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 بازار گرمی کپی ها درغیبت داخلی ها 
  طرح های ویژه چینی ها برای نمایشگاه خودروی اصفهان؛ 

  وقتی هنوز نقش سرمایه گذار در رشد و توسعه شهرها جدی گرفته نمی شود؛  

چالش پروژه های مشارکتی در شهر
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طرح بازآفرینی ۸۰ شهر استان 
مصوب شده است

مدیرکل دفتر شهری و شوراهای 
استانداری اصفهان:
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 سود ۷ هزار میلیارد تومانی
  فوالد مبارکه طی ۹ ماهه

 سال جاری

رییس دانشگاه آزاد اصفهان:

 دانشگاه در اجرای 
 طرح بیابان زدایی

 وارد عمل شده است
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رییس اداره سالمت و تندرستی آموزش وپرورش اصفهان  خبر داد:

۴۴۶ مراقب سالمت برای ۸۰۰ هزار دانش آموز!
رییس اداره سالمت و تندرستی آموزش وپرورش اصفهان گفت: در حال حاضر برای ۸۰۰ 

هزار دانش آموز در سطح استان اصفهان تنها ۴۴۶ مراقب سالمت فعالیت دارد که در 
این زمینه با مشکالت جدی روبه رو هستیم.حسین عباسیان، درباره ارائه آموزش های خاص 
به دانش آموزان در بخش بهداشت مدارس اظهار کرد: این آموزش ها با  همکاری مرکز بهداشت 

و جمعیت هالل احمر به دانش آموزان ارائه می شود...

کنسرت گروه سون 
جمعه12 بهمن

تاالر رودکی

بازی دسته جمعی:
خوبه که همیشه بازی های 

دسته جمعی رو برای 
وقت هایی که با دوستان یا 
 خانواده دور هم جمع میشین،

 بلد باشین!

نگارخانه صفوی
میان سرگردانی و جاودانگی

مدیا: عکس
5 الی 1۰ بهمن

صفحه  5
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در حالی که قرار بود اروپا تکلیف SPV را روز دوشنبه 
طی نشســتی روشــن کند، همچنان بدون نتیجه 
اجرای این تعهد نیم بند را به روزهای آینده موکول 
می کند و البته این بار ابهامات تازه ای نیز در تصویب 
این تعهد مطرح شــده اســت که به نظر می رسد 
سلسله سنگ اندازی ها و بدقولی های اروپاییان را 
تکمیل خواهد کرد. نشست وزرای امور خارجه اروپا 
در بروکسل بدون حرف و سخنی از  SPV به پایان 
رسید. عباس عراقچی،معاون وزیر امور خارجه که 
برای دیدارهایی که بــه نظر بی ربط به عدم حصول 
نتیجه برای اعالم ســاز و کار مالی نیست، به اروپا 
سفر کرده اســت روز گذشــته اعالم کرد تا دو روز 
آینده سازو کار مالی اروپا رسما عالم خواهد شد.وی 
همچنین افزود: همه کشورهای اروپایی امیدوارند 
که این ساز و کار تشکیل شود و قرار است سه کشور 
اروپایی سهامدار آن باشند و طی یکی دو روز آینده 
اعالم شود، مگر کسانی که نمی خواهند این مکانیزم 

شکل بگیرد مانع کار شوند.
ماجرا چیست؟

روزنامه »وال استریت ژورنال« مدعی شده است که 
بهانه عدم صدور بیانیه در مورد ثبت این ساز و کار 
مالی، اختالف نظر میان اسپانیا و ایتالیا در مورد متن 
بیانیه اتحادیه اروپا در ارتباط با ایران بوده است. بر 
اساس گزارش های غیررســمی، قرار است اروپا در 
بیانیه خــود در مورد SPV، به ابعــاد دیگر رابطه با 
ایران از جمله مذاکرات در مــورد یمن و همچنین 
برنامه موشکی نیز بپردازد.گفته می شود اسپانیا از 
اینکه در بخش مرتبط با یمن، تنها از چهار کشــور 
آلمان، فرانسه، انگلیس و ایتالیا به عنوان طرف های 
مذاکره کننده با ایران یاد شــده، ناراضی اســت و 
خواستار آن است که نام این کشور نیز در این بخش 
درج شــود. به همین بهانه وزرای خارجه از صدور 
بیانیه ای که قــرار بود اولین گام رســمی در جهت 
راه اندازی SPV باشد، خودداری کردند. این تعلل ها 
در حالی است که بر اساس اعالم نظر برخی از وزرای 
حاضر در جلسه، قرارداد مالی اروپا و ایران قرار نیست 
چیزی بیشتر از خرید نفت و صدور غذا و دارو باشد. 
پیش از ایــن هم پایگاه »بلومبــرگ« گزارش داده 
بود که این ساز و کار برای تسهیل صادرات نفت به 
کشورهایی که از آمریکا معافیت دریافت کرده اند و 
همچنین تجارتی که از سوی آمریکا تحریم نشده، از 

جمله در زمینه صادرات مواد غذایی و دارو به ایران، 
مورد استفاده قرار می گیرد.

پنجشنبه؛ زمان رونمایی احتمالی
پس از پایان بی نتیجه نشست روز دوشنبه اتحادیه 
اروپا، خبرگزاری »آسوشیتدپرس« موعد تازه ای را 
برای رونمایی از این ســاز و کار اعالم کرده و نوشته 
است که احتمال دارد این کانال مالی در نشست دو 
روزه ای که از پنجشنبه )فردا( در رومانی و با حضور 
وزرای خارجه اتحادیه اروپا برگزار می شــود، مورد 
بررسی قرار گیرد. بر اساس اعالم رسانه هایی مانند 
آسوشیتدپرس قرار است نشستی در رومانی برگزار 

و تصمیمات نهایی اتخاذ شود. 
آسوشیتدپرس اعالم کرده است سفیران کشورهای 
اتحادیه اروپا روز دوشنبه درباره سازوکار ویژه مالی 
با ایران نشستی داشته اند اما تکمیل شدن و اجرای 
این سازوکار اعالم نشد؛ احتمال دارد که این مسئله 
در گردهمایی وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا روز 

پنجشــنبه در رومانی باز هم مورد بحث و گفت وگو 
قرار بگیرد.

آیا اروپا ترسیده است؟
تعلل اتحادیه اروپا در اعــالم مواضع و عملی کردن 
ساز و کار مالی در حالی اســت که ایران و مسئوالن 
سیاســت خارجی همچنان امیدوار به توافق بر سر 
اجرای آن هســتند؛ امــا آمریــکا در آخرین اظهار 
نظر خود با شــدیدترین لحن ممکن اروپا را تهدید 
کرده اســت؛ کاخ ســفید اروپایی ها را تهدید کرده 
که در صورت دورزدن تحریم های آمریکا، مشمول 
مجازات های شدید خواهند شد و این موضوع برای 

اروپا انتخابی بین ایران و آمریکاست.
 هر چند رســانه های اروپایی مدعی هســتند که 
اتحادیه اروپا از هشدار های آمریکا دچار دستپاچگی 
نشــده و در حال حرکت به سمت اجرای طرح خود 
است؛ اما به تعویق انداختن تصویب طرح به خوبی 
گویای کارساز بودن فشــارها بر این اتحادیه است.

بر اساس آن چه آسوشــیتدپرس نوشته، یک مقام 
ارشد دولت آمریکا گفته است که واشنگتن به دنبال 
اجرای کامل تحریم ها علیه ایران است و با هر فرد یا 
شرکت تضعیف کننده تحریم ها برخورد می کند.تام 
کاتن، سناتور آمریکایی نیز در این باره گفته است: 
انتخاب برای مراودات اقتصادی، انتخاب بین ایران یا 
ایاالت متحده است و امیدوارم که متحدان اروپایی 

ما عاقالنه انتخاب کنند.
هر چند به نظر نمی رسد اجرای ساز و کار مالی ویژه 
اروپا نیز بتواند تحریم هــای آمریکا را چندان بی اثر 
کند؛ اما این می تواند بــه عنوان یکی از جدی ترین 
آزمون های اســتقالل اروپا در برابــر آمریکا به یک 
رویه دیپلماتیک تبدیل شــود؛ هر چند اروپا نمی 
گذارد بدون امتیاز گیری از ایران در مورد مســائل 
مورد مناقشه ای مانند ســوریه و یمن و حتی توان 
موشکی امتیاز اقتصادی ویژه ای برای ایران از سوی 

قدرت های اروپایی فعال شود.

حضور نظامی ایتالیا در 
افغانستان پایان می یابد

یک مقام بلندپایه در وزارت دفــاع ایتالیا از پایان 
حضور نظامی این کشور در افغانستان ظرف یک سال 
آینده خبر داد.این منبع مطلع ایتالیایی در گفت وگو 
با روزنامه نگاران اعالم کرد الیزابتا ترنتا، وزیر دفاع 
ایتالیا دستور داده اســت فرماندهی نظامی ایتالیا 
برنامه ریزی های اولیــه را برای خروج کامل و البته 
مشروط نیرو های نظامی ایتالیا از افغانستان انجام 
دهد.این منبع گفت: »چارچوب زمانی خروج ما از 
افغانستان دوازده ماهه خواهد بود.«حضور نظامی 

ایتالیا در افغانستان پانزده ساله است.

برزیل برنامه ای برای انتقال 
سفارت به قدس ندارد

همیلتون مورائو، رییس جمهور موقت برزیل اعالم 
کرد در حال حاضر به انتقال سفارت کشورش به 
قدس اشغالی نمی اندیشد.مورائو، این اظهارات را 
در دیدار با ابراهیم الزبن، سفیر فلسطین در برزیل 
مطرح کرد. وی پس از دیدار با سفیر فلسطین در 
جمع رسانه ها گفت: پاســخی که من به او دادم 
پاسخی دولتی بود. در حال حاضر دولت برزیل به 

هیچ وجه به انتقال سفارت فکر نمی کند.

افزایش اعتراض به گشت زنی 
آمریکایی ها در شهرهای عراق

عضو کمیته امنیت و دفــاع پارلمان عراق تاکید 
کرد، حضور گســترده نظامیــان آمریکایی در 
شهرهای عراق طی مدت اخیر، خالف توافق نامه 
بغدادو و اشنگتن بوده و اهداف مشکوکی را دنبال 
می کند.سروط تصریح کرد: توافق نامه استراتژیک 
بین بغداد و واشــنگتن شامل گشــت نیروهای 
آمریکایی در داخل شــهرها و مناطق مسکونی 
به شیوه رزمی نیســت؛ بلکه به آموزش نیروهای 
امنیتی و تجهیز آنها با تجهیزات نظامی و حضور 
مستشاران فقط در داخل پادگان های عراقی اشاره 
دارد.به عقیده نماینده عراقی، نیروهای آمریکایی 
که در محالت مسکونی جوالن می دهند،  مقاصد 

مشکوکی دنبال می کنند.

 ترکیه در قطب جنوب 
پایگاه دائمی ایجاد می کند

معاون رییس جمهور ترکیه با اعالم این که ترکیه 
ســال جاری میالدی یک پایگاه موقت در قطب 
جنوب تاسیس می کند، اظهار کرد: هدف بعدی 
ایجاد یک پایگاه دائمــی در قطب جنوب خواهد 
بود.اوکتای، تصریح کرد: موضوع سفر دانشمندان 
به قطب جنوب در واقع اتحادیه ای با حضور 53 
کشور است که 29 کشور به عنوان مشاور در آن 
شــرکت دارند و تعدادی از کشــورها نیز در این 
پروسه به عنوان ناظر حضور دارند که هدف ترکیه 
از انجام این سفر ارتقا از سطح کشور ناظر به کشور 
مشاور است.هم اکنون حدود 3۰ کشور نزدیک 
به ۷۰ پایگاه پژوهشــی در قطــب جنوب دارند 
که ۴۰ پایگاه ساالنه یا همیشــگی و 3۰ پایگاه 

تابستانی است. 

»اسماعیل هنیه« در مذاکرات 
مسکو حاضر نمی شود

عبدالحفیظ نوفل، ســفیر تشکیالت خودگردان 
فلســطین در روسیه خبر داد اســماعیل هنیه، 
رییس دفتر سیاســی حمــاس در گفت وگوی 
گروه های فلســطینی در مســکو حاضر نخواهد 
شــد.بر اســاس این گزارش، هنیه ممکن است 
پس از مشــخص شــدن نتیجه گفت وگو های 
مسکو، سفری به پایتخت روســیه داشته باشد.
پیش از این عبدالحفیظ نوفل، ســفیر تشکیالت 
خودگردان فلسطین در روسیه از دیدار گروه های 
 فلسطین در مســکو طی ماه میالدی آینده خبر 

داده بود.

ایران همچنان چشم انتظار

زمان جلسه رای اعتماد به 
وزیر پیشنهادی بهداشت 

تغییر کرد
عضو هیئت رییسه مجلس از برگزاری جلسه 
رای اعتماد وزیر پیشــنهادی بهداشــت در 
روز دوشنبه هفته آینده خبر داد.علی اصغر 
یوســف نژاد، عضــو هیئت رییســه مجلس 
شورای اســالمی، گفت: با رایزنی های که با 
دولت انجام شــده اســت مقرر شد تا جلسه 
رای اعتماد به وزیر پیشــنهادی بهداشــت 
و درمــان، روز دوشــنبه هفتــه آینده،15 
بهمن در صحــن علنــی پارلمــان برگزار 
شــود.وی ادامه داد: در این جلسه احتماال 
حجت االسالم حسن روحانی، رییس جمهور، 
 برای دفــاع از وزیر پیشــنهادی به مجلس

 می آید.

الوطن گزارش داد: 
ایران و سوریه 11 تفاهم نامه 

همکاری امضا کردند
مذاکرات مشترک هیئت های عالی رتبه ایران 
و سوریه به ریاست »اســحاق جهانگیری« 
معاون اول رییس جمهوری اســالمی ایران 
و »عماد خمیس« نخست وزیر سوریه عصر 
دوشنبه در محل کاخ نخست وزیری برگزار 
و 11یادداشت تفاهم همکاری در زمینه های 
مختلف میان دو کشــور امضا شد.این تفاهم 
نامه ها شامل یادداشــت تفاهم هایی میان 
وزارت اقتصاد ، وزارت خارجه سوریه، وزارت 
صنایع و معادن و تجارت و موسسات ایرانی 
و ســوری در زمینه حمل و نقل ریلی و نیز 
تفاهم نامه هایی در زمینه مبارزه با پولشویی 
و تامین مالی تروریسم در سوریه و همکاری 
اطالعاتی در زمینه پولشــویی و تامین مالی 

تروریسم است.

سخنرانی »نتانیاهو« علیه ایران 
در نشست ضد ایرانی ورشو

نخســت وزیر رژیم صهیونیستی در نشست 
ضدایرانی ورشو درباره خاورمیانه و همچنین 
علیه ایران سخنرانی می کند.انتظار می رود 
نتانیاهــو، ســخنران اصلی رویداد ورشــو 
که توســط مایک پمپئو، وزیر امور خارجه 
آمریــکا برگزار خواهد شــد، باشــد.این در 
حالی اســت که برخی از مقامــات اروپایی 
اعــالم کرده اند در این نشســت شــرکت 
 نخواهنــد کرد یا نســبت به آن بــی تمایل

 بوده اند.

ادعای ضدایرانی آژانس 
امنیت دیجیتال اتحادیه اروپا

یک آژانس امنیتــی اتحادیــه اروپا مدعی 
افزایش حمالت ســایبری از ســوی ایران 
همزمــان با ســرد شــدن روابط تهــران با 
کشورهای غربی شــده است.در این گزارش 
هکرهــای ایرانی عامل حمالت ســایبری و 
آنالین معرفی شــده اند و گفته شــده که با 
افزایش تحریم ها، میزان حمالت ســایبری 
ایران نیز افزایش پیــدا خواهد کرد.گزارش 
مذکــور همچنیــن عالوه بــر ایــران، دو 
کشــور روســیه و چین را خطرهای عمده 
 برای انجام حمالت ســایبری معرفی کرده

 است.

نقوی حسینی
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

دبیر شورای عالی امنیت ملی اظهار کرد: توسعه برنامه 
فضایی برای ارتقای کیفیت زندگی مردم و باال بردن 
توان فناورانه کشور را با جدیت دنبال خواهیم کرد. 
علی شمخانی  افزود: امروز رسانه های وابسته به نظام 
ســلطه با بهره برداری از برخی تنگناهای اقتصادی 
موجود در جامعه تالش می کنند هزینه های بسیار 
اندکی که در بخش های علمی و تحقیقاتی به ویژه 
در حوزه فضایی کشور انجام می شود و دستاوردهای 
قابل توجه اقتصادی نیــز به همــراه دارد را عامل 
نابســامانی وضعیت معیشــتی مردم عنوان کنند. 
دریابان شمخانی، فضاسازی رسانه های غربی و رژیم 
صهیونیستی برای مرتبط کرددن برنامه های فضایی 
جمهوری اسالمی به توسعه توانمندی های موشکی را 
دادن آدرس غلط برای ایجاد انحراف در افکار عمومی 
عنوان کرد و افزود: ایران هیچ گونه تنگنای علمی و 
اجرایی برای افزایش برد موشک های نظامی نداشته 
و صرفا بر اساس دکترین دفاعی خود در کنار تالش 
مستمر برای ارتقای دقت، اراده ای برای ارتقای برد 

موشک ها ندارد.

ایران هیچ گونه تنگنایی برای 
برد موشک های نظامی ندارد

دبیر شورای عالی امنیت ملی: 

کافه سیاست

عکس  روز 

یادداشت های »بولتون« 
خبرساز شد

مشاور امنیت ملی کاخ سفید هنگام گفت وگو 
با خبرنگاران یادداشتی را در دست داشت که 
با دست خطی روی آن نوشته شده بود »اعزام 
پنج هزار ســرباز به کلمبیــا«. تصویر جان 
بولتون و برگه یادداشتی که در دست دارد، 
به سرعت در شــبکه های اجتماعی دست به 
دست شده و بســیاری از مخاطبان سواالتی 
را درباره رویکرد دولت آمریکا از جمله حمله 
نظامی در رویارویی با بحران سیاسی ونزوئال 

مطرح کرده اند.

می خواهند مردم را بترسانند

پیشنهاد سردبیر:

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: برخی 
توئیت هــا و اظهارنظرهای حامیــان دولت در 
راستای ایجاد فشار بر مجمع تشخیص مصلحت 
جهت تصویب دو الیحــه CFT و پالرمو و اعمال 
فشــار به نظام برای پذیرش تســلیم است.سید 
حسین نقوی حســینی گفت: تصمیم گیری در 
مورد این دو الیحه در مجمع تشخیص مصلحت 
نظام کار سختی است. در مجلس شورای اسالمی 
نیز تصمیم گیری در مورد این دو الیحه با چالش 
 CFT جدی مواجه شد و شورای نگهبان نیز الیحه
را با 22 ایراد رد کــرد.وی تاکید کرد: ما چه عضو 
پالرمو شویم و چه نشویم و چه عضو CFT شویم 
و یا نه، تحریم های ثانویه فوق FATF است و حل 
نخواهد شد.وی تاکید کرد: حامیان دولت تالش 
دارند مردم را مرعوب کنند تا نمایندگان و مردم 
 به مجمع فشــار آورند و ایــن دو الیحه تصویب 

شود.

می خواهند مردم را 
بترسانند

آذری جهرمی
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

دادســتان تهران در خصوص پرونده حصر، گفت: 
پرونده در دبیرخانه شــورای امنیت ملی است و 
اطالع رســانی بر عهده ما نیســت؛ اما اصل حصر 
فعال برقرار اســت.عباس جعفــری دولت آبادی 
درباره آخرین وضعیت پرونده ســکه ثامن گفت: 
این پرونده از پرونده هایی اســت که شکات زیاد 
دارد و دادســتانی ب روی آن وقت گذاشــته  و 
امــوال زیادی از متهمین کشــف شــده اســت. 
اموال کشف شــده عبارت اســت از ۶۰ میلیارد 
تومان وجــه نقد، یک بــاغ در شهرســتان بناب 
به مبلغ 5 میلیــارد،  همچنین حســاب افرادی 
 که باالی یک میلیارد داشــته اند مســدود شده 
است.دادستان تهران درباره چهارشنبه سوری نیز 
گفت: از مردم می خواهیم مدیریت کنند و اجازه 
ندهند اخر سال با تلخی روبه رو شوند. آتش زدن 
در معابر و کارهــای انفجاری حتمــا برای مردم 
و جوانان مضر اســت و پلیس مثل همه ســال ها 
از مخاطره آمیــز بودن آن جلوگیــری می کند و 

دادستانی هم طبق روال اقدام خواهد کرد.

