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 توسعه تولید برق خورشیدی می تواند راه فراری جهت خاموشی های محتمل برق در اصفهان باشد؛

میان بر خورشیدی
3

معدن و صنعت، قاتل قمیشلو شده اند
 چوب حراج بر قدیمی ترین منطقه حفاظت شده جهان؛

5

ارتباط مستقیم شهردار با شهروندان از 
طریق سامانه ارتباطات مردمی 137

شهردار اصفهان: در شرایطی 
که امکان مالقات مردمی 
حضوری نیست، ارتباط 
 مستقیم با شهروندان را

 حفظ کردیم

معاون اداره کل آموزش و پرورش استان 
گفته ناچاریم امتحانات پایه های نهم و 

دوازدهم را حضوری برگزار کنیم؛

مخمصه کرونا

آغاز به کار ستاد پایش 
تنش آبی در استان 

اصفهان

7

3

5 4

 رکود بازار مسکن چهارمحال 
و بختیاری بر اثر تورم؛

  آیا قیمت مسکن 
پایین می آید؟
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رییس اتحادیه تولید کنندگان و 
فروشندگان پوشاک در اصفهان:

 هیچ حمایتی از ما
 نشده است

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی  
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قیمت: 1000 تومان

آگهی مزایده 

محسن صدرالدین کرمی- شهردار میمه م الف:  1128191

آگهی مزایده 

محسن صدرالدین کرمی- شهردار میمه م الف:  1128312

شهرداری میمه به اســتناد مجوز شــماره 99/1246  مورخ 99/10/24  شــورای محترم اسالمی شهر میمه 
 در نظــر دارد ازطریق مزایده عمومی نســبت به واگذاری بهره برداری مرکز معاینه فنی ســبک شــهر میمه

 اقدام نماید .

لذا متقاضيان ميتوانند ازتاریــخ درج آگهی درروزنامه حداكثر تــا  تاریخ 1400/02/16  به شــهرداری واقع 

درمیمه ، بلوارانقالب اسالمی مراجعه و نســبت به دريافت فرم مربوط به  شركت در مزایده  اقدام و یا جهت 

WWW.     کسب اطالعات با شماره تلفن  45422434 – 031 این شــهرداری تماس حاصل ویابه سایت

meymeh.ir    مراجعه نمایند.
 ضمنًا شــهرداری دررد یا قبول یــک یا تمام پیشــنهادات مختاراســت و هزینه چاپ آگهــی بعهده برنده 

مزایده میباشد.

شهرداری میمه به استناد مجوز شماره 11-1400 مورخ 98/2/5 شورای اسالمی شــهردر نظر دارد ازطريق مزايده عمومي 

نسبت به فروش دستگاه خودرو  ایسوزو FVR/34 4*2   18 تن کمپرس صفر کیلومتر شهرداری میمه اقدام  نمايد . 

 لذا متقاضيان ميتواننــد از تاریخ درج آگهــی درروزنامه حداكثر تــا تاریــخ 1400/2/20   به  شــهرداری میمه واقع در 

میمه ،  بلوارانقالب اســالمی  مراجعه و نســبت   به  دريافت  فرم مربوط   به  شــركت در مزایده  اقدام و   یا جهت کسب 

   WWW.meymeh.ir اطالعات   با شــماره تلفن 45422434 –  031 این شــهرداری تماس حاصل و  یا به ســایت 

مراجعه نمایند. 

 ضمنــًا شــهرداری دررد یــا قبول یــک یا تمــام پیشــنهادات مختاراســت و هزینــه چــاپ آگهی بعهــده برنده

 مزایده میباشد. 

نوبت دوم

نوبت دوم   به امید...
جهانی عاری از کرونا

مودیان محترم مالیاتی:

 امروز آخرین مهلت ارائه اظهار نامه مالیات
  بر ارزش افزوده 

دوره زمستان 99 می باشد.
مرکز ارتباط مردمی 1526 راهکار نوین در ارائه خدمات مالیاتی

www.isf-maliat.ir

)روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان(
م الف:1129652

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان :

7    همایش مکتب اخالقی اصفهان در مرداد 1400برگزار می شود
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وزیر خارجه انگلیس:

 اخبار درباره آزادی قریب الوقوع »زاغری« صحت ندارد
وزیر امور خارجه انگلیس در یک کنفرانس خبری به ســوال ها دربــاره نازنین زاغری، زندانی دو 
تابعیتی انگلیســی-ایرانی پاســخ داد.دومینیک راب درباره نازنین زاغری، زندانی دو تابعیتی 
انگلیسی-ایرانی که به اتهامات امنیتی در ایران زندانی است، گفت: ایران بدون قید و شرط ناگزیر 
به آزاد کردن کسانی است که از دیدگاه ما غیرقانونی زندانی شده اند و به گمانم اخبار حاکی از آزادی 
قریب الوقوع او]زاغری[ صحت ندارد.اخیرا اخباری مبنی بر توافق بر سر آزادی زاغری و آزادسازی 

پول های ایران در انگلیس مربوط به قرار داد تانک های چیفتن منتشر شده بود.

جانسون: 

بدهی انگلیس به ایران و آزادی زندانیان، دو مسئله جدا هستند
نخســت وزیر انگلیس و معاون وزیر خارجه در امور خاورمیانه و آفریقا، مواضع لندن را درباره پرداخت 
بدهی ۴۲ سال پیش انگلیس به ایران بر سر یک معاهده تسلیحاتی میان دو کشور و آزادی نازنین زاغری 
بیان کردند.بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس در یک کارزار انتخاباتی پارلمانی گفت که تداوم زندانی 
بودن نازنین زاغری شهروند دو تابعیتی انگلیســی-ایرانی که به اتهامات امنیتی در ایران زندانی است 
و کشمکش بر سر یک معاهده تسلیحاتی ۴۲ سال قبل با ایران »دو مسئله کامال جدا از هم« هستند.

جانسون در جمع خبرنگاران گفت: طبعا ما اطمینان حاصل می کنیم که هر کاری از دست مان بر می آید 
برای حفاظت از منافع نازنین و تمام پرونده های دو تابعیتی بسیار بغرنجی که در تهران داریم، انجام دهیم.

نماینده روسیه در وین: 

مذاکرات احیای برجام در حال پیشرفت است
نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین از پیشرفت روند مذاکرات احیای برجام در هفته 
های اخیر خبر داد.میخائیل اولیانوف در صفحه توئیترش درباره روند مذاکرات وین نوشت: با تعجب 
نظرات برخی تحلیلگران را می خوانم که مدعی هستند مذاکرات وین درباره برجام در حال فروپاشی 
است. این خیال خام کسانی است که ضد تالش ها در راستای تقویت مقررات عدم اشاعه تسلیحاتی 
مبتنی بر معاهده ان. پی. تی هستند. در دنیای واقعی این مذاکرت در حال پیشرفت است. اظهارات 
اولیانوف در پی این مطرح می شود که در هفته های اخیر مذاکرات اعضای کمیسیون مشترک برجام 
درباره بازگشت دوجانبه تهران-واشنگتن به پای بندی به توافق هسته ای با حضور آمریکا در وین برگزار 
شده است. اگرچه، مذاکرات مستقیم یا غیر مستقیمی میان نمایندگان ایران و آمریکا در وین تاکنون 
انجام نگرفته است. دو کارگروه کمیسیون مشترک برجام در حال بررسی تحریم هایی که آمریکا می 
تواند لغو کند و اقدامات الزم برای ایران در جهت بازگشت به پای بندی کامل به توافق هسته ای هستند.

فعال سیاسی:

 استراتژی تحیر رییسی جواب داده؛ همه حیرانیم
فعال سیاســی اصولگرا در گفت وگو با نامه نیوز درباره کاندیداتوری ســیدابراهیم رییسی گفت: 
آقای رییســی مولفه اصلی انتخابات شده است. آمدن آقای رییســی موجب می شود لشکری 
که از اصولگراها ثبت نام کردند تبدیل به یک گردان شود و تقریبا سه تیپ آنها سرجای خودشان 
بنشــینند.منصور حقیقت پور درباره ثبت نام نامزدهای اصولگرا با وجــود احتمال کاندیداتوری 
سیدابراهیم رییسی افزود: خیلی ها با وجود نامزدی آقای رییسی در انتخابات ثبت نام خواهند 
کرد و عکس یادگاری با شناسنامه را خواهند انداخت، تا بعد ببینند چه می شود. معتقدم غروب 
روز ۲5 اردیبهشــت هم باید منتظر اعالم تصمیم آقای رییسی باشــیم. به نظرم استراتژی تحیر 

آقای رییسی جواب داده چون همه حیرانیم.

سیاستکافه سیاست

از عربستان سعودی تا ترکیه، مصر و حتی عراق؛

اتحاد کشور های منطقه علیه ایران؟

انتقاد بی سابقه نخست وزیر نیوزیلند از چین
»جاسیندا آردرن«، نخست وزیر نیوزیلند درقبال گزارش حقوق بشری چین، موضع تندتری اتخاذ 
کرد و گفت همزمان با رشــد نقش چین در جهان، حل اختالفات سخت تر شــده است.به نقل از 
آسوشیتدپرس، در حالی که لحن آردرن نسبت به چین، در مقایسه با دیگر رهبران جهان، متعادل 
باقی مانده است، با این حال برای کشوری که چین را بزرگ ترین شریک تجاری خود تلقی می کند، 
تغییر بزرگی به حساب می آمد. آردرن در سخنرانی های قبلی خود اغلب از انتقاد مستقیم نسبت به 
چین، پرهیز کرده بود.آردرن در سخنرانی خود برای نشست تجاری چین در  شهر »آوکلند«،  گفت 
نیوزلند نگرانی »جدی« خود در مورد مسائل حقوق بشــری، از جمله وضعیت اویغورها در منطقه 

سین کیانگ و مردمی که در هنگ کنگ زندگی می کنند را با چین مطرح کرده است.

اجماع بین المللی برای کنار زدن »منصور هادی« ؟
شبکه »المیادین« به نقل از برخی منابع گزارش داد که اجماعی در سطح بین المللی و سازمان ملل برای 
پایان دادن به جنگ یمن صورت گرفته که این تصمیم جدید عمال زمینه را برای بستن پرونده رییس 
دولت مستعفی یمن فراهم خواهد کرد.شبکه »المیادین« شامگاه دوشنبه به نقل از منابع خود گزارش 
داد که تحرکاتی در سطح بین المللی و سازمان ملل در حال انجام است تا به بحران یمن پایان داده شود.

منابع مذکور به المیادین خبر دادند که این تالش ها با هدف پایان دادن به بحران یمن و متوقف کردن 
جنگ در این کشور صورت می گیرد.بر اساس این گزارش،  »اجماعی بین الملی و منطقه ای مبنی بر لغو 

قعطنامه ۲۲۱۶ درباره یمن و جایگزین کردن آن با قطعنامه ای صورت گرفته است«.

وزیر امور خارجه سابق آمریکا: 

احتمال فروپاشی دولت افغانستان و قدرت یافتن طالبان 
وجود دارد

وزیرامور خارجه ســابق آمریکا در مخالفت ضمنی با برنامه بایدن برای خروج از افغانستان اعالم 
کرد که احتمال فروپاشــی دولت کابل و قدرت یافتن طالبان همچنیــن بروز جنگ داخلی در این 
کشور وجود دارد.»هیالری کلینتون« وزیر امور خارجه سابق آمریکا که از حامیان جدی لشکرکشی 
به افغانستان بود، اظهارداشــت: خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان احتماال پیامدهای 
جدی دارد و اوضاع را به نفع طالبان تغییر می دهد.وی در گفت وگو با »ســی.ان.ان« درباره خروج 
یا ادامه حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان تاکید کرد که »ماندن یا خروج« هر دو پیامدهای 
قابل پیش بینی و البته عواقب پیش بینی نشده دارند.این اظهارات در اردوگاه دموکرات ها در حالی 
مطرح شده است که »جو بایدن« رییس جمهور آمریکا گفته که تصمیم برای پایان حضور نظامی 
آمریکا در افغانستان هنگامی قطعی شده است که پنتاگون اطمینان یافته افغانستان به پایگاهی 

برای تدارک حمالت گروه های تروریستی علیه غرب تبدیل نخواهد شد.

ادعای رسانه آمریکایی در مورد مذاکرات وین بر سر احیای برجام
یک رســانه آمریکایی مدعی شد مذاکرات هسته ای غیرمســتقیم میان ایران و آمریکا در آستانه 
دســتیابی به توافق اســت.خبرگزاری آسوشیتدپرس روز ســه شــنبه ادعا کرد انبوه تماس های 
دیپلماتیک و گزارش های مربوط به پیشــرفت مذاکرات، حاکی از آن اســت که تهران و واشنگتن 
در مذاکرات غیرمستقیم خود در آســتانه توافق قرار دارند.گفت وگو های ایران و گروه ۱+۴ با ادامه 
جلسات کارگروه های کارشناسی در سه حوزه تحریم، هسته ای و ترتیبات اجرایی در وین ادامه دارد. 
چهارشنبه گذشته دو کارگروه هســته ای و تحریم کار روی متون را ادامه داده و کارگروه کارشناسی 
ترتیبات اجرایی نیز برای نخســتین بار تشکیل جلســه داد. همچنین نشست هایی به صورت دو و 

چندجانبه میان رؤسای هیئت های مختلف ایران و ۱+۴ برگزار شده است.

خبر روز

گره جدید در پرونده قاضی 
منصوری؛

 دخترخوانده ای که
 مدعی است

وکیل خانواده قاضی منصوری گفت: خواهر 
و برادر قاضــی منصوری درخواســت نفی 
نسب در این زمینه ثبت کرده اند که مشخص 
شود دختر قاضی منصوری، دختر ژنتیکی 
او نیست تا در این شرایط بتوانند با گرفتن 
عنوان »ولی دم«، پرونده را در دادســرای 

جنایی ثبت کنند.
ســید محمود علیزاده طباطبایــی درباره 
وضعیت زندگی خانوادگی قاضی منصوری 
گفت: مرحــوم قاضی منصــوری بچه دار 
نمی شدند و ســال ها پیش دختری را در 
سنین بســیار پایین به فرزندی قبول کرده 
که نام این دختر خانم در شناسنامه ایشان 
است و شناســنامه دختر را نیز به نام خود 
گرفته اند. البته همه خانواده و بخشــی از 
همکاران و نزدیکان ایشــان از این مسئله 

مطلع بوده اند.
علیزاده طباطبایــی درباره آخرین وضعیت 
پیگیری پرونده قاضی منصوری به گره های 
جدید در روند کار پرونده اشاره و تاکید کرد: 
در ابتدای امر من با مراجعه خواهر و برادر 
قاضی منصوری، وکالت ایشــان را قبول و 
شکایت را دردادسرای جنایی ثبت کردیم، 
اما برای ادامه کار باید منتظر انجام کارهای 

انحصار وراثت می شدیم.
این وکیل دادگســتری افزود: اگر ایشــان 
تنها ولی دم باشــند، دیگر خواهــر و برادر 
قاضی منصوری به عنوان ولی دم نمی توانند 
شکایتی در ارتباط با بررسی این پرونده از 
نظر جنایی در ارتباط با خودکشــی قاضی 

منصوری داشته باشند.

اخبار

یک کارشناس مسائل بین الملل گفت: به نظرم هدف 
از مذاکراتی که گفته می شود بین ایران و عربستان به 
طور غیرعلنی در عراق در حال انجام اســت، این است 
که به کشورهای حوزه خلیج فارس و عربستان تفهیم 
شــود، احیای برجام خالف منافع آنها نیست.رحمان 
قهرمان پور با اشاره به اخباری که گفته می شود مذاکرات 
ایران و عربستان بر سر مسائل منطقه ای از جمله یمن، 
در بغداد برگزار شده، گفت: گفت وگوهای منطقه ای از 
دهه ۹۰ در جریان بوده اما تا االن توفیقی نداشته چون 
خاورمیانه یک نظام منطقه ای شکننده و وابسته است 
و مداخله کشورهای خارجی در آن خیلی تعیین کننده 
است و وقتی کشورهای منطقه تصمیم بگیرند مذاکره 
را شروع کنند بدون جلب نظر قدرت های بزرگ قابل 
تصور نیست. یکی از دالیل اصلی میزان آسیب پذیری 
این مذاکرات حوزه خلیج فارس است که ضعف نظام 

منطقه ای در خاورمیانه را نشــان می دهد. در قیاس 
با اروپــا و آمریکای التین نظام منطقــه ای مطلوب و 
کارآمدی در منطقه وجود ندارد و کمــا اینکه اتحادیه 
آفریقایــی در مواردی موفق تــر از اتحادیه عرب عمل 
کرده است.وی با اشاره به تالش دولت جدید آمریکا 
برای شــکل دادن مذاکرات منطقه ای اظهار کرد: آنها 
اول این ایده را دنبال کردند که تمام طرف های منطقه 
ای را دور یک میز جمع کنند؛ امــا این ایده موثر نبود و 
متوجه شدند که نمی توانند به توافق کلی بر  سر همه 
مسائل دست پیدا کنند از این رو سعی دارند مسائل را 
موضوع به موضوع پیش ببرند. به نظرم در مورد ایران و 
عربستان و آنچه تحت عنوان گفت وگوی منطقه ای در 
حال انجام است از این الگو توسط آمریکا تبعیت می 
کند. آنها می دانند که مذاکرات در سطح فراگیر وجود 
ندارد. این مذاکرات از طریق گام های عملی تر شروع 

شده و بحث یمن بهترین و فوری ترین موضوع است. 
از طرفی هم عربستان از جنگ یمن خسته شده، هم 
سازمان ملل دنبال حل این مسئله است و هم آمریکا 
و ایران خواستار حل آن هستند از این رو منطقی است 
که مذاکرات ایران و عربستان بر یمن متمرکز باشد. این 
می تواند کمک کند که طرفین ببینند تا چه حد می توانند 
در موضوعات دیگر همکاری کنند.قهرمان پور ادامه داد: 
بعید است به طور کلی یک گفت وگوی منطقه ای شکل 
گیرد. آمریکا ســعی دارد نظم پسا آمریکا در منطقه را 
طراحی کند تا به سمت مهار چین برود. این اخباری که 

از تیم بایدن می آید، مؤید این تصمیم است. 

یک کارشناس مسائل بین الملل مطرح کرد:

تاثیر مذاکره ایران و عربستان بر مذاکرات وین

وز عکس ر

جلسه شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی 

سران سه قوه
جلســه شــورای عالی هماهنگی 
اقتصــادی، عصر روز دوشــنبه ۱۳ 
اردیبهشــت ماه، با حضور حســن 
روحانــی، رییــس جمهــوری، 
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس 
شورای اسالمی و ابراهیم رییسی، 
رییس قوه قضاییه در نهاد ریاست 

جمهوری برگزار شد.

تاکید »جوزپ بورل« بر بازگشت آمریکا به برجام و اجرای کامل آن
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشست G۷ بر لزوم اجرایی شدن برجام و بازگشــت آمریکا به این توافق تاکید کرد.جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا در صفحه توئیترش با اشاره به برگزاری نشست G۷ در لندن نوشت: خوشحالم که برای نشست وزرای G۷ انگلیس در لندن حضور داشتم که با موضوعات 
مهمی از جمله ایران و کره شمالی شروع شد. بورل ادامه داد: به عنوان هماهنگ کننده برجام، بر ضرورت استفاده از فرصت پیش رفتن به سمت بازگشت آمریکا به برجام 
و  اجرایی شدن کامل توافق هسته ای تاکید کردم. اظهارات بورل در پی این مطرح می شود که طی هفته های اخیر، مذاکرات کمیسیون مشترک برجام در راستای احیای 
توافق هسته ای از طریق بازگشت دو جانبه تهران - واشنگتن به توافق هسته ای در وین برقرار بوده است. در این مذاکرات روند لغو تحریم ها علیه ایران از سوی آمریکا و 
اقدامات ایران برای بازگردانی اقدامات جبرانی هسته ای آن به حالت اولیه مورد بررسی قرار می گیرد. دولت آمریکا در سال ۲۰۱۸ از توافق هسته ای خارج شده و تحریم 
های متعددی را افزون بر بازگردانی تحریم های پیشین علیه ایران اعمال کرد. ایران، خواستار لغو تمامی این تحریم ها و راستی آزمایی آن برای بازگشت به اجرای کامل 
تعهدات داوطلبانه اش در توافق هسته ای است که در واکنش به خروج آمریکا از توافق و متحمل شدن تحریم ها، آن ها را طی یک سال و نیم گذشته کاهش داده بود.

