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  توصیه ها به استاندار جدید اصفهان
 حول یک مسئله جدی  می چرخد؛ 

آب، آب، آب
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اعطای تندیس برنزین جایزه 
ملی کیفیت به فوالد مبارکه

با حضور نایب رییس مجلس صورت گرفت؛
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اصالحات رفتاری و ابزاری 
پیرامون مصرف بهینه آب 

صورت گیرد

رییس آموزش همگانی 
شرکت آبفای استان اصفهان:
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روزنامه زاینده رود در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی 
خود  و در حمایت از کودکان مبتالبه سرطان، این موقعیت 

تبلیغاتی را به صورت رایگان در اختیار محک قرار داده است.

ارتش پیش قدم درتشویق به 
انجام سنت حسنه

مراسم جشن ازدواج آسان دانشجویان و 
کارکنان ارتش جمهوری اسالمی ایران در 

منطقه اصفهان برگزارشد؛
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افتتاح 236 میلیارد ریال 
پروژه در منطقه ۱۱

با حضور شهردار و همزمان با گرامیداشت 
روز اصفهان صورت گرفت:

7

وزیر آموزش و پرورش به کنگره 
شهدای فالورجان نیامد؛

موسوی الرگانی: یادشان 
رفته هرچه داریم از 
برکت خون شهداست

انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان استاندار اصفهان را صمیمانه تبریک عرض می نمایم. 
استان اصفهان از دیرباز تاکنون مهد پرورش بزرگان و دلیرمردانی بوده که خدمات بی شائبه و بی بدیلی به اسالم و ایران عزیز در راه 
مبارزه با استکبار و استعمار و رشد و تعالی فرهنگ و هنر اسالمی داشته و در طول هشت سال دفاع مقدس نیز با تقدیم و ثبت باالترین 

آمار شهدا،  دین خود را به این آب و خاک به بهترین نحو ممکن ادا کرده است.
 لذا داشتن مدیری مدبر، خدوم و دلسوز در رأس هرم اداری استان حق مسلم مردم والیت مدار و بافرهنگ و شهیدپرور اصفهان است و
 ان شاءا... تعهد و کارآمدی جنابعالی ، مردم شریف استان اصفهان را به افق های وسیع تری به نظاره واداشته و شاهد پیشرفت ها و 

تحوالت شگرف و اعتال و ارتقا در تمامی عرصه ها و زمینه های توسعه این استان باشیم.
از درگاه خداوند الیزال توفیقات روز افزون آن برادر گرامی را در سنگر خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران تحت توجهات 

حضرت ولی عصر )عج( و رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاست ها و اهداف دولت تدبیر و امید مسئلت دارم.

بهمن زین الدین- جانشین مدیرمسئول روزنامه زاینده رود
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  رهبر انقالب در دیدار مسئوالن نظام و میهمانان کنفرانس وحدت:  

 آمریکا غلط می کند
 که ملت ایران را تهدید کند

در خجســته ســالروز میالد پیامبر رحمت و هدایت حضرت رسول 
اکــرم)ص( و حضرت امام صــادق)ع(، صبح دیروز مســئولین نظام، 
میهمانان شرکت کننده در ســی و دومین کنفرانس وحدت اسالمی، سفرای 
کشورهای اســالمی و جمعی از قشــرهای مختلف مردم با رهبر معظم انقالب 

صفحه  2اسالمی دیدار کردند...

به سرعت برق و باد، 9 سال گذشت و »زاینده رود« از امروز 
وارد دهمین ســال فعالیت خود در قالب »روزنامه« ای با 
توزیع گسترده در استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری می شود.
)زاینده رود از سال 82 در قالب هفته نامه منتشر می شد( اولین روزهای آذر 
88 بود که »یاعلی« گفتیم برای هرروز منتشرشدن و روی دکه رفتن. آن 
روزها حال مطبوعات بهتر بود. شــاید تصورش را هــم نمی کردیم روز و 
روزگاری بیاید که مدیرکل اداره ارشاد استان در مصاحبه های گاه و بیگاه 
خود از آمار باالی روزنامه های استان بگوید و اینجا در شهر خبری از روزنامه 
خوان و حتی روزنامه نباشد. تیراژها پایین بیاید و قیمت کاغذ و زینک به 
طور سرسام آوری باال برود و عده ای کاغذ را برای روز مبادا احتکار کنند و 
همه چیز حول محور رتبه بندی و کسب آگهی های دولتی بیشتر بچرخد و 
دغدغه های اصلی و رسالتی که هنوز با وجود تمام مشکالت مثل کوه به آن 
معتقد و پایبندیم ، گاهی میان انبوهی از مشکالت روزمره گم بشود. هرروز 
خبری تازه از تعدیل نیرو در روزنامه ای می شــنویم ، هرروز تماســی از 
همکاری که می گوید: برای من کار سراغ ندارید؟ نیرو نمی خواهید؟ هرروز 
تعداد بی شــماری خبرنگار و عکاس که به دنبال بیمه بیکاری می روند و 

هزینه ای تازه برای دولتی که در امور جاریه و خزانه خالی خودش هم مانده 
است، تراشیده می شود. 

حال مطبوعات این روزها حال خوبی نیست؛ اما خب همین که هنوز بوی 
کاغذ روزنامه به مشام مان می رسد، خوب است. همین که هنوز می نویسیم 
و هنوز این »قلم«، »َعلَم« ماست، خوب است. همین که امید داریم شاید 
روزی دوباره »زاینده رود« جاری شود، یعنی »زاینده رود« همیشه زنده 
اســت و ما هم به امید زنده ایم . ما نمی خواهیم خشــک شویم حتی اگر 
مدیریت های غلط ، بخواهند رود همیشه جاری مطبوعات را با تصمیمات 
غلط و اشــتباهات گاهی کمرشکن برای مدیران مســئول و سردبیران و 

خبرنگاران بخشکانند.   
»زاینده رود« برای ادامه این راه سخت و خطیر باز هم »یاعلی« می گوید 
و از مخاطب خود هم یک »یاعلی« مــی خواهد؛ برای صبوری اش و برای 
همراهی اش کــه »زاینده رود« بــه همراهی مخاطبش »زنده« اســت. 
برای مدیریت هایی کــه نمی دانند یــا درک نمی کنند که چه بر ســر 
 مطبوعات آورده اند هــم از خدا »عقالنیت« و »همدلی« بیشــتر طلب

 می کنیم. 

10  سالگی   
توصیه رییس جمهور به استاندار جدید اصفهان در جلسه هفته گذشته دولت، رسیدگی به بحران 
آبی استان اصفهان بود. روحانی به »رضایی« تاکید کرده بود که گام های اساسی جهت حل مشکل 
آب اصفهان بردارد. امام جمعه موقت اصفهان نیز مشابه همین توصیه را در خطبه های این هفته نماز جمعه به استاندار 
داشت. حجت االسالم رهبر گفت:  مسئله آب برای مردم اصفهان و کشاورزان بسیار مهم است و امیدواریم استاندار 
جدید اصفهان در این باره تدبیر کند.در گام بعدی ،مرجع تقلید و رییس حوزه علمیه اصفهان  نیز خطاب به استاندار 
 جدید اصفهان گفت: مهم تریــن انتظار مردم از شــما توجه خاص و چاره اندیشــی و اقدام عاجل برای مســئله

آب است. 

 به بهانه پایداری مدیرعامل باشگاه 
ذوب آهن در دفاع از حق فوتبال 

اصفهان؛
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پرسپولیس 0 -تراکتور سازی 0

جنگ بی ثمرغول ها
 دیدار جــذاب و پرحاشــیه پرســپولیس و  
تراکتور ســازی که با حرارت خاصی خصوصا 
روی سکوها در استادیوم بارانی آزادی برگزار 

شد با تساوی بدون گل خاتمه یافت.

خبر آخر
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در خجسته ســالروز میالد پیامبر 
رحمت و هدایت حضرت رسول اکرم)ص( و 
حضرت امام صادق)ع(، صبح دیروز مسئولین 
نظام، میهمانان شرکت کننده در سی و دومین 
کنفرانس وحدت اسالمی، سفرای کشورهای 
اسالمی و جمعی از قشرهای مختلف مردم با 

رهبر معظم انقالب اسالمی دیدار کردند.
حضرت آیت ا... خامنه ای در این دیــدار، تنها راه 
سعادت و رستگاری بشریت را تبعیت از دین اسالم 
و نور قرآن دانستند و با اشاره به گسترش روزافزون 
بیداری اسالمی و روحیه مقاومت در میان ملت های 
مسلمان و دســتپاچگی آمریکا و متحدانش از این 
پدیده مبارک، گفتند: انقالب اسالمی به عنوان یک 
الگو، به برکت چهل سال مقاومت و ایستادگی ملت 
ایران اکنون به شــجره طیبه و تناوری تبدیل شده 
اســت که تهدیدها و حرکات خباثت آمیز آمریکا و 
رژیم صهیونیستی همچون گذشته تاثیری نخواهد 
داشت و قطعا با شکســت مواجه خواهد شد.ایشان 
در ابتدای ســخنان خود با تبریک ســالروز میالد 
نبی رحمــت حضرت محمــد)ص( و حضرت امام 
صادق)ع(، پیامبر اسالم را خورشید فروزانی خواندند 
که خداونــد متعــال آن را در دوران جهل و فریب 
جاهلیت، به بشریت اعطا کرد و آن حضرت با دین 
آسمانی اســالم و کتاب نورانی قرآن، زمینه فالح و 

رستگاری بشریت را فراهم آورد.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به نیاز مستمر بشریت 
به رحمت و هدایت و نور پیامبر اسالم)ص(، افزودند: 
انســان ها امروز نیز به دلیل حضور قدرت ها و ظلم 
ناشی از اعمال مجرمانه آنها و جهل و فریب و نبود 
عدالت، گرفتار انواع مشکالت و سختی ها هستند که 
تنها راه رهایی از این رنج ها، پاسخگویی به دعوت 
نبی مکرم اســالم)ص( و حرکت در مسیر هدایت 

اسالم و قرآن است. 
حضرت آیت ا... خامنه ای، گسترش جریان مقاومت 
و روحیه بیداری اسالمی در منطقه را به عنوان یک 
نمونه، نتیجه حرکت در مسیر هدایت اسالم و قرآن 
دانستند و گفتند: علت اینکه قدرتمندان مستکبر 
دنیــا و در رأس آنها آمریکای جنایتکار و شــیطان 
بزرگ به منطقه غرب آسیا حساس هستند، روحیه 
اقبال به اسالم و بیداری اسالمی در میان ملت های 

منطقه است.
ایشان با اشــاره به هراس قدرت ها از بیداری ملت 
های اسالمی، خاطرنشــان کردند: در هرجایی که 
اســالم بر دل و جان مردم مسلط شــده، استکبار 

سیلی خورده اســت و ما جدا معتقدیم استکبار بار 
دیگر در این منطقه از بیداری اسالمی سیلی خواهد 
خورد.رهبر انقالب اسالمی خطاب به روشنفکران و 
علمای دینی تاکید کردند: هرچه می توانید حرکت 
بیداری اســالمی و مقاومــت را در منطقه تقویت 
کنید، زیرا تنها راه نجات منطقه گسترش این تفکر 

و روحیه است.
حضرت آیت ا...خامنه ای همچنین خطاب به حکام 
برخی کشورهای اسالمی گفتند: نصحیت ما به شما 
این است که به والیت اسالم برگردید و تحت »والیت 
ا...« قرار گیرید زیرا »والیت آمریکا و طاغوت« برای 
شما فایده ای نخواهد داشت.ایشان با اشاره به برخی 
کشورهای منطقه که به جای تبعیت از اسالم و قرآن 
از آمریکا پیروی می کنند، خاطرنشان کردند: آمریکا 
بنا بر طبع اســتکباری خود، این کشورها را تحقیر 
می کند و همانگونه که همه دیدند، رییس جمهور 
یاوه گوی آمریکا، حکام سعودی را به »گاو شیرده« 

تشبیه کرد.
رهبر انقالب اســالمی اینگونه تحقیرها را توهین 
به مردم عربســتان و به ملت های مسلمان منطقه 
خواندند و افزودنــد: برخی حکام اســالمی در دو 

حرکت جنایت آمیــز در فلســطین و یمن، همراه 
آمریکا شده اند؛ اما قطعا پیروزی با مردم فلسطین و 
با مردم یمن خواهد بود و آمریکا و دنباله روهای آن 
در این قضایا شکست خواهند خورد.حضرت آیت ا...
خامنه ای، قدرت آمریکا و رژیم صهیونیستی را در 
منطقه به مراتب ضعیف تر از قبل دانستند و گفتند: 
رژیم صهیونیستی چندین ســال پیش، بعد از ۳۳ 
روز، در مقابل حزب ا... لبنان شکست خورد، دو سال 
بعد در مقابل فلســطینی ها، تنها ۲۲ روز دوام آورد 
که این مدت در جنگ بعــدی غزه، تبدیل به ۸ روز 
شــد و هفته پیش در مقابل مقاومت فلسطین، بعد 
از ۲ روز، شکست را متحمل شد که همه این موارد 
نشــان دهنده ضعف روزافزون رژیم صهیونیستی 

است.
ایشان با اشــاره به ســنت تخلف ناپذیر الهی مبنی 
بر یاری ملت هایی که با اتکا بــه خداوند در مقابل 
قدرت ها ایســتادگی می کنند، خاطرنشان کردند: 
در یمن نیز با وجود همه ســختی ها و جنایت هایی 
که مردم این کشور از جانب آل سعود و همراهانش و 
دولت پشتیبان آنها یعنی آمریکا متحمل می شوند، 
اما قطعا پیروزی با ملت یمن و انصارا... خواهد بود.

رهبر انقالب اســالمی، پیروزی ملت فلسطین را بر 
اساس سنت الهی قطعی برشمردند و افزودند: علت 
اصلی دستپاچگی آمریکا و متحدانش و یاوه گویی ها 
و اقدامات ظالمانه و جنایت آمیز آنها، ایستادگی و 
مقاومت ملت های مسلمان در منطقه است که این 

مقاومت حتما نتیجه خواهد داد.
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشــاره به مقاومت ۴۰ 
ســاله ملت ایران با وجود همه سختی ها و فشارها، 
تاکید کردنــد: آمریکا و رژیم صهیونیســتی غلط 
می کنند که ملــت ایران را تهدید کنند.ایشــان با 
اشاره به شکســت سیاســت های تهدید و تحریم 
آمریکا در قبال جمهوری اســالمی ایران، گفتند: 
ملت ایــران به برکــت مقاومت و در ســایه ایمان 
به خداوند و اعتقــاد به وعده های الهــی، در برابر 
همه توطئه ها همچون کوه ایســتاد و امروز، نظام 
اسالمی و ملت ایران شــجره طیبه ای است که روز 
به روز بر پیشــرفت و توانایی آن افزوده می شود و 
این، یک نسخه پیشــرفت برای دنیای اسالم است.

رهبر انقالب اســالمی در پایان، وحدت و یکدلی و 
 یک زبانی را تنها راه غلبه دنیای اســالم بر توطئه ها 

دانستند.

مجتهد، افشاگر سعودی:
شاهزاده های سعودی آماده 

بیعت با عموی »بن سلمان« هستند
»مجتهد« فعــال توییتــری ســعودی می گوید 
شاهزاده های سعودی احتماال به دنبال کودتا علیه 
»محمد بن سلمان«، ولی عهد ســعودی هستند. 
مجتهد که به ندرت با رســانه ها مصاحبه می کند، 
در گفت وگو با »الخلیج آنالین« در ادامه افشاگری 
خود علیه ولیعهد ســعودی نوشــت: »بن سلمان 
دســتور داده اقدامات امنیتی استثنایی اتخاذ شود 
و از گارد پادشاهی خواســته است از مناطق شرقی 
و غربی کشــور به ریاض حرکت کنند تــا مانع از 
وقوع کودتا شــوند.« بر اســاس ادعای او، ولیعهد 
سعودی بعد از ترک عربستان، با خبر شده که در بین 
خاندان سعودی اقداماتی برای کودتا علیه او در حال 

شکل گیری است.

الوروف:
مقامات لندن »سالمت عقل« 
رییس ستاد ارتش را بسنجند

»ســرگئی الوروف« وزیر امور خارجه روســیه با 
انتقاد از اظهارات رییس ستاد کل ارتش انگلیس 
که مدعی شــده بود مســکو تهدیدی به مراتب 
بزرگ تر از داعش اســت، گفت که امیدوار است 
دولت انگلیس پیش از انتصاب افراد به سمت های 
عالی، سالمت عقل و روان آنها را به خوبی ارزیابی 
کند.وی در واکنش به گفته هــای ژنرال »مارک 
کارلتون- اسمیت«  مطرح کرد: »ما نمی توانیم در 
تصمیمات دولت انگلیس در خصوص انتصاب افراد 
به پســت های عالی نیروهای مسلح نقشی داشته 
باشــیم. اما امیدوارم که آنها این تصمیمات را بر 

حسب سالمت عقل و روان این افراد اتخاذ کنند.

ژاپن ازاحتمال نشت رادیواکتیو 
در نزدیکی توکیو خبر داد

ســازمان انرژی اتمــی ژاپن از احتمال نشــت 
رادیواکتیو از بخشــی از زباله های هســته ای 
خبر داد که در بشکه هایی در زیرزمین موسسه 
تحقیقات و علوم هسته ای در نزدیکی توکیو دفن 
شده اند.سازمان انرژی اتمی ژاپن 5۳ هزار بشکه 
زباله رادیواکتیو)حدود 1۰ هزار و 6۰۰ لیتر( در 
گودالی در زیرزمین موسســه تحقیقات و علوم 
هسته ای واقع در روســتای توکایی در نزدیکی 
توکیو نگهــداری می کند. طبق اعالم ســازمان 
انرژی اتمی ژاپن، روند جداسازی آب از بخشی از 
این زباله ها در دهه 196۰ درست اجرا نشده و در 
بازرسی های انجام شده بین سال های 19۸7 تا 
1991 معلوم شد برخی از این بشکه ها پوسیده 

و مواد داخل آنها به بیرون نشست کرده است. 

 افشای طرح آمریکا 
علیه حشد الشعبی عراق

یک نماینده پارلمان عــراق از توطئه خطرناک 
آمریکا برای هــدف قرار دادن نیروهای حشــد 
الشــعبی پرده برداشــت.کریم علیوی، نماینده 
پارلمان عراق از طرح خطرناک آمریکا برای هدف 
قرار دادن پایگاه های حشــد شعبی خبر داد و از 
عادل عبدالمهدی، نخســت وزیر عراق خواست 
با این توطئــه مقابله کند.علیوی اظهار داشــت 
نیروهای آمریکایی شــروع به شناسایی و جمع 
آوری اطالعات درباره پایگاه های حشد الشعبی 
که در چارچوب فرماندهی لشکر اول پلیس فدرال 
در بغداد قرار دارد، آغاز کرده اند.وی افزود : آمریکا 
با گرفتن مختصات پایگاه های حشد الشعبی در 
بغداد و دیگر اســتان های عراق قصد دارد، آنها 
را هدف قرار دهد.  علیوی از نخســت وزیر عراق 
خواست تا در مقابل اینگونه توطئه ها ایستادگی 
کند و کســانی را که برای شناسایی پایگاه های 
حشد الشعبی با آمریکایی ها همکاری می کنند، 

مورد بازخواست قرار دهد.  

نماینده مردم فریدن در مجلس:
بودجه سال 98  به زودی 
تقدیم مجلس خواهد شد

نماینده مردم فریدن، فریدون شهر، چادگان 
و بویین میاندشت در مجلس شورای اسالمی 
گفت: دولــت در حال نهایی کــردن بودجه 
سال 9۸ است وقطعا در آذرماه تقدیم مجلس 
خواهد شد.»اکبر ترکی« ظهار داشت: دولت 
در حال نهایی کردن بودجه ســال 9۸ است 
وقطعا در آذرماه تقدیم مجلس خواهد شد و 
در شهرستان ها مســتلزم این است که برای 
تخصیص بهتر بودجه، مدیران ادارات با مدیران 

کل استان ها رایزنی های الزم را داشته باشند.

۱۰ مقام از نهاد ریاست 
جمهوری خداحافظی کردند

در راســتای اجرای قانون منع بــه کارگیری 
بازنشســتگان، رییس جمهوری و رییس دفتر 
وی  با اســتعفای جمعی از مقامات و منصوبان 
نهاد ریاســت جمهوری موافقت کردند. حسن 
روحانی، رییس جمهوری با استعفای »مسیح 
مهاجــری«، »علی یونســی« و »اکبر ترکان« 
موافقت کرد.محمــود واعظــی، رییس دفتر 
رییس جمهوری نیز با اســتعفای »ســیدرضا 
اکرمی« ، »علی جنتی«، »بهمن حسین پور«، 
»محســن محبی« ، »فریــدون وردی نژاد«  و 
»خلیل معظم زاده« موافقت کرد.شهیندخت 
موالوردی، دســتیار رییس جمهوری در امور 
حقوق شهروندی نیزکناره گیری خود از حضور 

در دولت را اعالم کرد.

