
از تخلیه سفره های آب زیر زمینی تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار کانون بحرانی؛

مرثیه ای برای محیط زیست اصفهان
5

پایان خوش نشینی و دل نشینی
 طبق اعالم معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان، از دیروز جریان  آب زاینده رود کاهش پیدا کرد  

3

رود
ده 

این
س: ز

عک

 در قالب نود ودومین برنامه 
»هر یکشنبه ، یک افتتاح« صورت گرفت؛

تجهیز ناوگان جدید 
خودرویی و موتوری 
پلیس شهر اصفهان

پدیده مشهد- سپاهان اصفهان؛
 طالیی پوشان 
در  اندیشه انتقام

 ۸۲ دستگاه اکسیژن ساز
 تحویل مراکز شبانه روزی  

بهزیستی اصفهان شد

7

5

6 7
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آگهی فراخوان   ارزيابی كيفی شماره 4000/6001

شرکت برق  )شماره 2000001188000007 در سامانه ستاد(
منطقه ای اصفهان

    شركت فراخواننده:شرکت برق منطقه ای  اصفهان

روابط عمومی شركت برق منطقه ای اصفهانم الف:1167728

شرايط و  الزامات ورود به فراخوانموضوع فراخوانشماره فراخوان

4000/6001
ارزيابی كيفی توان انجام عملیات نگهداری و 

تعميرات پستهای انتقال و فوق توزيع نیروی برق 
تحت پوشش شركت برق منطقه ای اصفهان

دارابودن گواهینامه صالحیت پیمانکاری با حداقل 
رتبه 5 نیرو ازسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

نحوه دریافت استعالم های ارزیابی كیفی: كلیه مراحل برگزاری فراخوان های  ارزیابی كیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی 

كیفی تا تهیه لیست كوتاه، با مراجعه به»ســامانه تداركات الكترونیكی دولت)ستاد(« به آدرس www.setadiran.ir امكان پذیر 

خواهد بود. )اطالعات تماس»سامانه تداركات الكترونیكی دولت)ستاد(« جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و دریافت گواهی 

امضاء الكترونیكی)توكن(: مركز تماس:41934-0۲1، دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768-021 – تماس با كارفرما، در صورت 
لزوم در ساعات اداری روزهای كاری با شماره 031-36270820(

مهلت دریافت استعالم های ارزیابی كیفی: از ساعت10:00 صبح روز دوشــنبه مورخ 1400/04/28  لغایت ساعت 16:00 روز چهارشنبه 

مورخ 1400/05/06

مهلت و محل تحویل استعالم های ارزیابی كیفی : نسخه الكترونیكی كلیه مدارك و مستندات استعالم ارزیابی كیفی بایستی حداكثـر 
تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1400/05/25  در سامانه تداركات الكترونیكی دولت)ستاد( بارگذاری گردد.

شرایط فراخوان های ارزیابی: 
1- پس از بررسی اسناد و مدارك واصله فراخوان ها در چهارچوب ضوابط و مقررات از شركت های واجد شرایط برای دریافت اسناد و 

مدارك مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

2- شركت برق منطقه ای اصفهان می تواند تا 2 سال آینده از نتایج این فراخوان ها  جهت اجرای پروژه های مشابه استفاده نماید. 

3- سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان ها در استعالم ارزیابی كیفی، موجود می باشد.

ضمنا می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید
http://iets.mporg.ir                 www.tavanir.org.ir                www.erec.co.ir         www.setadiran.ir 

نوبت اول
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پاکستان: تصمیم کابل مایه تاسف است
اســام آباد تصمیم کابل را مبنی بر فراخواندن دیپلمات هایش از خاک پاکســتان، مایه تاسف 
دانست و ابراز امیدواری کرد که دولت افغانستان در این باره تجدید نظر کند.به نقل از اسپوتنیک، 
وزارت خارجه پاکســتان از تصمیم دولت افغانســتان مبنی بر فراخواندن سفیر و دیپلمات های 
ارشد این کشور از اسام آباد در پی ربوده شدن دختر سفیر افغانستان در پاکستان ابراز تاسف کرد. 
کابل این تصمیم را از آن رو اتخاذ کرده تا همه تهدیدهای امنیتی در نظر گرفته و برطرف شــوند.

وزارت خارجه پاکستان در بیانیه ای در همین زمینه اعام کرد: تصمیم دولت افغانستان مبنی بر 
فراخواندن سفیر و دیپلمات های ارشد این کشور از پاکســتان تاسف برانگیز و ناگوار است. خبر 
ربوده شدن و اذیت و آزار دختر ســفیر این کشور در اسام آباد بنا بر دســتورات نخست وزیر در 

باالترین سطح در دست تحقیق، بررسی و پیگیری است.

آتش سوزی در پایگاه هوایی ناصریه عراق
منابع عراقی از آتش سوزی در پایگاه هوایی امام علی)ع( در استان ناصریه خبر دادند.به نقل از 
پایگاه خبری شفق نیوز، یک منبع عراقی اعام کرد: آتش سوزی در خوابگاه دانشجویان دانشکده 
نیروی هوایی و انبار داخل پایگاه هوایی امام علی)ع( رخ داد اما این آتش سوزی مهار شد. دالیل 
آتش سوزی هنوز مشخص نیست. این آتش ســوزی تلفات جانی نداشت. پیش از این نیز در 

آتش سوزی هتلی در کربا یک کودک جان باخت.

»بنت« از پلیس رژیم صهیونیستی تشکر کرد
نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی از پلیس این رژیم بابت حمایت از یورش ها به مسجد مبارک 
االقصی و آن چه»حق یهودیان« برای برگزاری مراسم های خود در این مسجد خواند، تشکر کرد.

رسانه های اسراییلی گزارش دادند که نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم صهیونیستی که روز یکشنبه 
خواســتار ادامه تعرض شهرک نشــینان صهیونیست به مسجد االقصی شــده بود از پلیس این 
رژیم بابت حمایت از یورش ها به این مسجد مبارک تشــکر کرد.این اظهارات بنت پس از حمله 
روز یکشنبه حدود ۱۲۰۰ شهرک نشین به مسجد االقصی که توسط نیروهای اسراییلی محافظت 

می شدند ، ایراد شد.

ترامپ: 

 مردم واکسن نمی زنند چون به نتایج انتخابات 
اعتماد ندارند!

رییس جمهور سابق آمریکا مدعی شــد، یکی از دالیلی که برخی از مردم تمایلی به زدن واکسن 
کرونا ندارند این است که آنها به نتایج انتخابات نوامبر ۲۰۲۰ اعتماد ندارند!

به نوشــته روزنامه واشــنگتن اگزماینر، این اظهارات دونالد ترامپ، رییس جمهور سابق آمریکا 
پس از آن مطرح شد که دولت جو بایدن، رییس جمهور کنونی این کشور نتوانست به هدف تعیین 
شده برای تزریق دست کم دوز اول واکسن کووید ۱۹ به ۷۰ درصد از افراد بزرگسال تا چهارم ژوئیه 

)۱۳ تیرماه( برسد.
 براســاس آمار مرکز کنترل و پیشــگیری بیماری، تاکنــون ۱۶۱ میلیون تن بــا دریافت هر دو 
دوز واکســن کرونا به طور کامل واکســینه شــده اند و ۶۸ درصد از افراد بزرگســال دســت کم 
یک دوز از واکســن کرونا را دریافت کرده اند.ترامپ بــا افتخار تاکید دارد کــه دولتش در رابطه 
 »Operation Warp Speed« بــا مدیریت پاندمــی کرونــا از طریــق برنامه هایــی چــون
 که شــاهد تولیــد و توزیع واکســن در زمانی بی ســابقه بــود، یــک »کار فوق العــاده« انجام 

داده است. 

پیام رهبر انقالب اسالمی به مناسبت موسم حج:

کل منطقه اسالمی، میدان سربرافراشتن مقاومت در مقابل شرارت های آمریکا و همراهانش است
حضرت آیت ا... خامنه ای پیامی به مسلمانان جهان به مناسبت ایام حج منتشر 

کردند. متن پیام رهبر انقاب اسامی به این شرح است:
بسم ا... الرحمن الرحیم

و الحمد للــه رب العالمین و صلــی ا... علی محمد و آلــه الطاهرین و صحبه 
المنتجبین و من تبعهم باحسان الی یوم الدین.

برادران و خواهران مسلمان در سراسر جهان!
امسال نیز امت اسامی از نعمت عظیم حج محروم ماندند و دل های مشتاق، 
با آه و افسوس، ضیافت در خانه  محترمی را که خدای حکیم و رحیم برای مردم 

بنا نهاده است، از دست دادند.
این دومین سال است که موسم شادمانی و بهجت معنوی حج، به موسم فراق 
و حسرت تبدیل می شود و بای بیماری همه گیر، و شاید نیز بای سیاست های 
حاکم بر حرم شریف، چشم مشتاق مومنان را از مشاهده  نماد وحدت و عظمت 
و معنویت امت اسامی محروم می ســازد و این قله  پرشکوه و سرافراز را با ابر 

و غبار می پوشاند.
این امتحانی همچون دیگر امتحان های گذرای تاریخ امت اســامی است که 
می تواند فردایی تابناک در پی داشــته باشد؛ مهم آن اســت که حج در شاکله  
حقیقی اش، در دل و جان آحاد مسلمانان زنده بماند و اکنون که کالبد مناسکی 

آن موقتا حضور ندارد، پیام متعالی آن کمرنگ نشود.
حج، عبادتی پــر رمز و راز اســت. ســاخت و ترکیب زیبای حرکت و ســکون 
در آن، ســازنده  هویــت فرد مســلمان و جامعــه  مســلمان و نمایش دهنده  
زیبایی های آن در چشــم جهانیان است. از ســویی دل های آحاد بندگان را با 
ذکر و خشــوع و تضرع، عروج معنوی می بخشــد و به خــدا نزدیک می کند، 
و از ســویی با پوشــش و پویش یکســان و حــرکات هماهنگ، بــرادران را 
که از چهارگوشــه  جهان گــرد آمده اند، به یکدیگــر پیوند می دهد و از ســویی 
برتریــن نماد امــت اســامی را با همــه  مناســک پرمعنی و رازآلــودش در 
 برابر چشــم جهانیــان می گذارد و عــزم و عظمت امــت را بــه رخ بدخواهان 

می کشد.
امسال، حج بیت معظم در دســترس نیســت ولی توجه به رب البیت و ذکر و 
خشوع و تضرع و استغفار در دسترس است؛ حضور در عرفات میسر نیست اما 
دعا و مناجات معرفت افزا در روز عرفه میســر است؛ رمی شیطان در منا ممکن 
نیســت اما دفع و طرد شــیاطین قدرت طلب در همه جا ممکن است؛ حضور 
یکپارچه  بدن ها در گرد کعبه فراهم نیست؛ اما حضور یکپارچه  دل ها بر گرد آیات 

روشن قرآن کریم و اعتصام به حبل ا... وظیفه  همیشگی است.
ما پیروان اســام که امروز از جمعیت عظیم، سرزمین گســترده، ثروت های 
طبیعی بی شــمار، و ملت های زنــده و بیــدار برخورداریم، باید با داشــته ها و 

ممکن های خود، آینده را رقم بزنیم. ملت های مســلمان در ۱۵۰ ســال اخیر، 
نقشــی در سرنوشت کشــورها و دولت های خود نداشــته و به جز استثناهای 
معدود، یکسره با سیاست دولت های متجاوز غربی مدیریت شده و دستخوش 
طمع ورزی و دخالت و شــرارت آنها بوده اند. عقب ماندگی علمی و وابســتگی 

سیاسی امروز بسیاری از کشورها محصول آن انفعال و بی کفایتی است.
 ملت های ما، جوانان ما، دانشــمندان ما، علمای دینی و روشنفکران مدنی ما، 
سیاســت ورزان و احزاب و جمعیت های ما، امروز باید آن گذشــته بی افتخار و 
شــرم آور را جبران کنند؛ باید بایســتند و در برابر زورگویی و دخالت و شــرارت 

قدرت های غربی »مقاومت« کنند.
همه  سخن جمهوری اســامی ایران که دنیای اســتکبار را نگران و خشمگین 
کرده، دعوت به این مقاومت است: مقاومت در برابر دخالت و شرارت آمریکا و 
دیگر قدرت های متجاوز و به دست گرفتن سررشته  آینده  دنیای اسام با تکیه 

بر معارف اسامی.
طبیعتا آمریکا و همراهانش در برابر عنوان »مقاومت« دچار حساسیت هستند 

و به انواع دشمنی با »جبهه  مقاومت اسامی« کمر بسته اند. همراهی برخی از 
دولت های منطقه با آنان نیز واقعیت تلخی در جهت تداوم آن شرارت هاست.

صراط مستقیمی که مناسک حج -سعی و طواف و عرفات و جمرات- و شعائر 
و شکوه و وحدت حج به ما نشان می دهد، توکل به خدا و توجه به قدرت الیزال 
الهی، و اعتماد به نفس ملــی، و اعتقاد به تاش و مجاهدت، و عزم راســخ بر 

حرکت، و امید وافر به پیروزی است.
واقعیات صحنه در منطقه  اســامی بر این امید می افزایــد و آن عزم را تقویت 
می کنــد. از ســویی ناگواری های دنیای اســام، عقب ماندگی هــای علمی و 
وابستگی های سیاسی و نابســامانی های اقتصادی و اجتماعی، ما را در برابر 
وظیفه ای بزرگ و مجاهدتی خســتگی ناپذیر قرار می دهد؛ فلسطین مغصوب، 
ما را به یاری می طلبد؛ یمن مظلوم و خون آلود دل ها را به درد می آورد؛ مصائب 
افغانســتان همه را نگران می ســازد؛ حوادث تلخ در عراق و ســوریه و لبنان و 
برخی دیگر از کشورهای مسلمان که دست شرارت و دخالت آمریکا و یارانش 
در آن مشهود اســت، غیرت و همت جوانان را برمی انگیزد  و از سوی دیگر، سر 

برافراشــتن عناصر مقاومت در همه  این خطه  حســاس، و بیداری ملت ها، و 
انگیزش نسل جوان و پرنشاط، دل ها را لبریز از امید می کند؛ فلسطین در همه  
بخش های خود »شمشــیر قدس« را از نیام بیرون می کشــد؛ قدس و غزه و 
کرانه و ســرزمین های ۴۸ و اردوگاه ها همه برمی خیزند و  طی دوازده روز بینی 
متجاوز را به خــاک می مالند؛ یمن محصور و تنها، هفت ســال جنگ و جنایت 
و مظلوم کشی دشمن شرور و قســی القلب را تاب می آورد و با وجود قحط غذا 
و دارو و امکانات زیستی، تسلیم زورگویان نمی شــود و آنها را با اقتدار و ابتکار 
خود سراسیمه می کند؛ در عراق، عناصر مقاومت با زبان رسا و صریح، آمریکای 
اشــغالگر و داعش دست نشــانده آن را به عقب می رانند و عزم راسخ خود بر 
 مقابله با هر نوع دخالت و شــرارت از ســوی آمریکا و همراهانش را بی لکنت

 ابراز می دارند.
تاش تبلیغاتی آمریکاییان برای تحریف عزم و خواســته و عمل جوانان غیور و 
عناصر »مقاومت« در عراق و سوریه و لبنان و دیگر کشورها و منتسب کردن آن 
به ایران یا هر مرجع دیگر، توهین به آن جوانان شــجاع و بیدار و ناشی از عدم 

فهم و درک درست آمریکایی ها از ملت های این منطقه است.
همین درک غلط موجب شد که آمریکا در افغانســتان تحقیر شود و پس از آن 
ورود پر ســر و صدا در بیست ســال پیش، و پس از به کار بردن ساح و بمب و 
آتش در برابر مردم بی دفاع و غیر نظامی، خــود را در باتاق حس کند و نیرو و 
ابزار نظامی خود را از آن بیرون برد. البته ملت بیدار افغان باید مراقب ابزارهای 
اطاعاتی و ساح های جنگ نرم آمریکا در کشــورش باشد و هشیارانه در برابر 

آن بایستد.
ملت های منطقه نشان داده اند که بیدار و هشیارند و راه و رویکرد آنان از برخی 
دولت ها که برای راضی نگه داشتن آمریکا حتی به خواسته او در مسئله  حیاتی 
فلسطین تن می دهند، جداســت؛ دولت هایی که با رژیم غاصب صهیونیست، 
آشــکار و پنهان، نرد دوســتی می بازند، یعنی حق ملت فلســطین را در میهن 
تاریخی اش انکار می کنند. این، دستبرد به ســرمایه فلسطینی هاست. آنها به 
تاراج سرمایه های طبیعی کشورهای خود بسنده نکردند و اکنون سرمایه  ملت 

فلسطین را تاراج می کنند.
برادران و خواهران!

منطقه  ما و حوادث سریع و گوناگون آن، نمایشگاه درس ها و عبرت هاست؛ از 
سویی قدرت ناشی از مجاهدت و مقاومت در برابر زورگوی متجاوز، و از سویی 

ذلت ناشی از تسلیم و اظهار ضعف و تحمل تحمیل های او.
وعده  صادق الهی، نصرت مجاهدان راه خداســت: ِان َتنُصــُروا ا... َینُصرُکم َو 
ُیَثبِّت َاقداَمُکم. نخستین اثر این مجاهدت، بازداشتن آمریکا و دیگر زورگویان 

بین المللی از دخالت و شرارت در کشورهای اسامی است، ان شاءا....

وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی به بیان ادعاهایی 
علیه ایران پرداخت.به گزارش جروزالم پست، بنی 
گانتز وزیــر جنگ رژیم صهیونیســتی در واکنش 
به گزارش نیویورکر، در مورد تــاش نتانیاهو برای 
ترغیب ترامپ بــه حمله به ایــران گفت:»ما نباید 
آمریکا را تحت فشــار قرار دهیم تا برای ما بجنگد. 
ایران یک مشکل منطقه ای و جهانی است.« بنی 
گانتز گــزارش در نیویورکر را تکذیــب کرد و گفت: 
»من از این ماجرا اطاعی نــدارم و تصور می کنم 

چنین  اتفاقی نیفتاده باشد.«
بــر اســاس ایــن گــزارش، بنیامیــن نتانیاهو، 

نخست وزیر پیشین، دونالد ترامپ، رییس جمهور 
پیشین ایاالت متحده را به انجام حمله نظامی به 

ایران تشویق کرده  بود.
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی  گفت: »برای مقابله 
با ایران، ما چاره ای نداریم جــز اینکه نیروی خود 
را گسترش دهیم، با اتکا به ســرمایه انسانی خود 
ادامــه دهیــم و از توانایی هــا و برنامه های خود 
استفاده کنیم.« وی تاکید کرد که اسراییل استقال 
خود را در رابطه با امنیت خــود در برابر ایران حفظ 

خواهد کرد.
گانتز در ادامه در مورد لبنان گفت: »لبنان کشوری 

با ظرفیت فوق العــاده برای گردشــگری، تجارت 
و اقتصاد اســت. اما  آنچــه اتفــاق می افتد یک 
 فاجعه اســت. یک فاجعه به دلیل حــزب ا.... ما 
 دو بار پیشــنهاد کمک بــه این کشــور را داده ایم،

 یک بار پــس از انفجار در بیروت و بــار دیگر چند 
هفته پیش. «

ادعاهای وزیر جنگ رژیم صهیونیستی علیه ایران و حزب ا...

