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 چطور مردم با 
وجود قطعی های 

مکرر، 2 برابر 
الگوی مصرف 
برق استفاده 

کرده اند؟

آگهی مناقصه )چاپ اول(

علی اصغر حاج حیدری- شهردار خمینی شهر  م الف:1200908

شهرداری خمینی شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه ها با مشخصات زیر از طریق آگهی اقدام نماید:

موضوع مناقصه ها:
عملیات بهسازی، به زراعی ، نگهداری و توسعه فضای سبز سطح شهر

مبلغ اولیه اعتبار: 55/000/000/000 ریال
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 2/750/000/000 ریال

مهلت ارائه پیشنهادهای مناقصه: پایان وقت اداری چهارشنبه مورخ 1400/07/28
محل دریافت اسناد: امور قراردادهای شهرداری مرکز خمینی شهر 

محل ارایه پیشنهادات: دبیرخانه شهرداری مرکزی خمینی شهر
تاریخ بازگشایی پیشنهادات: ساعت 11 صبح روز پنجشنبه مورخ 1400/07/29

مدت اعتبار پیشنهادها: روز شنبه 1400/08/6
اصالح، جایگزینی و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مهلت و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمی شود.
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»مکرون« بار دیگر خواستار استقالل اروپا از آمریکا شد
رییس جمهور فرانسه بار دیگر بر لزوم استقالل اروپا از ایاالت متحده تاکید کرده است.به نقل از پایگاه 
اطالع رسانی کنگره، امانوئل مکرون رییس جمهور فرانسه طی اظهاراتی خواستار تاکید اروپا بر استقالل 
خود از آمریکا شده است.بر اساس این گزارش، اظهارات مکرون پس از خشم فرانسه از انعقاد قرارداد 
زیردریایی هسته ای بین آمریکا و استرالیا بیان شده اســت. مکرون در یک کنفرانس خبری که در 
جریان امضای قرارداد دفاعی و نظامی با یونان برگزار شد، افزود: از ده سال پیش تاکنون آمریکا به طور 
فزاینده ای روی منافع راهبردی خودش تمرکز کرده و سعی داشته تا بیشتر به منافع خودش در ارتباط 

با چین و منطقه اقیانوسیه توجه داشته باشد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی: 

نهادهای بین المللی نسبت به ما بی انصاف هستند!
نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد: »نهادهای بین المللی در بیشتر مواقع علیه ما هستند و 
گاهی احساس می کنم که آنها نسبت به ما بی انصافی می کنند!«به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم، 
نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم صهیونیستی طی دیداری که در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان 
ملل در نیویورک با لیندا توماس گرینفیلد، نماینده آمریکا در سازمان ملل داشت، اظهار کرد: می خواهم 
بابت »دوستی بزرگی« که میان ماست، از شما تشکر کنم، می دانم که شما با گلعاد اردان، نماینده ما 
در سازمان ملل روابط »دوستانه ای« دارید.بنت در ادامه با تاکید بر اینکه ساماندهی  دوباره به روابط 
آمریکا با نهادهای بین المللی فرصت خوبی را برای برقراری تعادل در این نهادها نسبت به اسراییل 
فراهم می کند، مدعی شد: ما بسیاری مواقع احساس می کنیم که این نهادها علیه ما هستند و گاهی 
احساس می کنیم که آنها نسبت به ما بی انصافی می کنند.نخست وزیر رژیم صهیونیستی افزود: فکر 
می کنم روحیه جدیدی که میان آمریکا و اســراییل حاکم است، می تواند نتیجه بخش بوده و نتایج 

خوبی را رقم بزند، من دوستی با شما را ارزشمند می دانم.

راز مترجم زن همراه »پوتین« در دیدار با »ترامپ«
یک مسئول سابق کاخ سفید درباره اظهارات مشاور رییس جمهوری سابق آمریکا درخصوص مترجمی 
که والدیمیر پوتین را در اجالس سران دو کشور در ژاپن همراهی می کرد، افشاگری کرد.به گزارش رویترز، 
استفانی گریشام، دبیر مطبوعاتی ترامپ در یادداشت هایش که به جزئیات اجالس سران آمریکا و روسیه 
والدیمیر پوتین و دونالد ترامپ در شهر اوزاکا آمریکا در اواخر ژوئن ۲۰۱۹ پرداخته، گفت: زمانی که دیدار آغاز 
شد فیونا هیل، مشاور ترامپ رو به من کرد و گفت، آیا مترجم زن والدیمیر پوتین را دیدی؟ او گندمگون، 
جذاب و دارای موهای مشکی و زیباســت و  قدبلندی دارد. استفانی افزود: سپس به من گفت به نظر 
پوتین این زن را انتخاب کرده تا توجه رییس جمهوری ما را جلب کند. اما دیمیتری پسکوف، سخنگوی 
کرملین در واکنش به یادداشت های گریشام تاکید کرد: پوتین هیچ ارتباطی به انتخاب مترجمان ندارد.

او توضیح داد: انتخاب آنها جزو اختیارات وزارت خارجه و براساس درخواست اداره امور کرملین است.

وزیر خارجه پیشین ژاپن، نخست وزیر می شود
وزیر خارجه پیشین ژاپن با پیروزی در انتخابات رهبری حزب حاکم کشورش، به عنوان نخست وزیر 
جدید ژاپن منصوب می شــود.با پیروزی »فومیو کیشیدا« وزیر خارجه پیشــین ژاپن در انتخابات 
رهبری حزب حاکم این کشور، وی به عنوان نخست وزیر بعدی ژاپن منصوب خواهد شد.بنا بر گزارش 
خبرگزاری آسوشیتدپرس، کیشیدا با پیروزی در انتخابات رهبری حزب حاکم، هم اکنون جانشین 
»یوشیهیده سوگا« می شود که تنها یک سال به عنوان نخست وزیر ژاپن خدمت کرد و پس از آن استعفا 
کرد.سوگا در سپتامبر سال ۲۰۲۰ به عنوان نخست وزیر ژاپن منصوب شد و تنها یک سال در این سمت 

فعالیت داشت و سپس استعفا کرد.

العربی الجدید: ماجرای نشست جنجالی »عادی سازی روابط با اسراییل« در کردستان عراق چه بود؟

شوک در عراق
العربی الجدید در مطلبی به قلم زید سالم نوشت: فراخوان ها برای عادی 
سازی روابط با رژیم صهیونیستی، در کنفرانس اربیل که روز جمعه در اقلیم 
کردستان برگزار شــد، طیف های مختلف عراقی حتی در داخل اقلیم را در 
شوک فرو برده و جدال بزرگی را برانگیخته اســت، همانطور که مسئوالن 
عراقی برای بازداشــت و مجازات برگزار کنندگان این نشســت وارد اقدام 

شدند.
در ادامه این مطلب آمده اســت:  اما پشــت پرده این اتفــاق که با عنوان 
»نشست صلح و استرداد« برگزار شد و شخصیت های نا شناخته ای در آن 
حضور داشتند، نشان دهنده فریبی است که تالش می کرد جلسه مذکور را 
گفت وگویی بین ادیان و دعوتی برای صلح و مبارزه با تروریسم بداند و در 

نهایت در وادی عادی سازی وارد شود.
به مدت ســه هفته شــخصیت هایی در داخل اربیل عــراق تماس های 
گسترده ای را با ده ها نفر از سران عشایر و فعاالن سیاسی در شهر های شمال 
و غرب عراق و بغداد داشتند و آن ها را به مشارکت در نشستی تحت عنوان 
»صلح و استرداد« فراخواندند، در ادامه از میان ۵۰۰ نفری که به این نشست 

دعوت شدند، نزدیک به ۲۰۰ نفر دعوت را پذیرفتند.
وسام الحردان، شخصیت عشایری از استان االنبار عراق و هم پیمان سابق 
نوری مالکی که توسط مالکی در سال ۲۰۱۳ به عنوان رییس کل نیرو های 
عشــایر برای مبارزه با القاعده عراق انتخاب شد، به اضافه شخصی به نام 
شــیخ ابومحمد از اهالی نینوا و مقیم اربیل در ماموریت تماس با شیوخ 
عشایر و شخصیت های مهم برای قانع کردن آن ها در مورد شرکت در نشست 
اربیل، با یکدیگر همراه بودند و شخصیت های دیگری از جمله سعد عباس، 
عامر الجبوری و سحر الطائی، کارمند وزارت فرهنگ، در این ماموریت کنار 

آن ها قرار داشتند.
براســاس گزارش منابع بلند پایه در بغداد در گفت وگو با العربی الجدید، 
به دعوت شدگان به این نشست ابالغ شد که برای گفت وگو در مورد ادیان 
ابراهیمی و دعوت به صلح و سازش و کنار گذاشتن تروریسم، در آن شرکت 
کنند، بدون اینکه نامی از اســراییل برده شده یا به مســئله عادی سازی 
اشاره ای شود. اما حاضران ناگهان با کلمات و بیاناتی از سوی برگزار کنندگان 
نشست مواجه شــدند مبنی بر اینکه جلســه مذکور، فرصت خوبی برای 

بررسی موضوع عادی سازی است.
نشستی که عصر جمعه برگزار شد و بیش از شش ساعت به طول انجامید، 
در ســاعت پایانی شــاهد کاهش تعداد حاضران از ۲۰۳ نفر به زیر ۱۰۰ نفر 
بود. یک فعال کردی به العربی الجدید گفت: بســیاری از حاضران پس از 
مشاهده پرچم اسراییل از جلسه خارج شدند و صحبت از اینکه ۳۰۰ نفر در 

این نشست حضور داشتند، تنها یک نیرنگ رسانه ای است.

در بیانیه پایانی این نشست که توسط سحر الطائی، کارمند وزارت فرهنگ 
عراق خوانده شد، آمده: »ما خواستار پیوستن به توافق های ابراهیم هستیم، 
همانطور که این توافق ها شامل برقراری روابط دیپلماتیک بین دولت های 
امارات، بحرین و سودان با دولت اسراییل است. ما هم می خواهیم روابط 
عادی با اسراییل داشته باشیم و سیاست تازه ای را در این باره اتخاذ کنیم. 

هیچ قدرتی حق ندارد مانع از رسیدن این ندای ما شود«.
یک مسئول عالی رتبه در دستگاه امنیت ملی عراق در گفت وگو با العربی 
الجدید افشا کرد: هفت شــخصیتی که کنفرانس را ســازماندهی کردند، 
ماموریت ارتباط با حضار را نیز بر عهده داشــتند و تامین مالی نشست، با 
مرکز »روابط صلح« بود که مقر آن در نیویورک اســت و ریاستش بر عهده 
یک یهودی با اصلیت عراق، به نام جوزف رود. این منبع خاطر نشــان می 
کند تعداد زیادی از حاضران در نشســت فریب خورده اند و همین مسئله 
صدور بیش از ۴۰ بیانیه در اعالم برائت از نشست و بیانیه پایانی آن را تفسیر 
می کند. در حالی که بغداد در مورد اظهار بی اطالعی اربیل از این نشســت 
و نتایج آن قانع نشده، همچنان تحقیقات گسترده ای در این باره در بغداد 
در جریان اســت، به ویژه آنکه هیچ هتلی در اقلیم کردستان بدون داشتن 

موافقت مقامات امنیتی کرد اجازه میزبانی از اینگونه فعالیت ها را ندارد.

منبع مذکور احتمال داد که مقامات اقلیم کردستان تحت فشار بغداد تصمیم 
به دور کردن برگزار کنندگان نشست از این اقلیم بگیرند، اما درخواست هایی 
هم از بغداد رسیده است مبنی بر تســلیم این افراد به دولت عراق به اتهام 

خیانت بزرگ و مزدوری.
روز یکشنبه جوتیار عادل، سخنگوی دولت اقلیم کردستان اعالم کرد این 
منطقه به چارچوب سیاست خارجی عراق پایبند است و کنفرانسی که در 
راستای عادی سازی برگزار شده، توسط اقلیم کردستان طرح ریزی نشده 
بود. موضع این اقلیم نسبت به اسراییل و مسئله فلسطین، به قانون اساسی 
عراق مرتبط است. عالوه بر این، ریاست اقلیم کردستان نیز تصریح کرد که 
از نشست »صلح و استرداد« و آنچه در آن مطرح می شود، اطالعی نداشته 
و نتیجه نشست، به هیچ وجه بیانگر دیدگاه یا سیاست یا موضع کردستان 
نیست.در این رابطه، هیوا عثمان، کارشــناس سیاسی در اقلیم کردستان 
در حساب شخصی خود در فیسبوک نوشت: در صورتی که برگزار کنندگان 
این نشست افرادی موثر و دارای وزنه سیاسی بودند، می توانستند صد متر 
مربع در مناطق مربوط به خود را به برگزاری این نشست اختصاص دهند و 
اربیل را وارد این موضوع مناقشه آمیز وارد نکنند. هدف از این اقدام، درگیر 

کردن اربیل بوده است.

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس، در رابطه با گزارش خالف واقع گروســی و 
بیانیه مشترک سه کشور اروپایی مبنی بر لزوم اجازه 
دسترسی ایران به ســایت کرج گفت: اروپایی ها و 
آژانس رفتارهای دوگانه ای را در پیش گرفتند و این 
موضوع را بارها متذکر شدیم، می بایست با اروپایی 
ها و آژانــس بین المللی انرژی اتمی بــا یک زبان 
قاطع سخن گفت، البته پس از حضور آقای گروسی 
در ایران این تصور می رفت که ایشــان متناسب با 
رافت جمهوری اسالمی مواضع خود را اصالح کنند؛ 
اما متاســفانه در ادامه گزارش های مغرضانه خود 
شاهد گزارش خالف واقع از ســوی سازمان انرژی 
اتمی بودیم. ابراهیــم عزیزی  ادامــه داد: آژانس 
بین المللی انرژی اتمی باید رفتارهایی که نشــأت 

گرفته از سیاست اروپایی هاست را تغییر دهد آژانس 
باید موضع خود را در برابر ایران متناســب با تامین 
منافع طرفین در نظر بگیرد؛ آژانس باید خود را از زیر 
یوغ زیاده خواهان و ســلطه گران خارج کند. آژانس 
بین المللی انــرژی اتمی اگر بنا دارد مــورد اعتماد 
جامعه بین المللی واقع شود می بایست گزارش های 
غرض ورزانه را کنار بگذارد و یک رویکرد تخصصی و 
حرفه ای را در پیش بگیرد. عضو کمیســیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی در ادامه افزود: متاسفانه در 
آژانس بین المللی انرژی اتمی رفتارهای سیاسی را 

شاهد هستیم. 
گزارش گروسی را یک گزارش سیاسی و یک طرفه و 
فرصت طلبانه تلقی می کنیم و انتظار داریم، سازمان 
انرژی اتمی ایران و وزارت امور خارجه موضع جدی در 

برابر این بیانیه اتخاذ کنند. وی در پایان افزود: ایران 
اسالمی هیچگاه اجازه نداده و نخواهد داد که بازرس 
های آژانــس خارج از چهارچــوب و طبق میل خود 
دسترسی هایی را داشته باشند. حاضر نیستیم تحت 
هیچ شرایطی چهارچوب های جمهوری اسالمی را 
زیر پا بگذاریم و سزاوار نیســت از همه اماکن ایران 
باخبر باشند. انرژی هسته ای ایران صلح طلبانه بوده 
و همچنان هم بر همین مدار حرکت خواهد کرد. قطعا 
پاسخ قاطع و قوی به ســازمان بین المللی انرژی 

اتمی و سه کشور اروپایی خواهیم داد.

 واکنش عضو کمیسیون امنیت ملی به گزارش
 ضد ایرانی »گروسی«

مذاکرات آمریکا با چین برای کاهش خرید نفت از ایران
خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات اروپایی و آمریکایی نوشت که آمریکا اخیرا وارد مذاکراتی با چین شده است تا خرید نفت خام از ایران را کاهش دهد.به گزارش خبرگزاری 
رویترز، آمریکا در زمینه کاهش خرید نفت خام ایران توسط چین، با پکن مذاکراتی دیپلماتیک انجام داده است. این باور وجود دارد که خرید نفت ایران توسط شرکت 
های چینی، با وجود تحریم های آمریکا، به اقتصاد ایران کمک کرده است؛ تحریم هایی که طراحی شده اند تا جلوی این فروش ها را بگیرند و بر ایران اعمال فشار کنند 
تا برنامه هسته ای اش را متوقف کند. یک مقام ارشد آمریکایی که نمی خواست نامش فاش شود، در این باره گفت: ما از خرید نفت ایران توسط شرکت های چینی با 
خبریم. وی افزود: ما از اختیارات تحریم هایمان استفاده کرده ایم تا به دور زدن تحریم ها  توسط ایران پاسخ دهیم، این تحریم ها شامل کسانی می شود که با چین کار می 
کنند. اگر الزم باشد، این کار را دوباره انجام خواهیم داد.  این مقام آمریکایی همچنین مطرح کرد:  اگرچه ما به عنوان بخشی از گفتمان مان با چین در زمینه سیاست مان 
پیرامون ایران سعی کرده ایم از طریق دیپلماتیک این موضوع را با چین مطرح کنیم. فکر می کنیم که به طور کلی، این روش موثرتری برای پرداختن به نگرانی های ماست. 

خبر روز

 گالیه »یاسر هاشمی« درباره حذف  شدن نام آیت ا...
 از تاریخ انقالب

یاسر هاشمی در یادداشتی نوشــت :ای کاش کسانی که مسئولیتی در ســطوح مختلف دارند ، 
نگذارند عده ای انقالب اســالمی را مخصوصا در بعد ثبت اتفاقات تاریخی از چشم مردم بیندازند 
و به این ســادگی تاریخ معاصر ایران را 
به ســخره نگیرد. باور بفرمایید ضرری 
که انقالب و نظام از این شیوه متحمل 
می شود، بسیار بسیار فراتر از استفاده 
هایی اســت که این گروه فکر می کنند 
با حذف نام هاشــمی رفســنجانی به 
دست می آورند و گویا خود ایشان این 
روزها را می دید کــه در یکی از آخرین 
مصاحبه هایش در جــواب خبرنگاری 
که پرســیده بود نظرتان درباره تخریب 
چهره شما چیست؟ گفته بود: بشکســت اگر دل من به فدای چشم مستت، سر خم می سالمت 

شکند اگر سبویی.

واکنش یک نماینده به جریمه قرارداد »کرسنت«
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با اشاره به محکومیت ایران در قرارداد کرسنت، گفت: 
به زودی درباره این قرارداد زالوصفتانه و ذلیالنه، با جزئیات روشنگری خواهد شد.مالک شریعتی در 
صفحه شخصی خود در توئیتر درباره پرونده کرسنت، نوشت: رسانه ها می گویند ایران دوباره در بخشی 
از پرونده گازی کرسنت محکوم به پرداخت جریمه ای حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان شده است. وی در 
ادامه این مطلب آورده است: صدمات جاریه دولت های اصالحات و اعتدال همچنان به اقتصاد ضرر 
می زند. ان شاءا... به زودی درباره این قرارداد زالوصفتانه و ذلیالنه، با جزئیات، روشنگری خواهد شد.