ترکیب اعضای کمیته 
مشورتی CFT مشخص شد

کمیته مشورتی بررسی الیحه CFT با حضور 
5 عضو کمیسیون امنیت ملی، دو نفر از اعضای 
هیئت دولت، دو نفر از اعضای مجمع تشخیص 
مصلحت و یک نفر از شــورای نگهبان تشکیل 
شده است.بر این اساس هیئت رییسه کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس »حشمت 
ا... فالحت پیشه، اردشــیر نوریان، عالء الدین 
بروجردی،  مجتبی ذوالنــور و کاظم جاللی« 
را برای عضویت در این کمیته انتخاب کردند.
از ســوی دولت نیز محمد جــواد ظریف، وزیر 
امور خارجــه و لعیا جنیدی، معــاون حقوقی 
رییس جمهور در این جلسات شرکت می کنند.

حمایت دانمارک از گروه 
تروریستی االهوازیه

روزنامه الکترونیکی »انحاء« عربستان گزارش 
داد شهر کپنهاگ دانمارک روز شنبه میزبان 
نشست گروه تروریســتی االهوازیه با حضور 
برخی از شخصیت های رســانه ای و سیاسی 
مخالف ایران از کشــور های عربی بود.عناصر 
گروهــک »حرکة النضــال العربــی لتحریر 
األحواز« که مدعی است نماینده شهروندان 
عرب ایران بــوده، این گردهمایــی را برگزار 
کردند.رســانه ها و شــخصیت های رسانه ای 
نزدیک به ســعودی همانند سایر گردهمایی 
مخالفان ایران، در این گردهمایی حضور فعال 

و پر رنگی داشتند.

 واکنش صدراعظم اتریش
 به اظهارات »روحانی« 

صدراعظم اتریش در توئیتر خود به سخنان 
»حســن روحانی« رییس جمهور ایران که 
رژیم صهیونیستی را »غده سرطانی« خوانده 
بود، واکنش نشان داد.»سباستین کورتس« 
بر تداوم حمایت ویــن از تل آویو تاکید کرد.

صدراعظم اتریش نوشت: »من اظهارات اخیر 
رییس جمهــور روحانی علیه اســرائیل را به 
شدیدترین نحو محکوم می کنم. تردید درباره 
حق موجودیت اســراییل یا درخواست برای 

نابودی اسراییل قطعا غیرقابل قبول است«.

صادق طباطبایی نژاد
نماینده مردم اردستان در مجلس:

رییس کمیته سیاســت خارجی کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی گفت  
که معدود سفرایی که مشــمول قانون ممنوعیت 
به کارگیری بازنشســتگان می شــوند بعد از پایان 
ماموریت به کشور بازگشــته و بازنشسته خواهند 
شد. مرتضی صفاری نطنزی گفت: قانون عام است و 
استثناپذیر نیست. دو یا سه سفیر شامل قانون منع 
به کارگیری بازنشستگان می شوند که بعد از پایان 
دوره ماموریت شان به کشور بازگشته و بازنشسته 
می شــوند.وی با تاکید بر این که این ســفرا زودتر 
از دوران ماموریت شــان برنمی گردند، اظهار کرد: 
حضور سفیران ما در کشــورهای مختلف براساس 
موافقت نامه و رد و بدل شدن استوارنامه است. این 
یعنی کشــور پذیرنده هم مشارکت دارد. نمی شود 
یک مرتبه یک ســفیر را به کشــور بازگرداند، لذا 
منع قانونی وجود ندارد که سفیران مشمول قانون 
ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان چند ماه بیشتر 

از موعد قانونی ادامه فعالیت دهند.

 قانون عام است 
و استثناپذیر نیست

عضو کمیسیون امنیت ملی:

کافه سیاست

عکس  روز 

دیدار رییس جمهور 
عراق با پاپ

آمریکا غلط می کند که ملت ایران را تهدید کند

پیشنهاد سردبیر:

 نماینده مردم اردســتان در مجلس شــورای 
اسالمی گفت:  با توجه به ســخنان وزیر امور 
خارجه، موضوع طرح پرســش و پاسخ و حتی 
استیضاح وی کلید خورده که در حال پیگیری 
است.صادق طباطبایی نژاد با اشاره به سخنان 
وزیر امور خارجه در خصوص پولشویی افزود: 
ظریف در حرف های اخیرش بی دقتی کرد که 
انتظار می رفت با توجه به جایگاه دیپلماتیک 
دقیق تر صحبت می کرد و بهانه دست دشمن 
نمی داد.نماینده مردم اردســتان در مجلس 
شورای اســالمی ادامه داد: مســائل اشتغال 
و بهداشــت دو موضوعی بوده که توسط من  
هدف گذاری شــده و در حال پیگیری  است. 
موضوع آب و راه های شهرستان هم موضوعات 
دیگری هستند که با توجه به این برهه حساس 
اقتصادی با جدیت در حــال پیگیری خواهند 

بود.

 استیضاح وزیر امور خارجه 
در حال پیگیری است

بهرام قاسمی
سخنگوی وزارت امورخارجه:

ســخنگوی وزارت کشــور گفت: وزارت کشــور 
تاکنون در تمامی اعالم نظرهــا و تصمیمات خود 
در راســتای صیانت از حق الناس، رعایت مر قانون 
را سرلوحه کارخود قرار داده و موضوع صدور حکم 
شــهرداران نیز از این قاعده مستثنی نیست.سید 
سلمان ســامانی اظهار کرد: مطابق قانون وظایف 
مشخصی برای شــوراهای اسالمی شــهر، وزارت 
کشور و سایر نهادهای مسئول تعیین شده که هر 
کدام می بایست در زمان خود به درستی اجرا شود. 
قائم مقام وزیر کشــور در امور مجلس و هماهنگی 
استان ها خاطر نشان کرد: وزارت کشور در خصوص 
صدور احکام شهرداران، ضمن احترام به تصمیمات 
تمامی شوراهای کشــور، پس از جمع بندی نظر 
دستگاه های مسئول و دریافت بالمانع بودن انتصاب 
فرد از سوی وزارت اطالعات، نظر نهایی خود را اعالم 
و احکام مربوطه را صادر می کند که کماکان پیگیر 
اخذ نظر صریح وزارت اطالعــات در این خصوص 

هستیم.

صدور حکم شهرداران در انتظار 
نظر صریح وزارت اطالعات

سخنگوی وزارت کشور مطرح کرد:

سخنگوی وزارت امورخارجه ایران هر گونه رابطه  
میان بدهی های انگلیس به ایران و پرونده نازنین 
زاغــری را رد کرد و گفت ایــن موضوعات کامال 
متفاوت و بــا دو ماهیت گوناگون اســت.»بهرام 
قاسمی« اظهار کرد: تصور می کنم که طرح این 
موضوع از ســوی برخی رســانه ها آن هم به این 
صورت و با ایجاد ارتباط ساختگی و مقایسه بین 
دو موضوع از ســر نا آگاهی و یا بر گرفته از برخی 
کانون های سیاسی خاص و به منظور ایجاد فشار 
بر جمهوری اســالمی ایران و همچنین با اهداف 
کامال برنامه ریزی شــده صورت پذیرفته است.

قاسمی افزود: بی شک در روابط میان کشورها در 
حوزه های مختلــف می تواند موضوعات متنوع و 
گوناگونی مطرح باشد در روابط تهران و لندن یک 
پرونده با سابقه ای طوالنی وجود دارد که مربوط به  
دوران قبل از انقالب است، که دولت انگلستان 

از تحویل به هنگام اقالم خودداری می کند.

بدهی های انگلیس به ایران 
ارتباطی با پرونده زاغری ندارد

پیشخوان

بین الملل

جزئیاتی از درخواست احمدآبادی برای اقامت ۵ ساله در آمریکا
نماینده مردم شاهین شهر گفت: »نصیری احمدآبادی« با ســربرگ مسئولیت خود ضمن ارائه اطالعاتش به 
سفارت آمریکا در دوبی درخواست اقامت 5 ساله را مطرح کرده است.حسینعلی حاجی دلیگانی ، به موضوعات 
مطرح شده درباره رییس بخش مبارزه با پولشــویی وزارت اقتصاد و دارایی پرداخت و گفت: احمدآبادی سال 
گذشته در دوبی درخواست سفر و اقامت در آمریکا را داشته و فشــارهایی را به وزارت خارجه آورد تا به عنوان 
کارمند سازمان ملل مشغول به کار شود. وی  با بیان اینکه خواهر احمدآبادی در آمریکا زندگی می کند، افزود:  
احمد آبادی با سربرگ مسئولیت خود از طریق کانادا مکاتبه و تمام اطالعات خود را به سفارت آمریکا در دوبی 
اعالم می کند و درخواست اقامت 5 ساله را مطرح می کند.حاجی دلیگانی در پایان خاطرنشان کرد: در اوج بحث 
مربوط به FATF در کشور احمدآبادی قصد داشته در قالب گردشگر از کشور برود که تاکنون میسر نشده است.

پاسخ ۱۲ صفحه ای »ظریف« به دادستان کل کشور
سخنگوی وزارت امور خارجه اعالم کرد که پاسخ »محمد جواد ظریف« به نامه دادستان کل کشور داده شده 
است.بهرام قاســمی با اعالم این خبر اظهار کرد: به رغم آنکه نامه دادستان محترم کل کشور خطاب به وزیر 
محترم امور خارجه پیرامون موضوع پولشویی به تاریخ ۲۳ آبان 97  نگارش شده بود، ولی  این نامه در روز ۲9 
آبان به وزارت امور خارجه واصل شــد. با این وجود و به رغم حضور آقای  ظریف در ماموریت خارج از کشور، 
پاسخ  دادستان کل کشور  در 1۲ صفحه بالفاصله پس از بازگشت وزیر امور خارجه  از سفر و در مهلت تعیین 
شده شنبه سوم آذر ماه تهیه و ارسال شد.در پی اظهارات اخیر وزیر امور خارجه کشورمان در مورد وجود فساد 
پولشویی در کشور و تاکید بر اهمیت مبارزه با آن، دادستان کل کشــور در نامه ای از ظریف خواسته بود که 

مستندات خود در مورد موضوع پولشویی را در اختیار قوه قضائیه قرار دهد.

چهره ها

محک ظریِف جریان های 
سیاسی

پیروزی حقوقی در جدال 
دریایی

یک ســکه در ماه، هزینه 
نگهداری هر  زندانی مهریه

ترامپ: اگر از آل ســعود 
حمایت نکنیم حیات اسراییل 

به خطر می افتد

آمریکا غلط می کند که ملت ایران را تهدید کند
  رهبر انقالب در دیدار مسئوالن نظام و میهمانان کنفرانس وحدت:  
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اعطای تندیس برنزین جایزه ملی کیفیت به 
فوالد مبارکه

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

رییس شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی 
اصفهان:

رویداد استارت آپ بانوان 
آموزشی و تجربی است

رییس شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی اصفهان 
گفت: رویداد اســتارت آپی بانوان، یک رویداد 
آموزشــی و تجربی اســت و البته جنسیت در 
این گونــه برنامه ها مهم نیســت زیرا منفعت 
استان و کشــور در اولویت است.»زهرا اخوان 
نسب« در دومین رویداد اســتارت آپ بانوان 
در اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشــاورزی 
اصفهان، اظهار کرد: رویداد استارت آپی بانوان، 
یک رویداد آموزشــی و تجربی اســت، در این 

برنامه شــرکت کنندگان پرانگیزه ای شــامل 
برنامه نویســان، مدیران تجاری، عالقه مندان 
استارت  آپ و ... گرد هم آمده اند تا ایده هایشان 
را مطرح کنند، گروه تشکیل بدهند و هر گروه 

ایده ای را اجرا کند.
وی تاکید کرد: جنســیت در این گونه برنامه 
ها مهم نیســت زیرا منفعت استان و کشور در 
اولویت است.»اخوان نســب« افزود:  هدف از 
اجرای اســتارت آپ مخصوص بانوان، مراجعه 
تعداد زیادی از دختران و بانــوان با ایده های 
ناب به شــورا بود که از روند عملیاتی شــدن 
ایده هــای خود اطالعی نداشــتند، همچنین 
جمع آوری ایــده های جدیــد  و تبدیل آن به 
 یــک کســب وکار، آمــوزش کار گروهــی و 
راه اندازی کســب و کار و در نتیجه آشنایی با 
روش های موفقیت در کسب و کارهای کوچک 

و نوپا از اهداف ماست.

بازار

ست هدیه چرم

مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی 
استان:

خشکسالی عامل اصلی کاهش 
برداشت »بِه« در اصفهان است

مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان اصفهان 
کاهش برداشــت »بِه« از باغات استان اصفهان 
را ناشــی از خشکســالی دانســت و اظهار کرد: 
خشکســالی و کم آبی از عواملی بود که امسال 
بیشترین فشــار را بر باغات و مزارع استان وارد 
کرد.  احمدرضا رییس زاده افــزود: از دو هزار و 
۳۲۸ هکتار باغ »بِه« موجود در استان اصفهان، 
دو هزار هکتار مثمر است و امسال نیز ۱۴هزار و 
۴۰۰ تن به برداشت شــد.وی ادامه داد: در زمان 
گرده افشانی درخت بِه )در فصل بهار(، نابسامانی 
شــرایط آب و هوایی باعث بروز مشکل در تولید 
 این محصول شد و البته تاثیرات خشکسالی نیز

 غیر قابل انکار اســت.مدیر امــور باغبانی جهاد 
کشاورزی اســتان اصفهان خاطر نشــان کرد: 
شهرستان های نطنز، فالورجان، تیران و کرون، 
شــهرضا، شــاهین شــهر و گلپایگان به ترتیب 
بیشترین محصول بِه اســتان را تامین کرده اند و 
محصوالت این باغات با عنوان » بِه اصفهان « در 

کشور شناخته می شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس:
صدور کارت سوخت جدید 

بدون هزینه است
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: دولت صدور 
کارت جدید سوخت را بدون اینکه هزینه ای به 
مردم تحمیل شــود، انجام می دهد.»سیدعلی 
ادیانی« با اشــاره به احیای کارت سوخت، اظهار 
کرد: حذف کارت ســوخت خالف قانــون بود؛ 
مجلس، دولت را مکلف کرده بود که کارت سوخت 
را نگه دارد اما تفسیر دولتی ها این بود که کارت 
سوخت در جایگاه ها هست و مردم از همان کارت 
برای مصرف بنزین استفاده می کنند.وی ادامه 
داد: احیای کارت ســوخت به معنای دو نرخی 
شدن بنزین نیســت، در واقع االن بحث قیمت 
یا سهمیه بندی بنزین و ســوخت نیست، بلکه 
تمرکز دولــت با احیای کارت ســوخت، کنترل 
قاچاق اســت.ادیانی در خصوص افزایش قیمت 
بنزین در ســال ۹۸، گفت: برخی از مســئوالن 
دولتی از افزایش نیافتن قیمت بنزین در سال ۹۸ 
خبر داده اند، اینکه بنزین گران شــود یا نشود از 

اختیارات دولت است.

وزیر نفت:
 شرکت CNPC چین

 رسما جایگزین توتال شد
 CNPC وزیر نفت از جایگزینی رســمی شرکت 
چین به جای توتــال در فاز ۱۱ پــارس جنوبی 
خبر داد.»بیژن نامدار زنگنه«  با اشاره به خروج 
توتال از پروژه توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، گفت: 
شرکت CNPC چین رسما جایگزین توتال برای 
توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی شده؛ اما عمال شروع 
به کار نکرده است.وزیر نفت افزود: باید با شرکت 
چینی CNPC مذاکره صورت گیرد تا مشخص 
شــود فعالیت عملیاتی و اجرایی را از چه زمانی 
آغاز می کند. شرکت توتال پس از اعمال مجدد 
تحریم های آمریکا به دنبال کســب معافیت از 
خزانه داری ایاالت متحده برای ادامه حضور در 
ایران بود که در نهایت موفق به کســب معافیت 
نشده و قرارداد توســعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را 

فسخ کرد.

شرکت کرمان موتور اعالم کرد:
امکان تولید »النترا« وجود ندارد

شــرکت کرمان موتور به خریداران النترا اعالم 
کرد که در صورتــی که این خریــداران از طرح 
پیشنهادی این شــرکت برای دریافت خودروی 
جایگزین استقبال نکرده اند، می توانند با انصراف 
از خرید، وجــه دریافتی خود را از شــرکت پس 
بگیرند.به دلیل مشکالتی که به دنبال تحریم های 
یک جانبه آمریکا علیه کشــورمان به وجود آمد، 
شــرکت کرمان موتور موفق بــه راه اندازی خط 
تولید النترا نشد، بنابراین با توجه به تعهدات،  این 
شرکت با ارائه طرح جایگزینی تصمیم گرفت تا 
به تعهدات خود عمل کند. روابط عمومی شرکت 
کرمان موتور همچنین اعالم کرد: این شــرکت 
تالش دارد تــا با ارائه یک طــرح  جدید رضایت 
آن دسته از مشــتریانی که تاکنون برای دریافت 
خودرو جایگزین اقدام نکرده اند را هم به دســت 
آورد، اما  با توجه به اینکه فعال طرح جدیدی اعالم 
نشده،  مشتریان می توانند تا با انصراف از خرید، 

پول و سود مشارکت خود را دریافت کنند. 

ست هدیه چرم طبیعی 
M5-7 پارینه مدل

 99,000
تومان

ست هدیه چرم زانکو کد 2040

 89,000
تومان

DS7 ست هدیه آدین چرم مدل

 70,000
تومان

خشکسالی در ایران چند ســالی است که 
کشاورزان را هم به خیل بیکاران اضافه کرده 
است؛ افرادی که روزگاری جزو پردرآمد ترین 
اقشــار کشــور بودند حاال باید در حاشیه 
برداشت های بی رویه و عدم مدیریت درست 
آب و البتــه کم بارش بودن آســمان ایران 
در ســال های اخیر اغلب در فشار باشند و 

روزگارشان به سختی بگذرد.
 اگر چه تاکنون راهکارهای زیادی برای این معضل 
عنوان شده است و حتی کار به اعتراضات خیابانی و 
تحصن هم رسید؛ اما در نهایت کشاورزان همچنان 
بالتکلیف و بیــکار روزگار می گذرانند و نه دولت به 
وعده هایش برای دادن غرامت و حق نکشــت عمل 
کرده و نه مدیران استانی چاره ای برای رساندن آب 
به زمین های خشک آنها اندیشیده اند. در این میان 
راهکاری به نام کشت فراسرزمینی مطرح شده است 
که شاید بتواند بخشی از این افراد که عمر خود را به 
کشاورزی و زراعت گذرانده اند را بار دیگر به چرخه 

کشاورزی بازگرداند. 
کشاورزانی که ترک سرزمین می کنند

طی چند هفته اخیر، کشت سیب زمینی های سمی 
در کرمانشاه خبرساز شــد؛ اما آنچه در حاشیه این 
خبر به چشــم نیامد این بود که عنوان شــد عمده 
کشاورزانی که در کرمانشاه به کشت سیب زمینی 
می پردازند کشاورزان اصفهانی هستند. کسانی که 
حاال برای پیدا کردن شغل، راهی سایر استان ها شده 
و عمدتا با اجاره زمین های کشاورزی به کشت و زرع 
مشغول هستند. این مسئله را رییس خانه کشاورز 
اصفهان نیز تایید کرد. به گفته صادقی، کشاورزان 
اصفهانی به امید رسیدن به درآمد و یافتن کار تقریبا 
در سراسر کشور پراکنده شده اند؛ اما عالوه بر داخل، 
اعزام کشاورزان به خارج از کشور برای کشت و زرع 
نیز اخیرا مطرح شده است. این طرح که موسوم به 
طرح کشت فراسرزمینی اســت، به گفته مسئوالن 
جهاد کشاورزی قرار است به زودی در 5 کشور کلید 

بخورد. در روزهای گذشته مدیرعامل موسسه جهاد 
استقالل کشور اعالم کرد: وزارت جهاد کشاورزی با 
همکاری وزارتخانه هــا و بانک های متولی در عرصه 

کشت فراسرزمینی ورود پیدا کرده است.
»علیرضا ولــی « هدف از ایــن کار را  تامین امنیت 
غذایی کشــور و بحث آب های مجازی عنوان کرد. 
مدیرعامل موسســه جهاد استقالل کشــور افزود: 
تعداد کشورهای هدف ایران در کشت فراسرزمینی 
5 کشور آذربایجان، قزاقســتان، پاکستان، اکراین، 
روسیه و غناست که به وسیله وزارت جهاد کشاورزی 

تعیین و معرفی شده اند.
کشت فراسرزمینی چیست؟

کشت فراسرزمینی به معنای کاشت انواع محصول 
در سایر کشورها و واردات آن به ایران است. بر اساس 
این طرح زمین هایی در قطعات بزرگ که بیشتر از 
یک هزار هکتار است در کشورهای مبدأ خریداری 
یا به صــورت بلندمدت اجاره می شــوند، ســپس 
محصوالت کشت شده در این زمین ها با ایران وارد 
و یا از همان کشور صادر می شود و پول آن به کشور 
وارد می شود. بر اساس اعالم مسئوالن سازمان جهاد 
کشاورزی، ایران چهار سال است به شکل رسمی و 

