
مردم از توقف و اتراق در حاشیه مسیل ها، رودخانه ها و عشایر جنوب و غرب استان از رفتن به مناطق کوهستانی و چرای دام در ساعات بعد از ظهر و عصر بپرهیزند ضمن اینکه احتمال اختالل در 
مسیر های کوهستانی و محور های مواصالتی اصفهان به استان های چهارمحال بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد طی هفته پیش رو با توجه به بارش ها به ویژه در ساعات شب   وجود دارد

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی                       

سه  شنبه  18  مرداد  1401  
11   محرم   1444

9    آگوست   2022
 شماره 3595      

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

5

رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان خبرداد:

 دستگیری سارقان میلیاردی طالجات
 در اصفهان

8

   معاون هواشناسی اصفهان با بیان اینکه بارش های تابستانی ذاتا خشن هستند،
 از تداوم بارش ها در غرب و جنوب اصفهان خبرداد؛

باز باران با خشونت!

معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی 
خبرداد:

اصفهان؛ پیشرو در اقدامات 
دانش بنیان حوزه کشاورزی

رییس گروه توسعه گردشگری اصفهان:
اصفهان ظرفیت های بسیاری 
برای رونق گردشگری معنوی 
در ماه های محرم و صفر دارد

دبیر کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی 
اصفهان:

راه اندازی نیروگاه های خود 
تامین، صرفه اقتصادی ندارد

3

3

7

3

شهردار اصفهان:
اگر شهروندان در کنار شهرداری 

نباشند، اداره شهر دشوار خواهد شد

5

 تمام ساعت ها به وقت تو
 کوک شدند؛

 رخت عزا
 بر تن شهر

وقتی هیچ چیز در فوتبال ایران سر جایش نیست؛

فعال اولویت با »حاشیه« است!

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8

7

6

سرمایه های اصفهان در رکود تولید در حال آب شدن هستند؛

 ضربه خشکسالی برتن زخمی 
صنعت اصفهان

  به بهانه ایام سالروز شهادت 
»آقامصطفی ردانی پور« ؛

رستگاری به وقت 
مرداد

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی        

سه شنبه 11 مرداد  1401 
04 محرم   1444

02  آگوست  2022
 شماره 3591    

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

معاون اداره کل هواشناسی استان توضیح می دهد که چرا همه جا باران بارید به جز نصف جهان؛

فصل تنهایی اصفهان!

حمایت از اصفهان در حوزه حمل 
و نقل حمایت از کل کشور است

هالل احمر اصفهان در 
سیالب اخیر به بیش از چهار 

هزار نفر امدادرسانی کرد

مدیرکل استاندارد : 
باالترین استانداردسازی 

مصالح ساختمانی در اصفهان 
مربوط به سیمان و کاشی است

رشد 10 برابری دریافت 
ضمانت نامه بانکی در 
گمرکات استان اصفهان

معاون حمل و نقل شهردار:

 BRT چهارمین خط
اصفهان آماده 
بهره برداری است

چه چیزی مردم این شهر را آزار می دهد؟
 »اصفهان شهر زندگی« 

در شعار  یا واقعیت؟!

   تعبیر عجیب وزیر ورزش
 از قرارداد ننگین؛
 این»سونامی 
ویلموتس« است!

6

7

7

3

5

5

7

3

3

5

مشارکت 130 موکب از استان 
اصفهان در مراسم اربعین

نصب 100 هزار متر پرچم 
ریسه ای ویژه ماه محرم در شهر

چکش بر سر هنر نصف جهان
طمع قاپیدن نام قلم زنی ایران؛

اداره کل راه وشهرســازی اســتان اصفهان در نظر دارد پروژه زير را از طريق مناقصه عمومی واگذار نمايد ، بدينوســيله از شــركتهای دارای صالحيت و شــرایط 

 مندرج در اســناد مناقصه دعوت می گردد برای دريافت اســناد مناقصه تا روز سه شــنبه مورخ 1401/05/18 به ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی
 http://setadiran.ir  مراجعه نمایند. 

                   آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1401/23/ن 

اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی استان اصفهان م الف:1359202

شهرداری فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه 6/205 مورخ 1401/02/20 شورای محترم اسالمی شــهر فالورجان جایگاه عرضه گاز طبیعی 

 CNG متعلق به شهرداری واقع در فالورجان خیابان مالصدرا را از طریق مزایده عمومی به شرکت های دارای مجوز رسمی از شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران و تجربه مفید و تخصص الزم با شرایط ذیل به مدت یکسال شمسی با قیمت کارشناسی بصورت اجاره واگذار نماید.

- قیمت پایه اجاره ساختمان و کلیه تجهیزات جایگاه بر اساس قیمت کارشناسی ماهیانه مبلغ 635/000/000 ریال می باشد.
- شرکت کنندگان باید آخرین قیمت پیشــنهادی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشــنبه مورخ 1401/05/30 به دبیرخانه حراست شهرداری 

تحویل نمایند.
- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

- جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

آگهی مزایده

محمد علی عزیزی- شهردار فالورجان م الف:1359445

شهرداری فالورجان در نظر دارد به استناد موافقتنامه شماره 333934 مورخ 1400/07/19 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان نسبت به خرید 
آسفالت 012 و 019 مورد نیاز معابر سطح شهر تا مبلغ 15/000/000/000 ریال از طریق اسناد خزانه 008 با سررسید سال 1403 با شرایط زیر اقدام نماید.

آگهی مناقصه

محمد علی عزیزی- شهردار فالورجان م الف:1359531

نوبت اول

نوبت اول

نوبت اول

مهلت تحویل پاکت های پیشنهاد تا پایان وقت اداری روز شنبه  مورخ  29/ 1401/05
گشایش پاکت های الف-ب-ج، ساعت 9 روز  یکشنبه مورخ  1401/05/30
نشانی:  اصفهان  ـ  خيابان سعادت آباد                           تلفن:  6681068 3– 031

شماره ردیف
مبلغ برآورد موضوع پروژهمناقصه

) ریال (
مبلغ ضمانتنامه شرکت 

صالحیت و شرایط شرکت کنندگاندر مناقصه )ریال(

1401/23/ن1
واگذاری امور نقلیه برای ماموریتهای درون شهری و 
برون شهری کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان از محل اعتبارات سازمان ملی زمین و مسکن

45،090،000،0002،255،000،000
گواهینامه تایید صالحیت از اداره 
کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 

)رشته فعالیت حمل و نقل(

پروژه خرید آسفالت 012 و 019 و تحویل در محل 

محل پروژه: سطح شهر فالورجان مبلغ اعتبار پیش بینی شده: 15/000/000/000مدت پروژه : 2 ماه

نحوه پرداخت: اسناد خزانه 008 با سررسید سال  1403محل اعتبار: اعتبارات استانی) دولتی(

1- آخرین مهلت بارگذاری اسناد و پیشنهاد قیمت تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1401/05/30 می باشد.

3

سازمان آگهی های 

روزنامه زاینده رود

031-36284167-8

با زاینده رود جاری شوید

zayanderoudonline.ir
نوبت دوم

نوبت دوم

   

محمدیاسر طیب نیا، گفت: آینده ای به شــدت رقابتی در پیش داریم و آنچه 
که پیش بینی می شــود این است که باید در اســتراتژی های خود بازبینی به 
عمل آوریم. ضــرورت توجه به محصــوالت کیفی با ارزش افــزوده باالتر، از 
اهمیت بیشــتری نسبت به گذشته برخوردار اســت. مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان در جلسه کمیته مدیریت این شرکت با اشاره به اینکه آینده ای 
به شــدت رقابتی در پیش داریم، گفــت: عملکرد ۴ ماهه تولیــد، راه اندازی 
واحد گاززدایی و کربن زدایی در مجتمع فوالد ســبا و تولید تختال فوالدهای 
الکتریکی، اتفاقات خوب ســال جاری بوده که جای تقدیر و تشکر از کارکنان 
شرکت دارد.محمدیاســر طیب نیا، افزود: چشــم انداز تولید امسال، عبور از 
مرز ۱۰میلیون تن فوالد خام اســت تا تولید به میزان قابل قبولی محقق شود.

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه بازار و شرایطی که صنعت فوالد 
در آن قرار گرفته، به گونه ای اســت که قیمت محصــوالت فوالدی پایین آمده 
تصریح کرد: البته جنگ روســیه و اکراین در این امر بی تاثیــر نبود؛ آینده ای 
به شدت رقابتی در پیش داریم و آنچه که پیش بینی می شود این است که باید 
در اســتراتژی های خود بازبینی به عمل آوریم. ضــرورت توجه به محصوالت 
کیفی با ارزش افزوده باالتر، از اهمیت بیشتری نســبت به گذشته برخوردار 
اســت.مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه امروزه اهمیت مدیریت 
هزینه ها و افزایش بهره وری در اســتفاده از منابع و انرژی ها دوچندان شده 
اســت. گفت: با توجه به چالش انرژی و هزینه ها در صنعت فوالد برای مسیر 

پیش رو برنامه ریزی هایی در دستور کار قرار گرفته است

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در جلسه کمیته مدیریت:

آینده ای به شدت رقابتی در پیش داریم

صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
مدیرمسئول: بهمن زین الدین

نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3
تلفن: 8-3628۴۱67-۰3۱     فکس: 3628۴۱66

چاپخانه: نشر فرهنگ     آدرس: اهواز. شهرک صنعتی شماره 4. چاپخانه نشر فرهنگ

معاون بهره برداری شرکت ذوب آهن اصفهان درباره به کارگیری سازه های فلزی 
در طرح نهضت ملی مسکن، گفت: ذوب آهن در بحث ساخت وساز با سازه های 
فلزی و فوالدی، نامه نگاری هایی برای عقد قرارداد با وزارت راه و شهرســازی، 

شرکت ها و هلدینگ های بزرگ دولتی داشته است.
مهرداد توالئیان در گفت وگو با ایســنا درباره به کارگیری سازه های فوالدی در 
ساخت وسازها به ویژه طرح نهضت ملی مســکن، اظهار کرد: در این بحث دو 
نگاه وجود دارد که یکی مربوط به تولیدکننده و دیگری مباحث فنی و اقتصادی 
و بحث سازمان نظام مهندسی ایران است.وی افزود: مناطق شهر اصفهان به 
دلیل نزدیک بودن کارخانجات سیمان شاید ساخت وساز به روش بتن و آرماتور، 
اقتصادی باشد، اما در سایر شــهرها به دلیل وزن زیاد سیمان و هزینه باالی 
حمل  استفاده از ســازه های فوالدی در ساخت وسازها، کامال اقتصادی است.
معاون بهره برداری شرکت ذوب آهن اصفهان ادامه داد: از سوی دیگر سازمان 
نظام مهندسی ساختمان نقشه های ساخت وساز را به مصرف کنندگان می دهد، 
بنابراین این مجموعه نیز باید به طور همزمان بــا تولیدکنندگان بر روی تغییر 
فرهنگ ساخت وساز اقدام کند و استفاده از سازه های فلزی را در دستور کار خود 
قرار دهد.وی تاکید کرد: با ورود مهندسان به سازه های فلزی، تولیدکنندگانی 
همچون ذوب آهن نقــش خود را بهتر ایفا خواهنــد کرد.توالئیان با بیان اینکه 
استفاده از سازه های فلزی دو رشته دارد، توضیح داد: می توان از پروفیل های 
استاندارد همچون تیرآهن های سنگین، ناودانی های سنگین، نبشی های بزرگ 
و ... در سازه های جدید استفاده کنیم، این تولیدات مراحل تست را گذرانده و 
بعد از قرار گرفتن در محاسبات سازه ای، می توان اطمینان حاصل کرد که سازه 
استاندارد داریم.وی با اشاره به فاز دوم استفاده از سازه های فلزی، گفت: این 
روش استفاده از تیر ورق ها در سازه هاست و با توجه به اینکه در پروسه ساخت 
آنها دقت کافی نمی شــود، به طورقطع اســتانداردهای تدوینی در آنها رعایت 
نمی شود که در این شرایط ایمنی ساختمان ها پایین می آید.معاون بهره برداری 
شرکت ذوب آهن اصفهان با تاکید بر اینکه در ایران، غالب سازه های فلزی هم از 
نظر قیمت و هم از نظر سرعت ساخت به شدت به صرفه است، تصریح کرد: باید 
در ساخت وسازها از پروفیل های استاندارد استفاده کنیم و اگر تمام این موارد 
لحاظ شود، صد درصد ســازه های فلزی می تواند در بحث مقاوم سازی نقش 
موثری داشته باشد.وی با بیان اینکه در استان اصفهان به دلیل نزدیک بودن 
کارخانجات سیمان تقریبا تعداد سازه های فلزی بسیار کم است، تاکید کرد: 
البته در شهرهای دیگر همچون شیراز، خراسان و ... بیشتر از سازه های فلزی 

استقبال می شود.توالئیان درباره به کارگیری سازه های فلزی در طرح نهضت 
ملی مسکن، توضیح داد: در بحث ساخت وســاز با سازه های فلزی و فوالدی 
ذوب آهن نامه نگاری با وزارت راه و شهرسازی، شرکت ها و هلدینگ های بزرگ 
دولتی برای عقد قرارداد کرده است.وی با بیان اینکه ذوب آهن نزدیک ۵۰ درصد 
محصوالت خود را صادر می کند، گفت: این شرکت هر زمان ببیند در کشور نیاز 
به محصوالتش اســت، اولویت خود را تامین نیاز داخل قرار می دهد، بنابراین 
به راحتی می توان ادعا کنیم که حتی ذوب آهن و شــرکت های و کارخانه های 
دیگر می توانند نیاز داخل را برای ساخت وســاز فلزی های تامین کنند.معاون 
بهره برداری شرکت ذوب آهن اصفهان ادامه داد: حتی اگر ساالنه یک میلیون 
مسکن در کشور ساخته شــود، طبیعی است که اگر ســاختمان ها براساس 
سازه های فوالدی ساخته شــود، نوع پروفیل آن متفاوت است و اگر سازه ها 
بتنی باشد، بیشتر از میلگرد مصرف می شود، با این وجود ذوب آهن این توان و 
آمادگی را دارد که نیاز سازه های فلزی را در کشور تولید و تامین کند.وی با تاکید 
بر اینکه سازه های فوالدی بسیار ایمن و خطای انسانی در آن کمتر و استاندارد 
است، توضیح داد: البته اگر همانند متروپل به فرض یک تیرآهن را به اشتباه 
کار کنیم و ابعاد آن مناسب نباشد، کاری از دســت تولیدکننده برنمی آید و در 
این شرایط سازمان نظام مهندســی و مهندس طراح باید از تیرآهن و پروفیل 
استاندارد و مطابق با نیاز سازه استفاده کند.توالئیان ادامه داد: از نظر استحکام، 
 ســازه های فلزی در دنیا با این روش ساخته می شــوند، چراکه حمل ونقل و 
جابه جایی سیمان سخت اســت و همه جا در دسترس نیست، اما سازه های 

فوالدی را می توان در دنیا جابه جا کنیم.

به نقل از روابط عمومی آبفای استان؛ گروه مهندسی سالمت محیط دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان، سالمت آب شرب تصفیه شده اصفهان را تایید کرد.

روابط عمومی آبفای اســتان در اطالعیه ای اعالم کرد: به اطالع می رســاند 
شــایعاتی مبنی بر آلوده بودن آب تصفیه شــده اصفهان در فضای مجازی 
منتشر شد که پایه و اساس علمی نداشــته و تنها باعث نگرانی شهروندان 
محترم اصفهان شده است.در پی وقوع بارش های اخیر در باالدست تصفیه 
خانه آب بابا شیخ علی و افزایش کدورت در رودخانه زاینده رود، زمان تصفیه 
آب نسبت به وضعیت عادی کمی طوالنی تر شده، اما تصفیه آب به صورت 
کامل انجام می پذیرد.شایان ذکر است در شرایط جوی موجود، با توجه به 
پایش های به عمل آمده توسط مرکز بهداشت استان آب شرب تصفیه شده 
اصفهان از سالمتی کامل برخوردار بوده و همه پارامترهای اندازه گیری شده 
در آن مطابق با اســتانداردهای ملی اســت و نیازی به تهیه آب بسته بندی 
توسط مصرف کنندگان وجود ندارد.با توجه به این که شرکت آب و فاضالب 
به صورت شــبانه روزی در حال تامین آب شرب ســالم برای شهروندان و 

روســتاییان اســت، از هم اســتانی های عزیز تقاضا داریم مدیریت بهینه 
مصرف آب را مد نظر قرار دهند.در صورت هر گونه مشکل و یا سوال، سامانه 
های ۱9۰ دانشگاه علوم پزشکی و ۱22 شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

آماده پاسخگویی به مردم خواهند بود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به استمرار تامین آب 
شرب اصفهانی ها با وجود سیالب های اخیر، گفت: با رفع کدورت آب ظرفیت 
تولید تصفیه خانه باباشیخعلی کامل می شود.حسین اکبریان در گفت وگو با 
ایسنا، درباره آخرین وضعیت تامین آب شرب اصفهان، اظهار کرد: با توجه به 
افزایش کدورت ناشــی از بارش های اخیر و ایجاد سیالب در بستر زاینده رود 
ظرفیت تصفیه خانه باباشــیخعلی که بخش عمده ای از آب شرب ۵8 شهر و 
38۰ روستا استان را تامین می کند، کاهش پیدا کرد.وی افزود: خوشبختانه با 
تالش های صورت گرفته شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، در حال حاضر 
حدود ۱۰ مترمکعب آب تصفیه در اختیار شهروندان قرار می گیرد.مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان ادامه داد: در نقاطی از شهر که افت فشار 
آب و قطعی احتمالی وجود دارد، نیز با تانکر آبرسانی سیار می شود.وی تاکید 

کرد: با رفع کدورت آب ، ظرفیت تولید تصفیه خانه باباشیخعلی کامل می شود.

معاون بهره برداری شرکت ذوب آهن اصفهان اعالم کرد:

توان ذوب آهن برای تامین نیاز سازه های فلزی و فوالدی

مدیرعامل شرکت آبفای استان تاکید کرد:

استمرار تامین آب شرب اصفهان با وجود سیالب های اخیر

سالمت آب شرب تصفیه شده اصفهان تایید شد
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رتبه: 3    ضریب کیفی روزنامه: ۵3.۴

منبع: تبیان

دستگاه مناقصه گزار: شهرداری مبارکه

تجدید آگهی مناقصه عمومی

محمد مهدی احمدی – شهردار مبارکه م.الف:1358602

نوبت اول

مدت انجام کار )ماه( برآورد )ریال(رتبه مورد نیازعنوان پروژه

عملیات تکمیل قسمت حیاط میانی بخش قاجاری قلعه نهچیر 
با رویکرد احیاء کاربری به تماشاخانه )آمفی تئاتر روباز(

۵ ابنیه یا 
تأسیسات

۱۱/۵3۱/۰67/۴6۰6

شرایط شرکت در مناقصه: 
۱- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: ارائه ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی بابت سپرده شرکت 

در مناقصه به مبلغ ۵77/۰۰۰/۰۰۰ ریال بحساب سیبای ۰۱۰۵۱93396۰۰3 بنام شهرداری مبارکه
2- شرکت کنندگان بایستی رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت را نمایند.

3- مهلت دریافت اسناد: متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی در روزنامه و سامانه »ستاد« تا 
پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/2۵ جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات 

الکترونیک دولت مراجعه نمایند.

۴- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: مناقصه گران بایستی پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت 
اداری روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰6/۰3 در سامانه ستاد بارگذاری نمایند.

۵- زمان بازگشایی پیشنهادات: ســاعت ۱3:3۰ روز شــنبه مورخ ۱۴۰۱/۰6/۰۵ با حضور اعضای 
کمیسیون عالی معامالت در محل ساختمان شهرداری خواهد بود.

6- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات ارسالی مختار می باشد.
7- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد  و مدارک مناقصه درج گردیده است.

