
به بهانه قمه کشی دختران نوجوان که گفته می شود در اصفهان رخ داده است؛

وقتی َشر شد!
5

 وضعیت قرمزِ آبی
کالن شهر به ظاهر »برخوردار« اصفهان در تب و تاب تشنگی و کمبودها روزگار می گذراند؛ 
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سنا
 ای

س:
عک

اگر پول خرید انبه دارید، 
نگران کرونایی بودنش 

نباشید!

سرپرست شرکت آب منطقه ای اصفهان:

 برداشت آب صنایع از 
زاینده رود کنترل می شود

  مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی استان:
کشت برنج در اصفهان 

منع قانونی ندارد
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آغاز  واکسیناسیون 
هم استانی ها ی مقیم 

کویت در بام ایران
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مناطق پر جمعیت
  اصفهان و چالش
 کاهش فشار آب

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
قیمت: 2000 تومان

در چهار راه وکال، خیابان شیخ صدوق برای چند دقیقه توقف کنید
اینجا عاشق کتاب می شوید
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آگهی برگزاری مناقصه عمومی 
شركت آب و فاضالب 

استان اصفهان

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايی به شرح زير را از طريق مناقصه 
عمومی به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد .

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

مبلغ تضمين )ريال (مبلغ برآورد )ريال(محل تامين اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

400-2-61/3
عملیات بهره برداری آب و 

فاضالب،خدمات مشترکین 
منطقه بوئین و میاندشت

14.941.219.714538.236.000جاری

400-2-62/3
عملیات بهره برداری و توسعه 

تاسیسات آب و خدمات 
مشترکین منطقه کوهپایه

14.868.910.410536.067.000جاری

400-2-63/3
عملیات بهره برداری و 

امور مشترکین و خدمات 
عمومی منطقه گلپایگان

27.809.776.842924.293.000جاری

400-2-64/3
عملیات بهره برداری از 
شبکه توزیع آب و امور 
مشترکین منطقه جلگه

7.201.359.580306.040.000جاری

400-2-84/3
عملیات بهره برداری و نگهداری 
از تاسیسات آب منطقه لنجان

26.052.258.104911.567.000جاری

400-2-88/3
انجام خدمات مشترکین 

منطقه خمینی شهر
33.246.328.1401.127.389.000جاری

400-2-91/2
عملیات مدیریت بهره 
برداری آب و خدمات 

مشترکین منطقه سمیرم
28.703.617.788991.108.000جاری

400-2-108
عملیات بهره برداری آب و 

فاضالب و خدمات مشترکین 
منطقه خور و بیبانک

4.381.898.855219.094.000جاری

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 13:00 روز شنبه به تاریخ 1400/05/02
تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1400/05/03

دريافت اسناد : سايت اينترنتی
WWW.abfaesfahan. ir    شركت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گويا:  36680030-8- 031

)  داخلی 334  (

نوبت دوم
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درخواست آمریکا از انصارا... یمن برای مذاکره
وزارت خارجه آمریکا از انصارا... یمن خواست با دولت مستعفی یمن بر سر میز مذاکرات بنشیند.

مقام وزارت خارجه آمریکا در گفت وگو با الحدث تاکید کرد: هیچ راهکار نظامی برای بحران یمن وجود 
ندارد و همگان باید در مذاکرات صلح شرکت کنند. اکنون زمان توقف جنگ رسیده است و حوثی ها 
باید آتش بس را بپذیرند و وارد مذاکرات با دولت عبدربه منصورهادی شوند.از اوایل فوریه استان مأرب 
شاهد درگیری های شدید میان انصارا... و نیروهای دولت مستعفی یمن است. انصارا...پیشروی 

گسترده ای در این استان که آخرین مقر دولت مستعفی یمن است، داشته است.

بیانیه همسر  رییس جمهور ترور شده هائیتی
مارتین موئیس، همسر ژوونل موئیس، رییس جمهور ترور شده هائیتی که در جریان حمله چهارشنبه 
گذشته زخمی و در بیمارستان بستری شده بود، روز شنبه اولین بیانیه رسمی خود را پس از این حادثه 
منتشر کرد.به نقل از یورونیوز، او در این بیانیه دشمنان را متهم کرد که با این کار قصد داشتند »رویا، چشم 
انداز و ایدئولوژی« همسرش را از بین ببرند.خانم موئیس که این پیام صوتی را در بیمارستان میامی 
ضبط و نسخه ای از آن را در صفحه توئیترش منتشر کرده است، اعالم می کند: »من به لطف خدا زنده 
هستم و شوهرم ژوونل را دوست دارم. ما در کنار یکدیگر بیش از ۲۵ سال جنگیدیم و در تمام این سال ها 

عشق در خانه ما جاری بود. اما ناگهان مزدوران آمدند و با گلوله همسرم را کشتند.«

اعتراضات بی سابقه در خیابان های کوبا
هزاران معترض کوبایی در اعتراضی بی سابقه در خیابان های این کشور حضور یافتند و نارضایتی خود را 
بابت شرایط بد اقتصادی، روند واکسیناسیون کرونا و بی اعتنایی دولت ابراز داشتند.به نقل از خبرگزاری 
رویترز، میگوئل دیاز کانل، رییس جمهوری کوبا که ریاست حزب کمونیست این کشور را نیز به دست 
دارد، در خطابه ای تلویزیونی ، ایاالت متحده را مقصر ناآرامی های کشورش دانست.در جریان اعتراضات 
روز یکشنبه که از هاوانا تا سانتیاگو در جریان بود، جیپ های نیروهای ویژه مسلح به سالح خودکار نیز 

در پایتخت دیده شد و دیاز کانل از حامیانش خواست تا در مقابل تحریکات بایستند.

اظهار نگرانی پنتاگون درخصوص وخامت وضعیت افغانستان
ســخنگوی پنتاگون به فاکس نیوز گفت، آمریکا با نگرانی نظاره گر حمالت شبه نظامیان در افغانستان 
بوده و از دولت افغانستان می خواهد در برابر این پیشروی بایستد.به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، از زمان 
شروع فرآیند خروج نظامیان آمریکایی و دیگر نظامیان خارجی از افغانستان در بهار امسال، گروه طالبان 
در چند منطقه در شمال افغانستان جای پای خود را محکم کرده است.جان کربی، سخنگوی پنتاگون گفت: 
ما مطمئنا با نگرانی عمیق نظاره گر وضعیت امنیتی در حال وخامت و خشونتی که البته بسیار باالست و 
پیشروی ها و تحرکی که ظاهرا هم اکنون طالبان دارد، هستیم.وی اظهار کرد:آمریکا شرکایش در افغانستان 
را تشویق می کند که از توانمندی هایشان استفاده کنند.وی ادامه داد: ما می دانیم که آنها می دانند چطور از 

کشورشان دفاع کنند. اکنون زمان آن است که آنها برخاسته و دقیقا همین کار را  انجام دهند.

وعده چین برای اتخاذ تدابیر تالفی جویانه علیه آمریکا
چین روز یکشنبه وعده داده اســت که در واکنش به اقدام وزارت بازرگانی آمریکا در قراردادن نام ۱۹ 

شرکت چینی در فهرست سیاه اقتصادی، تدابیر تالفی الزم و تالفی جویانه ای را اتخاذ خواهد کرد.
به نقل از پایگاه اطالع رسانی کنگره، پس از آنکه وزارت بازرگانی آمریکا روز جمعه ۱۹ شرکت چینی را 
به اتهام نقض حقوق بشر و حمایت از مدرنیزه شدن ارتش، در فهرست سیاه اقتصادی قرار داد، پکن 

یکشنبه اعالم کرده است که تدابیر الزم را در واکنش به این اقدام اتخاذ و اجرا خواهد کرد.

میدل ایست آی: ایران چگونه در حال آزمایش آستانه تحمل آمریکا در عراق است؟

ریسک یک استراتژی
میدل ایست آی در مطلبی نوشــت: در اواخر ماه گذشته، هواپیماهای 
جنگی ایاالت متحده مواضعی را در مرز عراق و سوریه مورد اصابت قرار 
دادند و دو گردان از نیروهای بسیج مردمی عراق شامل کتائب حزب ا... 
و کتائب سید الشهدا را هدف قرار  گرفتند. بسیج مردمی عراق یک نهاد 
دولتی است که به صورت چتری برای نیروهای شبه نظامی عمل می کند 
که بسیاری از آنها خود را به عنوان بخشی از»محور مقاومت« به رهبری 

ایران می شناسند.
در ادامه این مطلب آمده اســت: حمالت ایاالت متحده علیه تیپ های 
بســیج مردمی عراق دومین حمله در نوع خود از زمــان روی کار آمدن 
رییس جمهور جو بایدن اســت. مهم اینکه، پیش بینی می شود که این 
روند افزایشی باشد. این حمالت که منجر به کشته شدن چهار جنگنده 
بسیج مردمی عراق شد، در پی حمالت هواپیماهای بدون سرنشین گروه 
های شبه نظامی علیه مواضع مهم نیروهای آمریکایی و ائتالف در اربیل، 
پایتخت اقلیم کردستان عراق صورت گرفت. گفتنی است، هواپیماهای 
بدون سرنشین امسال به طور فزاینده ای برای حمالت ضد ائتالف مورد 

استفاده قرار گرفته اند.
پس از حمله آمریکا، کمیسیون هماهنگی مقاومت عراق به نمایندگی از 
تعدادی از گروه های شبه نظامی عراقی به سرعت قول تالفی این حمالت 
را داد. این کمیسیون که در اکتبر سال ۲0۲0 به منظور تقویت موضع شبه 
نظامیان متحد علیه ایاالت متحده تاسیس شد، حتی قبل از اینکه بسیج 

مردمی عراق حمالت را به طور رسمی محکوم کند، این کار را کرد.
گفتنی است؛ اندکی پس از حمله ایاالت متحده، گروه های شبه نظامی 
بین ۲8 ژوئن تا 7 ژوئیه با شروع حداقل شش حمله علیه مواضع نظامی 
ایاالت متحده در میدان نفتی العمر در شمال شرقی سوریه، پایگاه عین 
االسد در االنبار، ســفارت آمریکا در بغداد و فرودگاه بین المللی اربیل با 
استفاده از موشک و هواپیماهای بدون سرنشین به این حمالت واکنش 

نشان دادند.
گروه های شــبه نظامی عراقی در قالب یک محور منطقه ای متشکل از 
بازیگران متعددی فعالیت می کنند کــه از توانایی های مختلف نظامی 
برخوردار هستند. گفتنی است؛ به طور فزاینده ای موشک ها و هواپیماهای 
بدون سرنشین با دقت باال به این گروه ها داده می شود. اکثر این گروه ها 
توانایی های شبه نظامی خود را توسعه داده اند و به نوآوری نیز می پردازند. 
عوامل مختلفی موجب می شود که بازیگران منطقه ای به تامین سالح 
برای آنان اقدام کنند. به عالوه، تنوع عرصه هایی کــه این گروه ها در آن 
فعالیت می کنند، به تامین کنندگان سالح اجازه می دهد تا در یک روند 

مداوم یادگیری در میدان جنگ بر اثربخشی سالح ها نظارت کنند.

حمالت هواپیماهای بدون سرنشــین و موشکی حوثی های یمن علیه 
اهداف سعودی در ماه های اخیر با افزایش حمالت هواپیماهای بدون 
سرنشین شــبه نظامیان از عراق تکمیل شــده است. حمالت موشکی 
موفقیت آمیز حماس و دیگر گروه های فلسطینی علیه اسراییل در ماه 

مه گذشته نیز از محور منطقه ای ایران پشتیبانی می کند.
چنین درگیری های طوالنی مدت باعث تقویت موضع شبه نظامیان برای 
دستیابی به سالح های بیشتر، توسعه خود، به اشتراک گذاشتن تجربیات 

و حتی هماهنگی حمالت می شود.
در ژوئن ســال ۲0۲0، کتائب حزب الله اعالم کرد که در حال ورود به یک 
»معادله بازدارندگی« است که آن را ملزم به شرکت در جنگ با اسراییل 
می کند.  شبه نظامیان عراقی مشتاق تقویت بعد فراملی عملیات های 
خود هستند. این موضوع تا حدی به آنها کمک می کند تا در جبهه های 

مختلف جنگ آموزش ببینند و تجهیزات خود را بیشتر توسعه دهند.
با توجه به اینکه طی ســال های اخیر بســیاری از جنگجویان عراقی از 
سوریه برگشته اند، جایی که نیروهای دولتی سنگرهای اصلی مخالفان 
و داعش را به تصرف خود درآوردند، گــروه های عراقی به دنبال فرصت 
های جدید برای استقرار در خارج از کشور هســتند حضور آنها در خارج 
از مرزها این امکان را برای شــان فراهم می کند که خودشان را در داخل 

کشور تقویت کنند.ایران در تالش است تا نیروهای تحت هدایت ایاالت 
متحده را قبل از پیشرفت بیشتر مذاکرات هسته ای از عراق خارج کند. 
خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق، امکان ارائه طرح مشترک ایاالت 
 متحده و اروپا را برای مذاکره با ایران در مورد سیاســت های منطقه ای 
و موشک های بالستیک تهران خنثی می کند.  رییس جمهور منتخب 
ایران اظهار داشته است که این موضوعات از نظر تهران»غیرقابل بحث« 

است.
قدرت های غربی می خواهند به احیای توافق هسته ای قبل از روی کار 
آمدن ابراهیم رییسی بپردازند و مشتاق برگزاری به موقع انتخابات عراق 
در ماه اکتبر هستند. با این امید که آرایش مجلس را در برابر سیاستمداران 

وابسته به شبه نظامیان متحد تغییر دهند.
بنابراین، با افزایش حمالت کشنده در عراق، گروه های شبه نظامی ایرانی 
و عراقی این موضوع را آزمایش می کنند که آیا آمریکا تحت فشــار قرار 
می گیرد یا خیر. البته این اقدام ریسک باالیی دارد زیرا ممکن است که 
تاثیرات ناگواری بر مذاکرات هســته ای در وین داشته باشد. حتی می 
تواند موجب به تعویق انداختن انتخابات عراق شود. به این ترتیب، شرایط 
فعلی ممکن است به دو فرآیندی که قدرت های غربی به طور مشترک 

روی آن سرمایه گذاری می کنند، صدمه بزند.

یک تحلیلگر مسائل دیپلماتیک گفت: شاید طالبان 
بتواند بر افغانستان سلطه یابد؛ اما نمی تواند مستقر 
شود و امنیت را برقرار کند.شرایط افغانستان بسیار 
پیچیده است؛ طالبان هر روز بیش از پیش پیشروی 
می کند و بخش های بیشــتری از خاک این کشور را 
در اختیار می گیرد و مشخص نیست سرانجام جنگ 
میان نیروهای طالب و قوای نظامی افغانستان چه 
می شود. در این بین موضع ایران به عنوان همسایه ای 
مهم و تاثیرگذار هم بسیار دارای اهمیت است و باید 
دید که ایران به در کدام سوی ماجرا می ایستد؟قاسم 
محبعلی، ســفیر اســبق ایران در مالــزی و یونان و 
مدیرکل اسبق خاورمیانه و شــمال آفریقا در وزارت 

امور خارجه ایران درباره آنچه در افغانســتان در حال 
وقوع اســت، « گفت: »عرصه قدری مبهم اســت. 
آمریکایی ها بعد از حدود ۲0 ســال با طالبان مذاکره 
می کنند و ناگهان افغانستان را ترک می کنند، بدون 
اینکه بســیاری از مشــکالت هنوز حل شده باشد و 
هنوز نمی توان گفت که آیا آمریــکا واقعا قصد ترک 
دائمی افغانســتان را دارد یا می خواهــد صحنه را به 
گونه دیگری چیدمان کند؛ به عبارت دیگر این کشور 
را ترک کرده اســت که قدرت طالبان افزایش یابد و 
متعاقبش کشــورهای ایران، چین و روســیه درگیر 
بحران افغانســتان شــوند یا خیر. اما واضح این که 
شرایط امروز افغانستان ماحصل سیاستی است که 

آمریکا اتخاذ کرده است«.وی درباره موضوع ایران در 
قبال تحوالت اخیر افغانستان بیان کرد: »ایران باید 
توجه داشته باشد که طالبان نمی تواند در افغانستان 
ثبات را به ارمغان بیاورد و اگر طالبان دست باال را در 
افغانستان به دست بیاورد، در وهله نخست ایران با 
پدیده مهاجرت گســترده افغان ها مواجه می شود و 
از سوی دیگر پاکستان قدرتش بیشتر می شود و در 

نتیجه مرزهای شرقی ایران ناامن می شود«.

تحلیلگر مسائل دیپلماتیک:

 با قدرت گرفتن طالبان، امنیت ایران به خطر می افتد

منابع آگاه مدعی رایزنی های اخیر بین مصر و ایران با هدف بهبود روابط دو کشور و دست یابی به دیدگاه مشترک در قبال پرونده های منطقه شدند.به گزارش العربی 
الجدید، منابع آگاه مدعی شدند که مصر و ایران اخیرا با هدف بهبود روابط دوجانبه و دست یابی به دیدگاه نزدیک درباره پرونده های مهم منطقه برای پیشگیری از 
تقابل در سایه سیاست خارجه جدید مصر رایزنی کرده اند.بر اساس این ادعا، قاهره هفته گذشته از هیئت اطالعاتی ایران استقبال و این هیئت با مقام های بلندپایه 
دستگاه اطالعات کل دیدار کرده است.در این دیدار پرونده های حساس بین دو کشور که در طوالنی مدت محل اختالف دائم و عامل تیره شدن روابط بوده اند، مورد 
بررسی قرار گرفت.این منابع تاکید کردند که رایزنی های اطالعاتی بین ایران و مصر با هدف عادی سازی کامل روابط بین دو کشور نبوده اما روابط متوازن و متعادل 
در چارچوب کانال های مشخص و دائمی را با هدف هماهنگی دو جانبه در مسائل مختلف و به منظور پیشگیری از تقابل و برخورد بررسی کرده اند.منابع مذکور درباره 
اینکه آیا گرایش مصر به ایران می تواند خشم کشورهای حوزه خلیح فارس چون عربستان سعودی و امارات را به دنبال داشته باشد، گفتند: مصر در سیاست خارجی 
خود تحول بزرگی ایجاد کرده و نمی خواهد کلید روابط و منافع خود را به کشور دیگری بسپرد حال در هر سطحی از روابط که باشد.این منابع معتقدند که کاهش فشار 
کشورهای خلیج فارس به قاهره به دلیل قطع حمایت های مالی و اقتصادی توسط قدرت های این منطقه، در تالش دولت مصر برای کاهش محدودیت های اعمال 

شده توسط همین قدرت ها در زمان های گذشته و استفاده از روش های مانور به منظور برقراری نوعی تعادل در این روابط بسیار موثر بوده است.

