
سخنگوی آتش نشانی اصفهان می گوید امسال به دلیل خشکسالی نسبت به سال های گذشته مار ها در سطح استان 
افزایش داشته و به دنبال آب و غذا روانه خانه های مسکونی می شوند؛

مار در خانه!

 هر روز گران تر از دیروز 
  معاون جهاد کشاورزی استان اصفهان از اجرایی شدن 

 مصوبه افزایش قیمت شیر خام خبر داد؛ 
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معاون عمرانی استاندار اصفهان:

۳۴۰ میلیارد تومان حق 
نکشت به کشاورزان استان 
اصفهان پرداخت می شود

برگزاری ویژه برنامه های 
بزرگداشت مقام خبرنگار 

در اصفهان

افزایش چشمگیر 
 کمک های مومنانه 

در عید غدیر در اصفهان

معاون وزیر راه:

 ۸ کیلومتر از آزادراه 
 کنارگذر شرق اصفهان 

به بهره برداری رسید

باالنشینی رضویان 
رسانه در جشنواره 

»کبوتر حرم«
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سخنگوی آتش نشانی اصفهان گفت: خشکسالی باعث شده تعداد مار های مشاهده شده در شهر افزایش داشته باشد. فرهاد کاوه آهنگران سخنگوی سازمان آتش نشانی اصفهان گفت: واحد هایی اختصاصی برای جمع آوری 
حیواناتی که جان انسان را به خطر می اندازند وجود ندارند به همین دلیل آتش نشانان برای حفظ جان مردم به جمع آوری مار های راه یافته به منازل شهروندان اقدام می کنند، هرچند که این کار جزو وظایف نیرو های آتش نشانی 
نیست. وی افزود: در این موارد آتش نشانان بعد از اعزام تمام سعی خود را می کنند تا بدون آزار به این حیوان، زنده گیری سالم انجام دهند و مار ها را به محیط زیست تحویل دهند یا در فضای مناسب رها سازی کنند، اما این فقط 
مختص مار ها است و برای سایر موجودات مثل عقرب و روتیل اعزام نیرو نداریم. سخنگوی سازمان آتش نشانی اصفهان بیان کرد: امسال به دلیل خشکسالی نسبت به سال های گذشته مار ها در سطح استان افزایش داشتند و 
به دنبال آب و غذا روانه خانه های مسکونی می شوند، بیشترین مناطقی که مار ها در آن مشاهده می شوند زمین های بایر، کشاورزی و نزدیک پارک ها است البته در آپارتمان ها نیز گا ها ورود مار گزارش می شود. وی ظهار کرد: برای 
ایمنی، شهروندان زمانی که به باغ و صحرا برای تفریح مراجعه می کنند از باز گذاشتن درب وسایل و خودرو ها خودداری کنند همچنین درز ها و شکاف های موجود در خانه هایی که در بستر رودخانه و آپارتمان ها هستند را بپوشانند. 
کاوه آهنگران خاطر نشان کرد: آتش نشانی اصفهان، امسال ۲۶۵ مورد اعزام برای جمع آوری مارها، در ماه های اردیبهشت، مرداد و تیر داشته که در هر اعزام یک تا سه مورد مار مشاهده شده که به طور کلی در این عملیات ها بیش 
از ۴۰۰ مار جمع آوری شده است. وی در پایان گفت: به شهروندان توصیه می کنیم در مواجهه با مار بدون آن که به طرف مار حمله و آن را هراسان کنند فقط مکان مار را با دنبال کردن آن به خاطر بسپارند و به آتش نشانان اطالع دهند.

کرونا یک سال و نیم است که دردسرساز  شده و امروز استان ما در بدترین شرایط همه گیری در این 
مدت قرار گرفته اســت و در حال حاضر تعداد بیماران بستری به ۲۰18 نفر رسیده و حتی در بعضی 
از مراکز درمانی بیماران منتظر خالی شدن تخت هستند. متاســفانه یکی از بدترین شرایط دوران 
اپیدمی کرونا را در استان ســپری می کنیم که تمام ظرفیت های درمانی توسط بیماران کرونایی و 
غیر کرونایی اشغال شده است . معاون درمان دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان با اشاره به میزان 
بستری های روزانه، اظهار داشت: روزانه ۵۰۰ نفر در بیمارستان ها بستری می شوند ما در شهر اصفهان 

برای پذیرش بیماران کرونایی تخت خالی نداریم.
کلیدری افزود: بیمارستان های اصلی کامال تکمیل شــده اند و باید یک بیمار مرخص شود تا بیمار 

دیگری را پذیرش کنیم حتی برای بیماران غیرکرونایی هم امکان پذیرش وجود ندارد.
وی با بیان اینکه تکمیل ظرفیت بیمارستان ها خبر خوبی نیست، گفت: این موضوع بسیار خطرناک 

است و ممکن است عواقب شومی را در روزهای آینده برای استان ایجاد کند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان ادامه داد: اینطور که آمار نشان می دهد همتی برای 
کاهش آمار مبتالیان به کرونا نه از سوی مردم و نه از سوی مسئوالن وجود ندارد و تولید بیماری با 
حداکثر خودش در داخل کشور و داخل استان پیش می رود. وی تصریح کرد: آمارها نشان می دهد 
بین  ۲۰ تا 3۰ درصد شهروندان دستورالعمل های بهداشــتی را رعایت می کنند اگر تدبیری در این 
زمینه اندیشیده نشود تردیدی نیست که در روزهای آینده پشت در بیمارستان ها، بیمارانی را در صف 
دریافت خدمات اورژانس خواهید دید. معاون مرکز آموزشی درمانی الزهرای اصفهان نیز با اشاره به 
وضعیت بیمارستان الزهرا، اظهار داشت: با توجه به رشد سریع ویروس در پیک پنجم بیماری تمام 

ظرفیت این بیمارستان به این بیماری اختصاص داده شده است.
سهرابی افزود: تمامی ظرفیت های جانبی بیمارستان الزهرا به کار گرفته شده و اگر به سرعت اقدامی 

نشود و مردم همکاری نکنند به طور یقین با مشکالت بسیاری رو به رو خواهیم شد.
معاون مرکز آموزشی درمانی الزهرای اصفهان با بیان اینکه شدت گسترش بیماری بسیار زیاد شده، 
گفت: میزان  موارد ابتال به کرونا با روند افزایشی مواجه است و در روزهای آینده بیمارانی خواهیم 
داشت که نیاز به بستری بیشتری دارند و این ماندگاری زیاد در بیمارستان مشکالت فراوانی را ایجاد 
خواهد کرد. سخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان هم خاطرنشان کرد: تعداد افرادی که برای 
تست کرونا به مراکز منتخب بهداشت و آزمایشگاه های طبی اصفهان مراجعه می کنند در یک هفته 

اخیر با اوج گیری موج پنجم کرونا بسیار افزایش یافته است.
آرش نجیمی افزود: به طوری که از حدود 3 هزار نفر از اواسط تیر به ۵هزار نفر در مرداد رسیده و تعداد 
بیماران سرپایی مبتال به کرونا در اســتان اصفهان نیز افزایش چشمگیری یافته و همچنین میزان 

تست های مثبت کرونا به بیش از ۴۰ درصد رسیده است.
وی با بیان اینکه در مراکز بهداشت منتخب برای تست کرونا با تجمع مراجعه کنندگان مواجه هستیم 
که خطرات بسیاری برای آنها به همراه دارد، گفت: تعداد بستری های روزانه از اواخر تیر امسال روند 

افزایشی به خود گرفت و به حدود 3۰۰ نفر رسید اما در ماه مرداد به نزدیک ۵۰۰ نفر رسیده است.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه داد: با توجه به اینکه بیمارستان ها از بیماران کرونایی 
اشباع شدند حدود ۶۰۰ بیمار کرونایی بر اساس تشخیص پزشک در منزل بستری هستند و تحت 

مراقبت و درمان قرار دارند.

مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی: 
وضعیت حاد کرونایی در اصفهان اعالم شد
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نوید کیا شایستگی هایش را به رخ کشید؛
»محرم« و آغاز یک عصر 

طالیی در سپاهان
سپاهان پس از مدت ها دوباره دارای یک سازمان 
مدیریتی و فنی اصولی شــده و ایــن خود مهم 
ترین عاملی است که می توان آنها را از همین االن 

یکی از مدعیان فتح لیگ بیست و یکم دانست
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سازه های غیرقانونی در حریم بصری 
یادگار های تاریخی؛

 بنا هایی نوین که با تاریخ 
سر جنگ دارند

پل خواجو که به عروس پل ها شهرت دارد این روز ها با 
مالکانی در حال ستیز است که می گویند حقوق مکتسبه 
دارند. حقوقی که کســب شــده اما، این که از کجا و به 
چه صورت این اتفاق افتاده موضوعی اســت که اگر با 
پاسخ صحیح و راهکار جدی بررسی شود قطعا پایانی 
بر پرونده های ساخت و ســاز های غیر مجاز در حریم 

یادگار های تاریخی خواهد بود.
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تله های مرگ در جاده های اصفهان 
کاهش می یابد؛

نقاط حادثه خیز در مسیر 
ایمن سازی

به گفته مســئول پیگیری رفع نقاط پرتصادف راه های 
اســتان اصفهان، ۶۴ نقطه پر تصادف در این جاده ها 
شناســایی شــده اند.  پس از جمع آوری نقاط کلیه 
استان ها و جمع بندی آنها در کمیسیون ایمنی راه های 
کشــور ،نقاطی که از شاخص کشــوری باالتر باشند به 

عنوان نقاط پرتصادف مصوب تلقی شده اند.
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موسوی الرگانی: در بحران آبی قرار داریم؛

با این روند اصفهان تا ۱۰ سال آینده خالی از سکنه می شود 

از میان تیترها

آغاز واکسیناسیون معلمان شهر اصفهان

عکس خبر

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

دوشنبه ۱۱ مرداد  ۱۴۰۰ 
 22  ذی الحجه  ۱۴۴2 

 ۰2 آگوست 2۰2۱
 شماره ۳۳۱5

۸ صفحه
قیمت: 2۰۰۰ تومان

تجلیل از 
کارگران 
نمونه 

ذوب آهن
8

فوالد مباركه 
مصرف آب 
خود را به 

كمترین مقدار 
می رساند

معــاون تربیــت بدنــی و 
ســالمت اداره کل آموزش 
و پرورش اســتان اصفهان، 
گفت: فرآیند واکسیناسیون 
معلمان از هفته گذشته در 
۱۰ شهرستان آغاز شده است 
و از دیروز دو مرکز در شــهر 
اصفهان برای این امر فعال 
شد و تاکنون چهار هزار نفر 
از معلمــان در کل اســتان 

اصفهان واکسینه شده اند.

عکس: ایمنا 3عکس: تسنیم
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تاخیر بارش های پاییزی 
به همراه تابستان گرم تر 

از نرمال در اصفهان



خبرگزاری شینهوای چین در مطلبی درباره سفر اخیر »آنتونی بلینکن« 
وزیر امور خارجه آمریکا به کویت نوشت: هرچند آنتونی بلینکن در سفر 
اخیر خود به کویت گفت واشنگتن آماده بازگشت به وین برای مذاکره 
با ایران است، اما این سخن برای تغییر موضع ایران در احیای برجام 

فایده ای ندارد.
به گزارش شینهوا، اظهارات بلینکن سخنی خطاب به دولت جدید ایران 
که به زودی روی کار خواهد آمد تلقی می شــود؛ اما باتوجه به اقدام 
یکجانبه نامشــروع آمریکا در خروج از برجام و موضع ســخت آقای 
رییســی، رییس جمهوری منتخب در مقابل آمریکا، این سخن برای 

تغییر موضع ایران در مذاکرات احیای برجام مثمر ثمر نخواهد بود.
در این مطلب آمده است: با توجه به موضع سرسختانه »سیدابراهیم 
رییسی« رییس جمهوری منتخب اسالمی ایران در مقابل آمریکا، کاخ 
ســفید امیدوار بود با دولت کنونی ایران درباره احیای برجام به توافق 
برسد؛ اما با توجه به آنکه مراسم تحلیف او ۳ اوت )۱۲ مرداد( برگزار 

می شود، تحقق این آرزوی واشنگتن را باید محال دانست.
شینهوا نوشته اســت: با این حال، بلینکن هنوز از اعمال فشار بر ایران 
دست بر نداشــته زیرا صراحتا گفته اســت این طور نیست که راه حل 
دیپلماتیک مهلت نامحدودی داشته باشد و تاکید کرده توپ در زمین 
ایران است. این به این معناست که بلینکن به ایران هشدار داده است 
برای مذاکره مهلت معینی وجود دارد و اگر ایران به دنبال لغو تحریم 

ها باشد باید هرچه زودتر با آمریکا به توافق برسد.
بر اساس این گزارش، پیش تر نیز یکی از مقامات ارشد آمریکا گفته 
بود که برخی مقامات دولت آینده ایران به این نتیجه رســیده اند که 
ایران از زیر فشارهای حداکثری آمریکا جان سالم به در برده و وضعیت 
کنونی رضایت بخش است؛ اما اگر به دلیل »تقصیر ایران« توافق مورد 
نظر حاصل نشود ایران با فشارهای بیشــتری از سوی جامعه جهانی 

مواجه خواهد شد.
با این حال، در این مقاله تاکید شــده است با توجه به سخنرانی رهبر 

معظم انقالب اســالمی ایران درباره اعتماد ناپذیری آمریکا، احتمال 
سازش ایران در مقابل آمریکا بسیار ضعیف است و سخن بلینکن در 

کویت نیز برای تغییر موضع ایران فایده نخواهد داشت.
این گزارش می افزایــد: رهبر ایران نیز گفته انــد آمریکا در مذاکرات 
اخیر هیچ پیشرفتی نداشته و موضع بسیار سختی داشته و حتی اگر 

آمریکا متعهد به لغو تحریم ها شود آن را عملی نمی کند.
در این مطلب تاکید شده است موضع ایران این است که آمریکا باید 
ابتدا همه تحریم ها را لغو کند، ایران فقط در صورت مشاهده لغو این 
تحریم ها به برجام بر مــی گردد. تهران همچنیــن افزودن محتوای 

جدیدی به برجام در مذاکرات وین را نمی پذیرد.
خبرگزاری شینهوا پیش بینی کرده است با توجه به موضع ایران و آنکه 
آمریکا به خاطر متحدانش در خاورمیانه و اســراییل نمی تواند همه 
تحریم های ایران را لغو کند، حصول پیشرفت چشمگیر در مذاکرات 

آتی پیرامون احیای برجام امری بسیار دشوار خواهد بود.