آکادمیک به کشت فراســرزمینی ورود پیدا کرده و 
امسال در کشور اکراین در ســطح یک هزار و ۲۰۰ 
هکتار کشــت انجام گرفته و محصول هم برداشت 
شده است. در قزاقســتان هم ۱۳ هزار هکتار کشت 
شــده و در حال حاضر در این زمین ها تولید صورت 
می گیرد. نبود منابع آبی و خاکی و یا داشتن مزیت 
سرزمین و پایین بودن قیمت تمام شده برای برخی 
از محصوالت در کشورهای دیگر از عمده دالیل روی 
آوری کشورها به موضوع کشت فراسرزمینی است. 
به عنوان مثال کشت در کشورهایی مانند آذربایجان 
و یا اکراین می تواند زمینه صادرات این محصوالت 
به روسیه را فراهم کند و با توجه به نزدیکی مسافت 
هزینه این صادرات بسیار پایین تر از ایران خواهد بود. 
این نوع از کشت برای کشورهای میزبان نیز مقرون 
به صرفه خواهد بود؛ چرا که معموال زمین های بایر 
و یا زمین هایی که کشت در آنها صورت نمی گیرد 
در اختیار کشور میهمان قرار خواهد گرفت که این 
مســئله با توجه به کار و اجرای طــرح های آماده 
سازی می تواند چرخه تولید در کشورهای میزبان را 
افزایش دهد. کشت فراسرزمینی تنها به محصوالت 
کشاورزی و باغی محدود نمی شود و در تولید گوشت 

قرمز، گوشت سفید و صنایع لبنی نیز قابل اجراست. 
به عبارتی، با تکیه بر کشــت فراسرزمینی می توان 
بخش عمده ای از نیازهای غذایی کشــور را به دور 
از نوســانات بازارهای جهانی و بازی های سیاســی 

دولت ها و در قالب حمایت های دولتی تامین کرد.
کشت فراسرزمینی؛ از فرصت تا تهدید

اگر چه این طرح می تواند بخشی از بحران بیکاری و 
یا تامین مواد غذایی را برای ایران مرتفع کند؛ اما به 
همان میزان نیز می تواند در صورت سوء مدیریت و 
برنامه ریزی ضرر رسان باشد. به عقیده کارشناسان، 
کشــت فراســرزمینی نبایــد روی محصــوالت 
اســتراتژیکی مانند گندم و جو متمرکز باشــد چرا 
که عمال تولید این محصــول در داخل را با چالش و 
کمبود مواجه خواهد کرد از سوی دیگر پیچیدگی 
این نوع از کار با سیاســت های کالن میان کشورها 
نیز می توانــد روی میزان امنیت شــغلی کارگران 
موثر باشــد؛ اما در نهایت برای کشوری مانند ایران 
که درگیر در بحران آب به صورت جدی است ورود 
این محصوالت به کشور، درواقع نوعی واردات آب به 
صورت مجازی است. آنچه در بحث فعالیت در زمینه 
کشت فراسرزمینی و کارآفرینی حاصل از آن برای 
کشاورزان اصفهانی قابل توجه است این است  که به 
رغم بحرانی بودن شرایط کشاورزان و وفور بیکاری در 
میان آنها اما همچنان مسئوالن استانی قدم جدی در 
زمنیه فراهم آوردن شرایط برای کشت فراسرزمینی 
توســط کشــاورزان اصفهانی ایجاد نکرده اند. این 
موضوع در حالی اســت که در اســتان هایی مانند 
خراسان رضوی و فارس حتی کار اعزام کشاورزان به 
کشورهایی مانند گرجستان و آذربایجان نیز انجام 
شده است؛ اما در اصفهان تنها چند پیشنهاد نصفه 
و نیمه از ســوی برخی از مراکز مانند اتاق بازرگانی 
مطرح شده است. در حالی که از سال ۹5 این طرح 
در اصفهان مطرح شد و حتی بازدید ها و برنامه هایی 
در جهت اجرایی شــدن این برنامه برای کشاورزان 
اصفهانی مانند بازدیــد از اکراین و ...صورت گرفت؛ 
اما هنوز خبری از عملیاتی شدن این طرح آن هم در 

روزگار سخت کشاورزان اصفهانی نیست.

 کشاورزهای لژیونر!
  آیا ورود وزارت جهاد کشاورزی به کشت فراسرزمینی در 5 کشور  می تواند مشکالت کشاورزان اصفهانی را حل کند؟ 

رییس هیئت مدیره اتحادیه دامداران استان اصفهان:
مجبور به افزایش نرخ شیرخام شدیم

خبر افزایش نرخ شیر خام در حالی اعالم شد که رییس هیئت مدیره اتحادیه دامداران استان  از افزایش قیمت 
این محصول مدتی قبل از اعمال این مصوبه خبر می دهد.»موسی رهنمایی« اظهار کرد: نرخ شیر خام مدتی 
قبل از اعمال این قانون و انتشار خبر آن تا سقف ۲۲۰۰ و ۲۳۰۰ تومان رسیده بود که البته با این مصوبه، نرخ 
شیرخام به ۲۰۰۰ و ۲۱۰۰ تومان درب دامداری ها کاهش یافت.وی در پاسخ به این سوال که افزایش نرخ شیر 
خام تا چه میزان موجب گرانی محصوالت لبنی خواهد شد، اظهار کرد: بخشی از این مسئله اجتناب ناپذیر است، 
اما برای یافتن چرایی آن باید به ریشه گرانی ها بپردازیم.رهنمایی با بیان اینکه اصرار داریم قیمت تمام شده شیر 
خام متناسب با قدرت خرید مصرف کننده و همچنین سود متعارف دامدار باشد، گفت: متاسفانه وقتی در ماه های 

هزینه های تولید باال رفته، نمی توان انتظار داشت تا محصوالت لبنی گران نشود.

استاندار اصفهان:
برای حل معضل آب از نظرات کارشناسی بهره می بریم

استاندار اصفهان گفت: اولویت نخست استان مسئله »آب« است و برای حل این معضل، نظرات کارشناسان 
مدنظر خواهد بود، از سوی دیگر مدیران استان براساس شایسته ساالری انتخاب خواهند شد.»عباس رضایی« 
در خصوص اولویت های اســتان اصفهان اظهار کرد: اولویت نخست استان برای همه اقشار مردم به خصوص 
کشاورزان مسئله آب اســت که به جد پیگیر آن خواهم بود، چراکه معتقد هستم با حل موضوع و مسئله آب 
بسیاری از مسائل و مشــکالت این استان حل خواهد شد.وی با اشــاره به اینکه برای حل معضل آب نظرات 
کارشناسان را حتما جدی خواهد گرفت، افزود: با نظر کارشناسان به سراغ طرح هایی برای موضوع آب خواهیم 
رفت که جوابگو باشد و از تجربیات همه مسئوالن و صاحب نظران و صاحبان اندیشه در موضوع آب استفاده 

خواهیم زیرا این مسئله باید از جمیع جهات مورد بررسی قرار گیرد.

اپلیکیشن پات، محصول شرکت 
کارت اعتباری ایران کیش در حوزه 
صنعت پرداخت است که خدماتی 
از قبیل خرید شــارژ، بسته های 
اینترنتی، پرداخــت قبض، انتقال 
وجه، خرید بســته های اینترنتی،   
خرید شــارژ همراه، اســتعالم و 
پرداخت قبض میــان دوره و پایان 
دوره سیم کارت های دائمی همراه 
اول )تنها با وارد کردن شماره همراه( 

و...  را به شما می دهد.

پات

شن مالی
معرفی اپلیکی

در پانزدهمیــن دوره جایزه ملی کیفیت، تندیــس برنزین این 
جایزه با حضور نایب رییس مجلس شــورای اســالمی به فوالد 

مبارکه رسید.
حمیدرضا عظیمیــان، مدیرعامل فوالد مبارکه پس از کســب 
تندیس برنزین جایزه ملی کیفیت طی سخنانی اظهار کرد: رشد، 
پویایی و حرکت در مسیر سرآمدی الزمه حضور موفق سازمان ها 

در فضای رقابتی و پرتالطم کسب وکار امروزی است.
 در این راســتا مدیران و کارکنان شرکت فوالد مبارکه به عنوان 
پیشتاز صنعت فوالد کشور و در جهت خلق ارزش مشترک برای 
همه ذی نفعان ســازمان، همواره خود را متعهــد به حرکت در 

مسیر تعالی می دانند.
 وی با تاکید بر این که فوالد مبارکه اکثر اســتانداردهای مطرح 
در سطح ملی و جهانی را کسب کرده اســت، گفت: دست یابی 
به ســطح زرین )GOLD( جایزه جهانی بنیاد مدیریت کیفیت 
اروپا )EFQM( با کســب امتیاز باالتر از 6۰۰ و گواهی نامه های 
»مدیریت شــکایت مشــتریان« اســتاندارد ISO10002 و 
  ISO10004 مدیریــت رضایــت مشــتریان« اســتاندارد«
نمونه های بارزی از موفقیت های فوالد مبارکه در عرصه کیفیت 
و توجه این شــرکت به تولید محصولی کیفی مطابق با سفارش 
در جهت رضایت مندی هرچه بیشتر مشتریان است.مدیرعامل 
فوالد مبارکه در بخش دیگری از ســخنان خود گفت: در حال 
حاضر فوالد مبارکه با تولید بیش از ۱۰ میلیون تن فوالد، نیمی 
از فوالد کشــور را تولید می کند و به عبارتی،  با  75۰۰ میلیارد 

تومان ســرمایه ثبتی بزرگ ترین بنگاه صنعتی کشور محسوب 
می شــود.وی با اشــاره به نقش فوالد مبارکه در تولید ناخالص 
ملی اظهار داشــت: فوالد مبارکه یک درصد GDP  کل کشور 
و ۳ درصد GDP بخش صنعت را به خود اختصاص داده اســت.
عظیمیان با تاکید بر دســتاوردهای فوالد مبارکه در حوزه های 
مختلف ازجملــه صرفه جویی در مصرف آب خاطرنشــان کرد: 
این شــرکت در دهه ۱۳7۰حدود ۴/۲ میلیون تن تولید فوالد 
داشته و برای این مقدار تولید فوالد ۴/۱6 مترمکعب مصرف آب 
پیش بینی شــده بود؛ درحالی که امروز تولید ما به ۲/7 میلیون 
تن رسیده و مصرف آب به ۲/7 مترمکعب به ازای هر تن کاهش 

یافته است. 
یعنی تولید ۳ برابر شده و مصرف آب 6 برابر کاهش یافته است.
فرزین انصاریان، رییــس انجمن مدیریت کیفیــت نیز در این 
مراسم با اشــاره به این که مردم نیازمند تغییر هستند، زیرا ذات 

انســان با تغییر عجین اســت، گفت: وقتی بنگاه ها توسعه پیدا 
کنند، اقتصاد کشور توسعه پیدا می کند؛ بنابراین غلط نیست که 
گفته شود »کیفیت« محور توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه 
است و زمانی اتفاق می افتد که مدیریت خالقیت، مدیریت زمان، 

مدیریت قیمت و...وجود داشته باشد.
وی با بیان این که فوالد مبارکه تندیــس طالیی اروپا را گرفته 
و امروز نیز جایزه ملی کیفیــت را دریافت می کند، تصریح کرد: 
آیا با داشــتن چنین ســازمانی مقوله کیفیت پایــان می یابد؟ 
 به  طور قطع »کیفیت« فرآیندی پیوســته در ســطح سازمان

 است.
در ادامه علی مطهری، نایب رییس مجلس شــورای اسالمی نیز 
گفت: در حال حاضر ضعف ایران برای ورود به بازارهای جهانی 
تنها مسئله کیفیت نیست، بلکه ناشــی از کوچک بودن بخش 
خصوصی است؛ زیرا بیشــتر بازار در اختیار شرکت های دولتی 
و وابسته به نهادهاســت.نایب رییس مجلس شورای اسالمی با 
اظهار خشــنودی از تصویب قانون تقویت اســتاندارد گفت: در 
سال حمایت از کاالی ایرانی هستیم و جایزه ملی کیفیت، امسال 
معنای بهتری پیدا می کند.وی با تاکید بــر این که کیفیت کاال 
از شــرایط مهم برای حضور در بازار جهانی اســت، افزود: یکی 
از مشــکالت ما حضور کمرنگ در بازار جهانــی به ویژه در بازار 
کشورهای همسایه است؛ این در حالی است که ترکیه توانسته 
سهم خوبی از این بازارها داشته باشد، در شرایطی که ما با برخی 

از این ملت ها پیوند قوی تری داریم.

با حضور نایب رییس مجلس صورت گرفت؛

اعطای تندیس برنزین جایزه ملی کیفیت به فوالد مبارکه

مرضیه محب رسول
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 یادشان رفته هرچه داریم از برکت خون شهداست

پیشنهاد سردبیر:

کنگره ملی گرامیداشــت یاد و خاطره ســرداران و 
1400 شهید خط شکن فالورجان در ادامه برنامه 
های ویژه خود، طبق اطالع رســانی قبلی برگزارکنندگان قرار بود 
صبح شنبه میهمان وزیر آموزش و پرورش و شامگاه شنبه نیز میزبان 
امیر موسوی، فرماندهی ارتش باشد. چندساعت مانده به آغاز همایش 
دانش آموزان در این کنگره اما اعالم شده حضور وزیر کنسل شده و 
به جای وزیر آموزش و پرورش ، معاون پرورشــی آقای وزیر خواهد 

آمد. 
همایش بزرگ دانش آموزان انقالبی و خط شکن با حضور »علیرضا 
کاظمی« برگزار شــد؛ اما حضور کاظمی و عدم حضور شخص وزیر 
انتقاد و گالیه های تنــد نماینده مردم فالورجــان در مجلس را به 

دنبال داشت. 
حجت االسالم سید ناصر موسوی الرگانی در مراسم یادواره شهدای 
دانش آموز از سلسله برنامه های کنگره ملی سرداران و1400 شهید 
خط شکن فالورجان گفت: مسئولیت وزارت آموزش و پرورش بسیار 
خطیر است ودرپیشگاه خداوند باید پاسخگو بود چراکه تربیت آینده 

سازان انقالب اسالمی برعهده این قشر است.
 وی افــزود: انتظــار این بــود کــه وزیر محتــرم در ایــن جمع 
باشــکوه حضور پیدا کنند کــه حق دانــش آموزان شــهید این 

 شهرســتان هم  بود و اعتــراض خود را بــه این عدم حضــور ابراز 
می دارم.

نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: چه امر 
مهمی واالتر از حضور در مجلس وگرامیداشت شهدا بود،  پیگیر عدم 
حضور ایشــان در صحن علنی مجلس  هم خواهم شد به این دلیل 

که همگان می دانند هرچه امروز داریم به برکت خون شهداست.
وی بیــان کرد:آموزش وپــرورش باید نگاه ویژه ای به شهرســتان 
فالورجان داشته باشد؛ به این دلیل که نزدیک به 70 در صد مدارس 

که دانش آموزان در آن  مشغول به تحصیل هستند فرسوده است.
موسوی الرگانی بیان کرد: مهندسان آهن تولید می کنند و معلمان 
انسان ، تربیت انسان مهم تر از تولید خودرو و... است و  آقای بطحایی 
در رأس وزارتخانه باید در هیئت دولــت داد بزند و از حق و حقوق 

معلمان دفاع کند.
وی گفت: امروز دانش آموزان از معلمان جلوتر هستند، چراکه دانش 
آموز به اینترنت متصل می شود و کسب دانش می کند؛ اما معلم باید 
پس از تدریس در مدرسه به دنبال کار دوم برود تا در مقابل خانواده 
خود خجالت نکشــد، از ســوی دیگر وضعیت مدارس غیرانتفاعی 
 و معلمــان آن بدتر اســت و با حقــوق و مزایایی اندکــی تدریس 

می کنند.

 موسوی الرگانی: یادشان رفته هرچه داریم
 از برکت خون شهداست

مفاد آراء
9/18 شــماره صادره: 1397/04/530650-1397/8/13 آگهي ابالغ مفاد راي موضوع 
ماده 3 قانون و ماده 13 آييــن نامه قانون تعيين تکليف اراضــي وضعيت ثبتي اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
نظر به اينکه برابر راي شماره 139760302033000029 مورخ 1397/07/23 هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف اراضي تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در اداره ثبت اســناد و امالک نطنز تصرفات و مالکيت خانم شهين آگاهی 
کشه کدملی 0042210356 شماره شناسنامه 960 فرزند ميرزا در ششدانگ يکباب خانه 
به مساحت 187/7 مفروز و قسمتی از پالک شماره 260 فرعی از شماره 37- اصلی واقع 
در کشه جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز خريداری مع الواسطه از مالک رسمی خانم اکرم 
السادات کاظمی کشه فرزند ابراهيم محرز گرديده است لذا در اجراي ماده 3 قانون مذکور 
در دو نوبت به فاصله 15 روز و به منظور اطالع عموم از طريق روزنامه کثيراالنتشار و محلي 
آگهي مي شود تا چنانچه شخص يا اشخاصي به راي مذکور اعتراضي داشته باشند از تاريخ 
انتشار آگهي ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسليم و رسيد اخذ نمايد 
و معترض بايستي ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت 
به تقديم دادخواســت در مراجع ذيصالح قضايي نموده و گواهي تقديم دادخواست را به 
اين اداره تسليم نمايد بديهي است در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نشد يا 
معترض گواهي تقديم دادخواست به دادگاه محل را ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور 
سند مالکيت خواهد نمود صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/08/19 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/09/05 

م الف: 282852 عباسعلي عمراني رئيس ثبت اسناد و امالک نطنز
مفاد آراء

9/19 آگهي  موضوع ماده 3 و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف  اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی 

برابر آراء صادره هيأت موضوع قانون تعيين تکليف اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رسمی مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالک فريدونشــهر تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح 
زير به منظور اطالع عمــوم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضی داشته باشند ميتوانند از تاريخ 
انتشــار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد محل تسليم و پس 
 از اخذ رسيد، ظرف يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايی

 تقديم نمايند:
1- برابر راي شماره 139760302013000169 مورخ 1397/08/03 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک فريدونشــهر تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضي آقاي محمد 
خداپرست فرزند خدابخش بشماره شناســنامه 792 صادره از فريدونشهر در شش دانگ 
يک باب خانه بمساحت 683 متر مربع از پالک 58 فرعی از 227 اصلی، مفروز و مجزی 
شده از 1 فرعي از 227 اصلي واقع در فريدونشهر، روستای دهسور سفلی، بخش 13 حوزه 
ثبت ملک فريدونشهر، خريداري مع الواسطه از مالک رسمي آقاي ملک محمد خداپرست 

محرز گرديده است.
2- برابر راي شماره 139760302013000172 مورخ 1397/08/09 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک فريدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم قمر سلطان 
بختياري مقدم فرزند بازعلي بشماره شناســنامه 71 صادره از فريدونشهر در شش دانگ 
يک باب خانه بمساحت 200 متر مربع، تحت پالک 23 فرعی از 61 اصلي، مفروز و مجزی 
شده از پالک 61 اصلی واقع در فريدونشهر، روستای زمستانه، بخش 13 حوزه ثبت ملک 
فريدونشهر، خريداري از مالک رسمي )شــخص متقاضی مالک رسمی می باشد( محرز 

گرديده است.