خبر روزادعای العربی الجدید درباره رایزنی  مقام های اطالعاتی ایران و مصر در قاهره

وز عکس ر

 جشن برای 
آزمایشات اتمی!

دریاساالر ویلیام اچ پی بالندی و همسرش 
کیک ابر قارچ را برش زدند و در آن ســال 
آزمایش هــای اتمــی ۱۹46 روی بکینی 
آتول را جشــن گرفتند. چندین آزمایش 
هســته ای آمریکا در منطقه بکینی آتول 
جزایر مارشال صورت گرفت که  3۵ درصد 
حیوانات در نتیجه مستقیم موج انفجار از 
بین رفتند و اثرات ناشی از آزمایشات اتمی 
آمریکا در این منطقه، این جزیره را به یکی 

از خطرناک ترین مناطق دنیا تبدیل کرد.

تماس تلفنی »ظریف« با »بورل«
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تماس تلفنی با ظریف از اظهارات نخست وزیر اسلوونی 
در گردهمایی گروهک منافقین ابراز تاسف کرد و گفت که این اظهارات به هیچ وجه موضع اتحادیه 
اروپا در قبال ایران نیست.در پی حضور و 
گزافه گویی های نخست وزیر اسلوونی در 
گردهمایی مجازی گروهک تروریستی 
منافقین، با عنایت به اینکه این کشــور 
در حال حاضر عهده دار ریاست دوره ای 
اتحادیه اروپاســت، محمدجواد ظریف 
وزیر امــور خارجه جمهوری اســالمی 
ایران در تماس تلفنی با »جوزپ بورل« 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، 
ضمن محکوم کردن اقدام غیرقابل قبول 

نخست وزیر اسلوونی، خواستار روشن شدن موضع اتحادیه اروپا در این خصوص شد.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پاســخ ضمن ابراز تاسف، تاکید کرد که سخنان نخست 
وزیر اسلوونی و آنچه در گردهمایی عنوان شــده به هیچ وجه موضع اتحادیه اروپا در قبال روابط با 

جمهوری اسالمی ایران نیست.

هادی خامنه ای: 

 موی یک دختر خانم مهم تر است
 یا تا کمر دوال شدن او در سطل زباله؟

هادی خامنه ای، دبیرکل مجمع نیروهای خط امام گفــت: حضرت امیرالمومنین علی)ع(یکی از 
افتخاراتی که درخطبه هایش مطرح کرده،این است که وضع مردم را بهبودبخشید. کسانی که خواستار 
حکومت اسالمی هستند،باید بدانند که اســالمی کردن یعنی همین. یعنی خیر دنیا و آخرت مردم 
را فراهم کردن. انسان های خردمند جامعه درجه بندی مسائل را تشخیص می دهند که در مسائل 
فرهنگی آیا مقدار موی یک دختر خانم مهم تر است یا گرسنگی و تا کمر دوال شدن او در سطل زباله؟

تعجب افغانستانی ها از موضع یک فعال سیاسی 
عبدا... گنجی،فعال رســانه ای در توئیتی نوشــت: اخیرا در رومی که از نخبگان ایران و افغانستان 
تشکیل شده بود یک اصالح طلب رسانه ای می گفت افغانستان از جهت آزادی بیان، تحزب و رسانه 
جزو کشورهای پیشرفته است و از آمریکا نیز قدردانی کرد. خود افغان ها هم تعجب کرده بودند. نشد 

من سیاست خوانده بپرسم پس چرا از امنیت، مشارکت و توسعه خبری نیست؟

انتقاد تند روزنامه جمهوری اسالمی از نامه »والیتی« به یک پزشک: 

مشکل اصلی ما محروم بودن از اخالق حکمرانی است
روزنامه جمهوری اسالمی در واکنش به نامه علی اکبر والیتی به یک پزشک نوشت: نویسنده این 
نامه تهدیدآمیز اگر نمی داند یک پزشک را که به خاطر احســاس مسئولیت حرفه ای خود زبان به 
اعتراض گشــوده حتی اگر زیاده روی هم کرده باشــد نباید تهدید کرد، باید با کمال تاسف اعتراف 
کنیم که وجود چنین افرادی که اخالق حکمرانی را رعایت نمی کنند کشــور ما را به جایی رسانده که 
بعضی از مســئوالنش به جای انجام وظیفه ای که برعهده دارند، بــه تملق گویی و دادن وعده های 
غیرعملی روی می آورند تا نردبان ترقی را از این مســیر آلوده طی کنند و به مناصب باالتر برسند یا 

در مناصب شان بمانند.

کافه سیاست

رییس اسبق کمیسیون امنیت ملی 
مجلس:

 هزینه تنش سازی ها
 بر دوش مردم بوده است

رییس اسبق کمیســیون امنیت ملی مجلس 
گفت: آقای رییسی باید سیاست خارجی را به 
کمک سیاست داخلی بیاورد. بله ما توانستیم در 
دوران تحریم امور جاری کشور را مدیریت کنیم؛ 
اما در حوزه توسعه ای و عمرانی همه چیز رو به 
تعطیلی رفت.یکــی از مهم ترین چالش های 
دولت ســید ابراهیم رییســی حتما در حوزه 
سیاست  خارجی است؛ اینکه قرار است دولت 
سیزدهم با چه رویکردی در عرصه دیپلماسی 
ظاهر شــود؟ آیا می خواهد بر برجام تکیه کند 
یا خالف ایــن حالت رفتار می کند؟ از ســوی 
دیگر اگــر قرار باشــد سیاســتی تعامل گر در 
عرصه بین المللی را در پیش بگیرد، با منتقدان 

سرسخت برجام چه می کند؟
حشمت ا... فالحت پیشــه درباره این موضوع 
گفت: »دو مســئله درباره سیاســت خارجی 
دولت آقای رییسی مهم به نظر می رسد؛ نخست 
باید دید که مقوله های کالن سیاست خارجی 
مانند برجام، ارتباط با آمریکا و... در اختیار چه 
نهادی اســت؟ چنین موضوعاتی در شــورای 
عالی امنیت ملی تعیین می شــوند و اگر قرار 
باشد  که برجام احیا شود دولت آقای رییسی 
حتما خود را موظــف به انجامــش می داند. 
بخش دوم مقتضیــات داخلــی و پیوندش 
بــا سیاســت خارجی اســت. من بــاور دارم 
 امروز کشور به توســعه در داخل و تنش زدایی 

در خارج دارد«.
وی ادامه داد: »هیچ کشوری در چند دهه اخیر 
به اندازه ایران تــاوان تنش های فزاینده ای که 
برای خود ایجاد کرده را نداده اســت و جالب 
است که هزینه این تنش مدام بر دوش مردم 
بوده؛ مردمی که اتفاقا خواهان تنش نبوده اند. 
آنهایی که مدام تنــش زا بوده اند تصور می کنند 
بر مبانی ایدئولوژیک شان ایســتاده اند و این 
درحالی است که کشوری مانند چین که بیش 
از همه کشــوری ایدئولوژیک اســت در حوزه 
سیاست خارجی بیشترین بهره اقتصادی را در 

نظام پاپیتالیسم جهانی می برد«.

بین الملل
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افزایش 100 درصدی اعتبارات عمرانی راه و شهرسازی استان
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: در حوزه مهندسی و ســاخت اعتبار در نظر گرفته شده در 
سال ۱۳۹۹ نسبت به یک سال پیش از آن حدود ۱۰۰ درصد افزایش داشته که عمده مبلغ این اعتبارات، 
جذب و در راه اجرای پروژه ها هزینه شده است.علیرضا قاری قرآن اظهار کرد: در میان انبوه مشکالتی که 
طرح های عمرانی با آن رو به رو است، کمبود اعتبار و عدم تخصیص اعتبارات در نظر گرفته شده، همواره 
یکی از مشکالت عمده به شمار می آید.وی با بیان اینکه تمام تالش خود را برای جذب حداکثری اعتبارات 
و پیشگیری از عدم جذب این منابع مالی به کار بستیم، اذعان داشت:طی دو سال اخیر تقریبا توانستیم 
در جذب اعتبارات عمرانی نسبت به پیش بینی های بودجه ای موفق عمل کنیم.مدیرکل راه و شهرسازی 
استان اصفهان بیان داشت: در راستای سیاست های دولت و پیگیری های به عمل آمده در خصوص تسریع 
در تکمیل پروژه های اولویت دار و مهم، این اداره کل نسبت به پیگیری اعتبارات متناسب با برنامه ها اقدام 
کرد که منجر به رشد چشمگیر اعتبارات عمرانی سال ۱۳۹۹ از محل اعتبارات ملی و استانی شد و نتیجه آن 
سرعت بخشیدن به تکمیل پروژه های این اداره کل بود.  وی با اشاره به اینکه همواره سهم عمده اعتبارات 
این اداره کل به هزینه های مرتبط با حوزه ساخت و پروژه های عمرانی، زیرساختی، راهسازی و ایمن سازی 

اختصاص دارد ، عنوان کرد: این اعتبارات در دو محل بودجه استانی و ملی پیش بینی می شوند.  

  مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی استان:

کشت برنج در اصفهان منع قانونی ندارد
مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: قانونی برای این که بتوان کشاورز را مجبور کرد 
کشتی را انجام دهد یا خیر در کشور وجود ندارد و فقط فعالیت های ترویجی انجام شده یا آب بهای کشت 
برنج با تعرفه بیشتری محاسبه می شود، در این راستا کشاورزان شناسایی شده و به سازمان آب معرفی 
می شوند.پیمان فیروز نیا اظهار کرد: استان اصفهان دارای اقلیم خشک است و با توجه به محدودیت آبی 
که در دوره جاری وجود دارد، کشت برنج به عنوان کشت اولویت دار نبوده و به کشاورزان توصیه می شود 
اقدام به کشت محصوالتی همچون علوفه های کم آب بر کنند که نیاز آبی کمتری داشته باشد.وی افزود: 
درآمد کشت برنج برای کشاورزان بسیار باالست بنابراین اســتقبال زیادی از کشت برنج دارند، البته 
جهاد کشاورزی با روش های گوناگون سعی کرده کشاورزان را به کشت های جایگزین ترغیب کند، جهاد 
کشاورزی فقط می تواند اقدامات ترویجی و اقناعی انجام دهد، به طوری که به کشاورز توصیه شود برنج 
کشت نکرده و کشت دیگری را جایگزین آن کند.مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: 
عالوه بر این سازمان آب می تواند محدودیت هایی برای کشاورزانی که برنج کشت می کنند ایجاد کند 
از جمله آن که حقابه ای که در اختیار آنان قرار می دهد را با قیمت بیشتری محاسبه کند.فیروز نیا افزود: 
جهاد کشاورزی نیز کودهای شیمیایی و بذر رایگانی که در اختیار سایر کشاورزان قرار می دهد، در اختیار 
برنج کاران قرار نمی دهد، با این وجود و به رغم این که استان در تنش آبی قرار گرفته است،  باز هم با توجه 

به درآمد باالی کشت برنج، کشاورزان اقدام به کشت می کنند.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان:
مرغ در بازار اصفهان فراوان است

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی اســتان اصفهان با اشاره به فراوانی مرغ در بازار اصفهان 
گفت: از تولید مرغ کاسته نشده و جوجه ریزی همچنان ادامه دارد. اصفهان تنها استانی است که مرغ را 
با قیمت مصوب عرضه می کند؛ به این دلیل که ۷۰۰ مغازه عرضه مرغ در اصفهان که دارای مجوز فعالیت  
بوده اند همگی با سامانه رهتاب در حال فروش مرغ با نرخ مصوب هستند. حسین ایراندوست، ادامه 
داد: دلیل استفاده از سامانه رهتاب کمبود مرغ نیست بلکه ارائه راهکاری برای ممانعت از آشفتگی 
و سوءاستفاده برخی از توزیع کنندگان است. این چنین از عرضه چند قیمتی مرغ در بازار، جلوگیری 
می شود. خریداران هم با ثبت کد ملی خود برای یک بار، قادر خواهند بود با هر کد ملی، ۶ کیلو مرغ را 

در یک هفته با قیمت واقعی خریداری کنند که میزان خوبی است.

کالن شهر به ظاهر »برخوردار« اصفهان در تب و تاب تشنگی و کمبودها روزگار می گذراند؛

وضعیت قرمِز آبی

وضعیت آب در شــهر اصفهان به وضعیت بحرانی رسیده و افت فشار 
و قطعی آب در مناطق مختلف، شــرکت آبفا را وادار به آبرسانی سیار 

کرده است.
در  این وضعیت بحرانی، تنها راهکار صرفه جویی ۱5 درصدی اســت. 
افت فشــار و قطعی آب در مناطق مختلف کالن شهر اصفهان شرکت 
آبفا را وادار به آب رسانی سیار کرده و آب رسانی با تانکر به خیابان های 

مرکزی اصفهان در تمامی ساعات روز انجام می شود.
مدیریت مصرف در مناطقی که وضعیت آبی بهتری دارند یکی از راه ها 
برای کم کردن قطعی های چند ساعته است، چرا که کمبود آب به 4۳۰۰ 
لیتر در ثانیه رســیده و از طرفی نصب مســتقیم پمپ های غیرمجاز 

وضعیت را پیچیده تر کرده است.
در روزهای آینده با گرم تر شدن هوا، وضعیت دشوارتر خواهد شد و با 
افزایش هر درجه هوا  ۳۰۰ لیتر در ثانیه آب بیشتری مصرف می شود.

مدیر مرکز مدیریت ارتباط با مشــتریان شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان، با اشــاره به لزوم صرفه جویی در مصرف آب، اظهار داشت: 
بخش جنوب شهر که به خاطر توپوگرافی سطح آب یک مقدار وضعیت 

فشار آب مناسب تری  نسبت به سایر مناطق دارند باید صرفه جویی را 
در دستور کار خودشان قرار بدهند.

عباس عباسی افزود: اگر شــهروندی اقدام به نصب پمپ غیرمجاز 
کرده، تخلف انجام داده و شــهروندان در صورت مشاهده این تخلف 
حتما با سامانه ۱22 تماس گرفته و اطالع رسانی کنند تا در اسرع وقت 
اکیپ ها به محل مراجعه و نســبت به اخطار به مشترک و جمع آوری 

پمپ اقدام کنند.
مدیر دفتر بهر ه برداری و توســعه خطــوط انتقال آب آبفای اســتان 
اصفهان نیز با اشــاره به افت فشــار در بعضی مناطق اصفهان، اظهار 
داشــت:  به علت توپوگرافی حاکم در سطح شــهر در بعضی مناطق 
شدت بلند مرتبه ســازی و تراکم بیشــتری وجود دارد بنابراین  افت 

فشار بیشتر است.
مجتبی اورنگی افزود: با صرفه جویی بیشــتر همشهریان در مصرف 
آب و از طرفی تحویل  ســامانه 2  آب رسانی توســط آب منطقه ای به 
شرکت آبفا، آب بیشتری را در اختیار خواهیم داشت و بنابراین توزیع 
آب بهتری هم انجام می شود. مدیر دفتر بهر ه برداری و توسعه خطوط 

انتقال آب آبفای اســتان اصفهان با بیان فاصلــه مخازن اصلی آب با 
منازل مســکونی، گفت: به هرحال به علت وجود شریان ها و مخازن 
اصلی در اطراف شهر و فاصله منازل همشهریان با این شریان ها این 
افت فشار طبیعی اســت و در رفع آن به هزینه آب بیشتری نیاز داریم 

که امیدواریم حل شود.
وی ادامه داد: متاسفانه طی چند روز اخیر یک سری افراد سودجو با 
تانکرهای آب بی نام و نشان اقدام به توزیع آب در قبال وجه می کردند،  
همشهریان باید متوجه باشند که تمامی خدمات شرکت آبفا به صورت 
رایگان است و آرم شــرکت آب و فاضالب روی ماشین های آب رسان 
حک شــده و ماموران خدمات رایگان ارائه می دهند.اورنگی تصریح 
کرد: توصیه می شود شهروندان در صورت مشاهده آب رسانی در مقابل 
وجه آن با سامانه ۱22 تماس بگیرند چرا که خدمات آبفا رایگان است 

و این کار تخلف محسوب می شود.
کماکان صرفه جویی در مصرف آب یکی از راه های جلوگیری از قطعی 
آب اســت و باید با صرفه جویی در آب در این فصل گرم به فکر سایر 

شهروندان هم باشیم.

سرپرست معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت آب 
منطقه ای اصفهان با بیان اینکه ســاعت یک دقیقه 
بامداد  یکشنبه بیســتم تیرماه آب از ســد نکوآباد 
)مبارکه( رهاسازی شد، گفت: براساس پیش بینی 
میزان خروجی  سد را افزایش دادیم که آب سریع تر 

به اصفهان برسد.
محمود چیتیان با اشاره به اینکه زاینده رود به مدت ۱۰ 
روز تنها برای باغات شرق اصفهان در جریان خواهد 
بود، افزود: هم اکنون ذخیره ســد زاینده رود ۳۸4 
میلیون مترمکعب و خروجی از آن ۷5 مترمکعب بر 

ثانیه است.سرپرست معاونت حفاظت و بهره برداری 
شرکت آب منطقه ای اصفهان خاطرنشان کرد: میزان 
آبی که به باغات غرب اصفهان از ۹ تیرماه به مدت ۱۰ 
روز تخصیص داده شد حدود ۳۰ میلیون مترمکعب 
اســت، اما با توجه به اینکه در زاینده رود حد فاصل 
سد چم آســمان تا ســد نکوآباد ۹ ماه آبی جریان 
نداشته حجمی از این آب به بستر رودخانه نفوذ کرده 
و نزدیک به 2۰ میلیون مترمکعب عــالوه بر اطراف 
نکوآباد، کشاورزان لنجان و مبارکه نیز از طریق انهار آب 
برداشت کردند.چیتیان ، درباره میزان تخصیص آب به 
کشاورزان شرق، گفت: میزان حقابه کشاورزان شرق 
نسبت به کشاورزان غرب بیشتر است و بی شک این 
مهم در توزیع آب رعایت می شود و تالش می کنیم با 
توجه به اینکه حد فاصل نکوآباد تا اصفهان خشــک 

بوده و پرت آب داشته، در مکاتباتی با شهرداری ها، 
انهار بسته می شود .

وی با بیان اینکه نظارت و کنترل بر برداشت آب صنایع 
انجام می شود، ابراز داشــت: اولویت آب رهاسازی 
شده تنها برای کشاورزان باغات شرق اصفهان بوده 
و با این هدف در نظر گرفته شــده اســت از این رو 
اکیپ های ما در محل مســتقر هستند.سرپرست 
معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای 
اصفهان تصریح کرد: در جلسه کارگروه سازگاری با 
کم آبی اســتان مقرر شــد که فرمانداری ها، نیروی 
 انتظامی و قوه قضاییه همه همکاری کنند و اکیپ ها را 
برای جلوگیری از تمامی برداشــت های در مســیر 
 مســتقر کردیــم تــا صنایع اجــازه برداشــت آب

 نداشته باشند.