بسیاری از تحلیل گران مسائل خاورمیانه )غرب آسیا(، معتقدند علت اصلی 
ژئوپولتیک این منطقه طی دهه های اخیر و بــه ویژه دو دهه اخیر، رقابت 
میان ایران و برخی کشــور های عربی )و به ویژه عربستان سعودی( بوده 
است. با این همه، همین کارشناسان معتقدند ورق مدتی است که به سود 
ایران برگشته است. این، اما در حالی است که ممکن است در آینده ای نه 
چندان دور، از سوی رقبای منطقه ای، اتحادی گسترده تر علیه ایران شکل 
بگیرد. این رقبا چه کسانی هستند؟ایران، حتی در زمان پهلوی هم مشکالت 
متعددی با کشور های عربی حاشیه خلیج فارس داشت، اما از آنجا که ایران، 
نزدیک ترین متحد آمریکا )و تا حدی توسعه یافته ترین کشور منطقه، دست 
کم از منظر اقتصادی و نظامی( بود، این رقابت به تنش منجر نمی شد.این 
شــکل از تعیین »ژاندارم منطقه« )تعبیری نه چندان رسمی و نه چندان 
دقیق( تا آن حد ریشه دار بود که رژیم شاه در ماجرای سرکوب »ظفار« در 
عمان، واقعا در نقش »پلیس منطقه« ظاهر شد و با اعزام نیروی نظامی در 
پاییز ۱۳5۲ به درخواست »سلطان قابوس«، پادشاه عمان، در واقع سلطنت 
عمان را نجات داد.با این همه، رقابت های منطقه ای میان ایران و کشور های 
عربی، حتی در زمان پهلوی هم گاه به قامت تهدید های سخت در می آمدند. 

شورای همکاری خلیج فارس: یارکشی در مقابل ایران
یارگیری کشور های عربی علیه ایران، پس از پیروزی انقالب اسالمی در سال 
۱۳5۷ کلید خورد. »شورای همکاری خلیج فارس« )که در عنوان رسمی عربی 
و انگلیسی آن به جای خلیج فارس، از عبارت »خلیج« استفاده شده( در سال 
۱۹۸۱ میالدی، یعنی ۲ سال پس از پیروزی انقالب ایران آغاز به کار کرده و در 
تمام طول ۴۰ سالی که از فعالیت آن می گذرد، یک هدف ویژه داشته است: 
سد کردن راه نفوذ ایران.اعضای این شورا )عربستان سعودی، قطر، بحرین، 
کویت، عمان و امارات متحده عربی( بار ها علیه ایران صف آرایی کرده اند: از 
تامین مالی صدام حسین در جنگ با ایران گرفته، تا پرداخت پول های کالن به 
گروه های مخالف ایران در سرتاسر جهان.با این همه، در سال های اخیر و پس 
از بر سر کار آمدن »محمد بن سلمان«، ولیعهد پادشاهی سعودی )که در واقع 
صحنه گردان اصلی سیاست های این کشور هم هست(، فشار ها علیه ایران هم 
تشدید شده و فاز خشونت آمیز به خود گرفته است. به عنوان نمونه، پس از آنکه 
محمد بن سلمان تهدید کرد درگیری ها در منطقه را به داخل خاک ایران خواهد 
کشاند، در مراسم رژه نیرو های مسلح ایران در اهواز در شهریورماه سال ۱۳۹۷، 
تیراندازی های کوری صورت گرفت که ۲5 نفر در آن شــهید شدند.عربستان 
سعودی هم ایران را متهم می کند که در حمله به تاسیسات نفتی این کشور و نیز 
مسلح کردن حوثی ها در یمن نقش دارد و عالوه بر این، مترصد است شیعیان 
عربستان را علیه حاکمیت وهابی در این کشور بشوراند.در مورد فاز اقتصادی 

این رقابت ها هم می توان فراوان قلم فرسایی کرد؛ عربستان سعودی و کویت، 
در خالل اعمال تحریم های نفتی علیه ایران، مشتریان نفتی ایران را »قاپیده 
اند« و در »اوپک« هم به گونه ای اعمال فشار کرده اند که ایران حتی در صورت 
رفع تحریم ها هم به دشواری خواهد توانست مشتری های نفتی پیشین خود 
)همچون ژاپن، کره جنوبی، آفریقای جنوبی و حتی سریالنکا( را دوباره به خرید 
نفت ایران )با عدد اوکتاِن خاص آن( قانع کند. از آن سو، ایران هم با تهدید به 
بستن تنگه هرمز، که در عمل تنها کشور قادر به انجاِم آن است، کلیت اقتصاد 

کشور های عربی حاشیه خلیج فارس را در معرض تهدید قرار داده است.

اتحاد گسترده تر منطقه ای علیه ایران چقدر منطقی است؟
ممکن است برخی فکر کنند که سخن گفتن از اتحادی گسترده علیه هژمون 
شدن ایران در منطقه، نوعی میهن پرستی بی دلیل در پس پرده خود دارد. 
واقعیت، اما این اســت که نشــانه های این اتحاد از همیــن حاال هم دیده 
می شوند و جمع بندی آن ها ذیل یک تغییر و تحول ژئوپولتیک، چندان هم 
دشوار نیست.ژنرال »کنت اف. مکنزی«، فرمانده »ستاد فرماندهی مرکزی 
ایاالت متحده آمریکا«، موسوم به »ســنتکام« )CENTCOM(، همین 
چند روز پیش گفت که »یکی از بزرگ ترین نگرانی های او«، تهدید ایران به 
مین گذاری و بستن تنگه هرمز اســت و هر چند آمریکا دیگر نیازی به نفت 
عبوری از تنگه هرمز ندارد، هنوز هم برای امنیت این ناحیه اولویت باالیی قائل 
است. او همچنین این را هم گفت که آمریکا به دلیل توان باالی ایران در حوزه 
»پهپادی« )پرنده های هدایت پذیر از راه دور( برای اولین بار از زمان جنگ 

کره ]دهه ۱۹5۰ میالدی[ برتری هوایی خود در عرصه نبرد را از دســت داده 
است.اما این تمام رخداد هایی نیستند که نشان می دهند همه چیز در منطقه 
در حال تغییر است. جو بایدن، رییس جمهور آمریکا به تازگی اعالم کرده که 
می خواهد با بیرون کشیدن نیرو های آمریکایی از افغانستان، به طوالنی ترین 
جنگ تاریخ آمریکا پایان دهد. این یعنی کاهش قابل توجه حضور نظامی 
آمریکا در غرب آســیا که همواره مورد تاکید ایران هم بوده است. همزمان، 
عربستان سعودی با اوج گیری حمالت حوثی ها مواجه شده که مراکزی در 
عمق خاک این کشور را هدف می گیرند و این در حالی است که آمریکا هم 
پشت سعودی ها را در ماجرای جنگ یمن خالی کرده است.نارضایتی شدید 
اسراییل از مذاکرات هســته ای میان ایران و قدرت های جهانی در وین طی 
هفته های اخیر هم موضوعی اســت که نیاز به توضیح ندارد و انجام دست 
کم دو مورد »حمله سخت« )چه در قالب بمب گذاری و چه در قالب حمله 
سایبری منجر به بروز انفجار( در تاسیسات هسته ای ایران هم رخداد هایی 
پنهان نیستند.در این میان، طرح قرارداد راهبردی میان ایران و چین )فارغ از 
مفاد آن که هنوز نامشخص است( و همزمان، پا پیش گذاشتن هندی ها )به 
عنوان سومین اقتصاد بزرگ جهان در دهه آینده( برای تکمیل پروژه »کریدور 
شمال-جنوب« و اصرار روسیه به تکمیل این پروژه هم قابل تامل هستند.
به این ترتیب، به نظر می رسد نه تنها ایران تحت دکترین »فشار حداکثری« 
دونالد ترامپ دچار فروپاشــی نشــده )البتــه فارغ از رنجــی که تک تک 
شهروندان ایرانی در این میان متحمل شده اند(، بلکه با پیشبرد یک سیاست 

منطقه ای و جهانی پله به پله، جایگاه خود را بهبود هم بخشیده است.
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مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان: 

 انتخابات هیئت مدیره سهام عدالت اصفهان مجازی
 برگزار می شود

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان گفت: انتخابات هیئت مدیره سرمایه گذاری سهام 
عدالت هجدهم اردیبهشت به صورت مجازی برگزار می شود.علی صبوحی اظهار کرد: مرحله ثبت 
نام از متقاضیان هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت به پایان رسید که ۷۲ فعال 
اقتصادی دارای شرایط این مرحله را انجام داده اند.وی بیان کرد: هر استان یک شرکت سهامی دارد 
و پس از ثبت نام و احراز هویت افراد، انتخابات هیئــت مدیره به صورت الکترونیکی برگزار خواهد 
شد و پنج نفر باید برای تصدی این موضوع برای یک شرکت سرمایه گذاری انتخاب شوند.مدیرکل 
امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان ادامه داد: بر اســاس تبصره پنج ماده ۶ آیین نامه اجرایی 
آزادسازی سهام عدالت، مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار، جلسه مجمع عمومی به صورت 
فوق العاده در تاریخ یادشده ساعت ۱۳ به روش الکترونیکی برگزار می شود.به گفته وی، سهامداران 
 dima.csdiran.ir برای اعالم حضور در این مجمع باید به سامانه الکترونیکی این فرآیند به آدرس
مراجعه کنند.مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، مشارکت برای انتخاب نیروی کارآمد 

را مهم برشمرد و گفت: انتخاب با شناخت کامل در این مسیر کارگشا خواهد بود.

آغاز به کار ستاد پایش تنش آبی در استان اصفهان
در پی دستورالعمل مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور مبنی بر تشکیل ستاد تنش آبی 
در استان ها، نخستین جلسه ستاد تنش آبی در آبفای استان اصفهان برگزار شد.در پی دستورالعمل 
مدیرعامل شرکت مهندســی آب و فاضالب کشور مبنی بر تشکیل ســتاد تنش آبی در استان ها، 
نخستین جلسه ستاد تنش آبی در آبفای اســتان اصفهان برگزار شــد.در این جلسه که با حضور 
مدیرعامل، معاونان و برخی مدیران مرتبط برگزار شد، هاشم امینی با اشاره به کاهش ۴۰ درصدی 
نزوالت جوی در ســال آبی اخیر گفت: اعضای این ســتاد موظفند هر هفته با ارائه پیشنهادهای 
راهبردی برای مقابله با چالش کم آبی در جلسات ستاد شرکت کنند.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان بر اتخاذ راهکارهای جدید تامین و توزیع عادالنه آب در شهرها و روستاهای استان 
تاکید کرد و اظهار داشت: آبفای استان اصفهان با بهره گیری از فناوری های نوین مانند سامانه های 
تله متری و تله کنترل و همچنین پایش مداوم شبکه توزیع، سعی در توزیع عادالنه آب شرب بین 

مردم دارد. 

معاون سازمان صمت اصفهان:

ستاد تنظیم بازار مسئولیتی در قبال میوه های احتکاری ندارد
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان با بیان اینکه مجموع 
میوه تنظیم بازار استان ۲ هزار و ۵۰۰ تن بود که همه آن توزیع شد، افزود: مجموع میوه تنظیم بازار 
استان و کشور، معادل یک درصد مقداری است که توسط دالل ها و سودجویان احتکار شده است. 
اسماعیل نادری با اشاره به اینکه ستاد تنظیم بازار مســئولیتی در قبال فاسد شدن میوه های انبار 
شده توسط دالل ها و محتکران ندارد، تصریح کرد: دالل ها در شرایطی که همزمان با آذر تا بهمن سال 
گذشته مردم نیاز به میوه داشتند، پرتقال را حتی با قیمت ۲۵ هزار تومان وارد بازار نکردند و نفروختند 
تا پیش از عید سود بیشتری به دست بیاورند.معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اصفهان در ادامه گفــت: در زمان حاضر که هوا گرم شــده و تقاضا برای میوه های 
زمستانی کاهش پیدا کرده است کســانی که میوه ها را احتکار کردند، متضرر شدند.نادری با بیان 
اینکه فاسد شدن میوه های انبار شده ربطی به ستاد تنظیم بازار ندارد، خاطرنشان کرد: سودجویان به 
دنبال این بودند که میوه را با چند برابر قیمت به فروش برسانند؛ اما شیوع کرونا و بسته شدن مرزها 

و کاهش صادرات آنها را با مشکل مواجه کرد.

خبر روز

افزایش شیوع آفت ملخ در مزارع شهرستان کاشان
رییس جهاد کشاورزی کاشان گفت: جمعیت آفت ملخ در برخی مزارع شهرستان کاشان افزایش 
یافته است.رضا مظلومی در خصوص شیوع آفت ملخ در مزارع شهرستان کاشان اظهار کرد: با توجه به 
بازدیدهای انجام شده و پیرو گزارشات مردمی جمعیت آفت ملخ در برخی مزارع شهرستان کاشان 
افزایش یافته است.رییس جهاد کشاورزی کاشان افزود: با پیگیری های به عمل آمده کارشناس 
ستادی مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان از مناطق آلوده بازدید و مقرر 
شد در سریع ترین زمان ممکن عملیات مبارزه و سم پاشی کانون های آلوده آغاز شود.وی در خصوص 
عملیات مبارزه با سن غالت در مزارع کاشان گفت: پیرو اجرای مصوبات سومین جلسه ستاد سن 
غالت شهرستان و با توجه به فرصت اندک باقی مانده جهت مبارزه با پوره سن غالت در مزارع گندم 
و جو  آغاز شــد.مظلومی ادامه داد: به منظور ترغیب و تشویق بهره برداران به صورت چهره به چهره ۵ 
اکیپ از اعضای شبکه مراقبت از مزارع حومه شهرستان بازدید کردند. رییس جهاد کشاورزی کاشان 
تصریح کرد:در بازدیدهای انجام شده ضمن گفت وگوی حضوری و تاکید بر سم پاشی سریع تر مزارع، 

دستورالعمل های هشداردهنده و ترویجی نیز تهیه و تحویل کشاورزان شد.

کلنگ زنی اولین شهرک رمزارز کشور در فریدن؛

اصفهان، مبدأ تسهیل مبادالت خارجی می شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: اولین شهرک رمزارز کشور با سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در فریدن به زودی کلنگ زنی خواهد شد.سیدحسن قاضی عسکر، درباره شهرک رمزارز 
فریدن اظهار کرد: از یک سال و نیم گذشــته پیگیر احداث این شهرک در فریدن هستیم و با همکاری 
سازمان صمت استان، محیط زیست و شرکت شهرک های صنعتی استان مجوزهای الزم برای احداث 
این شهرک صادر شده و با سرمایه گذاری شرکت تدبیر افزار پژواک به  زودی کلنگ زنی خواهد شد .معاون 
هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان ادامه داد: این طرح شامل، مزرعه تولید رمزارز، کارخانه تولید 
و مونتاژ دستگاه تولید رمزارز، استخر تولید رمزارز و مرکز علمی کاربردی برای آموزش نیروهای متخصص 
در زمینه رمزارزها است.وی، پیرامون علت انتخاب فریدن برای احداث این شهرک توضیح داد: در این 
منطقه به دلیل سردسیر بودن مصرف انرژی دستگاه های تولید رمزارز کاهش می یابد و طبق استعالم از 
برق استان مشکلی هم از نظر تامین برق در این ناحیه وجود ندارد و برای تولید رمزارزها پتانسیل خوبی 
دارد .قاضی عسکر درباره مزیت تولید رمزارزها در کشور هم گفت: در شــرایط تحریمی کشور رمزارزها 
می توانند کمک شایانی به تسهیل مبادالت تجاری کند و باید تالش کنیم با ترغیب مردم به صرفه جویی 

برق در بخش خانگی بتوانیم با تولید رمزارز ارزش افزوده خوبی برای کشور ایجاد کنیم.

مدیر جهاد کشاورزی دهاقان خبر داد:

خسارت ۷0 میلیاردی کشاورزان دهاقانی از کم آبی
مدیر جهاد کشاورزی شهرســتان دهاقان از خسارت ناشــی از کم آبی و وزش باد خبر داد و گفت: 
خسارت ۷۰ میلیارد ریالی وزش شدید باد و کاهش ۹۰ درصدی عملکرد درختان معضل کشاورزان 
دهاقانی است. امیر صفرپور با بیان اینکه خشکسالی در این شهرستان هنوز ادامه دارد، اظهار داشت: 
بحران خشکسالی سال های اخیر در دهاقان هنوز ادامه دارد و بارش باران و برف در این زمینه تاثثر 
چندانی نداشته است.وی افزود: عالوه بر خشکسالی، سرمازدگی و وزش بادهای شدید در سال 
جاری نیز در شهرستان دهاقان اثرات مخرب و خساراتی نیز به همراه داشت.مدیر جهاد کشاورزی 
شهرستان دهاقان از خسارات میلیاردی کشاورزان خبر داد و اذعان داشت: وزش شدید باد و طوفان 
به ۱۱ واحد گلخانه ای سطح شهرستان دهاقان در مناطق دزج، کوشک، الریچه، سولیجان، گود زندان 
و سایر مزارع خسارت ۷۰ میلیارد ریالی وارد کرد.وی عنوان کرد: همچنین وزش شدید باد و طوفان در 
روزهای اخیر، با سرعت ۷۰ الی ۱۰۰ کیلومتر در ساعت سبب خسارت به پوشش پالستیکی گلخانه  ها، 

تخریب سازه های گلخانه ای و از بین رفتن محصوالت گلخانه ها شد.

کافه اقتصاد

اخبار

دبیر منطقه ویژه علم و فناوری 
استان:

اجازه توسعه صنایع آب بر را 
در اصفهان نداریم

دبیر منطقــه ویژه علــم و فناوری اســتان 
اصفهــان گفــت: با توجــه بــه محدودیت 
هــای اکولوژیکی)بوم شــناختی( در این 
اســتان تالش می کنیم به ســمت صنایع و 
فعالیت های کم آب بر حرکت کنیم.کوروش 
خسروی در حاشیه وبینار در خصوص مناطق 
ویژه علم و فناوری در جمع خبرنگاران افزود: 
هدف از منطقه ویژه علم و فناوری، کشاندن 
اقتصاد دانش بنیان از پارک های فناوری به 
بستر شهر است.وی اظهارداشت: باید بتوانیم 
فعالیت شــرکت ها و فعاالن اقتصاد دانش 
بنیان را به بستر شهر کشانده و در بستر شهر 
مستقر کنیم. خسروی ادامه داد: شرکت های 
مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان کم آب بر بوده و 
آلودگی هوا ایجاد نمی کنند تالش می کنیم 
شــرکت هایی که آالینده نباشــند بتوانند در 
بستر شهر فعالیت کنند.دبیر منطقه ویژه علم و 
فناوری استان اصفهان تصریح کرد: این اولین 
بار است که مدیران مناطق ویژه علم و فناوری 
کشور به صورت مجازی گردهم آمدند و انتقال 
تجربه بین استان های اصفهان، آذربایجان 
شرقی، خراسان رضوی، یزد و بوشهر صورت 
می گیرد.به گفته وی، این پنج استان مجری 
پروژه منطقه ویژه علم و فناوری هستند این 
در حالی است که استان اصفهان در راستای 
این منطقــه جلوتر اســت.منطقه ویژه علم 
و فنــاوری مجموعه ای از امکانــات علمی، 
صنعتی، تولیدی، آزمایشگاهی، تحقیقاتی 
و زیرساخت هاست که با تکیه بر خالقیت ها 
و نوآوری ها در یک گستره جغرافیایی سبب 
ارتقای نوآوری، ایجاد خوشه های صنعتی با 
فناوری نو و توسعه، تولید، ثروت، رفاه ملی 
و ایجاد دانایی محور می شود.اصفهان پس 
از اســتان تهران در زمینه شرکت های دانش 
بنیــان و واحدهای فناور در رتبه دوم کشــور 
است.این شرکت ها با گردش مالی یک هزار 
و ۴۷۰ میلیارد تومان، زمینه اشــتغال هفت 
هــزار و ۱۳۴ دانش آموخته دانشــگاهی را 

فراهم کردند.