 حصر
 فعال برقرار است

دادستان تهران:

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات گفت: 
برخی مواقــع به جای ایجاد مانــع برای فعالیت 
های غیر مجاز، فعالیت های مجاز دســتخوش 
فیلتــر می شــوند کــه بــرای رفع مشــکالت 
اینچنینی کمیته ضد فیلتر در دولت تشــکیل 
شــد.محمد جواد آذری جهرمی افزود: کمیته 
ضد فیلتر با هدف رفع موانــع فعالیت فین تک 
ها )فنــاوری های ارائه خدمات مالی( تشــکیل 
 شده اســت. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از 
راه اندازی سامانه »شــاهکار« خبر داد و گفت: 
این ســامانه برای احراز هویت افــراد در فضای 
مجازی اســت و اکنون در اختیار بانک مرکزی 
قرار دارد. وی خاطرنشــان کرد: با استفاده از این 
سامانه، فعالیت های بانکی با اطمینان بیشتری 
انجام خواهد شــد.آذری جهرمی افزود: سامانه 
شاهکار می تواند به بهتر شدن فعالیت فین تک ها 

کمک کند.

  کمیته ضد فیلتر 
در دولت تشکیل شد

پیشخوان

بین الملل

 موعد  دیگری برای تعیین تکلیف SPV اعالم شد؛
پیامک تهدیدآمیز این بار 

برای اعضای مجمع

مهلت ایران برای پیوستن به FATF تمدید می شود
 ،CFT یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به طرح موضوع رفراندوم برای تصویب الیحه
گفت: روال قانونی تصویب لوایح، رفراندوم نیســت و مرجع رســیدگی به این موضوع، مجمع تشخیص 
مصلحت نظام است.حسین مظفر در واکنش به طرح موضوع رفراندوم از سوی مجید انصاری، افزود: هر 
کاری را به رفراندوم نمی گذارند. مکانیســم قانونی تصویب لوایح این است که مجلس، الیحه را تصویب 
می کند و به شورای نگهبان می فرستد. اگر مجلس به رای خود اصرار کند و به نظر شورای نگهبان عمل 
نکند، مرجع رسیدگی مجمع تشخیص مصلحت نظام اســت.مظفر، همچنین تاکید کرد که درباره این 
مسائل نیازی به رفراندوم نیست، رفراندوم یک سازوکار پیچیده برای مسائل مهم حکومتی است.وی در 
ادامه تصریح کرد: ما در مجمع کسانی را داریم که در طیف راســت  بوده و با این موضوع موافق هستند. 

همچنین کسانی در طیف چپ هستند و با تصویب این الیحه مخالفت می کنند. 

 ادعای پذیرش FATF در دوره »جلیلی« تکذیب شد
مهدی محمدی، از مسئوالن تیم مذاکره کننده هسته ای در دولت دهم، درباره اظهارات اخیر مجید انصاری 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که گفته »زمانی که آقای جلیلی در شورای عالی  امنیت ملی بود با دستخط 
ایشان توصیه شده تا این کار )FATF( صورت بگیرد« اظهار داشت: مشکل اظهارنظر آقای انصاری این است 
که اصل موضوع FATF را با برنامه اقدام ویژه ای که میان آقای طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت اول آقای روحانی 
با FATF تدوین شده، اشتباه می گیرند.وی افزود: ایران از گذشته به دنبال این بوده است که با حفظ مصالح و 
امنیت ملی خود راه هایی برای تعامل با FATF پیدا کند، اما آنچه در این دولت اتفاق افتاد این بود که یک برنامه 
اقدام ویژه برای ایران تدوین شد که در واقع توافق محرمانه دولت آقای روحانی با FATF بود و اکنون نیز همه 
دعواها بر سر همان است.محمدی خاطرنشان کرد: در دولت گذشته هرگز هیچ برنامه اقدامی آن هم با محتوای 

خطرناک فعلی برای تعامل با FATF تدوین نشد و چنین برنامه ای هم وجود نداشت.

چهره ها

رای دوباره مجلس به برجام

بنزین نه گران می شود نه 
سهمیه بندی

تحزب، گامی برای تعیین 
سرنوشت

علیرضا کریمیان
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سود ۷ هزار میلیارد تومانی فوالد مبارکه طی ۹ ماهه سال جاری
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

 اتاق بازرگانی

 رییس شورای عالی جوانان
 اتاق بازرگانی اصفهان:

رویکرد اتاق بازرگانی در دوره 
هشتم تمرکز بر آموزش است

رییس شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی اصفهان 
گفت: رویکرد اتــاق بازرگانی اصفهــان در دوره 
هشــتم تمرکز بر آموزش به اعضا بوده و در این 
راستا همایش ها و کارگاه های آموزشی متنوعی 
برگزار شده است. امیر کشانی، درهمایش آموزشی 
بهبود مستمر )کایزن( گفت: رویکرد اتاق بازرگانی 

اصفهان در دوره هشتم تمرکز بر آموزش به اعضا 
بوده و در این راســتا همایش هــا و کارگاه های 
آموزشــی متنوعی برگزار شده است.وی تصریح 
کرد:طــی تحقیقات انجام شــده از ســوی اتاق 
اصفهان،اغلب اتاق های بازرگانی پیشــرو مانند 
پاریس و استانبول بیش از 70 درصد بودجه خود 
را به آموزش و توانمندسازی اعضا اختصاص می 
دهند. رییس کمیســیون آموزش اتاق بازرگانی 
اصفهان آموزش را نوعی سرمایه گذاری نه هزینه 
دانســت و گفت: برای حضــور در بازارهای بین 
المللی و افزایش صادرات نیاز بــه  آموزش های 
نوین در عرصه بین المللی داریم.وی تاکید کرد: 
اتاق بازرگانی اصفهان طی چهار سال گذشته به 
عنوان اتاق برتر کشور در بخش آموزش شناخته 
شده است.استاد اقتصاد دانشــگاه واسادی ژاپن 
در این همایش گفت:کایزن  بهبود مستمر یکی 
از اصول مهم مدیریت ژاپنی اســت که به عنوان 
یک اقدام اصالحی در ســازمان ها و شرکت ها 

شناخته می شود.

بازار

ترازوی آشپزخانه

مدیرکل دفتر شهری و شوراهای 
استانداری اصفهان:

طرح بازآفرینی ۸۰ شهر استان 
مصوب شده است

مدیرکل دفتر شــهری و شــوراهای استانداری 
اصفهان گفت: طرح بازآفرینی ۸0 شــهر استان 
اصفهان مصوب و برای ۱۹ شهر مبلغ ۵۳0هزار 
میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.علی اصغر 
ذاکری اظهار داشت: نگاه شهرداری باید در جهت 
ایجاد درآمد پایدار، مشــارکت مــردم در امور و 
ایجاد شهر توریســتی باشــد. وی با بیان اینکه 
طرح بازآفرینی ۸0شــهر استان اصفهان مصوب 
شده است؛ اما بر اساس مصوبه سازمان برنامه و 
بودجه به طرح هــای بازآفرینی اعتبار اختصاص 
داده می شود که از قبل مصوبه داشته اند، تصریح 
کرد: در این راستا برای ۱۹ شهر استان اصفهان 
که مصوبه بازآفرینی و طرح آنها از قبل بوده مبلغ 
۵۳0هزار میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده شده 
است.در ادامه این جلسه فرماندار اردستان با بیان 
اینکــه 60درصد از جمعیت این شهرســتان در 
شهرها سکونت دارند، اظهار داشت: کمیته تجدید 
نظر ماده ۱00 در شهرداری زواره وجود ندارد که 

می طلبد نسبت به تشکیل آن اقدام شود.

رییس اتحادیه میوه و تره بار اصفهان 
مطرح کرد:

صادرات؛ همچنان دلیل 
افزایش قیمت میوه

رییس اتحادیه میــوه و تره بــار اصفهان گفت: 
افزایــش قیمت های محصوالت کشــاورزی در 
هفته های اخیر به دلیل صادرات بی رویه اســت.

ناصر اطرج، با اشــاره بــه وضعیت بــازار میوه 
در اصفهان اظهــار کرد: صــادرات محصوالت 
کشــاورزی از جمله صیفی جــات و میوه جات 
بی رویه اســت که شــاهد افزایش قیمت ها بوده 
ایم.رییس اتحادیه میوه و تره بار اصفهان گفت:با 
وجود اینکه امســال در یک سری از محصوالت 
کشاورزی کمبود داشتیم؛ اما صادرات به شدت 
انجام می شود که با کمبود میوه و افزایش قیمت 
مواجه می شــویم و ما در این زمینه نمی توانیم 

اقدامی انجام دهیم.
وی افزود: از کشــورهای همســایه به شهرهای 
شمالی که مرکبات در آن کشت می شود، مراجعه، 
خرید و صادر می کنند.اطرج، بابیان اینکه اینگونه 
خرید و صــادرات باعث کمبود میــوه در برخی 
از استان ها می شــود که افزایش قیمت ها را در 
بردارد، تصریح کرد: پرتقال به عنوان نمونه از 20 
روز گذشــته تاکنون صد در صد افزایش قیمت 
پیداکرده اســت و این روند در دیگر میوه ها هم 

وجود دارد.

بهره برداری از واحد تقطیر 
سوم پاالیشگاه نفت

مدیرعامل پاالیشگاه نفت اصفهان گفت:همزمان 
با چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، واحد 
تقطیر سوم پاالیشگاه نفت اصفهان به بهره برداری 
می رســد.مرتضی ابراهیمی اظهار کرد: ظرفیت 
کلی پاالیشگاه اصفهان روزانه ۳70 تا ۳۸0 هزار 
بشکه است که با راه اندازی واحد تقطیر سوم این 
ظرفیت در ســه واحد توزیع و موجب کاهش بار 
ترافیکی خوراک در برج های تقطیر می شــود.

وی افزود: با راه اندازی واحد تقطیر ســوم، بیش 
از توزیع خوراک، ضریب ایمنی باالتر رفته است 
و با توجه به جدید بــودن تجهیزات واحد تقطیر 
 ســوم، کیفیت محصوالت تولیــدی نیز افزایش

 می یابد.مدیرعامل پاالیشــگاه نفــت اصفهان 
افزود: ظرفیت پاالیشی پاالیشگاه هم با دو واحد 
جانبی غلظت شکن و در زمان نیاز به تولید بنزین 
 بیشتر، حدود 60 تا 70 هزار بشکه  در روز افزایش 

می یابد.
وی گفت: این واحد هم اکنون در مرحله راه اندازی 
اســت و تا پایان امســال وارد مدار بهره برداری 
خواهد شد.مدیرعامل پاالیشــگاه نفت اصفهان 
با اشــاره به راه اندازی طرح مهم زیست محیطی 
تصفیه آب پاالیشگاه اصفهان همزمان با چهلمین 
سالگرد انقالب شکوهمند اســالمی گفت: این 
طرح با ظرفیت 700 هزار مترمکعب در ســاعت 
آماده بهره برداری است.ابراهیمی، واحد تصفیه 
آب پاالیشگاه اصفهان را یکی از برترین واحدهای 
تصفیه آب صنعتی از نظر حجم و گستردگی در 
کشور دانست و افزود: با بهره برداری از این طرح 
بخش عمده آب مصرفی در چرخه پاالیش نفت 
خام از آب خاکســتری )فاضالب( شاهین شهر 

اصفهان تامین می شود.

ترازوی آشپزخانه مدل 
Imperial Houseware

 64,000
تومان

ترازو آشپزخانه کمری مدل 4252

 164,000
تومان

ترازوی آشپزخانه فلر 
KSM 509 مدل

 250,000
تومان

مدیر بازرســی و نظارت اصناف اســتان اصفهان گفت: به دلیل 
استمرار بازرسی ها و برخورد قاطع، شاهد کاهش چشمگیر قاچاق 
صنایع دستی در بازار اصفهان هستیم.جواد محمدی فشارکی ، به 
جلسات مرتبط با مبارزه با قاچاق صنایع دستی در اصفهان اشاره 
کرد و اظهار داشت: جلسات خوب و کاربردی در این زمینه انجام 
شد. پیش از این متولی امر مبارزه با قاچاق صنایع دستی بر عهده 

معاونت سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی بود که در جلسه 
اعالم شد یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی 
و گردشگری این امر را انجام دهد.مدیر بازرسی و نظارت اصناف 
اســتان اصفهان در ارتباط با راهکارهای کاهــش قاچاق صنایع 
دستی اظهار داشت: ما باید بازرسی ها و نظارت های الزم را داشته 
باشیم که داریم، ولی یک مثلث در حمایت از صنف صنایع دستی 

در جلوگیری از بحث قاچاق به وجود آمده اســت. یکی حمایت 
خود دولت از هنرمندان صنایع دستی است، دوم وظیفه ما بر بحث 
نظارت و برخورد با کاالی قاچاق و سوم خود مردم هستند که باید 
فرهنگ سازی شود تا مردم کاالی خارجی خریداری نکرده  و از 
صنایع دستی داخلی استفاده کنند. اگر این سه ضلع با هم باشند 

قطعا حمایت خوبی در این صنف انجام خواهد شد.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اعالم کرد:
 کاهش چشمگیر صنایع دستی قاچاق در بازار اصفهان

نمایشــگاه خودروی اصفهان در حالی طی روزهای 
گذشته آغاز به کار کرده اســت که عالوه بر شرکت 
های خودرو ســازی ایرانی، نمایندگی های فروش 
محصوالت نیســان و برخی از خودرو سازان چینی 
مانند MVM، ایســو و چری نیز در این نمایشــگاه 
شرکت کرده اند. نمایشــگاه خودرو در اصفهان هر 
ســاله به صورت فعال برگزار و برنامه ها و طرح های 
خوبی برای فروش فوری پیــش فروش نیز در آن به 
اجرا در می آید. اگر چه هر ســاله غرفه های شرکت 
های خودرو ســازی داخلی مانند ایــران خودرو و 
سایپا به دلیل عرضه ماشــین در این نمایشگاه جزو 
پرطرفدار تریــن غرفه ها بودند؛ اما امســال به نظر 
می رسد به سیاق کل بازار خودروی ایران، این شرکت 
های چینی هستند که با اجرای طرح های مختلف و 
ویژه برای فروش وپیش فروش توانسته اند مشتریان 

را جذب کنند.
فروش ویژه در نمایشگاه اصفهان

مدیران خودرو، به عنوان یکی از فعال ترین نمایندگی 
های فروش، حضوری گســترده در این نمایشــگاه 
داشــته اســت. در این دوره از نمایشــگاه مدیران 
خودرو کلیه محصوالت خود را بــا دو برند »ام وی 
ام« و »چــری« و در قالب محصوالت ایکس۳۳اس، 
ایکس22، ۳۱۵ اکسلت اسپرت، آریزو ۵ توربو، تیگو۵ 
و تیگو7 به نمایش خواهد گذاشــت. همچنین برای 
نخســتین بار در این نمایشگاه جدیدترین محصول 
شــرکت مدیران خودرو، آریزو 6، نیــز نمایش داده 
خواهد شد. این شرکت همچنین طرح های فروش 
فوری و پیش فروش را نیز برای بازدیدکنندگان ارائه 

می دهد.
بر اساس اطالعات ارائه شده واحد فروش، مشتریان 
می توانند جهت خرید خودرو های ام وی ام ایکس 22، 
ام وی ام ایکس۳۳ اس و ام وی ام ۳۱۵ از روش های 
متنوعی بهره مند شوند. مشتریان در صورت انتخاب 
روش پرداخت نقدی می توانند از یک درصد تخفیف 
به همراه یک سال سرویس دوره ای رایگان بهره مند 
شــوند. همچنیــن در روش پرداخــت اقســاطی، 
با پرداخــت ۴0 درصد از نرخ خــودرو، می توانند از 
تسهیالت 60 درصدی و بازپرداخت منعطف تا ۴۸ ماه 
استفاده کرده و از یک سال سرویس دوره ای رایگان 

بهره مند شوند.
همچنین مشتریان می توانند جهت خرید خودرو های 
آریزو۵، تیگــو ۵ و تیگو 7 با پرداخــت ۵0 درصد از 

نرخ خودرو، از تسهیالت ۵0 درصدی و بازپرداخت 
بدون بهــره ۱2 ماهه اســتفاده کرده و از دو ســال 
ســرویس دوره ای رایگان بهره مند شــوند.تحویل 
تمامی محصوالت فــوری بوده و از زمــان ثبت نام 
و تکمیل پیش پرداخت و مــدارک الزم طی مدت 
۳0 روز صورت خواهد گرفت. مشــتریان می توانند 
با مراجعه به وبســایت شــرکت مدیران خودرو به 
 آدرس www.mvmco.ir و وبســایت برند چری
 www.cheryco.ir از نزدیک ترین نمایندگی  محل 
مورد نظر خود مطلع شوند.بیسو، نیز شرکت دیگری 
اســت که اعالم کرده است در نمایشــگاه خودروی 
اصفهان اقدام به پیش فــروش محصوالت خود می 
کند. بر این اساس متقاضیان خرید محصوالت بیسو 
 T۳ می توانند نسبت به پیش خرید 2 محصول بیسو

و T۵ اقدام کنند.بر اساس اعالم سیف خودرو، مبلغ 
قابل پرداخت برای پیش خرید برای محصوالت بیسو 
T۳ و T۵ به ترتیب ۹0 و ۱2۵ میلیون تومان تعیین 
شده است.همچنین این شرکت اعالم کرده خریداران 
از 2۱درصد سود مشارکت، ۱6درصد سود انصراف و 

۱2 درصد سود تاخیر بهره خواهند برد.
جوالن چینی هــا در غیاب بــزرگان و

 داخلی ها
در حالی که عمال بازار خودروهای خارجی و برندهای 
معروفی مانند هیوندا و کیا در ایران به دلیل ممنوعیت 
واردات و گرانی های چند برابری اخیر چندان تعریفی 
ندارد و تولیدات داخلی شــرکت های بزرگ ایرانی 
مانند سایپا و ایران خودرو نیز عمال هنوز نتوانسته اند 
خودرو های پیش فروش خــود را تحویل دهند، این 
شرکت های چینی هستند که به مدد سرمایه گذاری 
در ایران و واردات آزادانه لوازم و قطعات به سرعت در 
حال باال بردن آمار فروش خود در کشور هستند و با 
توجه به افت کیفیت محسوس و خودروهای ایرانی 
و گرانی سرســام آور محصــوالت وارداتی به خوبی 
مشتریان خاص خود را نیز پیدا کرده اند. نگاهی گذرا 
به نرخ اعالمی برخی از نمایندگی های خودرو مانند 
هیوندا مشــخص می کند که قیمت برخی از برندها 

چیزی شبیه شوخی است. 
اخیرا شــرکت هیوندا اعالم کرده کــه دو محصوال 
آزرا و االنتــرا را با قیمت هــای 6۴۸ میلیون و ۳۴2 
میلیون پیش فروش می کند. البته خودرو ســازان 
داخلی نیز دســت کمــی از خارجی هــا ندارند. بر 
اســاس اعالم ایران خودرو، شــیا اتوماتیک تحویل 
 فوری بــا قیمــت ۹۳ میلیــون تومان بــه فروش

می رسد.

بازار گرمی کپی ها درغیبت داخلی ها
 طرح های ویژه چینی ها برای نمایشگاه خودروی اصفهان؛

معاون اقتصادی و مالی فوالد مبارکه گفت: در ۹ ماه گذشــته فوالد 
مبارکه با دســتیابی به ســود حدود 7 هزار میلیارد تومان، نسبت به 
مدت مشابه سال قبل رشد ۹0 درصدی را به ثبت رساند.امیرحسین 
نادری اظهار کرد : شــرکت فوالد مبارکه  به عنوان پیشرو در صنعت 
فوالد کشور همواره عملکرد موفقی داشته است.وی با اشاره به اهمیت 
تولید و درآمدزایی در اقتصاد کشور تصریح کرد: شرکت فوالد مبارکه 
با همکاری مدیران و کارکنان خود به عنوان یکی از ارکان اصلی صنعت 
و اقتصاد کشور توانسته است در ۹ ماه گذشته معادل ۱6/۱۵0 میلیارد 
تومان درآمد به ثبت برساند که نسبت به مدت مشابه سال  گذشته ۴6 

درصد رشد داشته است.معاون اقتصادی و مالی فوالد مبارکه با بیان 
این که این میزان سود و درآمد رکوردی جدیدی در کارنامه درخشان 
فوالد مبارکه است ، گفت : ۹۳2 ریال ســود به ازای هر سهم ارمغان 
این تالش ها برای سهامداران اســت که  به رغم همه محدودیت ها به 
دست آمده است.نادری در بخش دیگری از ســخنان خود گفت : در 
سال جاری تاکنون 7۴7 هزار تن انواع محصوالت شرکت به بازارهای 
هدف صادر شده است. وی از افزایش تولید و افزایش بهره وری و نرخ 
فروش محصوالت به عنوان عوامل اصلــی تاثیرگذار بر افزایش درآمد 

شرکت فوالد مبارکه یاد کرد.

شــرکت تجــارت الکترونیک 
پارســیان، اپلیکیشــن بسیار 
کاربــردی را توســعه داده که به 
بســیاری از نیازهای شما پاسخ 
می دهد. با استفاده از اپلیکیشن 
کاربــردی و فوق العــاده تــاپ 
انجــام امور مربوط بــه پرداخت 
قبض، پرداخــت جریمه خودرو و 
فعالیت های مربوط به خرید شارژ 
و بسته های اینترنت و... را در هر 
مکان و هر زمان توانید انجام دهید.