سرپرست شرکت آب منطقه ای اصفهان:

برداشت آب صنایع از زاینده رود کنترل می شود

خبر روز

مدیریت مصرف در مناطقی که وضعیت آبی بهتری دارند 
یکی از راه ها برای کم کردن قطعی های چند ساعته است، 
چرا که کمبود آب به 4300 لیتر در ثانیه رسیده و از طرفی 
نصب مستقیم پمپ های غیرمجاز وضعیت را پیچیده تر 

کرده است

اولویت های اصفهان به اشتباه انتخاب شد
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شــرکت مدیریت منابع آب ایران  گفت: پروفســور 
کردوانی بر این باور است که »متاسفانه بدون کارشناسی کشاورزی را توسعه دادند تا به خودکفایی 
برسیم و به آمریکا محتاج نباشیم، بعد گفتند این کافی نیست و آمریکایی ها با صنعت به خودکفایی 
رســیده اند و ما نیز باید صنعت را افزایش بدهیم.« قاسم تقی زاده خامســی در ادامه می افزاید: 
کشــاورزی و صنعت در کنار شهر های خشــک و با حداقل منابع آبی توســعه پیدا کرد. متاسفانه 
»اولویت های فرعی« اولویت  اصلی ما را نابود کرد. اولویت اول گسترش شهر، اولویت دوم صنعت 
و اگر آبی ماند در اولویت کشاورزی قرار گرفت. در استان خشکی مانند اصفهان، اولویت ها را معلوم 
کردند و امروز اگر وضعت آب در شهر بحرانی شود، راهکار شورای شهر ایجاد چند حلقه چاه است. 
بدون تردید این سه اولویت )صنعت، توسعه شهرها و کشاورزی( را به ما دادند و ایران ما را به این 

روز انداختند.
معاون وزیر نیرو  افزود: آمایش ســرزمین، هیچ جایی در دیدگاه مســئوالن نداشته و ندارد. آنها 
می گفتند که خارجی ها با صنعت پیشرفت کرده اند و صنایع بزرگی چون فوالد باعث این پیشرفت 
شده و ما نیز باید خام فروشی را متوقف کنیم، اما توجهی نکردند که صنایع بزرگ شان در کنار دریا 
ساخته شد نه مانند ما که مس سرچشمه، چادرملو یزد و گل گهر سیرجان صنایع آب بر ایجاد کردند 
درحالی که مردم این شــهرها آب کافی برای خوردن ندارند.در حقیقت کشور کم آبی مثل ما نباید 
فوالد تولید کند. ما باید کنار دریا چنین صنایعی را به راه می انداختیم و همان جا فوالد خام را تبدیل 
می کردیم، نه در دل کویر. مدیران برای تامین آب گل گهر سیرجان، به وزیر نیرو مراجعه کردند تا به 
آنها چاه بدهد و او گفت هر چه چاه خواستید از کشــاورزان بخرید و آب را از استان فارس برای تان 

می آوریم. آنها آب از رودخانه ها را گرفتند و االن هیچ آبی وجود ندارد.

چند عامل قطعی برق این روزها از نگاه نماینده استان
یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس مجلس با برشــمردن عواملی که در قطعی برق این روزهای 
کشور تاثیرگذار است، گفت: اگر این مسئولین به مسئولیت خود عمل نکردند ما می توانیم با مقداری 

صرفه جویی در مصرف برق این پیک مصرف را بگذرانیم و به یکدیگر کمک کنیم.
حجت االسالم حسین میرزایی با اشاره به قطعی برق این روزها و مشکالتی که برای اقشار مختلف 
مردم ایجاد شده است، گفت: عمده اینگونه مشکالت، مشکالت خلق الساعه نیستند، یعنی اگر از 
یک زمانی شرایط پیش بینی نشود، مقدمات فراهم نشود و تصمیمات به موقع و صحیح اتخاذ نشود 

چند ماه و چند سال بعد آثار مخرب اقدام نکردن به موقع، خودشان را نشان می دهد.
وی افزود: در خصوص موضوع آب و برق چندین موضوع حائز اهمیت است، ما در پیمان پاریس 
متعهد شدیم که از تولید گازهای گلخانه ای بیش از یک حدی پرهیز کنیم، گازهای گلخانه ای اغلب 
از سوخت های فسیلی به دست می آید و سوخت بسیاری از نیروگاه های برق ما سوخت فسیلی 
اســت، بنابراین پذیرش این تعهد نامه بین المللی منجر به این شده اســت که امکان راه اندازی 

نیروگاه های برق به اندازه کافی نداشته باشیم و در پیک مصرف با کمبود برق روبه رو شویم.
 نماینده مردم اصفهــان بیان کرد: موضوع دیگر بحث بی تدبیری برخی مســئوالن اســت، حدود
  ۶ ماه پیش  این ســوال را از وزیر نیرو پرســیدم که آقای وزیــر به چه دلیل بدهــی های وزارت
  نیرو به نیروگاه های تولید برق بخش خصوصی را پرداخت نمی کنیــد؟ نپرداختن این بدهی ها

 منجر به از کار افتادن این نیروگاه ها و ورشکســتگی آن ها و نهایتا کاهش میزان تولید برق کشور 
خواهد شــد، اما به این موضوع توجهی نشــد. بنا به گفته آقای پورابراهیمی، رییس کمیســیون 
 اقتصادی مجلس شــورای اســالمی ، بدهی وزارت نیرو بــه نیروگاه های بــرق خصوصی ده ها

 هزار میلیارد تومان است.این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس عنوان کرد: موضوع دیگر این است 
که برخی از این نیروگاه ها دچار فرســودگی شده اند، تاسیســات به روز رسانی نشده و در تعمیر و 

نگهداری دچار مشکالت  هستند.

کافه اقتصاد

ذره بین

بلندمرتبه سازی و تراکم جمعیت دو عامل کاهش فشار آب در برخی مناطق اصفهان است.مدیر دفتر بهره برداری و توسعه خطوط انتقال آب شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان گفت: علت کاهش فشار آب در بعضی از مناطق اصفهان توپوگرافی، بلندمرتبه سازی و تراکم جمعیت بیشتر نسبت به سایر مناطق است، صرفه جویی 
بیشتر آب توسط شهروندان و تحویل سامانه آبرسانی دوم به وسیله آب منطقه ای می تواند به رفع این مشکل کمک کند.مجتبی اورنگی ادامه داد: یکی از علت های 
کاهش فشار آب، وجود فاصله بین منزل های شهروندان با مخزن های اصلی تامین آب شهر است و ما جهت رفع این مشکل، به حجم آب بیشتری نیاز داریم.مدیر 
دفتر بهره برداری و توسعه خطوط انتقال آب شرکت آب و فاضالب استان اصفهان بیان کرد: در برخی مناطق شهر اصفهان برخی افراد سودجو با تانکر های بی نام و 
نشان اقدام به آب رسانی سیار و دریافت هزینه کرده اند، اما شهروندان باید در نظر داشته باشند که تمامی خدمات شرکت آب و فاضالب به صورت رایگان است و 
خودرو های حمل آب آرم شرکت آب و فاضالب را دارند و یا با ماموران شرکت آب و فاضالب همراه هستند و هرگونه توزیع آب که جز این موارد انجام شود غیرقانونی و 
تخلف است.اورنگی در پایان اضافه کرد: از شهروندان تقاضا می کنیم در صورت مشاهده اینگونه تخلفات با شماره ۱22 تماس بگیرند تا با این افراد سودجو برخورد شود.

مناطق پر جمعیت اصفهان و چالش کاهش فشار آب

برداشت جو از مزارع 
چهارمحال و بختیاری

برداشــت جو از مــزارع چهارمحال و 
بختیاری آغاز شــد. این مزارع شامل 
کشــتزارهای جو در منطقــه بازفت 
شهرســتان کوهرنــگ، شهرســتان 
لردگان و بخش هایی از شهرســتان 
ســامان اســت. 2۰ هزارهکتار مزارع 
اســتان زیر کشــت جو دیــم و آبی 
اســت که ازاین میزان 4۱ هزار تن جو 

برداشت می شود. 

وز عکس ر

عکس: ایمنا

در نشست خبری مطرح شد:

انتقاد به سکوت در برابر 
تعرض به خط انتقال آب یزد

محمدصالح جوکار، نماینده اســتان یزد در 
مجلس، ظهر یکشنبه در نشستی خبری در 
مورد مسئله آب استان و تعرضاتی که اخیرا 
به خط انتقال آب توسط استان همجوار انجام 
شد، بیان کرد: آب همواره مسئله مهم استان 
یزد بوده و هست بنابراین منابع آبی استان را 
به هر طریقی که الزم باشد، تامین می کنیم و 
این مهم اولویت تمام مســئوالن استان یزد 
اســت.جوکار تاکید کرد: ۱۷ ســاعت قطعی 
آب یزد در روز پنجشنبه گذشته، ما را شرمنده 
مردم کرد و این در حالی اســت که مسئوالن 
امر، رییس جمهور و وزیر نیرو حتی از مردم 

یزد عذرخواهی نکردند.
وی تصریح کرد: این اتفاقات در شــرایطی 
اتفاق می افتد که از یک ســو دســتگاه های 
امنیتی اشــراف کاملی به تحرکات در مورد 
تعرض به خط انتقال آب به یــزد دارند و اما 
ممانعتی از آن نمی کنند و از سوی دیگر، در 
دستگاه قضایی استان همجوار، اراده ای برای 
برخورد با خرابــکاران نمی بینیم که این قابل 

قبول نیست.
جوکار ادامــه داد: هویت افــرادی که اقدام 
به تعرض به خط انتقــال آب می کنند کامال 
مشــخص اســت و اکنون نیز بــدون هیچ 
مشکلی در حال ســپری کردن زندگی خود 
هستند در حالی که در زندگی بخش عمده ای 
از مردم یزد اختالل ایجاد کردند و خساراتی 
به بیت المال وارد کردند که هزینه آن هر بار از 
جیب یزدی ها پرداخت می شود. وی تصریح 
کرد: البته این افراد نیز مطالباتی دارند که نه 
دولت به آنها پاسخ داده و نه مسئوالن استان 
اصفهان در حالی که ما این سســتی را قبول 
نداریم و این موضوع را هفته آینده در مجلس 
مطرح خواهیم کرد. جــوکار تاکید کرد: یاوه 
گویی هایی در مورد آبیاری گلخانه ها یا صرف 
آب انتقالی برای صنایــع فوالدی وجود دارد 
که الزم است مسئوالن استان به این موضوع 
پاسخ داده و به این یاوه سرایی های عده ای 

پایان دهند. 
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مرگ خاموش صنعت دامپروری با کشتار دام های مولد

این روزها کشتار دام ها مولد در استان های مختلف کشور در رأس اخبار 
قرار گرفته است و بســیاری از کارشناســان این حوزه معتقدند کشتار 
دام های مولد غیرقابل جبران اســت. شیر، گوشــت قرمز و لبنیات از 
کاالهای اساسی در سبد تغذیه ای خانوارهای ایرانی محسوب می شوند 
وواحدهای دامداری نقش موثری در تامین این کاالها دارند، تعطیلی 
هر واحد دامداری می تواند در آینده تولید شیر، گوشت و لبنیات در کشور 

را با مشکل جدی مواجه کند.
چهارمحال و بختیاری یکی از استان های دامپروری در کشور محسوب 
می شود، این استان همچنین قطب تولید گوشت قرمز و شیر در کشور 
است، اما از سال گذشته دامداران با مشکالت بسیاری در تامین علوفه و 
نهاده مواجه شده اند، به گونه ای که بسیاری از دامداری ها در حال تعطیلی 

و ورشکستگی هستند.
رییس اتحادیه دامداران چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه در حال 
حاضر بزرگ ترین مشکل دامداران استان و کشور باال رفتن قیمت علوفه 
و تامین نهاده دولتی است، اظهار کرد: قیمت علوفه و نهاده از سال گذشته 
نزدیک به سه برابر افزایش پیدا کرده است، در حال حاضر قیمت تمام 
شده شیر به ازای هر کیلوگرم ۷۴۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان است، اما این شیر از 
دامداری کیلویی ۴۵۰۰ تومان خریداری می شود.همچنین کرایه حمل و 
نقل علوفه و نهاده نسبت به سال گذشته سه برابر افزایش داشته است، 

بنابراین دامداران نمی توانند علوفه ارزان تهیه کنند.

بهرام دهقانی با بیــان اینکه به صرفه نبودن تولید شــیر و گوشــت در 
دامداری ها موجب شده که دامداران دام های مولد خود را به کشتارگاه 
ببرند، عنوان کرد: قطعا اگر این روند ادامه پیدا کند در آینده ای نه چندان 
دور تامین شــیر، گوشــت و محصوالت لبنی با مشــکل جدی مواجه 

خواهد شد.
رییس اتحادیه دامداران چهارمحال و بختیاری بیان کرد: برای واردات 
یک گاو مولد از خارج از کشــور هزینه ای بالغ بر۴۰۰۰ دالر چیزی معادل 
۱۰۰ میلیون تومان نیاز است، اما در حال حاضر دامدارانی که توان تامین 
نهاده و علوفه را ندارند، دام مولد خود را با قیمت ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان 

برای کشتار به فروش می رسانند.
وی توضیح داد: دامــداران باید ۷۰ درصد نهاده مورد نیــاز خود را از بازار 
آزاد تهیه کنند، به همین دلیل قیمت تمام شــده شیر و گوشت قرمز نیز 

افزایش پیدا می کند.
دهقانی اضافه کرد: به علت خشکســالی، تولید علوفه در چهارمحال و 
بختیاری به شدت کاهش پیدا کرده است و خرید علوفه از سایر استان ها 

به علت باال بودن هزینه های حمل و نقل به صرفه نیست.
رییس اتحادیه دامداران چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: دولت باید از 
خارج از کشــور علوفه و نهاده وارد و در اختیار دامدار قرار دهد، همچنین 
صادرات شیر خشــک و گوشــت قرمز را آزاد کند تا دامدار بتواند در این 

شرایط به تولید ادامه دهد، صادرات ارزآوری برای کشور خواهد داشت.

وی با اشــاره به اینکه دامــداران در حال حاضر دچار ضــرر و زیان های 
فراوانی شــده اند، عنوان کرد: در حال حاضر یک دامدار برای نگهداری 
یــک گاو روزانه ۳۰ هزار تومان متضرر می شــود، یعنــی یک دامداری 
۱۰۰ رأســی به طور متوســط در روز حدود ســه میلیون تومان و ماهانه 
۹۰میلیــون تومان متضرر می شــود، اگر ایــن روند تا چند مــاه ادامه 
 پیدا کند، ضرر و زیان دامــدار جبران نخواهد شــد و مجبور به تعطیلی 

دامداری می شود.
معاون بهبــود تولیدات دامی ســازمان جهادکشــاورزی چهارمحال و 
بختیاری نیز  اظهار کرد: توزیع نهاده های دامی بــا ارز ۴۲۰۰ تومانی در 
اولویت سازمان جهادکشــاورزی برای حمایت از دامداران قرار دارد. در 
حال حاضر نزدیک به ۴۰ درصد نهاده های دامی مــورد نیاز دامداران با 
قیمت دولتی در اختیار آن ها قرار می گیرد و در برخی موارد نیز جو، ذرت 

و سویا تا ۵۰ درصد با قیمت دولتی در بین دامداران توزیع شده است.
ســام مردانی  افزود: در حال حاضر یک مقدار نهاده با قیمت دولتی به 
چهارمحال و بختیاری اختصاص یافته است که نهاده در هفته های آینده 

در اختیار دامداران قرار می گیرد.
مردانــی در پایان یادآور شــد: برای حمایــت از دامــداران برای خرید 
نهاده و علوفه تســهیالت بانکی در نظر گرفته شــده اســت، همچنین 
 گوشــت تولیدی مازاد از دامداران توسط شرکت پشــتیبانی امور دام 

خریداری می شود.

توزیع اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای بین ادارات شهرکرد
فرماندار شــهرکرد گفت: ۶۹۲ میلیارد و ۵۸۹ میلیون ریال از محل اعتبارات اســتانی و توازن برای 
امسال بین دستگاه های مربوطه شهرستان توزیع شــد.عبدالعلی ارژنگ افزود: این میزان اعتبار 
در ۲۴ فصل و ۲۱۵ طرح نیمه تمام اولویت دار توزیع شده است.ارژنگ اضافه کرد: مبلغ ۶.۱ میلیارد 
تومان اعتبار برای تکمیل طرح های هادی روســتایی پیش بینی شده است که پس از ابالغ اعتبار 
ملی، روستا های هدف مشخص و عملیات اجرایی آغاز می شود.وی ادامه داد: مدیران دستگاه های 
اجرایی شهرســتان موظفند با پیگیری اعتبارات ملی، میزان پیشــرفت فیزیکــی و روند فعالیت 

طرح های نیمه تمام را به فرمانداری ارائه دهند.

کشف ۷ دستگاه ماینر غیرمجاز در  شهرکرد
فرمانده انتظامی شهرکرد اظهار داشت: پس از وصول اخباری مبنی بر وجود تعدادی دستگاه ماینر 
غیرمجاز در حوزه استحفاظی پاسگاه انتظامی دستگرد امامزاده، رسیدگی به موضوع در دستور کار 
ماموران این یگان قرار گرفت.ســرهنگ کورش بهرامی افزود: ماموران با انجام کار های اطالعاتی 
موفق به شناسایی محل نگهداری ماینر های غیرمجاز شده و پس از هماهنگی با مقام قضایی این 

محل را بازرسی کردند.

 ثبت عملکرد ۸ هزار و ۵۹۵ کیلوگرم در هکتار
 برای جوی آبی  در شهرکرد

مدیر جهاد کشاورزی شــهرکرد گفت: در کیل گیری از مزرعه جوی آبی مادری رقم جلگه، رکورد ۸ 
هزار و ۵۹۵ کیلوگرم در هکتار در شهرســتان شهرکرد ثبت شــد.فرهاد رفیعی افزود: این مزرعه در 
سطح ۷۰ هکتار واقع در قریه اشگفتک است.رفیعی اضافه کرد: امسال دو هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی 
شهرستان شهرکرد زیر کشت جوی آبی رفته که با متوســط عملکرد ۳٫۸ تن در هکتار، پیش بینی 
می شود ۱۰ هزار و ۲۶۰ تن محصول از این سطح برداشت شود.وی  مهم ترین ارقام جوی کشت شده 
در شهرستان را جلگه، بهمن و مهتاب برشــمرد و گفت: رقم جلگه یک رقم اصالح شده برای اقلیم 
سرد کشور است که نسبت به سایر ارقام رایج جوی آبی اقلیم سرد، زودرس تر بوده، وزن هزار دانه 
باالتر داشته و همچنین عملکرد باال، تحمل نسبتا خوب به سرما، مقاومت باال به بیماری زنگ زرد و 
سفیدک سطحی، مقاومت به خوابیدگی، ریزش دانه و شکنندگی محور سنبله از دیگر مزایای این 

رقم  محسوب می شود.

