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مجوعه فرهنگی فرشچیان

حمایت از محصوالت ایرانی؛
 امروز به جای

 محصوالت خارجی، مشابه ایرانی 
اون رو بخریم.
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آنجادهکهبهسمتنگاه»حسین«)ع(میرفت....
  به بهانه تشییع 10 شهید در اصفهان همزمان با سالروز شهادت امام صادق )ع(؛

 مدیر کل اداره بهزیستی استان اصفهان مطرح کرد: 

نرخاعتیاددراصفهانپاییناست
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 دونات های فله ای 
جمع آوری شود

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان:

3

  رقابت های لیگ برتر فوتبال بانوان کشور 
در ایستگاه پایانی؛

فوالد شهر؛ میزبان قهرمان

استان اصفهان ۴۷۷ روستای 
خالی از سکنه دارد

مدیرکل امور روستایی وشوراهای 
استانداری اصفهان:
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مدیرکل آب و فاضالب استان اصفهان:

مردم نصف جهان در مدیریت مصرف آب، حماسه آفریدند
در روزهای آغازین فصل تابستان و همزمان با شروع فصل گرما، صرفه جویی در 
مصرف آب، اهمیت مضاعف پیدا می کند؛ از این رو هفتــه اول تیر ماه به عنوان 
»هفته صرفه جویی در مصرف آب« نام گذاری شده است.در همین راستا هاشم امینی، مدیر کل 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نشست خبری با خبرنگاران  اظهار کرد: یکم تا هفتم تیر 
هفته صرفه جویی است که به تازگی از آن به عنوان هفته »سازگاری با کم آبی« یاد می شود که...
صفحه   8

فیلم زهرمار   
کارگردان:سید جواد رضویان
پردیس چهارباغ/سیتی سنتر/

سینما سپاهان /سینما فلسطین

افتتاحیه مجمع مجالس آسیایی در اصفهان
مراسم افتتاحیه نشست کمیته های مجمع مجالس آسیایی روز چهارشنبه در اصفهان با حضور اعضای نمایندگان 20 کشور برگزار شد

عکس خبر

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.

فرا رسیدن شهادت امام جعفر صادق)ع( تسلیت باد

چندسالی اســت ایام شهادت رییس 
مکتب جعفری، حضرت امام صادق)ع( 
که از راه می رسد، شهر دوباره رنگ و بوی شهدا به خود 
می گیرد.شهدای گلگون کفن؛ همان هایی که مدافع و 

نگهبان این مذهب شریف هستند، روی دستان شهری 
شهید پرور به آغوش خاک ســپرده می شوند و همه 
حسرت ما می شود جاماندن از همین خاکی ها...همین 
فرزندان حضرت زهرا)س( که در زمانه زر و زور و ظلم، 

روسفید شدند و ســیاهی تاریخ ماند برای آن به درک 
واصل شــده هایی که گمان می کردند می توانند روی 
دیوارهای خرمشــهر برایمان کری بنویسند و زیر پل 

خرمشهر چای عصرانه بخورند!
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رهبر معظم انقالب اسالمی صبح دیروز در دیدار 
رییس، مســئوالن و جمعی از قضــات و کارکنان 
قوه قضاییه، »عدالت« را محور اساســی دستگاه 
قضا خواندند و با ابراز خرســندی از اقدام رییس 
قوه در تهیــه برنامه ای خوب بــرای ایجاد تحول 
در ایــن دســتگاه، »اجــرای زمان بندی شــده، 
شــجاعانه و متکی بــر روش هــای مبتکرانه این 
برنامــه« را کامال ضروری برشــمردند و با تجلیل 
از ایســتادگی تحســین برانگیز چهل ساله مردم 
در مقابل زورگویان جهانــی افزودند: ملت مظلوم 
و مقتــدر ایــران، در مقابل فشــارها، تهمت ها و 
اهانت های شریرترین حکومت جهان یعنی آمریکا 
از اهداف خــود کوتاه نمی آید و مســیر انقالب و 
امام)ره( را برای دستیابی به عزت، رفاه و پیشرفت 

و سرافرازی ادامه خواهد داد.
رهبر انقالب اسالمی با تبریک هفته قوه قضاییه و 
تجلیل از شخصیت شهید مظلوم آیت ا... بهشتی 
به عنوان بنیانگذار دستگاه قضایی در نظام اسالمی 
گفتند: شهید بهشتی، انسانی صاحب فکر و اراده، 
قوی، منضبط، اهل کار، با نشاط و به معنی واقعی 

یک نعمت بزرگ بود.
حضرت آیت ا... خامنه ای، اهمیــت قوه قضاییه 
را مبتنی بر وظیفه اصلــی آن یعنی »اقامه عدل« 
دانستند و افزودند: قوه قضاییه در نظام جمهوری 
اسالمی همچون نهالی جدید روز به روز رشد کرده 
و در دوره های مختلف پیشرفت هایی داشته است 
که در دوره جدید نیز باید نسبت به دوره های قبل، 

پیشرفت و آورده جدیدی داشته باشد.
ایشــان با تاکید بر اینکــه مهم تریــن ماموریت 
قوه قضاییــه در دوره جدید، »ایجــاد تحول در 
چارچوب اصول اســالم و قرآن و قانون اساسی« 
است، خاطرنشان کردند: تحول به معنای استفاده 
از شــیوه های کارآمــد و موثرتر و بهینه شــدن 
شــیوه های قبلی و همچنین رفع نقص ها، خألها 

و اشکاالت گذشته است.
رهبر انقالب اسالمی، ایجاد تحول در قوه قضاییه 
را نیازمنــد »طراحــی کالن« و »برنامه مدون و  
زمان بندی شده« دانســتند و گفتند: برای ایجاد 
تحول، برنامه ریزی و زمان بندی، پنجاه درصِد کار 
است و پنجاه درصد باقی مانده مربوط به تحرک و 

اقدام و عمل است.
حضرت آیــت ا...خامنه ای با ابــراز امیدواری به 

تحقق تحول در قوه قضاییه در دوره جدید، تاکید 
کردند: باید اجرای ســند آماده شده  تحول، بدون 

تاخیر شروع شود.
ایشــان در ادامه با اشــاره به وظایف گسترده قوه 
قضاییه در قانون اساســی و جایگاه بســیار مهم 
این قوه افزودند: »احیای حقوق عامه که گســتره 
وسیعی از اقتصاد و امنیت تا عرصه بین المللی را 
در بر می گیرد«، »گســترش عدل و آزادی های 
مشروع«، »پیشــگیری از وقوع جرم« و »نظارت 
بر حســن اجرای قانــون« از جمله ایــن وظایف 
مهم اســت که اجرای آنها نیازمند شیوه های نو و 

ابتکاری و انسان های تواناست.
رهبر انقالب اسالمی یکی دیگر از وظایف مهم قوه 
قضاییه را »مبارزه سختگیرانه با فساد« در درون 
قوه و در خارج از قوه برشــمردند و تاکید کردند: 
مبارزه با فســاد در دورن قــوه قضاییه در اولویت 
 است زیرا حتی یک عنصر ناباب در دستگاه قضایی

 می تواند زحمــات قضات شــریف و پاکدامن و 
کارکنان امین این قوه در سراسر کشور را مخدوش 

کند و تاثیرات مخربی بر جای بگذارد.
حضرت آیت ا... خامنــه ای گفتند: گناه فردی که 
مسئول مبارزه با فساد است و دچار فساد می شود، 
چند برابر و نابخشودنی است، بنابراین باید در این 

موضوع سخت گیری شود.
ایشان با اشاره به تهمت و بدگویی و تعرض به قوه 
قضاییه به ویژه در فضای بــی در و دروازه مجازی 
خاطرنشــان کردند: در طول تاریخ، امیرمومنان 
یعنی مظهر کامل عدالت را هم به بی عدالتی متهم 
می کردند، بنابراین فضاســازی و تهمت نباید در 

عزم و اراده و فعالیت ها تاثیر منفی بگذارد.
رهبر انقالب »تصویرسازی از قوه قضاییه در افکار 
عمومی« را بسیار مهم خواندند و افزودند: باید در 
این زمینه کامال مراقب و هوشیار بود چرا که برخی 
حوادث ممکن است خصوصیات یک قوه قضاییه 
خوب یعنی شرافت، صداقت و عدالت را در چشم 

مردم، بر عکس جلوه دهد.

ایشــان در تبیین خصوصیات ضروری دســتگاه 
قضا در افکار عمومی تاکید کردند: دســتگاه قضا 
در چشم مردم باید در »انتصابات، احکام، گفتار و 
رفتار« دارای »حکمت« باشد و مردم کارهای این 
قوه را متکی بر کار »علمی و کارشناسی« ببینند.

»برخــورداری از گوش شــنوا در همــه مراحل 
قضایی و صبر و حوصله شنیدن از همه شاکیان و 
متهمان« و نیز »برخورداری از قاطعیت و اقتدار« 
دو خصوصیت دیگری بود که رهبر انقالب آنها را 
برای تصویر دســتگاه قضا در افکار عمومی، کامال 

ضروری خواندند.
حضرت آیت ا... خامنه ای »طوالنی شدن رسیدگی 
به پرونده ها« را ضربه به اقتدار قوه قضاییه دانستند 
و خاطرنشــان کردند: وقتی پرونده ای ده ســال 
در محاکم بــه نتیجه نمــی رســد، از نظر مردم 
نشان دهنده ناتوانی و سردرگمی دستگاه قضایی 
در این پرونده اســت، بنابراین بایــد پرونده ها با 
سرعت الزم به نتیجه برســند و احکام صادر شده 

اجرا شوند.
رهبر انقالب »رفتار، گفتار، عملکــرد و تبلیغات 

صحیح« را زمینه ساز ترسیم تصویر مناسب از قوه 
قضاییه در اذهان عمومی خواندند و افزودند: همه 
دستگاه ها از جمله صداوسیما باید به دستگاه قضا 

کمک کنند.
رهبر انقــالب، دقت در انتصابــات قضایی را مهم 
برشمردند و با اســتناد به فرمان امیرمومنان)ع( 
به مالک اشــتر درباره انتخاب برترین مردم برای 
قضاوت افزودند: مســئوالن و مدیران قضایی این 
فرمان تاریخی را حتما مطالعه کنند و در انتصابات 
و گزینش ها خصوصیاتی را کــه امیرمومنان)ع( 

مورد تاکید قرار داده، مالک عمل قرار دهند.
»توجه به اخالق و روش هایی کــه در رونِد ظاهرا 
خشــک کارهــای دســتگاه قضا باعــث تلطیف 
می شــود«، توصیه دیگــر رهبری به مســئوالن 

قضا بود.
ایشان افزودند: با همه مراجعان و در همه مراحل 
قضایی خوش رفتار، با حوصله و صبور رفتار کنید 
و با توصیه به عفو و گذشــت، به روش هایی نظیر 
احیای حکمیت و استفاده صحیح از شوراهای حل 

اختالف اهمیت دهید.

حضرت آیــت ا...خامنه ای همچنین با اشــاره به 
مســائل روز، افزودند: این روزها خبرگزاری های 
 خارجی به نقــل از کارشناســان، مکــرر اذعان 
می کنند که ملت ایــران را نمی توان با فشــار و 
تهدید و تحریم به زانــو درآورد. البته این واقعیت 
ناشی از حوادث ماه های اخیر نیست، بلکه نتیجه 
چهل سال ایســتادگی، عزت، عظمت و اقتداری 

است که ملت ایران از خود نشان داده است.
ایشان، پیروزی انقالب را نقطه بیرون آمدن ملت 
از »الک ذلت و توســری خوری« برشــمردند و 
خاطرنشــان کردند: در چهار دهــه اخیر، تلفیق 
هویــت ایرانی بــا خصوصیات اســالمی، موجب 
شده فشارهای زورگویان جهانی، تاثیری در روند 

حرکت ملت نداشته باشد.
رهبر انقالب، حضور همیشگی در راهپیمایی های 
۲۲ بهمن و روز جهانی قدس و همچنین شــرکت 
در انتخابات متعدد را نشــانه عزم و اراده تحسین 
برانگیز ملت دانســتند و افزودند: در اواخر امسال 
نیز انتخابــات داریم که معتقدم بــا وجود تردید 
افکنی برخی ها، مردم در آن انتخابات نیز با شــور 
و شوق شــرکت می کنند و عظمت خود را نشان 

می دهند.
حضرت آیــت ا... خامنه ای اتهامــات، اهانت ها 
و دشــنام های شــریرترین حکومت جهان یعنی 
آمریکا بــه ملت ایران را یادآور شــدند و افزودند: 
منفورترین و خبیث تریــن دولت جهان که عامل 
جنگ، تفرقه، چپــاول و غارت کشــورها و ملتها 
است، ملت شــریف ایران را هر روز مورد ناسزا و 
اتهام قرار می دهد؛ اما مردم ایــران از این اعمال 

زشت آمریکا جا نمی خورند و عقب نمی نشینند.
ایشــان تحریم های آمریکا را ظلمی بارز به ملت 
ایران خواندند و تاکیــد کردند: ملت مظلوم اما در 
عین حال مقتدر ایران، به فضــل الهی، همچنان 
مثل کوه می ایستد و با قوت به حرکت خود ادامه 
می دهد و به همــه مقاصد مورد نظرش دســت 

می یابد.

رهبر انقــالب، پیــروزی نظام اســالمی بر همه 
توطئه ها از جمله جنگ، فتنــه، نفوذ، تحریکات 
تروریستی و دیگر اقدامات خباثت آمیز آمریکا را 
نشانه آشکار حمایت پروردگار از این ملت خواندند 
و افزودند: بخش اصلی اقتدار ملت مرهون اعتقاد 

عمیق به حمایت های الهی است.
حضرت آیت ا... خامنه ای پیشنهاد مذاکره آمریکا 
را یک »فریــب« خواندند و خاطرنشــان کردند: 
دشمن وقتی نتوانسته با فشار به هدفش برسد، با 
تصور سادگی ملت ایران، پیشنهاد مذاکره می دهد 
و می گوید ملت ایران باید پیشرفت کند، البته این 
ملت حتما پیشرفت خواهد کرد؛ اما بدون شما و به 

شرطی که شما نزدیک نشوید.
ایشــان با یادآوری همــه کاره بــودن آمریکا و 
انگلیس در دوران رژیم پهلوی گفتند: شما عامل 
عقب ماندگی ملــت ایــران در آن دوره منحوس 
هستید و االن هم حضور شــما جز عقب ماندگی 
و توقف پیشــرفت ایران هیچ نتیجــه ای نخواهد 

داشت.
رهبر انقالب، هدف اصلی پیشــنهاد آمریکا برای 
مذاکره را »خلع سالح ملت و حذف عوامل اقتدار 
ایران« خواندند و خاطرنشان کردند: آمریکایی ها 
اکنون بــا وحشــت از عوامل اقتدار ملــت ایران، 
می ترســند جلو بیایند بنابراین مــی خواهند با 
مذاکره، این اسلحه و عامل اقتدار را از دست ایران 

بگیرند تا هر بالیی می خواهند سر ملت بیاورند.
ایشــان افزودند: اگر در مذاکرات حرف او را قبول 
کردی پدر ملــت در می آید و اگــر قبول نکردی 
همین فضاسازی های سیاسی، تبلیغات و فشارها 

ادامه خواهد یافت.
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به سوءاستفاده 
آمریکایــی ها از ابزار حقوق بشــر گفتند: شــما 
حــدود ۳۰۰ مســافر بی گنــاه را در آســمان 
می کشــید، با کمــک به ســعودی هــا در یمن 
 جنایات مکرر می کنید، آن وقت از حقوق بشر دم

 می زنید.
رهبر انقالب در پایان سخنان شــان تاکید کردند: 
ملت ایران با ادامه راهی که اســالم، انقالب و امام 
)ره( ترسیم کرده اند، اهداف با ارزش و جذاب خود 
یعنی دســتیابی به عزت، رفاه مادی، پیشــتازی 
در علم و آرامــش و امنیت اجتماعــی را محقق 

خواهد کرد.

دستیار ارشد مالنیا ترامپ 
سخنگوی جدید کاخ سفید شد

استفانی گریشام، مدیر روابط عمومی مالنیا ترامپ، 
بانوی اول آمریکا، از چند روز دیگر جایگزین ســارا 
هوکابی ســندرز، سخنگوی مســتعفی کاخ سفید 
می شود.  سندرز که در دو سال گذشته بار ها به علت 
نحوه ارتباطش با رسانه های آمریکا مورد انتقاد قرار 
گرفته بود گفته بعد از اســتعفا نزد خانواده اش در 
آرکانزاس بازخواهد گشــت.به گزارش بی بی سی، 
این خبر را مالنیا ترامپ در حســاب رسمی توییتر 
خود علنی کرد و نوشت: »ما به کسی بهتر از استفانی 

نتوانستیم فکر کنیم«.

»کوشنر« پیام رسان شد
منابع مطلع از دیدار پادشــاه بحریــن با هیئت 
آمریکایی به ریاســت داماد و مشاور ارشد رییس 
جمهوری آمریکا خبر دادند. خبرگزاری رســمی 
بحرین اعالم کرد که حمد بن عیسی آل خلیفه، 
پادشاه این کشور شامگاه سه شنبه با اعضای هیئت 
آمریکا به ریاست جارد کوشنر، داماد و مشاور ارشد 
دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا دیدار کرد.
طبق این گزارش، هیئت آمریکا شــامل کوشنر، 
استیو منوچن، وزیر خزانه داری آمریکا، جیسون 
گرینبالت، فرستاده ترامپ به خاورمیانه و برایان 
هوک نماینده ویــژه وزارت امورخارجه آمریکا در 
امور ایران بود و پادشاه بحرین در جریان این دیدار 
پیام ترامپ را دریافت کرد. این پیام در زمینه روابط 
دوســتانه، همکاری میان دو کشور و تشکر از وی 

به دلیل سازماندهی کارگاه اقتصادی بحرین بود.

اعتراض مردم بحرین به برگزاری 
نشست ضدفلسطینی منامه

به گزارش پایگاه خبری بحرین، شــماری از مردم 
بحرین همزمان با برگزاری نشست ضد فلسطینی 
منامــه و حضور صهیونیســت ها در کشورشــان 
پرچم فلســطین را در کنار پرچم کشــور خود بر 
فراز ساختمان ها به نشــانه اعتراض برافراشتند و 
تصاویر آن را در شــبکه های اجتماعی به اشتراک 
گذاشــتند.  مــردم بحریــن همچنین بــا تجمع 
و راهپیمایــی در مناطق مختلف، این نشســت را 
 محکوم و موضع آشکار و رسمی خود را در بیانیه ای

 اعالم کردند.

پیشنهاد مذاکره، فریب آمریکا برای خلع سالح است

 ترامپ: برای مذاکره با ایران
 خیلی مشتاقیم!

رییس جمهور آمریکا در اظهاراتی که با اقدامات 
اخیرش علیه ایران در تناقض اســت، باردیگر 
تمایلش برای مذاکره با ایران را اعالم کرد. دونالد 
ترامپ گفت: اگر جنگی با ایران رخ دهد آمریکا 
به »راهبرد خروج« احتیاج نخواهد داشت.  وی 
افزود: ما خیلی مشــتاقیم که بتوانیم اگر آنها 
بخواهند، درباره یک توافــق مذاکره کنیم. اگر 
این را نخواهند هم اشکالی ندارد؛ اما ما دوست 
داریم که امکان این فراهم شــود و صراحتا آنها 
هم ممکن است به زودی این کار را انجام دهند.

  
ظریف: »تیمB« برای جنگ 

توطئه می کند
وزیر امور خارجه  کشورمان ضمن بازنشر مقاله 
سال ۲۰۱۷ جان بولتون و ســناریوی جنگ 
طلبان برای چگونگی خروج از برجام نوشــت: 
»تیم B« برای جنگ توطئــه می کند.ظریف 
در حســاب توئیتری خود افزود: »می خواهید 
بدانید عده ای با گذشــته اثبات شده شان در 
بیزاری از دیپلماســی، چگونه ناگهان به گفت 
وگو عالقه مند شده اند؟ فقط نسخه جان بولتون 
در سال ۲۰۱۷ برای نابودی برجام را بخوانید. 