دوشنبه 11 مرداد 1400 / 22 ذی الحجه 1442 / 02 آگوست 2021 / شماره 3315
واکنش انور قرقاش به اظهارات »الغنوشی«:

 به این حرف ها عادت داریم!
اظهارات »راشد الغنوشی« رییس برکنار شده پارلمان تونس مبنی بر دست داشتن امارات در اتفاقات 
اخیر تونس با واکنش ابوظبی روبه رو شــد.»انور قرقاش« مشاور رییس امارات در امور دیپلماتیک 
در صفحه توئیتر خود نوشت: از گفت وگوی آقای راشد الغنوشی با روزنامه انگلیسی تایمز و اتهامات 
وی به امارات تعجب نکردم. ما به آوردن نام امارات از سوی برخی طرف ها برای توجیه قصور داخلی و 
ساختاری عادت کرده ایم. توصیه من به وی این است که رویدادهای کشورش را از بعد داخلی بررسی 
کند که دقیق تر و شاید مفیدتر خواهد بود. الغنوشی به روزنامه تایمز انگلیس گفت که امارات مصمم 
به نابودی »بهار عربی« است که با ســرنگونی »زین العابدین بن علی« در سال ۲۰۱۱ آغاز شد.راشد 
الغنوشی افزود:»امارات اسالم سیاسی را تهدیدی برای قدرت و نفوذ خود در منطقه می داند و وظیفه 

خود می داند که بهار عربی را از همان جایی که آغاز شد، یعنی تونس به نابودی بکشاند«.
 

سفیر آمریکا در عراق: 

به دنبال تنش با ایران نیستیم
دفتر مشاور امنیت ملی عراق اعالم کرد: ســفیر آمریکا در بغداد به ما اعالم کرده است که واشنگتن 
تمایلی به تنش با ایران به ویژه در خاک عراق ندارد. به گزارش الجزیره، پیش تر برخی دیگر از مقامات 

آمریکایی هم با بیان این موضوع، تاکید کرده بودند که کشورشان به دنبال تنش با ایران نیست.
 

سفر قریب الوقوع رییس جمهور عراق به ایران
وزیر خارجه عراق از سفر رییس جمهور این کشــور به ایران خبر داد.به گزارش العربیه، فواد حسین 
وزیر خارجه عراق گفت: به زودی، »برهم صالح« رییس جمهور عراق به تهران ســفر می کند تا درباره 

موضوعات مختلف گفت وگویی با مقام های ایران داشته باشد.

اردوغان:

  با کمک ایران تعداد هواپیماهای آتش نشان برای 
اطفای حریق را افزایش دادیم

رییس جمهور ترکیه گفت که به کمک ایران و چند کشور دیگر تعداد هواپیماهای آتش نشان به منظور 
اطفای حریق در مناطق جنگلی جنوب ترکیه را افزایش داده است.به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، 
رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه که برای بازدید از مناطق آسیب دیده در اثر آتش سوزی به 
شهر ماناوگات در استان آنتالیا سفر کرده است، طی سخنانی عملیات اطفای حریق در این مناطق را 
موفقیت آمیز توصیف کرد.اردوغان گفت که ترکیه توانسته است با اعزام هواپیماهای آتش نشان از 
سوی ایران، جمهوری آذربایجان، روسیه و اوکراین تعداد هواپیماهای آب پاش برای اطفای حریق در 
مناطق جنگلی استان های جنوبی این کشور را از شش فروند به ١٣ هواپیما افزایش دهد.همچنین 
بنابر گزارش شبکه بی.بی.سی، وزارت دفاع ملی ترکیه نیز در حساب کاربری خود در توئیتر تصویری از 

هواپیمای آتش نشان ایران که به ترکیه اعزام شده، منتشر کرده است.

اردن گذرگاه »جابر« در مرز سوریه را بست
اردن گذرگاه مرزی »جابر« با سوریه را تنها چند روز پس از بازگشایی آن به صورت موقت بست.به نقل از 
خبرگزاری اردن، یک مسئول وزارت کشور اردن اعالم کرد، گذرگاه مرزی »جابر« با سوریه برای انتقال کاالها 
و تردد اشخاص به علت تحوالت اوضاع امنیتی سوریه به صورت موقت بسته خواهد شد.این مسئول 

همچنین تصریح کرد، این گذرگاه در صورت فراهم شدن شرایط مناسب برای آن، بازگشایی می شود. 

سیاستکافه سیاست

شینهوا: تحقق آرزوی بلینکن درباره ایران محال است؛

امیدهای کمرنگ برای احیای برجام

فعال سیاسی:

آقای جلیلی روحیه تقابلی ندارد 
یک فعال سیاسی گفت: »آقای رییسی گفته است که قرار نیست کابینه وابستگی های باندی و گروهی 
داشته باشد و بناست که از همه شخصیت ها که سابقه روشنی دارند، استفاده شود و مملکت نیاز به حرکت 
انقالبی دارد. واقعیت هم همین است زیرا اگر قرار باشد بازهم دعواهای جناحی و سیاسی حاکم باشد، 
مشکالت متعدد مردم حل نمی شــد و هیچ گروهی از اصول گرایان نباید هدفش تحت فشار قرار دادن 
آقای رییسی برای سهم خواهی باشد«.عباس امیری فر،  در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا ممکن 
است جبهه پایداری در صورتی که رییسی از جلیلی برای همکاری دعوت نکند، به گروهی علیه دولت ییسی 
تبدیل شود، اظهار کرد: »ممکن است برخی حتی در ستاد انتخاباتی آقای رییسی کار کرده باشند که آنها هم 
نباید خود را محق برای به دست آوردن مسئولیتی بدانند و همه باید به آقای رییسی کمک کنیم تا بتواند از 

پس رفع مشکالت موجود برآید. من تصور می کنم آقای جلیلی روحیه تقابلی ندارد.«
 

سفیر انگلیس:

شاهد رنج مردم ایران از تحریم ها بودم
سفیر انگلیس در پیام خداحافظی اش در پایان ماموریت در تهران نوشت: از رفتن ناراحتم.راب مک 
ایر در پیامی به مناسبت اتمام ماموریتش در ایران که در صفحه رسمی اینستاگرام سفارت انگلیس 
در ایران منتشر شده، نوشته است: در طول سه سال حضور در ایران، سیاست در داخل و خارج از کشور 
همچنان پیچیده بوده است. با این حال باعث افتخار من بوده که به عنوان سفیر در اینجا خدمت کنم. 
من شاهد رنج مردم ایران از تحریم ها بوده ام، ما در تالش هستیم تا راهی دیپلماتیک برای بازگشت 

به توافقی پیدا کنیم که امیدواری به اقتصاد ایران و اعتماد بین ایران و جامعه بین المللی را بازگرداند.