تاپ

شن مالی
معرفی اپلیکی

در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی 
ایران و در ادامه نشست های تعاملی مسئولین شهرستان لنجان 
با مدیرعامل ذوب آهن اصفهان ،محسن یونسی معاون فرماندار 
شهرستان لنجان ، مصطفی اسماعیلی عضو شورای اسالمی شهر 
چمگردان و رییس شورای اسالمی شهرستان لنجان و همچنین 
اعضای شورای اســالمی شهرســتان لنجان با مهندس منصور 
یزدی زاده، مدیر عامل شرکت و مدیران حوزه های مختلف دیدار 
 و گفت و گو کردند.مهندس یزدی زاده  در این دیدار اظهار کرد:

 ذوب آهن اصفهــان هرگز خود را از منطقه و مردم شهرســتان 
لنجان جدا نمی داند و در همین راســتا ســعی نموده همواره 
مسئولیت های اجتماعی خود را به نحو احسن انجام دهد . وی به 
قدمت بیش از نیم قرن ذوب آهن اشاره کرد و  خاطر نشان نمود : 
ذوب آهن اصفهان در این سال ها در جهت توسعه کمی و کیفی 

اقدامات زیادی را انجام داده که برخــی در جهت تولید و برخی 
در جهت حفظ محیط زیست و مســئولیت های اجتماعی بوده 
است .مدیرعامل شرکت با اشــاره به این که ذوب آهن اصفهان، 
بزرگ ترین جنگل دست کاشــت کشور را به مساحت ۱6 هزار و 
پانصد هکتار داراســت، اظهار داشت:توسعه و حفظ فضای سبز 
شــرکت و اجرای پروژه های مربوطه از جمله اقدامات زیســت 
محیطی شرکت به شمار می رود و هم اکنون نیز ذوب آهن در حد 

استاندارد جهانی و حتی کمتر از آن آلودگی دارد.
وی به پایش آنالین سازمان محیط زیست از آلودگی منطقه اشاره 
کرد و گفت: باتری شماره ۳ کک سازی و آگلومراسیون از دیگر 
واحدهایی  هستند که در حال اصالح سیستم های آن هستیم تا 
بیش از پیش در جهت تبدیل شدن به صنعت  سبز گام برداریم 
.مهندس یزدی زاده به موضوع حقابــه ذوب آهن از منطقه نیز 

پرداخت و گفت : شرکت هم اکنون کمتر از ۳0 یا ۴0 درصد از 
این حقابه را مصرف می کند و نیاز خود را بیشتر با خرید پساب 
شهرستان های اطراف برطرف می کند.همچنین پروژه آب گیری 
از لجن کنورتور یکی از بهترین پروژه های انجام شده در سطح 
شرکت طی چند سال گذشته محسوب می شود که در راستای 
برگشــت آب به چرخه تولید بســیار موثر بوده است.  محسن 
یونسی، معاون فرماندار شهرستان لنجان نیز در این مراسم اظهار 
کرد : ذوب آهن اصفهان همواره در راستای مصالح کشور و منطقه 
گام برداشته و نمونه آن شهدایی است که تقدیم انقالب و هشت 
سال دفاع مقدس کرده و به واقع باید گفت، ذوب آهن اصفهان 

محور صنعت کشور است  .
وی به اقدامات انجام گرفته طی ماه های اخیر در منطقه اشاره 
کرد و افزود: تعامل نزدیک بین مســئولین و مردم نشان دهنده 
آن اســت که اقدامات خوبی در این راستا در ذوب آهن اصفهان 
انجام گرفته که پیشرفت صنعت و منطقه را در پی دارد. معاون 
فرماندار شهرســتان لنجان به رکوردهای اخیر در شرکت اشاره 
و خاطر نشان کرد : ذوب آهن یکی از سرمایه های اصلی صنعت 
فوالد کشور اســت و امید اســت که با اجرای طرح های توسعه 
خود به شــکوفایی هر چه بیشتر دســت یابد.در ادامه مصطفی 
 اسماعیلی، عضو شورای اسالمی شهر چمگردان و رییس شورای
  اســالمی شهرســتان لنجان  نیز گفت : ذوب آهن اصفهان به

 عنوان مادر صنعت فوالد کشور منشــأ اثرات و برکات بسیاری  
است .

در پایان این نشست لوح تقدیری از طرف فرمانداری شهرستان 
لنجان به علیرضا امیری، مدیر روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 

اهدا و از خدمات این مدیریت قدردانی شد. 

در بازدید مسئولین شهرستان لنجان از ذوب آهن اصفهان عنوان شد  :

ذوب آهن اصفهان بیش از نیم قرن در جهت تولید ، حفظ محیط زیست و مسئولیت های اجتماعی در منطقه تالش کرده است

سود ۷ هزار میلیارد تومانی فوالد مبارکه طی ۹ ماهه سال جاری

مرضیه محب رسول
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زنانخوشبینبهدیابتمبتالنمیشوند

پیشنهاد سردبیر:

مفاد آراء
11/31 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است لذامشــخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند 
1( رأی شــماره2627و2600مورخ 97/9/28و97/9/24 هیأت : اقای مجتبی همائی پور 
فرزند نعمت اله شماره شناســنامه 9798وخانم زهرا صباغی بیدگلی فرزند احمد شماره 
شناسنامه 521)بالمناصفه( ششــدانگ  یکبابخانه به مســاحت  66/36متر مربع شماره 
پالک3130فرعی مجزا از شــماره 434فرعی از پالک3 اصلی واقع درمعین آباد بیدگل  

بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی خانم زهرا انتظاریان. 
2( رأی شماره2586مورخ 97/9/22 هیأت :اقای علی اکبر مجیدی بیدگلی فرزند عبداله 
شماره شناسنامه 303ششدانگ یکبابخانه بمساحت 116/50متر مربع شماره پالک 3131 
فرعی مجزا از شماره364از پالک 3 اصلی واقع در معین اباد بیدگل  بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.ابتیاعی مع الواسطه از سید حسین حسینی زاده –مالک رسمی. 
3( رأی شــماره 2605و2607 مورخ 97/9/24. هیأت : آقای عباس مقنی باشیان بیدگلی 
فرزند حسین شماره شناسنامه 57و خانم اعظم سادات سیدی تبار فرزند سید ماشااله شماره 
شناسنامه 292 )بالمناصفه(ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 147 مترمربع شماره پالک 
3132 فرعی مجزا از شــماره 113فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین اباد بیدگل بخش 

3حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از مالک رسمی حسین مقنی باشیان.
4( رأی شماره2603مورخ 97/9/24 هیأت : آقای ســید عباس لحمی بیدگلی فرزند اقا 
حسین شماره شناسنامه 38 ششدانگ یکباب حصار و طویله بمساحت 122/58نتر مربع 
شماره پالک 3133فرعی مجزی از پالک 9فرعی از پالک 3اصلی واقع در معین اباد بیدگل 

بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی ازوراث حسین لحمی مالک رسمی .
5( رأی شــماره 2596و 2597مورخ 97/9/24 هیأت : اقای حسین رزاقی شبان بیدگلی 
فرزند محمود شماره شناســنامه 226و خانم معصومه صدیقی بیدگلی فرزند رضا شماره 
شناســنامه 165)بالمناصفه(ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 125/60متر مربع شماره 
پالک 947 فرعی مجزا از شــماره 107فرعی از پالک6اصلــی و باقیمانده 6اصلی واقع 
 درحسین اباد بیدگل   بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی مع الواسطه از مالک رسمی

 احمد ناظمی 
6( رأی شماره2598مورخ 97/9/24 هیأت اقای غالمرضا صادقی مفرد فرزند حسین شماره 
شناسنامه 123ششدانگ یکباب حصار و طویله مخروبه بمساحت 131/26متر مربع شماره  
پالک948 فرعی مجزی از پالک 106فرعی از پالک 6اصلی واقع درحســین اباد بیدگل  

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از مالکین رسمی علی ناظمی و حسن نوریان.
7( رأی شماره 2609مورخ 97/9/24 هیأت : اقای علی محمد مساح منفرد بیدگلی فرزند 
محمد شماره شناسنامه 8357ششدانگ یکبابخانه بمساحت 160متر مربع شماره پالک 
949فرعی مجزا از پالک 102فرعی از پالک 6 اصلی واقع درحسین اباد بیدگل   بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از مالک رسمی خانم مهین عظیمی .
8( رأی شماره 2433و2434مورخ 97/9/14 هیأت : آقای سید روح اله مدنی بیدگلی فرزند 
سید حسین شماره شناسنامه 9352و خانم زینب صفریان فرزند حسین شماره شناسنامه 
9693)بالمناصفه(ششدانگ یکباب خانه بمساحت 178متر مربع شماره پالک19 فرعی 
مجزا از شمارههای 10و12و13و17فرعی و مشــاعات  از پالک27 اصلی واقع دراماکن 

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی مع الواسطه از وراث باشی خانم رزاقی شبان . 
9( رأی شــماره 2610و2611مورخ 97/9/24 هیأت : اقای حسین عابدی بیدگلی فرزند 
عباس شماره شناسنامه 252و خانم اشــرف اربابی بیدگلی فرزند اسداله شماره شناسنامه 
214نسبت به 4و 2دانگ ششدانگ یکبابخانه بمساحت 177/5متر مربع شماره پالک42 
فرعی مجزا از شماره 30فرعی از پالک 139 اصلی واقع دراماکن  بخش 3حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.مالکین رسمی.
10( رأی شماره2601و2602مورخ 97/9/24 هیأت : خانم عطیه شریفی بیدگلی فرزند اقا 
محمد شماره شناسنامه 233واقای علی اسالمی بیدگلی فرزند فضل اله شماره شناسنامه 
80)بالمناصفه( ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 383مترمربع شماره پالک 60فرعی از 

پالک252 اصلی واقع دراماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از مالک رسمی 
علی شریفی 

11( رأی شماره 2776و2777مورخ 97/10/5 هیأت : اقای عباس سیدی بیدگلی فرزند اقا 
تقی شماره شناسنامه 334و خانم زهره عصاری بیدگلی فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 
284)بالمناصفه(ششدانگ یکبابخانه بمساحت 312/71مترمربع شماره پالک 5فرعی از 
679اصلی و 678اصلی و 15فرعی از 673اصلــی و 1و2و3و5و6و8فرعی از 678اصلی و 

مشاعات مربوطه واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکین رسمی.
12( رأی شــماره 1135و1136مورخ 96/3/25 هیأت : اقای حسن مطمئن آرانی فرزند 
آقامحمد شــماره شناســنامه 189وخانم معصومه مجیدی بیدگلی فرزند عبداله شماره 
شناسنامه 359)بالمناصفه(ششدانگ یکبابخانه به مساحت 48/34متر مربع  شماره پالک 
19فرعی مجزی از پالک 6وقسمتی از مشاعات از پالک1668 اصلی واقع در اماکن  بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکین رسمی
13( رأی شماره 2739مورخ 97/10/4 هیأت : آقای حامد مهرآبادی آرانی فرزند ماشااله 
شماره شناسنامه 299ششــدانگ یکباب ساختمان بمســاحت 179/45مترمربع پالک 
6فرعی از 1804اصلی و3فرعی از 1805اصلی واقع در اماکن  بخش3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل مالک رسمی  
14( رأی شــماره 2592و2593مــورخ 97/9/24هیأت : آقای حســین دخیل پور فرزند 
محمد شــماره شناســنامه 102وخانم مرضیه فخرل آرانی فرزند حیدر شماره شناسنامه 
1250074207)بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 161 مترمربع شماره پالک 
313فرعی مجزا از شماره 45 فرعی از پالک1965اصلی واقع در اماکن  بخش 3حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.مالک رسمی و ابتیاعی از مالک رسمی خانم ایران پیر دهقان.
15( رأی شــماره2738و2737مورخ 97/10/4 هیــأت : خانــم فاطمه ســرکار آرانی 
فرزند سیف اله شــماره شناســنامه 23و اقای ابوذر نظیمی آرانی فرزند علی اکبر شماره 
شناسنامه 1250018285)بالمناصفه(ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 194/30متر مربع  
شــماره پالک 106فرعی از 4فرعی از پــالک 2257اصلی و 2185اصلــی و 1فرعی از 
 2185اصلی واقع در اماکن  بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل ابتیاعی از ورثه محمد مهدیه

 مالک رسمی
16( رأی شماره2736مورخ 97/10/4 هیأت : آقای امیرحســین رزاقی زاده آرانی فرزند 
حشمت اله شماره شناسنامه 232 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 94/02مترمربع  پالک 
9492فرعی از 1189فرعی از پالک 2637اصلی واقع در مســعوداباد بخش 3حوزه ثبتی 

آران وبیدگل مالک رسمی
17( رأی شــماره 2587و2588مورخ 97/9/22 هیأت : خانم رقیه ســرکار آرانی فرزند 
محمد شماره شناســنامه 337واقای مجید سربند آرانی فرزند حســن شماره شناسنامه 
9650)بالمناصفه(ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 212مترمربع پالک 3237فرعی از 
55فرعی از پالک 2638اصلی واقع در احمداباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل .مالکین 

رسمی. 
18( رأی شــماره 2751مورخ 97/10/4 هیأت : خانم پروین خالقی آرانی فرزند محسن 
شماره شناسنامه 237ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 166/86مترمربع شماره پالک 
3238فرعی از پــالک 2638اصلی واقع در احمداباد بخش 3حــوزه ثبتی آران و بیدگل.

ایتیاعی از مالک رسمی.
19( رأی شــماره 2750و2749مورخ 97/10/4 هیأت : خانم فاطمه عابداف آرانی فرزند 
زین العابدین شــماره شناســنامه 354واقای عباس منصوری فر فرزند حســین شماره 
شناسنامه 142)بالمناصفه(ششدانگ قسمتی از یکبابخانه بمساحت 187/75شماره پالک 
3239فرعی از پــالک 2638اصلی واقع در احمداباد بخش 3حــوزه ثبتی آران و بیدگل.

مالک رسمی
20( رأی شــماره 2744مورخ 97/10/4 هیأت : اقای علی محمد بذرافشان آرانی فرزند 
عباس شماره شناسنامه 7106 ششدانگ قســمتی از یکبابخانه بمساحت 4/16مترمربع  
پالک 3240رعی از پالک 2638اصلی واقع در احمداباد بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از مالکین مشاعی
21( رأی شــماره 2594مورخ 97/9/24 هیأت : اقای سید عباس مشتاقی فرزند سیدرضا 
شماره شناسنامه 44 ششدانگ یکباب ساختمان بمســاحت 74/4مترمربع شماره پالک 
1953فرعی مجزی از پالک 274فرعی از پالک 2640اصلی واقع در آران دشــت بخش 

3حوزه ثبتی آران وبیدگل .ابتیاعی از مالکین رسمی رضا بیچاره و زهرا جوخی .
22( رأی شــماره 2591مورخ 97/9/24 هیأت : شــهرداری آران وبیدگل شناســه ملی 
14000277330بــا نمایندگی اقای مهدی غیرتی ارانی ششــدانگ یکباب ســاختمان 

بمساحت 25مترمربع شماره پالک باقیمانده 2877فرعی از 2840اصلی واقع در ریگستان 
دیمکار اران بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل  ابتیاعی از رضا شبان قمصری.

23( رأی شــماره 2589و2590مورخ 97/9/22 هیأت : خانم زهرا جمالی بیدگلی فرزند 
ماشااله شــماره شناســنامه 393واقای مهدی میرزائی فرزند محمد شــماره شناسنامه 
647)بالمناصفه(ششدانگ یکبابخانه بمساحت 132/50مترمربع شماره پالک 6301فرعی 
مجزی از پالک 1111فرعی از پالک 2840اصلی واقع در ریگســتان دیمکار اران بخش 

3حوزه ثبتی آران وبیدگل  ابتیاعی از مالک رسمی جواد زاهدی.
24( رأی شــماره  2740و2741مورخ 97/10/4 هیأت : خانم فائزه اربابی بیدگلی فرزند 
حسین شماره شناسنامه 6190092561واقای حســین خراطی بیدگلی فرزند رحمت اله 
شماره شناسنامه 1250171334)بالمناصفه(ششدانگ یکبابخانه بمساحت 149مترمربع 
شــماره پالک 6304فرعی مجزی از پالک 760فرعی از پــالک 2840اصلی واقع در 
ریگستان دیمکار آران بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل ابتیاعی از مالکین رسمی رحمت 

اله خراطی و اشرف نایب آرانی
25( رأی شماره  2595مورخ 97/9/24 هیأت : اقای مجید ریشدار قمصری فرزند محمد 
مهدی شماره شناسنامه 1250361745 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 160مترمربع شماره 
پالک 595فرعی از 43اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4حوزه ثبتی آران وبیدگل 

ابتیاعی ازمالک رسمی خانم سلطان جعفری نوش ابادی
26( رأی شماره  2743مورخ 97/10/4 هیأت : خانم سمانه اسمعیل زاده نوش آبادی فرزند 
حسن شماره شناسنامه 1250102316ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 170/8مترمربع 
پالک 596فرعی از 43اصل واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4حوزه ثبتی آران وبیدگل 

ابتیاعی از مالک  رسمی علی گرامی .
27( رأی شــماره  2742مورخ 97/10/4 هیأت : اقای حمزه وکیلی نوشابادی فرزند جواد 
شماره شناسنامه 2875ششدانگ یکبابخانه بمساحت 180مترمربع پالک 597فرعی از 
43اصل واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4حوزه ثبتــی آران وبیدگل ابتیاعی از مالک  

رسمی یوسف قدیری.
 بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :97/10/25

تاریخ انتشار نوبت دوم:   97/11/10                                                                                                     
 م الــف: 349218  عبــاس عبــاس زادگان رییــس اداره ثبت اســناد و امالک 

آران و بیدگل
مزایده اموال غیرمنقول

11/32 اجرای احکام حقوقی شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 970741 ج/3 له 1- ثریا 2- ســید جواد 3- سید رحیم 4- سهیال 
5- سید کمال شــهرت همگی اصفا و علیه 1- مرضیه اصفا 2- سید کریم اصفا مبنی بر 
تقسیم ماترک مبنی بر فروش پالک ثبتی 679 فرعی از 15190 اصلی بخش 5 اصفهان در 
تاریخ 97/12/7 ساعت 11 صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین 
اتاق 18 خیابان شهید نیکبخت جهت فروش شش دانگ ملکی به پالک ثبتی شماره فوق 
با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده است ملکی مرحوم جمال اصفا 
و اکنون در تصرف مالکانه طرفین ) خالی از ســکنه( می باشــد توسط کارشناس رسمی 
دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شــده نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده 
برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق مراجعه 
و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین 
شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه میباشد  و 
مابقی ثمن ظرف حداکثر یکماه پرداخت و اال ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد 
شــد. اوصاف ملک مورد مزایده: در خصوص ارزیابی پالک ثبتی 15190/679 بخش 5 
اصفهان محل مورد نظر واقع در اصفهان خیابان جی کوچه شماره 15 نبش بن بست ساالر 
بازدید و اندازه گیری و بررسی فنی بعمل آورده باستحضار می رساند: مورد بازدید یک باب 
منزل مسکونی کلنگی با قدمت حدود 65 سال دارای  300  متر مربع عرصه و حدود 150 
متر مربع اعیانی با دیوارهای خشت و گل، ســقف تیرچوبی و کاهگل، نمای بیرونی گچ و 
سیمان و نمای داخلی گچ و رنگ، کف سیمان و کف حیاط موزائیک، درب و پنجره بیرونی 
و داخلی چوبی دارای سرویس بهداشتی و مشترکات آب و برق و گاز و فاضالب می باشد. 
با توجه به موارد فوق و موقعیت محل و شرایط روز و نوع ساخت و وضعیت زمین و مساحت 
عرصه و اعیان کلیه عوامل موثر در تعیین قیمت ارزش ششــدانگ پالک فوق به شماره 

ملک 15190/679 و شماره ثبت 6101 صفحه 444 دفتر 54 بخش 5 ثبت اصفهان به نام 
آقای جمال اصفا به مبلغ 13/500/000/000 ریال معادل یک میلیارد و ســیصد و پنجاه 
میلیون تومان ارزیابی و اعالم می گردد. توضیح اینکه حدود 45 مترمربع از پالک فوق در 
طرح تعریض کوچه 15 و بن بست ساالر قرار دارد و ارزیابی بر اساس وضع موجود برآورده 
 و اعالم گردید. م الف: 333026 اجرای احکام حقوقی شعبه سوم اصفهان )438 کلمه، 

4 کادر(
حصر وراثت

11/33  آقاي مسیب دادخواه داراي شناسنامه شماره 4699  به شرح دادخواست به کالسه 
1008/97 از این شــورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان آقاي علیرضا دادخواه  به شناسنامه 83 در تاریخ 97/9/10  اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- آقاي مسیب دادخواه، 
ش.ش 4699 پدر متوفي 2- خانم سکینه شیرازي، ش.ش 144 مادر متوفي. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي 
دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهي صادر خواهد شد. م الف: 361115 احمدي قاضي شعبه اول  شوراي حل 