مالقات »شمخانی« با مقامات سعودی تکذیب شد
یک منبع مطلع در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به »نورنیوز« گفت: هیچ گونه مالقات یا تماسی 
میان دریابان »علی شمخانی« دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان با مقامات عربستان سعودی 
انجام نشده و برنامه ای نیز در این رابطه وجود ندارد.گفتنی است؛ طی چند روز گذشته برخی فعاالن 
فضای مجازی بدون اشاره به منبع خبر خود، از مالقات دریابان شمخانی با »عادل الجبیر« وزیر مشاور 

در امور خارجی عربستان سعودی در بغداد خبر داده بودند.

ادعای وزیر خارجه عربستان علیه برنامه هسته ای ایران
وزیر امور خارجه عربستان سعودی با ادعای وجود تخطی هایی در برنامه هسته ای ایران از مسیر صلح 

آمیز، گفت که کشورش حامی تالش های بین المللی در راستای جلوگیری از آن است.
فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان ســعودی گفت: ریاض از تالش های بین المللی برای 
اطمینان یابی از این که ایران به تسلیحات هسته ای دست پیدا نمی کند، حمایت می کند. وی در این 
باره گفت که بر مســئولیت جامعه بین المللی در زمینه آن چه تخطی های هسته ای ایران می خواند 
تاکید می کنیم. عربستان به معاهده هایی که خواستار امحای تسلیحات هسته ای هستند، توجه 
زیادی نشان می دهد. بن فرحان ادامه داد: موضع عربستان سعودی مبتنی بر اصل حق کشورها برای 

استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای است.

کافه سیاست

ایران:

 آمریکا، مسئول بن بست 
در مذاکرات خلع سالح 

هسته ای است
نشســت مقامــات عالی رتبه مجمــع عمومی 
گرامیداشــت روز بین المللــی انهــدام کامــل 
ســالح های هســته ای با حضور ســران، وزرای 
امور خارجه و مقامات عالی رتبه کشورهای عضو 
سازمان ملل متحد در مقر این سازمان در نیویورک 
برگزار شد.در این نشست رضا نجفی، سرپرست 
معاونت حقوقــی و امور بین الملــل وزارت امور 
خارجه به نمایندگی از جمهوری اســالمی ایران 
ســخنرانی کرد.این دیپلمات ارشــد کشورمان 
ضمن تشــکر از برگزاری این نشست، مناسبت 
مزبور را فرصتی جهت تجدید پیمان جهانی برای 
پیگیری انهدام کامل ســالح های هســته ای به 
عنوان اولویتی عینی دانست و اعالم کرد جمهوری 
اسالمی ایران، حفظ، ذخیره سازی، توسعه، کاربرد 
و اشاعه سالح های هسته ای را در سطح جهانی 
و منطقه ای قویا رد می کنــد.وی اضافه کرد که از 
نظر ما، تحقق خلع سالح هسته ای جهانی و رفع 
تهدید کاربرد این سالح ها یک مسئولیت  حقوقی، 
سیاسی و اخالقی برای تمام دولت ها به طور عام و 
قدرت های هسته ای به طور خاص است.نجفی با 
بیان اینکه همچنان شاهدیم قدرت های هسته ای 
و برخی از متحدین آنها بر بازدارندگی هســته ای 
تکیه می کنند، برنامه های آنها برای مدرن سازی 
و تقویت زرادخانه های هســته ای خود را نقض 
آشکار روح و مفاد معاهده منع اشاعه سالح های 
هســته ای عنوان کرد.نماینده کشــورمان در این 
نشست، رد مذاکره برای خلع سالح هسته ای را 
نیز مغایر تعهد صریح آنها طبــق ماده ۶ معاهده 
مزبور دانست و آمریکا را به عنوان مسئول بن بست 
مذاکرات مربوطه اعالم و اظهار کرد: ما از آمریکا و 
سایر قدرت های هسته ای می خواهیم به تعهدات 
بین المللی خود احترام بگذارند و در اسرع وقت به 
این تعهدات جامه عمل بپوشانند.نجفی در بخش 
دیگری از ســخنرانی خود گفــت: اولین اولویت 
کنفرانس بازنگری آتی ایــن معاهده باید اتخاذ 
تصمیم عینی در مورد خلع سالح هسته ای باشد 
و در این راســتا ما از موضع گروه عدم تعهد برای 
آغاز مذاکرات یک کنوانسیون جامع در خصوص 

سالح های هسته ای حمایت می کنیم.

بین الملل

وز عکس ر

تزریق دوز سوم 
واکسن کرونا به 
رییس جمهور 

آمریکا
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معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

تمدید ثبت نام وام اجاره تا پایان پاییز
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بر اساس تصمیم ســتاد ملی کرونا ثبت نام تسهیالت ودیعه 

مسکن که قبال تا آخر شهریورماه بود، تا پایان آذرماه تمدید شده است.
محمود محمودزاده اظهار کرد: ستاد ملی مقابله با کرونا در جلسه اخیر خود با پیشنهاد وزارت راه 
و شهرسازی درخصوص تمدید مهلت تسهیالت کمک ودیعه مسکن تا پایان آذرماه ۱۴۰۰ موافقت 

کرد. پیش از این زمان ثبت نام تا انتهای شهریورماه بود.
بنا بر این گزارش، ســقف مبلغ این تسهیالت کمک ودیعه مســکن در سال ۱۴۰۰ برای کالن شهر 
تهران ۷۰ میلیون تومان، ســایر کالن شهرها ۴۰ میلیون تومان و سایر شــهرها ۲۵ میلیون تومان 
تعیین می شود و بر این اساس، شرایط و مقررات مترتب بر این تسهیالت در سال ۱۳۹۹، در سال 

جاری نیز به قوت خود باقی است.
یکی از شــرایط دریافت ودیعه مســکن این اســت کــه متقاضیــان دریافت این تســهیالت 
باید متاهل یا سرپرســت خانوار باشــند. نرخ ســود ایــن وام ۱۳ درصد و مــدت بازپرداخت 
آن برای تهرانی ها پنج ســاله و برای ســایر شــهرها ســه ســاله اســت و متقاضیان می تواند 
 از طریــق ســایت https://www.tem.mrud.ir بــرای دریافت تســهیالت اجاره مســکن 

ثبت نام کنند.

مردم کدام استان ها بیشتر سجامی شدند؟
آخرین آمار حاکی از آن است که در شــهریورماه سال جاری، تهرانی ها با تهران با ۳۷ هزار و ۱۵۸ 
مورد بیشترین و در مقابل مردم اســتان کهگیلویه و بویراحمد با ۱۱۰۹ مورد در صدر و ذیل لیست 

سجامی شده ها ایستاده اند.
طبق آخرین آمار، در شهریورماه سال جاری، تعداد ۱۶۶ هزار و ۱۳۹ ثبت نام از سوی سرمایه گذاران 
حاضر در بازار سرمایه در سامانه »ســجام« صورت گرفته و تعداد احراز هویت شده ها نیز با عبور 
از ۲۲۲ هزار سهامدار در این ماه به ۲۲۲ هزار و ۷۴۸ مورد رسیده که نسبت به ماه قبل )مرداد( با 

رشدی بیش از ۱۲۳هزار نفری مواجه شده است.
همچنین بر اساس این گزارش، تعداد نفرات ثبت نام شــده در سامانه »سجام« در سومین ماه 
تابســتان به تفکیک هر استان حاکی از آن اســت که ۵ اســتان »تهران با ۳۷ هزار و ۱۵۸ مورد، 
کرمان با ۱۲ هزار و ۱۴۱ مورد، خراســان رضوی با ۱۱ هزار و ۶۴۴ مــورد، اصفهان با ۱۱ هزار و ۴۹۳ 
مورد و خوزستان با ۱۰ هزار و ۹۷۱ مورد« در صدر بیشترین ثبت نام شده ها در کل کشور قرار دارند.

معاون وزیر نفت خبر داد:

اعالم آمادگی ایران برای تمدید قرارداد صادرات گاز به عراق
معاون وزیر نفت در امــور گاز در دیدار با هیئت عراقــی اعالم کرد که ایران آمــاده تمدید قرارداد 

صادرات گاز به عراق است.
مجید چگنی در دیدار با مسئوالن ارشد وزارت برق عراق، گفت: رابطه ما با عراق، راهبردی است و 
جدای از روابط اقتصادی، روابط فرهنگی و دینی عمیقی داریم که اهمیت بسیاری دارد، از این رو 

هر چه همکاری ما به ویژه در حوزه انرژی بیشتر باشد، این روابط عمیق تر و عینی تر خواهد بود.
وی، دیپلماســی قوی انرژی را یکی از برنامه های وزیــر نفت دولت ســیزدهم خواند و افزود: 
همان طور که در نشست با وزیر نفت نیز اشاره شد، ضمن درخواســت از طرف عراقی به پایبندی 
به قراردادهای جاری و توافق های پیشین، آماده بررسی پیشنهادهای جدید از سوی وزارت برق 

عراق به منظور تمدید قرارداد صادرات گاز به آن کشور هستیم.
براســاس این گزارش، جواد اوجی، وزیر نفت نیز در دیدار با وزیر برق عراق، مذاکره با طرف های 

مختلف برای افزایش صادرات و تجارت گاز را از اولویت های دولت سیزدهم اعالم کرده بود.

خطر تعطیلی ۶۰ درصد از تولیدی های نساجی استان اصفهان؛

چالش پنبه و پتروشیمی

معاون اتحادیه صنف تولیدکنندگان محصوالت نساجی اصفهان گفت: 
تاکنون ۴۰ درصد از تولیدی ها تعطیل شده و اگر مسئوالن کاری نکنند 

این میزان به۶۰ درصد خواهد رسید.
مرتضی منصوری با اشاره به خط ســیر صنعت نساجی اظهار داشت: 
صنعت نساجی از اواسط دهه هفتاد متاسفانه به علت واردات بی رویه 
محصوالت خارجی، وضعیت بســیار بد و وخیمی پیــدا کرد و هرچه 
ما تالش کردیم که بــا این موضوع مبارزه کنیــم وجلوی این واردات 
بی رویه را بگیریم، نتیجه ای نداشــت و هرچه می کردیم، زورمان به 

مافیا نمی رسید.
وی با اشــاره به افزایش قیمت دالر طی دو سه ســال گذشته افزود: 
بعد از جهش قیمــت دالر، دیگــر واردات برای آن ها بــه صرفه نبود 
و از ســوی دیگر هنــوز قیمت مــواد اولیه بــاال نرفته بــود و به این 
ترتیب در یک بــازه زمانی حدودا یــک تا یک ســال و نیمه، اوضاع 
 تولیدکنندگان محصوالت نساجی بهتر شد و توانستند مجددا نفسی 

بکشند.
معاون اتحادیه تولیدکنندگان محصوالت نساجی اصفهان ادامه داد: 
این روند تا جایی ادامه یافت که کشــورهای دیگــری از جمله ترکیه، 

پارچه خام از ایران خریداری کرده و آن را در ترکیه تکمیل می کردند اما 
با رشد تورم، این اوضاع چندان تداوم نیافت.

وی با اشاره به وابستگی نساجی به پنبه افزود: ما در صنعت نساجی، 
ســاالنه به طور میانگین به چیزی حــدود ۱۵۰ تا ۱۷۰ هــزار تن پنبه 
نیاز داریم که از ایــن میزان تنها حــدود ۵۰ تا ۶۰ هزار تــن، در داخل 
تولید می شــود و مابقی نیاز خــود را از طریق واردات از کشــورهایی 
همچون ازبکســتان، تاجیکســتان، هند و ... تامین می کنیم، پس 
از افزایش قیمــت دالر، تا مدتی بــرای تامین این نیــاز، پنبه هایی 
که با قیمت قبلی دالر خریداری شــده و در گمــرک مانده بود عرضه 
شــد و همچنین ارزهایی مثل نیمایی و ارز حاصــل از صادرات برای 
 واردات پنبــه اختصاص داده شــده بود و هنوز قیمــت پنبه افزایش

 نیافته بود.
منصوری با بیان اینکه صنعت نســاجی به پنبه و پتروشیمی وابسته 
است، یادآور شــد: متاســفانه با رشــد تورم، ارزهای نیمایی و غیره 
که بــرای واردات پنبه در نظر گرفته شــده و یارانه هایــی که پرداخت 
می شد، قطع شــد و از طرف دیگر پتروشــیمی ها نیز هربار بالیی بر 
ســر صنعت نســاجی آورده و ســنگی پیش پای لنــگ این صنعت 

انداختنــد و چند بار این اختالفات جدی شــده وبــه صحن مجلس 
 کشــیده شــد و مجلس تنها در مواردی معدود جلوی پتروشیمی ها 

را گرفت.
وی افزود: متاسفانه امروز اوضاع طوری شده که پتروشیمی ها مواد 
اولیه را به ما گران تر از مبلغی که به کشــورهای خارجی می فروشــند، 
می دهند به ایــن صورت که تولیدکننــدگان ایرانی باید مــواد اولیه را 
مطابق قیمت FOB جهانی به عالوه ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده 
تهیه کنند در صورتی که کشورها و شــرکت های خارجی دیگر مالیات 
۹ درصــدی را پرداخت نمی کننــد و بنابراین هزینه مــواد اولیه برای 
تولیدکننده داخلی گران تر از خریدار خارجی تمام می شود؛ ما برای این 
 موضوع جنگیدیم اما متاسفانه مگر کسی حریف مافیای پتروشیمی

 می شود؟
معاون اتحادیه تولیدکنندگان محصوالت نســاجی اصفهان پیرامون 
آغاز مجدد روند واردات محصوالت نساجی هشدار داد: مجددا شرایط 
برای واردات پارچه و محصوالت نساجی تسهیل شده و به نظر می رسد 
باز هم باید شــاهد ورود بی رویه کاالهای نســاجی خارجی و نابودی 
صنعت نساجی کشــور و عقب افتادن تولیدکنندگان داخلی از چرخه 

رقابت باشیم. 
وی با اشــاره به فرســایش ماشــین آالت نســاجی تصریــح کرد: 
گذشــته از گرانی مواد اولیه نســاجی و نیز چاپ و تکمیل و رنگرزی، 
ماشــین آالتی که امــروز در صنعت نســاجی اســتفاده می شــود، 
قدیمی و اغلب فرســوده هســتند و وارد کردن ماشــین آالت با این 
قیمت دالر و این سیاســتی که تمامــا علیه تولیدکننده اســت اصال 
صرفه ندارد و کســی حاضر نمی شــود ریســک کرده و زیــر بار این 
ســرمایه گذاری بــرود چراکه به عنــوان مثال اگر یک ماشــین ۵۰۰ 
دالر قیمت داشــته باشــد، تا دو سه ســال پیش این ماشــین را با 
قیمت۱۵۰ میلیون تومان می شد وارد کرد؛ اما امروز باید برای آن یک 
 میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه کرد و ایــن مبلغ اصال منطقی و به 
صرفه نیســت.منصوری با ابراز نگرانی پیرامون آینده صنعت نساجی 
افزود: متاسفانه با این روندی که به نظر می رسد، اگر مسئوالن نجنبند 
و کاری برای این صنعت انجام ندهند، نســاجی ایــران دوباره به یک 
خواب شــدید و اغما خواهد رفت و ضربه بســیار بزرگــی را متحمل 
خواهد شــد؛ تاکنون ۴۰ درصــد از تولیدی های ما تعطیل شــده و با 
ادامه این روند و غفلت مسئوالن، این مشکل مابقی تولیدی ها را نیز 
 درگیر خواهد کرد و حداقل ۶۰ درصد از تولیدی ها به تعطیلی کشــیده

 می شوند.

نخستین بار در کشــور بارگیری مواد فله از کشتی به 
واگن و ارسال از بندر شهید رجایی به مقصد ذوب آهن 
اصفهان محقق شد.معاون خرید کارخانه ذوب آهن 
اصفهان، هدف از ارســال مواد فله از کشتی به واگن 
برای ذوب آهن اصفهان را نقــش حیاتی مواد اولیه 
در خط تولید کارخانه ها و اهمیت تسریع در عملیات 
انتقال دانســت و گفت: با برنامه ریزی و پیگیری در 
همکاری چنــد جانبه بین ذوب آهــن اصفهان، بندر 
شهید رجایی، گمرک شهید رجایی و اداره کل راه آهن 

هرمزگان، نخستین بار بارگیری مستقیم مواد فله از 
کشتی به واگن و از بندر شهید رجایی به مقصد ذوب 
آهن اصفهان محقق شد.محمد جعفر صالحی، حمل 
سریع و بدون وقفه مواد اولیه را در کاهش هزینه هایی 
ازجمله اجاره زمین، جلوگیری از پــرت و باد بردگی، 
حفظ کیفیت، افزایش ســرعت بارگیری و سیر مواد 
اولیه تاثیرگذار دانست و افزود: تخلیه روزانه ۶۴۰۰ تن 
مواد فله برای اولین بار در بندر شــهید رجایی، صرفه 
جویی در مصرف گازوییل و حذف کامیون از عملیات 
حمل مواد اولیه را به دنبال دارد و به همین منظور حمل 
یکسره مواد اولیه وارداتی به صورت ریلی، همزمان با 
تخلیه از کشتی در دستور کار معاونت خرید ذوب آهن 
اصفهان قرار گرفت.وی گفت: در ایــن زمینه پس از 
مقدمات الزم و هماهنگی با بندر شهید رجایی، اداره کل 

راه آهن هرمزگان و شرکت پدید آوران امید پارس این 
اقدام مهم عملیاتی شد و از ۹۰ واگن به صورت مستقیم 
بارگیری به عمل آمد.معاون خرید کارخانه ذوب آهن 
اصفهان افزود: برای تداوم این مهم که به عنوان یک 
رکورد برای اولیــن بار، در بندر شــهید رجایی به ثبت 
رسیده الزم است تمهیداتی اندیشیده شود که با عارضه 
یابی و تجربیات به دســت آمده، با همکاری شرکت 
پدیدآوران امید پارس، اداره امور بندری بندر شــهید 
رجایی و راه آهن ناحیه هرمزگان، مشــکالت مرتفع 
خواهد شــد.ذوب آهن اصفهان اولین و بزرگ ترین 
کارخانه تولیدکننده فوالد ساختمانی و ریل در ایران و 
بزرگترین تولید کننده محصوالت طویل در خاورمیانه 
است که با ظرفیت ۳ میلیون و ۶۰۰ هزارتن فوالد، انواع 

مقاطع فوالدی ساختمانی و صنعتی را تولید می کند.

ارسال مواد فله از کشتی به واگن برای ذوب آهن اصفهان

خبر روز

انرژی خورشیدی، رفع کننده کمبود برق در اصفهان؛

امکانات هست، اعتقاد نیست!
اگرچه توجه هرچه بیشتر به انرژی های تجدیدپذیر می تواند رفع کننده کمبود برق و حفظ محیط زیست 
در استان اصفهان باشد؛ اما آنطور که باید و شاید از این منبع ارزشمند استفاده نشده است.اصفهان با 
۲۸ شهرستان و بیش از پنج میلیون نفر جمعیت، فعالیت ۹ هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ در کنار 
حدود ۸۴۰ معدن در حال بهره برداری، ۱۸۰ هزار واحد صنفی و  مصارف روز افزون بخش خانگی، نیاز 

به انرژی برق را محسوس تر از قبل کرده است.