ایران هرگز میز مذاکره را ترک نکرد. «

صحبت های مهم موگرینی 
در رابطه با اینستکس

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بار دیگر 
بر تالش برای تداوم اجرای برجــام تاکید و با 
اعالم اینکه سامانه »اینستکس« آماده عملیاتی 
شدن است، ابراز امیدواری کرد که این اقدام به 
پایبندی ایران به برجام کمک کند. »موگرینی« 
در کنفرانس خبری با »شــاه محمود قریشی« 
وزیر خارجه پاکستان با اشاره به برگزاری جلسه 
کمیسیون مشترک برجام گفت: از زمان امضای 
توافق هسته ای، پس از آغاز اجرای توافق و بعد 
از تصمیم آمریکا به خروج از توافق هســته ای 
تالش کرده ایم و همچنان در کنار کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا و همچنین چین و روسیه و 
 جامعه بین المللی برتداوم اجرای برجام اصرار 

داریم.

سردارپاسدارامیرعلیحاجیزاده
فرماندهنیرویهوافضایسپاه:

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با تعیین زمان برگزاری 
دادگاه محمدعلــی نجفی، شــهردار اســبق تهران 
گفت: این پرونده در حال بررسی است و یکی دو روز 

آینده،مهلت ۱۰ روزه آن به اتمام می رسد.
غالمحسین اسماعیلی افزود: این مهلت ۱۰ روزه برای 
وکالی متهم و وکالی اولیای دم جهت اظهارنظر در 
مورد ایرادات احتمالی در کیفرخواست است که با پایان 
یافتن این مدت، دادگاه در اسرع وقت زمان رسیدگی 
را معین خواهد کرد و رسیدگی انجام می شود. وی در 
پاسخ به اینکه آیا موارد جدیدی در این پرونده مطرح 
شده است یا خیر، گفت: پرونده مطلب جدیدی ندارد 
و همان کیفرخواستی است که به دادگاه ارسال شده 
است. ســخنگوی قوه قضاییه ادامه داد:بنابراین هنوز 
زمانی برای رسیدگی به پرونده تعیین نکرده ایم علت 
هم طی فرآینــد قانونی، تعیین وقت اســت و قبل از 
آ نکه دادگاه بخواهد تعیین وقت کند اصحاب پرونده 
و وکالی آنها به موجب قانــون، مهلتی برای مطالعه 
کیفرخواست دارند و اگر ایرادی در کیفرخواست بود 

می توانند در این مهلت تعیین شده اعالم کنند.

هنوز زمانی برای رسیدگی 
به پرونده تعیین نکرده ایم

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده نجفی:

کافه سیاست

پیشنهاد مذاکره، فریب آمریکا برای خلع سالح است

پیشنهاد سردبیر:

فرمانده نیروی هوافضای سپاه با اشاره به ساقط 
کردن پهپاد متجاوز فوق پیشرفته آمریکایی 
توسط پدافند نیروی هوافضای سپاه، اظهار 
کــرد: در قضیه انهدام پهپــاد، طبق معمول 
آمریکایی هــا قوانین بین المللــی را رعایت 
نکردند و یگان مســتقر در منطقه به وظیفه 
خود در قبال انهدام این پهپاد عمل کرده است.
سردار سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی زاده با 
اشاره اینکه سامانه ســوم خرداد کامال بومی 
بوده و توسط نیروی هوافضای سپاه طراحی 
و ساخته شده اســت، افزود: هر یگانی دیگر 
هم در منطقه قرار داشت، همین کار نیروی 

هوافضای سپاه را انجام می داد.
وی با بیان اینکه آمریکایی ها توانایی این کار را 
برای ایران قائل نبودند، افزود:باید آمریکایی ها 
متوجه رفتار خود باشــند و قرار نیســت که 

کشورها همواره از آنها تبعیت کنند.

 آمریکا جسارت تجاوز
 به خاک ایران را ندارد

اصغرجهانگیر
رییسسازمانزندانها:

رییس کمیسیون امنیت ملی در واکنش به تحریم 
برخی فرماندهان ســپاه، وزیر خارجه و رهبر معظم 
انقالب توسط آمریکا گفت: آقای ظریف نه تروریست 
است و نه کار قاچاق انجام داده و جزو نیروهای مسلح 
هم نیســت که تحت تحریم قرار بگیرد. این یعنی 
هیچ مبنایــی برای تحریم او وجود نــدارد جز آنکه 
آمریکایی ها به این موضوع رسیده که تحریم هایشان 
بی خاصیت است به همین دلیل می خواهند دست 
به هر کاری بزنند تا دیپلماسی ما را تحت تاثیر قرار 
دهند. وی توضیح داد: ترامپ فکر می کند با خروج از 
برجام همه اروپا پشت سرش خواهد رفت و می تواند 
اجماع جهانی علیه ما درســت کند حال اینکه بعد 
از هر ســفر مقامات آمریکا به هر کشوری، مقامات 
ایرانی بالفاصله با ســفر به آن کشور اقدامات آنها را 
خنثی می کردند. دیپلماسی ما فعال تر شد حاال آنها 
در مواجهه می خواهند محدودیتــی برای ما ایجاد 
کنند، کاری که بیخود و بیجاست چون طبق قوانین 
بین المللی نمی توانند ارتباطات بین المللی مقامات 

و دیپلمات های ما را محدود کنند.

  »ظریف« تروریست نیست 
که تحریم شود

رییس کمیسیون امنیت ملی :

رییس ســازمان زندان ها و اقدامات تامینی و 
تربیتی کشــور گفت: حمله و مجروح کردن 
شیرمحمدعلی، زندانی فشافویه در ۹۰ ثانیه 
رخ داد و ماموران زندان بالفاصله بدن مجروح 

او را به درمانگاه منتقل کردند.
 اصغر جهانگیر درباره قتل شــیرمحمدعلی 
زندانی فشافویه، گفت: این اتفاق در ۹۰ ثانیه 
رخ داده است، یعنی در کمتر از دو دقیقه این 
درگیری به وجود آمده و زندانیان با سرامیک 
شکســته به آن مرحوم حملــه کردند و این 
حمله به قدری ســریع بوده که تا رســیدن 
 مسئوالن زندان او را مجروح کردند. وی افزود:

 البته ماموران زندان بالفاصله او را به بهداری 
 معرفــی می کنند و تحــت درمان های اولیه 
 قــرار می گیــرد و ســپس به بیمارســتان 
اعزام می شــود ولی به دلیل شدت خونریزی 

فوت می کند.

 30 ضربه چاقو 
در کمتر از ۹0 ثانیه اتفاق افتاد 

بین الملل

رهبر معظم انقالب : 

روزنامه »ایران« نوشــت: کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس در یکی از اولین جلســاتش به ریاســت مجتبــی ذوالنور با 
موضوعی مهم روبه رو شــد؛ تحریم های جدید آمریــکا علیه ایران که 

اکنون مقامات عالی سیاسی و نظامی کشور را هدف گرفته است.
واکنش کمیســیون، اما در قبال این تحول با چیــزی که قبال حدس 
زده می شــد چندان همخوانی نداشــت. ذوالنور اعالم کرده است که 
مسئله بررســی این تحریم ها در جلســه دو هفته دیگر در دستور کار 
کمیسیون امنیت ملی مجلس قرار خواهد گرفت.ذوالنور و همفکرانش 
حتی برای خروج از این »انفعــال« در برابر آمریکا در روز های ابتدایی 

اردیبهشت ماه، فراکســیونی را با عنوان فراکسیون »پیگیری اقدامات 
متقابل رفتار های خصمانه آمریکا« تشــکیل دادند که قرار بود کمبود 
واکنش سریع و مناســب صحن مجلس و کمیسیون امنیت ملی را در 

این رابطه جبران کند. 
در نشســت خبری اعــالم موجودیــت ایــن فراکســیون در روز ۳ 
اردیبهشــت ماه صراحتا دلیل ایجاد این مجموعه خــروج مجلس از 
»انفعال« در برابر اقدامات آمریکا عنوان شــده بود. آنها اگر قبال این 
کمیسیون را متهم به »انفعال« می دانستند، امروز که تمام کرسی های 
هیئت رییســه آن را در اختیار دارند درباره تاخیــر دو هفته ای برای 

بررسی موضوع تحریم ها چه نظری دارند؟...
 آیا اگر آن طور که قبال آقای ذوالنور و همفکرانش می گفتند، فشار های 
آمریکا و واکنش متقابل ایران به آنها برایشان مهم بود نمی بایست این 
اتفاق در شــرایط فعلی رخ دهد؟ اولین نتیجه گیــری از این وضعیت 
آن اســت که در واقع انتقاد و اعتراض به »انفعال« کمیسیون امنیت 
ملی چیزی بیش از یک ابزار فشار در دست اصولگرایان مخالف دولت 
در مجلس برای فشــار به طرف مقابل نبوده، چرا کــه اگر غیر از این 
بود، امروز واکنش آقای ذوالنور و دیگــر اصولگرایانی که هدایت این 

کمیسیون را در دست دارند، جور دیگری می شد.

چهره ها

»ذوالنور« شعار های ضدآمریکایی را توی کیفش گذاشت و به تعطیالت رفت!
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دونات های فله ای، جمع آوری شود
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

بازار

 کرم نرم کننده و 
مرطوب کننده

رییس اداره نگهداری راه های اداره کل 
راهداری استان خبرداد:

آغازعملیات تعریض محور 
اصفهان- شهرضا

رییس اداره نگهداری راه هــای اداره کل راهداری 
وحمل ونقل جاده ای استان از آغاز عملیات تعریض 
محور اصفهان- شــهرضا در خط سوم به طول 18 
کیلومتر خبر داد.مهدی فقهی اظهــار کرد: طول 
اجرای این پروژه 9 کیلومتر درباند رفت و 9 کیلومتر 
در باند برگشــت اســت.وی با بیان اینکه عملیات 
اجرایی این پروژه 13 خرداد آغاز شده، خاطرنشان 
کرد: اعتبار این پروژه بالغ بــر چهارمیلیارد تومان 
برآورد می شود.فقهی هدف از اجرای این پروژه را 6 
خطه کردن محور اصفهان-شهرضا در جهت افزایش 

ایمنی و ساماندهی ترافیکی عنوان کرد.

آغاز عملیات اجرایی لکه گیری 
هندسی و روکش آسفالت گرم 

نطنز-طرقرود
رییس اداره نگهداری راه هــای اداره کل راهداری 
وحمل ونقل جاده ای اســتان اصفهــان بیان کرد: 
عملیــات اجرایی لکــه گیری هندســی و روکش 
آســفالت گرم نطنز-طرقرود از 25 خردادماه سال 
جاری آغاز شد.برای اجرای این پروژه، یک میلیارد و 
600 میلیون تومان اعتبار تخصیص داده شده است.
مهدی فقهی با اشــاره به مکاتبات و همکاری های 
انجام شده فی مابین اداره کل و شهرداری طرقرود 
گفت: براساس این قرارداد محدوده طرقرود تا یحیی 

آباد ساماندهی و ایمن سازی خواهد شد.

رییس اتاق اصناف کشور در اصفهان:
بازرسی اصناف تغییر می کند

رییس اتاق اصناف کشــور در همایــش روز ملی 
اصناف در اصفهان گفت: شــرایط بازرسی اصناف 
به زودی با ساز و کار جدید و بهبود یافته با کاربردی 
شدن نرم افزاری هوشــمند، تغییر می کند. سعید 
ممبینی با بیان اینکه مذاکرات زیادی برای مالیات 
واحدهای صنفی بــه خاطر رکود بازار با ســازمان 
مالیاتی داشته ایم، افزود: در این مذاکرات قرار شد به 
اصنافی که آسیب پذیر هستند، توجه ویژه شود. وی 
تاکید کرد: بنابر دستور رییس جمهور، سهم اتاق های 
اصناف و تعزیرات از محل جرائم برای تقویت سیستم 
بازرسی تأمین می شود. وی تولید کنندگان صنفی 
را مظلوم خواند که در طول این سال ها به آنها توجه 
نشده اســت؛ اما در مظلومیت و سکوت برای رونق 

تولید فعال هستند. 

برای اولین بار در استان اصفهان؛
طرح پرداخت غیر حضوری برق 

در خمینی شهر اجرا می شود
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان گفت: 
خمینی شهر به عنوان اولین شهرستان اجرای طرح 
ملی پرداخت غیرحضوری قبض سبز برق در استان 
اصفهان برگزیده شده است. حمید عالقه مندان با 
اشاره به اینکه زیرســاخت های اجرای این طرح در 
شهرستان خمینی شهر در حال آماده سازی است، 
گفت: با اجرای این طرح ماهانــه میلیون ها تومان 
در زمینه مصرف کاغذ و نیز حفظ محیط زیســت 
صرفه جویی خواهد شد. عالقه مندان افزود: عالوه بر 
کاهش هزینه های زیست محیطی، اجرای این طرح، 
صرفه جویی قابل توجهی در هزینه شــرکت برق و 
حضور مأموران شرکت برای قرائت و توزیع قبوض 
درب منازل خواهد داشــت. وی گفــت: این طرح 
آغازشــده و در مرحله جمع آوری شماره تلفن های 
مشترکان است و از ابتدای مهرماه از طریق پیامک 

هزینه برق مصرفی به مشترکان اعالم خواهد شد.

ناامیدی تولیدکنندگان با 
واردات کاالهای قاچاق

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس با ابراز تأسف 
از اینکه امروزه واحدهای تولیدی و صنعتی یا تولید 
خود را متوقف کرده یا با تعدیل نیروهای شــاغل 
خود، تولیــدات را کاهش داده انــد، گفت: بخش 
خصوصی کشــور با کمبود نقدینگی از یک طرف، 
عدم بازار فروش و رقابت قدرت های خارجی در بحث 
واردات قاچاق از سویی دیگر مواجه شده و به همین 
دلیل، تولیدکنندگان ناامید شــده اند. حسینعلی 
حاجی دلیگانی با بیان اینکه حضور مردم در صحنه 
دلیلی بر کم کاری دولت و مجلــس در این زمینه 
نمی شود، بیان کرد: مجلس وظیفه دارد قوانینی در 
راستای حمایت از تولیدکننده داخلی تصویب کند تا 
تولیدکننده داخلی توان رقابت با تولیدکننده خارجی 
را کسب کند و دولت نیز وظیفه دارد تدابیر الزم را 

برای اجرای این قوانین اتخاذ کند.

کرم نرم کننده و مرطوب 
کننده میوه ای مای 

 10,400
تومان

کرم مرطوب کننده کامان 
 Oil pluse مدل

 49,500
تومان

کرم مرطوب کننده روز 
ماریلو بایو مدل 

 116,000
تومان

مدیر کل دفتر نظارت و بهره برداری آزادراه های کشور در استان اصفهان بیان کرد: عوارض در آزاد راه های کشور تا 
پایان شهریور به صورت الکترونیکی دریافت می شود. محمدرضازمانیان در بازدید از آزادراه 160 کیلومتری اصفهان- 
کاشان با اشاره به اخذ عوارض در چهار آزادراه مهم کشور از عید نوروز به صورت الکترونیکی، گفت: آزادراه اصفهان 
- کاشان به همراه 9 آزاد راه دیگر تا یک ماه و باقی آزاد راه های کشور هم تا پایان شهریور به این سامانه مجهز می شوند.  
وی با اشاره به رفع نقاط حادثه خیز آزاد راه اصفهان- کاشان افزود: روکش آسفالت جدید در طول این مسیر، نصب 
عالئم جدید هشدار دهنده، راه اندازی ایستگاه سالمت و استراحتگاه های موقت برای رانندگان و حضور گشت های 

راهداری از اقدامات ایمنی سازی این آزادراه است.

دریافت الکترونیکی 
عوارض در 

آزادراه های کشور تا 
پایان شهریور

خبر
 

خزانه دار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان گفت: در شورای گفت وگوی استانداری 
تاکید کردم که بانک ها حرف خدا را هم گوش نمی دهند، بقیه که جای خود را دارند. سید رسول رنجبران، 
اظهار کرد: نرخ سودی که بانک ها می گیرند، متفاوت از عددی اســت که به مشتری اعالم می کنند، طبق 
محاسبات انجام شــده وام با ســود 13 درصد بین 18 تا 28 درصد برای بانک ها سودآوری دارد. رنجبران 
خاطرنشــان کرد: بانک ها تا جایی پیش رفته اند که عالوه بر اسناد ملکی از اعضای هیئت مدیره شرکت ها 
به عنوان ضامن و به صورت شــخصی تعهد می گیرند و از آن بدتر اینکه از سهامداران شرکت که در هیئت 
مدیره نیز حضور ندارند، ضمانت می گیرند، هیچ قانونی در هیچ کشــوری وجود ندارد که سهامدار را ملزم 

به ارائه ضمانت کند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور:
در اصفهان سامانه های مناسب جهت توزیع آب وجود ندارد

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب کشور با تاکید بر اینکه در هیچ کدام از شــهرهای کشور موضوع نوبت بندی 
برنامه ای آب مطرح نبوده و نداریم، گفت: کاهش فشار آب در برخی شهرها آن هم بیشتر در شب ها در حال انجام 
است تا بتوانیم موضوع مدیریت مصرف آب و کاهش پِرت آب در شبکه را اجرایی کنیم. حمیدرضا جانباز با اشاره 
به اینکه بارش ها باعث شد وضعیت ما نسبت به سال گذشته در شهرها بهتر شود، اظهار داشت: تعداد شهرهای 
دارای تنش آبی نسبت به سال گذشته تا حدود 100 شهر کاهش یافته است و در حال حاضر 233 شهر دارای 
تنش آبی هستند. جانباز ادامه داد: در برخی از شهرها سامانه های مناسب جهت توزیع آب وجود ندارد مثل کم آبی 
که در حال حاضر در بخش هایی از استان اصفهان به وجود آمده است؛ چرا که باید بخش هایی از سامانه های این 

استان ایجاد و آب به راحتی تامین می شد؛ اما نتوانستیم این سامانه ها را احداث کنیم.

برای اینکه هزینه ها، درآمدها، 
اقســاط، چــک ها و ســایر 
تراکنش هــای مالی خــود را به 
راحتی سررسید کنید، می توانید 
از امکانات مفید این اپلیکیشن 
اندرویدی کمک بگیرید. بیالن 
دارای دو قالب گرافیکی روشن و 

تاریک نیز هست.

بیالن

شن مالی
معرفی اپلیکی

 

 سنگ تمام نظام مالیاتی
 برای حفظ حقوق شهروندی 

مودیان مالیاتی)3(
اصل )3(: مودی محترم حق برخورداری از 

خدمات مالیاتی مطلوب را دارد.
  ما تمام دانش، مهــارت و امکانات خود را 

برای جلب رضایت شما، به کار می گیریم.
   ما نماینده قانونی شما را می پذیریم.

  رســیدگی ها و ممیزی های ما مستند و 
مســتدل به دالیل، مدارک، شواهد و قراین 

است.
   مالیات حقه، طبق قانون وصول می شود 
و ما هرگز از شما پرداخت مالیات مضاعف یا 

فراتر از قانون را انتظار نداریم.
  شــما می توانید اطالعــات و محتویات 
پرونده مالیاتی خود را رویت کرده و نسخه ای 

از گزارش رسیدگی را بخواهید.
  عملکرد ما شفاف بوده و نسبت به آن، خود 

را مسئول و پاسخگو می دانیم.
  شــما حق دارید برای اجــرای مقررات 
مالیاتی از طریق مسیرهای ارتباطی تعیین 

شده، با کمترین هزینه عمل کنید.
  بهبود مستمر کیفیت خدمات رسانی ما، 

حق شماست.
اصل )۴(: پایبندی ما به اصل رازداری و حفظ 

حریم خصوصی، حق مودی محترم است.
  ما رازدار اســناد، مدارک و اطالعات شما 

هستیم.
   اطالعات شــما نزد ما محرمانه بوده و جز 
به حکم قانون، آن را در اختیار هیچ شخص 

دیگری قرار نمی دهیم.
  حریــم خصوصــی شــما را در تمامــی 

فرآیندهای مالیاتی، محترم می شماریم.