3- برابر راي شماره 139760302013000178 مورخ 1397/08/13 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک فريدونشــهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حســين 
شاهرخي موگوئي فرزند حياتقلي بشماره شناسنامه 4713 صادره از فريدونشهر، در شش 
دانگ يکباب خانه بمســاحت 108/30 متر مربع تحت پالک 2605 فرعی از 237 اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 2566 فرعی از 237 اصلي )قباًل پالک 237/536/1 بوده که 
در اجرای استانداردسازی به پالک 237/2566 اصالح شده( واقع در فريدونشهر، خيابان 
طالقانی، کوچه شهيد کالهدوز، بخش ســيزده حوزه ثبت فريدونشهر خريداري از مالک 

رسمي )شخص متقاضی مالک رسمی می باشد( محرز گرديده است.
4- برابر راي شماره 139760302013000180 مورخ 1397/08/21 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک فريدونشــهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عباسعلي 
سپياني فرزند محمد بشماره شناسنامه 16 صادره از فريدونشهر در شش دانگ يک باب 
ساختمان پرواربندی بمساحت 1600 مترمربع، تحت پالک 2655 فرعی از 238 اصلی، 
مفروز و مجزی شده از 14 فرعي از 238 اصلي واقع در فريدونشهر، جاده چغيورت، مزرعه 
مايه بالغ، بخش 13 حوزه ثبت ملک فريدونشــهر خريداري از مالک رســمي )شخص 

متقاضی مالک رسمی می باشد( محرز گرديده است.
بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/09/05
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/20

م الف: 297915 محسن مقصودی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک فريدونشهر
مفاد آراء

9/20  شــماره صادره:533010 /1397/31- تاريخ ثبت صادره:1397/8/25آگهي مفاد 
آراء قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 

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

صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رأي شــماره 139760302019000320-1397/07/02- خانم زهرا يونسی فرزند 
يوسف تمامت يکباب خانه مجزی شــده از پالک 2118 فرعی از 121 اصلی به مساحت 

169/45 متر مربع واقع در ابنيه دهاقان.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/09/05 

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/09/20    
م الف: 295274 زهرا يعقوبي رئيس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان

مفاد آراء
9/27 شــماره صادره: 1397/04/533810-1397/8/28 آگهي ابالغ مفاد راي موضوع 
ماده 3 قانون و ماده 13 آييــن نامه قانون تعيين تکليف اراضــي وضعيت ثبتي اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
نظر به اينکه برابر راي شــماره 139760302033000053 مورخ 1397/08/26 هيات 
اول موضوع قانون تعيين تکليف اراضي تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 

سند رسمي مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نطنز تصرفات و مالکيت آقای علی کثيری 
بيدهندی فرزند عباس کدملی 1239560184 شماره شناسنامه 36 در ششدانگ يکدرب 
باغ محصور با بنای احداثی  به مساحت 333/85 متر مربع مفروزی از پالک 829 فرعی از 
شماره 15- اصلی واقع در روستای بيدهند جزء بخش 10 حوزه ثبتی نطنز خريداری عادی 
و مع الواسطه از مالکين رســمی آقای عباس کثيری بيدهندی محرز گرديده است لذا در 
اجراي ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15 روز و به منظور اطالع عموم از طريق 
روزنامه کثيراالنتشار و محلي آگهي مي شود تا چنانچه شخص يا اشخاصي به راي مذکور 
اعتراضي داشته باشند از تاريخ انتشار آگهي ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل تسليم و رسيد اخذ نمايد و معترض بايستي ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض 
به اداره ثبت محل مبادرت به تقديم دادخواست در مراجع ذيصالح قضايي نموده و گواهي 
تقديم دادخواست را به اين اداره تسليم نمايد بديهي است در صورتي که اعتراض در مهلت 
قانوني واصل نشد يا معترض گواهي تقديم دادخواست به دادگاه محل را ارائه ننمايد اداره 
ثبت مبادرت به صدور سند مالکيت خواهد نمود صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/09/05 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/09/20 

م الف: 298738 عباسعلي عمراني رئيس ثبت اسناد و امالک نطنز
مزایده اموال غیرمنقول

9/21 اجرای احکام حقوقی شــعبه ســيزده اصفهان در نظر دارد جلســه مزايده ای در 
خصوص پرونده اجرايی کالسه 961901 ج/ 13 له خانم الهام اسماعيل پور و عليه آقای 
امير کدخدايی مبنی بر مطالبه مبلغ 714 ســکه طال و 400 مثقال طالی ساخته شده 18 
عيار که به نرخ روز مزايده ارزيابی می گردد 1386 شــاخه گل رز و مبلغ 388/561/200 
ريال بابت ساير مطالبات محکوم به و هزينه های اجرايی و حق االجرای دولتی در تاريخ 
97/10/1 ساعت 10/30 صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زيرزمين 
اتاق 18 جهت فروش 6 سهم مشاع از 72 حبه شــش دانگ ملکی به پالک ثبتی شماره 
7996 فرعی از 12 اصلی بخش 14 اصفهان با مشخصات مندرج در نظريه کارشناسی که 
ذيال درج شده است ملکی آقای امير کدخدايی و اکنون در تصرف مالکانه محکوم عليه می 
باشد توسط کارشناس رسمی دادگســتری به شرح ذيل ارزيابی شده و نظريه وی مصون 
از تعرض طرفين واقع گرديده برگزار نمايد. طالبين خريــد می توانند ظرف 5 روز قبل از 
جلسه مزايده به نشانی فوق مراجعه  و از ملک بازديد و در روز مزايده با همراه داشتن 10 
درصد بها به صورت نقد يا چک تضمين شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در 
جلسه مزايده شرکت نمايند. پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد شد. هزينه 
های اجرايی برعهده محکوم عليه می باشد و مابقی ثمن حداکثر ظرف يکماه پرداخت و 
اال ده درصد واريزی به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزايده: مشخصات 
ملک و مالک: شامل يک مجموعه آپارتمان مسکونی متوقف در مرحله سفت کاری واقع 
در اصفهان، خيابان خرم، بلوار مهر)اليادران(، کوچه مهراليادران، جنب مجتمع نيکان به 
اتفاق وکيل خواهان از محل مذکور بازديد گرديد که گزارش کارشناسی اينجانب به شرح 
ذيل تقديم می گردد. مورد ارزيابی عبارتســت از 6 سهم از 72 سهم )ششدانگ( عرصه و 
اعيانی مجموعه آپارتمان مســکونی فوق الذکر با پالک ثبتی 7996 فرعی از 12 اصلی 
بخش 14 ثبت اصفهان ثبت شده در صفحه 29 دفتر 816 به شماره 148840 به مالکيت 
محکوم عليه )آقای امير کدخدايی( دارای عرصه به مساحت 940/5 متر مربع طبق سند 
وی 907 متر مربع بعد از رعايت بر اصالحی و اعيانی به مساحت 3649/8 متر مربع در 6 
طبقه شامل يک طبقه زيرزمين با کاربری پارکينگ و طبقه همکف و 4 طبقه روی آن که 
طبقه آخر عقب نشينی دارد کل اين ساختمان در حد سفت کاری بوده و مشخصات سازه 
سقف تيرچه و بلوک و اسکلت بتنی و در طبقات چارچوب ها و لوله کشی گازو فاضالب و 
لوله های برق و گچ و خاک ديوارها اجرا شده و در طبقه آخر سفت کاری کامل نبوده و گچ و 
خاک انجام نشده و نمای دو سمت عمدتا آجر و کمی سنگ و شيب بندی بام و اندود پالستر 
انجام شده است اين ملک دارای پروانه به شماره 1/92/311 مورخ 92/01/18 بوده و دارای 
تخلف ساختمانی می باشد و هنوز رای در کميســيون ماده صد صادر نشده است.نظريه 

کارشناسی: با توجه به مراتب فوق و ساير جوانب موثر و بدون احتساب جريمه ها و بدهی 
های احتمالی به شهرداری، دارايی و ... ارزش روز ملک مذکور به مبلغ 45/600/000/000 
ريال )چهل و پنج ميليارد و ششــصد ميليون ريال( و ارزش ســهم محکوم عليه به مبلغ 
 3/800/000/000 )ســه ميليارد و هشــتصد ميليون ريال( برآورد و اعــالم می گردد.  
 م الف: 271604 اجرای احکام حقوقی شــعبه ســيزدهم اصفهــان )555 کلمه، 

5 کادر(
فقدان سند مالکیت

9/22 شماره نامه: 139785602013001072 - 1397/08/15  نظر به اينکه آقای رضا 
گلی فرزند يوسف علی به شماره شناسنامه 847 با تسليم دو برگ استشهاديه که هويت و 
صحت امضا شهود توسط دفترخانه 48 فريدونشهر  گواهی شده  است. مدعی مفقود شدن 
سند مالکيت شــش دانگ يکباب خانه تحت پالک ثبتی 225/35 مجزی شده از پالک 
225/1 واقع در روستای سروشجان فريدونشــهر بخش 13 ثبت اصفهان که در صفحه 
169 دفتر 19 ذيل ثبت 3605 با سند چاپی 742463 بنام رضا گلی فرزند يوسف علی به 
شماره شناسنامه 847 صادر و تســليم گرديده و مورد  معامله ديگری قرار نگرفته است و 
نامبرده اظهار داشته که سند مالکيت مرقوم در اثر جابجايی مفقود گرديده و تقاضای صدور 
سند مالکيت المثنی نموده است لذا طبق تبصره يک ماده 120 اصالحی آيين نامه قانون 
ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور يا وجود 
سند مالکيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبا با ارايه مدارک تسليم نمايد در صورت انقضا مدت مذکور و عدم وصول 
واخواهی بدون ارائه سند مالکيت يا سند معامله نسبت به صدور المثنی سند مالکيت طبق 
مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 295199 محسن مقصودی مدير واحد ثبتی حوزه 

ثبت ملک فريدون شهر)  211 کلمه ،  2 کادر (
حصر وراثت

9/23 خانم اشرف اســفنانی دارای شناسنامه شماره 79 به شــرح دادخواست به کالسه  
392/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حسینعلی اسفنانی به شناسنامه 38 در تاریخ 97/5/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پنج فرزند پسر به نام های 1- ابوطالب 
اسفنانی، ش.ش 17، 2- مجتبی اســفنانی، ش.ش 49، 3- حشمت اله اسفنانی، ش.ش 
221، 4- رحمت اله اســفنانی، ش.ش 7837، 5- علیرضا اســفنانی، ش.ش 595 و دو 
فرزند دختر به نام های 1- اشــرف اســفنانی، ش.ش 79، 2- ملیحه اسفنانی، ش.ش 
1120020972 و یک همسر دائمی به نام نارنج اسپنانی، ش.ش  89 و غیر از نامبردگان 
فوق وارث دیگری ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 297151 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر)173 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

9/25  آقای مســعود داوودی نژاد ده آبادی فرزند نعمت اله باستناد شهادت نامه و گواهی 
فوت و رونوشت شناسنامه ورثه طی درخواستی به شــماره کالسه 613/97 به این شورا 
چنین اشعار داشته است که شادروان آقای نعمت اله داوودی نژاد ده آبادی فرزند حسن در 
اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتند از: 1- مسعود داوودی 
نژاد ده آبادی )فرزند( کدملــی 1239919824، 2- زهرا داودی نــژاد ده آبادی )فرزند( 
کدملی 1239974884، 3- طاهره داودی نژاد ده آبادی)فرزند( کدملی 1322043972، 
4- مرضیه داودی نژاد ده آبادی )فرزند( 1239865988، 5- فاطمه ده آبادی)همســر( 
کدملی 1239194463 و به جز افراد فوق الذکر وارث دیگری ندارد. لذا مراتب جهت نشر در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار ارسال می گردد تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 297902 شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف بادرود)163 کلمه، 2 کادر(

وزیر آموزش و پرورش به کنگره شهدای فالورجان نیامد؛

سردار محمدرضا نقدی در ویژه برنامه کنگره ملی سرداران و یک هزار 
و 400 شهید شهرستان فالورجان اظهار داشت: خداوند راه سعادت 
انسان را اطاعت از خودش و مخالفت با طاغوت قرار داده است، کالم 
وحی و آموزه های ائمه اطهار مبارزه با طاغوت ها و شــیاطین را از ما 

خواسته و شرط ایمان این است که از کافران تبعیت نکنیم.
وی با بیان اینکه براســاس آیات قرآن کریم کســانی کــه با پیامبر 
اکرم)ص( هســتند باید با کفار دشمن باشــند، افزود: خداوند هیچ 
دستوری که در وســع بشر نیســت به او نمی دهد؛ خدا دستور داده 
است که هیچ راهی برای ســلطه کافران بر مسلمانان نباید قرار داد، 
این موضوع شدنی است، هر چند دشمنان ما دارای قدرت هستند؛ اما 

می توانیم که راه تسلط آنان را مسدود کنیم.
معاون فرهنگی سپاه پاسداران با بیان اینکه باید از شهدا درس گرفت 
و در مقابل دشمنان ایستاد، عنوان کرد: امروز زمان جنگ اقتصادی 
با دشمن است، اقتصاد ساده ترین مشکلی که است پیش روی انقالب 

در این 40 سال قرار گرفته که می توان آن را برطرف کرد.
وی ادامه داد: روزی که مشــکل ما رژیم شاهنشاهی بود، دست مان 
خالی و دست دشمن پر بود، شاه سالح، رســانه و حزب سیاسی در 
دست داشت و دولت های دنیا از او حمایت می کردند، در این شرایط 

ملت قیام کرد و با دستان خالی پیروز شد.

سردار نقدی گفت: در زمان جنگ ما محاصره بودیم، دشمن با تمام 
تجهیزات به ما حمله کرد؛ اما نتوانســت ما را شکست بدهد؛ دشمن 
در ابتدای جنگ 2 هزار تانک داشت و در پایان هم 5 هزار 500 تانک، 
تمام تســلیحاتش افزایش یافت، اما نتوانست موفق شود. در مقابل، 
دستان ما خالی بود و به همت شــهدا پیروز شدیم، آنان نترسیدند و 

یقین داشتند که اگر خدا را اطاعت کنند خدا آنان را یاری می کند.
وی با بیان اینکه امروز دســتان مان در اقتصاد پر است، تصریح کرد: 
ما معادن، مواد اولیــه، آب و خاک، انرژی، نیروی انســانی، دانش و 
نقدینگی که مورد نیاز اقتصاد است را در اختیار داریم، دانش فراوانی 
داریم و دانشجویان ما ماهواره و موشک و پهپاد می سازند، نقدینگی 
زیادی در کشور داریم و این نقدینگی به سمت هر چیزی برود، گران 
می شود، شما شاهد بودید که 50 هزار پراید در مدت 4 دقیقه فروخته 
شد. معاون فرهنگی سپاه پاسداران عنوان کرد: رهبر معظم انقالب 10 
سال است که می فرمایند به سمت فعال کردن ظرفیت های موجود 
بروید و چشم تان به خارج نباشد که نفت بفروشید و پولش را دریافت 
کنید، به جای اینکه تجهیزات نفتی از خارج وارد شود، این تجهیزات 
در کشور ساخته شود.وی خاطرنشان کرد: حرف شهدا این است که 
ما با دست خالی ایستادیم و موفق شدیم امروز دست شما پر است و 

باید به نتیجه برسید و مشکالت را برطرف کنید.

 انتقاد سردار نقدی 
از نقدینگی زیاد در کشور

معاون فرهنگی سپاه پاسداران میهمان کنگره ملی شهدای فالورجان؛
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کالهبرداری از کسبه و بازاریان  در اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

کارشناس مسئول پیش بینی هوای استان:
اصفهان در روزهای آینده 

همچنان بارانی است
کارشــناس مســئول پیش بینی هوای استان 
اصفهان گفت: آسمان اصفهان با توجه به فعالیت 
سامانه بارشی تا چند روز آینده بارانی پیش بینی 
می شود.» ابراهیم هنرمند« با اشاره به بررسی 
نقشــه های هواشناسی اســتان اصفهان اظهار 
کرد: نقشه ها بیانگر ادامه فعالیت سامانه بارشی 
به صورت متناوب طی چند روز آینده اســت.
وی افزود: بر این اســاس در اکثر مناطق استان 
آسمان نیمه ابری تا تمام ابری، کاهش دید افقی 
به دلیل شــرایط مه آلود، وزش باد، بارش باران 
و در ارتفاعات و مناطق سردســیر بارش برف را 
خواهیم داشت.هنرمند، با بیان اینکه با توجه به 
شرایط جوی حاکم بر استان طی  روزهای آینده 
افزایش غلظت آالینده ها را نخواهیم داشت، ادامه 
داد: احتمال دارد غلظت آالینده ها تا رســیدن 
موج بعدی بارش در هفته آینده افزایش یابد؛ اما 
در مناطق غربی پیش قراول های سامانه بعدی 

ورود به استان را پیش بینی می کنیم.

 شاخص پوسیدگی دندان
 از 2/9 به 1/84  رسید

رییس اداره بهداشــت دهان و دنــدان وزارت 
بهداشت گفت: خوشبختانه پس از اجرای طرح 
تحول سالمت، شاخص پوســیدگی دندان از 
2/2۹ در سال ۹1 به 1/84در سال ۹۵ رسیده 
است.حمید صمدزاده اظهار کرد: با شروع طرح 
»دهــان و دندان عاری از پوســیدگی« دانش 
آموزان پایه ششــم ابتدایی، ۶۷۰ هزار دانش 
آموز گروه هدف از یک میلیــون و 1۳2 هزار 
دانش آموز این پایه تحصیلی، خدمات بهداشت 
دهان و دندان دریافت خواهند کرد.وی افزود: 
با توجــه به وجود حــدود چهار هــزار یونیت 
دندانپزشکی در واحدهای بهداشتی کشور حتی 
با انجام کار برای یک نفر در روز، این طرح عملی 
می شــود. رییس اداره بهداشت دهان و دندان 
وزارت بهداشــت از اجرای طرح دندانپزشک 
خانواده در روستا و شــهر با همکاری شبکه و 
واگذاری بخشــی از واحدهای دندانپزشکی به 

بخش خصوصی خبر داد.

بیش از ۵۷ هزار زن سرپرست 
خانوار زیر پوشش کمیته 

امداد اصفهان هستند

معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد 
استان اصفهان گفت: بر اساس آمار ۶ ماه ابتدای 
سال جاری، 8۷ هزار و 224 خانوار مستمری 
بگیر زیر پوشــش کمیته امداد استان اصفهان 
هستند که از این میان ۵۷ هزار و 12۳ خانوار، 

زنان سرپرست هستند.
»جالل یزدانی« با اشــاره بــه خانوار های زیر 
پوشــش کمیته امداد اســتان، اظهار داشت: 
تعدادی از خانوارها به دالیل مختلف، دارای زن 
سرپرست هستند. وی افزود: اصلی ترین دالیل 
مراجعه افراد برای دریافت خدمات حمایتی این 
نهاد، فوت سرپرســت، از کار افتادگی، طالق، 
بیماری و سرپرست زندانی است.معاون حمایت 
و ســالمت خانواده کمیته امداد استان با بیان 
اینکه فوت سرپرســت با 4۶ درصد بیشترین 
تعداد را به خــود اختصــاص داده، گفت: ۳۹ 
هزار و 4۵۳ خانوار به علت فوت سرپرست زیر 
پوشش این نهاد قرار دارند.یزدانی تصریح کرد: 
طبق آمار شش ماه ابتدای سال جاری، 8۷ هزار 
و 224 خانوار مستمری بگیر زیر پوشش کمیته 
امداد استان اصفهان هســتند که از این میان 
۵۷ هزار و 12۳ خانوار، زنان سرپرست هستند.

معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد 
استان با اشاره به معضالت اقتصادی اخیر کشور 
و افزایش مراجعه به این نهاد، اظهار داشت: با 
وجود برنامه های گســترده کمیته امداد برای 
توانمندسازی مددجویان و خروج آنها از چرخه 
حمایت به واســطه خودکفایی و اشــتغال در 
شرایط کنونی، آهنگ رشد مراجعین به این نهاد 
از آهنگ خروج افراد از چرخه حمایتی بیشتر 
شده است.وی افزود: برنامه های توانمندسازی 
کمیته امداد شــامل خودکفایی با وام اشتغال 
و دریافت ســرمایه شغلی و اشــتغال به کار، 
ازدواج دختران و ازدواج مجــدد بانوان، فوت 
مددجو، پایــان دوره محکومیت سرپرســت 
خانوار، بهبودی سرپرست و مراجعه سرپرست 
از عوامل خروج افراد از چرخه حمایتی کمیته 

امداد است.

توسط اطالعات سپاه صورت گرفت؛
دستگیری 12 نفر از اعضای فرقه 
انحرافی عرفان حلقه در اصفهان

 در ادامه برخورد قاطع اطالعات سپاه پاسداران 
انقــالب اســالمی بــا عرفان هــای دروغین و 
جریان های منحــرف، 12 نفــر از اعضایعرفان 
حلقه دراســتان اصفهان دستگیر شدند.سازمان 
اطالعات سپاه حضرت صاحب الزمان)عج( استان 
اصفهان در ادامه برخورد قاطع اطالعات ســپاه 
پاسداران انقالب اسالمی با عرفان های دروغین و 
جریان های منحرف در سطح استان اصفهان، دو 
نفر از لیدرهای اصلی عرفان کاذب حلقه به همراه 
1۰ نفر از اعضای این گروه در کالن شهر اصفهان 
دستگیر شدند. ســازمان اطالعات سپاه حضرت 
صاحب الزمان)عج( استان اصفهان در اطالعیه ای  
با اعالم این خبر  آورده است: در این عملیات به 
همراه دستگیرشدگان این عرفان نوظهور، اسناد 
انبوه و حائز اهمیتی از افراد ایــن فرقه ضاله در 

استان اصفهان کشف و ضبط شد.
»عرفان حلقــه« که با نام »شــعور کیهانی« نیز 
شــناخته می شــود با ادعاهای واهــی همچون 
فرادرمانی، درمان بیماری ها، شفابخشی، جاذبه 
درمان و تشعشــع دفاعی، عده ای از افراد ناآگاه 
جامعه را به  ســوی خود جذب و ســبب انحراف 
عقیدتی آن ها می شوند.ســازمان اطالعات سپاه 
حضرت صاحب الزمان)عج( اســتان اصفهان از 
مردم فهیم استان اصفهان خواست تا ضمن باال 
بردن هوشیاری خود در برابر فعاالن عرفان های 
نوظهــور، هرگونــه برپایــی کالس ، تجمــع و 
فعالیت هــای این گونه فرقه هــای منحرف را از 

طریق شماره 114 گزارش دهند.

رییس پلیس آگاهی اصفهان:
طرح شناسایی احتکارکنندگان 

کاال در اصفهان اجرا می شود
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی اســتان 
اصفهان گفت: نیروی انتظامی با شــدت هرچه 
تمام تر طرح شناســایی احتکارکنندگان کاال در 

استان را اجرا می کند.
سرهنگ سعید سلیمیان افزود: طی ماه های اخیر 
با وجود تولیدات داخلی و واردات، مشکالتی در 
زمینه عرضه کاال در بازار دیده شد و احتکار برخی 
کاالها، مردم را با مشکالت عدیده ای مواجه کرد.

وی اضافه کرد: بر همین اســاس طرح موسوم به 
»مرصاد« با هدف مقابله با کسانی که در شرایط 
جاری اقتصادی به احتکار کاال های اساسی اقدام 
می کنند، اجرا و افزون بر ۶۰ انبار حاوی اجناس 
احتکاری و قاچاق در سراســر اســتان کشف و 

پلمپ شد.
ســلیمیان گفت: این اجناس شــامل یخچال، 
ماشین لباس شویی، اجاق گاز، آهن، برنج، لوازم 
خانگی، ســاختمانی، یدکی خودرو، کاغذ، ابزار 
آالت، چای، روغن موتور و بســیاری موارد دیگر 
بود.رییس پلیس آگاهی اصفهان افزود: هیچ یک 
از این کاالها به اداره صنعت، معدن و تجارت اعالم 
نشده بود به همین دلیل جرم احتکار آنها محرز 
است.سرهنگ سلیمیان به مردم توصیه کرد در 
صورت رویت اینگونــه انبارها، مراتب را از طریق 
شماره تلفن 11۰ یا شــماره های218421۰ و 
2184241 و ۰۹1۳8۷۰۰4۷۷به پلیس اعالم  

کنند. 

