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ذخیره سد زاینده رود بحرانی تر از همیشه، آژیر قرمز بحران آب در اصفهان به صدا در آمد؛

آب را ِول نکنیم ! 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

شـركت تـوزيـع بـرق شهـرستـان اصفهـان در نظـــر دارد: خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستناد قانون برگزاری مناقصات 
وآئین نامه معامالت شرکت ،از طریق برگزاری مناقصه عمومی تجدید شده یک مرحله ای به پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید.

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه تجدید شده به شرح فوق را از طریق سایت www.setadiran.ir دریافت و حداکثر تا پایان وقت 

اداری روز پنج شنبه 1400/07/29 در سامانه فوق بارگذاری نماید و همچنین اسناد فیزیکی )پاکات الف_ ضمانت نامه( خود رابه نشانی :جاده 

اصفهان سروش- حد فاصل خ آل خجند و حکیم شفایی- کوچه شهداد- شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه 2- دبیرخانه، تحویل 

نمایند.به پیشنهادهایی که بعداز مهلت مقرر بارگذاری گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتی معامالت توانیر به نشانی
http://iets.mporg.ir: سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی

http://eepdc.ir:سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی
جهت کسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن 32299087  اداره مالی واداری امور برق منطقه 4  و جهت آگاهی بیشتردر مورد الزامات ، اطالعات 

شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن  32299001  اداره مهندسی و نظارت  تماس حاصل فرمایید. 

جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام :88969737-021 و 85193768-021 تماس حاصل فرمایید.

نوع  و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:دراسناد درج شده است

 مناقصه گران جهت به روز رســانی مدارک وفعالیت های خود،در سامانه برون سپاری شــرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی

   https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند.)در صورت هرگونه سوال باشماره تلفن 32241153 آقای امیرانی تماس حاصل فرمایید(.

 شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر واصالح در اسناد مناقصه را تا 72ساعت قبل از بازگشایی پاکتها برای خود محفوظ می دارد.

  شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد  مناقصه 

ومزایده،از آخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند،در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد.

  پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

 حضورپیشنهاد دهندگان )هرشرکت کننده یک نفر با ارائه معرفی نامه(در جلسه بازگشایی پاکات آزاد می باشد. 

 به مدارک ، پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء ،مخدوش ،مشروط یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 شركت تـوزيـع بـرق شهـرستـان اصفهـان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات طبق قانون عمل خواهد کرد.

  سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان 

نشست »بررسی راهکارهای جلوگیری از فرونشست اصفهان« در اتاق بازرگانی با محوریت 
مخاطرات خشکی زاینده رود برگزار شد؛

نشستی برای فرو نشست
3

3

شهردار اصفهان: رویای ما تحقق شهر اسالمی است
کلید مدیریت شهرداری اصفهان به دست شهردار جدید سپرده شد؛ 

7

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان:

 مصوبات قانونی برای
  توقف طرح بن-بروجن 

بی فایده است

یزدانی - تیلور؛ این نبرد، 
یک  اثر هنری است!

 توزیع بیش از 2 میلیون
 پرس غذای گرم میان 

مددجویان اصفهانی

3

5

6 5

 ضربه کرونا به سنتی هزار و سیصد ساله
 در مشهد اردهال کاشان؛

چراغی که خاموش شد

4

 سرپرست سازمان آتش نشانی شهرکرد 
اعالم کرد: 

کمبود شدید نیروی 
آتش نشان در شهرکرد

یمنا
س: ا

عک

    آگهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه

آگهی مناقصه نوبت دوم

روابط عمومی شرکت فراورده های نسوز

 

مدیریت مرتبطمهلت ارسال مدارکموضوعشمارهنوع فراخوانرديف

1
مناقصه 
عمومی

 48531744
48531745  

خرید تجهیزات و تأمین قطعات یدکی و مگنت 
جهت پروژه جرثقیل های 2 و 4 انبار تختال نورد گرم

قراردادهای توسعه1400/07/11

2
مناقصه 
عمومی

برنامه ریزی خرید1400/07/12تأمین پروژکتورهای روشنایی پروژه نورد گرم 485377542

3
مناقصه 
عمومی

48537013
خدمات راهبری و نگهداری و تعمیرات جرثقیل های 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه

قراردادهای خرید1400/07/11

4
مناقصه 
عمومی

48539599
تعمیر و بازسازی انواع سیلندرهای هیدرولیک 

و پنوماتیک مجتمع فوالد مبارکه
قراردادهای خرید1400/07/24

مناقصات و مزایدات: جهت دریافت اســناد و کسب اطالعات بیشــتر به نشــانی   www.msc.ir   لینک مناقصات و مزایدات بخش خرید و 
تامین کنندگان مراجعه و طبق راهنمای موجود، نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طريق سيستم ارتباط با تأمين كنندگان )SRM( اقدام نمائيد. 

سایر فراخوان ها: جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانی   www.msc.ir بخش اطالعیه ها، فراخوان مربوطه مراجعه بفرمایید.

کد آگهی: 1400-39 

به اطالع کلیه شرکت کنندگان در مناقصات 1ـ   خرید  تجهیزات مکانیکی و قطعات استاندارد دپارتمان غبارگیر کوره دولومیت جمبزه
 2ـ  خرید فن های کوره دولومیت 

3ـ  خرید یک دستگاه فن اگزوز کوره
 4ـ  ساخت هود ورودی کوره دوار

 5ـ  خرید  و نصب و راه اندازي سيستم تامين هواي فشرده پروژه دولومیت جمبزه
BIN 6ـ  خرید  نوار نقاله توزین و لودسل های 

)1750kw(  6/37ـ  خرید  الکترو موتور 
 20KV/6.3KV 8ـ  خرید ترانسفورماتورکاهنده 

) 2000KVA(20KV/0.4KV  9ـ  خرید ترانسفورماتورکاهنده روغنی کم تلفات
10ـ  طراحی مهندسی، تامین و اجرای سیستم طرح آبرسانی ، تصفیه خانه صنعتی و سیرکوالسیون آب صنعتی  ، می رساند مدت دریافت و تحویل 

اسناد مناقصات  مذکور تا تاریخ 1400/07/19 تمدید می گردد لذا از کلیه شرکت های توانمند در راستای موضوع مناقصه دعوت می گردد 
جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت شرکت به نشانی www.irefco.ir و یا به آدرس شرکت واقع در کیلومتر 52 جاده اصفهانـ  مبارکه مراجعه 

نمایند و یا با شماره تلفن 52543740ـ  031 داخلی 201 تماس حاصل فرمایند.
  ضمنا پیشنهاد دهندگان می بایست ظرف تاریخ مقرر نســبت به عودت اسناد تکمیل شده به دبیرخانه حراست شــرکت فرآورده های نسوز ایران

 اقدام نمایند .

شماره 
مناقصه 
شرکت

شماره مناقصه در سامانه 
تدارکات الکترونیکی 

دولت)ستاد(
تاریخ توزیع موضوع مناقصه

دفترچه
مهلت تهیه 

دفترچه

آخرین مهلت  
بارگذاری 

وتحویل پاکات

بازگشایی اسناد 
ارزیابی کیفی

مبلغ 
تضمین)ریال(

40014040-120000939050000010

انتقال نیرو و برقرسانی 
)تجهیز پست زمینی 
و نیرو رسانی و بهینه 
سازی شبکه های 

فرسوده( در محدوده 
امور برق منطقه 4 

)شرق( – بسته سه 

1400/07/101400/07/191400/07/291400/08/01553/000/000
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الکاظمی: 

شخصا بر امنیت انتخابات نظارت می کنم
ایسنا نوشت: نخست وزیر عراق اعالم کرد که وی شخصا بر امنیت انتخابات نظارت خواهد داشت.

به گزارش شبکه خبری روسیا الیوم، مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق در جلسه کابینه گفت: دولت 
درباره انتخابات به عهد خود وفا کرده است و ما حمایت الزم را از کمیساریا به عمل آورده ایم. من شخصا 
نظارت بر امنیت انتخابات را برعهده خواهم داشت و اجازه نمی دهم تجاوز یا تعدی بر روند انتخابات 
یا نتایج آن تاثیر بگذارد. الکاظمی گفت: کمیته هایی برای نظارت بر تجاوزات نامزدها یا احزاب تشکیل 

شده اند و هر موردی را به دستگاه قضایی و کمیساریای انتخابات ارجاع می دهند.

مایک پمپئو:

 قوانین آمریکا به ما اجازه ترور نمی دهد!
وزیر امور خارجه ســابق آمریکا که بارها مدعی شده که ترور سردار قاسم ســلیمانی خالف قوانین 
داخلی آمریکا نبوده، در مصاحبه ای جدید درباره طرح های سیا برای ترور »جولیان آسانژ« تصریح 
کرده که قوانین داخلی آمریکا اجازه انجام ترور را نمی دهد. یاهونیوز چند روز پیش گزارش داده بود 
دولت »دونالد ترامپ«، رییس جمهور سابق آمریکا در دورانی که پمپئو ریاست سیا را بر عهده داشته، 
برنامه هایی برای ترور »جولیان آسانژ«، موسس و بنیان گذار سایت افشاگر »ویکی لیکس« داشته 
است. این رایزنی ها بخشــی از کارزار بی سابقه ســیا علیه ویکی لیکس و بنیان گذارش بود. برنامه 
چندوجهی این سازمان، جاسوسی های گســترده از کارکنان ویکی لیکس، تالش برای تفرقه افکنی 

میان اعضای آن و سرقت دستگاه های الکترونیکی آنها را شامل می شد.

پیام تبریک »بایدن« به »ملک سلمان«
پادشاه عربستان پیام تبریکی را از رییس جمهور آمریکا درباره روز ملی این کشور دریافت کرد. به نقل 
از شبکه خبری روســیا الیوم، جو بایدن، رییس جمهور آمریکا پیام تبریکی را برای ملک سلمان بن 
عبدالعزیز، پادشاه عربستان به مناسبت روز ملی این کشور فرستاد و روابط دائم میان دو کشور را ستود. 
بایدن در این پیام گفت: روابط میان دو کشور همچنان پایه و ستون ثبات و امنیت و شکوفایی اقتصادی 

در خاورمیانه است. امیدواریم که همکاری ما در تمام زمینه ها ادامه یابد.

دولت »بایدن« از خطر تعطیلی عبور کرد
مجلس سنا و نمایندگان آمریکا طرحی موقت را برای جلوگیری از تعطیلی دولت جو بایدن و ادامه 
فعالیت آن تا ماه دسامبر تصویب کردند. به نقل از راشاتودی، کنگره آمریکا طرحی را برای جلوگیری 
موقت از تعطیلی دولت »جو بایدن« و تداوم فعالیت آن تا ماه دســامبر تصویب کرد. بر اساس این 
گزارش، این طرح ابتدا در مجلس سنای آمریکا با ۶۵ رای مثبت تصویب شد و در عین حال ۳۵ عضو 
دیگر سنا با آن مخالفت کردند. همچنین این طرح با ۲۵۴ رای مثبت و ۱۷۵ رای مخالف در مجلس 

نمایندگان آمریکا نیز مورد تصویب قرار گرفت.

خواهر »اون« به جانشینی برادرش نزدیک شد
به نقل از یورونیوز، خواهر و مشاور ارشد کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی که گمانه زنی ها از احتمال 
به دست گرفتن رهبری این کشور توسط او در آینده قوت گرفته به منصبی عالی تر در سلسله مراتب 
حکومتی ارتقا یافت. خبرگزاری رسمی کره شمالی با اعالم این مطلب تصریح کرد که »کیم یو جونگ«، 
به واسطه ارتباط بسیار نزدیک و نفوذ باال نزد برادرش به عنوانی عضو کمیسیون امور کشوری منصوب 

شده است. 

مخالفانوموافقانطرح»شفافیتآرا«چهمیگویند؟

آزمون مهم بهارستان
وقتی مجلس دهم طرح شــفافیت آرای نماینــدگان را رد کرد، فریاد و 
فغان شان بلند شد که چه نشسته اید که وکالی تان در خانه ملت رای شان 
را از شــما مخفی می کنند؛ همان روزها بود که وعــده دادند پای مان به 
بهارستان برســد چنین و چان می کنیم و مخفی کاری در قاموس مان 
نخواهد بود؛ اما وقتی به دروازه های مجلس رسیدند ساز و کار تغییر کرد 
و شعارهای شان در دوراهی واقعیت درجا زد. در واقع نمایندگانی که خود 
را در صف مقدم شفافیت معرفی کرده و در همان روزهای ابتدایی به ازای 
هر رای گیری در مجلس از رای شان عکس می گرفتند و از توئیتر گرفته 
تا اینستاگرام و هرجا که می توانستند آن را منتشر می کردند، درست در 
روزی که باید مواضع شان را نسبت به شفاف شدن یا نشدن رای نشان 
می دادند تناقض فاحشــی در رفتارشان نشــان دادند و با طرح اصالح 
آیین نامه داخلی مجلس در راستای شفاف شــدن آرا مخالفت کردند؛ 
مخالفتی که حتی باورش برای حامیان مجلس یازدهم هم سخت بود.  
مانند علیرضا پناهیان، واعظ معروف اصولگرا که درپی رد طرح شفافیت 
آرا در مجلس دهم، در یکی از منبرهای خود با لحنی  توهین آمیز از این 
اقدام انتقاد کرد و در آن مقطع گفت: » هر چی نماینده انتخاب می کنی 
اکثریت رای می دهند به اینکه رای نماینده ها شــفاف نباید باشــد. چه 
خبرتان است؟ بعد به صورت بسیار جاهالنه و احمقانه ای می گویند مگر 
می خواهید تفتیش عقاید بکنید؟ مگر شما آنجا رای به عقاید می دهید؟! 
غلط کردید شما با عقاید چه ربطی دارید؟ رای ات را بگو به چی رای دادی به 
چی رای ندادی. غلط می کنید شما بر اساس عقاید رای بدهی، بر اساس 
کار کارشناسی باید رای بدهی. می خواهم بدانم تو برای چی رای دادی.  
آی مجلس شورای اسالمی آدم باش! کی به شما حق داده شفاف رای 
ندهی؟! کی به شما حق داده شفاف رای دادن را تفتیش عقاید بدانی؟! 
رای بر اساس کار کارشناسی! چی را از ملت دارید پنهان می کنید؟!...«  
وی چنان با خشم فریاد می زد که بسیاری نگرانش شده بودند؛ اما زمانی 
که کلیات آن در مجلس یازدهم رد شد، سکوت اختیار کرد و بر نمایندگان 

همفکرش نتاخت. 

اصرار نمایندگان برای اجرای طرح شفافیت آرا
اعتراف نمایندگان مجلس یازدهم به پوپولیست بودن و اقدامات نمایشی 
در مجلس یازدهم یکی از همان موضوعاتی بود که در جریان بررسی این 
طرح حسابی ظهور و بروز داشــت و این را در مخالفت برخی نمایندگان 
با این طرح می شد به وضوح دید. الیاس نادران، نماینده تهران از جمله 
افرادی بود که با این طرح مخالف بود و گفت: » من با شــفافیت آرا به 
شدت موافقم، اما شما مالحظه نماینده شهرســتان را بکنید که فردا در 
رای استیضاح یک وزیر، از وزیر گرفته تا اســتاندار تا فرماندار او را تحت 
فشار قرار دهند. شفافیت این اســت این نوع رفتار را دوگانه نکنید و در 
یک شرایط پوپولیستی  نمایندگان مردم را قرار ندهید تهران، همه ایران 
نیست. نمایندگان تهران نماینده کل کشور نیستند. مالحظات نمایندگان 
شهرستان که بیش از ۱۸۳ تک نماینده هستند را در این مصوبه مورد توجه 
قرار دهید. دو فوریت چه معنایی دارد؟« عبدالحسین روح االمینی  هم که 

مخالف این طرح بود ، با کنایه به رد کلیات الیحه بودجه گفت: »در رای به 
اعتبار نامه و کمیسیون ها شفاف بودیم؟ ما ویترینی عمل کردیم ما قیافه 
شفافیت می گیریم و کارهایمان کاریکاتوری است. در عصر الکترونیک 
هیچ چیز نمی تواند پنهان باشد.« اما با رد این طرح، انتقادات به عملکرد 
دوگانه اصول گرایان چنان شــدت گرفــت که ۵۰ نماینــده مجلس به 
هیئت رییسه مجلس برای بررسی مجدد طرح شفافیت آرای نمایندگان 
در صحن علنی مجلس نامه نوشتند. برهمین اساس، طی چند روز اخیر، 
باز هم بحث برای تصویب طرح شفافیت آرا داغ شده است، تا جایی که 
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی، از 
نهایی شدن طرح شفافیت آرای نمایندگان در کمیسیون آیین نامه داخلی 
قوه مقننه خبر داد و گفت: این طرح به هیئت رییسه ارائه شده است تا در 
سامانه طرح ها و لوایح مجلس بارگذاری شود. با این وجود هنوز این طرح 

در دستور کار مجلس قرار نگرفته است. 

موافقان و مخالفان طرح چه می گویند؟
آنچه که از ظاهر امر پیداســت این بار تعداد پارلمانتاریست های موافق 
طرح شفافیت آرا بیشــتر از مخالفان انگشت شــمار آن است. علیرضا 
سلیمی که یکی از موافقان این طرح است، درباره آن گفت: »با تصویب 

طرح شفافیت آرا، نماینده در اتاق شیشــه ای قرار می گیرد؛ بنابراین در 
امور مرتبط با نمایندگی و درباره طرح ها و لوایح با کارشناســی بیشتری 
اظهار نظر می کند. شفاف شدن رای سبب می شود نماینده مجلس برای 
رای به طرح و لوایح یا رای اعتمادها بررســی بیشتر و دقیق تری داشته 
باشد و احساســی رای ندهد و تصمیم گیری نکند.« اقبال شاکری هم 
گفت:» هر جایی که اطالعات اقتصادی و سیاســی به نفع گروه خاصی 
حبس شود، عده ای به سمت سوءاستفاده و رانت خواری خواهند رفت. 
شفافیت آرای نمایندگان به شجاعت و آزادگی آنها کمک می کند. وقتی 
نمایندگان بدانند که آرای شان اطالع رسانی می شود، برای رای دادن به 
طرح ها و لوایح بررســی دقیق انجام می دهند.« اما علیرضا بیگی که با 
طرح شفافیت آرا مخالفت کرده است، گفت:» موضوع شفافیت آرا نباید 
باعث شود استقالل و حریت نماینده تحت تاثیر قرار گیرد، اگر ما احزاب 
داشتیم، پاسخگویی هم شفاف می شد چراکه نظریات احزاب نمی تواند 
پنهان باشد و نماینده ای که از طریق حزب وارد مجلس می شود ناچار است 
برای این که از اهداف حزب خود صیانت کرده و پاسخگوی دستاوردهای 
خودش نزد افکار عمومی باشد، شفاف عمل کند. همچنین مسائلی وجود 
دارد که بازتاب های قشری و صنفی یا منطقه ای دارد. باید دقت کنیم که 

نماینده تحت تاثیر این عوامل آزادگی خود را از دست ندهد.«

کاردار پیشین ایران در عربســتان با اشاره به اخبار 
منتشر شــده مبنی بر برگزاری دور چهارم مذاکرات 
ایــران و عربســتان در بغــداد گفت: بــا توجه به 
سیگنال هایی که از سوی مقامات دو کشور منتشر 
شــده و عدم مخالفت جدی برخی از کشــورهای 
بزرگ از جمله آمریکا با این مذاکرات به نظر می رسد 
که در آینده شاهد تغییراتی در روابط تهران و ریاض 

و موفقیت این مذاکرات باشیم.
احمد دســتمالچیان در مورد برگــزاری دور چهارم 
مذاکرات ایران و عربســتان در بغداد و گزارشی که 
برخی از رسانه های خبری در ارتباط با محتوای این 
مذاکرات منتشــر کرده اند، تصریح کرد: جمهوری 
اســالمی ایران همواره خواهان این بود که بهترین 
روابط را با کشورهای منطقه داشته باشند و این جزو 
اولویت های سیاست خارجی اش بوده است. چنان 

که در سخت ترین شــرایط از جمله در زمان جنگ 
تحمیلی تالش کرده که با کشورهای منطقه از جمله 
حوزه خلیج فارس رابطه و تعامل داشــته باشد. در 
دولت سیزدهم نیز تعامل و ارتباط با همسایگان از 

اهمیت جدی برخوردار است.
این دیپلمات پیشین کشورمان با بیان اینکه به نظر 
می رسد در حال حاضر عربستان با توجه به تجربیات 
سال های اخیر به نوعی در برابر واقعیت های موجود 
منطقه قرار گرفته و به این نتیجه رسیده که نمی تواند 
تخــم مرغ هایش را در ســبد یک کشــور خارجی 
فرامنطقه قرار دهد و اعتماد یک طرفه به قدرت های 
بزرگ سرنوشت خوبی ندارد، اظهار کرد: عربستان 
در تحوالت لبنان، ســوریه، قطر و یمن با شکســت 
روبه رو شد و اکنون نیز شــاهد این است که دیگر 
همچون گذشته آمریکا از او در مباحثی چون موضوع 

جنگ یمن حمایت نمی کند. بنابراین با توجه به این 
واقعیت ها تصمیم گرفته که رویکرد جدیدی اتخاذ 
کند. در همین چارچوب تاکنون چهار دور مذاکرات 
بین مقامات ایران و عربســتان برگزار شــده و به 
نظر می رسد مقامات دو کشــور نسبت به روند این 

مذاکرات امیدوار هستند.
وی با بیان اینکه با توجه به سیگنال هایی که مقامات 
دو کشور از این مذاکرات می دهند و عدم مخالفت 
کشورهای بزرگی چون آمریکا با این مسئله به نظر 
می رسد که در آینده احتماال شاهد تغییر و تحوالتی 

در روابط ایران و عربستان باشیم.