خزانه دار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان:
نرخ سود بانک ها متفاوت از عددی است که به مشتری اعالم می کنند

در نمایشگاه تخصصی سازگاری با کم آبی، رتبه نخست بیشترین مقاالت ارائه شده به استان اصفهان تعلق گرفت

 اســتان اصفهان با ارائه بیش از 100 مقاله در پورتال کار گروه 
ملی سازگاری با کم آبی، توانســت رتبه نخست را در این زمینه 

به خود اختصاص دهد.
 دبیر شــورای روابط عمومی و اطالع رســانی صنعت آب و برق 
اســتان اصفهان در ادامه افزود: استان های بوشــهر  و فارس با 
ارائه حدود 50 مقاله در رتبه های بعدی قرار گرفتند که فاصله 

چشمگیری با استان اصفهان داشته است.
سید اکبر بنی طباء با اشاره به مقاالت ارائه شده در این نمایشگاه 
اعالم کرد: استان اصفهان در نمایشــگاه تخصصی سازگاری با 

کم آبی ۴9 طرح در حوزه آب شرب ،16 طرح مربوط به  آبیاری 
بهینه فضای ســبز،12 طرح در قالب مصرف صحیح انرژی و10 

طرح در رابطه با مصرف درست آب در صنعت ارائه کرد.
وی عنوان کرد: مدیران و کارشناسان آبفای شهری و روستایی 
تجربیات خود را در قالب مقاالت ارائــه کردند که در این میان 
19 مقاله مربوط به تجربیات مدیران وکارشناسان آبفای شهری 
و 6 مقاله را مدیران و کارشناســان آبفای روستایی ارائه دادند.

بنی طباء با بیان اینکه  مقالــه مدیر دفتر مدیریت مصرف بهینه  
شــرکت آبفای اصفهان  بــرای حاضرین در ایــن همایش ارائه 
می شود، تصریح کرد: مقاله مدیر دفتر مدیریت مصرف بهینه آب 
شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان  با عنوان )برنامه اجرایی 
تصفیه و بازچرخانی آب خاکستری در ساختمان ها(در نشست 
تخصصی آب شرب شهری و روستایی برای حاضرین به تفصیل  

ارائه می شود.
وی با اشاره به ارائه دســتاوردهای شرکت آب و فاضالب در این 
نمایشــگاه خاطرنشــان ساخت:شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان در مســاحت 65 متر مربع ،دســتاوردها و آثار خود را 

در زمینه ســازگاری با کم آبی  در قالب بنر،بروشور،فیلم ولوح 
فشرده برای متخصصین صنعت به نمایش گذاشت.

مشاور مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان با اشاره به ارائه  
آثار خالق و جدید در این نمایشگاه بیان کرد: معاونین وزیر نیرو، 
مدیرعامل شرکت مهندســی آب وفاضالب کشور و مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضالب اســتان تهران در روز اول نشســت و با 
افتتاح نمایشگاه ســازگاری با کم آبی در بازدید از غرفه شرکت 
آب وفاضالب استان اصفهان،آثار ارائه  شده در این نمایشگاه را 

بسیار ارزنده و قابل توجه دانستند.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان با بیان اینکه 90 درصد 
دونات ها در واحدهای زیرزمینی تولید می شــوند، گفت: وضعیت 
بهداشتی مکان تولیدکننده مشخص نیست، همچنین این دونات ها 
تاریخ تولید و انقضا ندارند که امکان بروز کپک و ... را فراهم می کند.

جواد محمدی فشارکی اظهار کرد: می خواهیم نسبت به دونات های 
فله ای اعالم خطر کنیم که این موضوع ربطی به دونات های بسته بندی 

شده ندارد. وی با بیان اینکه منظور از دونات های فله ای این است که 
در برخی از آبمیوه و بستنی فروشی ها به صورت پیراشکی به فروش 
می رســند، افزود: دونات های فله ای مضررات متعددی دارند.مدیر 
بازرسی و نظارت اصناف اســتان اصفهان تصریح کرد: این دونات ها 
در معرض هجوم حشراتی از قبیل مگس، سوسک و پشه همچنین 
دست های آلوده فروشنده، آلوده شدن به گردو غبار و دود خودروها و 

... قرار دارند. نامشخص بودن مواد مورد استفاده در تهیه این دونات ها 
از جمله مضررات این خوراکی است.محمدی فشــارکی ادامه داد: 
متاسفانه با مراجعه به یکی از واحدهای تولید زیرزمینی دونات های 
فله ای متوجه شــدیم که این واحد به صورت غیربهداشــتی تولید 
دارد و با ارســال چند دونات برای آزمایش متوجه وضعیت نامساعد 

بهداشتی آنها شدیم.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان:
دونات های فله ای، جمع آوری شود

طراح شــهرک پوشــاک اصفهان گفــت: مطابق 
پیش بینی صــورت گرفته با راه اندازی شــهرک 
پوشاک اصفهان، ساالنه پنج میلیارد دالر پوشاک 

در کشور تولید خواهد شد.
ســید آرش امامی در خصــوص آخرین وضعیت 
شهرک پوشــاک در اصفهان، اظهار کرد: شهرک 
پوشــاک اصفهان )مجتمع کارگاهی فناوری های 
نوین نساجی و پوشــاک( بزرگ ترین پروژه کشور 
در این دولت اســت و عالوه بر ایجــاد 120 هزار 
 شغل، ســاالنه پنج میلیارد دالر پوشــاک تولید

 می کند.
 وی با بیان اینکه در مرحله نخســت طراحی کلی 
و پروژه تحقیقاتی شهرک از سوی تیم تحقیقاتی 
انجام شد، افزود: در مرحله دوم زمینی به مساحت 
950 هزار متر مربع در جاده اصفهان-تهران کنار 
پاالیشگاه به این شهرک اختصاص یافت و اکنون 
در مرحله ارجاع از استانداری به راه و شهرسازی 
استان اصفهان برای اخذ اســتعالمات مربوطه و 

... هستیم.
 طراح شهرک پوشــاک اصفهان با تاکید بر اینکه 
شهرک پوشاک از ســال 92 تاکنون بزرگ ترین 
پروژه کشور شناخته شده  است و در طراحی آن از 
روش های نوین تولید شبکه ای استفاده می شود، 
گفت: مطابق پیش بینی صورت گرفته این شهرک 
قادر به ایجــاد 120 هزار شــغل همچنین تولید 

سالیانه پنج میلیارد دالر پوشاک است.
 وی با بیان اینکه حــدود 15 میلیارد دالر از بازار 

ایران متعلــق به صنعت 
پوشــاک اســت، ادامه 
داد: 60 درصد پوشــاک 
بــازار از خــارج تامین 
می شود؛درحالی که این 
شهرک وظیفه دارد پنج 
میلیارد دالر پوشاک بازار 

داخل را فراهم کند.
 امامی افــزود: برای فراهــم کردن ایــن میزان 
پوشــاک، 120 هزار شغل مســتقیم و پنج برابر 
آن؛ یعنی حدود 600 هزار شغل، تحریک می شود 

که تمام خدمــات را در 
برمی گیرد، رستوران ها، 
خدمــات  هــا،  هتــل 
درمانــی، مهدکودک ها، 
گمــرک، دفتــر کنترل 
کیفیت، مراکز تحقیقات 
توســعه، آژانس هایــی 
حمــل  وظیفــه  کــه 
و نقــل کارکنــان را دارنــد، فنــی و حرفه ای و 
دانشــگاه علمی کاربــردی که یکــی از پایه های 
اساسی این شهرک اســت، همچنین کارگاه های 

خوشــه درچه، خوشــه خورزوق و دلیــگان که 
ســرویس دهی پارچه را برعهده دارنــد، در این 
شــرایط وارد عمــل مــی شــوند و در نتیجه به 
 طور مستقیم شــوک مثبتی به نســاجی ها وارد

 می شود.
 امامی به صرفه بودن شــهرک پوشاک را وابسته 
به تامین زیرســاخت ها توســط دولت دانست و 
گفت: در ســه منطقه دیگر از کشــور پیشــنهاد 
شهرک پوشــاک داده شــد؛ اما همه به بن بست 
رسیدند؛چراکه زمین و زیرســاخت را دولت باید 
مجانی تامین کنــد؛ اما چنین شــرایطی در این 

مناطق وجود نداشت.
 وی ادامه داد: قرار اســت زمین شهرک پوشاک 
اصفهان را دولت تامین و هزینه زیرســاخت را در 
زمان ورود به اصفهان تقبل کند که در صورت مهیا 
شدن این شــرایط، تولیدات به صرفه ای خواهیم 

داشت.
 طراح شــهرک پوشــاک اصفهــان بــا تاکید بر 
اینکه این مجتمع مرکز شــهرک های متعدد کل 
کشور خواهد شد، خاطرنشــان کرد: برای اطالع 
انجمن های نســاجی و صاحبان صنعت نساجی و 
پوشــاک، چهاردهم تیرماه، نخستین گردهمایی 
صنعت نســاجی و پوشاک کشــور جهت آشنایی 
از ظرفیت هــا و نیازهای متقابل هــر دو صنعت، 
به میزبانی دانشــگاه علمی کاربردی »فرش ایران 
ســپهر« در اتاق بازرگانی اصفهان تشکیل خواهد 

شد.

پیش بینی تولید پنج میلیارد دالری پوشاک در کشور
 طراح شهرک پوشاک اصفهان مطرح کرد:

 مطابق پیش بینی صورت گرفته 
شهرک پوشاک قادر به ایجاد 120 
هزار شغل همچنین تولید سالیانه 

پنج میلیارد دالر پوشاک است

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2730 | Jone  27,  2019  | 8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL

3
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2730 | پنجشنبه 6 تیر  1398 | 23  شوال 1440



4
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2730 | پنجشنبه 6  تیر 1398 | 23  شوال 1440

پایداری

اخطار
4/81 شماره: 1528 آقای قربان طالبی فرزند شکراله، شغل آزاد، موضوع: اجرای دادنامه 
9709973730303195 مورخ 1397/12/20 مبنی بر مطلقه نمودن زوجه خود، گواهی 
ابالغ:  جناب آقای قربان طالبی فرزند شکراله به شــما اخطار می گردد ظرف مدت یک 
هفته از تاریخ نشــر آگهی به دفترخانه طالق 127 تیران جهت مطلقه نمودن زوجه خود 
آسیه موسوی مراجعه فرمایید. م الف: 510504 اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 

تیران و کرون)68 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

4/82  آقای حشمت اله عبدالهی دارای شناسنامه شــماره 1393 به شرح دادخواست به 
کالسه  145/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان مصطفی عبدالهی سیبکی به شناسنامه 103 در تاریخ 1397/5/18 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار فرزند ذکور به 
نام های 1- حجت اله عبدالهی، ش.ش 11 متولد 1350/3/2، 2- سعید عبدالهی سیبکی، 
ش.ش 4 متولد 1361/1/1، 3- مسعود عبدالهی سیبکی، ش.ش 29 متولد 1364/5/20، 
4- حشمت اله عبدالهی، ش.ش 1393 متولد 1357/5/20 و چهار فرزند اناث به نام های 
1- گوهر عبدالهی، ش.ش 13 متولد 1341/4/6، 2- راضیه عبدالهی ســیبکی، ش.ش 
1308 متولد 1355/5/10، 3- فاطمه عبدالهی سیبکی، ش.ش 156 متولد 1366/3/1، 
4- ســمیه عبدالهی ســیبکی، ش.ش 11200007304 متولد 1367/12/28 و غیر از 
نامبردگان فوق وارث دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 511346 شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

فریدونشهر)193 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/83  آقای رستم موحدی آخوره علیایی دارای شناسنامه شماره 1120115078 به شرح 
دادخواست به کالسه  146/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان محمدرضا موحدی به شناسنامه 3978 در تاریخ 1397/12/7 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
یک فرزند ذکور به نام 1- محمــد صالح موحــدی، ش.ش 1120317835 و دو فرزند 
اناث به نام های 1- پارمیــس موحــدی، ش.ش 1120273250، 2- پرنیان موحدی، 
ش.ش 1120256879 و یک همسر دائمی به نام 1- مریم اصالنی، ش.ش 226 متولد 
1356/6/22 و غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 511351 شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان فریدونشهر)158 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

4/84  شــماره نامه: 139885602032000550-1398/04/04 سند مالکیت 2 سهم 
مشاع از 432 سهم ششدانگ مزرعه همســار پالک ثبتی شماره 99 اصلی علیا اردستان 
واقع در بخش 17 اصفهان ذیل ثبت 2311 در صفحه 515 دفتر 23 امالک به نام صغری 
قاسمی صادر و تسلیم گردیده است، سپس قدرت اله قاسمی احدی از ورثه نامبرده با ارائه 
درخواست کتبی به شــماره وارده: 32001275-98/4/4 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره: 19937-98/2/4 به گواهی دفتر خانه 51 اردستان 
رسیده است مدعی است که ســند مالکیت آن به علت جابه جایی مفقود گردیده است و 
درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 

انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف:511909 عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالک اردستان )223 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجراییه

4/85 شــماره پرونــده: 139804002121000042/1 ، شــماره آگهــی ابالغیــه: 
139803802121000012 ، شــماره بایگانــی پرونــده: 9800058 ، تاریــخ صدور: 
1398/02/25 ، آگهی ابالغ اجرائیه پرونده اجرایی 9800058 بدین وسیله به آقای مهدی 
جزینی درچه ، نام پدر: یوســف ، تاریخ تولد: 1357/04/04 شماره ملی:1141883041 
شماره شناســنامه: 163 به نشــانی: خمینی شهر درچه خ دکتر بهشــتی کوی صمدی 
ابالغ می شود که موسســه قرض الحسنه پرستاری ســخاوت جهت وصول وجه چک 
150/000/000 ریال به اســتناد شماره ســند: 661997 تاریخ ســند: 1397/12/21 و 
شماره سند: 661998 تاریخ ســند: 1397/12/21علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرائی به بایگانی 9800058 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1398/2/4 
مامور ابالغ به شــما به علت عدم شناسایی نشانی مقدور نبوده اســت لذا بنا به تقاضای 
بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبــه در روزنامه آگهی 
می شود و چنانچه ظرف مدت بیســت روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می 
 گردد نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید عملیات اجرایــی جریان خواهد یافت.
 م الف : 499210 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )180 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/87 شماره: 2719/97 حل12 ، مرجع رسیدگی: شــعبه دوازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســیدگی: ســاعت 09:00 صبح روز 
چهارشنبه مورخه 1398/05/16 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: محمدرضا 
طاهری ، نام پدر: رحیم ، نشــانی: اصفهان محمودآباد انتهای خ40 روبروی ســنگبری 
دوســتان صنایع ســنگ مرکزی ، مشــخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: سیامک 
آزادیخواه ، نام پدر: رشید ، خواســته و بهای آن: مطالبه ، گردش کار: خواهان.خوانده را 
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف: 506793  رئیس شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)177 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/88 شماره: 325/98 حل12، مرجع رسیدگی: شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 08:45 صبح روز چهارشنبه مورخه 
1398/05/16 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: قدمعلی امیریوسفی ، نام پدر: 
محمدحسین ، نشانی: خمینی شهر خ سلمان فارســی خ خیام بن بست11 ، مشخصات 
خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: ابوالقاسم معماری ، نام پدر: غالمرضا ، خواسته و بهای آن: 
مطالبه ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست 
و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 
73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در 

اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می 
تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 506870   رئیس شعبه دوازدهم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر)175 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

4/89 شماره: 957/97 حل3 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: 1-علیرضا 
حاجی قاسمی 2-ایمان شــفیع پور ، نام پدر: 1-رحمت اله ، نشانی: 1-مجهول المکان 
2-بابلـ  بیدآباد ک ش قاسمی آپارتمان حامد کد پ 4713873649 ؛ مشخصات محکوم 
له: نام و نام خانوادگی: بیژن طاهری ، نام پدر: صفرعلی ، نشانی: خمینی شهر دوشاخ ک 
مسجدی کارگاه طاهری، محکوم به:به موجب رای شماره 2129 تاریخ 97/09/24 حوزه 
سوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهرکه قطعیت یافته است. محکوم علیهم 
محکوم هستند به: نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 72/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 1/940/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سر رسید چک 96/10/28 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له به انضمام پرداخت 
نیم عشر دولت در حق صندوق دولت رای صادره غیابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 506314  مصطفی  زیبایی فر قاضی شعبه سوم 

شورای حل اختالف خمینی شهر  )226 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/90 شــماره: 238/98 حل11 ، مرجع رســیدگی: شــعبه یازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 08:30 صبح روز دوشنبه 
مورخه 1398/05/07 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: مرتضی اعتمادی ، 
نام پدر: محمود ، نشانی: خمینی شهر خ امیرکبیر کوچه 167 بن بست یاس9، مشخصات 
خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: آرین پرواز صبا ، 2- نام و نــام خانوادگی: مجید جعفری 
، خواســته و بهای آن: مطالبه مبلغ دو میلیون ریال وجه چک به انضمام جمیع خسارات 
دادرســی و تاخیر تادیه از تاریخ چک به نرخ روز ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول 
المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی نموده اســت. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت و 
مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نســخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف: 507218 رئیس شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)200 

کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

4/91 شماره: 851/97 حل9 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: آرش رستمی، 
نشانی: مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی: منصور اسحاقیان ، 
نشانی: درچه خ امام جنب بانک ملی مجتمع عدل، محکوم به:به موجب رای شماره 909 
تاریخ 97/12/25 حوزه نهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهرکه قطعیت یافته 
است. محکوم علیه محکوم اســت به: پرداخت 63/500/000 ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 853/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چکها 
97/8/5 و 97/6/15 لغایت زمان اجرای حکم و همچنین پرداخت نیم عشر اجرایی در حق 
صندوق دولت رای صادره غیابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 

یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا 
اعالم نماید.  م الف: 507252 عمار امیری قاضی شــعبه نهم شورای حل اختالف 

خمینی شهر  )195 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

4/86 کالســه پرونده:2255/97 - 97/1/18 ، شــماره دادنامه: 85 - 98/1/21 مرجع 
رسیدگی: شعبه یازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: قدمعلی امیریوسفی 
فرزند محمدحســین به نشانی: خمینی شــهر خ سلمان فارســی خ خیام بن بست11 ؛ 
خواندگان: 1-حسین منصوریان فرزند حسنعلی نشانی: مجهول المکان 2-میالد مختاری 
فرزند نوراله نشانی: خمینی شهر 2شاخ ســنگبری آندلس ،خواسته: مطالبه 3 فقره چک 
، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضاءقاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست آقای قدمعلی 
امیریوسفی فرزند محمدحسین به طرفیت خواندگان آقایان 1- حسین منصوریان فرزند 
 حسنعلی 2- میالد مختاری فرزند نوراله به خواسته مطالبه وجه 3 فقره چک به شماره های
1- 010754578 به مبلغ 23/000/000 ریال 2-010754559 به مبلغ 30/000/000 
ریال 3-1361/82175138 به مبلغ 30/000/000 ریال مــورخ به ترتیب 91/9/30 و 
91/8/25 و 92/4/30 عهــده بانک ســپهـ  ملت از جــاری 1507150780008220 و 
41001698/54 به انضمام هزینه دادرســی و خســارت تاخیر در تادیه شورا با توجه به 
دادخواســت تقدیمی و ضمایم و وجود اصل مســتندات دعوی در یــد خواهان و اینکه 
خواندگان دلیــل ومدرکی مبنی بر برائت ذمــه خود یا ادای دین در حــق خواهان ارایه 
نکرده اند همچنین خوانده ردیف اول به عنــوان متعهد اصلی صادر کننده چک و خوانده 
ردیف دوم بــه عنوان ضامن مبادرت به صــدور چک فوق نموده انــد دعوی خواهان را 
مقرون به صحت دانســته و با توجه به نظریه مشورتی اعضا شــورا به شرح صورتجلسه 
مورخه 98/1/18 و به اســتناد مواد 522 و 519 و 198 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 249 و 310 و 313 و 314 از قانون تجارت و تبصره 
الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده2 قانــون صدور چک حکم به 
محکومیت تضامنی خوانــدگان به پرداخت مبلغ جمعــًا 83/000/000 ریال بابت اصل 
خواســته و مبلغـ  ریال بابت هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 
چکها 91/9/30 و 91/8/25 و 92/4/30 لغایت زمان پرداخت که در زمان اجرا محاســبه 
می گردد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای شــورا غیابی است و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــورا و پس از انقضــای مهلت واخواهی ظرف 
 بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی  شهرستان خمینی شهر 
می باشد. م الف: 506869  ایمان بختیاری قاضی شعبه یازدهم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر)403 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/80 شماره نامه: 139885602033000718-1398/4/1 چون تمامی ششدانگ یکباب 
خانه پالک شــماره 1112 فرعی از 38 اصلی واقع در ولوجرد جز بخش 10  حوزه ثبتی 
نطنز که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام خانم امه هانی صالحی ولوجردی فرزند علی 
در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز سه شنبه مورخ 98/05/01  ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف:508717 عباسعلی 

عمرانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز)140 کلمه، 1 کادر(

چندسالی است ایام شهادت رییس مکتب جعفری، حضرت امام صادق)ع( 
که از راه می رسد، شهر دوباره رنگ و بوی شهدا به خود می گیرد.