اختالف تیران )120 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

11/36  خانم سکینه افراسیابی دارای شناسنامه شماره 39 به شرح دادخواست به کالسه  
528/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمد نصیر افراسیابی به شناسنامه 307 در تاریخ 1397/6/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک فرزند پسر به نام 1- نادعلی 
افراســیابی، ش.ش 11 متولد 1345/1/1 و دو دختر به نام های 1- ســکینه افراسیابی، 
ش.ش 39 متولد 1338/1/2 و 2- نقره افراسیابی، ش.ش 765 متولد 1347/12/20 و غیر 
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: 363156 شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

فریدونشهر)150 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

11/34 آقای اصغر رضوانی دهاقانی دارای شناســنامه شماره 156 به شرح دادخواست به 
کالسه 874/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان جواد رضوانی دهاقانی به شناسنامه 68 در تاریخ 97/10/17 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- اصغر رضوانی دهاقانی فرزند جواد 
به کدملی 5129609611 متولد 1340 )پسر متوفی( 2- اسماعیل رضوانی دهاقانی فرزند 
جواد به کدملی 5129616286 متولد 1342 )پسر متوفی( 3- اکرم رضوانی دهاقانی فرزند 
جواد به کدملی 5129656032 متولد 1357 )دختر متوفی( 4- مریم رضوانی دهاقانی فرزند 
جواد به کدملی 5129642899 متولــد 1351 )دختر متوفی( 5- ناهیده رضوانی دهاقانی 
فرزند جواد به کدملــی 5129626400 متولد 1345 )دختر متوفــی( 6- عطیه رضوانی 
دهاقانی فرزند جواد به کدملــی 5129591976 متولد 1334 )دختر متوفی( 7- معصومه 
رضوانی دهاقانی فرزند جواد به کدملی 5129632567 متولد 1348 )دختر متوفی( 8- خانم 
احمدیان فرزند خداکرم به کدملی 5129547586 متولد 1312 )همسر متوفی(. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه  به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 363346 شعبه دوم 

حقوقی شورای حل اختالف دهاقان )210 کلمه،2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

11/35 بدینوســیله اعالم می دارد که آقای عمار علی نژاد فرزند علی اکبر دادخواســتی 
مبنی بر استرداد الشه چک به طرفیت آقای محمد حسین ســاالری به این شعبه تقدیم 
نموده است که به کالسه 534/97 شعبه اول شورای حل اختالف فریدونشهر ثبت گردیده 
است و در تاریخ 97/12/12 وقت رسیدگی تعیین گردیده است لذا به آقای محمد حسین 
ساالری فرزند عبدالصمد ابالغ می گردد که جهت رســیدگی به پرونده 534/97 در روز 
یکشنبه مورخه 97/12/12 ساعت 3 عصر در شعبه اول شورای حل اختالف فریدونشهر 
 حاضر شوید این آگهی بعنوان ابالغ قانونی تلقی و در صورت عدم حضور وفق مقررات اقدام 
می گردد. م الف:363149 شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

فریدونشهر )114 کلمه، 1 کادر(

به تازگی همایشی با عنوان » طب سنتی؛ یک 
دهه فعالیت آکادمیک، نقدگذشته، افق آینده« 
به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار 
شد که در این همایش، نماینده سازمان جهانی 
بهداشــت از قابلیت جهانی شدن  طب سنتی 
ایران و استراتژی های سازمان جهانی بهداشت 
برای ادغام خدمات طب سنتی در نظام سالمت 

کشورها خبر داد .
طب سنتی در ایران  قدمتی به بلندای تاریخ دارد به 
طوری که استفاده از این نوع طب در این سرزمین به 
دوران پیش از دانشمندان بنام یونانی مانند بقراط بر 
می گردد؛ اما در واقع  طب ایرانی با حکیم بوعلی سینا 
در جهان شناخته می شود و با گذشت قرن ها از زمان 
زندگی این دانشمند بزرگ ایرانی هنوز از علم سرشار 
او در اســتفاده از مواد طبیعی برای درمان بیماری ها 
اســتفاده می شــود، اگرچه در اوایل قرن بیستم و با 
توسعه علم پزشکی جدید این طب به بوته فراموشی 
سپرده شد و استفاده از داروهای شیمیایی جایگزین 
داروهای طبیعی شد ولی عوارض به کارگیری داروهای 
شیمیایی و مضرات این داروها باعث شد تا دوباره مردم 
برای درمان بیماری ها از طب های فشــاری، سوزنی 
وگیاهی بهره بگیرند و حتی با مشــاهده آثار مثبت 
آن به دیگــران نیز جهت اســتفاده از این نوع درمان 

توصیه کنند.
سازمان بهداشــت جهانی)WHO( مهم ترین دلیل 

قانع کننده برای توسعه و ترویج بنیادی طب سنتی را 
استفاده از روش های قابل قبول، امن و دارای توجیه 
اقتصادی عنوان مــی کند. به همین دلیل در ســال 
۱۹۷۸، بیانیه ای در زمینه طب ســنتی منتشر کرد 
که طی آن طب سنتی را چنین معرفی می کند: طب 
سنتی، مجموعه تمامی علوم نظری و عملی است که 
در تشخیص طبی، پیشگیری و درمان بیماری های 
جسمی، ذهنی یا ناهنجاری های اجتماعی به کار می 
رود و به صورت گفتاری یا نوشتاری از نسلی به نسل 

دیگر انتقال یافته است. 
طب سنتی ایرانی  با قدمت چند هزار ساله یک مکتب 

پزشکی کامل است که نگرش کالن و بنیادینی نسبت 
به بدن و ســالمت دارد، به طوری که نسبت به حفظ 
سالمت و درمان انسان ها به شیوه طبیعی با استفاده از 
روش های ارزان قیمت و کم عارضه عمل می کند. پایه 
داروها در طب سنتی گیاهان، کانی ها و مواد طبیعی یا 
ترکیبی از آنهاست، اما داروها در پزشکی جدید عمدتا 
شیمیایی هستند.  با کمک این طب، افراد می توانند از 
ابتال به بیماری ها پیشگیری کنند. طب سنتی به  افراد 
کمک می کند سبک زندگی خود را متناسب با وضعیت 
اقلیم، سن، مزاج و سایر عوامل موثر تنظیم کنند. این 
طب معتقد است چون انسان جزئی از طبیعت است، 

بنابراین نجــوم و روزهای ماه هر کدام بر ســالمت و 
زندگی انسان ها تاثیر دارند.  کشمکش جایگزینی طب 
سنتی در مقابل علم پزشکی امروز را می توان یکی از 
مهم ترین دغدغه های مسئوالن سالمتی در جهان و 
حتی ایران دانســت؛  چرا که پزشکان مدرن بیماران 
خود را از مراجعه به متخصصان طب سنتی منع می 
کنند.  برخی از کارشناسان طب سنتی معتقدند طب 
سنتی  مشکلی با  علم پزشکی امروز ندارد و در صورتی 
که فردی با بیماری خاص یا خطرناکی همچون دیابت، 
فشــار خون یا اعصاب و روان مواجه و سال ها در حال 
مصرف داروهای شیمیایی باشد، مسلما وقتی به پزشک 
حاذقی در حوزه طب ســنتی مراجعــه کند، مصرف 
دارو را قطع نمــی کند، چون بیمــاری فرد با کمک 
داروها تحت کنترل بوده اســت. چه بسا متخصصان 
طب ســنتی با ارجاع بیمار به پزشــکان طب رایج از 
آنها مشورت خواسته اند و نســبت به درمان بیماری 
با کمک داروهای شیمیایی در کنار داروهای گیاهی 
اقدام کرده اند.  در واقع طب سنتی درمانش را با کمک 
اصالح سبک زندگی، مزاج شناسی و داروهای طبیعی 
)در طب سنتی داروها هم با منشأ گیاهی و هم حیوانی 
استفاده می شوند( شروع می کند که معموال تداخلی 
با داروهای شیمیایی فرد ندارند .نکته اساسی در این 
مسئله این است که نباید هیچ کدام از این نوع شیوه 
درمان را به راحتی کنار گذاشت چرا که هر کدام روش 
های خاصی برای درمان دارند و می توان با استفاده از 
طب سنتی در کنار علم پزشکی امروز قدم های موثری 

در باب درمان بیماری ها بر داشت.

طبسنتیدرمقابلپزشکیامروزقرارنمیگیرد

متخصصان در بررســی های جدید خود به نقش خوش بینی و تاثیر 
حفاظتی آن در برابــر دیابت نوع ۲ در زنان پس از دوران یائســگی 
پرداختند.فاکتورهــای متعددی بر خطــر ابتال بــه دیابت نوع ۲ 
تاثیرگذارند. برخی از این فاکتورها همچــون رژیم غذایی، فعالیت 
بدنی و وزن قابل تغییر هســتند. متخصصان در چندین بررسی که 
اخیرا انجام داده اند به این نکته پــی برده اند که خصوصیات روحی 

فرد می تواند بر خطر ابتال به دیابت تاثیر داشته باشد. به طور مثال، 
عالئم افسردگی با خطر ابتال  به دیابت ارتباط نزدیکی دارند.در این 
بررســی متخصصان آمریکایی به مطالعه روی اطالعاتی پرداختند 
تا مشخص شــود آیا رفتارهای مثبت از قبیل خوش بینی می توانند 
خطر ابتال به دیابت نوع ۲را در زنان پس از دوران یائســگی کاهش 
دهد. محققان اطالعات مربوط به ۱۳۹ هزار و ۹۲۴ زن را که در شروع 

مطالعه به دیابت مبتال نبودند، مورد ارزیابی قرار دادند. در مدت زمان 
۱۴ ســال، ۱۹ هزار و ۲۴۰ مورد ابتال به دیابت نوع ۲ تشخیص داده 
شد. همچنین خصوصیات اخالقی این زنان ارزیابی شد.آنها مشاهده 
کردند در مقایسه با زنانی که از پایین ترین سطح خوش بینی برخوردار 
بودند، افراد خوش بین ۱۲ درصد کمتر در معرض ابتال به دیابت نوع 

۲ قرار دارند. 

زنانخوشبینبهدیابتمبتالنمیشوند

  نماینده سازمان جهانی بهداشت از ادغام خدمات طب سنتی در نظام سالمت کشورها خبر می دهد؛  

تازه های روز

یافته های تحقیقاتی نشان می دهد؛
ژنمسئولگسترشسرطان

پروستات،شناساییشد
نتایج یک تحقیق جدید نشان می دهد که یک ژن 
خاص در تومورهای سرطانی پروستات می تواند 
نشان دهد که چه زمانی سرطان در معرض ریسک 
باالی پیشــرفت قرار دارد.طبــق یافته های این 
مطالعه، هدف قراردادن این ژن می تواند به عمر 
طوالنی تر بیماران سرطانی کمک کند.محققان با 
بررسی موش های آزمایشگاهی دریافتند وجود 
ژن NSD۲ در زمان پیشروی سرطان نقش دارد 
و می توان با خاموش کردن این ژن در سلول های 
تومور موش، به شکل قابل توجهی موجب کاهش 
پیشروی سرطان شــد.»آنتونینا میتروفانووا«، 
سرپرست تیم تحقیق از دانشکده سالمت راتگرز 
نیوجرزی، در این باره می گوید: »اگر ما بتوانیم در 
زمان تشخیص سرطان، زمان احتمالی پیشرفت 
سرطان را هم مشــخص کنیم، می توانیم برنامه 
درمانی هدفمندی را آغاز کرده و احتمال پیشروی 
بیماری را کاهش دهیم.«در حال حاضر محققان 
 NSD۲ بر تولید دارویی به منظور هدف قرار دادن

تاکید دارند.

ارتباطداروهایسرماخوردگی
وافزایشریسکحملهقلبی

نتایــج مطالعات محققــان دانشــگاه پیتزبرگ 
پنسیلوانیا نشان می دهد هم داروهای ضداحتقان 
و هم داروهــای ضدالتهابــی )NSAID( که در 
بسیاری از داروهای سرماخوردگی یافت می شوند، 
در فهرســت داروهای افزایش دهنده فشارخون 
قرار دارند.یافته ها نشــان می دهــد افرادی که 
NSAIDها را در زمان بیماری مصرف می کنند 
ســه برابر بیشتر با احتمال ریســک حمله قلبی 
مواجه هستند.»ســوندرا دی پالما«، سرپرست 
تیم تحقیق، در این باره می گوید: »افراد مبتال به 
فشارخون باال کنترل نشده یا بیماری قلبی باید 
از مصرف داروهای خوراکی ضداحتقان اجتناب 
کرده  و با مشورت پزشــک این داروها را مصرف 
کنند.« در این مطالعــه، محققان حدود ۱۰ هزار 
نفر مبتال به عفونت های تنفســی را که به خاطر 
حمالت قلبی در بیمارستان بستری شده بودند 
مورد بررســی قرار دادند.میانگین سنی شرکت 
کنندگان در زمان حمله قلبی ۷۲ ســال بود و 
بسیاری از آنها دارای فاکتورهای پرخطر قلبی-

عروقی نظیر دیابت و فشارخون باال بودند.

ازکلیههایخودمراقبتکنید
همه ما مــی دانیم درصــورت ابتال بــه دیابت، 
پرفشاری خون یا سخت شدن شریان ها، احتمال 
ابتال به بیماری کلیوی نیزافزایش می یابد.بیماری 
کلیوی می تواند زندگی انسان را در معرض خطر 
قرار دهــد، از این رو، باید اقدامــات الزم را برای 
مراقبت از کلیه ها و پاک سازی آن ها انجام دهید. 
کلیه ها اندام هــای داخلی هســتند و به آن ها 
دسترسی مستقیم نداریم؛ اما مصرف برخی مواد 
غذایی می تواند به پاک سازی آن ها کمک کند. 

با ما همراه باشید.
ســبزی های برگ دار از جمله مواد غذایی مفید 
برای کلیه هاست که سرشاراز ویتامین های C و 
K، فیبر و فوالت اســت. مصرف این سبزی ها به 
کاهش فشارخون، متعادل نگه داشتن قند خون 
و کاهش تنش کلیوی کمک می کند.التهاب در 
بدن می تواند موجب بروز بیماری های مختلف 
شود که بیماری کلیوی نیز یکی از آن ها محسوب 
می شــود. برای پاک ســازی کلیه ها و مبارزه با 
التهاب مــی توانید مصرف زردچوبــه را مد نظر 
قرار دهید. زردچوبه، خواص ضد التهابی دارد و 
برای مقابله با بیماری کلیوی و سنگ های کلیه 
گزینه ای مفید است. شما می توانید زردچوبه را 
به برنج، کاری، خورش ها یا حتی اســموتی ها 
اضافه کنید. سیب، سرشــار از فیبر است که به 
جذب سموم کمک می کند، از این رو، مصرف آن 
می تواند به کاهش بار کاری کلیه ها کمک کند. 
همچنین، ســیب ممکن است سطوح التهاب در 
بدن را کاهش دهد و به بهبود فعالیت دســتگاه 
گوارش کمک کند.ســیر، یکی از مــواد غذایی 
مغذی است که می تواند به بهبود شرایط سالمت 
انســان کمک کند. ســیر، حاوی ترکیبی به نام 
آلیسین اســت که یک آنتی اکسیدان قدرتمند 
بوده و از خواص ضد التهابی برخوردار است.چای 
برگ قاصدک، نه تنها یک نوشیدنی خوش طعم 
است بلکه به بهبود شرایط کلیه ها نیز کمک می 
کند. برگ های قاصدک حــاوی فالونوئیدهایی 
است که در پاک ســازی کلیه ها و تصفیه خون 
موثرند.شــما می توانید از برگ های قاصدک در 

ساالدها نیز استفاده کنید.

پیشنهاد روز

پریسا سعادت
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داماد سارق دستگیر شد!

پیشنهاد سردبیر:

ناجا

با مسئوالن

معاون درمان وزارت بهداشت:
 نسخه پیچی الکترونیک 

تا سال آینده تکمیل می شود
معاون درمــان وزارت بهداشــت با اشــاره به 
اقدامات انجام شده در زمینه اجرای نظام ارجاع 
الکترونیک، گفت: طبــق برنامه ریزی هایمان 
باید کل نظام ارجاع را الکترونیک کنیم.قاســم 
جان بابایی با اشــاره به اقدامات وزارت بهداشت 
در زمینه اجرای بخش های درمانی نظام ارجاع، 
گفت: باید توجه کرد که به طــور کلی در نظام 
ارجاع ســطح یک ارائه خدمات شــامل مراکز 
پزشک خانواده و پزشکان عمومی بوده و سطح 
دوم ارائه خدمت هم پزشکان متخصص اعم از 
بخش خصوصی و دولتی هستند. در عین حال 
سومین سطح ارائه خدمات درمانی در نظام ارجاع 
بیمارستان است. بر همین اساس در حال حاضر 
ارجاع از سطح دو به سطح سه ارائه خدمات جزو 
برنامه هایی است که در معاونت درمان پیگیری 
می کنیم.وی افزود: حال قسمتی از نظام ارجاع به 
ارجاع از مراکز بهداشتی و درمانی به کلینیک ها 
و مراکز پزشکی سرپایی بازمی گردد و بخشی هم 
ارجاع از مراکز درمانی تخصصی به بیمارستان ها 
را شامل می شود که در این نوع ارجاع بیماران در 
لیست انتظار قرار می گیرند و همه این اقدامات 
ذیل ارجاع از سطح دو به سطح سوم ارائه خدمات 

است.

وزیر آموزش و پرورش:
استخدام پیمانی دانشجو 

معلمان منتفی شد
وزیر آموزش و پرورش از حل مشکل استخدام 
پیمانی دانشــجو معلمان و اصالح احکام خبر 
داد. ســید محمد بطحایی، در صفحه شخصی 
خود در اینســتاگرام درباره مشــکل استخدام 
پیمانی دانشــجو معلمان ورودی ۹۷ دانشگاه 
فرهنگیان و شــهید رجایی اظهار کرد: درباره 
مسئله اســتخدامی همکاران جوانم الحمدهلل 
مشــکل حل شــد.با همکاری ریاست محترم 
سازمان امور اداری و استخدامی، مقدمات جذب 
آزمایشی برای ورودی های سال ۹۷ فراهم و از 
استان ها می خواهم به سرعت مدارک مورد نیاز 
برای این مهم را فراهم کنند تا قبل از پایان سال 

جاری احکام اصالح و به آزمایشی تبدیل شود.

معاون پیشگیری بهزیستی استان:
۱۳۰۰ معتاد به مراکز درمان 
اعتیاد اصفهان معرفی شدند

معاون پیشــگیری بهزیستی اســتان اصفهان 
گفت: یک هزار و ۳۰۰ معتاد در سال گذشته به 
مراکز اقامتی و میان مدت درمان اعتیاد استان 
اصفهان معرفی شده اند.محمدسعید محمدی 
در خصوص معتادان متجاهر اظهار کرد: مرکز 
ماده ۱۶ مربوط به معتادان متجاهر اســت که 
در استان اصفهان تنها یک مرکز ماده ۱۶ وجود 
دارد.وی با اشاره به وجود سابقه ترک و شرایط 
بد زندگی در این افراد افزود: این نوع معتادان به 
شکلی از خانواده طرد شده اند و فرق این دسته 
با دیگر معتادان این اســت که توسط سیستم 
قضایی برای پذیرش ارجاع داده می شوند.معاون 
پیشگیری بهزیستی استان اصفهان در خصوص 
این معتادان گفت: معتادان ارجاع داده شده به 
مراکز ماده ۱۶ معتادانی هستند که برای درمان 
اختیاری اقدام نمی کنند و با توجه به شرایط شان 
سیستم قضایی آنها را برای بستری و درمان به 
مراجعی چون بهزیستی معرفی می کند.وی با 
بیان اینکه این دسته معتادان قابل درمان هستند 
تصریح کرد: الزم است برای این افراد تدابیری 
اتخاذ شود تا بعد از دوره درمان شرایطی برایشان 

ایجاد شود که به حالت اول برنگردند.

معاون اداری مالی سازمان تامین 
اجتماعی:

اختالل کد دستوری بسته های 
حمایتی برطرف می شود

معاون اداری مالی سازمان تامین اجتماعی گفت: 
همانطور که قبال اعالم شــده بود عالوه بر خط 
تلفنی ۱۴۲۰ دو کد دســتوری #۹*۱۴۲* و 
#۸*۱۴۲* برای پاســخگویی به سواالت بیمه 
شــدگان جهت دریافت بســته حمایتی درنظر 
گرفته و اعالم شده اند. رحیم اردالن،با اشاره  به 
اینکه کدهای دستوری اعالم شده برای پیگیری 
بسته حمایتی بیمه شدگان تامین اجتماعی جهت 
دارندگان خط های اعتباری رایتل و ایرانسل عمل 
نمی کند، گفت: این عیب قابل بررســی و اصالح 
اســت و آن را رفع می کنیم.وی درباره اعتراض 
برخی بیمه شدگان که دارای سیمکارت هایی غیر 
از همراه اول هستند گفت: این سامانه ها را ایجاد 
کردیم تا بیمه شدگان بتوانند پاسخ سواالت خود 
را دریافت کنند. اگر ســامانه ایراد داشته باشد 
بررسی می کنیم و حتما پیگیری های الزم را برای 

رفع این اختالل انجام می دهیم.