کاردار پیشین ایران در ریاض پاسخ داد:

آیا باید نسبت به گشایش در روابط ایران-عربستان امیدوار بود؟

سخنگوی وزارت امور خارجه هر گونه زمینه سازی برای تثبیت حضور مخرب اسراییل در منطقه را در راستای تنش زایی و ناامنی بیشتر دانست و آن را محکوم کرد. 
سعید خطیب زاده، طی اظهاراتی در  خصوص سفر وزیر خارجه  رژیم صهیونیستی به بحرین، با یادآوری اقدام خفت بار حاکمان بحرین در علنی  سازی روابط با رژیم 
صهیونیستی،استقبال حقیرانه حاکمان این کشور از  مقام رژیم اشغالگر قدس را خالف خواست و رای مردم شریف و آزاده بحرین خواند. سخنگوی وزارت امور خارجه، 
هر گونه زمینه سازی برای تثبیت حضور مخرب اسراییل در منطقه را در راستای تنش زایی و ناامنی بیشتر دانست و آن را محکوم کرد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی با 
اظهار تاسف از نادیده گرفتن جنایات روزمره رژیم صهیونیستی علیه مردم ستمدیده و مظلوم اما مقاوم فلسطین از سوی حاکمان بحرین، اظهار کرد: این گونه اقدامات 
موجب مشروعیت افزایی رژیم صهیونیستی نخواهد شد و تاثیری نیز بر آرمان آزادی قدس شریف به عنوان قبله اول مسلمین جهان، ندارد. خطیب زاده با تاکید بر این 
نکته که این لکه ننگ از دامان حکام بحرین پاک نخواهد شد، اظهارکرد:مردم منطقه همچنان مخالف روند عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی باقی خواهند ماند.

واکنش ایران به سفر وزیر خارجه رژیم صهیونیستی به بحرین
وزیر کشور: 

اسراییل در حال توطئه بین 
ایران و آذربایجان است

خبر روز

وز عکس ر

 اعتراضات گسترده 
در تونس

چندین هــزار نفــر در پایتخت 
تونس در اعتراض به قبضه کردن 
قدرت توســط قیس ســعید، 
رییــس جمهــوری آن کشــور، 
تظاهرات کردند و از او خواستند 

از قدرت کناره گیری کند.

ادعای بلینکن:

 توپ در زمین ایران است؛ اما نه برای مدت طوالنی
وزیر امور خارجه آمریکا بدون اعتنا به بدعهدی های کشــورش درباره برجام گفت در خصوص این 

توافق توپ در زمین ایران است.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، آنتونی بلینکن که برای شرکت در گفت وگوهای تجاری اروپا-اتحادیه 
اروپا در پیتسبرگ حضور داشت، گفت: »توپ کماکان در زمین آنهاست، اما نه برای مدت طوالنی.«

وی اضافه کرد: »گذرگاه محدودی در این خصوص وجود دارد و این گذرگاه در حال کوتاه شــدن 
هم هست.«

آنتونی بلینکن در ادامه بدون اشــاره به اینکه دولت آمریکا تا کنون به تعهداتش برای بازگشت به 
برجام عمل نکرده مدعی شد که »جو بایدن«، رییس جمهور آمریکا تمایل دارد به توافق هسته ای 
برجام بازگردد. بلینکن گفت: »در یک مقطع با توجه به پیشرفت های ایران، بازگشت صرف به مفاد 

توافق هسته ای برای به دست آوردن مزایای این توافق کافی نخواهد بود.«

نماینده  مجلس:

 به جای بررسی، فله ای واکسن وارد کردند
نماینده  مردم در مجلس گفت: مقرر شــد برای تزریق واکسن سینوفارم به گروه های سنی دیگر، 

بررسی های الزم را لحاظ کنند؛ اما به جای بررسی باز هم فله ای واکسن وارد کردند.
این عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس یازدهم در گفت  وگو با جمهوریت، درباره تزریق 
واکسن سینوفارم به زیر ۱۸ ســال گفت: تزریق واکسن به یک گروه سنی خاص بدون مستندات 
علمی و تایید قابل قبول، مسئولیت سنگینی دارد، به واقع در صورت بروز مشکل چه کسی جوابگو 

خواهد بود.
مسعود پزشکیان،  با بیان این که اطالعات و مســتندات دریافت کنندگان واکسن به درستی ارائه 
نمی شود، افزود: خود سینوفارم در تزریق به بزرگساالن نیز عوارضی دارد که تا امروز گزارش نشده 
در حالی که اگر گزارش بدهند، شاید مجبور شوند با دقت بیشــتری برای تزریق آن به گروه های 

سنی دیگر اقدام کنند.
وی ادامه داد: تزریق سینوفارم برای بزرگساالن هم عوارض داشته، به رغم تزریق، موراد ابتالی زیاد 

و درگیری با مشکالت جدی گزارش شده است.
وزیر اسبق بهداشــت و درمان افزود: درباره این مسائل در کمیســیون نیز بحث و مقرر شد برای 
تزریق آن به گروه های سنی دیگر، بررسی های الزم را لحاظ کنند اما به جای بررسی باز هم فله ای 

واکسن وارد کردند.

نظر »مهاجری« درباره سکوت خبری روحانی و الریجانی
تحلیلگر مسائل سیاسی کشور با اشــاره به اینکه اختالفات در داخل جریان اصول گرایی به شدت 
وجود دارد اما بروز و ظهور بیرونی ندارد، درباره حــزب فراگیر در ایران تصریح کرد: در ایران جریان 

فراگیر حزبی هرگز موفق نخواهد بود.
محمد مهاجری درباره اینکه جریان اصولگرا عقالی خود را حذف و گوشه نشــین می کند از جمله 
رفتاری که با آقای عســگر اوالدی و ناطق شــد و حاال با الریجانی و روحانی انجام می شود، بیان 

داشت : در جریان قدرت یکدست، قرار نیست اصول گرایان میانه رو و معتدل در قدرت باشند.
وی درباره اینکه روحانی و الریجانی در سکوت خبری به سر می برند، آیا این وضعیت زمزمه حذف 
و گوشه نشینی آنها قلمداد می شود، خاطرنشــان کرد: یک مقداری باید صبر کرد و به رصد کردن 
اوضاع سیاسی کشــور پرداخت تا ببینیم چه اتفاقاتی در آینده خواهد افتاد؛ اگر قرار باشد جریان 
تندروی حاکم همچنان حکومت خودشــان را ادامه دهند به نظر می آیــد جریان عاقل، معتدل و 

خردورز جریان اصولگرا به محاق فراموشی خواهند رفت؛ تا وقتی مجددا فضایی به وجود بیاید.

کافه سیاست

وزیر کشور گفت: توطئه در روابط دوستانه بین 
دو کشــور ایران و جمهوری آذربایجان، بسیار 
است و رژیم غاصب اســراییل و دشمنان این 

دوستی سعی دارند توطئه کنند.
احمــد وحیــدی در آییــن تودیــع و معارفه 
استانداران پیشین و جدید اردبیل، با تاکید بر 
ضرورت آبادانی ایران به دست جوانان انقالبی از 
طریق تحقق دولت اسالمی، افزود: ما الگویی را 
که در سطح عالی مدیریت کشور نشان داده ایم، 
باید در ســطح اجرایی در داخل استان ها هم 
نشان دهیم. وی با اشاره به وجود فراز و نشیب 
در دوره های مختلف در حوزه مدیریت اجرایی 
داخل کشــور ادامه داد: امروز بایــد نمونه ای 
از صالبت خود را در حــوزه مدیریت اجرایی و 
میدانی نشان داده و با اوج دادن کشور از طریق 
مدیریت اجرایی انقالبی، ایران اســالمی را در 
شرایط الگو سازی قرار دهیم. وی با بیان این 
که امــروز تاثیر پذیری از پیــام انقالب ما را به 
روشنی می توان در عموم مردم و در جریان های 
پیشرو و ظلم ستیز در افغانستان، سوریه، عراق 
و فلسطین مشاهده کرد، گفت: امروز دشمنان 
این کشور به ذلت افتاده اند و آمریکا و دوستان 
جهان استکباری آنها نمی دانند که با ایران چه 
کنند و ما باید این الگوی موفق را به درســتی 
عرضه کنیم.  وزیر کشــور در ادامــه این آیین، 
اردبیــل را دروازه صدور تمدن ایران اســالمی 
خواند و گفت: این خطه در دروازه حوزه تمدنی 
ایران بزرگ واقع شده و باید کشورهای همسایه 
از ما و از اســتان اردبیل الگو بگیرند. وحیدی، 
با بیان این که ما بــا ملت جمهوری آذربایجان 
برادر، هم کیــش، هم مســلک و هم مذهب 
هستیم و محبت اهل بیت)ع( در دل عزیزان 
جمهــوری آذربایجان همواره موجود اســت، 
افزود: آذربایجان در حوزه تمدنی ایران اسالمی 
قرار دارد و آنها باید بتواننــد از ما الگو بگیرند. 
وی، ایران را دوست و رفیق کشورهای همسایه 
خواند و با بیان این که مرزهــای ما، مرزهای 
دوستی است، اضافه کرد: باید با همدیگر تبادل 
اقتصادی و رفت و آمد داشــته باشیم و هیچ 

دلیلی ندارد که اختالف داشته باشیم.

بین الملل

عکس: میزان



شنبه 10 مهـــر 1400 / 25 صفر 1443 / 02 اکتبر 2021 / شماره 3360

نشست »بررسی راهکارهای جلوگیری از فرونشست اصفهان« در اتاق بازرگانی با محوریت مخاطرات خشکی زاینده رود برگزار شد؛

نشستی برای فرو نشست
نشست »بررسی راهکارهای جلوگیری از فرونشست اصفهان« 
در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شــد.  رییس گــروه مطالعات 
آب های سطحی شرکت آب منطقه ای اصفهان در این نشست گفت: سد زاینده 
رود تا پایان آب سالی تنها ۱۸ درصد آورد آب داشته که این میزان درحال حاضر به 
۱۷ درصد رســیده و روز به روز این عدد رو به کاهش است. عباس کاظمی با بیان 
اینکه میزان بارش های ایستگاه چلگرد در سال آبی گذشته حدود ۸۲۴ میلی متر 
بود، اظهار کرد: این میزان نسبت به سال گذشــته ۳۰ درصد و نسبت به متوسط 

بلندمدت ۴۰ درصد کاهش داشته است. 
وی با اشاره به پایش ۸ سد مهم استان که زاینده رود بزرگ ترین آن است، گفت: 
تقریبا تمام این سدها در پایان سال آبی گذشته در وضعیت نامطلوبی قرار گرفتند 
و خالی هستند، همچنین سد زاینده رود نیز تا پایان آب سالی تنها ۱۸ درصد آورد 
آب داشته که این میزان درحال حاضر به ۱۷ درصد رســیده و روز به روز این عدد 

رو به کاهش است.
 رییس گروه مطالعات آب های سطحی شــرکت آب منطقه ای اصفهان با بیان 
اینکه ورودی سد زاینده رود به عنوان شاخص خاص در سال  آبی گذشته، ۷۴۵ 
میلیون مترمکعب بوده است، توضیح داد: میزان خروجی سد منهای تبخیر ۶۸۵ 
میلیون مترمکعب بود که این عدد نسبت به سال گذشته نزدیک ۶۰ درصد و نسبت 
به متوسط بلندمدت ۵۰ درصد کمتر است. وی با تاکید بر اینکه سال آبی گذشته، 
جزو بدترین سال های آبی در اســتان بود، تصریح کرد: بدترین آورد آبی در سد 
زاینده رود اتفاق افتاده است؛ درحالی که در برخی از سال ها میزان آورد این سد 

به ۲ میلیارد مترمکعب می رسید. 
کاظمی با بیان اینکه ورودی سد زاینده رود تقریبا نصف سال گذشته بود، تاکید 
کرد: نرخ کاهش حجم آب سد زاینده رود بسیار باالســت. امسال ظاهرا حجم 
سد نسبت به سال گذشته بیشتر است؛ اما این میزان به سرعت در حال کاهش 
و نزدیک شدن به عدد سال گذشته اســت و در چند روز آینده حجم سد از میزان 

سال گذشته نیز عبور می کند.

آبخوان دشت اصفهان- برخوار تا سال 140۹ دیگر هیچ آبی ندارد
مدیرکل سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی اصفهان نیز در این نشست با 
بیان اینکه امروز اصفهان تنها شهری است که فرونشست زمین به داخل منطقه 
مســکونی آن نفوذ کرده اســت، گفت: دیگر زمانی برای احیای آبخوان دشــت 
اصفهان- برخوار نداریم و تنها تا ســال در ۱۴۰۹ و در خوش بینانه ترین حالت تا 

سال ۱۴۱۸ فرصت برای نجات آبخوان داریم. 
رضا اسالمی با بیان اینکه آبخوان دشــت اصفهان- برخوار تا سال ۱۴۰۹ بیشتر 
آب ندارد، اظهار کرد: در حالی که شورای عالی آب ۱۷۶ میلیون مترمکعب حقابه 
زاینده رود را تعیین کرده، اما هنوز اصرار به اجــرای طرح انتقال آب بن-بروجن 

دارد و زاینده رود در اصفهان خشــک اســت. وی تاکید کرد: امروز تنها موضوع 

جریان زاینده رود برای کشاورزی و صنعت مطرح نیست، بلکه موضوع جمعیت 
دو میلیون نفری مطرح است. 

مدیرکل سازمان زمین شناســی و اکتشــافات معدنی اصفهان با بیان اینکه ما 
فرصتی برای احیای آبخــوان اصفهان- برخوار نداریم و ایــن آبخوان در حال از 
بین رفتن است، گفت: با توجه به خشکســالی و تغییر اقلیم در آینده ای نزدیک 
بارندگی های ما سیل آسا خواهد بود و اگر نتوانیم این آبخوان را احیا کنیم، وقوع 

هر بارندگی فرقی به حال این دشت و زاینده رود نخواهد داشت. 
وی تاکید کرد: ما دیگر زمانی برای احیای آبخوان دشت اصفهان- برخوار نداریم 
و تنها تا سال ۱۴۰۹ و در خوش بینانه ترین حالت تا سال ۱۴۱۸ فرصت برای نجات 
آبخوان داریم. اسالمی با اشاره به اینکه در دشت اصفهان- برخوار زیرساخت های 
حیاتی و استراتژیکی همچون نیروگاه، پاالیشگاه، ورزشگاه نقش جهان، فرودگاه، 
کریدور شمال به جنوب، شرق به غرب و همچنین آثار تاریخی بسیاری قرار دارد، 
تصریح کرد: امروز اصفهان تنها شــهری است که فرونشســت به داخل منطقه 
مسکونی شهر نفوذ کرده و باید توجه داشت هیچ شهری جنس آبرفت و ضخامت 

آن همانند اصفهان نیست.

جریان زاینده رود سرعت فرونشست زمین در اصفهان را کمتر می کند
مدیرکل دفتر مخاطرات زیست محیطی و مهندسی ســازمان زمین شناسی و 
اکتشــافات معدنی با انتقاد بر اینکه صدای واحدی در کشــور برای حل بحران 
فرونشست نداریم، گفت: اگر تمام انرژی ها معطوف به جریان زاینده رود شود، 
بســیاری از چالش های فرونشست در این شــهر قابل مدیریت است و حداقل 
موجب می شود فرونشست با این سرعت داخل منطقه مسکونی شهر نفوذ نکند. 
رضا شهبازی هم در ارتباطی آنالین، با بیان اینکه فرونشست زمین یکی از بدترین 
مخاطرات است، اظهار کرد: این پدیده همانند بیمار سرطانی است که بسیار دیر 
به پزشک مراجعه کرده و به او می گویند متاسفیم. وی تاکید کرد: امروزآنچه در 
ارتباط با فرونشست روی زمین می بینیم، از سال ها پیش بسیاری از اتفاقات زیر 
زمین افتاده و به نوعی کار از کار گذشته اســت. مدیر کل دفتر مخاطرات زیست 
محیطی و مهندسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی با اشاره به اینکه 
نرخ فرونشست با مخاطره فرونشســت یکسان نیســت، توضیح داد: این دو 
مباحث جداگانه هستند؛ در دشت مهیار خطر فرونشست را به صورت شکاف های 
طوالنی و عمیق در مرز بین دشــت و کوهســتان مشــاهده می کنیم، اما اینکه 
می گوییم نرخ کمی از فرونشست درون شــهر اصفهان و سازه های تاریخی این 

شهر نفوذ کرده، هشدار خطرناکی است و به نوعی یک سانتی متر فرونشست در 
شهر اصفهان خطرناک است. 

وی با بیان اینکه از دو سال گذشته در کمیته ملی سازگاری با کم آبی این موضوع 
را پیگیری می کنیم، گفت: به نوعی فرونشســت پیامدی اســت که ناشــی از 
خشکسالی، سوءمدیریت در منابع آبی و تغییرات اقلیمی است، بنابراین باید به 
سراغ آب و منابع آبی در مناطقی که هنوز فرصت داریم، برویم. شهبازی با اشاره به 
اینکه یکی از منابع اصلی تغذیه دشت اصفهان-برخوار زاینده رود است که خشک 
شده اما هنوز فرصتی برای احیای زاینده رود داریم، تصریح کرد: اگر تمام انرژی ها 
معطوف به جریان زاینده رود شود، بســیاری از چالش های فرونشست در این 
شهر قابل مدیریت است حداقل موجب می شود فرونشست با این سرعت داخل 

منطقه مسکونی شهر نفوذ نکند. 
شهبازی در ادامه با اشاره به ضرورت آمایش جمعیت نیز، تصریح کرد: اصفهان 
دیگر توان و ظرفیت پذیــرش مهاجر را ندارد، درحالی کــه همچنان بر صنایع در 

اصفهان بارگذاری شده و صنایع جذابیتی برای مهاجرت ایجاد کرده اند.

بی قانونی زاینده رود را خشک کرد
نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه بی قانونی موجب خشکی زاینده 
رود شده است، گفت: به طور قطع اگر جواب مردم اصفهان در دولت سیزدهم برای 
حل مشکل زاینده رود داده نشود و رییس جمهور به اصفهان نیاید، شاید بهتر باشد 
مردم اصفهان به تهران بروند و از رییس جمهور خواستار رسیدگی به این مشکل 
شوند. عباس مقتدایی با بیان اینکه همواره وقتی نمایندگان اصفهان دور هم جمع 
می شویم موضوع آب و زاینده رود را به عنوان محور مطالبه مردم مطرح می کنیم، 
اظهار کرد: واقعیت این است در قد و قواره زاینده رود برای زاینده رود کار نشده و 
اگر شده بود اوضاع این رودخانه چنین نبود. وی گفت: باید قبول کرد که اقدامات 
انجام شده برای بستر ماتم زده زاینده کفاف این رودخانه را نداده و امروز مردم به 

کمتر جریان زاینده رود قانع نیستند. 
نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه در حوزه آب قانون کم نداریم، گفت: 
اگر قانون توزیع عادالنه آب مصوب سال ۱۳۶۱ عملیاتی و اجرایی می شد زاینده 
رود وضعیت امروز را نداشت، از ســوی دیگر در  عرصه اجرای مصوبات همچون 
مصوبه ۹ مــاده ای احیای حوضه آبریز زاینده رود به درســتی عمل نکردیم. وی 
با تاکید بر اینکه بی قانونی موجب خشــکی زاینده رود شده است، تصریح کرد: 
مقررات و قوانین موجود برای احیای زاینده رود اجرایی و عملیاتی نشده اند، از 
سوی دیگر بخشی از ارگان ها و متولیان اجرای قوانین همچون محیط زیست به 
مرور الغر شده اند. نماینده مردم اصفهان در مجلس با تاکید بر اینکه غایب اصلی 
حل مشکل زاینده رود دولت و شورای عالی آب است، تصریح کرد: مطالبه مردم 
اصفهان حضور فوری رییس جمهور به اصفهان و توجه جدی به زاینده رود است.

معاون فنی شــرکت شــهرک های صنعتی استان 
اصفهــان گفــت: امســال بیــش از ۲۰۰ طــرح در 
شهرک های صنعتی این استان در دست اجراست 
که در عمل این شــهرک ها را بــه کارگاه تبدیل کرده 
است. عیسی بهمنی افزود: اجرای بیش از یک هزار 
میلیارد تومان طرح در برنامه ســال جاری شرکت 
شهرک های صنعتی اســتان وجود دارد که تاکنون 
مناقصه بیش از ۴۶۰ میلیارد تومان آن برگزار شده و 

به تبع طرح های آن هم در حال اجراست. وی ادامه 
داد:حدود ۹۰ شــهرک و ناحیه صنعتی با احتساب 
شــهرک های صنعتی خصوصی در استان اصفهان 
وجود دارد  معاون فنی شرکت شهرک های صنعتی 
اســتان اصفهان گفت: بیش از ۲۰۰ طرح بر اساس 
پیش بینی ها در دست اقدام اســت که از  طرح ۱۰۰ 
میلیون تومانی تا طرح ۱۰۰ میلیارد تومانی، شــبکه 
فاضالب امیرکبیر کاشــان که در زمان حاضر برآورد 
آن انجام شده و مناقصه آن نیز تا کمتر از یکماه دیگر 
انجام خواهد شــد، در این طرح ها وجــود دارد  وی 
اضافه کرد:مجموع بودجه ای که تا پایان ســال باید 
بابت این طرح ها به پیمانــکاران پرداخت کنیم ۶۵۰ 

میلیارد تومان اســت ؛اما تعریف پروژه های ما یک 
هزار و ۶۰ میلیارد تومان است. بهمنی خاطرنشان کرد: 
طرح های بسیار سنگین و اساسی در این شهرک ها 
در حال اجراست که به عنوان نمونه می توان به شبکه 
دفع فاضالب در شــهرک بزرگ اصفهان با اعتبار ۳۰ 
میلیارد تومان اشاره کرد. وی اضافه کرد: طرح های 
آسفالت و محوطه سازی شهرک صنعتی کاشان با 
۴۲ میلیارد تومان، شبکه آبرسانی این شهرک با ۱۶ 
میلیارد تومان و مطالعات دفع آب های سطحی آن با 
۱۸ میلیارد تومان و شبکه دفع فاضالب  این شهرک 
با ۱۰۰ میلیارد تومان از جمله موارد دیگری اســت که 

می توان به اشاره کرد.