آغاز  واکسیناسیون هم استانی ها ی مقیم کویت در بام ایران
رییس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: با توجه به پیگیری های به عمل آمده جهت 
تزریق واکسن کرونا به کارگران استان که در حوزه خلیج فارس و به خصوص کشور کویت مشغول به 
فعالیت هستند، واکسن آسترازنکا تزریق می شود.سید راشد جزایری افزود: آن دسته از افرادی که 
تا سه ماه آینده قصد بازگشت به کویت را دارند می توانند با شرایط اعالم شده این واکسن را دریافت 
کنند.جزایری اضافه کرد: اخذ معرفی نامه از فرمانداری شهرستان مربوطه به شبکه بهداشت و درمان 
شهرســتان خود، دارای گذرنامه و بطاقه مدنی معتبر و دفترچه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 
تحویل این مدارک به فرماندری های مربوطه از شرایط دریافت واکسن آسترازنکاست.وی گفت: 
فرمانداری های شهرستان های ۱۰ گانه اســتان، پس از تایید صالحیت و احراز هویت شغلی افراد، 
اسامی آن ها را به همراه معرفی نامه به مدیر شــبکه شهرستان مربوطه ارجاع داده تا واکسن خود 
را دریافت کنند.جزایری تصریح کرد: واکسیناســیون این افراد از تاریخ ۲۱ تیرماه امسال در استان 
آغاز شــد. کارت واکسیناسیون دو زبانه فارســی و التین با مهر پایگاه واکسیناسیون به نامبردگان 

تحویل داده می شود.

اخبار

دولت باید از خارج از کشور علوفه و نهاده وارد و در 
اختیار دامدار قرار دهد، همچنین صادرات شیر 
خشک و گوشت قرمز را آزاد کند تا دامدار بتواند در این 

شرایط به تولید ادامه دهد

بام ایران

مفاد آراء
4/86 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

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

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 1294 مورخ 1400/02/07 هيات ســوم آقای رضا آقائی 
به شناسنامه شــماره 75 کدملي 5759671286 صادره چادگان فرزند محمود در 
نسبت به يک و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 224/22 
متر مربع پــالک 701 فرعی از 25 اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان طبق ســند انتقالی 35789 مورخ 1399/05/26 دفتر اسناد 

رسمی 371 اصفهان
رديف 2- راي شــماره 1293 مورخ 1400/02/07 هيات ســوم آقــای روح ا... 
کاظمی به شناسنامه شــماره 787 کدملي 5499209431 صادره تيران و کرون 
فرزند محمود در نسبت به يک و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان به 
مساحت 224/22 متر مربع پالک 701 فرعی از 25 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان طبق سند انتقالی 35789 مورخ 1399/05/26 

دفتر اسناد رسمی 371 اصفهان
رديف 3- راي شماره 1292 مورخ 1400/02/07 هيات سوم آقای محمد هادی 
کاظمی دره بيدی به شناسنامه شــماره 5115 کدملي 0386078920 صادره قم 
فرزند حيدر در نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 
224/22 متر مربع پالک 701 فرعی از 25 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان طبق ســند انتقالی 35789 مــورخ 1399/05/26 دفتر 

اسناد رسمی 371 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/06

م الف: 1162966  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

4/87 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 3365 مورخ 1400/03/23 هيات آقای علی نصر اصفهانی 
به شناسنامه شماره 2189 کدملي 1283494280 صادره اصفهان فرزند کريم در 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 396/91 متر 
مربع پالک شــماره 148 فرعی از 7 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان طبق ســند انتقالی 13059 مورخ 1398/10/10 دفتر 335 

اصفهان و مورد ثبت صفحه 88 دفتر 16 امالک 
رديف 2- راي شــماره 3364 مورخ 1400/03/23 هيات چهارم آقای غالمرضا 

نصر اصفهانی به شناسنامه شماره 1817 کدملي 1284697231 صادره اصفهان 
فرزند کريم در نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 
396/91 متر مربع پالک شماره 148 فرعی از 7 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان طبق سند انتقالی 13059 مورخ 1398/10/10 دفتر 

335 اصفهان و مورد ثبت صفحه 447 دفتر 500 امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/06

م الف: 1163056  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

4/88 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

 تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 3028 مورخ 1400/03/12 هيــات اول آقای محمدرضا 
سيفی رنانی به شناسنامه شــماره 11676 کدملي 1283226091 صادره خمينی 
شهر فرزند حسين در ششدانگ قسمتی از يک باب ساختمان تجاری مسکونی به 
مساحت 53/52 متر مربع پالک شماره 3635 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت عباس سلمانی رنانی از سند 

7225 مورخ 1322/4/11 دفترخانه شماره 46 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/06

م الف: 1163049  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

4/89 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

 تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 0372 مورخ 1400/01/19 هيات دوم آقای امير جمشيدی 
به شناسنامه شماره 307 کدملي 4171587891 صادره اليگودرز فرزند علی حسين 
در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 97/56 متر مربع قسمتی از پالک شماره 
45 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از مالکيت 
حميد شيروی خوزايی  از سند شماره 47794 مورخ 1349/9/29 دفترخانه شماره 

29 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/06

م الف: 1162992  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
4/90 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

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

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 0141 مورخ 1400/01/14 هيات دوم آقای محمد حسين 
کاظمی به شناسنامه شــماره 195 کدملي 1290918643 صادره اصفهان فرزند 
عزيزاله در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 175/71 متر مربع قسمتی از 
پالک شماره 44 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
از مالکيت عباس کاظمی  از سند شــماره 42834 مورخ 1348/11/20 دفترخانه 

شماره 29 اصفهان مورد ثبت صفحات 243 الی 264 دفتر 54 امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/06

م الف: 1162980  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

4/91 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

 تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 10334 مورخ 1399/05/13 هيات دوم خانم عشرت عباسی 
به شناسنامه شــماره 12170 کدملي 1140120271 صادره خمينی شهر فرزند 
يوسف در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 123/80 متر مربع قسمتی از 
پالک شماره 68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 
مالکيت ميرزا زارع بهرام آبادی از سند شماره 36853 مورخ 1350/5/19 دفترخانه 

شماره 65 اصفهان از مورد ثبت صفحه 155 دفتر 214 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/06

م الف: 1162923  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

4/92 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 

خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 
تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 

رديف 1- راي شماره 3435 مورخ 1400/03/24 هيات سوم آقای حسين سليمانی 
به شناسنامه شماره 2062 کدملي 1289422176 صادره اصفهان فرزند مختار در 
ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 142/86 متر مربع پالک 3858 و 3965 
شماره فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
پالک 18/3965 مورد ثبت صفحه 64 دفتــر 218 و پالک 18/3858 مورد ثبت 

صفحه 12 دفتر 855 امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/06

م الف: 1162816  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

4/93 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 3404 مورخ 1400/03/24 هيات چهارم آقای ابراهيم جان 
نثاری الدانی به شناسنامه شماره 35 کدملي 1290067236 صادره اصفهان فرزند 
حسين در ششدانگ يک قطعه ملک محصور با بنای احداثی به مساحت 533/45 
متر مربع پالک شــماره 423 فرعی از 13 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 539 دفتر 1120 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/06

م الف: 1162808  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

4/94 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 3823 مورخ 1400/03/29 هيات چهارم آقای محمد نصر 
به شناسنامه شماره 5464 کدملي 1291985794 صادره اصفهان فرزند فتح اله 
در ششدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 62/12 متر مربع پالک 1343 فرعی 
از 5 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان طبق ســند 

الکترونيکی 139920302025005261
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/06

م الف: 1162820  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 



سه شنبه 22 تیــــر 1400 / 02 ذی الحجه 1442 / 13 جوالی 2021 / شماره 3300
اگر پول خرید انبه دارید، نگران کرونایی بودنش نباشید!

رییس اتحادیه میوه و سبزی فروشــان اصفهان، با اشاره به مطرح بودن انتقال کرونا از انبه های 
آلوده، گفت: چند روزی است میان مردم خبرهایی در مورد کرونایی بودن انبه ها دست به دست 
می شود و این خبرها به ما نیز رسیده است ولی تایید یا تکذیب اینگونه خبرها با مسئوالن بهداشت 
است و ما نمی توانیم تایید یا تکذیبی داشته باشیم.نوروزعلی اسماعیلی افزود: قیمت انبه هر روز  
در بازار افزایش پیدا می کند و موضوع کاهش قیمت انبه به علت کرونایی بودن صحت ندارد. در 
حال حاضر قیمت انبه در بازار  ۳۸ هزار تومان است، انبه های وارداتی از کشور پاکستان وارد کشور 
می شوند، درست است که این کشور در زمینه بهداشت رشد چشمگیری نداشته اما نمی توان صد 
در صد ادعا کرد که خوردن انبه باعث ابتال به کرونا می شود. رییس اتحادیه میوه و سبزی فروشان 
اصفهان بیان کرد:  انبه های وارداتی باید بعد از ورود قرنطینه شــوند، اما نمی دانیم این قرنطینه 
انجام می شود یا خیر، مراکز بهداشت باید در این رابطه پاســخگو باشد و حال که اینگونه خبرها 

میان مردم پراکنده شده  انبه های وارداتی را تحت آزمایش و نظارت قرار دهند.
همچنین سید مهدی میرجهانیان، مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت اصفهان گفت: انتقال 
کرونا از میوه و چنین محصوالتی به هیچ عنوان امکان ندارد، کرونا یک ویروســی است که برای 
انتقال نیاز به محیط زنده دارد، همچنین با شســت وشوی مناسب هرگونه میوه انواع آلودگی ها 
از آن برطرف می شود.وی افزود:  هیچ مدرک مثبتی از سازمان جهاد کشاورزی و  ارگان دیگری 
در رابطه با آلودگی میوه ها وجــود ندارد، مردم نباید با در نظر گرفتن شــایعات از مصرف میوه ها 
که حاوی انواع ویتامین ها هســتند خودداری کنند، از لحاظ علمی نیز انتقال آلودگی  از  میوه ها 

مردود است.

 ممنوعیت برگزاری مجالس ترحیم 
در باغ رضوان و آرامستان ها

برگزاری مجالس ترحیم در باغ رضوان و آرامســتان های محلی شــهر اصفهــان تا اطالع بعدی 
ممنوع اعالم شد.بنابر اعالم روابط عمومی سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان، با توجه به 
شروع موج پنجم کرونا و وضعیت قرمز شهر اصفهان، برگزاری مجالس ترحیم در آرامستان باغ 
رضوان و آرامستان های محلی  ممنوع است. مردم محترم شهر اصفهان در صورت ضرورت انجام 
خاکســپاری و زیارت اهل قبور باید با کمترین نفرات و رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی به 

آرامستان ها مراجعه کنند.

روزی بدون طالق در اصفهان
رییس کانون سردفتران ازدواج و طالق استان اصفهان از ثبت نشدن موارد طالق در نخستین روز 
هفته ازدواج، خبر داد.حجت االســالم علی اکبر صافی اصفهانی گفت: همزمان با سالروز ازدواج 
حضرت علی )ع( و حضرت فاطمه )س( در نخستین روز هفته  ازدواج هیچ مورد طالقی در دفاتر 

ثبت طالق استان اصفهان ثبت نشد.
 وی افزود: در حــال حاضر آمار ثبت ازدواج در اســتان اصفهان بیش از طالق اســت، اما رشــد 
 طالق نسبت به ســال های گذشــته روند صعودی داشــته همچنین هنوز آمار ازدواج و طالق به

  نقطه برابر نرســیده اســت، آمار ازدواج باالتر و نسبتش به طالق یک ســوم است، جای تاسف 
دارد که به ازای هر ســه ازدواج یک طالق ثبت می شــود.رییس کانون سردفتران ازدواج و طالق 
 اســتان اصفهان بیان کرد: ســردفتران طالق شــرعا و قانونا ملزم هســتند تا در صورت مراجعه

 زوجین به قصد جدایی، ابتدا میان آن ها صلح و سازش برقرار کنند.اکنون در بعضی از دفاتر ثبت 
طالق حدود ۲۰۰ دادنامه اجرا نشده موجود اســت که با وساطت سردفتر طالق  زوجین از جدایی 
منصرف شــده اند، اغلب ســردفتر ان با تجربه از جمله روحانیون برای ایجاد این صلح و سازش 

پیشگام هستند.

به بهانه قمه کشی دختران نوجوان که گفته می شود در اصفهان رخ داده است؛

وقتی َشر شد!

بعضی رســانه ها نوشــتند »اصفهان« و  زینب ذاکر
برخی دیگر از استان »فارس« به عنوان 
محل زد و خورد دختران دهه هشتادی نام بردند. اما چه فارس و چه 
اصفهان؛ چه فرقی می کند؟ اصل ماجرا این اســت که چنددختر دهه 
هشتادی دریکی از پارک های یک شهر در این کشور، با یکدیگر درگیر 

شدند و یکی از آن ها برای دیگری قمه کشی می کند!
خیلی چیزها که فکر نمی کردیم روزی در این کشــور ببینیم را دیدیم 
 و حاال دیگــر از خیلی اتفاقــات و رفتار و گفتارها حتــی متعجب هم 

نمی شویم؛ اما این یکی ثابت کرد هنوز هم می شود غافلگیر شد! 
چنددختر نوجوان در پارک به جان هم افتاده اند. فحش های رکیک و 
حتی جنسی می دهند و الفاظ مردانه استفاده می کنند. موی یکدیگر 
را می کشند و وقیحانه یکدیگر را تهدید می کنند و پسر نوجوانی هم آنها 
را تحریک به درگیری می کند. در این میانه ناگهان یکی از دخترها قمه 
بزرگی را که در شــلوارش پنهان کرده ، درمی آورد و لمپن وار به سمت 
دختران دیگر می رود. یکی از همان پســرها می آید و تالش می کند 

قمه را بگیرد که اگر نگرفته بود شاید جنایتی رقم می خورد.

فیلم به سرعت در شبکه های اجتماعی وایرال و چندساعت مانده به 
فینال یورو ۲۰۲۰ به یکی از پربحث تریــن های فضای مجازی تبدیل 
می شــود.  حاال پلیس اعالم کرده به دنبال دختر قمه کش و کسانی 
است که فیلم این درگیری را منتشر کرده اند. »هلیا نکن شر میشه« 
به ترند و هشتگ تبدیل شده و روان شناسان و جامعه شناسان سوژه 
جدیدی برای نوشتن و هشــداردادن درباره تبعات اینگونه رفتارها و 
پیشروی سریع جامعه به سمت و سوی خشــونت افسارگسیخته و 

...پیدا کرده اند. 
مردم هم طبق معمول در شبکه های اجتماعی مشغول جوک ساختن 

و شوخی کردن با »هلیا« و »قمه کشی« هستند. 
همین چندوقت پیش بود که مستند خوش ساخت و تکان دهنده ای 
با مضمون اولین قاتل سریالی زن ایران تماشــا کردیم. مستندی به 
نام »مهین« که روایت زن جوانی بود که خونسردانه پیرزن می کشت 
و حتی موقع تماشــای فیلم های مربوط به بازسازی صحنه قتل ها و 
دادگاه مهین هم کمتر ترس و عذاب وجدان در چهره او دیدیم. و حاال 
حرف از این اســت که مبادا »هلیا« تبدیل به »مهین« دیگری شود. 

دختری که در این ســن کم، قمه به این بزرگی در شلوارش پنهان می 
کند، اینچنین بی محابــا آن را درمی آورد. با آن لحن مشــمئزکننده 
تیپیکال الواتی برمی دارد و اگر پسرک نوجوان مقابلش نمی ایستاد، 
شــاید فاجعه ای هم رقم می زد. دختری که در این سن و سال باید 
درس بخواند، بازی کند، کالس برود و همچون برگ گل لطیف و آرام 
باشد، در پارک دعوا راه می اندازد، مو می کشد، قمه درمی آورد و فحش 

هایی می دهد که شاید حتی پسرها هم نمی دهند!
کاش اولویت پلیس بازهم برخورد جدی با کســی که فیلم را منتشر 
کرده نباشــد که این پاک کردن صورت مسئله است. کاش پدر و مادر 
هلیا بیایند و بگویند وقتی دخترشان در پارک قمه می کشید کجا بودند 

و دغدغه شان چه بود؟ 
کاش متولیان و مسئوالن و بزرگان این شــهر که حساسیت ویژه ای 
هم روی زنان و مسائل مربوط به آنها دارند، پاسخ بدهند شیوه های 
تربیتی و مدیریتی و بازدارنده شــان چه فایده ای داشــته که نتیجه 
اش  شده اســت »هلیا« دختر نوجوانی که وســط دعوا از شلوارش 

قمه درمی آورد! 

کاش اولویت پلیس بازهم برخورد جدی با کسی که 
فیلم را منتشر کرده نباشد که این پاک کردن صورت 
مسئله است. کاش پدر و مادر هلیا بیایند و بگویند 
وقتی دخترشان در پارک قمه می کشید کجا بودند و 

دغدغه شان چه بود؟

با مسئولان جامعه

فرمانده انتظامی کاشان خبر داد:

کاهش 1۵ درصدی سرقت در بهار امسال در کاشان
فرمانده انتظامی کاشان از کاهش ۱۵ درصدی سرقت در فصل بهار امسال و دستگیری ۳۲ سارق حرفه ای سابقه دار در راستای اجرای طرح مبارزه با سرقت های خرد 
در شهرستان کاشان خبر داد.سرهنگ حسین بساطی گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی کاشان در اجرای طرح مبارزه با سرقت های خرد، ۳۲ نفر سارق موتورسیکلت، 
اماکن خصوصی، کش روزنی، مغازه و منزل و ۹ نفر معتاد متجاهر را دستگیر کردند و ۶۹ فقره از سرقت های این شهرستان نیز کشف شد.وی  افزود: در راستای اجرای 
این طرح و با تالش ماموران، ۳۴ دستگاه موتورسیکلت فاقد پالک و مخدوش و راکب اتباع بیگانه نیز توقیف و به پارکینگ منتقل شد.این مقام انتظامی تصریح 
کرد: بیشتر سرقت های خرد از سوی معتادانی انجام می شود که برای تامین هزینه اعتیاد خود مرتکب این جرم می شوند.سرهنگ بساطی با تاکید بر اینکه وقوع 
سرقت های خرد احساس ناامنی را در شهروندان افزایش می دهد، تصریح کرد: طبق مطالعه و بررسی های علمی برای شناسایی نقاط آسیب و دستگیری عامالن 
این سرقت ها، سرنخ ها و اطالعاتی برای اجرای طرح مبارزه با سرقت به دست آمد که پلیس کاشــان با هماهنگی مقام قضایی به طور ضربتی وارد عمل شد.وی 
همچنین از سرکشی ۱۳ واحد ضایعات فروشی خبر داد و افزود: تعداد چهار واحد ضایعات فروشی به دلیل خرید اموال مسروقه پلمب و در بازرسی از این واحدها، 

اقالم مسروقه زیادی کشف شد.