نوبت دوم
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      برخی می گویند »برجام« در ایستگاه آخر مذاکرات است؛

آغاز ناگهانی، پایان غافلگیرکننده؟

هشــتمین دور مذاکرات احیای برجام ۲۰ اســفند ماه در وین دچار 
وقفه شــد و پس از ســفری که بورل به تهران انجــام داد، مذاکرات 
در دوحه از ســر گرفته شــد امــا بــدون نتیجه ای مشــخصی پایان 
یافت. این بار طرف هــای گفت وگو دوبــاره در وین گردهــم آمدند تا 
 سرنوشــت مذاکرات را که به گمان برخی ها، آخرین دور آن اســت، 

مشخص کنند. 

چرا مذاکرات ناگهانی شروع شد؟
در حالی که بعد از مذاکرات دوحه، خبــری از توافق احیای برجام به 
گوش نمی رسید، روز چهارشنبه 1۲ مرداد، بورل با انتشار توئیتی اعالم 
کرد که در راه وین برای مذاکره درباره اجرایی شدن کامل برجام است. 
نشریه آمریکایی »پولیتیکو« در گزارشی علت این شتاب را این گونه 
شــرح می دهد: در هفته های اخیر نگرانی های فزاینــده ای در میان 
دیپلمات های غربی وجود داشته که انتخابات میان دوره ای آتی آمریکا 
قدرت بیشــتری را به جمهوری خواهان ضد توافق خواهد داد، به این 
معنی که ممکن است پنجره سیاسی برای حل وفصل بسته شود. در 
همین حال، ایران نیز به توسعه برنامه هسته ای خود ادامه داده است 
طوری که سخنگوی ســازمان انرژی اتمی ایران اعالم کرد که ایران در 
حال فعال سازی »صدها« سانتریفیوژ جدید و پیشرفته است که قبال 

در سایت زیرزمینی هسته ای ایران در نطنز نصب شده بودند. 
برخی ها معتقدند این شروع ناگهانی شــاید با پایانی غافلگیرکننده 

برای طرفین مذاکرات همراه باشد.

آنچه روی میز مذاکرات است
امیرعبداللهیان، وزیر امــور خارجه، انتفاع اقتصــادی ایران از توافق، 
رعایت خطوط قرمز و حفظ توان و دانــش و فناوری بومی صلح آمیز 

هسته ای، را دستور کار تیم مذاکره کننده ایران در وین اعالم کرد.
همچنین رییس ســازمان انرژی اتمی در گفت وگو با شبکه العالم با 
بیان جزئیاتی از دور جدید مذاکرات گفت: یک طرح ترکیبی شــامل 
مباحث فنی و تحریمی است، در مباحث فنی گفت وگو صورت گرفته 
است و یک سری مباحث تکمیلی وجود دارد که مهم ترین آن همین 

بحث اسناد و مکان های ادعایی است.

واکنش ها به دور جدید گفت گوهای برجامی
رابرت مالی، نماینده ویــژه دولت آمریکا در امور ایــران گفت: انتظار 
زیــادی از دور جدید گفــت وگوهای برجــام نداریــم. در عین حال؛ 

سخنگوی روابط خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به مذاکراتی 
که برای احیای برجام در وین در حال برگزاری اســت، گفت که زمان 
برداشتن آخرین گام فرا رسیده است. وی ابراز امیدواری کرد که این 

روند به نتیجه برسد.

شرط رییس جمهور برای دستیابی به توافق نهایی
معاون سیاسی دفتر رییس جمهور گفت: موضع قاطع رییس جمهور 
این است که فقط زمانی که ادعاهای پادمانی حل و فصل و بسته شود، 

توافق نهایی }ایران با 1+۴{ قابل دست یافتن است.
همچنین ســخنگوی وزارت خارجه چین گفت: چین بــه طور قاطع 
به حفظ برجام متعهد است و از ازســرگیری مذاکرات وین استقبال 
می کند. ایــن حاصل تالش هــای متمرکز تمامی طرفیــن بوده و با 

انتظارات جامعه بین المللی همسو است.
میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه نیز اظهار کرد: رسیدن به خط پایان 

»ممکن است خیلی آسان نباشد و زمان نشــان خواهد داد که آیا ما 
موفق می شویم یا خیر. اما در کل فضای گفت وگوها جدی است.«

واکنش روزنامه ها
سری به روزنامه ها با محوریت مذاکرات دوحه می زنیم. روزنامه هفت 
صبح با تیتر »نشــانه های یک توافق ناگهانی« به استقبال مذاکرات 
وین رفت. روزنامه همدلی، نوسانات بازار متاثر از مذاکرات را سوژه کرد 
و تیتر زد: بازار در فاز بیم و امید »وین«، شوک برجامی در وین خوش 
فرجام یا نافرجام؟ تیتری است که روزنامه بشــارت نو برای صفحه 

اولش انتخاب کرد.
همچنین خبرگزاری »ایرنا« نوشــت: سرعت تحوالت در سومین روز 
از مذاکرات وین که با محور رفــع تحریم ها جریان دارد، افزایش قابل 
توجهی پیدا کرده و رایزنی ها به صورت فشــرده در ســاختمان محل 

گفت وگوها جریان دارد.

اخبار
سه شنبه  18 مردا د 1401 / 11 محرم 1444 / 9 آگوست 2022 / شماره 3595 

تکرار ادعای ضد ایرانی آمریکا درباره برجام
معاون سیاسی وزیر دفاع آمریکا در حالی که ایران از آوریل ۲۰۲1 با حسن نیت درحال مذاکره با طرف های 
دیگر برای از سرگیری اجرای کامل برجام بوده، همزمان با مذاکرات وین که در انتظار تصمیم سیاسی واشنگتن 
است، با تکرار ادعاها، ایران را متهم به عدم بازگشت به برجام کرد.کالین کال، معاون سیاسی وزیر دفاع آمریکا 
گفت که جلوگیری از یک رقابت تسلیحات هسته ای از زمان پایان جنگ سرد تاکنون به یک چالش بسیار 
بزرگ تبدیل شده است.وی، روسیه را متهم به لفاظی در پی جنگ اوکراین کرد و آن را به عنوان نمونه ای از 
موانع در مسیر نابودی سالح های هسته ای نام برد.به گزارش رسانه های آمریکا، این مقام پنتاگون همچنین 
مدعی شد گسترش سریع توانایی های تسلیحات هسته ای چین و واکنش این کشور به سفر نانسی پلوسی، 
رییس مجلس نمایندگان آمریکا به جزیره تایوان و رزمایش های بزرگ نظامی در تنگه تایوان، مانع دیگری 
بر سر راه تحقق اهداف »ان پی تی« است.وی همچنین در مورد آزمایش های هسته ای کره شمالی و عدم 
بازگشت به برجام هشدار داد و بدون اشاره به عدم تصمیم گیری سیاسی دولت بایدن تاکنون برای بازگشت 
به به این توافق، تهران را متهم به امتناع از بازگشت کرداین مقام آمریکایی همچنین گفت که آمریکا تایید می 

کند در یک جنگ هسته ای هیچ پیروزی وجود ندارد و  نباید در آن جنگید.
 

معاون رییس جمهور به کلمبیا سفر کرد
سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی ریس جمهور برای شر کت در مراسم تحلیف »گوستاوو پترو« رییس 
جمهور جدید کلمبیا به این کشور آمریکای التین سفر کرده است.حسینی هنگام ورود به کلمبیا از سوی قائم 
مقام وزیر خارجه کلمبیا و  کاردار جمهور ی اسالمی ایران در این کشــور آمریکای التین  مورد استقبال قرار 
گرفت. بر اساس این گزارش ،گوستاوو پترو،  اولین رییس جمهور چپ گرای کلمبیا محسوب می شود.  او در 
خرداد ماه سال جاری  در مرحله دوم  انتخابات در کلمبیا موفق شد »رودولفو هرناندز«، شهردار سابق شهر 
»بوکارامانگا« و رقیبش در انتخابات ریاست جمهوری را شکست داده و رییس جمهور بعدی این کشور شود.

 
نماینده زابل در مجلس: 

آب هیرمند وارد ایران شد
نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسالمی گفت:  پیگیری های مسئوالن امر درباره پرداخت حقابه ایران 
از رودخانه هیرمند توسط افغانستان به اینجا رسید که آب هیرمند وارد خاک ایران شد. حبیب ا... دهمرده 
افزود: اگرچه آب رهاسازی شده بسیار کمتر از آن مقداری است که توافق نامه ایران و افغانستان ذکر شده، 
اما پیگیری های مسئوالن این امر در این باره قابل تقدیر و تشکر است.نماینده مردم زابل در مجلس اظهار 
داشت: در سال های گذشته اگر رهاسازی آب هم از سوی افغانستان انجام می شد در پایان فصل زمستان بود 
و هیچگاه در این فصل از سال آب هیرمند از سوی افغانستان رهاسازی نمی شده است.نماینده زابل در مجلس 
خاطرنشان کرد: نکته ای که من همواره آن را مطرح کردم و االن هم می گویم این است که ما نباید تنها توجه مان 
به آب هیرمند باشد بلکه چهار موضوع انتقال آب به دریا، آب ژرف، جلوگیری از تبخیر آب و بارور کردن ابرها 

و آب هیرمند را باید در کنار هم ببینیم تا از این طریق آب مورد نیاز استان سیستان و بلوچستان تامین شود.
 

دبیر ستاد امر به معروف: 

4 هزار فرزند از مسئوالن، خارج از کشور هستند
دبیر ســتاد امر به معروف و نهی از منکر با بیان اینکه ۳ الی ۴ هزار فرزند مدیر میانی طی سال های گذشته 
تاکنون در خارج از کشور هستند، گفت: البته این موضوع در دولت قبل رواج داشته است.هاشمی گلپایگانی 
با بیان اینکه ۳ الی ۴ هزار فرزند مدیر میانی طی سال های گذشته تاکنون در خارج از کشور هستند، گفت: چه 
اصراری است فردی مسئول باشد، در حالی که فرزندش در خارج از کشور باشد. یک رقابتی بین مسئوالن 
نیز وجود دارد یعنی نمی شــود افراد به دنبال تامین یورو و دالر برای فرزندان شان باشند، اما با صدای بلند 

استقالل کشور را اعالم کنند.

ادعای آمریکا:

 از حق اسراییل در دفاع از خود حمایت می کنیم!
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در سخنانی اقدامات رژیم صهیونیســتی را دفاع از خود نامید.در حالی 
که رژیم صهیونیستی در اقدامی تجاوزکارانه حمالت هوایی خود به نوار غزه را آغاز کرد، سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا در سخنانی گفت: آمریکا از حق اسرییل در دفاع از خود حمایت می کند.سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا همچنین تصریح کرد: ما از همه طرف ها می خواهیم تا از تنش های بیشتر خودداری کننند.

ادعای ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا در حق دفاع خواندن حمالت رژیم صهیونیستی در حالی بیان 
می شود که رسانه های خبری از آغاز حمله ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه خبر داده بودند. شبکه »آر 
تی« روسیه اعالم کرد: ارتش اسراییل از حمله به نوار غزه خبر داده است.همچنین شبکه المیادین به نقل از 

خبرنگار خود اعالم کرده بود رژیم صهیونیستی محوطه برج فلسطین در مرکز غزه را بمباران کرد.
 

بانوان زندانی در عربستان به همراه خانواده شکنجه می شوند
یک فعال حقوقی سعودی از شکنجه زنان بازداشت شده و خانواده هایشان هر یک به شکل و شیوه ای 
خاص توســط آل ســعود ســخن گفت.نداء الصفار ،فعال حقوقی در پیامی ویدئویی که توسط صفحه 
سعودیات معتقالت در شــبکه مجازی منتشر شد، به برخی از ابعاد این شــکنجه پرداخت.نداء الصفار 
در این رابطه اعالم کرد: عالوه بر شکنجه های وحشــیانه ای که علیه بازداشت شدگان در داخل عربستان 
اعمال می شود، شکنجه های روحی، روانی و عاطفی علیه خانواده این بازداشت شدگان به کار می رود. وی 
افزود: نهادهای امنیتی سعودی، خانواده ها را نســبت به سرنوشت خود و فرزندان بازداشت شده شان 
تهدید می کنند.این شکنجه ها علیه هر دو طرف )خانواده و فرد بازداشت شده( با ابزارهای مختلفی اعمال 

می شود و متاسفانه شکنجه گران به طور کامل تحت الحمایه ساختار حاکم سعودی قرار دارند.
 

واکنش روسیه به حمالت رژیم صهیونیستی در نوار غزه
وزارت خارجه روســیه در اولین واکنش خود به ادامه حمالت رژیم صهیونیستی در غزه اعالم کرد که تنش 
جدید در غزه با حمالت نیروی هوایی اسراییل تشدید شد که واکنش گروه های مقاومت را در پی داشت.وزارت 
خارجه روسیه با صدور بیانیه ای به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه واکنش نشان داد و اعالم کرد که تنش 
جدید در غزه با حمالت نیروی هوایی اسراییل به باریکه و سپس واکنش گروه های مقاومت، تشدید شده 
است.وسیه در این بیانیه خواستار خویشتن داری طرف های درگیر شد و افزود: از همه طرفین می خواهیم 
حداکثر خویشتن داری را به خرج دهند و از تشدید اقدامات مسلحانه جلوگیری کنند.وزارتخانه یادشده در 

پایان بیانیه خود خواستار توقف درگیری ها و برقراری هر چه سریع تر آتش بس در غزه شده است.
 

ادعای نیویورک پست:

 100 هزار داوطلب کره شمالی، آماده اعزام به جنگ اوکراین هستند
به گزارش نیویورک پســت، تلویزیون دولتی روسیه اعالم کرد کره شــمالی به مسکو پیشنهاد داده 
برای جنگ علیه اوکراین، 1۰۰ هزار داوطلب را اعزام می کند.به نوشــته نیویورک پست، این پیشنهاد 
کره شمالی هنوز به صورت رسمی تایید نشده، اما »ایگور کوروتچنکو«، کارشناس مسائل دفاعی در 
»کانال یک روسیه« گفت: گزارش هایی وجود دارد که اعالم می کنند 1۰۰ هزار داوطلب از کره شمالی 
در حال آماده شــدن برای حضور در کنار ارتش روسیه و جنگ علیه فاشیست های اوکراینی هستند.

این کارشناس دفاعی روس در ادامه افزود: اگر کره شمالی تمایل دارد در راستای وظایف بین المللی 
خود، علیه فاشیســم اوکراینی مبارزه کند، ما باید این فرصت را در اختیار آنها قرار دهیم.در ۲۴ فوریه 
)۵ مارس 1۴۰۰(، والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه در یک سخنرانی تلویزیونی اعالم کرد که به 
منظور »غیرنظامی کردن و نازی زدایی اوکراین« و در پاسخ به درخواست کمک از رهبران جمهوری های 

دونباس )در شرق اوکراین( فرمان آغاز »عملیات ویژه نظامی« در خاک اوکراین را صادر می کند. 

خبر روز

رییس جمهور:

به خاک و خون کشیدن مجلس 
عزاداران حسینی در افغانستان، 

کار یزیدیان زمان است
رییس  جمهور گفت: کســانی کــه مجلس 
عزای حســینی را در افغانســتان به خاک و 
خون می کشــند، همــان یزیدیــان زمان و 
ایادی استکبارند که در صدد تفرقه افکنی بین 
مسلمانان هستند.حجت االسالم سیدابراهیم 
رییسی در جلسه ســتاد ملی مقابله با کرونا، 
در ابتدای ســخنان خود ضمن تســلیت ایام 
شــهادت حضرت ابا عبدا... الحسین )ع( و 
یاران باوفایش، به وقایــع و رویداد های مهم 
این روز ها پرداخت و گفت: رژیم صهیونیستی 
در جنایت خود، بار دیگر خوی اشــغالگری و 
تجاوزگری خود را به جهانیان نشــان داد، اما 
مقاومت مردم غزه، افول این رژیم کودک کش 
را سرعت خواهد داد.رییس جمهور همچنین 
به توطئــه تفرقه افکنان و مــزدوران آمریکا و 
رژیم صهیونیستی در افغانستان اشاره کرد و 
گفت: کسانی که مجلس عزای حسینی را در 
افغانستان به خاک و خون می کشند، همان 
یزیدیان زمان و ایادی اســتکبارند که در صدد 
تفرقه افکنی بین مســلمانان هســتند و الزم 
است هیئت حاکمه افغانستان این جنایتکاران 
را شناســایی و امنیت همه مردم افغانستان 
را تامین کند.رییسی در ادامه سخنان خود با 
اشاره به حضور گسترده مردم در عزاداری سید 
و ساالر شــهیدان گفت: مردم ایران بر اساس 
ویژگی دینداری و والیتمداری خود، عزای امام 
حسین )ع( را با شکوه اقامه می کنند و ضرورت 
دارد همگان در برگزاری مراســم ها و برپایی 
تکایا و هیئت های عــزاداری به رعایت اصول 
بهداشتی نیز اهتمام جدی داشته باشند.حجت 
االسالم رییسی با قدردانی از همه مسئوالنی 
که در زمینه کنترل شــیوع کرونا و نیز تامین 
نیاز های درمانی و بهداشــتی تالش می کنند، 
خاطر نشــان کرد: با کمک مردم و تالش کادر 
درمان توانستیم روز های سخت پرتلفات کرونا 
را پست ســر بگذاریم و امروز نیز همچنان به 
همراهی مردم با کادر درمــان و رعایت اصول 

بهداشتی نیاز داریم.

بین الملل وزیر امور خارجه کشورمان به مقامات کشورهای اسالمی نامه نوشت
وزیر امور خارجه کشورمان در نامه ای به مقامات کشورهای اسالمی خواستار مقابله با وحشی گری رژیم اشغالگر قدس شد. حسین امیر عبداللهیان در پی حمالت 
وحشیانه و تجاوزگرانه رژیم آپارتاید صهیونیستی در حق مردم غزه که منجر به شهادت جمعی از غیر نظامیان و ازجمله کودکان معصوم فلسطینی شد، با ارسال 
نامه ای خطاب به وزرای خارجه کشور های اسالمی، دبیر کل سازمان ملل متحد، دبیر کل سازمان همکاری اسالمی، رییس جنبش عدم تعهد و دبیر کل اتحادیه 
آفریقا، مراتب نگرانی عمیق جمهوری اسالمی ایران در خصوص وقایع جاری در باریکه غزه را منتقل کرد.وزیر امور خارجه کشورمان در بخشی از نامه های ارسالی 
ضمن محکوم کردن جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی که در سایه سکوت و بی تحرکی سازمان های بین المللی تحقق یافته است، پیامد های تشدید بحران 
در غزه و سرزمین های فلسطینی را به طور کامل متوجه رژیم آپارتاید، غاصب و متجاوز صهیونیستی دانست. امیرعبداللهیان، مقابله با اشغالگری و دفاع از وطن را 
حق طبیعی ملت فلسطین برشمرد و بر ضرورت اقدام فوری و قاطع جامعه بین المللی و سازمان ملل متحد به ویژه شورای امنیت این سازمان در محکوم کردن 

رژیم صهیونیستی و توقف جنایات و تجاوزات این رژیم تاکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به تحوالت منطقه 
آســیای جنوب شــرق، رفتار آمریکا در قبال پکن را 
محکوم کرد.حسین امیرعبداللهیان و وانگ ایی، عضو 
شورای دولتی و وزیر امور خارجه چین در تماس تلفنی 
در خصوص مسائل دوجانبه، منطقه ای و بین المللی 
مورد عالقه طرفین از جمله افزایش روابط اقتصادی و 
تجاری و مذاکرات رفع  تحریم ها گفت و گو کردند. وزیر 
امور خارجه کشورمان ضمن مفید و سازنده توصیف 
کردن گفت وگوی تلفنی اخیر رؤسای جمهور دو کشور 
و ابالغ سالم رییس جمهور به همتای چینی ایشان، بر 
هم افزایی تالش مسئوالن ایران و چین برای پیگیری و 
اجرایی کردن توافقات دوجانبه تاکید و از همتای چینی 

خود برای سفر به تهران دعوت کرد. 
حسین امیرعبداللهیان همچنین با اشاره به تحوالت 

منطقه آسیای جنوب شــرقی و محکوم کردن رفتار 
آمریکا در قبال پکن، تاکید کرد، جمهوری اســالمی 
ایران به عنوان یک تعهد حقوقی، با توجه به ســوابق 
تاریخی و  به دلیل حمایت از ثبات منطقه، به اصل چین 
واحد پای بند است.وزیر امور خارجه کشورمان در مورد 
مذاکرات رفع تحریم ها، ضمن اشاره به تالش فعاالنه 
طرف ایرانی برای نیــل به یک توافق پایــدار و قوی، 
بر لزوم واکنش واقع بینانه آمریکا به پیشــنهادهای 
ســازنده جمهوری اســالمی ایران در مورد مســائل 

مختلف برای انجام توافق تاکید کرد.
وزیر امور خارجه چین نیــز در این گفت وگوی تلفنی، 
ضمن ابالغ سالم گرم رییس جمهور چین به رییسی، 
توســعه روابط دوجانبه را منطبق با منافع دو کشــور 
توصیف و بر رد یک جانبه گرایی در فضای بین المللی و 

حمایت از منافع کشورهای در حال توسعه تاکید کرد. 
وانگ  ایی ضمن قدردانی از مواضع ایران در خصوص 
تمامیت ارضــی چین، به مخالفت بخــش بزرگی از 
جامعه جهانی با مداخله آمریکا در امور داخلی کشورها 
اشــاره کرد. وزیر امور خارجه چین همچنین با اعالم 
حمایت از تداوم مذاکرات هسته ای و رویکرد جمهوری 
اسالمی ایران به گفت وگوها، ابراز امیدواری کرد مسیر 
دیپلماســی به حصول توافق منجر شود.  وانگ ایی، 
مواضع جمهوری اسالمی ایران در مذاکرات را منطقی 

و  حکیمانه خواند.