معاون فنی شرکت شهرک های صنعتی استان:

200 طرح در شهرک های صنعتی اصفهان در دست اجراست

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان 
اصفهان:

مصوبات قانونی برای توقف 
طرح بن-بروجن بی فایده 

است

خبر روز

ذخیره سد زاینده رود بحرانی تر از همیشه، آژیر قرمز بحران آب در اصفهان به صدا در آمد؛

آب را ِول نکنیم!
ذخیره سد زاینده رود با کاهشی بی ســابقه به کمتر از ۱۰ درصد ظرفیت خود رســیده و آژیر بحران 
کم آبی را در استان اصفهان به صدا درآورده است. کاهش بارش ها و نزوالت آسمانی از یک طرف و 
برداشت های باال دست زاینده رود از سویی دیگر سبب شده است تا ذخیره آب سد زاینده رود که آب 
شرب مصرفی استان های اصفهان، یزد و بخشی از استان چهارمحال و بختیاری را تامین می کند 
در بحرانی ترین وضعیت ممکن طی چند ســال اخیر به سر ببرد. اســتاندار اصفهان با بیان این که 
اصلی ترین موضوع اصفهان مسئله آب است، گفت: سد کوهرنگ ۳ بیش از ۲۰سال است که ساخته 
شده و حدود ۲۱درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. امروز  اعالم می کنم که آن درصد به ۴۹درصد 
رسیده ؛ اما بنا به یک مشکل فنی چندین ماه است که کار به تعویق افتاده و درحال مطالعه مشکل 
هستند که خداراشکر این مشکل قابل مرتفع شدن است و اگر این مشکل نبود تاکنون سد را تمام 
کرده بودیم. وی با بیان اینکه ۹۰ درصد تونل کوهرنگ نیز تمام شده است، تصریح کرد: سال گذشته 
چندین پمپ را وارد ســد چادگان کردیم ولی باز این تونل به خاطر مشــکلی که پیش بینی نکرده 
بودند وقت بســیاری از ما گرفت و درحال حاضر هیچ مشکلی ندارد. از اواخر اسفند می توان حدود 
۶۰ میلیون متر مکعب آب را پمپاژ کرد. به گفته حســن ساسانی ، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای 
اصفهان نیز حجم ســد زاینده رود ۲۲۴ میلیون مترمکعب، کمتر از ۱۰ درصد ظرفیت این سد است 
که باید تامین کننده ۳ استان باشــد. نکته قابل توجه دیگر این است که در این مدت ۶۵ درصد از 
ظرفیت سد زاینده رود کاهش پیدا کرده است. هاشم امینی، مدیر عامل شرکت آبفای استان نیز در 
این خصوص اظهار داشت: شرکت آب منطقه ای که دستگاه اجرایی سامانه دوم آبرسانی بوده است 
این پروژه را پس از سال های معطلی آغاز کرده و مقرر شــد ۱۴ کیلومتر از آن توسط شرکت آبفای 
استان انجام شود که این اقدام در سال گذشته و جاری انجام شد. مردم اصفهان انتظار زاینده رودی 
همیشه جاری دارند و باید منتظر وعده های مسئوالن استان در تکمیل پروژه های آبرسانی باشند، 

وعده هایی که در سال های گذشته تاکنون عملی نشده است.

معاون جهاد کشاورزی استان اصفهان:

کشت پاییزه متوقف نمی شود
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشــاورزی اصفهان گفت: با توجه به اینکه بخشی از سطح زیر 
کشــت پاییزه اســتان در حوزه زاینده رود قرار دارد به دلیل جاری نبودن این رود ، امسال با کشت 
پاییزه کمتری مواجه خواهیم بود. اصغر رســتمی اظهار کرد: آن قسمت از زمین های کشاورزی که 
در حوزه زاینده رود قرار گرفته و دارای چاه و قنات هستند، امکان کشت در میزان کمتری دارند. وی 
افزود: بر این اساس بی آبی دلیلی بر توقف کشت پاییزه نخواهد بود. فقط با توجه به شرایط موجود 
ســطح زیر کشــت کاهش می یابد؛ زیرا رودخانه به عنوان اصلی ترین منبع تامین آب کشاورزی، 
اکنون بدون آب است. به گفته معاون جهاد کشاورزی استان اصفهان، با این حال امکانات الزم برای 
کشت از سوی دولت به کشاورزان ارائه می شود و انجام کشــت، به میزان آب در دسترس کشاورز 
بستگی دارد. رستمی تصریح کرد: غالتی مانند گندم و جو، ذرت، کلزا و گلرنگ از جمله محصوالت 
مرتبط با کشت پاییزه به شمار می آیند ولی ضروری اســت که اولویت کشاورزان، گندم و جو باشد. 
کشــت مابقی محصوالت نیز به میزان آب موجود در زمین کشاورزان بازمی گردد. وی خاطرنشان 
کرد: در صورتی که آب الزم در دسترس نباشد کشت گندم و جو حتی با میزان کمتر ضرورت دارد. در 
صورتی که کشت محصوالت پاییزه دیگر را می توان با تاخیر انجام داد، ولی با وجود آب کافی، کشاورز 
می تواند محصوالت دیگر را هم کشت کند. معاون جهاد کشاورزی استان اصفهان اظهار کرد: با توجه 
به کم آبی به کشاورزان توصیه می شود کشت پاییزه خود را متناسب با میزان آب در دسترس انجام 

دهند تا با مشکل مواجه نشوند.

ذره بین

خبر

مدیرکل پست استان اصفهان گفت: امید است با استفاده از ظرفیت سامانه های هوشمند پست، ســایر کاال های اساسی و مورد نیاز آحاد مردم بدون افزایش 
قیمت غیر متعارف در اختیار آن ها قرار گیرد. حمید باقری اظهار کرد: پست با استفاده از ظرفیت عظیم شــبکه دفاتر قابل قبول و همچنین شبکه توزیع خود به 

یاری دولت شتافته است. 
باقری ادامه داد: توزیع کاالبرگ شهری و روستایی به تمامی سرپرست های خانوار های شهری و روستایی، توزیع کارت سوخت به تمامی مالکان خودرو، توزیع 
کاالبرگ های سوخت به خانوار های مستقر در مناطق کم برخوردار، توزیع سیم کارت های سرپرست خانوار برای اختصاص سبد های معیشتی دولت فقط بخشی 

از اقدامات شبکه گسترده پست در بعد ملی و کشوری بوده است. 
وی گفت: این بار نیز وزارت صمت برای مدیریت توزیع سیستمی کاال های اساسی و در فاز اول ساماندهی توزیع مرغ گرم و در فاز های بعدی سایر کاال های اساسی 
استفاده از زیرساخت ها و سامانه های هوشمند موجود در شبکه پســتی در خصوص کنترل و مانیتورینگ مبدأ و مقصد محموله ها و همچنین خط سیر حرکت 

محموالت درخواست همکاری کرده و شرکت ملی پست نیز دست وزارت صمت را به گرمی فشرده است. 

طرح توزیع مرغ با استفاده از زیرساخت پست نصف جهان

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان 
گفت:مصوبــات قانونی بــرای توقف طرح 
بن-بروجــن بی فایده اســت، باید در این 
زمینه راهکار دیگری در دستور کار قرار گیرد. 
اســفندیار امینی اظهــار داشــت: به رغم 
مصوبــات شــورای عالــی آب، شــورای 
هماهنگی حوضه آبریز زاینده رود، مجلس 
شورای اسالمی و شــورای تامین مبنی بر 
ممنوعیت برداشــت جدید از این حوضه و 
همچنین صدور حکــم دادگاه برای توقف 
این طرح غیرقانونی در ســال گذشته، اما 
همه این هــا بی فایده بــود و طرح در حال 
اجراســت و اگر قرار بود که دستگاه حاکم 
این طرح را از طریق قانون حل و فصل کند 
تاکنون انجام شده بود؛ از این رو هیچ راهی 
جز اینکه کشاورزان خودشان از طرح انتقال 
بن- بروجن، گالب دو و یا هر پروژه جدید 
برداشت آب از حوضه زاینده رود، جلوگیری 

کنند، ندارند. 
وی با بیان اینکه عملکرد برخی از مسئوالن 
استان از وضعیت کنونی رودخانه و زندگی 
مردم قابل مشــاهده اســت، تصریح کرد: 
اجرای قانون خواسته کشــاورزان اصفهان 
از همه نمایندگان و اســتاندار جدید است؛ 
حوضه زاینده رود نیاز به طرح و برنامه جدید 
ندارد زیرا برنامه همان مصوبات است، اگر 
مصوبات قانونی را اجرا کنند همه مشکالت 

مردم حل و فصل می شود. 
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان 
دربــاره مطالبــات کشــاورزان از رییــس 
جمهوری در ســفر احتمالی به این استان، 
ابراز داشــت: کشــاورزان از وعده هایی که 
تاکنون در سفرهای مســئوالن به آنها داده 
شد اما عمل نشده، ناامید هستند، خواست 
ما عمل به وعده هایی اســت که ایشان در 
ســفر قبلی به اصفهان در جایــگاه رییس 

دستگاه قضا به کشاورزان دادند.

آگهی مزایده

حسین دهقان- شهردار میمه

نوبت دوم

م الف:١١٩٨٠٧٨
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سرپرست سازمان آتش نشانی شهرکرد اعالم کرد: 

کمبود شدید نیروی آتش نشان در شهرکرد
»آتش نشــانی« شغلی اســت که اگر با عالقه و عشــق وارد آن نشده 
باشی، هر روز و هر لحظه آن سخت می گذرد، باید عاشق شغلت باشی 
تا برای نجات دیگران از جان مایه بگذاری، اگرچه اســترس این شغل 
بسیار باالســت، اما زمانی که نجات جان یک انسان محقق شود، لذت 
و شیرینی کار با تمام وجود حس می شــود. آتش نشانان امدادگرانی 
آموزش دیده اند که وظیفه اصلی آن ها خاموش کردن آتش هایی است 
که اموال مردم را تهدید می کند و نجات دادن جان افراد آسیب دیده در 
تصادفات، ساختمان فرو ریخته و تصادفات جاده ای و حوادث است.  
آتش نشان شدن عالوه بر داشتن توانایی   های باالی جسمانی، روحیه  ای 
بسیار مقاوم برای مقابله با شرایط سخت را نیاز دارد، البته عشق و عالقه 
در وجود آتش نشــانان است که مشکالت و ســختی  های این حرفه را 
در مقابل آن  ها کوچــک و آنان در مقابله با ماموریت های دشــواری که 
جان شــان را تهدید می کند، برای ماموریت احتمالی بعدی آماده نگاه 
می دارد. یکی از آتش نشانان شهرکرد اظهار کرد: از سال ۸۴ وارد سازمان 
آتش نشانی شدم و حدود ۱۶ سال ســابقه کار دارم. محسن آقابابایی 
افزود: از ابتدای ورود به ســازمان آتش نشــانی، عالقه زیادی به این 
شغل داشتم و هر چه می گذشت این عالقه بیشتر می شد، در صورتی 
که اگر عالقه ای به شغلم نداشــتم دنبال راهکاری دیگر، برای انتقالی 
به بخش های دیگر شهرداری بودم، اما در این سال ها عالقه مندی من 
به این شغل بیشتر شده و بدون منت خدمت بیشتری انجام می دهم. 
آقابابایی با اشــاره به اینکه آتش نشانی جزو مشاغل سخت محسوب 
می شود، گفت: چند سالی است که بعد از حادثه پالسکو سختی شغل 
مطرح شد، اما این صحبت تنها به همایش ها و سخنرانی ها ختم شد، 
البته پیگیری های الزم برای اینکه جزو مشاغل سخت محسوب شود 
صورت گرفت، اما متاســفانه اقدامی انجام نشــد. این آتش نشان در 
ادامه با اشــاره به کمبود نیروی آتش نشان در شهرکرد، تصریح کرد: در 
شهرکرد پنج ایستگاه آتش نشانی وجود دارد که مجموعا ۱۷ نفر نیرو در 
هر شیفت کاری فعالیت دارند، اما استان های هم جوار شاید در یکی از 
ایستگاه ها ۹ نفر نیرو مشغول به کار باشد، البته ایستگاهی در شهرکرد 
وجود دارد که تنها دو نفر نیرو مشــغول به کار هستند. وی گفت: حدود 
هشت سال گذشته پیگیری هایی در راستای بهبود وضعیت مربوط به 
امکانات آتش نشانی از سوی ســازمان، شهرداری و استانداری  انجام 
شد که نردبان های چند متری برای ساختمان های بلندمرتبه در اختیار 
سازمان آتش نشانی شهرکرد قرار دهند که قول هایی مبنی بر افزایش 
امکانات ســازمان آتش نشانی داده شــد، اما این قول ها در حد حرف 
باقی ماند که شــاید به دلیل کمبود بودجه این امر تاکنون محقق نشده 

است. آقابابایی اضافه کرد: یکی از سخت ترین حوادثی که در کشور رخ 
داد حادثه مربوط به حادثه پالسکو بود که همکاران آتش نشان زیر آوار 
بودند و آن شــب به دلیل اینکه ذهنم درگیر همکاران زیرآوار بود خواب 
راحتی نداشــتم و مدام خود را جای آن ها قرار مــی دادم، واقعا حادثه 
تلخی برای آتش نشــانان بود. وی ادامه داد: حادثــه تلخ دیگر مربوط 
به حدود ۵۰ روز گذشته بود که ســاعت نزدیک چهار صبح طی تماس 
تلفنی، واژگونی خودرویی را گزارش کردند که ســریعا در صحنه حاضر 
شــدیم، این واژگونی به دلیل خواب آلودگی و سرعت باالی راننده بود 
که برای کار بیشتر، زودتر از همیشــه به محل کار می رفت که متاسفانه 
فوت شد. این آتش نشان با اشاره به اینکه فرزندم عالقه زیادی به شغل 
آتش نشــانی دارد، تصریح کرد: حتی گاهی اوقات لباس آتش نشانی 
مرا چند ساعتی می پوشد و ذوق این شغل را دارد، به طوری که هر زمان 
صحبت انتخاب شغل آینده می شود، می گوید می خواهم آتش نشان 
شوم، البته از نظر من شغل خوبی است و به دلیل اینکه هدف خدمت به 
مردم و نجات جان افراد در این شغل مشهود است، رزق و روزی حالل 
دارد. وی تاکید کرد: هیچ وقت نیروهای آتش نشان کاری را از روی اجبار 
انجام نداده و همیشه از روی احساس مسئولیت آن را انجام می دهند، 
یعنی هر زمانی که اتفاقی رخ دهد، حتی بدون دسترســی به امکانات، 

داوطلبانه در صحنه حاضر می شوند. آقابابایی با اشاره به کمبود نیروی 
آتش نشان در ایستگاه های آتش نشانی شــهرکرد، بیان کرد: به دلیل 
کمبود نیروی آتش نشان، حتی تعدادی از نیروها زمانی که در استراحت 
به ســر می برند، کمک به همکاران را بر اســتراحت ترجیح می دهند تا 

بتوانند در زمان حوادث از خسارت های جانی و مالی، جلوگیری کنند.
سرپرست سازمان آتش نشانی شــهرکرد، اظهار کرد: تعداد نیروهای 
آتش نشان حدودا ۵۷ نفر است که با کمترین امکانات موجود، با عشق 
و عالقه فعالیت می کنند. عنایت ا... راهنورد، در خصوص کمبود امکانات 
و کمبود نیروهای آتش نشان، گفت: کمبود امکانات به ستاد مدیریت 
بحران اعالم شده است و شهرداری حمایت های الزم را از آتش نشانان 
این سازمان به طرق مختلف انجام می دهد، از طرفی باید هر ایستگاه 
آتش نشانی حداقل دارای چهار نفر نیرو باشــد که تعداد نیروهای هر 

ایستگاه حداکثر چهار نفر است و این کمبود نیرو به شدت وجود دارد.
راهنــورد خاطرنشــان کرد: متاســفانه دقیقا مشــخص نیســت که 
آتش نشانی جزو مشاغل ســخت محسوب می شــود یا خیر؟ البته 
شفاف سازی از ســوی بیمه در این راســتا انجام نمی شــود و در کنار 
مشکالتی که این قشــر با آن ها مواجه بوده، این امر از جمله مشکالت 

پیش روی آتش نشانان است.

شناسایی و جمع آوری یک هزار و ۷20 دستگاه رمزارز غیرمجاز
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیــاری گفت: از ابتــدای طرح جمع آوری 
ماینر های غیرمجاز از سال گذشته تاکنون، یک هزار و ۷۲۰ دســتگاه رمزارز غیرمجاز در این استان 

شناسایی و جمع آوری شد.
مجید فرهزاد تاکید کرد: این تعداد دســتگاه غیرمجاز رمزارز در ۱۰۲ مرکز شناســایی و جمع آوری 

شده است.
فرهزاد افزود: توان مصرفی این دستگاه های غیرمجاز چهار هزار و ۳۵۰ کیلووات بود که با همکاری 
پلیس امنیت اقتصادی چهارمحال و بختیاری کشف و جمع آوری شــد و مورد پیگرد قانونی قرار 

گرفت.
وی اضافه کرد: از مجموع دستگاه های غیرقانونی استخراج رمزارز در استان، یک هزار و ۱۷۰ ماینر با 
توان مصرفی دو هزار و ۹۷۵ کیلووات از ۷۷ مرکز در نیمه نخست سال جاری شناسایی و جمع آوری 
شــد. فرهزاد ادامه داد: مقابله و برخورد قانونی با استفاده کنندگان از برق برای ماینر های غیرمجاز 

به صورت جدی در دستور کار شرکت توزیع نیروی برق قرار دارد.
وی از مردم خواست در صورت مشاهده استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارزها، مراتب را 
از طریق پلیس ۱۱۰ و یا سامانه پیامکی ۱۰۰۰۳۸۱۱۲۱ و سامانه تلفنی ۱۵۲۱ اعالم کنند و ضمن رعایت 

سطح محرمانگی، از پاداش های مربوطه بهره مند شوند.

آزاد سازی 10 هکتار تصرف غیر مجاز اراضی کشاورزی
 دادستان عمومی و انقالب شهرستان بروجن گفت: در راستای اجرای مصوبات شورای پیشگیری 
از وقوع جرم شهرستان، ۱۳۳ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در مناطق دره ریز و سیاسرد تخریب شد.

مهدی حاج آقا معمار افزود: به منظور صیانت از حقوق عامه و اجرای احکام صادره دادگستری تعداد 
۱۲۳ مورد ساخت و ساز غیر مجاز در منطقه دره ریز و ۱۰ مورد در منطقه سیاسرد شهرستان بروجن 
تخریب ومجموعا بیش از ۱۰ هکتار از اراضی به حالت سابق خود بازگردانده شد. دادستان شهرستان 
بروجن خاطرنشان کرد: ساخت و ساز و تغییر کاربری در زمین های زراعی و باغی فقط با دریافت 
مجوز از اداره امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی امکان پذیر است و چنانچه شخصی بدون مجوز 
اقدام به ساخت بنا و یا تغییر شکل کاربری در زمین تحت مالکیت خود کند توسط دستگاه قضایی 
مورد پیگرد قرار خواهد گرفت. ســرهنگ باقری، فرمانده یگان حفاظت اراضی کشــاورزی استان 
چهارمحال و بختیاری هم گفت: در شش ماهه امسال ۳۵۷ مورد اخطار توقف عملیات ساخت و 

سازمستحدثات غیر مجاز صادرو ۵۵ مورد قلع و قمع به حالت اولیه برگردانده شده است.