فتا هشدار داد:
رمز کارت خود را به 

فروشندگان اعالم نکنید
سرپرست مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم 
سایبری پلیس فتای ناجا گفت: واگذاری کارت 
به فروشندگان و اعالم رمز به معنای افتادن در 
دام اسکیمرهاست.سرهنگ حسین رمضانی با 
بیان اینکه متاسفانه هنوز برخی از شهروندان 
در هنگام خرید، خودشــان عملیات بانکی را 
انجام نمی دهند، اظهار داشت: این افراد برای 
پرداخت بهای کاال یا خدمات خریداری شــده 
کارت بانکی خود را به همراه رمز آن در اختیار 
فروشندگان قرار می دهند تا عملیات بانکی را 

فروشندگان انجام دهند.
وی با بیان اینکه یک بار کشیدن کارت بانکی 
روی دستگاه اســکیمر یا کارتخوان متصل به 
اســکیمر کافی اســت تا تمام اطالعات کارت 
بانکی شــهروند ثبت شــود، افزود: این عمل 
اشــتباه اســت و اگر فروشــنده مجرم باشد 
می تواند به جای کشیدن کارت بانکی شما در 
دستگاه کارت خوان در دستگاه اسکیمر کارت 
کشــیده و اطالعات کارت بانکی شما را کپی 
کند و با دانستن رمز آن به راحتی از کارت شما 

برداشت کند.
سرپرســت مرکز تشــخیص و پیشــگیری از 
جرایم ســایبری پلیس فتای ناجــا ادامه داد: 
شــهروندان حتما هنگام خرید، خود عملیات 
بانکی را انجام دهند و به هیچ عنوان رمزشــان 
را برای فروشــندگان اعــالم نکنند.این مقام 
انتظامی تاکید کــرد:  وارد کــردن رمز عبور 
توسط مشتری می تواند تضمین کننده امنیت 
کارت بانکی باشــد؛ چرا که حتــی در صورت 
نصب اسکیمر روی دستگاه کارت خوان، بدون 
اطالع از رمــز عبور، امکان برداشــت از کارت 
بانکی، امکان پذیر نخواهد بود.وی به شهروندان 
توصیه کرد که هنگام انجام عملیات بانکی در 
دســتگاه های کارتخوان، دقت کنند دستگاه 
های مزبور شکسته، چســب خورده و یا قطعه 
اضافی به آن متصل نباشد؛ چرا که هر کدام از 
این عالئم می تواند نشــانه ای از وجود دستگاه 
اسکمیر در کنار دســتگاه کارتخوان باشد که 
 می توانــد اطالعات بانکی کارت شــما را کپی

 کند.

رییس پلیس راهور استان خبر داد:
 برخورد قانونی

 با تخلفات ساکن
رییس پلیس راهور اســتان اصفهان از تشدید 
برخــورد با تخلفــات ســاکن و اســتفاده از 
خودروهای مکانیزه در ایــن رابطه، خبر داد.

ســرهنگ رضا رضایی اظهار کرد: با عنایت به 
ایجاد نارضایتی شــهروندان بــه علت کندی 
ترافیک و سد معبرهای متعدد از سوی اتومبیل 
های پارک شده در سطح معابر شهری، پلیس 
راهنمایی و رانندگی با تخلفات ساکن برخورد 
قانونی می کنــد.وی افزود: تخلفات ســاکن 
مانند پارک در محل ایســتادن ممنوع، پارک 
در محل توقف ممنــوع، پارک در حریم تقاطع 
ها و میادین و توقف دوبله اســت.رییس پلیس 
راهور استان اصفهان گفت: پلیس راهنمایی و 
رانندگی، ماشــین های مکانیزه ثبت تخلفات 
ساکن را نیز مورد استفاده قرار می دهد تا روند 
رســیدگی به این مورد ترافیکی هر چه بهتر و 

سریع تر انجام شود.

داماد سارق دستگیر شد!
نتظامــی شهرســتان مبارکــه  فرمانــده ا
ازدستگیری ســارق منزلی که داماد خانواده 
بود خبر داد. ســرهنگ احمد نیکبخت اظهار 
داشت: در پی شــکایت شــهروندی مبنی بر 
ســرقت مقداری وجوه نقد و اجنــاس گران 
قیمت از منزل او ، بررســی موضوع در دستور 

کار قرار گرفت.
وی افــزود: پــس از انجام یکســری کارهای 
تخصصی، سارق که داماد خانواده بود شناسایی 
و دستگیر شــد.این مقام انتظامی بیان داشت: 
در این رابطــه پرونده تشــکیل و متهم برای 
اقدامات قانونی بــه مراجع قضائی تحویل داده 
شد.ســرهنگ نیکبخت در پایان به شهروندان 
توصیه کرد به هیچ وجه به کسی اعتماد نکرده 
و همه اسرار زندگی خود را برای دیگران بازگو 
نکنید و در صورت مشــاهده هــر گونه موارد 
مشــکوک موضوع رااز طریق تماس با سامانه 

۱۱۰ به پلیس اطالع دهید.

رییس اداره ســالمت و تندرستی آموزش وپرورش 
اصفهان گفت: در حال حاضر برای ۸۰۰ هزار دانش 
آموز در ســطح اســتان اصفهان تنها ۴۴۶ مراقب 
ســالمت فعالیت دارد که در این زمینه با مشکالت 
جدی روبه رو هستیم.حسین عباسیان، درباره ارائه 
آموزش های خاص به دانش آموزان در بخش بهداشت 
مدارس اظهار کرد: این آموزش ها با  همکاری مرکز 
بهداشت و جمعیت هالل احمر به دانش آموزان ارائه 
می شود.وی با اشاره به فعالیت مربیان بهداشت در 
مدارس اســتان اصفهان افزود: در مدارس ۴۴۶ نفر 
مراقبت ســالمت  فعال هســتند و بر اساس تعداد 
دانش آموزان فعلی،  با کمبود ۶۰۰ مراقب سالمت رو 
به رو هستیم.رییس اداره سالمت و تندرستی اداره 
کل آموزش وپرورش اســتان اصفهان ادامه داد: به 
ازای هر ۱۵۰ دانش آموز یک روز مراقب سالمت به 
مدرسه تعلق می گیرد و هر مراقب سالمتی باید ۷۵۰ 
دانش آموز را پوشــش دهد؛ برای ۸۰۰ هزار دانش 
آموز اســتان نیازمند هزار و ۳۰ نفر مراقب سالمت 
هســتیم که با وجود ۴۴۶ نفر با ۶۰۰ نفر کمبود رو 

به رو هستیم.وی با بیان اینکه در مدارس روستایی 
نبود مراقب سالمت را با به کارگیری بهورزان مراکز 
بهداشــتی جبران می کنیم، بیان کرد:در مدارس 
شــهری اولویت اول با مدارس ابتدایی اســت، اگر 
مراقب سالمت وجود داشته باشد فعالیت این مراقبان 
در مدارس ابتدایی برنامه ریزی می شــود و سپس 
نیروهای مازاد در مدارس متوســطه اول و بعد در 
مدارس متوســطه دوم کار می کنند و هر دفعه یک 
بار با مراجعه به مدارس مسائل بهداشتی را به دانش 

آموزان گوشزد می کنند.

رییس اداره سالمت و تندرستی آموزش وپرورش اصفهان  خبر داد:

۴۴۶ مراقب سالمت برای ۸۰۰ هزار دانش آموز!
معاون مشــارکت های مردمی اداره کل بهزیســتی 
اصفهان با اشاره به چالش اشــتغال زایی معلوالن در 
جامعه گفت: این مهم باعث توانمندسازی و بازپروری 
آنها برای دستیابی به یک زندگی مستقل می شود.علی 
اصغر شاهزیدی افزود: این در حالی است که امروزه 
ایجاد کار و اشتغال معلوالن و به کارگیری آنها توسط 
بخش خصوصی به یک مشکل تبدیل شده است. وی 
یادآور شد: قانون تکلیف کرده که حداقل سه درصد 
از مجوزهای استخدامی )رسمی، پیمانی، کارگری( 
دستگاه  های دولتی و عمومی شــامل وزارتخانه ها، 
شرکت ها و موسسات، نهادهای عمومی و انقالبی و 
دیگر دستگاه هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده 
می کنند به افراد معلول واجد شرایط اختصاص یابد.
معاون مشارکت های مردمی بهزیستی استان اصفهان 
افزود: همچنین در پرداخت یارانه کارایی معلوالن، به 
کارفرمایانی که افراد دارای معلولیت را به کار گیرند، 
۱۰ تا ۵۰ درصد حداقل حقــوق اداره کار به کارفرما 
پرداخت می  شود.معاون مشــارکت  های بهزیستی 
اصفهان با اشاره به اینکه ۵۰ درصد حقوق معلوالن به 

کار گرفته شده به کارفرما پرداخت می  شود، تصریح 
کرد: خوشبختانه در این موضوع استقبال کارفرمایان 
خوب بوده؛ اما توان پرداخت بهزیستی در این زمینه 
کم بوده است.وی با اشاره به تامین مسکن معلوالن 
گفت: تفاهم نامه ای در ســال ۹۴ بین دستگاه های 
راه و شهرسازی، بنیاد مســکن، بنیاد مستضعفان، 
بهزیستی و انجمن خیرین مســکن  ساز منعقد شد 
که بر اســاس آن خانواده  های دارای دو عضو معلول 
ساکن در مناطق شــهر و روستا با کمک آنها صاحب 

مسکن شوند.

    معاون مشارکت های مردمی اداره کل بهزیستی اصفهان :
اشتغال معلوالن، چالشی که باید بر طرف شود

 بهزیستیآموزش وپرورش

رییس دانشــگاه آزاد اصفهان روز دوشنبه در یک 
نشســت خبری با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد اصفهان )خوراسگان(  موفق به کسب برترین 
واحد دانشگاهی کشور در جشنواره فرهیختگان در 
سال جاری از بین ۴۳۰واحد دانشگاهی شده است، 
اظهار کرد: دانشگاه آزاد در امر تحقیق و ارائه راه حل 
عملیاتی در باره مسائل کشور پیشتاز است و در این 
عرصه با قدرت حرکت می کند، اما میزان اثربخشی 

آن باید بیش از گذشته شود.
احمد آذین بــا بیان اینکــه تحقیقــات در حوزه 
ریزگردها، کشاورزی و آب در دانشگاه آزاد اصفهان 
طی چند ســال اخیر افزایش یافته اســت، تصریح 
کرد: افزایش طرح های تحقیقاتی با قابلیت اجرا در 
موضوع بیابان زدایی و آب در استان ضروری است و 
باید نتایج آن به طور جدی در نهادهای تصمیم ساز 
مانند مجلس و دستگاه های اجرایی مورد استفاده 

قرار گیرد.
رییس دانشگاه آزاد اصفهان خاطرنشان کرد: اجرای 
طرح های پژوهشی با موضع ریزگردها در دانشگاه 
آزاد واحد اصفهان)خوراســگان( جزو اصلی ترین 
فعالیت های این مجموعه به شــمار می رود و این 
دانشــگاه در طرح بیابان زدایی شــرق اصفهان به 
طور ویژه وارد عمل شده و نتایج علمی خود را ارائه 

کرده است.
به گفته آذین، کــم آبی، خشکســالی و ریزگردها 
از مشکالت فراروی بسیاری از اســتان ها از جمله 
اصفهان محسوب می شــود و این مرکز علمی قرار 
است به عنوان مرجع رسیدگی و بررسی تحقیقات 

این عرصه ها در کل کشور معرفی شود.
رییس دانشگاه آزاد اصفهان به تحقیقات این دانشگاه 
در زمینه طرح های بیابان زدایی به ویژه مالچ پاشی 
نیز اشــاره کرد و افزود: این دانشــگاه آماده است تا 
تحقیقاتی در تمام مناطق درگیر با معضل ریزگردها 
مانند سیستان و بلوچستان را انجام دهد و نتایج آن 

را در اختیار نهادهای ذی ربط بگذارد.

آذین  ادامه داد: طی ســال های اخیر در سطح بالغ 
بر۶۰ هکتار از اراضی بیابانی شــرق اصفهان، مالچ 
رسی سازگار با طبیعت و مانع انتشار ریزگرد، پاشیده 
شده است. وی با اشاره به تشکیل »سرای نوآوری« 
در حوزه های امنیت غذایی و آب در دانشــگاه آزاد 
اصفهان اظهار داشت: این مجموعه به دلیل داشتن 
توان باال و محققان جوان، در حوزه های امنیت غذایی 
به عنوان یک منبع اصلی تحقیقات معرفی می شود 
و در پی آن کلیه مقاالت، طرح  های پژوهشی و پایان 
نامه ها هدفمند از کل کشور در این مجموعه بررسی 
و گردآوری خواهد شد. به گفته وی، تجاری سازی 
و حل مشکالت جامعه با استفاده از نتایج تحقیقات، 
رویکرد اصلی مراکز و واحدهای این مجموعه علمی 

در استان به شمار می رود.
رییس دانشگاه آزاد اصفهان با اشاره به اهمیت تولید 
بذرهای هیبرید)مقاوم به خشکی و آفات در جهت 
ســازگاری با شــرایط اقلیمی( در این مرکز علمی 
گفت: نخستین مرکز تحقیقات بذر کشور از سال ۹۲ 
در دانشگاه آزاد اصفهان آغاز به کار کرد و از آن زمان 
تاکنون پژوهش های مختلفــی در زمینه تولید این 

گونه بذرها انجام شده است.

آذین ادامــه داد: تولید بذر صیفی جــات از جمله 
رویکردهای اصلــی این مجموعه بــود تا جایی که 
تولید و عرضه بذر خیار درختی انجام شــد و سایر 
محصوالت از جمله گوجــه فرنگی تا چند ماه آینده 

عملیاتی می شود.
در ادامه  رییس شورای پژوهشی دانشگاه آزاد استان 
اصفهان نیز در این نشست اظهار کرد: مشارکت قابل 
توجه برای ارائــه ایده ها و انجــام تحقیقات در این 
مجموعه علمی باالست و توانسته ایم به یکی از مراکز 

اصلی تولید در کشور تبدیل شویم.
کامران صفوی  ادامه داد: در سال ۸۸ مجوز راه اندازی 
مرکز رشد گیاهان دارویی در بازدید وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی اخذ و در سال ۹۴ موافقت 
اصولی برای مرکز رشــد گیاهان دارویی به صورت 
مشترک بین دانشــگاه آزاد خوراســگان  و وزارت 

بهداشت گرفته شد.
مدیر مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد اصفهان )خوراســگان( با بیان اینکه 
در ســال ۹۷ نخســتین موافقت قطعی برای مرکز 
رشــد گیاهان دارویی کشور انجام شــد، ادامه داد: 
این مجموعه، ۱۷ شرکت فناور و هفت هسته فناور 

دارد و بیش از ۷۵ دانشجو، عضو هیئت علمی و فارغ 
التحصیالن در این مجموعه مشغول به کار هستند 
و حدود ۱۵ محصول تولید و به بازار عرضه می شود.

وی، در خصوص تعــدادی از محصــوالت در حال 
تکمیل مراحل کاری ، افزود: یکی از رســالت های 
اصلی مرکز رشد، تولید محصوالت مورد نیاز کشور و 
رفع وابستگی خارجی از نتایج فعالیت های پژوهشی 

است.
صفوی، با اشــاره به وجود دو واحد مرکز رشــد در 
دانشگاه آزاد خوراســگان، تصریح کرد: مرکز رشد 
تخصصی گیاهان دارویی و مرکز رشــد واحدهای 
فناوری، به صورت ۷۰ درصد حوزه کشاورزی و فنی 
و مهندسی و ۳۰ درصد در ســایر رشته ها پذیرش 
ایده دارد. وی با اظهار اینکه مرکز رشد فناوری دارای 
موافقت اصولــی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
و دانشگاه آزاد اســالمی است، گفت: این مرکز رشد 
دارای ۹ هســته فناوری و ۱۸ شرکت فناور مشغول 

فعالیت است. 
مدیر مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( با اشاره به دامنه 
تولیدات گیاهان دارویی گسترده در مرکز رشد این 
دانشــگاه، خاطرنشــان کرد: حوزه گیاهان دارویی 
 D شــامل مکمل های غذایی، مکمل های ویتامین
و مکمل های رژیمی، شــیرینی جات فراسودمند، 
غذای حیوانات خانگی، آرایشی و بهداشتی، دمنوش، 
بیوتکنولوژی و ژنتیک شــامل کیت های استخراج 
)آر.ان.آ( و حوزه دامپزشــکی، استاندارسازی مواد 
آزمایشــگاهی و تولید کود ازضایعات کارخانه قند 

است.
در پایان مجید طغیانی، رییس شــورای پژوهشی 
دانشگاه آزاد اســتان اصفهان با اشــاره به اهمیت 
پژوهش اضافه کرد: ۵ درصد از شهریه دانشجویان 
این دانشگاه معادل۵۰ میلیارد ساالنه صرف کارهای 

پژوهشی می شود.
به گفته وی، ۹۷ هسته علمی و ۸۵ شرکت فناور در 
عرصه های مختلف در دانشگاه آزاد استان اصفهان 

فعالیت می کنند.

دانشگاه در اجرای طرح بیابان زدایی وارد عمل شده است
 رییس دانشگاه آزاد اصفهان:

دبیر کرسی های آزاداندیشی و نظریه پردازی حوزه علمیه اصفهان خبر داد:
برگزاری همایش سراسری کرسی های آزاداندیشی

دبیر کرســی های آزاداندیشــی و نظریه پردازی حوزه علمیــه اصفهان از برگزاری همایش سراســری 
کرسی های آزاداندیشی این حوزه با هدف تقدیر از برترین کرسی های برگزار شده در مدارس علمیه استان 
اصفهان در سال ۱۳۹۷ خبر داد.حامد اهتمام،با بیان اینکه این برنامه فردا به میزبانی دفتر تبلیغات اسالمی 
اصفهان برگزار می شود، افزود: تمام مدیران و معاونین پژوهشی اعم از برادران و خواهران در این جلسه 
حضور خواهند داشت.وی به سخنرانان جلسه اشاره کرد و گفت: در این همایش، آیت ا...طباطبایی نژاد، 
مدیر مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان و حجج اسالم محمد قطبی، رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان 
و رییس دبیرخانه کرسی های آزاداندیشی، محسن جاللی، معاون آموزشی و پژوهشی حوزه علمیه برادران 

اصفهان و سید مهدی ابطحی، رییس مرکز مدیریت خواهران اصفهان به ایراد سخن خواهند پرداخت.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان:
هزینه های کارت هوشمند تغییری نداشته است

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: ۲۳ در صد مردم هنوز کارت ملی هوشمند دریافت نکرده اند که انتظار 
داریم به مرور تا آخر سال مراجعه کنند و از  خدمات گسترده این کارت بهره مند شوند. غفرانی با اشاره به اینکه 
تالش برای رضایت هر چه بیشتر مراجعه کنندگان انجام می شــود، تصریح کرد: ۲۳ در صد مردم هنوز کارت 
هوشمند دریافت نکردنده اند که انتظار داریم به مرور تا آخر سال مراجعه کرده و کارت هوشمند دریافت کنند.

وی بابیان اینکه هزینه ها پایه تغییری نداشته است، افزود: ۲۰ هزار تومان هزینه خزانه و پایه، ۹ هزار تومان هزینه 
خدمات دفاتر و دو هزار تومان در موقع تحویل کارت تحویل می شود که در مجموع ۳۱ هزار تومان می شود.غفرانی 
بابیان اینکه هیچ کس حق گرفتن هزینه اضافی در این خصوص را ندارد، خاطرنشان کرد: مردم می توانند در صورت 

مشاهده طلب هرگونه وجه اضافی در این خصوص، تخلفات را گزارش دهند تا با آن برخورد شود.

کارشناس پیش بینی هواشناسی استان با بیان اینکه میزان بارش اصفهان 
۳.۷ میلی متر بوده اســت، گفت: در روزهای اخیر خوانســار یک، سمیرم 
ســه، فریدونشــهر ۱۶ و بوئین و میاندشت یک ســانتی متر بارش برف را 
تجربه کردند.ابراهیم هنرمند در تشــریح میزان این بارش ها خاطر نشان 
کرد: همچنین در اردســتان ۰/۱، چادگان ۸/۲، خوانسار ۲۶/۷، دهق۲/۵، 
دهاقان ۱۱/۴، زرین شهر۲/۹، سمیرم۲۲/۵، شــهرضا ۶/۸، علویجه۴/۳، 

فریدونشــهر ۳۴/۷، کاشــان ۲/۴، کبوترآباد ۱/۸، گلپایگان۲/۶، مبارکه 
۲/۶، مورچه خورت ۶/۴، بوئین و میاندشت ۳۰، میمه ۴/۴، نجف آباد۵/۸ و 
نطنز۹/۵ میلی متر بارش باران ثبت شد.همچنین بر اساس اعالم سازمان 
هواشناسی این شرایط جوی تا فردا بر آسمان استان حاکم است.همچنین 
هوا با کاهش چهار تا شــش درجه ای میانگین دمای هوای استان اصفهان 

همراه خواهد بود.