معاون بهبود تولیدات دامی ســازمان جهاد کشاورزی 
اســتان اصفهان گفت: نرخ جدید هر کیلوگرم کنجاله 
سویا ۳,۴۰۰ تومان اعالم شده است در حالی که قیمت 
قبلی ۳,۲۲۰ تومان بود و اکنون ۱۸۰ تومان افزایش یافته 
که البته خیلی قابل توجه نیست و فعال افزایش قیمت 
مصوب مرغ مطرح نیســت زیرا افزایش قیمتی که به 
تازگی اتفاق افتاد هزینه های تولیــد را تامین می کند. 
برنامه ای برای افزایش نرخ شــیر و لبنیــات نداریم.

حسین ایراندوست با بیان اینکه تاکنون موضوع قاچاق 

جوجه یک روزه در اســتان اصفهان مطرح نبوده، اظهار 
داشــت: اصفهان تولیدکننده جوجه یک روزه نیســت 
که قاچاقی در این زمینه داشــته باشد و در استان تخم 
مرغ نطفه دار تولید شده و به استان های شمال و شمال 
غرب کشور برای نگهداری در دستگاه های جوجه کشی 
فرستاده می شــود تا در نهایت در ســطح کشور توزیع 
شده و به فروش می رسد.معاون بهبود تولیدات دامی 
سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان با بیان اینکه 
اکنون برنامه ای برای افزایش قیمت گوشت مرغ مطرح 
نیست،ابراز داشت: نوســانات بازار جوجه یک روزه بر 
قیمت مصوب گوشــت مرغ نمی تواند اثــر بگذارد.وی 
در عین حال به افزایش نرخ نهاده هــای دام و طیور در 
روزهای گذشته اشاره کرد و گفت: از سوی دیگر افزایش 

قیمت ذرت و کنجاله سویا که به صورت مصوب و رسمی 
اتفاق افتاده تا حدودی بر قیمت تمام شده گوشت مرغ 
اثر می گــذارد. برنامه ای برای افزایش قیمت گوشــت 
مرغ نیست؛اما ممکن است تولید کنندگان انتظار داشته 
باشــند با افزایش نرخ نهاده ها قیمت مصوب گوشت 
مرغ نیز تغییر یابد.ایراندوست بیان داشت: نرخ جدید 
هر کیلوگرم کنجاله ســویا ۳,۴۰۰ تومان اعالم شده در 
حالی که قیمــت قبلی ۳,۲۲۰ تومان بــود و اکنون ۱۸۰ 
تومان افزایش یافته که البته خیلی قابل توجه نیست؛ 
اما بهانه ای برای تولید کنندگان ایجاد می کند که خواهان 
افزایش قیمت تمام شده مرغ باشند؛ اما فعال افزایش 
قیمت مصوب مرغ مطرح نیست زیرا افزایش قیمتی 
که به تازگی اتفاق افتاد هزینه های تولید را تامین می کند. 

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان:

برنامه ای برای افزایش قیمت گوشت مرغ و لبنیات نداریم

رییس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک در اصفهان:

هیچ حمایتی از ما نشده است
رییس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک در اصفهان که به عنوان نماینده ۷۰۰ مرکز تولیدی و سه هزار و ۸۰۰ واحد فروش پوشاک در اصفهان انتخاب 
شده است، می گوید: در فصل های فروش دو سال گذشته بیشترین آسیب را در صنف پوشاک داشتیم و این در حالی است که هیچ حمایتی از فعاالن این بخش 
انجام نشده است. ابراهیم خطابخش، با بیان اینکه واحدهای صنفی تحت پوشش چه در بخش تولیدی و چه در بخش فروش برای به کارگیری نیروهای فعال 
در مراکز خود یک دوره آموزشی حداقل سه ماهه برگزار می کنند، تصریح  می کند: باید توجه داشت که برای این نیروها زمان و هزینه صرف شده است و اگر در زمان 
تعطیلی ها رها شوند هزینه های سنگینی را به واحدهای صنفی تحمیل خواهند کرد.رییس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک در اصفهان با بیان اینکه هر 
فصلی از فروش که از دست برود قابل جبران نیست، اضافه می کند: باید توجه داشت که مردم در فصل تابستان دنبال لباس زمستانه نیستند و نمی توان خریدهای 
صورت گرفته از بنکداران را مرجوع کرد.وی ابراز می کند: ما تعطیل هســتیم اما اجاره ها را باید پرداخت کنیم، مالیات بخشودگی برای ما اعمال نمی کند و حقوق 
کارگران را باید پرداخت کرد.خطابخش در زمینه حمایت مسئوالن از اصناف می گوید: در این زمینه باید توجه داشت که طی یک سال و سه ماه گذشته تنها در اوایل 
سال ۹۹ آن هم تعدادی از مالکان مغازه ها نسبت به بخشش اجاره بها اقدام کردند و این در حالی است که از سوی بخش دولت و حاکمیت هیچ حمایتی نداشته ایم.

وز عکس ر

 توسعه تولید برق خورشیدی می تواند راه فراری جهت خاموشی های محتمل برق در اصفهان باشد؛

میان بر خورشیدی

در آســتانه تابســتانی خشــک و گرم،  مرضیه محب رسول
خاموشی ها برای اصفهان محتمل به نظر 
می رسد؛ بحرانی که می تواند در کنار رکورد اقتصادی و مشکالت ناشی 
از کرونا کمر اقتصاد استان را خم کند. تولید برق در حالی در کشور به 
دلیل کاهش بارندگی ها و عدم نوسازی نیروگاه ها در یک دهه اخیر 
کاهش محسوسی داشته است که استفاده از نیروگاه های خورشیدی 
به دلیل اقلیم مناسب برای تولید انرژی برق هموراه مطرح بوده؛ اما 
شواهد نشان می دهد به رغم نیاز فوری در شرایط کنونی همچنان زیر 
ساخت های آن بسیار کند اجرا می شــود. اصفهان به عنوان یکی از 
استان های کویری محلی بسیار مناســب برای احداث نیروگاه های 

کوچک مقیاس مطرح بوده است.
 سرمایه گذاری و گســترش این مدل از تولید برق همچنین می تواند 
یکی از چالش های اساســی اقلیم اصفهان یعنی آلودگی ها را هم تا 
حدودی مرتفع ســازد . با وجود تمام این مزیت ها اما هنوز تنها یک 
درصد از برق کل کشور از نیروگاه های خورشیدی تامین می شود این 
در حالی است که ایران ظرفیت تولید بیش از ۸۰ هزار مگاوات تامین 
برق از طریق انرژی های تجدیدپذیر را دارد؛ اما مشکل تامین سرمایه 

۸۰ هزار میلیارد دالری است که خود سنگ بزرگی در راه تحقق این مهم 
اســت. در اصفهان هم اکنون ۲۷ نیروگاه تولید انرژی خورشــیدی با 
ظرفیت ۲۳۰ کیلووات راه اندازی شده است هر چند شهرداری در کنار 
شرکت توزیع برق تالش دارد تا اســتفاده از نیروی برق خورشیدی را 
توسعه دهد؛ اما همچنان ایده هایی مانند احداث مزارع خورشیدی در 
شرق اصفهان تنها در حد یک حرف باقی مانده و به مرحله اجرایی در 

حد وسیع نرسیده است.
 در قسمت صنایع نیز امروز تامین برق یک چالش اساسی است که در 
تابستان بدون شک به یک بحران تبدیل خواهد شد. در همین رابطه 
صالحی، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت: تامین برق 
پایدار و ایمن برای صنایع از چالش های مهم صنایع اصفهان است که 
توسعه نیروگاه های خورشیدی به این مهم یاری می رساند.حمیدرضا 
صالحی با تاکید بر توســعه نیروگاه های خورشیدی برای تامین برق 
ایمن و پایدار صنایع اظهار کرد: این درحالی اســت که دنیا به ســمت 

نیروگاه های خورشیدی در حال
 حرکت است.

وی با اظهار اینکه به طور متوسط بیش از ۲۰ درصد صنایع دنیا از انرژی 

خورشــیدی برای تامین برق اســتفاده می کنند، افزود: این درحالی 
اســت که تامین برق صنایع در ایران متوسل به سوخت های فسیلی 
است.وی گفت: با تاکید بر توســعه انرژی های خورشیدی در مدت 
زمان تعریف شده می توانیم سوخت های فسیلی را صرف صنایعی با 
ارزش افزوده باال کنیم و در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی گامی 

در کاهش گازهای گلخانه ای برداریم.
 اســتاندار اصفهان هم چندی پیش در دیدار با معــاون وزیر نیرو بر 
گسترش استفاده از برق خورشــیدی با توجه به اقلیم و شرایط آب و 
هوایی استان تاکید کرد؛ اما ظاهرا برق خورشیدی فعال در حد توصیه 

باقی خواهد ماند. 
با توجه به عدم امکان ورود ســرمایه های کالن خارجی برای ساخت 
نیروگاه های خورشیدی بزرگ مقیاس استفاده و نصب این نیروگاه 
ها در خانه ها به صورت کوچــک مقیاس تنها راه توســعه تولید برق 
خورشیدی است که ظاهرا در ماه های اخیر به دلیل افزایش قیمت ارز 

به نوعی متوقف شده است .
این مســئله را پایین بودن نرخ خرید تصمینی برق از ســوی وزارت 
نیرو هم تشدید کرده اســت .  مدیر کارگروه نیروگاه های خورشیدی 
خانگی انجمن سازندگان و تامین کنندگان کاال و خدمات انرژی های 
تجدیدپذیر گفته اســت توســعه نیروگاه های خانگــی عمال صرفه 
اقتصــادی ندارد و این ناشــی از نوع سیاســت گذاری هــای وزارت 
نیروســت. وی با بیان دالیل عدم توســعه نیروگاه های خورشــیدی 
در ســایز خانگی، گفت: نخستین عامل عدم توســعه، توجیه پذیری 
اقتصادی است. به این معنا که احداث نیروگاه های خورشیدی همراه 
با خرید تضمینی انجام می شــود که نرخ های خرید برق را ســاتبا و 

وزارت نیرو تعیین می کنند. 
با توجه به افزایش نرخ ارز از ابتدای ســال گذشته، قیمت تمام شده 
یک نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی خانگی از حدود ۴۵ میلیون تومان 
به ارقام ۱۰۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان رســیده ، ولی نــرخ خرید تضمینی 
برق از نیروگاه های خورشــیدی در این ســایز همان رقم ۱۰۴۰ تومان 
به ازای هر کیلووات ساعت ســال ۹۸ باقی مانده است. به این دلیل 
نصب نیروگاه های خورشیدی در ساختمان های مسکونی کند و بعضا 

متوقف شده است. 
در این شرایط دولت راه سخت تر و پر هزینه تر تعمیر و تجهیز نیروگاه 
های سوخت فسیلی را انتخاب کرده و در این میان کندی توسعه این 
نیروگاه ها حاال در شرایط کمبود بارش ها و خطر آلودگی هوا، خاموشی 

را گزینه غیر قابل تغییر وزارت نیرو قرار داده است.

کارخانه »بی ام 
و« در سن لوئیس

کارخانه »بی ام و«  در ســال 
۲۰۱۹ با تولید نسل جدید بی ام 
و سری ۳ آغاز به کار کرد. این 
کارخانه در حــال حاضر ۲۸۰۰ 

کارمند دارد.
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کمک 240 میلیاردی خیران چهارمحالی به نیازمندان
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان گفت: از ابتدای ماه رمضان تاکنون خیران استان برای 
کمک به نیازمندان و افراد زیرپوشش این نهاد بیش از ۲۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال کمک کردند.

علی ملکپور افزود: هم اکنون ۱۸ اداره و ۹۳ مرکز نیکوکاری در استان آماده دریافت کمک های نقدی 
و غیرنقدی خیران و نیکوکاران است و کد دســتوری #۱۴* برای پرداخت غیرحضوری کمک های 
مردمی در نظر گرفته شده است.وی با اشاره به اینکه ۳۹ هزار خانوار با جمعیتی بیش از ۹۰ هزار نفر 
در استان زیرپوشش خدمات این نهاد حمایتی قرار دارند، گفت: از ابتدای ماه مبارک رمضان با فعال 
شدن ۵۸ آشپزخانه مهدوی در استان ۴۹ هزار پرس غذای گرم با هزینه بیش از ۹۶ میلیون و ۷۰۰ هزار 
ریال تهیه و بین جامعه هدف این نهاد، افراد نیازمندان و آسیب دیدگان کرونا توزیع شده است.ملکپور 
به توزیع ۹ هزار و ۴۱۰ سبد مواد غذایی با هزینه بیش از ۱۵ میلیارد و ۷۹۰ میلیون ریال بین نیازمندان و 
جامعه هدف کمیته امداد اشاره کرد و گفت: بنیاد مستضعفان هم در شب نوزدهم ماه مبارک رمضان 
پنج میلیون ریال به حساب ایتام زیرپوشش این نهاد واریز کرد.وی افزود: هم اکنون پنج هزار فرزند 
محسنین و ایتام استان در سامانه اکرام ایتام و فرزندان محسنین کمیته امداد استان ثبت نام شدند 
که از این تعداد ۱۶۰ فرزند فاقد حامی مالی است.مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( چهارمحال 
و بختیاری گفت: نیکوکاران عالقه مند به مشارکت در »طرح محسنین« و »اکرام ایتام« با مراجعه 
به وبگاه به نشانی mohsenin.ir و emdad.ir/ekram یا ادارات کمیته امداد در سطح استان در 

این طرح نام نویسی کنند .

12 مرکز خرید تضمینی گندم در چهارمحال و بختیاری 
پیش بینی شد

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری با اشاره به پیش بینی ۱۲ مرکز برای 
خرید تضمینی گندم در استان گفت: گندم تولیدی از طریق سیلوی شهید استکی، کارخانه های آرد و 
با همکاری شرکت تعاون روستایی از کشاورزان خریداری می شود.کیقباد قنبری در نشست شورای 
آرد و نان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه امکان افزایــش یا کاهش تعداد مرکز خرید تضمینی 
گندم در نشست های بعدی با نظر دیگر دستگاه های اجرایی مرتبط وجود دارد، افزود: برای رفع خطا 
و کاهش انحراف در خرید، تمامی مراکز خرید تضمینی گندم در استان به تجهیزات مورد نیاز همچون 

دوربین و باسکول مجهز خواهند شد.
وی به تاثیر مستقیم خشکسالی و کاهش بارندگی ها بر میزان تولید گندم در کشور اشاره و تصریح 
کرد: به منظور افزایش میزان خرید گندم از کشــاورزان و کاهش نیاز کشور به واردات، امسال عالوه 
بر افزایش قیمت خرید تضمینی گندم، درصد افت گندم خریداری شده نیز از ۱۲ درصد به ۱۷ درصد 

رسیده که می تواند در میزان خرید گندم اثرگذار باشد.

استخراج 11 هزار تن خاک نسوز از معدن
رییس سازمان صمت چهارمحال و بختیاری گفت: ۱۱ هزار تن خاک نسوز از یکی از بزرگ ترین معادن 
غرب آسیا در استان استخراج شد. سجاد رستمی افزود: مواد استخراج شده از معدن شهید نیلچیان 
شامل دو نوع خاک نسوز به نام های آرژیلیت و بوکسیت با عیار ۶۷ تا ۷۶ درصد است که در ایران و 
خاورمیانه از نظر عیار و حجم ذخیره بی نظیر است.رستمی اضافه کرد: از خاک نسوز استخراج شده 
انواع فرآورده های نسوز از جمله آلومینا و مواد نســوز فرآوری می شود.وی ادامه داد: معدن شهید 
نیلچیان با حفاری ۳۱ حلقه چاه به طول پنج هزار متر در محدوده ای به وسعت ۲۰۰ هکتار واقع شده که 
از نظر نوع، کیفیت ومرغوبیت تولید به عنوان بهترین معدن خاک نسوز ایران هم مطرح است.رستمی 
ظرفیت استخراج ساالنه این معدن را ۱۵ هزار تن خاک نســوز اعالم کرد و گفت:عملیات اکتشاف 
این معدن زیرزمینی ســال ۴۸ و عملیات بهره برداری آن از سال ۵۳ درمنطقه باجگیران و دو پالن 

چهارمحال و بختیاری انجام شده است.

بام ایرانبا مسئولان

رکود بازار مسکن چهارمحال و بختیاری بر اثر تورم؛

آیاقیمتمسکنپایینمیآید؟

گذر زمان، قیمت مسکن و زمین را به عرش رساند و برای همین 
رکود در بازار مســکن پیش آمد، به خصوص آن که شیوع ویروس 

کرونا هم مزید بر علت شــد و محدودیت های حاصله از این شــیوع 
این بازار را راکدتر کرد.افزایش بی ســابقه قیمت مســکن و زمین در 
سال های اخیر مسئله ای است که مشــکالت زیادی برای اکثر مردم 

به وجود آورده است.
رشد بی ســابقه قیمت مســکن و به تبع آن رشــد قیمت اجاره بها در 
مناطق مختلف کشــور از جمله اســتان چهارمحال و بختیاری بسیار 
مشهود بود، به طوری که بســیاری از مردم به سختی یک خانه دیگر 
برای اجاره پیدا می کردند و مشخص نیست چگونه با این تورم امروزه 
از پس اجاره بهای سنگین برمی آیند.گذر زمان، قیمت مسکن و زمین 
را به عرش رســاند و برای همین رکود در بازار خرید و فروش مسکن، 
مشاهده شــد، به خصوص آن که شــیوع ویروس کرونا هم مزید بر 
علت شد و محدودیت های حاصله از این شیوع این بازار را راکدتر کرد.

در این روز های پر از محدودیت و شرایط اسفناک ویروس منحوس 
کرونا، بازار خرید و فروش و معامالت مســکن در اســتان به شدت 
کاهش یافته است، مشاورین امالک استان از وضعیت به وجود آمده 
و محدودیت های پر از خسارت گالیه می کنند به طوری که در این مدت 
تعدادچندانی از مشــاورین امالک، مغازه های خود را بسته، یا دیگر 

مانند سابق کار نمی کنند.

رشد 3 برابری قیمت مسکن چهارمحال و 
بختیاری در اواسط سال گذشته

رییس اتحادیه مشــاورن امالک شهرستان شــهرکرد اظهار داشت: 
قیمت مســکن از اردیبهشــت ماه تا آذرماه ســال ۹۹ روند افزایشی 
پیدا کرد و حدود ۳ برابر نسبت به قبل تغییر قیمت مسکن را در بازار 
مشاهده کردیم. محمد رییســی،  افزود: افزایش قیمت مسکن در 
سال ۹۹ نسبت به سال گذشــته ی آن افزایش چشمگیری داشت. 
خرید و فروش در بازار مسکن و زمین در سال گذشته بی سابقه بود. 
افزایش قیمت دالر هم در این مورد بی تاثیر نبود، مســکن به عنوان 
یک کاالی سرمایه ای تاثیر بسیار زیادی از قیمت دالر پذیرفت و رکورد 
گران شدن مسکن در سال را شکست.رییس اتحادیه مشاورن امالک 
شهرستان شهرکرد در ادامه با اشــاره به وضعیت در حال حاضر بازار 
مسکن بیان کرد: افزایش بی سابقه مسکن در شرایط خود باقی نماند 
و در حال حاضر وضعیت بازار مســکن هیچ خرید و فروشی ندارد و 

راکد است.
مقیمی نیا یکی از مشــاوران امالک اســتان نیز بیان کــرد: در حال 
حاضر بازار مسکن راکد اســت و مغازه های مشــاور امالک به دلیل 
محدودیت های کرونا تعطیل شده ، مستاجران از خانه هایی که هستند 
خارج نمی شوند و ســعی می کنند با صاحب خانه به طور توافقی قرار 

خود را تمدید کنند. در مشاور امالک هم خبری از معامله نیست، این 
مســئله تاثیر بســیاری زیادی بر راکد بودن بازار مسکن و معامالت 
گذاشــته اســت.وی افزود: از نظر اقتصادی بیشــترین خسارت به 
مشاوران امالک وارد شده است، مستاجران در این وضعیت خسارت 
زیادی ندیدند، اما مشــاوران امالک با بسته بـــودن مغازه های خود 
وضعیت اقتصادی نامطلوبی برای شــان رقم خــورد. به طوری که از 
جیب خود مالیات و اجاره می دهیم و این موضوع در صورتی است که 

مشاوران امالک درآمدی ندارند.
مقیمی نیــا بیان کــرد: تعطیل شــدن مشــاوران امالک بــه دلیل 
محدودیت های کرونا منطقی نیست، مغازه های مشاور امالک جزو 
کم تردد ترین مشاغل هســتند و نباید تعطیل می شــدند. پرداخت 
مالیات و اجاره نیز در این وضعیت مشکالت ما را دوچندان کرده است.
شیوندی، یکی دیگر از مشاوران امالک در استان تصریح کرد: وضعیت 
بازار مســکن در حال حاضر رو به کاهش اســت و وضعیت معامالت 
در حد صفر رسیده اســت. هرچه تورم در اجناس و کاال های دیگر باال 
می رود در بازار مســکن پایین تر می آید.وی در ادامه گفت: وضعیت 
مسکن قبل از محدودیت ها روند صعودی داشت، اما در حال حاضر 
بازار راکد است. در واقع می توان گفت محدودیت های کرونا ۱۰۰ درصد 

بر مشاوران امالک خسارت وارد کرده است.