»الپید« با متهم کردن تهران در حمله به کشتی اسراییلی:

 جامعه جهانی با ایران مقابله کند!
به نوشته روزنامه هاآرتص، یائیر الپید، وزیر امورخارجه رژیم صهیونیســتی با آنتونی بلینکن، وزیر 
امورخارجه آمریکا گفت وگو کرد و مدعی شد که ایران در حمله به نفتکش متعلق به یک شرکت اسراییلی 
نقش داشته است.وی در ادامه ادعاهای خود گفت که الزم است یک پاسخ بین المللی موثر به این 
اقدامات ایران داده شود. یائیر الپید همچنین گفت: ایران فرصت دارد و بار دیگر توانایی و عزم اسراییل 
برای دفاع از خود و منافعش را دست کم گرفته است.روز جمعه یک نفتکش متعلق به یک شرکت 
اسراییلی در نزدیکی سواحل عمان هدف حمله توسط یک پهپاد قرار گرفت که در نتیجه آن دو تن از 

خدمه کشتی، یک فرد رومانیایی و یک بریتانیایی جان خود را از دست دادند.

دبیرکل مجمع زنان اصالح طلب:

 مجلس به وزیر زن برای رییسی رای اعتماد نمی دهد
دبیرکل مجمع زنان اصالح طلب اظهار کرد: قطعا کســانی که نه به صورت رسمی بلکه به صورت غیر 
رسمی از رییسی حمایت کرده اند انتظاراتی دارند؛ اما اگر ایشــان از ابتدا به این سهم خواهی ها تن 
بدهند بعدها با مشکل روبه رو می شوند.»زهرا شجاعی« در رابطه با شرایطی که دولت رییسی مستقر 
می شود و اولویت های او گفت: انتخابات برگزار شــد و دولت در حال شکل گیری است و مردم در 
سختی های معیشتی و نگرانی هایی هســتند که برای آینده دارند. هر دم از این باغ بری می رسد و 
طرح هایی که در مجلس مطرح می شوند و مسئله آب و برق و خوزستان همه این ها شرایط خوبی را 
برای کشور رقم نزده است. حال مردم اصال خوب نیست و در این شرایط امیدواریم دولت آینده بتواند 
با درک صحیحی از شرایط داخلی و بین المللی اقداماتی انجام دهد و تصمیماتی بگیرد و به حل بحران 

ها و مشکالت کمک کند و وحدت و انسجام و همبستگی بین مردم را افزایش دهد. 

خبر روز

واکنش سفارت ایران 
به اظهارات ورزشکار کره 

جنوبی درباره جواد فروغی
ســفارت ایــران در ســئول در بیانیــه ای از 
ورزشــکاران جهان به ویژه ورزشــکاران کره 
جنوبی خواســت ضمــن پرهیــز از ورود به 
مسائل شــخصی به احساسات و غرور ملی 
مردم ایــران احترام گذاشــته و از اتهام زنی 
ناروا، غیر اخالقی و غیر ورزشــی خودداری 
کنند.در پــی اظهارات ورزشــکار کره جنوبی 
درباره عضویت »جواد فروغــی« مدال آور 
ایرانی در یکی از نهادهــای نظامی جمهوری 
اســالمی ایــران کــه از روی بــی اطالعی و 
تبلیغات رسانه های معاند عنوان شد، سفارت 
جمهوری اسالمی ایران در ســئول با انتشار 
بیانیه ای به این اظهارات واکنش نشان داد.

سفارت جمهوری اسالمی ایران در سئول در 
بیانیه خــود، ضمن تبریک به جــواد فروغی 
بابت کسب مدال طال در مسابقات تیراندازی 
المپیک توکیو، از ورزشکاران سایر کشورهای 
جهان به ویژه ورزشکاران کره جنوبی درخواست 
کرد ضمن پرهیز از ورود به مسائل شخصی، 
به احساسات و غرور ملی مردم ایران احترام 
گذاشته و از اتهام زنی ناروا، غیراخالقی و غیر 
ورزشــی خودداری کننــد و در جهت روحیه 
ورزشی و دوســتی بین ملت ها گام بردارند.  
سفارت کشورمان همچنین جمهوری اسالمی 
ایران را  قربانی تروریســم خوانده و تصریح 
کرد، مهم ترین گــواه این امر تــرور فرمانده 
ارشد نظامی جمهوری اســالمی ایران سردار 
قاسم سلیمانی به عنوان ســردمدار مبارزه با 
القاعده و داعش، به دستور مستقیم رییس 
جمهور پیشــین آمریکا به عنوان بزرگ ترین 
حامی گروه های تروریستی در منطقه و جهان 
است.در بیانیه سفارت جمهوری اسالمی ایران 
در سئول همچنین تاکید شــده است، سپاه 
پاســداران انقالب اســالمی به عنوان یکی از 
ارکان نظامی، رسمی، مهم و قدرتمند جمهوری 
اسالمی ایران، نقش بسیار مهمی در دفاع از 
کشــور و ملت ایران و همچنین ایجاد صلح، 
ثبات و امنیت منطقه خاورمیانه داشته و دارد 

و تاکنون هزاران  شهید در این راه داده است. 

اخبار

با توجه به سخنرانی رهبر معظم انقالب اسالمی ایران 
درباره اعتماد ناپذیری آمریکا، احتمال سازش ایران 
در مقابل آمریکا بسیار ضعیف است و سخن بلینکن 
در کویت نیز برای تغییر موضع ایران فایده نخواهد 

داشت

وز عکس ر

آخرین عکس 
یادگاری اعضای 

هیئت دولت 
روحانی

صبح دیروز آخرین جلسه هیئت 
دولت دوازدهم به ریاست حسن 

روحانی برگزار شد.

نماینده آمریکا در امور ایران مدعی شد که ممکن است 
تهران با مطالبات غیرواقع بینانه به دور هفتم مذاکرات 
وین بازگردد. به نوشــته روزنامه نیویورک تایمز، تنها 
چند روز پیش از برگزاری مراسم تحلیف رییس جمهور 
جدید ایران و آغاز به کار رسمی او، مقامات دولت بایدن 
)رییس جمهور آمریکا( به شــدت نسبت به شانس 
خود برای احیای توافق هسته ای که پیش تر در سال 
٢٠١٨ رییس جمهــور ترامپ از آن خارج شــده بود، 
بدبین شــده اند، چراکه بر این باورند دولت جدید در 
تهران در حال تسریع تحقیقات و تولید در زمینه هسته 
ای و احتماال آماده کردن خواســته های جدید برای 
ایاالت متحده است.رابرت مالی، نماینده ویژه دولت 
آمریکا در امور ایران در یک مصاحبه مدعی شــد: این 
خطر واقعی وجود دارد کــه ایران با مطالبات غیر واقع 
بینانه درخصوص اینکه چه چیزهایی می توانند در این 