در گفت وگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و چین مطرح شد؛

مواضع ایران در مذاکرات، منطقی و حکیمانه است

عکس  روز

حضور مقتدی 
 صدر در منزل

 آیت ا... سیستانی
رهبــر جریــان صــدر بــرای 
مشــارکت در مراسم عزاداری 
حســینی به منزل آیــت ا... 
سیســتانی، مرجع شیعیان 

عراق رفت.
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دبیر کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی اصفهان:

راه اندازی نیروگاه های خودتامین، صرفه اقتصادی ندارد
دبیر کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: هزینه تمام شده برق نیروگاه های خودتامین، 
به دلیل باالبودن تعرفه گاز واحدهای صنعتی، صرفه اقتصادی ندارد و باید اصالح شود.احســان 
شــعاعی با بیان اینکه تامین پایدار انرژی یکی از مهم ترین دغدغه های فعاالن اقتصادی است، 
اظهار کرد: به عنوان مثال اگر یک فعال اقتصادی سیستمی دیزلی راه اندازی کند باید بتواند بدون 
دغدغه سوخت آن را تامین کرده یا در راه اندازی سیستم های تجدیدپذیر، دغدغه ای برای تامین 

برق پایدار نداشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه موارد گفته شــده ازجمله دغدغه های بزرگ فعاالن اقتصادی است، افزود: 
ســرمایه الزم برای راه اندازی سیســتم های تجدیدپذیر یا خودتامین مبتنی بر سوخت فسیلی، 
بســیار زیاد اســت. بنابراین با توجه به محدودیت های ناشــی از وضعیت فعلی اقتصاد کشور و 
مشــکالتی که در تامین ســرمایه در گردش وجود دارد، تامین هزینه های این سیستم ها دشوار 
اســت. دبیر کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: با رفع مشــکالت مربوط به تامین 
انرژی پایدار و ســرمایه در گــردش، فعاالن اقتصادی می توانند در راســتای خودتامین شــدن 
قدم بردارند.شــعاعی اضافه کرد: هزینه های مربــوط به تعمیر، نگهــداری و به کارگیری نیروی 
متخصص یکی از معیارهــای مهم انتخاب سیســتم های تولید انرژی )برق( اســت. هر واحد 
صنعتی برای خودتامین شــدن باید نیــروی متخصص را بــه کار گیرد و بــا در نظرگرفتن فضا 
 و تجهیــزات جدید، اقدام به راه انــدازی نیروگاه کند که ممکن اســت زیرســاخت الزم برای آن 

فراهم نباشد.
وی با بیان اینکه فراهم کردن یک فضای جدید برای یک واحد صنعتی مستقر در شهرک صنعتی 
با هدف نصب تجهیزات نیروگاهی ممکن اســت امکان پذیر نباشد، ادامه داد: اگر واحد صنعتی، 
قصد راه اندازی نیروگاه خورشیدی داشته باشد، باید دو برابر دیماند مصرفی، ظرفیت نیروگاهی 
ایجاد کند؛ این موضوع نیز یکی از دغدغه های مهم فعاالن صنعت نیروگاهی است.دبیر کمیسیون 
انرژی اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به مشکالت فعاالن اقتصادی در تامین قطعات، لوازم یدکی 
و ارائه خدمات، گفت: قیمت تمام شــده برق تولیدی برای واحد صنعتی بســیار بیشتر از قیمت 
تمام شده برق نیروگاهی است. هزینه تمام شده برق نیروگاه خود تامین به دلیل باال بودن تعرفه 
گاز واحدهای صنعتی، صرفه اقتصادی نداشــته و نیاز به اصالح دارد.شــعاعی تصریح کرد: برق 
خودتامین قابلیت رقابت با برق تولیدی شبکه سراســری را ندارد؛ این در حالی است که فعاالن 
اقتصادی فقط در سه ماه از سال با مشکل تامین برق مواجه هستند و در شرایط فعلی راه اندازی 

نیروگاه های خودتامین برای آنان صرفه اقتصادی ندارد.
 

معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی خبرداد:

اصفهان؛ پیشرو در اقدامات دانش بنیان حوزه کشاورزی
 معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی گفت: در توســعه گلخانه و گلخانه سازی خودکفا شده 
ایم و خدمات فنی و مهندسی ســاخت گلخانه ها را صادر می کنیم. برومند اظهار کرد: اصفهان در 
اقدامات دانش بنیان، دسترسی به کشاورزی نوین یک اســتان پیشرو در کشور است. بیش از 
۶ میلیون تن محصوالت کشاورزی در این استان تولید می شود که نقش مهمی در امنیت غذایی 
کشور دارد.به گفته وی، پیش از این برای احداث سازه های گلخانه ای و ساخت گلخانه ها وابسته 
به خارج کشور بودیم، ولی امروزه در توســعه گلخانه و گلخانه ســازی خودکفا شده ایم.برومند 
گفت:هم اکنون در بسیاری از کشور ها خدمات فنی و مهندسی ساخت گلخانه ها را صادر می کنیم.
 معاون امــور باغبانی وزیــر جهاد کشــاورزی افزود:۸۰ هــزار هکتار بــاغ در اســتان اصفهان 
 داریــم کــه نزدیــک بــه یــک میلیــون تــن محصــوالت باغبانــی و گلخانــه ای را تولیــد 

می کنند.

سرمایه های اصفهان در رکود تولید در حال آب شدن هستند؛

ضربه خشکسالی برتن زخمی صنعت اصفهان

بهمن ماه سال گذشــته بود که معاون هماهنگی امور 
اقتصادی اســتانداری اصفهان خبــرداد: از مجموع 
حدود ۹ هزار واحد صنعتی در این استان نزدیک به نیمی از آنها تعطیل 

و یا زیر ظرفیت و کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت در حال فعالیت هستند.  
امررضا نقش البته ایــن را هم گفت که »محمل هــای قانونی خیلی 
خوبی برای حمایت از فعاالن اقتصادی در اســتان ایجاد و احیا شده 
است و ستاد تســهیل و رفع موانع تولید اســتان به روز شده و تعداد 

پرونده های بانکی در این ستاد به صفر رسیده است.« 
با این حال به نظر می رســد موانعی که بر ســر راه تولیــد و یا احیای 
واحدهای تولیدی در اصفهان قرارداشــته، کماکان با قوت به سدراه 
کردن خود ادامه می دهند! و البته برخی موانع هم برطرف شــده اما 
زور خشکسالی، فرونشســت، بی آبی، عدم تســهیالت و ... بیشتر 

چربیده است. 
اصفهان همیشه به عنوان یکی از قطب های اقتصادی و صنعتی مهم 
کشور به ویژه در بخش های صنایع و تجهیزات فلزی، فوالدی، معادن، 
مصالح ســاختمانی، انواع مواد شــیمیایی، صنایع دســتی، صنعت 

گردشگری، محصوالت کشــاورزی  دامی، باغی و گلخانه ای مطرح و 
از جایگاه و توانمندی باالیی در این عرصه ها برخوردار بوده اســت. اما 
دســتاوردی که از این »قطب صنعت و اقتصاد بودن« برده، به مراتب 
کمتر از هزینه هایی است که در این بخش ها کرده و این روزها به گفته 
نایب رییس سابق اتاق بازرگانی سرمایه ها در رکود تولید درحال آب 

شدن هستند. 

بازار تولید در رکود عمیق
کارآفرین برتر اصفهانی و نایب رییس ســابق اتاق بازرگانی اصفهان 
با اشــاره به اینکه طی چند دهه اخیر تولید با مشکالت زیادی روبه رو 
شده است، گفت: اکنون رکود عمیقی در بازار تولید به چشم می خورد.

مصطفی رناسی، در گفت و گو با خبرنگار بازار اظهار کرد: با وجود تورمی 
که در کشــور وجود دارد، طبیعتا وضع بدی برای تولید ایجاد شــده و 
اکنون تنها صنعتگرانی باقی مانده اند که یا بسیار با تجربه هستند و یا 

افرادی هستند که با سیلی صورت شان را سرخ کرده اند.
وی با اشــاره به اینکه صنعتگران نیازمند حمایت های دولتی هستند 

تا از این وضعیت خارج شــوند، ادامه داد: اگر این وضعیت همچنان 
ادامه یابد با توجه به خشکسالی که رودخانه زاینده رود را دربرگرفته، 
چند ســال دیگر جز کویری از اصفهان باقی نخواهد ماند و این شهر 
به خاطره ها می پیوندد.این کارآفرین تاکیدکرد: اگر شــرایط کنونی 
همچنان ادامه یابد، بســیاری از واحدهای صنعتی از چرخه و گردونه 
صنعت بیرون خواهند رفت؛ آن هــم در زمانی که بهره های بانکی کمر 
صنعتگران را خم کرده است.وی ادامه داد: ما نمی توانیم به بهتر شدن 
وضعیت تولید کنندگان امیدوار باشیم و در صورت نبود حمایت دولت، 
این کابوس تولید کنندگان را به رکود می کشاند و آنها با کمبود نقدینگی 

که دارند، معلوم نیست چه آینده ای داشته باشند.
رناسی بیان کرد: با این وضعیت سرمایه گذاران هر روز شاهد آب شدن 
سرمایه های خود هستند و کاری از دســت آنها برنمی آید مگر اینکه 

مسئوالن با توجه به شعار سال، تمهیدی واقعی بیندیشند.

حال تولید در اصفهان خوب نیست
همچنین مظاهری؛ کارشناس اقتصاد گفت: در حال حاضر حال تولید 
در اصفهان خوب نیست و مشــکالت عدیده ای از جمله موانع بانکی، 

بیمه و ماشین آالت فرسوده بر سر راه تولید کنندگان است.
امیر مظاهری در گفت و گو بازار اظهار کرد: تحریم ها کمرشــکن است 
و بیشــتر کارگاه ها و کارخانجات تولیدی به مرز ورشکستگی رسیده 
اند در این میان نقدینگی هم ندارند و باید با اجناس بی کیفیت چینی 
که با قیمت کمتری وارد کشور می شــود هم رقابت کنند، این موضوع 
باعث می شــود که تولید کنندگان انگیزه الزم را نداشته باشند و رو به 

نابودی بروند.
این اقتصاد دان تصریح کرد: اگر این موارد رفع نشود می تواند فرصت 
فضای پســاتحریم را به تهدیدی برای اقتصاد تبدیل کند، با توجه به 
اینکه اصفهان، یکی از صنعتی ترین اســتان های کشور است، یکی از 
نمونه های رکود تولیــد و افزایش نرخ بیکاری در این ســال ها نیز به 
شــمار می رود.این فعال اقتصادی ادامه داد: تولیــد داخلی نیازمند 
حمایت از صنایع اســت و پرداخت وام های کم سود و حمایت از تجار 
و تولیدکنندگان می تواند راهکار مناســبی برای رسیدن به موفقیت و 
برداشتن سدها از ســر راه تولید داخلی باشد.وی گفت: میزان تولید، 
نبود قدرت رقابت با تولیدکننده خارجی، کیفیت محصول و تحریم ها  
از جمله مواردی است که دســت به یقه اصفهان شده و حاال با وجود 
خشکســالی های پی در پی زاینده رود ،زخم کهنه صنعت اصفهان را 

ناسورتر از گذشته کرده است.

رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی اصفهان 
گفت: برای دو روز تعطیالت تاسوعا و عاشورا هیچ 
کمبود سبزی و صیفی و میوه در اصفهان نداشتیم.

نوروزعلی اسماعیلی درباره سیل اخیر کشور و تاثیر 
آن بر بازار سبزی و صیفی جات، اظهار کرد: با توجه 
به قدرت خرید پایین مردم، سیل اخیر سبب تغییر 
فاحشی در قیمت ها نشــد.وی افزود: البته برخی 
شنیده ها حکایت از صادرات گوجه دارد که در صورت 

این اتفاق، مــا دچار کمبود و افزایــش قیمت این 
محصول خواهیم شد.رییس اتحادیه فروشندگان 
میوه و سبزی اصفهان به وضعیت بازار در ماه محرم 
اشــاره کرد و گفت: در این ماه ســیب زمینی و پیاز 
بیشتر از سایر محصوالت فروخته شد، البته بار های 
دیگر همچون انواع میوه های تابستانه کمتر خریدار 

داشت.
وی با تاکیــد بر اینکه هیچ کمبود میوه و ســبزی و 
صیفی جات در بازار نداریم، توضیح داد: نســبت به 
چند هفته گذشــته قیمت انواع میوه همچون هلو، 
شلیل، گرمک، طالبی و هندوانه کاهش یافته است.
اســماعیلی گفت: در حال حاضر قیمــت هر کیلو 
هندوانه ۴۵۰۰ تومان، گرمــک ۸۵۰۰ تومان، طالبی 

بین ۸ تا ۱۰ هزار تومان، هلو ۴۰ هــزار تومان، انگور 
۲۵ هزار تومان، ســیب کهــن بین ۴۰ تــا ۲۵ هزار 
تومان و سیب گالب بین ۲۵ تا ۱۵ هزار تومان است. 
وی البته تاکید کرد: به دلیل سیل اخیر، بخشی از 
محصول انگور از بین رفــت که این موجب افزایش 

قیمت آن شد.
رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی اصفهان 
اضافه کرد: به دلیل سیل اخیر در شیراز و استان های 
جنوبی بیشــتر صیفی جات و محصــوالت زمینی 
همچنین گوجــه، هویج و ســیب زمینی و ... دچار 
آسیب شدند.در حال حاضر قیمت هر کیلو گوجه در 
سطح بازار ۸ هزار تومان، سیب زمینی ۱۸ هزار تومان 

و پیاز ۱۰ هزار تومان است.

رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی:

کمبود سبزی، صیفی جات و میوه در اصفهان نداریم

اخبار

نایب رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان:

رب گوجه ارزان می شود
در صنایع تبدیلی به طور معمول با کاهش قیمت مواد اولیه همچون گوجه، بهای محصول نهایی در بازار همانند رب گوجه نیز باید کاهش یابد، اما این روزها گویا کارخانجات 
تولید رب گوجه نسبت به کاهش قیمت این محصول مقاومت می کنند. یکی از فروشندگان محصول گوجه در میدان میوه و تره بار اصفهان در این باره به ایسنا، گفت: در 
فروردین امسال قیمت گوجه فرنگی برای کارخانجات تولید رب به ۴۹۰۰ تومان رســید و با توجه به اینکه یک ماه تا برداشت گوجه استان فارس باقی مانده، قیمت گوجه 
به صورت چشمگیری به ۳۹۰۰ تومان کاهش یافته است.وی یادآور شد که موجودی رب کارخانجات تولید رب گوجه از چند ماه قبل قابل توجه است که با جمع بندی موارد 
فوق قیمت رب گوجه در ماه آینده به صورت قابل توجهی کاهش پیدا خواهد کرد، البته این موضوع در صورتی اتفاق می افتد که صادرات گوجه از طرف دولت آزاد نشود.یکی 
از عمده فروشان مواد خوراکی همچون رب گوجه در محدوده خیابان ولیعصر اصفهان نیز در این باره به ایسنا، گفت: تغییر قیمت گوجه و تمام هزینه ها تقریبا ۵۵ درصد، اما 
تغییر قیمت رب تقریبا ۱۱۲ درصد است.وی ادامه داد: با احتساب این تغییرات قیمت واقعی رب به ۸۸ هزار تومان باید ۶۶ هزار تومان باشد و با کاهش قیمت گوجه، رب گوجه 
نیز باید ارزان شود.نایب رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان در این باره به ایسنا، توضیح می دهد که طی دو هفته گذشته شاهد کاهش نسبی گوجه در بازار هستیم. 
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خبر روز

سخنگوی وزارت صمت خبر داد:

آغاز جمع آوری53 قلم لوازم  یدکی فاقد شناسه و کد رهگیری 
سخنگوی وزارت صمت گفت: ســوداگری با جان و مال مردم در تولید و توزیع لوازم یدکی قاچاق و غیر 
استاندارد پایان می یابد و در گام نخست، ۵۳ قلم لوازم یدکی که ۸۰ درصد مصرف بازار را شامل می شود، 
الزام به درج شناسه و کد رهگیری دارند.امید قالیباف با اشاره به اینکه از شنبه، پانزدهم مرداد فرصت ثبت 
شناسه کاال و کد رهگیری برای ۵۳ قلم لوازم یدکی به پایان رسید، اظهار کرد: اگر پس از این تاریخ، بازرسان 
لوازم یدکی مشمول طرح را بدون شناسه در سطح عرضه مشاهده کنند، طبق قانون قاچاق محسوب شده 
و نسبت به جمع آوری آن اقدام خواهد شد.وی گفت: برآورد می شود از ارزش ۱۳ میلیارد دالری بازار لوازم 
یدکی، ۳۰ درصد کاالی قاچاق و تولیدات بی کیفیت باشد که به ترتیب سه میلیارد دالر سهم قاچاق و یک 

میلیارد دالر هم سهم تولید غیر استاندارد است.
قالیباف افزود: این حجم وسیع از قاچاق و تولید بی کیفیت برای کاالهایی که با جان مردم سر و کار دارد، به 
هیچ وجه قابل پذیرش نیست و یکی از اولویت های وزارت صمت در دولت سیزدهم ساماندهی بازار لوازم 
یدکی است.وی ادامه داد: پس از ماه ها جلسات هماهنگی با بیش از ۱۱ دستگاه حاکمیتی و اتحادیه ها و 
تشکل های خصوصی، در گام نخست ۵۳ قلم لوازم یدکی که ۸۰ درصد مصرف بازار را شامل می شود از ۱۵ 
مرداد الزام به درج شناسه و کد رهگیری دارند. پیش از این، باتری و کمک فنر نیز مشمول درج شناسه کاال 
و کد رهگیری شده بودند.وی گفت: برای نخستین بار از یک مدل تعاملی_ اقناعی برای ساماندهی یکی از 
پیچیده ترین بازارها استفاده شده و قرار است با پایش و رصد بازار لوازم یدکی، عالوه بر رفع نقاط ضعف در 
اجرا، نتایج آن نیز به استحضار مردم رسانده شود.وی ادامه داد: نتیجه این مدل جدید، آن شده که اجماع 

خوبی میان تولیدکنندگان و توزیع کنندگان ایجاد شود که اجرای طرح را آسان تر می کند.