بهره مندی 10 هزار سالمند از خدمات بهزیستی
مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری گفت: خدمات تخصصی حوزه توانبخشی شامل مستمری، 
وسایل کمک توانبخشی، توانمندسازی، مراکز شــبانه روزی، خدمت در منزل و طرح مراقبین به 
سالمندان تحت پوشش بهزیستی در استان ارائه می شود. نرگس عسگری افزود: براساس آمار 
سال ۱۳۹۹ تعداد کل سالمندان استان حدود ۸۵ هزار نفر است که از این تعداد ده هزار و ۸۰۰ نفر از 
خدمات بهزیستی استفاده می کنند. عسگری اضافه کرد: سه مرکز شبانه روزی، ۱۷ مرکز روزانه و 
هشت مرکز خدمت در منزل به سالمندان خدمات تخصصی ارائه می دهند. وی ادامه داد: مهم ترین 
رویکرد سازمان بهزیستی تکیه بر تاســیس و راه اندازی مراکز روزانه برای سالمندان است، زیرا در 
کنار تامین اوقات فراغت سالم و ارائه خدمات آموزشی، سالمند در کنار خانواده زندگی می کند و در 
حقیقت این رویکرد بر تکریم سالمندان تکیه دارد. عسگری با بیان اینکه تیم سیار شامل پزشک، 
پرستار، فیزیوتراپ و روانشــناس ماهیانه یک الی دو بار به خانه ســالمندان نیازمند به درمان و 
بی بضاعت مراجعه می کند، افزود: ۱۰۰ نفر از سالمندان از خدمات طرح مراقبان برای ویزیت پزشک، 

آزمایش، دارو به صورت رایگان استفاده می کنند.
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مفاد آراء
7/116 آگهی مفاد آراء صادره توسط هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و 

امالک شهرستان مبارکه
نظر به اینکه طبق آراء صادره توسط هیأت فوق الذکر تصرفات مفروزی یا مشاعی 
افراد مشروحه ذیل به استناد اسناد مالکیت رسمی مشاعی یا قباله انتقال عادی مورد 
تأیید قرار گرفته اســت لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رســمی ، مفاد آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز در 
دو روزنامه اخبار اصفهان و زاینده رود چاپ و منتشــر می گردد تا چنانچه شخص 
یا اشخاصی نسبت به آراء مذکور معترض باشــند از تاریخ انتشار نوبت اول آگهی 
روزنامه ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و 
رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایدو گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت 
محل تحویل دهد. در اینصورت اقدامات ثبــت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
خواهد بود .و چنانچه اعتراض در مهلــت قانونی واصل نگردد یا  معترض ، گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت به 
صدور ســند مالکیت بنام متصرف می نماید. لیکن صدور سند مالکیت جدید مانع 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- رأی شماره 140060302009001378مورخ  1400/05/25 آقای کریم برومند 
قهنویه فرزند عوضعلی در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  144/85متر مربع 
مجزی شده از پالک 763 فرعی از 19 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی 

با واسطه از مالک رسمی محمدتقی ضیائی 
2- رأی شماره 140060302009001740مورخ  1400/06/30 آقای امیر باقریان 
سرارودی فرزند ناصر در ششدانگ یک باب خانه نیمه ساز به مساحت  235/58متر 
مربع مجزی شده از پالک  386 فرعی از 5- اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رسمی امیر باقریان سرارودی بموجب سند شماره 125772 

مورخ 1398/12/07 دفتر74- مبارکه
3- رأی شــماره 140060302009001118مورخ  1400/04/28 آقای علیرضا 
مرادی جوشانی فرزند حیدر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  324/91متر مربع 
مجزی شده از پالک  یک - اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 
از مالک رسمی یداله مختاری بموجب سند شــماره 55894 مورخ 1351/06/08 

دفتر 29 - اصفهان 
4- رأی شــماره 140060302009001737مورخ  1400/06/30 شرکت تعاونی 
حمل ونقل ره کوشان در ششدانگ یک قطعه زمین شیار زده ناهمسطح به مساحت  
13107/42متر مربع مجزی شده از پالک  9- اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان 

انتقالی با واسطه از مالکین رسمی سعید مومنی و فریناز نهچیری 
5- رأی شــماره 140060302009001763مورخ  1400/06/30 خانم شــهال 
حیدری مبارکه فرزند عوضعلی در یک و نیم دانگ مشــاع ازششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی  به مساحت 1621متر مربع مجزی شده از پالک  یک - اصلی  واقع 
در بخش 9ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از مالک رسمی حسین حیدری مبارکه 

بموجب سند 52210 مورخ 1350/11/04 دفتر  29 - اصفهان
6- رأی شماره 140060302009001764مورخ  1400/06/30 خانم رویا حیدری 
مبارکه ء فرزند عوضعلی در یک و نیم دانگ مشــاع ازششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی  به مســاحت 1621متر مربع مجزی شــده از پالک  یک - اصلی  واقع 
در بخش 9ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از مالک رسمی حسین حیدری مبارکه 

بموجب سند 52210 مورخ 1350/11/04 دفتر  29 - اصفهان
7- رأی شــماره 140060302009001762مورخ  1400/06/30 خانم شــهره 
حیدری مبارکه ء فرزند عوضعلی در یک و نیم دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی  به مساحت 1621متر مربع مجزی شده از پالک  یک - اصلی  واقع 
در بخش 9ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از مالک رسمی حسین حیدری مبارکه 

بموجب سند 52210 مورخ 1350/11/04 دفتر  29 - اصفهان
8- رأی شــماره 140060302009001765مورخ  1400/06/30 خانم افســانه 
حیدری مبارکه فرزند عوضعلی در یک و نیم دانگ مشــاع ازششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی  به مساحت 1621متر مربع مجزی شده از پالک  یک - اصلی  واقع 
در بخش 9ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از مالک رسمی حسین حیدری مبارکه 

بموجب سند 52210 مورخ 1350/11/04 دفتر  29 - اصفهان
9- رأی شــماره 140060302009001749مــورخ  1400/06/30 آقای ایرج 
احمدپور مبارکه فرزند حسینعلی در یک دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه 
قدیمی به مســاحت 372/95 متر مربع مجزی شــده از پــالک  1121 و 1122 
فرعی )که در جریان اســتاندارد ســازی پالک های ثبتی به پالک 3485 فرعی 
تبدیل شــده اســت ( از 2- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 
 از مالک رسمی خان بابا احمدپور بموجب سند شماره 4898 مورخ 1325/11/22 

دفتر 39-اصفهان 
10- رأی شــماره 140060302009001748مورخ  1400/06/30  خانم پروین 
ندافی فرزند روح اله در یک دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه قدیمی به 
مســاحت 372/95 متر مربع مجزی شــده از پالک  1121 و 1122 فرعی )که در 
جریان استاندارد سازی پالک های ثبتی به پالک 3485 فرعی تبدیل شده است ( 
از 2- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی خان بابا 

احمدپور بموجب سند شماره 4898 مورخ 1325/11/22 دفتر 39-اصفهان 
11- رأی شماره 140060302009001760مورخ  1400/06/30 آقای محمدعلی 
یلمه طالخونچه فرزند ضیاء در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  269/50متر مربع 
مجزی شــده از پالک 41 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 
از مالک رسمی اسکندر نجاریان بموجب سند شماره 33693 مورخ  1353/06/07 

دفتر 3 - شهرضا 
12- رأی شماره 140060302009001096مورخ  1400/04/28 خانم ندا رئیسی 
مبارکه فرزند محمدعلی در 39/15 سهم مشاع از 357/98 سهم ششدانگ یک باب 
خانه و مغازه متصله به مساحت  357/98متر مربع مجزی شده از پالک یک - اصلی 
واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از مالک رسمی شعبان آقاجانیان 

بموجب سند شماره 55862مورخ  1351/06/8 دفتر 29- اصفهان
13- رأی شــماره 140060302009001099مورخ  1400/04/28 آقای حمید 
رئیسی مبارکه فرزند محمدعلی در 78/30سهم مشاع از 357/98 سهم ششدانگ 
یک باب خانه و مغازه متصله به مســاحت  357/98متر مربع مجزی شده از پالک 
یک - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی شعبان 

آقاجانیان بموجب سند شماره 55862مورخ  1351/06/8 دفتر 29- اصفهان
14- رأی شــماره 140060302009001098مورخ  1400/04/28 آقای وحید 
رئیسی مبارکه فرزند محمدعلی در 78/30سهم مشاع از 357/98 سهم ششدانگ 
یک باب خانه و مغازه متصله به مســاحت  357/98متر مربع مجزی شده از پالک 
یک - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی شعبان 

آقاجانیان بموجب سند شماره 55862مورخ  1351/06/8 دفتر 29- اصفهان
15- رأی شماره 140060302009001097مورخ  1400/04/28 آقای جمشید 
رئیسی مبارکه فرزند محمدعلی در 78/30سهم مشاع از 357/98 سهم ششدانگ 
یک باب خانه و مغازه متصله به مســاحت  357/98متر مربع مجزی شده از پالک 
یک - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی شعبان 

آقاجانیان بموجب سند شماره 55862مورخ  1351/06/8 دفتر 29- اصفهان
16- رأی شــماره 140060302009001095مورخ  1400/04/28 خانم سکینه 
احمدپور محال اصفهانی فرزند کریم در 44/75ســهم مشــاع از 357/98 سهم 
ششــدانگ یک باب خانه و مغازه متصله به مســاحت  357/98متر مربع مجزی 
شــده از پالک یک - اصلی واقع در بخــش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از 
 مالک رسمی شعبان آقاجانیان بموجب سند شــماره 55862مورخ  1351/06/8 

دفتر 29- اصفهان

17- رأی شــماره 140060302009001738مــورخ  1400/06/30 خانم زهره 
رئیسی مبارکه فرزند محمدعلی در 39/15 سهم مشاع از 357/98 سهم ششدانگ 
یک باب خانه و مغازه متصله به مســاحت  357/98متر مربع مجزی شده از پالک 
یک - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی شعبان 

آقاجانیان بموجب سند شماره 55862مورخ  1351/06/8 دفتر 29- اصفهان
18- رأی شماره 140060302009001757مورخ  1400/06/30 آقای مرتضی 
مومنی نهچیری فرزند عزیز در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت  188/09متر 
مربع مجزی شده از پالک 9 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 

از مالک رسمی محمدعلی ایرانی 
19- رأی شماره 140060302009001758مورخ  1400/06/30 آقای مرتضی 
مومنی نهچیری فرزند عزیز در ششدانگ یک باب انباری به مساحت  65/62متر 
مربع مجزی شده از پالک 9 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 

از مالک رسمی محمدعلی ایرانی 
20- رأی شــماره 140060302009001754مورخ  1400/06/30 آقای منصور 
توکلی دارگانی فرزند عبدالعلی در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشــجر 
محصور به مساحت  2146/30متر مربع مجزی شده از پالک 546- اصلی واقع در 
بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از مالک رسمی ناصر قلی مرادی بموجب 

سند شماره 21793 مورخ 1354/09/02 دفتر 103 - اصفهان
21- رأی شماره 140060302009001755مورخ  1400/06/30 آقای قربانعلی 
توکلی دارگانی فرزند عبدالخالق در ششــدانگ یک قطعه زمین کشاورزی مشجر 
به مساحت  2977/80متر مربع مجزی شده از پالک 546- اصلی واقع در بخش 9 
ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی ناصر قلی مرادی بموجب سند شماره 

21793  مورخ 1354/09/02 دفتر 103 - اصفهان 
22- رأی شماره 140060302009001775مورخ 1400/06/31 خانم رقیه شفیعی 
فرزند حیدر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  364/05متر مربع مجزی شده از 
پالک  27 فرعی از 3 - اصلی واقع در سرارود بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 

از مالک رسمی حیدر شفیعی سرارودی
23- رأی شــماره 140060302009001745مورخ  1400/06/30 خانم فاطمه 
غفاری نهچیــری فرزند عزیزاله در دو دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه 
به مســاحت  177/56متر مربع مجزی شــده از پالک 27 فرعــی از 2 - اصلی 
واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از مالک رسمی مرتضی کاویان 
 بموجب ســند شــماره 7562 مورخ 1352/10/05 و 9992 مورخ 1356/12/17 

دفتر 78- اصفهان  
24- رأی شماره 140060302009001746مورخ  1400/06/30 آقای قدرت اله 
عجمی مبارکه فرزند شکراله در چهار دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت  177/56متر مربع مجزی شــده از پالک 27 فرعی از 2 - اصلی واقع در 
بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی مرتضی کاویان بموجب سند 
شماره 7562 مورخ 1352/10/05 و 9992 مورخ 1356/12/17 دفتر 78- اصفهان  

تاریخ انتشار اول : 1400/07/10
تاریخ انتشار دوم : 1400/07/25

م الف: 1200685 مظاهر نصرالهی رییس اداره ثبت اسناد وامالک مبارکه
مفاد آراء  

7/117 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره 0989 14006030200700 مورخ  19 / 03 / 1400  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
 متقاضــی محمدرضا موالئی فرزند میرزا ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت

 56 / 208 مترمربع پالک 15 اصلی واقع در فالورجان خریداری ازمالک رســمی 
محمد مهدی کیانی فالورجانی  محرزگردیده اســت لذا بــه منظور اطالع عموم 

مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/10

م الف: 1189276 حسین زمانی علویجه رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان 
فقدان سند مالکیت

7/118 شــماره نامــه: 140085602210004930- 1400/06/29 تمامــت 
ششــدانگ  پالک 2484 فرعی از 2250 اصلی واقع در بخــش 6 ثبت اصفهان با 
شــماره دفتر الکترونیک 139920302210015148 و سند کاداستری به شماره 
98 و- 100693 به نام منصور نادر اصلی ســابقه ثبت و ســند مالکیت دارد که به 
موجب ســند انتقال شــماره 16585-99/8/17 دفترخانه 266 اصفهان به نامبره 
انتقال قطعی گردیده اســت.  سپس مالک با ارائه درخواســت کتبی به انضمام دو 
برگ استشهادیه که امضاء شهود آن ذیل شــماره 8945 - 1400/6/15 و شناسه 
یکتــا 140002155888000219 و رمز تصدیق 714994  بــه گواهی دفترخانه 
266 اصفهان رسیده است و مالک مدعی است سند مالکیت آن مفقود شده است و 
درخواست صدور سند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده است لذا مراتب  به استناد 
 تبصره یک اصالحی ذیل مــاده 120 آئین نامه قانون ثبــت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 1200765 ناصر صیادی صومعه مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک جنوب شرق اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

7/119 شــماره نامــه: 140085602210005111-1400/07/03 چون تحدید 
حدود ششدانگ یکبابخانه شماره پالک یک فرعی از 1104 اصلی واقع در بخش 
6  ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام خانم صدیقــه زارعیان بغداد آباد فرزند 
میرزا محمد در جریان ثبت است و رای شماره 140060302210002228 مورخ 
1400/02/30 هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب شرق 
اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه سابقه ای از 
تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق مشاهده نگردید لذا به استناد ماده 13 آیین نامه 
قانون مزبور تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1400/08/10 ساعت 10 صبح در 
محل شــروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین 
و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید 
حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض 
باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به 
مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه 
نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینــده قانونی وی می تواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید 
ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه 
خواهد داد. م الف: 1198679 ناصر صیادی صومعه مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک جنوب شرق اصفهان



شنبه 10 مهـــر 1400 / 25 صفر 1443 / 02 اکتبر 2021 / شماره 3360
 ادامه پویش »به رنگ مدرسه« همزمان با سراسر کشور

تا 13 آبان
اجرای پویش »به رنگ مدرســه« با موضوع مدرسه دوست داشــتنی من همزمان با سراسر کشور در 
اصفهان تا ۱۳ آبان ادامه دارد.رییس مجمع خیرین مدرســه ساز اســتان اصفهان در جلسه پویش به 
رنگ مدرسه گفت: دانش آموزان ۶ تا ۱۲ سال می توانند نقاشی های خود را با موضوع »مدرسه دوست 
داشتنی من« در سایت آجر به آجر به آدرس www.ajorBajor.ir بارگذاری کرده و از جوایز متنوع آن 
بهره مند شوند.زهره میردامادیان، هدف از برگزاری این پویش را ترویج فرهنگ مدرسه سازی بین کودکان 
و نوجوانان و خانواده ها، افزایش آگاهی مردم و استفاده از ظرفیت کودکان برای بهره گیری از هنر کودکان 
برای تشویق مردم در امر مدرسه سازی بیان کرد.وی گفت: این پویش ملی هم زمان با سراسر کشور در 
استان اصفهان آغاز شده که تا ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۰ ادامه دارد و هر هفته جوایزی به برندگان آن اهدا می شود.

میردامادیان با اشاره به اینکه شرکت میهن حامی این پویش است به ازای هر نقاشی دانش آموزان هزینه 
تهیه یک آجر را پرداخت می کند، افزود: به همت حامی این پویش بیش از ۱۰۰ مدرســه در استان های 

مختلف که نیاز مبرم به توسعه فضای آموزشی دارند، ساخته می شود.

 توزیع بیش از 2 میلیون پرس غذای گرم 
میان مددجویان اصفهانی

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان، با ارائه گزارشی از عملکرد طرح اطعام و احسان حسینی، گفت: از 
ابتدای ماه محرم تا کنون بیش از ۲ میلیون پرس غذای گرم طبخ و ۳۰۰ هزار بسته معیشتی در سراسر 
استان با اعتباری بیش از 7۲ میلیارد تومان توزیع شده است.کریم زارع با بیان اینکه طرح اطعام و احسان 
حسینی با همت و مشارکت حامیان، نیکوکاران، موسسات خیریه و مراکز نیکوکاری انجام شده است، 
ادامه داد: بیش از ۳۰۰ هزار بسته معیشتی به ارزش ریالی بالغ بر ۲۰ میلیارد و 78۰ میلیون تومان و بیش 
از ۲ میلیون پرس غذای گرم در ۲۲9 آشپزخانه در سراسر استان طبخ و با اعتباری بالغ بر 5۱ میلیارد و 5۰۰ 
میلون تومان به مددجویان اهدا شد.زارع افزود: در سراسر استان با مشارکت سپاه صاحب الزمان)عج(، 
گروه های جهادی و داوطلب به نیابت از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی نیز 8۰۰ پرس غذای گرم و ۱۰۰ 

بسته معیشتی در مجموع با ارزشی بالغ بر 7۴ میلیون تومان بین مددجویان و نیازمندان توزیع شد.

توزیع واکسن آنفلوآنزا در اصفهان
مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشــت اســتان اصفهان ، گفت: در حال حاضر واکسن  آنفلوآنزا در 
داروخانه های خصوصی در حال توزیع اســت و عموم مردم می توانند آن را خریداری کنند. رضا فدایی 
افزود: واکسن آنفلوآنزا و واکســن کرونا هر کدام برای بیماری های متفاوت استفاده می شوند و هیچ 
تداخلی با هم ندارند.مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان بیان کرد: اولویت دریافت 
واکسن آنفلوآنزا با کسانی اســت که دچار بیماری های مزمن، سالمندان و کسانی است که دچار نقص 

سیستم ایمنی بدن هستند. دریافت این واکسن برای سایر عموم مردم بالمانع است.

اهدای 250 بسته نوشت افزار به کودکان کار 
مدیر انجمن حمایت از کودکان کار گفت: ۲5۰ بسته نوشت افزار شامل اقالم ضروری مانند مدادرنگی، 
مداد، دفتر، خط کش و... به کودکان کار اهدا شد. نوید مســائلی اضافه کرد: این اقالم را باتوجه به نیاز 
دانش آموزان در هر پایه تحصیلی تهیــه کردیم.مدیر انجمن حمایت از کــودکان کار اصفهان بیان کرد: 
بسته های تهیه شده با یاری بیش از ۶5۰ جوان، خریداری شده است، جوانانی که نسبت به کودکان کار 
بی دغدغه نیستند.مسائلی عنوان کرد: عالوه بر تهیه بسته های نوشــت افزار، قرار است تا در طول سال 
تحصیلی برای بچه های کار کالس های تقویتی درسی برگزار کنیم.وی در ادامه گفت: از مردم تقاضا دارم 

تا اگر در خیابان با کودکان کار مواجه شدند با آن ها به خوبی رفتار کنند.

ضربه کرونا به سنتی هزار و سیصد ساله در مشهد اردهال کاشان؛

چراغی که خاموش شد

قالی شــویان، آیینی سنتی مذهبی است  فاطمه واالفرد
که همه ساله در دومین جمعه ماه مهر در 
آستان امامزاده علی بن امام محمدباقر علیه السالم در مشهد اردهال 
در ۴۲ کیلومتری غرب کاشان برگزار می شود. آیینی که چند سالی است 
در فهرست میراث جهانی هم وارد شده و تا پیش از شیوع کرونا هزاران 
زائر و گردشگر ایرانی و خارجی را به ســوی خود می کشید، اما امسال 

هم همانند پارسال چراغ برگزاری آن با طوفان کرونا خاموش شد.

از مدینه تا اردهال، جهاد تبلیغی امامزاده شهید
بنابر روایات تاریخی در سال ۱۱۳ هجری قمری جمعی از اهالی فین و 
چهل حصاران )کاشان قدیم( به سرپرستی عامرابن ناصر فینی، عازم 
مدینه و خدمت امام محمد باقر علیه الســالم شرفیاب می شوند و از 
ایشــان تقاضا می کنند یک نفر را به عنوان مبلغ تشــیع به منطقه فین 

اعزام کنند. 
امام در پاســخ به این تقاضا، فرزند خود علی را همراه ایشان به ایران 
می فرستند و ایشان به مدت سه سال در منطقه فین، اردهال و کاشان 
به تبلیغ تشــیع مبادرت می ورزند تا اینکــه حکومت وقت این حرکت 
تبلیغی را برنمی تابد و دســتور کشتن حضرت را می دهد. در نهایت در 
جنگی که بین عمال حکومت و امامزاده علی بن امام محمد باقر علیه 

السالم و یاران شان روی می دهد ایشان در ۲7 جمادی الثانی سال ۱۱۶ 
هجری قمری در روستای اردهال به شهادت می رسد.