مذاکرات به دست آورند به مذاکرات بازگردد.نیویورک 
تایمز در ادامه نوشــت: اگر دیپلماســی به شکست 
بینجامد هر دو طرف چیزهای زیادی را از دست خواهند 
داد. برای جو بایدن بازگرداندن توافق هسته ای ٢٠١٥ 
یک هدف اصلی است تا بار دیگر برنامه هسته ای ایران 
را که در سال گذشــته پس از خروج یکجانبه ترامپ از 
آن، به سرعت توسعه یافته است، محدود کند. از طرفی 
دیگر بازگشــت به این توافق برای بایدن بسیار حائز 
اهمیت است تا بتواند روابط آسیب دیده واشنگتن با 
متحدان اروپایی را ترمیم کند، کشورهایی که به همراه 
آمریکا و همچنین روسیه و چین بر سر توافق هسته ای 
اولیه مذاکره کردند.به نوشته این روزنامه آمریکایی، 
مشاوران بایدن نگرانی خود را از این مسئله پنهان نمی 
کنند که ممکن است ایرانی ها از شرایط و کارهای فعلی 
آنقدر درس بگیرند که در آینده ای نزدیک، شاید پاییز 

سال جاری بازگشت به توافق اولیه غیرممکن باشد. 
رابرت مالی در این باره گفــت: در آن صورت ما باید راه 
پیش رو را مجددا ارزیابی کنیم؛ اما امیدوارم که به این 
نقطه نرسیم. نیویورک تایمز افزود: با این حال، همه از 
این حقیقت مطلع هستند که رییس جمهور جدید ایران 
نیز فردی نیست که حرف آخر را در موضوع هسته ای 
بزند. همچنان،  آیت ا... خامنه ای رهبری ایران است 
که این جایگاه را دارد. وی روز چهارشنبه یک خواسته 
کلیدی را مطرح کرد؛ مبنی بر اینکه آمریکا باید تضمین 
دهد یک بار دیگر از توافق هسته ای خارج نخواهد شد.

ادعای »رابرت مالی« درباره مواضع دولت رییسی در مذاکرات

نیویورک  تایمز: 

امیدها برای احیای برجام رو به کمرنگ شدن است
نیویورک تایمز با اشاره به این که دولت بایدن تالش دارد با احیای برجام، برنامه هسته ای ایران را مهار کند، گزارش کرد به  رغم آن که بایدن وعده بازگشت به برجام را داده بود؛ 
اما امیدها برای احیای این توافق هسته ای رو به کمرنگ شدن اســت.روزنامه آمریکایی »نیویورک تایمز« طی یادداشتی در خصوص روند مذاکرات »وین« برای احیای 
برجام نوشت که با وجود آن  که »جو بایدن« رییس جمهور ایاالت متحده وعده احیای برجام را داده بود؛ اما هم  اکنون امیدها برای بازگشت فوری به توافق هسته ای ایران رو 
به کمرنگ شدن است.این روزنامه آمریکایی در مقدمه گزارش خود نوشته بود که مقام  های دولت بایدن با گذشت زمان و در آستانه تشکیل دولت جدید ایران در خصوص 
احیای برجام بسیار بدبین هستند و نگرانند که با روی کار آمدن دولت »سیدابراهیم رییسی« رییس جمهور منتخب ایران، جمهوری اسالمی شروط و تقاضاهای جدیدی 
را از ایاالت متحده درخواست کند.بر اساس گزارش این روزنامه آمریکایی، با وجود آن که حدود یک ماه پیش، مذاکره کنندگان آمریکا در مذاکرات هسته ای وین امیدوار 
بودند که به زودی توافق نهایی در خصوص احیای برجام حاصل شود ؛اما هم اکنون امیدها برای حصول توافق هسته ای رو به از بین رفتن است.مذاکرات وین درباره برجام از 
فروردین ماه سال ۱۴۰۰ با هدف بازگرداندن آمریکا به توافق هسته ای ایران و مجاب کردن تهران برای متوقف کردن اقداماتش در جهت کاستن از تعهدات برجامی خود آغاز شد. 



به گفته مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان، 
رله های حفاظتی و فرکانســی برای کنترل شــبکه 
سراسری، به صورت خودکار عمل می کنند و در هفته 
گذشته بارها خاموشی را برای قسمت های مختلف 

استان اعمال کردند.
هفته گذشته برخی مناطق فریدن ۶ نوبت قطع برق 
در یک روز را تجربه کردند و به تعدادی از وسایل برقی 

مردم این شهرستان آسیب رسید.
علت اصلی بی برقی هفته گذشته از بین رفتن توازن 
بین تولید نیروگاه ها و مصرف بود که به علت افزایش 

دمای هوا در هفته گذشــته، مصرف به میزان قابل 
توجهی افزایش پیدا کرد.متوســط تولیــد برق در 
اصفهان هفته گذشته روزانه سه هزار و ۶۴۸ مگاوات 
و مصرف چهار هزار ۶۱۰ مگاوات بود که کسری ۹۶۲ 
مگاواتی را نشان می دهد که برای جبران، این کسری 

برق از شبکه سراسری وارد شبکه اصفهان شد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان در باره 
خاموشــی های اخیر گفت: قطع مکرر برق درهفته 
گذشــته به دلیل کمبود و کاهش تولید بــرق بود و 
مربوط به شــبکه توزیع  نیســت.حمید عالقمندان 
افزود: گرمای هــوا در هفته گذشــته مصرف برق را 
افزایــش داد و از ســوی دیگر برخــی از واحدهای 
نیروگاهی حرارتی به دلیل مشکالت فنی و نیروگاه 

سد زاینده  رود نیز به علت کم آبی از مدار خارج شده 
بودند.وی ادامه داد: در این شرایط که تولید در سطح 
کشــور کاهش قابل مالحظه ای یافته بود و مصرف 
نیز با گرمای هوا در هفته گذشته رو به فزونی گذاشته 
بود، برای پایایی شــبکه سراســری این رله ها عمل 
کردند و موجــب بی برقی و خاموشــی در مناطقی 
مانند فریدن و سمیرم شــدند.وی تاکید کرد: هفته 
گذشته مشترکان شرکت توزیع برق استان ۲ مدل 
خاموشی را تجربه کردند و برخی خاموشی ها طبق 
برنامه زمان بندی با ارسال پیامک به مشترکان اعالم 
شد؛ اما رله های حفاظتی و فرکانسی در سطح شبکه 
سراسری برق کشور نیز برای کنترل شبکه سراسری 

خودکار چندنوبت خاموشی را اعمال کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان :

عملکردرلههایحفاظتیوفرکانسی،علتخاموشیهای
اخیراصفهاناست

خبر روز

دلیلاستقرارصنایعآببردرمنطقهبیآببادرودچیست؟
کارخانه های فوالدسازی نیاز به آب بســیاری دارند و به همین خاطر بدیهی ترین اصل در خصوص 

مکان یابی این قبیل کارخانه ها، احداث در نقاطی است که آب فراوان وجود دارد.
امروزه در سراســر دنیا بــه خاطر همین 
مسئله فقط در کنار سواحل دریا ها اجازه 
احداث کارخانه  فوالدسازی را می دهند تا 
آب فراوانی که برای کارخانه فوالدسازی 
الزم است از آب شــور دریا تامین شود، 
اما متاسفانه این اصل بدیهی و اولیه در 
مورد فوالد در حال احــداث بادرود دیده 
نشده است و در منطقه ای که هم اینک نیز 
کمبود شدید آب برای مصارف کشاورزی 
و آب شــرب وجــود دارد، کارخانه ای با 
مصرف آب فراوان احداث می شــود.منطقه کویری بــادرود از جمله قطب هــای تولید محصوالت 
کشاورزی در استان اصفهان اســت و در حال حاضر نیز باغداران و کشاورزان این منطقه با کمبود آب 
برای آبیاری زمین های خود مواجه هستند؛ حال در این شرایط کدام منطق اجازه می دهد در منطقه ای 