عوارض آزادراه ها به نرخ سابق بازگشت
مشاور وزیر و رییس شورای اطالع رسانی وزارت راه و شهرسازی گفت: نرخ های جدید عوارض آزادراه های 
کشور به منظور بررسی بیشتر در این خصوص تعلیق و تردد در آزادراه های کشور با نرخ های گذشته خواهد بود. 
هفته گذشته نرخ عوارض آزادراهی در محورهای مختلف به طور متوسط حدود ۳۰ درصد افزایش یافت و این 
نرخ ها برای آزادراه های مختلف تا بیش از ۱۰۰ درصد هم متفاوت بود.امین کیانی، رییس شورای اطالع رسانی 
وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد: در پی برگزاری نشست ویژه برای بررسی نرخ های جدید عوارض آزادراه های 
کشور در ستاد وزارت راه و شهرسازی، در حال حاضر نرخ های جدید عوارض آزاد راه های کشور به منظور بررسی 
بیشتر در این خصوص تعلیق و تردد در آزادراه های کشور با نرخ های گذشته خواهد بود.وی افزود: تردد در 
آزادراه های کشوری به روال قبلی خواهد بود و از اعمال هرگونه افزایش نرخ تا اطالع ثانوی خودداری خواهد 

شد. در این راستا مقرر شد در حال حاضر با نرخ های قبلی تردد از آزادراه های کشور انجام شود.
 

رییس سازمان امور عشایر اعالم کرد:

خسارات سیل به عشایر 11 استان کشور
رییس سازمان امور عشــایر گفت: سیل، عشایر ۱۱ اســتان را درگیر کرد که خســارت های واردشده به 
استان های اصفهان،کهگیلویه وبویراحمد، چهارمحال وبختیاری، کرمان، سیستان وبلوچستان و لرستان 
بیشتر بوده است.عباس پاپی زاده با بیان اینکه برآورد دقیق خسارت های ناشی از سیل به عشایر هنوز 
اعالم نشده است، اظهار کرد: درحال حاضر اولویت اول امداد خســارات سیل به عشایر ۱۱ استان کشور 
و نجات جان عشایر و ســرمایه های آن هاست.پاپی زاده افزود: سیل عشــایر ۱۱ استان را درگیر کرد که 
خسارت های وارده به استان های اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، کرمان، سیستان و 
بلوچستان و لرستان بیشتر از دیگر استان هاست.رییس سازمان امور عشایر ایران، عملکرد ستاد مدیریت 
بحران استان ها در روند آگاه سازی عشایر را مثبت دانست و افزود: عشایر از مناطق پرخطر دور شدند، اما 
ذات زندگی عشایری متکی به مراتع و آب اســت و ازآنجا که این دو مهم در کف دره هاست، محل اتراق 

عشایر در مسیر مسیل ها و رودخانه هاست.

کافه اقتصاد

یک کارشناس اقتصادی:

اعطای وام به کارکنان یا 
شرکت های وابسته بانک ها 

منع قانونی ندارد
یک کارشــناس اقتصادی گفــت: حجم و 
نرخ تسهیالت توسط شــورای پول و اعتبار 
مشخص شــده و بانک ها به اســتناد این 
قوانین تســهیالت را به کارکنان خودشــان 
پرداخــت می کنند.حجــت ا...فرزانی در 
گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: با توجه 
به اینکه بانک ها عمال واسطه گر وجوه بوده و 
خودشان منابعی ندارند، منابعی که از مردم 
تحت عنوان سپرده های ســرمایه گذاری، 
ســپرده های قرض الحســنه و… دریافت 
می کنند را در قالب فرآینــد اعطای اعتبار و 
تسهیالت به واحدهای تولیدی، بنگاه های 
کوچک و متوســط و… اعطا می کنند.وی 
افزود: بانک هــا می توانند بخش دیگری از 
آن را تحت عنوان مزایا به کارکنان خودشان 
پرداخت کننــد؛ مانند تمام دســتگاه ها که 
امتیازاتــی را بــرای کارکنان خــود در نظر 
می گیرند.این کارشناس اقتصادی با بیان 
اینکه در ارتباط با اعطــای وام به کارکنان یا 
شــرکت های وابســته بانک ها منع قانونی 
وجود ندارد، گفت: از سال های قبل اعطای 
تســهیالت به کارکنــان بانک در شــورای 
پول و اعتبار مشــخص شــده و به استناد 
آن وام هایــی را به کارکنان خودشــان اعطا 
کرده اند.فرزانــی ادامه داد: اگــر خارج از 
چهارچوب و مقررات مبلغی پرداخت شده 
باشــد مصداق تخلف بوده و در صورتی که 
بانکی این تخلف را انجام داده باشد، بانک 
مرکزی در هیئــت انتظامی آن را بررســی 
می کنــد.وی تصریــح کــرد: امــر اعطای 
تســهیالت برای بانک ها با توجه به تجهیز 
منابعی که از ســرمایه های مردم، اشخاص 
حقیقی و حقوقی اتفاق بیفتد تناسب دارد؛ 
هیچ بانکی نمی تواند خارج از منابعی که در 
اختیارش است تســهیالتی را به اشخاص 
مرتبــط و شــرکت های وابســته پرداخت 
کند؛ این مانند اعطای تســهیالت به سایر 

اشخاص جامعه است.

 خاوران؛ برزخ 
غول های آهنی

گاراژ خاوران ،منطقه ای اســت 
در شــرق تهران که انواع خودرو 
های سواری کوچک یا باری غول 
پیکر قدیمی یا تصادفی اوراق می 
شوند و هر تکه آن به نیازمندش 

پیوند داده می شود.



خانه مؤیدی زفره؛ خانه ای پر رمز و راز در فالورجان
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اصفهان، مهد دوستداران تاریخ و فرهنگ است. در هر کوچه و خیابان آن می توان نشانی از روزگاران گذشته پیدا کرد. همه می دانیم که استان اصفهان، همانی که 
همه ما آن را به نصف جهان می شناسیم، هزاران بنای تاریخی در دل خود جای داده است. خانه مؤیدی زفره در شهرستان فالورجان یکی از همین بناهاست.  این 

بار، در این شماره قرار است با گوشه گوشه خانه ای از روزگار قاجاریه آشنا شویم که معماری بی همتا و بنایی خیره کننده دارد.
شهرستان فالورجان در نزدیکی اصفهان قرار گرفته است. این شهرستان به علت نزدیکی به کالن شهر اصفهان یکی از پررفت وآمدترین شهرستان های استان اصفهان 
محسوب می شود. خانه مؤیدی زفره در این شهرستان،  بخش مرکزی، دهستان اشترجان، روستای زفره، کوچه شهید ناصر حسینی، پالک ۸۱ واقع شده است.
اکثر ما در فیلم ها و سریال های مربوط به روزگار گذشته، خانه های قدیمی با شیشــه های رنگی و طاق های هشتی را دیده ایم. بسیاری از ما هم آرزو می کردیم 
فرصتی باشد که یکی از خانه ها را از نزدیک ببینیم. در اتاق ها و راهروهایش قدم بزنیم و حس وحال زندگی سنتی را برای یک بار تجربه کنیم. اگر شما هم چنین 
آرزویی داشتید، به شما مژده می دهیم که خانه مؤیدی زفره فالورجان دقیقا همان جایی است که به دنبالش بودید. نمای کاه گلی، دیوارهایی با نقش ونگار های 

خیره کننده، رنگ های سحرآمیزی که گویی به دست یک نقاش ماهر کنار هم گذاشته شده اند و درهای چوبی، همه و همه ساعت ها شما را سرگرم می کنند.
طبق گفته متخصصان، قدمت بخش هایی از این خانه به دوران صفویه و قدمت برخی دیگر از بخش های آن به دوران قاجار برمی گردد. این خانه در سال ۱۳۸۵ 
در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. زمان تولد بنا و ساخت اولیه آن به دوران صفویه برمی گردد. در آن دوران ساخت بناهایی با معماری های ماندگار و بی نظیر 
اوج گرفته بود. خانه مؤیدی هم یکی از همان بناهاست. خانه مؤیدی شاید، یکی از بهترین نمونه های معماری اصیل باشد که هنوز هم پابرجاست و خوشبختانه 
می توانید از آن دیدن کنید.سبک معماری خانه، سبک گوتیک است. این سبک الهامی از سبک های معماری غربی است و در آن دوران بیشتر برای ساخت بناهای 
مذهبی به کار می رفته. دیوار های آیینه کاری شده و سقف هایی با نقش ونگارهایی رنگارنگ از ویژگی های معماری خانه مؤیدی زفره فالورجان است. اگرچه نمای 
بیرونی خانه ساده و کاهگلی است؛ اما فضای درونی آن معماری باشکوهی دارد. سقف بلند خانه و رعایت قانون قرینه بودن در فضای درونی باعث این شکوه و 

زیبایی شده است.در ساخت این خانه به جزئیات تا حد شگفت انگیزی توجه شده است. استفاده از آیینه کاری های بسیار ظریف در طاق های خانه نشان دهنده 
این دقت است. وقتی وارد خانه می شوید، از آن فضای ساده بیرون به اتاقی با سقفی بلند می روید که تزیینات باسلیقه در هر گوشه آن به چشم می خورد. با اینکه 
چندین سال از عمر این بنا گذشته، همچنان شکوه و عظمت خود را حفظ کرده است. می توانید ساعت ها به دیوارها و آیینه کاری ها خیره شوید و از این میزان دقت 

و ظرافت به وجد بیایید، بدون آنکه گذر زمان را متوجه شده باشید.
این خانه از چندین بخش تشکیل شده اســت که هر کدام برای منظوری خاص استفاده می شده. وقتی وارد خانه می شــوید، حیاطی را می بینید که حوضی با 
کاشی های آبی رنگ وسط آن قرار دارد. در انتهای حیاط، بنایی دو طبقه با ستون های بلند و گچ بری شده خودنمایی می کند. دو ایوان بزرگ با ستون های ۳.۵متری 
در ضلع جنوبی و ضلع غربی خانه ساخته شده اند. در ضلع شمالی خانه نیز ۲ اتاق و باالخانه و گنجه قرار گرفته اند. دو آشپزخانه در خانه مؤیدی وجود دارد. یکی 
از آن ها از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا راه آب و تونل زیرزمینی از آن می گذرد. آشپزخانه بزرگ دیگر در ضلع جنوب غربی قرار دارد که تنور پخت نان در آن 
گذاشته شده است. جالب است که امروز، همچنان پخت نان در این تنور انجام می شــود. انباری نیز برای نگه داشتن مواد غذایی در قسمت جنوب شرقی خانه 

تعبیه شده است. 
خانه های تاریخی ایران همیشه بخش مهمی از سفر ما را تشکیل می دهند. این بناها سالیان سال ماندگار مانده اند تا فرهنگی بی نظیر را به نمایش بگذارند. در 
خانه مؤیدی فالورجان می توانید به آشپزخانه های چندین سال پیش سر بزنید. روزگاری خبری از تکنولوژی های امروزه نبود و تهیه غذا با ساده ترین امکانات 
صورت می گرفت. معماری خانه و تزییناتی که در هر گوشه آن بانهایت دقت و ظرافت شکل گرفته اند نیز از زیباترین بازمانده های این بنای تاریخی است. در کل 
این خانه می تواند برای هر کسی با هر نوع عالقه ای جذابیت های خودش را داشته باشد. اگر اهل مطالعه تاریخ و معماری هستید که چه بهتر؛ وقتی پا به این خانه 

بگذارید هر قسمت از آن معنایی ویژه برای تان خواهد داشت.

سه شنبه  18   مرداد   1401 / 11  محرم  1444 / 9    آگوست  2022 / شماره 2023

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با مسئولان

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟
 ؟

س:
عک

مفاد آراء
5/94 آگهی مفاد آراء صادره توسط هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان مبارکه
نظر به اینکه طبق آراء صادره توســط 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 تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد ســند رســمی ، مفاد آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز در 
دو روزنامه اصفهان امروز و زاینده رود چاپ و منتشــر می گردد تا چنانچه شخص یا 
اشخاصی نسبت به آراء مذکور معترض باشند از تاریخ انتشار نوبت اول آگهی روزنامه 
ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم 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 ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود .و چنانچه 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا  معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت بنام متصرف 

می نماید. لیکن صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- رأی شماره 140160302009001071مورخ  1401/04/15 آقای علیرضا طاوسی 
قهنویه فرزند عباس در ششدانگ یک باب خانه نیمه ساز به مساحت 158/18متر مربع 
مجزی شــده از پالک11- اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از 
مالک رسمی بهادرخان نهچیری بموجب سند شماره  16241 مورخ 1337/11/11 

دفتر 62 - اصفهان
2- رأی شماره 140160302009001059مورخ  1401/04/15 اقای ناصر صادق پور 
مبارکه فرزند مهدی در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 231/01متر مربع مجزی 
شــده از پالک یک- اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک 
رسمی فیض اله اقاجانیان مبارکه بموجب سند شماره  6079مورخ 1342/06/13 دفتر 

86– اصفهان
3- رأی شماره 140160302009001064مورخ  1401/04/15 خانم راضیه النبی 
فرزند کیومرث در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 179/41 متر 
مربع مجزی شده از پالک 31 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 

از مالک رسمی اشرف یاوری ) سهم االرث از محمد حسین یاوری (  
4- رأی شــماره 140160302009001063مورخ  1401/04/15 آقای ســهراب 
هادیان فرزند محمدعلی در چهار دانگ مشــاع از ششــدانگ یک بــاب خانه  به 
مساحت179/41متر مربع مجزی شــده از پالک 31 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی  اشرف یاوری ) سهم االرث از محمد حسین 

یاوری (  
5- رأی شــماره 140160302009001062مورخ  1401/04/15 آقای محمدعلی 
هادیــان فرزند اســفندیار در چهار دانگ مشــاع از ششــدانگ یک بــاب خانه به 
مساحت250/717متر مربع مجزی شده از پالک 31 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی اشرف یاوری ) سهم االرث از محمد حسین 

یاوری (  
6-  رأی شــماره 140160302009001061مورخ  1401/04/15 خانم معصومه 
مرادیان طالخونچه فرزند مانده علی در دودانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت250/717متر مربع مجزی شده از پالک 31 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی اشرف یاوری ) سهم االرث از محمد حسین 

یاوری (  
7- رأی شــماره 140160302009001066مــورخ  1401/04/15 اقای ســید 
رسول موســوی مبارکه ء  فرزند ســید احمد در ششــدانگ یک  باب دامداری به 
مساحت1469/13متر مربع مجزی شده از پالک یک- اصلی واقع در بخش 9 ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی رضا آقاجانی بموجب سند شماره 52440 

مورخ 1351/11/04 دفتر 29 - اصفهان
8- رأی شماره 140160302009001076مورخ 1401/04/15 خانم فاطمه خسروی 
اسماعیل ترخانی فرزند محمود در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه نیمه ساز  
به مساحت198/05متر مربع مجزی شده از پالک 17 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی عبدالخالق باروتی بموجب سند شماره 1765 

مورخ 1338/12/02 دفتر  4- شهرضا
9- رأی شــماره 140160302009001075مورخ 1401/04/15 اقای علی اکبری 
کوشکچه فرزند محمد در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه نیمه ساز  به 
مساحت198/05متر مربع مجزی شــده از پالک 17 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی عبدالخالق باروتی بموجب سند شماره 1765 

مورخ 1338/12/02 دفتر  4- شهرضا
10- رأی شــماره 140160302009001057مــورخ 1401/04/15 خانم فرحناز 
موسوی مبارکه فرزند سید کمال در ششدانگ یک باب خانه به مساحت165/79متر 
مربع مجزی شده از پالک یک - اصلی واقع در بخش 9ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 
از مالک رسمی رجبعلی ایرانپور بموجب سند شماره 55881 مورخ 1342/06/08 دفتر 

29 – اصفهان
11- رأی شماره 140160302009001079مورخ 1401/04/15 آقای میثم اسدی 
مبارکه فرزند رمضانعلی در 17646/998 سهم مشاع از 88234/99 سهم ششدانگ 
یک قطعه زمین کشاورزی شخم زده به مســاحت88234/99متر مربع مشتمل بر 
2500متر مربع اعیان بصورت کارگاه  مجزی شــده از پالک 2476 - اصلی واقع در 
بخش 9ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی رمضانعلی اسدی بموجب سند 

شماره 11790 مورخ 1349/12/17 دفتر 53 – فالورجان
12- رأی شــماره 140160302009001086مورخ 1401/04/16 آقای خســرو 
اسدی مبارکه فرزند رمضانعلی در 17646/998 سهم مشــاع از 88234/99 سهم 
ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی شخم زده به مســاحت88234/99متر مربع 
مشتمل بر 2500متر مربع مشتمل بر 2500 متر مربع اعیان بصورت کارگاه  مجزی 
شده از پالک 2476 - اصلی واقع در بخش 9ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک 
رسمی رمضانعلی اســدی بموجب سند شــماره 11790 مورخ 1349/12/17 دفتر 

53 – فالورجان
13- رأی شــماره 140160302009001081مــورخ 1401/04/16 آقــای داود 
اسدی مبارکه فرزند رمضانعلی در 17646/998 سهم مشــاع از 88234/99 سهم 
ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی شخم زده به مســاحت88234/99متر مربع 
مشتمل بر 2500متر مربع مشتمل بر 2500 متر مربع اعیان بصورت کارگاه  مجزی 
شده از پالک 2476 - اصلی واقع در بخش 9ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک 
رسمی رمضانعلی اســدی بموجب سند شــماره 11790 مورخ 1349/12/17 دفتر 

53 – فالورجان
14- رأی شــماره 140160302009001083مورخ 1401/04/16 آقای احســان 
اسدی مبارکه فرزند رمضانعلی در 17646/998 سهم مشــاع از 88234/99 سهم 
ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی شخم زده به مســاحت88234/99متر مربع 
مشتمل بر 2500متر مربع مشتمل بر 2500 متر مربع اعیان بصورت کارگاه  مجزی 
شده از پالک 2476 - اصلی واقع در بخش 9ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک 
رسمی رمضانعلی اســدی بموجب سند شــماره 11790 مورخ 1349/12/17 دفتر 

53 – فالورجان
15- رأی شماره 140160302009001085مورخ 1401/04/16 خانم سمیه اسدی 
مبارکه فرزند رمضانعلی در 8823/499 سهم مشاع از 88234/99 سهم ششدانگ یک 
قطعه زمین کشاورزی شخم زده به مساحت88234/99متر مربع مشتمل بر 2500متر 
مربع مشتمل بر 2500 متر مربع اعیان بصورت کارگاه  مجزی شده از پالک 2476 - 
اصلی واقع در بخش 9ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی رمضانعلی اسدی 

بموجب سند شماره 11790 مورخ 1349/12/17 دفتر 53 – فالورجان
16- رأی شماره 140160302009001089مورخ 1401/04/16 خانم سمیرا اسدی 

مبارکه فرزند رمضانعلی در 8823/499 سهم مشاع از 88234/99 سهم ششدانگ یک 
قطعه زمین کشاورزی شخم زده به مساحت88234/99متر مربع مشتمل بر 2500متر 
مربع مشتمل بر 2500 متر مربع اعیان بصورت کارگاه  مجزی شده از پالک 2476 - 
اصلی واقع در بخش 9ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی رمضانعلی اسدی 

بموجب سند شماره 11790 مورخ 1349/12/17 دفتر 53 – فالورجان
17- رأی شــماره 140160302009001060مــورخ 1401/04/15 خانــم ربابه 
رونق قهنویه فرزند حســین در ششدانگ یک قطعه زمین کشــاورزی شخم زده به 
مساحت36490/215متر مربع مجزی شــده از پالک 2476 - اصلی واقع در بخش 
9ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی رمضانعلی اسدی بموجب سند شماره 