 کالهبرداری از کسبه و بازاریان 
در اصفهان

فردی که با جعل عنــوان مامور یکی از نهادهای 
دولتی اقدام به کالهبرداری از کســبه و بازاریان 
شــهراصفهان کرده و متواری شده بود، دستگیر 

شد. 
» محمد حسن اسماعیلی« رییس پلیس امنیت 
عمومی استان اصفهان در تشریح این خبر گفت: 
در پی شکایت تعدادی از کسبه و بازاریان مبنی 
بر اینکه فــردی با معرفی خود بــه عنوان مامور 
یکی از نهادهای دولتی اقدام به خرید اجناس از 
آنان کرده و متواری شده، موضوع در دستور کار 

ماموران این پلیس قرار گرفت.
وی افزود: در ادامــه تحقیقات صــورت گرفته 
مشــخص شــد این فرد با جلب اعتماد 2۰ نفر 
از کســبه و بازاریان توانســته بود اقالمی شامل 
حبوبات، برنج، روغــن و مواد غذایــی دیگر به 
ارزش 1۰ میلیــارد ریــال را از آنــان خریداری 
و متواری شــود.رییس پلیــس امنیت عمومی 
استان اصفهان خاطر نشان کرد: ماموران پلیس 
پس از بررســی های الزم طی یک اقــدام ویژه 
پلیسی مخفیگاه متهم را شناسایی و در عملیاتی 

غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

معاون پژوهش و فناوری دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان گفت: بایستی فرهنگ پژوهش و مصرف 
پژوهش در جامعه جا بیفتد؛ تخصیص بودجه در 
حوزه پژوهش فاجعه بار است و با کمترین بودجه در 
حال پژوهش هستیم.»شقایق حق جوی جوانمرد« 
با اشــاره به اینکه یکی از بهتریــن پژوهش های 
کاربردی دانشگاه علوم پژشکی اصفهان غربالگری 
هیپوتیروئیدی است، گفت: این اختالل مادرزادی 
یکی از شایع ترین علل پیشــگیری عقب ماندگی 
ذهنی است؛ این طرح توسط پزشــکان دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان انجام شــده و به برنامه ملی 
غربالگری هیپوتیروئیدی تبدیل شــده است. وی 
تصریح کرد:  به دنبال اجرای این پژوهش از ابتالی 
4۰۰ نوزاد به عقب ماندگی ذهنی جلوگیری شده 
است.جوانمرد ادامه داد: پژوهش در خصوص قلب 
سالم نیز که در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام 
شــد به چاپ رســیده و به عنوان طرح ملی مورد 
استفاده قرار گرفته است.وی با بیان اینکه مطالبه 
پژوهش از ســوی جامعه یکی از زیر ساخت های 

کابردی شــدن پژوهش هاســت، افزود:  بایستی 
فرهنگ پژوهش و مصــرف پژوهش در جامعه جا 
بیفتد؛ تخصیص بودجــه در حوزه پژوهش فاجعه 
بار است و با کمترین بودجه در حال تولید پژوهش 
هســتیم.معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم 
پزشــکی اصفهان ادامه داد: برای توسعه پژوهش 
قصد ارتقــای خروجی پژوهش هــا را داریم و این 

حرکت نیازمند افزایش بودجه است.    

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار کرد:
پیشگیری از ابتالی 4۰۰ نوزاد به عقب ماندگی ذهنی

مدیرکل بهزیستی اصفهان گفت: بیش از ۵۰ درصد از 
موارد کودک آزاری در سراسر دنیا به دلیل بی توجهی 
و غفلت انجام می شــود.»مرضیه فرشاد« افزود: بی 
توجهی به آموزش و بهداشت، اختصاص ندادن وقت 
کافی به کودک، تامین نکردن امنیت و رفاه او در خانه 
از مصادیق کودک آزاری است.وی یادآور شد: کودک 
آزاری نباید فقط به موارد برخورد شــدید و جنسی 
محدود شود، زیرا بسیاری از کودکان از آزارهای روانی 
ناشــی از بی توجهی یا غفلت رنج می برند.مدیرکل 
بهزیســتی اصفهان با تاکید بر ضرورت ارائه آموزش  
مهارت آموزی و آگاه سازی به والدین و کودکان برای 
کاهش آسیب های این حوزه گفت: باید به کودکان 
مالحظات »خود مراقبتی« آموزش داده شــود. وی 
افزود: کودکان باید بیاموزند که نحوه برخوردشان با 
افراد غریبه چگونه باشد یا آنکه به چه شکل از اندام 
خود در مقابل دیگران مراقبت کنند.فرشاد، ناآگاهی 
والدین نسبت به مسائل تربیتی، اعتیاد به مواد مخدر، 
تجارب دوران کودکی، بحران های خانوادگی و ارضا 
نشدن نیازهای عاطفی والدین، تحصیالت والدین، 

سابقه محکومیت و سوءپیشــینه در خانواده، سابقه 
جدایی، طالق عاطفی و جدایی را از مهم ترین دالیل 
کودک آزاری برشــمرد.مدیرکل بهزیستی اصفهان 
ادامه داد: کارشناسان اورژانس اجتماعی به صورت 
تخصصی در قالب تیــم های ســیار و ثابت، پس از 
دریافت گــزارش های کودک آزاری بــا هماهنگی 
نیروی انتظامی مداخله می کنند و اقدامات تخصصی 

و قانونی خود را انجام می دهند.

مدیرکل بهزیستی اصفهان:
بیش  از ۵۰ درصد از کودک آزاری ها به دلیل بی توجهی است

بهزیستیدانشگاه

طی روزهای اخیر اعالم شد که عملیات بارور 
ســازی ابرها تا دو هفته دیگر در کشور آغاز 
خواهد شد . بارور ســازی هیچ پیش زمینه و 
تعریف درست و روشنی در میان افکار عمومی 
جامعه ندارد و حتی در سال های اخیر برخی از 
شایعات نیز در این زمینه در مورد بارور سازی 
میان مردم گسترده شــد. از سرطان زا بودن 
عملیات بارور ســازی تا ناموفق بودن اجرای 
آن در ایران و حتی بارش های زیاد و سیل در 
کشورهای همسایه ناشی از عدم بارور سازی 
درست ابرها در ایران موضوعاتی بود که در این 

مدت مطرح شد.
 اینکه آیا بارور ســازی راه حل اســت یا یک راهکار 
مقطعی، مســئله ای اســت که تقریبا هیچ اجماع 

درستی بر سر آن وجود ندارد.
بارور سازی ابرها چگونه صورت می گیرد

به صورت کلی یکی از متداول ترین راه های افزایش 
برف و باران افزایش اجرای عملیات باروری ابرهاست؛ 
اما برای این که کارایی خوبی داشته باشد، باید یک 
سری اصول و قواعد را رعایت کرد. مسائل زیادی در 
بارور شدن ابرها موثر هستند که دانشمندان با بررسی 
آن ها باید بتوانند بهترین زمان و مکان را برای اجرای 
پروژه انتخاب کنند. مواد مورد اســتفاده در فرآیند 
بارورســازی به اقلیم هر منطقه و شرایط ابر بستگی 
دارد. در کشور ما عموما با تزریق»یدید نقره« به داخل 
ابر یا اطراف آن این کار را انجام می دهند. استفاده از 
این ماده، در »ابرهای ســرد« که درجه حرارت شان 
کمتر از صفر درجه ســانتی گراد است، کاربرد دارد. 
برای بارور کردن »ابرهای گرم« که دمای شان باالتر 
از صفر درجه سانتی گراد است، از مواد جذب رطوبت 

مانند نمک طعام استفاده می شود.
جنس متفاوت خشکسالی در ایران

اینکه چرا باید در ایران حتما و هر ســاله ابرها بارور 
شوند، به تفاوت خشکسالی ایران با جهان برمی گردد. 
به گفته فرید گلکار ، رییــس مرکز ملی تحقیقات و 
مطالعات باروری ابرها، دلیل کاهش باران در داخل 

ایــران با جهــان متفاوت 
است. هرچند ما در مجموع 
از رفتار جهــان تاثیر می 
پذیریم، اما بخش زیادی 
از دالیل کم شدن بارش در 
سطح کشور لزوما ارتباطی 
به آن چه در جهان رخ می 
دهد، ندارد. »فرید گلکار«، 

تغییر کاربری ها در سطح گســترده را یکی از مهم 
ترین دالیل کاهش بارندگی در کشور می داند و می 
گوید:»آب تاالب ها مملو از ذرات ریز ناخالصی بود. 
روی برگ و تنه درختانی که در باغ ها بودند هم، نوعی 
باکتری زندگی می کرد که بر اثر تبخیر به آسمان می 
رفت و موجب بارور شدن ابرها می شد. این ذرات ریز 
»هسته های یخ ساز« را تشــکیل می دادند و باعث 
بارش می شدند. ما انســان ها در یک مقیاس وسیع 
کاربری این مناطق طبیعی را تغییر دادیم. جنگل را 
از بین بردیم، کشتزارها را به خانه تبدیل کردیم و آب 
های سطح زمین را خشک کردیم، در نتیجه طبیعت 

به ما این جواب را داد.«
باروری ابرها در ایران، چالش ها و فرصت ها

پیش از پیروزی انقالب اسالمی، یک شرکت کانادایی 

ایســتگاه هــای زمینی 
سوزاندن پروپان که ماده 
اولیــه برای تولیــد یدید 
نقره را فراهم می کند، در 
چند بخش کوهســتانی 
از کشــورمان راه اندازی 
کرده بود. این پروژه سال 
ها متوقف شــد تا این که 
از سال 1۳۷۷ و با ورود کارشناســانی از روسیه این 
فناوری مجددا در کشــور پیاده شــد. تفاوت طرح 
جدید این بود که اصرار مسئوالن ما این بار بر انتقال 
فناوری و تجهیزات بود. به همین دلیل، از سال 1۳۷۷ 
تا 1۳8۶ برنامه هایی بــرای آموزش، انتقال فناوری 
و تجهیزات اجرا شد. از ســال 1۳8۶ و بعد از انتقال 
فناوری، طرف ایرانی خود مجری بارورسازی است. بر 
اساس اعالم مرکز ملی باروری ابرها وابسته به وزارت 
نیرو تا کنون در استان یزد و در استان های شمالی، 
شمال غربی و غربی کشور از جمله استان های گیالن، 
زنجان، آذربایجان غربی و شــرقی، کرمانشاه، چهار 
محال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد این طرح به 
اجرا درآمده است؛ اما در سال های اخیر اجرای این 
طرح همواره با تاخیرهایی همراه بوده است که بعضا 

به دلیل کمبود بودجه و گاهی به دلیل کمبود امکانات 
صورت گرفته و به همین دلیل نتایج مطلوبی از این کار 
در داخل کشور به دست نیامده است. طبق بررسی 
هایی که توسط موسسه آب دانشگاه تهران برای سال 
آبی ۹۳-۹4 صورت گرفته، میزان افزایش بارش در 
ایران مرکزی به گونه ای بود که حدود 2 میلیارد متر 
مکعب آب )دو برابر حجم مخزن سد زاینده رود( از 
طریق بارورسازی ابرها استحصال شده است. طبق 
بررسی های این مرکز و ارزیابی صورت گرفته، هزینه 
قیمت تمام شــده برای هر مترمکعــب آب از روش 

بارورسازی، کمتر از ۵۰ تومان محاسبه شده است.
آیا باروری ابرها خطرناک است؟

خطرناک بودن بارور سازی ابرها هم مسئله ای است 
که نظرات مختلفی برای آن وجود دارد. به گفته یکی 
از کارشناسان آب، »یدید نقره« ماده ایست سمی و 
دشمن محیط زیست. پخش یدید نقره در محیط، غیر 
قابل جمع آوری است که خطرات جبران ناپذیر برای 
میکروارگانیسم های خاک، آب، آبزیان و ریزجانداران 
دارد و باعث انباشته شــدن و افزایش تدریجی مواد 

شیمیایی در خاک و آب می شود.
 آمار قابل پذیرش از افزایش بارش پس از گذشــت 
۷۰ ســال از اجرای این طرح ارائه نشده و اشتباه در 
محاسبات و ازدیاد انتشار یدید نقره در ابر، عقیم شدن 
ابر را به دنبال دارد چون کنترل ســرعت و جهت باد 
در اختیار متخصصان نیست؛ بنابر این حتی چنانچه 
بارشی هم روی دهد، کنترل بارش در منطقه هدف 
دشوار است. در کشور ما با وجود کار، هزینه و سرمایه 
گذاری زیاد، کماکان خشکســالی در کشــور باقی 
اســت و هیچ یک از تاالب ها و دریاچه ها احیا نشده 
است. از سوی دیگر اما برخی از کارشناسان سازمان 
هواشناســی معتقدند که بارور ســازی می تواند به 
عنوان یکی از راه حل های خروج از خشکســالی در 
ایران باشد. به گفته این افراد، گزارش های سازمان 
جهانی هواشناسی حاکی از آن است که روش بارور 
کردن ابرها به صورت اصولی می تواند خشکسالی را 
از بین ببرد و بسیاری از کشورهای جهان به صورت 
آزمایشــی این کار را انجام داده اند که نتیجه آن در 

برخی کشورها اثرات مثبت بوده است.

بـارور سازی ابـرها  از  ادعـا  تا  عمـل
   طرحی که پر از شایعه و ابهام است؛ اما همچنان به عنوان یک راه حل مطرح می شود؛  

هزینه قیمت تمام شده برای 
هر مترمکعب آب از روش 
بارورسازی، کمتر از ۵۰ 
تومان محاسبه شده است

رییس پلیس امنیت عمومی استان خبرداد:
پلمب 12 واحد صنفی اسباب بازی فروشی متخلف در اصفهان

رییس پلیس امنیت عمومی استان اصفهان گفت: با اجرای طرح نظارت بر اسباب بازی فروشی ها، تعداد 12 مورد 
از واحدهای متخلف شناسایی و با آنان برخورد های قانونی صورت گرفت. سرهنگ محمد حسن اسماعیلی اظهار 
کرد: ماموران اداره نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی از  1۷۵ واحد صنفی بازدید به عمل آوردند که در نهایت 
تعداد 12 واحد صنفی به علت نداشتن پروانه کسب و یا کشف اقالم ممنوعه مطابق قانون نظام صنفی با دستور 
مقام قضایی پلمب و از فعالیت آنها ممانعت به عمل آمد. وی از صدور اخطاریه پلمب برای 21 واحد صنفی دیگر و 
اخذ تعهد از متصدیان 2۳ واحد صنفی اسباب بازی فروشی خبر داد و گفت:  همه والدین بایستی  مراقبت کافی 

را  در مقابل هجمه های فرهنگی از عزیزان خود نمایند. 

 در چهارمین طرح فصلی پاییزه کتاب  صورت گرفت؛
استان اصفهان در جایگاه سوم طرح فروش پاییزه کتاب

 در چهارمین طرح فصلی پاییزه کتاب، تا صبح روز گذشته  کتاب فروشی های عضو توانستند ۳1۷هزار و 22۰ 
عنوان کتاب را در سراسر کشور به فروش برسانند. بر اساس جدول اعالم شده تهران، خراسان رضوی و اصفهان 
بیشترین میزان فروش کتاب در این طرح را داشته اند. بقیه استان ها نیز با تفاوت هایی مختصر، در رده های 
پرفروش ترین ها از لحاظ تعــداد و رقم فروش قرار گرفتند؛ اما نکته قابل توجه این اســت که پر فروش ترین 
کتاب فروشی اصفهان در جایگاه دهم این جدول قرار دارند و در میان رده های اول، فروشگاهی از اصفهان وجود 
ندارد. عالوه بر این در فهرست پرفروش ترین کتاب فروشی های عضو پاییزه نیز آنچه بیش از همه خودنمایی 

می کند،  حضور حداکثری کتاب فروشی های غیر تهرانی است.

فرمانده انتظامی شهرستان فریدونشهر با اشاره به بارش 
برف پاییزی گفت: با توجه به کوهســتانی بودن منطقه، 
رانندگان از ســفرهای غیر ضروری به این شهرســتان 
خودداری کنند.»حمزه یبلویی«  اظهار داشــت:  با توجه 
به شرایط جوی و کوهســتانی بودن منطقه الزم است تا 
رانندگان در صورت امکان از سفرهای غیرضروری به این 

شهرستان خودداری کرده و در صورت لزوم تردد در جاده ها 
با سرعت کمتری رانندگی و زمان بیشتری را برای سفرشان 
در نظر بگیرند. وی از شهروندان خواست در این فصل سال 
قبل از مسافرت با شــماره تلفن 141 اداره راه وترابری از 
وضعیت راه ها مطلع شوند و در صورت بروز هرگونه مشکل 

در طول مسیر با پلیس 11۰ تماس بگیرند.

صیه
توصیه های پلیس تو

در مورد پرهیز از 
سفرهای غیر ضروری به 

فریدون شهر

پریسا سعادت



6
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2570 | دوشنبه 5 آذر 1397 | 18 ربیع االول 1440

الیک دارید

 باز هم داستان همیشگی زمین بی طرف
 تکرار می شود؛

 در کشورهای عربی
 بازی نکنید

تیم های ایرانــی بازهم نمی تواننــد از تیم های 
عربســتانی در خانه میزبانی کنند. با قرعه کشی 
مرحلــه گروهی رقابــت های لیــگ قهرمانان 
2019آســیا مشــخص شــد که اســتقالل و 
پرسپولیس، دو نماینده قطعی و مستقیم ایران 
در این رقابت ها، باید بازهــم به مصاف تیم های 
عربستانی بروند.استقالل با الهالل هم گروه شد و 
پرسپولیس با االهلی. بالفاصله پس از هم گروهی 
تیم های ایرانی و عربستانی، یک بار دیگر پرونده 
ای قدیمی در روابط نه چندان دوستانه دو کشور 
گشوده شد و بحث میزبانی طرفین در خاک خود 
در این بازی ها بر سر زبان ها افتاد. تقریبا همزمان 
با قرعه کشی فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا بود 
که دادگاه حکمیت ورزش)CAS( حکم خود در 
مورد شکایت ایران از عربستان در خصوص حق 
میزبانی را اعالم کرد که بر این اساس بازی های 
تیم های باشگاهی این دو کشور همچنان باید در 
زمین ثالث برگزار شــود. اتفاقی که یقینا به ضرر 
تیم های ایرانی است، البته عربستانی ها هم حق 
میزبانی در استادیوم های خانگی و بهره بردن از 
هواداران پرتعدادشــان را از دست می دهند اما 
بازی کردن در کشورهای همجوار عربی، چندان 

هم به ضرر آن ها تمام نمی شود.
با تمامی این اوصاف سوال اینجاست که آیا تیم 
های ایرانی می توانند از همین مسئله به نفع خود 
بهره برداری کنند و یا به عبارت بهتر، جلوی ضرر 

کمتر را بگیرند؟ قطعا می توانند.
طی فصول گذشته ایرانی ها در عمان از حریفان 
ســعودی میزبانی کرده اند. بازی هایی که عمال 
میزبــان، تیم مقابل بــود. عمان در مقایســه با 
کشورهایی مثل امارات و قطر، ایرانی های کمتری 
را در خود جای داده اســت و به همین دلیل تیم 
های ایرانی چندان حمایتی را روی سکوها نمی 
بینند؛ اما طرفداران حریف به راحتی اکثر صندلی 
های استادیوم را در اختیار می گیرند. حاال ایرانی 
ها می توانند برای اینکه هم ســکوهای ورزشگاه 
را از چنگ عربســتانی ها دربیاورند و هم اینکه 
آن ها را با مشــکل مواجه کننــد، میزبانی خود 
را نه در کشــورهایی مثل عمــان و کویت که در 
یکی از کشــورهای آســیای میانه برگزار کنند. 
ازبکستان،تاجیکستان و یا ترکمنستان می توانند 
بهترین گزینه برای تحقق این امر باشــند. هم از 
لحاظ آب و هوایی با ایران سازگار ترند)آب و هوای 
سرد و خشــک حاکم بر ایران و آن مناطق،حتما 
تیم های عربی را با مشــکل مواجه می کند.(هم 
اینکه تیم های عربی باید مســافت نسبتا زیادی 
را برای رسیدن به این سه کشــور طی کنند. از 
همه مهم تر اینکه در این کشورها دیگر تیم های 
عربی آنچنان تماشاگری ندارند که به کمک شان 
بیایند؛ اما ایرانی ها می توانند روی حمایت اهالی 
آن کشورها حساب کنند.تشابهات و نزدیکی های 
فرهنگی ایران با آنها قطعا در این جا می تواند به 
سود فوتبال ما تمام شود. البته سال گذشته هم 
چنین پیشــنهادی برای تیم های ایرانی مطرح 
بود؛ اما در نهایت با عدم پیگیری و پافشاری برای 
این مورد، میزبانی ما به کشوری مثل عمان رسید.