لیل  د به  ک  مال ا ن  را و مشا ن  شد تعطیل 
محدودیت های کرونا منطقی نیست، مغازه های 
مشاور امالک جزو کم تردد ترین مشاغل هستند و 
نباید تعطیل می شدند. پرداخت مالیات و اجاره نیز در 

این وضعیت مشکالت ما را دوچندان کرده است
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مفاد آراء
2/33 آگهی موضوع ماده سه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    
نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان ولذا به منظور 
اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضایي تقدیم نمایند. بدیهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1- رای شماره 5077  مورخ 99/12/13 هیات اول آقاي مهدي خمسه عشري به 
شناسنامه شماره 646 كدملي 1287493459 صادره اصفهان فرزند اصغر  بر 1/5 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب انبار آهن و مغازه های متصله  به مساحت 1327/70 
مترمربع مفروزی از پالك های شــماره 4496/10 و4481/3و4481/5  بخش 5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.
2- رای شــماره 4879 مورخ 99/12/2 هیات اول آقاي مصطفي خمسه عشري 
به شناسنامه شــماره 25659 كدملي 1282183656 صادره اصفهان فرزند اصغر 
بر 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب انبار آهن و مغازه های متصله  به مساحت 
1327/70 مترمربع مفروزی از پالك های شماره 4496/10 و4481/3 و4481/5  
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

ثبتی گردیده است.
3- رای شماره 5075 مورخ 99/12/13  هیات اول  آقاي محمود خمسه عشري به 
شناسنامه شماره 28793 كدملي 1282215469 صادره اصفهان فرزند اصغر  بر 1/5 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب انبار آهن و مغازه های متصله  به مساحت 1327/70 
مترمربع مفروزی از پالك های شــماره 4496/10 و4481/3و4481/5  بخش 5 
 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است. 
4- رای شــماره 5076 مورخ 99/12/13 هیات اول آقاي احمد خمسه عشري به 
شناسنامه شماره 647 كدملي 1287493467 صادره اصفهان فرزند اصغر  بر 1/5 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب انبار آهن و مغازه های متصله  به مساحت 1327/70 
مترمربع مفروزی از پالك های شــماره 4496/10 و4481/3و4481/5  بخش 5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است .
5- رای شــماره 5278 مــورخ 1399/12/26 هیــات اول  آقاي  جــواد امیني 
به شناســنامه شــماره 77732 كدملــي 1281872083 صادره مركــزي فرزند 
حســین بــر ششــدانگ یکبابخانه بــه مســاحت173/70 مترمربــع مفروزی 
از  پالك شــماره 366 فرعــي از4501 اصلــي واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه 
 ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیــه مفروز ثبتی 

گردیده است.
6- رای شماره 5002 مورخ 99/12/9  هیات اول اكبر رحیمي به شناسنامه شماره 
1639 كدملي 1285656822 صادره فرزند حسن بر ششــدانگ یکباب مغازه به 
مساحت 51/36 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 23583 فرعي از5000 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
7- رای شــماره 4700 مورخ 99/11/25 هیات اول   خانــم زهرا ملك محمدی 
دســتجردي بــه شناســنامه شــماره 1196 كدملــي 1288939396 صادره 
اصفهان فرزنــد احمد بر ششــدانگ یکباب ســاختمان  به مســاحت 168/10 
مترمربــع مفروزی از  پالك شــماره1 فرعــي از4483 اصلي واقــع در اصفهان 

 بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه
 )ســهم االرث نامبرده از پدرش مرحوم ، آقای احمد ملك محمدیان دستجردی(  

مفروز ثبتی گردیده است.
8- رای شماره 5177 مورخ 99/12/18هیات اول آقاي مصطفي كارگر دستجردي 
به شناســنامه شــماره 91 كدملي 1288551975 صادره فرزند علي بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 131/95 مترمربع مفروزی از پالك شماره 3779 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
9- رای شــماره 5094 مورخ 99/12/13هیات اول خانم مینا خیاركار دستگردي 
به شناســنامه شــماره 9257 كدملــي 1292802308 صادره اصفهــان فرزند 
مجید بــر ششــدانگ یکبابخانه بــه مســاحت 154/99 مترمربع مفــروزی از 
پالك شــماره3 فرعــي از3600 اصلي واقــع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت 
 ملك جنــوب اصفهــان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفــروز ثبتی 

گردیده است.
10- رای شــماره 5232 مورخ 99/12/24هیات اول آقاي مازیار حاجتي بیرگاني 
به شناسنامه شماره 5865 كدملي 1292768428 صادره از اصفهان فرزند یادگار 
بر ششدانگ یکبابخانه به مســاحت82/29 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 
فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به 
موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای مانده علی صالحیان دستجردی 

خریداری شده است.
11- رای شــماره 139 مورخ 1400/1/18هیات اول خانــم مریم علي حوري به 
شناسنامه شماره 43960 كدملي 1282361023 صادره اصفهان فرزند حسن بریك 
دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 39/50 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره 2918 فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
12- رای شــماره 137 مورخ 1400/1/18 هیات اول خانم افسانه علي حوري به 
شناسنامه شماره 40875 كدملي 1282336134 صادره اصفهان فرزند حسن  بریك 
دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 39/50 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره 2918 فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
13- رای شــماره 136 مورخ 1400/1/18 هیات اول خانم فاطمه علي حوري به 
شناسنامه شماره 47154 كدملي 1282397583 صادره اصفهان فرزند حسن  بریك 
دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 39/50 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره 2918 فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
14- رای شــماره 17 مورخ 1400/1/8 هیات اول آقاي محمــود علي حوري به 
شناسنامه شماره 43959 كدملي 1282361031 صادره اصفهان فرزند حسن برسه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت39/50 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره 2918 فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
15- رای شــماره 5128 مــورخ 99/12/14 هیات اول آقــاي حمیدرضا توكلی 
دســتجردي به شناســنامه شــماره 979 كدملي 1288884966 صــادره فرزند 
یداله  بر90 سهم از 248  ســهم ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 149 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره74 فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
 ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیــه مفروز ثبتی 

گردیده است.
16- رای شــماره 5126 مــورخ 99/12/14 هیات اول  خانم فیــروزه صالح پور 
دستجردي به شناسنامه شماره 1931 كدملي 1288981481 صادره فرزند حسن 
بر34 سهم از 248  سهم ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 149 مترمربع مفروزی 
از پالك شماره74 فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان   در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است .
17- رای شماره 5129 مورخ 99/12/14 هیات اول آقاي مهدي توكل دستجردي 
به شناسنامه شماره 1707 كدملي 1288853874 صادره فرزند یداله  بر90 سهم از 
248  سهم ششدانگ یکبابخانه به مساحت 149 مترمربع مفروزی از پالك شماره74 
فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است. 
18- رای شماره 4914 مورخ 99/12/4 هیات اول خانم فرحناز نجیمي خوزاني به 
شناسنامه شماره 850 كدملي 1141095491 صادره فرزند نوروز بر34 سهم از 248  
سهم ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 149 مترمربع مفروزی از پالك شماره74 
فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
19- رای شــماره 5275 مــورخ 99/12/26 هیــات اول خانم زهــره كیاني به 
شناســنامه شــماره 1272 كدملي 1288888880 صادره اصفهان فرزند علي بر 
ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 74/11 مترمربع مفروزی از پالك شماره135 
فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
 به موجب بیــع نامه عادی و مع الواســطه از طرف آقای علی غفاری دســتگردی 

خریداری شده است.
20- رای شــماره 122 مورخ 1400/1/17 هیات اول آقــاي مرتضي رحیمي به 
شناسنامه شماره 43 كدملي 1288699964 صادره اصفهان فرزند عباسعلي معروف 
به امیر بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 242/75 مترمربع مفروزی از پالك 
شــماره46 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
21- رای شماره 5137 مورخ 99/12/16 هیات اول آقاي محمد بابائي به شناسنامه 
شــماره 58 كدملي 1288856121 صادره فرزند صفرعلي بر ششــدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت95/40 مترمربع مفروزی از  پالك شماره 185 فرعي از4348 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
22- رای شــماره 175 مورخ 1400/1/22 هیات اول آقاي حیدر كیاني هرچگاني 
به شناسنامه شــماره 14777 كدملي 4620148458 صادره فرزند علي ضامن بر 
ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 55/65 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است. 
23- رای شماره 4660 مورخ 99/11/21 هیات اول  آقاي ابوالقاسم جمشیدي به 
شناسنامه شــماره 167 كدملي 4171532612 صادره فرزند آقاجان بر ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 340/43 مترمربع مفروزی از پالك شماره151 فرعي 
از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب 
بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای قلی پوررضا خریداری شده است كه به 
موجب دادنامه شماره 9809976825102273 مورخ 98/12/13 صادره از شعبه 29 
دادگاه عمومی حقوقی اصفهان سند مالکیت دولت نسبت به 342 متر مربع ابطال 
گردیده و به موجب دادنامه شماره 9909970369101068 مورخ 99/6/15 شعبه 

9دادگاه تجدید نظر استان اصفهان قطعیت یافته است.
24- رای شــماره 3649 مورخ 99/8/29 هیــات اول آقاي جعفــر نهایت فخار 
به شناســنامه شــماره 42118 كدملي 1280846755 صادره فرزند حســن بر 
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 304/30 مترمربــع مفــروزی 
از پالك شــماره 115 فرعــي از 4485 اصلــي واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه 
 ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیــه مفروز ثبتی

 گردیده است.
25- رای شــماره 4702 مورخ 99/11/25 هیات اول آقاي ناصر اســتکي نیا به 
شناسنامه شــماره 1859 كدملي 1289455864 صادره اصفهان فرزند میرزاآقا بر 
ششدانگ یکباب تعمیرگاه  به مساحت148/29 مترمربع مفروزی از پالك شماره 

2547 فرعي از 5000 اصلي واقــع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه ( دو دانگ مشــاع از شش دانگ 
پالك 5000/2547 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به موجب ســند انتقال اجرایی 
137773 مورخ 94/02/20 دفتر 19 اصفهــان در صفحه 485 دفتر 1480 امالك 
به نام آقای ناصر استکی نیا سابقه ثبت و ســند مالکیت دارد و سه حبه مشاع از 72  
حبه شش دانگ به موجب سند انتقال اجرایی شماره 85248 مورخ 97/06/15 دفتر 
83 اصفهان به نام ناصر استکی نیا به استثناء ثمنیه عرصه و اعیان انتقال گردیده( 

مفروز ثبتی گردیده است.
26- رای شماره 4911 مورخ 99/12/3 هیات اول آقاي ابوالقاسم كریمي وردنجاني 
به شناسنامه شماره 610 كدملي 1818902567 صادره از آبادان فرزند اسکندر بر 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 96 مترمربع مفروزی از پالك شماره4786 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و 

مع الواسطه از طرف آقای رضا مالبیك خریداری شده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/01/31
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/15

م الف: 1125243 اعظــم قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك جنوب 
اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
2/37 شماره نامه : 140085602024001202-1400/02/08 چون تحدید حدود 
ششدانگ یك باب خانه پالك 4348/2930 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه طبق 
پرونده ثبتی به نام آقای اكبر محمدی مبارك آبادی فرزند عباسعلی در جریان ثبت 
است و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینك بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز 
شنبه مورخ 1400/3/8 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا 
به موجب این آگهی به كلیه مجاورین اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر در 
این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکیــن یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و 
طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترضین 
ظرف مدت یك ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به 
مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید. 

م الف: 1129646 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

2/38 شماره نامه: 140085602024001074- 1400/02/07 نظر به اینکه سند 
مالکیت یك و نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتی 1290 فرعی از 4796 اصلی 
به نام سمیه قنبر زاده جهرمی سند برگی تحت شــماره چاپی 619099 به شماره 
الکترونیکی 139920302024013053 ثبت و صادر و تســلیم گردیده ســپس 
نامبرده با ارائه درخواســت كتبی به شــماره وارده 402194 مورخ 1400/01/25 
به انضمــام دو برگ استشــهادیه محلی كه امضا شــهود آن ذیل شناســه یکتا 
140002155358000025 مورخ 1400/1/25 و رمز تصدیق 572508  به گواهی 
دفترخانه اسناد رسمی 290  اصفهان رسیده است مدعی است كه سند مالکیتش به 
علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواســت صدور المثنی سند مالکیت ملك 
فوق را نموده است  لذا مراتب  به استناد تبصره یك اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت در یك نوبت آگهی می شــود چنانچه كسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملك مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه كننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 1130473 قویدل رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان
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۸۷ هزار نفر در اصفهان واکسینه شدند؛

ادامه واکسیناسیون سالمندان تا خردادماه
مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشــت اســتان اصفهان با بیان اینکه بیش از ۸۷ هزار نفر از 
افرادی که در اولویت بودند، واکســن تزریق دریافت کردند، گفت: واکسیناســیون ســالمندان 
باالی ۸۰ سال در استان اصفهان از چهارشنبه هفته گذشته آغاز شــده و تاکنون حدود چهار هزار 
نفر از آن ها فراخوانده و واکســن دریافت کردند.رضا فدایی ادامه داد: تــا پایان خردادماه تمام 
سالمندان اصفهان توسط مراکز بهداشت برای دریافت واکسن کرونا فراخوانده می شوند و نیازی 
به مراجعه حضوری به مراکز بهداشــت قبل از فراخوان نیست.مســئول بیماری های واگیر مرکز 
بهداشت اصفهان خاطرنشان کرد: واکسیناسیون افراد با بیماری های خاص در اصفهان آغاز شده 
و واکسینه کردن بیماران هموفیلی، ســرطان، ام اس، دیالیزی، پیوند عضو و … به تدریج انجام 

خواهد شد و تاکنون دو هزار و ۸۰۰ نفر از این بیماران واکسن کرونا را دریافت کردند.

2 دانشگاه اصفهانی در لیست موسسات برتر رتبه بندی »رار«
دانشــگاه های صنعتی اصفهان و کاشــان در گزارش »آژانس رتبه بندی رار« )RUR( در ســال 
۲۰۲۱ میالدی به عنوان دومین و نهمین دانشــگاه برتر ایران در این نظام رتبه بندی جای گرفتند.بر 
پایه گزارش »آژانس رتبه بندی رار« )RUR( در ســال ۲۰۲۱ میالدی، ۱۲ موسسه ایرانی در لیست 
موسسه های برتر جای گرفته اند که دانشگاه صنعتی اصفهان پس از دانشگاه علوم پزشکی تهران با 
رتبه جهانی ۲۱۶ در جایگاه دوم و دانشگاه کاشان نیز با رتبه ۵۷۸ جهان در رتبه نهم کشور قرار گرفتند 
.نخستین هدف این نظام رتبه بندی، سنجش عملکرد موسســه های برتر جهان بر پایه چهار حوزه 
کلیدی )آموزش، پژوهش، تنوع جهانی و پایداری مالی( اســت. افزون بر این، مدیران دانشگاه 
می توانند وضعیت خود را تحلیل و ارزیابی کنند و دانشجویان نیز موسسه هدف خود را برای ادامه 
تحصیل آسان تر انتخاب کنند. بر پایه گزارش سال ۲۰۲۱ میالدی رتبه بندی »راوند«، دانشگاه صنعتی 
اصفهان، رتبه ۱۹۵ جهانی در حوزه آموزش، ۱۸۲ در بخش پژوهــش، ۵۹۲ در حوزه تنوع جهانی و 
۴۰۹ را در پایداری مالی کسب کرده است. دانشگاه کاشان نیز به ترتیب رتبه های ۵۴۵، ۵۰۶، ۸۱۸ و 
۶۲۱ در بخش های آموزش، پژوهش، تنوع جهانی و پایداری مالی را به خود اختصاص داده است.

معاون اداره کل آموزش و پرورش استان گفته ناچاریم امتحانات پایه های نهم و 
دوازدهم را حضوری برگزار کنیم؛

مخمصه کرونا
معاون آموزش متوســطه اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: به غیر از پایه نهم و 
دوازدهم که امتحانات آن ها در هر شرایط رنگ بندی باید به صورت حضوری برگزار شود، امتحانات 
بقیه پایه ها به صورت مجازی برگزار می شــود و آزمون مجازی پایان سال تنها مالک عمل برای 
قبولی یا مردودی دانش آموزان نخواهد بود. محمدرضا ناظم زاده اظهار کرد: بر اساس تاکیدات و 
بخشنامه هایی که تاکنون به دست ما رسیده، به غیر از پایه نهم و دوازدهم که اعالم شده امتحانات 
آن ها در هر شرایط رنگ بندی باید حضوری برگزار شود، اما امتحانات بقیه پایه ها چه ابتدایی و چه 
متوسطه باید به صورت مجازی برگزار شــود.معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان در مورد امتحانات مجازی نیز گفت: با توجه به نقش محوری معلم در طول سال 
تحصیلی و شــناختی که از دانش آموز پیدا کرده و با درنظر گرفتن فعالیت ها و کارهای پژوهشی 
و آزمون های عملکرد دانش آموز، یکی از پارامترهای ارزیابی نهایی، آزمون مجازی غیرحضوری 
خواهد بود که از طریق ســامانه های مجازی مورد تایید انجام می گیرد، ولی این طور نیســت که 
فقط یک آزمون مجازی پایان ســال مالک عمل برای قبولی یا مردودی دانش آموز باشــد، بلکه 
کل عملکرد دانش آموز در طول سال تحصیلی توســط معلم رصد و نمره نهایی دانش آموز لحاظ 

می شود.