11790 مورخ 1349/12/17 دفتر 53 – فالورجان
18- رأی شماره 140160302009001078مورخ 1401/04/15 آقای میثم اسدی 
مبارکه فرزند رمضانعلی در 7057/63 سهم مشاع از 35288/15 سهم ششدانگ یک 
قطعه زمین کشاورزی شخم زده به مساحت35288/15 متر مربع مشتمل بر 700 متر 
مربع اعیان بصورت آغل مجزی شــده از پالک 2476 - اصلی واقع در بخش 9ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی رمضانعلی اسدی بموجب سند شماره 11790 

مورخ 1349/12/17 دفتر 53 – فالورجان
19- رأی شماره 140160302009001080مورخ 1401/04/16 آقای داود اسدی 
مبارکه فرزند رمضانعلی در 7057/63 سهم مشاع از 35288/15 سهم ششدانگ یک 
قطعه زمین کشاورزی شخم زده به مساحت35288/15 متر مربع مشتمل بر 700 متر 
مربع اعیان بصورت آغل مجزی شــده از پالک 2476 - اصلی واقع در بخش 9ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی رمضانعلی اسدی بموجب سند شماره 11790 

مورخ 1349/12/17 دفتر 53 – فالورجان
20- رأی شماره 140160302009001082مورخ 1401/04/16 آقای احسان اسدی 
مبارکه فرزند رمضانعلی در 7057/63 سهم مشاع از 35288/15 سهم ششدانگ یک 
قطعه زمین کشاورزی شخم زده به مساحت35288/15 متر مربع مشتمل بر 700 متر 
مربع اعیان بصورت آغل مجزی شــده از پالک 2476 - اصلی واقع در بخش 9ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی رمضانعلی اسدی بموجب سند شماره 11790 

مورخ 1349/12/17 دفتر 53 – فالورجان
21- رأی شماره 140160302009001087مورخ 1401/04/16 آقای خسرو اسدی 
مبارکه فرزند رمضانعلی در 7057/63 سهم مشاع از 35288/15 سهم ششدانگ یک 
قطعه زمین کشاورزی شخم زده به مساحت35288/15 متر مربع مشتمل بر 700 متر 
مربع اعیان بصورت آغل مجزی شــده از پالک 2476 - اصلی واقع در بخش 9ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی رمضانعلی اسدی بموجب سند شماره 11790 

مورخ 1349/12/17 دفتر 53 – فالورجان
22- رأی شماره 140160302009001084مورخ 1401/04/16 خانم سمیه اسدی 
مبارکه فرزند رمضانعلی در 2528/815سهم مشاع از 35288/15 سهم ششدانگ یک 
قطعه زمین کشاورزی شخم زده به مساحت35288/15 متر مربع مشتمل بر 700 متر 
مربع اعیان بصورت آغل مجزی شــده از پالک 2476 - اصلی واقع در بخش 9ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی رمضانعلی اسدی بموجب سند شماره 11790 

مورخ 1349/12/17 دفتر 53 – فالورجان
23- رأی شماره 140160302009001088مورخ 1401/04/16 خانم سمیرا اسدی 
مبارکه فرزند رمضانعلی در 2528/815سهم مشاع از 35288/15 سهم ششدانگ یک 
قطعه زمین کشاورزی شخم زده به مساحت35288/15 متر مربع مشتمل بر 700 متر 
مربع اعیان بصورت آغل مجزی شــده از پالک 2476 - اصلی واقع در بخش 9ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی رمضانعلی اسدی بموجب سند شماره 11790 

مورخ 1349/12/17 دفتر 53 – فالورجان
24- رأی شماره 140160302009001074مورخ 1401/04/15 آقای رضا نجفی 
قهنویه فرزند غالمعلی در ششدانگ یک باب خانه نیمه ساز  به مساحت60 /230متر 
مربع مجزی شده از پالک 11 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 
از مالک رسمی بهادرخان نهچیری بموجب سند شماره 16241 مورخ 1337/11/11 

دفتر 62 – اصفهان
25- رأی شــماره 140160302009001069مورخ 1401/04/15 آقای اسماعیل 
دانش فرزند رضا در سه دانگ مشاع از  ششدانگ قسمتی از یک باب خانه به مساحت 
64/04متر مربع مجزی شده از پالک 16 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی 
با واسطه از مالک رسمی رضا دانش  بموجب سند شماره 45975 مورخ 1356/05/31 

دفتر سه – شهرضا
26- رأی شــماره 140160302009001070مــورخ 1401/04/15 آقای مهدی 
دانش فرزند رضا در سه دانگ مشاع از  ششدانگ قسمتی از یک باب خانه به مساحت 
64/04متر مربع مجزی شده از پالک 16 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی 
با واسطه از مالک رسمی رضا دانش  بموجب سند شماره 45975 مورخ 1356/05/31 

دفتر سه – شهرضا
27- رأی شــماره 139860302009003438مــورخ 1398/10/30 آقای مهدی 
دهقانی فرزند محمود در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 173/16متر مربع مجزی 
شده از پالک 253  و 254 فرعی از 19 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی 
 با واسطه از مالکین رســمی برای پالک 253  فرعی از  ربیع غالمی قهنویه و جعفر 

شیخ زاده قهنویه و جهت پالک 254 فرعی  از یداله برومند قهنویه 
28- رأی شــماره 140160302009001065مورخ 1401/04/15 آقای نعمت اله 
رحمانی فرزند محمدآقا در 2171 سهم مشاع از 8684 سهم ششدانگ یک قطعه زمین 
کشاوری )با کاربری صرفا کشاورزی ( به مساحت 8684  متر مربع مجزی شده از پالک 
457 - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی مرتضی 
رحمانی مزرعچه بموجب سند شماره 8401مورخ 1351/02/02 دفتر 100 – اصفهان
29- رأی شماره 140160302009001068مورخ 1401/04/15 خانم اکرم یزدانی 
اراضی فرزند محمدحسین در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
138/39 متر مربع مجزی شده از پالک یک - اصلی واقع در بخش 9ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رسمی حبیب اله آقابابائی مبارکه بموجب سند شماره 5825 

مورخ 1342/06/13 دفتر 86 – اصفهان
30- رأی شماره 140160302009001067مورخ 1401/04/15 آقای حمزه یزدانی 
اراضی فرزند جواد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 138/39 
متر مربع مجزی شده از پالک یک - اصلی واقع در بخش 9ثبت اصفهان انتقالی با 
واسطه از مالک رســمی حبیب اله آقابابائی مبارکه بموجب سند شماره 5825 مورخ 

1342/06/13 دفتر 86 – اصفهان
31- رای اصالحی : بر طبق رای اصالحی به شماره 140160302009001120 مورخ 
1401/04/18 بنا به درخواست آقای هرمز هیرمن پور  فرزند بختیار در ششدانگ یک 
قطعه زمین کشاورزی به مساحت 201534/81 متر مربع مجزا شده از پالک 8 – اصلی 
بخش 9 ثبت اصفهان  با واسطه از مالک رسمی آقای هرمز هیرمن پور و بموجب سند 

شماره 51272 مورخ 1386/02/23 دفتر 37-زرین شهر صحیح می باشد .  
32- رای اصالحی : بر طبق رای اصالحی به شــماره 140160302009001195 
مورخ 1401/04/26 بنا به درخواست آقای هرمز هیرمن پور  فرزند بختیار در ششدانگ 
یک قطعه زمین  کشاورزی به مساحت 100000/19 متر مربع مجزا شده از پالک 8 – 
اصلی بخش 9 ثبت اصفهان  با واسطه از مالک رسمی آقای هرمز هیرمن پور و بموجب 

سند شماره 51272 مورخ 1386/02/23 دفتر 37-زرین شهر صحیح می باشد .  
33- رای اصالحی : بر طبق رای اصالحی به شــماره 140160302009001196 
مورخ 1401/04/26 بنا به درخواست آقای سعید ایزدی فرزند رحمت اله در ششدانگ 
یک باب خانه قدیمی و سه باب مغازه متصله به مساحت 188/32 متر مربع مجزا شده 
از پالک یک – اصلی بخش 9 ثبت اصفهان  با واسطه از مالک رسمی آقای رمضان 
قنبری و بموجب سند شماره 55734 مورخ 1351/06/08 دفتر 29-اصفهان صحیح 

می باشد .  
تاریخ انتشار اول : 1401/05/03
تاریخ انتشار دوم : 1401/05/18

م الف: 1353698 رییس اداره ثبت اسناد وامالک مبارکه



سه شنبه  18 مردا د 1401 / 11 محرم 1444 / 9 آگوست 2022 / شماره 3595 
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری:

با گسترش مهارت ها می توان از مهاجرت افراد متخصص 
جلوگیری کرد

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان گفت:با گسترش مهارت ها می توان از مهاجرت افراد 
متخصص در زمینه مهارت های مختلف جلوگیری و از آنها برای پیشبرد منافع ملی بهره برد.مسعود مهدویان فر 
در بازدید تعدادی از آموزشگاه های مهارتی اســتان اصفهان اظهار کرد: یکی از نتایج و ثمرات مهارت افزایی 
کاهش آسیب های اجتماعی است که در این زمینه گام های موثری در استان برداشته شده است.مدیرکل 
امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان افزود: الزم است تا به منظور پیشگیری از آسیب های اجتماعی، 
مجمع خیران در حوزه مهارت در استان شگل بگیرد و با شکل گیری این مجمع می توان زمینه توانمندسازی 
بهبود یافتگان اعتیاد، خانواده کودکان کار و زنان سرپرست خانوار را فراهم کرد.وی افزود: همچنین با گسترش 
مهارت ها می توان از مهاجرت افراد متخصص در زمینه مهارت های مختلف جلوگیری و از آن ها برای پیشبرد 
منافع ملی بهره برد.مهدویان فر بر ایجاد قرارگاه حاشیه نشینی شهر و ارائه آموزش مهارتی منجر به اشتغال 

باهم افزایی خیریه ها، نهاد های مردمی و دستگاه های اجرایی در استان تاکید کرد.
 

رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان خبرداد:

دستگیری سارقان میلیاردی طالجات در اصفهان
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از دستگیری ۲ سارق منزل که ۱۰ میلیارد ریال 
طال از منازل مردم سرقت کرده بودند، خبر داد.سرهنگ حسین ترکیان با اشاره به بررسی های هوشمندانه 
کارآگاهان پایگاه جنوب پلیس آگاهی استان اصفهان از یک باب منزل گفت: سارقان با شگردی خاص وارد 
منزل شده و سرویس طال، انگشتر و سکه بهار آزادی را سرقت کرده بودند.وی افزود: کارآگاهان با شناسایی 
خودروی سارقان و رصد هوشــمندانه، این خودرو را در حال خروج از استان با اقدامی ضربتی در یکی از 
محور های مواصالتی متوقف و راننده و سرنشین آن را دستگیر کردند.رییس پلیس آگاهی استان اصفهان 
گفت: متهمان در مواجهه با مستندات به ۷ فقره سرقت طال از منازل مردم اعتراف کردند که ارزش اموال به 
سرقت را کارشناسان بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال تخمین زده اند.سرهنگ ترکیان گفت: با تالش کارآگاهان تمام 
مال باختگان شناسایی و متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات تحویل مرجع قضایی شدند.

  

محکومیت مدیر یک شرکت آالینده در فالورجان به حبس تعزیری
اداره حفاظت محیط زیســت فالورجان اعالم کرد: مدیرعامل یک شرکت آالینده محیط زیست در شهرک 
صنعتی اشترجان مستقر در شهرستان فالورجان به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شد. شرکت 
آالینده محیط زیست واقع در شهرک صنعتی اشترجان با فعالیت در زمینه ریخته گری فلزات موجب آالیندگی 
محیط زیست و نارضایتی مردم شهر اشترجان شده بود.اداره حفاظت محیط زیست فالورجان، آالیندگی 
ایجاد شده توسط این شرکت را از سال ۱۳۹۹ در دادسرا پیگیری کرد که پس از پیگیری قضایی، اخطار های 
متعدد و بازدید های شبانه، به صدور رای محکومیت و تحمل یک سال حبس تعزیری برای مدیرعامل این 
شرکت منجر شد.بر اســاس گزارش اداره حفاظت محیط زیست فالورجان، تخلفاتی همچون تهدید علیه 

بهداشت عمومی، آلودگی هوا و رعایت نکردن قوانین هوای پاک، موجب صدور این رای شده است.
 

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان:

دریافت گذرنامه اینترنتی شد
سامانه نوبت دهی اینترنتی دریافت گذرنامه در کاشان راه اندازی شد.فرمانده انتظامی شهرستان 
کاشــان گفت: با توجه به افزایش مراجعات به دفاتر پلیس +۱۰ و تقاضای بی شــمار متقاضیان 
دریافت گذرنامه برای شرکت در مراسم پیاده روی اربعین، ســامانه نوبت دهی اینترنتی دریافت 

گذرنامه از هشتم مرداد راه اندازی شد.

  معاون هواشناسی اصفهان با بیان اینکه بارش های تابستانی ذاتا خشن هستند، از تداوم بارش ها در غرب و جنوب اصفهان خبرداد؛

باز باران با خشونت!

معاون توســعه و پیش بینی اداره کل هواشناســی اســتان اصفهان 
گفت: بارش های همرفتی، رگبار و رعد و برق تا پایان هفته در مناطق 

کوهستانی غرب و جنوب استان اصفهان آغاز می شود.
نوید حاجی بابایی اظهار کرد: تا پایان هفته، ناپایداری های همرفتی، 
بارش هــای رگباری و رعد و بــرق را در مناطق غرب و جنوب اســتان 
اصفهان به ویژه نواحی همجوار با استان های چهارمحال و بختیاری و 

کهگیلویه و بویراحمد خواهیم داشت.
وی با بیــان اینکه بارش هــای رگباری همــراه با رعد و بــرق در این 
مناطق در ساعات بعد از ظهر و اوایل شــب می بارد، خاطرنشان کرد: 
عمده این بارش ها در ارتفاعات و نواحی کوهســتانی، مسیل ها و کنار 
رودخانه های فصلی غرب و جنوب اســتان اصفهان خواهد بود که تا 

پایان هفته محقق خواهد شد.
معاون توســعه و پیش بینی اداره کل هواشناســی استان اصفهان با 
اشاره به اینکه شــدت بارش های پیش رو در مقایسه با جریان های 
مونســونی ضعیف تر و کمتر خواهد بود، ادامــه داد: این بارش های 
همرفتی در نواحی کوهستانی و به صورت نقطه ای رخ می دهد و وقوع 

سیالب های محلی و لحظه ای محتمل است.

بارش های تابستانی ذاتا خشن هستند
حاجی بابایی با بیان اینکه در مناطق شهری و مسکونی بارش سنگین 
انتظار نمــی رود، درخصوص ماهیت و ویژگــی بارش های همرفتی، 
توضیح داد: ناپایداری های همرفتی بــه موقعیت مکانی و منطقه ای 
بســتگی دارند که در مناطق مرتفع رخ می دهند و شــرایط برای رشد 
ابر های کومولوســی ضخیم و با ارتفاع باال فراهم است و خصلت این 
بارش ها، وقوع رگبار و رعد و برق در مدت زمان کوتاه است که به جاری 

شدن روان آب زیاد منجر می شود.
وی ابراز داشت: بارش های فصل تابستان ذاتا خشن هستند؛ به بیان 
دیگر با روان آب و سیالب همراه هستند که مناطق و نواحی مرتفع را 

درگیر می کنند.
معاون توســعه و پیش بینی اداره کل هواشناســی اســتان اصفهان 
توصیه کرد: مردم از توقف و اتراق در حاشــیه مســیل ها، رودخانه ها 
و عشــایر جنوب و غرب اســتان از رفتن بــه مناطق کوهســتانی و 

چرای دام در ســاعات بعــد از ظهر و عصــر بپرهیزند ضمــن اینکه 
احتمال اختالل در مســیر های کوهســتانی و محور هــای مواصالتی 
اصفهان به اســتان های چهارمحال بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد 
 طی هفتــه پیش رو با توجــه به بارش ها به ویژه در ســاعات شــب

 وجود دارد.
وی با بیان اینکه بارش های رگباری تابستانی با خسارت همراه است، 
اظهار داشت: باید توجه داشــت که این بارش ها گسترده و یکنواخت 
نیســت و به صورت نقطه ای می بارد و یک منطقــه را تحت تاثیر قرار 
می دهد؛ از این رو می توان گفت که بر همه سرشــاخه های منابع آبی 

استان تاثیر بسزایی نخواهد داشت.
معاون توســعه و پیش بینی اداره کل هواشناســی اســتان اصفهان 
خاطرنشان کرد: اکنون فصل بارشی اســتان نیست و تقریبا ۲ درصد 
از مجموع بارش های اســتان در طول یک سال آبی به فصل تابستان 

اختصاص دارد، فصلی که بارش های آن با بی نظمی همراه است.
حاجــی بابایی با بیــان اینکه بارش های تابســتانی اثــر بارش های 
زمســتانی را بر منابع آبی ندارد، اظهار داشت: بیشــترین بارش طی 
فعالیت سامانه مونسونی در استان اصفهان در مراوند شهرستان میمه 
با ۱۳۳ میلی متر و پس از آن کمران و مصیر فریدون شــهر با بیش از 
۶۰ میلی متر بود و  شهرستان های کوهســتانی و کوهپایه های استان 
بارش خوبی دریافت کردند که حداقل طی ۲۰ سال اخیر بی سابقه بود.

استان اصفهان همچنان 23 درصد کاهش بارندگی دارد
وی میانگین بارش ها در کوهرنگ سرشاخه اصلی حوضه زاینده رود 
را از ابتدای ســال آبی )مهر ۱۴۰۰( تاکنون یک هزار و ۲۵۸ میلی متر 
اعالم کرد و افزود: بارش های امســال در کوهرنگ در مقایسه با سال 
گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش و در مقایسه با بلند مدت پنج درصد 

کاهش دارد.
معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان ادامه 
داد: میانگین بارشی اســتان اصفهان از ابتدای سال آبی تاکنون ۱۲۲ 
میلی متر بوده که در مقایســه با مدت مشابه ســال گذشته ۱۰ درصد 

افزایش و نسبت به بلند مدت ۲۳ درصد کاهش نشان می دهد.
حاجی بابایی خاطرنشــان کرد: وضعیت بارشــی اســتان  امسال  با 
سال گذشــته تفاوت چندانی ندارد، ولی بهتر شده هر چند که استان 
در مقایســه با بلند مدت به لحاظ بارشــی وضعیت مناسبی ندارد. به 
گفته وی، دمای اســتان کم و بیش تا پایان مرداد ماه امســال  یک 
 تا دو درجــه فراتر از نرمــال در مناطق غــرب، جنوب و مرکز اســتان 

خواهد بود.