شهدای گلگون کفن؛ همان هایی که مدافع و نگهبان این مذهب شریف هستند، روی 
دستان شهری شهید پرور به آغوش خاک سپرده می شوند و همه حسرت ما می شود 
جاماندن از همین خاکی ها...همیــن فرزندان حضرت زهرا)س( که در زمانه زر و زور 
و ظلم، روسفید شــدند و ســیاهی تاریخ ماند برای آن به درک واصل شده هایی که 
گمان می کردند می توانند روی دیوارهای خرمشهر برایمان کری بنویسند و زیر پل 

خرمشهر چای عصرانه بخورند!
پس از سال ها می آیند این قهرمانان که مصداق عینی »َوِمَن النَّاِس َمن یَْشِری نَْفَسُه 
ابِْتَغاء َمْرَضاِت الّلِ« شــدند. پاره پاره پیکرها دوباره به شهر برمی گردند. دست افشان 

و پایکوبان بر سر دست های شیفتگان شهادت و عاشقان شهدا، تشییع می شوند.
قرار است در روز شهادت امام صادق)ع(، فیض مشایعت شهدا دوباره نصیبمان شود 
تا نفس تازه کنیم. قرار است سیاهپوش به استقبال روسفیدان همیشگی تاریخ برویم 
و دلمان خوش است که به برکت دوباره آمدنشــان، دل ها شاید دوباره مثل پاره های 

آهن به هم پیوند بخورد.
سکوت می کنیم از هیبت شکوهشان تا فراموش نکنیم ماندگاری راه و نفوذ کالمشان 

را.
فردا هم قرار است مراسم وداع برگزار شود. باز هم شبی با شهدا. چه فرصت نابی برای 

رها شدن از تمام خوب و بد دنیا و آرام گرفتن در کنار مأمن محض آرامش.
این روزها خسته و سردرگم از هجوم و هجمه اخبار تلخ، چنددستگی ها، اختالفات، 
دورویی ها و مشکالت و کمبودها و دعوا و تنش و هرچیزی که تصورش را بکنید، هوای 
برگشتن به همان روزها و همان ســال ها را کرده ایم. ما که فقط وصفش را شنیده ایم 
و غرق در حسرت همیشگی ازدســت دادن هم نفسی با نسلی شده ایم که نفس نفس 
عشق بود و اخالص و ایثار که نفسش برای ایســتادن ایران، ایستاد؛ که خم شد تا ما 

سرپا بمانیم.
و چقدر شــرمنده ایم شــهدا ... می دانیم این قرارمان نبــود...»آن روزها که شوق 
شهادت به سینه بود،توفیقمان نبود که شــبیه شما شویم؛ رفتید تا همچو 

پرستو رها شوید، ماندیم ما که هم نفس سرفه ها شویم.«
بغض های حقیر ما، روبه روی تصاویر گلگون شما دوباره سرریز می شود. حرف زدن و 
نوشتن سخت است. واژه های خاکسترگونه ما، فقط بلدند روبه روی شما ضجه بزنند. 
اشک، راه مشق را می بندد. مشقِ  نوشتن از شما؛ ولی نمی شود. باز هم راه بر کالم بسته 
می شود بس که شرمنده ایم شهدا ... اصال شــما که برای تحسین برانگیزی قلم های 
ما بوسه بر عطر پرواز نزدید؛ اما سخت اســت با شما حرف زدن و از شما نوشتن وقتی 

می دانیم دنیا دنیا بدهکارتان هستیم و شرمنده.
تمام عمر، یاد شــما را زندگــی ما قاب گرفت و بــدا به حال ما اگر روزی برســد که 
»فراموشی الله ها« عادتمان شــود. اینجا فراوانند داغ های کمرشکن و زخم هایی که 
شما مرهمشان هستید؛ شــما را می گویم که نگاهتان رفت و در جهت قبله پروانه ها 

خانه کرد.

راســتش خیلی روزها فکر می کنم هر که بعد از شما ماند، در 
توهم زندگی شناور است به مصداق همان آیه شریفه که شهادت 

می دهد »شما زنده اید و ما ُمرده«
می دانم هرروز با شما عهد می بندم و هرروز دور می شوم و هرلحظه 

بیشتر محتاج می شوم به هوای شما، به دعای شما. هر روز عهد می کنم که دلم 
بر سر مزار شما بماند تا شیون مادران فرزند مرده را در هیاهوی تبلیغات خوردنی ها 
و آشامیدنی ها گم نکنم و یادم نرود این شهر و این کشور هرچه دارد از صدقه سر شما 
دارد که جان پناهمان شدید. فراموش نکنم چقدر مدیون پدران و مادرانی هستیم که 
چشم به راه بازگشت علی اکبرهای خود، ماندند و حسرت به دل و چشم به راه رفتند. 

یادمان نمی رود لبخندهای مان تا ابد، وامدار چشم های آزاده تان است.
دلم را نذر کرده ام در جاده ای که شــما رفته اید، بماند و قصه گــوی غربت فرزندان 

خمینی)ره( شود.
دلم را نذر کرده ام راوی فتح خونین شما باشد و تا ابد، جز شما نگوید.

نذر کرده ام دلم را... من با شما خودم را شــناختم و خدا را و جاده ای را که به سمت 
نگاه حسین )ع( می رود.

خوش آمدید شــیربچه هــای علوی تبار و فاطمی نســب. قدم روی چشــم های ما 
گذاشــتید. تا زنده ایم گوش به پیغام های آخرتان می ســپاریم و دل و جان به مسیر 
روشنتان می دهیم. این کوچه های راست قامت، با یاد شما نفس می کشد. نفس نفس، 
قصه قصه خاطره از شما داریم و از خاطرمان نمی رود خط خون سرخی را که ضامن 

امنیت و آرامش و بودن ما شد.

به بهانه تشییع 10 شهید در اصفهان همزمان با سالروز شهادت امام صادق )ع(؛

آنجادهکهبهسمتنگاه»حسین«)ع(میرفت...

سمیه پارسادوست
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اصفهان در رده بیشترین تصادفات فوتی در کشور

پیشنهاد سردبیر:

حوادث 

با مسئوالن

تعداد دانش آموزان تبعه در 
برخی مدارس اصفهان بیش 

از ایرانی هاست
معاون آموزش متوســطه اداره کل آموزش 
آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: در 
بعضی مناطق اصفهان، تعداد دانش آموزان 
اتباع از تعداد دانش آموزان ایرانی بیشــتر 
شــده، از این جهت مردم حساســیت پیدا 
کرده اند و ممکن است یک سری بازتاب های 

اجتماعی داشته باشد.

محمد رضا ناظم زاده در خصوص ثبت نام اتباع 
در مدارس اظهار کرد: ۵۲ هــزار نفر اتباع در 
مدارس اســتان اصفهان تحصیــل می کنند 
که از این آمــار ۹۸ درصد تبعــه افغان و دو 
درصد دیگر را سایر ملیت ها تشکیل می دهند.

وی دالیل افت تعداد دانــش آموزان تبعه در 
متوسطه اول نســبت به ابتدایی را مهاجرت 
و اشــتغال آنها قلمداد کرد و افزود: آموزش 
و پــرورش محدودیتی برای ثبت نــام اتباع 
 قائل نیست و خود این اتباع هستند که اقدام

 نمی کنند.

مدیر آمار و فناوری اطالعات دانشگاه: 
۹۲ درصد اصفهانی ها دارای 
پرونده الکترونیک سالمت اند

مدیر آمار و فنــاوری اطالعات دانشــگاه و 
مدیــر اجرایی پرونده الکترونیک ســالمت 
در اصفهان گفت: بالغ بــر ۴.۳ میلیون نفر 
از مردم اصفهان، عضو ســامانه سیب شدند 
که معــادل ۹۲ درصد از جمعیت اســتان 
اصفهان است.ناصر قدیری اظهار داشت: در 
حال حاضر تمامی بیمارســتان های دولتی 
اصفهان که بالغ بر ۳۷ بیمارســتان اســت، 
تحت پوشش سامانه ســپاس؛ یعنی سامانه 
پرونده الکترونیک ســالمت اســت. مدیر 
اجرایی پرونده الکترونیک سالمت با اشاره به 
اینکه هم اکنون بیمه سالمت به این سامانه 
متصل شــده است، گفت: اســتان اصفهان 
به عنوان اولین اســتان در کشــور اقدام به  
تبادل اسناد بین بیمارستان با بیمه از طریق 
 سپاس و ســامانه تبادل الکترونیکی اسناد

 می کند.

 دانشگاه صنعتی اصفهان 
در رتبه بندی جهانی شانگهای

رتبه بنــدی موضوعــی ۲۰۱۹ نظــام رتبه 
بندی بین المللی شــانگهای منتشــر شد و 
دانشــگاه های ایرانــی در حوزه های مختلف 
حضور پــر رنگی دارنــد. نظام رتبــه بندی 
شانگهای )ShanghaiRanking( از سال 
۲۰۰۹ توســط افراد دانشــگاهی، این رتبه 
بندی را منتشــر می کند. این نسخه از رتبه 
بندی شــامل رتبه بندی دانشــگاه ها در ۵۴ 
موضوع در علــوم طبیعی، مهندســی، علوم 
زیستی، علوم پزشکی و علوم اجتماعی است 
و بیش از ۴۰۰۰ دانشــگاه در این رتبه بندی 
حضور دارنــد. در بین دانشــگاه های ایرانی 
حاضــر در این رتبه بندی دانشــگاه صنعتی 
اصفهان در رده پنجم و پس از دانشــگاه های 
صنعتی امیرکبیر، نوشــیروانی بابل، دانشگاه 
 علم و صنعت ایران و دانشــگاه تهــران قرار 

گرفت.

شاخص اندازه گیری تغییر می کند؛
خداحافظی با کیلوگرم ملی!

رییس مرکز اندازه شناسی سازمان ملی استاندارد 
ایران با اشــاره بــه پیگیری شــاخص های جدید 
اندازه گیری و اندازه شناسی در سطح بین المللی از 
برنامه ریزی ایران برای پیوستن به این مسیر جدید 
و تالش برای عقب نیفتــادن از این تحول خبر داد.

خســرو معدنی پور، اظهار کرد: سازمان بین المللی 
استاندارد که به عنوان نخســتین موسسه جهانی 
یک فرآیند استانداردســازی در محاسبه کمیت ها 
و کیفیت های استانداردی را بنا گذاشت، از چندی 
قبل به ســمت یکسان ســازی یکاهای SI حرکت 
کرده و بسیاری از کشورهای جهان نیز از این موضوع 
پیروی کرده اند. وی درباره چگونگــی اجرای این 
فرآیند توضیح داد: در گذشته کشورها یک شاخص 
استاندارد را بر اساس برخی عوامل ساخت بشر؛ یعنی 
مسائل قراردادی تعیین می کردند و از همان به عنوان 
شاخص استفاده می شد؛ اما در برنامه ریزی جدید، 
هفت اصل ثابت و بنیادی فیزیک مبنا قرار می گیرد 
و از این پس همین موضوع در تعیین اســتانداردها 
در سطح جهانی مطرح خواهد شــد.رییس مرکز 
اندازه شناسی سازمان ملی اســتاندارد ایران ادامه 
داد: برای مثال ما در ایران یک شــاخص کیلوگرم 
ملی داشتیم که بر اساس محاسبات موجود به این 
عدد دست یافته و پس از آن استانداردها را طبق این 
شاخص تعیین می کردیم. در ساختار پیشین برای 
آنکه کیلوگرم ملی ایران با استاندارد جهانی یکسان 
شود، این شاخص به فرانســه فرستاده می شد و در 
جریان مقایســه با کیلوگرم جهانی، میزان صحت 
آن مشخص شده و به کشــور باز می گشت؛ اما در 
چهارچوب جدید، تمام مبناها یکسان خواهند بود.

معدنی پور با بیان اینکه این فنــاوری به تازگی در 
جهان کلید خورده، تاکید کرد: دلیل پیگیری جدی 
سازمان ملی استاندارد، این است که در ورودی این 
برنامه، ایران از سایر کشــورها عقب نماند و بتوانیم 
همزمان با دیگر بخش های جهان نام خود را در این 

شاخص وارد کنیم.

 دبیر شورای هماهنگی تشکل های 
زیست محیطی استان اصفهان:
 حقابه زیست محیطی

 فقط برای گاوخونی نیست
حشــمت ا... انتخابی دبیــر شــورای هماهنگی 
تشکل های زیست محیطی استان اصفهان درباره 
وضعیت حقابه زیست محیطی زاینده رود، می گوید: 
زاینده رود، حق حیات دارد و این رودخانه یک لوله 
نیســت که یک روز بازش کنند و روز دیگر ببندند، 
حقابه زیست محیطی فقط برای گاوخونی نیست. 
دبیر شورای هماهنگی تشکل های زیست محیطی 
استان اصفهان به کشاورزان شــرق اصفهان اشاره 
می کند و می گوید: باید به کشاورزان گفت اگر حیات 
رودخانه را در نظر نگیرید،به  آبی که امروز شــما با 
آن زندگی را می گذرانید، خیانــت کرده اید، امروز 
فقط آب منطقه ای در این زمینه مســئول نیست؛ 
بلکه کشاورزان نیز در زمینه حقابه زیست محیطی 
مسئول هستند. او ادامه می دهد: ۲.۵ متر پساب به 
سوی تاالب می رود که پر از سموم و کود کشاورزی 
است که با آب سالم مخلوط نمی شــود و به سوی 
گاوخونی می رود. ۴۸ کیلومتر مربع وسعت گاوخونی 

است و در عمل به آنجا آبی نرسیده است. 
انتخابی تاکید می کند: برای حقابه محیط زیســت 
منظور، اداره محیط زیســت نیست، حقابه محیط 
زیست؛ یعنی حقابه حیات و زیستن که همه مسئول 
هستند و متولی حقابه زیست محیطی، تمام مردم 

هستند. 

خبر فوت یک کــودک در خمینی شــهر به علت 
حمله سگ های وحشی، تراژدی دیگری از سلسله 
حمله های سگ ها به کودکان در کشورمان را رقم زد. 
اتفاقی که نه اولین بود و نه آخرین مورد از قربانیان 
سگ های وحشی در ایران. ســال گذشته هم یک 
کودک در لواســان تهران مورد حمله سگ ها قرار 
گرفت. آنچه مانع از تکرار دوباره این حوادث مرگبار 
می شــود، نوع برخورد و مقابله با آن اســت؛ اینکه 
صاحب سگ ها بازداشت و زندانی و احتماالمحکوم 
به پرداخت دیه شوند، بی شــک جلوی پرورش و 
نگهداری این گونه ســگ های وحشــی در کشور 
را نخواهــد گرفت. وقتی به جــای مقابله اصولی با 
نگهداری سگ های وحشــی و ممنوعیت پرورش 
آنها -که در بسیاری از کشــورهای دنیا وضع شده 
اســت- با اصل نگهداری حیوانــات خانگی و ورود 
آنها به پارک ها و ســطح شــهر مقابله می شود، در 
واقع به نوعــی دور کردن خطر از فضای شــهری 
اســت نه مقابله با اصل خطر. با دستورات ضربتی 
مقابله با ســگ گردانــی در کل مراکــز عمومی 
و پارک ها، نــه تنها از خطرات حمــالت حیوانات 
وحشی کم نمی کند؛ بلکه احتمال آن را در مناطق 
حاشــیه ای شــهری افزایش هم می دهد؛ چرا که 
اصوال همه حیوانات و ســگ های نگهداری شــده 
در منزل، وحشــی و آسیب رسان نیســتند و البته 
که نمی تــوان با ممنوعیت ســگ گردانی از تعداد 

کســانی که در خانه های 
خود ایــن حیوانــات را 
نگهــداری می کنند، کم 
کرد. نگهداری و پرورش 
ســگ های وحشــی در 
بسیاری از کشورها ممنوع 
است؛ اما در ایران نسبت 
به خطرات ایــن حیوان 

هنوز مسامحه و ســهل انگاری می شود. بسیاری از 
مراکز پرورش ســگ یا افرادی که به این کار عالقه 
دارند، در حاشــیه شــهرها اقدام به نگهداری این 

حیوانــات می کنند؛ چرا 
که بر اســاس آیین نامه 
نحوه نگهــداری حیوانات 
اهلی که از ســوی وزارت 
بهداشــت تنظیم شــده 
است، نگهداری و پرورش 
هر نوع حیــوان اهلی در 
محدوده روستاها، بالمانع 
است و مستلزم اخذ هیچ گونه مجوزی نیست. این 
مجوز شــامل نگهداری و پرورش هر نوع از ســگ 
هم می شود که البته نژادهای وحشی را هم شامل 

می شــود. یکی از این نوع نژادها پیت بول است که 
حتی در آمریکا پرورش آن بدون مجوز و داشــتن 
فضای الزم، غیر قانونی است. این درحالی است که 
این نوع سگ در ایران به آسانی به فروش می رسد. 
در فضای مجازی ســایت های زیادی هســتند که 
به صــورت حرفــه ای در فروش ســگ و حیوانات 
فعالیت می کنند. پیت بول نیز یکی از این خریدهای 
محبوب اســت که به عنوان ســگی مناسب برای 
نگهبانی در این تبلیغات حضور دارد و در قیمت های 
مختلفی فروخته می شــود. در فضاهای روستایی و 
حاشیه شهرها، کودکان بیشــتر در فضاهای خارج 
از خانه حضــور دارند و البته هیــچ مانعی هم برای 
حضور این سگ ها به صورت قانونی اعمال نمی شود. 
خألهای قانونــی، اصلی ترین مشــکل جامعه ما با 
 مبحث نگهداری حیوانات به خصوص سگ هاست؛

در حالی که عده ای معتقدند که کال باید آوردن سگ 
به معابر عمومی ممنوع شود. گروهی بر این باورند 
که نمی شود جلوی این کار را گرفت و باید قوانینی 
در این باره وضع شــود؛ اما به نظر نمی رســد فعال 
تصمیم و عزمی برای سر و سامان دادن به وضعیت 
فعلی، مورد نظر مسئوالن باشد. تنها نیروی انتظامی 
به عنوان قوه قهریه کشور در حال برخورد با مواردی 
از حضور ســگ ها در انظار عمومی است که اصوال 

خطر جانی برای افراد ندارد.
 با این نوع نگرش، باز هم باید منتظر قربانی شــدن 
انســان های بیشتری درشــهرهای مختلف کشور 

باشیم.