فعالیت8۶1 سامانه  برق خورشیدی در استان اصفهان
تعداد سامانه های برق خورشیدی در محدوده استان  اصفهان۸۶۱ با مجموع ظرفیت ۲ هزار و ۴۶۷ 
کیلووات است.بر اساس اعالم مسئوالن شرکت توزیع برق اصفهان، میزان انرژی مصرفی ساالنه در 
محدوده شهرستان اصفهان در حدود ۶ هزار و ۶۰۰ میلیون کیلووات ساعت است، هم اینک میزان انرژی 
تولیدی خورشیدی ساالنه در محدوده شهرستان برابر با چهار میلیون کیلووات ساعت و معادل ۰.۰۶۱ 
درصد انرژی مصرفی ساالنه برآورد می شود. هزینه سرمایه گذاری احداث هر مگاوات برق حرارتی به 
شکل تقریبی ۱۲ میلیارد تومان و هر مگاوات برق خورشیدی حدود ۱۵ میلیارد تومان و هزینه جاری 
ماهانه بهره برداری هر مگاوات برق حرارتی ۲۰ میلیون تومان و برق خورشیدی حدود ۲۰۰ هزار تومان 
است.کاهش مصرف سوخت های فسیلی، کاهش تولید گازهای گلخانه ای، بهره مندی از انرژی پاک، 
کاهش هزینه های جاری بهره برداری، تولید منطبق با بازه زمانی اوج بار، کمک به حذف پیک و قله بار 

مصرفی از مزایای استفاده از انرژی خورشیدی محسوب می شود.

شرایط مطلوب اصفهان برای بهره گیری از آفتاب
به صورت کلی استان اصفهان از جهت تابش  خورشید و محدوده دمایی، شرایط مطلوبی برای نصب و 
بهره برداری از انرژی خورشیدی دارد، متوسط بازده تولید در این استان ۲۰ درصد است و شرق منطقه 

به ویژه محدوده شهرستان کوهپایه به واسطه پاکی و متوسط دمای هوا بهترین بازده تولید را دارد.
ظرفیت تولید برق خورشــیدی در اصفهان به راحتی می تواند تا ۳۰۰ مگاوات افزایش یابد و علت بی 
توجهی به این موضوع باور نداشتن مدیران ارشــد اصفهان به ضرورت و اهمیت انرژی خورشیدی، 
شرایط عمومی اقتصاد کشور، دیدگاه فرهنگی حاکم و ریسک ناپذیری سرمایه گذاران اصفهانی است.

کارشناس انرژی های تجدیدپذیر شرکت توزیع برق اســتان اصفهان در این زمینه گفت که جذب و 
تشویق سرمایه گذاران، حمایت از تجهیزات ساخت داخل، اطالع رسانی دقیق دستگاه های اجرایی 
و دولتی، اعطــای زمین با کیفیت و نزدیک به شــبکه های برق، تخصیص تســهیالت برای احداث 
نیروگاه های خورشیدی و حمایت دولت از طرح های خرید تضمینی برق تجدیدپذیر از جمله راهکارهای 
توسعه و افزایش نیروگاه های خورشیدی به شمار می رود.همایون بروجی افزود: کمک به حفظ محیط 
زیست، کاهش مصرف برق و آب، کاهش هزینه مالی و زمانی بازگشت سرمایه در پنج سال و جلوگیری 
از انتشــار گازهای گلخانه ای از جمله مزایای احداث نیروگاه های خورشیدی محسوب می شود.وی 
ادامه داد: حدود ۸۶۱ سامانه نیروگاه خورشیدی در استان اصفهان وجود دارد و با توجه به اینکه نیاز 
ســاالنه برق منطقه حدود ۲ هزار مگاوات است سهم نیروگاه خورشــیدی کمتر از یک درصد برآورد 
می شود.کارشناس انرژی های تجدیدپذیر شرکت توزیع برق استان اصفهان همچنین درباره نصب 
سامانه های برق خورشیدی در واحدهای مسکونی گفت که خصوصیات یک سامانه پنج کیلو وات 
خانگی  تولید روزانه ۲۴ کیلو وات ساعت و ساالنه هشت هزار و ۷۶۰ کیلو وات ساعت و هزینه احداث 
آن حدود ۸۰ میلیون تومان است.بروجی اظهارداشت: عمر مفید پنل های خورشیدی حداقل ۲۰ سال 
و متوسط بازده تولید ۲۰ درصد است. افتتاح ۲ نیروگاه خورشیدی در استان اصفهان در بهار امسال از 
جمله اقدامات مرتبط با انرژی تجدید پذیر در منطقه بود.نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی طالخونچه 
واقع در شهرستان مبارکه با هزینه ای بالغ بر هشت میلیارد تومان با سرمایه گذاری بخش خصوصی با 

هدف تولید تجمعی یک میلیون و ۷۵۲ هزار کیلو وات ساعت انرژی الکتریکی احداث شد.

با مسئولان

ذره بین
انتقاد رییس اتحادیه مرغ تخم گذار اصفهان از عدم تغییر قیمت ها

مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم گذار اصفهان گفت: قیمت جدید قرار بود در اولین روزهای صدارت جناب آقای دکتر ساداتی نژاد، مصوب و ابالغ شود که ظاهرا این موضوع 
منتفی شده، تولیدکنندگان هم همچون گذشته به تحمل زیان مالی و فشارهای دستگاه های نظارتی ادامه دهند و هیچ گونه وقفه ای در امر تولید نداشته باشند!خسرو 
منصوری اظهار کرد: اتحادیه مرکزی میهن تالش می کند با استفاده از ظرفیت خود، هر چه سریع تر ۱۰ هزار تن تخم مرغ وارداتی به بازار عرضه کند تا نسبت عرضه و تقاضا 
متعادل شود. اکنون تعادل در بازار وجود نداشــته و توازن بین عرضه و تقاضا به هم خورده که دلیل اصلی آن بحران ناشی از تحریم هاست بنابراین سوء مدیریت طی 
یک سال گذشته و عدم پیش بینی بازار به دلیل عدم وجود آمارهای قابل اتکا و مستند نیز بی تاثیر نبوده است.وی افزود: جوجه ریزی و تامین نهاده طی چند ماه اخیر 
با موانعی مواجه بوده که عمال فعالیت در این حوزه را سخت کرده است. تولید کنندگان با کمبود جوجه یک روزه و متعاقبا افزایش بی رویه قیمت جوجه و پولت مواجه 
هستند. به رغم آنکه دان مورد نیاز در سامانه بازارگاه تخصیص داده می شود، اما به دلیل عدم تخصیص و تحویل به موقع، تولید کنندگان مجبورند نهاده مورد نیاز خود را 
از بازار آزاد و با قیمت بسیار باالتر تهیه کنند.مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم گذار اصفهان گفت: هزینه های حمل و نقل، دارو و واکسن نیز بیش از چهار برابر افزایش یافته 

است، به طوری که مجموع هزینه های تولید به صورت آشکار و پنهان افزایشی از ۱۲ درصد تا بیش از چهار برابر را متحمل شده است .

کارخانه سیمان 
سپاهان

شرکت سیمان سپاهان در سال ۱۳۴۸ 
در چهل و پنج کیلومتری جنوب غربی 
اصفهان تاسیس و در سال ۱۳۵۸ به 
بهره برداری رسید که با ظرفیت تولید 
چهار هزار تــن انواع ســیمان یکی از 
بزرگ ترین تولیدکنندگان سیمان در 
کشور بوده و ســهم عمده ای از تامین 
ســیمان های مــورد نیــاز طرح های 

عمرانی در کشور را بر عهده دارد.

عکس نوشت

عضو کمیسیون عمران مجلس:

 چطور مردم با وجود 
قطعی های مکرر، 2 برابر 

الگوی مصرف برق استفاده 
کرده اند؟

رییس مجمع نمایندگان اســتان مازندران در 
مجلس شورای اســالمی تاکید کرد: چطور در 
سال گذشته که دما در همین حدود بود و مردم 
از همین سیستم های سرمایشی استفاده می 
کردند شاهد مصرف مشترکین فراتر از الگوی 
مصرف نبودیم؟ غالمرضا شریعتی با اشاره به 
اظهارات سخنگوی صنعت برق مبنی بر  مصرف 
بیش از ۸۵ درصد مشــترکین دو برابر الگوی 
مصرف، بیان کرد: از نظر بنده این نوع توجیهات 
بــرای افزایش قیمت برق به هیــچ وجه قابل 
قبول نیست. الگوی مصرف به یک بهانه برای 
افزایش قیمت برق تبدیل شده و باید مشخص 
شود که این الگو بر چه اساســی تعیین شده 
است.وی در ادامه اظهار کرد: در تابستان سال 
جاری که روزی ۴ ساعت قطعی برق داشتیم 
چگونه مــردم دو برابر الگوی مصــرف از برق 
استفاده کرده اند؟ چطور در سال گذشته که دما 
در همین حدود بود و مردم از همین سیســتم 
های سرمایشــی اســتفاده می کردند شاهد 
مصرف فراتر از الگوی مصرف نبودیم؟ چرا مردم 
باید با وجود قطعی های مکرر برق در تابستان 
چندین برابر پول برق بپردازند؟نماینده مردم 
بهشهر در مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: 
این توجیهات قابل قبول نیست.  به جای اینکه 
مسئوالن صنعت برق از مردم عذرخواهی کنند 
عذر بدتر از گناه آورده اند. افزایش قیمت قبوض 
برق زمینه نارضایتی مردم را فراهم کرده و ما هر 
کجا که می رویم مردم گالیه مند هســتند.وی 
در ادامه تاکید کــرد: نمایندگان مجلس در این 
خصوص به مسئوالن صنعت برق هشدار داده 
اند و ما نیز این موضــوع را دنبال خواهیم کرد. 
الزم است الگوی مصرف متناسب با شرایط هر 
منطقه بازنگری شود؛ چراکه اکنون دیگر دما در 
مناطق سردسیری و گرمسیری تفاوت چندانی 
ندارد و ما در تابستان سال جاری شاهد افزایش 
دما در تمام مناطق بودیــم. باید در روند تعرفه 
گذاری بر اساس شرایط مناطق بازنگری شود.
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امام جمعه شهرکرد:

نام »علی لندی« در تاریخ ماندگار خواهد شد
نماینده ولی فقیــه در چهارمحال و بختیاری گفت: این روزها شــاهد 
فداکاری دانش آموز ایثارگر و فداکار علی لندی بودیم که جان خود را 
برای نجات جان دو انسان فدا کرد، نام این قهرمان در تاریخ ماندگار 

خواهد شد.
حجت االسالم و المسلمین محمدعلی نکونام با اشاره به اینکه مقوله 
ایثار و شهادت دارای تعاریف بسیار گسترده ای است، اظهار کرد: این 
روزها شــاهد فداکاری دانش آموز ایثارگر  و فداکار علی لندی بودیم 
که جان خود را برای نجات جان دو انســان فدا کرد و نام این قهرمان 
در تاریخ ماندگار خواهد شد، اقدام آموزش و پرورش در اعطای نشان 

قهرمانی به این دانش آموز قابل تقدیر است.
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: ایثار و فداکاری 
رزمندگان در دوران هشت ساله دفاع مقدس، انقالب اسالمی را بیمه 
و به آن مصونیت ابدی بخشــید، ایــن رزمندگان دشــمن را ناامید و 

پایه های انقالب را مستحکم کردند.
وی با بیان اینکــه رزمندگان در دوران دفاع مقدس برای شــهادت از 
یکدیگر ســبقت می گرفتند، عنوان کرد: رزمنــدگان برای خنثی کردن 
مین، باز کردن راه برای عبــور رزمندگان، غواصــی در آب های عمیق 
و خروشــان و ... به دل دشــمن می زدند و در  عملیات های مختلف 
اراضی تصرف شده توسط دشمن بعثی را یکی پس از دیگری باز پس 

می گرفتند و اقتدار خود را نشان می دادند.
نکونام بــا تاکید بر  اینکــه رزمندگان در دوران دفــاع مقدس از مال، 
خانواده و جان خود عاشقانه گذشتند تا امنیت را به کشور هدیه کنند، 
تصریح کرد: مکتب امام حسین)ع( سرلوحه رزمندگان در این دوران 
بود، طبق فرمایشات مقام معظم رهبری نباید با موضوع کربال و اربعین 
احساســی برخورد کنیم، بلکه باید با معرفت، تبیین و عقل فداکاری 

ایشان را بشناسیم.
امام جمعه شهرکرد افزود: امام حســین)ع( باالترین شخصیت در 
عالم هستی در زمان خود محســوب می شد، ایشان با فداکاری برای 
دفاع و زنده  نگه داشتن اسالم هستی خود را به میدان آورد و جان خود 

را نیز در این راه فدا کرد تا به بشریت درس آزادگی بدهد.
وی با اشــاره به اینکــه نوجوانان باید نســبت به مطالعــه قیام امام 
حســین)ع( و دوران دفاع مقدس بکوشــند، یادآور شد: درس های 
بســیاری در زندگینامه و وصیت نامه شــهدا نهفته است که با مطالعه 
آن ها می توان پیام هــای بســیاری را دریافت و زندگــی را نورانی و 

آسمانی کرد.
نکونام ادامه داد: امــروز آمریکا و هم پیمانانــش در جهان با مردم با 

خباثت برخورد کرده و انســانیت، آزادگی و کرامت بشریت را زیر پا له 
می کنند، همچنین درصدد هســتند با اســتفاده از فضای مجازی و 
رسانه های وابسته به خود با فکر و ذهن جوانان و نوجوانان بازی کنند 
و با مسائل شــهوانی، مبتذل، ســرگرمی های پوچ و ... به نام آزادی و 

دموکراسی این قشر را به انحراف بکشانند.
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: بشــر در سایه 
تکنیک به اوج نمی رســد، بلکه در ســایه کرامت، ایمان، علم، دانش، 
ایمان و تقوا به اوج خواهد رسید، مربیان و متولیان در مدارس باید در 
زنده نگه داشتن راه شهدا و آرمان های دفاع مقدس در سایه نورانیت 

بکوشند.
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری در بخش دیگری از سخنان 
خود ، با بیان اینکه قلم رســانه ها زمانی برکت دارد که مطابق با هدف 
هستی باشد، گفت: اگر تعدد رسانه کم باشد، اشکالی وجود ندارد، مهم 
این است که آن رســانه، مطابق با واقعیت و وضعیت آفرینش باشد، 

بنابراین باید قلم را اصالح و مطالب را پخته کرد.
نکونام اظهار کرد: نباید از سرمایه دفاع مقدس غافل شد، زیرا دشمن 

به فراموشی سپردن و پشــت ســر نهادن ارزش های مهم انسانی را 
می طلبد.

نکونام درخصوص تاثیر رســانه، تصریح کرد: قلــم زمانی برکت دارد 
که مطابق هدف هستی باشــد، باید جنگ تحمیلی را به خاطر آورد که 
همان ابزار کم رسانه ای، انقالبی از سوی ایران در سراسر دنیا به پا کرد.

نماینده ولی فقیــه در چهارمحال و بختیاری ادامــه داد: امروزه ابزار 
رسانه ای کم نیست، اما سردرگمی اذهان از لحاظ دریافت اخبار خیلی 

بیشتر از گذشته است و نباید به کمیت رسانه ها افتخار کرد.
وی افزود: رسانه زمانی می تواند موثر باشد که منطقی و اقناعی بوده و 
به معنای واقعی کلمه بر دل بنشیند، به عالوه صاحب  قلم، ظرفیت خود 

را باال برده و اهل مطالعه باشد.
امام جمعه شــهرکرد با اشــاره به پایین بودن نرخ مطالعه در کشور، 
توضیح داد: باید مرام نامه ای در این  خصوص نگاشــته شود و منابع 
مطالعه  اصیل مانند گفتار رهبری ارائه شــود. انقالب اســالمی، منبع 
اصیلی دارد و باید حقیقت ناب انقــالب را در اختیار همگان قرار داد و 

رسانه در این جهت، مسئولیت دارد.

رتبه اول بیماری های قلبی با 18.۶ میلیون مرگ در سال
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و رییس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری اظهار 
داشت: همه ساله ۲۹ سپتامبر مصادف با هفتم مهرماه در تقویم بهداشتی به عنوان روز جهانی قلب 

نام گذاری شده است.
سید راشد جزایری افزود: با وجود کثرت مرگ های منتسب به کووید_۱۹، بیماری های قلبی و عروقی 

با ۱۸.۶ میلیون مرگ در سال کماکان رتبه اول علل مرگ و میر را به خود اختصاص داده اند.
جزایری اضافه کرد: این گروه از بیماری ها علل متعددی مثل مصرف دخانیات، دیابت، فشار خون باال 

و چاقی، آلودگی هوا، بیماری شاگاس و آمیلوئید قلبی دارند.
وی اظهار داشت: بیماران قلبی بیشتر در معرض خطر ابتال به انواع شدیدتر کووید_۱۹ هستند. بسیاری 
از این بیماران به دلیل همه گیری کرونا برای انجام مراقبت هــای روزانه و حتی در موارد اضطراری از 
مراجعه به درمانگاه، بیمارستان و... وحشت دارند و براساس اصول پیشگیری از بیماری کووید_۱۹ از 

دوستان و اقوام نیز دوری می کنند و جدا افتاده اند.
جزایری تصریح کرد: هدف روز جهانی قلب امسال و سال های آینده، پیوند زدن سالمتی با قلب هایمان 
است و با توجه به بحران جهانی کووید_۱۹، بهره برداری جهانی از قدرت سالمت دیجیتال برای افزایش 
آگاهی، پیشگیری و مدیریت بیماری قلبی و عروقی در دنیا یکی دیگر از اهداف روز جهانی قلب است.

وی گفت: هدف از برگزاری این روز ترغیب و تشویق مردم به انتخاب شیوه زندگی سالم با اعمال چند 
تغییر ساده که به تضمین سالمتی قلبی کمک می کند، ترویج شیوه زندگی سالم برای ارتقای سالمت 
قلب افراد، خانواده، دوستان و نیز کل افراد جامعه و ضرورت مشارکت همگانی برای ارتقای آگاهی و 

دانش عمومی به منظور ارتقای سالمت قلب است.

 تداوم روند کاهشی شیوع بیماری کرونا در 
چهارمحال و بختیاری

رییس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: هم 
اینک تعداد بیماران کرونایی در بخش های بستری و سرپایی مراکز بهداشتی و درمانی استان با شیب 
نزولی، روند کاهشی دارد.دکتر مجید شیرانی افزود: در حال حاضر آمار بیماران مبتال به کووید ۱۹ در 
بخش سرپایی نسبت به نقطه اوج بیماری در پیک پنجم شیوع کرونا، به یک سوم کاهش یافته است.
شیرانی اضافه کرد: تعداد بیماران در بخش بستری نیز با ۵۰ درصد کاهش، به یک دوم رسیده است.