 چوب حراج بر قدیمی ترین منطقه حفاظت شده جهان؛

معدن و صنعت، قاتل قمیشلو شده اند

شهریور سال گذشته بود که واگذاری قلعه تاریخی قمیشلو جنجالی 
شــد. اداره ثبت و اســناد تیران و کرون بنا به درخواســت و پیگیری 
فرماندار این شهرستان ســند ۱۸ هکتار از اراضی پارک ملی و پناهگاه 
حیات وحش قمیشلو شامل قلعه تاریخی و مستثنیات و باغ پیرامون 
آن را به نام اداره میراث فرهنگی و گردشــگری استان اصفهان صادر 
کرد.خرداد سال گذشــته زمانی که عباس رضایی، استاندار اصفهان 
همراه با مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی این 
استان از مجموعه حیات وحش و پارک ملی قمیشلو بازدید کرد، این 
منطقه را ظرفیت مناسبی برای توسعه گردشــگری طبیعت گردی با 
رعایت اصول حفاظت از محیط زیســت دانست.طرح اکوتوریسم در 
قمیشلو با سرمایه گذاری یک گروه آلمانی پیش تر در سال ۹۷ مطرح 
شده بود و در همان زمان سید رحمان دانیالی، مدیرکل وقت حفاظت 
محیط زیست اصفهان در جریان بازدید اســاتید دانشگاه اصفهان از 
این منطقه اعالم کرده بود که این اداره قصد واگذاری قلعه قمیشلو و 
بهره برداری گردشــگری از آن را دارد که البته موضوع سرمایه گذاری 
آلمانی ها به دلیــل تحریم دوباره ایران منتفی شــد و روند پیچیده و 

طوالنی این واگذاری با تمام مخالفت ها و حاشیه ها ادامه داشت.
مناقشه ای که بر سر انتقال سند بخشی از اراضی ملی و حفاظت شده از 
یک سازمان به سازمان دولتی دیگر پیش آمد بیانگر عمق اختالف نظر 

و ناهماهنگی بین دستگاهی در اصفهان بود که حتی در استان حل و 
فصل نشد و رسیدگی به این اختالف بین دستگاهی در نهایت به دفتر 

معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری کشید.
 اما داســتان قمیشــلو تنها به واگذاری قلعه و باغ پیرامون آن ختم 
نمی شــود، از سال گذشــته با موافقت شــورای عالی معادن، پروانه 
اکتشاف برای معدن سرب »خان سورمه« صادر و این معدن متروکه 
پــس از نیم قرن دوباره فعال شــده اســت.هرچند معــاون معادن 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان در مورد وجود این معدن 
ابراز بی اطالعی کرد اما رییس اداره محیط زیســت طبیعی اداره کل 
حفاظت محیط زیســت اصفهان درباره علت فعال شــدن دوباره این 
معدن می گوید: شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، سال ۱۳۹۵ 
درخواست کرد این معدن که از دهه ۵۰ خورشیدی متوقف بوده، دوباره 
فعال شــود. با توجه به اینکه معدن خان ســورمه و اراضی اطراف آن 
در مســاحتی حدود ۸۰ هکتار جزو ســند ملکی این شرکت بود، این 
درخواســت پس از سه ســال کش و قوس بررسی شــد و در نهایت 
مشروط به اینکه استخراج ماده معدنی در همان محدوده قبلی باشد و 
فرآوری در منطقه انجام نشود، مورد موافقت قرار گرفت.بهروز ستایش 
با اشاره به اینکه معدن خان سورمه روی مرز منطقه حفاظت شده قرار 
دارد، می افزاید: این شرکت مد نظر داشت که عملیات فرآوری را بیرون 

از منطقه حفاظت شده مستقر کند؛ اما با توجه به قانون منع توسعه و 
استقرار صنایع جدید در شعاع ۵۰ کیلومتر، با فرآوری مخالفت شد و 
معدنی که حدود ۵۰ سال متوقف بود امســال یا سال آینده مجدد به 

بهره برداری خواهد رسید.
در این باره رییس گروه محیط زیســت در کرســی یونســکو و عضو 
هیئت علمی موسســه تحقیقــات مراتع و جنگل هــا می گوید: طبق 
قانون قرار بود که دســت کم ۱۵ تا ۱۷ درصد از خاک ایران جزو مناطق 
چهارگانه تحت مدیریت حفاظت محیط زیســت باشد تا این مناطق 
از هر توسعه ای در امان بماند و بتواند ذخیره ژنتیکی نسل های آینده 

را فراهم کند.
محمد درویش می افزاید: متاســفانه این مناطق حفاظت شــده هر 
سال تحت فشارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، بیشتر به مناطق 
کاغذی تبدیل شدند؛ ابتدا اعالم کردند که اجازه رزمایش های نظامی 
در این مناطق داده شود، پس از آن گفتند مسکن مهر نیز در اطراف این 
مناطق می توان ساخت، گفتند اگر جاده یا خط لوله استراتژیک مانند 
نفت، آب و گاز بود باید اجازه عبور داد. در ادامه اعالم کردند برای آنکه 
معیشت مردم دچار مشکل نشود باید اجازه فعالیت معیشتی به آنها 
داده شــود از این رو عمال دیگر منطقه حفاظت شــده ای باقی نمانده 
است.وی خاطرنشــان می کند: حیات وحش هیچ امنیتی ندارند و 
آن تعداد اندک حیات وحشی را هم که باقی می ماند سازمان محیط 
زیســت با صدور پروانه شــکار اجازه می دهد آنها را نیز بکشند. عمال 
سازمانی به نام محیط زیست در کشور نداریم،فقط ویترین است.در 
کنار نگرانی های موجود برای طبیعت قمیشلو، طرح تغییر مسیر خط 
لوله انتقال نفت مارون- اصفهان از این پناهگاه از سال گذشته تاکنون 
در کمیته ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست در حال بررسی است. 
طرحی که گفته شــده به دلیل احتمال خطر انفجار در حریم شهری، 

راهی جز گذراندن بخشی از خط لوله از پناهگاه قمیشلو نیست.
میراث طبیعی، پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو، کهن ترین 
منطقه حفاظت شده جهان که به عنوان ذخیره گاه زیست کره و مامن 
گونه شاخص »قوچ اصفهان« اســت که به عنوان نماد حیات وحش 
جانوری این استان معرفی و ثبت شــده است. این موضوع در حالی 
در سکوت خبری و غفلت از بین می رود که مســئوالن معتقدند عبور 
خط انتقال نفت، جاده، دکل برق، فعالیت معدن ســرب و بالتکلیفی 
زیستگاه حیات وحش در اختالفات بین سازمانی، چندان نگران کننده 
نیست. هر چند که خشکسالی رنج مضاعف این روزهای حیوانات و 
گیاهان منطقه اســت. نیاز است مسئوالن اســتان به جای سکوت و 
مماشات با قهقرای سرزمین، برای نجات قمیشلو چاره اندیشی کنند.

با مسئولان جامعه
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مفاد آراء
2/34 آگهی مفاد آرا صادره از هیات قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت نایین
در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر 
تایید انتقال عادی و یا ســهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ 
اولین انتشار آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در 
مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شماره 140060302031000023-1400/1/15 آقای قربانعلی صادقی 
علی آبادی فرزند حسین علی ششــدانگ مفروزی یک باب خانه احداثی در پالک 
ثبتی قسمتی از 243 اصلی واقع در روستای رســول آباد بخش 19 ثبت اصفهان 
الحاقی به ثبت نائین به مساحت 589/90 متر مربع خریداری عادی مع الواسطه از 

مریم حیدری مالک رسمی 
2- رای شماره 140060302031000024-1400/1/15 آقای براتعلی صادقیان 
تمنانی فرزند محمد ششــدانگ مفروزی یک باب خانه و دامــداری متصل بهم 
باستثنای ثمنیه اعیانی  احداثی در پالک ثبتی قسمتی از 286 اصلی واقع در مزرعه 
کالچو بخش 19 ثبت اصفهان الحاقی به ثبت نائین به مساحت 930/30 متر مربع 

نسبت به قسمتی از مالکیت رسمی مشاعی نامبرده 
3- رای شماره 140060302031000025-1400/1/15 آقای ولی اله صادقیان 
تمنانی فرزند محمد ششــدانگ مفروزی یک باب خانه احداثــی در پالک ثبتی 
قســمتی از 286 اصلی واقع در مزرعه کالچو بخش 19 ثبــت اصفهان الحاقی به 
 ثبت نائین به مساحت 257/40 متر مربع خریداری عادی از محمد صادقیان تمنانی

 مالک رسمی 
4- رای شماره 140060302031000026-1400/1/15 آقای محمد صادقیان 
تمنانی فرزند محمد جعفر ششدانگ مفروزی یک باب خانه احداثی در پالک ثبتی 
قسمتی از 286 اصلی واقع در مزرعه کالچو بخش 19 ثبت اصفهان الحاقی به ثبت 
نائین به مساحت 206/70 متر مربع نسبت به قســمتی از مالکیت رسمی مشاعی 

نامبرده 
5- رای شــماره 140060302031000027-1400/1/15  خانم شهناز نوروزی 
 انارکی فرزند رحمن ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ تجمیعی یکبــاب خانه از
 پالک های تجمیــع شــده 1025 و 1028 و 1029 و 1030 و 1031 اصلی واقع 
در انارک بخش 4 ثبت نائین به مساحت ششــدانگ 286/60 متر مربع خریداری 
عادی از یعقوبعلی علی خانی انارکی و حســین نوروزی انارکی و محمد حســن و 
 حیدر صدیقی انارکی و جواهر ســلطان صفائی انارکی و مهدی ابراهیمی انارکی 

مالکین رسمی
6- رای شــماره 140060302031000028-1400/1/15 آقــای ابوالقاســم 
 نوروزی انارکی فرزند رحمن سه دانگ مشاع از ششدانگ تجمیعی یکباب خانه از
 پالک های تجمیــع شــده 1025 و 1028 و 1029 و 1030 و 1031 اصلی واقع 
در انارک بخش 4 ثبت نائین به مساحت ششــدانگ 286/60 متر مربع خریداری 
عادی از یعقوبعلی علی خانی انارکی و حســین نوروزی انارکی و محمد حســن و 
 حیدر صدیقی انارکی و جواهر ســلطان صفائی انارکی و مهدی ابراهیمی انارکی

 مالکین رسمی 
7- رای شماره 140060302031000029-1400/1/15 آقای غالمحسین عربی 
انارکی فرزند حسن ششدانگ یکباب خانه به پالک ثبتی 1033 اصلی واقع در انارک 

بخش 4 ثبت نائین به مساحت 190/80 متر مربع خریداری عادی و مع الواسطه از 
حسن عربی انارکی مالک رسمی 

8- رای شــماره 140060302031000037-1400/1/21 آقای مهدی رحیمی 
خوراسگانی فرزند عباس ششدانگ تجمیعی یکباب خانه پالک های تجمیع شده 
17579 و 17580 اصلی واقع در روســتای جزالن  بخش 2 ثبت نائین به مساحت 
143/80 متر مربع خریداری عادی و مع الواسطه از خاتون و حجی ابراهیم و قاسم و 

حسین همگی جزالنی و نرجس جمالی جزالن مالکین رسمی 
9- رای شماره 140060302031000038-1400/1/21  آقای ذبیح اله احمدی 
مهرورانی فرزند محمد جواد ششــدانگ مفروزی یک باب خانه احداثی در قسمتی 
از پالک ثبتی 71  اصلی واقع در روســتای مهراوران بخش 17 اصفهان الحاقی به 
ثبت نائین به مساحت 248/15 متر مربع خریداری عادی و مع الواسطه از مالکین 

رسمی روستا
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/01/31
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/15

م الف: 1122963 اباذر مهیمن رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نائین
مفاد آراء

2/35 آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سندرسمی شهرستان گلپایگان

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
و اراضي و ساختمانهاي فاقد سندرسمی شهرستان گلپایگان به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم 
نمایند.بدیهي اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1- راي شماره 52- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي ایمان سلیماني فرزند 
ولي اله بشماره شناســنامه 1313 صادره از گلپایگان در ششدانگ مغازه به مساحت 
31.07 مترمربع مجزي شده از  پالک 30فرعي از 3012اصلي  واقع در بخش1 محرز 

گردیده است.
2- رای شماره  50 و 51 - تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي فراهاني 
فرزند عباسعلي بشماره شناســنامه 1210070774 صادره از گلپایگان درسه دانگ 
مشــاع و آقاي مهدي فراهاني فرزند عباسعلي بشماره شناســنامه 1498 صادره از 
گلپایگان در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 63.66 مترمربع 
مجزي شده از  پالک1 فرعي از820 اصلي واقع در بخش یک خریداري از ورثه مالک 

رسمي آقاي عباسعلي فراهاني محرز گردیده است.
3- رای شماره 53 - تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد باقر توکلي 
فرزند علي بشــماره شناســنامه 236 صادره ازگلپایگان در ششــدانگ ساختمان 
به مســاحت 148.53 مترمربع مجزي شــده از  پالک241 فرعي از1 اصلي  واقع 

دربخش2محرز گردیده است.
4- راي شماره 56- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عبدالرضا ابوالقاسمي 
فرزند رضا بشماره شناســنامه 10 صادره ازگلپایگان در ششدانگ مغازه به مساحت 
50.91 مترمربع مجزي شده از پالک 9 فرعي از 3631 اصلي واقع در بخش 1 محرز 

گردیده است.
5- رای شــماره 48- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم زهرا محســنیان 
فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 277 صادره ازگلپایگان  درششدانگ ساختمان به 
مساحت 178.80 مترمربع مجزي شده از پالک3945 اصلي  واقع در بخش1 محرز 

گردیده است.
6- راي شــماره 122 - تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدحســن 

کامراني فرزند علي بشماره شناســنامه 6 صادره از خوانسار در ششدانگ ساختمان  
به مساحت 213.13 مترمربع مجزي شده از پالک1846 اصلي واقع در بخش یک  

خریداري از مالک رسمي آقاي جواد قائدي  محرز گردیده است.
7- راي شماره 123- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  علي محمد زینلي 
فرزند مجتبي بشماره شناســنامه 3 صادره از گلپایگان درششــدانگ ساختمان  به 
مساحت 354.73 مترمربع مجزي شده از پالک  2438 اصلي واقع در بخش1 محرز 

گردیده است.
8- راي شــماره 47 -  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي اداره آبفاي گلپایگان 
درششدانگ ساختمان به مساحت 290.73 مترمربع مجزي شده از پالک 628فرعي 
از 33 اصلي  واقع در بخش3 خریداري از مالک رسمي آقاي محمد حسین ذوالفقاري 

محرز گردیده است.
9- راي شــماره125- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مهدي نیکبخت 
فرزند حسین بشماره شناســنامه 1210042932 صادره از گلپایگان در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 369.86 مترمربع مجزي شده از پالک2 فرعي از 4671اصلي 

واقع دربخش 1 محرز گردیده است.
10- رای شــماره120-  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محسن شعیب 
فرزند محمدابراهیم بشماره شناسنامه 3 صادره از خوانسار در ششدانگ ساختمان   به 
مساحت 461.71 مترمربع مجزي شده از  پالک 242 فرعي از 1870 اصلي  واقع در 

بخش1 محرز گردیده است.
11- رای شــماره 124- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــي آقاي  محمدعلي 
نوبخت فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 1 صادره ازگلپایگان  در ششدانگ ساختمان 
به مساحت 314 مترمربع مجزي شده از پالک2 فرعي از11 اصلي واقع در بخش7 

محرز گردیده است.
12- رای شــماره121-  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي غضنفر بزرگي 
فرزند محمد بشماره شناســنامه 282 صادره از گلپایگان در ششدانگ پارکینگ به 
مساحت 79.16 مترمربع مجزي شده از پالک  3526 اصلي  واقع در بخش1محرز 

گردیده است.
13- رای شماره 126- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محسن صالحي 
فرزند رضا بشماره شناسنامه 15856 صادره از گلپایگان در ششدانگ اعیان ساختمان 
به مســاحت30.56 مترمربع مجزي شــده از پالک4 اصلي واقع در بخش3محرز 

گردیده است.
14- رای شــماره 42-  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي بهمن شفیعي 
گنجه فرزند ظهراب بشماره شناسنامه 195 صادره از خوانساردر ششدانگ ساختمان 
به مساحت 184.23 مترمربع مجزی شــده از  پالک فرعي از 4202 اصلي   واقع در 

بخش1 محرز گردیده است. 
15- رای شماره 136- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي دانشگاه ازاد اسالمي 
واحد گلپایگان ششدانگ ساختمان ســالن و کارگاه ورزشی  به مساحت 6328.56 
مترمربع مجزی شــده از  پالک112 فرعــي از 45 اصلي   واقــع در بخش3 محرز 

گردیده است. 
16- راي شماره 54 و 55 -  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم فاطمه تهوري 
فرزند علي بشماره شناسنامه 404 صادره از گلپایگان در سه دانگ مشاع و آقاي مهدي 
مرادي فرزند جواد بشماره شناســنامه 281 صادره از گلپایگان در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ ساختمان به مساحت 237.60 مترمربع مجزي شده از پالک  4184 اصلي  

واقع دربخش1 محرز گردیده است.
17- راي شــماره 45- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حسین صالحي 
فرزند خداداد بشماره شناسنامه 1 صادره از الیگودرز درششدانگ ساختمان به مساحت 
101.56 مترمربع مجزي شــده از پالک4233 اصلي واقع در بخش 1 خریداري از 

مالک رسمي خانم منور عباسي محرز گردیده است.
18- رای شــماره49- تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضي آقاي محســن 

طارمي فرزند علي بشــماره شناســنامه 1388 صادره از تهران در ششدانگ زمین 
مزروعي به مســاحت 2210.06 مترمربع مجزي شــده از پــالک208 فرعي از9 
 اصلي واقع در بخش 2خریداري از مالک رســمي آقاي حبیــب اله ابراهیمي محرز 

گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/02/15
تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/02/30

م الف: 1128091 محمد سلمانی رئیس ثبت اسناد و امالک گلپایگان
فقدان سند مالکیت

2/39 شــماره نامــه: 140085602210000786 - 1400/02/05  تمامت چهار 
هزار سهم مشاع از بیست و پنج هزار سهم بیست و پنج سهم مشاع از یکهزار و سه 
سهم و یک دهم سهم از اراضی چهار دانگ مشاع از ششدانگ پالک 3 اصلی  واقع 
در بخش 20  ثبت در صفحه 143 دفتر 54 ذیل ثبــت 11355 به نام آقای مهدی 
شمس فرزند غالمحسین سابقه ثبت و ســند دفترچه ای با شماره 0672232 دارد 
که به موجب سند انتقال شماره 71399- 87/4/3 دفترخانه 62 اصفهان به نامبرده 
انتقال قطعی گردیده اســت.  سپس نامبرده با ارائه درخواســت کتبی بانضمام دو 
برگ استشــهادیه که امضاء شهود آن ذیل شــماره 7713 - 99/11/21 و شناسه 
یکتای 139902157024000216 و رمز تصدیــق 875951 به گواهی دفترخانه 
258 اصفهان رسیده است و مالک  مدعی است  سند مالکیت آن مفقود شده است 
و درخواست صدور ســند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده اســت لذا مراتب  به 
 استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 1130214 ناصر صیادی صومعه مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک جنوب شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت

2/40 شماره نامه: 139985602210009414 - 1399/12/13  تمامت هشتصد 
سهم مشاع از بیست و پنج هزار سهم بیست و پنج سهم مشاع از یکهزار و سه سهم 
و یک دهم سهم از اراضی چهار دانگ مشــاع از ششدانگ پالک 3 اصلی  واقع در 
بخش 20  ثبت در صفحه 140 دفتر 54 ذیل ثبت 11354 به نام آ قای حسین شمس 
قارنه فرزند غالمحسین سابقه ثبت و سند دفترچه ای با شماره 0672231 دارد که 
به موجب سند انتقال شــماره 71399- 87/4/3 دفترخانه 62 اصفهان به نامبرده 
انتقال قطعی گردیده است.  ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به انضمام دو 
برگ استشــهادیه که امضاء شهود آن ذیل شــماره 7712 - 99/11/21 و شناسه 
یکتای 139902157024000215 و رمز تصدیــق 405768 به گواهی دفترخانه 
25 اصفهان رسیده اســت و مالک  مدعی است که  ســند مالکیت آن مفقود شده 
است و درخواست صدور سند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده است لذا مراتب  به 
 استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 1130212 ناصر صیادی صومعه مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک جنوب شرق اصفهان
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   سریال ادامه دار باز و بسته شدن پنجره های سرخابی؛