قالی شویان، سنتی هزار و سیصد ساله در مشهد اردهال کاشان
مسئول ستاد برگزاری آیین ســنتی مذهبی قالی شویان فین کاشان 
درباره فلسه برگزاری این مراسم به روایات تاریخی اشاره کرد و گفت: 
دو روز پس از شــهادت، خبر به اهالی فین و خاوه رسید، آن ها خود را 
به اردهال رســاندند و پیکر امامزاده را در یک تخته قالی گذاشتند و در 
باالی تپه به خاک سپردند. بعد قالی آغشته به خون امامزاده را با آب 
جوی شســتند. محمد احترامی افزود: پس از آن هر سال در دومین 
جمعه مهر در مشهد اردهال آیینی با عنوان »قالی شویان« برگزار و البته 
تنها آیین مذهبی اســت که به تقویم خورشیدی برپا می شود.مسئول 
ستاد برگزاری آیین ســنتی مذهبی قالی شــویان فین کاشان یادآور 
شد: در این مراســم نمادین، جمعی از اهالی منطقه فین، در حالی که 
چوب به دســت دارند، قالی را به عنوان نمادی از فرشــی که روزگاری 
پیکر مطهر امامزاده علی بن محمد باقر علیه الســالم بر آن نهاده شده 
بود، در چشمه ای می شویند.احترامی، درباره جزییات برگزاری مراسم 
قالی شــویان اینطور توضیح داد: اهالی فین، چوب به دست در صحن 
اصلی صفا اجتماع می کنند و عده ای هم در صحن امامزاده حســین 

با آداب خاصی به چوب به دســتان صحن صفــا می پیوندند، پس از 
روضه خوانی، سینه زنی و سخنرانی، نمایندگان روستای خاوه اردهال 
قالی مقدس را به معتمدان و اهالی فیــن تحویل می دهند.وی ادامه 
داد: کســانی که قالی را تحویل می گیرند، آن را از ایوان صفا به داخل 
صحن می آورنــد و چوب دستی هایشــان را در هوا تــکان می دهند و 
حسین حسین گویان، قالی را در مســیری مشخص به سوی نهر آب 
امامزاده شاهزاده حســین می برند و شست وشــو می دهند.مسئول 
ســتاد برگزاری آیین سنتی مذهبی قالی شــویان فین کاشان افزود: 
پس از شست وشوی قالی، اهالی فین، آن را از مسیر دیگری به داخل 
صحن فینی ها می آورند، با تشــریفات خاصی دوبــاره تحویل اهالی 
خاوه می دهند و پس از چندین بار دور زدن در اطراف صحن، سینه زنی 
و حسین حسین گفتن در صحن فینی ها، مراســم به پایان می رسد.

احترامی یادآور شد: شست وشوی قالی فقط با حضور اهالی چوب به 
دست فین و با اجتماع مردم و زوار در کنار نهر آب تاریخی باریکرسف، 
در دومین جمعه مهر، و در حوالی ظهر انجام می شــود.وی تاکید کرد: 
پیام داشتن چوب دردست این اســت که حتی اگر هیچ گونه سالحی 
هم نداشته باشیم، با ابتدایی ترین ســالح ممکن هم از حریم والیت 

دفاع می کنیم.

قالی شویان، آیینی مذهبی شیعی، در فهرست میراث جهانی
مسئول ستاد برگزاری آیین ســنتی مذهبی قالی شویان فین کاشان 
گفت: برگزاری این مراسم طبق تقویم مخصوص، به این دلیل است که 
قالی شــویان با اینکه آیینی مذهبی است، در حقیقت رگه هایی از چند 
آیین ملی را با خود همراه دارد.احترامی افزود: این مراسم در فهرست 
میراث معنوی کشور ثبت شــده و در دسامبر سال ۲۰۱۲ نیز در فهرست 
میراث فرهنگی یونسکو نیز به ثبت رســیده است.وی بیان کرد: چون 
این آیین نزدیک به ۱۳۰۰ سال است که هرسال برگزار شده، توانسته در 
فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شود. مسئول ستاد برگزاری آیین 
سنتی مذهبی قالی شویان فین کاشان گفت: در سال گذشته به دلیل 
شرایط کرونایی مراسم قالی شویان، برگزار نشد و امسال هم برگزاری 
آن لغو شده و فقط بخشی از مراسم که پیاده روی مردم فین کاشان تا 
مشهد اردهال و در فضای باز اســت با رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
برگزار می شــود. معاون سیاســی امنیتی فرمانداری ویژه کاشان نیز 
حفظ اصالت برگزاری این مراسم را از دالیل ثبت آن در فهرست جهانی 
یونسکو دانست و گفت: این مراســم از دیرباز تاکنون به همان سبک 
و سیاق سنتی خود برگزار شده و مستند ســازی مناسبی هم از قدیم 
به همت نویسندگان کاشــانی و غیر کاشانی در مورد این مراسم شکل 
گرفته است. عباسعلی قپانی پور، به مزایای ثبت جهانی مراسم سنتی 
مذهبی قالی شویان پرداخت و گفت: این امر سبب شنیده شدن بیشتر 
نام کاشان و مطرح شدن آیینی شیعی شده است و اگر زیرساخت های 
الزم فراهم شود و تبلیغات مناسب صورت بگیرد می توان کاشان را به 

عنوان یکی از قطب های گردشگری مذهبی ایران معرفی کرد.
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مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(
7 شــماره آگهــی: 140003902003000196 شــماره پرونــده:  /120
139904002003004941 مزایده پرونده اجرائی به شــماره بایگانی 9906259 
ششدانگ آپارتمان پالک 32564 فرعی از 15190 اصلی مفروز و مجزا شده از اصلی 
مذکور واقع در بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالک شرق اصفهان به مساحت 94/6 
متر مربع بانضمام پارکینگ بمساحت 11/5 متر مربع پالک 32623 فرعی و انباری 
پالک 32608 فرعی بمســاحت 4/22 متر مربع واقع در اصفهان خیابان عسگریه 
خیابان گلستان مجتمع مسکونی مهتاب کدپستی 8199799888 ، مالکیت قاسم 
مرادی فرزند منصور شماره شناسنامه 425 بعنوان مالک شش دانگ عرصه و اعیان، 
موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 475893 سری د سال 94 که در صفحه 
344 دفتر امالک جلد 375 ذیل شماره 77355 ثبت گردیده است. به حدود: شمااًل: در 
سه قسمت بطور غیر مستقیم بطولهای 3/95 و 0/35 و 3/40 متر پنجره و دیواریست 
به فضای گذر شرقاً: اول بطول 0/90 متر دیواریست به فضای گذر دوم بطول 11/65 
متر دیواریست به فضای پالک 10443 فرعی جنوبًا: اول در دو قسمت که قسمت 
دوم شرقی است بطولهای 3/37 و 0/70 متر پنجره و دیواریست به نورگیر مشاعی 
دوم در سه قسمت که قسمت دوم مورب غربی است بطولهای 2/50 و 0/70 و 1/35 
متر در و دیواریست به راه پله مشاعی غربًا: بطول 13/10 متر دیواریست اشتراکی با 
آپارتمان 32565 فرعی، مشخصات منضمات ملک: حدود پارکینگ: شمااًل: بطول 
5 متر خط مستقیم مفروض اســت به محوطه مشاعی پارکینگ شرقًا: بطول 2/30 
متر خط مســتقیم مفروض است به محوطه مشــاعی پارکینگ جنوبًا: بطول5 متر 
خط مستقیم مفروض است به محوطه مشاعی پارکینگ غربًا: بطول 2/30 مترخط 
مستقیم مفروض است به محوطه مشــاعی پارکینگ. حدود انباری: شمااًل: بطول 
1/30 متر دیواریست به تحتانی گذر شــرقًا: بطول 3/25 متر دیواریست اشتراکی 
با انباری 32607 فرعی جنوبًا: بطول 1/60 متر در و دیواریست به محوطه مشاعی 
غرباً: بطول 3/25 متر دیواریست اشتراکی با انباری 32609 فرعی، مشخصات ملک 

طبق نظر کارشــناس آپارتمان مورد نظر در طبقه دوم ضلع شــمال شرقی مجتمع 
 مســکونی با 7 طبقه روی پیلوت و 28 واحد مســکونی )چهار واحــد درهر طبقه( 
با اسکلت بتنی و سقف تیرچه و بلوک دارای پروانه ساختمانی شماره 20/6627 مورخ 
1381/10/05 و گواهی پایان ساخت شماره 20/883 مورخ 1386/01/25 با قدمت 
حدود پانزده سال به انضمام ششدانگ پارکینگ بمســاحت 11/5 متر مربع پالک 
32623 فرعی و ششــدانگ انباری پالک 32608 فرعی بمساحت 4/22 متر مربع 
با حق عبور از پارکینگ 32623 در طبقه زیرزمین با قدر السهم از عرصه مشاعی و 
مشاعات و سایر مشترکات دارای آسانسور و درب برقی ریموت دار و آیفون تصویری 
و اشتراک آب، برق و گاز با مشخصات کف سرامیک و دیوار کاغذ دیواری و پنجره 
های خارجی آلومینیوم دو جداره و درهای داخلی چوبی و سرویس بهداشتی کاشی 
و سرامیک و آشپزخانه اوپن با کابینت ام دی اف با سیستم گرمایش پکیج و رادیاتور 
و سرمایش کولر گازی با نمای خارجی سنگ و آجر، با عنایت به موقعیت و مساحت 
آپارتمان، کیفیت و قدمت بنا، شــرایط حاکم بر بازار مسکن و جمیع عوامل موثر در 
 ارزیابی ارزش آپارتمان فوق الذکر در حال حاضر به مبلغ 18/000/000/000 ریال 
)معادل یــک میلیارد و هشــتصد میلیــون تومــان( ارزیابی گردید کــه در قبال 
طلب خانم مریم ســادات موســوی بابت مهریه مندرج در ســند ازدواج: شــماره 
ســند : 12842 ، تاریــخ ســند: 1379/08/13 دفترخانه صادرکننــده: دفترخانه 
ازدواج شــماره 178 و طالق شماره 56 شــهر اصفهان اســتان اصفهان، توقیف 
گردیده از ســاعت 9 الی 12 روز ســه شــنبه مورخ 1400/7/27 در شعبه مهریه 
اداره اجرای اســناد رســمی اصفهان واقع در اصفهان خیابان جــی خیابان تاالر 
 میدان هفت تیر شعبه مهریه اداره اجرای اسناد رســمی از طریق مزایده به فروش 
می رســد. مزایده از مبلغ 18/000/000/000 ریال )معادل یک میلیارد و هشتصد 
میلیون تومان( شروع و به هر کس خریار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته 
می شود. این آگهی یک مرتبه در سایت سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و روزنامه 
زاینده رود در تاریخ 1400/07/10 چاپ و منتشر می گردد و درج در سایت سازمان 

به منزله انتشار در روزنامه کثیراالنتشــار محلی می باشد و خریداران جهت شرکت 
در مزایده باید مبلغ ده درصد پایه مزایده را طی فیش ســپرده به شــماره حساب: 
IR 090100004061013207670192 بنام تمرکز وجوه ســپرده اداره کل ثبت 
اسناد و امالک کشور با شناسه واریز 998108561161070070570000000000 
نزد بانک مرکزی بابت پرونده کالســه فوق پرداخت نماینــد برنده مزایده مکلف 
اســت ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب 
صندوق ثبت تودیع نمایــد و در صورتی که ظــرف مهلت مقرر مانــده فروش را 
به حســاب ســپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل اســترداد نبوده و به حساب 
خزانه واریز خواهد شــد. الزم به ذکر اســت کلیــه هزینه های قانونــی تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشــده باشد به عهده برنده مزایده 
اســت و در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختــی بابت هزینه هــای فوق از محل 
 مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شــد و نیم عشــر و حق مزایــده نقداً وصول 
می گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رســمی گردد مزایــده روز اداری بعد از 
 تعطیلی در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. م الف: 1201272 

امیری سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
فقدان سند مالکیت

7/121 نظر به اینکه وراث حسن زرفشانی فرزند عبدالحسین با تسلیم دوبرگ شهادت 
شهود مدعی مفقود شدن سند مالکیت یک دانگ و نیم از ششدانگ پالک 462 اصلی 
بخش 16 ثبت اصفهان که در صفحه 5 دفتر 31 بنامش ثبت و صادر و تسلیم گردیده  
و اظهار داشته که در اثر جا ب جایی مفقود شده است چون در خواست صدور المثنی 
سند مالکیت نموده طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود چنانچه 
شخص یا اشخاصی از حقیقی یا حقوقی مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آکهی 
ذکر شده ( نسبت به آن ، یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 

گردد. تاریخ انتشــار آگهی :1400/07/10 م الف:1200973  ابراهیم غفاری 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار

فقدان سند مالکیت
7/122 نظر به اینکه وراث حســن زرفشانی فرزند عبدالحســین با تسلیم دوبرگ 
شهادت شهود مدعی مفقود شدن ســند مالکیت نیم دانگ از ششدانگ پالک 462 
اصلی بخش 16 ثبت اصفهان که در صفحه 57 دفتر 33 بنامش ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده  و اظهار داشته که در اثر جا ب جایی مفقود شده است چون در خواست صدور 
المثنی سند مالکیت نموده طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود 
چنانچه شخص یا اشخاصی از حقیقی یا حقوقی مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در 
این آکهی ذکر شده ( نسبت به آن ، یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. تاریخ انتشار آگهی :1400/07/10 م الف:1200965 ابراهیم 

غفاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار
تحدید حدود اختصاصی

7/123 چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه باغ مشجر پالک ثبتی 1349 فرعی 
از 5 اصلی واقع در بخش 4 ثبت خوانسار به نام محمد باقر دهاقین در جریان ثبت است 
و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قسمت 
 اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز 
سه شنبه مورخ 1400/08/04 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. 
تاریخ انتشار: 1400/07/10 م الف: 1201328 امیر حسین مومنی رئیس ثبت 

اسناد و امالک خوانسار

تحدید حدود عمومی

7/115 تحدید حدود عمومی امالک قسمتی از بخش 8 و 9 ثبت اصفهان
واقع در حوزه ثبتی شهرستان مبارکه

  اول : امالک و ابنیه واقع در بخش 8 ثبت اصفهان
1- امالک واقع در دهنو پالک یک - اصلی و فروعات ذیل :  

1946 فرعي:  آقای ســید نعمت اله امینی  فرزند سید مرتضی ششدانگ 
یکباب خانه بمساحت 270/44 متر مربع

1947 فرعي:  خانم سمیه میر هاشمی   فرزند سید قوام ششدانگ یکباب 
خانه بمساحت 286/98 متر مربع

2- امالک واقع در شیخ آباد پالک چهار - اصلی و فروعات ذیل :  
739  فرعي:  آقای جعفر کیانی شیخ آبادی   فرزند عباس ششدانگ  زمین 

مزروعی بمساحت 691/57 متر مربع مجزی شده از 525 فرعی
3- امالک واقع در معطل آباد پالک هفت - اصلی و فروعات ذیل :  

204  فرعي:  خانم  ایمانه آقــا بابائی  فرزند مصطفی ششــدانگ یکباب  
ساختمان نیمه ساز بمساحت 50/50 متر مربع

4- امالک واقع در شاه کوچک پالک چها رده - اصلی و فروعات ذیل :  
105  فرعي:  آقای عزیزاله قربانی شــاه کوچکی  فرزند یوسف ششدانگ 

یکباب  خانه بمساحت 447/23 متر مربع مجزی شده از 58 فرعی
 روز شنبه مورخ 1400/08/01

2- امالک واقع در طالخونچه پالک 40- اصلی و فروعات ذیل:

1926 فرعی : آقای  حسین تقی خاجه قلعه مهریجان ارامنه  فرزند اسمعیل 
نسبت به سه دانگ مشاع و خانم ســفانه فرزندی طالخونچه فرزند  محمد 
تقی نسبت به سه دانگ مشاع  از  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 216/22  

متر مربع  مجزی شده از 1344 فرعی 
1927  فرعی : آقای  مرتضی علی بیگی  فرزند غالمحسین نسبت به سه 
دانگ مشــاع و خانم زهرا تقی خاجه  فرزند  اسماعیل نسبت به سه دانگ 
مشاع  از  ششدانگ یکبابخانه  ومغازه متصله  به مساحت 228/88  متر مربع  
  1928  فرعــی : شــهرداری طالخونچــه بــه شــماره شناســه ملی 
14001961213 ششدانگ یکباب زمین وساختمان  به مساحت 2900/82  

متر مربع   
  روز دوشنبه مورخ 1400/08/03

   دوم : امالک و ابنیه واقع در بخش 9 ثبت اصفهان
1-امالک واقع در مبارکه پالک دو- اصلی و فروعات ذیل :

4073 فرعي : خانم زهره ایرانپور مبارکه  فرزند حســن  ششدانگ یکباب 
خانه  بمساحت 198/50  مترمربع  و مجزی شده از پالک 1338 فرعی

4074 فرعی :آقای غالم رضا ایران پور مبارکه فرزند ابراهیم ششــدانگ 
یکباب خانه بمساحت 267/03 مترمربع ومجزی شده از پالک 763 فرعی

4075 فرعي : خانم نرگس نصوحی دهنوی فرزند علمدار ششدانگ یکباب  
تجاری بمساحت 29/48  مترمربع  و مجزی شده از پالک 858 فرعی

4076 فرعي : خانم فریبا ناظریان  فرزند حســن  ششــدانگ یکباب خانه 
بمساحت 183 مترمربع  و مجزی شده از پالک1177/ 1178 فرعی

4077 فرعي : خانم رویا کرمی  فرزند  غالمعلی ششدانگ یکباب ساختمان  
بمساحت   146/48 مترمربع  و مجزی شده از پالک  32  فرعی

4078 فرعی:آقای رضاصالحی مبارکه فرزند حســن ششــدانگ یکباب 
ســاختمان تجاری بمســاحت 80/74 مترمربع ومجزی شــده ازپالک 

935فرعی
   روز  سه شنبه مورخ 1400/08/04

4079 فرعي:آقای جمشید احمدی مبارکه فرزندحسین ششدانگ یکباب 
خانه نیمه سازبمساحت 247/85 مترمربع و مجزی شده از پالک 17فرعی

4080 فرعي : آقای مقصود فرهادی خانکندی  فرزند قلی  ششدانگ یکباب 
ساختمان بمساحت 40/27 مترمربع  و مجزی شده از پالک902 فرعی

4081 فرعي :آقای جعفرصالحی مبارکه فرزندخیراله  ششــدانگ یکباب 
خانه قدیمی  بمساحت 205/46 مترمربع  و مجزی شده از پالک 523فرعی
4082 فرعی: آقای کیانوش خلیلیان مبارکه فرزند حســین نسبت به سه 
دانگ مشاع وآقای فرشید صالحی مبارکه فرزند عباس نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 20/71  مترمربع ومجزی شده 

ازپالک 623 و624 فرعی
4083 فرعی: آقای کیانوش خلیلیان مبارکه فرزند حســین نسبت به سه 
دانگ مشاع وآقای فرشید صالحی مبارکه فرزند عباس نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب مغازه بمســاحت 41/04 مترمربع ومجزی شده 

ازپالک 393 فرعی
4084 فرعي:آقای محمد کیانی فرزندعزیزاله نســبت به سه دانگ مشاع 

وخانم مرضیه ایران پور فرزند رحمت اله نســبت به ســه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه  بمساحت 155/14 مترمربع و مجزی شده از پالک 

1394 فرعی
4085 فرعي : آقای عبدالرحیم میرزائی  فرزند پرویز  ششدانگ یک قطعه 

زمین بمساحت 501/82 مترمربع  و مجزی شده از پالک1340/1  فرعی
  روز چهار شنبه مورخ 1400/08/05

بترتیب از ســاعت 8/5 صبح به بعد در محل شــروع و به عمل خواهد آمد 
لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین اعـالم می 
شود که در روز و ساعت مقرر در محل حضـــور به هم رسانند چنانچه هر 
یک از صاحبان امالک یا نماینـده قـانونی آنها در موقع تعیین حدود حاضر 
نباشند مطابق ماده 15 قانون مذکور ملک آنها با حدود اظهار شده از طرف 
مجاورین تحدید حدود خواهد شد . اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق مقررات ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تعیین حدود فقط تا ســی روز پذیرفته خواهد شد و 
طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت 
، معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی 
با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را 

اخذ و به این اداره تسلیم نماید .
تاریخ انتشار  :  شنبه  07/10 /1400

م الف : 1198749 
مظاهر نصرالهی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مبارکه
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پاسخ کوبنده »پاوارد« به انتقاد هواداران بایرن
پاوارد پس از درخشش در جام جهانی 2018 روسیه و قهرمانی در این مسابقات به همراه تیم ملی 
فرانسه توجه باشگاه های بسیاری را به خود جلب کرد. او در نهایت در تابستان 2019 از اشتوتگارت 
جدا شده و به بایرن مونیخ ملحق شد.این بازیکن فرانســوی در طول دوران حضورش در بایرن 
عملکرد قابل قبولی را از خود به نمایش گذاشته ؛ اما به نظر می رسد که هنوز نتوانسته رضایت برخی 
از هواداران مدافع عنوان قهرمانی بوندســلیگا را به خود جلب کند.بایرن مونیخ چهارشنبه شب در 
دومین دیدار از مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا در ورزشــگاه خانگی خود میزبان دیناموکیف 
بود که این بازی با پیروزی 0-5 تیم مهمان به پایان رسید. پاوارد در این بازی در ترکیب اصلی قرار 

نداشت و روی نیمکت نشسته بود.
با این حال بنری از سوی برخی هواداران بایرن به ورزشگاه برده شده که روی آن عبارت پاوارد = 
کرایس لیگا به چشــم می خورد. کرایس لیگا در واقع پایین ترین سطح لیگ در فوتبال حرفه ای 
آلمان اســت و منظور از این بنر، انتقاد از کیفیت و عملکرد ضعیف این مدافع فرانســوی بود.اما 
پاوارد پاســخ کوبنده ای به انتقاد هواداران بایرن داد و در حالی که در دقیقه 69 به جای آلفونسو 
دیویس وارد زمین شده بود، موفق شد در دقیقه 87 پاس گل پنجم بایرن را برای اریک ماکسیم 
چوپوموتینگ ارسال کند تا ســهمی در جریان پیروزی پر گل تیمش و کسب سه امتیاز این بازی 

داشته باشد.