 روز های پایانی برداشت انگور و مراسم شیره پزی سنتی 
در سامان

مدیر جهاد کشاورزی سامان گفت: ارقام عمده انگور شهرستان سامان شامل عسگری، بیدانه قرمز، 
بیدانه سفید، سیاه محلی، شاهانی، کاشمری است، اما طی چند سال اخیر ارقام جدید وارد سامان 
شده که هم اینک برخی از ارقام مانند فلیم سیدلس، پرلت سیدلس، بلک سیدلس و ترکمن ۴ به 
باردهی رسیده اند.یزدان احمدزاده با بیان اینکه ســطح زیر کشت انگور در سامان ۳۳۰ هکتار است 
،افزود: امسال خشکسالی موجب آسیب به باغات انگور این شهرستان و کاهش کمیت و کیفیت این 
محصول شــد.احمدزاده اضافه کرد: ۶۰ درصد از کل انگور تولیدی شهرستان به صورت تازه خوری در 
استان و استان های همجوار مصرف شده و ۴۰ درصد باقی مانده تبدیل به کشمش، شیره و... می شود.

وی با بیان اینکه شیره پزی در سامان قدمت دیرینه دارد که بعد از برداشت انگور انجام می شود، گفت: 
این روز ها جنب و جوش شیره پزی در کوچه پس کوچه های سامان دیده می شود.

وی افزود: شیره انگور دارای مقادیر فراوانی ویتامین آ، ب و ث است که به لحاظ درمانی می توان به 
درمان کم خونی، ضعف عمومی بدن، سرفه های مزمن و الغری مفرط و باال بردن سیستم ایمنی بدن 

اشاره کرد.

بام ایراناخبار
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؟؟
 ؟

س:
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مفاد آراء
7/102 آگهي موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايي 

تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 6092 - 1400/05/16 هيات چهارم آقای فاضل فوالدی به 
شناسنامه شماره 761 کدملی 1128992329 صادره فريدونشهر فرزند احمدرضا 
در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 199/37 متر مربع از پالک 1641 فرعی 
از 27 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان مالکيت 

متقاضی مورد ثبت صفحه 251 دفتر 565 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/08

م الف: 1191441  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء 

7/103 آگهی موضوع ماده 3 قانــون وماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره   1807 14006030200700 مورخ  20 / 05 / 1400  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم فاطمه باقريان سهلوانی فرزند اکبربشماره شناسنامه 817 وکدملی 
1110487444 صادره از فالورجان دردودانگ ونيم مشاع ازششدانگ يک باب 
خانه به مساحت 230 مترمربع پالک 41 اصلی واقع در سهلوان خريداری از مالک 
رسمی آقای نوروز علی کاظمی سهلوانی  محرزگرديده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشــود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ 
رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضايی تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/08

م الف: 1189444 حسين زمانی علويجه  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان 
مفاد آراء 

7/104 آگهی موضوع ماده 3 قانــون وماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره    1809 14006030200700 مورخ  20 / 05 / 1400  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای نبی اله کاظمی ســهلوانی فرزند نوروزعلی بشماره شناسنامه 24 
وکدملی 1111659737 صادره از فالورجان درسه دانگ ونيم مشاع ازششدانگ 
يک باب خانه به مساحت 230 مترمربع پالک 41 اصلی واقع در سهلوان خريداری 
از مالک رسمی آقای نوروز علی کاظمی سهلوانی  محرزگرديده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دونوبــت به فاصله 15 روز آگهی ميشــود در صورتی که 

اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از 
اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضايی تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/08

م الف: 1189456  حســين زمانی علويجــه  رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان 

مفاد آراء 
7/105 آگهی موضوع ماده 3 قانــون وماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره    1720 14006030200700 مــورخ  16 / 05 / 1400  
هيــات اول موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای 
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتی حــوزه ثبــت ملــک فالورجان 
تصرفات مالکانــه بالمعــارض متقاضی خانم عــذرا اهلل داديــان فالورجانی 
فرزند کريــم بشــماره شناســنامه 5291 وکدملــی 1110051980 صادره از 
 فالورجــان درســه دانگ مشــاع از ششــدانگ يک بــاب خانه به مســاحت

 32 / 186 مترمربع پالک 413 اصلی واقع در فالورجان خريداری مع الواســطه 
ازمالک رسمی آقای علی آقا احمدی فرزند کرباليی احمد محرزگرديده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از 
اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضايی تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/08

م الف: 1191466 حسين زمانی علويجه  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان 
مفاد آراء 

7/106 آگهی موضوع ماده 3 قانــون وماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره    1721 14006030200700 مورخ  16 / 05 / 1400  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمود قاســمی فالورجانی فرزند عبداله بشماره شناسنامه 174 
وکدملی 1110718152 صادره از فالورجان درســه دانگ مشــاع از ششدانگ 
يک باب خانه به مساحت 32 / 186 مترمربع پالک 413 اصلی واقع در فالورجان 
خريداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای علی آقا احمدی فرزند کرباليی احمد 
محرزگرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دونوبت به فاصله 15 
روز آگهی ميشود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکيت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت 

صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/08

 م الــف: 1191516 حســين زمانــی علويجــه  رئيــس ثبــت اســناد 
وامالک فالورجان 

مفاد آراء 
7/107 آگهی موضوع ماده 3 قانــون وماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره     1408 14006030200700 مورخ  15 / 04 / 1400  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای ناصراسماعيل زاده فرزند اسماعيل بشماره شناسنامه 407 وکدملی 
 1110791194 صــادره ازفالورجان درششــدانگ يک باب خانه به مســاحت

 13 / 216 مترمربع پالک 15 اصلی واقع در فالورجان خريداری مع الواســطه از 
مالک رســمی آقای محمدتقی نيکان فالورجانی فرزند جعفرقلی  محرزگرديده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه 
اين اداره تسليم وپس از اخذ رســيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديــم نمايند . بديهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکور وعــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/08

م الف: 1191405 حسين زمانی علويجه  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان 
مفاد آراء 

7/108 آگهی موضوع ماده 3 قانــون وماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره    1409 14006030200700 مورخ  15 / 04 / 1400  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای مهدی اسماعيل زاده  فرزند اســماعيل بشماره شناسنامه  7672 
وکدملی 1110072473 صادره ازفالورجان درششدانگ يک باب خانه به مساحت 
46 / 135 مترمربع پالک 413 اصلی واقع در فالورجان خريداری مع الواســطه 
ازمالک اصلی آقای جعفرقلی نيکان  محرزگرديده است لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تســليم وپس از اخذ رسيد ظرف 
مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم 
نمايند . بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/08

 م الف: 1191358 حســين زمانی علويجــه  رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان 

مفاد آراء 
7/109 آگهی موضوع ماده 3 قانــون وماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره   1926 14006030200700 مورخ  31 / 05 / 1400  هيات 
اول موضوع قانــون تعيين تکليف وضعيــت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد 
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای عليرضا يزدانی گارماسه فرزند حسين بشماره شناسنامه 
383 وکدملی 1112060472 صادره از فالورجان درششدانگ يک باب خانه به 
مساحت 04 / 85 مترمربع پالک 405 اصلی واقع در گارماسه خريداری مع الواسطه 
ازمالک رسمی آقای علی محمد يزدانی گارماسه   محرزگرديده است لذا به منظور 

اطالع عموم مراتب در دونوبــت به فاصله 15 روز آگهی ميشــود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از 
اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضايی تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد .
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/08

م الف: 1189556 حسين زمانی علويجه  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان 
مفاد آراء

7/110 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 1738 مورخ 1400/6/10 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهــان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای محمد 
اسماعيل فردوسی حسين آبادی به شناسنامه شماره 331 کدملی 1288643268 
صادره اصفهان فرزند صادق بر ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 119/20 متر 
مربع مفروزی از پالک شــماره 7 فرعی از 2922 اصلــی واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رســمی مشاعی اوليه مفروز 
ثبتی گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عمومی مراتــب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آ گهی می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکيت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/08

م الف: 1192702  مهدی شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

7/111 آگهی موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شــماره 140060302026004916 مورخ 1400/04/03 هيات يک خانم 
پروانه داوری دولت آبادی به شناسنامه شماره 109 کدملی 1286854318 صادره 
اصفهان فرزند ناصر بصورت ششدانگ يکباب خانه به مساحت 111/30 متر مربع 
از پالک شــماره 91 فرعی از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت 
اسناد و امالک شــمال اصفهان خريداری طبق مبايعه نامه عادی مع الواسطه از 

مالکيت ابراهيم طالکوب
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان ميدان الله ابتدای خيابان پروين جنب 
بازار گياهان دارويی تسليم نموده و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت 

صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/08

 م الــف: 1192755 موســوی رئيــس اداره ثبــت اســناد و امــالک 
شمال اصفهان 
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زنگ مقاومت و ایثار در 2300 واحد آموزشی استان نواخته شد

همزمان با سراسر کشور، زنگ مقاومت و ایثار در دبیرســتان هاتف ناحیه ۴ اصفهان نواخته شد. 
معاون پرورشــی و فرهنگی آموزش و پرورش گفت:این زنگ ترویج، ایثار و شــهادت و زنده نگه 
داشتن یاد و خاطره ۳۶ هزار شهید دانش آموز کشور و پنج هزار شهید دانش آموز استان است.مهدی 
اسماعیلی با اشاره به اینکه همزمان با زنگ مقاومت و ایثار، طرح الله های روشن در بیش از دو هزار 
و ۳۰۰ واحد آموزشی استان افتتاح شده، افزود: در این طرح ۲۳۰۰ یادواره شهدای دانش آموز هر 
مدرسه با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شــهدای دانش آموز هر مدرسه برگزار خواهد شد.در 
این آیین ضمن رونمایی از عکس های ۱۶۶ شهید دبیرســتان هاتف، زنگ ایثار و مقاومت توسط 
مدعوین به صدا درآمد.»هاتف« نام دبیرستانی در شهر اصفهان است که حماسه دانش آموزان آن 
طی هشت سال جنگ تحمیلی فراموش ناشدنی است.مدرسه ای با بیشترین شهدای دانش آموز 
که در کالس های آن، مردانگی بیش از هر درس دیگری تدریس شــد و البته مدرسان آن کسانی 
نبودند جز دانش آموزان آن  که برای رسیدن به باالترین نمره یعنی شهادت با هم رقابت می کردند.  

میزان بیماران بستری کرونایی در اصفهان کاهش 40 درصدی 
داشته است

سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان در جمع اصحاب رسانه با اشاره به آخرین تصمیمات 
جلسه ستاد کرونا، اظهار داشت: گزارش کاملی از دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، کاشان و فرمانداران 
شهرستان ها در مورد روند وضعیت کرونا در سطح استان اصفهان ارائه شد. حجت ا... غالمی با بیان اینکه 
وضعیت کرونا رو به نزول است، گفت: خوشبختانه در حال حاضر میزان بیماران بستری کرونایی کاهش 
۴۰ درصدی داشته و واکسیناسیون مقابله با کووید ۱9 هم در مراکز تجمیعی واکسن در حال انجام است.

وی ادامه داد: با توجه به تالش کادر بهداشت و درمان و همکاری خوب مردم هیچ شهرستانی در استان 
اصفهان در وضعیت قرمز کرونایی نیستند و شهرستان های خور، نایین، بویین میاندشت و چادگان زرد و 
سایر شهرستان ها نارنجی هستند.غالمی تصریح کرد: با توجه به امکانات خوبی که برای واکسیناسیون 
در سطح استان صورت گرفته، درخواست همه اعضای ستاد به ویژه بهداشت و درمان این است که افرادی 

که برای واکسن اقدام نکرده اند هر چه زودتر به مراکز تجمیعی مراجعه و واکسن دریافت کنند .

 توزیع لوازم التحریر به ارزش 20 میلیارد ریال در بین 
دانش آموزان کم برخوردار

ستاد اجرایی فرمان حضرت امام استان اصفهان در پویش ملی مشــق احسان همزمان با بازگشایی 
مدارس نســبت به تهیه و توزیع ۱۰ هزار بســته لوازم التحریر و ۱۰ هزار کیف مدرسه با همکاری ۵۰ گروه 
جهادی و خیریه آموزشی در بین دانش آموزان کم برخوردار اقدام می کند.اصغری، ارزش هریک از بسته 
ها را ۲ میلیون ریال اعالم و عنوان کرد: در جهت جلب مشارکت مردمی ۱۵ غرفه توسط گروه های جهادی 
در سطح استان برپا شد و همچنین در تبعیت از منویات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از کاالی 

ایرانی تمامی نوشت افزارها و کیف های اهدایی در این پویش از بهترین برندهای ایرانی است.

رشد 35 درصدی جذب دانش آموز در مدارس سمای اصفهان
معاون آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان در مراسم گرامیداشت هفته 
دفاع  مقدس از رشد ۳۵ درصدی آمار دانش آموزان مدارس ســمای استان اصفهان در سال تحصیلی 
جدید خبر داد و تاکید کرد: این افزایش آماری، نتیجه تالش همه همکاران و رشد کمی و کیفی مدارس 
سمای استان در عرصه های گوناگون آموزشی، پژوهشی و فرهنگی است.علی نظری عنوان کرد: سال 
تحصیلی گذشته تعداد ۶ هزار و ۷۰۰ دانش آموز در مدارس سمای استان مشغول تحصیل بودند که این رقم 

با همت و تالش همکاران مجموعه سمای استان، تاکنون به تعداد 9 هزار و ۳9 دانش آموز رسیده است.

 جانشین فرماندهی سپاه صاحب الزمان )عج(:

امروز، رسالت اصلی سپاه کمک به محرومان و مستضعفین است

جانشین فرماندهی سپاه صاحب الزمان )عج( در آیین افتتاح پروژه 
آبرسانی روســتای قرغن  اظهار کرد:طی دو ســال اخیر مقام معظم 
رهبری دستوری به سپاه دادند که قرارگاه کمک مومنانه را ایجاد کرده 
و در این موضوع سپاه وارد عمل شود و تمام ظرفیت خود را برای مردم 
به کار گیرد.سردار علی مقواساز با بیان اینکه اینگونه اقدامات در سپاه 
قبال نیز وجود داشــته اســت، تصریح کرد: در قرارگاه کمک مومنانه 
موضوع اشتغال وجود دارد که پرداخت وام های قرض الحسنه در این 
زمینه و همچنین کمیته اشتغال هفتگی ایجاد شده است و با اشتغال 
زایی در روســتاهایی که این امکان وجود دارد که اشــتغال مهاجرت 

معکوس ایجاد کند ، این اقدامات را تسهیل می کنیم.
وی افزود: یکی دیگر از اقدامات در حوزه جهیزیه بوده است که تا هفته 
اخیر ســه هزار  جهیزیه با کاالهای ایرانی توزیع شده است؛ همچنین 
تعدادی زندانی غیر عمد آزاد شــدند؛ از دیگر اقدامات، توزیع بســته 
معیشــتی، لوازم التحریر، کمک آموزشــی، کمک درمانی و پزشکی 
بوده است.مقواساز با بیان اینکه رســالت اصلی سپاه امروز کمک به 
محرومان و مستضعفین اســت، ادامه داد: در این زمینه تمام بسیج 
به میدان آمده است و در کنار مســئوالنی که بسیاری از آن ها دغدغه 

مند هســتند، قرار گرفته، اما محرومیت زیاد است.وی عنوان کرد: در 
جلسه ای که با سردار سالمی، فرمانده کل سپاه پاسداران برگزارشد، 
اولویت اول استان را کم آبی عنوان کردیم چون همه استان از کم آبی 
رنج می برد؛ سپاه آماده است که در کنار مسئوالن بتواند محرومیتی 

را از این روستا کم کند.

دستگیری محرومان در هر نقطه یکی از رسالت های سپاه است
سردار مقواساز هم چنین در آیین افتتاح منزل مسکونی روستای گوگد 
اظهار کرد: یکی از رسالت های مهم امروز سپاه و مسئوالن این است 

که دست محرومان را در هر نقطه ای از استان که هستند، بگیرند.
جانشین فرماندهی ســپاه صاحب الزمان )عج( با اشاره به خدمات 
زیاد و بزرگ گروه های جهادی طی دو سال اخیر تصریح کرد: خدمات 
گروه های جهادی در رشته هایی مانند اشتغال، تهیه جهیزیه، ساخت 
و تعمیر خانه محرومان، بسته معیشتی و … بوده است.وی افزود:  در 
این سفر در شهرستان گلپایگان دو اتفاق خوب رخ داد که یکی افتتاح 
آبرسانی به روســتای قرغن و یکی افتتاح منزل محرومی است که از 
این نمونه کارها در این زمینه در شهرســتان و استان زیاد اتفاق افتاده 

که جا دارد من از مسئوالن و کسانی که در این زمینه کمک کردند، تشکر 
کنم.مقواســاز عنوان کرد: در قرارگاه کمک مومنانــه 9 محور و فرمان 
داریم که از جمله این محورها  ازدواج آســان و کمک به تهیه جهیزیه، 
فعالیت در حوزه اشــتغال، کمک به ســاخت و تعمیر منازل محروم، 
کمک های آموزشــی است که البته سپاه و بســیج به کمک خیران و 

مسئوالن دست به دست هم داده و اقدامات ویژه ای را انجام دادند.

احداث و مرمت 344 منزل طرح مسکن محرومان در استان اصفهان
ســردار مقوا ســاز در مراســم تحویل یک باب منزل مســکن 
محرومان در روســتای اغچه بدی فالورجان نیز با گرامیداشت یاد و 
خاطره شهدا اظهار کرد: گروه های جهادی با کمک سپاه، کمیته امداد 
و دیگر ارگان ها اتفاقات خوبی را رقم زده اند و اتفاقات خیلی خوبی از 
جنس محبت در اســتان اصفهان رخ داد؛ همیشه این استان از دفاع 

مقدس تاکنون در این منش و راه و رسم در حرکت بوده است.
جانشین فرماندهی ســپاه صاحب الزمان )عج( تصریح کرد: ۳۴۴ 
منزل از محرومان در اســتان مرمت و احداث شده است که در هفته 
دفاع مقدس خاصه تعداد ۲۵ منازل به اتمام رسیده و امروز به لطف 
خدا منازلی در دهاقان، گلپایگان، فالورجــان تحویل این عزیزان می 
شود.وی افزود: خیران، ســپاه و کمیته امداد در کنار هم تالش کردند 
و این کار انجام شــده اســت؛ در قرارگاه کمک مومنانه و امام حسن 
مجتبی)ع( که در قرارگاه حســن مجتبی ســپاه، کمیته، بنیاد علوی، 
ستاد اجرایی، آســتان قدس قرار دارند، 9 کار را در محور حرکت خود 
قرار دادند که اشتغال، بسته های معیشتی، آزادی زندانیان غیر عمد، 
ســاخت و مرمت منازل محرومان، کمک لوازم التحریر، کمک های 
درمانی و امداد تیم های پزشکی و …است.مقواساز با بیان اینکه سپاه 
اصفهان در قرارگاه امام حســن مجتبی)ع( با کمک تمام مجموعه ها 
کارهای خیلی ویژه ای را انجام داده اســت، گفت: جلســات قرارگاه 
امام حسن مجتبی مرتب شــکل می گیرد و هر کجا محرومی باشد، 
به وی کمک می شود.علی مقواساز با بیان اینکه محور اصلی فعالیت 
ما اشتغال اســت، گفت: به صورت ویژه در حوزه اشتغال فعالیت می 
کنیم و با پرداخت وام ها تالش می کنیم مشاغل خانگی ایجاد کنیم 
که بازار فروش نیز داشته باشد و خانواده ها بتوانند به این شکل روی 

پای خود بایستند؛ ۳۵ میلیارد وام در این زمینه پرداخت شده است
وی یکی دیگر از محورها را ازدواج آســان نام برد و عنوان کرد: ۳ هزار 
سری جهیزیه تهیه و توزیع شده است و همچنین به موضوعات دیگر 

ازدواج نیز ورود کردیم.