وزارت خارجه چین بیانیه ای در مورد مکالمه تلفنی وزرای خارجه ایران و چین منتشر کرد.این وزارت خانه بیانیه ای در مورد مکالمه تلفنی وزرای خارجه ایران و 
چین منتشر کرد. در این بیانیه  آمده است که وانگ یی، وزیر خارجه چین در این تماس تلفنی گفت که چین از همکاری  های مثبت رییس جمهور حسن روحانی و 
دولت ایران در توسعه روابط چین و ایران طی هشت سال گذشته قدردانی می کند. چین مایل به همکاری با رییس جمهور منتخب ایران ابراهیم رییسی و دولت 
جدید برای پیشبرد سنت خوب اعتماد متقابل  بین دو کشور ، تقویت مبادالت دوستانه و همکاری ، ادامه مخالفت مشترک با یکجانبه گرایی و اعمال زورگویانه 
اســت.  چین از ایران برای حمایت از چین در موضوعات مربوط به منافع اصلی چین تشکر می کند و مانند همیشــه در حمایت از حاکمیت کشور و عزت ملی ، 
 دفاع از حقوق و منافع قانونی ایران  ، از ایران حمایت خواهد کرد.ظریف، وزیر خارجه ایران هم  از چین به دلیل همکاری برای تهیه واکسن و تجهیزات مقابله با 

 همه گیری برای ایران تشکر کرد.
 وی گفت که ایران امیدوار اســت  تقویت همکاری با چین در مبارزه با بیماری همه گیر ادامه یابد .در این مکالمه تاکید شد که طرف ایرانی به روابط ایران و چین 
اهمیت زیادی می دهد و روابط دوجانبه پس از آغاز به کار  دولت جدید ایران تعمیق بیشتری خواهد یافت. دو طرف همچنین در مورد اوضاع افغانستان و سایر 

موضوعات تبادل نظر کردند.

خبر  روزبیانیه پکن در مورد مکالمه تلفنی وزرای خارجه ایران و چین

وز عکس ر

تبلت الکچری 
سعید جلیلی 

خبرساز شد
انتشــار تصویــری از تبلــت 
مایکروسافت سرفیس سعید 
جلیلی، عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در شبکه های 
اجتماعی خبرســاز و پربحث 

شده است.

اظهارات بی سابقه الکاظمی؛

 خروج آمریکاییان
 و روابط با تهران

 نخســت وزیر عراق روز یکشــنبه اعام کرد 
که ســه مرتبه هدف ســوء قصد قرار گرفته 
اســت. مصطفــی الکاظمــی، همچنیــن 
نســبت به انتخابات آتی در کشــورش ابراز 
خوش بینی کرده و از جریان صدر خواســت 
در تصمیم تحریم انتخابــات بازنگری کند.

به گزارش خبرآناین، الکاظمی در مصاحبه 
با تلویزیون العربیه با افشــای این مســئله 
از ارائه جزئیات راجع به مــکان و تاریخ این 
تاش ها و طرف های مســئول این اقدامات 
خودداری کرد. وی افزود: »من نگران نیستم 
و نمی ترسم.«الکاظمی تاکید کرد که مطابق 
برنامه ای کــه برای اداره کشــور تعیین کرده 
اســت ، به انجام وظایف خود ادامه خواهد 
داد.از مــه ۲۰۲۰ ، دولت الکاظمــی قدرت را 
به دســت گرفت و جانشــین دولــت عادل 
عبدالمهدی شــد که اواخر سال ۲۰۱۹ تحت 

فشار اعتراضات مردمی استعفا داد.
نخســت وزیر عراق با ابراز امیدواری از اینکه 
کشورش صحنه درگیری میان آمریکا و ایران 
نباشد، افزود: مذاکرات میان آمریکا و ایران 

تاثیراتی بر منطقه خواهد داشت.
وی اضافــه کرد: بــا طرف ایرانــی صحبت 
می کنیم؛ چرا که ما نیاز بــه ثبات و برقراری 
آرامش داریــم و به زودی پــس از روی کار 
آمدن رییس جمهوری جدیــد ایران به این 
کشور سفر خواهم کرد. نخســت وزیر عراق 
همچنین روابط بغداد-ریاض را بسیار خوب 
توصیــف و تاکید کرد که اجــازه نخواهد داد 
کشــورش مکانی برای تهدید همسایگانش 
باشــد و حمایت از مرزهــا را از اولویت های 

کشورش خواند.
وی همچنین اظهار داشــت که پس از آغاز 
ریاســت جمهوری ابراهیم رییسی، رییس 
جمهــور منتخب ایــران در مــاه اوت آینده، 

سفری رسمی به تهران خواهد داشت.
الکاظمــی همچنین گفت: »ایران ســخت 
تاش می کند تا به ما در ایجاد ثبات و آرامش 

کمک کند.«

بین الملل
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انتقاد نماینده اصفهان از وضعیت قطعی آب در استان
یک عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان تاکید کرد: متاسفانه در برخی از مناطق اصفهان قطعی 
۱۷ ساعته آب در مرکز استان را شاهد هستیم.مهدی طغیانی در تذکری شفاهی در جلسه علنی اخیر  
مجلس شورای اســامی، بیان کرد: باتوجه به وضعیت کم آبی و خشکسالی در کشور توقع ما این 
بود که عاج واقعه در وزارت نیرو قبل از وقوع صورت می گرفت. شاید برای شما باور کردنی نباشد 
که در شهر اصفهان با ۳ مترمکعب در ثانیه کمبود آب مواجه هستیم.وی در ادامه اظهار کرد: در برخی 
از مناطق اصفهان قطعی ۱۷ ساعته آب در مرکز استان را شاهد هستیم و در یک هفته ۲۲۷ تانکر به 
مناطق مختلف استان آبرسانی کرده اند، این مطالب را باید چگونه و به چه کسی گفت؟ نماینده مردم 
اصفهان در مجلس شورای اســامی، تاکید کرد: باز شدن موقت زاینده رود برای آبرسانی به باغات 
استان بازیچه معاندین نظام قرار گرفته و برای فعال کردن گسل های قومی از آن استفاده می کنند، 
بر همین مبنا از وزارت نیرو می خواهم سامانه دوم آبرسانی را هر چه زودتر بهره برداری کند و از همین 

تریبون به خاطر کوتاهی های دولت در این زمینه از مردم عذرخواهی می کنم.

دبیر کانون انجمن های صنعت احداث استان مطرح کرد:
پشت پرده کمبود و گرانی سیمان در اصفهان

دبیر کانون انجمن های صنعت احداث استان اصفهان از کمبود و گرانی سیمان در اصفهان خبر داد.
سجاد سبحانی اظهار داشت: سناریوی افزایش قیمت سیمان در اصفهان متاسفانه از سال گذشته شروع 
شده و تا امسال ادامه دارد.وی ادامه داد: در حال حاضر یکی از واحد های بزرگ تولید سیمان در اصفهان 
حدود ۷۰۰ هزار تن کلینکر در انبار های خود دارد که متاسفانه از تحویل دادن به بازار خودداری می کنند.دبیر 
کانون انجمن های صنعت احداث استان اصفهان بیان کرد: با توجه به کمبود سیمان و گرانی آن خواستاریم 
نهاد های نظارتی و اطاعاتی به این موضوع ورود پیدا کنند.وی ادامه داد: درخواست داریم به منظور حمایت 

از تولید کان و خرد سیمان فعا از ورود این کاال در بازار بورس جدا خودداری شود.

 بازگشت واحد شماره یک نیروگاه گازی هسای اصفهان
 به مدار تولید

واحد شماره یک نیروگاه گازی هســای اصفهان پس از پایان تعمیرات در کوتاه ترین زمان ممکن به 
شبکه سراسری برق متصل شد.علی نقدی پور، مدیر نیروگاه گازی هسا با اشاره به تاش متخصصان 
بخش تعمیرات الکتریک گفت: در واحد شماره یک نیروگاه گازی هسا فعالیت های تعمیراتی مهمی 
شامل رفع عیب صدای غیر عادی پروانه پمپ و روغنکاری فری توربین اجرا شد.نیروگاه گازی هسا که 
در شمال منطقه اصفهان واقع شده زیرمجموعه شرکت مدیریت تولید برق اصفهان است و هم اکنون 

دارای دو واحد گازی C ۴ GG هر یک به ظرفیت نامی ۲۹.۲ مگاوات است.

رییس صمت اصفهان مطرح کرد:

راهکار های کاهش مصرف برق در صنایع
رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان اصفهان گفت: یکی از راه هایی که قطعی برق واحد های 
صنعتی به کمترین میزان برسد این است که واحد های صنعتی در شیفت شب کار کنند و بتوانند از 
یارانه تعرفه ای بهره مند شوند.ایرج موفق  اظهار کرد: کمبود برق در واحد های صنعتی و آسیب های 
ناشی از خاموشــی  گایه این روز های صاحبان واحد های صنعتی اســت که دچار خسارت فراوان 
می شوند موضوعی که نه تنها منجر به زیان به واحد های تولیدی و صنعتی می شود بلکه باعث ضربه 
جبران ناپذیر به توسعه کشور نیز خواهد شد.به گفته موفق ، یکی از راه هایی که  قطعی برق واحد های 
صنعتی به کمترین میزان برسد این است که واحد های صنعتی در شیفت شب کار کنند و بتوانند از 

یارانه تعرفه ای بهره مند شوند.

 طبق اعالم معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان، از دیروز جریان زاینده رود کاهش پیدا کرد

پایان خوش نشینی و دل نشینی

زاینده رود برای مــردم اصفهان تنها یک  سپیده صالحی
رودخانه نیســت، رودی است که از قلب 
شــهر و مردم اصفهان عبور می کند، اگر با اصفهانی هــا صحبت کنید 
متوجه می شوید که عشق به زاینده رود در وجود آنان ریشه دار است.

درهمین چند روز که زاینده رود در اصفهان جاری شده بود، شهر جان 
دوباره ای گرفته، چون زنده رود همانگونه که از نامش پیداست رودی 

زندگی بخش است.
پس از ســیزده ماه چشــم انتظاری مردم و درخواســت های مکرر 
کشاورزان، زاینده رود دوباره جاری شد تا شهروندان به لطافت جریان 
این رود دلخوش شوند و باغ های غرب و مزارع شرق اصفهان قدری 
از عطش خود بکاهند. هرچند فرصت ده روزه برای نفس کشیدن شهر 
و رودخانه اش تمام شده و از دیروز )دوشــنبه( طبق اعام معاونت 
حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان، جریان زاینده رود 

کاهش پیدا کرد. 

نوید دوباره زندگی با جاری شدن زاینده رود
سرپرســت معاونت حفاظــت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای 

اصفهان گفت: در نخستین ساعت بامداد بیســتم تیر ۱۴۰۰ خروجی 
دریچه های ســد نکوآباد مبارکه برای تحویل حقابه کشــاورزان شرق 
اصفهان افزایش یافت. محمود چیتیان ادامه داد: جریان زاینده رود 
از زمان بازگشایی سد نکوآباد به مدت ۱۰ برای کشاورزان شرق باز شد 
و احتمال دارد حدود هشت روز آب در اصفهان جاری باشد.سرپرست 
معاونت حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای اصفهان یادآور 
شد: مطابق اسناد موجود با توجه به اینکه حقابه کشاورزان شرق بیش 
از غرب اصفهان است، میزان آب رهاشــده بیشتر بوده است. چیتیان 
یادآور شد: خروجی آب سد زاینده رود از عصر نهم تیر براساس مصوبه 
کارگروه سازگاری با کم آبی به میزان محدودی صرفا برای جلوگیری 

از خشک شدن درختان باغ های غرب اصفهان افزایش یافته بود.

همه جا حرف از زاینده رود است
یکی از شــهروندان اصفهانی که در حال قدم زدن کنار زاینده رود بود، 
گفت: با جاری شدن زاینده رود حال و هوای شهر اصفهان تغییر کرده 
است، بازهم مردم خوشحال هستند و با نشاط و آرامش کنار رودخانه 
قدم می زنند.وی ادامه داد: اصفهان بــا زاینده رود جان دوباره گرفته، 

اصفهانی ها به این رودخانه عاقه غیرقابــل وصفی دارند، از چند روز 
گذشــته که خبر بازگشایی زاینده رود پخش شــد همه جا صحبت از 
زنده رود است و مردم بســیاری از مشکات را فراموش کرده اند.این 
شــهروند اصفهانی بیان کرد: فقط آرزو می کنیــم این جریان هر چند 
اندک دائمی باشد، چون زندگی کشــاورزان اصفهان به این رودخانه 
گره خورده است، عاوه بر این کارشناسان معتقدند پدیده فرونشست 
و گرمای بی سابقه اصفهان به فصلی شدن جریان زاینده رود مربوط 

است.

خوشحالی اصفهانی ها
یکی از ســالمندان اصفهانی، هم گفت: بهترین خاطــرات کودکی تا 
جوانی ما کنار این رودخانه گذشــته است، قدم زدن کنار بستر خشک 
زاینده رود از بدترین صحنه هایی اســت که در ایــن چند دهه زندگی 
دیده ام. وی ادامه داد: زاینده رود به زندگی مردم این شهر گره خورده 
و نمی توان آن را جدا کرد، از وقتی زنده رود زنده شــده، شادی و امید 
هم به اصفهان بازگشته، این روز ها شهروندان زیادی نشستن و قدم 
زدن کنار زاینده رود را به هر کار دیگری ترجیح می دهند.این شهروند 
اصفهانی بیان کرد: بعضی از مردم می گویند چرا در شرایطی که فقط ۱۰ 
روز زاینده رود جریان دارد باید خوشحال باشیم، اما در پاسخ به آن ها 
می گویم باید همین چند روز را غنیمت شــمرد و کنار بســتر رودخانه 
آمد و فقط دعا کرد تا خشکســالی از بین برود و بازهم زنده رود را پر 

تپش ببینیم. 

دائمی بودن زاینده رود، خواسته مشترک اصفهانی ها
این شهروند عنوان کرد: بعضی از پل های شهر اصفهان ترک خورده و 
دچار فرونشست شده اند، این ها غم های بزرگی است، کشاورزان ضرر 
و زیان های فراوانی کرده اند و هیچ یک از مسئوالن پاسخگوی آن ها 
نیستند این موارد گوشه ای از ضرر های فصلی شدن جریان زاینده رود 

است که مردم اصفهان با آن ها دست به گریبان شده اند.
وی خاطر نشان کرد: قول و وعده های مســئوالن برای جریان دائمی 
زاینده رود تاکنون عملی نشده، اما امروز این خواسته همه مردم است 

که بار دیگر زنده رود را در اصفهان، جاری ببینند.
بدون شــک درخواســت کشــاورزان و مردم اصفهان جــاری بودن 
همیشــگی زاینده رود اســت امری که پس از قول های فراوان هنوز 
عملی نشده است، حال باید دید مسئوالن برای گذر از این مشکل چه 

راهکار هایی را در پیش می گیرند.

مدیر کارآفرینــی و اشــتغال اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی اســتان اصفهان گفــت: چهار هزار 
میلیارد ریال تسهیات اشــتغال روستایی از اواخر 
ســال ۹۶  تاکنون در این اســتان پرداخت شــده 
است.حســین باقری افزود: طرح های اشــتغال 
روســتایی یکی از اقدامات مناســب دولت است 
که نقــش موثری در توســعه و افزایش اشــتغال 
در روســتاها داشــت.وی ادامه داد: طــرح دولت 

برای حمایت از مشاغل روســتایی از طریق اعطای 
تسهیات در این مناطق موجب کاهش نرخ بیکاری 
و افزایش ســرمایه گذاری در روســتاهای استان 
اصفهان شد.مدیر کارآفرینی و اشــتغال اداره کل 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان اظهار 
داشــت: این تســهیات در حوزه های گردشگری، 
بوم گردی، صنایع تبدیلی و لبنی، صنایع دســتی و 
کشت محصوالت گلخانه ای هزینه  شد.وی اضافه 
کرد: اعطای این تسهیات در برخی از مناطق روند 
معکوس مهاجرت از روستا به شهر را  درپی داشت 
و زمینه توســعه گردشــگری و بوم گردی را فراهم 
کرد.باقری با اشــاره به اینکه شــیوع کرونا بخشی 

از اشتغال ایجاد شــده را تحت تاثیر قرار داد، ابراز 
امیدواری کرد که تداوم پرداخت تسهیات موجب 
شکوفایی بیشــتر اشتغال در روســتاها شود.وی 
خاطرنشان کرد: تســهیات مشاغل روستایی باید 
در این مناطق پرداخت و هزینه شــود و همین امر 
موجب سرمایه گذاری بیشتر در روستاها و کاهش 
نرخ بیکاری در این مناطق شده است. طرح اشتغال 
روستایی از بهمن ماه سال ۱۳۹۶ در کشور آغاز شد 
و با اجرای طرح در دولت یازدهم و دوازدهم، سهم 
اشتغال روستایی از سبد اشتغال کشور از سه درصد 
قبل از اجرای طرح به ۲۹ درصد تا ســال گذشــته 

افزایش پیدا کرد.

 چهارهزار میلیارد ریال تسهیالت اشتغال روستایی 
در اصفهان پرداخت شد

خبر  روز

بارندگی، خسارت جزئی به مزارع و عشایر سمیرم وارد کرد
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: وزش باد و بارش رگباری به تعدادی از مزارع کشاورزی 
و یک چادر عشایری در روستای »کیفته گیوه سین« از بخش پادنای وسطی شهرستان سمیرم آسیب 
زد. روستای»کیفته گیوه سین« از توابع بخش پادنا شهرستان سمیرم در ۱۶۰  کیلومتری جنوب اصفهان 
است. منصور شیشــه فروش از امدادرسانی به ســاکنان این مناطق خبر داد و افزود: فعالیت سامانه 
ناپایدار تابستانی و بارش های رگباری ســبب ایجاد صاعقه و روان آب موقت و مختصر در این روستا و 
ارائه توصیه هایی برای جلوگیری از صعود به ارتفاعات و خودداری از قرار گرفتن در مسیل های فرعی به 
دامداران این مناطق ارائه شد.وی اضافه کرد: بارش های رگباری تابستانی و وزش باد، بیشتر در مناطق 

غرب، جنوب و مرکز استان اتفاق افتاد که اطاعیه سطح زرد هواشناسی برای آن صادر شد.

 مقرری بگیران بیمه بیکاری در آران و بیدگل
 33 درصد افزایش یافتند

رییس اداره تعــاون، کار و رفاه اجتماعی آران و بیدگل گفت: شــمار مقرری بگیران بیمه بیکاری این 
شهرستان در بهار امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نزدیک به ۳۳ درصد افزایش یافت.