عالقه رئال مادرید به جذب مهاجم یونایتد در ژانویه
کارلو آنچلوتی، سرمربی رئال مادرید، در تابســتان خواهان جذب قرضی کاوانی شده بود اما در 
نهایت مدیران باشگاه موفق به نهایی کردن این انتقال نشدند.با این حال چون رئالی ها باید برای 
جذب کیلیان امباپه و شــاید حتی ارلینگ هالند تا تابســتان آینده صبر کنند، این احتمال وجود 
دارد که در پنجره نقل و انتقاالت زمستانی برای تقویت خط حمله تیم شان تالش کنند و بازیکنانی 
را نیز مدنظر داشته باشند.گفته می شــد که این باشــگاه بازیکنانی چون رادامل فالکائو و پی یر 
امریک اوبامیانگ را نیز زیر نظر داشته؛ اما دیگر عالقه ای به جذب آنها ندارد و روزنامه اسپانیایی 
ال ناسیونال مدعی شده که حاال کاوانی هدف شــماره یک آنها در پنجره زمستانی خواهد بود. در 
این خبر به کاهش دقایق حضور کاوانی در میدان پس از جذب کریستیانو رونالدو به عنوان عاملی 

برای کمک به انجام این انتقال نام برده شده است.
کمتر از یک سال به پایان قرارداد کاوانی با باشگاه منچستریونایتد باقی مانده، بنابراین محتمل 
است که پیشنهاد رئال برای جذب او با موافقت از سوی مدیران این تیم همراه شود،خصوصا اگر 
شایعات مبنی بر عدم رضایت او از نیمکت نشینی و حضور کوتاه مدت در زمین درست باشد.رئال 
مادرید در طول تابستان نیز با اومیانگ لینک شده بود ولی حاال بسیاری باور دارند که با توجه به 
احتمال جذب امباپه و هالند، مدیران باشگاه اسپانیایی لزومی به تالش برای به خدمت گرفتن 

مهاجم آرسنال نمی بینند.

اسطوره فوتبال جهان از بیمارستان مرخص شد
پله، اسطوره فوتبال برزیل پس از چند هفته بیمارستان سائوپائولو را ترک کرد.پله نزدیک به یک 
ماه در بیمارستان بستری بود و قبل از انجام عمل جراحی در ۴ ســپتامبر برای برداشتن تومور، 
برای معاینات معمول در بیمارستان حضور داشت. او چند روز بعد از عمل در بخش مراقبت های 
ویژه بیمارستان آلبرت اینشتین در بیمارستان بود و در نهایت نیز از بیمارستان ترخیص شد.البته 
شیمی درمانی این فوتبالیست پیشین تیم ملی فوتبال برزیل که ۳ بار قهرمان جام جهانی شده 
است در آینده ادامه خواهد داشت.بازیکن سانتوس، برزیل و نیویورک کاسموس در 2۳ اکتبر 81 

ساله می شود. پله، تنها کسی است که به عنوان بازیکن سه بار قهرمان جام جهانی شده است.

به بهانه تاریخ سازی دختران فوتبالیست؛

بغض فوتبال بانوان شکست!
امیررضا احمدی  یک؛ گاندی، رهبر هندوها جمله ای دارد 
بــا ایــن مضمون:»ابتــدا نادیــده ات 
می گیرند، سپس مسخره ات می کنند، بعد با تو به نبرد بر می خیزند، 
اما در آخر پیروزی از آن توســت.« این ســخن بهتریــن جمله برای 

توصیف درخشش تیم ملی فوتبال بانوان است. 
آن ها در مقدماتی جام ملت های آسیا توانســتند یک نتیجه تاریخی 
رقم بزنند. در روزهایی که برای اولین بار از امکانات مناسبی برخوردار 
شــدند، با پرواز اختصاصی به مقدماتی جام ملت های آســیا رفتند، 
لباس های یک دست و رســمی برتن کردند و تازه کمی مزه برابری با 
آقایان و امکاناتی که حق شان اســت را زیر دندان هایشان چشیدند، 
انتقادهای واهی دوباره شروع شداما شأن این دختران، باالتر از همه 
این هاست؛ شأن آن ها داشــتن امکانات برابر، حق الزحمه مساوی و 
زیرساخت هایی است که همیشــه به ناحق از آن ها سلب شده و حاال 
فقط بخش کوچکی از آن ها در اختیارشان قرار گرفته و با همین بخش 

اندک توانستند تاریخ را بنویسند.
دو؛ برای دخترانی که تالش، ســوخت پروازشان است و نا امیدی در 
دایره لغات شان معنایی ندارد این سختی ها نمی تواند باعث ناکامی 

شود. 
هرچند آن ها باید هــم رقبا را در زمیــن دریبل بزنند و هــم خیلی از 
فرمایشــات را در بیرون از زمین؛ اما دختران مریم ایراندوســت حاال 
به رویایی رنگ واقعیت پاشــیده اند که ســال ها در دل دختران این 
سرزمین بوده، چه بازیکنانی که زحمت کشیدند، طعنه ها را شنیدند، با 
نابرابری ساختند، در زمین های بی امکانات توپ زدند و برای داشتن 
امکانات اولیــه در فوتبال بانــوان جنگیدند تا پرچم را به دســت این 
دختران بدهند. رویای چند دهه زنان این سرزمین حاال در ساق های 
گلنوش خسروی جلوه گری می کند و در دستان زهره کودایی خود را 

نشان می دهد.
این برای نخستین بار اســت که تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان در 
رقابت های جام ملت های آسیا به میدان خواهد رفت. آن ها دو سال 
از مســابقات دور بودند و حتی از رنکینگ فیفا هم خارج شده بودند. 
از ســال 1975تا به امروز که جام ملت های زنان آسیا برگزار می شود، 
ایران در هیچ دوره ای حضور نداشته است. 2022هند نخستین جامی 
است که ایرانی ها فرصت تجربه کردنش را دارند. فرصتی که می تواند 
نتیجه  تمام زحمات نسل های فوتبال این سرزمین باشد که حاال روی 
دوش ایراندوست و شــاگردانش قرار گرفته و قرار است شایستگی 

خود را به رخ فوتبال آسیا بکشند.

ســه؛ این دختران فقط در تعبیر یازده نفر بازیکن کــه به دنبال توپ 
می دوند معنا نمی شــوند؛ آن ها حاال پرچمدار نســلی جدید هستند؛ 
ســردمداران نســلی که نشــان داده با امید و تالش، می توان پرچم 
موفقیت را بر بلنــد ترین قله ها نصب کرد حتی اگر در این مســیر، از 
خودی و ناخودی هزار زخم بخوری، هزاران سنگ جلوی پایت بیندازند 
و ابتدایی ترین حقوقت را از تو سلب کنند، باز هم می توان خود را به قله 

رساند و جشن پیروزی گرفت.
اوج شاهکار بانوانی چون گلنوش خســروی، غزاله بنی طالبی، ملیکا 
متولی، بهناز طاهرخانی، ملیکا محمدی، یاسمن فرمانی و دیگر ستاره 
های تیم تحت هدایت ایراندوست، وقتی مشخص می شود که بدانیم 
آن ها  برای کسب موفقیت چه راه پر پیچ و خمی را پشت سر گذاشته 
اند. داستانی که شباهت  زیادی به فیلم های سینمایی دارد. همچون 
فیلم هندی دنگال با بازی »آمر خــان« در نقش پدر خانواده. مردی 
که به دنبال محقق کردن تحقق رویاهایش با پسر خود است اما وقتی 
پسری نصیبش نمی شــود، یک روز به این فکر می کند که دختران او 

هم می توانند رویایش را محقق کنند.
شــاه بیت این فیلم را می تــوان در ایــن دیالوگ ماهاویر ســینگ 
پوگات-آمرخان- خالصه کرد که می گوید: »من همیشه با خودم فکر 
می کردم که اگر پسر می داشتم برای کشور در کشتی طال می آورد. اما 
نمی دانستم طال، طالست؛ چه پسر آن را به دست بیاورد و چه دختر.« 
داستان فیلم و این دیالوگ پر معنی، درست داستان ورزش بانوان و 

کشتی بانوان در کشور ماست.
دخترانی که به همراه پــدر خود، برای تحقــق آرزوی دیرینه، افتخار 
آفرینی برای کشورشــان و دســت یافتن بــه آنچه در ذهــن دارند، 
یک تنــه طعنه  همــه را به جــان می خرند امــا در آخــر، »پیروزی 
از آن آنهاســت«. و روزی می رســد کــه همان هایی که بــه طعنه به 
آنها نــگاه می کردند، آن هــا را تمام قد تشــویق می کنند.ایــن راه پر 
پیچ و خم اســت اما دختــران ایران نشــان داده اند که مــی توانند 
 به هــدف خودشــان برســندو مــی توانند کارهــای بزرگــی انجام

 دهند .

خبر روز

مربی جدید شهر خودرو، وارد ایران شد
هادی عقیلی، مدافع سابق تیم فوتبال سپاهان و تیم ملی فوتبال ایران که پس از دوران فوتبالی اش، 
کالس های مربیگری را در داخل و سپس خارج از ایران دنبال می کرد، برای لیگ بیست و یکم سمت 
مربیگری در تیم فوتبال شــهر خودروی 
خراســان را پذیرفت تا در قامت دستیار 
اول محمدرضا مهاجــری فعالیت کند و 
این گونه پا در عرصه مربیگــری بگذارد.

عقیلی که در خارج از ایران سکونت داشت، 
روز پنجشنبه وارد تهران شد؛ او قرار است به 
اردوی تیم فوتبال شهر خودرو اضافه شود 
و رسما کار خود را به عنوان مربی در جمع 
عنابی پوشان مشــهدی آغاز کند.گفتنی 
است که تیم فوتبال شهر خودرو قرار بود از 
هفتم مهرماه اردوی خود در تهران را آغاز کند که این اردو به تعویق افتاد و از شنبه 10 مهرماه به مدت یک 
هفته آغاز خواهد شد و قرار است شاگردان مهاجری در این اردو، چند مصاف تدارکاتی را انجام بدهند.

توضیح »صدری« درباره شایعه اسپانسر مشترک
سرپرست باشگاه پرســپولیس در واکنش به شــایعه انتخاب اسپانسر مشــترک با یک باشگاه 
دیگر، گفت: در جلسه  مشــترکی که با وزیر ورزش و مسئوالن باشگاه اســتقالل داشتیم، قرار شد 
یکسری راهکارهای اقتصادی که می تواند برای هر دو باشگاه در سطح ملی درآمدزا باشد، بین ما 
و باشگاه استقالل برنامه ریزی شود. سرپرست سرخ پوشان با توضیخ این ماجرا عنوان کرد: قطعا 
با حمایت دکتر ســجادی این موضوع می تواند اتفاق خوبی برای دو تیم به لحاظ اقتصادی باشد. 
برخی می گویند قرار است از اسپانسر مشترک استفاده شود که باید بگویم این طور نیست. ما فقط 
در برخی برنامه های اقتصادی می توانیم یکسری فعالیت ها را پیش ببریم. مجید صدری،  ادامه 
داد: از سوی دیگر، امور مربوط به مزایده در حال برگزاری است و امکان دارد در این مزایده، شرکتی 
برنده شود که اسپانسرینگ باشگاه دیگری را برعهده دارد. در این خصوص هیچ منع قانونی نداریم 
که یک کارگزار نتواند از دو باشگاه حمایت مالی کند. اتفاقا وزیر محترم ورزش و جوانان هم از این 
موضوع حمایت کردند و همین که ایشان چنین جلسه ای را ترتیب دادند، نشان می دهد که نظرش 
روی رشد اقتصادی هر دو باشگاه مثبت است و با اینکه از باشگاه خاصی جانبداری نمی کند اما به 

دنبال راهکاری برای پیشرفت مالی استقالل و پرسپولیس است.

احتمال تغییر دوباره در هیئت مدیره استقالل!
در حالی که هنوز یک هفته هم از معرفی هیئت مدیره جدید باشگاه استقالل نمی گذرد، این احتمال 
وجود دارد که در روزهای آینده تغییری در ترکیب هیئت مدیره جدید ایجاد شــده و یکی از اعضای 
هیئت مدیره جای خود را به فرد جدیدی بدهد.گفته می شــود به دلیل بعضی از ناهماهنگی ها در 
شرایط فعلی این امکان وجود دارد که این عضو خیلی زود از هیئت مدیره جدید آبی های پایتخت 
جدا شود.پس از نارضایتی های فراوان هواداران و پیشکسوتان استقالل و همچنین نارضایتی های 
مقطعی سرمربی آبی پوشان با احمد مددی و تیم مدیریت قبلی او، سرانجام دو هفته قبل مددی 
از سمت خود استعفا داد و روز شنبه نیز از ســوی وزارت ورزش و جوانان مصطفی آجورلو به همراه 
مهدی افضلی، مجتبی نوراللهــی، محمد مومنی و پرویز مظلومی به عنــوان اعضای جدید هیئت 
مدیره این باشگاه معرفی شدند.مصطفی آجورلو در همان اولین شب حضورش در باشگاه استقالل 
دست به تغییراتی زد و با تصمیماتی که اتخاذ کرد توانســت آرامش نسبی را به باشگاه استقالل و 

هواداران این تیم بازگرداند.

مستطیل سبز

هافبک جدید ذوب آهن:

 2 بار دیگر قرار بود به 
اصفهان بیایم

هافبک جدید ذوب آهن که پس از دو فصل 
حضور در نفــت مسجدســلیمان و تجربه 
کاپیتانی در این تیم، تصمیم به جدایی گرفت 
و راهی ذوب آهن شــد، با اشــاره به دوران 
بازی برای نفت اظهــار کرد: تجربه خوبی در 
مسجدسلیمان به دســت آوردم و در مسیر 
درســتی قرار گرفتم ولی در نهایت شــرایط 
همکاری وجود نداشت و باید انتخابی انجام 
می دادم که به آینــده فوتبالی ام کمک کند.

سجاد جعفری ادامه داد: شرایط سختی در 
نفت مسجدسلیمان وجود داشت و روزهای 
دشــواری تحمل کردیم، اما خدا را شکر تیم 
در هر دو فصل رتبه میانه جدولی به دســت 
آورد و با کمترین بودجه نسبت به همه تیم ها 
در لیگ برتر ماند. بازیکنــان ما هم کیفیت 
باالی خودشان را نشــان دادند و االن همه 
انتقال های خوبی داشــتند.هافبک جدید 
ذوب آهن درباره انتخاب این باشگاه و حضور 
در اصفهان عنوان کرد: دو سال قبل و پیش 
از اینکه به نفت بروم، آقای قلعه نویی لطف 
داشتند و قرار بود با ســپاهان قرارداد امضا 
کنم، اما اتفاقاتی افتاد که این انتقال رخ نداد 
و من هم تصمیم گرفتم با نفت قرارداد ببندم 
و در نیم فصل ســال قبل هم آقای حسینی 
درخواســت حضورم در ذوب را داشــتند که 
باشــگاه نفت رضایت نداد ولی خدا را شکر 
االن به اصفهــان آمــدم و از انتخابم راضی 

هستم.
جعفری در خصوص کار با مهــدی تارتار در 
ذوب آهن گفت: زمانی که انتقالم به سپاهان 
انجام نشد، به خاطر پیشــنهاد نفت و اینکه 
آقای تارتار در آنجا حضور داشت، به این تیم 
رفتم و پس از یک فصل دوری، خوشــحال 
هستم که دوباره با ایشــان کار می کنم.  آقا 
مهدی، جزو مربیانی است که واقعا زحمت 
می کشــد و بــرای موفقیــت تیمش وقت 
می گذارد. من هم به خاطر شــناختی که از 
کار و اهداف شان داشــتم، به ذوب آمدم و 

امیدوارم بهترین عملکردم را ارائه کنم.

فوتبال جهان

وز عکس ر

دیدار فردوسی پور و 
خطیبی در تمرین 

آلومینیوم
 روز پنجشــنبه پــس از پایــان تمرین 
آلومینیوم اراک در زمین پژوهشــکده 
نفت، رسول خطیبی، سرمربی این تیم 
با عادل فردوســی پور دیداری داشت؛ 
مجری برنامه نود کــه به همراه اعضای 
تیم رسانه ورزش برای تمرین در محل 
حضور یافته بود پس از روبه رو شدن با 
اراکی ها با آنها به خوش و بش پرداخته 

و دیداری هم با رسول خطیبی داشت.

عقیده دارم رقابت »کایل اشنایدر« مقابل »عبدالرشید 
سعدا...اف« بزرگ ترین رقابت کشتی دوران است. 
هنوز هم روی این موضع هستم. اما رقابت دیوید تیلور 
و حسن یزدانی با کمی اختالف می تواند جانشین این 
رقابت شود.بسیاری از مردم معتقد هستند که رقابتی 
وجود ندارد چون تیلور 0-۳ از کشتی گیر ایرانی پیش 
است. با این حال من اینجا هستم تا به شما بگویم که 
این کامال یک رقابت است و چرا شما نباید چهارمین 
بازی این رقابت را که هفته آینده برگزار خواهد شد از 
دست بدهید. دو بازی اول بین مرد جادویی و بزرگ 
ترین کشتی گیر کامال مشابه پیش رفت. یزدانی چهار 
امتیاز پیش افتاد، پیش از آن که تسلیم فشار و سرعت 
تیلور شود. با این حال بازی در توکیو بسیار متفاوت 
بود. یزدانی توانست سرعت بازی را بسیار بهتر کنترل 
کند و فنی زیبا از تیلور در 20 ثانیه پایانی بود که پیروزی 
را برای او به ارمغان آورد.  چون بازی سوم بسیار نزدیک 
بود، تردیدهای زیادی درباره بازی چهارم در اسلو وجود 
خواهد داشت. آیا جادوی بازی چهارم به سود یزدانی 
خواهد بود؟ به هرحال کســب چهار پیروزی متوالی 
مقابل چنین کشتی گیر خوبی دشوار است. آیا دیوید 
با ضعف یزدانی آشناست؟ هر کشتی گیر چه تغییراتی 
را به کار خواهد گرفت؟ آیا یزدانی سعی می کند طرح 
بازی مشابهی را به شــکلی بهتر پیاده کرده و مانع از 
حمالت دیرهنگام شود؟ آیا یزدانی می تواند بازی را 

بار دیگر به همین اندازه نزدیک اداره کند؟
ایران تیمی جذاب را با خود به همراه آورده؛ اما رقابت 
واقعی در نروژ بین آمریکا و روسیه خواهد بود و این 
احتمال هم وجود دارد که شاهد رقابتی نزدیک باشیم. 
هر بازی برای هر دو تیم حائز اهمیت است. امتیاز تیم 
المپیک با پنج امتیاز اختالف بود. این دقیقا تفاوت 
بین مدال طال و مدال نقره برای یک کشــور اســت. 
پیروزی دیوید تیلور در روز دوم می تواند شرایط تیم 

آمریکا را تا حد زیادی بهبود ببخشد. 
من درباره سعدا...اف و اشــنایدر نیز به این موضوع 
اشــاره کردم اما این مســابقات تاریخی هســتند. 

دیدارهایی که هواداران برای مدتی بســیار بســیار 
طوالنی درباره آن حرف خواهند زد. می دانم که تیلور 
0-۳ از یزدانی پیش اســت؛ اما یزدانــی هنوز یک 
قهرمانی المپیک و دو قهرمانی جهان در کارنامه دارد. 
بدون توجه به تمامی رکوردها، هردوی آنها جزو بزرگ 
ترین کشتی گیرهایی هستند که با دوبنده کشورشان 
به میدان رفته اند. این باالترین سطح کشتی و اثری 
هنری است که باید توســط همه مورد تحسین قرار 
بگیرد. عالوه بر این، اگر یزدانی بتواند تغییراتی در بازی 
ایجاد کرده و برخالف پیش بینی ها پیروز بازی شود، 

شرایط و روند این رقابت به کلی تغییر خواهد کرد. 

یزدانی - تیلور؛ این نبرد، یک اثر هنری است!
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مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان:

مردم در تکمیل فاز دوم خیابان آزادگان مشارکت کنند
مدیر منطقه ۱۳ شــهرداری اصفهان اظهار کرد: احداث فاز دوم خیابان آزادگان )دستگرد( یکی از 
انتظارات چندین ساله شهروندان ساکن در این محدوده از شهر بود که در دستور کار شهرداری قرار 
گرفت.محمد شرفا تصریح کرد: فاز نخســت خیابان آزادگان )دستگرد( سال های گذشته افتتاح 
شد و در سال گذشــته نیز به منظور احداث فاز دوم، تامین اعتبار برای آزادسازی و احداث خیابان 
انجام شد.مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان ادامه داد: تملک این طرح در پیش بینی بودجه سال 
گذشته حدود هفت میلیارد تومان بود که با توجه به افزایش هزینه ها، این مبلغ تا ۲۰ میلیارد تومان 
در اصالح بودجه افزایش پیدا کرد؛ البته برای احداث فاز دوم نیاز به هفت هزار و ۵۰۰ متر آزادسازی 
است که از این میزان، شش هزار و ۵۰۰ متر تملک شده است.وی از پیشرفت ۹۰ درصدی احداث 
فاز دوم خیابان آزادگان )دستگرد( خبر داد و گفت: برای آزادسازی یک هزار مترمربع مسیر باقی 
مانده خیابان نیاز به مشارکت هر چه بیشتر شهروندان داریم.شرفا خاطرنشان کرد: مراحل انجام 
مناقصه و انتخاب پیمانــکار برای احداث فاز دوم خیابان آزادگان اجرایی شــده و در بخش هایی 
که آزادسازی کامل شده، با انجام خاکبرداری، پیمانکار مشــغول فعالیت شده است.وی افزود: 
بخش های آزادسازی شده در اختیار پیمانکار است و با انجام جدول کشی و خیابان بندی اکنون 

آماده آسفالت ریزی است.

مدیرعامل مجمع خیرین عمران و توسعه شهری مطرح کرد:

تعریف و اجرای پروژه های متنوع شهری با استفاده از 
ظرفیت خیرین کاشانی

مدیرعامل مجمع خیرین عمران و توسعه شــهری کاشــان، با تاکید بر ظرفیت بی بدیل خیرین 
دارالمومنین، از تعریف و اجرای پروژه های متنوع شهری در حوزه های مختلف خبر داد.