خبر خوان جامعه

آزاده فرهنگمند  فرمانده مرکز آموزش هوانیروز شهید وطن پور اصفهان ضمن عرض تسلیت 
اربعین حسینی در خصوص هفته دفاع مقدس گفت: تمامی نیروهای نظامی 
اعم از ارتش، سپاه، نیروهای مسلح، بسیج، نیروی انتظامی و حتی ژاندارمری وقت افتخار دارد که بعد از 
هشت سال جنگ یک وجب از خاک میهن عزیز و کشور اسالمی ما دست بیگانگان نیفتاده است که آن هم 
به دالیلی اعم از اینکه در آن روزگار وجود یک رهبر فرزانه که بنیانگذار جمهوری اسالمی بودند، والیتمدارانه 
و با آرامش جبهه های جنگ را هدایت می کردند. امروز شاید به نقش حضرت امام در جنگ کمتر پرداخته 
می شود و در کنارشان شاگرد خلف ایشان فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای عزیز حضور مستمر 
و دائم داشتند. آیا شما دیده اید که در کشوری شخص دوم مملکت که در حال حاضر شخص اول مملکت 
هستند در جبهه های جنگ حضور داشــته باشــد! از عوامل دیگر آن می توان به رزمندگانی که عاشقانه و 
والیتمدارانه جنگیدند اشاره کرد. جنگ در کشور باعث کسب تجربه شد، باعث افزایش رشد و خالقیت ما 
شد. امیر سرتیپ دوم علی فام ادامه داد: این جنگ چهره واقعی دشــمنان انقالب اسالمی ایران را بر ما 
نمایان کرد. در آن زمان ۳۶ کشور به عراق کمک می کردند و ما تنها یک کشور در منطقه بودیم. هشت سال 
دفاع مقدس باعث صادر شدن انقالب اسالمی به سایر کشورها شد و پرورش روح و جسم جوانان عزیز ما 
را در پی داشــت. اگر موفقیتی در جبهه های حق علیه باطل انجام می شــد مردم ما پشتیبان همه جانبه 

نیروهای مسلح در جبهه های جنگ بودند.
وی افزود: امروزبا تمام اطمینان اعالم می کنم نیروهای مســلح ما در باالترین مرحله آمادگی رزمی قرار 
دارند. امروز ناوگان بزرگ هوانیروز که به عنوان قدرتمندترین ناوگان بالگردی در غرب آسیاســت توسط 
جوانان انقالبی، فداکار و ایثارگر و جان برکف اداره می شود و هوانیروز طی هشت سال دفاع مقدس چیزی 

حدود ۵۰۰ هزار ساعت پرواز کرده است. 

فرمانده مرکز آموزش هوانیروز شــهید وطن پور اصفهان بیان کرد: مفتخریم تمام اموری که در گذشــته 
توسط آمریکایی ها انجام می شده امروزه در مرکز آموزشــی شهید وطن پور توسط جوانانی غیور، پرشور و 
انقالبی انجام می شود همچون کلیه آموزش های بالگردی از صفر تا صد در خصوص علوم و فنون پروازی 
و همچنین در خصوص نگهداری، تعمیر و مهندســی پرواز در حد استاندارد باال ، تا جایی که حتی تعدادی 
دانشجو از کشورهای دوست و همسایه داشتیم و داریم.وی افزود: نیروهای ما در امور اورژانسی در بحث 
انتقال بیماران از مناطق صعب العبور ، در مبارزه با ویروس منحوس کرونا ،بحث بیمارســتان صحرایی و 

واکسیناسیون همچون سپاه، ارتش و تمامی ارگان های نظامی حضوری مستقیم وغیرمستقیم دارد.

به مناســبت هفته دفاع مقــدس، فیلم تاریخی 
اعزام رزمندگان دانشــگاه اصفهان به جبهه های 
دفاع مقدس از سوی موزه و مرکز اسناد دانشگاه 
اصفهان رونمایی شــد.معاون آموزشــی و جنگ 
دانشــگاه اصفهــان در دوران دفــاع مقدس در 
مراســم رونمایی از فیلم تاریخی اعزام رزمندگان 
دانشــگاه اصفهان به جبهه هــای دفاع مقدس 
که به مناســبت هفتــه دفاع مقــدس به صورت 
برخط در دانشــگاه اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: 
رونمایی از این ســند تاریخی یادآور این است که 
 دانشجویان در عرصه های مختلف در کشور خوش 
درخشــیدند.ارباب جلفایــی، در توضیح نقش 
دانشــگاه در دوران دفاع مقدس، گفت: در زمان 
جنگ در دانشــگاه اصفهــان معاونتی بــا عنوان 
معاونت جنگ تعریف شده بود که در این معاونت، 
فعالیت های پشتیبانی و تحقیقانی جنگ انجام 
می شد.معاون جنگ دانشــگاه اصفهان در سال 
های جنگ با بیان اینکه در آن زمــان کمیته ها و 

تیم ها با هم جمع شدند و پس از تشکیل بسیج 
به فرمان امام )ره( در همه زمینه ها بسیج با بدنه 
مردمی به اداره امــور پرداخت، تصریــح کرد: در 
معاونت جنگ، گروهی برای اعزام دانشجویان به 
جبهه ها تشکیل شده بود که تعداد متقاضیان آن 
بیشتر از نیاز بود.وی ادامه داد: ابتدای جنگ کارگاه 
دوخت لباس در دانشگاه اصفهان ایجاد شده بود 
که ۳۰۰ نفر از بانوان در آن بــه دوخت لباس برای 
رزمندگان مشغول بودند. این افراد در ساختمانی 
که اکنون رستوران دانشــگاه است، کار می کردند.

معاون جنگ دانشــگاه اصفهــان در دوران دفاع 
مقدس تاکید کرد: در آن زمان به نیروهای علمی 
توصیه می کردیم در کنار تیم باشند و کارهایی که از 
بسیجی های عادی برنمی آمد را انجام دهند.وی 
به تشکیل معاونت آموزشی در آن زمان اشاره کرد 
که ارتباط دانشجویان رزمنده و اساتید را به خوبی 
برقرار می کرد و افزود: تصویب شد اگر دانشجویی 
سه ماه بیشتر در جبهه بود یک ترم آن حذف شود. 

 رونمایی از سند تاریخی دفاع مقدس هوانیروز اصفهان، قدرتمندترین ناوگان بالگردی کشور
در دانشگاه اصفهان
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ریل ملی در چالش نوسانات تولیدی
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با مسئولان
س: ؟؟؟

عک

مفاد آراء
7/112 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومــي در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شــود . در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالکيت 
متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تســليم و پس از اخذ رســيد 
 ظرف مدت يکماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايي

 تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 4145 - 1400/04/02 هيات دوم آقای مصطفی مستاجران 
به شناسنامه شــماره 25 کدملی 1290079471 صادره اصفهان فرزند رمضان در 
ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 235/23 متر مربع قسمتی از پالک شماره 
1099 فرعی از 15 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مورد ثبت دفتر امالک الکترونيکی 25018553
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/08

 م الــف: 1192854  شــهرياري رئيــس منطقه ثبــت اســناد و امالک 
غرب اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
7/113 چون تحديد حدود ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی پالک ثبتی 1110 
فرعی از 26 اصلی واقع در بخش 4 ثبت خوانسار به نام حسين و محسن و ناصر عادلی 
فرزندان محمود در جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده 
است. اينک بنا به دستور قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحديد حدود پالک مرقوم در روز پنج شــنبه مورخ 1400/07/29 ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می 
 گردد که در روز و ساعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين

 يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 
روز پذيرفته خواهد شد. تاريخ انتشار: 1400/07/08 م الف: 1198714 امير حسين 

مومنی رئيس ثبت اسناد و امالک خوانسار
فقدان سند مالکیت

7/114 شماره نامه: 140085602033002117-1400/06/09 نظر به اينکه سند 
مالکيت ششدانگ يکباب خانه بمساحت 148/20 متر مربع پالک ثبتی 1281 فرعی 
از 152- اصلی  واقع در نيه جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز ذيل ثبت 10832 در صفحه 
416 دفتر 52- امالک به نام اکبر محبوبی نيه فرزند علی تحت شماره چاپی 0675912 
سری الف /87  ثبت و صادر و تسليم گرديده است، سپس به موجب سند انتقال 13243 
مورخ 1393/02/30 دفترخانه اسناد رسمی 13 نطنز تمامی ششدانگ پالک مرقوم 
را خانم به رقيه محمد قلی نيا فرزند محمد انتقال،  سپس نامبرده به موجب درخواست 
وارده 140021702033003449 مورخ 1400/06/08 منضم به دو برگ استشهاديه 

که امضاء شهود آن به شماره شناسه يکتا 14002155610000357 و رمز تصديق 
403181 شماره 21213 مورخ 1400/06/08 که به تاييد دفترخانه اسناد رسمی  168 
نطنز رسيده اســت مدعی مفقود شدن سند مالکيت ششــدانگ پالک مرقوم در اثر 
اسباب کشی مفقود گرديده است  و درخواست سند مالکيت المثنی ملک فوق را نموده 
اند لذا مراتب به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت  در 
 يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا 
وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و 
رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بديهی است اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات 

خواهد شــد. م الف: 1199032  رحمت اله شاهدی سرپرست واحد  ثبتی حوزه 
ثبت ملک  نطنز

آگهی تغییرات شرکت بدر گستر سبز ایرانیان شرکت با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 58204 و شناسه ملی 14006698093 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/02/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : محل شــرکت در واحد ثبتی اصفهان به نشــانی استان اصفهان ، 
شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان، محله جامی ، کوچه شهید احمد 
پورقادری]7-22[ ، خیابان جامی]24[ ، پالک -73 ، طبقه همکف ، کددپســتی 
8137688691 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )1197937(

آگهی تغییرات شــرکت بازرگانی طالبیان کاشان شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 6042 و شناسه ملی 14006000589 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1400/03/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمدحسین احمدی شــماره ملی 1262335590 به 
 عنوان بازرس اصلی و زهرا مخبریان شــماره ملی 1263402380 بعنوان بازرس 
علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال 
مالی 1399 به تصویب رسید. روزنامه کثیر االنتشــار زاینده رود برای آگهی های 
شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان )1196260(

آگهی تغییرات شــرکت خدماتــی بازرگانی بنیان کار اســپادانا 
 شــرکت بــا مســئولیت محدود بــه شــماره ثبــت 17909 

و شناسه ملی 10260388212 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/06/19 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : مرکز اصلی شرکت به نشانی استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش 
مرکزی ، شهر اصفهان، محله امیر کبیر ، خیابان قائم مقام شمالی ، بلوار عطا الملک، 
پالک 92 ، بلوک 31 ، طبقه اول ، واحد 3 کدپستی 8195144378تغییر یافت وماده 
مربوطه اساسنامه اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1197938(



رییس هیئت بسکتبال اصفهان: 

تصمیمات مهمی درباره زیرساخت ها گرفتیم
رییس هیئت بسکتبال استان اصفهان درباره عملکرد هیئت بسکتبال استان در 6 ماهه نخست امسال اظهار داشت: متاسفانه شیوع گسترده کرونا باعث شد تا 
نتوانیم بسیاری از برنامه های پیش بینی شده در تقویم هیئت را اجرا کنیم؛ با این حال در این مدت مسابقات پایه استان را در هر 2 بخش بانوان و آقایان برگزار 
کردیم و درباره زیرساخت های مورد نیاز هیئت به خصوص مجموعه خانه بســکتبال تصمیماتی گرفته شده که امیدواریم به سرانجام برسد.جواد داوری درباره 
فعالیت های هیئت بسکتبال استان طی 6 ماهه دوم سال خاطرنشان کرد: در 6 ماهه دوم سال تالش می کنیم لیگ های مختلف استانی و کشوری را برگزار کنیم. 
سال گذشته 12 تیم در لیگ های مختلف استانی و کشوری داشتیم و امیدواریم که امسال با شرایط بهتری به این مسابقات وارد شویم.رییس هیئت بسکتبال 
استان اصفهان درباره اقدامات هیئت برای واکسیناسیون ورزشکاران این رشته، گفت: بازیکنان حاضر در لیگ برتر از طریق باشگاه ها و اداره کل ورزش و جوانان 
واکسینه شده اند؛ عالوه بر این هیئت پیگیری های زیادی برای سایر ورزشکاران و مربیان فعال در استان انجام داده بود؛ اما متاسفانه به نتیجه نرسید، هرچند 

خوشبختانه با برداشته شدن شرط سنی و ورود گسترده واکسن به کشور، ورزشکاران و مربیان استان می توانند بدون دغدغه واکسینه شوند.
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»مسی« جالد انگلیسی ها
لیونل مسی، ابرستاره آرژانتینی  سه شنبه شب  با پیراهن پاری سن ژرمن اولین گلش را مقابل 
سیتی در لیگ قهرمانان اروپا به ثمر رساند تا تیمش با نتیجه 2 بر صفر به پیروزی برسد.مسی 

رکورد خود را با این گلزنی مقابل انگلیسی ها به عدد 2۷ گل رساند. 
ابرستاره آرژانتینی تاکنون ۳۵ بار مقابل تیم های انگلیسی به میدان رفته و موفق شده 2۷ گل به 
ثمر برساند و لقب »جالد انگلیسی ها« را به خود اختصاص داده است.فاصله مسی با نفر دوم 
در گلزنی مقابل انگلیسی 1۵ گل است. همچنین مســی با به ثمر رساندن ۷ گل مقابل سیتی 

بیشترین گل را در تاریخ لیگ قهرمانان اروپا به این تیم زده است.

»سمیر نصری« از فوتبال خداحافظی کرد
سمیر نصری ابتدا در مارسی به عنوان یک استعداد امیدوارکننده ظاهر شده و در ادامه تقریبا 
یک دهه را در فوتبال انگلیس و در تیم هایی چون آرسنال و سپس منچسترسیتی سپری کرد. 
سمیر نصری در این مدت دو قهرمانی در لیگ برتر را به دست آورده و بهترین روزهای خود را در 
لیگ برتر تجربه کرد. او در ادامه در تیم هایی چون سویا، آنتالیااسپور، وستهام و اندرلخت بازی 

کرده و از حدود یک سال قبل هم بدون تیم بود.
سمیر نصری ۳4 ساله  مدعی شــد محرومیت بابت اتهام دوپینگ در سال 2018  و در نهایت 
18 ماه دوری از میادین فوتبال شرایط او را تغییر داد. سمیر نصری گفت: »من فقط به تزریق 
ویتامین آن هم به دلیل بیماری پرداخته بودم.  این حکم را بیش از اندازه بی انصافی می دانم، 

هیچ دارویی مصرف نکرده و این محرومیت من را در مسیر فوتبالم متوقف کرد«.
سمیر نصری یک سال قبل درخواست هم تیمی سابق خود ونسان کمپانی برای بازی در بلژیک 
را پاسخ داد. اما شرایط آنطور که برنامه ریزی شده بود پیش نرفت، فصل لیگ داخلی این کشور 
در نهایت به دلیل شیوع ویروس کرونا متوقف شــد تا سمیر نصری قرارداد خود را با اندرلخت 

فسخ کند. در نهایت او رسما اعالم کرد از دنیای فوتبال خداحافظی کرده است.

ستاره پاریسن ژرمن به دنبال راه فرار!
توتو اسپورت مدعی شــد که جان لوئیجی دوناروما خیلی زود به فکر جدایی از پاریسن ژرمن 

افتاده است.
قرارداد جان دوناروما با میالن در پایان فصل گذشــته به اتمام رسید و دو طرف برای تمدید با 

یکدیگر به توافق نرسیدند تا بهترین بازیکن رقابت های یورو نهایتا از روسونری جدا شود.
بعد از قطعی شدن جدایی دوناروما از میالن، شایعاتی پیرامون آینده او و عالقه تیم هایی نظیر 
پاری سن ژرمن و یوونتوس به جذب این بازیکن مطرح شد ؛اما این تیم فرانسوی بود که موفق 
شــد این دروازه بان ملی پوش را به پارک دو پرنس بیاورد.جان لوئیجی دوناروما امیدوار بود 
به واسطه درخشــش خود در رقابت های یورو، دروازه بان اول پاری سن ژرمن در رقابت های 
فصل جاری باشد؛ اما ســرمربی آرژانتینی این تیم یعنی مائوریســیو پوچتینو طی هفته های 
اخیر بیشتر از کیلور ناواس استفاده کرده و به نظر می رسد این موضوع باعث ناامیدی دوناروما 

شده است.
در همین راستا نشریه تورینی توتو اسپورت گزارشــی درباره وضعیت دوناروما منتشر کرده و 
مدعی شده که این باشگاه و مدیر برنامه های او یعنی مینو رایوال به دنبال راه فراری برای این 
بازیکن هســتند و در واقع او قصد دارد خیلی زود PSG را ترک کند؛ همچنین از یوونتوس به 

عنوان یکی از گزینه های پیش روی دوناروما نام برده شده است.
البته این شایعه در حالی مطرح شــده که هنوز راه زیادی تا پایان فصل باقی مانده و بعید به 
نظر نمی رسد که حتی در صورت درست بودن چنین خبری، باشگاه پاری سن ژرمن با جدایی 

دوناروما به این سادگی ها موافقت کند.

پایان شایعات؛

مجتبی فریدونی در ذوب آهن ابقا شد

در شرایطی که طی روزهای گذشته اخباری   سمیه مصور
مبنی بــر ایجاد تغییرات در بدنه باشــگاه 
ذوب آهن منتشر شــده بود؛ اما دیروز خبر رسید که مجتبی فریدونی، 

مدیرعامل این باشگاه در سمتش ابقا شد.
پس از این که فریدونی چند روزی در باشــگاه ذوب آهن حضور نیافته 
و اســتعفای خود را اعالم کرده بود، اعضای هیئت مدیره باشگاه ذوب 
آهن تشکیل جلسه دادند تا برای ماندن یا رفتن فریدونی تصمیم گیری 
کنند. این جلسه بدون حضور مدیرعامل باشگاه برگزار شد و بحث های 
فراوانی نسبت به این مسئله به وجود آمد. در نهایت با رفع موانع تصمیم 
گرفته شد فریدونی کار خود را در سمت مدیر عاملی این باشگاه ادامه 

دهد و او در سمتش باقی بماند.
مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن اصفهان در اعتراض به مشکالتی مانند 
مســائل مالی و تاخیر در پرداخت مطالبات بازیکنان، حدود یک هفته 
از حضور در باشــگاه خودداری کرد تــا به نوعی اعتراض و اســتعفای 
شفاهی خودش را اعالم کرده باشــد؛ اما در نهایت این مسئله ختم به 
خیر شد.مدیران باشــگاه ذوب آهن به فریدونی اطمینان دادند که این 

مشکالت رفع می  شود و به این ترتیب او دوباره در دفتر باشگاه حضور 
پیدا کرد.