هوا
 و 

آب

کارشناس پیش بینی هواشناسی 
استان خبرداد:

ثبت ۳.۷ میلی متر بارش 
در اصفهان

 حدیث زاهدی
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 برنامه ویژه بایرن 
برای ستاره کلمبیایی

خامس رودریگس، ستاره کلمبیایی تیم فوتبال 
بایرن مونیــخ ترجیح 
می دهــد در پایان 
فصل ایــن تیم را 
تــرک کند.ایــن 
بازیکــن کــه دو 
فصل گذشته را بعد 
از پیوســتن بــه طور 
قرضی از رئال مادرید به بایرن در این تیم بازی 
کرده ایــن را می داند که حرف آخر را باشــگاه 
خواهد زد. چرا که تیــم باواریایی در قراردادش 
این گزینه را گنجانده کــه در ماه ژوئن و زمانی 
که قــرارداد قرضی به پایان رســید بتواند او را 
در ازای ۴۲ میلیون یــورو از رئال بخرد.بعید به 
نظر می رسد بایرن قرارداد این بازیکن را قطعی 
کند؛ اما ممکن است با این هدف که با پرداخت 
۴۲ میلیون یورو او را بــه خدمت گیرد و بعد به 
باشگاهی با قیمت باالتر بفروشــد، قرارداد او را 

قطعی کند.

مسی: 
 پسر بزرگم 

اولین منتقد من است!
اغلب فرزندان بازیکنان مشــهور فوتبال دنیا به 
خوبی آنها نمی شــوند؛ 
هرچند کــه در این 
مورد استثناهایی 
هم وجود دارد. با 
این حال مســی 
امیــدوار اســت که 
پســرانش روزی جا 
پای او بگذارند.فوق ستاره آرژانتینی بارسلونا در 
مصاحبه با » World Soccer « گفت:» پسرم 
»تیاگو« فوتبال را خیلی جدی تعقیب می کند. 
او عاشق بارساست و اللیگا و لیگ قهرمانان را با 
عالقه دنبال می کند. او از فوتبال لذت می برد و 
همیشه از من سواالتی دارد. تیاگو اولین منتقد 
من نیز محسوب می شود. برخی مواقع از سطح 
اطالعات و سواالتی که مطرح می کند، شگفت 
زده می شوم. معتقدم او استعداد این را دارد تا 

روزی به فوتبالیست بزرگی تبدیل شود.«

محرومیت طوالنی مدت در 
انتظار فوتبالیست های عراقی

پایگاه اینترنتی اســتریت تایمز ســنگاپور در 
تــازه تریــن گــزارش 
خود نوشت: سران 
فدراســیون عراق 
به دلیل انتشــار 
گزارشاتی مبنی بر 
شــب گردی برخی 
بازیکنان عراق پیش 
از بازی با ایــران قصد دارنــد محرومیت های 
طوالنی مدت بــرای برخی فوتبالیســت های 
عراقی مورد اشــاره وضع کنند.براســاس این 
گزارش فدراســیون فوتبال عراق به این منظور 
کمیتــه تحقیقات اخالق بازیکنــان عراقی در 
جام ملت های آســیا ۲۰۱۹ را تشکیل داده تا 
موضوع شب گردی بازیکنان عراقی را پیش از 
بازی با ایران مورد بررسی قرار دهد.این گزارش 
حاکیست فدراسیون فوتبال عراق به دلیل حذف 
تیم ملی فوتبال عراق در برابر قطری ها، آن هم 
با گل یک عراقی االصل تحت فشــار اعتراض 

فوتبالدوستان عراقی است.

دشمن »فرگوسن« مربی 
انصاری فرد در ناتینگهام

ســتاره ایرلنــدی کــه در دوران حضــور در 
منچستریونایتد به خاطر 
درگیری با فرگوسن 
از شــیاطین سرخ 
کنار گذاشته شد، 
به عنــوان مربی 
جدیــد ناتینگهام 
معرفــی شــد.چند 
شکســت و ناکامی متوالی و 
دور شــدن از جمع مدعیان صعود به لیگ برتر 
در چمپیون شیب باعث شد تا سران ناتینگهام 
فارســت حکم اخراج آیتورکارانکا اسپانیایی را 
صادر کنند تا نیمکت رهبــری این تیم مطرح 
جزیره، دستخوش تغییرات بسیار زیادی شود.

بعد از یک هفتــه در میــان تصمیمات جدید 
باشگاه برای سرو سامان دادن به نیمکت رهبری 
ناتینگهام سرو کله دشمن فرگوسن هم پیدا شد 
تا کریم انصاری فرد در بازگشت از جام ملت های 
آسیا به شــهر ناتینگهام تجربه کار با روی کین 
رانیز به کارنامه دوران فوتبالی اش اضافه کند. 
چهره مشهور ایرلندی بعد از سال ها دستیاری 
مارتین اونیل در تیم ملی این کشــور به عنوان 

مربی جدید ناتینگهام معرفی شد.

»قوچان نژاد« رسما به سیدنی پیوست

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

باشگاه ســپیدرود در ادامه فعالیت های نقل و انتقاالتی خود یک 
مدافع گرجســتانی به خدمت گرفت.رومانی چاچوآ، بازیکن تیم 
ملی زیر ۲۱ سال گرجستان و تیم سامتردیا با عقد قراردادی دو و 
نیم ساله به سپیدرود رشت پیوست.پست تخصصی این بازیکن 
دفاع راست خواهد بود.سپید رود امیدوار است با جذب این بازیکن 

روزهای بهتری در لیگ داشته باشد. 

یک گرجستانی دیگر  به سپیدرود پیوست

االهلی عربستان حریف پرسپولیس در فصل جدید لیگ قهرمانان 21
آسیاست. این تیم عربستانی در فصل نقل و انتقاالت زمستانی به 
دنبال بازیکنان سرشناس و باکیفیت اســت.االهلی برای تقویت 
خط میانی خود با نیکوالی استانسیو، هافبک بازی ساز رومانیایی 
به توافق نهایی رسید.این بازیکن در اسپارتاک چک بازی می کرد و 
االهلی برای جذب او رقم نجومی ۱3/5 میلیون یورو را پرداخت کرد.

خرید 13/5میلیون یورویی حریف پرسپولیس
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دروازه ذوب آهن و پیکان 
دوستانه باز نشد

دیدار دوستانه تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و 
پیکان با نتیجه بدون گل به پایان رسید.تیم فوتبال 
پیکان که در تعطیالت میان فصل خود به سر می برد، 
در دیداری تدارکاتی بــه مصاف ذوب آهن اصفهان 
رفت.در این مســابقه که در ورزشگاه شهدای شهر 
قدس و به میزبانی پیکان انجام شد دو تیم بازی رو به 
جلو و هجومی را در دستور کار خود داشتند و حتی 
تیم ذوب آهن صاحب یک ضربه پنالتی شــد که از 
دست رفت تا در پایان توپی از خط دروازه ها رد نشود 
و به تساوی بدون گل رضایت دهند.حسین فرکی، 
ســرمربی تیم فوتبال پیکان در نیمه دوم بیشتر از 
بازیکنان جوان خود استفاده کرد تا آنها را محک بزند.

 زیدان، مورینیو و کلینزمن 
در صف مذاکره با ایران!

تیم ملی فوتبال ایران روز دوشنبه در دیدار نیمه 
نهایی جام ملت های آسیا با نتیجه 3 بر صفر برابر 
ژاپن شکست خورد و از چرخه این رقابت ها کنار 
رفت. کارلوس کی روش نیز در نشســت خبری 
پس از این بازی به طور تلویحی اعالم کرد که این 
پایان راه است. او در رختکن نیز با بازیکنان تیم 
ملی خداحافظی کرد.حاال پس از این شکست و 
در میان گمانه زنی ها درباره سرنوشت سرمربی 
آینده تیم ملی ایران، مدیر روابط عمومی وزارت 
ورزش در توئیتی از مذاکره با مربیانی مثل زیدان، 
مورینیــو و کلینزمن برای جانشــینی کی روش 
خبر داد است.او نوشته اســت: »باشکوه تر طلوع 
می کنیم! بــزرگان مربیگری فوتبــال جهان در 
صف مذاکره برای فوتبال ایران. زیدان. کلینزمن. 
مورینیو. « فدراســیون فوتبــال تاکنون درباره 
سرنوشــت کــی روش و ســرمربی آینــده تیم 
ملی اظهارنظری نکرده اســت.این گزینه ها در 
حالی مطرح شــده که مورینیو و زیدان ســابقه 
مربیگری در تیم های ملــی را ندارند و کلینزمن 
 هم زمانی که سرمربی تیم ملی آمریکا بود از کار 

برکنار شد.

در حاشیه

آقای خاص برای اولین محک 
آماده می شود

محمد بنا ،که چند ماهی است هدایت تیم ملی 
کشتی فرنگی را برعهده گرفته، این روزها برخی 
از شاگردان خود را که برای حضور در جام وهبی 
امره انتخاب شــده اند، در خانه کشــتی آماده 
می کند.این مسابقات اولین محک جدی فرنگی 
کاران با هدایت آقای خاص به حساب می آید که 
به میزبانی شهر استانبول ترکیه طی روزهای ۱۲ 
تا ۱۴ بهمن برگزار می شود.سایر فرنگی کاران که 
در جام تختی شرکت کردند، فعال در اردو حضور 
ندارند و ۱۰ فرنگی کار اعزامی به جام وهبی امره 
آخرین تمرینات خود را در تهران با جدیت دنبال 

می کنند.

منهای فوتبال

پیشخوان

معاون فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در 
آیین اختتامیه مرحله استانی چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم 
وزارت ورزش و جوانان در محل مقبره عالمه مجلسی اصفهان گفت: 
امسال نزدیک به ۲۰۰ نفر از ورزشکاران و جوانان استان اصفهان در 
چهارمین رقابت های قرآنی وزارت ورزش و جوانان شرکت کرده 
که برگزیدگان آن ها به مرحله کشوری پیدا خواهند کرد.»رامین 

نعیمی« افزود: این افراد در رشته های حفظ یک جز، حفظ ۱۰ جز، 
حفط کل، قرائت تحقیق، درک موضوعی قرآن و مفاهیم شرکت 
داشته اند که مسابقه مفاهیم و درک موضوعی به صورت سراسری 

برگزار می شود.
معاون فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان 
ادامه داد: فعالیت های قرآنی و فرهنگی توسط هیئت های ورزشی 

و تشــکل های مردمی جوانان در مقاطع مختلــف زمانی برگزار 
می شود که تقویت ارزش های اسالمی و دینی در بین این قشر از 
مهم ترین اهداف برگزاری چنین برنامه هایی است.نعیمی  تصریح 
کرد:همزمان با دهه فجر یادواره شــهدای ورزشکار، نشست های 
جوانان امروز و جوانان دیروز، تجلیل از خانواده شهدا و فعالیت های 

قرآنی توسط مراکز تحت نظر ورزش و جوانان انجام می شود. 

همزمان با سراسر کشور؛ 
۲۰۰ ورزشکار اصفهانی در رقابت های قرآنی شرکت کردند

اینستاگردی

قلعه نویی: آقای کی روش !شما شایسته بهترین ها هستید
تیم ملی ایران در نیمه نهایی جام ملت های آسیا به مصاف ژاپن رفت که این بازی با نتیجه 
3 بر ۰ به ســود ژاپن به پایان رســید و ایران موفق به حضور در فینال نشد.امیر قلعه نویی، 
سرمربی سپاهان در پستی اینستاگرامی نوشت:این جمله برای شما اصال کلیشه ای نیست: 
» این بازی به هیچ وجه از شایســتگی تیم ملی کم نمی کند« آقای کی روش و بازیکنان، 

شایسته بهترین ها هستید.

»قوچان نژاد« رسما به سیدنی پیوست
مهاجم سابق تیم ملی فوتبال ایران با امضای قراردادی قرضی به تیم سیدنی پیوست.رضا قوچان نژاد مهاجم 3۱ 
ساله سابق تیم ملی فوتبال ایران با امضای قراردادی قرضی به تیم سیدنی استرالیا پیوست. »گوچی« در همین 
رابطه گفت: خیلی خوشحالم به تیم سیدنی در استرالیا پیوستم و می توانم فوتبالم را در این تیم سپری کنم. 
باعث افتخار است که به موفق ترین تیم فوتبال استرالیا رفتم و می توانم در این لیگ در کنار بهترین ها بازی کنم 
و فرصت بازی در لیگ قهرمانان را نیز به دست بیاورم. رضا قوچان نژاد که در تیم آپوئل نیکوزیا بازی می کند، به 
صورت قرضی تا پایان فصل به سیدنی رفته است. این انتقال در حالی صورت گرفته که چندی است از  قوچان نژاد 
به عنوان یکی از بمب های نقل و انتقاالتی در فوتبال ایران نام برده می شود که قرار بود به تیم تراکتور سازی 

بپیوندد ولی بازیکن سابق تیم ملی ترجیح داد فوتبال را در خارج از ایران دنبال کند.

»منشا« 5۰۰ هزار دالر از صنعت نفت می خواهد
 مسئوالن باشــگاه صنعت نفت آبادان برای مذاکره با منشــا، منتظر نتیجه نهایی مذاکره او با فوالد هستند. 
مذاکرات تیم صنعت نفت با باشگاه پرسپولیس برای جذب منشا بی فایده بود. از این رو صنعت نفتی ها برای به 
خدمت گرفتن این مهاجم باید با مدیر برنامه های او وارد مذاکره شوند. این در حالی است که تیم فوالد قبل 
از صنعت نفت مذاکره با این بازیکن را آغاز کرده و باید در خصوص رقم نهایی منشــا مذاکره کند. گویا مبلغ 
پیشنهادی این مهاجم 5۰۰ هزار دالر است؛ مبلغی قابل توجه که باشگاه های خوزستانی در پرداخت آن عاجز 
هستند. مسئوالن باشگاه صنعت نفت منتظر نهایی شدن مذاکرات این بازیکن با فوالد هستند و در نظر دارند در 
صورت عدم توافق دو طرف، وارد مذاکره شده و رقم پیشنهادی خود را ارئه دهند. البته صنعت نفتی ها هم توان 
پرداخت 5۰۰ هزار دالر را ندارند ولی در نظر دارند مبلغ قابل توجهی به او پیشنهاد دهند تا نظرش جلب شود.

رییس هیئت تیر و کمان استان اصفهان:

 قیمت باالی تجهیزات موجب دلسردی ورزشکاران 
رشته تیر و کمان شده است

رییس هیئت تیر و کمان استان اصفهان با بیان اینکه هزینه های جاری در رشته تیر و کمان سرسام آور 
شده است، اظهار کرد: بیشتر وسایل موردنیاز در رشــته تیر و کمان در خارج کشور تولید می شود و 

قیمت باالی ارز باعث شده که قیمت وسایل ورزشی تیر و کمان باال برود.
حمیدرضا ســاکت، با بیان اینکه اســتان اصفهان دارای ورزشــکاران زن و مرد در سطوح حرفه ای 
است، افزود: وسایل ورزشکاران حرفه ای باید به روز رسانی شود که متاسفانه به خاطر قیمت های باال 
ورزشکاران قدرت خرید تجهیزات جدید را ندارند.رییس هیئت تیر و کمان با بیان اینکه هزینه های 
باال باعث شده که بسیاری افراد از ادامه این رشته ورزشی دلسرد شوند، تصریح کرد: حفظ ورزشکاران 
در این رشته ورزشی نخســتین و مهم ترین برنامه هیئت تیر و کمان است به همین دلیل با مدارس و 
کانون های فرهنگی برای استعدادیابی رایزنی کرده ایم تا بتوانیم ورزشکاران جدیدی را جذب کنیم 

و پرورش بدهیم.
ساکت، در پاسخ به این سوال که چرا در مســابقات رنکینگ ایران هیچ ورزشکاری از استان اصفهان 
مقامی به دست نیاورده است، خاطرنشان کرد: این مسابقات را فدراسیون تیر و کمان ایران در سطح 
کشور و به صورت مرحله ای در هر استان برگزار می کند که متاسفانه از استان اصفهان شرکت کننده 
نداشتیم؛ چرا که باید هزینه ها را خود ورزشــکاران پرداخت می کردند. اکثر ملی پوشان تیر و کمان 

اصفهان در تیم های باشگاهی فعالیت می کنند و زمان کافی برای شرکت در این رقابت ها نداشتند.
وی ادامه داد: این ســطح مســابقات رنکینگ تیر و کمان ایران نتوانســته انتظارات مناسب را برای 
ورزشکاران حرفه ای برآورده کند و اکثر ورزشکارانی که در این رقابت ها شرکت می کنند برای مطرح 

کردن خودشان است .

ثمره برنامه ریزی و سرمایه گذاری 5 ساله باشگاه 
ذوب آهن روی والیبال بانوان باالخره جواب داد 
و تیم  ذوب آهن توانست در یک دربی تمام عیار 
اصفهانی با شکست تیم نامی نو، جام قهرمانی 
این دوره از رقابت های لیگ را باالی سر ببرد و 
جواز حضور در رقابت های جام باشگاه های آسیا 

را به دست آورد. 
ندا چمالنیان، بازیکن ملی پوش ذوب آهن که ورزش 
والیبال را به صورت حرفه ای از همین باشــگاه شروع 
کرده اســت، درباره قهرمانی این تیــم در این دوره از 
 رقابت های لیگ برتــر والیبال بانوان بــه زاینده رود 
می گوید: خدا را شــکر می کنم که مزد زحمات چند 
ساله مان را در این تیم گرفتیم و قهرمان شدیم. همه 
بازیکنان  بسیار با غیرت بازی کرده و با تمام وجود برای 
تک تک امتیازها جنگیدند. برای رسیدن به قهرمانی 
باید با اختــالف امتیاز باال پیروز می شــدیم و بچه ها 
از جان و دل مایه گذاشــتند. پشت خط زن تیم ملی 
والیبال بانوان هماهنگی بازیکنان و تدبیر و مدیریت 
فریبا صادقی، سرمربی ذوب آهن را از دالیل موفقیت 
تیم برمی شمرد و می افزاید: ما چندین سال است که 
در کنار یکدیگر بازی می کنیم و به خوبی همدیگر را 
شناخته ایم به طوری که حاال ما تیم یکدست و خوبی 
داریم که هر کسی در آن فقط وظیفه خودش را انجام 
می دهد و کســی در کار دیگری دخالــت نمی کند.  
چمالنیان، به حساسیت بازی تیم شان در مقابل تیم 
نامی نو اشاره می کند و می گوید: بازی آخرمان در لیگ 
واقعا از حساسیت باالیی برخوردار بود؛ چرا که ما باید 

برای قهرمانی می جنگیدیم و نباید هیچ امتیاز و پوئنی 
را از دست می دادیم و تیم نامی نو هم برای قرار گیری 
در جایگاه ســوم نیاز مبرمی به کسب پیروزی دراین 

بازی داشــت ولی ما در این بازی خیلی خوب 

ظاهر شدیم و هیچ اجازه ای به تیم نامی نو برای عرض 
اندام در این بازی ندادیم. ملی پوش تیم والیبال ذوب 
آهن از ترکیب تقریبا تمام بومی این تیم در این دوره 
از رقابت های لیگ برتر والیبال بانوان هم صحبت می 

کند و می افزاید: ما در سال های گذشته بازیکنان غیر 
بومی هم داشتیم ولی در فصل جاری تنها یک بازیکن 
بومی داشتیم و سرمربی تیم با اعتماد به همین بازیکنان 
تیم را مهیای حضور در مسابقات لیگ کرد که خدا را 
شکر بازیکنان بومی از این آزمون سربلند بیرون آمدند. 
چمالنیان، شرایط لیگ امسال را نسبت به سال های 
گذشته باالتر می داند و می گوید: در فصل جاری سطح 
تیم ها نســبت به دوره های قبلی تفاوت چشمگیری 
داشت به طوری که تیم سمنان با وجود اینکه چندان 
این شهر در والیبال زبانزد نیست در بازی ها خوب ظاهر 
می شد. امسال بر خالف سال های گذشته چندین تیم 
رقابت تنگاتنگی برای قهرمانی داشتند. پشت خط زن 
تیم ملی والیبال بانوان درباره برنامه های آینده تیمش  
نیز می گوید : بعد از اســتراحتی کوتاه کارمان را برای 
حضور موفق در جام باشگاه های آسیا شروع می کنیم و 
تالش می کنیم که نماینده شایسته ای برای کشورمان 
باشــیم. بازیکن ملی پوش ذوب آهن، شرایط والیبال 
در اصفهان را خوب توصیف مــی کند و می افزاید: در 
اصفهان بازیکنان ملی پــوش فراوانی داریم به طوری 
که در سال های گذشــته به شوخی گفته می شد این 
تیم اصفهانی هاست نه تیم ملی. چمالنیان  که از سن 
۱5 سالگی سابقه پوشیدن پیراهن تیم ملی نوجوانان 
را در کارنامه دارد درباره تیم ملی هم می گوید:  تغییر 
سالیانه سرمربی تیم ملی ضربه بزرگی به این تیم وارد 
کرده؛ چرا که بازیکنان هر سال باید زیر نظر یک مربی 
و مطابق سبک او بازی کنند و تا شرایط به این صورت 
 باشــد ما در والیبال بانوان در ســطح ملی پیشرفت 

نمی کنیم.