کم آب کارخانه ای با مصرف آب فراوان احداث شود؟
سعید صالحیان، متخصص جغرافیا و برنامه ریزی شهری- روستایی با بیان اینکه مکان یابی استقرار 
صنایع فوالدی با توجه به اهمیت و تاثیرگذاری آن یکی از مهم ترین بخش های مطالعاتی آن محسوب 
می شود، افزود: اخیرا زمزمه هایی از احداث کارخانه مرتبط با صنایع فوالدی در بادرود به گوش می رسد، 
درحالی که اصوال صنایع فوالدی باید در نزدیکی منابع عظیم آبی باشند.وی به بخشی از ویژگی های 
استقرار صنایع فوالدی در ارتباط با منطقه بادرود اشاره کرد و گفت: ویژگی مهم صنایع فوالدی، آب بر 
بودن و مصرف باالی آب آن است؛ طبیعتا در مکان یابی صنایع این چنینی نزدیکی به منابع آبی زیاد از 
جمله در نزدیکی دریا ها یا منابع آبی بزرگ از جمله حاشیه دریا های جنوب کشور پیشنهاد می شود، کما 
اینکه خط تولید فوالد در مناطق مرکزی کشور با مشکل و محدودیت های زیادی برای توسعه مواجه 
بوده و در مواقعی با کاهش حقابه بخش کشاورزی به ادامه کار پرداخته اند.این متخصص جغرافیا 
و برنامه ریزی شهری - روستایی ابراز داشت: دشت بادرود از جمله دشت های ممنوعه آبی و از نظر 
ظرفیت آب، رو به نابودی است که در سال های اخیر با طرح های محدودیت برداشت آب، اندکی بحران 
و نابودی آبی دشت به تاخیر انداخته شده است.وی گفت: آلودگی و گاز های برآمده از این کارخانجات 
همراه با باد به نقاط مسکونی منتقل می شود و یا پسماند آن با نفوذ بر آب زیرزمینی به طور مستقیم و 

غیرمستقیم به بدن ساکنین منطقه وارد شده و در بلندمدت آثار خود را نشان می دهد.
این پژوهشگر آب به سومین ویژگی اســتقرار صنایع فوالدی اشاره کرد و افزود: صنایع فوالدی مثل 
سایر واحد های تولیدی نیاز به کارگر دارد و با توجه به ماهیت کار سخت و پرمخاطره صنایع فوالدی، 
به نظر می رســد کارگر های چنین واحدی عمدتا غیر بومی و مهاجر باشند و شاهد ورود مهاجرانی با 
عدم سنخیت کامل فرهنگی با مردم بادرود باشیم، مسئله ای که اهالی نطنز خیلی بهتر مفهوم آن را 

درک می کنند!
رحمت ا... فیروزی پور نماینده نطنز، بادرود و قمصر نیز ضمن اشاره به مشکالت این منطقه اظهار کرد: 
یکی از مشکالت کنونی جوانان منطقه بادرود موضوع اشتغال و ورود به بازار کار است. وی ضمن اشاره 
به اقدامات صورت گرفته در زمینه سرمایه گذاری در منطقه نطنز گفت: طی ماه های اخیر تالش شده 
است تا با ایجاد بستر های الزم زمینه جذب ســرمایه گذار برای راه اندازی واحد های تولیدی موثر در 
منطقه فراهم شود.عضو کمیسیون عمران مجلس با پذیرش نگرانی مردم بابت کم آبی و مخاطرات 
زیست محیطی ناشــی از اســتقرار واحد های تولیدی مثل فوالد در بادرود ابراز داشت: تمام تالش 
مسئوالن و دست اندرکاران این خواهد بود تا کمترین آســیب و مشکالت برای مردم و آینده منطقه 

وارد شود.

معاون عمرانی استاندار اصفهان:ذره بین

۳۴۰میلیاردتومانحقنکشتبهکشاورزاناستاناصفهانپرداختمیشود
معاون عمرانی استاندار اصفهان گفت: بر اساس مصوبه جدید، ۳۴۰ میلیارد تومان حق نکشت بین کشاورزان استان اصفهان توزیع خواهد شد.حجت ا... غالمی 
با اشاره به اینکه خشکسالی در سطح کشور وجود دارد و ویژه استان اصفهان نیســت، گفت: اگر باید بابت خشکسالی به کشاورزان خسارتی پرداخت شود، این 
خسارت به کل کشاورزان کشور تعلق می گیرد.وی افزود: آنچه در استان اصفهان مطرح است، بحث حقابه هاست که از دیرباز وجود داشته و طی چند سال اخیر 
حقابه کشاورزان به جای تحویل به آن ها به بخش های دیگر تحویل شده است.معاون عمرانی استاندار اصفهان با بیان اینکه اگر امکان تحویل حقابه وجود ندارد، 
پرداخت خسارات ناشی از عدم تحویل حقابه باید انجام شود، ابراز داشت: برای این امر خساراتی را از صنایع آب بر دریافت و به حساب مشترکین واریز شده است.

وی ادامه داد: برای توزیع این خسارات بین کشاورزان بر اساس میزان حقابه، مساحت زمین، دفترچه های کشاورزی و بیشترین خسارتی که به دلیل نکشت به 
کشاورزان وارد شده، هزینه واریز می شود.غالمی با بیان اینکه این هزینه تنها برای حقابه داران در غرب و شرق استان در نظر گرفته شده است، ابراز داشت: تاکنون 

در این زمینه ۷۰ میلیارد تومان به کشاورزان شرق و ۷۰ میلیارد تومان به کشاورزان غرب پرداخت شده است.

زمینوهوابهفدای
کشتدوم!

با فرا رســیدن مرداد ماه، کشــاورزان 
مازندرانــی اقــدام به برداشــت برنج 
می کنند و بــرای آماده ســازی زمین 
جهت کشــت دوم، کاه و کلش خشک 
شــده باقی مانده را آتــش می زنند تا 
زمین تسطیح شود. با توجه به کم آبی و 
ممنوع اعالم شدن کاشت مجدد و نبود 
نظارت کافی متاسفانه شاهد تخلفات 
گسترده در این زمینه از سوی کشاورزان 

مازندرانی هستیم.