اخبار جامعه
سه شنبه  18   مرداد   1401 / 11  محرم  1444 / 9    آگوست  2022 / شماره 2023
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عک

مفاد آراء
5/95 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانــون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظــور اطالع عمومي در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس 
از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواست خود را به 

مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 5271 - 1401/05/10 هيات دوم آقای اصغر اسماعيلی 
به شناسنامه شماره 913 کدملي 1284592782 صادره اصفهان فرزند رحمت 
اله در ششدانگ يک باب ساختمان به مســاحت 200/55 متر مربع قسمتی از 
پالک 1133 فرعی از 24  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه 295 دفتر347 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/02

م الف: 1359850  شــهرياري رئيس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 
اصفهان

مفاد آراء
5/96 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابــر رای شــماره 1185 مــورخ 1401/4/18 هيات اول موضــوع قانون 
تعييــن تکليف وضعيــت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان تصرفــات مالکانه 
بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای مسلم شــا محمدی حيدری به شناسنامه 
شــماره 22 کدملی 4623228916 صادره فرزند شمســعلی در ششــدانگ 
يکباب خانه به مســاحت 146/23 متر مربع مفروزی از پالک شــماره 131 
فرعی از 4483 اصلــی واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه ثبــت ملک جنوب 
اصفهان در ازای مالکيت رســمی مشــاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده اســت.  
 لذا به منظور اطــالع عمومی مراتــب در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهی 
می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/02

 م الــف: 1361420  مهــدي شــبان رئيــس ثبــت اســناد و امالک 
جنوب اصفهان

فقدان سند مالکیت
5/97 شماره نامه: 140185602025004999- 1401/04/25 نظر به اينکه 
خانم مرضيه محمدی زهرانی فرزند علی با تســليم دو برگ استشــهاد شهود 
شماره شناسه يکتا 140102157136000254 مورخ 1401/03/29 دفترخانه 
اسناد رسمی شماره 297 شــهر اصفهان، مدعی مفقود شدن سند مالکيت به 

ميزان يک سهم و هفت - هشتم سهم مشــاع از شانزده و نيم سهم ششدانگ 
باســتثناء بهاء ثمنيه اعيانی يک- ششم آن پالک 218/2 فرعی که در اجرای 
استاندارد سازی به شــماره 2196 فرعی از 6 اصلی تبديل شده بخش چهارده 
اصفهان که ذيل دفتر امالک الکترونيک شماره 139720302025013973 
و شماره چاپی سند 615313 سابقه ثبت و ســند مالکيت دارد و نامبرده اعالم 
نموده سند مالکيت مرقوم در اثر جابجايی مفقود گرديده و تقاضای صدور سند 
مالکيت المثنی نموده است. لذا مراتب به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 
120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نســبت به ملک مرقوم يا وجود ســند مالکيت نزد خود می باشد 
از تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا 
سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد 
شد. م الف: 1359721  ابوالفضل شهرياری نائينی مدير واحد ثبتی حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

5/98 شماره نامه: 140185602024003937-  1401/04/15 نظر به اينکه 
سه دانگ مشــاع از ششدانگ سند مالکيت شــماره پالک 4818/93 واقع در 
بخش 5 اصفهان به شــماره ثبت صفحه 424 دفتر 1126 امالک به شــماره 
ثبت 211578 و شماره چاپی ســند دفترچه ای 060582  به نام خانم محبوبه 
رحمانی حسين آبادی سابقه ثبت و صدور سند مالکيت دارد که به موجب سند 
شــماره 180480 مورخ 1389/09/13 دفترخانه 71 اصفهــان به خانم منظر 
عزيزی انتقــال قطعی يافته ســپس مالک مذکور  با ارائه درخواســت 9509 
مورخ 1401/03/28 به انضمام دو برگ استشهاديه محلی که امضا شهود آن 
ذيل شماره يکتا 140102155899000068 مورخ 1401/03/25 به گواهی 
دفترخانه اسناد رسمی 152  اصفهان رسيده است مدعی است که سند مالکيتش 
به علت اثاث کشی مفقود و درخواست صدور المثنی سند مالکيت خود را نموده   
لذا مراتب  به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت 
در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم يا وجود سند مالکيت مذکور نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکيت يا سند 
معامله به اين اداره تســليم و رســيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل 
ســند مالکيت به ارائه کننده سند مســترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضی نرســيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله 
 ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. 
م الف: 1360999 مهدي شبان سرپرســت واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 

جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

5/99 شماره نامه: 140185602024003933-  1401/04/15 نظر به اينکه 
سه دانگ مشــاع از ششدانگ سند مالکيت شــماره پالک 4818/93 واقع در 
بخش 5 اصفهان به شماره ثبت صفحه 421 دفتر 1126 امالک به شماره ثبت 
211576 و شماره چاپی سند دفترچه ای 060581  به نام آقای حسن رحمانی 
سابقه ثبت و صدور سند مالکيت دارد که به موجب سند شماره 180480 مورخ 
1389/09/13 دفترخانه 71 اصفهــان به خانم منظر عزيــزی انتقال قطعی 
يافته ســپس مالک مذکور  با ارائه درخواســت 9509 مــورخ 1401/03/28 
به انضمام دو برگ استشــهاديه محلی که امضا شــهود آن ذيل شماره يکتا 
140102155899000067 مورخ 1401/03/25 به گواهی دفترخانه اســناد 

رسمی 152  اصفهان رسيده اســت مدعی است که ســند مالکيتش به علت 
اثاث کشی مفقود و درخواست صدور المثنی ســند مالکيت خود را نموده   لذا 
مراتب  به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در 
يک نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم يا وجود ســند مالکيت مذکور نزد خود می باشــد از تاريخ انتشــار اين 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکيت 
يا سند معامله به اين اداره تسليم و رســيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و 
اصل ســند مالکيت به ارائه کننده سند مســترد گردد بديهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل ســند مالکيت يا سند 
 معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1360998 مهدي شــبان مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان
تبصره یک ماده 105  اصالحی

5/100 شــماره نامــه: 140185602024005142 -1401/05/12 نظر به 
اينکه تمامت ششــدانگ پالک 3394/1 باقيمانده که در راســتای استاندارد 
ســازی به 3394/9 تبديل گرديد واقع در بخش 5 ثبت اصفهان دفتر امالک 
الکترونيک بــه شــماره 140020302024016898 و شــماره چاپی برگی 
360952 به نام آقای عباسعلی بهمن باستثناء بهاء ثمنيه اعيانی آن سابقه ثبت 
و صدور ســند مالکيت دارد )که طبق پرونده ثبتی بهــای ثمنيه اعيانی متعلق 
به خانم نازنين اشــرفيان قينانی می باشــد( اعالم می دارد در اجرای تبصره 
يک ماده 105 اصالحی آئين نامه قانــون ثبت، مالک فوق تقاضای حذف قيد 
استثناء مزبور را نموده که کارشــناس رسمی دادگستری اعالم نموده ملک در 
زمان معامله فاقد اعيانی بوده اســت و چون ذی نفع فاقد نشانی است با توجه 
به مفاد تبصره يک آئيــن نامه فوق الذکر مراتب فقط يــک مرتبه در روزنامه 
کثيراالنتشار آگهی می شــود تا ذينفع به منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب 
اصفهان مراجعه و در صورتيکه تضييع حقی شده باشد می تواند از تاريخ انتشار 
اين آگهی به مدت يک ماه به مراجع صالحه قضائــی مراجعه و گواهی طرح 
دعوی را به اين اداره تسليم نمايد. بديهی است در صورت عدم مراجعه ذينفع  
به مراجع قضائی در مدت تعيين شــده و عدم ارائه گواهی طرح دعوی، ســند 
مالکيت  متقاضی بدون قيد اســتثناء بهاء ثمنيه اعيانی صادر و تسليم خواهد 
 شــد. م الف: 1360904 مهدی شــبان مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک

 جنوب اصفهان
تبصره 3 ماده 120

5/101 شــماره نامــه: 140185602024004983- 1401/05/10 نظر به 
اينکه ســند مالکيت سه دانگ مشــاع از ششــدانگ پالک 2191/21 واقع 
در بخش پنج ثبت اصفهان به شــماره چاپی برگی 320787 و شــماره دفتر 
الکترونيکــی 139620302024004217 بــه نام غالمرضــا ملکيان جبلی 
ثبت صادر و تســليم گرديده و به موجــب گواهی حصر وراثــت 191 مورخ 
1397/01/28 شعبه 54 حصر وراثت اصفهان فوت گرديده و ورثه حين الفوت 
وی عبارتند از طلعت بلند باال زوجه و پگاه، ســميه، ياسمن، ليال ، عمادالدين، 
رســول و عليرضا همگی ملکيان جبلی و آقای حميدرضــا ملکيان )فرزندان( 
ســپس آقای حميدرضا ملکيان احدی از ورثه نامبرده برابر درخواســت وارده 
بشــماره 3361 مورخ 1401/04/30 و نيــز دو برگ استشــهاديه محلی که 
امضاء شهود آن ذيل شــماره يکتا 140102150485000666 و رمز تصديق 
491913 مورخ 1401/04/29 گواهی دفترخانه اســناد رسمی 414 اصفهان 
 رسيده است درخواست صدور ســند مالکيت سهم االرث خود را از پالک ثبتی 
فوق الذکر را نموده و اعالم داشــته، ســند مالکيت مذکور نزد آقای عليرضا 
ملکيان می باشــد، در همين راســتا به موجب تبصره 3 ذيل ماده 120 آيين 

نامه قانــون ثبت بدوا به نامبرده اخطار شــده که به جهــت انقضای مدت ده 
روز از تاريخ ابالغ و عدم مراجعه و تحويل ســند مالکيت به اين منطقه ثبتی، 
مراتب يکبار آگهی تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
می باشــد و يا مجوز قانونی جهت نگهداری ســند مالکيت دارد به اين منطقه 
ثبتی ارائه و يا نســبت به تحويل ســند مالکيت اقدام نمايد در غير اينصورت 
پس از پايان مهلت ده روز از انتشــار آگهی و عدم وصول اعتراض موجه سند 
مالکيت وراث طبق مقررات صادر و دفترچه اوليه از درجه اعتبار ساقط خواهد 
 شــد. م الف: 1361477 مهدی شــبان مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک

 جنوب اصفهان
تبصره 3 ماده 120

5/102 شماره نامه: 140185602024004891- 1401/05/08 نظر به اينکه 
سند مالکيت ششدانگ پالک 450/3 باقيمانده واقع در بخش پنج ثبت اصفهان 
ذيل صفحه 570 دفتر 147 امالک به شماره چاپی دفترچه ای 397819 به نام 
غالمرضا ملکيان جبلی ثبت صادر و تســليم گرديده و به موجب گواهی حصر 
وراثت 191 مورخ 1397/01/28 شعبه 54 حصر وراثت اصفهان فوت گرديده 
و ورثه حين الفوت وی عبارتند از طلعت بلند باال زوجه و پگاه، سميه، ياسمن، 
ليال ، عمادالدين، رســول و عليرضا همگی ملکيان جبلــی و آقای حميدرضا 
ملکيان )فرزندان( ســپس آقای حميدرضا ملکيان احدی از ورثه نامبرده برابر 
درخواست وارده بشماره 3355 مورخ 1401/04/30 و نيز دو برگ استشهاديه 
محلی که امضاء شــهود آن ذيل رمز تصديق 532278 مورخ 1401/04/29 
گواهی دفترخانه اســناد رسمی 414 اصفهان رســيده است درخواست صدور 
ســند مالکيت ســهم االرث خود را از پالک ثبتی فوق الذکر را نموده و اعالم 
داشته، سند مالکيت مذکور نزد آقای عليرضا ملکيان می باشد، در همين راستا 
به موجب تبصره 3 ذيل ماده 120 آييــن نامه قانون ثبت بدوا به نامبرده اخطار 
شــده که به جهت انقضای مدت ده روز از تاريخ ابالغ و عدم مراجعه و تحويل 
ســند مالکيت به اين منطقه ثبتی، مراتب يکبار آگهی تا چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم می باشد و يا مجوز قانونی جهت نگهداری 
ســند مالکيت دارد به اين منطقه ثبتی ارائه و يا نسبت به تحويل دفترچه سند 
مالکيت اقــدام نمايد در غير اينصــورت پس از پايان مهلت ده روز از انتشــار 
آگهی و عدم وصول اعتراض موجه دفترچه ســند مالکيت وراث طبق مقررات 
 صادر و دفترچه اوليه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. م الف: 1361466 

مهدی شبان مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

5/103 ناصــر قرائی نيا وکيــل فاطمه باغبان باشــی طی تقاضای شــماره 
4012522 - 1401/04/28 باستناد دو برگ استشهاد محلی که هويت و امضا 
شهود رسما گواهی شده مدعی است سند مالکيت ششدانگ يک واحد آپارتمان 
پالک 4350 فرعی از 13 اصلی بخش دو حوزه ثبتی کاشان به مساحت 44.15 
متر مربع ذيل شــماره 139720302034013779 دفتــر الکترونيکی به نام 
فاطمه باغبان باشی ثبت و اســناد مالکيت صادر و تسليم گرديد در اثاث کشی 
مفقود شده است چون درخواســت صدور ســند مالکيت المثنی نموده   طبق 
تبصره يک ماده 120 اصالحی آيين نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر کس 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور يا وجود سند مالکيت نزد خود ميباشد 
از تاريخ انتشــار اين آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکيت وسند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس 
واصل سند به ارائه کننده مســترد گردد اگر  ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد  
يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکيت مرقوم صادرو 
به متقاضی تسليم خواهد شــد. م الف:  1358751 سرپرست اداره ثبت و 

امالک اسناد کاشان اسماعيلی طاهری



سه شنبه  18 مردا د 1401 / 11 محرم 1444 / 9 آگوست 2022 / شماره 3595 

 با تایید »توخل«؛ جدایی مدافع اسپانیایی چلسی قطعی شد
توماس توخل، سرمربی چلسی، می گوید این باشــگاه با جدایی مارکوس آلونسو موافقت کرده 
است.چلسی در چارچوب رقابت های هفته اول لیگ برتر انگلیس به مصاف اورتون رفت و موفق 
شــد با نتیجه 0-1 برابر این تیم به پیروزی برسد. بسیاری از رســانه های انگلیسی و اسپانیایی 
در هفته های اخیر از عالقه بارســا به جذب آلونســو خبر داده بودند و فابریتزیو رومانو، خبرنگار 
سرشناس ایتالیایی، در روزهای گذشته مدعی شــده بود که این بازیکن در یک قدمی حضور در 
نوکمپ قرار دارد. این مدافع اســپانیایی در بازی برابر اورتون در ترکیب تیمش حضور نداشــت و 
همین موضوع بیش از پیش به شایعات پیوستن او به بارسلونا دامن زد. یکی از خبرنگاران حاضر 
در نشســت خبری پس از بازی در این باره از توخل پرســید و این مربی آلمانی در پاسخ اظهار 
داشت:» بله، مارکوس درخواســت جدایی از ما را مطرح کرد و ما هم پذیرفتیم. قرار دادن او در 
ترکیب به هیچ وجه منطقی به نظر نمی رسید.«به این ترتیب دوران شش ساله حضور آلونسو در 
ترکیب چلسی و در استمفوردبریج به پایان رسید و انتظار می رود که توافق نهایی این دو باشگاه به 
زودی صورت بگیرد و این انتقال به شکل رسمی اعالم شود. چلسی تابستان امسال با تغییرات 
جدی در خط دفاعی تیمش روبه رو شد، چرا که آنتونیو رودیگر و آندریاس کریستنسن نیز پیش 

از این از ترکیب این تیم جدا شده و به ترتیب به رئال مادرید و بارسلونا ملحق شده بودند. 
 

جواب منفی راجرز به چلسی؛ »فوفانا« فروشی نیست
با اینکه در روزهای اخیر شــایعات زیادی درباره انتقال وســلی فوفانا، مدافع فرانسوی لستر به 
چلســی مطرح بود؛ اما ســرمربی روباه ها با رد شــایعات گفت او به هیچ وجه فروشی نیست.

چلســی در روزهای اخیر تالش زیادی کرده تا وســلی فوفانا، دفاع وســط 21ســاله فرانسوی 
باشگاه لســتر را به خدمت بگیرد. اما اولین پیشنهاد این باشــگاه که 75 میلیون یورو بود توسط 
لسترسیتی رد شــد.چند روز پیش وســلی فوفانا پیامی در اینستاگرام منتشــر کرد که از طرف 
رســانه ها به عنوان ابراز تمایل ضمنی او برای پیوستن به چلســی تعبیر شد. از سوی دیگر برخی 
رسانه ها مدعی شدند لستر به باشــگاه لندنی اطالع داده که اگر پیشــنهادی کمتر از 100 میلیون 
یورو دریافــت کند اجازه انتقال ایــن مدافع فرانســوی را نخواهد داد. برندن راجرز، ســرمربی 
لسترسیتی در کنفرانس مطبوعاتی پیش از دیدار تیمش مقابل برنتفورد به این شایعات واکنش 
نشــان داد و با قطعیت گفت فوفانا به هیچ وجه فروشی نیست.ســرمربی لستر در این مصاحبه 
گفت:»قبال هم گفته ام و دوباره تکرار می کنم که فوفانا فروشــی نیست. ما، او و جیمز مدیسون 
 را نمی فروشــیم و می خواهیم این دو بازیکن را نگه داریم. آنها برای ما بازیکن های خیلی مهمی

 هستند«.
 

کونته: این نمایش حاصل هفت ماه تالش بود
آنتونیو کونته، سرمربی ایتالیایی تاتنهام، از شروع درخشان تیمش در لیگ برتر و پیروزی پرگل 
مقابل ساوتهمپتون رضایت دارد.تاتنهام در شرایطی با نتیجه 1-4 از سد ساوتهمپتون گذشت که 
در دقایق ابتدایی دروازه خود را باز شده دیده بود. اما در ادامه ستاره های اسپرز نمایشی درخشان 
ارائه داده و چهار بار دروازه حریف را باز کردند. آنتونیو کونته، سرمربی تاتنهام نیز از نمایش تیمش 
لذت برده و این عملکرد را حاصل تالش بازیکنان بعد از هفت مــاه می داند. آنتونیو کونته گفت: 
»واقعا شروع خوبی از ســوی تاتنهام بود. مهم است که پس از عقب افتادن، چنین واکنشی را از 
خود نشان دهیم. تماشای این برخورد از ســوی تیم واقعا برایم مهم بود. ما واقعا آرامش خود را 
حفظ کردیم و به آنچه در این هفته برایش تالش کرده بودیم، ایمان داشتیم. مهم ترین موضوع 
روش کسب این ســه امتیاز و ارائه فوتبالی واقعا خوب، چه هنگام مالکیت توپ و چه هنگام از 

دست دادن آن بود«.

خبر  روز

طوفان پورتو با درخشش »مهدی طارمی«
پورتو در اولین بازی فصل لیگ پرتغال مقابل ماریتیمو به بردی پرگل رسید.در چارچوب هفته اول لیگ 
پرتغال، پورتو به مصاف ماریتیمو رفت و به برتری پرگل 5 بر یک رسید. در این مسابقه مهدی طارمی 

از ابتدا در ترکیب پورتو قرار گرفت و 79 دقیقه برای این تیم بازی کرد.
ستاره کشورمان، مرد اول زمین شد و توانست 2 گل به ثمر برساند و در اولین مسابقه فصل درخشان 
ظاهر شــود. گل های پورتو را طارمی 12 ، 42 ، اوانیلســون 40 ، مارکانو 68 و تونی مارتینز 76 به ثمر 

رساندند.
 

گزینه جدید خط حمله پرسپولیس مشخص شد
گزینه خط حمله پرسپولیس ظاهرا از برزیل می آید. به گزارش فوتبالی، برخی خبرهایی که به فوتبالی 
رسیده حاکی از آن است که آلیسون ساپیرای برزیلی که در تیم بلننسس پرتغال توپ می زند، اخیرا 
توسط چند ایجنت  و واسطه به باشگاه پرســپولیس پیشنهاد شده و ظاهرا مذاکرات به صورت جدی 
آغاز شده و انتقال در حال نهایی شدن است.این بازیکن برزیلی که 26 سال سن دارد، ارزش تقریبی 
اش در سایت ترانســفر مارکت، 400 هزار دالر اعالم برآورد شده اســت. باید منتظر ماند و دید که آیا 
کارهای انتقال این مهاجم برزیلی به پرسپولیس نهایی می شود یا مثل دیگر گزینه ها، این گزینه هم 

نمی تواند به پرسپولیس بپیوندد.
 

»رونالدو« در همسایگی ایران؟
یک صفحه اینستاگرامی مقصد جذابی را به رونالدو پیشنهاد کرد.بدون تردید آینده کریستیانو رونالدو 
و ماجرای جدایی او از منچستریونایتد مهم ترین اتفاق نقل و انتقاالت تابستانی بود. فوق ستاره پرتغالی 
پس از عدم موفقیت شیاطین سرخ در کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا، ساز جدایی کوک کرد؛ اما 
هنوز نتوانسته از این تیم جدا شود و شــانس چندانی برای جدایی ندارد.صفحه اینستاگرام 433 با 
انتشــار چهار طرح گرافیکی جذاب مقصد جالبی را به برنده 5 توپ طال نشان داده و پیشنهاد کرده او 
راهی کشور ترکیه شود. این صفحه تصویر رونالدو را در لباس چهار قدرت اصلی ترکیه یعنی گاالتاسرای، 
فنرباغچه، بشیکتاش و ترابزون اسپور قرار داد. حضور رونالدو در فوتبال ترکیه با توجه به عالقه شدید 
مردم این کشور با استقبال زیادی همراه خواهد شد؛ اما بعید است این تیم ها توانایی پرداخت دستمزد 
او را داشته باشند و حضور ستاره 37 ساله در همسایگی ایران احتماال در حد همین تصاویر جذاب باقی 
بماند. هواداران فوتبال در ترکیه نسبت به همین تصاویر هم واکنش نشان دادند و از رونالدو خواستند 

تا راهی سوپرلیگ این کشور شود.
 