حسن اربابی افزود: شمار مقرری بگیران بیمه بیکاری در برهه کنونی یک هزار و ۴۱ نفر است که ۶۷۸ 
نفر در سه ماهه ابتدایی سال جاری تشکیل پرونده دادند.وی با اشاره به اینکه نرخ بیکاری در آران و 
بیدگل حتی با توجه به شرایط دشوار کرونا و تنگناهای اقتصادی پایین تر از میانگین استانی و کشوری 
است، خاطر نشان کرد: اگرچه با شیوع کرونا و تحریم ها، اقتصاد کشور با سختی های زیادی مواجه 
شد، اما کارآفرینان آران و بیدگل توانستند با فعالیت بی وقفه و برنامه ریزی های خود نرخ بیکاری این 
شهرستان را همچنان پایین تر از متوسط کشوری و استانی نگه دارند.به گفته وی، با وجود تحریم ها 
فرصت  زیادی در عرصه اقتصاد کشور و به  ویژه آران و بیدگل به عنوان قطب اصلی صنعت فرش ایران 
فراهم شد و تولیدکنندگان نیز در مقایسه با محصوالت قابل رقابت، توانمندی های داخلی را نشان دادند.

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی آران و بیدگل با بیان اینکه به منظور نظارت بر رعایت قانون کار 
و آیین نامه های مربوطه در فصل بهار نزدیک ۱۲۸ مورد بازرسی از صنایع این شهرستان صورت گرفته 

گفت: ۲۸ مورد حادثه ناشی از کار نیز در سه ماهه ابتدایی امسال گزارش شده است.

بازسازی 100 منزل محرومان در کاشان
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کاشان گفت: تا پایان سال بهسازی ۱۰۰ منزل از محرومان را در دستور 
کار داریم تا در اختیار خانواده های نیازمند قرار دهیم.کریم اکبری با گرامیداشت و عرض تبریک به 
مناسبت اعیاد پیش رو در جمع خبرنگاران گفت: توفیق پیدا کردیم با به کارگیری هزار و ۵۰۰ نیروی 
بسیجی در راستای تعمیر و بازســازی منازل محرومان قدم برداریم.فرمانده ناحیه مقاومت بسیج 
کاشان، با بیان اینکه تعداد ۱۵ منزل جدید  امسال  در حال بهسازی، بازسازی و تکمیل شدن است، 
گفت: تا پایان سال بهسازی ۱۰۰ منزل از محرومان را در دستور کار داریم تا در اختیار خانواده های نیازمند 
قرار دهیم.وی با بیان اینکه با شروع فصل تابستان طرح هجرت دانش آموزی هم فعال شده است 
افزود: در راستای بازسازی و زینت مدارسی که از تجهیزات و ... نیازمند بودند با همکاری اداره آموزش 
پرورش، از هفته گذشته کار های جهادی شروع و در حال اجراست.اکبری گفت: در پی زلزله سی سخت 
استان کهگیلویه و بویراحمد ،گروه های جهادی کاشان در چند مرحله در این منطقه حضور پیدا کردند و 
یک منزل از افرادی که توانایی مالی نداشتند به نمایندگی از مردم خوب کاشان تقبل کردیم تا به صورت 
کامل احداث شود.فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کاشان با بیان اینکه، بسیج سازندگی سپاه کاشان 
با ساماندهی ۲۰۰ گروه جهادی خدمات گسترده ای در حوزه های مختلف عمران و کشاورزی و سایر 
عرصه ها در دست اجرا دارد، افزود: با همکاری شرکت برق ۱۰۰ نیروگاه انرژی خورشیدی ۵ کیلوواتی را 
در سال ۱۴۰۰ در برنامه داریم تا بتوانیم کمکی به تولید و تامین برق در سطح شهرستان داشته باشیم.

کافه اقتصاد

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان اصفهان مطرح کرد:اخبار

دست پنهان دالالن در دو نرخی شدن قیمت مرغ
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: امروز مرغی با عنوان آزاد در بازار نداریم و تمام مرغ موجود باید با نرخ مصوب ۲۵ هزار و ۹۰۰ تومان در بازار 
عرضه شود.حسین ایراندوست درباره کمبود مرغ در اصفهان و قیمت آزاد آن در بازار، اظهار کرد: اصفهان از نظر تولید مرغ مشکل و کمبودی ندارد. وی  توضیح داد: به عنوان 
مثال برای روز جمعه ۵۸۷ تن مرغ زنده در سامانه رهتاب فروخته و کشتار شده که معادل ۴۴۰ تن گوشت مرغ است، همچنین پنجشنبه ۵۲۰ تن مرغ معادل ۳۹۴ تن 
گوشت کشتار شد، در حالی که کل نیاز مصرفی استان ۳۹۴ تن بوده است، بنابراین در این شرایط نباید کمبودی داشته باشیم.معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی 
استان اصفهان افزود: تمام مرغ زنده با قیمت مصوب ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان به کشتارگاه ها عرضه می شود که باید با قیمت ۲۵ هزار و ۹۰۰ تومان به دست مصرف کننده برسد. 
وی تصریح کرد: اینکه تمام مرغ موجود با قیمت مصوب کشتار می شود، اما مرغ دو نرخی در بازار برای مصرف کننده موجود است، هیچ معنایی ندارد.ایراندوست با تاکید 
بر اینکه گوشت مرغ به غیر از کشتارگاه راهی برای ورود به بازار ندارد، گفت: زمانی که مرغ با دو قیمت در بازار عرضه می شود، نشان از حضور برخی افراد سودجو در بازار است. 
وی  با بیان اینکه به طور میانگین شبانه ۵۵۰ تن مرغ تحویل ۱۷ کشتارگاه استان می شود که تمام آن تبدیل به گوشت مرغ و در سامانه رهتاب به دست مرغ فروشی ها 

می رسد، توضیح داد: باید دید مرغی که با قیمت مصوب به دست مغازه دار می رسد، این محصول نیز با قیمت مصوب به دست مشتری داده می شود یا خیر .

تاالب گاوخونی در 
روزگار خشکی!

آخریــن بــاری کــه تــاالب 
گاوخونی پر آب شده در سال 
۷۲ بوده و بعد از آن تاریخ هیچ 
وقت پرآب نشده و بخشی از 
آن کــه از ۱۰ درصد فراتر نرفته، 

خیس شده است.

وز عکس ر

فعال محیط زیست:

زاینده رود، کانال آبرسانی 
نیست

یک فعال محیط زیســت بــا انتقــاد ازقطع 
و وصــل ادواری زاینده رود،گفــت: زاینده رود 
کانال آبرسانی نیســت بلکه یک پیکره زنده و 
رگ حیات حوضه اســت وبه این اکوسیستم 
حیات بخــش باید به صــورت همــه جانبه 
نگریست.حشــمت ا... انتخابی با بیان اینکه 
کف تراشــی بســتر، تغییرات حریم و بستر 
رودخانه و ایجاد کانال های اخیر در بستر زاینده 
رود به رودخانه آســیب زیادی می زند، اظهار 
داشت: این دست اندازی ها تغییر در حد نابودی 
یک اکوسیستم زنده و از بین بردن میلیاردها 
موجود زنده ای اســت که حیات شان وابسته 
به رودخانه است و خســارت آن قابل جبران 
نیســت.وی با بیان اینکه قطع و وصل جریان 
آب به همه زیســتمندان زاینده رود آســیب 
می زند، افزود: بیش از صدها گونه و میلیاردها 
زیستمند در این اکوسیســتم زندگی می کند 
که حیات آنها تابع جریان مستمر و دائمی آب 
رودخانه است. ما انســان ها یکی از آن صدها 
بلکه هزاران گونه هستیم؛ اما ما با بی احترامی 
به حیات این گونه های گیاهی و جانوری و قائل 
نشدن حق حیات برای پیکره زاینده رود سبب 
تلفات آن ها شــده ایم .فعال محیط زیست و 
پژوهشگر حوزه آب با اشاره به استقبال پرشور 
مردم شهرها و روســتاهای حاشیه رودخانه 
از بازگشــایی آب، ابراز داشت: به راستی دلیل 
این همه شور و شوق چیست؟ با اینکه بیشتر 
این مردم می دانند یا شــنیده اند که ایام این 
وصال بس کوتاه است، سبب این همه شادی 
چیست؟ واقعیت این است که این آب با تک 
تک سلول ها و رگ و پی این مردم پیوند دارد، نه 
تنها با جسم که با روح و روان شان پیوند خورده 
است.این دوستدار زاینده رود خاطرنشان کرد: 
این امر از میزان شــادمانی و افسردگی مردم  
هنگام جریان آب و خشکاندن رودخانه، کامل 
مشهود اســت؛ البته این مســئله مختص به 
زاینده رود نیست. مردمان شهرها و روستاهای 
حاشیه همه رودها ،نسبت به آنها دلبستگی 

داشته اند.
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جنگل و جنگل بان در محاصره دود و آتش
جنگل های زاگرس نسبت به سایر رویشگاه های جنگلی کشور به دلیل 
شرایط جغرافیایی، اقلیمی و انسانی که در آن ها حاکم است، بیشترین 
حساسیت و ریسک را در رخداد آتش ســوزی و مهم تر از آن گسترش 
ســریع و وســیع آتش خواهد داشــت، به همین دلیل سیاست های 
مدیریتی حاکم بــر جنگل های ایــن منطقه به طور جــدی باید مورد 

بازاندیشی قرار گیرند.
آتش سوزی های اخیر در زاگرس حساسیت فضای عمومی و رسانه ای 
کشور را نسبت به جنگل های این رویشــگاه وسیع برانگیخته است که 
از این ظرفیت ایجاد شــده می توان برای بیان مظلومیت طبیعت این 
منطقه در برابر انواع شــکل های تخریب از جمله تغییر کاربری، توسعه 
کشاورزی و دامداری، بهره برداری های بی رویه برای مصارف سوختی، 

خشکیدگی و ... بهره برد.
 گاهی اطفــای حریق به علــت صعب العبــور بودن مناطــق جنگلی،

  کمبود نیــرو و تجهیزات با مشــکل مواجه می شــود، خوشــبختانه 
 جوامع محلــی در چهارمحال و بختیــاری نقش بســزایی در اطفای 
 حریــق و جلوگیری از گســترش حریق دارند. در ســال گذشــته نیز

  یکــی از نیروهای امــدادی جمعیــت هالل احمر در فرآینــد اطفای 
 حریق جنگل های اســتان جان خود را از دســت داد و امسال نیز یکی 
 از چوپانــان جان خــود را به علت حریق از دســت داد، امــا مرگ وی

 به علت حریق تایید نشد.

وقوع 12 فقره حریق در مناطق جنگلی و مرتعی 
چهارمحال و بختیاری از ابتدای سال جاری

 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری در خصوص 
وضعیت جنگل های این اســتان و حریق های رخ داده در عرصه های 
جنگلی و مرتعی، اظهار کرد: عامل بیش از ۹۰ درصد حریق های جنگلی و 
مرتعی در این استان انسانی است و از ابتدای سال جاری ۱۲ فقره حریق 

در این عرصه ها رخ داده است.
سید اسماعیل صالحی افزود: از تعداد حریق های رخ داده هفت فقره در 
عرصه های جنگلی به وسعت ۴.۲ هکتار و پنج فقره در عرصه های مرتعی 

به وسعت شش هکتار  در سال جاری بوده است.
مدیــرکل منابع طبیعی و آبخیــزداری چهارمحال و بختیــاری با بیان 
اینکه تعــداد حریق هــای رخ داده در اســتان از ابتدای ســال جاری 
باال بوده اســـت، عنوان کــرد: اما خوشــبختانه از گســترش حریق 
جلوگیری شــد و این حریق هــا خســارت چندانی در پی نداشــت، 
 جوامع محلی نقش موثری در اطفای حریق ســریع در مناطق جنگلی 

و مرتعی دارند.
وی یادآور شد: مردم نقش موثری در کاهش خسارات حریق دارند و 

اگر شاهد دود و ایجاد حریق در جنگل ها و مراتع بودند، سریعا موضوع 
را به شــماره های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ گزارش دهند تا حریق در کمترین زمان 

ممکن و قبل از گسترش اطفا شود.
 صالحی بــا بیــان اینکــه در چهارمحال و بختیــاری بالگــرد اطفای 
 حریق وجود ندارد، بیان کــرد: در حال حاضر در حــال احداث یک پد
  برای فــرود بالگرد اطفــای حریق در شهرســتان لردگان هســتیم،
  این پد تــا ۱۰ روز آینده آمــاده بهره برداری می شــود، در صورت وقوع 
 حریق گســترده در مناطق جنگی از ســایر اســتان ها بالگــرد اعزام 
 خواهد شــد، یک فروند بالگرد نیــز متعلق به هالل احمر در اســتان

 وجود دارد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری با اشــاره به 
حریق های رخ داده شده در استان های مجاور، گفت: نیروهای حفاظتی 
این استان آمادگی الزم برای کمک برای اطفای حریق در این استان ها را 

دارند، اما تاکنون از این استان درخواست کمک نشده است.

منشأ بیش از 9۵ درصد حریق ها در مناطق 
جنگلی و مرتعی، انسانی دارد

 مدیرکل ســازمان حفاظت از محیط زیســت چهارمحــال و بختیاری
  با اشــاره به  اینکه آتش سوزی و خشکســالی رابطه مستقیمی باهم

  دارند، عنوان کرد: در هر جای دنیا که شــاهد تشــدید خشکســالی 
باشــیم، حریق نیز افزایش پیــدا می کند، زمانی  که خشکســالی رخ 
می دهد و همزمان با آن رطوبت خاک کم و دما نیز افزایش پیدا می کند 
، این عوامل بستر ایجاد حریق در عرصه های جنگلی و مرتعی را فراهم 

می آورد.
شــهرام احمدی با اشــاره بــه اینکــه نقــاط داغ از نظر خطــر وقوع 
حریق در اســتان شناســایی شــده اســت، بیان کرد: خوشــبختانه 
همکاری بیــن دســتگاهی افزایش پیدا کــرده، در نقاط شناســایی 
شــده اقداماتــی مانند ایجــاد آتش بــر انجــام شــده و تجهیزات 
 اطفای حریــق مانند دمنــده و آتش کوب به ایــن مناطق اختصاص 

داده شد.
مدیرکل ســازمان حفاظت از محیط زیســت چهارمحــال و بختیاری 
تصریح کرد: باید در چهارمحال و بختیاری چنــد پایگاه اطفای حریق 
جنگل و مرتع ایجاد شــود، همچنین یک پایگاه اطفای حریق هوایی 
در این استان مورد نیاز اســت، در مناطق صعب العبوری که حریق رخ 
می دهد، نیروها باید حدود پنج ســاعت پیاده روی کننــد تا به منطقه 
برســند، این موضوع باعث گســترش حریق می شــود همچنین این 
 بالگردها مجهز به سبد آبپاش هستند و می توانند در اطفای حریق موفق

 عمل کنند.

آماده باش 22 تیم دامپزشکی درعید سعید قربان
معاون سالمت اداره کل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری گفت: ۱۰ تیم ثابت و ۱۲ تیم سیار دولتی 
و غیر دولتی در سراسر استان، آماده ارائه خدمات بهداشتی و شرعی دامپزشکی از ساعت 7 صبح 
در روز های عید عرفه و قربان هستند.صالحی اضافه کرد: نیرو های فنی برای اجرای این طرح ۲۸ 

دکتر دامپزشک و ۳۲ بازرس الشه و ۱۰ ناظر ذبح شرعی هستند.
وی  گفت: افرادی که قصد قربانی کردن دام نذری خود را دارند، می توانند به میادین مجاز فروش 
دام مراجعه کنند که ناظران دامپزشکی در آنجا حضور داشته و سالمت بالینی دام را تایید می کنند.

معاون ســالمت اداره کل دامپزشــکی چهارمحال و بختیاری افزود: با توجه به اینکه همه ســاله 
بخش قابل توجهی از مردم تمایل به تهیه و ذبح دام و اهدای نذورات قربانی به مراکز زیر پوشش 
بهزیستی، کمیته امداد و برخی از اماکن مذهبی را دارند، توصیه می شود اطالع رسانی الزم توسط 
دستگاه های مرتبط در خصوص دریافت نذورات به صورت وجه نقد و یا الشه قربانی کشتار شده در 

کشتارگاه صورت پذیرد.
 صالحی از مردمی که اقدام بــه ذبح دام های قربانی در منازل خود می کنند خواســت برای حفظ 
بهداشــت عمومی و ســالمت مصرف کنندگان نکات بهداشتی الزم از جمله اســتفاده از ماسک و 
دستکش و وسایل حفاظت فردی در زمان ذبح دام، ممانعت از ذبح دام در معابرو اماکن عمومی، 
عدم استفاده از گوشــت و آالیش خوراکی به صورت گرم و نگهداری آن حداقل به مدت ۱۲ تا ۲۴ 

ساعت در دمای ۰ تا ۴ درجه را رعایت کنند.

خسارت باران تابستانی به اموال و دام های عشایر خانمیرزا
فرماندار  شهرستان خانمیرزا در چهارمحال و بختیاری گفت: به دنبال بارش باران و رگبار شدید در 
این شهرستان، خسارت هایی به عشایر و روستاییان وارد شده است.یوسف مرادی افزود: جاری 
شدن سیالب در روستای برجویی شهرستان خانمیرزا باعث بروز خسارت به اموال و دام های عشایر 

و همچنین زمین های کشاورزی روستاییان شد.
مرادی اضافه کــرد: میزان خســارت در این حادثه به علت تاریکی هوا مشــخص نیســت، اما به 
محض طلوع آفتاب، میزان خسارت ها برآورد می شــود.وی ادامه داد: خوشبختانه در این حادثه 
تلفات و خسارت جانی گزارش نشده است، اما بارندگی همچنان ادامه دارد و عشایر و روستاییان 
شهرستان خانمیرزا باید مراقب باشند و به توصیه های هواشناسی عمل کنند.مرادی گفت: براساس 
پیش بینی های هواشناسی، بارندگی ها در شهرستان خانمیرزا تا چند روز آینده ادامه دارد.سرپرست 
اداره کل مدیریت بحران استانداری چهارمحال و بختیاری نیز گفت: گزارش خسارت جاری شدن 
سیالب در ارتفاعات روستای برجویی شهرستان خانمیرزا بررســی می شود.خسرو کیانی افزود: 
گروه های ارزیاب به منطقه های خسارت دیده اعزام می شوند و نتیجه ارزیابی را در سریع ترین زمان 
ممکن برآورد و اعالم خواهند کرد.کیانی اضافه کرد: هم اکنون تمامی گروه های امدادی زیرمجموعه 
ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران چهارمحال و بختیاری برای هرگونه 

امدادرسانی در سطح استان در آمادگی کامل هستند.

بهینه سازی شبکه های برق در دو روستای شهرستان لردگان
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری گفت: در راستای اجرای طرح بهارستان 
)بهینه سازی شبکه های برق رسانی روســتایی(، تاسیسات برق رسانی در دو روستای شیرمرد از 
توابع بخش فالرد و روستا قعله چه در بخش مرکزی شهرستان لردگان با اعتباری بالغ بر ۲ هزار و 
۹۰۰ میلیون ریال بهینه سازی شد.مجید فرهزاد  افزود: تبدیل چهار هزار و ۵۰۰ متر شبکه سیمی به 
کابل خود نگهدار ورفع حریم شبکه های برق رسانی از جمله اقدامات اجرایی این طرح بوده است.

فرهزاد، هدف از اجرای این طرح را کاهش خاموشــی ها، رفع حریم شبکه های برق رسانی، بهبود 
مبلمان شهری و... عنوان کرد.