چه کسی مقصر است؟
  فوتبــال ایران ســود بزرگــی را نصیب 

مریم روحی
هوادارانــش کــرده و عملکــردی از خود 
برجای گذاشته که توانسته باعث باالرفتن آگاهی طرفداران این رشته 
شود تا آن ها چیزهایی را بدانند که شاید نصف هواداران رئال مادرید و 
بارسلونا هم ندانند! دادگاه حکمیت ورزش )CAS(، گزاندز رای و کمیته 
انضباطی فیفا؛ نام هایی آشنا که کم کم به کلیدواژه فوتبال ایران تبدیل 
شدند و همه فوتبال دوســتان به لطف مدیران سرخابی با سازوکار آن 
آشنایی دارند!نمی شود یک ماه را ســپری کنیم اما خبری از CAS و 
کمیته انضباطی فیفا نشود تا جایی که همین کاربران ایرانی در فضای 
مجازی به طنز می گویند در دادگاه حکمیت ورزش و کمیته انضباطی 
فیفا یک اتاق برای پرونده های ایران قرار داده شده که ماه هاست پر 

شده است!
در این میان بعد از بازگشت استقالل از رقابت های لیگ قهرمانان آسیا 
آن ها با یک پرونده جدید رو به رو شدند؛ شکایت نبوشا لکیچ! نامی که 
بعید به نظر می رسد هواداران استقالل حتی چهره او را هم به یاد داشته 
باشند!لکیچ صربستانی که فصل گذشته دســتیار فرهاد مجیدی بود 
خرداد 1399 از استقالل جدا و درخواست پرداخت مطالباتش را کرد. 
او برای حدود 5 ماه حضور در استقالل ماهانه 3400 یورو دریافت کرد 
؛اما نکته جالب توجه این است که او 4 ماه هیچ دستمزدی را دریافت 
نکرد. بعد از این اتفاقات نامه او به  دســت مدیرعامل وقت رســید و 
احتماال به خاطر مبلغ کم آن که چیزی در حدود 14 هزار و 400 یورو است 

اهمیتی به آن ندادند.
حاال بعد از بازگشــت تیم آن ها با پنجره بسته نقل و انتقاالتی رو به رو 
شدند؛ اما نکته جالب توجه این است که با منطق کم بودن مبلغ اعالم 
می شــود هیچ خطری باشــگاه را تهدید نمی کند و تا زمان آغاز نقل و 

انتقاالت این مبلغ پرداخت و مشکل ساز نخواهد شد!
اما سوالی که پیش می آید این است که حیثیت و آبروی فوتبال ایران 
و باشــگاه اســتقالل که به عنوان یکی از تیم های پرافتخار آسیا از آن 
نام برده می شود مهم نیست؟ صرف اینکه مبلغ کم است و به راحتی 
پرداخت می شــود برای توجیه این مسائل کافی است؟ درست است 
که این پرونده مربوط به زمان حضور احمد مددی در باشــگاه نیست؛ 
اما هم او و هم مشاوران حقوقی استقالل از این پرونده خبر داشتند و 
می توانستند همین مبلغ به اصطالح کم را پرداخت کنند و نگذارند کار 

به این جا برسد.
به نظر می رسد اولین پرونده بدهی های بزرگ را باید به نام مانوئل ژوزه 
و پرسپولیس نوشت؛ مردی که هیچ کاری انجام نداد اما پرسپولیسی 

ها را حرص داد؛یک میلیون و 300 هزار یورو گرفت و پرونده اش بسته 
شــد. این غرامت را می توان جزو اولین پرونده های تیم های ایرانی 
دانست که باعث شد پول هنگفتی هدر برود. مرد اول این پرونده محمد 
رویانیان بود؛ اما حتی یک ریــال این مبلغ هم از جیب او نرفت!زمانی 
که پرونده ژوزه بسته شد کمتر کســی تصور می کرد که روزی برسد که 

هرپرونده با آغاز پرونده دیگر بسته شود!
بدهی های سه سال گذشته پرسپولیس و استقالل که برخی از آن ها 

پرداخت و برخی هنوز پرداخت نشده به شرح زیر است:
پرسپولیس:475 هزار یورو بودیمیر )به همراه 5درصد سود(، 580 هزار 
دالر گابریل کالدرون، یک میلیون و 183 هــزار دالر برانکو ایوانکوویچ، 
231 هزار دالر زالتکو ایوانکوویچ، 192 هزاردالر ایگور پانادیچ، 90 هزار دالر 
مارکو استیلینوویچ،87 هزار دالر نیسلون، 75 هزار دالر اینیگو والنسیا 

و 11 هزار دالر سرتن چو.
استقالل:550 هزار دالر  شــفر)به اضافه ســود دیرکرد(، 20 هزار دالر 
مارتین فورکل، 90 هزار دالر جپاروف، 42 هزار دالر گادوین منشا، 125 

هزار دالر پاختاکور، 300 هزار دالر بویان نایدنوف، 430 هزار پروپئیچ.
با اعالم کمیته انضباطی فیفا به باشگاه استقالل، باشگاه باید به دلیل 
تخلف در قرارداد بــا ســرمربی ایتالیایی رقم معادل یــک میلیون و 

چهارصد هزار یورو به عنوان غرامت بپردازد. پادوانی نیز در خواست 9 
میلیون دالر غرامت کرده که باشگاه استقالل مدعی است بیش از 100 
هزار دالر به این بازیکن پرداخت نمی کند. ساشا شفر نیز که درخواست 
160 هــزار دالر کرده بود به ایــن دلیل که مدرک مربی گری نداشــت، 
درخواســتش رد شــد.این موارد را می توان مهم ترین پرونده های 
سرخابی ها دانست و آن ها در طول این ســال ها هزینه های زیادی 
را پرداخت کردند. به تمام این هزینه ها، دستمزد وکال و سپری کردن 

مراحل اداری که مستلزم پرداخت پول بوده را هم باید اضافه کرد.
همان طور که گفته شد به ندرت این اتفاق افتاده که از پرونده های باال 
تیم ها برنده بیرون بیایند؛ اما مشکل عدم حرفه ای بودن قراردادها در 

تمام آن ها کامال واضح است.
کارشناسان مختلفی در سال های گذشته مشکالت به وجود آمده برای 
مدیران سرخابی را آسیب شناسی کرده اند؛ اما در این بین تصمیماتی 
گرفته می شــود که بی تاثیر بر اتفاقاتی که برای دو باشــگاه می افتد 
نیســت؛مثال یکی از اقدامات وزارت خانه ممنوعیت امضای قرارداد با 
بازیکنان و مربیان خارجی بود؛ در حقیقت وزارت ورزش به جای حل 
مســئله،صورت آن را پاک کرده و با این قانون عمال دست دو باشگاه 

را بسته است.

انتقاد کاپیتان شمشیربازی اسلحه فلوره؛

از ترس حرف نمی زنیم
فضای متشنجی که به خاطر اختالف میان اهالی شمشیربازی در سالح های مختلف ایجاد شده، 
مطرح شدن صحبت های متفاوت و جدیدی از ســوی اهالی این رشته در دو اسلحه اپه و فلوره 
را به همراه داشته است که نسبت به توجه بیشــتر فدراسیون به ورزشکاران اسلحه سابر و شرایط 
نابرابری میان آنها گله مند هســتند.از جمله این افراد علیرضا ادهمی کاپیتان تیم ملی اســلحه 
فلوره است. ادهمی گفت: وقتی از تاشکند و مسابقات زون آسیا )انتخابی المپیک( برگشتیم با 
هجمه ای از نظرات کارشناسی مختلف مواجه شــدیم. موضوعی که باعث تعجب خودم هم شد 
این بود برخی اعضای تیمی که برای نتیجه گیری در المپیک باید امروز آرامش داشته باشند و به 
دور از حاشیه به فکر تمرین باشند، هدفمند شروع به ایجاد هجمه و فضای متشنج کردند. کامال 

مشخص است که برنامه ای پشت این موضوع است.
این ملی پوش شمشیربازی ادامه داد: مربی تیم اسلحه ســابر )امین قربانی( صحبت هایی را 
در رسانه ها مطرح کرده که اصال کارشناسی نیست. البته کاری به صحبت های او ندارم اما اگر در 
رابطه با شمشیربازی و مسائل داخلی این رشــته به دنبال حقیقت هستید باید با اهالی اسلحه 

فلوره و اپه صحبت کنید.
 البته که خیلی ها در شمشیربازی حرف نمی زنند چون می ترسند. حرف زدن در این رشته ترس 
دارد و به همین دلیل خیلی ها تا به امروز سکوت کرده اند.ادهمی با بیان اینکه 11 سال است ملی 
پوش بوده و هیچ وقت وارد حاشیه نشده است، خاطرنشان کرد: امروز به خاطر فضای ایجاد شده 
می خواهم مسائلی را عنوان کنم. مثل اینکه 40 روز پیش از اعزام به تاشکند )زون آسیا و انتخابی 
المپیک( مشکل تمرین داشتیم به طوری که خود من هم برای هماهنگی تماس هایی داشتم. 

اما واقعا چرا مِن ورزشکار باید برای تمرین کردن چنین کاری انجام دهم؟

میراسماعیلی: 

رای محرومیت 4 ساله شکننده است
آرش میراسماعیلی که قطعا مثل سایر اهالی جودو حسابی از حکم محرومیت سنگین جودوی 
ایران عصبانی است، با حضور در برنامه ســالم تهران درباره ابعاد مختلف این پرونده به صحبت 
پرداخت. میراســماعیلی گفت: ما دو سال اســت درگیر این پرونده هســتیم. رای اولیه کمیته 
انضباطی فدراسیون جهانی جودو این بود که فدراسیون جودوی ایران به صورت نامحدود تعلیق 
شــده، اما ما این پرونده را به دادگاه حکمیت ورزش بردیم و تقریبا یک سال درگیر این موضوع 

بودیم. کش و قوس های زیادی داشتیم و به خاطر کرونا دو بار دادگاه به تعویق افتاد.
 9 ساعت همراه با وکال در دادگاه حاضر بودیم و در نهایت نتیجه این شد که رای قبلی باطل و پرونده 
بار دیگر به کمیته انضباطی فدراســیون جهانی ارجاع شــد.طی دو ماه اخیر رایزنی های زیادی 

داشتیم و توانستیم تیم ملی را به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام کنیم. 
من در همــان مســابقات یک ســاعت و نیم روبــه روی رییس فدراســیون جهانی نشســتم 
و جلســه رودررویی را داشــتیم. او پیش شــرطی را گذاشــته که خــط قرمز نظــام جمهوری 
اســالمی ایران اســت. البتــه برخورد خــوب و گرمــی با مــن در این نشســت داشــت، اما 
 اعالم کــرد کــه فدراســیون بایــد این پیــش شــرط را قبــول کند تــا تعلیــق به طــور کامل

 برداشته شود.
 فدراسیون جودو به خاطر دفاع از آرمان های کشور ســیلی خورده و در این موضوع هم ما مقاوم 
ایستاده ایم.  متاســفانه باید بگویم خیانت های زیادی در این موضوع شده که داخلی هم بوده 
است. امیدوارم این افراد شناسایی شوند و با این افراد برخورد شود. رایی که 9 اردیبهشت صادر 
شد، مبنی بر محرومیت 4 ســاله ایران بود که دو سال آن سپری شده است. البته 21 روز فرصت 
برای اعتراض به رای صادر شــده داریم. قطعا باید اعتراض خود را ارائه دهیم چون رای شکننده 

است. 

زشمنهای فوتبال ور

وز عکس ر

موتورسواری کشتی گیر 
محبوب ایران

تیم ملی کشــتی ایران در این روز ها 
در زمین شماره دو ورزشــگاه آزادی، 
بــا مربیگــری غالمرضــا محمــدی 
تمرین می کند و نفرات تیم ملی برای 
حفــظ آمادگی خود در این جلســات 
حاضر شــده و تمریــن می کنند. این 
هم تصویری از موتورســواری حسن 

یزدانی، کشتی گیر محبوب ایران.

مسی به »مارادونا« می رسد؟!
 لیونل مسی ،استاد ضربات ایستگاهی اگر چند گل دیگر از روی این ضربات بزند به دیگو مارادونا 
خواهد رسید.لیونل مسی ستاره بارســلونا در دیدار مقابل والنسیا، پنجاهمین گلش از روی ضربه 

ایستگاهی با لباس کاتاالن ها به ثمر رساند.
او در مجموع بازی های ملی و باشگاهی 
56 گل از روی ضربــات ایســتگاهی به 
ثمر رســانده و تنهــا 3 گل کمتــر از دیگو 
مارادونــا اســطوره فقید آرژانتیــن وارد 
دروازه رقبا کرده اســت. مسی تا امروز از 
مانوئل پلگرینا و دنیل پاســارال به عنوان 
2 آرژانتینی رکــورددار گل از روی ضربات 
ایستگاهی بهتر کار کرده است. این 2 نفر 
به ترتیــب 45 و 43 گل از روی ضربات 

ایستگاهی زده اند. حاال مسی مانده و مارادونا که 59 گل از روی ضربات ایستگاهی به ثمر رسانده است.

قوانین سختگیرانه سرمربی پورتو برای پسرش
سرجیو کونسیسائو در تیم پورتو وظیفه سختی دارد. او هم مربی کل تیم است و هم باید پدر خوبی 
برای فرزندش در این تیم باشد. فرانسیســکو یکی از چهار فرزند سرجیو کونسیسائو در تیم اصلی 
پورتو است که 18 سال سن دارد و در مسیر تبدیل شدن به بازیکن بزرگی است.فرانسیسکو، معروف 
به چیکو کونسیسائو شرایط سختی در این تیم دارد و پدرش سخت ترین قوانین را برای او وضع کرده 
است تا به کاهش وزن برسد. توصیه پدرش برای رسیدن به این هدف  همانطور که توسط برادرش 
رودریگو فاش شد، بسیار ساده بود: »اگر گرســنه هستید آب بنوشید.« رودریگو در مصاحبه ای با 
کانال 11 تلویزیون گفت: فرانسیسکو خیلی تالش می کند و غذای زیادی هم نمی خورد. حفظ یک 
رژیم غذایی بسیار سخت، آسان نیست. برادرم گاهی اوقات غذا نمی خورد. پدرم به او می گوید: فقط 
باید آب بنوشد. پدرم به دقت شرایط او را بررسی می کند تا به وزن خوبی برسد و بتواند در تیم اصلی 

بدرخشد.فرانسیسکو کونسیائو 18 ساله تاکنون 14 بازی برای تیم اصلی پورتو انجام داده است.

اینتر با »پریشیچ« تمدید می کند
ایوان پریشــیچ ،هافبک کروات تیم فوتبال اینتر که تابستان سال گذشــته پس از اتمام حضور 
قرضــی اش در بایرن مونیــخ به نراتزوری برگشــت، اکنــون در آســتانه تمدید قــرارداد با تیم 
آبی و مشکی پوش شــهر میالن قرار دارد.پریشــیچ، جزو بازیکنانی بود که آنتونیو کونته سرمربی 
اینتری ها در بدو ورودش به این تیم گفت روی او حساب نمی کند و به همین دلیل هم در تابستان 
ســال 2019 به بایرن مونیخ قرض داده شــد. او اما پس از بازگشتش به سن ســیرو با عملکرد و 
بازی های خوبش در سمت چپ خط میانی توانست اعتماد کونته را جلب کند طوری که حاال باشگاه 
خواهان تمدید قراردادی است که او را دو سه ســال دیگر در نراتزوری نگه دارد. قرارداد پریشیچ 
32 ســاله تا پایان فصل آینده اعتبار دارد؛ اما اینتر قصد دارد یک ســال دیگر مدت این قرارداد را 
افزایش دهد.پریشیچ نه تنها فصل گذشته با بایرن مونیخ سه گانه بوندس لیگا، جام حذفی آلمان 
و لیگ قهرمانان اروپا را فتح کرد بلکه امسال هم به اینتر برای کسب اولین قهرمانی اش در سری 
A پس از 11 سال کمک کرد. او در 29 بازی اش برای اینتری ها در این فصل از سری A سه گل زد و 
5 پاس گل داد که برای بازیکنی که اغلب در نقش دفاع کناری بازی کرده ،آمار قابل قبولی است.
در ماه ژانویه پریشیچ از تیم هرتابرلین پیشنهادی دریافت کرد که می توانست او را به بوندس لیگا 
برگرداند؛ اما آن را رد کرد تا برای تبدیل شدن به مهره ای کلیدی در تیم کونته تالش کند و در نهایت 

به هدف خود رسید.

سوال   روز

چرا مربی سال آسیا در بین 
انتخاب های فدراسیون 

فوتبال نبود؟!
فدراسیون فوتبال روز دوشنبه سرمربیان تیم 
های ملی بانوان در رده های سنی مختلف را 
اعالم کرد. برهمین اساس مریم ایراندوست 
به عنوان سرمربی تیم ملی بزرگساالن، مریم 
آزمون به عنوان ســرمربی تیــم ملی زیر 20 
سال و شادی مهینی نیز به عنوان سرمربی 
تیم ملی زیر 17 ســال انتخاب شدند. نکته 
کج ســلیقگی در بین انتخاب های صورت 
گرفته عدم توجه به کتایون خسرویار سرمربی 
سابق تیم ملی جوانان اســت. شاید به این 
دلیل که او هم اکنون در آمریکا زندگی می کند 
و مربی یک تیم باشگاهی در فوتبال بانوان 
آمریکا را برعهده دارد. کتایون خسرویار طی 
ســال های اخیر تالش گسترده ای در بسط 
فوتبال بانوان در ایران داشته و به همین دلیل 
از سوی سایت های معتبر فوتبال بانوان در 
دنیا به خصوص آمریکا بــه جوایز متعددی 
دست پیدا کرده است. کتایون خسرویار که 
به همراه تیم ملی جوانان ایران ارائه گر بازی 
های خوبی در جام ملت ها بود و نتایج خوبی 
هم به دســت آورد در آبان سال 98 از سوی 
کنفدراسیون فوتبال آســیا به عنوان یکی از 
سه نامزد مربی برتر فوتبال آسیا معرفی شد. 
این اولین بار بود که یک مربی خانم ایرانی 
نامزد دریافــت جایزه بهترین مربی ســال 
آسیا می شد. او به همین بهانه و در سالی که 
کرونا وجود خارجی نداشت به محل برپایی 
مراسم بهترین های فوتبال آسیا رفت؛ اما در 
نهایت جایزه به یکی از رقبا رســید. به دنبال 
عدم راهیابی تیم ملی جوانــان ایران به دور 
نهایی جام ملت های آسیا که قرار به برگزاری 
با 8 تیم برتر مسابقات بود و هم چنین شیوع 
ویروس کرونا که موجــب تعطیلی فوتبال 
بانوان هم شــد، کتایون خسرویار به آمریکا 
رفت تا مربیگری فوتبال را در جایی که به دنیا 
آمده ادامه دهد؛ امــا او همواره یکی از عالقه 
مندان به پیشرفت فوتبال بانوان در ایران بود 
و به نظر می رسید اگر از او دعوت به همکاری 

می شد دوباره به ایران می آمد. 