تاوان سگی

مدیرکل پزشــکی قانونی اســتان اصفهان گفت: دو ســوم از 
پرونده های منجر به فوت، مرگ غیر طبیعی را گزارش می دهند 
و شــایع ترین دلیل مربوط به ســوانح در تصادفات است. علی 
ســلیمان پور در خصوص ساخت ســامانه بانک هویت ایرانیان 
تصریح کرد: برای تعیین تکلیف پرونده های حوزه قضایی، مقرر 
شده این سامانه فرمول ژنتیکی مجرمین سابقه دار را در قدم اول 

استخراج و در نرم افزاری نگهداری کند، این عمل در تشخیص 
سریع مجرمین، بســیار کمک کننده و در عین حال بازدارنده 
برای مجرمان اســت؛ چراکه مجرمین سابقه دار با وجود چنین 
امکان علمی بســیاری از اعمال مجرمانه خود را انجام نخواهند 
داد. سلیمان پور اظهار کرد: به دلیل اینکه از نظر فضای فیزیکی 
با محدودیت هایی روبه رو هســتیم، چندین پروژه در سال های 

آینده به بهره برداری می رسد، در منطقه گورت پروژه پزشکی 
قانونی شهرســتان اصفهان در حال احداث و فاز معاینه اجساد 
و آزمایشــگاه چهارگانه آن درحال تکمیل است. این مجموعه 
زیربنایی حدود ۱۰ هزار متر دارد و تغییرات قیمت ارز ســبب 
شده روند تکمیل کند شود و حدود ۳۰ میلیارد تومان نیاز است 

تا این مجموعه تکمیل شود.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان خبر داد:
ساماندهی فرمول ژنتیک مجرمان سابقه دار با سامانه بانک هویت ایرانیان

 چرا در ایران قانونی برای مقابله با نگهداری سگ های وحشی وضع نمی شود؟ 

 مقابله با سگ گردانی در کل مراکز 
عمومی و پارک ها، نه تنها از خطرات 
حمالت حیوانات وحشی کم نمی کند؛ 
بلکه احتمال آن را در مناطق حاشیه ای 

شهری افزایش هم می دهد
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دالیل خواهان: کپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده را 
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف: 508286 رئیس شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)198 

کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

4/93 شماره: 1994/97 حل11 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: 1-حمیدرضا 
خلیلی 2-سیدمرتضی علوی ، نشانی: هردو مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له: نام 

و نام خانوادگی: بهمن بلوری ، نام پدر: عزت اله ، نشانی: خمینی شهر خ امیرکبیر ک110 
پ68 ، محکوم به:به موجب رای شــماره 2749 تاریخ 97/12/18 حوزه یازدهم شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شهرکه قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است به: 
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ یک میلیون و ششصد و چهل و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 97/9/24 لغایت زمان پرداخت در زمان اجرا در حق خواهان 
و پرداخت نیم عشــر دولتی در حق صندوق دولت در ضمن رای صادره غیابی می باشد. 
ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید.  م الف: 509122 
 ایمان بختیاری قاضی شــعبه یازدهم شورای حل اختالف خمینی شــهر  )220 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/94 شماره: 337/98 حل3 ، مرجع رسیدگی: شــعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســیدگی: ســاعت 04:50 بعدازظهر روز شنبه 
مورخه 1398/05/19 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: حسین هادیزاده ، نام 

پدر: عباس ، نشانی: خمینی شــهر خ امام خ هادی پ70، مشخصات خوانده: 1-نام و نام 
خانوادگی: محمد کبیری پور ، نام پدر: محمدحسین ، خواســته و بهای آن: مطالبه مبلغ 
7/000/000 ریال وجه فقره چک به انضمام کلیه خســارات وارده اعم از هزینه دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه ، دالیل خواهان: رونوشت چک و رونوشت گواهی عدم پرداخت ، 
گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت 
رسیدگی حاضر گردد. م الف: 509125  رئیس شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 

خمینی شهر)203 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

4/95 شــماره صادره: 1398/42/570073- 1398/3/27 نظر به اینکه ســند مالکیت 
ششــدانگ پالک ثبتی شــماره 1053/ )4839، 4840، 4841، 4924( که در راستای 
استاندارد ســازی به 4924/1451 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان دفتر امالک به شماره 
1311 صفحه 416 شــماره ثبت 243838 کپی ســند دفترچه ای 089382 بنام آقای 
محمدرضا رحیم زاده خراسانی ســابقه ثبت و صدور سند مالکیت دارد و طی اسناد رهنی 
41054 مورخ 1389/12/25 و 47863 مــورخ 1392/12/22 دفترخانه 81 اصفهان نزد 
بانک ملت در رهن قرار دارد و ســپس نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به شماره وارده 

139821702024007282 مورخ 1398/3/12 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که 
امضا شهود آن ذیل شــماره 36411 مورخ 1398/3/12 به گواهی دفترخانه 12 اصفهان 
رسیده است مدعی اســت که ســند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و 
درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده است  لذا مراتب  به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 510738 قویدل رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالک جنوب اصفهان )260 کلمه، 2 کادر(

اعالم مفقودی 
کارت دانشــجویی به شــماره 9361162 بــه نام آقای 
علیرضا روئین تن که متعلق به دانشگاه دانش پژوهان 
می باشد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

سمانه سعادت

رییس پلیس راهور ناجا با استناد به آمار پزشکی 
قانونی از جــان باختگان حــوادث رانندگی در 
ســال جاری گفت: فوتی ها در حــوادث درون 
شــهری در این دو ماه ۴.۶ درصد؛ یعنی معادل 
۳۰ نفر افزایش یافته؛ اما در معابر برون شهری 
کشته های ما ۹ درصد و معادل ۱۸۱ نفر کاهش 

داشته است.
 در مجمــوع در این دو ماه؛ یعنــی فروردین و 
اردیبهشــت ۱۵۱ نفر در مقایســه با فروردین 
و اردیبهشــت ســال قبل، کم کشــته شده اند 
و ایــن کاهــش ۵.۵ درصدی جــان باختگان 
حوادث رانندگی طی این مدت اســت. رییس 
پلیس راهور ناجا ســاعت وقــوع ۲۵ درصد از 
کل تصادفــات را حد فاصل ســاعت ۱۶ تا ۲۰ 
و ۲۳ درصد دیگــر را نیز حدفاصــل ۱۲ تا ۱۶ 
اعالم کــرد و گفت: ۶۳ درصــد از تصادفات در 
محورهــای اصلــی، ۲۵ درصــد در محورهای 
فرعــی و ۱۲ درصــد در محورهای روســتایی 
رخ داده اســت. بیشــترین تصادفات فوتی ما 

نیز در دو مــاه نخســت امســال در محدوده 
فرماندهــی انتظامــی غــرب اســتان تهران، 
اســتان قزوین، هرمــزگان، یزد، گلســتان و 
اصفهان بوده و بیشــترین کاهــش تلفات نیز 
در استان های خوزســتان، فرماندهی انتظامی 
 تهران بزرگ، لرســتان، زنجان و مازندران بوده

 است.

رییس پلیس راهور ناجا:

اصفهان در رده بیشترین تصادفات فوتی در کشور
مدیرکل امور روســتایی وشــوراهای اســتانداری 
اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر ۴۷۷ روستا در 
استان اصفهان خالی از سکنه است، گفت: با شرایط 
موجود به برنامه ریزی بــرای مهاجرت معکوس به 
روســتا ها، نیاز جدی داریم. علی رحمانی، با بیان 
اینکه یک هزار و ۴۰۴ روســتا در اســتان اصفهان 
وجود دارد، اظهار کرد: از این تعداد ۸۵۲ روستا دایر 

و دارای شوراست.
وی با بیان اینکه تعداد روستاهای متروکه استان ۷۵ 
 روستا برآورد شده است، اضافه کرد: ۶۴۶ دهیاری،

کل روستاهای استان را مدیریت می کند.
وی  با بیان اینکه در حال حاضر ۴۷۷ روستا در استان 
اصفهان خالی از سکنه است، تصریح کرد: با شرایط 
موجود، نیاز جدی به برنامه ریــزی برای مهاجرت 

معکوس به روستا ها داریم.
وی تخصیص اعتبار و تسهیالت برای ایجاد اشتغال 
در روســتاها را از اقدامات صورت گرفته برای ایجاد 
اشــتغال در این نقاط اعالم کرد و افزود: سقف این 
تســهیالت برای هر پروژه ۲.۵ میلیارد تومان است 

که در صورت تصویب طرح پیشنهادی در کارگروه 
مربوطه با سود هشت درصدی در اختیار متقاضیان 
قرار می گیرد. گفتنی است بر اساس سرشماری سال 
۹۵ طی ســال های ۹۰ تا ۹۵ حدود ۲۳۰ روستا در 
استان اصفهان خالی از ســکنه اعالم شده بود. این 
در حالی است که طی دو سال تعداد این روستاها به 

بیش از دو برابر افزایش یافته است.

مدیرکل امور روستایی وشوراهای استانداری اصفهان:

استان اصفهان ۴۷۷ روستای خالی از سکنه دارد

خبرناجا
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امباپه:
دوست دارم در المپیک 

حضور داشته باشم
کیلیان امباپه عالقه مند است تیم کشورش را 
در پیکارهای المپیک 
همراهــی   2020
کند. وی که اکنون 
در ژاپــن به ســر 
می برد، به خبرنگار 
فرانس فوتبال اظهار 
داشت: باید ابتدا با تیم 
کشورم قهرمان رقابت های جام ملت های اروپا 
شوم اما در کنارش،  دوســت دارم در المپیک 
هم باشــم. تیم المپیک فرانســه در مسابقات 
پلی آف قاره ســبز برای المپیک حضور داشت 
که در نهایت موفق به صعود به المپیک توکیو 
شد. در این مسابقات بازیکنانی مجاز به حضور 
هستند که کمتر از 23 سال سن داشته باشند. 
همینطور هر تیم می توانــد 3 بازیکن در کادر 
نفراتش داشته باشــد که قبل از سال 1997 
متولد شدند. امباپه سال گذشته با تیم کشورش 
قهرمان رقابت های جام جهانی 2018 روسیه 

شد.

بوفون و آلوس؛ راه حل 20 
میلیون یورویی پاری سن ژرمن

باشگاه پاری سن ژرمن با گذاشتن دو بازیکن 
با سابقه اش در لیست خروج به دنبال راه حلی 
برای مشکل مالی است. 
نشــریه »اکیــپ« 
فرانسه خبر داد که 
مسئوالن باشگاه 
پاری ســن ژرمن 
در تابستان به دنبال 
تجدید قــوای تیم و 
به خدمــت گرفتن بازیکنان جدید هســتند. 
مسئوالن باشگاه پاریســی در تالش هستند 
تا یک راه حل 20 میلیــون یورویی برای این 
تجدیدا قوا داشته باشند. برای رسیدن به این 
راه حل با جدایی بوفون و دنی آلوس این مبلغ 
در باشگاه ذخیره می شود چون دستمزد این دو 

بازیکن باتجربه حدود 20 میلیون یورو است. 
البته پاریســی ها نیمــار را نیز بــرای فروش 
گذاشــته اند و در صورت انتقال او به باشــگاه 
دیگــری مبلغی نجومی به دســت باشــگاه 

فرانسوی خواهد رسید.

 کریستیانو رونالدو
 جدیدترین رویای دیوید بکام

دیوید بکام قصد دارد با استفاده از اعتبار خود 
ســتاره های بزرگی را مجاب به بــازی کردن 
در تیمش کند و نشریه 
پرتغالی ابوال، خبر از 
عالقه این اسطوره 
بــه  انگلیســی 
جذب کریستیانو 
رونالدو، ستاره 34 
ساله باشگاه یوونتوس 
برای اینتر میامی داد. البته رونالدو 3 سال دیگر 
با باشگاه یوونتوس قرار دارد و شرایط فیزیکی 
و آمادگی وی نشــان می دهد که این بازیکن 
فعال تمایلی به ترک ســطح اول فوتبال دنیا و 
مهاجرت به ایالت متحده ندارد؛ اما دیوید بکام 
امیدوار است با توجه به روابط مساعدی که با 
ســتاره پرتغالی دارد، او را در سال آخر دوران 
ورزشی و شــاید یک و یا 2 ســال بعد از آغاز 
فعالیت رسمی اینتر میامی، مجاب به انتقال به 

ایالت متحده کند.

رئال به جای پوگبا، ستاره 
آژاکس را جذب می کند؟

روزنامه اسپانیایی مارکا مدعی شد رئال مادرید 
درحالی که در حال تالش 
برای جذب پل پوگبا، 
ســتاره فرانسوی 
منچســتریونایتد 
اســت؛ امــا در 
صورتــی کــه این 
انتقــال بــا موفقیت 
همراه نشــود به جــای پوگبا، 
دانی فان دی بیک، پدیده 22 ســاله آژاکس را 

جذب خواهد کرد.
 مارکا می گوید فان دی بیک در فصل گذشته 
طی درخشــش با پیراهن آژاکس نظر مثبت 
مدیران رئال را جذب کرده و به دلیل کیفیتی 
که در رقابت های فصل گذشته چمپیونزلیگ از 
خود به نمایش گذاشت در فهرست گزینه های 
نقل و انتقاالتی باشــگاه بزرگ اسپانیایی قرار 

گرفته است.

آزمون،دیگرازپنالتیزدننمیترسد!

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

با توجه به جدایی سیدمهدی رحمتی از استقالل، مسئوالن این 
باشگاه به دنبال دروازه بان جدید بوده و پس از بررسی چند گزینه 
به انتخاب محمدحســین اکبر منادی، دروازه بان سایپا رسیدند. 
مذاکرات جدی با منادی انجام شده و دروازه بان سایپا در صورت 
تایید آندره آ استراماچونی، سرمربی استقالل به جمع آبی پوشان 

می پیوندد تا رقیب جدی برای سیدحسین حسینی باشد. 

رقیب حسینی در استقالل مشخص شد

پس از پایان لیگ هجدهم، خبرهای زیادی مبنی بر جدایی مسعود 22
شجاعی و اشکان دژاگه به گوش رســید که حتی شجاعی با انتشار 
پیامی از این تیم خداحافظی کرد. به گفته مسئوالن تراکتور، مسعود 
شــجاعی در تمرینات حضور پیدا کرده و اشکان دژاگه با هماهنگی 
دنیزلی، به تی تی ها اضافه خواهد شــد. با این تفاسیر دو ملی پوش 

تاثیرگذار در لیگ نوزدهم در تبریز به میدان خواهند رفت.

دو فوق ستاره تراکتور ماندنی شدند
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پیشنهاد پرسپولیس؛
 ۵00 هزاریورو به »لیمونس«

یک ســایت یونانی از مبلغ پیشــنهادی باشگاه 
پرســپولیس به ســرمربی یونانی رونمایی کرد. 
ســایت »enikos« یونان خبر داد که باشــگاه 
پرسپولیس قهرمان لیگ ایران با تاکیس لیمونس، 
سرمربی یونانی وارد مذاکره شده و در تالش است 
تا او را به ایران بیاورد. باشــگاه پرسپولیس اعالم 
کرده که آمــاده پرداخت ۵00 هــزار یورویی به 
لیمونس است. پیش از این نام لیمونس به همراه 

تیم الزمالک مصر مطرح شده بود.

قهر ادامه دار 2 مدیر در استقالل
رییس هیئــت مدیــره و مدیرعامل اســتقالل 
همچنان بــا هم قهر هســتند و معلوم نیســت 
این مشــکل چه زمانی حل خواهد شــد. احمد 
سعادتمند، رییس هیئت مدیره استقالل همچنان 
در جلســات مهم این باشــگاه حاضر نمی شود. 
او به دلیــل اختالفاتی که با امیرحســین فتحی 
مدیرعامل باشگاه داشــته تصمیم گرفت استعفا 
دهد و عطای استقالل را به لقایش ببخشد و برود. 
فتحی و سعادتمند قهر هســتند و معلوم نیست 
کی آشــتی خواهند کرد. وزیر ورزش هم پیگیر 
این ماجراســت و از مدیران استقالل در این باره 

توضیح خواسته است.

در حاشیه

حامیان مالی 3 میلیارد دالری 
برای المپیک توکیو

المپیک توکیو در حالی سال آینده برگزار خواهد 
شد که تاکنون کمک اسپانســرها به 3 میلیارد 
دالر رســیده اســت. شــرکت های ژاپنی برای 
بازی های المپیک 2020 در حالی حمایت خود 
را اعالم کرده اند که مبلغ کمــک حامیان مالی 
برای بازی های المپیک توکیــو 3 میلیارد دالر 
اعالم شده که این مبلغ نسبت به المپیک لندن 
و ریو بیشتر است. براساس گزارشات اعالم شده 
مبلغ کمک اسپانســرها در بازی هــای المپیک 
 لندن 1/1 میلیــارد دالر و در ریو 1 میلیارد دالر 

بوده است.
 براســاس اعالم جان کوتز، رییس کمیســیون 
هماهنگی کمیتــه بین المللــی المپیک، مبلغ 
اعالم شده شــامل کمپانی های بزرگ ژاپنی از 
جمله تویوتا و پاناسونیک نمی شود. توکیو برای 
بازی های المپیــک 1۵ اسپانســر طالیی، 32 
اسپانسر رسمی و 1۵ اسپانسر معمولی دارد که 
این بهترین فرصت برای اقتصاد ژاپن خواهد بود. 
بازی های المپیک توکیــو، روزهای 27 جوالی 

سال 2020 تا 3 آگوست برگزار خواهد شد.

سنگ نوردی در آستانه حضور 
در المپیک 202۴

پس از درخواســت کمیته ملی المپیک فرانسه، 
میزبان المپیک 2024 جهت حضور رشته های 
ســنگ نوردی، برک دنس، قایقرانــی بادبانی و 
اســکیت بورد، در مجمع 134 کمیتــه اجرایی 
»کمیته بین المللی المپیک« تایید شــد. ضمن 
آنکه پس از این رای گیری ورود هر رشته دیگری 
به المپیک 2024 منتفــی خواهد بود. در نهایت 
نیز نظر هیئت رییســه این کمیته در جلسه آتی 
دســامبر 2020 ،تثبیت این حضور خواهد بود. 
الزم به ذکر است؛ براساس درخواست کمیته ملی 
المپیک فرانسه حضور ســنگ نوردی در دوماده 

کامباین )لید و بولدر( و سرعت خواهد بود.

منهای فوتبال

سخنگوی باشگاه ذوب آهن ضمن انتقاد از برخی باشگاه ها برای 
انعقاد قراردادهای نجومی با بازیکنان فوتبال، اظهار کرد: در برخی 
باشگاه ها بدون منطق قیمت بازیکنان باال می رود؛ اما در ذوب آهن 
همه چیز براســاس قواعد خاصی پیش می رود. مبلغ پیشنهادی 
اوساگونا به باشــگاه ذوب آهن زیاد بود و اعالم کردیم که باشگاه 

برای جذب بازیکن قواعد و شرایط خاصی دارد.

احمد جمشیدی با تاکید بر اینکه گزینه های جایگزینی اوساگونا 
به زودی توسط منصوریان اعالم می شــود، خاطر نشان کرد: در 
صورتی که اوساگونا نتواند با باشــگاه به توافق برسد، با توجه به 
درخواست منصوریان، نســبت به جذب بازیکن جایگزین اقدام 
می کنیم. ظرف یکی دو روز آینده در مورد تمدید قرارداد اوساگونا 

تصمیم نهایی را خواهیم گرفت.

سخنگوی باشگاه ذوب آهن در رابطه با جریمه باشگاه ذوب آهن 
از سوی AFC، بیان کرد: موضوع جریمه ای که در رسانه ها مطرح 
شده است هنوز به صورت کتبی به ما ابالغ نشده و در صورت ابالغ 
این موضوع، باشگاه ذوب آهن حق طبیعی خود می داند تا نسبت 
به آن اعتراض کند و بعد از اینکه تصمیم نهایی گرفته شد طبق 

مقررات رفتار خواهیم کرد.

سخنگوی باشگاه ذوب آهن:
با اوساگونا به توافق نرسیم، دنبال جایگزینش می گردیم

 رقابت های لیگ برتر فوتبال بانوان کشور در حالی 
عصر امروز با برگزاری دیدارهای هفته بیست و دوم 
به پایان می رســد که تیم های اصفهانی نتوانستند 
به جایگاهی بهتر از سومی دست یابند. یازدهمین 
دوره از این رقابت ها در شرایطی از 16 آذرماه سال 
گذشته با شــرکت 12 تیم آغاز شــد که تیم های 
ســپاهان و ذوب آهن به عنوان نمایندگان فوتبال 

اصفهان در این مسابقات حضور داشتند.
بانوان طالیی پوش اصفهانی که دور گذشــته این 
مسابقات را با کسب رتبه چهارم در جدول رده بندی 
به پایان رسانده بودند، در فصل جاری با کادر فنی 
و ترکیبی تقریبا دســت نخــورده در جایگاه یک 
مدعی پا به میدان گذاشــتند؛ اما برگزاری با تاخیر 
این رقابت هــا و وقفه های طوالنی ایجاد شــده در 
طول مسابقات باعث شــد تا آنها امتیازات زیادی 
را نیم فصــل اول از دســت داده و از صدر جدول 
دور شوند. این تیم که »سمیه شــهبازی« را روی 
نیمکت خــود می دید، در نیم فصــل دوم عملکرد 
بهتری را از خود به نمایش گذاشــت ولی نتوانست 
امتیازات از دســت رفته را جبران کند. سپاهانی ها 
که از رســیدن به صدر جدول بازمانده بودند برای 
کســب مقام نایب قهرمانی هفته گذشته به مصاف 
تیم شهرداری سیرجان رفتند؛ اما با شکست مقابل 
این تیم آخرین فرصت شان برای زنده نگه داشتن 
شانس کسب نایب قهرمانی را نیز از دست دادند تا 

تیم سیرجانی با ۵4 امتیاز 
در رده دوم جــدول جای 
بگیرد. شاگردان شهبازی 
در هفته آخر قــرار بود با 
سیپدار قائمشــهر دیدار 
کنند که این مسابقه لغو 
شد. آنها با کسب 3 امتیاز 
این بازی 46 امتیازی شده 

و با قرار گرفتن بر جایگاه سوم جدول رده بندی به 
کار خود در این مسابقات پایان دادند.