حسین حیدریان در حاشیه مراســم گرامیداشت روز ملی آتش نشــانی و خدمات ایمنی ضمن 
تبریک این روز، با اشــاره به پیشینه تشــکیل مجمع خیرین عمران و توسعه شهری بیان کرد: بر 
اساس مصوبه شورای اسالمی شــهر در دوره چهارم، شهرداری کاشان ماموریت یافت تا مقدمات 
تشکیل مجمع را به واســطه تعدد و تنوع روزافزون  نیازهای شهروندان از یک سو و ظرفیت ممتاز 

خیرین کاشانی از سویی دیگر فراهم کند.
وی، خاطرنشــان کرد: با توجه به فرصت اندک شــورای چهارم برای انجــام فرآیندهای اداری و 
ثبت رســمی مجمع، انجام روندهای قانونی به شــورای اسالمی شــهر در دوره پنجم موکول شد 
که در نهایت با طی شــدن این مراحل، هیئت امنا و هیئت مدیره مشخص و مدیرعامل انتخاب و 
معرفی شد.مدیرعامل مجمع خیرین عمران و توسعه شهری کاشان، شناسایی و احصای نیازهای 
شــهرداری در حوزه های مختلف فرهنگی، ورزشــی، فضای سبز، ایمنی شــهری و...را به عنوان 
نخستین برنامه کاری خود در مجمع عنوان کرد. حیدریان، با اشاره به ضرورت تقویت حوزه ایمنی 
به عنوان یکی از اولویت های مجمع افزود: بر این مبنا، عملیات اجرایی پروژه ایســتگاه شماره 6 
آتش نشانی کاشان به عنوان نخستین پروژه خّیرساز با حضور معاون وزیر کشور و رییس سازمان 
شهرداری ها و دهیاری ها به طور رسمی آغاز شد.وی، فاز یک و دو ناجی آباد را از جمله نواحی ذکر 
کرد که توسط این ایستگاه آتش نشــانی پوشش عملیاتی داده می  شــوند و گفت: در نهایت این 
پروژه با مساحت ۵۰۰ متر مربع و صرف اعتبار ۲۰ میلیارد ریال با همت نیکوکار ارجمند حاج حسین 
ناصری طاهری و همراهی شهرداری در تجهیز و آماده سازی به بهره برداری رسید تا فتح بابی برای 
حضور بیش از پیش خیرین در حوزه مدیریت شهری باشــد. سخنگوی شورای اسالمی شهر، به 
پروژه های دیگر در دست اجرای مجمع خیرین عمران و توسعه شهری اشاره و بیان کرد: کالنتری 
واقع در مسکن مهر، احیای کشتارگاه قدیم در قالب خانه هنر و...نمونه هایی از پروژه هایی است 

که با بهره گیری از ظرفیت خیرین به اجرا می رسد.

کلید مدیریت شهرداری اصفهان به دست شهردار جدید سپرده شد؛ 

شهردار اصفهان: رویای ما تحقق شهر اسالمی است

با حضور استاندار ، امام جمعه اصفهان و نماینده محترم ولی فقیه در استان 
و جمعی از مدیران استانی، شــهری، علما، فرماندهان انتظامی و نظامی، 
هنرمندان و اصحاب رســانه، نماینده مردم در مجلس شــورای اسالمی، 
رییس و اعضای شورای اسالمی شهر در دوره پنجم و ششم، شهردار سابق 
اصفهان، اسقف اعظم ارامنه اصفهان، حجت االسالم سالک نماینده مردم 
در ادوار مختلف مجلس شورای اسالمی، در آیین تکریم و معارفه شهردار 
اصفهان از زحمات چهار ساله مدیریت شهری سابق تقدیر و کلید مدیریت 
شهرداری اصفهان به دست علی قاسم زاده، شهردار جدید اصفهان سپرده 
شد. به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شــهرداری اصفهان، آیت ا...سید 
یوسف طباطبایی  نژاد در مراسم تکریم و معارفه شهردار اصفهان با بیان اینکه 
خوشبختم که در جمع خدمتگزاران جامعه و شهر حضور پیدا کردم، اظهار کرد: 
باید هدف مدیریت شهری این باشد که رضایت خدا را جلب کند زیرا رضایت 
خدا در رضایت خلق خداست.وی با بیان اینکه نباید درآمد شهر با سختی 
و عدم رضایت مردم کسب شود، تصریح کرد: یکی از راه های کسب درآمد 
برای شهرداری ها دادن مجوزهای خارج از ضابطه است که این موضوع می 
تواند شکل و نظم شهر را به هم بزند، پول درآوردن خیلی مشکل نیست بلکه 
باید پولی که به دست می آوریم خالف مسیر و قانون نباشد و حد مشخص 
داشته باشد.   امام جمعه اصفهان و نماینده ولی فقیه در استان اضافه کرد: 

در اصفهان در همه ادوار کارهای زیادی انجام شــده و همه شهرداران برای 
این شهر به خوبی برای آن کار کرده اند؛ بسیاری از کارهایی که دکتر نوروزی، 
شهردار قبلی اصفهان انجام داد در ادامه زحمات شهرداران سابق اصفهان بود. 

   زیرســاخت های مطلوبی برای تامین درآمدهای شــهرداری ها 
فراهم است

همچنین در این جلسه، عباس رضایی، استاندار اصفهان با اشاره به اینکه 
برای کاهش نارضایتی مردم از دستگاه هایی مانند شهرداری باید به سوی 
الکترونیکی کردن خدمات پیش برویم، گفت: این راه را کشورهای مختلف 
دنیا هم رفته اند و ما هم باید این تکلیف را طبــق قانون اجرایی کنیم.وی 
ادامه داد: درخواست می کنم شورای ششــم این کار را که در دوره قبل آغاز 
شده است تکمیل کنند و به پایان برســانند.  استاندار اصفهان افزود: چند 
سالی است که با سهم شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده، به درآمدهای 
شهرداری اضافه شده و بسیاری از مشکالت با این راه حل مرتفع شده اما 
اشکال این قانون که باید از سوی مجلس برطرف شود، در اختصاص سهم 
کمتر به مناطق محروم اما با جمعیت اندک است.وی گفت: زیرساخت های 
مطلوبی برای تامین درآمدهای شهرداری ها فراهم است که با فاصله گرفتن 
از حاشیه ها و توجه به گمشــده اصفهان می توان آن را محقق و به خوبی 

خدمت کرد. گمشده اصفهان این روزها وفاق، همدلی و انسجام است. 

   رویای ما برای اصفهان »شهر اسالمی« است
در ادامه علی قاسم زاده، شهردار اصفهان با اشاره به اینکه دغدغه مشترک 
همه ما که اینجا آمده و در کنار هم جمع شده ایم عمران و آبادانی شهر اصفهان 
اســت، اظهار کرد: با توجه به اینکه همه ما روی این خاک و زیر آسمان این 
شهر زندگی می کنیم، نگرانی های مشترکی برای این شهر که دارای هویت و 
شخصیت است، داریم.وی ادامه داد: شهر باید به عنوان امانت بدون اسائه 
ادب به دوره های بعد تحویل داده شود.  شــهردار اصفهان افزود: هرکس 
برای خود رویاهایی دارد و رویای ما برای اصفهان، تحقق »شــهر اسالمی« 
است. هرچند تعابیر متعددی از این عبارت می شود و برخی آن را متوقف 
در عالئم و نشانه ها می دانند ؛اما باید گفت شهر اسالمی فقط در نشانه ها و 
عالئم نیست.   وی ادامه داد: این موارد به جلد و پوسته شهر اختصاص دارد؛ 
اما هر شهر روح و روانی دارد و روح شهر اسالمی تجلی اسماء الحسنی در 
دل شهر است. وی با بیان اینکه به میزان شدت ظهور اسماء الحسنی شهر 
می تواند نسبت به اسالمیت خود ادعا کند، گفت: اگر خداوند عادل و عالم 
است باید در شهر اسالمی عدالت موج بزند و علما تکریم شوند. قاسم زاده 
بیان کرد: شهر اسالمی باید تمیزترین شهر باشد و یک شهر صرفا به تعظیم 
شعائر و حفظ نشانه ها یک شهر اسالمی نیست ،اگرچه شعائر و نشانه ها 
هم اهمیت دارند. وی با بیان اینکه نمی توان ادعا کرد شهر اسالمی هستیم؛ 
اما بی اخالقی و بی عدالتی بین ما موج بزند و امیدوارم در این مسیر به ظهور 
اسالمیت شهر کمک کنیم، گفت: نظام خلقت احسن است و انسان احسن 
المخلوقین است و انتظار خداوند احسن العمل از ماست.شهردار اصفهان 
بیان کرد: در طول مدیریت شهری اصفهان زحمات زیادی کشیده شده و هر 
کس در این سال ها تالش کرده حال شهر را بهتر کند. قصد همه شهرداران 
اصفهان از آقایان سقائیان نژاد، جمالی نژاد و نوروزی خدمت بیشتر به شهر 
بوده و انتظار ما این است به سمت تحول و احسن االحوال و تحقق شعار این 

دوره مبنی بر »زندگی خوب« حرکت کنیم.

 حرکت به سمت درآمدهای پاک  
وی با اشاره به اینکه رزق حالل روح شهر را جال می بخشد و باید به سمت 
درآمدهای پاک برویم، اظهار کرد: صرف دارا بودن، به زندگی کیفیت نمی 
بخشد. امسال شهرداری بودجه خوبی دارد اما بخشی از بودجه ریشه در 
قرض، وام و درآمدهایی داشته که موجب نارضایتی مردم است و مدیریت 
شهر به علت رویه هایی که از قبل شکل گرفته است، مجبور به تحمل این 

روند است اما باید راهی پیدا کنیم.

با مسئولان

برگزاری یادواره شهدای امنیت پایدار گروه مهندسی رزمی 40 
صاحب الزمان)عج(

یادواره شهدای امنیت پایدار گروه مهندســی رزمی ۴۰صاحب الزمان)عج( نزسا و شهدای منطقه 
۵ شهرداری اصفهان با حضور خانواده معطم شهدا ،ایثارگران،جانبازان ، امام جمعه ، فرماندهان و 
مسؤالن شهری در بوستان بزرگ سپاهان شهر  برگزار شد.حجت االسالم والمسلمین ملکیان ،امام 
جمعه سپاهان شهر ضمن تشکر و قدردانی از برگزار کنندگان یادواره شهدا و نمایشگاه دفاع مقدس 
گفت: بر همه ما الزم است که نسبت به انتقال فرهنگ دفاع مقدس اقدام کنیم که تکریم خانواده 
معظم شهدا از جمله این برنامه هاســت.در این مراسم سردارگرامی ضمن پاسداشت یادو خاطره 
حماسه سازان ۸ سال دفاع مقدس خاطر نشان کرد: امروز با تجربه گرانقدر دفاع مقدس و با تالش 
جهادی راه شهدا در ســنگر خدمت رســانی به مناطق محروم ادامه دارد. مدیر شهرداری منطقه ۵ 
اصفهان نیز با اشاره به صبر و استقامت خانواده شهدا گفت: وقتی این ایثارگری و از خودگذشتگی 
شهدا را به یاد می آوریم، صبر و استقامت خانواده معظم شهدا را می بینیم، دیگر جایی برای بیان 
فعالیت ها نمی ماند چراکه هر آنچه تالش کنیم هرگز نتوانسته ایم همچون شهدا از خود ایثار نشان 

دهیم و واقعا شرمنده شهدا هستیم .

برپایی نمایشگاه »در مسیر خورشید«
نمایشگاه در مسیر خورشید ویژه برنامه ایام اربعین و دفاع مقدس به همت رزمندگان گروه مهندسی 
رزمی ۴۰ صاحب الزمان )عج( و شهرداری منطقه ۵ و با همکاری و فعالیت هیئت های مذهبی گروه 
های خودجوش مردمی و نیروهای مسلح برگزار شد و مورد استقبال مردم قرار گرفت.از جمله برنامه 
های ویژه این نمایشگاه، اجرای مسابقه زنده میدان مین بود که استقبال چشمگیری به ویژه نسل 
جوان از آن داشتند.اجرای مراسم رزم نوازان،سرود،مداحی و... وتکریم وتجلیل از ۳۰نفر از خانواده 
معظم شهدا از جمله برنامه های مراسم اختتامیه و یادواره شهدای گروه ۴۰ بود. سید علی محمودی، 
روابط عمومی گروه ۴۰ در خصوص ویژه برنامه در مسیر خورشید گفت:  با توجه به وجود کرونا و گرفتاری 
مردم و نداشتن سرگرمی مناسب ،هفته دفاع مقدس ، بهانه ای شد تا با اجرای برنامه ابتکاری میدان 
مین که با همکاری تخریبچیان گروه ۴۰ برپا شد، بیش از ۵۰۰ نفر از نوجوانان و جوانان  برای اولین بار 
فرصت یافتند تا خود را در میدان مین واقعی بیازمایند که در واقع نقشی موثر در ایجاد حس واقعی 
دفاع مقدس داشت.حضور خودجوش خواهران فعال در عرصه فرهنگی یکی دیگر از فعالیت های این 

نمایشگاه بود که با نام موکب اربعین ،پاسخ گوی شبهات و سواالت بازدید کنندگان بود.

نواخته شدن زنگ گردشگری در کاشان
معاون مدیرکل و رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کاشان از نواخته شدن زنگ 
گردشگری با شعار گردشگری برای توسعه فراگیر در هنرستان دخترانه دستمالچی خبر داد.مهران 
سرمدیان با اعالم خبر فوق افزود:از  برنامه های هفته گردشگری می توان به استقرار راهنمایان آثار 
تاریخی در ابنیه،برپایی دو  نمایشگاه،تبلیغات بنری در سطح شهرستان با همکاری حوزه گردشگری 
شهرداری اشاره کرد. وی افزود: امیدواریم تقارن سال تحصیلی جدید همراه با ۵ مهرماه روز جهانی 
جهانگردی در دوران پساکرونا، روزهای امیدبخشی را برای  آینده صنعت گردشگری رقم بزند.معاون 
گردشگری اداره نیز اظهار داشت: در حال حاضر توسعه گردشگری منطقه کاشان به عنوان یک اصل 
در دستور کار تمامی دستگاه ها قرار گرفته که   آموزش و پرورش یکی از موثرترین ارگان ها در فرهنگ 
سازی و نهادینه شدن فرهنگ و توسعه گردشگری است .حجت ناصحی پور در ادامه افزود:موسسات 
و واحدهای متنوعی در کاشان به ارائه خدمات گردشگری می پردازند و فرصت مناسبی برای اشتغال 
نیروی آموزش دیده در دوران پساکرونا فراهم  است که با این امر امیدواریم مدت اقامت  گردشگران 

در کاشان را با همتی بزرگ از یک و نیم روز به سه روز افزایش دهیم.

خبر روزخبر خوان

اعالم فراخوان دهمین 
دوره جایزه ادبی »یوسف«

مدیر مرکــز آفرینش های ادبی قلمســتان 
از اعالم فراخــوان مرحله اســتانی دهمین 
دوره جایــزه ادبی »یوســف« بــا محوریت 
داســتان های کوتاه دفاع مقدس خبر داد. 
الهه رضایی با اشــاره به مقررات شرکت در 
این فراخوان گفت: داستان های ارسالی در 
فراخوان دهمین دوره جایزه ادبی یوســف 
نباید قبال در کتاب مســتقل یا مشــترک یا 
نشریه ای منتشــر شده باشــد. با توجه به 
ثبت آثار در دبیرخانه مرکزی، نویســندگان 
فقط می توانند در یک اســتان شرکت کنند 
و در صورت شــرکت در استان های مختلف، 
از داوری کنار گذاشــته می شوند. وی اظهار 
داشت: آثار بایستی به صورت تایپ شده در 
قالب فایل متنی ارسال شود و محدودیتی از 
نظر تعداد برای ارســال آثار وجود ندارد. وی 
افــزود: پرداختن به حماســه آفرینی های 
رزمندگان هر اســتان در عملیات ها و یگان 
های آن اســتان، اشاره به شــخصیت های 
شناخته شده دفاع مقدس و استفاده از زبان 
و گویش های محلی از جمله موضوعات این 
فراخوان بوده که امتیاز ویــژه ای دارد. مدیر 
مرکز آفرینش های ادبی قلمستان تصریح 
کرد: داســتان های ســه بخش بزرگسال، 
نوجوان و شــهدا به صورت جداگانه داوری 
خواهد شد.رضایی با اشاره به اینکه داستان 
های منتخب در استان ها برای انتخاب آثار 
برتر در بخش ملی ارسال خواهد شد، ادامه 
داد: آثار برتر هر ســه بخش ویرایش شده و 
در مجموعه های جداگانه چاپ می شــود.

وی خاطرنشــان کرد: مهلت ارسال آثار تا ۱۵ 
مهرماه است که عالقه مندان می توانند آثار 
خود را به اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس اســتان اصفهان ارســال کرده 
و یا بــه ســایت ۱pelak.ir.www  مراجعه 
کنند. گفتنی اســت؛ آثار برگزیده استانی به 
دبیرخانه بخش ملــی راه خواهدیافت و در 
مرحله استانی در ســه بخش به نفرات اول 
یک میلیون تومان، بــه نفرات دوم 7۰۰ هزار 
تومان و به نفرات سوم ۵۰۰ هزار تومان جایزه 

نقدی هدیه داده می شود.

یادواره تکریم از زنان مجاهد و آیین رونمایی از جایزه جهادی بانوان در 
گام دوم انقالب با محوریت جبهه سالمت همزمان با هفته دفاع مقدس 
در ســالن اجتماعات صدا و ســیمای مرکز اصفهان برگزار شد.مدیرکل 
صدا و سیمای مرکز اصفهان در ابتدای این آیین تاکید کرد: سخن گفتن 
در وصف عزیزانــی که از همه چیز خود برای حفظ امنیت کشــور و دفاع 
از خاک ایران گذشــتند بسیار مشکل اســت.بهرام عبدالحسینی اظهار 
داشــت: ایثارگری و رشــادت های رزمندگان در طول هشت سال دفاع 
مقدس بر دوست و دشمن پوشــیده نیست.وی با بیان اینکه دشمن از 
جنگ مســتقیم به جنگ فرهنگی با کشورمان روی آورده است، افزود: 
امروز دشــمن در عرصه های دیگــر از جمله بخش هــای اقتصادی و 
فرهنگی به جنگ مردم کشــورمان آمده اســت، در حالی که اگر روحیه 
جهادی دوران دفاع مقدس در ما زنده شــود حتــی از پس ۱۰ برابر این 
مشکالت هم برمی آییم و چون آن روحیه را از دست داده ایم مشکالت  
خود را چند برابر نشان می دهد.مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان با 
اشاره به روحیه دوری از القاب و عناوین در رزمندگان دفاع مقدس ادامه 
داد: اگر به این تفکر برگردیم، یک هدف داشــته باشیم و از یک فرمان 
اطاعت کنیم به موفقیت های زیادی دست پیدا می کنیم و مشکالتی که 
فکر می کنیم راه حلی ندارد رفع می شود.عبدالحســینی به نقش بانوان 
در دوران دفاع مقدس اشــاره کرد و گفت: بانوان کشــورمان هم در خط 
مقدم و هم در پشت جبهه ها به یاری رزمندگان می شتافتند. مادرانی که 
اجازه می دادند همسر و فرزندان شان به جنگ دشمن بروند، درس های 
بزرگی به ما دادند. امروز نیز می بینیم که این ایثارگری در شهدای مدافع 
حرم، همسران و مادران این شهدا به چشم می خورد.همچنین مدیرکل 
امور بانوان و خانواده اســتانداری اصفهان در این نشست گفت: روحیه 
جهادی از دوران دفاع مقدس در مردم کشورمان وجود داشته و شهدای 
مدافع سالمت مثالی از این روحیه جهادی در زمان حاضر هستند.شادی 
فضلی بیان کرد: امیدوارم با اجرای طرح جایزه جهادی بانوان در استان 
اصفهان بتوانیم جهادگران زن اســتان را که بدون هیچ چشمداشتی در 
مســیر ارزش های انقالب و نظام مقدس جمهوری اسالمی به فعالیت 
جهادی می پردازند، به نسل جوان معرفی کنیم.وی ادامه داد: با تشکیل 
کمیته های مربوطه در شــورای سیاســت گذاری در روزهای آینده، این 
بانوان جهادگر همزمان با دهه فجر امســال معرفی می شــوند.مدیرکل 
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان نیز در ادامه 
با اشــاره به نقش بی بدیل زنان در پیروزی انقالب اظهار داشت: بانوان 
ایران اسالمی با وجود عالقه و دلبســتگی به همسران و فرزندان خود، 
آنها را برای پیوستن به جبهه های حق علیه باطل و همچنین دفاع از حرم 
بدرقه کردند. برخی از این مادران با گذشت بیش از ۳۰ سال از جنگ هنوز 

چشم انتظار بازگشت پیکر مطهر فرزندان خود هستند.
سرهنگ محمد رضایی با اشــاره به تغییر تاکتیک دشمن و روی آوردن 
به تهاجم فرهنگی افزود: امروز بانوان در خط مقدم جبهه دفاع فرهنگی 
حضور دارند و امیــدوارم بتوانیم از حضور بانــوان جهادی در زمان دفاع 
مقدس برای نسل فعلی و نسل آینده الگوگیری کنیم.وی، جایزه جهادی 

بانوان را طرحی ارزشــمند و به یادماندنی دانست و تصریح کرد: زندگی 
ما مرهون از خودگذشــتگی مادران و همسران شهداســت و امیدوارم 
بتوانیم راه آنها را ادامه دهیم. دختران و زنان کشورمان می توانند قرن ها 
از این اســطوره های صبر و مقاومت، عشــق و ایثار و محبت و دوستی 
الگو بگیرند.فرزانه کالهدوزان، عضو شورای اســالمی شهر اصفهان نیز 
حضرت زینــب)س( را بزرگ بانوی جهادگر اســالم و الگوی تمام زنان 
به خصوص زنان جهادگر دانست و از دست اندرکاران طرح جایزه جهادی 
بانوان تقدیر کرد.وی گفــت: جامعه ما نیاز به فرهنگ ایثار و شــهادت 
دارد. واژه جهاد متعلق به اسالم اســت و هیچ پژوهشی نمی تواند آن را 
توصیف و رمزگشــایی کند و امیدوارم جامعه ما با اشاعه فرهنگ ایثار و 
جهاد به اهداف بلند خود دســت یابد.همچنین رییس مرکز تخصصی 
بانوان آفتاب ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان 
اظهار داشت: بر اساس نیازســنجی صورت گرفته و به پاسداشت حضور 
بی بدیل و فعالیت جهادی بانوان در عرصه های گوناگون، اقدام به اجرای 
طرح جایزه جهادی بانوان کردیم.لیال لندی اصفهانی ادامه داد: در زمان 
انتخاب و معرفی بانوان نمونه همواره با فقدان شاخص های موثق مواجه 
بودیم، بنابراین به این جمع بندی رسیدیم که این طرح را اجرا کنیم.وی 
گفت: دختران و زنان جامعه ما به الگویی از جنس خودشان نیاز دارند 
و بانوان جهادگر نه تنها در جبهه سالمت بلکه در سایر عرصه ها می توانند 

الگوی بانوانی قرار گیرند که دغدغه کار جهادی دارند.
رییس مرکز تخصصی بانوان آفتاب سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شهرداری اصفهان بیان کرد: اجرای این طرح به عزمی جهادی نیاز دارد 
و امیدوارم این طرح در آینده به صورت ملی و بین المللی برگزار شــود.