الیک دارید

پیشنهاد سردبیر:
نگاه روز

 

مدیرعامل باشگاه ســپاهان گفت: خواستار  بررسی تمام بازی های 
ســپاهان در 12 هفته گذشته هستیم تا مشــخص شود کدام تیم 

بیشتر متضرر شده  است. 
مسعود تابش در خصوص قضاوت دیدار تیم های سپاهان و ماشین 
سازی اظهار کرد: ناداوری ها علیه سپاهان دیگر دارد از حد می گذرد، 
قبال هم مکاتباتی راجع به این مسائل با کمیته داوران داشته ایم و 
حتی گاهی این اعتراضات  را به صورت حضوری در کمیته داوران 
اعالم کرده ایم. در بازی با ماشین ســازی گل سالم تیم ما پذیرفته 
نمی شود. حتی کارشناس داوری برنامه شب های فوتبالی در شبکه 
ورزش به صراحت اعالم کرد پنالتی سپاهان توسط داور بازی گرفته 
نشده و خطای بازیکن حریف مستحق کارت قرمز مستقیم و اخراج 
از بازی بوده است. وی افزود: در نیمه دوم بازی شاهد چندین تعویض 
برای دو تیم بوده ایم، ضمن اینکه چندین مرتبه بازیکنان ماشین 
سازی در حالت خوش بینانه به خاطر آسیب دیدگی نقش بر زمین 
شدند ولی فقط ســه دقیقه وقت اضافه اعالم شد در حالی که داور 
بازی قبل از تمام شدن همین سه دقیقه وقت اضافه، ظالمانه سوت 
پایان بازی را می زند. این نکته را در تصویر پخش زنده هم می توانید 

مشاهده کنید که قبل از تمام شدن وقت های تلف شده، برای تیم ما 
کرنر به دست می آید ولی متاسفانه داور بازی اجازه زدن ضربه کرنر 
را نمی دهد و سوت پایان بازی را می زند. بر همین اساس همه این 

اتفاقات برای ما و هواداران سپاهان شک برانگیز است.
مدیر عامل باشگاه ســپاهان تاکید کرد: ما خواستار  بررسی تمام 
بازی های سپاهان در 12 هفته گذشته هستیم تا مشخص شود کدام 
تیم بیشتر متضرر شده و مبارزه سپاهان در یک لیگ با شرایط نابرابر 
ادامه دارد. آیا انصاف اســت به خاطر نتایج خوب سپاهان اینگونه 
مورد اجحاف قرار بگیریم؟ در حالی که برخی فقط از فدراســیون 
اصفهانی نام می برند، مگر چه امتیاز ویژه ای برای ســپاهان و ذوب 
آهن قائل شده اند؟ تابش خاطرنشان کرد: در بازی با استقالل برخی 
کارشناسان برای پنالتی اعالم نشده به ســود سپاهان رای بر نظر 
صحیح داور داشتند و برخی آن تصمیم را اشتباه می دانند. چون تیم 
سپاهان برنده بازی بود این پنالتی حاشیه ساز شد تا جایی که کمیته 
داوران رسما از باشگاه استقالل و هوادارانش عذرخواهی کرد ولی 
با وجود این همه بی عدالتی طی ایــن دوازده هفته، حتی یک عذر 
خواهی برای دلجویی از هواداران و باشگاه سپاهان صورت نگرفت در 

حالی که در خیلی از برنامه های ورزشی به صراحت این اشتباهات 
بیان شده است. وی ادامه داد:  نمی دانم چطور در یک شهر دو با شگاه 
یک مالک دارد و عمال دو تیم متعلق به یک نفر است؟ آیا این رقابت 
با شرایط مطرح شده یک رقابت سالم خواهد بود؟ باشگاه سپاهان به 
شدت به این اعمال ناعادالنه اعتراض دارد ضمن اینکه طی صحبت 
هایی که با اکثر کارشناسان داوری داشتم قریب به اتفاق بر موضوع 
ناداوری ها و وضعیت بــد داوری در این دوره از مســابقات صحه 
گذاشــته اند. ضمن این که هیچ چیز نمی تواند سدی برای رقابت 
سپاهان با رقبای خود باشد. مدیر عامل باشگاه سپاهان تصریح کرد: 
ذوب آهن هم مثل سپاهان از تیر این بی عدالتی ها بی نصیب نیست 
و جدیدا هم کــه تبعیض گریبان گیر این تیم بزرگ شــده و برای 
همه تیم های حاضر در لیگ قهرمانان آسیا از پسوند ایران استفاده 
می شود و فقط ذوب آهن اســت که از این پسوند ارزشمند محروم 
است. بر خالف دو تیم یک شــهر که در واقعیت یک تیم هستند، 
سپاهان و ذوب آهن واقعا دو تیمی هستند که طی سالیان متمادی 
یک رقابت تنگاتنگ و جوانمردانه باهم دارند به نحوی که دربی های 

اصفهان همیشه جذاب و پرگل بوده است.

تابش: برخی فقط از فدراسیون اصفهانی نام می برند!

بند جدایی برانکو از پرسپولیس؛ 
۳۰۰ هزار دالر!

مربی کــروات هم مثل خیلــی از خارجی ها بند 
جدایی در قراردادش دارد.

برانکو ایوانکوویچ در پرســپولیس موفقیت های 
زیادی به دســت آورده و به همین دلیل طبیعی 
است پیشنهادات زیادی داشته باشد. در همین 
حال خبر رســید باشــگاه چونبوک موتور کره 
جنوبی خواهان جذب این مربی است. خبرهای 
رسیده از باشگاه پرسپولیس حکایت از آن دارد 
که برانکو در قراردادش بند ۳00 هزار دالر برای 
جدایی دارد، البتــه مربی کــروات تاکید کرده 

دوست دارد در پرسپولیس بماند.

جریمه فوتبالی ها یک میلیون 
است برای ما ۱۵ میلیون!

شهرام محمودی، عضو ســابق تیم ملی والیبال 
به دلیل انتقاد از مســئوالن لیگ و فدراسیون با 

جریمه 1۵ میلیونی  مواجه شده است.
شــهرام محمودی و اعتــراض بــه رای کمیته 
انضباطی به دلیــل انتقاد از فدراســیون و لیگ 
برتر.همین چند روز پیــش بود که محمودی در 
استوری اش متنی نوشــت و با انتشار حکمی از 
فوتبالی ها اعتراض خود را به گوش مســئوالن 
رساند.با این حال محمودی می گوید که اگر حکم 
را زودتر به گوش او می رساندند حتما در جلسه 
کمیته انضباطی شــرکت می کرد.محمودی که 
اصال دوست ندارد وارد حاشــیه شود این روزها 
چندان هم تمایلی به حرف زدن ندارد چرا که می 
گوید:»واال می ترسم حرف بزنم همین جریمه ای 

که برایم در نظر گرفته اند بیشتر و بیشتر شود.«
محمودی ادامه داد: من یک ســوال پرســیده 
بودم و دلیلش این بود که می خواســتم بدانم بر 
چه اساســی این حکم را داده اند.اتفاقاتی که در 
ورزشگاه و برای فوتبالی ها افتاد اگر اشتباه نکنم 
جریمه یک میلیون تومانی را در بر داشت؛اما برای 

ما 1۵ میلیون تومان!

در حاشیه

 »مسلمان« برای منصوریان
 ژاوی نشد!

هافبک باتجربه ذوب آهن نتوانست مانع شکست 
تیمش مقابل پارس جنوبی جم شود.

محسن مســلمان بعد از جدایی از پرسپولیس با 
حضور در ذوب آهن امیدوار بود نه تنها خاطرات 
خوبش در نقــش جهان تکرار شــود که یکی از 
بازیکنــان کلیدی سبزپوشــان فوتبال اصفهان 
باشد.با این حال مسلمان تا اینجای کار نتوانسته 
از ناکامی های تیمش جلو گیری کند. او به عنوان 
یک هافبک وســط در ذوب آهــن وظیفه دارد 
توپ ها را بگیرد و به بازیسازی بپردازد؛ اما در بازی 
مقابل پارس جنوبی هم موفق به این کار نشــد. 
مســلمان که رابطه خوبی با علیرضا منصوریان 
دارد و در گذشته نیز این رابطه خوب را نشان داده 
اند، امیدوار بود ناجی تیمش باشد و به سرمربی 
جدید در مســیر اولین پیروزی کمک کند؛ اما 
باز هم موفق نشد. در میانه زمین بازیکنان خط 
هافبک پارس جم به خوبی مسیر مسلمان را بسته 
بودند و اجازه اجرای حرکت های تکنیکی اش را 
به او ندادند تا تقریبا او در امر موقعیت سازی برای 

ذوب آهن ناکام بماند.

ذره بین

پیشخوان

بیرانوند عقب نشینی کرد: 
شوخی کردم

 به بهانه پایداری مدیرعامل باشگاه 
ذوب آهن در دفاع از حق فوتبال اصفهان؛

استقالل در گروه سخت و 
جذاب، پرســپولیس در گروه 

دشوار و متفاوت

سرمربی تیم فوتبال سپاهان به تازگی ورود به پنجاه 
 و ششــمین ســال زندگی خــود را جشــن گرفت. 
»امیر قلعه نویی« که تیمش این هفته برابر ماشین سازی در تبریز به 
تساوی رسید و از مدعیان اصلی کســب قهرمانی در این فصل رقابت 
های لیگ برتر فوتبال اســت، گفت و گویی با »فارس« داشــته که 

گزیده هایی از آن را در ادامه می خوانید: 
بعد از بازی استقالل و تراکتورسازی که آن اتفاقات رخ داد، دلگیر 
بودم اما در دو سه روز گذشته آنقدر مردم به من در تبریز، اصفهان و ... 
محبت کردند واقعا خوشحال شدم، دست تک تک مردم را می بوسم. 
فهمیدم در این ۴0 سال راه را درســت رفته ام که مردم آنقدر به من 

لطف و محبت دارند.
فکر می کنم همان بازی ایران  و اســترلیا با گل اســطوره فوتبال 
ایران» خداداد عزیزی« یکی از ماندگارترین مسابقات ایران بود. آن 
هشت دقیقه برای من هشت سال گذشت. خیلی مسابقات ارزشمند 

بوده؛ اما این بازی واقعا شرایط خاصی داشت.
 از نظر من، ما برنده بازی بودیم. از نظر اخالقی، فنی و رفتاری ما 
برنده بازی با ماشین سازی بودیم. کارشناسان داوری نظرشان را در 
مورد بازی بدهند. داوری اصال  خوب نبود. یک پنالتی، اخراج صد در 
صد از سوی معبودی اتفاق افتاد. خدا را شــکر با دوربین باشگاه این 

صحنه را گرفتیم. در ادامه که بازیکن حریف خطا می کند با لگد هم 
ضربه می زند. گل سالم »سجاد شهباززاده« هم مردود اعالم شد. 

 حتما تیم را تقویت می کنیم. اگر قرار است در کورس بمانیم باید 
برخی پســت ها را تقویت کنیم. یک ماه قبل درخواستم را دادم و به 
زودی اسامی را هم می دهم تا نفرات مدنظر را جذب کنند. از باشگاه 
فرهنگی سپاهان و هواداران عزیزمان تشکر می کنم. آینده این تیم را 
با وجود اینکه تیر و ترکش ها شروع شده است بسیار خوب می بینیم. 
 فوتبال ما نیاز به آرامش دارد. متاسفانه فوتبال در ۶ سال گذشته 
آرامش نداشته و شما دلیل این مســئله را بررسی کنید. در گذشته 
برانکو، دایی، قلعه نویی، قطبی و ... در تیم ملی بودند و با هر نتیجه ای 

آقایان می گویند ما یک فوتبال آرامش داشــته اســت. 
بزرگ ایران درســت زمیــن تمرین بــرای ملت 
زمیــن تبدیــل به کردیم. درست کردن یک 
بــی کفایتی مدیران افتخار شــده اســت؟ این 

ماست. ما ۵0 سال قبل ورزشگاه آزادی را ساختیم که اگر دهکده های 
المپیک و ... را کنار بگذارید هنوز بزرگ ترین مجتمع ورزشی در کل 
دنیاســت. آنقدر خودمان را به سطح پایین رســاندیم که یک زمین 

تمرین برای خیلی از افراد افتخار شده است.
 اگر االن زمان داریوش مصطفوی بود این اتفاقات می افتاد؟ برخی 
برای ماندن شان دست به هر کاری می زنند که این غلط است. فوتبال 
ما نیاز به آرامــش دارد. زمانی که از دو قاره یــک تیم به جام جهانی 
می رفت ما با حضور حشمت مهاجرانی به جام جهانی رفتیم. دوره بعد 
با جالل طالبی در جام جهانی حاضر شدیم و نتایج خوبی گرفتیم. شما 
نگاه کنید در بین بهتریــن بازیکنان تاریخ جــام ملت ها چه افرادی 
انتخاب شدند. باید به ایران و ایرانی افتخار کنیم؛ اما نوع رفتار مدیران 
ما باعث شده آقایان هر رفتاری که دوست داشته باشند انجام دهند. 
 در مــدت زمــان باقــی مانده تــا جــام ملت ها نیــاز بــه آرامش 

هست. 
 یکی از علت هایی که سپاهان متضرر شد تعطیلی تمرینات است. 
البته این تعطیالت در فیفا دی بود. باید تعامل به وجود بیاید. فوتبال 
برای لذت بردن اســت. من یک ســوال دارم. چرا والیبال و فوتسال 
بهترین بازی های دوستانه را دارند اما در فوتبال مشکل وجود دارد؟ 

آیا فقط فوتبال تحریم است.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان:

ساختن یک زمین بعد ۵۰ سال نشانه بی کفایتی مدیران است!

عرفان حاج بابایی 

اســتقالل در گروه مرگ،  
سد تکراری مقابل پرسپولیس 

 دفاع سفت و سخت »راموس« از خودش
 در مقابل اتهامات: 

۳۰۰ بار تست داده ام و 
همه اش پاک بوده است

کاپیتان تیم رئال مادرید از خــودش در مقابل 
اتهاماتی مربوط به دوپینگ دفاع کرده است.

نشریه آلمانی اشــپیگل در گزارشی مدعی شد 
»سرخیو راموس« دو  بار طی ســال های اخیر 
در مورد آزمایش دوپینگ تخلفاتی مرتکب شده 
و حاال این مدافع ۳2 ساله با انتشــار بیانیه ای، 
پاســخی تند در این رابطه داده است. در بیانیه 
کاپیتان رئال آمده اســت: »با توجه به اخباری 
 که در برخی رســانه ها در مورد من منتشر شده 
می خواهم در این رابطه موضوع را روشــن کنم. 
من به شدت با دوپینگ مخالف بوده و نه تا به حال 
چنین کاری انجام داده ام و نه قرار است انجام دهم 
و هرگز به انجام چنین کاری راضی نبوده ام. اولین 
مورد در رابطه با دیدار مقابل ماالگاست که از من 
خواسته شد تست دوپینگ بدهم؛ اما با توجه به 
فشار بازی و سفر، نماینده آژانس به من اجازه داد 
ابتدا دوش بگیرم و بعــد از آن من تمام مدت در 
کنار آنها تا پایان تست دوپینگ بودم.تیم حقوقی 
من اقداماتی در مورد این شایعات دروغ که وجهه 
من را خراب کرده و حقوقم را نقض می کند انجام 
خواهند داد. مــن تا به حال بیــن 2۵0 یا ۳00 
آزمایش تســت دوپینگ در طول دوران ورزشی 
خود انجام داده ام و هرگــز تخلفی در مورد من 

ثابت نشده است.«

فوتبال جهان

»ســعید آذری« اســت دیگر؛ با ویژگی ها و خلــق و خو و 
رفتارهای مختص به خودش که در کمتر مدیری در فوتبال 
ایران دیده ایــم. انتقادات مان به برخــی از همین رفتارها و 
سیاست هایش سر جای خود . همیشه بوده و هنوز هم هست 
اما انصافا از یک ویژگی بارز مدیرعامل اصفهانی باشگاه ذوب 
آهن نمی شود گذشت. ویژگی ای که  در روز و روزگار فعلی 
فوتبال ایران کیمیاست، آن هم اینکه آذری »پای گرفتن حق 
و حقوق مجموعه اش به هر قیمتی می ایستد و کوتاه نمی آید. 
کم نمی آورد و تسلیم هم نمی شود.« این را قبال در موضوعات 
مختلف نشان داده؛ از گرفتن »حق رشد« پیام صادقیان گرفته 
تا موضوع حق پخش تلویزیونی و تبلیغات محیطی و تخفیف 
ندادن به استقالل در رقم قرارداد تبریزی و البته »سیاه باز« 
خواندن مدیرعامل وقت پرسپولیس)مصطفوی( روی آنتن 

زنده برنامه 90! 
شاید دوست نداشته باشــد در این باره بنویسیم )و حق هم 
دارد( اما گذرا اشــاره می کنیم مردی که پای بیماری همراه 
زندگی اش می ایستد و وفادار است، باید هم در فوتبال پای 
تیمش و باشگاهش بایستد و از توپ و تشر احتمالی مدیریت 
و پیغام پسغام فرستادن های رییس رؤسای سازمان لیگ و 
فدراسیون هم نهراســد، حتی اگر به قیمت کنار رفتنش از 
باشگاه تمام شــود و این پایداری آن هم در این زمانه ، قابل 

تحسین است و الیک فراوان دارد. 
 راســتش را بخواهید قبل از آغاز دیــدار ذوب آهن و پارس 
جنوبی جم وقتی شــنیدیم و خواندیم که خبــر راه ندادن 
دوربین های تلویزیونی به ورزشــگاه فوالدشــهر به گوش 
مســئوالن ســازمان لیگ و فدراسیون رســیده و به صدا و 
سیمایی ها گفته اند که به فوالدشــهر برگردید و بازی باید 
پخش مستقیم شــود واال بازی های ذوب آهن لغو می شود 

و با آذری هم تماس گرفته اند تا او را راضی به راه دادن 
دوربین ها به ورزشگاه کنند، تصورمان براین بود که 
آذری نهایتا با گرفتن قول شــفاهی  عذرخواهی از 
طرف صدا و ســیما راضی به راه دادن بروبچه های 
صدا و سیما به ورزشــگاه می شود؛ اما سعید آذری 
پای حرف خود ایستاد و دوربین ها درنهایت پشت 

درب ورزشــگاه ماندند و بازی هم از تلویزیون پخش 
نشد تا یک بار برای همیشه اعالم کنیم »این تو بمیری از 

آن تو بمیری ها نیست.« و باید ، باید ، باید به »اصفهان« 
چه دوستش داشته باشید و چه دوستش نداشته باشید، 
احترام بگذارید و حق و حقوق این اســتان و مردمانش را 

پایمال نکنید. 

»ورزش سه« نوشت که رسانه ملی »در یک اشــتباه «در اعالم گروه بندی تیم های حاضر در لیگ قهرمانان آسیا کنار نام ذوب آهن پسوند ایران و 
اصفهان را قرار نداد و این مسئله با اعتراض شدید مسئوالن ذوب آهن مواجه شده است.موضوع اینجاست که چرا این به اصطالح »اشتباه« همیشه 
باید درباره تیم های اصفهانی رخ بدهد؟ چرا کسی که پشت کیبورد نشسته تا زیرنویس ها را روی آنتن بفرستد، حواسش هست که پسوند »ایران« 
را کنار نام »ســایپا« هم بگذارد، اما نمی داند »ذوب آهن« متعلق به کجاست؟ به قول آذری تا سال قبل حداقل می نوشتند »ذوب آهن اصفهان« . 
امسال همان »اصفهان«را هم برداشتند و حاال اگر هم اشتباه بوده، خب کاری ندارد. یک عذرخواهی رسمی بکنند و قال قضیه را بکنند. اگر مشابه 
چنین اعتراضی از سوی مدیران سرخابی صورت گرفته بود، قطعا تا االن کل فدراسیون و وزارتخانه برای دلجویی بسیج شده بودند. شاید حتی رییس 
جمهور هم پا پیش می گذاشت ولی اصفهانی ها چندروز است بابت همین به اصطالح »اشتباه« سهوی )!( دلخورند و دلخوری خود را هم به گوش 

مسئوالن رسانده اند، اما کسی )حداقل تا زمان نگارش این مطلب( عذرخواهی نکرده است.