تیــم ذوب آهن، دیگــر نماینده اصفهــان در این 

دوره از رقابت هــا بود که 
بــا تیمــی تغییــر یافته 
نســبت به فصل گذشته 
پا به میدان گذاشته بود. 
سبزپوشــان اصفهانی که 
دو فصل متوالی با »مژگان 
مدایم زاده« در میانه های 
جــدول رده بندی حضور 
داشتند، در این فصل سکان نیمکت شان را به »بیان 
محمودی« که سابقه هدایت تیم های آینده سازان 
نجف آباد و راه یاب ملل را در کارنامه داشت، سپردند 

تا به رده های باالتر جدول رده بندی راه یابند.
عملکرد شاگردان محمودی در این دوره از رقابت ها 
در اندازه یک تیم مدعی نبــود و آنها در پایان هفته 
بیست و یکم مسابقات با کســب 40 امتیاز در رده 
پنجم جدول رده بندی قرار گرفتنــد. ذوبی ها در 
آخرین دیدار این مســابقات عصر امروز مقابل تیم 
شــهرداری بم قرار می گیرند. آنهــا تنها در صورت 
پیروزی برابر شهرداری بم و البته شکست یا توقف 
راه یاب ملل مریوان می توانند به رده چهارم جدول 
صعود کرده و فصل را با این جایگاه به پایان برسانند.

تیم شهرداری بم در این دوره از مسابقات توانست با 
ارائه عملکرد مناسب دو هفته مانده به پایان بازی ها 
قهرمانی اش را مسجل کرده تا برای ششمین بار به 
مقام قهرمانی این رقابت ها دست یابد. این تیم هم 
اکنون با 61 امتیاز در صدر جدول رده بندی ایستاده 
است. دیدار تیم های ذوب آهن و شهرداری بم امروز 
از ساعت 18 در ورزشگاه فوالد شهر برگزار می شود 
تا قهرمان لیــگ برتر در اصفهان جــام قهرمانی را 

باالی سر ببرد.
تیم های ملــوان بندرانزلی، ســپاهان و ذوب آهن 
اصفهان، شــهرداری بم، شــهرداری ســیرجان، 
راه یاب ملل مریوان، ســیپدار قائمشهر، پاالیش گاز 
ایالم، استقالل خوزســتان، پارس جنوبی بوشهر، 
نماینده شیراز و همیاری آذربایجان غربی، دوازده 
تیم حاضر در این مســابقات بودند که تیم سیپدار 
قائمشــهر با کســب هفت امتیاز به دست پایین تر 

سقوط کرد.

فوالدشهر؛میزبانقهرمان
  رقابت های لیگ برتر فوتبال بانوان کشور در ایستگاه پایانی؛ 

  قاب روز

خرید جدید سپاهان از تراکتورسازی آمد
علیرضا نقی زاده، هافبک فصل گذشته تراکتورسازی تبریز با عقد قراردادی به تیم فوتبال 

سپاهان پیوست.

عملکرد شاگردان محمودی در این 
دوره از رقابت ها در اندازه یک تیم 

مدعی نبود و آنها در پایان هفته بیست 
و یکم مسابقات با کسب 40 امتیاز در 
رده پنجم جدول رده بندی قرار گرفتند

آزمون، دیگر از پنالتی زدن نمی ترسد!
آزمون تا هفته پایانی این فصل فوتبال روسیه هیچ پنالتی رسمی در تیم ملی و بازی های باشگاهی خود 
نزده بود اما با درخواست سرگئی سماک، او در هفته پایانی توانست از روی نقطه پنالتی گلزنی کند.حاال 
در بازی دوستانه پیش فصل نیز بار دیگر آزمون پشت توپ ایستاد و توانست گلزنی کند و به نظر می رسد 
سردار که هم در زدن ضربات سر و هم پا توانایی باالیی دارد، زدن پنالتی را نیز به ویژگی های بازی خود 

اضافه کرده است. 
آزمون ، در تیم ملی فوتبال ایران نیز در 4۵ بازی توانسته 28 گل به ثمر برساند که هیچ کدام از گل های او 
از روی نقطه پنالتی نبوده است. او در بازی با عراق در جام ملت ها نیز به سمت زدن ضربه پنالتی نرفت. چه 
بسا اگر آزمون در این مدت پنالتی های تیم ملی ایران را به گل تبدیل می کرد، عالوه بر افزایش اعتماد به 

نفس خود، شمارگل های ملی خود را نیز افزایش می داد.

دفاع چپ فوالد از لیگ یک می آید؟
تیم فوالد فصل گذشته پس از مصدومیت های متوالی و جدایی پیمان شیرزادی، از داشتن مدافع چپ تخصصی 
محروم بود و افشــین قطبی هم در دوره حضورش چند بازیکن مختلف را در این پست امتحان کرد. با توجه 
به همین مسائل، جواد نکونام از ابتدای کارش با فوالد نیاز داشت که یک مدافع چپ تخصصی برای این تیم 
جذب شود. حتی شنیده می شد میثم تیموری، بازیکن فصل گذشته استقالل هم پس از جدایی از جمع آبی 
پوشان به تیم فوالد می پیوندد؛ اما با شرایط پیش آمده و تمام شدن سهمیه های لیگ برتری فوالد، این تیم 
شاید در بین ســهمیه های لیگ یک به دنبال مدافع چپ فصل بعد خود برود. دیگر گزینه در این میان هم، 

جذب بازیکن خارجی است. 
افشین قطبی در اواسط فصل پیش می خواست »زیه دیاباته« ساحل عاجی را به فوالد بیاورد که مشکالتی در 

ثبت قرارداد، مانع از حضور این بازیکن در ایران شد.

ملی پوش اصفهانی ووشو گفت: سعی دارم با قدرت و آمادگی کامل وارد مسابقات جهانی شانگهای 
شوم. زهرا کیانی اظهار کرد: ابتدا برای مســابقات جهانی یک انتخابی درون اردویی برگزار شد که 
شش نفر برگزیده شــدند و در نهایت انتخابی برای اعزام ملی پوشان دوم مرداد ماه برگزار می شود. 
وی با بیان اینکه از آمادگی بدنی مناسبی برخوردار اســت، ادامه داد: بعد از دوم مرداد ماه اردوها 
به صورت رسمی آغاز می شود؛ تمرکزم روی مدال طالی مســابقات جهانی است و امیدوارم که با 

آمادگی کامل مدال مدنظرم را به دست بیاورم.
 کیانی در رابطه با پاداش مدال آوران آســیایی که وزارت ورزش قرار شــده است به جای سکه به 
ورزشــکاران پول نقد بدهد، گفت: فکر می کنــم دلیل این حرکت وزارت ورزش، شــرایط مالی و 
اقتصادی کشور است که همین امر سبب شد ســکه ای که به ورزشکاران قول داده بودند را تحویل 
ندهند؛ جامعه ورزشکاران به آنها حق می دهند و زمانی که برای مسابقات اعزام شدیم قیمت سکه 

خیلی پایین تر بود. 
کیانی، با بیان اینکه از 6 تا 8 سالگی در رشــته ژیمناستیک فعالیت داشته است، افزود: از 8 سالگی 
رشته ووشو را آغاز کردم و در 10 ســالگی به مسابقات جهانی و آســیایی اعزام شدم که در اولین 
مسابقه جهانی مدال نقره کســب کردم؛ در کل 22 مدال جهانی و آسیایی دارم و آخرین مدالی که 
به دست آوردم، نقره بازی های آسیایی جاکارتا بود که ســعی دارم با تمرینات بیشتر در بازی های 
آســیایی هانگژو از عنوان خود دفاع و شاید به جایگاه باالتری دســت یابم. وی ادامه داد: تمریناتم 
را دو هفته بعد از بازی های آســیایی آغاز کردم و هم اکنون آمادگی الزم را برای شــرکت در این 

رقابت ها دارم.

ملی پوش اصفهانی ووشو:

برای مسابقات جهانی آماده می شوم

والیبال
استرالیا - 

ساعت روسیه
14:30

شبکه 
ورزش

ایران - والیبال
ساعتصربستان

18:30

شبکه 
سه

فوتبال
مراکش - 
ساعتساحل عاج

21:30

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

جمعه 
7 تیر

سمیه مصور
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راهبرد اصلی ایران، تنش زدایی در ابعاد بین المللی است
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

شهرستان

اخبار

پیام تسلیت رییس مجلس در 
پی درگذشت نماینده نطنز

علــی الریجانــی، رییــس مجلس شــورای 
اســامی در پیامی درگذشت مرتضی صفاری 

نطنزی،نماینــده نطنــز و قمصــر در مجلس 
شورای اسامی را تسلیت گفت. 

 متن پیام رییس مجلس بدین شــرح اســت: 
»بســم ا... الرحمن الرحیم و یبقی وجه ربک 

ذوالجال و االکرام. 
درگذشــت همکار ارجمند و پرتاش، جناب 
آقای دکتر مرتضی صفــاری نطنزی، نماینده 
شریف مردم نطنز و قمصر موجب تاسف و تاثر 
فراوان شد. ایشان از نمایندگان ساعی و توانمند 
در دوره دهم مجلس شــورای اسامی و عضو 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بودند 
که عاوه بر حضور مستمر در امر قانون گذاری و 
نظارت، در پیگیری و رسیدگی به مسائل مردم 
و حوزه انتخابیه همتی وافر داشتند. اینجانب 
ضمن عرض تســلیت ضایعه درگذشــت این 
نماینده خدوم به مردم شریف شهرستان های 
نطنز و قمصر و دوســتداران و خانواده محترم 
ایشــان، برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و 
برای بازماندگان، از درگاه خداوند متعال، صبر 
و اجر مسألت می کنم.« مراســم تشییع پیکر 
نماینده مردم نطنز و قمصر ســاعت ۱۷ امروز 
در شهر نطنز برگزار و خاکسپاری او در امامزاده 

عبدا...)ع( این شهر برگزار خواهد شد.

فراخوان شرکت در کارگاه 
آموزشی طراحی پوستر 

جشنواره کودک
فراخوان شــرکت در کارگاه آموزشی طراحی 
پوستر از برنامه های ســی و دومین جشنواره 
بین المللی فیلم هــای کــودکان و نوجوانان 
اصفهان منتشــر شــد. به گزارش ستاد اطاع 
رسانی ســی و دومین جشــنواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان، متقاضیان برای 
شرکت در کارگاه آموزشــی طراحی پوستر تا 
دهم تیر فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه 
جشنواره به نشانی خیابان آمادگاه، روبه روی 
هتل عباســی، پاک ۱0۷ در اصفهان ارسال 
کنند. شرکت کنندگان همچنین برای دریافت 
اطاعات بیشــتر می توانند به پایگاه اینترنتی 
جشنواره به نشانی www.icff.ir مراجعه یا با 
شماره تلفن 32225535 تماس برقرار کنند. 
داوطلبان پس از ارسال نمونه ای از پوسترهای 
خود با کیفیت باال به صندوق پستی الکترونیک 
دبیرخانه جشنواره به نشانی info@icff.ir با 
تشــخیص و تایید آقای مثقالی، مجاز خواهند 
بود تا در این کارگاه آموزشی حضور پیدا کنند. 
کارگاه آموزشــی طراحی پوستر سی ودومین 
جشــنواره بین المللی کودکان ونوجوانان به 
منظور ارتقای هنرهای مکتوب بصری و اقام 
تبلیغاتی ســینمای ایران از ۱5 تا ۱۷ تیر زیر 
نظر »استاد فرشید مثقالی« در اصفهان برگزار 

خواهد شد.

برگزاری کارگاه آموزشی 
»استارت اپ های با رشد نمایی«

آموزشــی  کارگاه  اجرایــی  مســئول 
»اســتارت اپ های با رشــد نمایی« گفت: این 
کارگاه با شــعار »از انتخاب ایده تا اصول رشد 
انفجاری اســتارت اپ ها در عصر فناوری های 
دیجیتال« هجدهم تیرماه برگزار می شود. عالیه 
حصاری، اظهار کرد: ایــن همایش با محوریت 
انتخاب ایده مناسب، استفاده از ابزار دقیق برای 
پرورش ایده از جمله منحنی هایپ، مونشات و 
سایر ابزاری که در ســطح جهانی نتایج بسیار 
خوبی داشــته اســت و چگونگی تشکیل تیم 

استارت آپی برگزار می شود. 
وی افزود: همچنین در این کارگاه دالیل عدم 
موفقیت اســتارت اپ ها با جزییات بررســی 
می شود و راهکارهای مناسب برای اینکه افراد 
آماده ورود به بازار فناوری باشند، ارائه می شود. 
در نهایت دســتورالعمل هایی برای کارآفرین 
نمایی شــدن ارائه می شود. مســئول اجرایی 
کارگاه آموزشی»استارت اپ های با رشد نمایی« 
روند برگزاری ایــن کارگاه را بــا آغاز انتخاب 
ایده مناســب معرفی کرد و گفت: رشد سریع 
فناوری منجر به پرورش بیشــتر آن شده و به 
سمت کارآفرینی نمایی و با رشد مثبت هدایت 

می شود.

استاندار اصفهان:
راهبرد اصلی ایران، تنش زدایی 

در ابعاد بین المللی است
اســتاندار اصفهان صبح دیروزدر نشست افتتاحیه 
کمیته دائمی امور سیاسی مجمع مجالس آسیایی 
که در هتل کوثر اصفهان برگزار شــد، اظهار کرد: 
به عنوان اســتانداِر شــهر هنرپرور اصفهان حضور 
میهمانان را در مراســم افتتاحیه کمیته سیاســی 
مجمع مجالس آســیایی گرامی می دارم. اصفهان 
میعادگاه هنر و اندیشه و حکمت و معنویت و شهر 
بی بدیل گنبدهای فیروزه ای اســت. عباس رضایی 
افزود: برگزاری این نشســت فرصت مغتنمی برای 
بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل بین المللی و 
منطقه ای است. استاندار اصفهان تصریح کرد: ایران 
اســامی با پایبندی به تمام تعهدات بین المللی، 
راهبرد اصلی خود را در تنش زدایی در ابعاد منطقه ای 
و بین المللی قرار داده است. رضایی گفت: اشتراکات 
فرهنگی و اجتماعی مــردم منطقه، زمینه تعامل و 
همکاری را بین کشورها فراهم می آورد و این فرصت 
طایی، ظرفیت های پنهان ایران اسامی در توسعه 

روابط بین المللی را ایجاد خواهد کرد.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی استان:

110 برنامه در هفته حقوق بشر 
آمریکایی برگزار می شود

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسامی استان 
اصفهان با اشــاره به گرامیداشــت یــاد و خاطره 
شهدای ترور، گفت: ۱۱0 برنامه در هفته حقوق بشر 
آمریکایی در اصفهان برگزار می شود. جعفر عسکری 
در نشست خبری تبیین برنامه های هفته حقوق بشر 
آمریکایی، غبارروبی گلستان شهدا و تجدید میثاق 
با شهدا، همایش پیشــگامان انقاب با سخنرانی 
دکتر صفار هرندی و ســخنرانی قبل از خطبه ها و 
تشییع شش شــهید دوران دفاع مقدس در سالروز 
شــهادت امام جعفر صادق )ع( در هشتم تیرماه را 
از جمله برنامه های شاخص این هفته برشمرد. وی 
ادامه داد: در این هفته در مساجد شاخص شهر و در 
محل نماز جمعه، میز خدمت توسط قوه قضاییه راه 
اندازی می شود. مسئول شورای هماهنگی تبلیغات 
اسامی اصفهان ادامه داد: زنده نگهداشتن راه شهدا 
موجب مصون شدن انقاب در برابر تهدیدات و حفظ 
روحیه ایثارگری در مردم و تذکری به مسئوالن برای 
حمایت از مردم است. وی اضافه کرد: در این هفته 
باید نقش آمریکا در ترور، خشــونت، خونریزی ها و 
جنگ های منطقه و چهره نفاقی کــه ۱۷ هزار نفر 
از مردم ما را به شــهادت رساندند برای مردم افشا و 
تبیین شود. عسکری با بیان اینکه ما نیازمند بهره 
مندی از ابعاد شخصیتی شهدا هستیم، تصریح کرد: 
امروز رسانه ها و مبلغان باید آثار محتوایی ماندگار و 

تاثیرگذار در این خصوص خلق کنند.

معضل اعتیاد به مواد مخدر، بای خانمان سوزی است 
که جوامع بشری را در چنگال مرگ آور خویش گرفتار 
ساخته است. این اختاپوس هراس آور، قدرت اندیشه، 
نوآوری، پشتکار، کوشش و سازندگی را در انسان ها 
به ویژه نســل جوان جامعه از بین می بــرد و بنیان 

خانوادگی و اعتقاد دینی آنان را به نابودی می کشاند.
امروزه کمتر کشــوری را در جهان می توان یافت که 
پدیده مواد مخدر و اعتیاد، مهم ترین دغدغه یا یکی 
از مهم ترین مشکات اجتماعی اش نباشد. هر ساله، 
مبالغ هنگفتی برای مبارزه با معضــل اعتیاد و مواد 
مخدر هزینه می شــود، ولی همچنان رقم باندهای 
قاچاق مواد مخدر و شمار معتادان رو به افزایش است. 
در 26 ژوئن مصادف با 5 تیرماه بــه اتفاق آراء مورد 
تایید و تصویب کشورهای شرکت کننده قرارگرفت 
و سالروز تصویب این سند به نام روز جهانی مبارزه با 
مواد مخدر اعام شد. در همین راستا مرضیه فرشاد 
مدیر کل بهزیستی استان در نشست خبری با اعام 
اینکه ایران در کنار بزرگ ترین تولیدکننده مواد مخدر 
جهان قرار دارد، اظهار داشــت: باید با ارائه آگاهی ها 
و مهارت های الزم به مردم، آنها را برای ریشــه کن 
کردن این بای خانمان برانداز، همراه و همسو کرد 
و به مردمی کردن شــیوه مقابله با اعتیاد در جامعه 

پرداخته شود.
وی با تاکید بر اینکه حساس ســازی مرحله قبل از 
آگاه ســازی اســت، افزود: اعتیاد و دیگر آسیب های 
اجتماعی در درجــه اول از ناســازگاری ها و ضعف 
کارکردهای خانواده شروع می شــود که در رویکرد 
اجتماع محور با ورود به محیط های آموزشی، کاری، 
نظامی و به ویژه محات شهری و روستایی به دنبال 
افزایش دانش مردم در پیشگیری از مصرف موادمخدر 
هستیم. وی حضور ســازمان های مردم نهاد در این 
مسیررا امری مهم برشــمرد و گفت: اقشار معروف 
ومشهور کشور از جمله هنرمندان، ورزشکاران و دیگر 
افراد نامی نیز می توانند با توجه به قدرت تاثیر گذاری 
بر ذهن مخاطبان در ایــن اقدام همگانی وارد میدان 
شوند. مدیرکل بهزیســتی اصفهان افزود: مدیریت، 

کنترل و کاهش آســیب های اجتماعی با تمرکز بر 
پیشگیری اولیه از سنین کودکی از محورهای اصلی 
مدیریت آسیب های اجتماعی است. وی خاطرنشان 
کرد: مصرف و اعتیاد به مواد مخدر از جمله آسیب های 
اجتماعی است که تمامی افراد جامعه از جمله افراد 
خانواده به فراخور ســن و نقش خود نســبت به آن 

مسئول هستند.
فرشاد به یادآموزی تفکر پیشــگیری از مصرف مواد 
مخدر به عنوان یک مسئولیت اجتماعی در جامعه به 
ویژه در بین کودکان تاکید کرد و گفت: شکل گیری 
این تفکر در خانواده و بــه خصوص در ذهن کودکان 
باعث کاهش آســیب های اجتماعی در مقوله اعتیاد 
به مواد مخدر خواهد شد. مدیر کل بهزیستی استان 
با تاکید بر اینکه فضاهای خاص شهری و مخاطبین 
خاص در اختیار ما نیســتند، تصریح کرد: با آموزش 
تسهیلگران در 20 محیط نظامی، 30 محیط اداری، 
2۹۱ محله شــهری و ۱56 محله روستایی به دنبال 
گســترش آگاه ســازی و افزایش دانش افراد جامعه 
به منظور کاهش آســیب های اجتماعــی از جمله 
اعتیاد هســتیم. وی با اشــاره به حضور ۱۸ دستگاه 
عضو در کمیته پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه 
با موادمخدر اســتان گفت: هر کدام از این دستگاه ها 