بام ایراناخبار

مفاد آراء
4/128 آگهي موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيات 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 2283 مورخ 1400/02/28 هيات چهارم آقای غالمرضا 
جهانگيری به شناســنامه شــماره 1610 کدملي 6219348567 صادره بوئين و 
مياندشت فرزند کيامرز در ششدانگ يک باب ســاختمان به مساحت 73/54 متر 
مربع پالک 67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
مع  الواسطه از مالک رسمی غالمرضا جهانگيری طبق سند انتقالی 93409 مورخ 

1353/02/04 دفترخانه 2 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/14
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/29

م الف: 1159459  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

4/129 آگهي موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيات 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 2296 مورخ 1400/02/28 هيات دوم آقای اصغر شهبازی 
دستجردهء به شناسنامه شماره 1358 کدملي 1285582349 صادره اصفهان فرزند 
قديرعلی در ششدانگ يک قطعه زمين کشاورزی باستثنای بهای ثمنيه اعيانی آن 
به مساحت 1543/88 متر مربع قسمتي از پالک شماره 64 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت ســيد محمد جسينی از مورد 

ثبت صفحه 7 دفتر 433 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/14
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/29

م الف: 1159651  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

4/130 آگهي موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيات 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 3466 مورخ 1400/03/25 هيات سوم آقای علی صالحی به 
شناسنامه شماره 1160126992 کدملي 1160126992 صادره زرين شهر فرزند 
اسداله در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 86/05 متر مربع پالک 45 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه از مالک 
رسمی احمدرضا کريمی طبق سند انتقال شــماره 47824 مورخ 1349/09/29 

دفترخانه 29 اصفهان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/14
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/29

م الف: 1159635  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

4/131 آگهي موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيات 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 0972 مورخ 1400/02/02 هيــات اول خانم فريبا ژدوار 
به شناسنامه شــماره 2018 کدملي 1840741732 صادره ايذه فرزند عيدی در 
ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 163/35 متر مربع قسمتی از پالک شماره 
66 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از مالکيت 
عباسعلی امين الضربيان از سند شماره 3118 مورخ 1335/12/23 دفترخانه شماره 
68 اصفهان را تاييد و با توجه به نامه شماره 16/99/10295 مورخ 1399/3/10 

اداره کل راه و شهرسازی
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/14
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/29

م الف: 1159683  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

4/132 آگهي موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيات 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 3700 مورخ 1400/03/26 هيات آقای عباس دره شيری 
به شناسنامه شماره 1313 کدملي 1286424488 صادره اصفهان فرزند علی در 
ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 56/22 متر مربع قسمتی از پالک شماره 
2609 فرعی از 24 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مورد ثبت صفحه 251 دفتر 1099 امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/14
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/29

م الف: 1159734  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
4/133 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 

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

 تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 3249 مورخ 1400/03/20 هيات دوم خانم هما ملکوتی 
جزی به شناسنامه شماره 632 کدملي 1287928277 صادره اصفهان فرزند حيدر 
در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 138/22 متر مربع قسمتی از پالک 
شماره 2587 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالکيت ليلی ترکی لمجيری از مورد ثبت صفحه 2587دفتر 18 امالک 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/14
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/29

 م الــف: 1159749  شــهرياري رئيــس منطقــه ثبت اســناد و امالک
 غرب اصفهان 

مفاد آراء
4/134 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 

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

 تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 3267 مورخ 1400/03/20 هيات دوم خانم زهره طاهری 
آفارانی به شناسنامه شماره 2340 کدملي 1282952366 صادره اصفهان فرزند 
غالمعلی در 13/60 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 
612/24 متر مربع قسمتی از پالک شماره 9920 فرعی از 12 اصلی )قبال پالک 
12/103/9 بوده که استانداردسازی شده است( واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از  مورد ثبت صفحات 368 و 350 و 123 الی 132 دفاتر 

157 و 271 و 742 امالک
رديف 2- راي شــماره 3264 مــورخ 1400/03/20 هيــات دوم خانم صديقه 
جمشيدی آفارانی به شناسنامه شماره 12 کدملي 1290172781 صادره اصفهان 
فرزند محمد علی در 13/60 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ يک باب ساختمان به 
مساحت 612/24 متر مربع قسمتی از پالک شماره 9920 فرعی از 12 اصلی )قبال 
پالک 12/103/9 بوده که استانداردسازی شده است( واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از  مورد ثبت صفحات 368 و 350 و 123 الی 132 

دفاتر 157 و 271 و 742 امالک
رديف 3- راي شــماره 3262 مورخ 1400/03/20 هيات خانم عصمت  طاهری 
آفارانی به شناسنامه شماره 1856 کدملي 1282949624 صادره اصفهان فرزند 
فتح اله در 17/80 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 

612/24 متر مربع قسمتی از پالک شماره 9920 فرعی از 12 اصلی )قبال پالک 
12/103/9 بوده که استانداردسازی شده است( واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از  مورد ثبت صفحات 368 و 350 و 123 الی 132 دفاتر 

157 و 271 و 742 امالک
رديف 4- راي شماره 3263 مورخ 1400/03/20 هيات دوم آقای مرتضی طاهری 
آفارانی به شناسنامه شــماره 33 کدملي 1290070245 صادره اصفهان فرزند 
اسداله در 10/80 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 
612/24 متر مربع قسمتی از پالک شماره 9920 فرعی از 12 اصلی )قبال پالک 
12/103/9 بوده که استانداردسازی شده است( واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از  مورد ثبت صفحات 368 و 350 و 123 الی 132 دفاتر 

157 و 271 و 742 امالک
رديف 5- راي شــماره 3265 مورخ 1400/03/20 هيــات دوم آقای مصطفی 
طاهری آفارانی به شناسنامه شماره 1892 کدملي 1282949985 صادره اصفهان 
فرزند اســداله در 10/80 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ يک باب ساختمان به 
مساحت 612/24 متر مربع قسمتی از پالک شماره 9920 فرعی از 12 اصلی )قبال 
پالک 12/103/9 بوده که استانداردسازی شده است( واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از  مورد ثبت صفحات 368 و 350 و 123 الی 132 

دفاتر 157 و 271 و 742 امالک
رديف 6- راي شماره 3266 مورخ 1400/03/20 هيات دوم خانم مهری طاهری 
آفارانی به شناسنامه شماره 1893 کدملي 1282949993 صادره اصفهان فرزند 
اسداله در 5/4 حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ يک باب ســاختمان به مساحت 
612/24 متر مربع قسمتی از پالک شماره 9920 فرعی از 12 اصلی )قبال پالک 
12/103/9 بوده که استانداردسازی شده است( واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از  مورد ثبت صفحات 368 و 350 و 123 الی 132 دفاتر 

157 و 271 و 742 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/14
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/29

م الف: 1159728  شــهرياري رئيــس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 
اصفهان 

مفاد آراء
4/135 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 

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

 تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 3237 مورخ 1400/03/20 هيات دوم خانم ليلی شاه سالنی 
کتيرانی به شناسنامه شماره 182 کدملي 4723118241 صادره عراق فرزند علی 
در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 246/15 متر مربع قسمتي از پالک 
شماره 246 فرعي از 21 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مورد ثبت صفحه 65 دفتر 561 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/14
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/29

م الف: 1159227  شــهرياري رئيــس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 
اصفهان 
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 ۸2 دستگاه اکسیژن ساز
 تحویل مراکز شبانه روزی  بهزیستی اصفهان شد

مراسم گزارش توزیع ۱۰۰۰ دستگاه اکسیژن ســاز به مراکز سالمندان تحت نظارت با حضور »وحید 
قبادی دانا« رییس ســازمان بهزیستی کشور و »ســاتیا دورایس ومی« نماینده صندوق جمعیت 
سازمان ملل متحد در ایران در ارتباط ویدئوکنفرانســی با استان های کشور برگزار شد.دکتر ولی ا... 
نصر، مدیر کل بهزیستی استان اصفهان در حاشیه این مراسم ابراز داشت: با توجه به شیوع بیماری 
کرونا در قالب همکاری دبیرخانه شورای ملی سالمندان بهزیستی کشور و صندوق جمعیت سازمان 
ملل متحد، جهت خدمات رسانی بهتر به افراد ساکن در مراکز توانبخشی شبانه روزی به ویژه مراکز 
سالمندان، تعدادی دستگاه اکسیژن ساز در اختیار بهزیستی قرار گرفته است.وی با تشکر از نماینده 
صندوق جمعیت ملل متحد در ایران، افزود: سهم بهزیستی استان اصفهان، ۸۲ دستگاه بود که در 

اختیار مراکز توانبخشی استان با اولویت مراکز سالمندان قرار گرفت.

12 خانوار عشایری در سیل سمیرم آسیب دیدند
معاون عملیات امداد و نجات هالل احمر اســتان اصفهان با اشاره به ســیل روز یکشنبه در منطقه 
پادنای سمیرم گفت: بر اثر وقوع سیل خانواده های عشایر دچار حادثه شدند. داریوش کریمی با بیان 
اینکه این خانواده ها بر خالف همه هشدار ها چادر های خود را در مسیر رودخانه نصب کرده بودند، ابراز 
داشت: این حادثه سیل بردگی در روستای کیفته حدفاصل تنگ سحر اتفاق افتاد.معاون عملیات 
امداد و نجات هالل احمر استان اصفهان با بیان اینکه در این حادثه سیل بردگی ۱۲ خانواده عشایری 

آسیب دیدند، ادامه داد: مجموع آسیب دیدگان ۷۳ نفر بوده است.

خوش نشینی آالینده ها بر  سر  نصف جهان
کیفیت هوای کالن شهر اصفهان با قرار گرفتن روی شاخص ۱۱۸ در وضعیت ناسالم برای گروه های 
حساس است.بر اساس اعالم سامانه پایش آلودگی هوا، هوای کالن شهر اصفهان شاخص کیفیت 
هوای کالن شهر اصفهان در بزرگراه خرازی ۱۵۴ و احمدآباد AQI ۱۵۲ ناسالم برای عموم ثبت شده 
است.همچنین کیفیت هوا در ایستگاه های ورزشگاه میثاق با شاخص ۱۳۵، استانداری ۱۲۶، پروین 
۱۱۵، انقالب ۱۰۹ و فرشادی AQI ۱۰۷ هم ناسالم برای گروه های حساس است.همچنین شاخص 

کیفی هوای سجزی با AQI ۱۵۱ در وضعیت ناسالم برای عموم ثبت شده است. 

مهار حریق انبار علوفه گاوداری در روستای دستگرد مار
حریق انبار علوفه گاوداری در روســتای دستگرد مار شهرســتان اصفهان مهار شد.سخنگوی سازمان 
آتش نشانی شهرداری اصفهان گفت: در این حادثه آتش سوزی که عصریکشنبه رخ داد، آتش نشانان 
ایستگاه های شماره ۱۵ و ۲۳ به محل اعزام شدند و آتش را مهار کردند.فرهاد کاوه آهنگران افزود: در این 

حادثه به دام های این واحد گاوداری آسیبی نرسید.علت این حادثه در حال بررسی کارشناسان است.

3 هزار هکتار از مراتع فریدون شهر طعمه حریق شد
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان اظهار کرد: در روزهای گذشته سه هزارهکتار از مراتع 
شهرستان فریدون شهر طعمه حریق شد.منصور شیشــه فروش افزود: از ابتدای سال تاکنون ۳۰ 
مورد حادثه حریق در پوشش های گیاهی اعم از مراتع و باغات رخ داده و ۱۱۵ هکتار از پوشش گیاهی 
استان اصفهان دچار حریق شده اســت.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تصریح کرد: 
استان اصفهان دارای ۶ میلیون و ۳۰۰ هکتار مرتع است که مستعد وقوع حریق بوده و اطالع رسانی 

الزم در راستای پیشگیری از وقوع حریق و آتش سوزی شده است.

از تخلیه سفره های آب زیر زمینی تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار کانون بحرانی؛

مرثیه ای برای محیط زیست اصفهان

تغییر اقلیم یکی از اتفاقات محیط زیستی است که در کشور ما تبعات 
نامناسب به دلیل عدم توجه مسئوالن به این امر  را به دنبال داشته است. 
کشور ایران با طبیعت گرم خشــک و کم آب نیازمند اقدامات به هنگام 
برای مهار پدیده های ناشی از خشکسالی در سراسر کشور است؛ اما این 
مهم در حالی مورد کم توجهی قرار گرفته می شــود که حقابه گاو خونی  
سال هاست پرداخت نشده و همین اتفاق باعث بروز مشکالت زیست 
محیطی متعدد از جمله افزایش کانون های ریزگردها در استان اصفهان و 
دیگر استان های همجوار شده است. البته عوامل طبیعی و انسانی متعدد 
در بروز این نارسایی محیط زیستی دخیل هستند که نیازمند بررسی ها و 

رسیدگی های به هنگام است.

وجود یک میلیون و 300 هزار هکتار کانون بحرانی در اصفهان
معاون نظارت و پایش حفاظت محیط زیســت استان اصفهان گفت: 
استان اصفهان بیش از ۱۰۷ هزار کیلومتر مربع وســعت دارد. از لحاظ 
جغرافیا در مجاورت کویر مرکزی ایران واقع شــده و در مناطق بیابانی 
و فراخشک در ۸ شهرســتان اقلیم بیابانی و نیمه بیابانی قرار دارد.وی 
ادامه داد: سه میلیون هکتار عرصه ها ظرفیت فرسایش باالیی را دارند 
و به عنوان کانون گرد و غبار محسوب می شوند. از این سه میلیون هکتار 
حدود یک میلیون ۳۰۰ هزار هکتار کانون بحرانی اســت.اکبری با بیان 

اینکه ۸ شهرســتان این اســتان درگیر کانون های گرد و غبار هستند، 
افزود: جغرافیــا و ظرفیت های طبیعی، عوامل انســانی، فعالیت های 
بشر و اقدامات انسانی منجر به تشدید پدیده گرد و غبار سبب ناپایداری 
سرزمین و ایجاد کانون گرد و غبار  شده است.به گفته وی، عوامل طبیعی 
همچون اقلیم، کویر، تپه های ماسه ای را می توان تغییرات اساسی داد 
تا گرد و غبار را مدیریت کرد. باید اقدامات بر مداخالت انسانی متمرکز 
شــده و فعالیت های انسانی باعث نشــود تا محیط های طبیعی دچار 
خیزش و ناپایدار ی شود. همین که عوامل انســانی باعث ایجاد گرد و 

غبار و کانون های انسان ساخت نشود، از اهمیت  باالیی برخوردار است.

عوامل انسانی و تشدید گرد و غبار
وی درباره روند کاهش عوامل انســانی گفت: عوامل انســانی در زمینه 
گرد و غبار متعدد و پیچیده هستند. بسیاری از عوامل انسانی به صورت 
مســتقیم و غیرمســتقیم در کاربری های مختلف می توانند به شکل 
مستقیم و غیرمستقیم از ســوی عرصه های طبیعی مستعد گرد و غبار 
منجر به تشدید غبار خیزی این مناطق شوند.اکبری افزود: فعالیت های 
معدنی با اصول توسعه پایدار، مالحظات زیست محیطی  و منابع طبیعی 
نبوده و روند رو به رشد و گسترده ای دارد. هیچ یک از مراحل صدور پروانه 
کســب و  بهره برداری به غیر از مناطق حفاظت شده در صورت فعالیت 

معادن، لحاظ نمی شود.به گفته معاون نظارت و پایش حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان، کارخانجات و کانی های غیرفلزی با رعایت اصول 
زیست محیطی برای خروجی هوا و غبارگیر، فیلترها و کوره های گچ و 

خاک رس از دیگر فعالیت های استان  است.

سفره آب های زیر زمینی تخلیه شده است
وی  افزود: فعالیت های کشاورزی در بســیاری از عرصه ها فشار آورده 
و عوامل انسانی در ادوار مختلف بر منابع آبی وارد شده است. برداشت 
بیش از ظرفیت و منابع باعث بروز فشار به آب های زیرزمینی شده است. 
آب های زیر زمینی و سفره های زیر زمینی تخلیه شده و اراضی کشاورزی 
بی آب مانده و به کانون های گرد و غبار تبدیل شده است. معاون نظارت 
و پایش حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان گفت: رطوبت از دست 
رفته و سرزمین به سمت بیابانی شدن پیش می رود. باید منابع طبیعی 
در الگوهای مصرف تغییر و افزایش راندمان کاری مدنظر قرار بگیرد.وی 
ادامه داد: بسیاری از جاده سازی ها باید بر مبنای آمایش سرزمین نباشد 
و می تواند کانون محلی گرد و غبار باشد. از سوی دیگر فشار دام بر مراتع 

باعث شده پوشش مرتعی یک سد در برابر گرد و غبار باشد.

هشدار؛ لزوم ممانعت از شکل گیری کانون جدید گرد و غبار
معاون نظارت و پایش حفاظت محیط زیست استان اصفهان تاکید کرد: 
موضوعات مختلفی همچون موضوعات زیســت محیطی، کشاورزی، 
منابع طبیعی، حوزه آب، صنایع  و معــادن را باید در نظر گرفت تا بتوان 
کانون های گرد و غبار را کنترل و مدیریت کرده و از شــکل گیری کانون 
جدید  جلوگیری کرد.به گفته وی، پســماندها هم می تواند در تشدید 
گرد و غبار تاثیرگذار باشــد. در این شرایط باید از ســوزاندن پسماندها 
جلوگیری کنند.وی درباره وضعیت آینده محیط زیستی اصفهان افزود: 
آنچه که مسلم است کشور و غرب آسیا تحت تاثیر تغییرات اقلیم است 
و تغییرات اقلیم تاثیرات بیشتری را در اقلیم بیابانی به دنبال دارد. باید 
در کاربری ها و فعالیت های مختلف انســانی در حوزه های کشاورزی، 
صنعت، منابع طبیعی، آب های زیرزمینی، پروژه های راه و شهرسازی 
تجدید نظر شود.معاون نظارت و پایش حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان افزود: بســیاری از پوشــش گیاهی و مراتع در نیمه شرقی و 
شمالی استان دچار خسارت های جبران ناپذیر شده است.اکبری افزود: 
مدیریت کانون های گــرد و غبار نیاز به فعالیت دســتگاه های مختلف 
دارد و مردم هم مشارکت داشته باشــند تا در عرصه های طبیعی بتوان 

کانون های گردو غبار را تثبت کرد.