کاری که سعید آذری کرد، باید خیلی وقت پیش انجام می دادیم. قبل از 
آذری این وظیفه صدا و سیمای مرکز اصفهان بود که پیگیر این بی مهری 
آشکار در حق فوتبال و مردم اصفهان شود. وظیفه مسئوالن استانی و حتی 
نمایندگان ما در مجلس است که پای حق و حقوق تضییع شده این استان 
و مردمانش بایستند. احتماال بازهم عده ای هستند که بگویند و بنویسند 
مسائل مهم تر از ذوب آهن و سپاهان و فوتبال داریم و اینکه نام »ایران« 

کنار نام ذوب آهن بیاید و یا نیاید چه اهمیتی دارد؟ 
اتفاقا اهمیت دارد. وقتی دیدار تراکتورسازی-پرسپولیس تبدیل به یک 
مسئله امنیتی می شود و شــب قبل از بازی در برخی شبکه های مجازی 
می نویسند برخی نهادهای امنیتی به برگزارکنندگان این دیدار دستور 
داده اند در صورتی که شعارهای سیاسی و تفرقه افکن سرداده شد، تحت 
هر شــرایطی بازی متوقف و لغو شــود و کاپیتان های دو تیم هم همین 
موضوع را در اینســتاگرام خود اعالم می کنند که اگر شعار نابجا و تفرقه 
انگیز بشــوند، بازی را متوقف می کنند، باید از ادامه این جریانی که می 
خواهد به نام »قومیت گرایی« و به بهانه فوتبال، مردم استان ها را به جان 

یکدیگر بیندازد، نگران باشیم.  
همین حاال کافی اســت ســری به برخی گروه های فوتبالی و رسانه ای 
در پیام رسان ها بزنیم تا متوجه شویم همین مســائل به ظاهر کوچک، 
دلخوری های بزرگ به وجود آورده و متاســفانه بــه آن چیزی که آذری 
به »پان اصفهانیســم« تعبیر می کند، دامن زده است. مردم اصفهان را از 
پرسپولیس و استقالل متنفر کرده و همین احساس را سرخابی ها نسبت به 
اصفهانی ها دارند. تراکتوری ها از سپاهانی ها، ذوبی ها از پرسپولیسی 
ها، پرسپولیسی ها از سپاهانی ها، استقاللی ها از پرسپولیسی ها و ... این 
چرخه کری خوانی های فوتبالی که کم کم وارد اختالفات قومیتی می 
شود، ادامه پیدا می کند تا جایی که افسوس بخوریم چرا گره 
ای که می شد با دست باز کنیم، به دندان سپردیم .  بهتر است 
مواظب جریان سازی ها باشیم و ازقضا این اقدام مدیرعامل 
باشگاه ذوب آهن می تواند برای فوتبال ما »خیر«باشد؛ 
فوتبالی که دارد راه را اشــتباه می رود و خداکند حواس 

آن هایی که باید به این مسیر اشتباه باشد، جمع باشد. 

سمیه یوسفیان
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ارتش پیش قدم درتشویق به انجام سنت حسنه
پیشنهاد سردبیر:

توصیه رییس جمهور به استاندار جدید اصفهان در جلسه 
هفته گذشــته دولت، رســیدگی به بحران آبی استان 
اصفهان بود. روحانی به »رضایی« تاکید کرده بود که گام های اساســی 

جهت حل مشکل آب اصفهان بردارد. 
امام جمعه موقت اصفهان نیز مشابه همین توصیه را در خطبه های این 
هفته نماز جمعه به استاندار داشت. حجت االسالم رهبر گفت:  مسئله آب 
برای مردم اصفهان و کشاورزان بسیار مهم است و امیدواریم استاندار جدید 

اصفهان در این باره تدبیر کند.
در گام بعدی ،مرجع تقلید و رییس حــوزه علمیه اصفهان  نیز خطاب به 
استاندار جدید اصفهان گفت: مهم ترین انتظار مردم از شما توجه خاص و 

چاره اندیشی و اقدام عاجل برای مسئله آب است. 
آیت ا... مظاهری در دیدار با اســتاندار جدید اصفهان برخی از مهم ترین 
معضالت و مشکالت استان اصفهان را یادآور شد و اظهار داشت: اگرچه 
مسائل استان اصفهان و مطالبات حقیقی مردم بزرگوار و عزیز این استان 
فراوان است، اما اساسی ترین و فوری ترین مسئله استان، موضوع »آب« 
است که به رغم تالش های گذشته، متاسفانه هنوز حل نشده است. وی 
افزود: مهم ترین انتظار مردم از شما به عنوان اســتاندار اصفهان و سایر 
مسئوالن، توجه خاص و چاره اندیشی و اقدام عاجل برای مسئله آب است. 
این مرجع تقلید در ادامه بیانات خود با تاکید بر اینکه در شرایط حساس 
کنونی، توقعات و مطالبات مردم در زمینه های مختلف خصوصا حل مسئله 
اشتغال و سامان یافتن مسائل نظام اداری کشور، فراوان و پرشمار است، 
اظهار داشت: حل همه این مشکالت به صورت دفعی و با امکانات و شرایط 
کنونی، ممکن نیست ولی با توجه و درک درست مسائل و نیز با برنامه ریزی 
و جهت گیری های صحیح و تمرکز بر خدمت به مردم و همچنین با حفظ 
و رعایت همدلی و اتحاد می توان به تدریج بر مشکالت فائق آمد. وی در 
این زمینه با تاکید بر اینکه اتحاد و یکدلی و یکپارچگی میان مسئوالن و 
مردم، رمز پیروزی اســت، گفت: نگاه ملی و فراجناحی به همه مسائل و 
مشکالت و استفاده از همه ظرفیت ها و توان های موجود، عوامل مهمی 
است که برای حفظ اتحاد و پیشــبرد اهداف عالی کشور و استان، الزم و 

اجتناب ناپذیر است.
آیت اله مظاهری  افزود: در شــرایط حاضر، حل مشــکالت کشور بدون 

توجهات معنوی ممکن نیست.

سابقه تمدنی و تاریخی اصفهان بی نظیر است
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در این مراسم گفت: ۱۴۰۰ سال 
پیش دین اسالم ظهور کرد و وجود مسجد جامع در شهر اصفهان نشان 
می دهد که تمدن اصفهان متعلق به بیش از ۱۵۰۰ سال پیش است، 
بنابراین در کمتر شهری مانند اصفهان می توان این سابقه تمدنی و 
تاریخی را مشاهده کرد. »فتح اله معین« با اشاره به سابقه تاریخی شهر 
اصفهان، افزود: برخی آثار همچون بناهای محور آتشگاه و قسمتی از 
مسجد جامع، متعلق به پیش از اسالم است و این مطلب نشان دهنده 
تمدن بیش از ۱۵۰۰ ساله اصفهان است که نظیر آن در کمتر شهری 
در دنیا دیده می شــود. رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان ادامه 
داد: آنچه درخشش اصفهان را پس از اســالم نیز ادامه داد، پایبندی 
مردم آن به دین پیامبر اسالم و نیز رواداری و زندگی مسالمت آمیز با 
پیروان سایر ادیان بوده  است و امروز نیز افتخار داریم که پیروان دین 
یهود، مسیحیت و زرتشت، در این شهر همچنان به راحتی زندگی و 
کسب وکار می کنند، احساس مضیقه نکرده و در ساخت شهر با اهالی 
دیگر اصفهان همراه بوده اند. معین خاطر نشان کرد: آنچه امروز از شهر 
اصفهان می بینیم ساخته دســت مردمی است که با همه وجودشان 
معتقد به کار فرهنگی همراه با اصول اخالقی و مبتنی بر علم و کوشش 
بوده اند که این امر در حفظ آثار تاریخی این شهر مشهود است؛ آثاری 

که در قرون مختلف دست به دست چرخیده تا میراثی برای ما باشد.

وزارت امور خارجه دفاتــر نمایندگی خود در اصفهان را 
تقویت می کند

معاون اداری مالی وزیر امور خارجه نیز در این مراســم گفت: وزارت 
امور خارجه ایران با تقویت دفاتر نمایندگی خود در مراکز استان های 
کشور به خصوص اصفهان، در راستای حمایت از تقویت و توسعه روابط 
دیپلماسی شهری در کنار مسئوالن و شهروندان اصفهان در رشد و 
پیشرفت آوازه اصفهان مشــارکت فعال خواهد داشت. »محمدتقی 
صابری « اظهار کرد: در این مراســم به طور رســمی سالم وزیر امور 
خارجه، دکتر ظریف را به مناسبت بزرگداشت روز اصفهان به مردم 
شریف و مسئوالن این کالنشهر ابالغ می کنم.وی افزود: برای من باعث 
خوشبختی است که در آیین نکوداشت شهری شرکت می کنم که جزو 

پیشگامان هنر، فرهنگ و تمدن یک ملت است.
 معــاون اداری و مالی وزیر امور خارجه تصریــح کرد: مردم میهمان 

نواز و فرهیخته این شــهر کهن در طول تاریخ همواره کوشیده اند تا 
خالق آثاری متفاوت، تازه و ناب باشند. وی تاکید کرد: اصفهان از ابعاد 
مختلف اقتصادی از جمله صنعت و کشاورزی دارای ظرفیت های بی 
شماری است و قطب مهم هنر، صنعت، گردشگری  و چهاراه ارتباطی 
ایران پهناور اســت. صابری با بیان اینکه اصفهان با داشتن یک سوم 
صنایع دستی ثبت شده در جهان، مشهور به شهر جهانی صنایع دستی 
است، گفت: در مسیر تحوالت تاریخی، اصفهان همواره جزو پیشتازان 
تحوالت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بوده است. صابری با بیان اینکه 
دیپلماسی عمومی یکی از موضوعات مهمی است که در جهان امروز 
باید به آن توجه خاص شود، تصریح کرد: برگزاری این نشست ها و بین 
المللی کردن این رویدادها آثار سودمندی برای شهروندان اصفهانی 

خواهد داشت.

اصفهان شایسته قدردانی و نکوداشت است
شــهردار اصفهان در مراسم نکوداشــت اصفهان گفت: جهان شهر 
اصفهان برای همه افتخار آفریده و معیار سنجش هویت بشری است، 
بنابراین همه وظیفه داریم این جهان شــهر را پاس بداریم. قدرت ا... 
نوروزی اظهار کرد: این سوال مطرح است که چرا باید اصفهان را گرامی 
داشت و برای آن اینگونه جشن نکوداشــت برپا کرد ؟ اگر دو ویژگی 
 در کسی یا چیزی وجود داشته باشد، شایسته قدردانی و نکوداشت

 است. 
وی ادامه داد: اول آنکه اگر آن کس یا آن چیز برای بشریت افتخاری به 
ارمغان آورده باشد به طوری که انسان به آن ببالد، دوم آنکه آن کس 
از چنان مبنا و معنایی برخوردار باشد که انسان هویت خود را تعریف و 
بر اساس آن موقعیت خود را ارزیابی کند. شهردار اصفهان خاطرنشان 
کرد: اصفهان نه یک ویژگی بلکه هر دو خصوصیت را یک جا در خود 
جمع کرده اســت همه برای همه افتخار آفریده و هم معیارسنجش 
هویت بشری است، بنابراین همه وظیفه داریم این شهر را پاس بداریم. 
وی با تاکید بر اینکه اصفهان هم هویت آفرین است و هم افتخار آمیز، 
تصریح کرد: نخستین ظرفیت افتخارآفرین اصفهان، جهان شهر بودن 
آن است که به دلیل پیشــینه  تاریخی، نقش اثرگذار در مسیر جاده 
ابریشــم و توانایی گفت وگو در ســطح بین المللی میسر شده است. 
نوروزی گفت: اصفهان اسطوره شــهری دارای هویت های گوناگون 

است که برای جهان امروز، هنوز هم تازگی دارد.

شهردار اصفهان در آیین افتتاح پروژه های منطقه ۱۱ که 
با حضور جمعي از نمایندگان مجلس ، امام جمعه ناحیه 
و مردم شریف منطقه و مقارن با گرامیداشت اول آذر روز 
اصفهان بود،  اظهار کرد:  خوشحالم در سالنی هستم که 
۱۵ سال پیش در آن به عنوان فرماندار سخنرانی کردم، 
امروز تبدیل به سینما می شــود، امروز دیگر هر جوانی 
می خواهد به ســینما برود، نباید تنها بــه چهارباغ پای 

بگذارد، چرا که سینماها به محله های شهر نیز رفته اند.
قدرت ا... نوروزی با تاکید بر اینکه توزیع عادالنه امکانات 
رفاهی در اولویت برنامه های شــهرداری اســت، گفت: 
با توجه به اینکه جنوب شــهر اصفهان از سینما سیتی 
سنتر برخوردار است تالش کردیم تا یک سینما در غرب 
اصفهان نیز افتتاح کنیم. همچنین در آینده ای نزدیک 
شمال و شرق اصفهان نیز از این امکانات بهره مند خواهند 
شــد.امکانات رفاهی برای دسترسی تمام شهروندان در 
نقاط مختلف شهر نشان دهنده موفقیت، برقراری نظم، 

تالش در راستای آسایش و آرامش شهروندان است.
وی اظهار کرد: خوشــحالم که امروز در رهنان به عنوان 
منطقه ای که سال هاست به شهر اصفهان ملحق شده تا 
از امکانات بیشتری بهره مند شود حضور دارم، امروز ۲۳۶ 
میلیارد ریال پروژه در منطقه ۱۱ افتتاح می شود، اما اینها 
کافی نیســت، چرا که ما از ابتدا می خواستیم بر اساس 

مشورت با مردم عمل کنیم.

نوروزی خاطرنشان کرد: آنهایی که قبل و بعد از انقالب 
رهنان را می شناســند، می دانند که مردم آن استحقاق 
بهترین ها را دارند، چرا که در جبهه های نبرد حق علیه 

باطل، بچه های رهنان و رشادت های آنها را می دیدم.
وی اظهار کرد: رهنان یک منطقه کوچک است که ۵۰۰ 
شهید، ۵۰۰ جانباز و هزار نفر ایثارگر دارد که همه درگیر 
جنگ بوده اند و این وظیفه ما را سنگین تر می کند که به 
این مردم خدمت رسانی بیشتری داشته باشیم، البته این 

موضوع مورد توجه شهرداری و شورای شهر است.
شهردار اصفهان با بیان اینکه بیشتر فعالیت های شهرداری 
در نقاط محروم شهر انجام می شــود، گفت: با توجه به 
مشکالت ایجاد شده درصدد هستیم امکانات در اختیار را 
به گونه ای توزیع کنیم تا تمام کسانی که از حقوق خود 
محروم مانده اند و یا مستحق خدمت بیشتر هستند از آن 

بهره مند شوند.
نوروزی با اشاره به ضرورت نوسازی بافت فرسوده منطقه 
۱۱ گفت: در این منطقه امکان نوســازی، بازســازی و 
بهره مندی از تسهیالت ارزان قیمت بانکی، همچون سایر 
نقاط شهر وجود دارد که امیدواریم از این فرصت ایجاد 

شده توسط دولت و شهروندان به خوبی استفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد: امروز گزارش عمرانی اعالم نمی کنم، 
اما اگر فرصتی باشد خواهم گفت که آخرین آمارها نشان 
می دهد در حال حاضر ۶۳ هزار و ۵۰۰ نفر از مترو استفاده 
می کنند که این آمار باید بــه ۱۰۰ هزار نفر افزایش پیدا 

کند.

شــهردار اصفهان ادامه داد: ای کاش فرصتــی بود تا از 
طریق صدا و سیما و رسانه ها اقدامات انجام شده را اطالع 
رسانی کنیم، اینکه در پروژه سالن اجالس به عنوان پروژه 
زمین گیر شده، بدهی ها را پرداخت کردیم و اکنون ۲۰۰ 
نفر مهندس و کارشــناس به صورت شبانه روزی در این 
پروژه مشغول به فعالیت هســتند و هر هفته فضای آن 
متفاوت از هفته قبل اســت، با این مسیری که در پیش 

داریم وضعیت متفاوت خواهد شد.
وی از بهره برداری خط دو مترو تا سه سال آینده خبر داد 
و اظهار امیدواری کرد با تحقق این مهم روزانه ۴۰۰ هزار 
نفر بتوانند با استفاده از مترو سفرهای درون شهری خود 

را انجام دهند.
شهردار اصفهان با بیان اینکه طی یک سال گذشته ۸۰ 
اتوبوس شامل ۵۰ اتوبوس جدید و ۳۰ اتوبوس بازسازی 
شده به ناوگان اتوبوســرانی اصفهان اضافه شده است، 
گفت: شهرداری اصفهان تمام خودروهای خود را ملزم به 
دریافت معاینه فنی کرده است تا با کاهش آلودگی هوا، 

شهروندان در هوایی پاک تنفس کنند.
نوروزی تاکید کرد: باید بــه مناطق محروم که مردم آن 
بیشترین شــهید را تقدیم انقالب کرده اند و بیشتر به 

کشور دل بسته اند خدمت کرد و رهنان یکی از آنهاست.
وی اظهار کرد: تالش می کنیم غــرب اصفهان بتواند به 
عنوان منطقه ای که با امید به اصفهان ملحق شــد، در 

جایگاه واقعی خود قرار گیرد.
تاج الدین: شهردار اصفهان، درآمد شهرداری را 

جلوتر برد
در ادامه این آیین، ناهید تاج الدین  اظهار کرد: انصاف این 
است که خدماتی در شأن مردم رهنان به آنها ارائه شود، 
البته متاسفانه در حال حاضر شــرایط در کشور ایده آل 
نیست و می طلبد همدلی و صمیمیت را داشته باشیم تا 
از شرایطی که برای کشور ایجاد شده با سربلندی خارج 
شویم. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: در گذشــته اصفهان بیش از استان های دیگر 
حضور خود را در عرصه های مختلف نشــان داد، آمار در 
اصفهان نیز گویای این بوده که درصد شــهدای منطقه 

رهنان نسبت به سایر مناطق بیشتر است.
تاج الدین، با ابراز خرســندی از احداث بوستان شهدای 
مدافع حرم که مزین به نام شــهدای بی ادعاست، گفت: 

فضای سبزی که در این بوستان ایجاد می شود بی شک 
آلودگی ها را کاهش می دهد و خیابانی که بهره برداری 

می شود مشکالت ترافیکی منطقه را رفع خواهد کرد.
وی با اشــاره به حمام تاریخی رهنان گفت: از این حمام 
بازدید کردیم، امیدوارم پروژه حمام رهنان به زودی به 

اتمام برسد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: شــهردار اصفهان جزو شــهردارانی بود که درآمد 
شهرداری اصفهان را با فاصله از کالنشهرهای دیگر جلوتر 
برد، امیدوارم سایر شهرداری ها نیز در شرایط نامساعد 

فعلی خدمات حداقلی را به مردم ارائه کنند.
مدیر منطقه ۱۱ شــهرداری اصفهان: برای حفظ 

هویت منطقه بکوشیم
حمید اشــرفی در ادامه آیین افتتاح پروژه های منطقه 
۱۱ اظهار کرد: اگر نیم نگاهی به گذشته تاریخی رهنان 
داشته باشیم، می بینیم که این دیار هزار ساله به عنوان 
تفرجگاه صفویان مطرح بوده اســت؛ این منطقه دارای 
ویژگی هایی است که آن را از سایر مناطق متمایز می کند 
و این ویژگی ها شامل زیست پذیر، انسان مدار و معناگرا 

بودن است.
وی با بیان اینکه طراحان شــهری در طراحی فضاهای 
معماری و شــکل دهی به فضای کالبدی متناســب با 
نیازهای واقعی شــهروندان عمل کردند و از نشانه های 
هویتی بهره گرفته اند، افزود: در حال حاضر دو وظیفه بر 
عهده داریم اول اینکه میراث داران و میراث بانان خوبی 
باشــیم و برای حفظ هویت منطقه بکوشیم و دوم آنکه 
تالش کنیم پاسخگوی نیازهای شهر و شهروندان باشیم.

مدیر منطقه ۱۱ شــهرداری اصفهان تاکید کرد: توسعه 
شــهری واقعیتــی انکارناپذیر اســت، امــا باید حافظ 
دستاوردهای میراثی در شهر باشیم، باید افق دیدمان را 
گسترده کنیم و چشمان مان را روی سایر منابع بگشاییم، 
در برنامه های آتی هویت بخشی به حمام رهنان، ایجاد 
محور گردشگری غرب اصفهان، پیاده راه سازی خیابان 
ابوذر و احداث مانژ اسب سواری را در اولویت کاری خود 
قرار داده ایم. اشرفی خاطرنشان کرد: اقدام دیگر توافقی 
بود که طی آن کارخانه روغن نباتی بــه عنوان آخرین 
کارخانه به جامانده در شــهر را بــرای مرکزی تجاری و 

تفریحی آزادسازی کردیم.

با حضور شهردار و همزمان با گرامیداشت روز اصفهان صورت گرفت؛

افتتاح 236 میلیارد ریال پروژه در منطقه ۱۱ 

آرتا زاهد

  توصیه ها به استاندار جدید اصفهان
 حول یک مسئله جدی  می چرخد؛

آب، آب، آب

روز پنجشنبه در آستانه ســالروز میالد پربرکت پیامبر 
مهر و مهربانی و فرزند گرامی شــان امــام صادق )ع(، 
مراسم جشن ازدواج آسان دانشجویان و کارکنان ارتش 
جمهوری اسالمی ایران در منطقه اصفهان در سالن کوثر 

مجموعه ارتش برگزار شد. 
امیر محسن آذرافروز، ارشــد نظامی ارتش جمهوری 
اســالمی در اســتان های اصفهان، یزد و چهار محال و 
بختیاری در این مراسم با اشاره به اجرای طرح »لبیک 
۲۱« از طرح های ۲۸ گانه لبیک یــا خامنه ای نیروی 
زمینی ارتش اظهار کرد: یکی از تفاوت های امروز ارتش 
جمهوری اسالمی ایران با سایر ارتش های جهان و به  ویژه 
ارتش قبل از انقالب اسالمی، مسئله مجرد بودن افرادی 
است که قصد ورود به آن نیروی نظامی را دارند به طوري 
که در ارتش رژیم پهلوی اگر دانشجویان دانشگاه افسری 
و یا آموزشــگاه درجه داری برای ازدواج اقدام می کردند 
قطعا از ســوی ضداطالعات با آن ها برخورد می شد و تا 

زمان افسری و یا استواری اجازه تاهل نداشتند.
ارشد نظامی ارتش جمهوری اســالمی در استان های 
اصفهان، یزد و چهار محال و بختیاری افزود: امروز مفتخر 
هســتیم که در مســئوالن و کارکنان ارتش جمهوری 
اســالمی به برکت انقالب، حاکمیت قرآن، سیره نبوی 
و ائمه اطهار)ع( به مسئله ازدواج جوانان نگاه ویژه ای از 
منظر ازدواج کامال اسالمی وجود دارد و با فراهم کردن 
سازوکارهای الزم، به دنبال آن هستند که این امر مهم را 

به بهترین شکل اجرا کنند.
وی با یادآوری وضعیت جوانان در ارتش پهلوی ادامه داد: 
در ارتش رژیم پهلوی اگر دانشجویان دانشگاه افسری و 
یا آموزشــگاه درجه داری برای ازدواج اقدام می کردند 
قطعا از ســوی ضداطالعات با آن ها برخورد می شد و تا 
زمان افسری و یا استواری اجازه تاهل نداشتند؛ اما امروز 
افتخار می کنیم که ورودی های ارتش متاهل باشــند 
و یا در زمان آموزش ازدواج کنند و ســایر سازمان های 
وابسته و غیروابسته هم به نحوی در این امر کمک حال 

وپیش قدم هستند.
آذرافروز متذکر شد: طرح پیوندهای آسمانی  شادترین، 

امیدوارکننده تریــن و خوشــحال کننده ترین طرح از 
مجموعه لبیک محسوب می شــود که هدف اصلی آن 
کمک به ازدواج آســان در ارتش است. امر ازدواج امری 
شاد و خیر بوده و یک رزمنده زمانی که ازدواج می کند 
و خانواده تشکیل می دهد، به آرامش می رسد و روحیه 

مضاعف می گیرد.