از جان و دل مایه گذاشتیم
 بانوی ملی پوش اصفهانی در گفت وگو با »زاینده رود« از قهرمانی تیم والیبال ذوب آهن سخن می گوید؛

سمیه مصور

کی روش بعد از شکســت 
مقابل اولین حریف دانه درشت 
در کنفرانس هم به منتقدانش 
حمله کرد؛ شما باید عذرخواهی 

کنید؛ هیس

80 میلیون یک ملت، یک 
افسوس، هاراگیری

 تیم ملی هرچه رشته بود، 
پنبه کرد، همه جوره باختیم!

 ژاپن3- ایران صفر؛ پایان 
عصر کی روش

والیبال
کاله مازندران 
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جهادکشاورزیباناژوانهمکارینمیکند
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

معاون شهرسازی و معماری 
شهرداری اصفهان »مدیر 

شایسته ملی« شد
کنگره تجلیل از مدیر شایسته ملی پس از انجام 
ممیزی و احراز صالحیت با حضور مســئوالن 
عالی رتبه کشوری، مدیران مجمع متخصصین 
ایران، بنیاد چهره های ماندگار ایران، اتحادیه 
شرکت های دانش بنیان و تعدادی از نمایندگان 
مجلس شــورای اسالمی برگزار شــد؛ در این 
همایش معاون شهرسازی و معماری شهرداری 
اصفهان به عنوان یکی از مدیران شایسته ملی 
انتخاب شد.شاخص های انتخاب مدیر شایسته، 
کارآفرینی، توســعه، ابتکار، خالقیت و سابقه 

عملکرد است. 
در این کنگره بــه منتخبان عالوه بر نشــان، 
گواهینامه »مدیر شایســته ملــی« نیز اهدا 
شد.سیداحمد حسینی نیا، معاون شهرسازی 
و معماری شهرداری اصفهان در این خصوص، 
اظهار کرد: الزم بود به جای انتخاب شخص در 
این همایش تیم معاونت شهرسازی و معماری 
اصفهان انتخاب شود، زیرا کارهایی که در حوزه 
معاونت شهرســازی و معماری اصفهان انجام 
شده نتیجه کارگروهی اســت؛ این انتخاب به 
دلیل مجموعــه اقدامات گروهی انجام شــده 
اســت.وی ادامه داد: ۱۴۱ اقدام طی پنج ماه 
گذشته در حوزه مطالعات،  معماری،  نظارت بر 
ضوابط شهرسازی و توسعه شهری یا طرح های 
تفصیلی و مجموعه اقدامــات علمی در حوزه 
دانشگاه، چاپ کتاب در خصوص هنر اداره شهر 

و ... باعث این انتخاب شد.

برگزاری سمپوزیوم »آینده 
انقالب اسالمی«در خانه مشروطه

ســمپوزیوم »آینده انقالب اسالمی« با حضور 
کارشناسان فردا در خانه مشــروطه اصفهان 
برگزار می شود. در این رویداد فرهنگی جوانان 
صاحب نظر در حوزه انقالب اســالمی، فرصت 
می یابند تا اندیشــه های خود بیان می کنند.

این گردهمایی فردا  از ســاعت ۹ تا ۱۶ برگزار 
می شــود.مطابق با برنامه، بتول یوسفی اولین 
ســخنران این برنامه اســت. عنــوان بحث او 
»رویکردی تمدنی به ظرفیــت های فکری و 
تاریخی انقالب اســالمی ایران« است.پس از 
او محمدعلی کرباســیون ســخنرانی خود را 
درباره » چالش های اندیشه های چپ در نظام 
حقوق اقتصادی جمهوری اسالمی ایران« ارائه 

می دهد.
ســومین ارائه دهنده، علیرضــا مکاریان پور 
است. موضوع گفتار او »آینده انقالب اسالمی 
و مدرنیته« اســت. بعد از این سه ارائه، حجت 
االســالم ابوذر مظاهری و دکتر احمد مهرشاد 
به جایــگاه می رونــد و در مورد کتــاب »افق 
تمدنی آینده انقالب اسالمی« به صحبت می 
پردازند.برگزاری دو نشســت گپ با محوریت 
حامد صفایی پور و حجت االسالم محمد علی 
فوالدگر از دیگر برنامه های این ســمپوزیوم 
اســت.در پایان نیز حامد زمانی، ســید رسول 
فاطمی و حورا فروزبخش در مورد آینده دین 
 داری در ایــران گفتارهــای کوتاهــی را ارائه 

می دهند.

اجرای طرح » قصه نمایش 
داستان های کهن«

فراخوان ویژه برنامه »قصه نمایش داستان های 
کهن« از ســوی تاالر هنر وابســته به سازمان 
فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان 
اعالم شــد. مدیر تاالر هنر با اعــالم این خبر 
گفت: »قصه نمایش داستان های کهن« عنوان 
طرحی است که با هدف پرورش قدرت خالقیت 
کودکان در روایت یک داســتان و قصه گویی 
و اســتفاده از ابزارهای جانبی برای اثرگذاری 
بیشــتر قصه ویژه دانش آموزان مقطع اول تا 

سوم ابتدایی برگزار می شود.
مهدی شفیعی تصریح کرد: در این طرح هر یک 
از دانش آموزان به صورت تک نفره یک داستان 
کهن ایرانی را طبق سلیقه خودشان و با کمک 
والدین انتخاب کرده و بعــد از اینکه به روایت 
آن تا حدی تســلط پیدا کردنــد، آن را مقابل 
دوربین یــک تلفن همراه اجــرا می کنند.وی 
اضافه کرد: داستان های کهن ایرانی می تواند 
مورد بازنویســی بچه ها قرار گرفته تا بتوانند 
به زبان خودشــان آن را روایت کنند و قدرت 
بیشتری برای اجرای آن داشته باشند.مدیر تاالر 
هنر تاکید کرد: انتخاب فضــا، نحوه چیدمان، 
انتخاب لباس مرتبط با محتوای داستان، نحوه 
اجرا و فن بیان، مجموعه امتیازات این مسابقه 
را تشکیل می دهد که بعد از داوری آثار توسط 
شــورای تخصصی تاالر هنــر و همچنین یک 
متخصص رشته روان شناسی به هر یک از آثار 

داده می شود.

رییس شورای تبلیغات اسالمی اصفهان:
سوء مدیریت ها باعث دیده 
 نشدن دستاوردهای انقالب 

شده است
رییس شــورای تبلیغات اســالمی اصفهان در 
نشست مطبوعاتی و رسانه ای ستاد بزرگداشت 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی استان، 
گفت: پیامبر اکرم)ص( فرمودند خداوند برای هر 
موهبتی تکلیفی را مشــخص کرده است، بر این 
اســاس خداوند پس از پیروزی انقالب اسالمی 
ســه موهبت را به مردم و مسئوالن ایران عنایت 
کرده اســت.جعفر عســگری افزود: یکی از این 
موهبت های الهی »والیت« اســت، امام خمینی 
)ره( فرمودند پشــتیبان والیت فقیه باشید تا به 
شما آسیبی نرســد.قدر این موهبت را دانستن و 
به وظایف و مسئولیت های خود عمل کردن الزمه 
آســیب ندیدن جامعه و نظام است.رییس ستاد 
چهلمین ســالگرد پیروزی انقــالب در اصفهان 
دومین موهبت الهی را »انقالب اسالمی« دانست 
و خاطر نشان کرد: این انقالب بر اساس  ارزش ها 
و آرمان هایی شــکل گرفت که حضرت امام)ره( 
ترسیم کردند و از اســالم ناب برگرفته شده، اما 
متاسفانه سوء مدیریت در برخی زمینه ها، باعث 
دیده نشدن دستاوردها و زیبایی های انقالب شده 
است.رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
استان اصفهان گفت: سومین موهبتی که جای 
شکر برای مســئوالن نظام دارد، موهبت »مردم 
فهیم و انقالبی« این کشــور است؛ در هیچ جای 
دنیا مردمی را مشــاهده نمی کنیــد که با وجود 
مشکالت معیشــتی پای انقالب خود بایستند.

عسگری افزود: مسئولیتی که این سه موهبت بر 
عهده مدیران می گذارد این است که به صورت 
شــبانه روزی و با فعالیت جهــادی در خدمت 
مردم باشــند، از مردم فاصله نگیرنــد و درگیر 

اشرافی گری نشوند.

فرمانده انتظامی استان خبرداد:
ابالغ پیام تقدیر فرمانده ناجا 
از معلوالن قطع نخاعی پلیس 

اصفهان
فرمانده انتظامی اســتان گفت: فرمانده ناجا در 
پیامی از معلوالن قطع نخاعــی پلیس اصفهان 
که برای امنیت مردم جانفشانی کرده اند، تقدیر 
کرد.ســردار مهدی معصوم بیگی اظهار کرد: بی 
شــک  امنیتی که در جای جای میهن عزیزمان 
برقرار است را مرهون جانفشانی شهدا، جانبازان 
و کارکنان یگان های مختلف نظامی و انتظامی و 
سربازان دالور هســتیم. وی ادامه داد: به همین 
منظور با دســتور فرمانده ناجا و به مناسبت ۴0 
سالگی انقالب اســالمی ایران، در منزل ۱0 نفر 
از معلوالن قطع نخاعی عــادی و حین خدمتی 
پلیس استان اصفهان حضور یافته و ضمن ابالغ 
پیام سردار اشتری، از زحمات و تالش های آنان 
برای تامین نظم و امنیت مــردم در طول دوران 
خدمت در نیروی انتظامــی تجلیل به عمل آمد.

گفتنی است؛ در پیام ســردار اشتری به معلوالن 
قطع نخاعی پلیس اصفهان آمده است: سالم بر  
غیور مردانی که برای اعتالی نام اســالم و کشور 
عزیزمان از هیچ کوششــی دریــغ نکردند.این 
عزیزان با همت واالی خود برای عزت و سربلندی 
نظام مقدس جمهوری اسالمی و برقراری نظم و 
امنیت و آرامش مردم صادقانه تالش می کنند و 
به فرموده مقام معظم رهبــری )مدظله العالی( 

مصداق حقیقی مجاهدان فی سبیل ا...هستند .

مدیر منطقه 6 شهرداری اصفهان:
 ۲۵۰ پروژه در منطقه ۶ 

اجرایی می شود
مدیر منطقه ۶ شــهرداری اصفهان گفت: حدود 
۲۵0 پروژه برای سال ۹۸ در منطقه ۶شهرداری 
اصفهان تعریف شــده که اجرای ایــن پروژه ها 
منطقه را متحول خواهــد کرد.محمدرضا برکت 
اظهارکرد: از پروژه های شــاخص ســال آینده 
منطقــه ۶ شــهرداری اصفهان تکمیل ســالن 
اجالس اســت که ۱۲0 میلیــارد تومان بودجه 
برای آن در نظر گرفته شــده اســت.وی با بیان 
اینکه در ســال آینده ادامه فاز دوم پارک شهید 
روح االمین در شــهرک شــهید کشــوری در 
دستور کار قرار گرفته اســت، افزود: با توجه به 
اینکه معابر منطقه ۶وضعیت خوبــی ندارد و از 
قدیمی ترین و طوالنی ترین معابر در ســطح ۱۵ 
منطقه به شمار می رود، ســال آینده حدود ۱0 
 میلیارد تومان بودجه برای آسفالت معابر منطقه

 پیش بینی شده و اقدامات مقدماتی آن در حال 
انجام است.

رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی 
شورای اسالمی شهر اصفهان خواستار حرکت 
مناطق شهری از خام فروشی به سمت تعریف 
پروژه های مشارکتی در راستای افزایش منابع 

در آمدی و ارتقای کمی و کیفی شهر شد.
اجرای پروژه های مشارکتی با توجه به نقش مهمی 
که این پروژه ها در رشــد و توسعه شهرها بر عهده 
دارند، در کشورهای توسعه یافته از اهمیت خاصی 
برخوردار است. مسئوالن شهری در این کشورها با 
به کار گیری سرمایه های بخش خصوصی  حرکت 
پروژه های عمرانی در شهرها را فزونی می بخشند 
به طوری که مدیریت شهری  در جهت تامین منابع 
مالی خویش اقدام به جذب سرمایه های خصوصی 
می کند تا بتواند با تکیه بــر این درآمدها اهدافش 
را در شهرسازی محقق ســازد؛ اما به گفته رییس 
کمیســیون عمران، معماری و شهرسازی شورای 
اسالمی شــهر این موضوع هنوز آن طور که باید، 
در بودجه شهرداری مورد توجه قرار نگرفته است.

شیرین طغیانی با بیان این مطلب می گوید: اگرچه 
الگوی پروژه ای مشارکتی در بودجه امسال افزایش 
قابل توجهی را شاهد بوده و میزان آن از یک درصد 
به سه درصد رسیده است؛ اما همچنان پروژه های 
مشــارکتی ســهم کم رنگی را در بودجه به خود 
اختصاص داده اند.این عضو شــورای  اسالمی شهر 
معتقد است که اگر مناطق مختلف شهرداری پروژه 

های خود را از خام فروشی 
به پروژه های مشــارکتی 
تغییــر دهنــد، منابــع 
درآمــدی شــهر افزایش 
چشــمگیری می یابد که 
می تــوان از این ظرفیت 
برای ارتقای کمی و کیفی  

شهر بهره گرفت.رییس کمیسیون عمران، معماری 
و شهرسازی شورای اسالمی شهر اصفهان البته به 
این نکته اشاره می کند که باید چشم اندازپروژه های 
مشارکتی از مسکونی به سایر خدمات و کاربری ها 
تغییر یابد و نسبت به ارتقای کیفیت پروژه ها دقت 
بیشــتری صورت گیرد؛ که با انتســاب اجرای این 

فعالیت ها به شهرداری به 
ساخت، نما و منظر شهر 

آسیب وارد نشود.
از آنجایــی کــه یکي از 
مباحث اساسي در توسعه 
شهرها و ایجاد زیرساخت 
هاي آن، حضــور بخش 
خصوصي فعال و سرمایه گذاري آن توسط این بخش  
است ،کارشناسان شهرسازی معتقدند که با توجه به 
ساختار سنتی شهرداری ها و نقض قانون در حوزه 
سرمایه گذاری باید با روش های جدید برای ایجاد 
بستر مناســب و قانومند، سرمایه گذاران را تشویق 
به مشــارکت در پروژه های مختلف شــهری کرد . 

بالتکلیفی ســرمایه گذاران از جمله موارد دیگری 
است که به عنوان عدم تمایل آنها در اجرای پروژه 
های مشارکتی نام برده می شــود چرا که سرمایه 
گذاران برای پیگیری کارهای خــود باید به بخش 
های مختلفی مراجعه کنند و زمان زیادی از آنها به 
خاطر این موضوع گرفته می شود.جرائم و معوقات 
مربوط به اشغال ســطح معابر نیز از دیگرمشکالتی 
است که بسیاری از ســرمایه گذاران نسبت به آن 
اعتراضاتی دارند؛ همچنین پیوست های الزم برای 
برخی پروژه ها یا وجود نداشته یا در صورت وجود، از 

نظر اجرایی دچار مشکل شده است.
البته در بررســی موانع کاهش اجــرای پروژه های 
مشارکتی در سطح شــهر  نباید از رکورد بی سابقه 
حاکم بر فضــای اقتصــادی و مشــکالت کمبود 
نقدینگی، نبود بازار فروش، تملک نشــدن به موقع 
پالک ها و نبود خطوط اعتباری برای اخذ تسهیالت 
گذشت که سبب می شود تا سرمایه گذاری که می 
خواهد وارد این حوزه شــود بــه دلیل چالش های 
پیش رو تمایلــی به حضور در این عرصه نداشــته 
باشد. از این رو  مدیریت شهری با مشکل در تکمیل 

پروژه های در دست ساخت مواجه شود.
 گفتنی اســت؛ مجتمع تجاری مرکز همایش های 
بین المللی اصفهان، فاز دوم میدان عتیق و تکمیل 
فاز دوم مرکز خرید اصفهان ســیتی سنتر از جمله 
پروژه های مشارکتی کنونی شــهرداری اصفهان 
است که در مسیر اتمام با مشــکالتی مواجه  شده 

است.

چالشپروژههایمشارکتیدرشهر

مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوســرانی اصفهــان و حومه از اهم 
برنامه های در نظر گرفته شده این سازمان در دو بخش شهروندان 
و کارکنان در ایام دهه فجر خبر داد.قدرت اله افتخاری اظهار کرد: 
از ۱۲ تا ۲۲ بهمن ماه و به مدت ۱0 روز در ۱0 نقطه پرتردد شهر 
از جمله پایانه ها، ایستگاه ها و میدان های اصلی شهر حضور پیدا 
می کنیم تا در قالب میز خدمت از نزدیک با شهروندان دیدار و با 

مشکالت، انتقادات و پیشنهادات آنان در خصوص عملکرد سازمان 
آشنا شــویم؛ در این برنامه ضمن پذیرایی از شــهروندان به ۴0 

پیشنهاد و انتقاد برتر نیز جوایزی اهدا می شود.
  مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه تصریح کرد: 
در حاشیه برپایی نخستین ایستگاه خدمت این سازمان با حضور 
در نماز جمعه ملک شهر به صورت حضوری با شهروندان مالقات و 

در جریان مسائل و مشکالت آنان قرار خواهیم گرفت.
افتخاری افزود: رونمایی از نقشه جدید خطوط اتوبوسرانی اصفهان 
 نیز از دیگــر طرح های مورد بهره برداری در ایام دهه فجر اســت 
 که پس از رفع نواقــص نمونه اولیــه، طرح نهایی با مشــارکت
  بخــش خصوصی چــاپ و پــس از رونمایــی مورد اســتفاده

 قرار می گیرد.

همزمان با ایام دهه فجر؛
نخستین میز خدمات شرکت اتوبوسرانی در ۱۰ نقطه شهر برپا می شود

  وقتی هنوز نقش سرمایه گذار در رشد و توسعه شهرها جدی گرفته نمی شود؛  

مدیر طرح ساماندهی ناژوان:
جهاد کشاورزی با ناژوان همکاری نمی کند

مدیر طرح ســاماندهی ناژوان اظهارکرد: با توجه به شرایط سخت و دشــوار تامین آب در شهر اصفهان 
شهرداری اصفهان در منطقه ناژوان با همراهی معاونت خدمات شــهری شهرداری و سازمان پارک ها و 

فضای سبز پیش بینی الزم برای زیرساخت های اصلی تامین آب را انجام داده است.
حسن شفیعی افزود: سال گذشته یک مخزن دو هزار مترمکعبی و یک مخزن هزار متر مکعبی به مجموعه 
مخازن ذخیره آب ناژوان اضافه شــد که یکی از مخازن در ضلع شــمال و دیگری در ضلع جنوب زاینده 
رود احداث شده است.مدیر طرح ســاماندهی ناژوان با بیان اینکه مخزن شماره سه ذخیره آب ناژوان به 
مرحله انجام مناقصه و انتخاب پیمانکار رسیده اســت، تصریح کرد: سازمان جهاد کشاورزی مجوز الزم 
برای احداث مخزن شــماره چهار ناژوان را صادر نمی کند و تاکنون با شــهرداری اصفهان در این راستا 

همکاری نکرده است.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری خبر داد:
راه اندازی4 کلینیک فضای سبز در شهر اصفهان

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان اظهارکرد: در مدیریت جدید شهری کلینیک تخصصی 
گیاه پزشکی ســازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان با هدف شناســایی آفات و بیماری های موجود در 
گیاهان و درمان آنها در بوستان ملت راه اندازی شده است. فروغ مرتضایی نژاد افزود: در این کلینیک انواع تجهیزات 
آزمایشگاهی برای بررسی آفات و بیماری های گیاهان وجود دارد و تمام خدمات آن به صورت رایگان ارائه می شود.

وی خاطرنشان کرد: مردم مراجعات متعددی برای دریافت مشــاوره درباره آفات و بیماری های گیاهی به ویژه در 
زمینه گیاهان خانگی به کلینیک تخصصی گیاه پزشکی دارند و این مرکز با خدماتی که به صورت تخصصی و رایگان 
ارائه می کند پاسخگوی نیازهای شهروندان است.وی با بیان اینکه در حال حاضر احداث چهار کلینیک فضای سبز 
در دست اجرا و راه اندازی است، گفت: طبق تفاهم نامه ای که با معاونت فرهنگی شهرداری اصفهان امضا شده قرار 

است کلینیک فضای سبز در تمام فرهنگسراهای شهر راه اندازی و خدمات خود را به شهروندان ارائه کند.