فریدونی بهمن ماه ســال گذشته جانشــین جواد محمدی در باشگاه 
ذوب آهن شــد. محمدی به دلیل درگیری با بیماری دوران مدیریت 
سختی را در رأس مدیریت باشگاه ذوب آهن تجربه کرد و نتیجه گیری 
ضعیف سبزپوشــان در رقابت های لیگ برتر، اعضــای هیئت مدیره 
این باشگاه را به این نتیجه رســاند که فریدونی را به سمت مدیرعاملی 
باشگاه ذوب آهن انتخاب کنند. انتخابی که با توجه به سوابق کاری وی 
با واکنش هایی روبه رو شــد. فریدونی در دو مقطع و در سال 1۳94 تا 
1۳9۵ و همین طور ســال 1۳98 تا 1۳99 یکی از اعضای هیئت مدیره 
باشگاه و در واقع تنها سوابق ورزشــی او به عنوان یک چهره اقتصادی 
در باشگاه سبزپوشان استان اصفهان رقم خورده بود و همین موضوع 
سبب شد تا مخالفان انتخاب وی را در این مقطع با توجه به عدم سوابق 
مدیریتی فریدونی به  صالح باشــگاه ذوب آهن ندانند ولی در مقابل 
موافقان این انتخاب معتقد بودند که  او  از معدود مدیران ورزشی ایران  
است که با نحوه درآمدزایی در باشگاه های جهان آشنایی کامل دارد  و  

حضورش در باشگاه ذوب آهن راه جدیدی در فعالیت اقتصادی آن باز 
خواهد کرد. آنها مدعی بودند که با توجه به این که فریدونی تسلط خوبی 
بر مشکالت و شرایط ویژه باشگاه های صنعتی دارد می تواند  در حرکت 
باشگاه ذوب آهن در سنگالخ های پیش رو موثر واقع شود. حضور چند 
ماهه فریدونی در این باشگاه نشان داد که او در صورت در اختیار داشتن 
بودجه مناسب می تواند گام های خوبی بر داشته و سبزپوشان اصفهانی 

را بار دیگر احیا کند.
ذوبی ها که روزگاری تا فینال لیگ قهرمانان آسیا پیش رفته بودند، چند 
فصلی است که از روزهای اوج خود فاصله گرفته اند به طوری که به لطف 
و کمک سایر تیم ها از سقوط به دسته پایین تر باز ماندند، عملکردی که 
صدای هواداران این تیم را در آورده و آنها خواهان شکل گیری یک تیم در 

حد و اندازه های ذوب آهن سال های نه چندان دور هستند.
بهترین نتایج ذوب آهن در لیگ برتر فوتبال کشــور و جام حذفی و هم 
چنین حضور در لیگ قهرمانان آســیا در دوران مدیریتی اصغر دلیلی 
و ســعید آذری شــکل گرفته و هواداران این تیم امیدوارند با مجتبی 

فریدونی نیز  به نتایج خوبی دست یابند.

خبر روز

شکایت »ساکت« از مدیرعامل پیکان رد شد
حدود یک ماه پیش بود که اکبر محمدی، مدیرعامل باشــگاه پیکان طی یک گفت و گوی رادیویی 
از هزینه های انجام شده در باشــگاه های صنعتی و باالبردن قیمت ها در نقل و انتقاالت توسط این 
تیم ها گالیه کرد. محمدی اعتقاد داشت که این هزینه های زیاد از منابع دولتی به نفع فوتبال نیست.

این مصاحبه اما با واکنش محمدرضا ســاکت، مدیرعامل باشگاه ســپاهان همراه شد. ساکت که 
اعتقاد داشت همتایش در پیکان عملکرد سپاهان در نقل و انتقاالت را مورد انتقاد قرارداده علیه اکبر 
محمدی طرح شکایت کرد.ساکت به اتهام نشر اکاذیب از اکبر محمدی شکایت کرد و اعتقاد داشت 
اظهارات مدیرعامل پیکان در خصوص هزینه های نجومی برخی باشگاه ها در نقل و انتقاالت نادرست 
است!با این حال کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال بعد از بررسی شکایت ساکت، این شکایت را رد 

و محمدی را تبرئه کرد.

علیرضا مرزبان: 

دیگر نیازی به جذب بازیکن نداریم
مربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان با اشاره به روند آماده سازی تیم سپاهان اظهار داشت: ما بعد از 
اینکه لیگ به پایان رسید جلسه بزرگی داشتیم و یک بررسی اساسی درباره اتفاقات فصل گذشته 
انجام دادیم. در این جلسه وضعیت تاکتیکی، بدنی و روانی تیم مورد بررسی قرار گرفت و البته در 
بخش پزشکی هم بحث هایی مطرح شد و یک قدم رو به جلو برداشتیم. به طور حتم یکی از مسائل 
مهم این است که بتوانیم آنالیز دقیقی از گذشته داشته باشیم و ترمیم مسائلی که باعث آزار تیم شده 
است نکته بسیار مهمی محسوب می شــود. برنامه ریزی خوبی انجام دادیم و خوشبختانه محرم 
نویدکیا با  آگاهی از مسائل حرفه ای فوتبال شرایط خوبی را ایجاد کرده است.علیرضا مرزبان درباره 
جدایی برخی از بازیکنان تاثیرگذار سپاهان تصریح کرد: ما احسان حاج صفی، کاپیتان تیم ملی را از 
دست دادیم و پیام نیازمند هم به عنوان یک بازیکن ملی از تیم ما جدا شد. عالوه بر این دو، محمد 
محبی را نیز که کیفیت باالیی داشت، از دست دادیم. با جدایی این نفرات سعی کردیم بازیکنانی را 
به خدمت بگیریم که از لحاظ شخصیتی، فوتبالی و مسائل تاکتیکی بتوانند مشکالت ما را حل کنند. 
بازیکنان فوق العاده خوبی را به خدمت گرفته ایم و مطمئنا این زمان را داریم تا بتوانیم همه نفرات تیم 
را از لحاظ روحی و تاکتیکی به هماهنگی کامل برسانیم.مربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان در پاسخ 
به این پرسش که آیا بازیکن جدیدی به جمع زردپوشان اضافه خواهد شد، خاطر نشان کرد: دیگر 

نیازی به جذب بازیکن نداریم .

هافبک تیم فوتبال ذوب آهن: 

هدف ذوب آهن، کسب سهمیه آسیایی است
 هافبک تیم فوتبال ذوب آهن درباره روند تمرینات فوتبال ذوب آهن اظهار داشــت: تمرینات خوبی 
را پشت سر می گذاریم و مقابل ســپاهان یک بازی تدارکاتی برگزار خواهیم کرد و اوایل هفته آینده 
نیز برای برپایی اردوی یک هفته ای به تهران می رویم و با تمام قوا برای شــروع لیگ آماده خواهیم 
شد.محمد خدابنده لو افزود: هم اکنون در فصل بدنسازی هستیم و نتیجه بازی های تدارکاتی چندان 
اهمیتی ندارد. تغییرات زیادی در ترکیب تیم داشتیم و به همین خاطر کادر فنی می خواهد در بازی های 
تدارکاتی از بازیکنان شناخت بیشتری به دست آورد و تیم را محک بزند و نقاط ضعف و قوت تیم را 
بهتر بشناسد. به نظر من با انجام بازی های دوستانه یک تیم هماهنگ تر و بهتر برای مسابقات آماده 
خواهیم کرد.هافبک تازه وارد تیم فوتبال ذوب آهن با ابراز رضایت از جو حاکم بر این تیم، خاطرنشان 
کرد: جو بسیار خوبی بر تیم حاکم است؛ فکر نمی کردم جو ذوب آهن تا این اندازه خوب باشد و همه 
چیز بسیار لذت بخش و دوستانه پیش می رود و امیدوارم این فضای دوستانه همیشه در تیم پایدار 
بماند.خدابنده لو گفت: اوضاع ذوب آهن بهتر از سال های قبل است و فکر می کنم امسال جزو تیم های 
باالنشین جدول باشیم. هدف ما کسب سهمیه آسیایی است و امیدوارم بتوانیم به این هدف برسیم.

مستطیل سبز

حمایت ویژه از ورزشکاران 
شانس طال در پارالمپیک 

2024 پاریس
یکصد و هشــتاد و هفتمین نشســت هیئت 
رییســه و اجرایی کمیته ملــی پارالمپیک به 
ریاست محمود خســروی وفا، رییس کمیته 
ملی پارالمپیک برگزار شد.در این نشست سه 
ساعته، ابتدا خسروی وفا ضمن تقدیر از عنایت 
همیشگی مقام معظم رهبری نسبت به مقوله 
ورزش اظهــار کرد: با وجــود محدودیت های 
کرونایی که طی یک سال و نیم گذشته باعث 
شده ایشان در مجموع حدود پنج دیدار جمعی 
حضوری را داشته باشند، دیدار با ورزشکاران را 
در ســریع ترین زمان ممکن در دستور کار قرار 
دادند کــه انصافا این بذل توجــه جای تقدیر 
دارد. رییس کمیته ملی پارالمپیک با اشــاره 
به رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدار با 
مدال آوران المپیــک و پارالمپیک توکیو2020 
گفت: بیانات معظم له به مثابه دســتورالعمل 
برای ورزش کشــور محســوب می شود. یک 
نمونه از موارد، همین سیاســت کیفی بوده که 
باید با قوت بیش تر ادامه دهیم. ســپس در 
این جلسه از زهرا نعمتی برای کسب افتخارات 
بین المللی همچون عضویت در کمیســیون 
ورزشــکاران کمیته بین المللــی پارالمیپک و 
هم چنین عضویت در کمیتــه پاراتیراندازی با 
کمان فدراســیون جهانی تیرانــدازی با کمان 
تقدیر بــه عمل آمد و تندیــس اهدایی کمیته 
بین المللــی پارالمپیک به مناســبت جایزه 
روز جهانی زن به وی تقدیم شــد. دستور کار 
دیگر جلسه هیئت رییســه و اجرایی، انتخاب 
سرپرست کاروان جمهوری اسالمی ایران در 
بازی های آســیایی هانگژو بود که دکتر محمد 
تابع بــرای تصــدی این مســئولیت انتخاب 
شــد. محمد تابع که دبیر اجرایی کمیته ملی 
پارالمپیک است، حضور کاروان را در این بازی ها 
برای مهرماه سال آینده پیگیری خواهد کرد. در 
بخش دیگر جلسه، بازی های پارالمپیک 2024 
پاریس بررسی و تصویب شد با تاکید بر تداوم 
سیاست کیفی گرایی، فدراسیون هایی که برای 
کسب مدال طال برنامه ارائه دهند از هم اکنون 
مورد حمایت مالی، تدارکاتی و تجهیزاتی کمیته 

ملی پارالمپیک قرار می گیرند.

حضور چند ماهه فریدونی در این باشگاه نشان داد که 
او در صورت در اختیار داشتن بودجه مناسب می تواند 
گام های خوبی بر داشته و سبزپوشان اصفهانی را بار 

دیگر احیا کند

فوتبال جهان

وز عکس ر

دهمین دوره 
مسابقات والیبال 

ساحلی بانوان 
اصفهان

دهمیــن دوره مســابقات والیبال 
ســاحلی بانوان اســتان اصفهان به 
میزبانی باغ بانوان ناژوان از 6 الی 12 

مهرماه در حال برگزاری است.

اعضای تیــم ملی کشــتی آزاد پیــش از حضور در 
رقابت های جهانی نروژ با علیرضا دبیر دیدار کردند.

علیرضا دبیر در این دیدار صمیمانه که با حضور کشتی 
گیران و کادر فنی برگزار شد، خطاب به کشتی گیران 
گفت: از شــما می خواهــم که به تهمت ها و ســیاه 
نمایی هایی که در فضای مجــازی وجود دارد توجه 
نکنید و بدانید که قطار در حرکت را ســنگ می زنند. 
شما نماینده جمهوری اسالمی در دنیا هستید و باید 
آبروی کشــور را حفظ کنید، تا روزی که من هستم 
از جان برای شــما مایه می گذارم و تمامی امکانات 
را برای تان مهیا کرده و از شــما حمایت می کنم، اما 
مسائل اخالقی برایم بســیار مهم است. وی ادامه 
داد: در سفرها خودمحور عمل نکنید و همه جا باهم 

باشــید، اینکه همه بدانند شــما در عمل یک تیم و 
پشتیبان یکدیگر هستید، خیلی کمک کننده است. 
حضــور در رقابت هــای جهانی نروژ شــاید آخرین 
فرصت شما باشد، معلوم نیست که فرصت حضور 
در رقابت های جهانی دیگر به دالیل مختلف از جمله 
ضرب خوردگی یا باخت را داشته باشید، پس فرصت 
را مغتنم بشــمارید و از این فرصت به نحو احســن 
اســتفاده کنید.دبیر، خطاب به کشتی گیران جوان 
گفت: چرخه انتخابی این فرصت را به شما داد که در 
عین جوانی بتوانید شایستگی های خود را به اثبات 
برسانید و قدر این موقعیت را که به عضویت تیم ملی 
رسیده اید، بدانید. چشــم انداز و نگاه فدراسیون به 
آینده و سرمایه گذاری روی جوانان است و ان شاء 

ا... به هدف گــذاری که کرده ایم، خواهیم رســید. 
وی افزود: وظیفه فدراسیون پیشتیبانی و حمایت 
از شماســت. با وجود هزینه های بسیار زیاد، سعی 
کردیم که چیزی برای تان کــم نگذاریم. کادرفنی و 
مربیان بســیار خوبی دارید و من به شخصه به این 
کادر فنی اعتقاد دارم و امیدوارم که شــما نیز نهایت 
اســتفاده را از مربیان خود ببرید. کشــتی گیران از 
گذشته تاکنون همیشه پرچم ورزش ایران را باال نگاه 

داشته و افتخارآفرین بوده اند. 

آخرین توصیه های رییس فدراسیون به مسافران نروژ:

به تهمت ها و سیاه نمایی ها توجه نکنید!
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سخنگوی شورای شهر کاشان تشریح کرد:

چگونگی وضعیت مسجدالحسین)ع( در محور امیرکبیر
سخنگوی شورای شهر کاشان ضمن اشاره به پروژه محور خیابان  امیرکبیر کاشان اظهار داشت: در 
این پروژه آزادسازی های مختلفی صورت گرفته و یکی از مباحث در این پروژه مسجدالحسین است 

که الزم است  در خصوص این مسجد تصمیم گیری الزم اتخاذ شود.
حسین حیدریان خاطر نشان کرد : با توجه به پیگیری های مردمی از شورای شهر در زمینه تعیین 
تکلیف مسجدالحســین واقع در خیابان امیرکبیر در زمان شهردار ســابق  مکاتبه ای که با شورای 
شهر و وزارت کشور در زمینه ماده 9 صورت می پذیرد تخریب مسجدالحسین در آن مکاتبات انجام 

نشده  است.
سخنگوی شورای شهر کاشــان با بیان اینکه این مکان جزو آن لیست نبوده است، ابراز داشت: در 
این شرایط مجوز ماده 9 نیز برای مسجدالحسین صادر نشده و در این موضوع شاید دالیل مختلفی 
وجود داشته باشد از جمله آنکه تصور می شــده طی صحبت با هیئت امنای این مسجد می توانند 

نظر آنان را جلب کنند.
وی با بیان اینکه مواردی که مجوز ماده 9 اخذ شده در حال تخریب و اجرا شده است، گفت: با توجه 
به درخواست های مکرر مردمی و با توجه به مسائل فنی و ترافیکی ایجاد شده دو راه پیش رو است؛ 
یکی اینکه  بر اساس ماده هشت و تملک اراضی در راســتای آزادسازی ویژه پروژه های عمرانی با 
هیئت امنای مسجدالحسین به توافق برسیم و دیگر اینکه شــهرداری کاشان می تواند   بر اساس 
ماده 9 اقدامات قانونی از سوی وزارت کشور پیگیری کند و هر دو بحث در دستور کار شهرداری است 

و مبنای اول ما توافق با هیئت  امنای مسجدالحسین است.
وی با بیان اینکه در محور امیرکبیر کاشان بار ترافیکی باالیی قرار دارد، تاکید کرد: یکی از مطالبات 
مردمی نیز آن است که منازل شــهروندان از آنجا که برای پروژه محور امیرکبیر تخریب شد هیئت 
امنای مسجدالحسین نیز با شهرداری کاشان در راستای اجرا و پیشرفت پروژه همکاری کنند و رفع 

خطر نیز صورت پذیرد.

در نیمه نخست سال جاری صورت گرفت؛

زیرسازی بیش از  36 هزار متر مربع از معابر منطقه 2
مدیرمنطقه دو شهرداری کاشان از زیرســازی بیش از 36 هزار متر مربع از معابر سطح این منطقه 
طی نیمه نخست سال 1400 خبر داد.احمد شاه باالیی بیان کرد: این مساحت زیرسازی با اعتباری 
بالغ بر12.6 میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی منطقه دو شــهرداری کاشان تامین شده است.

وی خاطرنشان کرد: بلوار سپاس، بلواردالوران، معبر جنب پل خیابان کارگر، نبوت 16واقع در میدان 
آب، کوچه شــهید راعی واقع در خیابان کارگر از جمله معابری اســت که عملیات زیر سازی در آن 

صورت گرفته است.
مدیر منطقه دو شهرداری کاشان تصریح کرد: عدم زیرسازی و کیفیت نامناسب آسفالت در گذشته 
و حفاری های زیاد و همچنین ناهمواری خیابان ها، فرونشست هایی را در چند محور در پی داشته 
که بواسطه دغدغه مندی اهالی و شهروندان، شهرداری منطقه در صدد حل این مهم با زیرسازی و 
آسفالت مناسب برآمد تا بتواند این مشکل را به صورت اساسی حل کند که معبر جنب پل خیابان 

کارگر نمونه مشخص این اقدام است.
شاه باالیی متذکر شــد: اولویت بندی عملیات راه سازی معابر شــهری، براساس درخواست های 
مردمی و نیازهای کالبدی و اجتماعی و توجه به معیارهای ترافیکی، اقتصادی و زیســت محیطی 
و همچنین اولویت بندی معابر شهری برای آرام ســازی ترافیک در قالب مسیر جایگزین همواره 
مدنظر بوده که به عنوان یکی از سیاست های پیش روی منطقه  در حال انجام است. وی افزود:یکی 
از مهم ترین وظایف شهرداری توجه به عمران و آبادانی شهر است و در واقع این اقدامات در راستای 
تســهیل در امر رفت و آمدی ایمن، ایجاد بستری مناســب جهت رضایت مندی شهروندان و روان 

شدن ترافیک صورت می گیرد.