در پایان این مراســم از اینفوگرافیک منشور اهداف و راهبردهای جایزه 
جهادی بانوان با محوریت جبهه ســالمت رونمایی شد. این طرح قرار 
است با مشارکت دفتر تخصصی بانوان آفتاب سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشــی شــهرداری اصفهان، بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع 
مقدس استان، صدا و سیمای مرکز اصفهان، دفتر امور بانوان و خانواده 
اســتانداری اصفهان و دانشگاه آزاد اســالمی واحد اصفهان اجرا شود.

همچنین از فاطمه سادات سجادی، همسر شهید عباس میرفندرسکی 
که خود از جانبازان دفاع مقدس و از جمله بانوان جهادگر اســت تقدیر 

به عمل آمد.

طرح جایزه جهادی بانوان با محوریت جبهه سالمت رونمایی شد
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نماینده مردم شاهین شهر،میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی خواستار 
سرعت بخشیدن به بازسازی شبکه فاضالب شاهین شهر شد.

حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست مشترک با مدیرعامل و معاونان شرکت 
آب و فاضالب اســتان اصفهان با اشــاره به این که قدمت برخی قسمت های 
شبکه جمع آوری فاضالب شاهین شهر به 50 سال می رسد گفت: اگر اصالح 
و بازسازی شــبکه فاضالب این شهر در اســرع وقت صورت نگیرد، هر لحظه 
امکان فرونشســت خیابان ها و وقــوع حادثه وجــود دارد.مدیرعامل آبفای 
استان اصفهان نیز به وجود 34 هزار انشــعاب فاضالب در شاهین شهر اشاره 
کرد و گفت: تاکنون 430 کیلومتر شــبکه فاضالب در این شهر اجرا شده که 12 
کیلومتر آن بسیار فرسوده است و باید هر چه سریع تر مورد بازسازی قرار گیرد.

هاشم امینی، بازسازی خط انتقال اصلی فاضالب بلوار طالقانی شاهین شهر 
را از اولویت های آبفای استان اصفهان دانست و گفت: عملیات بازسازی این 
کلکلتوربا قطر 1200 و 1600 میلی متر در عمق 8 تا 12 متری زمین و عرض چهار 
متر به دلیل عبور و مرور زیاد در این محدوده کار بسیار سختی است.وی افزود: 
بر همین اساس درصدد هســتیم تا با بهره گیری از روش های نوین از جمله 

استفاده از دستگاه حفارTBM و عبور لوله از تونل های حفر شده به جای روش 
های سنتی، مشــکل ریزش دیواره تونل ها و فرونشست زمین را حل کرده و 

عملیات بازسازی شبکه فاضالب را سرعت دهیم.

معاون فروش و بازاریابی شــرکت فوالد مبارکه در حاشــیه سیزدهمین نمایشگاه 
بین المللی »متالکــس« اظهار کرد: این نمایشــگاه محل تالقــی تامین کنندگان 
محصوالت متالورژی و فوالد است و فروشــندگان و خریداران به خوبی می توانند با 
یکدیگر ارتباط برقرار کنند و برگزاری چنین نمایشگاه ها و رویدادهایی منجر به تقویت 
ارتباطات بین فعاالن این صنعت خواهد شد چراکه نمایشگاه هایی همچون متالکس 

بر پویایی صنعت فوالد کشور تاثیرگذار هستند.
طهمورث جوانبخت در خصوص میزان فروش شرکت فوالد مبارکه و تاثیرات ناشی 
از محدودیت انرژی بر این موضوع افزود: شــرکت فوالد مبارکــه از ابتدای خرداد تا 
پایان شهریورماه امسال به دلیل محدودیت سراسری انرژی دچار کاهش تولید شد، 
اما سعی کرد محصوالت نهایی خود را به فروش رسانده تا این محدودیت ها باعث 

افزایش قیمت ها نشوند.
معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: به دنبال محدودیت 
منابع انرژی، محصوالت ما کمی دیرتر از زمان تعیین شده به دست مشتریان رسید با 
این وجود، نیاز بازار داخلی به طور کامل تامین شد؛ همچنین با توجه به شیوع ویروس 
کرونا در کشور، چند سالی است که برگزاری نمایشگاه های حوزه صنعت نسبت به 
گذشته کمرنگ تر شده اما برگزاری نمایشگاه »متالکس« در سال جاری به ارتقای 

صنعت فوالد به ویژه در بخش بومی سازی کمک شایان توجهی خواهد کرد.
وی، حضور پررنگ تولید کنندگان پایین دســتی و تامین کننــدگان عمده در صنایع 

فوالدی را نقطه مثبت نمایشگاه »متالکس« دانست و ادامه داد: شرکت فوالد مبارکه 
نیز به عنوان شــرکت اصلی در حوزه تولید فوالد و با توجه به شعار سال و استراتژی 
بومی سازی خود، همواره از تولید داخلی حمایت کرده و برگزاری نمایشگاه هایی نظیر 

»متالکس« به این استراتژی و بومی سازی کمک می کند.
جوانبخت در پایان با تاکید بر حمایت شرکت فوالد مبارکه از شرکت های دانش بنیان 
ابراز داشت: انعقاد قراردادهای متعدد شرکت فوالد مبارکه با شرکت های دانش بنیان 

نشان از حمایت فوالد مبارکه از این شرکت ها دارد.

عضو هیئت مدیــره ذوب آهن بــا حضور در غرفه شــرکت فــوالد مبارکه در 
سیزدهمین نمایشگاه متالکس اظهار کرد: امیدواریم مدیرعامل جدید شرکت 
فوالد مبارکه بتواند برگ زرین دیگری به افتخارات مجموعه فوالد مبارکه اضافه 
کند.مرتضی یزدخواستی در خصوص میزبانی اصفهان در سیزدهمین نمایشگاه 
بین المللی فوالد، متالورژی، ریخته گری، ماشین آالت و صنایع وابسته ابراز 
داشت: سال هاست که اصفهان شرایط خوبی برای میزبانی نمایشگاه های بین 
المللی نداشــت و با توجه به  احداث محل جدید نمایشگاه ها و شرایط خوبی 
که فراهم شده اصفهان می تواند میزبان نمایشگاه های خوب و جهت دار باشد.

عضو هیئت مدیره ذوب آهن اصفهان ادامه داد: حیف است که مجموعه فوالد 
مبارکه و ذوب آهن اصفهان با تولید بیش از 60 الی 70 درصدی فوالد کشــور 
نتواند مرکز ارائه خدمات فوالدی باشــد و برگزاری نمایشگاه متالکس به این 

موضوع کمک می کند.

لزوم برگزاری نمایشگاه ها در زمان مناسب
وی با بیان اینکه برگزاری ســیزدهمین نمایشــگاه متالکــس را به فال نیک 
می گیریم، تصریح کــرد: عالوه بر ذوب آهن اصفهان و شــرکت فوالد مبارکه، 
شرکت های خوب دیگری نیز در نمایشــگاه حضور دارند و امیدواریم حضور 
نمایندگان واحدهای صنعتی مختلف هدفمند باشد. یزدخواستی با اشاره به 
برگزاری نمایشــگاه صنعت فوالد در تهران و کرمان طی دو هفته آینده تصریح 
کرد: باید این نمایشگاه ها به صورت فصلی و حضوری جهت دار شود؛ اگر زمان 
برگزاری نمایشگاه ها از ماه های اســفند، فروردین و اردیبهشت فاصله بگیرد، 
شــرایط بهتری  فراهم می شــود زیرا از خرداد ماه مجامع شروع می شود و 
برگزاری نمایشــگاه به خصوص در اردیبهشت ماه بســیار سخت است.وی با 
اشاره به خأل برگزاری نمایشــگاه در زمان مناســب اضافه کرد: در این راستا، 
هماهنگی بین روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه و روابط عمومی ذوب آهن 
اصفهان و همچنین شرکت نمایشگاه های اصفهان می تواند به حل این مشکل 

یاری برساند. 

نمی توان منکر صنعتی بودن اصفهان شد
عضو هیئت مدیره ذوب آهن اصفهان در خصوص صنعتی بودن شهر اصفهان 
گفت: از هیچ نوع نگاهی نمی توان منکر صنعتی بودن اصفهان در همه زمینه ها 
اعم از فوالد، ریخته گری، ماشین سازی، قطعه ســازی و خودرو شد، در این 
نمایشــگاه بخش القایی ها نیز می تواند جهت دار شود و اگر یک ساختار برای 
سه محور فوالد، ریخته گری و القایی ها ایجاد شــود دستاوردهای نمایشگاه 
می تواند بسیار مثمر ثمر شود.  وی افزود: در بحث های تبادل قراضه و افزایش 
کیفیت می توان از شمش تولیدی ســایر محورها استفاده بیشتری کرد که در 
این نمایشگاه می توان با برگزاری سخنرانی های کوتاه و کارگاه های آموزشی 
زمینه این موارد را فراهم کرد.یزدخواستی در خصوص مشکالت آب ذوب آهن 
اصفهان اظهار داشت: آنچه تا امروز در خصوص سختی تامین آب مطرح شده 
حقیقت موضوع است، البته راه حل هایی برای این مشکالت وجود دارد که برای 

رفع بعضی از مشکالت نیز اقدام شده است.

توسعه های فوالدی به سمت دریا می رود
وی ادامه داد: امروزه به علت مشــکالت کمبود آب در کشور، توسعه صنایع 
فوالدی در حاشیه دریاها انجام می شود برای نمونه شرکت فوالد مبارکه در 
همین راستا بخشــی از توســعه خود را به مکران، هرمزگان برده است که در 
این زمینه هم پیشرو بود.عضو هیئت مدیره ذوب آهن اصفهان در خصوص 
دیگر راهکارهای حل مشــکل کمبود آب صنایع ابراز داشت: کاهش مصارف 
و اســتفاده از روش های جایگزین از دیگر راهکارهای حل این مشکل است 
اما این معضل را نمی توان همین گونه حل کرد و باید تدابیر زیادی برای حل 
آن اندیشیده شود؛ زیرا این وضعیت از چالش های مهم است و انجمن های 
مختلف از جمله غرفه های این نمایشگاه نیز با برگزاری کالس ها و کارگاه های 
آموزشی می توانند روی این موضوع مهم چاره بیندیشند و در راستا محدودیت 

انرژی صنایع هم اتاق های فکر در کنار کارگاه های آموزشی تشکیل شود.
عضو هیئت مدیره ذوب آهن در خصوص نقش نخبگان و شرکت های دانش 
بنیان در بومی سازی صنعت فوالد کشور تصریح کرد: این موضوع همواره از 
40 سال پیش مطرح بوده و از خودکفایی به سمت بومی سازی و در وضعیت 
فعلی به شــرکت های دانش بنیان رسیده اســت که در اصفهان نیز شهرک 
علمی و تحقیقاتــی در این حــوزه کار می کند.وی اضافه کرد: شــرکت های 
دانش بنیان می توانند با جلب اعتماد شــرکت های بزرگ در بومی ســازی 

نقش مهمی ایفا کنند. 

تاثیر برگزاری نمایشگاه ها در سرمایه گذاری صنایع فوالدی
وی در خصوص تاثیر برگزاری نمایشــگاه ها بر سرمایه گزاری صنایع فوالدی 
ابراز داشــت: برگزاری نمایشــگاه ها تاثیرگذار اســت؛ اما امــروزه معموال 
نمایشگاه ها تبدیل به یک دیدار و بازدید معمولی مهندسین شرکت ها شده 
در حالی که در این نمایشگاه حداقل باید 6 کارگاه آموزشی برگزار شود تا افراد 

یک حوزه کنار یکدیگر به بحث بپردازند. 

در نشست مشترک مسئوالن شاهین شهر و آبفای استان مطرح شد:

شبکه فاضالب شاهین شهر با بهره گیری از روش های نوین بازسازی می شود

معاون فروش فوالدمبارکه در نمایشگاه متالکس مطرح کرد:

تامین نیاز بازار داخلی با وجود محدودیت منابع انرژی توسط فوالد مبارکه 

عضو هیئت مدیره ذوب آهن در نمایشگاه متالکس مطرح کرد:

بومی سازی؛ تفکر غالب صنایع فوالدی طی چهار دهه گذشته

در طول تاریخ، جاسوسی نقش بســزایی در توسعه و رشد 
کشــور های سراســر جهان داشته است. ســال هاست که 
جاسوســان با انجام عملیات مخفیانه اطالعات جمع آوری 
کرده و به کشور خودشان  کمک می کنند. اما اغلب فراموش 
می کنیم که برخی از این جاسوسان شگفت انگیز  زن بوده اند.

آنا مونتس: آنا مونتس، جاسوس دولت کوبا بود و در سال 
1۹85 میالدی به استخدام آژانس اطالعات دفاعی ارتش 
آمریکا درآمد. اما ســرانجام پس از مدتی که در نمایندگی 
دیپلماتیک آمریکا در کوبا ماند، به جاسوســی تبدیل شد 
که به نفع دولت کوبا جاسوسی می کرد. مونتس با حافظه 
قوی ای که داشت جزئیات اسناد حساس و محرمانه را به 
خاطر می سپرد و در خانه در لپ تاپ شخصی اش این موارد 
را تایپ و ذخیره می کرد. ســپس کپی این اطالعات را روی 
دیسک هایی قرار می داد. او از طریق یک رادیو موج کوتاه از 
سوی دستگاه امنیتی کوبا مطلع می شد که چه زمانی باید به 
رابط ها دیسک ها را تحویل دهد. حتی آزمون های دستگاه 
دروغ سنج در آمریکا را با موفقیت گذرانده بود.آنا سرانجام 
در ســال 2002 به اتهام فعالیت های جاسوســی و انتقال 
اطالعات طبقه بندی شده فوق سری در مورد توان دفاعی به 

کشور کوبا، به 25 سال حبس محکوم شد.
آنا چاپمن: آنــا چاپمن، معروف به »مــو قرمزی روس«، 
ســال 2010 به همراه ۹ تن دیگر به اتهام جاسوســی برای 
روسیه بازداشت و در تبادل زندانیان با روسیه به  کشور خود 
بازگردانده شد.  آنا در شــهر ولگاگراد روسیه متولد شد. او 
دختر یک مقام ارشد »کا گ ب« بود. در سال 2001 با الکس 
چپمن انگلیسی ازدواج کرد و دو تابعیت روسی -انگلیسی 
خود و گذرنامه انگلیســی را دریافت کرد. پس از جدایی از 
همسرش به منهتن نقل مکان کرد. منهتن جایی بود که او 
به راحتی می توانست اطالعات حســاس دولت آمریکا را 
به کرملین ارســال کند. چاپمن به عنوان یک مدل لباس با 
اغواگری توانسته بود درسیستم امنیتی آمریکا نفوذ کرده و 
به جمع آوری اطالعات بپردازد.آنا پس از بازگشت به روسیه، 
مورد تقدیر والدیمیر پوتین، رییس جمهور این کشــور قرار 
گرفت و حتی از او یکی از باالترین مدال های روسیه را برای 

جاسوسی دریافت کرد.
ژوزفین بیکر: ژوزفین بیکــر، خواننده، بازیگر، فعال حقوق 
مدنی فرانسوی و جاسوس دولت فرانســه در آمریکا بود. 
حتی در زمان حمله آلمان به فرانســه، نازی هــا، به دلیل 

محبوبیت زیاد ژوزفین، به او اجازه رفــت و آمد آزاد دادند. 
ژوزفین اطالعات جمع آوری شــده را بــا جوهری نامرئی 
که روی نت های موســیقی نوشته شــده بود به فرانسه و 
انگلستان منتقل می کرد.ژوزفین در سال 1۹75 از دنیا رفت 
و تنها زنی در فرانسه اســت که پس از مرگ، در یک مراسم 

کامال نظامی دفن شد.
استفانی رادر: استفانی رادر، یک مهاجر لهستانی در اوهایو و 
یک مامور اطالعاتی مخفی آمریکایی بود. او در اواخر جنگ  
جهانی دوم به ســپاه ارتش زنان پیوست و به دلیل آگاهی 
از فرهنگ لهستانی ســریعا برای خدمت در دفتر خدمات 
 OSS استراتژیک انتخاب شد. اســتفانی یکی از دو مامور
)سازمان جاسوســی آمریکا( بود که در سفارت آمریکا در 
ورشــو کار می کرد. وی با تظاهر به هویت زنی که در جست 
وجوی اعضای خانواده از دست رفته در جنگ بود، مخفیانه 
اطالعاتی در مورد تحرکات نیرو های روســی، آمار سیاسی 
و ... جمع آوری می کرد.رادر در سال 2016 در 100 سالگی در 
خانه اش در ویرجینیا درگذشت. دوستان و همسایگانش 
تنها در اواخر عمر متوجه شــدند که او یکــی از موفق ترین 

ماموران اطالعاتی لهستانی پس از جنگ است.

آشپزی

معجون خرمایی 
مواد الزم معجون خرمایی: خرمای بدون هسته یک دوم 

پیمانه، نمک یک پنس، دارچین یک قاشق چای خوری، وانیل 
یک دوم قاشق چای خوری، میوه یا پودر نارگیل یک سوم پیمانه، پسته 

یک چهارم پیمانه، بادام یک چهارم پیمانه، گردو یک چهارم پیمانه
طرز تهیه : برای شروع ابتدا هسته های خرما را خارج کرده و سپس پوست اضافی خرماها را جدا می 

کنیم.در این مرحله خرماها را پس از آماده کردن درون میکسر یا مخلوط کن می ریزیم. در ادامه نمک را به 
همراه دارچین، وانیل، تکه های میوه نارگیل یا پودر نارگیل، مغز پسته، مغز بادام و مغز گردو به مخلوط کن 
اضافه می کنیم. حاال مواد را به خوبی میکس می کنیم تا کامال یکدست شوند. در ادامه داخل یک سینی 
لبه دار یا یک قالب مربعی را با کاغذ روغنی به طور کامل پوشش می دهیم، سپس مایه معجون را داخل 
سینی یا قالب می ریزیم.در این مرحله یک قاشق را با کمی آب خیس می کنیم، سپس با پشت قاشق 

مواد را به صورت یکدست درون قالب پخش می کنیم و کمی فشار می دهیم تا به خوبی فشرده 
شوند. پس از آماده شدن معجون، آن را درون یخچال قرار می دهیم. پس از گذشت 30 دقیقه 

تا یک ساعت که مواد به خوبی خودشان را گرفتند، قالب را از یخچال خارج می کنیم، یک 
کارد تیز را با کمی آب نم دار می کنیم. در ادامه معجون را به صورت مربعی یا لوزی 

برش می زنیم. در صورتی که تمایل داشته باشیم معجون خرمایی ما 
ظاهر مجلسی تری داشته باشد، می توانیم از یک کاتر 

با طرح دلخواه استفاده کنیم. 

سرنوشت جاسوسان زن مشهور جهان در طول تاریخ

مهران رنجبر داور »محاکات« شد فیلم زندگی » فروید« ساخته می شود
 »محاکات« به تهیه کنندگی جواد فرحانی و کارگردانی محمد صوفی 
همچون فصل اولش با حضور افرادی روی آنتن می رود که هر 
کدام داستان جالبی از زندگی شان روایت کردند و مطابق ساختار 
برنامه پس از روایت مهمان، در صورتی که داوران بیشترین 
رای را به او بدهند، زندگی او تبدیل به یک کتاب می شود. داوران 
»محاکات« امیر شهاب رضویان، فلورا سام و رسول نجفیان هستند 
و مهران رنجبر نیز به آنها اضافه شده است.

تاد هینز، کارگردان مشهور سینمای آمریکا برای نمایش فیلم مستند 
تازه اش با عنوان »مخمل زیرزمینی« در جشنواره زوریخ حاضر 
شده است.هینز در جشنواره زوریخ درباره پروژه فروید گفت: من 
باید قبل از اینکه کامال بازنشسته شوم فیلمی درباره  زیگموند فروید 
بسازم.کارگردان فیلم »کارول« افزود: ما هر روز به سمت اقتدارگرایی، 
حساسیت های ضدمهاجرتی، دولت های محافظه کار و غرایز 
بنیادگرایانه حرکت می کنیم و این تنها بخشی از آن  است.
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