وز عکس ر

عکس: ایسنا

 موسوی الرگانی: در بحران آبی
قرار داریم؛

بااینرونداصفهانتا۱۰سال
آیندهخالیازسکنهمیشود

رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان با بیان 
اینکه آبی که از سمت سمیرم خارج می شود حق 
مسلم مردم اصفهان است، گفت: همانطور که 
برای کارون یک، دو، ســه، چهار سد زدند ما هم 
برای مصرف اســتان اصفهان سد ایجاد کنیم و 
آب مصرف اســتان را برداریم. حجت االسالم 
سیدناصر موســوی الرگانی در نشست بررسی 
ســند آمایــش ســرزمین اســتان اصفهان 
با اشــاره به اینکه هر مســئولی از هر کشوری 
که وارد ایران می شــود بعد از تهران به اســتان 
اصفهان سفر می کند، اظهار داشت: این به علت 
داشته های استان اصفهان است که متاسفانه 
نادیده گرفته شــده، به نظر من در همین بسته 
آمایش سرزمین بحث گردشگری  پررنگ دیده 
نشده اســت. رییس مجمع نمایندگان استان 
اصفهان افــزود: آن طور که باید و شــاید برای 
گردشــگری کاری نکردیم، باید کاری کرد که از 
این امکانات بســیار ارزشمندی که در استان ما 
وجود دارد بتوانیم استفاده بهینه کنیم، در حال 
حاضر یکی از معضالت بزرگ اســتان اصفهان 
سرمایه گریزی است. ما ســرمایه گذارانی را در 
استان داریم که نه یک صنعت آلوده بلکه گلخانه 
می خواستند راه بیندازند که مورد حمایت واقع 
نشدند. وی تصریح کرد: به طور یقین این طرز 
حکومت داری نیست که هر جا آمدند سر و صدا 
کردند  به نظام فحش دادند و برای نظام هزینه 
تراشــیدند آنها را به صورت ویــژه ببینیم. عضو 
هیئت رییسه مجلس با بیان اینکه این درد است 
که در خوزستان ۱۳ میلیارد متر مکعب آب داشته 
باشــیم آب را ببندیم، هور را بخشکانیم و مردم 
بیایند فریاد بزنند و نظام را زیر سوال ببرند هزینه 
ایجاد کنند، گفت: بعد به وفور آب را باز کنند، اگر 
آب نبود چرا باز کردید اگر هست چرا برای نظام  
هزینه ایجاد کردید؟  موسوی الرگانی خاطرنشان 
کرد: کارشناسان پیش بینی کرده بودند ظرف ۲5 
سال آینده اصفهان خالی از سکنه می شود اما 
اگر این وضعیت ادامه پیدا کند به ۱۰ ســال هم 
نمی رسد و اگر راه چاره ای برای این کار پیدا نکنیم 

با مشکل مواجه می شویم.

فرشتهبابایی

دوشنبه۱۱مرداد22/۱۴۰۰ذیالحجه۰2/۱۴۴2آگوست2۰2۱/شماره۳۳۱5
بهرهبرداریازهشتطرحعمرانیوخدماتیدرفریدونشهر

با حضور استاندار اصفهان ۸ طرح عمرانی و خدماتی در شهرســتان فریدون شهر با بیش از ۱۳۰ 
میلیارد ریال هزینه افتتاح شد.

بهره برداری از طرح تامین آب مزارع خسارت دیده از خشکسالی شامل ۶۰۰ متر خط انتقال و یک 
ایستگاه پمپاژو احداث کانال آبیاری عمومی به طول ۱۳۰۰ متر درمحله وحدت آباد، همچنین بهره 
برداری از 5 طرح حوزه کشاورزی شامل مرمت و بازسازی ۳ رشــته قنات و اجرای آبیاری نوین 
در روستا های بزمه و خویگان در ۱۶5 هکتار از اراضی کشــاورزی و افتتاح ساختمان بخشداری 
موگویی با ۴۲ مترمربع زیربنا در روستای اسالم آباد، طرح هایی است که با حضور عباس رضایی 
بهره برداری شد.اســتاندار اصفهان در این ســفر کلنگ ساخت مرحله نخســت آسفالت محور 
روستایی میدانک به پشندگان به طول ۶ کیلومتر را به زمین زد.بخشداری تازه تاسیس موگویی 
شامل دو دهستان پیشکوه و پشــتکوه و ۶۰ روســتا با بیش از ۲۰ هزار نفر جمعیت روستایی و 

عشایری است که در ۱5 فروردین امسال به تصویب هیئت وزیران رسید.

معاون وزیر راه:

۸کیلومترازآزادراهکنارگذرشرقاصفهانبهبهرهبرداریرسید
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از بهره برداری از ۸ کیلومتر باقی 

مانده از آزادراه کنارگذر شرق اصفهان خبر داد.
خیرا... خادمی از افتتاح ۸ کیلومتر باقی مانده آزادراه شرق اصفهان با حضور وزیر راه و شهرسازی 
خبر داد و گفت : 55 کیلومتر از این آزادراه حدفاصل کاشــان تا جاده فرودگاه سال گذشته به بهره 
برداری رسیده است و شاهد تکمیل و بهره برداری بخش باقی مانده این آزادراه به طول ۸ کیلومتر 
هستیم.وی ادامه داد: این بخش از آزادراه تکمیل کننده کریدور آزادراهی شمال- جنوب است و 
حلقه اتصال این کریدور به کریدور جاده ای شرق به غرب و جاده نایین محسوب می شود.معاون 
وزیر راه و شهرســازی تکمیل شدن این بخش از آزادراه شــرق اصفهان را موجب تسهیل حمل و 
نقل بار و مسافر استان های شمالی کشور به استان های اصفهان، فارس، چهارمحال و بختیاری، 
بوشهر و کهگیلویه و بویر احمد اعالم کرد.خادمی همچنین تصریح کرد: بهره برداری از این آزادراه 

موجب افزایش بهره وری آزادراه اصفهان-نطنز- کاشان است.

افزایش۳۰۰درصدیاعتباراتراهوشهرسازی
استاناصفهان

رییس اداره برنامه، بودجه، جذب سرمایه و تجهیز منابع اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 
گفت: با تالش های به عمل آمده در سال ۱۳۹۹ عالوه بر افزایش ۳۰۰ درصدی تخصیص اعتبارت 
عمرانی از محل اعتبارات ملی، در بخش شهرسازی نیز شاهد رشد بیش از ۳۰۰ درصدی اعتبارات 

بودیم.
مهدی سینایی بیان داشت: با وجود کاهش چشــمگیر درآمدهای دولت از جمله فروش نفت، 
اقدامات و عملکرد این اداره کل در ســال ۱۳۹۹ جهت اخذ اعتبارات عمرانی نســبت به یک دهه 

اخیر، بی نظیر بوده است.  
وی افزود: با تالش های به عمل آمده در ســال ۱۳۹۹ مبلغ ۲.۷۷۳.۶۰۳ میلیون ریال اعتبارات 
عمرانی از ردیف های ملی و استانی برای اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان اخذ شده است 
که از این مبلغ سهم اعتبارات اســتانی ۲۷۳.۲۶۰ میلیون ریال و سهم اعتبارت ملی ۲.5۰۰.۳۴۳ 
میلیون ریال بوده است.   رییس اداره برنامه، بودجه، جذب سرمایه و تجهیز منابع اداره کل راه و 
شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه تخصیص اعتبارات عمرانی از محل اعتبارات ملی در سال 
گذشته معادل ۷۲ درصد اعتبار بوده، گفت: این میزان در مقایسه با تخصیص اعتبار سال ۹۸ رشد 

۳۰۰ درصدی داشته است. 