تکالیف سازمانی خود را بر اساس دستورات شورای 
هماهنگی موادمخدر و وزارت کشور اجرا می کنند و 
بهزیستی به عنوان رییس این کمیته، نقش هماهنگ 
کننده دارد. فرشاد با تاکید بر پایین بودن نرخ اعتیاد 
استان اصفهان نسبت به میانگین کشوری تصریح کرد: 
اثربخشی برنامه های اجرا شــده در حوزه پیشگیری 
از اعتیاد با توجه به ابعاد مختلــف روانی، اجتماعی، 
فرهنگی، جســمانی و حتی اقتصادی آن طوالنی تر 
است و علی رغم محدودیت های مختلف کمی و کیفی، 
هدف گذاری ما به صفر رساندن اعتیاد نیست؛ بلکه به 
دنبال مدیریت و کنترل گسترش این آسیب اجتماعی 
هستیم. وی با اشاره به اجرای طرح »مانا« به منظور 
جلوگیری از کاهش ســن اعتیاد گفت: این طرح به 
نوعی با هدف مشــارکت اجتماعی دانش آموزان در 
جلوگیری از گســترش آســیب های اجتماعی ویژه 
نوجوانان ۱3 تا ۱۸ سال است که از ابتدای ماه جاری 
در قالب گروه های ۱5 تا 20 نفره آغاز شــده است و 
تا پایان شهریور تمام جامعه شــهری و روستایی به 
ویژه مناطق حاشیه ای شــهرهای استان را پوشش 
می دهیم. مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با اشاره 
به حضور ۱30 تسهیلگر در این طرح اظهار کرد: این 
متخصصان با مدرک کارشناسی و باالتر آموزش های 

الزم را دیده اند تا با مشــارکت نوجوانان در این رده 
سنی از گســترش این معضل اجتماعی جلوگیری 
کنند. وی با اشاره به اینکه زنان بر خاف مردان به طور 
اجباری قربانی اعتیاد هستند، افزود: زنان معموال در 
اثر مجاورت و استنشاق بوی مواد یا در اثر اصرار و اجبار 
نزدیکان خود از قبیل همسر، برادر یا پدر به مصرف 
مواد روی می آورند که نیاز به آموزش های پیشگیرانه 

در حوزه موادمخدر برای آنها دوچندان است.
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان در خصوص فعالیت 
مراکز ترک اعتیاد بهزیســتی گفت: ســال گذشته 
50 هزار نفر از مراکز اعتیاد تحت نظارت بهزیســتی 
اســتان خدمت گرفته اند که تنها ۸00 نفر از آنها را 
زنان تشکیل داده بودند و طبق الگوی کلی کشوری 
در میان زنان همچنان ترکیبات مواد افیونی بیشترین 
ماده مصرفی آنها بوده است. وی با بیان اینکه وجود 
زنان معتاد بدون خانواده یا طرد شــده از مهم ترین 
چالش های بخش زنان اســت، اظهار کرد: این گروه 
بعد از ترک برای ورود به جامعه دچار مشکل هستند. 
در اصفهان مرکز توانمندســازی زنان ترک کرده در 
دوره های سه ماهه قابل تمدید با برگزاری آموزش های 
شغلی و پیوند دوباره فرد پاک شده با خانواده، نقش 
موثری در بازگشت آنها ایفا کرده است. این مسئول با 
اشاره به وظایف حوزه پیشگیری از اعتیاد در بهزیستی 
اســتان افزود: کمک به معتادانی کــه ترک کرده اند 
با همکاری کمیته امداد امــام خمینی)ره( از جمله 
فعالیت های این حوزه است. وی همچنین با اشاره به 
راه اندازی اتوبوس سیار پیشگیری از اعتیاد با هدف 
آگاه سازی، مشاوره و پیشگیری در مناطق و محله های 
مختلف اصفهان که کمتر خدمات پیشگیری دریافت 
کرده اند، گفت: طراحی داخلی این اتوبوس در قالب 
یک نمایشگاه کامل از انواع مواد مخدر، کتاب، بروشور 
و میز برای مطالعــه همچنین فضــای بیرونی این 
 اتوبوس حاوی پیام های مختلف پیشگیری از اعتیاد

 است. 
فرشاد خاطر نشــان کرد: در این راستا کارشناسان 
پیشگیری از اعتیاد بخش دولتی و غیردولتی بهزیستی 
استان با حضور در این اتوبوس، آموزش های الزم را به 

مردم ارائه می دهند.

نرخ اعتیاد در اصفهان پایین است
مدیر کل اداره بهزیستی استان اصفهان مطرح کرد:

مدیرکل پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری 
شــهرداری اصفهان اظهار کــرد: در اداره کل 
پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری شهرداری 
اصفهان، وظایف بــه دو بخش پیشــگیری از 
تخلف و رفع تخلف تقسیم شده و البته اولویت 

پیشگیری از تخلفات شهری است. 
حسن محمدحسینی افزود: برخی 
کســبه خارج از ضوابط دانســته یا 
نادانسته اقدام به سد معبر می کنند 
که برای پیشگیری با ۱۸ اتحادیه در 
ارتباط هســتیم و آموزش های الزم 
را به کسبه ارائه می  دهیم. مدیرکل 
پیشــگیری و رفع تخلفات شهری 
شــهرداری اصفهان با بیــان اینکه 

تصرف معابر شهر توسط واحدهای صنفی پیگرد 
قانونی دارد، تاکید کرد: کسبه حق ندارند تصرف 
پیاده رو یا حاشــیه خیابان را حق قانونی خود 

برای قراردادن وسایل خود بدانند.
 وی ادامــه داد: نیروهــای گشــت مدیریــت 
پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری شهرداری 
اصفهان در صورت مشاهده قراردادن موانع در 
حاشــیه خیابان اعمال قانون و نسبت به جمع 
آوری و انتقــال اقام به انبار اقــدام می کنند تا 
پس از مراجعه متصدی با دادن تعهد خودداری 
از تکــرار تخلف، لــوازم ضبط شــده را تحویل 
بگیرد. محمدحســینی گفت: رویکرد مدیریت 
پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری شهرداری 
اصفهان پیشگیری، فرهنگ ســازی و افزایش 
سطح آگاهی مردم و در ادامه تعامل و هماهنگی 

با دستگاه های مختلف است. وی از اجرای طرح 
نظم دهی و پیرایش تابلوهای تبلیغاتی در شهر 
خبــر داد و اظهار کرد: در راســتای اجرای این 
طرح تابلوهایی کــه بدون مجــوز و ضابطه بر 
سر در مغازه ها نصب شده باشــد پس از اخطار 

اعمال قانون می شــود. مدیرکل پیشــگیری و 
رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان تصریح 
کرد: حذف آلودگی و آشــفتگی های بصری از 
درخواست های همیشــگی مردم بوده، از این 
رو طرح ســاماندهی تابلوهای تبلیغاتی شــهر 
به منظور حفظ زیبایی ســیمای شهر اصفهان 
و ســاماندهی تبلیغات شــهری اجرا می شود. 
وی با بیان اینکه طبق بنــد 2۷ ماده 55 قانون 
شــهرداری ها ســاماندهی تابلوهای تبلیغاتی 
یکی از وظایــف شهرداری هاســت، افزود: در 
طرح نظم دهــی و پیرایش تابلوهــای صنفی و 
 تبلیغاتی شهر تابلوهای ساختمان ها و واحدهای 
 تجاری از لحــاظ ابعاد، اندازه، جنــس، ارتفاع، 
طــول و همچنین نــوع کاربری ســاماندهی 

می شود.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری:

تصرف معابر شهر توسط واحدهای صنفی، پیگرد قانونی دارد

میثم محمدی- شهردار زرین شهر

آگهی مزایده
شهرداری زرین شهر به استناد مجوز شماره ۱42 مورخ ۹۸/3/25 
شورای اسامی شــهر در نظر دارد تعداد چهار پاک زمین با کاربری 
تجاری  واقع در شهرک مشاغل شــهری زرین شهر را از طریق مزایده 

عمومی به فروش برساند، لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت 
دریافت اسناد مزایده و کسب اطاعات بیشــتر ازتاریخ انتشار تا پایان 

وقت اداری مورخ ۹۸/4/۱5 به شهرداری زرین شهر مراجعه نمایند.

م الف:505131

نوبت دوم

اداره کل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان چهار محال و بختیاری

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد، توسعه ساختمان اداری کمیته 
امداد امام خمینی )ره( شهرستان ســامان به مســاحت حدود ۱0۱ متر مربع در یک طبقه از طریق مناقصه عمومی یک 
مرحله ای واگذار نماید. واجدین شرایط شامل شــرکت های دارای صاحیت ابنیه معتبر از سوی سازمان برنامه و بودجه 
)مدیریت و برنامه ریزی( و پیمانکاران محلی که دارای سوابق کاری مشابه در سازمان های دیگر باشند و سایر مدارک معتبر 
فعالیت در زمینه های فوق هستند می توانند از تاریخ ۱3۹۸/04/03 لغایت ۱3۹۸/04/0۹ جهت دریافت اسناد مناقصه به 

سایت سامانه الکترونیکی دولت )ستاد ایران( به آدرس  https://www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
1- آخرین مهلت ارائه پیشنهادات: ساعت ۱2 مورخه ۱3۹۸/04/20 

2- تاریخ بازگشایی پیشنهادات پاکت ج: ساعت ۱0 صبح شنبه مورخ ۱3۹۸/04/22
3- شماره فراخوان واگذاری 20۹۸00522600000۱ 

4- نشانی تحویل پاکت الف: چهار محال و بختیاری- شهرکرد- دروازه سامان- مجتمع ادارات- خیابان پیروزی- اداره کل 
کمیته امداد امام خمینی )ره(- اداره پشتیبانی
تلفن: 03۸3226۱۸۱۹ – 0۹۱32۸25۱4۱ 

م الف:511220

نوبت  دوم

با همکاری خانه مطبوعات اصفهان؛
یادبود بنیانگذار کتابخانه امیرقلی امینی برگزار می شود

 یادبود امیرقلی امینی، نویسنده و روزنامه نگار و بنیانگذار فقید کتابخانه امیرقلی امینی  امروز در بنیاد امیرقلی 
امینی برگزار می شود. بیشتر اصفهانی ها امیرقلی امینی را به نام کتابخانه ای می شناسند که او در خیابان کاشانی 
اصفهان به یادگار گذاشته است. وی نویسنده، روزنامه نگار، مترجم، سیاستمدار و پژوهشگر اصفهانی بود که در 
سال ۱2۷6 در اصفهان به دنیا آمد و 5 تیرماه ۱35۷ درگذشت. این نویسنده در حوزه روزنامه نگاری، ترجمه 
و فعالیت های سیاسی و امور خیریه بسیار فعال بود. در فاصله سال های ۱30۷ تا ۱32۱، روزنامه »اخگر« و از 
۱322 تا ۱354، روزنامه »اصفهان« را در اصفهان منتشر کرد. کتاب »فرهنگ عوام« حاصل 50 سال تحقیق وی 
بود که شامل امثال و اصطاحات فارسی است که به صورت علمی تالیف شده است.  بزرگداشت امیرقلی امینی با 
همکاری انجمن صنفی روزنامه نگاران استان، فرهنگسرای رسانه و خانه مطبوعات اصفهان برگزار می شود.

معاون ورزش سازمان فرهنگی، اجتماعی شهرداری اصفهان:
شهرداری با یکصد عنوان برنامه به استقبال تابستان می رود

معاون ورزش سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان اظهار کرد: نشست های متعددی با رؤسای 
ادارت فرهنگی مناطق برای برنامه ریزی اوقات فراغت شهروندان برگزار کرده ایم. حبیب ا... ناظریان خاطرنشان کرد: 
معاونت فرهنگی برنامه های متعدد و متنوعی را در طول تابستان برای شهروندان ویژه کودکان و نوجوانان تدارک 
دیده که در کتابخانه ها و فرهنگسراها اجرا می شود، همچنین برنامه های میدانی و رویدادهای خاص ویژه معاونت 
اجتماعی برای همشهریان و نوجوانان در نظر گرفته است.وی با بیان اینکه این برنامه ها در مناطق ۱5 گانه برگزار 
می شود، خاطرنشان کرد: یکصد عنوان برنامه هر هفته در پارک ها و خیابان های مناطق ۱5 گانه شهرداری اصفهان 
اجرا می شود. ناظریان تاکید کرد: اداره ورزش محات نیز 24 عنوان برنامه شامل 353 اجرا را پیش بینی کرده است، 

این برنامه ها با هماهنگی هیئت های مختلف ورزشی در مراکز روباز برگزار می شود.

حدیث زاهدی
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شركت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

در روزهای آغازین فصل تابســتان و همزمان با شروع فصل گرما، 
صرفه جویی در مصرف آب اهمیت مضاعف پیــدا می کند؛ از این 
رو هفته اول تیر ماه به عنــوان »هفته صرفه جویی در مصرف آب« 
نام گذاری شده است.در همین راستا هاشم امینی، مدیر کل شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان در نشست خبری با خبرنگاران  اظهار 
کرد: یکم تا هفتم تیر هفته صرفه جویی است که به تازگی از آن به 
عنوان هفته »سازگاری با کم آبی« یاد می شود که متاسفانه این هفته 
صرفه جویی صرفا به همین یک هفته بسنده شده و تنها صحبت های 
کلیشه ای مطرح می شود؛ اما در اســتان اصفهان به سبب شرایط 
سخت آب، تمام سال در مورد مدیریت مصرف آب صحبت می کنیم. 
وی با اشاره به اهمیت خودباوری اضافه کرد: در مورد آب نیز شرایط 
همین گونه است، اگر به این باور برسیم می توانیم راهکارهایی برای 
مدیریت مصرف آب داشته باشیم. امروزه همه به دنبال بهانه هستیم 
تا مسئولیت را گردن فرد دیگری بیندازیم. اگر امروز باور ندارید که 
حضورتان باعث می شود یک لیتر آب از چرخه بدمصرفی به بهینگی 
برسد، آنجا خطای ماست. مدیر عامل شرکت آبفای استان اصفهان 
در خصوص سازگاری با کم آبی ادامه داد: بیش از 1000 سال است 
که با کویر زندگی می کنیم. پدران ما برای جلوگیری از بحران آب، 
قنات را تعریف کردند، چرا مــا نمی توانیم این کار را صورت دهیم؟ 
هاشم امینی تصریح کرد: باتوجه به اقدامات انجام شده توسط شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان، این شــرکت در یکی از رویدادهای 
وزارت نیرو که درحال برگزاری است، دربخش سازگاری با کم آبی 
موفق به کسب رتبه برتر در بخش شرب کشور شد. وی تصریح کرد: 
تابستان سال گذشته نشســت های مختلفی با رسانه ها و حتی در 
حوزه های دانش آموزی شرایط ســخت آبی را تشریح کردیم؛ اما 
امسال خوشبختانه بارش های خوبی را شاهد بودیم به طوری که سد 
زاینده رود در وضعیت مطلوبی قرار دارد و ۸00 میلیون مترمکعب 
آبگیری شده است.مدیرعامل شــرکت آب وفاضالب استان با بیان 
اینکه سال گذشــته در بخش مصارف خانگی ۶.۸ درصد نسبت به 
ســال ما قبل آن کاهش مصرف و دربخش مصرف غیرخانگی ۷.1 
درصد مدیریت مصرف داشتیم، افزود: در استان اصفهان در حوزه 
شرب در بخش خانگی و غیرخانگی ۶.۹ درصد نسبت به مدت مشابه 
سال قبل مدیریت مصرف را شاهد بودیم که در بحث صرفه جویی و 
مدیریت آب کاری بی نظیری بود که در سطح کشور انجام شد و مردم 
اصفهان توانستند با درست مصرف کردن به شرایط سخت آبی مسلط 
شوند و انتظار می رود امسال هم همانند سال قبل تدابیر الزم را اتخاذ 
کنند. امینی افزود: شاید این سوال مطرح باشد که با شرایط فعلی چرا 
در سامانه ۵۶ شهر و ۳00 روستا هنوز در سطح شهر افت فشار آب 
وجود دارد که در پاسخ باید گفت دلیل آن تکمیل نشدن سامانه دوم 
آبرسانی اصفهان بزرگ است. مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان 
اصفهان با بیان اینکه سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ باید سال 
۸۶ به اتمام می رسید و تحویل شرکت آب و فاضالب استان می شد، 
تصریح کرد: به دلیل مجوزها و سایر مشکالتی که نمایندگان مردم 
اصفهان در مجلس و استاندار اصفهان به آنها اشاره کرده اند، متاسفانه 
پروژه به اتمام نرسیده و آب منطقه ای در حال احداث سد و خطوط 
آبرسانی است. وی با تاکید بر اینکه باید هرچه سریع تر سامانه دوم 
تکمیل شود تا بتوانیم از ظرفیت آن اســتفاده کنیم، گفت: نگاه به 
سامانه دوم آبرسانی اصفهان، پدافند غیرعامل و مسئله مهم مشکل 

کمبود آب جمعیت چهار میلیونی در قالب 1۴ شهرستان است.
جیره بندی نداریم

وی با اشاره به کاهش فشار آب در اصفهان افزود: به جهت محدودیت 
منابع آب تاکید بر این شــده تا با مدیریت فشــار اداره شود و هیچ 
جیره بندی نداشته باشیم چون جیره بندی معضالت بیشتری را در 
پی دارد. وزارت نیرو زیر بار جیره بندی نمی رود چرا که شبکه آب 
شرب کشش جیره بندی را ندارد، تمام این کارها به سبب آرامش 
مردم است چرا که می شود ظرف یک ماه سد و شبکه را خالی کرد 
آنگاه بــرای ماه های بعد چه باید بکنیم؟مدیر عامل شــرکت آب و 
فاضالب اســتان اصفهان با بیان اینکه اجازه ندادیم این شــرکت 
سیاسی شود، افزود: وظیفه امروز ما سیاسی نیست، بلکه خدماتی 
است. با وجود اینکه حدود ۹0 درصد وقت تیم ما در قسمت توزیع آب 
گذاشته شده؛ اما از کارهای توسعه ای غافل نماندیم، سال گذشته در 
واگذاری انشعاب فاضالب رکورد زدیم. وی در خصوص قطعی آب 
سینما چهار باغ گفت: شــهرداری در حال بازسازی چهار باغ است 
و خاک برداری سبب قطعی آب شــده بوده که در حال حاضر این 
موضوع حل شده است.امینی در خصوص سازمان های مردم نهاد 
گفت: با یک ســازمان مردم نهاد که متخصصان و پزشکان هستند 
همچنین با آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری کودکان تفاهم 
نامه هایی به امضا رسیده و اعتقاد داریم انتقال پیام از این طریق نیز 

باید صورت گیرد.
امینی با اشاره به تصفیه خانه دوم اصفهان گفت: این تصفیه خانه باید 
از سال 1۳۸۶ شروع می شد؛ اما با حضور مهرعلیزاده،استاندار پیشین 
تفاهم نامه ای با آب منطقه ای از محل تبصره ۳ شهر اصفهان منعقد 
شد که بر اساس آن آبفا 1۷0 میلیارد تومان به آب منطقه ای اصفهان 
کمک کرد تا تصفیــه خانه به بهره برداری برســد، آبفا مجری این 

تصفیه خانه نیست؛ اما کمک کردیم تا سریع به بهره برداری برسد.
عملیاتی شدن استفاده از آب خاکستری در منازل

امینی ابراز داشــت: آبفای اســتان اصفهان در حال حاضر با 1۶.1 
درصد کمترین میزان آب بــدون درآمد در کشــور را دارد. وی با 
بیان اینکه سال گذشــته ۸۵ کیلومتر اصالح شــبکه آب و شش 
هزار و ۳۳۷ اصالح و بازسازی انشــعاب آب انجام شده است، افزود: 
عملیات نشت یابی شبکه آب را انجام دادیم که شامل ۲۴۶ کیلومتر 
شبکه آب و پیمایش 1۳ هزار و ۳۳۷ انشعاب بود. مدیرعامل شرکت 

آب وفاضالب استان خاطرنشــان کرد: درخصوص بازچرخانی آب 
خاکستری، تفاهم نامه ای با ســازمان نظام مهندسی استان منعقد 
کردیم تا استفاده از آب خاکستری را در تمام منازل عملیاتی کنیم و 
پیرو آن آب شرب با کیفیت در فالش تانک سرویس های بهداشتی، 
ظرفشویی ها و روشویی های منازل بازچرخانی شود که این موضوع 
باید به عنوان مطالبه جدی از نظام مهندسی ساختمان و شهرداری 
مطرح شــود تا این آب های با کیفیت از دســت نرود و با طراحی 
سیستم های ویژه در فالش تانک ها استفاده شوند.وی ادامه داد: یکی 
از گالیه های استان های همجوار استفاده صنعت فوالد از آب رودخانه 
بود؛ اما امروز باید اعالم کنم خوشــبختانه به جهت حضور صنعت 
فوالد در بخش بازچرخانی آب، قراردادی با شــرکت فوالد مبارکه 
منعقد شد تا شبکه فاضالب را با ظرفیت منابع فوالد در قالب قرارداد 
بیع ارائه کرده و پساب فاضالب ۹ شــهر ازجمله شهرهای مبارکه، 
کرکوند، زیباشهر، دیزیچه و پنج شهرازشهرهای لنجان را استفاده 
کنیم.امینی خاطرنشان کرد: در ذوب آهن اصفهان نیز سال گذشته 
قراردادی منعقد شد که براساس آن فاضالب شهرهای ایمانشهر و 

فوالدشهر را واگذار کنیم تا کمتر از منابع 
آبی استفاده شود.وی در خصوص استانی 
شدن ســامانه 1۲۲ اظهار کرد: تاثیر این 
حرکت در اقدامات فنی شرکت آن بود که 
همکاران ما درحــوزه تعمیرات و حوادث 
سریع تر از گذشته به محل حادثه مراجعه 
می کنند. وی افزود: به تازگی درجلسه ای، 
اســتاندار اصفهان تاکید کرد، پیرو تغییر 
ساعت فعالیت ادارات کارگروهی تشکیل 
و اقدامات جــدی در زمینه مصرف بهینه 
انرژی انجام شود که در این جلسه شرکت 
آبفا پیشنهاد کاهش ۲0 درصدی مصرف 
آب نسبت به سال گذشــته را با توجه به 
اقدامات انجام شده ارائه کرد.امینی با بیان 
اینکه ســازمان های مردم نهاد در بخش 

مدیریت مصرف باشرکت آبفای استان همکاری دارند، افزود: سال 
گذشته اتفاقات خوبی در حوزه مدیریت مصرف اتفاق افتاد.