فوتبال جهان

در مقوله روزه داری فوتبالیســت ها در مسابقات 
لیگ هــای داخلی و بیــن المللی همیشــه یک 
دوقطبی وجــود دارد. از لحــاظ بیولوژیک گروهی 
معتقدنــد روزه داری مــی تواند بــه کیفیت بازی 
فوتبالیســت تاثیر بگذارد و از لحاظ جســمانی به 
بازیکن آسیب برســاند.اما گروهی دیگر معتقدند 
روزه داری فوتبالیســت ها به هیچ وجه به سطح 
کیفی آنها ضربه نمی زند و آســیب جسمی برای 
فوتبالیست ها دربرنخواهد داشت. به همین خاطر 
تست های متفاوتی در دنیا در زمین فوتبال انجام 
شده تا آثار بیولوژیک روزه داری در فوتبالیست ها 
سنجیده شود.در تورنمنت های بین المللی سطح 
بــاال و در لیگ هــای معتبر فوتبــال از جمله لیگ 
انگلیس، اللیگا، بوندسلیگا، سری آ و لوشامپیونه 
شاهد روزه داری و افطار بازیکنان مسلمان هستیم. 
این روزها هم به دلیل قرار گرفتــن در ماه مبارک 
رمضان با سوژه های مختلفی از روزه داری در لیگ 
های بزرگ دنیا مواجه هستیم. در انگلیس سازمان 
لیگ برتر فوتبال قانون جدیدی برای حمایت از روزه 
داری مقرر کرده و داوران مجوز متوقف کردن بازی 
ها در باالترین سطح فوتبال را برای افطار بازیکنان 

مسلمان صادر کرد.
با توجه اینکه اکنــون در ماه مبــارک رمضان قرار 
داریم به ایــن موضوع به صورت علمــی و تجربی 
پرداخته شده تا مشخص شــود که آیا روزه داری 
به فوتبالیست ها آسیب می رســاند یانه؟در یک 

پژوهــش تجربی جدید در کشــور تونس روی دو 
گروه از فوتبالیســت ها آمازیش انجام شد. برای 
نمونه 79 فوتبالیســت را برای تســت روزه داری 
و تاثیر آن روی بــدن انتخاب کردند. گــروه اول با 
تعداد 48 بازیکن فوتبال کــه در خالل ماه مبارک 
رمضــان روزه دار بودند را با گــروه دوم با تعداد 31 
فوتبالیست که روزه دار نبودند، مقایسه بیولوژیکی 
کردند.بعد از گذشت 3 هفته از ماه مبارک رمضان و 
تست های پزشکی روی این دو گروه نشان داد که 
میان این دو گــروه روزه دار و غیر روزه هیچ تفاوت 
بیولوژیکی موثر وجود ندارد. این تست 21 روزه از دو 
گروه مختلف خیلی خوب نشان داد که روزه داری 
فوتبالیست ها در سطح باال هیچ آسیبی به جسم 

فوتبالیست ها نمی زند.
مصادیق  زیادی از فوتبالیســت هــا در لیگ های 
معتبر دنیا وجود دارد که با وجود روزه داری در ماه 
مبارک رمضان سال هاســت در سطح یک خوش 
می درخشند و هیچ آسیب جسمی و کیفی ندیدند. 
کریم بنزما، کاپیتان رئال مادرید که از ســال 2009 
برای کهکشــانی ها بازی می کند همیشــه در ایام 
ماه مبارک روزه دار بود ولی هیچ گاه ســطح کیفی 
اش پایین نیامده و همچنان بعد از گذشت 12 سال 
حضور در مادرید یکی از ابرستاره های فوتبال است.

محمد صالح و ســادیو مانه، مهاجمان مســلمان 
لیورپول هســتند که با وجود  روزه داری همچنان 
خط آتشین سهمگینی را در برای آنفلیدی ها ایجاد 
کردند و مدافعان رقبا مقابل این دو ستاره روزه دار 

کار سختی دارند.
پل پوگبا، ستاره فرانسوی منچستر یونایتد همچنان 
با وجود روزه داری برای شیاطین سرخ می درخشد 
و جزو 10 بازیکن برتر دنیا به شمار می آید. مسعود 
اوزیل ترک تبار سال ها برای رئال مادرید و آرسنال 
خوش درخشید و جزو بازیکنان مسلمان روزه دار 

است که هیچ آسیبی از روزه داری نخورده است.
نمونه های زیــاد دیگر همچنان در فوتبال ســطح 
یک دنیا وجــود دارد کــه در ماه مبــارک رمضان 
روزه دار بودنــد ولــی هیچــگاه از لحــاظ کیفــی 
 ســطح عملکردشــان پاییــن نیامده و آســیب

 جسمی ندیدند.

    آیا روزه داری به فوتبالیست ها آسیب می رساند؟



با توجه به اینکه در شرایط موجود امکان مالقات های 
مردمی به صورت حضوری در مناطق میسر نیست؛ مدیران 
مناطق بر اساس جدول زمان بندی چهارشنبه هر هفته به 
همراه معاونین مرتبط در مناطق خود در اداره ارتباطات 

مردمی، پاسخگوی تلفنی شهروندان خواهند بود
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پروژه عظیم مجموعه پل ها و تقاطع غیرهمسطح سردار 
سلیمانی، در یک قدمی افتتاح

پروژه مجموعه پل  ها و تقاطع غیرهمسطح سردار شهید ســلیمانی در ابتدای کیلومتر صفر حلقه 
چهارم حفاظتی شــهر اصفهان قرار دارد و رینگ چهارم به طــول 78 کیلومتر از این نقطه آغاز می 
شود.  در این پروژه، پنج پل وجود دارد که پل شــماره یک به طول 492 متر و عرض 14 متر، پل 
شماره دو به طول 200 متر و عرض 18 متر، پل شماره ســه 177 متر و عرض 18 متر و پل شماره 
چهار نیز به طول 106 متر و عرض 19 متر و مجموع مســاحت پل سازی این پروژه حدود 17 هزار 
و 500 مترمربع اســت.عالوه بر پل های این پروژه، زیرگذری به طول 780 متر ایجاد شــده که در 
مسیر شمال به شرق است و پل شماره پنج محسوب می شــود، پل شماره یک حرکت شرق به 
جنوب را انجام می دهد که به بهره  برداری رسید، پل شــماره دو حرکت جنوب به شمال رینگ را 
پوشش می دهد، پل شماره سه از شمال به جنوب و پل شماره چهار دارای دو لوپ است که یکی 
از آنها از سمت شهر اصفهان به سمت شمال و دیگری از ســمت جنوب به سمت شهر اصفهان را 

پوشش می دهد.

یکصد و 30 میلیارد تومان، هزینه اجرایی
هزینه اجرای مجموعه پل ها و تقاطع غیرهمسطح شهید سلیمانی 130 میلیارد تومان است، عالوه 
بر این سه و نیم میلیارد تومان برای لوله کشی فضای ســبز، پنج میلیارد تومان برای روشنایی و 
ســه میلیارد تومان برای نورپردازی پیش بینی و برای آزادسازی این پروژه نیز حدود 25 میلیارد 
تومان هزینه شده است.همچنین حجم زیادی تاسیسات در مسیر پروژه از جمله آب، گاز، برق و 
فاضالب وجود داشت که به رغم وجود تمام سختی  ها و مشکالت، شهرداری اصفهان با هماهنگی 
های الزم، مراحل نهایی آن را به اتمام رســاند به طوری که با تکمیل عملیــات بتن  ریزی، دیواره 

 سازی تمام پل  ها همچنین عملیات جدول گذاری و آسفالت آن انجام شد. 

عملیات اجرایی طرح به پایان رسیده است 
در همین رابطه، مجید طرفه تابان، مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان با اشاره به حرکت 
پروژه تقاطع غیرهمسطح سردار شهید ســلیمانی بر اســاس جدول زمان بندی اظهار کرد: این 
پروژه شامل 5 پل در چهار سطح است که پل شماره یک شامل )مســیر شرق به جنوب( اواخر 
سال گذشته در مسیر خدمت قرار گرفت و به روی عبور خودروها گشوده شد.  وی ادامه داد: عمده 
عملیات عمرانی پل های شماره 2، 3 و 4 سال گذشته انجام شد و بخشی از عملیات نرده گذاری 
و اجرای آسفالت پل شــماره 3 و بخشی از پل شــماره 4 باقی مانده بود که امسال در دستور کار 

قرار گرفت و به پایان رسید.
 مدیرعامل سازمان عمران شــهرداری اصفهان با بیان اینکه عمده عملیات اجرایی طرح به پایان 
رسیده اســت، گفت: عملیات تکمیلی شامل بخشی از اجرای آســفالت روکش پل ها است؛ به 
دلیل اینکه استفاده از سرباره به جهت عمر بیشتر روکش آسفالت مدنظر قرار گرفته، در حال تهیه 
سرباره هستیم تا این مرحله نیز به زودی تکمیل شــود.وی بیان کرد: همچنین ساخت و آماده 

سازی نماد پروژه در حال اجراست.

تکمیل آزادسازی برای بهره برداری کامل از پروژه
طرفه تابان بیان کــرد: در این پــروژه تعداد کمی چاه های دفع آب های ســطحی و ســپتیک 
باقی مانده که در حال انجام اســت.وی افزود: بــرای اجرای درزهای انبســاطی پل باید مدتی 
از بهره برداری پروژه بگذرد تا این کار انجام شــده و درزها تخریب نشــود. مدیرعامل ســازمان 
عمران شــهرداری اصفهان اظهــار کرد: با اجــرای این اقدامــات، عملیات دیگــری باقی نمی 
 ماند جز بخشــی از محوطه اطــراف پل به ســمت خاتون آباد که باید به ســمت شــمال پروژه 

آزادسازی شود. 

ارتباط مستقیم شهردار با شهروندان از طریق سامانه ارتباطات مردمی 137

شهردار اصفهان: در شرایطی که امکان مالقات مردمی حضوری نیست، ارتباط 

مستقیم با شهروندان را حفظ کردیم

شهردار اصفهان، برای چندمین بار و در ادامه برنامه های » پاسخگویی در 
مسیر امید« به مدت سه ساعت در اداره ارتباطات مردمی ١٣٧ شهرداری 
اصفهان حضور یافت و به طور مســتقیم پاســخگوی تماس های تلفنی 

شهروندان با سامانه 137 بود. 
این شــهروندان بر اســاس اعالم قبلی و اطالع رســانی انجام شده برای 
تماس با شــهردار اصفهان در ســامانه ارتباطات مردمی ١٣٧ شهرداری 
اصفهان ثبــت نام کــرده بودند تا مســائل و مطالبات خود را مســتقیما 
با شــهردار اصفهان در میان بگذارند. قــدرت ا... نــوروزی، طی بیش از 
سه ســاعت به حدود 30 تماس پاســخ داد. همچنین مرتضی طهرانی، 
 معاون ظالــی اقتصادی شــهردار اصفهــان نیز پاســخگوی 15 تماس 

شهروندی بود. 
نوروزی پس از این پاســخگویی تلفنی گفت: خوشــحالیم که بســتری 
فراهم شده تا به صورت مســتقیم شــنوای دغدغه ها و مطالبات مردم 
باشیم. به خصوص در شرایطی که کرونا امکان برگزاری جلسات مالقات 
مردمی حضوری در مناطق را از ما ســلب کرده است در این گفت وگوهای 
 تلفنی ارتباط ما با مردم و شهروندان حفظ شــده و این ارتباط مستقیم و 

 مستمر ادامه دارد. 

حضور مستمر مدیران مناطق در اداره ارتباطات مردمی 
137 برای پاسخگویی تلفنی به شهروندان

همچنین مدیرکل ارتباطــات و امور بین الملل شــهرداری اصفهان گفت: 
تالش ما بر این است تا در ایامی که مردم در شرایط دشوار بیماری کرونا به 
سر می برند، در سریع ترین زمان ممکن بتوانند مشکالت و مسائل خود را 
با شهرداری اصفهان در میان بگذارند.ایمان حجتی با اشاره به اینکه در این 
خصوص راه هــای ارتباطی فراوانی جهت پیپگیری مســائل، پیش روی 
شــهروندان قرار داده ایم گفت: اداره ارتباطات مردمی شهرداری اصفهان 
و یا همان شماره سه رقمی 137 ســریع ترین راه جهت پیگیری مسائل و 
مشکالت شهری اســت.وی ادامه داد: با توجه به اینکه در شرایط موجود 
امکان مالقات های مردمی به صورت حضوری در مناطق میســر نیست؛ 
مدیران مناطق بر اســاس جدول زمان بندی چهارشنبه هر هفته به همراه 
معاونین مرتبط در مناطق خود در اداره ارتباطات مردمی، پاسخگوی تلفنی 
شهروندان خواهند بود.  حجتی در ادامه با اشاره به اینکه ممکن است حجم 
تماس ها در یک لحظه زیاد باشد و امکان پاسخگویی به شیوه های گذشته 
فراهم نباشد نیز گفت: به همین جهت با اطالع رسانی یک روز پیش از حضور 
مدیران مناطق، ثبت نام الزم به عمل می آید و پس از آن مدیران بر اساس 

اولویت ثبت نام شهروندان، پیگیر مشکالت آنان خواهند شد.  وی افزود: 
شهردار اصفهان نیز در پاسخگویی مستقیم به شهروندان اهتمامی ویژه دارد 
و حضور در اداره ارتباطات مردمی شــهرداری اصفهان و پاسخگویی تلفنی 
به شهروندان را در سرفصل برنامه های خود قرار داده و تاکنون چندین بار 
شخصا و در بازه های چندساعته به تماس های شهروندان پاسخ داده اند. 
در این فرآیند هم، در فضای رسانه ها، تبلیغات شهری و فضای مجازی از 
قبل به شهروندان اطالع رسانی می شود، شهروندان با شماره گیری سامانه 
137 جهت گفت وگو با شهردار اصفهان ثبت نام می کنند و بر اساس اولویت 
ثبت نام، شهردار اصفهان با آنان گفت وگوی تلفنی خواهد داشت. مدیرکل 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان همچنین در ادامه بیان داشت: 
در دور گذشته گفت وگوی تلفنی شهردار اصفهان با شهروندان، به دلیل حجم 
باالی درخواست ها امکان ارتباط تلفنی با بخشی از شهروندان محقق نشد 
که این شهروندان در این دور، در اولویت بودند، ابتدا با این دسته شهروندان 
گفت وگو شد و سپس با سایر درخواست کنندگان گفت وگو انجام گرفت. 
حجتی اعالم کرد: به زودی شهروندان می توانند از طریق تلفن همراه خود 
و با نصب نرم افزار مرتبط با 137 پیام های مرتبط با حوزه شهری را ثبت و از 

طریق آن پیگیر مسائل و مشکالت خود در حوزه شهری باشند.

گزارش

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان به 
هماهنگی های اجرایی مربوط به برگزاری همایش 
مکتب اخالقی اصفهان توسط انجمن مفاخر استان 
اشاره کرد و افزود: طبق پیش بینی های صورت گرفته 
این همایش در اوایل مردادمــاه1400 با هماهنگی 
مراکز علمی و فرهنگی استان برگزار خواهد شد.وی 
اظهار داشــت: با توجه به جلســات و پیشنهادات  
قبلی مکان برگزاری این همایش در مدرسه علمیه 
حضرت امام صادق علیه الســالم)چهارباغ( پیش 

بینی شده است.
دبیر انجمن مفاخر استان اصفهان تصریح کرد:  در 

ایام برگــزاری همایش، پنل هــای علمی با حضور 
صاحب نظران وکارشناسان در حوزه علمیه ، دانشگاه 
ها و صداوســیما برگــزار خواهد شــد.وی افزود: 
همچنین عالوه بر حضور شــخصیت های  علمی از 
حوزه ، دانشــگاه ، طبق برنامه ریــزی های صورت 
گرفته برخی از مسئوالن کشــوری و استانی نیز به 
این همایش پیــام خواهنــد  داد. در پخش زنده 
این برنامه به صورت مجازی از ســخنرانی استادان 
حوزه و دانشــگاه و مســئوالن در این همایش بهره 
مند خواهیم شد.حجت االسالم معتمدی درجلسه 
هماهنگی همایش مکتب اخالقی اصفهان با تاکید 
بر اینکه الزم است تا زمان برگزاری همایش نسبت به 
آماده سازی نهایی کتب و مقاالت وسایر منشورات 
مربوط به همایش مکتب اخالقی اصفهان اهتمام 
ویژه ای داشــته باشــیم، افزود: اداره کل فرهنگ و 

ارشاد اسالمی اســتان برای هماهنگی و همکاری 
های الزم به ویژه درزمینه های تبلیغاتی و رسانه ای 
آمادگی کامل دارد.وی در ادامه افزود : استان اصفهان 
همانطور که در مکتب اخالقی دارای جایگاه ویژه ای 
اســت در رابطه با مکاتب دیگر همچون فقه و تاریخ 
نیز از جایگاه شــاخصی برخوردار است و الزم است 
در جلسه آتی هیئت امنای انجمن مفاخر فرهنگی 

استان به این موارد هم توجه شود.
معتمدی با تاکید بر برگزاری منظم و مستمر جلسات 
ســتاداجرایی تا زمان برگزاری همایش، اظهار کرد: 
بسیاری از اساتید و مفاخر استان و همچنین برخی از 
نهادها و سازمان ها عالقه مند هستند که در برگزاری 
این همایش مشارکت داشته باشند که این موضوع 
هم در غنای همایش و هــم در مقبولیت همایش 

تاثیرگذار خواهد بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان :

همایش مکتب اخالقی اصفهان در مرداد 1400برگزار می شود
امدادرسانی به کوهنورد 
 جوان حادثه دیده در 

کوه صفه
امدادگــران بــه کوهنورد جــوان حادثه 
دیده در کوه صفه اصفهان امدادرســانی 
کردند .سخنگوی سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: 
درپی درخواست امدادخواهی با سامانه 
125، امدادگران از ایستگاه 12 هزار جریب 
امداد و نجات در ارتفاع و کوهستان این 

سازمان به محل حادثه اعزام شدند.

وز عکس ر

چهارشنبه  15 اردیبهشت  1400 / 22 رمضان  1442/ 5  مه  2021/ شماره 3244

رییسهیاتمدیرهذوبآهندلیلاجرایینشدنکاملقراردادساختوتحویلریلبهشرکتراهآهن

ریل ملی در چالش نوسانات تولیدی

؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با مسئولان
س: ؟؟؟

عک

مفاد آراء
2/36 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140060302007000072 
مورخ  18 / 1 / 1400  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباس بختیار دشــتلوئی  فرزند اسفند 
یار به شماره شناسنامه 50 صادره از فالورجان در ششــدانگ یک باب گلخانه به 
مساحت 83 / 3674 متر مربع قســمتی ازپالک 416 اصلی واقع در دشتلو انتقال 
موروثی ازمالک رسمی آقای ) عبدالوهاب بختیار ( محرزگردیده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دونوبت بــه فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول   30 / 01 /1400 

تاریخ انتشار نوبت دوم :   15 / 02/ 1400  
م الف: 1124321 حسین زمانی علویجه رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان

مزایده اتومبیل 
2 شــماره آگهــی: 140003902003000032 شــماره پرونــده:  /41
139804002003003305 آگهــی مزایــده پرونده اجرایی به شــماره بایگانی: 
9804654 یک دستگاه ســواری سیســتم پراید تیپ صبا )جی.تی.ایکس( مدل 
1382 رنگ سفید- شــیری- روغنی به شــماره موتور 578052 و شماره شاسی 
S1412282127039 به شماره انتظامی 151 ق 52- ایران 53 به آدرس: پارکینگ 

فجر متوقف می باشد که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری یکدستگاه سواری 
پراید بشماره انتظامی 151 ق 52- ایران 53 رنگ سفید روغنی مدل 1382 شماره 
موتور 578052 و شماره شاسی S1412282127039  بازدید و معاینه به عمل آورده 
شد: الف: وضعیت اتومبیل هنگام بازدید: 1- بدنه فاقد رنگ شدگی است اما درب 
عقب و گلگیر جلو راست آن دارای خوردگی می باشد و نیاز به صافکاری و رنگ دارد. 
2- موتور و گیربکس مناسب اســت و ایرادی ندارد. 3- صندلیها و داخل اتومبیل 
مناسب است. 4- فاقد الستیک زاپاس و جک و پخش صوت می باشد. 6- کیلومتر 
کارکرد 178184 ، 7- بیمه شخص ثالث رویت نگردید. با توجه به وضعیت موجود 
اتومبیل که بطور کامل به آ ن اشــاره گردید ارزش پایه مزایده درحال حاضر مبلغ 
260/000/000 ریال معادل بیست و شش میلیون تومان قیمت گذاری می گردد. 
متعلق به سامان ابوالفضلی ، نام پدر: حمید، تاریخ تولد: 1363/06/24 شماره ملی: 
1287406483 شماره شناسنامه: 6515 که بموجب مهریه مهندرج در سند ازدواج 
شــماره 7435، تاریخ ســند: 1395/12/05، تنظیمی دفترخانه ازدواج شماره 67 
اصفهان در قبال قسمتی از طلب خانم نوشین مکتوبیان بهارانچی و حقوق دولتی 
متعلقه به موجب نامه شــماره 84312/60704735 مــورخ 1398/08/27 پلیس 
راهنمایی و رانندگی اصفهان توقیف گردیده اســت. از ساعت 9 الی 12 روز شنبه 
مورخ 1400/03/01 اداره اول اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در اصفهان، خیابان 
جی تاالر میدان هفت تیر شعبه مهریه اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان از طریق 
مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ پایه 260/000/000 ریال )بیست و شش 
میلیون تومان( شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا 
فروخته می شود. این آگهی یک مرتبه در روزنامه زاینده رود در تاریخ 1400/02/15 
چاپ و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. 
توضیحا جهت شرکت در جلســه مزایده ده درصد از مبلغ پایه مزایده را به حساب 
تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت اسناد و امالک اصفهان و شناسه واریز )دریافت 
از حسابداری اداره اجرای اسناد رســمی اصفهان( بابت پرونده کالسه فوق واریز و 
به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناســایی معتبر الزامی است. برنده مزایده 
مکلف اســت ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنــج روز از تاریخ مزایده به 

حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را 
به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه 
واریز خواهد شد. ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد 
 از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. م الف:1130584 

زهرا یعقوبی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
مزایده اتومبیل 

2 شــماره آگهــی: 140003902003000033 شــماره پرونــده:  /42
139904002130000120 آگهــی مزایــده پرونــده اجرایــی شــماره 
139904002130000120 بــه شــماره بایگانــی: 9904356  یک دســتگاه 
اتومبیل سواری سیســتم پراید صبا مدل 1389 به رنگ سفید و به شماره انتظامی 
 ایران 53 -773 س 59 به شــماره موتور M 13/3419339 و شــماره شاســی

 S 1412289165271 به  آدرس: اصفهان- پارکینگ فجر متوقف می باشد متعلق 
به آقای علی قدوسی اصفهانی که بموجب مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 1045 
مورخ 1385/10/22 تنظیمی دفترخانه ازدواج شماره دفترخانه ازدواج شماره 202 
و طالق شماره 4 شهر مبارکه اســتان اصفهان در قبال طلب خانم زینب غفوری و 
حقوق دولتی متعلقه در پرونده به شماره بایگانی 9904356 بازداشت گردیده است 
که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری ســواری پراید به شماره انتظامی ایران 
53-773 س 59 سفید رنگ مدل 1389 به شماره موتور M 13/3419339 و شماره 
شاسی S1412289165271  که برابر ســابقه پارکینگ خودرو موصوف از تاریخ 
1399/08/13 در پارکینگ فجر متوقف است موتور به علت نداشتن باطری روشن 
نگردید  وضعیت ظاهری ســالم- وضعیت الســتیک 70 درصد وضعیت تودوزی 
سالم و به موجب نامه مورخه - 1399/08/12 پلیس راهنمایی و رانندگی اصفهان 
توقیف گردیده از ســاعت 9 الی 12 روز چهارشــنبه مورخ 1400/02/29 در اداره 
اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان تاالر  نبش میدان هفت تیر شعبه مهریه 
اداره اجرای اسناد رســمی اصفهان طبقه دوم به مزایده گذارده می شود. مزایده از 
مبلغ پایه 460/000/000 ریال )معادل چهل و شش میلیون تومان( شروع و به هر 
کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر 

اســت پرداخت بدهی های مربوط به خودرو در صورتی که مورد مزایده دارای آنها 
باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری هزینه پارکینگ و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه 
های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد می گردد ضمنا این آگهی در یک 
نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 1400/02/15 درج و منتشــر می 
گردد که خریداران جهت شرکت در مزایده باید مبلغ ده درصد پایه مزایده را پرداخت 
نمایند برنده مزایده مکلف اســت ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از 
تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر 
مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و 
به حساب خزانه واریز خواهد شد. الزم به ذکر است کلیه هزینه های قانونی اعم از 
بدهی و عوارض مالیاتی، شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شد و 
نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی 
گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد 

شد. م الف:1130663 زهرا یعقوبی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

آگهی تغییرات شرکت تولیدی کویر مقوا اردستان سهامی خاص 
به شماره ثبت 112 و شناسه ملی 10861076602 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/01/21 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و صدور سهام 
جدید از مبلغ 639900000000 ریال به مبلغ 659900000000 ریال افزایش یافت 
و ماده 5 اساسنامه بدین شرح اصالح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 659900000000 
ریال نقدی است منقسم به 6599000 سهم 100000 ریالی با نام عادی که تماما 
 پرداخت شده اســت. اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری زواره )1130133(
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چاپخانه: شاخه سبز      آدرس: جاده قدیم قم- کاشان، خیابان امیرکبیر دوم، بوستان سوم، آخرین کارخانه سمت راست، چاپخانه شاخه سبز

کنترل و نظارت بر ســامت و کیفیت آب شــرب جزو وظایف ذاتی و اساسی 
نهادهــای نظارتی مانند مرکز بهداشــت اســت. مدیرگروه ســامت محیط 
دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان با بیان این که گروه های مهندسی بهداشت 
آب مرکز بهداشت به طور روزانه پارامترهای کیفی آب شرب را بررسی می کنند، 
اظهارداشت: سامت و کیفیت آب براساس استانداردهای 1053و 1011 سازمان 

ملی استاندارد  توسط نهادهای نظارتی بررسی و کنترل می شود.  
مهدی میرجهانیــان افزود: همه روزه ســامت و کیفیت آب شــرب از لحاظ 
میکروبی، شــیمیایی و میزان کلر باقی مانده توســط مرکز بهداشت اصفهان 

کنترل می شود.
وی با تاکید بر سامت آب شرب شهرها و روستاهای استان عنوان کرد: در سال 
گذشــته 450 هزار آزمایش کلر باقی مانده در نقاط شهری و روستایی استان 

انجام گرفت که نتیجه 99.74 درصد کلر سنجی ها در مناطق شهری و 99.48 
درصد در مناطق روستایی مطلوب بوده است. 

میرجهانیان افزود: همچنین در سال گذشــته 25 هزار آزمایش میکروبی آب 
در سطح استان انجام شــد که نتایج به دست آمده نشــان داد مطلوبیت آب 
شرب شهری 100 درصد و روســتایی 99.84 درصد بوده است. وی با اشاره به 
انجام 1500 آزمایش شیمیایی روی آب شرب در سال گذشته گفت: نتایج این 
آزمایش ها بیانگر سامت و کیفیت مطلوب آب شــرب شهرها و روستاهای 

استان بوده است. 
وی، وجود اماح در آب شرب را برای ســامت مردم ضروری دانست و تاکید 
کرد: اماح معدنی باید در آب شرب موجود باشد و در صورتی که اماح آن گرفته 

شود، تبدیل به آب مقطر شده که برای سامتی مضر است.

به همت کارکنان معاونت مخابرات منطقه اصفهان، ایستگاه مخابراتی شماره 
7 این منطقه پس از بازگشــایی جــاده ارتباطی اختصاصی این ســایت رفع 

اشکال شد.
رییس نگهداری و تعمیرات انتقال و دیتا شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
ایرانـ  منطقه اصفهان با بیان اینکه این ایستگاه در ارتفاع دو هزار و 973 متری 
بزکوه رشته کوه های زاگرس واقع در اســتان چهارمحال و بختیاری و مجاور 
روستای گندمکار قرار دارد که به دلیل برف گیر بودن مسیر دسترسی، کوه های 
مرتفع با شیب تند و سرمای شــدید یکی از ایستگاه های صعب العبور شرکت 
است، گفت: به همین علت در فصل زمستان معموال جاده دسترسی از برف و 

یخ پوشیده شده و تنها امکان دسترسی به صورت پیاده و با وسایل و تجهیزات 
کوه نوردی است که در مواقع اضطراری انجام می شود.مسعود اسامی افزود: 
زمستان گذشته به دلیل قطعی مکرر برق فصل پرچالشی بود و اشکاالت پیش 
آمده منجر به ایجاد مشکلی در سیستم PLC ایستگاه شد که برای رفع آن سه 
مرتبه گروه تعمیرات مخابرات به صورت پیاده اقدام به صعود برای رفع اشکال 
کردند.وی گفت: گروهی از همکاران موفق به صعود شدند و اشکاالت به وجود 
آمده همچون سوختن محافظ های برق شــبکه در مقابل صاعقه و فیوز های 
WOOD WARD را در ایستگاه رفع کردند.منطقه اصفهان دارای 27 ایستگاه 

مخابراتی در سه استان حوزه استحفاظی خود است.

مدیرگروه سالمت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

کیفیت و سالمت آب شرب به طور مستمر رصد می شود
بازگشایی جاده اختصاصی و رفع اشکال از ایستگاه مخابراتی منطقه اصفهان

آغاز به کار ستاد پایش تنش آبی درآبفای استان اصفهان

در پی دستورالعمل مدیرعامل شرکت مهندســی آب و فاضاب کشور مبنی 
بر تشکیل ســتاد تنش آبی در استان ها، نخســتین جلسه ستاد تنش آبی 
در آبفای اســتان اصفهان برگزار شد.در این جلســه که با حضور مدیرعامل، 
معاونان و برخی مدیران مرتبط برگزار شد، مدیرعامل شرکت آب و فاضاب 
استان اصفهان در ســخنانی با اشاره به کاهش 40 درصدی نزوالت جوی در 
سال آبی اخیر گفت: اعضای این ستاد موظفند هر هفته با ارائه پیشنهادهای 
راهبردی برای مقابله با چالش کم آبی در جلسات ستاد شرکت کنند.هاشم 
امینی بــر اتخاذ راهکارهای جدیــد تامین و توزیع عادالنه آب در شــهرها و 

روستاهای اســتان تاکید کرد و اظهار داشت: آبفای اســتان اصفهان با بهره 
گیری از فناوری هــای نوین مانند ســامانه های تله متــری و تله کنترل و 
همچنین پایش مداوم شبکه توزیع، ســعی در توزیع عادالنه آب شرب بین 
مردم دارد.    مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان اصفهان، اطاع رسانی 
به مردم در خصوص کمیت و کیفیت آب را مهم ارزیابی کرد و بیان داشــت: 
برخی از سودجویان در فضای مجازی اطاعات نادرستی به مردم می دهند 
که روابط عمومی به عنوان ســخنگوی آبفا باید اطاعــات دقیق را در اختیار 

مردم قرار دهد.

به مناسبت  میاد با ســعادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی )ع( 
مرحله سوم کمک های مومنانه آبفای استان اصفهان بین  خانواده های نیازمند 
توزیع شد.فرمانده بسیج شرکت آبفای استان اصفهان گفت: به دنبال  فرمایشات 
مقام معظم رهبری مبنی برتداوم نهضت کمک مومنانه  در پی شیوع ویروس 
کرونا، بسته های ارزاق با عنوان همدلی مومنانه با مشارکت مدیران و تعدادی 
از کارکنان شرکت آبفا میان نیازمندان توزیع شد.هاشم امینی با اشاره به توزیع 
مرحله سوم کمک های مومنانه بین خانوارهای نیازمند اعام کرد: بسیج از ابتدای 
شــیوع ویروس کرونا با نهضت کمک های مومنانه به عنوان یک نهاد مردمی 
در کنار هم وطنان بوده اســت و در این مرحله  150 بسته کمک های معیشتی 
شامل 7 قلم کاالی اساســی از جمله  برنج، مرغ ، روغن، حبوبات، ماکارونی و 
رب گوجه فرنگی و خرما   بین محرومان توزیع شد.وی افزود: هر بسته از کمک 
های معیشتی به ارزش 300 هزار تومان است که پس ازشناسایی نیازمندان با 

همکاری  خیریه های معتبر توسط کارکنان بسیجی آبفا در اختیار آنها قرار گرفت.
مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان با تشکر از خیرین در اجرای این طرح  
افزود: تا رفع این ویروس، با استفاده از ظرفیت سازمان بسیج  درصدد رفع برخی 
از مشکات معیشتی نیازمندان خواهیم بود.فرمانده پایگاه بسیج شرکت آبفای 
استان اصفهان در ادامه افزود: در زمان شــیوع موج اول کرونا بسیجیان آبفا به 
همراه  تیم های بهداشتی، با ضد عفونی معابر وخیابان ها گامی در جهت  کنترل و  
کاهش شیوع ویروس کرونا در استان برداشتند و آب ژاول هم در  شرکت تولید 
و توزیع شد. شایان ذکر است؛ در مرحله دوم کمک های مومنانه نیز 400 بسته 
کمک های معیشتی شامل 10 کیلو برنج، روغن، حبوبات، ماکارونی و رب گوجه 
فرنگی  میان محرومین توزیع شد، همچنین در سه مرحله اجرای کمک های 
مومنانه آبفای استان اصفهان هزار و150 بسته کمک های معیشتی به ارزش 284 

میلیون تومان بین نیازمندان توزیع شده است.

 بادگیر: بادگیرهای بافت تاریخی کنــگ مانند چراغی پر 
نور بر سر هر خانه ای روشن شده اســت که در روز وظیفه 
خنک کردن اتاق خانه ها را دارد. اکنون حدود 320  بادگیر در 
بافت تاریخی مانده که می توان از نمای باال همه آنها را دید 
که باالی سر هر خانه ای ایســتاده اند. اصا ترکیب همین 
بادگیرها و خانه های تاریخی باعث شده تا بافت شهر کنگ 
در فهرست میراث موقت یونســکو قرار گیرد و مسئوالنش 
تاش کنند تا این بافت تاریخی در فهرست میراث جهانی 

قرار گیرد.
 صنایع دستی: در بافت تاریخی بندر کنگ به خانه صنایع 
دســتی هم ســری بزنید. این جا می توان صنایع دستی 
زنان را مشاهده کرد که شــباهت زیادی به صنایع دستی 
شهرهای اطرافش دارد مانند زری دوزی، گابتون دوزی، 
برقع های رنگی و نقــش حنا، حصیربافــی، … صنایع و 
هنرهــای دیگری که زنان شــهر همان جــا آن را آموزش 
دیده و تهیــه می کنند.در این خانه تاریخــی هم اتاق ویژه 
ای تزئین کرده اند که گردشگران از آن نیز بازدید می کنند. 
این اتاق ویژه حنابندان و عروسی بندری هاست که به طور 
خاص تزیین می شود. از این نوع اتاق ها در بندر کنگ می 

توان دید که برای بازدید طراحی شــده اند. مانند اتاق های 
حجله ای که در پارک تفریحی بندر کنگ واقع شده است.

 حجله : اتاق حجله یکی از جاذبه های گردشگری بندر شده 
است. اهالی استان هرمزگان رســم دارند برای عروس و 
داماد مراســم مفصلی بگیرند و در خانه پــدر دختر، اتاق 
حجله ای را تزیین می کنند که از هر اتاق دیگری زیباتر و پر 
زینت تر اســت. در این اتاق از آیینه ها و آویزهای متعددی 
بهره می گیرند در گذشــته هم از در و دیوار طا آویزان بود.

عروس و داماد باید از یک هفته تا 6 ماه در این اتاق که همه 
امکانات یک زندگی را داشــت، می ماندند. حاال در پارک 
تفریحی کوهین، شش اتاق به ســبک حجله تزیین شده 
که گردشگران می توانند برای اقامت از آن استفاده کنند. به 
تازگی نیز حجله بستن در فهرست میراث ناملموس مردم 

هرمزگان ثبت ملی شده است.
 برکه: جاذبه مهم دیگر این شهر برکه یا آب انبارهاست که 
از نظر فرمی شاخص ترین کالبد معماری در محدوده بافت 
تاریخی هســتند. به دلیل اهمیت جمع آوری آب باران و 
دسترســی به آب شــیرین در بندر کنگ، بناهایی با پایه 
استوانه ای و سقف گنبدی در فواصل معینی می ساختند. 

حاال این آب انبارها به تنهایی و در کنار آب انبارهای دیگر، 
جاذبه گردشگری شهر شده اند. پارک موزه برکه آب دارای 
چندین برکه در کنار هم اســت که می توان یک تیر و چند 
نشــان زد و با رفتن به این منطقه از هوش ایرانی ها برای 
اســتفاده از آب باران باخبر شــد که چطور توانسته اند این 
فضا را با آن گنبدهای بزرگ در زمانی که از تکنولوژی برای 
ســاخت، خبری نبوده، ایجــاد کنند. این پــارک موزه در 
خاورمیانه نظیر ندارد و به همین دلیل می توان گفت که تنها 

پارک موزه برکه خاورمیانه است.
 بیمارســتان لنج ها: تا به حال بیمارستان لنج ها رفته اید؟ 
کوهین دریا در بندر کنگ محلی اســت کــه می توان آن را 
بیمارستان لنج های چوبی و فایبرگاس و فلزی دانست. 
اینجا، کشــتی ها و لنج ها پهلو می گیرند و وارد می شــوند 
تا جداف یا گافان یا لنج ســازان، آن ها را تعمیر کنند یا از 
اول بسازند. اینجا را می توان اولین جداف در منطقه غرب 
استان هرمزگان دانســت. دیدن ابهت لنج های چوبی که 
همگی با دست مردان پر توان ساخته شده، احساس غرور 
عجیبی به گردشگران می دهد. به خصوص اگر کار بازسازی 

با شعرخوانی و صدای چوب و میخ کوبیدن همراه شود.

آشپزی

آش بلغور شیر 
یکی از انواع آش، آش بلغور شیر است. این آش یک 

غذای سنتی استان خراسان و کرمان به شمار می رود که در 
آن سبزی استفاده نمی شود و مبنای آن بلغور شیر است. 

مواد الزم : بلغور شیر2 عد، پیاز یک عدد،گوشت چرخ کرده 200 گرم،نمک 
، زردچوبه ، زیره و زنجبیل به مقدار الزم، شیر به مقدار الزم

طرز تهیه : برای تهیه آش خوشمزه بلغور و شیر در ابتدای کار، بلغور شیر را درون یک کاسه می 
گذاریم و کمی با شیر خیس می کنیم. پیاز را شسته و به صورت نگینی ریز خرد می کنیم. یک قابلمه 
برداشته و با کمی روغن روی حرارت قرار می دهیم.  در این مرحله پس از اینکه روغن داغ شد، پیاز 
ها را اضافه کرده و تفت می دهیم تا طایی و سبک شود. سپس زردچوبه را اضافه کرده و کمی با 
پیاز تفت می دهیم. در ادامه گوشت چرخ کرده را به تابه اضافه کرده و با پیاز تفت می دهیم. وقتی 
رنگ گوشت عوض شد، بلغور شیر خیس خورده را به آن اضافه کرده و آب و یک لیوان شیر هم 

اضافه می کنیم. در ادامه وقتی مواد جوش آمد، در آن را می گذاریم و اجازه می دهیم 
به آرامی و حدود نیم ساعت بپزد تا جا بیفتد.در این مرحله زیره، فلفل ، نمک و 
زنجبیل اضافه کرده و می گذاریم 5 دقیقه دیگر نیز بجوشد و در ظرف مناسب 

سرو می کنیم. زیره برای عطر و خواص آن استفاده می شود و 
استفاده از زنجبیل اختیاری و سلیقه ای است.

با شهر سندبادهای ایرانی آشنا شوید! )2(

سریال »روزهای آبی« در آخرین مراحل 
آماده سازی

 زندگی طیب حاج رضایی سریال
 می شود

سریال تلویزیونی »روزهای آبی« که به کارگردانی محمدرضا حاجی 
غامی در حال تصویربرداری در شمال کشور بود، حاال در مراحل پایانی 
ضبط و تدوین همزمان قرار گرفته و به زودی، آماده پخش از رسانه ملی 
می شود.همزمان با قرار گرفتن این پروژه تلویزیونی در مراحل پایانی 
تولید، موسیقی این اثر نیز توسط بابک زرین ساخته شد.»روزهای آبی« در 
26 قسمت از شبکه 5 سیما در بهار 1400 در نظر گرفته شده  است.

نگارش اولیه فیلمنامه سریال »زنگی« به تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی با 
محوریت پرداخت به زندگی طیب حاج رضایی به پایان رسید.این ملودرام 
اجتماعی که در اوایل دهه 40 در جنوب شهر تهران سپری می شود در بستر 
تاریخ، به وقایع آخر زندگی طیب حاج رضایی و افراد تاثیرگذار در آن مقطع 
می پردازد . در خاصه داستان این سریال آمده است: قدم، برای گرفتن انتقام 
گذشته به سراغ طیب خان می آید؛ اما گرفتار حرمت نون و نمک می شود و...

به همت پایگاه بسیج آبفای استان اصفهان صورت گرفت؛

توزیع مرحله سوم کمک های مومنانه بین خانوارهای نیازمند
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