رییس اداره تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان:

سواد حرکتی نوآموزان در طرح سنجش سالمت اندازه گیری می شود
رییس اداره تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان از اجرای طرح سنجش شایســتگی های حرکتی نو آموزان برای نخستین بار در استان 
اصفهان خبر داد.فرهاد رضایی گفت: طرح سنجش شایستگی های حرکتی نو آموزان، تابستان امسال برای نخستین بار در استان اصفهان هم زمان با سایر 
استان ها، به صورت آزمایشی در حال اجراست تا در سال تحصیلی پیش رو این طرح، به صورت کلی اجرا شود.وی افزود: دانش آموزان مقطع ابتدایی گروه 
هدف در این طرح هستند و امسال از هر استان ۵۰۰ نفر از دانش اموزآن در این طرح ارزیابی می شــوند.رییس اداره تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان بیان کرد: در این طرح از دانش آموزان تست های چابکی، تعادل و پالنک گرفته می شــود، این اطالعات جمع آوری شده و اگر دانش آموزان 
در این تست ها مشکل داشته باشند برنامه ریزی و برای رفع این اختالالت تمرین می شــود.رضایی ادامه داد: در هر سال تحصیلی سنجش دانش آموزان با 
همکاری آموزش استثنایی انجام می شود و امســال نیز این طرح با یک مرحله جدید به نام سنجش شایستگی حرکتی دانش آموزان در حال اجراست.وی 
خاطر نشان کرد: این طرح از ده روز قبل شروع شده و حدود ۳۵۰ نفر از دانش آموزان مقطع ابتدایی مورد ســنجش حرکتی قرار گرفتند، در گذشته به سواد 

حرکتی توجهی نمی شد، اما امروزه وزارت آموزش و پرورش بر این موضوع متمرکز شده و نتیجه های خوبی نیز در راه است.

مفاد آراء
4/95 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شــماره 841 مــورخ 1400/3/13 هيات اول موضــوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد 
 ثبتی حوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان تصرفات مالکانــه مالمعارض متقاضی، 
مالکيت موسسه نيک انديشان همت نشــين به شماره کدملی 10260169625 
بر ششدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 121/17 متر مربع مفروزی از پالک 
شــماره 341 فرعی از 5000 اصلی واقع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت ملک 
 جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشــاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديــم نمايند. بديهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/06

م الف: 1163041  اعظم قويدل رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

4/96  شماره نامه: 140085602024003894- 1400/04/07   نظر به اينکه 
يک دانگ و نيم مشــاع از ششــدانگ پالک ثبتی 2840/129 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان طی سند انتقال 93429 مورخ 64/7/18 دفتر 64 اصفهان در دفتر 
630 صفحه 401 بنام محمد حســين بکرانی باالنی ســند دفترچه ای به شماره 
چاپی 457918 صادر شده و طی ســند رهنی 71857 مورخ 69/1/11 دفتر 65 
اصفهان رهن بانک ملی شــعبه خيابان طالقانی است و طی نامه 960019 مورخ 
96/1/15 شــعبه 12 اجرای احکام مدنی بازداشت اســت به موجب درخواست 
1400/010585 مــورخ 1400/4/3 به انضمام دو برگ استشــهاديه محلی که 
امضاء شهود آن ذيل شــماره يکتای 140002157461000178 و رمز تصديق 
998678 مورخ 1400/4/2 مورد گواهی دفترخانه اســناد رسمی 245 اصفهان 
رسيده است مدعی است که ســند مالکيت به علت جابجايی مفقود و درخواست 
صدور المثنی ســند مالکيت را نموده   لذا مراتب  به استناد تبصره يک اصالحی 
ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی 

مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت مذکور نزد خود 
می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند 
 معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1162427 قويدل رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

فقدان سند مالکیت
4/97  شماره نامه: 140085602024003860- 1400/04/05   نظر به اينکه 
سه دانگ مشــاع از ششــدانگ پالک ثبتی 2840/129 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان طی ســند انتقال 93429 مورخ 64/7/18 دفتــر 64 اصفهان در دفتر 
630 صفحه 398 و شــماره ثبت 116642 بنام طيبه کســايی شهرضايی سند 
دفترچه ای به شماره چاپی 457917 صادر شده و طی سند رهنی 71857 مورخ 
69/1/11 دفتر 65 اصفهان رهن بانک ملی شعبه خيابان طالقانی است  به موجب 
درخواســت  1400/010585 مورخ 1400/4/3 به انضمام دو برگ استشهاديه 
محلی که امضاء شهود آن ذيل شماره يکتای 140002157161000176 و رمز 
تصديق 958313 مورخ 1400/4/2 مورد گواهی دفترخانه اســناد رسمی 245 
اصفهان رسيده است مدعی اســت که ســند مالکيت به علت جابجايی مفقود و 
درخواست صدور المثنی ســند مالکيت را نموده   لذا مراتب  به استناد تبصره يک 
اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه 
کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود ســند مالکيت مذکور 
نزد خود می باشد از تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا ســند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ 
نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســيد يا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق 
 مقررات خواهد شــد. م الف: 1162429 قويدل رئيس منطقه ثبت اسناد و 

امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

4/98  شماره نامه: 140085602024003891- 1400/04/07   نظر به اينکه 
يک دانگ و نيم مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 2840/129 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان طی سند انتقال 93429 مورخ 64/7/18 دفتر 64 اصفهان در دفتر 630 
صفحه 404 بنام شکوفه بکرانی باالنی سند دفترچه ای به شماره چاپی 457919 
صادر شده و طی سند رهنی 71857 مورخ 69/1/11 دفتر 65 اصفهان رهن بانک 

ملی شــعبه خيابان طالقانی است به موجب درخواســت 1400/010585 مورخ 
1400/4/3 به انضمام دو برگ استشهاديه محلی که امضاء شهود آن ذيل شماره 
يکتای 140002157461000178 و رمــز تصديق 998678 مورخ 1400/4/2 
مورد گواهی دفترخانه اسناد رسمی 245 اصفهان رسيده است مدعی است که سند 
مالکيت به علت جابجايی مفقود و درخواست صدور المثنی سند مالکيت را نموده   
لذا مراتب  به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در 
يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 

يا وجود سند مالکيت مذکور نزد خود می باشــد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به 
اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 1162426 قويدل رئيس 

منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

 آگهــی تغییــرات شــرکت مهــر پیشــرو آمیتیس 
 با مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت 51511 

و شناسه ملی 10260701750 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/04/12 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : تورج رضائی به شــماره ملی 0039427196 بسمت 
عضو هیئت مدیره و پویا قیطولی به شماره ملی 4073338250 بسمت 
مدیرعامل و سیاوش قیطولی به شــماره ملی 4060328707 بسمت 
رئیس هیئت مدیره و غالمرضا قیطولی به شماره ملی 1829195026 
به ســمت نائب رییس هیئت مدیره به مدت نامحدود تعیین شدند کلیه 
اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها و عقود اسالمی به امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره یا 
نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )1163574(

 آگهــی تغییرات شــرکت شــبکه تــار نما ســپاهان 
 با مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت 37341 

و شناسه ملی 10260548956 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1400/04/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: فاطمه شمسایی گهگانی به 
شماره ملی 1288883250 به سمت رئیس هیئت مدیره، اصغر غریبی 
به شماره ملی 1283208431 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل 
)خارج از شرکا( برای مدت نامحدود انتخاب شدند. - کلیه اوراق عادی 
و اداری و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک سفته بروات و 
قراردادها و عقود اســالمی با امضای مدیرعامل منفــردا همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی و اداری شرکت با امضای هرکدام 
 از مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شــرکت معتبر 
 می باشــد. اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1163573(

آگهی تغییرات شرکت فنی صعود صنعت کویر با مسئولیت محدود
 به شماره ثبت 1116 و شناسه ملی 10861737838 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/06/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
مرکز اصلی شرکت در واحد اران وبیدگل به نشانی استان اصفهان ، شهرستان آران و 
بیدگل ، بخش مرکزی ، شهر آران و بیدگل، محله اکبر آباد ، کوچه ))مزرعه اکبرآباد(( 
، کوچه اول ، پالک 0 ، بن )ستاری( ، طبقه همکف به کد پستی 8741618642 تغییر 
یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آران و بیدگل )1163576(

آگهی تغییرات شرکت مهیا پخش اصفهان سهامی خاص 
به شماره ثبت 1860 و شناسه ملی 10260640750 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1399/07/25 عاطفه غالمی 
قهدریجانی به شــماره ملی 1100131507 - بهجت جوانمردی به شــماره ملی 
1111088969 - اعظم قاسمی فالورجانی به شماره ملی 1100170650 به عنوان 
اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . ترازنامه و حساب 
سود و زیان شرکت منتهی به سال 1398 تصویب شد اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فالورجان )1163575(



زمان اعزام چهار دوومیدانی کار ایران به المپیک توکیو مشخص شد.رقابت های دوومیدانی در المپیک ۲۰۲۰ از هشتم مرداد ماه آغاز می شود و ایران نیز در این 
بازی ها چهار نماینده دارد که قرار است دوم مرداد راهی توکیو شوند.احســان حدادی در پرتاب دیسک، حسن تفتیان و فرزانه فصیحی در دوی ۱۰۰ متر مردان و 

زنان و مهدی پیرجهان در دوی ۴۰۰ متر بامانع دوومیدانی کاران ایران در این دوره از بازی های هستند.
هاشم صیامی، رییس فدراسیون دوومیدانی و ایوب دادروان مربی پیرجهان هم در این سفر به عنوان سرپرست و کادر فنی به همراه تیم اعزام می شوند. در میان 
اعضای تیم  دوومیدانی احسان حدادی سابقه بیشترین حضور در المپیک را دارد و برای چهارمین بار در این بازی ها شرکت می کند، حسن تفتیان برای دومین 

بار اعزام می شود، فرزانه فصیحی و مهدی پیرجهان هم هر دو اولین حضور خود را تجربه خواهند کرد.

دوومیدانیکارانایرانچهزمانیبهتوکیواعزاممیشوند؟

سهشنبه22تیــــر02/1400ذیالحجه13/1442جوالی2021/شماره3300

محرومیتمهاجمتیمملیسوریهلغوشد
با اعالم رییس فدراسیون فوتبال ســوریه، محرومیت عمر خربین مهاجم تیم ملی این کشور لغو 
شد.عمر خربین، مهاجم تیم ملی فوتبال سوریه در زمان سرمربیگری نبیل معلول از تیم سوریه کنار 
گذاشته شد.با جدایی معلول و صعود تیم ملی سوریه به مرحله سوم مسابقات انتخابی جام جهانی، 
حکم محرومیت خربین هم لغو شد.»حاتم الغایب« رییس فدراسیون فوتبال سوریه با اعالم این 
خبر گفت: با درخواست »نزار محروس« سرمربی جدید، محرومیت خربین رفع شد و این بازیکن 
می تواند برای سوریه بازی کند.تیم ملی فوتبال سوریه در مرحله سوم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ با 

تیم های ایران، کره جنوبی، امارات، لبنان و عراق هم گروه است.

رکوردعجیب»لئوناردوبونوچی«!
ستاره خط دفاعی تیم ملی ایتالیا مثل یک هافبک بازیکنان این تیم را تغذیه می کرد و نقش مهمی 
در بازی سازی داشت. لئوناردو بونوچی تورنمنت درخشانی را پشت سر گذاشت و در فینال هم تک 
 Squawka گل ایتالیا را به ثمر رســاند و پنالتی خود را در پایان بازی به گل تبدیل کرد. به گزارش
football لئوناردو بونوچی در این تورنمنت 87 پاس بلند به تمام نقاط زمین ارســال کرد و نقش 
بزرگی در بازی سازی تیم ملی ایتالیا داشــت. پس از او با فاصله زیاد، آیمریک الپورته 57 پاس 
بلند ارسال کرده است. بونوچی بیشترین تعداد پاس بلند و بیشترین تعداد پاس موفق را در یورو 

۲۰۲۰ داشت.

محکومیتتوهیننژادپرستانهبهبازیکنانانگلیس
توسط»جانسون«

تیم ملی فوتبال انگلیس در فینال یورو ۲۰۲۰ در ضربات پنالتی برابر ایتالیا شکست خورد و نتوانست 
جام را در ومبلی باالی سر برد.در این بازی سانچو، راشفورد و ساکا پنالتی از دست دادند.هواداران 
خشمگین انگلیس بعد از بازی در صفحات مجازی به این سه بازیکن تاختند و به آنها توهین نژاد 
پرستانه کردند. آنها از ایموجی میمون برای این سه بازیکن استفاده کردند.به دنبال این رفتار از سوی 
برخی هواداران انگلیسی، بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس توهین نژاد پرستانه به این سه 
بازیکن را محکوم کرد.پیش از این هم اتحادیه فوتبال انگلیس چنین رفتاری را محکوم کرده بود.

تیم ملی انگلیس تاکنون نتوانســته دراین رقابت ها به مقام قهرمانی دست پیدا کند و تماشاگران 
انگلیس امیدوار بودند که تیم شان بتواند برای اولین بار در تاریخ این رقابت ها جام قهرمانی را برای 

آن ها به ارمغان بیاورد.

اعالم وفاداری دوناروما به بوفون: 

اوشمارهیکاست
تیم ملی فوتبال ایتالیا با درخشش دوناروما توانســت انگلیس را در ضربات پنالتی در فینال یورو 
شکست دهد و جام قهرمانی را باالی سر برد.دوناروما که  عنوان بهترین بازیکن جام را هم به دست 
آورد، بعد از بازی گفت: ما استثنایی بودیم. همه می دانید که از کجا شروع کردیم. ما شایسته این 
قهرمانی و خوشحالی هستیم. گل زود هنگام ما را نگران کرد با این حال به قدرت خود آگاه بودیم و 
تسلیم نشدیم. ما هیچ وقت تسلیم نمی شویم.وی ادامه داد: گل زدن به انگلیس بسیار سخت بود 
چرا که آنها خیلی خوب دفاع می کنند؛ اما ما این کار را انجام دادیم.دوناروما که جایگزین بوفون در 
تیم ملی ایتالیا شد به ستایش از این دروازه بان پرداخت و گفت: بوفون بدون شک بهترین است. 
من نهایت تالشم را می کنم که به تیم کمک کنم. بوفون همواره شماره یک است..ایتالیا بعد از ۲9 
سال توانست قهرمان یورو شود. بدون شک این قهرمانی را آتزوری مدیون دوناروماست که در دیدار 

برابر اسپانیا هم در ضربات پنالتی درخشید و باعث صعود تیمش شد.

نفت مسجد سلیمان- ذوب آهن؛

 نوار ناکامی های سبزپوشان پاره می شود؟

در چارچــوب هفتــه بیســت و هفتــم  سمیهمصور
رقابت های لیگ برتر فوتبال کشــور تیم 
فوتبال ذوب آهن مقابل تیم نفت مســجد ســلیمان قــرار می گیرد، 
دیداری که امشب و از ساعت ۲۱ در ورزشــگاه شهید بهنام محمودی 
برگزار می شــود. فصل جاری رقابت های لیگ برتر فوتبال کشــور به 
هفته های پایانی اش نزدیک شــده و رقابت ها بر ســر کســب جام 
قهرمانی و کسب سهمیه آســیایی در تیم های باالنشین و  ماندن در 
لیگ و فرار از خطر سقوط در تیم های پایین نشین جدول رده بندی به 

شدت در جریان است. 
تیم فوتبال ذوب آهن که در ایــن دوره از رقابت های لیگ برتر فوتبال 
کشور در پایین جدول رده بندی جا خوش کرده است فاصله چندانی 
با ســقوط به دســته پایین تر ندارد، اتفاقی ناگوار برای سبزپوشــان 

اصفهانی که در تمامی تاریخ لیگ برتر حضور داشته اند.
شاگردان مجتبی حســینی برای ماندن در لیگ نیاز مبرمی به کسب 
پیروزی در بازی هــای باقی مانده دارنــد و جدال آنها بــا تیم نفت 
مسجد سلیمان به همین دلیل از حساســیت های زیادی برخوردار 
است،دیداری 6 امتیازی که نتیجه آن برای هر  دو تیم از اهمیت باالیی 
برخوردار بوده و از طــرف دیگر با توجه به نزدیکــی امتیازات تیم های 

پایین جدول، نتیجه این دیدار برای ســایپا و نســاجی نیز مهم تلقی 
می شود.