آبیاری تمام فضای سبز اصفهان از آب های زیرزمینی
وی در خصوص آب فضای سبز گفت: با تالش شرکت آب و فاضالب 
و شهرداری، امروزه تمام فضای سبز اصفهان از شبکه شرب جدا شده 
و از آب های زیرزمینی استفاده می شــود. متاسفانه در فضای ملی 
و استان های همجوار متهم هســتیم که اگر اصفهان آب ندارد چرا 
فضای ســبز دارد؟ میزان رنج مصرف آب ۹0 درصد مردم اصفهان 
زیر ۲0 متر مکعب اســت به این معنی که ما زیر الگوی مصرف آب 
استفاده می کنیم. امینی با اشاره به کارگروه ملی سازگاری با کم آبی 
گفت: دستور العمل جدیدی وجود دارد که استاندارد سرانه مصرف 
آب از ۲0 متر مکعب به 1۵ متر مکعب در کشور تقلیل دهیم، که در 
حال حاضر متوسط سرانه مصرف استان اصفهان 11/۵متر مکعب 
برای یک خانوار در ماه است. البته این کاهش سرانه دلیلی نیست که 
سالمت و بهداشت مردم را به مخاطره بیندازیم. مدیر عامل شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان ادامه داد: در کشورهای پرآب برای هر 
نفر در شبانه روز 100 لیتر آب مصرف می شود که این عدد در استان 
و در مصرف خانگی 1۵۴ لیتر برای هر نفر در شبانه روز است که با 

تغییر در رفتار مصرفی خود می توانیم این عدد را به زیر 110 کاهش 
دهیم. امینی با اشاره به صنایع استان گفت: ذوب آهن اصفهان زمانی 
بیش از ۲ هزار لیتر آب استفاده می کرد که اکنون به زیر ۵00 لیتر 
رسیده اســت، فوالد مبارکه نیز با اقداماتی که در حوزه فاضالب و 
پساب انجام داده در حال حاضر پساب لنجان و مبارکه در اختیارشان 
قرار دارد. پاالیشــگاه اصفهان در کاهش مصرف آب اقدامات قابل 
تقدیری داشته است، همچنین دو ماه پیش کلنگ تصفیه تکمیلی 

پساب نیروگاه شهید منتظری زده شد.
بازسازی شبکه فاضالب شــهراصفهان در دست انجام 

است
امینی با اشاره به بازسازی شبکه فاضالب شهر اصفهان گفت: یکی 
از پروژه های مهم شــرکت آبفای اســتان اصفهان بازسازی شبکه 
فاضالب شهراصفهان است و قطعا به همین دلیل شهروندان ساکن 
درخیابان های میر، نظر، مشتاق، آبشار و کمال اسماعیل از این بابت 
اذیت می شــوند؛ اما بد نیست بدانند که شــرکت آبفا با استفاده از 

ظرفیت فاینانس چین به سختی درحال اجرای این پروژه هاست.

وی افزود: براســاس ارز آزاد بازســازی شــبکه فاضالب این نقاط 
۴۶ میلیون یورو معــادل ۷۳۶ میلیارد تومان اعتبــار نیاز دارد که 
شبکه های قدیمی را جمع آوری و شبکه های جدید فاضالب ایجاد 
می کند. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: بخشی از اقدامات آبفا در قالب اصالح شبکه های آب و فاضالب 
ازطریق تبصره سه شورای شهر انجام می شود همچنین در خیابان 
مشــتاق لوله گذاری برای کمــک در توزیع بهینه آب در ســطح 
شهراصفهان انجام می شود. وی تاکید کرد: حتی از ظرفیت تبصره ۳ 

می توان برای تکمیل سامانه دوم آبرسانی کمک گرفت.
آغاز حذف قبوض کاغذی

امینی با اشاره به سه اقدام آبفا در راستای دولت الکترونیک گفت: 
یکی از این اقدامات حذف قبوض کاغذی در استان اصفهان است که 
استارت آن در سه نقطه شهر زده شــده؛ اما کافی نیست.وی ادامه 
داد: ساالنه هشت میلیون برگه قبض آب در استان اصفهان توزیع 
می شود که حذف آن باعث صرفه جویی چشمگیری در مصرف کاغذ 
و کمک به منابع طبیعی کشــور، کمک به کاهش مراجعه ماموران 
و حذف خطاها می شود.مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان افزود: دومین اقدام معرفی درگاه جدید USSD است که به 

واسطه آن شهروندان با ارسال یک شماره قبض قبلی و صورتحساب 
همچنین استعالم مورد نیاز خود را دریافت می کنند. سومین طرح 
کاهش مراجعه شهروندان درقالب درگاه 1۵۲۲ است. امینی درپاسخ 
به سوالی مبنی بر جیره بندی آب درتابستان امسال گفت: فضای ما 
فضای جیره بندی نیست و با مصرف بهینه می توان تابستان را پشت 

سرگذاشت.
سرانه بارش مساوی چادگان و ورزنه

امینی با اشاره به شــعار آب و فاضالب استان اصفهان»سازگاری با 
کم آبی، خودباوری و هم افزایی«گفت: باید به آمایش سرزمینی در 
توسعه پایدار کشور توجه شود که متاسفانه کمتر توجه می کنیم. 
سرانه بارش چادگان مثل ورزنه شده و باید بدانیم که در اقلیم خشک 
نمی توان صنایع و کشاورزی آب بر داشت، از اواخر اسفند ماه متوجه 
شرایط سخت شدیم.وی با بیان اینکه سال گذشته آورد زاینده رود 
یک میلیارد و ۴00 میلیون متر مکعب بود، ادامه داد: نکته مورد توجه 
آبفا کلید خوردن سامانه دوم آب رسانی بود. کمبود را در آب شرب 
احساس می کردیم. امسال در شرایط بارش فروردین و اردیبهشت 
ماه پیش بینی  آورد ۴۶۵ میلیون متر 

مکعب آب از زاینده رود بود.
امینی با بیــان اینکه به جهت کاهش 
چشــمگیر حجم آب در برخی روزها 
حتی اردیبهشت ماه تا ۴0 درصد میزان 
آب تحویلی مان کم شد، اضافه کرد: این 
شرایط سخت با وجود تهدیدی که دارد 
فرصت هایی برای مجموعه استان ایجاد 
کرده اســت. تالش کردیم کمترین 
تنش را متوجه مردم کنیم. مدیر عامل 
شرکت آبفای اســتان اصفهان با بیان 
اینکه ما خط مقدم توزیع آب هستیم و 
متهم ردیف اول بخش آب و بهداشت  
قملداد می شویم، افزود: امروز مجموعه 
ســامانه تله متری و مدیریت فشار در 
شرکت آب و فاضالب ایجاد شــده که هیچ کدام از استان ها چنین 
چیزی ندارند. موضوع مهم دیگر لوازم کاهنده اســت که در مورد 
مدیریت مصرف آب وجــود دارد که با توجه به قانونی که ۳ ســال 
پیش در مجلس مصوب شده در هیچ کجای کشور به جز اصفهان 
نتوانستند عملیاتی کنند. امینی اضافه کرد: قرار شد از طریق سامانه 
1۵۲۲ لوازم کاهنده در اختیار مردم قرار گیرد و هزینه آن به صورت 
اقساطی از آنها گرفته شود. باید منابع آب حفظ شود که این راهکار، 
راهکار شــرکت آب و فاضالب و وزارت نیرو نیست و در کشورهای 

پرآب نیز از این لوازم کاهنده استفاده می شود.
 ۹۵۳ روستا تحت پوشش آب شرب بهداشتی قرار گرفته اند

امینی با اشاره به دیگر اقدامات انجام شده در حوزه روستایی گفت: 
در استان اصفهان یک هزارو ۲۸۶ روستا وجود دارد که تاکنون ۹۵۳ 

روستا تحت پوشش آب شرب بهداشتی و سالم قرار گرفته اند.
وی خاطرنشــان کرد: یکی از اقدامات و سیاست های جدی وزارت 
نیرو برای تامین آب پایدار، ایجاد مجتمع های آبرســانی روستایی 
است که خوشــبختانه ۴1 مجتمع آبرسانی روســتایی در سطح 
استان برنامه ریزی شده و تاکنون 1۴ مجتمع در قالب ۲1۷ روستا 
به بهره برداری رسیده و ۲۷ مجتمع آبرسانی در قالب ۳۵۷ روستا 

نیز درحال احداث است و تاکنون ۴۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشته 
است.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: 1۳0 میلیارد تومــان ازاعتبارات صندوق توســعه ملی و ۸۵ 
میلیاردتومان از اعتبارات روستایی دراین مجتمع ها هزینه شده و 
۵00 میلیارد تومان اعتبار دیگر مورد نیاز اســت تا برای تامین آب 
پایدار اقدامات اساسی انجام شود. وی در پایان اعالم داشت: در سال 
گذشته به 1۷۹ روستا آبرسانی سیار انجام شد که این تعداد در سال 
جاری به 1۳۵ روســتا کاهش پیدا کرده است. در ادامه این نشست 
ناصر اکبری، معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
در خصوص شرایط پیک مصرف تابستان اظهار داشت: تا زمانی که 
قرار است سامانه دوم در مدار قرارگیرد، ۲.۵ مترمکعب برثانیه کمبود 
آب داریم و ناچار هســتیم این کمبود را در قالب افت فشار به مردم 
تحمیل کنیم از این رو انتظار می رود شهروندان همکاری بیشتری 
داشته باشند، البته بخشی از ۲.۵ مترمکعب از طریق چاه های حفر 
شده تامین می شود. وی افزود: در شــرایط افت فشار با کمبود سه 
مترمکعب آب مواجه هستیم که باید شهروندان در جریان منابع آبی 
موجود قرار گیرند. اگر سامانه دوم آبرسانی استان با سرعت بیشتری 
اجرا و درمدار بهره برداری قرارگیرد بسیاری از مشکالت آبی اصفهان 

کاهش می یابد.
جریمه های سنگین در انتظار پرمصرف ها

معاون خدمات مشــترکان و درآمد شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان نیز در این جلسه گفت: مشترکان پرمصرف نسبت به آنچه 
بیش از حد اســتاندارد مصرف کنند، مشمول جریمه های سنگین 
خواهند شــد.وی افزود: باتوجه به اینکه ۷۴ درصد مصارف آب در 
اماکن مسکونی است، اقدامات فرهنگی خوبی برای نهادینه سازی 
مصرف بهینه آب انجام شد که از جمله آنها می توان به آموزش ۳0 
هزارنفر از شهروندان به صورت حضوری در مجتمع های مسکونی 
اشاره کرد که این اقدام باعث شد سال گذشته ۹0 درصد مشترکان 

در الگوی ۲0 مترمکعب مصرف آب در ماه قرار گیرند.
رضا رضایی اضافه کرد: درسال جاری الگوی بار مصرف 1۴ مترمکعب 
به ازای هر واحد مســکونی در ماه درنظر گرفته شده تا هر شهروند 
مصرف آب را در شبانه روز بهتر کنترل کند.معاون خدمات مشترکان 
و درآمد شرکت آب و فاضالب استان اصفهان تاکید کرد: مشترکان 
کم مصرف از بســته های تشــویقی ریالی برخوردار خواهند شد و 
مشترکان پرمصرف متحمل جریمه های سنگین می شوند. وی یادآور 
شد: سال گذشته 0.۵ درصد مردم بیش از ۴0 مترمکعب آب مصرف 

کردند که مشترکان  پرمصرف محسوب می شوند. 
 انجام ۱۲۰ کیلومتر شبکه گذاری فاضالب در  شرق اصفهان

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضالب استان اصفهان   نیز در 
این جلسه اظهار کرد: با قراردادی که بین فوالدمبارکه و شرکت آب 
و فاضالب امضا شده این پروژه تا سه سال آینده به نتیجه می رسد.

امیرحسین حکمتیان خاطرنشان کرد: سرعت اجرای پروژه فاضالب 
شهرستان مبارکه نیز پیرو امضای قرارداد آبفا با فوالدمبارکه 1۶ برابر 
افزایش یافت و تا سه ســال آینده مورد بهره برداری قرار می گیرد.

وی تاکید کرد: هدف شــرکت آبفا این است که تا پایان سال جاری 
کل شبکه گذاری فاضالب در شهر مبارکه به اتمام برسد.حکمتیان 
درخصوص سیستم دفع فاضالب مناطق شــرقی شهراصفهان از 
جمله محله های زاینده رود، جی شیر و روشن شهر گفت: باتوجه به 
اینکه توسعه ساخت وساز در شرق اصفهان مشهود است حدود 1۲0 
کیلومتر شبکه گذاری فاضالب باید در شرق اصفهان انجام شود که 
تاکنون 1۵ میلیاردتومان برای زیرساخت های تاسیسات فاضالب 
هزینه شده است.معاون مهندســی و توسعه شرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان خاطرنشــان کرد: پس از تکمیل ایستگاه پمپاژ و 
خطوط انتقال اصلی، خطوط انتقال فرعی نیز احداث خواهد شــد. 
وی ادامه داد: از نیمه دوم امسال لوله گذاری های فرعی محله های 
ذکرشده را آغاز می کنیم تا در بازه زمانی دو تا سه سال این محله ها 

تحت پوشش شبکه فاضالب قرار گیرند.
اصالح ۲۷۰ کیلومتر شبکه توزیع آب روستایی

معاون مهندسی و توسعه شــرکت آب و فاضالب روستایی استان 
اصفهان گفت: حدود ۲۷0 کیلومتر شبکه توزیع آب روستاها اصالح 

و ۸0 کیلومترخطوط انتقال در مجتمع های آبرسانی اجرا شد.
مجید حبیبیان اظهار کرد: شرکت آب و فاضالب روستایی خدمات 
خود را در ۹۶0 روستای تحت پوشش با دوهزار و ۹۵0 کیلومترخط 
انتقال و پنج هزار و ۶00 کیلومتر شــبکه توزیــع ارائه می کند که 
جمعیت بهره مند از این خدمات ۶00 هزار نفر است.وی افزود: از سال 
1۳۹۴ با تخصیص اعتبارات از محل صندوق توسعه ملی به تاسیسات 
آبرسانی روستایی کشور، سرعت تکمیل و بهره برداری از تاسیسات 
آبرسانی روستایی افزایش چشمگیری داشته است.معاون مهندسی 
و توسعه شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان ادامه داد: از 
سال 1۳۹۴ تاکنون 1۴ مجتمع آبرسانی مورد بهره برداری قرارگرفته 
که 1۵۲ هزار نفر از جمعیت روستایی استان اصفهان از منابع پایدار 
آب به واسطه این اقدام بهره مند شدند.وی خاطرنشان کرد: حدود 
۲۷0 کیلومتر شبکه توزیع آب روستاهای استان اصالح شده و ۸0 
کیلومتر خطوط انتقال در مجتمع های آبرســانی اجرا شده است.

حبیبیان با بیان اینکه ۲ درصد پرت آب شبکه روستایی کاهش پیدا 
کرده است، ادامه داد: بیش از پنج هزار مترمکعب حجم مخازن سال 
گذشته بود که این اقدامات تاثیرگذاری خوبی درمصرف آب داشت.

آبرسانی به ۱۱۰ روستای زیر ۲۰ خانوار
در پایان این نشست کاظم جعفری، معاون بهره برداری شرکت آب و 
فاضالب روستایی استان اصفهان گفت: آب شرب 110 روستای زیر 
۲0 خانوار توسط ۳۳ دستگاه کامیون آبرسان تامین می شود که سال 
گذشته 1۷۹ روستای تحت پوشش شرکت آب و فاضالب روستایی 
 استان آبرسانی ســیار شــد که جمعیت ۵0 هزارنفری را تشکیل

 می داد.

مدیرکل آب و فاضالب استان اصفهان:

مردم نصف جهان در مدیریت مصرف آب، حماسه آفریدند
حدیث زاهدی

   باید توجه داشته باشــیم که زیاد بودن 
بارش ها در ســال جاری از مسئولیت ما در 
مدیریت مصرف آب کم نمی کند، مدیریت 
مصرف الزمه زندگی در اقلیم خشک و نیمه 
خشک است. رســانه ها باید تالش کنند تا 
بهینه مصرف کردن آب را به مردم آموزش 
داده و فرهنگ آن را از شعار به شعور تبدیل 
کنند. فرهنگ سازی یک موضوع هفتگی، 
ماهانه، فصلی یا ســاالنه نیست بلکه رفتار 

دائمی مدیریــت مصــرف می تواند کمک 
کند تا دراقلیم خشــک زندگــی پایداری 

داشته باشیم.
   یکی از نیروگاه ها برای تامین آب مورد 
نیازخود فشــار زیادی به ما وارد می کند و 
حاضر به استفاده از پســاب نیست.  زمانی 
هم که بــه این موضوع اعتــراض می کنیم 
می گویند اگر این نیروگاه آب نداشته باشد، 

برق نداریم. 

   در دوره پیک مصرف، بخشی از آب مورد 
نیاز از طریق آب چاه ها تامین می شود که 
مردم اطمینان داشــته باشــند کیفیت آن 
مورد تایید ماســت؛ چرا که تامین کیفیت 
آب های زیر زمینی خط قرمز سازمان آب و 
فاضالب است و کوتاهی در این مورد صورت 
نمی گیرد و اگر در ایــن زمان برخی دچار 
یک ســری بیمارهای گوارشی می شوند به 

دلیل تغییر ذائقه مردم است.

   طی جلسه ای که با اســتاندار اصفهان 
داشــتیم، آقای رضایی تاکیــد کردند که 
تغییر ســاعات اداری تشــریفاتی نباشد به 
طوری که هیچ اتفــاق و تغییری در زمینه 
مصرف انرژی رخ ندهد. همچنین استاندار 
اصفهان دســتگاه های آب و برق استان را 
مکلف کردند که اگر دستگاه های اجرایی و 
اداری استان بعداز این تغییر کاهش مصرف 

نداشتند حتی آب و برق آنها قطع شود.

کوتاه از نشست سه ساعته مدیرکل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اصحاب رسانه
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