معاون خدمات شهری شهرداری:

اصفهان به ۱۴ ایستگاه آتش نشانی نیاز دارد

معاون خدمات شهری شــهرداری اصفهان اظهار کرد: هفتم مهرماه به 
عنوان روز آتش نشانی و ایمنی در ســال 13۷9 توسط ستاد هماهنگی 
امور ایمنی و آتش نشانی کشور پیشنهاد و با تصویب شورای عالی انقالب 
فرهنگی کشور به صورت رســمی در تقویم ملی کشور ثبت شد.حسین 
امیری افزود: این روز بــا هدف یادآوری حماســه آفرینی ها و از خود 
گذشتگی های آتش نشانان، افزایش اطالع رســانی، ترویج ایمنی و 
پیشگیری از حوادث و همچنین ایجاد زمینه های مناسب برای آموزش 
همگانی مردمی در جهت پیشگیری از بروز حوادث مختلف و حفاظت 

از سرمایه های ملی نام گذاری شده است.
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان با اشاره به اهمیت جان فشانی 
آتش نشانان، تصریح کرد: آتش نشانان رزمندگانی هستند که باید ضمن 
کسب مهارت های فنی بسیار و تمرینات آمادگی جسمی روزانه و کسب 
آموزش در دوره های طوالنی در زمینه های عمومی مانند مقابله با آتش و 
همچنین در زمینه های تخصصی مانند عملیات امداد و نجات با ایثار و از 
جان گذشتگی در جهت امنیت و ایمنی شهروندان فعالیت کنند.رییس 
هیئت مدیره سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان ضمن تبریک روز 
آتش نشــانی گفت: سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان با تکیه بر اصول اساســی آموزش، پیشگیری، اطفای حریق و 

امداد و نجات با محوریت آموزش در تالش است ضمن ارتقای دانش و 
مهارت های شهروندان در مواجهه با خطرات احتمالی، با حضور به موقع 
و افزایش کمی و کیفی تجهیزات در جهت اطفای حریق و پیشگیری از 
بروز حوادث گام بر دارد. وی ادامه داد: سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری اصفهان تاکنون بنا بر رســالت ذاتی خــود اقدام به 
تدوین و اجرای برنامه های آموزشــی و برگزاری دوره آموزش عمومی 
اطفای حریق و پیشــگیری از بروز حوادث در بین خانواده ها، اصناف 
و کارکنان ادارات کرده اســت.امیری به اقدامات شهرداری اصفهان در 
جهت توسعه زیرساخت های سازمان آتش نشانی اشاره کرد و گفت: بر 
اساس استانداردهای جهانی باید در هر پنج کیلومتر مربع با ۵0 هزار نفر 
جمعیت یک ایستگاه آتش نشانی احداث شود که اگر جمعیت شهر را 
دو میلیون نفر در نظر بگیریم، تعداد ایستگاه های آتش نشانی باید 40 
ایستگاه باشد. وی با بیان اینکه در حال حاضر 26 ایستگاه آتش نشانی 
در شهر وجود دارد که برای رسیدن به حد استاندارد، احداث 14 ایستگاه 
دیگر مورد نیاز است، خاطرنشان کرد: مرداد ماه امسال ایستگاه شماره 
26 واقع در خیابان خداداد امینی در منطقه ۸ شــهرداری افتتاح شد، 
همچنین طی هفته آینده ایستگاه آتش نشــانی در منطقه 14 به بهره 
برداری خواهد رســید تا گام دیگری برای تحقق شعار تاب آوری شهر 

برداشته شده باشد.معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان به احداث 
ایستگاه آتش نشانی چهارباغ پایین )در منطقه یک(، و ایستگاه آتش 
نشانی در منطقه هفت واقع در میدان حج اشاره کرد و گفت: دو ایستگاه 
دیگر در حال احداث است که تا پایان سال آینده به بهره برداری می رسد 
همچنین تحویل زمین جهت احداث مرکز آموزش به مساحت ۵0 هزار 
مترمربع و اختصاص 20 میلیارد ریــال جهت آغاز عملیات اجرایی این 
مرکز انجام شده تا در سه سال آینده مورد بهره برداری قرار گیرد.وی به 
خرید تجهیزات فردی و خودرویی ســازمان آتش نشانی اشاره کرد و 
تصریح کرد: خرید ۵0 دستگاه خودروی فوق سنگین، سنگین و نیمه 
سنگین و سبک در راستای تقویت و نوسازی ناوگان عملیاتی و افزایش 
ضریب ایمنی شهر و شهروندان، به ارزش دو هزار میلیارد ریال و خرید 
تجهیزات آتش نشــانی و تجهیزات فردی به ارزش 240 میلیارد ریال 
شــامل هود فایر، چکمه، کامبی تولز، کاله، دستکش حریق، اورشلوار 
حریق و نیم ســت هیدرولیک و کاربری ســازی شاسی های ایسوزو 
از دیگر اقدامات به شمار می آید.امیری خاطرنشــان کرد: تعداد 16۸ 
دستگاه خودروی آتش نشانی شامل اطفائیه، نجات، امداد کوهستان، 
غواصی، آب رسان، نور رسان، پیشــرو، نردبان، جراثقال و خودروهای 

سواری در حال بهره برداری است.

مرداد ماه امسال ایستگاه شماره ۲۶ واقع در خیابان 
افتتاح شد،  ۸ شهرداری  خداداد امینی در منطقه 
همچنین طی هفته آینده ایستگاه آتش نشانی در 
منطقه ۱۴ به بهره برداری خواهد رسید تا گام دیگری 

برای تحقق شعار تاب آوری شهر برداشته شده باشد

نشست »رویای اصفهان« برگزار می شود
نشست فرهنگی »رویای اصفهان« از سوی حوزه  هنری استان اصفهان و اندیشکده زنجیره  گفت وگو 
با همکاری مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان برگزار می شود.نشست فرهنگی »رویای 
اصفهان«، هشتم مهرماه، ساعت 16 در سالن ســعدی حوزه هنری اصفهان برگزار می شود.در این 
نشست علی اکبر بقایی با موضوع اصفهان، شهری  بدون  گمشده، مهدی ژیان پور با موضوع اصفهان، 
شهر کثرت مباالت و محمود فروزبخش با موضوع اصفهان، شــهر مردم به سخنرانی می پردازند.

این نشست از ســوی حوزه  هنری استان اصفهان و اندیشــکده زنجیره  گفت وگو با همکاری مرکز 
پژوهش های شورای اسالمی شــهر اصفهان برگزار می شود.یادآور می شود، به علت محدودیت در 
ظرفیت، عالقه مندان باید نام  و نام خانوادگی خود را برای ثبت نام  و شــرکت  در برنامه، به شــماره 

09309۵۸26۵4 ارسال  کنند.

دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان برگزار می کند؛

کارگاه آموزشی تولیدی نوشتن با فونت آزادگی
رییس اداره فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان گفت: کارگاه آموزشی تولیدی 
نوشتن با فونت آزادگی از کارگاه های نخستین سوگواره بین المللی ملت امام حسین علیه السالم 
ویژه عموم مردم در اصفهان برگزار خواهد شــد.به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اســالمی 
اصفهان، مهدی پایون اظهار داشت: این کارگاه به صورت رایگان و به مدت ۵ روز از پنجشنبه هشتم 
مهر تا دوشــنبه دوازدهم مهرماه، ساعت 19 با تدریس ســلمان باهنر، کارشناس ادبیات نمایشی 
از دانشگاه هنر تهران و مدرس داستان و فیلمنامه نویســی برگزار خواهد شد.رییس اداره فضای 
مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان تصریح کرد: آشنایی ذهنی با ایده و نثر و زبان 
افراد، شناخت اصلی ترین مبانی روایت و رعایت موارد نوین، تشخیص درگاه هدف و کمُّ ِکیف متن 
هدف، بایسته ها و اصول روایت نویســی برای فضای مجازی، راهکار پرورش ایده و تمرکز بر تم در 
متن روایی و شــناخت مدیا و ارتباط متن با امکانات مدیا، برخی از محورهای این دوره را شــامل 
می شود. وی در پایان با اشاره به شرایط و رعایت پروتکل های بهداشتی در ایام کرونا، گفت: کارگاه 
dte.bz/ به صورت مجازی و ثبت نام برای عموم مردم تا ۸ مهر ماه 1400 از طریق نشانی اینترنتی

soog فعال است.

 دو کاروانسرای شاهین شهر در فهرست 
ثبت میراث جهانی یونسکو

فرماندار شاهین شــهر و میمه در نشســت کارگروه میراث فرهنگی گردشــگری و صنایع دستی 
شاهین شهر و میمه، توجه به صنعت گردشگری و آثار ملموس و ناملموس ثبتی در فهرست میراث 
ملی و جهانی را فرصتی مغتنم ملی و حاکمیتی دانست و اظهار کرد: توجه به میراث فرهنگی ملموس 
و ناملموس ملی و جهانی در شهرستان نظیر؛ قنات های میمه، مزدآباد و ... می تواند فرصت مغتنم 
ملی و حاکمیتی در راستای برون رفت از مشکالت اقتصادی و اجتماعی با اتکا بر صنعت گردشگری 

و ایجاد توسعه پایدار و رونق در جذب توریسم باشد.
اسفندیار تاجمیری با اشاره به مراحل پایانی روند ثبت دو کاروانسرا از بخش مرکزی این شهرستان 
در فهرست جهانی میراث فرهنگی یونسکو، افزود: شهرستان شاهین شهر و میمه به دلیل جدید و 
نوپا بودن، نگرش خوابگاهی به شهرســتان و فاصله از مراجع و اقتضائات سنتی و بومی در جایگاه 
واقعی و شایسته خود در استان قرار ندارد، در حالی که شاهین شهر و میمه با توجه به آثار ملموس و 
ناملموس ثبت ملی و جهانی توانایی و پتانسیل اثرگذاری و رشد در صنعت گردشگری را همانند دیگر 
شاخص های اجتماعی نظیر؛ رتبه اول ارزش افزوده صنعتی و رتبه های اول تا سوم در بخش های 

مختلف کشاورزی را دارد.

با مسئولان

خبر خوان

بهره مندی از داوران بومی و 
ملی در جشنواره »خندستان«

خبر روز

دبیر سومین جایزه نمایشنامه نویسی کمدی 
خندســتان اصفهــان از انتخــاب و معرفی 
هیئت انتخاب و هیئــت داوران بخش های 
مختلف این جشنواره خبر داد.سعید امامی 
در این باره گفت: با مشورت شورای سیاست 
گذاری سه دسته هیئت انتخاب و سه دسته 
داور بــرای بخش های مختلف جشــنواره 
خندستان معرفی شده اند که تالش شده در 
هیئت انتخاب بیشــتر از افراد و متخصصان 
بومی و برای هیئت داوران از افراد شــاخص 
ملی استفاده شــود. وی افزود: برای بخش 
نمایشــنامه که دو بخش تالیفی و اقتباسی 
دارد مجموعا برای هــر دو بخش یک هیئت 
انتخاب سه نفره و یک هیئت داور سه نفره، در 
بخش پژوهش نیز در قسمت مقاله، جستار 
و تجربه نگاری یک هیئت انتخاب سه نفره و 
یک هیئت داور سه نفره و در بخش پژوهش 
در بخش مطالعه چهره شاخص کمدی که به 
مهدی ممیزان اختصــاص دارد، یک هیئت 
انتخاب ســه نفره و یک هیئت داور سه نفره 
معرفی شده است. مدیر تاالر هنر اصفهان با 
تاکید بر اینکه رایزنی برای معرفی و انتشار آثار 
برگزیده این رویداد در سطح ملی از هم اکنون 
آغاز شده است، ادامه داد: انتخاب افرادی که 
حضورشان هم موجب رشد و تعالی جشنواره 
شود و هم برای جشنواره آورده هایی داشته 
باشــد و دامنــه آن را بعــد از اختتامیه نیز 
گســترش دهد از جمله موارد مورد توجه و 
تاکید در گزینش هیئت داوران بوده اســت.

امامی تصریح کرد: هدف ما این است که آثار 
برگزیده این جشنواره در تعامل با مجالت و 
انتشارات معتبر در حوزه هنرهای نمایشی و 
با همکاری اداره کل هنرهای نمایشی وزارت 
ارشاد به چاپ برسند و بیشتر دیده شوند.وی 
با اشــاره به اینکه آثار برگزیده یک جشنواره 
نباید با برگزای مراسم اختتامیه به فراموشی 
ســپرده شــوند، گفت: با رایزنی های انجام 
شده در تالش هستیم برای دیده شدن آثار 
برگزیده، خروجی های جشنواره را بعد از این 

رویداد در سطح ملی ارائه کنیم.

رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان در آیین تجلیل 
از عوامل برنامه اینترنتی همودو اظهار کــرد: برخی از تجربیات مانند نفس 
کشیدن، بدیهی و غریزی است و انسان وقتی متوجه آن می شود که وجود 
نداشته باشد، برخی از تجربیات نیز اکتسابی هستند و باید آن ها را فرا گرفت.

محمد عیدی افزود: عالی ترین مقام تجربه، تجربه تمام عیار اســت، مانند 
اینکه گاهی از کوه باال می روید تا لذت ببرید، امــا گاهی از کوه باال می روید 
تا پشت کوه، جهانی جدید را مشــاهده کنید، یعنی از زاویه آن تجربه جهان 
جدیدی را ببینید که به نظرم اتفاق »همودو« یک تجربه تمام عیار اســت.

وی ادامه داد: در کل تاریخ بشــری و در تمام دنیا، هنرمندان، فیلسوف ها و 
محققان دچار محدودیت هایی هستند، اما هنر هنرمند اینجاست که حرف 
تاثیرگذارش را زده و پیام را برساند و این فضاها، خالقیت هنرمندان را بیشتر 
می کند.رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان با طرح 
این سوال که مقوله طنز چرا به وجود آمد، ادامه داد: طنز یعنی در محدوده ای 
با فیلترهای بسیار یک مســئله اجتماعی را بیان کنید که فرد پیام را بگیرد، 
اما از نحوه بیان آن ناراحت نشود.عیدی با اشاره به اینکه از تماشای برنامه 
»همودو« لذت برده است، یادآور شد: از زبان اسطوره نیز سخن بگویید، زیرا 
زبان اسطوره گویاست و خیلی به آسیب ها نپردازید، زیرا پرداختن به مسائل 
و آسیب ها، جامعه را عبوس می کند.وی با بیان اینکه شهرداری نهاد خدماتی 
نیســت، بلکه نهاد اجتماعی توان افزای مهارت آفرین اســت که باید برای 
شهروندان بسترسازی کند، گفت: در نظریه توسعه پایدار، کودکان و نوجوانان 
فقط موضوع توسعه پایدار نیســتند، بلکه کارگزار توســعه پایدار محسوب 
می شــوند.وی تصریح کرد: هر دســتگاهی باید به نوجوانان اعتماد کند تا 
خودشان را بشناسند و ما هم وظیفه داریم با توانمندی هایی که دارید، شما 
نوجوانان را برندهای شهری، ملی و فراملی کنیم و باید در عرصه های مختلف 

چون صنعت سینما، صنعت تئاتر و دنیای ادبیات به همگان معرفی شوید.
عیدی، نوجوانان را ظرفیت پایداری برای توســعه پایدار عنوان کرد و افزود: 
ستاد ساماندهی فعالیت نوجوانان، فرهنگســرای نوجوان است، اما دایره 
عملکرد شهر اصفهان است و همه نوجوانان شهر باید از امکانات و فرصت های 

پیش آمده استفاده کنند.
رییس اداره فرهنگی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان 
نیز اظهار کرد: با حضور در کنار نوجوانان متوجه شدیم با کنار هم بودن، کسب 

همدلی و مدارا می شود کارهای بزرگی انجام داد.
سید صالح خشوعی اظهار کرد: برنامه اینترنتی »همودو« و فیلم های نیمه 
پر لیوان، چهارشنبه سوری و شب یلدا با محوریت فرهنگسرای نوجوان برگزار 

شد و از طرح و ایده تا اجرا حاصل کار نوجوانان بود.
وی افزود: فعالیت نوجوانان در عرصه های مختلف روی ریل افتاده و برخی 
از آن ها توانسته اند با صدا و سیما نیز همکاری داشته باشند و امیدوار هستیم 

اتفاقات خوب برای همه آن ها رخ بدهد.

رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان:

نوجوانان، کارگزار توسعه پایدار هستند

دیدار شهردار با 
خانواده شهیدان 

یارمحمدیان
علــی قاســم زاده، شــهردار 
اصفهــان به مناســبت هفته 
دفــاع مقــدس با خانــواده 
شهیدان یارمحمدیان دیدار و 

از این خانواده تجلیل کرد.

وز عکس ر

یمنا
س: ا

عک

عکس: ایمنا
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در زندگی همه ما پیش آمده که مشکالت مالی باعث آسیب 
رســاندن به روح و روان مان شــده به خصوص این روز ها که 
شرایط اقتصادی سخت تر شده و به دلیل شیوع ویروس کرونا 
بسیاری از کســب و کار ها یا تعطیل یا دچار رکود شده است؛ 
بنابراین در این ایام زیاد می بینیم افــرادی را که دچار بحران 
مالی شــده اند.اما برخی افراد هم هســتند که بدون بحران 
مالی و تنها با ضربه های کوچک یا افــت و خیز هایی نگرانی 
مالی زیادی پیــدا می کنند؛ بنابراین نگرانــی مالی با بحران 
و مشکل مالی متفاوت اســت. یک زمان ممکن است شما 
به دلیل برگشــت خوردن چک تان دچار مشکل مالی شوید، 
اما زمان دیگر تنها با یک تفاوت کوچک در حساب بانکی تان 
دچار نگرانی مالی شوید و تصورات ترســناکی از آینده برای 
خود ببینید. مثال دیگر مشکل مالی این است که به دلیل بی 
پولی نتوانید از پس قســط هایتان بر بیایید، اما نگرانی مالی 
این است که اگر فرزند شما بزرگ شد و شما نتوانستید خرج 
دانشگاه یا ازدواج او را بدهید، چکار باید بکنید!حتی افرادی 
که با آگاهی های اندکی پول در بازار بــورس می گذارند با هر 
افت و خیزی دچــار نگرانی مالی زیاد می شــوند و حتی گاه 
دیده می شــود که بعضی از آن ها دچار بیماری های روحی یا 
جسمی می شوند. پس اینجا مشخص می شود که نگرانی ها 

مالی به طرز فکر و رفتار افراد باز می گردد تا بحران هایی که به 
لحاظ اقتصادی در زندگی با آن مواجه می شوند. حال ممکن 
است برای تان این سوال پیش بیاید که چطور می توانید این 

نگرانی ها را کاهش دهید و آیا اصال می توان آن ها را رفع کرد؟

چند سوال اساسی از خود بپرسید
برای اینکه بتوانید از شــر نگرانی های مالی خالص شوید و 
ذهن تان را دســته بندی کنید، چند سوال مهم می بایست از 

خود بپرسید:
1-پولم را برای چه چیز نیاز دارم و دقیقا چه چیز برایم اهمیت 
دارد؟ گاه افراد پول شــان را بدون برنامه ریزی درست و بی 

هدف خرج می کنند و بعد هم دچار نگرانی مالی می شوند.
2-برای انجام دادن آن کار به چقدر پول نیاز دارم؟ اینکه دقیقا 
بدانیم به چه میزان پول برای هدف مان نیاز داریم، بخشی از 

مشکل ذهنی ما را رفع می کند.
3-به نظر شما بهترین راه به دست آوردن پول چیست؟ گاه 
مشــکل ما برای رفع نگرانی های ذهنی، تعیین حد و حدود 
ارزش هاست. ارزش ها و حد و مرز های ما مشخص می کند که 
از چه طریقی می بایست پول در بیاوریم پس از بابت مسائل 

دیگر نگران نباشیم.