خبرخوان جامعه

مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( 
اســتان اصفهــان بیــان داشــت: همزمــان بــا 
نزدیــک شــدن بــه عیــد ســعید قربــان، برای 
کمــک بــه معیشــت نیازمنــدان، بیــش از 
۳۵۰ دفاتــر کمیته امــداد و مراکز نیکــوکاری در 
 ســطح اســتان، آماده دریافت نــذورات خیران 
اســت. کریم زارع با تاکید بر اینکه این عید سعید 
قربان ، یکی از مناســبت های ویــژه مذهبی برای 
کمک بــه مددجویان اســت، اظهار داشــت: این 
نهاد»طرح نذر قربانــی« را بــرای هدفمند کردن 
نذورات مردمی در بیش از ۳۵۰ پایگاه اجرا خواهد 

کرد. مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با اشاره 
به اینکه قربانی کردن از جمله ســنت های حسنه 
در دین مبین اســالم اســت، گفت: در دفاتر امداد 
و مراکز نیکــوکاری خدماتی از جملــه جمع آوری 
نذورات ، ذبح، بسته بندی و توزیع گوشت قربانی، 

به همشهریان اصفهانی ارائه می شود.
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با تاکید بر اینکه 
مردم نیکوکار با هر توان مالی می توانند در این امر 
خداپسندانه مشارکت کنند، گفت: قیمت دام ارائه 
شده در این مراکز بر اساس نرخ مصوب خواهد بود 
و هزینه ای برای عملیــات ذبح از مراجعه کنندگان 

دریافت نمی شود، همچنین این عزیزان می توانند 
در صورت تمایل، همه یا بخشــی از قربانی خود را 
برای کمک به مددجویــان کمیته امداد اختصاص 
دهند. هم چنین به مناسبت عید قربان ۲۰ ایستگاه 
بهداشــتی ذبح شــرعی در مناطق شــهر اصفهان 
راه اندازی و آماده خدمات رســانی به شــهروندان 
است.  معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان 
اصفهان دراین باره گفت: ۸۸ اکیپ ثابت و ســیار 
شــامل ۵۲ اکیپ ثابت و ۳۶ گروه سیار در استان 
اصفهان بر ذبح شرعی و بهداشتی دام در ایام عید 

قربان نظارت می کنند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان خبرداد 

یک روانشناس مطرح کرد:برپایی بیش از 350 پایگاه کمیته امداد  برای جمع آوری  نذورات در اصفهان

واکنش مردم نسبت به رفتارهای پرخاشگرانه نشانه سالمت جامعه است
استاد روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: واکنش مردم نسبت به بروز رفتارهای پرخاشگرانه و نابهنجار در جامعه در قالب انتقاد و یا شکایت، عالمت 
مثبت و نشانه سالمت جامعه است.مجتبی ناجی افزود: از نظر روانشناسان اجتماعی اینکه مردم با دیدن رفتارهای خشونت آمیز، سراسیمه و نگران می شوند 
و آن را به عنوان رفتار عادی نمی پذیرند، مطلوب و امیدوارکننده است. وی اظهار داشت: اگر مشاهده این رفتارها برای مردم عادی سازی و حساسیت زدا شود و 
به عنوان یک اتفاق دور از ذهن تلقی نشود جای نگرانی دارد.این روانشناس با بیان اینکه منشأ رفتارهای پرخاشگرانه، عصبانیت است و زمانی که نمی توان آن را 
به کنترل درآورد به خشونت تبدیل می شود،  گفت:۲۳،۶ درصد جامعه به نوعی از اختالالت شخصیتی و روانپزشکی رنج می برند که این اختالالت خودش را در 
رفتارهایی مانند افسردگی، اضطراب، استرس و خشونت نشان می دهد.وی افزود: در رفتارهای خشونت آمیز ممکن است مولفه های روانپزشکی نقش داشته 
باشند و این در رفتارهایی بروز بیشتری دارد که از قبل طراحی شده و فرد آلت پرخاشگری و خشونت را با نیت و قصد قبلی در استفاده از آن چه برای تهدید و چه 
برخورد فیزیکی در دست می گیرد.ناجی به پیامدهای مشاهده رفتارهای پرخاشگرانه در جامعه پرداخت و خاطرنشان کرد: از سویی مشاهده رفتارهای خشونت بار 
برمبنای همین  یادگیری مشاهدات می تواند باعث توسعه و تحریک رفتارهای پرخاشگرانه شود.به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مردم به 
دلیل گسترش فضای مجازی و شبکه های اجتماعی تصویری به سهولت به مشاهده رفتارهای پرخاشگرانه در جامعه دسترسی دارند که همه آحاد جامعه به ویژه 
در نوجوانان وجوانان که ممکن است زمینه رفتارهای ماجراجویانه و نمایشی زیاد باشد، از این الگوها  تبعیت کنند وبا این کارها به دنبال جلب توجه دیگران باشند.

مفاد آراء
4/136 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود . 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 دادخواســت خود را به مرجع قضايي 

تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 3257 مورخ 1400/03/20 هيات دوم خانم معصومه نصر 
آزادانی به شناسنامه شــماره 3135 کدملي 1817992708 صادره آبادان فرزند 
علی محمد در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 63/68 متر مربع قسمتي 
از پالک شماره 467 فرعي از 13 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه 471 دفتر 400 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/14
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/29

م الف: 1159236  شــهرياري رئيــس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 
اصفهان 

تحدید حدود اختصاصی 
4/137 چون تحديد حدود  ششــدانگ يکباب خانه بمساحت 244/32 متر مربع 
شماره 631 فرعی از شماره 21 اصلی واقع در کاموجز بخش ثبتی 12 کاشان  که 
طبق پروند ثبتی بنام خانم پروانه نيکان فرزند آقا رضا   درجريان ثبت است بعلت 
عدم حضور متقاضی يا متقاضيان ثبت بعمل نيامده اينک بنا بدستور قسمت اخير 
از ماده 15قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده يا نامبردگان تحديد حدود ملک 
مرقوم در روز چهارشــنبه مورخه 1400/05/20 ساعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد لذا بموجب اين آگهی بکليه مجاورين و مالکين  اخطار ميشود 
که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور يابند  اعتراضات  مجاورين و صاحبان 

امالک طبق ماده 20قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30روز 
پذيرفته خواهد شــد.طبق تبصره 2ماده واحده قانون تعيين تکليف پرونده های 
معترضی ثبت معترض ظرف مدت يکماه از تاريخ تســليم اعتراض به اين اداره 
بايستی با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح قضايی گواهی تقديم دادخواست را 
اخذ نموده و به اين ادراه تسليم نمايد. م الف: 1164239 محمدرضا بيکيان   

رئيس اداره ثبت اسناد و امالک جوشقان قالی
تحدید حدود اختصاصی

4/138 چون تحديد حدود ششــدانگ قطعه زمين محصور بمســاحت 138/37 
متر مربع شــماره 618 فرعی از شــماره 21 اصلی واقع در کامو جز بخش ثبتی 
12 کاشــان  که طبق پروند ثبتی بنام خانم پروانه نيکان فرزند آقا رضا درجريان 
ثبت اســت بعلت عدم حضور متقاضی يــا متقاضيان ثبت بعمــل نيامده اينک 
بنا بدســتور قســمت اخير از ماده 15قانون ثبت و بر طبق تقاضــای نامبرده يا 
نامبردگان تحديــد حدود ملک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخه 1400/05/20 
ساعت 9 صبح  در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا بموجب اين آگهی بکليه 
مجاورين و مالکين  اخطار می شود در روز و ســاعت مقرر در محل حضور يابند 
. اعتراضات مجاوريــن و صاحبان امالک  مطابق ماده 20قانــون ثبت از تاريخ 
تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30روز پذيرفته خواهد شد. و طبق تبصره 2ماده 
واحده قانون تعيين تکليف پرونده های معترضی ثبــت معترض ظرف يکماه از 
تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره بايستی با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح 
 قضايی گواهی تقديم دادخواســت را اخذ نمــوده و به اين ادراه تســليم نمايد. 
م الف: 1164247 محمدرضا بيکيــان رئيس اداره ثبت اســناد و امالک 

جوشقان قالی 
تحدید حدود اختصاصي

4/139 چون تحديد حدود ششدانگ يک قطعه باغچه تحت پالک ثبتي 6 فرعي 
905  اصلي واقع در بخش 1 ثبت خوانســار  به نام وراث علی نوروزی در جريان 
ثبت اســت و عمليات تحديد حدود قانوني آن به عمل نيامده است. اينک بنا به 
دســتور قســمت اخيرماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاي نامبرده تحديد حدود 
پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1400/05/18 ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ايــن آگهي به کليه مجاورين اخطار مي گردد 
که در روز و ســاعت مقرر در اين آگهي در محل حضوريابند و اعتراضات مالکين 

يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي 
تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. م الف: 1165213 امير حسين مومني رئيس 

ثبت اسناد و امالک خوانسار 
مزایده اموال منقول 

4/140 اجرای احکام شعبه اول شورای حل اختالف حقوقی فالورجان درنظردارد 
درپرونده شماره اجرائی 0000594 موضوع عليه آقای محمدرضاهدايت کليشادی 
وله آقای ســيد عباس هاشــمی   درتاريخ 18 / 05 / 1400 بــه منظور فروش 
يکدستگاه موتورسيکلت سيســتم باجاج تيپ cc 200 رنگ آبی مدل 87 شماره 
انتظامی 33946 – 634 واقع در پارکينگ فتح ســپاهان  ازســاعت 10 الی 11 
صبح جلسه مزايده دردفتر اجرای احکام شورای حل اختالف فالورجان اتاق 19  
 برگزار نمايد . اموال موضوع مزايده توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ

 000 / 000 / 220 ريال ارزيابی شده اســت . متقاضيان خريد می توانند پنج روز 
قبل از مزايده باحضــور در محل اين اجرا ازموقعيت اموال مطلع شــوند . مزايده 
ازقيمت ارزيابی شده شــروع وبرنده کسی اســت که باالترين قيمت را پيشنهاد 
نمايد ضمنا " کليه هزينه های مزايده برعهده برنده مزايده اســت وکسانی می 
توانند درجلســه مزايده شــرکت نمايند که حداقل ده درصد قيمت ارزيابی شده 
 راهمراه داشــته باشــند . م الف: 1165938 مديراجرای احکام شورای حل

 اختالف فالورجان  
تحدید حدود اختصاصی

4/141  شماره نامه : 140085602024004809-1400/04/26 نظر به اينکه 
به موجب رای شــماره 139960302024005232 مورخ 1399/12/24 هيات 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
ششدانگ يکباب خانه به مساحت 82/29 متر مربع تحت شماره فرعی 4823 از 
اصلی 4483 مفروز و مجزی شده از شــماره 131 فرعی از اصلی مزبور  واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان در مالکيت آقای مازيار حاجتی بيرگانی فرزند يادگار مستقر 
گرديد و پرونده ثبتی فاقد ســابقه تحديد حدود می باشد لذا به استناد تبصره ذيل 
ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبق تقاضای مالــک تحديد حدود ملک مرقوم در 
روز شنبه مورخ 1400/05/23 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد و به موجب اين آگهی به کليه مالکين و مجاورين اعالم می گردد تا در روز و 
ســاعت مقرر در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين و مجاورين مطابق ماده 

20 قانون ثبت از تاريخ تنظيــم صورت مجلس تحديد حــدود و فقط تا 30 روز 
پذيرفته خواهد شــد و معترض طبق ماده 86  آئين نامه قانون ثبت بايد از تاريخ 
تسليم اعتراض به اين اداره، ظرف يک ماه دادخواست خود را به مرجع ذيصالح 
قضائی تسليم و گواهی تقديم دادخواســت را اخذ و به اين واحد ثبتی ارائه نمايد، 
درغير اين صورت متقاضی ثبت يا نماينده قانونی وی می تواند به دادگاه  مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواســت را دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايد و 
 اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتی را با رعايت مقررات ادامه ميدهد. 
 م الــف: 1166439 قويــدل رئيــس منطقــه ثبــت اســناد و امالک 

جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

4/142 شــماره نامــه: 140085602011000990 -1400/04/28 نظــر به 
اينکه ســند مالکيت سه دانگ و بيســت و هفت- بيست و هشــتم دانگ مشاع 
از شــش دانگ پالک ثبتی شــماره 690 فرعــی از 2 اصلی واقــع در بخش 5 
خوانســار ذيل دفتر امــالک الکترونيکــی 139720302011003325 به نام 
محمود منصوری تحت شــماره چاپی مسلســل 517548 ثبت و صادر و تسليم 
گرديده اســت ســپس آقای عليرضا مال ايمنی طبق وکالت نامه 28449 مورخ 
1399/05/12 دفتــر 25 خوانســار با ارائه درخواســت کتبی به شــماره وارده 
140021702011002518 بــه انضمام دو برگ استشــهاديه محلی که امضاء 
شــهود آن ذيل شــماره 140002155864000329 به گواهــی دفترخانه 25 
خوانسار رســيده اســت مدعی اســت که ســند مالکيت آن به علت جابجايی 
 مفقود گرديده اســت و درخواســت صدور المثنای ســند مالکيت ملک فوق را 
نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آيين نامه قانون 
ثبت در يک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا 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 مســترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد 
يا در صورت اعتراض سند مالکيت يا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1167666  اداره ثبت اسناد 

و امالک شهرستان خوانسار 



 مربی فوتسال اصفهان:

فوتسالاصفهانافتکردهاست
 مربی فوتسال اصفهان  درباره تیم داری باشگاه سپاهان در رشته فوتسال اظهار داشت: به دلیل اینکه فوتسال در اصفهان افت زیادی کرده بود، تصمیم گرفته شد 
در رشته فوتسال تیم  داری و استعدادیابی کنیم. قرار بر این شد یک طرح استعدادیابی کلی در استان اصفهان برگزار کنیم و از نفرات برتر در رده های پایه استفاده 
کرده و چند تیم خوب تشکیل دهیم.علیرضا افضل گفت: مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل باشگاه سپاهان موافقت کردند که در 
رشته فوتسال تیم داری کنیم که از آنها بسیار تشکر می کنم. هدف مان از این کار استعدادیابی و پرورش استعدادهای خوب فوتسال استان اصفهان و همچنین 
تیم داری در رده سنی بزرگساالن است.افضل درباره کمبودها و مشکالت فوتسال اصفهان بیان کرد: از نظر سخت افزاری که همان اسپانسر است مشکل داریم. 
همچنین درباره مربیانی که باید در بخش بانوان و آقایان آموزش ببینند تا استعدادهای کشف شده فوتسال را در سطح خیلی باال آموزش دهند تا این استعدادها 
بتوانند به فوتسال اصفهان کمک کنند، با کمبود مواجه هستیم که امیدوارم با ورود باشگاه سپاهان به رشته فوتسال این موارد رفع شود.دو فصل پیش و با صعود 
تیم هایپر شاهین شهر به لیگ برتر، فوتسال استان اصفهان پس از چندین فصل دوباره صاحب دو نماینده در لیگ برتر شد، اما  این تیم در فصل گذشته امتیاز خود 

را به تیم بازارهای روز کوثر واگذار کرد ولی با سقوط این تیم به لیگ دسته اول بار دیگر گیتی پسند تنها نماینده اصفهان در لیگ برتر فوتسال است.

سهشنبه29تیــــر09/1400ذیالحجه20/1442جوالی2021/شماره3306

مشکلبزرگبارسلونا
بارسلونا در این روز ها اوضاع مناســبی از نظر مالی ندارد و به دنبال فروش برخی از بازیکنانش 
است تا بتواند شرایط را بهبود بخشیده و به ســراغ بستن یک قرارداد جدید با لیونل مسی برود و 

فوق ســتاره آرژانتینی را در این باشگاه 
ماندگار کند.به گزارش فوتبالی، یکی از 
بازیکنانی که بارسلونا به دنبال فروش 
اوســت، فیلیپــه کوتینیو اســت. این 
بازیکن در بارسلونا تبدیل به یک معضل 
شده است چرا که دستمزد باالیی دارد و 
از سویی کارایی کافی را ندارد و در بازی 
های اندکی هــم کــه در ترکیب اصلی 
بارســلونا قرار گرفته، عملکــرد جالبی 

نداشته است.
اما اکنون بارســلونا یک مشــکل بزرگ برای خالص شــدن از این بازیکن برزیلی دارد. به گفته 
آ اس، جدایــی کوتینیو بزرگ ترین مشــکل حــال حاضر برای بارســلونا در رابطه بــا تراز های 
مالی این باشــگاه اســت چرا که او ســالیانه ۲۰ میلیون یورو دســتمزد می گیرد و ارزش کلی 
او در بازار نقل و انتقــاالت از ۱۵۰ میلیون یورو به ۳۰ میلیون یورو رســیده اســت و بدین ترتیب 
هیچ باشگاهی حاضر نمی شــود با چنین دســتمزد هنگفتی به ســراغ خرید کوتینیو برود چرا 
که بازیکن برزیلی حاضر به کاهش دســتمزد خود نیســت و از ســویی بارســا هم نمی تواند او 
 را بــا قیمت باالیی بفروشــد و به طور کلی ایــن بازیکن اکنون بــه یک معضل در بارســا تبدیل

 شده است.

ستارهولزیرویدسترئال
با تایید نونو اسپریتو سانتو مشــخص شده اســت که گرت بیل در فصل ۲۲-۲۰۲۱ به تاتنهام باز 
نخواهد گشت. ســتاره ولزی فصل پیش را به صورت قرضی برای اسپرز به میدان رفت و پس از 
مشکالتی که در ابتدای فصل داشت، در مراحل پایانی به فرم خوبی رسیده بود و هفته ایده آلی را 
سپری کرد.بیل یک فصل دیگر با رئال مادرید قرارداد دارد؛ اما تردیدهایی درباره نقشی که فصل 
آینده در سانتیاگو برنابئو خواهد داشت، وجود دارد.با توجه به آینده نامشخص بیل، اسپریتو سانتو 
در روزهای اخیر اغلب با سواالتی درباره بازگشت این بازیکن به تاتنهام روبه رو می شد؛ اما پاسخ 
او اکنون جای هیچ تردیدی را باقی نگذاشته است.اسپریتو ســانتو با قاطعیت در این باره گفت: 

»گرت بیل یکی از بازیکنان ما نخواهد بود.«
بیل پس از شــرکت در یورو ۲۰۲۰ به همراه تیم ملی ولز، در تعطیالت تابستانی به سر می برد اما 
به زودی به برنابئو بازخواهد گشــت.کارلو آنچلوتی، سرمربی جدید رئال که جانشین زین الدین 
زیدان شد، در نخستین دوره خود در رئال مادرید با گرت بیل کار کرده است و این دو با هم سابقه 
قهرمانی در چمپیونزلیگ در سال ۲۰۱4 را نیز دارند. به همین دلیل این احتمال وجود دارد که بیل 
جایی در اندیشه های کارلتو داشته باشد و به ترکیب تیم او در فصل آینده راه بیابد.در حالی که بیل 
جایی در برنامه های اسپریتو سانتو ندارد، این سرمربی پرتغالی احساس می کند که تاتنهام نیاز 

به خون تازه ای در رگ هایش دارد.
اســپریتو ســانتو گفت: »ما نیاز داریم چیزهایی را به تیم اضافه کنیم کــه در حال حاضر نداریم. 
بایدکسانی را بیاوریم که به جز اینکه بازیکنان خوبی هستند، انسان های خوبی هم باشند چرا که 

این همان جایی است که همه چیز از آن آغاز می شود.«
هواداران تاتنهام و رئال مادرید اما به این صحبت های اســپریتو سانتو درباره گرت بیل واکنش 

نشان داده اند.