مورد عجیب »پورعلی گنجی«
به نظر می رسد یک موضوع باعث شده تا یحیی در تست تیمش برای دیدار با ذوب آهن، پورعلی گنجی 
را نیمکت نشــین کرده باشد.پرسپولیس در حالی به مصاف ســایپا رفت که  مرتضی پورعلی گنجی، 
مدافع ملی پوش پرسپولیس، در این بازی غایب بود. او که در تمام بازی های پیش فصل پرسپولیس 
به میدان رفته، در حالی از روی نیمکت نمایش زوج علی نعمتی و گئورگی گولسیانی را تماشا کرد که 
در دیدار مقابل تیم امید به همراه گولسیانی زوج تشــکیل داده بود. حاال به نظر می رسد یک موضوع 
باعث شده تا یحیی در تست تیمش برای دیدار با ذوب آهن، پورعلی را نیمکت نشین کرده باشد. او در 
آخرین بازی پیش از ترک ایران به مقصد چین، به دلیل درگیری با داور از سوی کمیته داوران محروم 
شده بود و حاال باشگاه پرسپولیس در مورد بخشــش محرومیت وی به جمع بندی نرسیده است. 
بر اساس آخرین آیین نامه فوتبال ایران، محرومیت پورعلی گنجی مشمول مرور زمان می شود؛ اما 
باشگاه پرسپولیس منتظر استعالم نهایی در مورد این بازیکن است.بنابراین احتمال دارد یحیی که 
یک نیم فصل برای ترس از محرومیت به تاجیک ها بازی نداد، از پورعلی گنجی نیز در دیدار نخست 

در ترکیب اصلی استفاده نکند.

اخبار

 بی خبری، سهم مردم
 از چاه نفت فوتبال

مــردم مجله فوتبــال، بــا موضوع بررســی 
قراردادهای نجومی بازیکنان در ایران روی آنتن 
رفت.پیمان اسدیان مجری برنامه گفت: قیمت 
قرارداد ها به سمتی رفته است که حداقل درآمد 
یک بازیکــن در لیگ برتر از حــدود 5 میلیارد 
تومان آغاز می شــود. این درحالی اســت که 
تیم ها دولتی هستند و برخی تیم ها حتی زمین 
ندارند. برخی تیم ها وارد بورس شده اند. مردم 
باید بدانند رقم قرارداد ها چقدر است و خروجی 
چیست؟پایان رافت پیشکسوت پرسپولیس 
و مهمــان برنامه گفت: این پول هــا در فوتبال 
حرفه ای عددی نیســت، امــا در برنامه ریزی 
حرفه ای باید خروجی این هزینه ها مشخص 
شود.وی ادامه داد:پرسپولیس طی چند فصل 
گذشته هشــتاد درصد بازیکنان مانند بیرانوند 
و طارمی را از دســت داد. قیمت طارمی اکنون 
36میلیون یورو است، اما پرسپولیس به دست 
نیاورد. اگر بخواهیم فوتبال حرفه ای باشد باید 

برای این مسائل برنامه داشته باشیم.
اسدیان بیان کرد: کارشناسان می گویند نزدیک 
5 هزارمیلیارد تومان گردش مالی فوتبال است.

پایان رافت گفت: فوتبال مثل نفت است. ما با 
برنامه ریزی می توانیم 5 هزار میلیارد تومان را در 
بیاوریم.محمود کلهر ،مربی و کارشناس فوتبال 
نیز روی خط برنامه عنوان کرد: باید درآمد های 
فوتبال شفاف باشد. بازیکنان باید درآمد خوبی 
داشته باشــند، زیرا عمر فوتبال حرفه ای کوتاه 
اســت، اما این درآمد ها باید قانونمند باشــد. 
باید در باشگاه ها میان مدیران و مربیان تعامل 
بهتری باشد تا روی بخش تولید بازیکن سرمایه 
گذاری کنند. بازیکنان باید سطح بندی شوند 
و مطابق آن دستمزد بگیرند.وی ادامه داد: ما 
نباید استعداد سوزی کنیم و اجازه دهیم دالل ها 
بازیکنان بنجل را به تیم غالب کنند. با سرمایه 
گذاری در رده های پایــه می توانیم تا حدودی 
این وضعیت را ساماندهی کنیم.اسدیان گفت: 
بازیکن 18 ساله ای که مبلغ میلیاردی می گیرد 
آیا جنبه گرفتن این درآمد را دارد؟پایان رافت 
تاکید کرد: بســتگی به باشــگاه دارد. باشگاه 
باید متناسب با سطح خود بر مسائل اخالقی 

بازیکنان تاکید کند. 

فوتبال جهان

وز عکس ر

مصدومیت ترسناک 
بازیکن اورتون 
مقابل چلسی 

بن گادفری، بازیکن اورتون در نیمه 
اول دیدار این تیم مقابل چلسی با 
مصدومیت بسیار شدید از ناحیه 
ساق پا مواجه شد و در میانه بهت 
و حیرت تماشاچیان با برانکارد به 

بیرون از زمین منتقل شد.

باورنکردنی؛ درگیری با قمه و تبر در لیگ کشتی!

پهلوانان می میرند!
بی نظمی و نبود نظارت بر نحوه برگزاری لیگ کشتی کار را به جایی رسانده که این بار شــاهد درگیری با قمه و تبر در سالن رقابت های لیگ دسته یک بودیم.در 
جریان برگزاری دیدار دو تیم هیئت کشتی گیالن و افالک لرستان، درگیری در سالن مسابقات تا حدی باال گرفت که تصاویر منتشر شده نشان می دهد فردی 
با داشتن آیدی کارت که ظاهرا از مسئوالن برگزاری مسابقات است، تبری در دست دارد و اوضاع ســالن نیز متشنج است.ادامه درگیری و بی نظمی در سالن 
مسابقات کشتی در شرایطی است که مشخص نیست سازمان لیگ فدراسیون کشــتی چه برنامه ای برای جلوگیری از این اتفاقات تلخ داشته است.چند روز 
پیش نیز تصاویری از درگیری تماشاگران و عوامل برگزاری مسابقات منتشر شــد که در آن برخی افراد قمه به دست داشتند. در تصاویر منتشر شده برخی از 
طرفداران کشتی گیران به نشانه اعتراض بدون مزاحمت یا حضور ماموران انتظامی وارد تشک کشــتی می شوند و به سوی داوران هجوم می آورند.فدراسیون 
کشتی و حمید یاری، رییس سازمان لیگ فدراسیون کشتی که پیش از این ریاست هیئت کشتی البرز را بر عهده داشت، تاکنون هیچ واکنشی به تکرار چندباره 

این اتفاقات در سالن رقابت های لیگ کشتی نداشته اند.

برای یک بازیکن چه تفاوتی می کند که سرمربی و 
رییس فدراسیون کیست؟ بازیکنان باید در ماه های 
منتهی به جام جهانی تمام تالش و البته تمرکز خود را 
برای حفظ آمادگی خود و باال بردن پرچم ایران انجام 
دهند و در شأن یک ملی پوش نیست که بازیچه دست 

دالالن یا افراد سیاسی شود 

ژوزه مورایس در طول دوران مربی گری اش مقابل 
146 مربی قرار گرفته است.

ژوزه مورایس، سرمربی جدید پرتغالی سپاهانی ها و 
دستیار سابق ژوزه مورینیو این روزها تیم خود را برای 
حضور در لیگ بیســت ودوم آماده می کند. حضور 
این مربی پرتغالی که سابقه نشستن روی نیمکت 
تیم های بزرگ اروپایی در کنار مورینیو را دارد، لیگ 
برتر را جذاب تر از گذشته خواهد کرد. او با جذب چند 
بازیکــن خارجی تیم خود را تقویت کــرده و به نظر 

سپاهان یکی از مدعیان لیگ پیش رو خواهد بود.
مورایــس از ســال 2001 فعالیت خــود را به عنوان 
سرمربی از تیم دوم بنفیکا آغاز کرد. در ادامه کارنامه 
خود در مقطع های مختلف به عنوان دستیار نیز کار 
کرد. این مربی پرتغالی در ســمت سرمربی مقابل 

146 ســرمربی قرار گرفته اســت و توانســته 105 
پیروزی به دست بیاورد. مورایس البته 56 شکست 
و 56 تســاوی را در کارنامه خود دارد و برای ارتقای 
کارنامه خــود و موفقیت در ســپاهان انگیزه های 

باالیی دارد.
ژوزه مورایس در مقابل مربیان مطرحی روی نیمکت 
تیمش حضور داشته است. با اولسان هیوندا مقابل 
آندره پوستکوغلو) تیم یوکوهاما( ، با بارنزلی مقابل 
دنیل فارکه ) تیم نوریچ(، با درسدنر مقابل توماس 
دال )تیم هامبورگر(، با کارپاتی مقابل پائولو فونسکا 
)تیم شاختار دونسک( و همچنین با آنتالیا اسپور 
مقابل سنول گونش ) تیم بشیکتاش ( قرار گرفته  
و نتوانســته عملکرد موفقی مقابل این مربیان به 
دست آورد.این مربی پرتغالی در 6 بازی که مقابل 

این مربیان مطرح قرار گرفته، متحمل 5 شکست 
شده و تنها یک تســاوی در مقابل نوریچ به دست 
آورده اســت. او دو بار از تیم آندره پوســتکوغلو در 
مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا شکست خورده 
است. با این حال مورایس تجربه جدیدی را در لیگ 
برتر ایران خواهد داشت و آماده کسب نتایج خوب با 
تیمش است. باید دید این مربی پرتغالی می تواند 

با سپاهان موفق عمل کند یا خیر.

ناکامی سرمربی سپاهان مقابل مربیان مطرح

وقتی هیچ چیز در فوتبال ایران سر جایش نیست؛

فعال اولویت با »حاشیه« است!

بازیکنان تیم ملی اخیرا وارد بحث هایی شــده اند که در حیطه کاری آنها 
نیست و می تواند به ضرر فوتبال ملی باشد.

اختالف و دودســتگی در بین بازیکنان تیم ملی مسئله ای کامال آشکار 
برای همگان اســت و هر چقدر هم قبال مســئوالن تیم ملی به انکار آن 
می پرداختند حاال به راحتی از آن حرف زده و این موضوع را قبول دارند. 
در ماه های اخیر موضوع برکناری یا باقی ماندن دراگان اسکوچیچ بر روی 
نیمکت تیم ملی اصلی ترین بحث پیرامون فوتبال ملی بوده که خسارت 
زیادی به تیم ملی وارد کرده است. مدتی پیش ملی پوشان ایرانی به دو 
گروه تقسیم شدند؛ نیمی از آنها یک اســتوری در حمایت از اسکوچیچ 
در صفحه اینســتاگرام خود بارگذاری کردند و نیمی دیگــر اقدام آنها را 

خودسرانه و بدون هماهنگی با سایر بازیکنان دانستند.
گروه موافقان اســکوچیچ شــامل ســردار آزمون، علیرضــا بیرانوند، 
محمدحســین کنعانی زادگان، وحید امیری، شــجاع خلیل زاده ، علی 
قلی زاده، احمد نوراللهی، امید نورافکن، صادق محرمی، سروش رفیعی 
و میالد ســرلک در اســتوری خود از »لزوم یکدلی و اتحاد و همچنین 
درخواست از مسئوالن برای تغییر نکردن سرمربی تا پایان جام جهانی« 

صحبت کرده بودند، اما در مقابل گروه مخالفان شــامل مهدی طارمی، 
علیرضا جهانبخش، ســعید عزت اللهی، احســان حاج صفی، مرتضی 
پورعلی گنجی، کریم انصاری فرد، مجید حسینی، سامان قدوس و امیر 
عابدزاده در استوری خود متن منتشر شده توسط گروه اول را خودسرانه 
و بدون هماهنگی با آنان دانستند و خود را سربازان تیم ملی خواندند که 
در حال حاضر در کوهی از مشکالت گیر افتاده اند. اما این پایان ماجرا نبود 
و سریال استوری نویسی در آستانه انتخابات فدراسیون فوتبال وارد فاز 
جدیدی شد به طوری که در تازه ترین استوری بازیکنان تیم ملی، نفراتی 
همچون مهدی طارمی، کریم انصاری فرد، علیرضا جهانبخش، احسان 
حاج صفی و سعید عزت اللهی از احســان قاضی زاده هاشمی و نصرا...

پژمان فر )نمایندگان مجلس( درخواســت کردند تا وقت خود را صرف 
معیشت و مشــکالت اقتصادی مردم کنند و اجازه بدهند فوتبالی ها در 
مورد فوتبال تصمیم بگیرند. این استوری نوعی حمایت از مهدی تاج بود 
که اخیرا از سوی نمایندگان مجلس، ارگان های نظارتی و رسانه ها تحت 
فشار زیادی قرار دارد تا وارد انتخابات فدراسیون فوتبال نشود. پژمانفر 
و قاضی زاده هاشــمی هم بارها در مصاحبه های خود در روزهای اخیر 

بر تخلفات تاج در پرونده ویلموتس تاکید کرده و نســبت به حضورش 
در انتخابات هشــدار داده اند و حتی اعالم کردند حضــور او باعث ابطال 
انتخابات فدراسیون خواهد شد!اما سوال اصلی اینجاست: »بازیکنان 
تیم ملی که خود را سربازان ایران می دانند چه حقی در تصمیم گیری برای 
ماندن یک سرمربی و مهم تر از آن تغییرات کالن مدیریتی در فدراسیون 
فوتبال دارند؟« برای یک بازیکن چه تفاوتی می کند که سرمربی و رییس 
فدراسیون کیست؟ بازیکنان باید در ماه های منتهی به جام جهانی تمام 
تالش و البته تمرکز خود را برای حفظ آمادگی خود و باال بردن پرچم ایران 
انجام دهند و در شــأن یک ملی پوش نیســت که بازیچه دست دالالن 
یا افراد سیاسی شــود و مدام صفحه شــخصی خود را تبدیل به ستاد 
انتخاباتی فرد خاصی کند.ملی پوشان 31 کشور حاضر در جام جهانی 2022 
قطر با جدیت و تمرکز باال مشغول تمرینات آماده سازی خود در تیم های 
باشگاهی هستند تا با درخشــش در تیم خود جایی در اردوی ملی پیدا 
کرده و در جام جهانی برای کشور خود افتخار آفرینی کنند، اما ظاهرا تنها 
کشوری که اولویت اول فوتبالیست های آن آماده سازی مطلوب و تمرکز 

100 درصدی روی جام جهانی نیست، ایران است!
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رییس گروه توسعه گردشگری اصفهان:

اصفهان ظرفیت های بسیاری برای رونق گردشگری معنوی در 
ماه های محرم و صفر دارد

رییس گروه توسعه گردشگری اصفهان گفت: استان اصفهان از ظرفیت های بسیاری به منظور رونق و توسعه 
گردشگری معنوی و آیینی در طول سال به ویژه ماه های محرم و صفر برخوردار است.کوروش وکیلی اظهار 
کرد: گردشگری معنوی و مذهبی یکی از انواع گردشگری است که استان اصفهان ظرفیت های فراوانی در این 
زمینه به دلیل برخورداری از تنوع اقوام، آیین و آداب و رسوم دارد و می تواند از این ظرفیت ها به عنوان فرصتی 
برای توسعه صنعت گردشگری و جذب گردشگران داخلی و خارجی استفاده کند.وی با بیان اینکه تاکنون 
۴۷۱ اثر از جاذبه های گردشگری مذهبی مانند مسجد های تاریخی، امامزاده ها، حسینیه ها، آرامگاه ها، بقاع 
متبرکه، زیارتگاه ها و کلیسا ها در استان شناسایی شده و به ثبت ملی رسیده است، بیان داشت: این جاذبه ها 
در کنار آیین ها و مراسم ویژه مذهبی، ظرفیت ها و فرصت های بسیاری برای گردشگری معنوی فراهم کرده 
است.وی با اشاره به اینکه گردشگری معنوی مانند گردشگری فرهنگی تاریخی، سالمت و طبیعت گردی، 
مخاطبان خود را دارد، اضافه کرد: این نوع گردشگری مختص زمان حال نیست بلکه از گذشته عالقه مندان 
و گردشگران خود را داشته است.وکیلی با اشاره به اینکه ظرفیت ها، آیین ها و اماکن مذهبی استان اصفهان 
به منظور اســتفاده از فرصت های موجود در این زمینه معرفی شده است، خاطرنشان کرد: انواع آیین های 
مذهبی در مکان های مختلف در شهر ها و روستا های اصفهان برگزار می شود که از جمله آن ها می توان به نخل 
گردانی، تعزیه خوانی، چاووش خوانی و سقاخوانی و برپایی کاروان ها و دسته های بزرگ عزاداری اشاره کرد.

 
شهردار اصفهان:

اگر شهروندان در کنار شهرداری نباشند، اداره شهر دشوار خواهد شد
شهردار اصفهان گفت: در حال حاضر هیئت های مذهبی شهر به خوبی مراسم عزاداری را مدیریت می کنند اما 
هنگام پخش نذورات توسط هیئت ها، شاهد رعایت نکردن نظم و انضباط و نظافت معابر شهر هستیم.علی 
قاسم زاده اظهار کرد: هیئت های مذهبی شهر به خوبی مراسم عزاداری را مدیریت می کنند، اما هنگام پخش 
نذورات توسط هیئت ها، شاهد رعایت نکردن انضباط و نظافت معابر شهر هستیم؛ در حالی که اگر شهروندان 
رعایت کنند، شهر زیبنده تری خواهیم داشت.شهردار اصفهان با قدردانی از خدمات دستگاه هایی که به منظور 
برقراری نظم و نظافت به صورت شبانه روزی مشغول فعالیت هستند، تصریح کرد: ماموران نیروی انتظامی 
مراقب نظم و امنیت شهر هستند و پلیس راهور نیز در این ایام حضور فعال تری در مدیریت ترافیک دارد؛ 
همچنین شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان با در اختیار قرار دادن اتوبوس برای عزاداران شب ها خدمت رسانی 
می کند و رانندگان تا ساعات پایانی شب در حال خدمت رسانی به عزاداران هستند.وی با بیان اینکه در نقاط 
پرتردد شهر خودرو های آتش نشانی سیار مستقر است تا مردم با ایمنی کامل عزاداری کنند، گفت: در این 
ایام پاکبانان تالشگر در کنار محل های برگزاری مراسم عزاداری، مشغول فعالیت و مراقبت از نظافت شهر 

هستند و گشت های کنترل نظارت شهرداری نیز مراقب هستند تا مشکلی برای شهروندان ایجاد نشود.
 

عضو شورای شهر  اعالم کرد:

افزایش بودجه عمرانی شهر با کاهش هزینه های جمع آوری پسماند
رییس کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر اصفهان گفت: هرچه سعی کنیم 
هزینه های جمع آوری پسماند و پاکیزه سازی شــهر را کاهش دهیم، بودجه آن به سمت توسعه عمرانی 
شهر می رود. سید امیر ســامع درباره طرح تغییر روز های جمع آوری پسماند در کالن شهر اصفهان اظهار 
کرد: مدیریت پسماند در شهر چند الزام اصلی دارد، نخست اینکه سعی کنیم با تغییر رفتار و عادات زندگی 
روزمره، به سمت عدم تولید پســماند برویم. دوم اینکه میزان پسماند تولیدی حداقل مقدار باشد و سوم 
اینکه حداکثر تفکیک انواع پسماند ها صورت گیرد تا در مقاصد مختلف مورد استفاده قرار بگیرد.وی افزود: 
هرچه میزان پسماند کاهش یابد و از نظر گونه، تفکیک شده و خالص تر در اختیار سیستم مدیریت شهری 
قرار گیرد سبب می شود عالوه بر کمک به محیط زیست هزینه های خانواده و شهر به شدت کاهش پیدا کند.