4-مسئولیت های ما در قبال دیگران چیست؟ بعضی مواقع 
هم این مسئولیت های زیاد نگرانی ها را افزایش می دهد بهتر 

است تکلیف خودمان را در این زمینه هم روشن کنیم.
نیاز ها و خواسته های خود را بشناسید

هر یک از ما برای تامین مایحتاج خود، یک میزان نیاز و یک 
میزان هم عالیق داریم که این ها را می بایست برای دچار نشدن 
به بحران مالی تفکیک و اولویت بندی کنیم گاه چاره ای نیست 
تا به ضروریات اکتفا کنیم مثل اینکه خرید کیف و کفش جدید 
را به خاطر پرداخت شــهریه دانشــگاه به تعویق بیندازیم. با 
اعتدال زندگی کردن به معنی پایین آوردن سطح زندگی نیست 
درست است که فرهنگ مادی امروز نیاز ها و خواسته های ما 
را افزایش داده، اما پس انداز کردن نیز راه مطمئنی برای بهبود 

وضعیت مالی و از بین بردن استرس می تواند باشد.

طرز فکرتان را نسبت به پول تغییر دهید
برخی تصور می کنند پول خوشبختی می آورد، شاید این جمله 
تکراری باشد، اما واقعیت این است که با یک زندگی متوسط 
و امکانات معمولی هم می توان از داشته ها لذت برد، اما اگر 
همیشــه به این فکر کنیم که با این سطح زندگی نمی توانیم 

خوشحال باشیم، همیشه نگران خواهیم بود.

آشپزی
آکاراجه

مواد الزم: پیاز متوسط 2 عدد، میگو ریز 500 گرم، 
روغن زیتون 2 قاشق، پودر فلفل پاپریکا یک قاشق چای خوری، 
لوبیا چشم بلبلی پخته شده یک و یک دوم لیوان، سیر یک حبه، 

فلفل تند کوچک یک عدد، آرد 2 قاشق، روغن سرخ کردنی، نمک و فلفل
طرز تهیه: برای تهیه مواد داخل این غذای خوشمزه پیاز ها را به ورقه های نازک 

ببرید. آن ها را با روغن زیتون در تابه ای بریزید و روی حرارت متوسط تفت دهید. 
کمی نمک و فلفل پاپریکا به آن اضافه و روی حرارت مالیم تفت دهید تا طالیی رنگ 
و یا قهوه ای شوند. میگو ها را به تابه اضافه کنید و آنقدر تفت دهید تا صورتی رنگ و ترد 
شوند. سپس آن ها را از روی حرارت بردارید و به دلخواه نمک و فلفل به آن اضافه کنید.

طرز تهیه خمیر: لوبیا چشم بلبلی را داخل مخلوط کن بریزید. پیاز و سیر را خرد و به لوبیا اضافه 
کنید. دانه ها و دم فلفل تند را نیز بگیرید و داخل غذاساز بریزید. مواد را خوب مخلوط کنید.
حاال آرد را اضافه کنید. توجه داشته باشید که آرد را انقدر اضافه کنید تا خمیر بتواند فرم 

بگیرد. سپس خمیر را به 15 قسمت تقسیم و در دستان خود آن را به صورت گرد یا 
بیضی شکل دربیاورید.در یک قابلمه کوچک روغن سرخ کردنی بریزید و آن را داغ 

کنید. خمیر ها را داخل روغن بیندازید و خوب سرخ کنید تا قهوه ای رنگ 
شوند. حاال از روغن بیرون بیاورید و روی حوله کاغذی قرار دهید 

تا روغن اضافی گرفته شود. سپس آن ها را از بغل چاک 
دهید و از مواد مذکور داخل آن قرار دهید.

چطور نگرانی مالی کمتری داشته باشیم؟

»پارک دوبل« منتخب جشنواره اوهای 
آمریکا شد

هومن حاجی عبدالهی و مسیر عجیب برای 
خوشنام شدن!

 فیلم کوتاه »پارک دوبل« به نویسندگی و کارگردانی دریا آذری در بیست 
و دومین دوره جشنواره اوهای آمریکا حضور خواهد داشت. این 
فیلم، اولین فیلم آذری است که پیش از فیلم سازی، هنرمند نقاش 
به حساب می آید. وی، فعالیت فیلم سازی خود را از طریق همکاری با 
همایون شهنواز برای ساخت یک مستند آغاز کرد.در خالصه داستان  این 
فیلم آمده است: »زنی که پسرش از دیدن او در حضور دوستانش شرمگین 
است، در تالش است تا رابطه شان را بهبود بخشد.«

سریال »خوشنام« به تهیه کنندگی احمد زالی و کارگردانی علیرضا نجف 
زاده برای شبکه یک سیما تولید می شود. در خالصه داستان این 
سریال طنز که با بازی متفاوت هومن حاجی عبداللهی در حال تولید 
است، می خوانیم: از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو ز 
جو.هومن حاجی عبدالهی ایفاگر نقش »شهرام« در این سریال است.

در این فیلم داستانی اخالقی و اجتماعی روایت می شود که می  تواند یک 
اثر جذاب با فضایی مفرح باشد.

چاپخانه: شاخه سبز   آدرس:جاده قدیم قم- کاشان، خیابان امیرکبیر دوم، بوستان سوم، آخرین کارخانه سمت راست، چاپخانه شاخه سبز

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان در جلســه تودیع و معارفه رییس اداره 
گاز تیران با حضور فرماندار ودر محل فرمانداری این شهرستان، گفت: با توجه 
به افزایش تعداد مصرف کننده گاز طبیعی در ســطح اســتان در صورت عدم 
مصرف بهینه و منطقی گاز، درفصل ســرد پیش رو امکان محدودیت تامین 

گاز وجود دارد.
ســید مصطفی علوی، با اشــاره به صنعتی بودن اســتان اظهار کرد: مصرف 
روزانه گاز در صنایع بزرگ همچون فوالد مبارکه، ذوب آهن، سیمان سپاهان 
و نیروگاه ها باالســت بنابراین عالوه بر تامین گاز بخش خانگی که در اولویت 
است، تامین گاز مورد نیاز و مستمربرای بخش صنعت نیز بسیار حائز اهمیت 

است.
وی، با بیان ضرورت توسعه گازرسانی بر اساس برنامه و منابع موجود،افزود: 
گسترش و رشد صنعتی و کشاورزی نیز باید متناســب با زیر ساخت ها و با 

پیش بینی تامین انرژی آنها دنبال شود.
در ادامه فرماندار شهرســتان تیران و کرون نیز ضمن تشکر از مهندس علوی 

و همراهان وی به خاطر حضور در شهرستان تیران وکرون و بررسی وضعیت 
گازرسانی این شهرستان گفت: خوشبختانه همکاری خوب و تعامل مثبتی 

بین اداره گاز و فرمانداری شهرستان برقرار است.
حججی افزود: با توجه به توسعه گلخانه ها در این منطقه، عدم تقویت به موقع 
شبکه گازرسانی ممکن است مشــکالتی را به همراه داشته باشد.بنابراین با 
همکاری متقابل فرمانداری و شرکت گاز باید به زودی مجوزهای الزم صادر و 

خطوط تقویتی محورهای محل مستقر گلخانه ها اجرا شود.
فرماندارشهرستان تیران وکرون در ادامه با اشاره به فعالیت های مثبت رییس 
سابق اداره گاز آقای مهدی طهماسبی در راستای پیگیری درخواست های مردم 
این شهرستان در حوزه گازرســانی و همکاری مناسب با مشترکین صنعتی 
گفت: در زمان مسئولیت هیچ گونه مشکل یا نارضایتی مشاهده نشده است.

وی افزود: از رییس جدیــد آقای مهندس خلیلی انتظــار می رود که تعامل 
سازنده ای با مردم و فرمانداری شهرستان داشــته باشند و در پیگیری امور 

مردم، تکریم آنها و رضایتمندی خداوند متعال فعالیت کنند.

شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان  13 تانکرآبرسانی ســیار با ظرفیت 
75 هزار لیتر ، به موکب های برپا شده در ســطح اصفهان به منظور  خدمت 
رسانی به عزاداران  اربعین حسینی  اعزام کرد. آبفای استان اصفهان مطابق 
با برنامه ریزی های انجام شده در ایام عزاداری اربعین حسینی در روزهای 

دوم تا پنجم مهرماه جاری، تانکرهای آبرســانی خــود را به موکب های برپا 
شده در خیابان های بزرگمهر، بلوار کشــاورزی، دروازه دولت، هزار جریب، 
میدان انقالب و گلستان شهدا اعزام کرد و وظیفه سقایی به عزاداران حسینی 

را برعهده گرفت.

همزمان با هفته ایمنی، با هدف ترویج ایمنی و پیشگیری از حوادث و ایجاد 
زمینه های مناســب برای آموزش همگانی، برنامه هــای مختلف عملیاتی، 

آموزشی، کاربردی و فرهنگی در شرکت گاز استان اصفهان اجرا می شود.
مدیرعامل شرکت  گاز اســتان اصفهان گفت: برگزاری 7 وبینار آموزشی طی 
هفت روز متوالی با موضوعات؛ ایمنی در شــبکه های گازرســانی پلی اتیلن، 
ایمنی در طراحی، ایمنی در تزریق گاز، ایمنی در پرتو نگاری، ایمنی در تســت 
شبکه های گاز، ایمنی در مفاد پیمان ها و تحلیل حوادث گاز معرفی پیمانکاران 
برتر در حوزه بهره برداری، اجرا و خدمات ، تقدیر از نمایندگان برتر HSE ، ایجاد 
فضای نمایشگاه ایمنی تصویری، آموزش و اطالع رسانی موارد و مسائل ایمنی 

در اتوماسیون اداری و برگزاری مسابقه ویژه پرسنل برخی از برنامه ها ی این 
شرکت در هفته ایمنی است.

سید مصطفی علوی ، رعایت دســتورالعمل های HSE در راستای صیانت از 
حقوق و سالمت نیروی کار را اصل تعیین کننده در راستای اجرای برنامه های 
استراتژیک شرکت گاز استان اصفهان اعالم و به حساسیت باالی فعالیت های 
امور HSE در پیشگیری از حوادث اشــاره کرد.گفتنی است، هفتم مهر به یاد 
رشادت های آتش نشانان پاالیشگاه نفت آبادان در مهار حریق ناشی از بمباران 
هوایی نیرو های بعثی در سال 1357 و با هدف ترویج ایمنی و پیشگیری از 

حوادث به نام روز ملی ایمنی و آتش نشانی نام گذاری شده است.

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شركت ملی پاالیش وپخش فرآورده های نفتی 
ایران در بدو ورود خود به پاالیشگاه اصفهان با حضور در جایگاه یادمان شهدای 
این شركت به ادای احترام به ایشان پرداخت و در ادامه طی نشستی ، با اشاره 
به وظیفه پاالیش و پخش در تولید انرژی های مورد نیاز كشور اعم از بنزین، نفت 
گاز،  گاز مایع و... اظهار كرد: هر مجموعه ای در حوزه كاری خود باید كیفیت را لحاظ 
كند و با اســتفاده از تمام ظرفیت ها و هم افزایی و حركت جهادی، كار را پیش 
ببرد.مهندس جلیل ساالری افزود: در خصوص پاالیشگاه اصفهان نیز الزم است 
تمام جوانب كار در انجام پروژه ها بررسی شود تا بتوانیم با رفع مشكالت احتمالی 
در كمترین زمان ممكن آنها را به پایان برســانیم.همچنین در ادامه مدیرعامل 
شركت پاالیش نفت اصفهان نیز طی سخنانی اختصاص نخستین حضور معاون 
محترم وزیر به پاالیشگاه اصفهان را نشان از اهمیت این شركت عنوان كرد و گفت: 
پاالیشگاه در راستای رعایت الزامات زیست محیطی و همچنین مدیریت مصارف 
انرژی و صیانت از منابع ملی اقدام به تعریف و اجرای پروژه های زیست محیطی 
در حوزه تولید سوخت های پاك كرده است. مرتضی ابراهیمی، پیشرفت طرح 
زیست محیطی تصفیه گازوییل این پاالیشــگاه را 95 درصد اعالم كرد و گفت: 
میزان بودجه این طرح كه به دست متخصصان داخلی از سال 1393 آغاز شده 
در سال 1401 به بهره برداری می رسد، 37 هزار و 830 میلیارد ریال اعتبار ریالی و 
540 میلیون یورو اعتبار ارزی است.وی افزود: با اجرای طرح تصفیه هیدروژن  
نفت گاز،  میزان گوگرد موجود در این محصول به میزان کمتر از PPM 50 خواهد 

رسید. براین اساس روزانه 300 تن گوگرد از گازوییل تولیدی جداسازی خواهد 
شــد. همچنین در جهت رعایت مباحث زیســت محیطی، گوگرد جدا شده به 
صورت گرانول انبارش و تحویل مشتریان می شود. پروژه گوگردزدایی از ته مانده 
برج های تقطیر )RHU( نیز از طرح هایی بود كه مدیرعامل شركت پاالیش نفت 
اصفهان به آن پرداخت و گفت: این پروژه با هدف تصفیه و آماده سازی نفت کوره 
تولیدشده در برج های تقطیر پاالیشــگاه و ارسال آن به واحد RFCC به منظور 
تولید فرآورده های نفتی سبک در حال انجام اســت و پیش بینی می شود تا 
ســال 1403 به پایان برســد. هزینه آن نیز15 هزار و 877 میلیارد ریال و 683 
میلیون یورو برآورد شده است.ابراهیمی همچنین افزود: در بخش مدیریت آب، 
پروژه های با اهمیتی نظیر تصفیه پساب شاهین شهر، بازسازی برج های خنك 
كننده، بازیابی آب های فوق شور و جایگزینی كولینگ های هیبریدی به جای 
برج خنك كننده تعریف شده كه تاكنون پروژه بازسازی برج های خنك كننده و 
همچنین تصفیه پساب با موفقیت كامل راه اندازی شده اند. گفتنی است؛ مدیر 
عامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی پس از بازدید از فرآیند 
تولید در پاالیشگاه اصفهان و بازدید از پروژه ها به منظور کنترل موازنه توزیع در 
دفتر رییس انبار نفت شهید منتظری حضور یافته و با مسئوالن منطقه مذاکره 
کرد. ساالری پس از جلسه مذكور از تمام مراحل بارگیری بازدید و با حضور در 
جمع کارکنان عملیات انبار و رانندگان حمل و نقل، ضمن اســتماع مشکالت و 

درخواست های ایشان، در جریان مشکالت و موانع موجود قرار گرفت.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسالمی از تامین پایدار 
آب شرب مورد نیاز مردم شهرضا در فصل تابستان، به رغم محدودیت منابع 

آبی شرب تشکر کرد.   
 سمیه محمودی در نشستی با مدیرعامل آبفای استان اصفهان و مسئوالن 
شهرضا اظهار کرد: هر چند در تابستان ســال جاری شرکت آبفا توانست با 
برخی از اقدامات فنی و حفر چاه، آب شــرب مورد نیاز ساکنان شهرضا را 
تامین کند؛ اما برای تامین پایدار آب شــرب این منطقه در بلند مدت باید 

برنامه ریزی الزم صورت پذیرد. 
وی به وقوع خشکسالی در سال های اخیر اشاره کرد و افزود: منابع داخلی 
شهرضا پاسخگوی نیاز آبی ساکنان این شهرستان نیست و بر این اساس 
باید زیرســاخت های الزم برای تامین پایدار آب شــرب شهرضا طراحی و 

اجرایی شود.
 نماینده مردم شــهرضا و دهاقان در مجلس شــورای اســالمی در ادامه 
خواستار اجرای 100 درصدی شــبکه فاضالب در شهرضا شد و تصریح کرد: 
برای جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی و افزایش بهداشت عمومی، 
اجرای شبکه فاضالب در این شهر ضروری است و انتظار می رود با سرمایه 
گذاری بخش خصوصی در آینده ای نزدیک اجرای شبکه فاضالب در منطقه 

به طور کامل اجرا شود.
در ادامه مدیر عامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در مورد تامین 
پایدار آب شرب شهرستان شهرضا در تابستان گفت: امسال با حفر سه حلقه 
چاه و تجهیز هفت حلقه چاه دیگر توانستیم به تبعات ناشی از بحران کم آبی 

در این منطقه غلبه کنیم.

هاشم امینی با اشاره به ســایر اقدامات فنی برای تامین پایدار آب شرب 
شهرضا گفت: از سال گذشته تاکنون 6 کیلومتر اصالح شبکه فرسوده آب در 
شهرضا و روستاهای اطراف آن انجام شده که نقش بسیار موثری در کاهش 

هدر رفت و  تامین آب شرب پایدار منطقه داشته است. 
وی از اجرای سیستم تله متری در تاسیســات آبرسانی شهرضا خبر داد و 
عنوان کرد: استفاده از این سامانه و  اصالح خطوط فرسوده انتقال آب تاثیر 

بسزایی در توزیع عادالنه آب در این منطقه داشته است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهان در بخــش دیگری 
از سخنانش آب شــرب شــهرضا را از نظر بهداشــتی ســالم و مطابق با 
اســتانداردهای تعریف شــده ارزیابی کرد و گفت: نهادهای ذی صالح با 
نظارت های مستمر، آب شرب شهرضا را سالم و بهداشتی اعالم کرده اند و 
اختالط آب چاه ها موجب کاهش میزان هدایت الکتریکی و افزایش کیفیت 

آب در تمام نقاط این شهرستان شده است.
امینی افزود: در سال جاری با اقدامات صورت گرفته 15 لیتر برثانیه به تولید 
آب در شهرضا نسبت به سال گذشته افزوده شده که همین اقدامات، تامین 

پایدار آب شرب شهرضا را در تابستان به همراه داشت.  
وی با بیان این که تاکنون 44 درصد شبکه فاضالب شهرضا اجرا شده است، 
افزود: طول شبکه فاضالب مورد نیاز شــهرضا 587 کیلومتر است که 256 
کیلومتر آن اجرا شده و 331 کیلومتر آن باقی مانده است و انتظار می رود با 
سرمایه گذاری بخش خصوصی بتوان در کوتاه ترین زمان ممکن، اجرای 
شبکه فاضالب این شهر را تکمیل کرد و تصفیه خانه فاضالب شهرضا را نیز 

توسعه داد.

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان:
مصرفباالیگازموجبمحدودیتدرگازرسانیمیشود

اعزام13تانکرآبرسانیسیارآبفایاستاناصفهانبهموکبهایعزاداریاربعینحسینی

اجرایبرنامههایعملیاتیشرکتگازاستاناصفهاندرهفتهایمنی

معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش مطرح كرد:
ضرورتتسریعاجرایپروژههادرشركتپاالیشنفتاصفهان

نماینده مردم شهرضا در مجلس:
تامینپایدارآبشربشهرضادرتابستانقابلتقدیراست
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