پدیده مشهد- سپاهان اصفهان؛

طالیی پوشان در اندیشه انتقام

طالیی پوشان نصف جهان در شرایطی در  سمیهمصور
چارچــوب هفتــه بیســت و هشــتم 
رقابت های لیگ برتــر فوتبال کشــور مقابل تیم پدیده مشــهد قرار 
می گیرند که برای ماندن در کــورس قهرمانی چاره ای جز پیروزی در 

این دیدار ندارند.
 بیستمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور به هفته های پایانی 
خود نزدیک شده و کمتر از دو هفته دیگر قهرمان این دوره از مسابقات 
نیز شناخته می شود.در پایان هفته بیســت و هفتم رقابت های لیگ 
برتر فوتبال کشور تیم پرســپولیس تهران با کسب ۵8 امتیاز در صدر 
جدول رده بندی قرار گرفته و تیم ســپاهان اصفهان با دو امتیاز کمتر 
جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است. اختالف دو امتیازی این 
دو تیم موجب شده تا دیدارهای باقی مانده آنها از اهمیت و حساسیت 

زیادی برخوردار باشد.
شــاگردان محرم نوید کیا در حالی مهیای مصاف با تیم پدیده مشهد 
می شوند که با شکست مقابل تیم فوالد خوزستان از رقابت های جام 
حذفی کنار رفتند و بــرای باال بردن جام قهرمانــی تنها به رقابت های 
لیگ برتر چشــم دوخته اند. ســپاهانی ها در آخرین دیدارشــان در 

مسابقات لیگ به پیروزی پرگلی مقابل تیم صنعت نفت آبادان دست 
پیدا کردند  و به دنبال تکرار این پیروزی در دیدار  برابر  شاگردان مهدی 
رحمتی هستند تا ضمن انتقام شکست دیدار رفت همچنان در کورس 

قهرمانی باقی بمانند.
جدال تیم های سپاهان و پدیده  از حســاس ترین دیدارهای هفته 
بیست وهشتم رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور است، طالیی پوشان 
برای قهرمانی نیاز مبرمی به کسب سه امتیاز دیدار دارند و تیم پدیده 

برای کسب سهمیه آسیایی.
نگاهی به بازی های اخیر سپاهان نشان می دهد که تیم نویدکیا بازی 
باکیفیتی را به نمایش می گذارد و موقعیت هــای گلزنی خوبی خلق 
می کند؛ اما ضریب دقت و نرخ بهره وری مهاجمان این تیم به شــدت 
کاهش یافته و در زدن ضربات نهایی دقت الزم را ندارند و در گلزنی با 

مشکل جدی روبه رو هستند. 
هرچند خط حمله ســپاهان مقابل صنعت نفت عملکرد خوبی از خود 
بر جای گذاشت و نگرانی های نویدکیا را کاهش داده است. شهباززاده 
امید اصلی گلزنی سپاهان است؛ مهاجم نخست سپاهان در چند هفته 
گذشته با افت مواجه شــده بود اما از بازی مقابل صنعت نفت دوباره 

اوج گرفت و خیــال نویدکیا را تا حدودی راحت کرد.ســپاهان در خط 
میانی نیز با حضور رفیعی، حاج صفی، ســلمانی، جالل  علی محمدی 
و کریمی شــرایط خوبی دارد و دســت نویدکیا بــرای چیدن ترکیب 
دلخواهش باز است. زردپوشان اصفهانی در فاز دفاعی با افت روبه رو 
شــده و مدافعان این تیم اشــتباهات عجیب و مرگبــاری را مرتکب 
می شوند و همین امر شرایط سپاهان را تا حدودی سخت  کرده است.

 در آن سوی میدان تیم پدیده مشهد هفته گذشته مقابل تیم نساجی 
مازندران متحمل شکست شــد و در این بازی به دنبال کسب هر سه 
امتیاز این دیدار هستند تا جایگاه شــان در جدول رده بندی را حفظ 
کنند. شــاگردان مهدی رحمتی هم اکنون با کسب ۱۰ پیروزی ، هفت 
تساوی و ده شکست و کسب ۳7 امتیاز در رده هفتم جدول رده بندی 

قرار گرفته اند.
در دیگر دیدارهای حساس هفته بیست و هشــتم رقابت های لیگ 
برتر تیم پرسپولیس تهران به مصاف تیم ماشین سازی تبریز می رود، 
دیداری که نتیجه آن برای سپاهانی ها نیز از اهمیت زیادی برخوردار 
است و لغزش سرخ پوشان می تواند به کمک شاگردان نوید کیا بیاید 
در صورتی که طالیی پوشان موفق به شکست تیم پدیده مشهد شوند.

به دنبال هجمه های ایجاد شــده نســبت به لباس 
رســمی طراحی شــده برای اعضای کاروان ورزش 
ایران، حذف این لباس و استفاده از »ست ورزشی« 
توسط ورزشکاران  در مراسم افتتاحیه در دستور کار 
قرار گرفت.رونمایی از لباس های رســمی و ورزشی 
اعضای کاروان ورزش ایــران در بازی های المپیک 
در حالی شنبه شــب و همزمان با اعزام اولین گروه 
ورزشــکاران به توکیو انجام شــد که به فاصله چند 
ســاعت با انتقادات زیادی توســط عمــوم مردم و 
کاربران فضای مجازی مواجه شد.این در حالی است 
که از دو سال پیش برای طراحی و نمایش پوشش 
مسافران توکیو برنامه ریزی شــده بود و حتی پای 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و کارگروه مد و لباس 
این وزارتخانه به میان آمد با این حال اما لباس های 

رونمایی شده به خصوص در بخش رسمی با اقبال 
عموم همراه نبود به گونــه ای تصمیم به حذف آن از 

مراسم افتتاحیه گرفته شده است.
قرار بود حضــور اعضــای کاروان ایران در مراســم 
افتتاحیه و رژه المپیک همچون ســنوات گذشــته 
با »پوشــش رســمی« انجام شــود؛ اما به خاطر 
هجمه های ایجاد نســبت به لباس طراحی شــده، 
اینگونه تصمیم گرفته شــده حضور ورزشــکاران و 
دیگر نمایندگان کاروان ایران در مراســم افتتاحیه با 
»پوشش ورزشی« انجام شود.کیکاوس سعیدی، 
دبیرکل کمیته ملی المپیک این موضوع را اعالم کرد 
و گفت: در راســتای احترام به افــکار عمومی چنین 
تصمیمی گرفته شده است.سی و دومین دوره بازی 
های المپیــک طی روزهای اول تــا ۱7 مردادماه در 

توکیو برگزار می شــود. مراســم افتتاحیه این دوره 
بازی ها از ساعت ۱۵:۳۰ روز جمعه اول مردادماه )۲۳ 
جوالی( آغاز می شــود.کاروان ایران طبق پروتکل 
های مورد تاکید برگزارکنندگان بازی ها با ۱۰ ورزشکار 
در هر دو بخش مردان که صمــد نیکخواه بهرامی و 
هانیه رســتمیان، پرچمداران کاروان هم شامل آنها 
هستند همراه با نصرا... سجادی، سرپرست کاروان 

در مراسم افتتاحیه و رژه شرکت خواهد کرد.

حذفلباسرسمیکاروانایرانازمراسمافتتاحیهالمپیک

خبر روز

پایانقطعیهمکاریپرسپولیسبااسپانسر
باشگاه پرســپولیس پس از کش و قوس های فراوان تصمیم قطعی به پایان همکاری با کارگزار 
برند خود گرفت.سرخ پوشان پایتخت که بابت همکاری خود تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری ۱۱۰ 
میلیارد تومان از کارگزار خود دریافت کرده بودند برای ادامه همکاری نیاز به توافقات جدید داشتند.

کارگزار نیز برای ادامه این همکاری اعالم کرد تنها در صورت پرداخــت 4۰ میلیارد تومان برای یک 
فصل حاضر است در پرسپولیس بماند؛ موضوعی که مورد موافقت هیئت مدیره باشگاه قرار نگرفت 
و آنها خواستار امضای نامه »اقاله همکاری« شــدند.عدم تمایل دو طرف به ادامه همکاری باعث 
شده تا جعفر سمیعی نامه ای را به شرکت کارگزار برند باشگاه ارسال کرده و خواستار امضای آن برای 
فسخ قرارداد شود.کارگزار برند باشگاه پرسپولیس به طور تمام و کمال این موضوع را پذیرفته است 
اما برای امضای نامه ارسالی سمیعی و بندهای موجود در آن هنوز اقدامی نکرده است.با این وجود 
ادامه همکاری طرفین قطعا پایان یافته است و سرخ ها به هیچ وجه با کارگزار خود برای فصل آینده 

همکاری نخواهند داشت.

»روزبه«درآستانهبازگشتبهاستقالل؟
کار روزبه چشــمی در قطر به پایان رســید و ظاهرا باید به لیگ برتر بازگردد. در هفته های گذشته 
شایعاتی درباره بازگشت احتمالی این بازیکن به اســتقالل مطرح بود. داریوش شجاعیان هم با 
انتشار یک پست از چشــمی ، به شــایعات دامن زد. ظاهرا بازیکنان تمایل زیادی دارند او دوباره 
بازگردد ولی باشــگاه هنوز در این زمینه تصمیم نگرفته اســت. نکته اینجاست استقالل مشکالت 

عدیده مالی دارد و به نظر شرایط برای جذب بازیکن جدید مهیا نیست.

پیشنهادرسمیپیکانبه»تارتار«برایتمدیدقرارداد
باشــگاه پیکان تهران برای تمدید قرارداد مهدی تارتار اقدام کرده اســت.مهدی تارتار که طی چند 
سال گذشــته فوتبال ایران نتایج خوبی با تیم های مختلف کســب کرده بود، در لیگ بیستم رویه 
موفقیت آمیز خود را با پیکان تهران ادامه داد.او در فاصله ۳ روز تا شــروع مسابقات لیگ برتر در 
شرایطی هدایت پیکان را در دست گرفت که این تیم در سال های گذشته در کورس بقا در لیگ بود. 
تارتار اما با وجود اینکه پیکان با تفکرات خودش بسته نشده بود، اما توانست روزهای خوبی را برای 
خودروسازان لیگ برتر رقم بزند و حاال کار به جایی رسیده که این تیم در فاصله ۳ هفته تا پایان رقابت 
های لیگ برتر شانس کسب سهمیه آسیایی را نیز دارا ست.در این شرایط رضایت مدیریت باشگاه 
پیکان از عملکرد مهدی تارتار باعث شده تا آنها پیشنهاد تمدید قرارداد را به او بدهند. در شرایطی که 
هنوز رقابت های لیگ برتر به پایان نرسیده، مدیران پیکان از تارتار از فصل آینده برنامه خواستند و 
مذاکراتی نیز با او برای تمدید قراردادش در لیگ بیست و یکم انجام داده اند.سرمربی پیکان تصمیم 
گیری درباره آینده را به روزهای بعد موکول کرده و حاال باید منتظر ماند و دید تارتار در لیگ بیستم 
نیز روی نیمکت خودروسازان تهرانی خواهد نشست یا خیر.گفتنی است؛ پیکان تهران در چارچوب 

رقابت های هفته بیست و هشتم لیگ برتر میزبان فوالد خوزستان است.

»تهامی«مشاورعالیباشگاهفوالدشد
ســید ابراهیم تهامی در راستای ارج نهادن به پیشکسوتان فوتبال اســتان خوزستان و استفاده از 
تجربیات گرانبهای علمی و تجربی آنان، به عنوان مشــاور عالی فوتبال باشــگاه فوالد خوزســتان 
منصوب شد.سید ابراهیم تهامی در این رابطه اظهار داشت: ابتدا باید از آقای نکونام تشکر کنم و برای 
ایشان آرزوی موفقیت در ادامه مسابقات لیگ برتر و جام حذفی داشته باشم. همچنین یک تشکر 
ویژه از آقای آذری، مدیرعامل محترم باشگاه دارم که زحمات زیادی برای فوالد و فوتبال خوزستان 

کشیده اند و نتایج این دو فصل اخیر فوالد در رده های مختلف گواه آن است.

مستطیل سبز

زمانبازگشت»اسکوچیچ«
بهتهرانمشخصشد

فدراســیون فوتبــال برنامه ریــزی کرده 
است، اســکوچیچ ســرمربی تیم ملی سه 
شــنبه هفته آینده وارد تهران شــود و برای 
شروع تمرینات تیم ملی برنامه ریزی کند.

ســرمربی تیم ملی بعد از بازگشت از منامه 
و چند روز اســتراحت در تهران بدون اینکه 
نشستی با رییس فدراسیون فوتبال داشته 
باشد راهی زادگاهش شد تا چند روزی را در 
کنار خانواده استراحت کند. همزمان با ترک 
تهران از سوی اسکوچیچ، سایت فدراسیون 
فوتبال در بیانیه ای اعالم کرد اسکوچیچ در 
بازی های دور دوم و پایانی مقدماتی جام 
جهانی ۲۰۲۲ هم همراه  تیــم ملی خواهد 
بود و بــه تازگی هم اعضای هیئت رییســه 
در نشستی که داشتند این موضوع را تایید 
کردند و مصوبه آن نیز امضا شــد. حاال قرار 
است در بازگشــت اســکوچیچ به تهران و 
نشســتی که با فدراســیون فوتبال خواهد 
داشت، جزییات این همکاری مورد بررسی 

طرفین قرار گیرد. 
اســکوچیچ در هر 7 مســابقه ای که همراه 
تیم ملــی انجــام داده موفق به شکســت 
حریفان شــده اســت. ماه های فشرده و 
سختی در انتظار او و تیم ملی است به این 
خاطر که تیم ملی باید ۱۰ بــازی دور نهایی 
مقدماتی را شهریور ماه آغاز و فروردین ماه 
ســال آینده به پایان ببرد؛ یکی از نکات آزار 
دهنده برای سرمربی تیم ملی و هم چنین 
اهالی فوتبال این است که شانس میزبانی 
استادیوم آزادی به دلیل نداشتن VAR  و 
دیگر مسائل کم است و تیم ملی باید هر ده 
دیدار خود را در خارج از کشور انجام دهد که 
تعدد سفرها می تواند خستگی ملی پوشان 

را به همراه داشته باشد.
 با این حال نگاه سرمربی تیم ملی به آینده 
امیدوارانه اســت و همان طور که تیم ملی 
در بازی های منامــه با اقتــدار حریفان را 
شکســت داد امیدوار اســت این بار هم به 
همراه ایران صعود جانانه ای به جام جهانی 

۲۰۲۲ داشته باشد.

نگاهی به بازی های اخیر سپاهان نشان می دهد که 
تیم نویدکیا بازی باکیفیتی را به نمایش می گذارد و 
موقعیت های گلزنی خوبی خلق می کند؛ اما ضریب 
دقت و نرخ بهره وری مهاجمان این تیم به شدت کاهش 

یافته و در زدن ضربات نهایی دقت الزم را ندارند

فوتبال جهان

وز عکس ر

بازگشترحیمیزاده
بههندبالسپاهان

مجید رحیمی زاده که سابقه هدایت 
تیم هندبال ســپاهان را در کارنامه 
دارد پــس از مذاکره بــا محمدرضا 
ساکت، مدیرعامل و مجتبی لطفی 
رییس هیئت مدیره این باشــگاه با 
عقد قراردادی، سرمربی تیم هندبال 

فوالد مبارکه سپاهان شد.
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مدیرعامل سازمان فضای سبز شهرداری اصفهان مطرح کرد:

 رعایت استانداردهای بهداشتی و زیست محیطی
 در مدیریت فضای سبز

مدیر عامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان اظهار کرد: با توجه به کاهش نزول 
باران در حوضه آبریز زاینده رود همچنین پایدار نبودن جریان آب در این رودخانه که منجر به کاهش 
سطح ذخیره آب های زیرزمینی در محدوده شهر اصفهان شده و فضای سبز شهر را با کمبود شدید 
منابع آبی مواجه کرده است، شــهرداری عالوه بر تغییر الگوی کاشت، مدیریت توزیع و مصرف آب 
فضای سبز، بازچرخانی آب و تصفیه فاضالب های شهری به منظور استفاده در آبیاری فضای سبز به 
عنوان منابع آب پایدار را به عنوان سیاست های اصلی خود در راستای توسعه پایدار قرار داده است.  
فروغ مرتضایی نژاد تاکید کرد: شهرداری به منظور اســتفاده از منابع آب پایدار مانند پساب تصفیه 
شده فاضالب به منظور آبیاری برخی عرصه های فضای سبز، همزمان با اجرای تمهیدات مدیریت 
بهینه مصرف آب، اجرای پروژه های زیرساختی نظیر تصفیه خانه های تکمیلی پساب، ذخیره سازی، 
پمپاژ و احداث کلکتور خطوط انتقال را در اولویت اقدامات خود قرار داده است.مدیرعامل سازمان 
پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان ادامه داد: برای تhمین آب فضای سبز به سمت استفاده 
از پساب تصفیه شده روی آورده ایم که در این راستا از تصفیه خانه شاهین شهر ۱۰۰ لیتر در ثانیه و از 
تصفیه خانه پساب سپاهان شهر ۱۴۰ لیتر در ثانیه برداشت می شود.وی با بیان این که پساب مورد 
استفاده طبق برنامه مدون توسط آزمایشگاه معتمد محیط زیست مورد بررسی و پایش کیفی قرار 
می گیرد، اظهار کرد: رعایت استانداردهای بهداشتی و زیست محیطی در مدیریت فضای سبز همواره 

جزو دغدغه های شهرداری اصفهان بوده و رسیدگی های الزم در این خصوص را انجام می دهد.

مدیر منطقه ۱۲ شهرداری:

منطقه 12 شهرداری اصفهان مستعد سرمایه گذاری است
مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان گفت: برای سرمایه گذاری ها دو اصل تضمین بازگشت سرمایه و 
کسب ارزش افزوده مقوله های بسیار مهمی است که این منطقه با توجه به مزیت اراضی و موقعیت 
ویژه، توانسته آن ها را برای سرمایه گذاران محقق کند.علی باقری اظهار کرد: این منطقه از پتانسیل 
باالیی برای سرمایه گذاری برخوردار است و توانسته با انجام پروژه های عمرانی رشد و ارزش افزوده 
قابل توجهی را برای محالت به ارمغان آورد که این موضوع باعث شــده ســرمایه گذاران بتوانند با 
اطمینان بیشتری در این منطقه ســرمایه گذاری کنند.وی ادامه داد: شهرداری منطقه ۱۲ با ۸۲۰۰ 
هکتار مساحت بزرگ ترین منطقه از نظر وسعت است و برند ســرمایه گذاران محسوب می شود.

مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان تصریح کرد: یکی از دغدغه های سرمایه گذاران، سهولت دسترسی 
و دریافت خدمات حمل و نقل عمومی است که منطقه ۱۲ توانسته زیرساخت های خدمت رسانی 
حمل و نقل عمومی را در تمام معابر اصلی این منطقه مهیا کند تا شــهروندان به راحتی دسترسی 
به اتوبوس شهری و تاکســی داشته باشــند.وی گفت: از دیگر مزایای حمل و نقل عمومی منطقه 
۱۲ وجود پنج ایستگاه متروی شهری در آن است که تردد را در سطح منطقه آسان تر و روان تر کرده 
اســت.باقری با تاکید بر این که این منطقه آماده هرگونه همکاری با سرمایه گذاران است، افزود: 
این منطقه به لحاظ داشتن زمین های بکر و امکان دسترسی آسان به نقاط مختلف و فراهم شدن 
پتانسیل بسیار مناسب جهت سرمایه گذاری برای ســاخت پروژه های بزرگ، برند سرمایه گذاران 
شده است.وی با بیان این که در منطقه ۱۲ شهرداری، به موضوع جذب سرمایه های مردمی توجه 
جدی شده و در این راستا پروژه های مشارکتی قابل توجهی در حال اجراست، گفت: آورده شهرداری 
برای مشارکت با سرمایه گذاران بخش خصوصی زمین و پروانه ســاختمانی و آورده سرمایه گذار 
تامین هزینه احداث پروژه است.مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان افزود: در حال حاضر سه پروژه 
مشارکتی شامل مجموعه های مسکونی، ورزشــی و مجموعه تجاری، اداری میدان علیخانی این 

منطقه در حال احداث است.