امیر مظفر میرزابیگی، رییس بنیاد اکرام نیروی زمینی 
ارتش در ادامه مراسم جشــن ازدواج آسان دانشجویان 
و کارکنان ارتش جمهوري اسالمي  در خصوص توضیح 
عملکرد بنیاد اکرام برای برگزاری مراسم پیوند دانشجویی 
نزاجا اظهار کرد: این مراسم در قالب طرح هایی است که 
بنیاد اکرام در دستور کار دارد و پیرو تاکیدات مقام معظم 
رهبری در خصــوص بهبود معیشــت کارکنان نیروی 
زمینی صورت گرفت. معظم له تاکید زیادی بر مســئله 
معیشت کارکنان نیروی زمینی داشتند که به طور ویژه 

پیگیری شود. 
رییس بنیاد اکرام نیروی زمینی ارتش ادامه داد: این بنیاد 
در حال حاضر ۸ طرح را با عنوان لبیک یا امام در دستور 
کار دارد که در رأس آن موضــوع پیوند کارکنان نیروی 
زمینی و فرزندان کارکنان اســت. این امر در خصوص 
پیگیری امر رهبری و تشویق سنت حسنه ازدواج صورت 
می گیرد. در همین رابطه بنیــاد اکرام به زوجین ۴ قلم 
کاال شــامل یخچال فریزر، جاروبرقــی، اتوبخار و پلوپز 
تولید داخل اهدا می کند. در صورتی که زوجین هر دو از 
کارکنان و یا فرزندان نیروی زمینی باشند به هر کدام شان 
۴ قلم تعلق می گیرد. این کاالها را یا در مجالس پیوند 
آسمانی که در داخل بنیاد برگزار می شود اهدا می کنیم 

یا با هزینه نزاجا درب منزل شان تحویل داده می شود.
وی اظهار کرد: یکی دیگر از طرح های بنیاد اکرام مربوط 
به فرزندآوری است. هدف این طرح ترغیب به فرزندآوری 
و کمک به کارکنان نزاجا به خصوص در تولدهای دوقلو 
و سه قلو است. بر این اســاس برای هر تولد کارت هدیه 
و برای تولدهــای دوقلو کارت هدیه دو و ســه میلیون 
تومان به اضافه وام کم بهره ۱۰ میلیونی در نظر گرفته 

شده است.
میرزابیگی خاطرنشان کرد: طرح بعدی مربوط به کمک 
به بیماران صعب العالج اســت. کارکنان و خانواده های 
نیروی زمینی تحت پوشــش این طرح، مــی توانند با 
مراجعه به بیمارســتان های ارتش از خدمات درمانی 
به صورت رایگان اســتفاده کنند؛ اما اگر درمان از عهده 
درمان بیمارســتان ارتش برنیاید و یا نیاز به دســتگاه 
هایی باشد که این بیمارستان ها در اختیار نداشته باشند، 
بیماران مذکور به بیمارستان درجه یک اعزام خواهند 
شد و در آنجا هم هزینه ها بر عهده نیروی زمینی است. 
همچنین ما مستمری از ۱۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان بسته به 
سطح بیماری به این افردا پرداخت می کنیم. عالوه بر این 
در صورت نیاز کمک های متفر قه ای مثل ولیچر را هم در 

اختیار بیماران قرار می دهیم.
رییس بنیاد اکرام نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران درباره کمک به کارکنان نزاجا برای تامین مسکن 
گفت: برخی موفق به اســتفاده از خانه های ســازمانی 
نمی شــوند، بســته به نوع منطقه محروم تــا مرکز از 
مســتمری هایی تا مبلغ ۶۰۰ هزار تومن و وام کم بهره 

7 تا ۱۰ میلیون برخوردار می شوند.
وی تاکید کرد: هدف این طرح اجرای عدالت اســت که 
اگر کسی از خانه سازمانی برخوردار نیست نزاجا تاحدی 
هزینه هایش را برای تهیه مســکن پرداخت کند. طرح 
دیگری در همین رابطه برای خانــه دار کردن کارکنان 
درنظر گرفته شــده که طبق آن قرار اســت کارکنان 
 نیروی زمینــی با ۱۰ تا ۱۵ ســال خدمت صاحب خانه

 شوند.
وی خاطرنشان کرد: این طرح ها در یگان ها هم به همین 
صورت اجرا می شود و برای قرارگاه های مناطق هم در 

طول سال برنامه هایی داریم.

مراسم جشن ازدواج آسان دانشجویان و کارکنان ارتش جمهوری اسالمی ایران در منطقه اصفهان برگزارشد؛

ارتش پیش قدم درتشویق به انجام سنت حسنه

حدیث زاهدی 

  آیین نکوداشت روز اصفهان با حضور مسئوالن و مدیران شهری، میهمانان خارجی و با پیام دکتر ظریف برگزار شد؛
روزی برای اصفهان

آیین نکوداشت روز اصفهان با حضور مدیران شهری و استانی، نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی، اعضای 
شورای شهر، نمایندگان ۱۰ کشور و میهمانانی از کالنشهرهای ایران در میهمانسرای عباسی برگزارشد. در ادامه گزیده ای از 
سخنان سخنرانان در این مراسم را که با پیام تبریک محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان به مناسبت نکوداشت روز اصفهان همراه بود، 
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و زندگى ديگران است.
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یادداشت

هر زنی با هوش هیجانی باال قــول و قرارهایی با خودش می گذارد. 
این قول ها گاهی ساده نیستند؛ اما واقعیت هایی هستند که این زن 

باهوش با آنها زندگی می کند.
  ۱. خودش را باور داشته باشد

یک زن باهوش و خردمند می داند چه توانمندی هایی دارد، می داند 
که اگر رویای خواسته هایش را در سر بپروراند به آنها خواهد رسید. 
او درک می کند که این کار ساده ای نیســت؛ اما از امتحان کردن 
نمی ترسد. از همه مهم تر، خوب می داند که اگر شکست خورد یا از 

مسیرش خارج شد، می تواند برگردد و دوباره تالش کند.
۲. بهترین دوست خودش باشد

بهترین دوســت خود بودن یعنی خود را دوســت داشتن. یک زن 
باهوش و عاقل، از تنها بودن نمی ترسد، در واقع او می داند که باید 
اوقات خوبی را با خودش سپری کند و گاهی نیاز دارد از دنیای اطراف 
خود فاصله بگیرد و از استرس رها شود. او هر آنچه که هست را دوست 
دارد و پذیرفته اســت و تمام ویژگی هایی را کــه دلش می خواهد 

دوستش داشته باشد، خودش دارد.
۳. درک اینکه نمی تواند همــه  کارها را خودش به تنهایی 

انجام بدهد
یک زن باید باهوش و منطقی باشد تا بفهمد که نمی تواند هر کاری را 
به تنهایی انجام دهد. او گاهی واقعا نیاز دارد تا برای حفظ شادی اش 
کمک بگیرد. طلب کمک کردن بخشی از زندگی است و هیچ ایرادی 

ندارد که از افراد درست در موقعیتی درست کمک بخواهید.
 ۴. به خودش زیاد سخت نگیرد

بعضی از زنان سعی دارند خودشــان را همیشه با تمام استانداردها 
تطبیق دهند و احســاس می کنند هرگز نمی تواننــد به قله  مورد 
نظرشان برســند؛ اما زنانی که از هوش هیجانی باالیی برخوردارند 
می دانند که کامل نیستند. آنها شکســت می خورند، حرف هایی 
می زنند که بعدا بابت آن متاسف می شوند و ممکن است همیشه هم 
بهترین دوست، همسرو یا مادر نباشند، اما همین که تالش خود را 

می کنند کافیست. آنها از پذیرفتن اشتباهات خود عاجز نیستند. 

ویژگی زن های موفق 

هدی بانکی

عکس روز

دوخط کتاب

کــه در روابــط مــان بــا 
دیگران از سر گرفته ایم، 
رفتاری کاربــردی که به 
نفع مان است، زندگی ای 
که با خوابیدن توی تابوت 

تمام می شود.

»زندگی«
فرناندو پسوآ

همه ما دو زندگی داریم: 
زندگی واقعی مان همان 
اســت کــه در کودکــی 
رویایــش را بافتــه ایــم، 
رویایــی کــه در جوانی و 
میانســالی تــوی ابرهــا 
همچنــان بــه پرداختنــش 
ادامه مــی دهیم. زندگی 
جعلــی مان همینی اســت 

یک زوج که به شکل انسان های عصر حجر زندگی می کنند، حشره می خورند 
و لباس هایی می پوشند که از پوســت خرگوش  درست شده است. »نائومی 
والمسلی« ٣٦ ساله و شوهرش »دان وستال« ٣٨ ساله، کامال لباس های عصر 
پارینه سنگی را که  خودشان طراحی کرده اند، می پوشند و برای شکار از تیر و 
کمان استفاده می کنند. نائومی می گوید: »ما افراد مدرنی هستیم که به شکل 
مردم عصر حجر زندگی می کنیم. این، آن چیزی است که من همیشه به  مردم 
می گویم.«  نائومی و دان، دو دختر دارند؛ وارن ٢٠ ماهه و مگی ٦ ساله. البته 
دان از ازدواج قبلی اش دختر دیگری به نام »سم« دارد که در لندن  زندگی 

می کند. 

زوجی که مثل انسان های اولیه زندگی می کنند!

مشــاهده یک مار پیتون غول پیکر زنده در یک بسته پستی موجب ترس و 
وحشت یک کارمند محلی پست شد. این مار پیتون توسط یک ارسال کننده 
شرور در داخل این بسته پستی قرار داده شده بود. مار پیتون در داخل یک 
بسته پستی در مالزی پیدا شد. شرکت پست مالزیایی چنین اقدامی را یک 
شرارت خواند. یک سخنگوی این شرکت پستی گفت که چنین عملی جان 
کارمندان را در معرض خطر قرار می دهد و همچنین نوعی حیوان آزاری به 
شمار می رود. بسته پســتی مورد نظر دارای لیبل »کفش فوتبال« بود که 
 پس از آنکه کارمند پست متوجه مار در داخل آن شد، اقدام به بازکردن آن

 کرد.

وحشت کارمند اداره پست از یک بسته پستی عجیب!

یک رفتگر خیابانی در چین، حین نظافت یکی از خیابان های این کشور با 
صحنه ای شوک آور مواجه شد. او یک نوزاد را در داخل سطل آشغال خیابان 
پیدا کرد. این حادثه هنگامی رخ داد که این رفتگر حین تمیز کردن خیابان 
صدای گریه نوزاد را از داخل سطل آشغال خیابان شنید. پس از بررسی سطل 
آشغال با نوزادی که در داخل آن رها شده بود، مواجه شد. این نوزاد در حالی 
که در دهانش مقداری دســتمال کاغذی وجود داشت در یک ساک دستی 

پالستیکی قرار داده شده بود. 

پیدا شدن نوزاد چینی در سطل آشغال خیابان!

تحریم انتخابات 
بحرین توسط شیعیان

فعاالن و مخالفان حکومت 
بحرین با مضحکه خواندن 
انتخابات پارلمانی خواهان 
تحریم آن شدند.مخالفان 
حکومت، شرکت در انتخابات 
را تحریم کرده اند.بسیاری 
از شیعیان بحرینی اکنون 
می گویند از مشاغل دولتی 
کنار گذاشته شــده اند و با 
آنان همچون شهروند درجه 

دو رفتار می شود. 

رییس آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نشست 
آموزشی اولیا و مربیان شهرستان اردستان که با حضور بیش از ٢٠٠ نفر از اولیای 

داش آموزان برگزار شد ، گفت: متوسط بارندگي در ایران یک سوم متوسط میزان 
بارندگي جهان و حدود ٢۵٠ میلي متر در سال اســت به طوری که ٨۴ درصد از مساحت 

کشورمان در منطقه نیمه خشک، خشک و بیاباني قرار گرفته و تنها ۱٦ درصد از آن جزو مناطق مرطوب 
و نیمه مرطوب است.»محسن شفیعا« با اشاره به اقلیم گرم وخشک کشور و اســتان عنوان کرد: طی سال های اخیر شرایط آب و هوایی استان به گونه ای 
بوده که متوسط بارندگی به ٢۱٠میلی متر کاهش یافته، بنابراین در چنین شرایطی مصرف آب باید متناســب با منابع موجودباشد .وی به  چگونگی راه 
های مصرف بهینه اشاره کرد و افزود:  از طریق اصالحات ابزاری مانند استفاده از ابزار و تجهیزات کاهنده مصرف و اصالحات رفتاری   می توان آب را درست 
مصرف کرد. به عنوان مثال  صرفه جویي با استفاده ازرویکرد اصالحات ابزاري مانند نصب پرالتورها )ُدرفشان(، سر دوش ها ، فلش تانک های کم مصرف دو 
حالته ،رگالتورها  یامحدود کننده های جریان آب  است. همچنین شیرآالت بهداشتی کم مصرف مانند ،اهرمی دومرحله اي و تک مرحله اي، الکترونیکي 
و فوتوالکترونیک و فشاری زمان دار )شیر قطع اتوماتیک( از جمله تجهیزات کاهنده مصرف هستند.رییس آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان خانواده ها را به مصرف درست آب فرا خواند و بیان داشت: والدین کودکان، در واقع الگوی رفتاری  آنها را تشکیل می دهند؛   به گونه ای که کودکان 
رفتارهای آنها را هنگام مصرف آب مشاهده و سپس رفتار مصرفی خود را بر اساس همین مشــاهدات تنظیم می کنند. »شفیعا« مصرف درست آب را در 
سنین پایین بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: اولیا و مربیان دانش آموزان   نقش بسزایی در نهادینه کردن مصرف بهینه آب در بین کودکان دارند پس می 
طلبد والدین کودکان راه های صحیح مصرف آب را بیاموزند و با مصرف صحیح آب در خانه زمینه فرهنگ سازی مصرف بهینه آب در جامعه را فراهم کنند.

وی به یکی از راه های مصرف صحیح آب اشاره و تصریح کرد: آمار نشان می دهد که مصرف روزانه هر فرد به طور متوسط ۱۵٠ لیتر آب تصفیه شده است 
که ٣٠ درصد مصرف روزانه هر فرد برای دوش گرفتن در نظر گرفته می شود. بنابراین یک خانواده ۴  نفره به طور متوسط روزانه ٦٠٠ لیتر آب مصرف می 
کنند. این در حالیست که با استفاده ازدوش کم مصرف روزانه ۵٠ درصد در آب مورد نیازاستحمام خانواده صرفه جویی می شود. رییس آموزش همگانی 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در ادامه با توضیح پیرامون آب  مجازی گفت: آب مجازی عبارت است از میزان آبی که برای تولید یک واحد محصول 
در صنعت یا کشاورزی مصرف می شود مثال در تولید یک لیوان شیر ٢٠٠ لیتر،فنجان قهوه ۱۴٠ لیتر ،گوجه فرنگی ٢٠ لیتر،پرتقال ۵٠ لیتر و سیب زمینی 
٢۵ لیتر آب مصرف می شود؛ بنابراین نه تنها  درهنگام شست وشو سایر فعالیت ها باید در مصرف آب دقت کرد بلکه در حین استفاده از مواد غذایی هم باید 
از هرگونه اسراف پرهیز به عمل آورد.در ادامه این نشست مدیر آموزش وپرورش شهرستان اردستان گفت: هم اکنون اردستان دارای بیش از ۴ هزارو ۷٠٠ 
دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی است  که اداره آموزش و پرورش این شهرســتان به منظورفرهنگ سازی مصرف صحیح آب، برنامه های فرهنگی 
متنوعی برای تمام مقاطع  در دستور کار قرارداده است.»عیسی شفیعی«  افزود: اعتقاد داریم آگاه سازی دانش آموزان پیرامون مصرف صحیح انرژی نقش 
بسزایی در فرهنگ سازی مصرف بهینه آب دارد و طی چند ســال اخیر با تعامل و همکاری بیش از پیش با شرکت  آب و فاضالب برنامه هایی در راستای 

چگونگی مصرف صحیح آب مد نظر قرار دادیم.

شبکه فاضالب شهرهای ایمانشهر ،کلیشاد،سودرجان،قهدریجان و اشــترجان  که از اردیبهشت ماه  با سرمایه 
گذاری بخش خصوصی اجرایی شده هم اکنون به پیشرفت ۴٠ درصدی رسیده است . 

 مدیر آب وفاضالب شهرســتان فالورجان گفت: تکمیل  تاسیســات فاضالب شهرهای فوالدشــهر و ایمانشهر،کلیشاد،
سودرجان،قهدریجان و اشترجان  با  سرمایه گذاری شرکت ذوب آهن اصفهان اجرا می شود. این قرارداد سرمایه گذاری  به روش 

بیع متقابل  با مبلغ ٢۱٠٠ میلیارد ریال منعقد شد.
»پراندوخ« با بیان اینکه تکمیل شبکه فاضالب فوالدشهر وایمانشــهربه طول ٢۷۵ کیلومتراست، خاطرنشان کرد: با اجرای شبکه فاضالب 

فوالدشهر، ایمانشهر ،کلیشاد،سودرجان،قهدریجان و اشــترجان که در مجموع به طول شبکه ٢۷۵ کیلومتر است مردم این شهرستان ها پس از 
سال ها به این مطالبه خود که برخورداری از خدمات شبکه فاضالب است دست می یابند.

وی افزود:ظرفیت تصفیه خانه فاضالب شهرهای فوالدشهر و ایمانشهر ٢۴٠ هزار نفر با دبی ۱٨٨ لیتر در ثانیه است.
پراندوخ افزود: با تکمیل تاسیسات فاضالب شهرهای  فوالدشهر ، ایمانشهر،کلیشاد،سودرجان،قهدریجان و اشترجان  ۱٠٨ هزار و ۵۷۵ نفر تحت پوشش 

خدمات شبکه فاضالب قرار می گیرند که این امر با هدف توسعه خدمات شبکه فاضالب اجرایی  شد .
وی به اهمیت بازچرخانی آب اشاره و عنوان کرد: شرکت ذوب آهن اصفهان یکی از واحدهای صنعتی بزرگ در کشور محسوب می شود که با توجه به 

محدودیت منابع آبی  ، بهره گیری از پساب را به منظور رفع نیاز آبی  در دستور کار قرارداده است.
پراندوخ ادامه داد: شرکت ذوب آهن اصفهان  در یک بازه ٣ ساله اقدام به سرمایه گذاری در تکمیل تاسیسات فاضالب در فوالدشهر وایمانشهر،کلیشاد

،سودرجان،قهدریجان و اشترجان کرد و در ازای آن، در یک دوره ٢٠ ساله پساب حاصله را  صرف رفع نیاز آبی در بخش صنعت می کند.
مدیر آبفای شهرستان فالورجان کاهش هدر رفت آب را ضروری دانســت و تصریح کرد: در حال حاضر میزان هدر رفت آب در شهرستان فالورجان 
حدود ۱۹ درصد است این در حالیست که حدود ۴٠٠ کیلومتر طول شبکه آب در این منطقه است که بیش از ٢٠ سال از قدمت این شبکه می گذرد.

پراندوخ افزود: برآورد شده  اگر ساالنه حدود ۱٠ درصد از شبکه آب این شهرستان  مورد بازسازی و نوسازی قرار گیرد قطعا این امر در کاهش میزان 
هدر رفت آب بسیار موثر واقع خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: هم اکنون ٢٦٠ هزار نفر در شهرستان فالورجان تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ قرار دارند که با توجه به نوسان تخصیص 
آب در فصل تابستان، حفر و تجهیز دو حلقه چاه به منظور تامین پایدار آب شرب مشترکین در این شهرستان ، عملیاتی شد. 

مدیر آب وفاضالب شهرستان فالورجان خبرداد:

اجرای شبکه فاضالب شهرهای ایمانشهر،
کلیشاد، سودرجان،قهدریجان و اشترجان

 با سرمایه گذاری بخش خصوصی
رییس آموزش همگانی 

شرکت آبفای استان اصفهان:

اصالحات رفتاری و ابزاری 
پیرامون مصرف بهینه آب 

صورت گیرد
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