سبزپوشــان اصفهانی در حالی آماده پیکار با نفت مسجدســلیمان 
می شوند که هفته گذشته مقابل سایپا در ورزشگاه فوالدشهر با تساوی 
یک بر یک متوقف شــدند تا شــرایط این تیم بحرانی تر از قبل شده 
و قدم به قدم به ســقوط نزدیک تر شــود. ذوبی ها در ۴ هفته گذشته 
هیچ بردی به دست نیاورده اند و با توجه به نزدیکی امتیازات تیم های 
قعر جدول، در منطقه خطر بوده و یکی از گزینه های ســقوط به شمار 
می آیند. در آن سو نفت مسجدسلیمان نیز در شرایطی آماده میزبانی 
از ذوب آهن می شود که هفته گذشته مقابل پدیده برای دومین بازی 
پیاپی شکســت خورد تا روند ناکامی های این تیم نیز وارد ســومین 

هفته خود شود.
ذوب آهن در ۲6 بازی قبلی خود ۴ برد، ۱۱ تســاوی و ۱۱ شکست را به 
دست آورده و با اســتفاده از تفاضل گل بهتر نســبت به سایپا، در رده 
چهاردهم جدول قرار گرفته است؛ نفت مسجدسلیمان نیز در ۲6 هفته 
گذشته 6 برد، ۱۰ تساوی و ۱۰ شکست به دست آورده و با اندوختن ۲8 

امتیاز در رده دوازدهم جدول جای دارد.
تقابل ذوب آهن با نفت مسجدســلیمان بهترین فرصت شــاگردان 

حســینی اســت تا بتواننــد بــا پیــروزی در این دیــدار، بــه روند 
ناکامی هایشــان پایان بخشــند؛ اما این اتفاق چندان ساده به نظر 
نمی رسد. سبزپوشــان اصفهانی باید مقابل تیمی به میدان بروند که 
در ارائه بازی تخریبی و پرفشــار تبحر باالیی دارد و در خانه به سختی 

امتیاز از دست می دهند.
ذوب آهن در چند هفته اخیر برخالف اوایل نیم فصل دوم بازی خوبی 
به نمایش نگذاشــته و از نظر تاکتیکی و انســجام تیمی خوب ظاهر 
نشده است؛ ذوبی ها از نظر روحی و روانی تحت فشار زیادی هستند و 
تیم حسینی برای اوج گیری دوباره به پیروزی نیاز دارد. چالش بزرگ 
حسینی در این دیدار، بازگرداندن نظم تاکتیکی و کم کردن فاصله بین 

خطوط تیم ذوب آهن است.
 فاصله هشــت روزه بین این دیدار با بازی قبلــی ذوب آهن، فرصت 
مناسبی در اختیار حسینی و کادرش قرار داده است تا بتواند تیمش را 
از نظر روحی و روانی بازسازی کند.ذوبی ها در این دیدار شهاب گردان 
را به دلیل محرومیت به همراه ندارند ولی تیم نفت مســجد سلیمان 
بازیکن محروم و مصدومی نداشته و با ترکیب کامل مقابل سبزپوشان 
قرار می گیرد. دیدار رفت دو تیم در هفتــه دوازدهم رقابت های لیگ 

برتر با نتیجه تساوی بدون گل در ورزشگاه فوالد شهر به پایان رسید.

شــناگر المپیکی ایران گفت: انتظــارم از خودم در 
المپیــک ۲۰۲۰ توکیو این اســت که رکــورد بهتری 
ثبت کنم.متین بالســینی در خصوص حضورش در 
المپیک اظهار کرد: با باالتریــن فیناپوینت )امتیاز 
فدراسیون جهانی( که در تاریخ مقرر توانستم کسب 
کنم برای المپیک انتخاب شــدم. در آن بازه زمانی 
بهترین شــناگر ایران شــدم و خداراشــکر سهمیه 
یونیورسالیتی را کســب کردم.نماینده شنای ایران 
در ماده ۲۰۰ متر پروانه المپیــک ۲۰۲۰ گفت: هدف 
من و مربی ام اول حضور در این المپیک بود. من در 
این یک سال و هشت ماه گذشــته حدود 5 یا 6 بار 
رکورد ملی ماده تخصصی خودم را زدم. از این بابت 
که رو به جلو و پیشرفت حرکت می کنم خوشحالم. 
بالســینی انتظار دارد در المپیــک توکیو حداقل باز 
هم بتواند رکــورد ملی ماده ۲۰۰ متــر پروانه ایران را  

بشکند.وی در این باره گفت: المپیک میدان بزرگی 
است و خوشحالم که می توانم کنار ورزشکاران بزرگ 
جهانی شــنا کنم. این تجربه خوبی است. کنار این 
تجارب انتظارم از خودم این است که حداقل بتوانم 
از دیروز خودم بهتر باشم. البته این هدف را در تمامی 
مسابقات دنبال می کنم. در المپیک هم این هدف 
را دارم که حتی کم اما از رکورد قبلی ام بهتر شنا کنم. 
۱۰۰ در صد انتظارم از خودم رکوردشکنی در المپیک 
است و دوســت دارم برای چندمین بار رکورد ملی 
را بشکنم و سطح شنای کشــور را به استانداردهای 
جهانی نزدیک تر کنم. بالســینی گفت: همیشه در 
دوران مدرسه خودم را در المپیک ۲۰۲۰ می دیدم. در 
سال ۲۰۱۳ یعنی زمانی که کالس دهم بودم همیشه 
در حاشیه کتاب ها، دفترها، دستم و یا میزم )که کار 
درستی هم نبود( می نوشــتم المپیک ۲۰۲۰. رفتنم 

به المپیک ۲۰۲۰ در ناخودآگاهم همیشه بود .وی در 
ادامه در خصوص غیبت مربی اش در المپیک گفت: 
در حقیقت یکی از مشکالت من در المپیک این است 
که مربی ام در المپیک همراهم نیست. نمی دانم چه 
کسی مرا در المپیک همراهی خواهد کرد؛ اما خیلی 
دوست داشتم مربی ام کنارم باشد. من چند روزی 
زودتر به المپیک مــی روم و در آن زمان می خواهم 
تمرین کنم و نیاز دارم که مربی ام کنارم باشــد و مرا 
کوچ کند. نمی دانم چه کســی مــرا در المپیک کوچ 

خواهد کرد و  این خیلی برای من سخت است.

شناگر المپیکی ایران:

انتظارمدرالمپیکرکوردشکنیاست

خبر روز

سروشدرسپاهان،بهدنبالآنچهدرپرسپولیسنشد
هافبک خالق و بازیساز تیم فوتبال سپاهان به دنبال عنوان برترین پاسور لیگ در پایان لیگ بیستم 
است.حرکت استثنایی و پاس فوق العاده سروش رفیعی در دیدار مقابل صنعت نفت آبادان، منجر 
به گل اول شــاگردان محرم نویدکیا شد 
و هافبک خالق طالیی پوشان اصفهانی 
را به هفتمیــن پاس گل خــود در لیگ 
بیستم رســاند و او را بار دیگر در کورس 
رقابت بــا احمدرضا زنــده روح و مهدی 
قائدی به صدر جدول برترین پاسورهای 
لیگ بیســتم رساند.سروش رفیعی در 
6 هفته گذشته، ســه بار برای همبازیان 
خود موقعیت ســاخته تا نشان بدهد تا 
جدیت تمام به دنبال رســیدن به عنوان 
یک فردی ویژه در کنار تالش برای قهرمانی در پیراهن سپاهان در لیگ بیستم است؛ رفیعی که در 
پرسپولیس تالش زیادی کرد تا برترین پاسور لیگ شود اما ناکام ماند، حاال دوست دارد در پیراهن 
سپاهان چنین تجربه ای را به دســت آورد.البته که هافبک بازیساز سپاهان همان طور که گفته شد 
دو رقیب سرســخت مانند زنده روح و قایدی دارد و چه بســا در هفته های پایانی امید عالیشاه از 
پرسپولیس هم به این کورس رقابت اضافه شود و کار برای رســیدن به عنوان برترین پاسور لیگ 
برای سروش رفیعی دشوارتر هم شود.اما تا پایان هفته بیست و هفتم، سروش رفیعی با پاس گل 
تماشــایی که مقابل صنعت نفت آبادان برای سجاد شهباززاده ارســال کرد، با 7 پاس گل در کنار 
احمدرضا زنده روح هافبک بازیساز و خالق گل گهر در صدر جدول برترین پاسورهای لیگ قرار دارد 
و مهدی قائدی 6 پاس گل و امید عالیشاه 5 پاس گل در کارنامه خود دارند و باید دید طی سه هفته 

سرنوشت ساز باقی مانده از لیگ چه سرنوشتی در انتظار آن ها خواهد بود.

رسمیکهبازیکنانرابدعادتمیکند!
فرهاد مجیدی بار دیگر دست به جیب شد و برای شکست دادن تیم سایپا مبلغ ۱۰ میلیون تومان 
به بازیکنان تیمش پاداش داد تا با روحیه ای مناســب برای دربی روز پنجشــنبه حاضر شوند. با 
یک حساب و کتاب سرانگشتی)و طبق آنچه در رســانه های محتلف منتشر شد است( مشخص 
می شود مجیدی تا به امروز ۴5 میلیون تومان به هر کدام از بازیکنان استقالل پاداش داده که اگر 
در تعداد نفرات ضرب شود عدد قابل توجهی می شود و نشان می دهد سرمربی آبی ها به هر قیمتی 
می خواهد روحیه تیمش را حفظ کند و به نوعی جور مدیران باشــگاه را بکشد. مدیرانی که نه تنها 
در چنین شرایطی بابت دست به جیب شدن مجیدی شرم نمی کنند که با افتخار خبر پاداش را در 
کانال باشگاه هم قرار می دهند!در این بین سوالی که به وجود می آید این است که باشگاه استقالل 
و فرهاد مجیدی چرا باید بابت هر برد پاداش بدهند؟ معموال در قرارداد بازیکنان بندهایی مربوط به 
کسب سهمیه آسیایی، قهرمانی لیگ و جام حذفی، صعود از مراحل مختلف لیگ قهرمانان آسیا، 
آقای گلی، کلین شــیت، دعوت به تیم ملی و بردهای پیاپی بند پاداش وجود دارد و در کنار آن هم 
پاداش هایی خارج از قرارداد برای دیدارهای خاص داده می شود اما پاداش دادن خارج از قرارداد 
در هر بازی اتفاق چندان مرسومی نیست.البته این مدل پاداش دادن در مقطع فعلی کمک زیادی 
به استقالل می کند و یکی از دالیلی که این تیم در شرایط فعلی سرپا مانده سبک مدیریتی مجیدی 
است ؛اما در دراز مدت ممکن است باعث »بدعادت« شدن بازیکنان شود و آن ها همواره پس از هر 
برد منتظر پرداخت مبالغی خارج از قرارداد باشند. اگر این پرداختی ها براساس قرارداد انجام می شد 
و باشگاه هم سیســتم پاداش دادن خود را اعالم می کرد دیگر نگرانی از این حیث وجود نداشت.

استقالل در سال های اخیر از این مدل پرداختی های خارج قرارداد به شدت ضربه خورده و اختالفات 
زیادی بین باشگاه و بازیکنان به وجود آمده است.

مستطیل سبز

مردسوم؛نکوناماز
اسکوچیچعبورکرد

شکست دادن ماشین ســازی قعرنشین در 
ورزشــگاه فوالد آره نا اهواز آن هــم با تک گل 
محمد آبشــک از چند حیث برای فوالدی ها 
ارزشمند و البته حائزاهمیت بود، چرا که آن ها 
در وهله اول به دنبال زنده ماندن شانس کسب 
سهمیه آسیایی خود بودند و می خواستند در 
کورس رقابت با تیم هایی چون گل گهر، پدیده 
خراسان و آلومینیوم اراک، بتوانند موقعیت 
خوب خود را حفظ کنند که چنین هم شــد و 
حتی صعــودی موقت بــه رده چهارم جدول 
داشتند.هدف بعدی که شــاگردان نکونام از 
پیروزی مقابل ماشین سازی داشتند، حفظ 
روند شکســت ناپذیری آن هــا در دیدارهای 
خانگی بود، رکوردی که از لیگ نوزدهم همراه 
فوالدی هاست و آن ها می خواستند این رکورد 
را حفــظ کنند و به ســمت طوالنی ترین روند 
شکســت ناپذیری همچنان قدم بردارند که 
این هدف هم برای شاگردان جواد نکونام با 

پیروزی مقابل ماشین سازی محقق شد.
اما خــود ســرمربی جــوان فوالدی ها هم 
با پیــروزی کــه در مقابل ماشین ســازی به 
دســت آورد، به یک رکورد ویژه دســت پیدا 
کرد؛ او توانســت در تاریخ تیم فوتبال فوالد، 
دراگان اســکوچیچ را پشت ســر بگذارد و از 
حیث امتیازآوری، ســومین مربی امتیازآور 
تاریخ باشگاه فوالد به شــمار آید و در مسیر 
تاریخ ســازی قرار گیرد.نکونام کــه در مقابل 
ماشــین ســازی پنجاه و هفتمیــن تجربه 
سرمربیگری خود روی نیمکت فوالد رسید، 
توانست به امتیاز 9۰ دست پیدا کند تا میانگین 
۱.6 امتیاز در هر مســابقه را به نام خود کند؛ 
آینده همکاری او با فوالد مشــخص نیست 
و بارها نکونام دربــاره آینده اش صحبت های 
مبهمی داشــته و همه چیز را به پایان فصل 
موکول کرده، اما او اگر بخواهد در تاریخ فوالد به 
لحاظ امتیازآوری، جاودانه شود، حداقل نیاز 
دارد تا دو فصل دیگر نیز در فوالد بماند.چرا که 
در صدر جدول مربیان امتیازآور در تاریخ فوالد، 
نام مجید جاللی با کسب ۱8۲ امتیاز و حسین 

فرکی با کسب ۱۱۳ امتیاز به چشم می خورد.

تقابل ذوب آهن با نفت مسجدسلیمان بهترین فرصت 
شاگردان حسینی است تا بتوانند با پیروزی در این 
دیدار، به روند ناکامی هایشان پایان بخشند؛ اما این 

اتفاق چندان ساده به نظر نمی رسد

فوتبال جهان

وز عکس ر

تصویریاحساسیاز
استقبالهمسر»مسی«
ازاسطورهآرژانتین

کاروان تیــم ملی فوتبــال آرژانتیــن بامداد 
)دوشنبه( بعد از قهرمانی در کوپا آمریکا ۲۰۲۱ 
از برزیل به وطن برگشت.در فرودگاه استقبال 
آنتونیال همسر لیونل مسی از ابرستاره و شوهر 
سوژه رسانه ها شد. مسی بعد از کسب 5 توپ 
طال و افتخارات بی شمار باشگاهی در نهایت 
موفق شد در ســن ۳5 ســالگی اولین جام 

قهرمانی را به همراه آلبی سلسته باال ببرد.
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با هدف هوشمندسازی ارائه خدمات در شهرداری اصفهان انجام شد؛

بهره برداری از 100 میلیارد ریال پروژه از سوی سازمان فاوا  
مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری اصفهان گفت: سازمان فاوای شهرداری 
اصفهان توانسته یکصد میلیارد ریال طرح را اجرایی کند که از جمله این طرح ها می توان به طراحی 
و اجرای پالک های پســتی با قابلیت خوانش QR کد، یکپارچه سازی سامانه های حوزه معاونت 
مالی، اقتصادی شهرداری اصفهان، سامانه کنترل عملیات و مدیریت پروژه های شهرداری اصفهان 
و ..... اشاره کرد.  حمیدرضا ابطحی،  ادامه داد: در همین راستا، از جمله اقدامات سازمان فاوا درگاه 
جامع الکترونیکی شهرداری اصفهان به نشانی www.isfahan.ir با تاکید بر سیاست های آشکار 
و صریح، بروکراسی شفاف، پاسخگویی در قبال فعالیت ها و مشارکت فعال مردم در امور اجتماعی 
همچنین فاز نخست تامین سامانه میز خدمت شهرداری به نشانی my.isfahan.ir به منظور ارائه 
خدمات غیرحضوری، کاهش مراجعات، ارتقای رضایت و افزایش اعتماد شــهروندان به خدمات 
شهرداری است.همچنین ســامانه پروفایل شهروندی به نشــانی Profile.isfahan.ir با هدف 
 مدیریت یکپارچه اطالعات شــهروندان اصفهان در ارائه خدمات از دیگر پروژه های ســازمان فاوا 

به شمار می آید.
وی افزود: از دیگر طرح های این سازمان می توان به فاز دوم طراحی و راه اندازی اتاق مانیتورینگ 
نظارت تصویری حراست شــهرداری با هدف تامین، نصب و راه اندازی سیستم نظارت تصویری و 
تجهیزات مورد نیاز همه دوربین های نصب شده در ســاختمان های مختلف شهرداری، طراحی و 
راه اندازی تاالر هوشمند شورای اسالمی شهر اصفهان با هدف اصالح وضع موجود سالن جلسات 
شورای اسالمی شهر و تبدیل آن به یک تاالر هوشمند، اشاره کرد.پروژه تامین و راه اندازی اتصال برق 
و شبکه داخلی تجهیزات باکس های فیبرنوری ۷۲ نقطه ترافیکی با هدف نگهداری و پشتیبانی از 
شبکه فیبرنوری شهرداری و برقراری ارتباطات این شبکه با دوربین ها، کنترلرها و تجهیزات ترافیکی 
از دیگر طرح های اجرایی سازمان فاواســت.اجرای فاز نخست یکپارچه  سازی سامانه های حوزه 
معاونت مالی، اقتصادی شهرداری اصفهان با هدف تسهیل و شفاف سازی همه فرآیندهای حوزه 
معاونت مالی، اقتصادی و ارتباط سامانه جامع درآمد شهرداری با سایر سامانه های این معاونت 
نظیر مالی، امور قراردادها، سامانه یکپارچه بودجه و اعتبارات )سیبا( نیز با هدف مدیریت اطالعات 
و فرآیندهای مربوط به تدوین، تصویب، تفکیک و تخصیص بودجه و تامین اعتبارات شــهرداری 
به منظور توزیع عادالنه منابع مالی، پیش بینی نیازهای آینده و شناســایی، جذب و بهره برداری از 
منابع موجود شهرداری، سامانه یکپارچه بودجه و اعتبارات )سیبا( و سامانه مناقصات شهرداری به 
نشانی Etender.isfahan.ir با هدف مکانیزه کردن فرآیندهای مربوط به امور قراردادها و امکان 
برقراری ارتباط با سایر سامانه های معاونت مالی، اقتصادی شهرداری از دیگر پروژه های رونمایی 
شده سازمان فاواست. فاز دوم سامانه کنترل عملیات و مدیریت پروژه های شهرداری اصفهان به 
منظور یکپارچه سازی گردش اطالعات و مدیریت پروژه ها در راستای تحقق اهداف و سیاست های 
اسناد راهبردی شهرداری از جمله سند چشم انداز اصفهان و استقرار استاندارد مدیریت پروژه )پی. 
ام. باک)PMBOK(( اجرا شده است همچنین سامانه هوشمند و مکان مند قراردادهای خدمات 
شهری و فضای ســبز و نگهداری و تعمیرات با هدف ایجاد یک نظام سازمانی مکانیزه و خودکار به 
منظور کنترل و نظارت بر عملکرد پیمانکاران دو حوزه مدیریت خدمات شهری و سازمان پارک ها و 
فضای سبز راه اندازی شد.سامانه هر شهروند یک داوطلب به نشانی Davtalab.isfahan.i، فاز 
دوم نقشه ۱:۲۰۰۰ دیجیتال حاشیه شهر اصفهان با هدف تهیه نقشه یک دوهزارم دیجیتال در مناطق 
دو، هفت، ۱۱، و۱۲ تا انتهای محدوده عکس برداری شهر به منظور پاسخگویی به شهروندان و ارائه 
تحلیل ها و گزارش های آماری مکان مبنا، تهیه نقشه پایه و تمرکز کلیه فعالیت های مکانی شهرداری، 
سامانه خدمات نقشه ای به نشانی mapservice.isfahan.ir با هدف افزایش شفافیت اطالعات، 
حذف رانت های اطالعاتی و دسترسی آسان مخاطبان به اطالعات نقشه های وضع موجود، تصاویر 
ماهواره ای سال های ۸۵، ۸۸، ۹۱ و ۹۵ و نقشه های هوایی دیجیتال سال ۹۲ نیز از جمله طرح های 

این سازمان است.