با مسئولان 

پریا پارسادوست

  به بهانه ایام سالروز شهادت »آقامصطفی ردانی پور« ؛

رستگاری به وقت مرداد

»بی بــی می گــه مصطفی بــرام خیلی 
عزیزه، اگه یه وقت اون بره چشمام بارون 
می ریزه، عصر روز جمعه ها می گیره ختــم انعام، می گه بهم انگاری 
یه چیزی می شــه الهام. حال عجیبی داره، كه هیچ كســی نداره به 
خاطر مصطفی همیشــه بی قراره. مصطفی توی جبهه شهید شده دو 
ماهه، اما بی بی هنوزم نشسته چشــم به راهه چه جور نگم به بی بی 

طاقتش و نداره...«
بی بی یک عمر منتظر مصطفی بود. مصطفی برنگشت. خواهرش می 
گفت مادر از ما خواسته تا تختش را مقابل درب ورودی خانه بگذاریم؛ 
همان دری که یک روز بی بی کنارش ایستاد و مصطفایش را از زیر آب 
و قرآن رد کرد و برایش »فالله خیر حافظــا« خواند و راهی اش کرد. 
مصطفی رفت که برگردد اما کاش مادر می دانست قرار است وداع آخر 

باشد و دیدار بیفتد به قیامت. 
روزی که برای عیادت از مــادر آقا مصطفی به خانه شــان در خیابان 

بزرگمهر )گمانم همان حوالی بود، روبــه روی کالنتری( رفتم،کوچه 
همان کوچه بود و خانه همان خانه؛ همان خانه ای که می گویند بیش 
از 50 ســال از عمرش می گذرد و آقا مصطفی پایه اش را بنا گذاشــته 
است! برای من شــاید عجیب بود، اهالی خانه را نمی دانم. خانه اما 

بوی »مصطفی« می داد.
 مخصوصا وقتــی از مادر اجازه گرفتم تا وارد اتاق آقامصطفی شــوم، 
یقین پیدا کردم آدم ها خودشــان می روند اما روح شــان را جا می 
گذارند و هرچه روح پاک تر باشــد، انگار بودن شــان بیش از نبودن 

شان به چشم می آید. 
باید از این سو به آن ســوی حیاط می رفتم. حوضی وسط حیاط بود 
و دو باغچه این طرف و آن طرف حیاط خوش نشسته و شاخ و برگ 

درخت ها تا سقف آسمان خانه باال رفته بود.
 آن طــرف حیاط، دو اتاق بود کــه خواهر آقا مصطفی مــی گفت تنها 
دو ســه شــب، ســقف زندگی تازه عروس و تازه دامــاد خانه یعنی 

حاج آقا مصطفی و خانمش بوده اســت. منبر بزرگی هم گوشه اتاق 
بود که دســت نخورده باقی مانده بــود. حتی جانمــاز آقامصطفی را 
هم حفظ کــرده بودند. در آن خانــه همه چیز رنگ و بــوی انتظار می 
 داد. آرزو کردم کاش حداقل اســتخوان و پالکی از نورچشــم بی بی

 بیاورند...
سال ها گذشــت و من هم نمی دانســتم این آخرین دیدار با بی بی 
است؛ آخرین مالقات با شــیرزنی که آن روز البته حالش خوب نبود. 
آن روزها پیر و خسته بود اما هنوز منتظر. خواهر می گفت البه الی گرد 
فراموشی که بر حافظه اش نشسته، هنوز اما »مصطفی« را گاهی به یاد 
می آورد. خاطره مصطفی چون خنکای نسیم بر ذهنش می آید و می 
رود و تا مدتی می ماند. بی بی که نود سال را رد کرده بود، به یکباره انگار 
از پا نشست. شاید هجمه و هجوم غم انتظار بود که آخر حریفش شد 
و اال که دختر بزرگ بی بی می گفت مادر تا همین دو ســه سال پیش 
حالش خوب و روی پا بود؛ حتی قالی هم می بافت. آن روز هم یادم 
هست چشــمانش هر لحظه به یک نقطه خیره می شد؛ رد نگاه های 
مصطفی هنوز در نگاه هایش دیده می شد و سردی دست هایش انگار 
منتظر گرمی دستان او بود؛ دســتان »مصطفی«. »مصطفای« خانه 
»ردانی پور« ها فرزند چهارم بود. رفت و برنگشت. بی بی سفارش کرده 
بود »وقتی از دنیا رفتم، جنازه ام را در قبر آقــا مصطفی دفن کنید« و 
همین هم شد. در یکی از روزهای گرم تابستان 9۷، مادر آقا مصطفی 
پس از 35 سال چشم انتظاری به فرزند شهیدش پیوست و در مزار 

یادبود آقا مصطفی آرام گرفت. 
سال هاست که مراسم سالگرد شهادت آقامصطفی به همت دلدادگان 
این شهید بر سر مزار یادبودش برگزار می شود. امسال هم این مراسم 

همزمان با شب تاسوعا در گلستان شهدا برگزار شد.
 در وصف آقامصطفــی گفته اند که با وجود وضعیــت مالی نه چندان 
خوب، اما به خاطر عشــق و عالقه وافر به ائمه اطهــار و حضرت زهرا 
)س( همیشــه جلســات روضه خوانی ماهانه در منزل شان برگزار 
می شد. آقامصطفی را به عشق زیادش به مادرسادات می شناختند. 
امسال سالگرد آقامصطفی با ایام تاسوعا و عاشورا همزمان شد. سال 
62 در عملیات والفجر 2 وقتی بر اثر اصابت تیر به پشت جمجمه اش 
به شــهادت رســید و پیکر پاکش بر خاک جبهه ها باقی ماند و هرگز 
برنگشت، شاید حضرت مادر آمده بود. شاید آن روز حوالی پیکر پاک 
آقامصطفی هم بوی یاس می آمد؛ درست مثل همان روز ، همان لحظه 
در علقمه که ماه بر زمین افتاد و ناگهان دشــت سراسر و سرتاسر بوی 

یاس گرفت... آقامصطفی آن روز رستگار شد. 
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ریل ملی در چالش نوسانات تولیدی
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5/104 پیرو آگهی های نوبتی و بموجب ماده 14 قانون ثبت اسناد تحدید 
حدود قســمتی از امالک بخشهای یک الی شــش حوزه ثبتی کاشان در 
تاریخهای تعیین شــده ذیل بعمل خواهد آمد وتحدید حدود امالک راس 

ساعت 8 صبح  هر روز انجام خواهد شد0 
امالک و ابنیه بخش یک کاشان

8589- اصلی . شهرداری کاشان – ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 4/20 
متر مربع واقع در بازارچه سردار )قبال قسمتی از شارع بازاربوده( 

8590 -اصلی . شــهرداری کاشان – ششــدانگ یکباب مغازه بمساحت 
6/20 متر مربع واقع در بازارچه ســردار )قبال قســمتی از شارع بازاربوده(                                                                                                    

           1401/6/8
امالک و ابنیه بخش دو کاشان

12369 فرعــی از2– اصلــی واقع در صالــح آباد - علیرضا ملکی ســه 
 ده–  ششــدا نــگ یکبابخانــه بمســاحت 106/36 متر مربــع مجزی

 از 874 فرعی
شماره های فرعی مجزی از 498 فرعی از پالک 11 اصلی واقع در زیدی

10683- جعفر قلی جمالی گندمانی -  ششــدا نگ یکبابخانه بمساحت 
108/5 متر مربع   

1401/6/9
10695- سرور وثقی -  ششدا نگ یکبابخانه بمساحت 111/17 متر مربع 
10696- فرخ حاجی حسینی سفیده -  ششــدا نگ یکبابخانه بمساحت 

156/5 متر مربع 
1401/6/10

10697- لیال افشــاری نیا -  ششــدانگ قطعه زمین محصور بمساحت 
217/65 متر مربع 

10700– سعید توحیدی مقدم–  ششدا نگ قطعه زمین محصور بمساحت 
197/86 متر مربع  

1401/6/12
شماره های فرعی از پالک 33- اصلی واقع در فین کوچک

12948- عندلیــب حاجــی اکبــری فینی - ششــدانگ یکــدرب باغ 
محصورمشجربمساحت5 /2873متر مربع 

12952- سمیه پور حکیمی و سید امیر حسین انتظاری- ششدانگ یکباب 
ساختمان نیمه ساز بمساحت  162متر مربع    

1401/6/13
12955- عرفان شایان فرد - ششــدانگ قطعه زمین محصور بمساحت 

1113متر مربع 
12959- نرجس غالمی فینی - ششدانگ یکبابخانه بمساحت 146/98متر 

مربع    
1401/6/14

12960- ناصر دانشــیار - ششــدانگ قطعه زمین محصور  بمســاحت 
202/22متر مربع مجزی از 56 فرعی

12961- محسن نژاد محمدی - ششدانگ قطعه زمین محصور  بمساحت 
213/73متر مربع مجزی از 56 فرعی

            1401/6/15 
12962- مرتضی صادقی - ششــدانگ قطعه زمین محصور  بمســاحت 

222/83متر مربع مجزی از 56 فرعی
12963- سمیه کریمی شهرابی - ششدانگ قطعه زمین محصور  بمساحت 

329/79متر مربع مجزی از 56 فرعی  
1401/6/16

12964- غالمرضا استادی راد - ششدانگ قطعه زمین محصور  بمساحت 
184/56متر مربع مجزی از 56 فرعی

12965- محمــد شــفافی و مریم توکلی کاشــانی - ششــدانگ قطعه 
زمین محصــور  بمســاحت 201/62 متر مربــع مجــزی از 56 فرعی                                                                                                                            

1401/6/17
12988- سید علی واجدی - ششــدانگ قطعه زمین محصور  بمساحت 

300/38متر مربع 
12989- محسن چیت سازیان - ششدانگ قطعه زمین محصور  بمساحت 

197/5متر مربع   
1401/6/19

12992- حسین سلمان - ششدانگ یکباب باغچه مشتمل بر ساختمان 
بمساحت 502/94 متر مربع 

12994- سیف اله قربانی فینی - ششدانگ قطعه زمین مزروعی بمساحت 
1516 متر مربع 

1401/6/20
12995- سیف اله قربانی فینی - ششدانگ قطعه زمین مزروعی بمساحت 

1326 متر مربع 
12996- سیف اله قربانی فینی - ششدانگ قطعه زمین مزروعی بمساحت 

1296/2 متر مربع   
1401/6/21

12997- هانیه سادات کرسوی - ششدانگ قطعه زمین محصور بمساحت 
475متر مربع 

12998- مریم باغبانی و علی اصغر باغبانی و لیال باغبانی- ششــدانگ 
یکباب باغ محصور بمساحت 4217/78متر مربع   

1401/6/22
شماره های فرعی از سنگ 34– اصلی واقع در فین بزرگ 

8310- سید مهدی ابوالفتحی - ششدانگ یکباب باغچه محصور مشتمل 
بر ساختمان بمساحت  993/06 مترمربع

8331- رضا دشتبانی فینی - ششــدانگ قطعه زمین محصوربمساحت 
695/33 مترمربع   

1401/6/23
8338- شیما صالح آبادی - ششدانگ قطعه زمین محصوربمساحت 454 

مترمربع  
8339- زهرا بابائی فینی و ام السلمه بابائی فینی - ششدانگ باغ محصور 

مشجر بمساحت 1666/85 مترمربع
    1401/6/24

8343- محمد حسین همایونی - ششدانگ یکبابخانه بمساحت 576/80 
مترمربع  

8347- لیلی وزوانی - ششــدانگ یکباب ســاختمان نیمه ساز بمساحت 
99/22 مترمربع  

1401/6/27
8351- محمد رضا اخوان - ششــدانگ قطعه زمین محصوربمســاحت 

313/65 مترمربع  مجزی از 815 فرعی
8353- محمد رضا گلچهرگان - ششدانگ یکبابخانه و باغچه بمساحت 

850/50 مترمربع  
1401/6/28

8354- محمد کرمانی حسکوئی و زهرا شهر بابکی مفرد - ششدانگ باغ 
مشتمل بر ساختمان  بمساحت 604/45 مترمربع  

شماره های فرعی از سنگ 37– اصلی واقع در یزد آباد
291- محسن اخوان و لیال ســادات جنتی - ششدانگ یکدرب خانه و باغ 

محصور بمساحت 4988/75 مترمربع
                  1401/6/29 

292- سید محمد داود جنتی و سید حسین جنتی - ششدانگ یکباب کارگاه 
گالب گیری بمساحت 2126/97 مترمربع

293- ملیحــه خیرخــواه حســن آبــادی - ششــدانگ قطعــه زمین 
محصــور بــا کاربــری کشــاورزی بمســاحت 6038/23 مترمربــع                                                                                                                                          

1401/6/30 
شماره های فرعی از سنگ 45– اصلی واقع در لتحر

7603- حشمت اله کاظمی لتحر – ششدانگ یکباب چهار دیواری محصور  
بمساحت 2854/5 مترمربع مجزی از 4452 فرعی

7606- جواد طحانی درئی–  ششدانگ کارگاه بمساحت 646/70 مترمربع     
1401/6/31

7608- جعفر قصابی–  ششدانگ یکبابخانه و باغچه  بمساحت 300/10 
مترمربع 

7609- ابوالفضل رمضان زاده–  ششدانگ یکباب باغ محصور بمساحت 
6960/70 مترمربع 

1401/7/2
7613- حسینعلی گندم کار–  ششــدانگ یکباب چهار دیواری محصور 

مشتمل بر باغچه و ساختمان بمساحت 1549/98 مترمربع 
76188- حسین شاطریان فرزند عباس–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 

60 مترمربع مجزی از 952 فرعی
   1401/7/4

شماره های فرعی از پالک 49 – اصلی واقع درصفی آباد
567- قبرستان شیخان–  ششدانگ قبرستان متروکه معروف به قبرستان 

شیخان  بمساحت 4236/20 مترمربع 
15719- حامد بهرام–  ششدانگ قطعه زمین محصور  بمساحت 366/32 

مترمربع    
1401/7/6

15731- علیرضا نامور–  ششدانگ یکبابخانه مسکونی بمساحت 183/3 
مترمربع 

15732- زهره نصراله زاده جمال–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 87/87 
مترمربع مجزی از 1431 فرعی 

                                                                                                                      1401/7/7
15737- قدسی خانم نامدار لتحری–  ششدانگ یکباب دامداری مشتمل 

بر ساختمان  بمساحت 1293/39 مترمربع مجزی از 109 فرعی
15741- ماشااله کاظمی وزهرا غالمرضا زاده - ششدانگ قسمتی از نهر 

عمومی بمساحت 12/90 مترمربع  
                  1401/7/9

امالک و ابنیه بخش چهار کاشان
6008 فرعی از 1- اصلی واقع در راوند - شــرکت فرش ارکیده کاشان - 

ششدانگ یکباب کارخانه بمساحت 11180 مترمربع
شماره های فرعی از پالک 3 – اصلی واقع درطاهر آباد

3662- محبوب کدخدائی طاهری - ششدانگ خانه و باغچه بمساحت947 
مترمربع  

    1401/7/10
3663- رضا مهدوی شــاد - ششــدانگ قطعه زمین بمساحت656/50 

مترمربع
3666- علی نــادری طاهری و فائزه اســماعیلی طاهری- ششــدانگ 

یکبابخانه بمساحت176/35مترمربع 
   1401/7/11

3667- رضا حاجی بابائــی طاهری و معصومه حاجــی بابائی طاهری - 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت181/48 مترمربع

3668- مریم خــادم جعفر آبــادی - ششــدانگ یکباب بــاغ محصور 
بمساحت1801/50 مترمربع                                                                                                                                  
1861 فرعی از 68- اصلی واقع در روســتای ســن ســن – مریم فرهی 
زاده - ششدانگ قطعه زمین با کاربری زراعی بمساحت 357/15 متر مربع                                                                                               

1401/7/12 
امالک و ابنیه بخش شش کاشان

شماره های فرعی از پالک1  – اصلی واقع در روستای برزک
6918- معصومه مجیدی - ششــدانگ قطعه زمین مزروعی بمســاحت 
1423متر مربع  که مقدار 153/10 متر مربع بعنوان حریم رودخانه میباشد                                                                                                         
 6920- عباس تراب زاده - ششــدانگ یکدرب باغ بمساحت 1982/40

متر مربع  مجزی از 114 فرعی
شماره های فرعی از پالک  167– اصلی واقع در روستای مرق

181- علی فرقانی و فاطمه خانم طحانی مرقی و مرضیه مظلومی بیدگلی- 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت  221/5 متر مربع                                                                                                                              
3581- محمد جواد و علــی و محمد رضا همگی خالوئی - ششــدانگ 
یکباب چهار دیواری محصور مشــتمل بر حصار گوسفند و دام بمساحت 

79/ 1408متر مربع   
  1401/7/14

بموجب ماده 14 قانون ثبت امالک  به صاحبان امالک و مجاورین اعالم 
میگردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور بهم رسانند . چنانچه هر 
یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونــی آنها در موقع تعیین حدود حاضر 
نباشند مطابق ماده 15 قانون مذکور ملک آنها با حدود اظهار شده از طرف 

مجاورین تحدود حدود خواهد شد .
اعترضات مجاورین و صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبودند مطابق 
مقررات ماده 20 قانون ثبت اسناد از تاریخ تنظیم صورتمجلس تعیین حدود 
فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده های معترضی ثبت . معترض ظرف یکماه از تاریخ تســلیم 
اعتراض باین اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی 

گواهی تقدیم دادخواست خود را اخذ و باین اداره تسلیم نماید0
تاریخ انتشار :1401/5/18

م الف: 1361332 مهدی اســماعیلی طاهری رئیس اداره ثبت اسناد 
کاشان
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چاپخانه: نشر فرهنگ           آدرس: اهواز. شهرک صنعتی شماره 4. چاپخانه نشر فرهنگ

باز هم با شروع ماه محرم، ساعت ها در این سرزمین به نام تو و برای تو کوک شدند. اما نه فقط 
محرم که تمام سال، که تمام سال ها و روزها و ماه ها، ســیاه پوش غم بزرگ تو هستیم ارباب! 
برای ما که شــیر از مادر با مهر تو گرفتیم و با عشــق شما بزرگ شــدیم، همه زمان ها عاشــورا و همه زمین ها 
کربالست. دلدادگی مردمان این سرزمین به شما بی انتها و به قدمت تاریخ است. هر گوشه از این آب و خاک، 

میعادگاهی است برای نمایش عشق و ارادت مان به شما؛ حضرِت خامس اصحاب کساء، محبت تان در خون 
ما جوشش دارد و این جوشش، در ایام شهادتت، خروشی ایجاد می کند از زمین تا آسمان. در زمین، به عشق 
شما اشک می ریزیم و بر سر و سینه می زنیم و در آسمان، فرشــتگان از این اشک ها چشمه ای می سازند تا در 

قیامت مسیر بهشت را به عاشقان واقعی ات نشان دهند. باشد که از ما قبول کنید این نوکری را ... 

تمام ساعت ها به وقت تو کوک شدند؛

رخت عزا بر تن شهر

کاروان نمادین کربال در خمینی _شهر اصفهان کاروان نمادین کربال در خمینی _شهر اصفهان

عزاداری فریدنی ها در ماه محرم با آئین شبیه خوانیعزاداری فریدنی ها در ماه محرم با آئین شبیه خوانی هیئت یادگاران امام)ع( -فرزندان شاهد در دانشگاه اصفهان

هیئت فداییان حسین اصفهان-شب هشتم  محرمهمایش شیرخوارگان حسینی-گذر چهارباغ

کاروان نمادین کربال در خمینی  شهر اصفهان
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