در قالب نودو دومین برنامه »هر یکشنبه ، یک افتتاح« صورت گرفت؛

تجهیز ناوگان جدید خودرویی و موتوری پلیس شهر اصفهان

آیین رونمایی از تجهیز نــاوگان خودرویی و موتوری پلیس راهنمایی 
و رانندگی به همت شــهرداری اصفهان پیش از ظهر روز یکشــنبه ۲۷ 
تیرماه ۱۴۰۰، در نود و دومین برنامه »هر یکشنبه، یک افتتاح« با شعار 

»اصفهان در مسیر امید« برگزار شد.
در این مراســم از ۱۶ دســتگاه خــودروی ۲۰۷، تعداد ۲۲ دســتگاه 
موتورسیکلت و ۴۰ دستگاه دوچرخه پلیس با صرف هزینه ای بالغ بر 
۳۸ میلیارد ریال رونمایی شــد.۷۸ خودرو، موتورسیکلت و دوچرخه 
پلیس به ناوگان نظارت ترافیکی شــهر اصفهان افزوده شد.شــهردار 
اصفهان در این مراسم گفت: شهرداری اصفهان با در اختیار قراردادن 
۱۶ دستگاه خودروی ۲۰۷، ۲۲ دستگاه موتورســیکلت و ۴۰ دستگاه 
دوچرخه ناوگان پلیس راهنمایی و رانندگی کالنشهر اصفهان را تجهیز 

کرد.
قدرت ا... نوروزی همچنین به تجهیز و خرید پنج دستگاه خودروی ون 
برای افراد دارای معلولیت و نیز افتتاح ساختمان جدید مرکز مدیریت 
و کنترل ترافیک شهرداری اصفهان اشاره کرد و افزود: مدیریت شهری 
اصفهان احترام خاصی برای همه نیروهای فعال در پلیس راهور این 

کالن شهر قائل است.
وی بیان کرد: تجهیز پلیس راهور به دوچرخه و نیز تردد بســیاری از 

شهروندان در سطح شهر با دوچرخه حاکی از تالش همه برای مقابله 
با آلودگی هوا و کاهش ترافیک شهری است.شهردار اصفهان تصریح 
کرد: تجهیز نــاوگان پلیــس راهنمایی و رانندگی کالن شــهر اصفهان 
همکاری ۲ نهاد برای ایجاد فرهنگ مهم کاهش ترافیک و آلودگی هوا 

و ساختن شهری ایمن و شایسته برای همه شهروندان است.
وی اظهارداشت: مدیریت شــهری اصفهان به این درک رسیده است 
که پلیس به عنوان مظهر مدیریت بر حمل و نقل و نظم دهی به شــهر 
می تواند برای شهروندان آســایش و آرامش به همراه آورد.نوروزی 
خاطرنشان کرد: نیروهای پلیس راهور همواره در سرما و گرما در سطح 
شــهر برای ایجاد نظم و کنترل ترافیک تالش می کننــد که این خود 
نشــانه ای از ایثار و همت جدی آنان برای تردد بی دغدغه شهروندان 

در شهر است.
وی ادامه داد: پلیس راهنمایی و رانندگی کالن شهر اصفهان در مدیریت 
شهری نقش بســزایی دارد و ما امروز قول می دهیم که پشتیبانی از 
پلیس راهور و تجهیز آن ها یک امر متداول در شهرداری اصفهان شود.

تغییرات در راهنمایی و رانندگی اصفهان باید محسوس باشد
رییس کمیســیون پایش، نظارت و پیگیری شــورای اسالمی شهر 

اصفهان با بیان این که از زمانی که بر اساس مصوبه قانونی، همکاری 
با معاونت راهنمایی و رانندگی کالن شــهرها و پشــتیبانی آن بر عهده 
شهرداری ها گذاشــته شــد، این انتظار در بین مردم وجود داشت که 
بهبود محسوسی را در امر حمل و نقل و ترافیک شاهد باشیم، افزود: 
یکی از مشکالتی که تاکنون وجود داشته این است که این پشتیبانی 
از سوی ناجا عمال آنطور که نیاز تشکیالت بوده انجام نمی شده و انتظار 

مساعدت، همکاری و پشتیبانی بیشتری وجود داشته است.
فتح ا...معین با بیان این که پشــتیبانی همه جانبه نیازمند مشاهده 
تغییرات محســوس در امــر راهنمایــی و رانندگی در شــهر اصفهان 
بوده اســت، ادامــه داد: من به عنــوان یک شــهروند، ایــن تغییر 
محســوس را ندیده ام که ممکن اســت ده هــا دلیــل از جمله کافی 
 نبودن تعداد نیروی کادر وظیفه و تجهیزات و دوربین ها وجود داشته

 باشد.
معین خاطرنشــان کــرد: از آنجا که هر ســال بودجه شــهرداری در 
صحن شــورا مطرح و تصویب شــده و تخصیص هــای ماهیانه آن 
نیز در شــورای شــهر تدوین می شــود، تخصیص هایی کــه در قالب 
 ماده ۱۰۸ قانون برنامه ششــم قید شــده نیز به طور مستمر پیگیری

 خواهد شد.
وی تصریح کرد: هنوز خیابان های اصلی با توقف های دوبله و غیرمجاز 
مواجه بوده و هنوز راه بســیاری از کوچه ها بســته می شود. می توانم 
بگویم هیچ ایستگاه اتوبوسی در شــهر اصفهان نیست که در آن توقف 

غیرمجاز نباشد.
رییس کمیســیون پایش، نظارت و پیگیری شــورای اسالمی شهر 
اصفهان با بیان این که همه بر این موضوع واقف هستیم که با اشغال 
ایســتگاه های اتوبوس چه میزان بر کندی ترافیــک افزوده خواهد 
شــد، افزود: توقف مقابل پل ها و پارکینگ هــا، پیاده روها و ورودی 
خیابان های اصلی و فرعی و موارد متعــدد تخلفات این چنین وجود 
دارد در حالی که شاهد اعمال قانون در این خصوص نبوده ایم.معین 
خاطر نشان کرد: در بسیاری از مسیرها تابلوهای حمل با جرثقیل قرار 
گرفته اســت اما این کار عمال انجام نمی شــود. اگر تابلوهای حمل با 
جرثقیل بالاستفاده اســت باید جمع شود چون در واقع نوعی گزارش 

امکان خالف به مردم است.
وی ابراز امیدواری کرد: در آینده و در شورای شهر جدید با برنامه ریزی 
بهتر معاونت حمل و نقل و ترافیک شــهرداری این پشــتیبانی ها به 
صورت گسترده تر و وسیع تر باشد تا شاهد تغییرات و بهبود امر تردد و 

حمل و نقل در سطح شهر اصفهان باشیم.

گالری حوزه هنری اصفهان، با اجرای رویداد »باغ 
جســت« میزبان پرده های قلمکار نقاشی ای شده 
که پیش تر، فقــط در مجموعه شــخصی مرتضی 
بخردی می شــد آن را دید.برخــی از این پرده های 
قلمکار توسط حسن پورصناعی نقاشی شده  و برخی 
نیز در سال های اخیر با الهام از پرده های قدیمی و 
با پیشــنهاد مرتضی بخردی توسط سحر موسوی 

مرقوم و توسط استاد بطالنی قلمکاری شده اند. 
رویداد »باغ جســت« مجموعه ای از ســه بخش 
مرتبط اســت؛ نمایشــگاه »باغ جســت« شامل 
پرده های قلمکار نقاشی شــده با چیدمان جدید، 
نمایشــگاه »حاشــیه« شــامل مهرهای قلمکار و 
ویدئو آرت »باغ جست« با نمایش دنیای کنونی و 

آرزوی باغ های قدیمی.دراین باره، مرتضی بصراوی، 
نمایشگاه گردان »باغ جست« می گوید: ویدئو آرت 
این نمایشگاه با همکاری رسول کمالی ساخته شد و 
همان جا اسم نمایشگاه که الهام گرفته از پارچه های 
قلمکار نقاشی شده بود به ذهن مان خطور کرد. در 
واقع »باغ جست« فضای باغ های خیال انگیزی را 
تداعی می کند که از میان رفته  و دیگر آن را نمی بینیم 
ولی به دلیل فضای شهرنشــینی امروز، دوســت 
داریم دوباره وارد آن باغ ها شــویم. »باغ جست« 
به نوعی گذر در این باغ هاست، اینکه چطور می توانیم 
هنرهای بومی و ســنتی خــود را در دوران معاصر 
بازنمایی کنیم.وی با اشاره به نمایشگاه »حاشیه« 
که هم زمان با این نمایشــگاه برگزار شــده، ادامه 
می دهد: مجموعه »حاشــیه« شــامل ۱۵۰ قالب 
قلمکار از »پارسا پورابراهیم« مجموعه دار اصفهانی 
است که در گالری تک اثر یا نقطه به نمایش درآمده. 
نام نمایشگاه »حاشــیه« اســت، زیرا برگرفته از 
حاشــیه پارچه های قلمکاری اســت و همچنین 

تداعی کننده حاشیه ای در کنار متن اصلی. 
در واقع عنوان هر دو نمایشگاه یعنی »باغ جست« 
و »حاشیه« از روی پارچه های قلمکار نقاشی شده 
الهام گرفته شــده اند.بصراوی، تصریــح می کند: 
طی جلســاتی که با آقای بخردی داشتیم، متوجه 
بازنمایی این آثار از دوره قاجار شدم که نشأت گرفته 
از عالقه شخصی ایشان بود. آقای بخردی تکنیک 
چــاپ چیتگری را با نقاشــی قلمــکاری ترکیب و 

فضای تازه ای ایجاد کرده اند.
ایــن هنرمند مجســمه ســاز و نمایشــگاه گردان 
باغ جســت می افزاید: بــه دلیل ســابقه  کاری ام 
در چیدمان، ســعی کــردم روایت خــودم را از این 
پارچه های قلمکار ایجاد کنــم. در ارائه برخی از آثار 
بر اســاس مهرهای قلمکاری که ۴ عدد هســتند، 
مهــر اول را به عنوان پایــه، روی کاغذ قــرار دادم تا 
بتوانم تصاویــر زیرین را نیز به نمایــش بگذارم. با 
کشــیدن مهرهای قلم کار روی پارچــه، تصاویری 

محو ایجاد شد.

به نمایش باغ پارچه ای بروید

تفریح درمانی با »شهر قشنگ«
برنامه »شهر قشــنگ« کاری از معاونت ورزشی و تفریحی ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 

شهرداری اصفهان به موضوع تفریح، آسیب شناسی و آداب آن پرداخته است.
»شهر قشنگ« عنوان برنامه ای است که معاونت ورزشی و تفریحی سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان در ۱۰ قسمت حدود ۲۰ دقیقه ای با موضوع تفریح تولید کرده و با اجرای 
مهران رجبی و هنرمندی محمدرضا نریمانی، عالوه بر فضای مجازی از سیمای مرکز اصفهان نیز 

پخش شده است. 
رییس اداره امور تفریحی ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی شــهرداری اصفهان با اشاره به 
استقبال مخاطبان از شــهر قشــنگ و پخش مجدد این برنامه اظهار داشــت: در گذشته مردم 
تفریحات سالمی داشتند؛ اما امروزه تفریحاتی جایگزین آنها شده که در مواردی اثرات مخربی 

به همراه دارد، به همین دلیل در برنامه شهر قشنگ به موضوع تفریح پرداختیم.
نفیســه گلشــیرازی با اشــاره به موضوعات برنامه شــهر قشــنگ افزود: آداب تفریح جمعی، 
شــیوه های تفریح فرهنگی مانند موســیقی، تئاتر و ســینما، تفریح درمانی، پیک  نیک، تفاوت 
تفریح و شبه تفریح مانند پاساژگردی، دور زدن بی هدف در خیابان ها و رستوران گردی، تفریح در 
خانه با خانواده مانند پانتومیم و آشــپزی گروهی، طبقه بندی بازی ها، آسیب شناسی تفریحات 
خاکستری مانند کشیدن قلیان و وندالیسم، تفریح با دوســتان و تفریحات مدرن ۱۰ موضوعی 

بوده که در برنامه شهر قشنگ به آن پرداخته شده است.
وی درباره تفریحات خاکستری ادامه داد: متاسفانه هنوز برخی افراد خط کشیدن روی اتومبیل 
دیگران، زنگ خانه دیگران را زدن و آزار رساندن به حیوانات را نوعی تفریح می دانند که بهای آنها 

آزار رساندن به دیگران است. 
وی درباره اقتضائات تفریح با دوســتان نیز گفت: گاهی اوقات دوستان در یک سطح اجتماعی 
و اقتصادی نیســتند و برای مثال یک نفر می تواند به گیم نت برود؛ اما دوستش چنین امکانی را 
ندارد ولی برای انجام این تفریح خانواده خود را تحت فشار قرار می دهد. به این ترتیب به خاطر 
انجام یک تفریح، ناخواسته در یک خانواده تشــنج ایجاد می کنیم، بنابراین بهتر است هر کس 
با دوســتان هم ســطح خود تفریح کند.رییس اداره امور تفریحی ســازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشــی شــهرداری اصفهان به برخی پیامدهای نامطلوب تفریحات مدرن اشــاره و بیان کرد: 
برخی اوقات مراجعه به اینســتاگرام یا کالب هــاوس در حد وب گردی بی هدف اســت و چون 
 جامعه تفریحی برای افراد تعریف نکرده یا خودشــان به این امر بی توجه بوده اند رو به تفریحات 

مدرن آورده اند.
گل شیرازی گفت: برنامه شــهر قشــنگ مخاطبان را به حال و هوای زمان قدیم می برد و نشان 
می دهد که در گذشته تفریح چقدر در زندگی افراد موثر بوده و اتفاقات خوبی به واسطه تفریح رقم 
می خورده و کانون خانواده ها گرم تر بوده است، اما تفریحات امروزی باعث شده اعضای خانواده 

به صورت انفرادی و بر اساس سلیقه شخصی به دنبال تفریح و اغلب وب گردی باشند.
وی تصریح کرد: در گذشته به واسطه دورهمی های اعضای خانواده مشکالت خانواده مطرح و رفع 
می شد ولی هم اکنون فرزندان از مشکالت خانواده بی اطالع هستند چون والدین ارتباط زیادی 
با آنها برقرار نمی کنند. امروزه فرزندان از فضای مشکالت خانواده دورند و این مشکالت برای آنها 
مهم نیست و تنها به دنبال برآورده کردن خواسته های خود هســتند. با تولید برنامه شهر قشنگ 
قصد داشتیم بازگشتی به فضای گذشته داشته باشیم تا خانواده ها بدانند می توانند با روش های 

ساده تفریح کنند و با پرداختن به این تفریح ها می توان آسیب های گوناگون را کاهش داد.
وی با اشاره به دســت اندرکاران برنامه شــهر قشــنگ گفت: این برنامه به همت مجید صدیقی 
کارگردان بنام اصفهانی در سطح باالیی تولید شد که در هر قسمت از حضور کارشناسان زبردست، 
فرهیخته و خبره اصفهان از جمله محمد عیدی، سعید عباسی، حمید ابوطالبی، هدایت ا... سیاره، 
عباس شیردل، سیف ا... نامداری، هوشــنگ جزی زاده، اکبر خامین، دکتر موحدی و پروفسور 

مهدی نمازی زاده بهره مند شدیم. 

با مسئولان

خبر  روزگزارش

امام جمعه اصفهان: 

مساجد، محور حل 
مشکالت محالت باشند

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان در دیدار 
اعضای مجمع رهروان امر به معروف و نهی از 
منکر استان اصفهان، با اشاره به اعتماد مردم 
به نهادهایی مانند ســپاه پاســداران انقالب 
اســالمی و مجمع رهروان امربه معروف و 
نهی از منکر، اظهار داشت: امام حسین)ع( 
فرمودند همه واجبات به وسیله امر به معروف 
و نهی از منکر برپا خواهد شــد.آیت ا... سید 
یوسف طباطبایی نژاد ادامه داد: امر به معروف 
و نهی از منکر کردن به این معناست که انسان 
نســبت به دین بی تفاوت نیست و اگر مردم 
نسبت به دین بی تفاوت نباشند یعنی نسبت 
به دین بی باک نیستند، احیای امر به معروف 
و نهی از منکــر یعنی اینکه به مــردم متذکر 
شویم که نباید نسبت به دین بی تفاوت بود.

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان بیان کرد: 
افزایش گروه هــا و مجموعه های مردم نهاد 
که در زمینه ترویج فریضــه امر به معروف و 
نهی از منکر فعالیت می کنند موضوع بسیار 
خوبی است و می تواند در نهادینه شدن این 
فرهنگ در جامعه بســیار موثر باشد.وی با 
بیان اینکه باید مساجد از پایگاه های مردمی 
امر به معروف و نهی از منکر باشند، تصریح 
کرد: شناســایی افراد نیازمند و مستضعفان 
در محله ها باید در مســاجد صــورت بگیرد 
و به صــورت پنهانی و با حفــظ کرامت افراد 
و دســتورات دیــن مبین اســالم بــه آنها 
یاری رسانی شود، از بیماران محله ها عیادت 
شــود و اگر بیماری نیاز به همراهی و کمک 
مادی و معنوی دارد به مشــکل او رسیدگی 
و نســبت به رفع گرفتاری افراد اقدام شود.

آیــت ا... طباطبایی نژاد با تاکیــد بر اهمیت 
مســاجد در برطرف کردن مشکالت مادی و 
معنوی محله ها، خاطرنشــان کرد: مساجد 
می توانند بســیاری از مشــکالت و مسائل 
محله ها را برطرف کنند و نقش آفرینی جدی 
در جامعه داشته باشند به شرط اینکه فعال 
باشــند و افراد توانمند مدیریت مســاجد را 

عهده دار باشند.

با توجه به جاری شدن آب زاینده رود به مدت ۱۰ روز و تجمعات مردم در تفرجگاه های حاشیه زاینده رود در شب ها، در این ایام محدودیت هایی اعمال شده 
است که تمامی پارک ها و بوستان ها اصفهان از جمله حاشیه زاینده رود با خاموشی برق مواجه هستند و شهروندان نسبت به این موضوع اعتراض داشتند 
که ممکن است این موضوع در شب، خطر آفرین شود .مدیر روابط عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان با اشاره به خاموشی پارک های حاشیه 
زاینده رود اظهار کرد: شــهرداری اصفهان پیرو تصمیمات ستاد کرونای استانی عمل می کند و اقدام به خاموشــی پارک ها و بوستان ها می کند و با توجه به 
محدودیت های ستاد کرونا، ۷۰ درصد خاموشی اعمال شده و فقط ۳۰ درصد روشنایی موجود است.بصیر طاهرزاده افزود : هرگونه تصمیمی که ستاد کرونا 
بگیرد، شهرداری موظف است انجام دهد و خاموشی پارک های حاشیه زاینده رود تصمیم شهرداری به تنهایی نبوده و ستاد کرونا باید با توجه به این شرایط 

تصمیم درستی بگیرد.