در چهار راه وکال، خیابان شیخ صدوق برای چند دقیقه توقف کنید

اینجا عاشق کتاب می شوید

اینجا کتابخانه مرکزی نیســت. شباهتی          سمیه مصور
به کتابخانه ابن مســکویه هم ندارد. این 
روزها اگر گذرتان به چهارراه وکال، خیابان شیخ صدوق بیفتد، حتما با 
کتابخانه ای مواجه می شــوید که با دیگر کتابخانه هایی که پیش تر 
بودید، تفاوت دارد، البته ماهیت همه کتابخانه ها یک جور است. وقتی 
کتاب ها باشند، کتابخانه هم ایجاد می شــود اما کوچک و بزرگی آن 

بسته به تعداد کتاب هایی است که در آنجا نگهداری می شود.
در این کتابخانه، نمی توانیــد کتابی به امانت بگیریــد اما می توانید 
دقایقی یا حتی ساعتی در دنیای کتاب ها ســرگرم شوید، حتی اگر 
این روزها اطراف چهار راه وکال کاری هم ندارید، برای سر زدن به نماد 
یاد مهربان که در قالب یک دیوارنگاره به شکل ماکت کتابخانه با ۲۰۰۰ 
ماکت کتاب با مســاحت ۱۱۰ متر و  طول حداقل 4۰ متر در ارتفاع سه 
متر با عنوان ها و موضوع های مختلف برپا شده، به این منطقه از شهر 

سر بزنید.
چندی قبل نقاشی دیواری از پیرمرد گل فروش در منطقه 6 شهرداری 
اصفهان حسابی خبرساز شده بود و حاال نماد یار مهربان در این منطقه 

شهروندان را برای دقایقی هم که شده، به خود جلب می کند. 

شهردار منطقه 6 اصفهان، هدف از طراحی و اجرای این نماد شهری را 
توســعه فرهنگ کتاب خوانی و انس بیشتر شهروندان با کتاب عنوان 

می کند.
به گفته محمدرضا برکت، در این نماد با تکنیک قرار دادن قفسه های پر 
از کتاب مقابل چشم عابران پیاده، رهگذران و سرنشینان خودرو های 
منتظر در پشــت چراغ قرمز، به آشــتی با کتاب ترغیب می شــوند و 
فضای بی اثر شهری نیز تبدیل به منظری زیبا، چشم نواز و تاثیرگذار 

خواهد شد.
دیوار نــگاره کتابخانه در فضــای مجازی نیز مورد توجه همشــهریان 
اصفهانی قرار گرفته و بیشــتر افرادی که از مقابل این نماد عبور کرده 
اند، عکســی به یادگار از آن گرفته اند و انتشار آن در شبکه اینستاگرام 
بازتاب جهانی داشته است و کتاب دوستان در کشورهای دیگر نیز به 

بازنشر این اقدام پرداخته اند.
میثم ایران پور، مســئول زیباسازی شــهرداری منطقه شش که سه 
ســالی اســت  در این منطقه فعالیت دارد، درباره این ایده می گوید: 
از این منطقه که عبور مــی کردم با توجه به فضایی که وجود داشــت 
همیشه در ذهنم بود که بتوانیم یک طرح را در این نقطه اجرایی کنم. 

با توجه به این که چهارراه به نام وکالست و در این منطقه یک کتابخانه 
قدیمی به نام میرداماد وجــود دارد و نام خیابان هــم به نام یکی از 
اندیشمندان بزرگ اسالمی اســت، تصمیم گرفتیم که نماد فرهنگی 

متناسبی با این فضا و المان ها آماده کنیم.
وی می گوید: طی مشــورت هایی که بــا افرادی کــه در زمینه هنر و 
زیباسازی شهری فعال هستند، داشتیم به این نتیجه رسیدیم که نماد 
یار مهربان که ماکت کتابخانه ای اســت را طراحی کنیم، ردیف بودجه 
آن تعیین شد و بعد با پیمانکاری در این زمینه صحبت کردیم که کار از 

اواسط اردیبهشت ماه شروع و اوایل تیرماه به پایان رسید.
آن طوری که ایرانپور می گوید، تالش شــد در این ماکت کتابخانه ای 
کتاب هایی با موضوعات مختلف با توجه به سالیق متفاوت شهروندان 
آماده ســازی شــود، با توجه به اینکه دیوان اشــعار حافظ در بین ما 
ایرانیان جایگاهی ویژه دارد، نماد این کتاب به صورت ویژه تر آماده شد 
که شعر مربوط به اال یا ایها الســاقی  در معرض دید عموم قرار گرفته 
است. ایرانپور به بازتاب رسانه ای این حرکت در چند خبرگزاری جهانی 
و صفحات شبکه های اجتماعی نیز اشاره می کند تا یک بار دیگر ثابت 

شود که کتاب زبان مشترک همه انسان ها در دنیاست.

یک کارشناس ارشد طراحی شهری اظهار کرد: یکی 
از مســائلی که در عمل و در فرآیند تهیه طرح هایی با 
ماهیت طراحی شهری با آن روبه رو هستیم ترکیب 
و ساختار ســازمان تهیه کننده طرح یا تیم تخصصی 
طراحی اســت؛ این موضوع به ویژه زمانی از اهمیت 
بیشــتری برخوردار می شــود که ماهیت یا موضوع 
طرح مورد تهیه از پیچیدگی و تنوع خاصی در مباحث 
برخوردار بوده و نیاز بــه حضور متخصصان گوناگونی 
در آن باشد.حســین فهیمی زاده ادامه داد: ماهیت 
طراحی شــهری در عمل این چنین اســت که هرگز 
نمی تواند صرفــا از چند نفر خاص و ثابت اســتفاده 

کرد و باید پذیرفت که متناسب با موضوع یا ماهیت 
هر طرح، سازمان و ترکیب اعضای تهیه کننده آن نیز 
باید تغییر کرده و متنوع شود، در واقع اهمیت تعریف 
تیم متنوع و خاص متناسب با ماهیت هر طرح یکی 
از مهم ترین گام ها در راســتای تحقق شعار »طراحی 
شهری فرآیندی از شهرســازی با مردم برای مردم« 
اســت.فهیمی زاده ادامه داد: موضوعاتی نظیر نحوه 
تامین منابع مالی، ارتباط با ساکنان و فعاالن مناطق 
شــهری، تملک و ارزیابی بازگشت سرمایه و شرایط 
مشــارکت پذیری از جمله مهم ترین و اساسی ترین 
مفاهیم نهفته در طرح های شهری به شمار می آید.

وی گفت: در نگاه عامه، مطرح کــردن لزوم ارزیابی 
و بازنگری در فرآیند تهیه طــرح زمانی که هنوز زمان 

زیادی از مرحله تهیه نگذشته و یا حتی زمانی که هنوز 
طرح در دست تهیه است، شــاید خوشایند نباشد و 
برخوردهایی را در پی داشته باشد حال آنکه این مسئله 
یکی از ویژگی های الزم و اساســی تخصص طراحی 
شهری به ویژه در طرح هایی است که زمان طوالنی تری 
برای تهیه آنها صرف شده است.این کارشناس ارشد 
طراحی شهری اظهار کرد: با توجه به ماهیت کالبدی 
و اجتماعی محدوده هایی که طراحی ویژه برای بهبود 
شرایط آنها تهیه می شود و مکانیزم های تحول و تغییر 
که در آنها اتفاق می افتد در زمانی کوتاه ممکن است 
شــرایط محیطی اجتماعی و رفتــاری آنها تغییرات 
عمده ای پیدا کند که خود بخشــی از فرآیند طراحی 

بوده و الزم است این تغییرات ثبت و بازنگری شود.

یک کارشناس ارشد طراحی شهری:

 »طراحی شهری« فرآیندی از شهرسازی با مردم 
برای مردم است

چندی قبل نقاشی دیواری از پیرمرد گل فروش در منطقه 
6 شهرداری اصفهان حسابی خبرساز شده بود و حاال 
نماد یار مهربان در این منطقه شهروندان را برای دقایقی 

هم که شده، به خود جلب می کند

با حضور فرمانده سپاه صاحب الزمان اصفهان)عج( صورت گرفت؛

انعقاد تفاهم نامه راه اندازی مركز نوآوری بسيج علمی، 
پژوهشی و فناوری استان اصفهان

تفاهم نامه همكاری مشترك دانشگاه صنعتی اصفهان و سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری 
كشور با حضور سردار فدا فرمانده ســپاه صاحب الزمان)عج( اصفهان و رییس دانشگاه صنعتی 
اصفهان برای راه انــدازی مركز نوآوی علمی و فناوری و به منظور حل مســائل اولویت دار منعقد 
شد.این مراســم با حضور رییس و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان، فرمانده 
سپاه حضرت صاحب الزمان)عج( استان اصفهان، مسئول بسیج اساتید استان اصفهان و مسئول 
و جمعی از اعضای شورای بسیج اساتید دانشگاه صنعتی اصفهان در محل این دانشگاه برگزار شد.

این تفاهم نامــه با هدف تقویت و توســعه همكاری های علمی، پژوهشــی، فناوری، آموزش و 
خدماتی به منظور حل مسائل اولویت دار اســتان و با در نظر گرفتن ظرفیت های علمی، تجربه و 
تخصص استادان دانشگاه صنعتی اصفهان و پشــتیبانی مادی و معنوی سازمان بسیج علمی و 
فناوری كشور برای مدت ۱۰ سال منعقد شد و طرفین متعهد شدند كه اقدامات اجرایی برای پیاده 

شدن اهداف این تفاهم در مدت كوتاهی آغاز شود.
فرمانده سپاه حضرت صاحب الزمان)عج( اســتان اصفهان در این آیین گفت: سازمان بسیج به 
واسطه نفوذ و اعتباری كه در میان تمامی اقشــار جامعه دارد، توانسته است در هر رده و صنفی از 
وكال و كارمندان و كارگران تا جامعه علمی اساتید و دانشجویان و پزشكان، گروه های موثر بسیج 
تشكیل دهد.سردار مجتبی فداء افزود: حضور مراكز بسیج در كنار سازمان ها، كمك به مدیریت 
ها برای تقویت فرهنگ ایثار و شهادت است و در تحقق شعار سال با همكاری و هم افزایی اعضای 

موثر بسیج خواهد بود.
وی با اشاره به این كه به واسطه اعتبار سازمان بسیج، افراد مخترع و مبتكر بسیاری برای پیگیری 
طرح ها و ایده هایشان به این سازمان مراجعه می كنند، تاكید كرد: اثبات و پیگیری فرآیند تولید 

یك اختراع در مراكز علمی و دانشگاهی امكان پذیر است.
فرمانده سپاه حضرت صاحب الزمان)عج( اســتان اصفهان ادامه داد: ایجاد مركز نوآوری علمی 
و فناوری بسیج در دانشگاه با این رویكرد پیشنهاد شده اســت كه اعتبار علمی دانشگاه صنعتی 
اصفهان در كنار پشتیبانی مادی و معنوی سپاه یك اقدام عملی موثر در پیشرفت و توسعه ملی و 

پاسخ به نیازهای ضروری استان باشد.
ســردار فدا با بیان این كه ایجاد این مركز برای بهره مندی از ظرفیت های علمی دانشگاه صنعتی 
اصفهان و همجواری با شركت های دانش بنیان اســت، تصریح کرد: افزون بر این ها، حضور در 
منطقه ای كه از یك سو به مركز تحقیقات خودكفایی نیروی زمینی سپاه در خمینی شهر و از سوی 
دیگر به منطقه صنعتی و اســتراتژیك اصفهان و نجف آباد، دسترسی خواهد داشت، می تواند  از 
ویژگی های برجسته این مركز نوآوری برای حصول نتیجه موثر باشد.وی با اشاره به این كه بسیج 
اساتید دانشــگاه صنعتی اصفهان به عنوان اندیشمندان برجسته با سپاه استان همواره همكاری 
داشــته اند، تاكید كرد: ما امیدواریم با انعقاد این تفاهم نامه شاهد توسعه همكاری های جامعه 

بسیج اساتید دانشگاه صنعتی اصفهان با مركز نوآوری و فناوری بسیج استان باشیم.

 فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج
 امام حسین علیه السالم معرفی شد

سرهنگ دوم پاسدار محسن حاجی عرب، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین علیه السالم 
اصفهان شد.صبح دیروز در مراسمی که با حضور سردار مجتبی فدا، فرمانده سپاه حضرت صاحب 
الزمان )عج( و مسئوالن شهری، فرماندهان نظامی و انتظامی در محل ناحیه مقاومت بسیج امام 
حسین علیه السالم برگزار شد، از زحمات سرهنگ پاسدار سید احمد قریشی تجلیل و سرهنگ 

دوم پاسدار محسن حاجی عرب به عنوان فرمانده جدید این ناحیه معرفی شد.

خبر
س: ایمنا

عک

خبر ویژهخبر خوان

دیالوگ فیلم های کودک 
و نوجوان به روی گالری 

شهری نقش بست
رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان 
از نقش بستن دیالوگ های خاص فیلم های 
مطرح کــودک و نوجوان بــر روی 3۰۰ تابلوی 
تبلیغاتی در شــهر خبــر داد.احمــد رضایی با 
اشــاره به طرح تابلوها اظهار داشت: با توجه به 
نام گذاری  ۱۸ تیرماه به عنوان روز ادبیات کودک 
و نوجوان و میزبانی اصفهان برای جشنواره فیلم 
کودک و نوجوان و همچنین استفاده از ادبیات 
برای ساخت فیلم های کودک و نوجوانان، اداره 
توسعه فرهنگ شهروندی تصمیم بر آن گرفت 
تا پیام های این دوره از گالری تبلیغات شهری 
را بر اساس فیلم های به نمایش درآمده در ادوار 
مختلف جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان 
تهیه کند.وی افزود: پس از گزینش فیلم های 
موردنظر، دیالــوگ های خاص اســتخراج و 
تبدیل به شعارهایی بر اساس مفاهیم اخالق 
شــهروندی شــد که از آن جمله مــی توان به 
دیالوگ فیلم های سفر جادویی، کاله قرمزی 
و پســرخاله، پشــت پرده مه، پدر آن دیگری، 
خواهران غریب، جعبه موسیقی، تنهای تنهای 
تنها، بچه های آسمان، کیسه برنج و قصه های 
مجید اشــاره کرد.رییس اداره توسعه فرهنگ 
شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شهرداری اصفهان ادامه داد: آموختن انسانیت، 
وقت گذاشتن برای کودکان، پرهیز از خشونت، 
عذرخواهی کردن، تهمت نزدن، احترام به مادر، 
فراموش نکردن آرزوهــا و... از جمله مفاهیم 
اخالق شهروندی بوده که در قالب دیالوگ آمده 
است.رضایی با بیان اینکه این طرح ها در 3۰۰ 
تابلو تبلیغات شهری تا 3۰ تیر به نمایش درمی 
آید، تصریح کرد: با توجه به تصاویر شخصیت 
های اصلی ۱4 فیلم، پوسترهایی آماده شده که 
عنوان فیلم و کارگردان نیز در پوستر درج شده و 
با دیدن این پوسترها و دیالوگ هایش، خاطره 
آن فیلم برای شهروندان زنده می شود.گفتنی 
است؛ عالقه مندان برای دریافت هریک از این 
طرح ها می توانند به بخش تبلیغات شــهری 

سایت esfahanfarhang.ir مراجعه کنند.

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری:

برگزاری مجالس ترحیم در آرامستان های اصفهان ممنوع شد
مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان اظهار کرد: با توجه به شــروع موج پنجم کرونا و وضعیت قرمز شهر اصفهان جهت پیشگیری از شیوع 
بیشتر بیماری، برگزاری مجلس ترحیم در آرامستان باغ رضوان و آرامستان های محلی ممنوع است.احمدرضا مرادی تصریح کرد: در صورت ضرورت برای 
خاکسپاری متوفیان و زیارت اهل قبور با کمترین نفرات و رعایت دستورالعمل های بهداشتی و فاصله اجتماعی همچنین استفاده از ماسک به این مکان ها 
مراجعه شود.مدیر عامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: شهروندان می توانند اخبار و اطالعات مربوط به سازمان آرامستان های 

شهرداری اصفهان را از طریق شبکه های مجازی به آدرس aramestan_esf یا سایت aramestan.isfahan.ir دنبال کنند.

تشییع دو الله بی 
نشان در نصف جهان

پیکر دو شهید گمنام دفاع مقدس  
در یکی از مجتمع های مســکونی 
منطقه هســته ای اصفهان تشییع 
و به خاک سپرده شــدند.یکی از 
شــهدای گمنام در هفده ســالگی 
در عملیــات کربــالی ۵ در منطقه 
شلمچه و شهید گمنام دیگر هم در 
هجده سالگی در عملیات والفجر 
مقدماتی در منطقه فکه به شهادت 

رسیدند.

وز عکس ر
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زنی که برای گرفتن انتقام شــوهرش، دزد دریایی شــد : 
در قرن چهاردهم پادشــاه فرانســه افراد زیادی را به جرم 
خیانت سر برید. ژان دو کلیســون پس از بریده شدن سر 
همسرش به اتهام خیانت، چنان عصبانی شد که هر چقدر 
مال و دارایی داشــت فروخت و سه کشــتی جنگی سیاه 
را با بادبان های قرمز خریداری کــرد و بدین ترتیب»ملکه 
دزدان دریایی« کانال انگلیس لقب گرفت.کلیســون فقط 
کشــتی های فرانســوی را هدف قرار می داد و همه خدمه 
کشتی های فرانســوی را می کشــت، تنها به یکی از آن ها 
رحم کرد و او را زنده نگه داشت تا نزد پادشاه فرانسه برود 
و ماجرا را برای او تعریف کند.ژان موفق به کشــتن پادشاه 
فرانسه نشد و در ســال 1356 از دزدی دریایی کناره گیری 

کرد و در سال 135۹ در آرامش از دنیا رفت.
مراسم ساختگی مرگ برای جلب ترحم : تیموتی دکستر به 
نوشته هایش شهرت داشت.آدم عجیب و غریبی بود. یک 
سرمایه دار که با معامالت پراکنده به ثروت هنگفتی دست 
یافت.او  به دروغ خــودش را فیلســوف معرفی می کرد. 
کتاب  هایش بیهوده و بد بودند، اما او با همین کتاب  های 
بد به شهرت زیادی دست پیدا کرد. می شد از بین خطوط 

کتاب ده ها اشتباه امالیی و مفهومی پیدا کرد.صرف نظر از 
شهرتش، دکستر می دانســت که هیچ یک از اطرافیانش 
قلبا به او احتــرام نمی گذارند، به همیــن دلیل یک مرگ 
ساختگی درست کرد تا شاید بعد از مرگش دل مردم برای 
او به رحم بیاید و شاهد باشد که الاقل یک نفر هم که شده 
در مراسم مرگ به او فکر کند و برایش اشک بریزد.از چند 
دوست قابل اعتمادش خواســت تا خبر فوتش را منتشر 
کنند. همسر و فرزندان وی در مورد این نیرنگ اطالع پیدا 
کردند و از آنها خواســته شــد که طبق برنامه پیش بروند.