یک کارشناس شهرسازی اظهار کرد: نحوه عملکرد 
»مهندسی ارزش« به گونه ای است که یک اکیپ 
وظیفه کنترل و کاهش هزینه های پروژه را بر عهده 
می گیرد و با تحقیقات مناســب درصدد کاهش 
هزینه ها با حفظ استانداردهاست. احمد محلوجی 

اضافه کرد: در زمانی که مشاوران برآورد 
هزینه های اولیه را انجــام می دهند، 
مهندســی ارزش فعالیت خود را آغاز 
می کند بــه گونه ای که بــدون خارج 
شدن از استانداردها هزینه ها را کاهش 
می دهد؛ مهندسی ارزش یک علم به 
روز در کشورهای پیشرفته دنیاست که 
امیدواریم در شهر اصفهان نیز چنین 
رویکردی نهادینه شود.این کارشناس 

شهرسازی ادامه داد: اگر یک سری ساز و کارهای 
مدیریتی برای مهندسی ارزش پیاده شود و با ایجاد 
تیم های کارفرما توان تحلیل مسائل مورد بررسی 
قرار گیرد، می توانیم مانند انرژی خورشــیدی که 
یک منبع رایگان اســت از مهندســی ارزش هم 
بدون هزینه مــی توان از پروژه ها ســود برد؛ زیرا 
دست کم ۳0 درصد از هزینه های پروژه را کاهش 
می دهد.محلوجی، با بیان اینکه اکنون کشــور ما 
هزینه های سنگینی بابت سیســتم حمل و نقل 
می دهد، خاطرنشان کرد: به طور مثال قیمت بنزین 
در کشــور ایران یک دهم قیمت در کشور ترکیه 
است که بدون شــک یکی از عوامل تاثیرگذار در 
ترغیب مردم به استفاده از خودروی شخصی همین 

مسئله است؛ در صورتی که با ایجاد ساز وکارهایی 
می توانیم بیشترین تعداد مسافر را با کمترین هزینه 
و میزان آلودگی جابه جا کنیــم. وی اضافه کرد: 
سیستم حمل و نقل عمومی نیازمند فراهم سازی 
زیرساخت است و تا زمانی که زیرساخت ها فراهم 

نباشــد، نمی توانیم از مردم بخواهیــم برای جابه 
جایی از حمــل و نقل عمومی اســتفاده کنند، از 
مهم تریــن موفقیت هایی که در چند ســال اخیر 
داشتیم بهره برداری از سیستم حمل و نقل بی. آر. 
تی بود که اکنون جایگزینی برای تاکسی شده است. 
این کارشناس شهرسازی با تاکید بر اینکه یک شهر 
پایدار به سیســتم حمل و نقــل عمومی اهمیت 
خاصی می دهد، تصریح کرد: با نگاهی ســاده در 
می یابیم یک دستگاه اتوبوس هفت هزار مسافر را 
جابه جا می کند و یک مترو نیز ظرفیت جابه جایی 
۳۵ هزار نفر را دارد در حالی که میزان جابه جایی 
خودروی شخصی در مقایســه با این دو سیستم 

حمل و نقل عمومی بسیار ناچیز است.

یک کارشناس شهرسازی مطرح کرد:

کاربرد مهندسی ارزش در برنامه بودجه شهری
دبیر کمیته اجرایی پســماندهای ساختمانی 
سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان 
گفت: در راســتای تفکیک پســماندهای تیز و 
برنده، جعبه هایی تحت عنوان جعبه های ایمن 

در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

علی فردوســی اظهار کرد: جعبه های ایمن در 
برخی از مناطق منتخب شهر به صورت پایلوت 
به ســکنه تحویل داده شــده و پس از دریافت 
بازخورد این طرح در ســال آینــده به صورت 

سراسری در اصفهان اجرا خواهد شد.
وی اضافه کرد: در مصارف خانگی اشــیا و اقالم 
تیزی اســتفاده می شود که شــهروندان با قرار 
دادن این اقالم در جعبه های ایمن کمک شایانی 
در بهبود وضعیت جمع آوری پسماند می کنند؛ 
باتری نیز از دســته این اقالم اســت که باید به 
منظور حفظ سالمت شهروندی به طور جداگانه 
در این جعبه ها قــرار گیرد.دبیر کمیته اجرایی 
پسماندهای ساختمانی سازمان مدیریت پسماند 

شهرداری اصفهان افزود: طبق شواهد به دست 
آمده برخی از  پسماندها در صورتی که در جمع 
آوری چرخه زبالــه قرار بگیرند ممکن اســت 
صدماتی را به ســالمتی افراد برسانند به همین 
منظــور جعبه های ایمن برای جداســازی این 
پســماند خطرناک از دیگر زباله ها 
توزیع می شود؛ جعبه های ایمن به 
شکل مکعب هســتند و سایز آن ها 
به دو صورت طراحی شــده است، 
به گونه ای کــه جعبه های بزرگ تر 
در اختیار خانواده هایی که مصرف 
ســوزن هایی مانند انســولین آنها 
باالست، قرار می گیرد و جعبه های 
کوچک بــرای شــهروندان عادی 
طراحی شــده است.فردوســی ادامه داد: روی 
هر جعبه ایمن کد لحاظ شــده است که از این 
طریق می توان تشخیص داد کدام جعبه متعلق 
به کدام خانوار اســت؛ همچنین مسئوالن ذی 
ربط در زمان تحویل جعبه های ایمن به وسیله 
بروشور و آموزش چهره به چهره توضیحات الزم 
را به شهروندان می دهند و بسترسازی فرهنگی 
این پروژه در کمیته فرهنگ شهروندی نیز آغاز 
شده است. همچنین همزمان با اجرای یکپارچه 
طرح در کل شــهر تبلیغات آموزش شهروندی 
در زمینه چگونگی استفاده از جعبه های ایمن 
توســط کمیته فرهنگی شهروندی اجرا خواهد 

شد.

به دنبال تفکیک پسماندهای تیز و برنده؛

جعبه های ایمن سال آینده در تمام مناطق شهر توزیع می شود

باید با روش های جدید برای ایجاد 
بستر مناسب و قانومند، سرمایه 

گذاران را تشویق به مشارکت در 
پروژه های مختلف شهری کرد

 نرگس طلوعی
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 امام علی علیه السالم:
  خداوند سبحان را ارج و حرمت نهید، از 

حرام هايش دورى كنید و دوستانش را دوست 
بداريد.
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جانشین مديرمسئول: بهمن زين الدين  صاحب امتیاز: شركت توسعه رسانه برتر زاينده رود   مديرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

در دهه فجر 30پروژه در بخش آب و فاضالب با اعتباری بالغ بر 1275 میلیارد و 400 میلیون ریال در سطح 
استان اصفهان افتتاح می شود. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با بیان اینکه در دهه فجر 
سال جاری 22 پروژه در بخش آب به بهره برداری می رسد، اعالم کرد: امسال بهره برداری ازخط آبرسانی به 
گلشهر، افتتاح خط دوم آبرسانی به تودشک ، بهره برداری از خط انتقال آب به دولت آباد و شاپور آباد ،آبرسانی 
به شهرک صنعتی نایین ،افتتاح خط انتقال آب به برف انبار و  نیز بهره برداری از مخزن 2 هزار مترمکعبی این 
شهرستان از جمله پروژه هایی اســت که دردهه فجر به بهره برداری می رسد . مهندس هاشم امینی افزود: 
بهره برداری از 258 کیلومتر شبکه آب در سطح اســتان ،حفر و تجهیز چاه و بهره برداری از خط انتقال آب 
چاه در زواره ،اصالح شبکه آب و انشعابات اردســتان، بهره برداری از سیستم تله متری شبکه آب ،مخازن و 
ایستگاه های پمپاژ در خمینی شهر ، اصالح شبکه و انشعابات آب در مهاباد،تجهیز ایستگاه پمپاژکمکی آب 
اردستان ،بهره برداری از سیستم تله متری تاسیسات آب پیربکران، افتتاح دو حلقه چاه در شهر ابریشم  وبهره 
برداری از ایستگاه پمپاژ گلدیس شاهین شهر از دیگر پروژه های قابل افتتاح  در بخش آب است . وی اعالم 
کرد:بهره برداری از مخزن 2 هزار مترمکعبی نیک آباد، افتتاح خط انتقال  و برگشت مخزن 20 هزار مترمکعبی 
شاهین شهر، بهره برداری از مخزن 5 هزار مترمکعبی خمینی شــهر ، مخزن 2 هزار متر مکعبی منطقه 6 

اصفهان، ایستگاه پمپاژ آب منطقه 6 اصفهان و حفر و تجهیز چاه آب درخمینی شهر از مهم ترین پروژه هایی 
است که در دهه فجر در استان اصفهان به بهره برداری می رسد. 

مهندس امینی، به مهم ترین پروژه هایی که در دهه فجر در بخش فاضالب افتتاح می شوند پرداخت و اظهار 
داشت:  بهره برداری از 368  کیلومتر شبکه فاضالب در ســطح استان به طور متوسط هر روز یک کیلومتر،       
بهره برداری از فاز اول شبکه فاضالب خوانسار و نیز افتتاح تصفیه خانه فاضالب این شهر، بهره برداری از پکیج 
تصفیه فاضالب  مسکن مهر فریدونشهر،افتتاح ایستگاه پمپاژ  و خط انتقال فاضالب مبارکه،بهره برداری از 
ایستگاه پمپاژ و شبکه فاضالب کرکوند، بهره برداری از شــبکه فاضالب سطح شهر و محله قلعه سمیرم از 

مهم ترین پروژ ه ها در بخش فاضالب است که در دهه فجر افتتاح می شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اعالم کرد:بهره برداری از شبکه فاضالب مینادشت و اشترجان، 
شبکه فاضالب خیابان خندق فالورجان، فاز دوم شبکه فاضالب شهرک آبشار سمیرم از دیگر پروژه ها بخش 
فاضالب است که به بهره برداری می رسد.  مهندس هاشم امینی در ادامه به مهم ترین پروژه های در دست 
اقدام شرکت آب و فاضالب اشاره کرد و بیان داشت: آبرسانی به شهرستان دهاقان به طول 47 کیلومتر  با حجم 
ریالی 265 میلیارد ریال می باشد که تا پایان مهر ماه به  پیشرفت فیزیکی 70 درصدی رسیده است. وی  با 
اشاره به اجرای تاسیسات فاضالب شهر تیران با سرمایه گذاری شرکت سازه گستر منفرد گفت: در حال حاضر  
تاسیسات فاضالب شهر تیران با سرمایه گذاری  564 میلیارد ریال شرکت سازه گستر منفرد  اجرایی شده که 

تا کنون به پیشرفت فیزیکی 50 درصدی رسیده است .
مهندس امینی، اجرای تاسیسات فاضالب درچه با مشارکت مردمی از طریق  تبصره 3 به طول 70 کیلومتررا 
از دیگر پروژه های در دست اقدام خواند و اظهار داشت: سرعت اجرای شبکه فاضالب جمع آوری فاضالب با 

مشارکت مردمی تبصره 3، در سطح استان  6 برابر میانگین 20 سال گذشته بوده است.
مهندس هاشم  امینی با اشاره به اجرای تاسیسات فاضالب در شهرهای مبارکه و لنجان که با سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت،  عنوان کرد: سرعت اجرای تاسیسات فاضالب در شهرهای مبارکه، 
کرکوند،زیباشهر،دیزیچه، زرین شهر ، چمگردان ،زاینده رود، ســده و لنجان  و ورنامخواست با مشارکت  و 

سرمایه گذاری شرکت فوالد مبارکه 14 برابر میانگین 25 سال گذشته بوده است.
وی افزود: از سال 68 تا 92 حدود 165 کیلومتر شبکه فاضالب در شهر های  مبارکه ،کرکوند،زیباشهر،دیزیچه، 
زرین شهر ، چمگردان ،زاینده رود، سده و لنجان  و ورنامخواست اجرا شد در حالی که  از سال 92 تا کنون بیش 

از 570 کیلومتر شبکه فاضالب در این شهرها اجرا شده است. 
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان با بیان اینکه  هم اکنون اجرای تاسیسات فاضالب  در شهرهای 

مبارکه،کرکوند،زیباشهر،دیزیچه، زرین شهر ، چمگردان ،زاینده رود، سده و لنجان  و ورنامخواست به پیشرفت 
فیزیکی 89 درصدی رسیده است، اعالم کرد: مطابق  با انعقاد قرارداد بیع متقابل  با مبلغ 2520 میلیارد ریال 
میان شرکت آب وفاضالب استان اصفهان و شرکت فوالد مبارکه در راستای اجرای شبکه فاضالب در مقابل 
تخصیص پساب  مقرر شد 640 کیلومتر شبکه فاضالب در این شهرها اجرا شود که تا کنون 570 کیلومتر از این 
رقم عملیاتی شده است. مهندس هاشم امینی عنوان کرد: استفاده از توان بخش خصوصی  در اجرای تاسیسات 
فاضالب در شهرستان های مبارکه و لنجان منجر شد به طور میانگین در هر سال بیش از 98 کیلومتر شبکه 
فاضالب در این شهرها اجرا شود در حالی که قبل از انعقاد این قرار داد  میانگین اجرای شبکه فاضالب  در این 

شهرها حدود 7 کیلومتر بوده است.
وی به احداث ایستگاه های پمپاژ و خطوط انتقال فاضالب و پساب در شهرستان مبارکه پرداخت و خاطرنشان 
کرد: هم اکنون 9 ایستگاه پمپاژ فاضالب و 2 ایستگاه پمپاژ پساب در شهرستان مبارکه به منظور انتقال  260 

لیتر در ثانیه پساب به شرکت فوالدمبارکه در دستور کار قرار گرفت.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 2 ایستگاه پمپاژ محله وینیچه و ایستگاه پمپاژ محله 
های حسن آباد و نکوآباد در شهرهای زیباشهر و دیزیچه  برای انتقال پساب به شرکت فوالد مبارکه در حال 
احداث است. وی با بیان اینکه از سال 83 تا 93 فقط 27 کیلومتر از شبکه فاضالب نجف آباد اجرا شد، گفت: 
از سال 83 تا 93 ، 27 کیلومتر )5درصد شبکه( اجرایی شده بود  ولی از 94 تا 96، بیش از  210 کیلومتر یعنی 
معادل42درصد شــبکه به مرحله اجرا درآمد . مهندس امینی اعالم کرد: بابت اجرای 500 کیلومتر شبکه 

فاضالب  نجف آباد هزینه ای بالغ بر 2/900میلیارد ریال برآورد شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشــاره به اجرای تاسیسات فاضالب شهرهای دستگرد، 
خورزوق، دولت آباد، گرگاب، نجف آباد با سرمایه گذاری  1530 میلیارد ریال به روش بیع متقابل گفت: اجرای 
فاضالب  شهرهای ایمانشهر و توسعه تصفیه خانه فاضالب فوالدشــهر با سرمایه گذاری شرکت ذوب آهن 
اصفهان به   مبلغ 2100 میلیارد ریال همچنین  اجرای تاسیسات فاضالب دهق به مبلغ 150 میلیارد ریال 
از دیگر پروژ ه هایی است که با سرمایه گذاری بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت و نیز احداث تصفیه 

خانه فاضالب نطنز هم در حال اجراست.
وی اعالم کرد: هم اکنون  عملیات بازرسی و بازسازی شبکه  فرســوده جمع آوری فاضالب شهر اصفهان با 
مبلغ 368/729/816یوان معادل 460 میلیارد تومان از طریق فایناس خارجی در حال اجراست. در نهایت 
می توان گفت سرعت اجرای شبکه فاضالب با مشارکت بخش خصوصی 14 برابر میانگین بیست و پنج سال 

گذشته بوده است.

مهندس هاشــم امینی، با توجه به چهلمین سال پیروزی 
انقالب اســالمی  و حجم قابل توجه خدمات در بخش آب 
و فاضالب و بهره گیری از توان نیروی انسانی و دانش بومی  
گفت: ازآغاز فعالیت شرکت آب وفاضالب استان اصفهان  در  
سال  1344 تا سال 1357 حدود 168 هزار نفر تحت پوشش 
خدمات شــبکه فاضالب قرار گرفتند این در حالی است که 
پس از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی تا کنون بیش از 2 
میلیون و 978 هزار و 542 نفر در استان اصفهان از خدمات 

شبکه فاضالب بهره مند شدند. 
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان با بیان اینکه 
53 سال از ارائه خدمات شبکه فاضالب در اصفهان می گذرد 
اعالم کرد:  اصفهان، اولین شــهر در کشــور بوده که شبکه 
فاضالب در آن اجرا شده است ، همچنین  استان اصفهان با 
اجرای 422 کیلومتر خطوط شبکه فاضالب بیشترین میزان 
خطوط اجرا شده در کشــور را به خود اختصاص داده است 
که  13 درصد خطوط شــبکه فاضالب اجرا شده  در کشور 
را شامل  می شود . مهندس هاشم امینی با اشاره به  اجرای 
خطوط شــبکه فاضالب در دوران 40 ساله انقالب اسالمی 
اعالم کرد:از سال 44 تا ســال 57 حدود هزار و35 کیلومتر 
شبکه فاضالب در استان اصفهان اجراشده بود در حالی که از 
سال 57 تا کنون بیش از 8 هزار و 84 کیلومتر شبکه فاضالب 
در استان عملیاتی شــد که بیانگر افزایش 8 برابری اجرای 

شبکه فاضالب در دوران پس از انقالب است.

وی افزود: از ســال 44 تا ســال 57 حدود 56 هزار انشعاب 
فاضالب به مشترکین واگذار شد در حالی که از سال 57  تا 
کنون به 668 هزار و 571 متقاضی شــبکه فاضالب واگذار 
شــد که افزایش 12 برابری را طی دوران 40 ساله انقالب 
اسالمی نشان می دهد. این در حالی است که در حال حاضر 
70 درصد  مشترکین تحت پوشش خدمات شبکه فاضالب 
دراستان اصفهان قرار دارند.  وی با بیان اینکه در حال حاضر 
25 تصفیه خانه فاضالب در اســتان اصفهان در مدار بهره 
برداری قراردارد خاطرنشان کرد: هم اکنون استان اصفهان 
با 25 تصفیه خانه فاضالب در مدار بهره برداری رتبه نخست 
تعداد تصفیه خانه فاضالب را در کشــور دارد که 12 درصد 

تصفیه خانه های فاضالب را  در کشور شامل می شود.
مدیرعامل شــرکت آب وفاضالب اســتان اصفهان، تامین 
آب شــرب  پایدار مشــترکین را یکی از اولویت ها برشمرد 
و اظهار داشت: از ســال 57 تا کنون  جمعیت تحت پوشش 
طرح آبرسانی اصفهان بزرگ 4 میلیون و 155 هزار و 462 
نفر اســت در صورتی که از سال 44 تا ســال 57 تنها 350 
هزار نفر تحت پوشش شبکه آبرسانی شرکت آب وفاضالب 
قرارداشتند که این امر نشان دهنده افزایش 12 برابری تعداد 
جمعیت تحت پوشش شبکه آبرسانی از بدو انقالب تا کنون 

بوده است.
وی، چگونگی تامین آب شــرب مردم را در استان اصفهان 
بسیار حائز اهمیت دانست وخاطر نشان کرد:استان اصفهان 

ازجمله استان های مهاجرپذیر اســت که همه ساله با رشد 
جمعیت مواجه می شــود، براین اســاس تامین آب شرب 
مشترکین در این استان بسیار حائز اهمیت بوده و تالش شده 
از ظرفیت منابع تامین آب به نحو احسن استفاده شود که با 
به کار گیری مدیریت مصرف و بهره گیری تکنیک های نوین 
امروزی در بهره برداری از شبکه های آبرسانی  این امر تحقق 
پیدا کرد.  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
اعالم کرد:حجم مخازن آب در استان اصفهان طی 40 سال 
پس از پیروزی انقالب 27 برابر افزایش یافت به طوری که از 
سال 44 تا سال 57 ، حجم مخازن 35 هزار مترمکعب بوده 
در حالی که این رقم از سال 57 تا کنون به 939 هزار و 420 

مترمکعب افزایش یافت.   
مهندس هاشم امینی، به افزایش 10 برابری واگذاری انشعاب 
آب در دوران 40 ساله انقالب شکوهمند اسالمی پرداخت و 
تصریح کرد: از سال 57 تا کنون  به بیش از یک میلیون و 135 
هزار و 827 مشترک انشعاب آب واگذار شده  در صورتی که 
از سال 44 تا ســال 57 به 114 هزار مشترک انشعاب آب 

واگذار شده بود.
وی افزود: از سال 44 تا سال 57 فقط هزار و 410 کیلومتر 
شبکه آب در استان اصفهان اجرا شده بود در حالی که از سال 
57 تا به امروز بیش از 14 هزار و 267 کیلومتر شبکه آب در 
استان عملیاتی شد که رشــد 10 برابری اجرای شبکه آب 

در استان را پس از پیروزی انقالب اسالمی نشان می دهد.

به مناسبت دهه فجر در آبفای اصفهان  صورت می گیرد؛

بهره برداری از 30 پروژه در بخش آب و فاضالب با اعتباری  بیش از 1275میلیارد ریال

خدمات 40 ساله شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در مقایسه با قبل از انقالب

سال 1357دوران 40 ساله بعد از انقالبسال 1357دوران 40 ساله بعد از انقالب

سال 1357دوران 40 ساله بعد از انقالب

سال 1357دوران 40 ساله بعد از انقالب

سال 1357دوران 40 ساله بعد از انقالب

انشعاب  آب واگذار شدهانشعاب فاضالب واگذار شده

حجم مخازن ذخیره ) متر مکعب(

 لوله گذاری آب )  کیلومتر(

 لوله گذاری فاضالب ) کیلومتر(

تعداد تصفیه خانه فاضالب

وضعیت فعلیقبل از انقالب اسالمی
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