خاموشی پارک ها و بوستان های حاشیه زاینده رود، تصمیم ستاد کرونا

یمنا
س: ا

عک

جناب آقای مهندس محمد کچویی زاده! 

مرکزی  بخش  دهیاران  تعاونی  شرکت  عامل  مدیر  سمت  به  جنابعالی  شایسته  انتصاب 

شهرستان اردستان که نشان اقتدار و کارآمدی جنابعالی است را صمیمانه تبریک عرض کرده 

و امیدوارم همیشه در راه خدمت به روستاییان سخت کوش و موفق باشید.

 دست حق یارتان - علی دهقانان زواره 
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چگونه از شر خاطرات بد خالص شویم؟همه ما ممکن است 
گاه و بیگاه در ذهن خود خاطرات بدی را یادآوری کنیم و از 
یادآوری آن ها احساس ناخوشایندی داشته باشیم، آنقدر 
که دل مان بخواهد از شــر آن ها خالص شویم. اما خالص 
شدن از شر خاطرات بد چقدر ممکن است؟بعضی خاطرات 
آزاردهنده هستند و یادآوری مکرر آن ها اثر نامطلوبی روی 
ســالمت روان دارد به همین خاطر تالش بــرای فراموش 
کــردن آن هــا کاری ضروری اســت. با تالش و کوشــش 
می توان خاطرات خاصی را فراموش کرد. برای این کار باید 
با شناســایی آنچه باعث تحریک این خاطرات می شــود 

شروع کنید.
واقعیت ماجرا این است که هویت ما و چیزی که از خودمان 
می دانیم همان خاطرات ماست. به عبارت دقیق تر ما همان 
چیزی هستیم که به یاد می آوریم. اینکه چه چیزهایی را به 
یاد می آوریم و چه چیزهایی را فراموش می کنیم جهان ما را 
معنا می کند و درکی از ما به خودمان می دهد. فراموش کردن 
یکی از راه های سازگاری با جهان است. واقعیت این است 
که مغز همواره در حال فراموش کردن و پاک کردن اطالعات 
غیر ضروری است؛ اما این فرآیند غالبا به صورت ناخودآگاه 
انجام می شــود. با کمی تمرکز و تــالش می توانیم مداخله 

آگاهانه تری در فرآیند حذف و فراموشی داشته باشیم.
حافظه همواره در حال بازیابی کردن خود است. چیزی که به 
نظر فراموش شده است، با یک اتفاق دوباره به ذهن ما وارد 
و پیش چشم ما حاضر می شود. دانشمندان شناختی این 
فرآیند را بازیابی حافظه می نامند که همواره به نشانه هایی 
وصل است. کافی است یک نشانه مثل یک بو، صدا، تصویر 
و... حس شوند و بالفاصله مجموعه بزرگی از خاطرات را به 
همراه خود احضار کند. به همین خاطر برای فراموش کردن 
باید نشانه های بازیابی را بشناســیم تا بتوانیم نحوه پاسخ 
مغز را کنترل کنیم. می توانیم سعی کنیم از محرک هایی که 
برانگیزاننده خاطراتی هستند که نمی خواهیم برای مان زنده 
شوند، اجتناب کنیم اما این روش به ندرت تاثیرگذار است. 
چراکه این محرک ها آنقدر زیاد و غیر قابل کنترل هستند که 

مدیریت آن ها تقریبا ناممکن است.
برای مثال فردی را تصور کنید که در یک حادثه رانندگی دچار 
یک استرس پس از سانحه شده است و یادآوری صحنه چپ 
کردن ماشینش او را به اضطراب می اندازد، کافی است این 
فرد در یک رستوران آهنگی را بشــنود که هنگام چپ شدن 

ماشینش گوش می کرده است، این خاطره زنده می شود.
به جای اجتناب از نشــانه های بازیابی، روشــی را امتحان 

کنید که جایگزینی فکر نامیده می شــود. مثــال اگر با یکی 
از بستگان تان بحث تلخی داشته اید و هرگاه او را می بینید 
به یــاد آن بحث می افتید ســعی کنید از این بــه بعد روی 
یادآوری های مثبت تری که از او دارید تمرکز کنید. ســعی 
کنید چیزهای خوب و خاطرات خوبی که با او دارید را زنده 
کنید. تمرین کنید و آنقدر این کار را تکرار کنید که با دیدن آن 
فرد آن احساسات منفی جایش را به احساسات و خاطرات 
متفاوتی بدهد. یک راه دیگر تمرکز روی سرکوب خاطرات بد 
است. تالش برای متوقف کردن سناریوها و خاطرات بدی 
که با دیدن یک نشانه به ذهن تان می آیند، مفید است. اگر 
بتوانید جلوی یادآوری های خود به خــودی خاطرات بد را 
بگیرید، روی عملکرد مغز در به یــادآوردن آن خاطرات اثر 

خواهد داشت. 
توانایی شــما برای فراموشــی، تا حدی با معماری عصبی 
خاص مغز شما مرتبط است. مطالعات نشان می دهند که 
استرس شدید و کمبود خواب توانایی کنترل خاطرات را کم 
کرده و ساز و  کار فراموشی را دچار اختالل می کنند. افرادی 
که در زندگی خــود نامالیمات بیشــتری را تجربه کرده اند 
برای فراموش کردن بهتر از افرادی عمل می کنند که چنین 

سختی هایی را از سرنگذرانده اند. 

آشپزی

مسقطی شیرازی
مسقطی یکی از شیرینی های خوشمزه و برشی 

است. این شیرینی خوشمزه سوغاتی چند شهر ایران از 
جمله شیراز، بندرعباس، فین، کازرون و سیرجان است. 

مواد الزم : نشاسته نصف پیمانه،آب هفت پیمانه،شکر سه پیمانه،روغن مایع نصف پیمانه،خالل 
بادام،خالل پسته و زعفران آب کرده به مقدار الزم،گالب چهار قاشق غذاخوری،هل به مقدار الزم
طرز تهیه : ابتدا نشاسته را با 2 پیمانه آب سرد حل می کنیم. سپس 5 پیمانه آب باقی مانده را با 

2 پیمانه شکر و نصف پیمانه روغن مایع مخلوط کرده و روی حرارت بگذارید تا محلول به جوش آید. 
در ادامه نشاسته را از صافی عبور داده و داخل محلول در حال جوش بریزید و دائم هم بزنید تا غلظت 
فرنی را به دست آورد.صبر کنید تا این مواد با حرارت کم بجوشند و هر از گاهی با قاشق چوبی مواد 
را خوب هم بزنید.2 ساعت بعد دانه های هل را اضافه کرده و بعد از گذشت 2 ساعت دیگر خالل 

بادام، خالل پسته و زعفران آب کرده را به مواد اضافه کنید.20 دقیقه قبل از اتمام کار گالب را 
اضافه کرده و صبر کنید تا مواد خوب جا افتاده و از ظرف جدا شوند. سپس ظرف مورد 

نظر را چرب کرده، مسقطی را داخل ظرف بریزید تا سرد شود، بعد برش دهید.
اگر نشاسته را از قبل خیس کنیم ترشی آن گرفته می شود.مسقطی حدود 

3 تا 4 ماه داخل یخچال و در ظرف در بسته قابل نگهداری است.
این شیرینی جزو دسرهای ایرانی و زمان پخت و 

انتظار آن حدود 4 ساعت است.

چگونه از شر خاطرات بد خالص شویم؟

 روایتی از زندگی شهید باغداساریان
 در مستند »مرد جنگ«

 »گورکن« راهی ایتالیا، انگلستان
 و نیجریه می شود

مستند »مرد جنگ« به کارگردانی میالد باقری که روایتی از زندگی 
شهید باغداساریان است، آماده نمایش و متقاضی حضور در 
جشنواره »سینما حقیقت« شد.این فیلم روایتگر زندگی شهید 
باغداساریان از شهدای اقلیت مذهبی است که بعد از رد شدن از مین 
و باز شدن راه در دارخوین اهواز به شهادت می رسد.دستیار کارگردان 
و برنامه ریز این مستند رضا نارنجی و صدابردار محمد هاشمی است.

 فیلم سینمایی »گورکن« به نویسندگی و کارگردانی کاظم مالیی در 
ادامه  حضور جهانی خود در جشنواره های ایسکیای ایتالیا، سوئیندون 
انگلستان و ریل تایم نیجریه به نمایش درمی آید. گورکن روایت زنی به نام 
سوده شریف زادگان با بازی ویشکا آسایش است که درست قبل از ازدواج 
مجددش دچار چالشی سخت در زندگی می شود.حسن معجونی، مهراوه 
شریفی نیا، بهنوش بختیاری و... بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

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

فعال ترین طنز پرداز در حال حاضر اصفهان، قسمت نهم سریال اینترنتی خود را 
به موضوع صرفه جویی در مصرف آب اختصاص داد. علی قیومی، هنرمند پرآوازه 
اصفهانی که تئاترهای مشهور و پرمخاطبی همچون » گیج و ویج «و » بالشت« را 
در کارنامه خود دارد با شیوع ویروس کرونا و تعطیل شدن نمایش های صحنه ای، 
فعالیت خود را در فضای مجازی پی گرفته و تاکنون چندین سریال اینترنتی موفق، 
تولید و منتشر کرده است.جدیدترین سریال وی »چارقد« نام دارد که این روزها 

مخاطبان بسیاری را در پیام رسان های اینترنتی به خود جذب کرده است.  قسمت 
نهم این سریال که با حمایت روابط عمومی و آموزش همگانی آبفای استان اصفهان 
تولید شده و به موضوع مدیریت مصرف بهینه آب پرداخته است تاکنون نزدیک به 
300 هزار بار در اینترنت دیده شده و استقبال از آن همچنان ادامه دارد.در این قسمت 
از سریال چارقد، علی قیومی، ملیکا میرتقی و اکبر خلقی به ایفای نقش پرداخته اند 

و نویسندگی و کارگردانی آن را نیز خود قیومی برعهده داشته است.

با هدف توزیع عادالنه آب در شهر اصفهان 51 حوضچه و35 حلقه چاه،  مجهز 
به سامانه پایش و کنترل تاسیسات آب  شدند.مدیر دفتر سیستم های کنترل 
و انرژی آب شرکت آبفای استان اصفهان با بیان این که در حال حاضر نزدیک 
به 30 درصد از شبکه توزیع آب شهر اصفهان به صورت برخط و هوشمند کنترل 
می شود، گفت: شــهر اصفهان دارای 140 حوضچه کنترلی و فشار شکن است 
که از طریق این حوضچه ها میزان باز و بسته بودن والوها کنترل و آب موجود 

درشبکه، عادالنه تقسیم می شود.
محمد ناظمــی زاده اعالم کرد: در حال حاضر از 40 حلقه چاه موجود در شــهر 
اصفهان 35 حلقه چاه به سیستم تله متری و تله کنترل مجهز شده اند که این 

امر تاثیر بسزایی در توزیع عادالنه آب بین مردم داشته است.وی گفت: آبفای 
اصفهان، تابستان امسال از طریق فرآیند کنترل هوشمند تاسیسات آبرسانی 
توانســت تبعات  کمبود 4 هزار و 300 لیتری آب شــرب در ثانیه را به حداقل 
برســاند.ناظمی زاده پایش و کنترل هوشمند تاسیســات آبرسانی را، امری 
ضروری در مدیریت بهینه منابع آب دانست و اظهار داشت: هم اکنون صد در 
صد خطوط انتقال طرح آبرسانی اصفهان بزرگ که بالغ بر 870 کیلومتر اعالم 
شده  مجهز به سامانه تله متری است .وی گفت: پیش بینی می شود تا پایان 
سال جاری تمام تاسیسات آبرسانی شهر اصفهان به سیستم تله متری و تله 

کنترل مجهز شوند.

معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه در سومین نشست کمیته حفاظت فنی و 
بهداشت کار این شرکت در سال جاری گفت: رفع مغایرت های ثبت شده در سیستم 
یافته های ایمنی نقش بسزایی در کاهش حوادث دارد.عباس اکبری محمدی در 
این جلسه که با محوریت حوادث و اتفاقات ماه گذشته و مسائل ایمنی و بهداشت 
کار برگزار شد، ضمن تشکر از عملکرد مطلوب حوزه ایمنی در جهت کاهش حوادث، 
بر اهمیت رعایت پروتکل های بهداشتی با توجه به شیوع موج پنجم ویروس کرونا 
تاکید کرد.وی در ادامه خواســتار خروج ضایعات غیرفلزی و غیرضروری از انبار 
ضایعات شرکت و حذف ریسک حریق در محل شد و افزود: رعایت الگوی مصرف 
برق با توجه به شــرایط ماه های اخیر و اهمیت آماده بــه کاری دیزل ژنراتورهای 
شرکت در جهت کاهش ریسک های خط تولید در زمان قطع برق ضروری است.

مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد مبارکه نیز در این جلسه 
ضمن تشکر از عملکرد کارکنان فوالد مبارکه در زمینه رعایت پروتکل های بهداشتی در 
جهت مهار ویروس کرونا خواستار حساسیت بیشتر در زمینه رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی با توجه به شروع موج پنجم ویروس کرونا در استان شد.حسین مدرسی 
فر در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به حریق های اتفاق افتاده طی سال های گذشته 
در محل انباشت ضایعات، انجام اقدامات اساسی در جهت ایمن سازی شرایط و 

حذف ریسک حریق ضروری به شمار می رود.وی گفت: دستیابی به نتایج مطلوب در 
زمینه ایمنی نتایج همکاری گروهی در شرکت بوده و از همکاری کارکنان و مسئولین 
در جهت رعایت دستورالعمل ها و دستیابی به نتایج مطلوب ایمنی نسبت به سه ماهه 
سال گذشته قدردانی می کنم. در ادامه این جلسه رییس ایمنی، بهداشت حرفه ای 
و آتش نشانی ضمن ارائه گزارشی به روند مثبت شاخص های حوادث طی سه ماه 
اول سال 1400 اشــاره و به علل بروز حوادث ماه های اخیر پرداخت. جواد کیانی با 
اشاره به وضعیت ایمنی سازه های فلزی، آسانسورها و ریزش DRI روی سیاالت 
افزود: ایجاد سیستم ایمنی مناسب در جهت رفع عدم انطباق های کشف شده در 
این زمینه ضروری است. وی در ادامه با تشــریح هرم حوادث شرکت بر اهمیت 
پیگیری، پاسخ گویی سریع تر به کارت سبزهای ثبت شــده در کارتابل فرآیندی و 
آماده به کاری سیستم های حفاظتی سیاالت شرکت در جهت کاهش حوادثی از 
قبیل انفجار و آتش سوزی با توجه به حوادث اخیر در صنایع مشابه تاکید کرد.در این 
جلسه حیدری ابیانه، رییس بازرسی جراثقال ها و سازه ها و مجید فرجی، سرپرست 
بهداشت حرفه ای و ارگونومی، گزارشی در زمینه وضعیت ایمنی سازه های فلزی و 
اقدامات واحد بهداشت حرفه ای در جهت پیشــگیری از شیوع ویروس کرونا در 

شرکت فوالد مبارکه ارائه کردند.
با هدف به حداقل رســاندن مشــکالت مردم در زمان کاهش شدید فشار آب، 
عملیات آبرسانی سیار به مناطق مختلف شهر اصفهان همچنان ادامه دارد. به 
گفته مدیر سامانه ارتباط با مشتریان شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، روز 
شنبه 26 تیر ماه جاری، 68 هزار لیتر آب از طریق 8 تانکر سیار در سطح استان 
اصفهان توزیع شد. عباس عباسی خاک گفت: بیمارستان غرضی، خیابان رباط 
در شهر اصفهان، شهرک ســیمرغ در دولت آباد، روستاهای مناطق زیار و محله 
مینا دشــت فالورجان  روز جمعه توسط تانکرهای ســیار آبرسانی شدند. وی 
افزود: روز جمعه در منطقه چهارشهر اصفهان  یک تانکر با حجم 17 هزار لیتر و در 
منطقه پنج یک تانکر با حجم 6 هزار لیتر فرآیند آبرسانی سیار انجام دادند.  مدیر 

سامانه ارتباط با مشتریان آبفای استان اصفهان در خصوص آبرسانی سیار در 
روستاهای اصفهان گفت: چهار روستای راشنان، اسپارت، یفران و حسین آباد از 
توابع شهر زیار، از طریق چهار تانکر با حجم 24 هزار لیتر به صورت سیار آبرسانی 
شدند. عباســی خاک ادامه داد: همچنین روز جمعه توسط یک تانکر با حجم 
6 هزار لیتر محله مینادشت فالورجان و یک تانکر با حجم 15 هزار لیتر شهرک 
سیمرغ در دولت آباد آبرسانی سیار انجام شد. اضافه می شود به دلیل کاهش 
دما تا 37 درجه سانتی گراد و تقویت فشار شبکه آبرسانی، در روز شنبه 26 تیر ماه 
جاری مناطقی که با قطع و کاهش فشار آب مواجه شدند بسیار کاهش یافت و 

قابل مقایسه با روزهای قبل از آن نبود. 

مدیریت در مصرف آب باعث شد شرکت فوالد مبارکه در بهار امسال، موفق به 
ثبت رکورد تولید دو میلیون تن فوالد شود. مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی 
شرکت فوالد مبارکه، قطع وابستگی به آب خام و منابع آب جاری یا زیرزمینی 
را در منطقه از اهداف این شرکت برشــمرد و گفت: استفاده از پساب شهری و 
صنعتی و انتقال آب از دریاهای آزاد به صنایع بزرگ استان در راستای این هدف 
پیگیری می شــود.جواد نیلی ابراز امیدواری کرد این کار در 3 تا 5 سال آینده 
به نتیجه برســد و افزود: با اجرای این طرح، وابستگی شرکت فوالد مبارکه به 
منابع آبی داخل استان به صورت کامل قطع و نیاز آن از طریق منابع متصل به 
دریا تامین می شــود.وی، پایداری خط تولید را برای فوالد مبارکه بسیار مهم 
دانست و افزود: با اینکه در اوایل دهه ۹0، شرایط تاب آوری بسیار کمی داشتیم 
و حتی برای زمان کوتاهی، فعالیت تولیدی این شرکت متوقف  شد، اما اکنون، 
با حداقل تامین نیاز آبی، این تاب آوری در مجموعه فوالد افزایش یافته است.

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: این 

شرکت در سه ماه اول امسال، موفق به ثبت رکورد تولید دو میلیون تن فوالد شد 
که این هدف با اقداماتی که در حوزه مصرف آب صورت گرفت، به دست آمد.

ورود طنزپرداز مشهور اصفهانی به موضوع آب؛

»علی قیومی« در »چارقد« مصرف بی رویه آب را نکوهش کرد

توزیع عادالنه آب در اصفهان از طریق سامانه پایش و کنترل تاسیسات

 رفع مغایرت های ثبت  شده در سیستم یافته  های ایمنی
 نقش بسزایی در کاهش حوادث دارد

شنبه 26 تیرماه انجام شد؛

آبرسانی سیار از طریق 8 تانکر در استان اصفهان

مدیریت مصرف آب و رکوردشکنی فوالد مبارکه
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