در مراسم ختم 3000 نفر شــرکت کردند.  فرزندان او خیلی 
خوب نقش خود را بازی کردند، پسرش آنقدر مست بود که 
به شدت گریه می کرد و دخترش نیز صورتش را در دستان 
خود می فشــرد.با این حال، وقتی دکستر دید همسرش 
بدون اشک نشسته و لبخند می زند، مخفیانه در آشپزخانه 
به او نزدیک شد و او را به دلیل ناراحت نبودن زیاد، با چوب 
مورد ضرب و شــتم قرار داد.وقتی افراد دیگری وارد اتاق 
شدند دکستر از آنها اســتقبال کرد ، ســپس خود را برای 
حضار آشــکار کرد و طوری رفتار کرد که گویــی اتفاق غیر 

عادی رخ نداده است.

سام گربه غرق نشدنی : »سام غرق نشدنی« اسم گربه ای 
بود که در ابتــدا در جنــگ جهانی دوم در نیــروی دریای 
نازی ها حضور داشت؛ سپس این گربه به ناوگان پادشاهی 
انگلیس رفت و از غرق شــدن سه کشــتی جان سالم به 
در برد.»سام غیرقابل غرق شــدن« نام مستعار این گربه 
بود؛ هرچند نام واقعی این گربه »اســکار« بود. او در ابتدا 
در کشــتی نازی های آلمان به نام »بیسمارک« بود. این 
کشتی از سوی کشتی دیگری انگلیسی به نام )اچ ام اس 
کازاک( در سال 1۹41 غرق شد و خدمه کشتی انگلیسی، 
این گربــه را در حالی کــه  روی تخته ای شــناور بود، چند 
ســاعت پس از غرق کشــتی از آب گرفتند و نام این گربه 

خوش شانس را »اسکار« نهادند.
زمان گذشت و کشــتی انگلیسی )اچ ام اس کازاک( نیز در 
ادامه جنگ های بعدی به وسیله شلیک یک اژدر غرق شد 
و 15۹ نفراز اعضای این کشتی کشــته شدند؛ اما این گربه 
خوش شانس که اســکار نام گرفته بود، به همراه شماری 
دیگر از بازماندگان بــار دیگر از مرگ نجــات یافت و لقب 
)سام غیر قابل غرق شدن( )Unsinkable Sam( روی 

او نهاده شد. 

آشپزی
لکونه

مواد الزم:آرد گندم 2 پیمانه، نخود 
لپه شده و پخته  یک پیمانه،پیازچه همراه با برگ 

2 دسته،کشمش یک پیمانه،روغن مایع ترجیحا روغن 
کنجد،مایه خمیر  یک قاشق چای خوری،نمک و زردچوبه به مقدار الزم

طرز تهیه:در ابتدا در حدود 15 دقیقه کشمش ها را در آب خیس کرده و پیازچه ها را خوب 
شسته و ریز خرد می کنیم. نخود های لپه شده را می پزیم به طوری که له نشود.کشمش، 

پیازچه، نخود لپه و مایه خمیر و ادویه را به آرد اضافه می کنیم سپس آب اضافه می کنیم. میزان آب 
باید به حدی باشد که مایه رقیق شود به طوری که با مالقه از مایه برداریم.مایه را کامال هم می زنیم و 

سپس در ظرف را گذاشته و یک ساعت صبر می کنیم تا مایه برسد.روغن را کامال داغ می کنیم. مقداری 
از مایه را با مالقه برداشته و در تابه و به صورت ورقه ای نازک پهن می کنیم.یک طرف آن که برشته شد 

طرف دیگر آن را برمی گردانیم. بزرگی لکونه ها معموال باید به اندازه بشقاب غذاخوری باشد.
لکونه ها را پس از سرخ شدن و از تابه بیرون آوردن به صورت جداگانه روی دستمال 

مخصوص آشپزخانه یا در آبکش چوبی قرار دهید تا روغن آن گرفته شود.
خواص لکونه دزفولی: نخود موجود در این غذا دارای لیسین Lycine، سیستین 

Cystine، تریپتوفان، گاالکتین، ساکاروز، دکستروز و سلولز، ماده روغنی، 
ویتامین های C، D، E ،B2 ،A، B1، کاروتنوئیدها، مواد معدنی نظیر مس، 

آهن، بور، لیتیوم، پتاسیم، فسفر، کلسیم، اسیداگزالیک، 
اسیدمالیک و اسیداستیک است.

اتفاق های  حیرت انگیز تاریخی که هیچ کس باور نمی کند

 مینا وحید در سریال »جزیره«
 سیروس مقدم

 پخش فیلم ترسناک »آن شب« 
با بازی شهاب حسینی 

 مینا وحید، بازیگر سینما و تلویزیون، در دومین تجربه حضور 
در شبکه نمایش خانگی، به جمع بازیگران سریال »جزیره«، 
ساخته سیروس مقدم پیوست.وحید پیش از این در سریال 
»شهرزاد« به کارگردانی حسن فتحی در نقش مریم مهرزاد، نامزد 
بابک )امیرحسن رستمی( بازی کرده بود.وی، بازیگری را با حضور در 
»آتش سبز« محمدرضا اصالنی آغاز کرد.

»آن شب« به کارگردانی کوروش اهری،محصول مشترک ایران و 
آمریکا، از 20 تیرماه ساعت 8 شب به صورت VOD در سامانه های 
پخش آنالین منتشر شد.»آن شب« با بازی شهاب حسینی فیلمی 
دلهره آور و معمایی به نویسندگی کوروش اهری و میالد جرموز محصول 
سال 201۹ است.داستان فیلم در مورد زوج جوانی است که به همراه دختر 
یک ساله شان خود را محبوس در هتلی قدیمی می یابند.

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

مدیر مخابرات منطقه اصفهــان به همراه جمعی از مدیــران این مجموعه، از 
قسمت های مختلف اداره مخابرات شهرستان نجف آباد بازدید کرد. به گزارش 
روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان، اسماعیل قربانی در جریان این بازدید 
با تاکید بر اهمیت موضوع رضایتمندی مشتریان اظهار کرد : در شرایط کنونی 
ارتباطات به یکی از مهم ترین نیازهای افراد جامعه در تمام سطوح تبدیل شده 
و با توجه به این مطلب، باید کلیه کارکنــان مجموعه مخابرات در هر جایی که 
مشغول هستند؛ تمام همت خود را برای افزایش سطح رضایتمندی مشترکین 
ســرویس های مختلف به کار ببندند. وی در این بازدیــد از نزدیک در جریان 
جزئیات روند فعالیت های قسمت های مختلف فنی و پاسخگویی مخابرات 

این شهرستان  قرار گرفت.
اسماعیل قربانی  هم چنین با حضور در دفتر امام جمعه نجف آباد با وی دیدار و 
گفت وگو کرد.وی در دیدار  با امام جمعه نجف آباد با اشاره به اهمیت پرداختن 
به موضوع فضای مجازی در نگاه مقام معظم رهبری )مدظله العالی( گفت: 
زمانی که ایشان می فرمایند  اگر من امروز رهبر انقالب نبودم، رییس فضای 
مجازی کشور می شدم؛ اهمیت واالی این موضوع و لزوم پرداختن به جوانب 
مختلف این موضوع مشخص می شــود.وی افزود: ما با استفاده از فرصتی 
که امروز فضای مجازی در اختیارمان گذاشته می توانیم در یک زمان، عقاید 
بحق مذهب شــیعه و آرمان ها و آموزه های واالی انقالب اسالمی را به تمام 

دنیا مخابره کنیم.
مدیر مخابــرات منطقه اصفهان در این جلســه همچنین گزارشــی از آخرین 

وضعیت ارتباطی-مخابراتی شهرستان نجف آباد ارائه داد.

حجت االســالم حســناتی، امام جمعه نجف آباد نیز در این دیدار با تشکر از 
اقدامات مخابرات منطقه اصفهان در راستای خدمت رسانی به مردم مومن و 
انقالبی این شهرستان، مخابرات را مایه افتخار و آبروی نظام اسالمی در عرصه 

ارائه خدمات به مردم دانست .

بنابر گفته رییس بازاریابی و فروش شــركت پاالیش نفــت اصفهان، با هدف 
تامین نیاز داخلی به زودی  و برای نخستین بار سه محصول جدید  نرمال بوتان، 
نرمال  هگزان و نرمال پنتان  تولیدی این پاالیشــگاه ،  در رینگ داخلی بورس 

انرژی عرضه می شود. ابراهیم كاویانی پور با اعالم این خبر و با اشاره به اینكه  این 
محصوالت در صنایع پتروشیمی، ســوخت و خوراكی مصرف می شود، افزود: 
عرضه محصوالت  مذكور در رینگ بین المللی بورس انرژی نیز جزو برنامه های 

شركت قرار دارد. 
كاویانی  ضمن قدردانی از زحمات و تالش های كارشناســان این شركت كه به 
تولید فرآورده های جدید و مورد نیاز كشــور منتج شده است ،  ادامه  داد:  این 
شرکت همواره  توجه جدی به بازار داخل کشور دارد  و  عالوه بر آن، به منظور ارز 
آوری برای کشور و توجه ویژه به افزایش منافع سهامداران با اتخاذ تدابیر ویژه و 
همچنین اصالح سبد فروش محصوالت خود، از بازارهای صادراتی غافل نبوده 

و در زمینه صادرات نیز فعال است. 
رییس بازاریابی و فروش شــركت پاالیش نفت اصفهان افزود: در حال حاضر 
محصوالت این شركت مانند انواع حالل،  آیزوریســایكل و آیزوفید  در بورس 
انرژی عرضه می شــود و به فروش می رســد. همچنین تــا كنون محصوالتی 

همچون  حالل 402 و گوگرد به خارج از كشور صادر شده است.

 در پی موج جدید شیوع کرونا در اســتان سیستان و بلوچستان ، محموله کمک 
های ذوب آهن اصفهان و فرآورده های نسوز پنجشنبه 17 تیر ماه شامل 10کپسول 
50 لیتری اکســیژن ، 160 عدد ترمومتر لیزری ، 2 هزار گان جراحی ، 100 بســته 
دستکش M-L ، 14 گالن محلول ضدعفونی ،500 دست لباس حفاظت فردی 
ایزوله و اقالم دیگر از استان اصفهان جهت تحویل به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 
ارسال شــد .این محموله در ادامه کمک های شــرکت های تابعه صدرتامین به 

هموطنان گرامی سیستان و بلوچستان بوده است .با مشارکت شرکت های تابعه 
صدرتامین در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و کمک به هموطنان عزیز در 
استان سیستان و بلوچستان در پارت اول کمک های انسان دوستانه، 100 دستگاه 
کپسول اکسیژن 40 لیتری تهیه و جهت کمک به بیماران کوید 1۹ به دانشگاه علوم 
 پزشکی زاهدان ارسال شد و تا زمان نیاز مردم به اقالم ضروری این کمک ها ادامه

 خواهد داشت .

مدیر محصوالت سرد شرکت فوالد مبارکه از بومی سازی روغن نورد با تکنولوژی 
پیشــرفته و روز دنیا در ناحیه نورد سرد این شــرکت خبر داد.محسن استکی 
اظهار کرد: این روغن نورد یکی از استراتژیک ترین مواد مصرفی ناحیه نورد سرد 
است که انحصار تولید آن تنها در اختیار چند شرکت اروپایی و آمریکایی بوده و 
با تکنولوژی پیشرفته و روز دنیا و با همت و تالش متخصصان در شرکت فوالد 

مبارکه بومی سازی شده است.
وی افزود :وظیفه اصلی خط نورد تاندم پیوســته کاهش ضخامت ورق ورودی 
به ضخامت خواسته شده مشتری اســت که یکی از مواد مصرفی استراتژیک 
مورداستفاده در خطوط نورد سرد برای این کار، روغن نورد است که طی ترکیب 
با آب و با قابلیت امولسیون شدن و پاشــش هنگام نورد ورق توسط نازل های 
تعبیه شده در هر پنج قفسه نورد فرآیند کاهش ضخامت و نورد ورق های فوالدی 
را در دمای محیط ممکن می ســازد.مدیر محصوالت سرد شرکت فوالد مبارکه  
خاطرنشان کرد: این روغن دارای خواص فیزیکی و شیمیایی ویژه ای است و در 
حقیقت روان کاری و خنک کاری و کاهش توان مصرفی )برق مصرفی( به منظور 
کاهش ضخامت های باال را فراهم می آورد. همچنیــن المان های افزودنی به 
روغن نورد )Additives( موجب محافظت سطح ورق نورد شده و از خوردگی 
و اکسید شدن سطح ورق جلوگیری می کند و از طرفی  با کلیه تجهیزات خطوط 
نورد  و به خصوص  آب بندها ســازگاری دارد.اســتکی در ادامه گفت: با عنایت 
به اهمیت این روغن در فرآیند نورد و تاثیر مســتقیم آن بــر پارامترهای تولید، 
به منظور ارتقای این پارامترها و همچنین به منظور افزایش تعداد تامین کنندگان 
داخلی و ایجاد رقابت بین تامین کنندگان و همچنین ارتقای کیفیت و تکنولوژی 
 Advanced( ا ADT تولید روغن نورد، ساخت و اســتفاده از این روغن نورد
Dispersion Technology(با تکنولوژی پیشــرفته و روز دنیا در دستور کار 
ناحیه نورد ســرد قرار گرفت که خوشــبختانه به نتیجه رسید و مزیت های فنی 
و اقتصادی زیادی نســبت به روغن های نورد قدیمی تر از نوع امولسیون دارد.

وی، علت دیگر این رویکرد را افزایش کیفیت ورق های بدنه خودرو در پاســخ 
به درخواست خودروسازهای کشور دانست و  اظهار امیدواری کرد با انجام این 

فعالیت عدد تمیزی بیشتر در خط تاندم پیوسته حاصل شود.
وی تصریح کرد:  این روغن طبق رویه های پیش بینی شده که به منظور شناسایی 
تامین کنندگان توانمند و تایید کیفیت روغن مورد ادعای تامین کنندگان داخلی 
است توسط کارشناسان فنی نورد سرد و آزمایشگاه فوالد مبارکه مورد بررسی های 

اولیه قرار گرفت  و  در این مسیر همکاری تنگاتنگ مدیریت خرید مواد مصرفی 
و همکاران شان به سرعت و کیفیت دســت یابی به این مهم کمک شایانی داد. 
استکی با اشــاره به روند تولید این روغن افزود: به دلیل حساسیت های کمی 
و کیفی موجود در خط تاندم  و با توجه به شــرایط  روغــن و تفاوت هایی که با 
روغن های قبلی داشــت، الزم بــود فعالیت های تعمیراتی و آماده ســازی در 
قسمت های مختلف سیستم امولســیون و قفسه های تاندم میل انجام پذیرد 
که با تعریف پروژه های داخلی در خط و همچنین پروژه اصالح محل جمع آوری 
امولسیون در زیر قفسه های نورد، این مهم طی چند ماه آخر منتهی به سال 13۹۹ 
و اوایل ســال 1400 با تالش همکاران در خط تاندم انجام شــد و مقدمات الزم 
به منظور امکان استفاده از این روغن فراهم شد و طی برنامه ریزی مشخص و با 
در نظر گرفتن ریسک های مربوطه و پیش بینی های الزم ، از اواخر اردیبهشت ماه 
سال 1400، تست عملیاتی روغن ADT در تاندم آغاز و عمال در خردادماه جاری در 
خط تاندم استفاده  شد و هم اکنون با گذشت بیش از یک ماه با تالش و کوشش 
همکاران در خط تاندم، نتیجه تست با  موفقیت همراه شد.مدیر محصوالت سرد 
فوالد مبارکه در ادامه  به نتایج اســتفاده از این روغن اشاره کرد  و گفت:   نتایج 
اولیه کیفی و فنی استفاده از روغن نورد ADT  با بهبود شرایط نورد  همراه بوده 
که با تمرکز بر تولید محصوالت خاص و ویژه مانند ورق بدنه  خودرو، امید است 
با گذشت زمان و افزایش تجربه اســتفاده از این روغن در تاندم پنج قفسه ای  
بتوان از ظرفیت های موجود در این نوع روغن، با تکنولوژی جدید، در جهت ارتقای 

پارامترهای کمی و کیفی در محصوالت تاندم بهره برد.
وی  خاطرنشان کرد : یکی  دیگر از نتایج این موفقیت حاصل شده انعطاف پذیری 
بیشتر ناحیه نورد سرد در انتخاب نوع روغن نورد، بســته به نیاز عملیاتی خود 
است؛ چراکه خطوط نورد ســرد فوالد مبارکه هم اکنون با وجود دو تامین کننده 
و دو نوع روغن متفاوت و با ایجاد رقابت بیــن تامین کنندگان و گریز از انحصار 
حتی در تولید داخلی روغن نورد، به شــرایط پایدارتری ازنظــر تامین روغن و 
ارتقای پارامترهای فنی آن دست پیدا کرده است.استکی در پایان از حمایت ها و 
پیگیری  ویژه مدیریت نورد سرد و همکاری صمیمانه و حضور پرتالش همکاران 
در ناحیه نورد سرد ، به خصوص  همکاران شاغل در خط نورد و گروه فنی تولید نورد 
سرد و همچنین از واحدهای خرید مواد مصرفی ،آزمایشگاه، کنترل مواد و دیگر 
واحدهای درگیر قدردانی  و ابراز امیدواری کرد تا این موفقیت ها راهی برای تداوم 

شعار »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« در سال 1400 باشد.

بازديد مدير مخابرات اصفهان از مخابرات نجف آباد

 عرضه سه محصول  جديد شرکت پااليش نفت اصفهان
 در رینگ داخلی بورس انرژی 

 ارسال کمک های ذوب آهن اصفهان و فرآورده های نسوز 
به سیستان و بلوچستان

با تالش متخصصان فوالد مبارکه محقق شد:

بومی سازی روغن نورد با تکنولوژی پیشرفته و روز دنیا در ناحیه نورد سرد
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