زمینه صنایع دستی ایده های خوبی ارائه دادند و این شهر به 

عنوان شهر خالق صنایع دستی جهان معرفی و سنندج نیز به عنوان شهر خالق موسیقی جهان برگزیده شد.
گفتنی است؛ اولین دوره مسابقات مهارت های فنی تخصصی شرکت های آب و فاضالب کشور روز سه شنبه با 

حضور 70 تیم و 167 نفر شرکت کننده در دانشکده صنعت آب و برق استان اصفهان آغاز شد.

با حضور معاون آب و آبفای وزیر نیرو  صورت گرفت؛

 افتتاح نخستین سایت آموزشی صنعت آب و فاضالب

 در دانشگاه صنعت آب و برق اصفهان
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