معاون جهاد کشاورزی استان اصفهان از اجرایی شدن مصوبه افزایش قیمت شیر خام خبر داد؛

هرروز گران تر از دیروز!

در پی اعتراضــات دامداران طــی دو هفته 
گذشته به قیمت شیر خام و اعالم به صرفه 
نبودن تولید، وزیر جهاد کشاورزی از تصویب قیمت شش هزار و ۴۰۰ تومانی 
برای شیر خبر داد که حدود ۴۷ درصد نسبت به قبل افزایش دارد، همچنین 

صادرات شیر خشک و دام زنده آزاد شد.
بر این اساس شورای قیمت گذاری محصوالت اســتراتژیک، قیمت هر 
کیلوگرم شیرخام را شش هزار و ۴۰۰ تومان تصویب کرد و بر اساس مصوبه 
این شورا صادرات شیرخشک، کره، روغن حیوانی، فرآورده های لبنی و دام 
زنده آزاد شد ؛اما پس از گذشت بیش از دو هفته از ابالغ این مصوبه خبری 

از اجرایی شدن آن نیست.
این در حالی است که گاوداری ها به ســختی نهاده مورد نیاز خود را تامین 
می کنند و نقدینگی تولید کنندگان نیز تا حدود زیادی کاهش یافته است و 
اگر مصوبه افزایش نرخ شیرخام اجرایی نشده و مشکالت تامین نهاده های 
دامی ادامه دار باشد، منجر به کشتار دام های مولد شده و در آینده شاهد از 

بین رفتن صنعت دام خواهیم بود.
بر اساس آمار اعالم شده توسط رییس شــورای تامین دام کشور، اکنون 
در حدود پنج میلیون رأس گوسفند نر در کشــور وجود دارد که باید کشتار 
شود، هزینه تولید این بره ها بسیار زیاد است بنابراین به دلیل کمتر بودن 
قیمت گوشــت دام ماده، این دام به رغم مولد بودن کشتار می شود. این 
موضوع منجر به آسیب بر صنعت دام مولد کشور شده است. با اجرای این 
مصوبه بخشی از مشــکالت صنعت دام در شرایط کنونی حل خواهد شد، 

هرچند بسیار دیر ابالغ شد و مراحل اجرایی آن نیز هنوز در هاله ای از ابهام 
قرار دارد زیرا همواره شاهد ابالغ بخشنامه هایی بوده ایم که به مرحله اجرا 

نرسیده است.

دولتعمالهیچکدامازمشکالتتولیدکنندگانرارفعنکردهاست
رییس شورای تامین دام کشور در این رابطه می گوید: متاسفانه از ابتدای 
سال جاری همواره مسئوالن با گفتار درمانی ســعی کرده اند مردم و تولید 

کنندگان را ساکت کنند و عمال مشکلی از حوزه تولید برداشته نشده است.
منصور پوریان اضافه می کند: این دولت حتی به ابالغیه ها و مصوباتی که 
خود ابالغ می کند نیز پای بند نیســت؛ به عنوان نمونه طرح خرید حمایت 
برای تکمیل ذخایر راهبردی گوشت که توسط ستاد تنظیم بازار بیش از دو 

ماه پیش تصویب شد، عملی نشده است.
رییس شورای تامین دام کشور می گوید: در خریدهای حمایتی در واقع با 
این هدف که کار انجام نشود قیمت گذاری هایی انجام می شود که به صرفه 
نبوده و عمال معامله ای صورت نمی گیرد. چنیــن اقداماتی در واقع نوعی 

مسخره کردن تولید کننده و وضعیت اقتصاد است.

صادرات،تنهاراهکاررفعمشکالتفعلیدامداراناست
پوریان اضافــه می کند: در بخش صــادرات دام نیز بــا چنین معضالتی 
مواجه هستیم، تنها راه حل مشــکل کنونی دامدار در شرایط کم آبی، نبود 
بازار و کاهش مصرف، صادرات است اما با وجود آن که یک ماه و نیم است 

وزیر جهاد کشــاورزی اعالم کرده صادرات آزاد است، هنوز معاونان وزیر با 
خودکارهای خود بازی کرده و این مصوبه را عملی نمی کنند.

مسئوالنفقطوعدهمیدهندوبهآنعملنمیکنند
وی ادامه می دهد: زمانی که در هر حوزه ای رکود ایجاد می شود، اگر دولت 
برای رفع آن اقدامی نکند در آینده تبدیل به تورم می شود. تاکنون از مسئوالن 
فعلی فقط وعده هایی دیده ایم که به آن عمل نکرده اند، روی کاغذ نوشتن و 
عمل نکردن هنر نیست، اکنون بیش از دو ماه است که دامداران معترض اند 

اما برای کمک در بهبود وضعیت آن ها هیچ اقدامی نشده است.
در حالی که با توجه به افزایش قیمت نهاده های تولید در صنعت پرورش گاو 
شیری کشور با هدف حمایت از کاالهای اساسی کشاورزی، برای حمایت 
از تولید کنندگان شیر خام دستورالعمل اجرایی ابالغ شده که بر اساس آن 
قیمت تضمینی خرید هر کیلوگرم شیر خام با ۳.۲ درصد چربی تحویل در 
مراکز خرید به خریداران از جمله کارخانجات شــیر خشک و لبنی، شش 
هزار و ۴۰۰ تومان بوده و شــروع خرید با این قیمت نیز از روز یکشنبه )۱۰ 
مردادماه( اعالم شده است. این در حالی است که مصوبه افزایش قیمت 
شیر خام در تاریخ ۱۷ مردادماه توســط وزیر جهاد کشاورزی ابالغ شد.در 
همین رابطه، حسین ایراندوست، معاون جهاد کشاورزی استان اصفهان 
می گوید: روز شنبه )۹ مردادماه( جلسه ای با رؤسای اتحادیه و کارخانجات 
شیر خشک برگزار شــد تا این مصوبه عملیاتی شــود، همزمان با موضوع 
خرید توسط کارخانجات شیر خشک، کارخانجات لبنی نیز اعالم کرده اند از 
روز یکشنبه شیر را به قیمت شش هزار و ۴۰۰ تومان می خرند و با عملیاتی 
شدن این دو اقدام عمال دامداران به آنچه در پی آن بوده اند می رسند.وی با 
بیان این که این مصوبه از روز یکشنبه )۱۰ مردادماه( عملیاتی شد، اضافه 
می کند: تایید نمی کنم که دولت وعده می دهد و به آن عمل نمی کند، اکنون 
در حال گذر از دولت دوازدهم و ورود به دولت سیزدهم هستیم .معاون جهاد 
کشاورزی استان اصفهان می گوید: در این موضوع نیز اختالفاتی وجود دارد 
که تصمیم گیری برای قیمت شیر و محصوالت لبنی در شورای قیمت گذاری 
یا در ستاد تنظیم بازار انجام شود، با ابالغیه اخیر امید است فرآیند خرید شیر 
مازاد شروع شده و منجر به اصالح قیمت شود. در مقابل نیز تاثیر زیادی بر 
محصوالت لبنی و سبد خانوار ندارد.ایراندوست اضافه می کند: شیوه نامه 
صادرات دام نیز هنوز ابالغ نشده همزمان نیز خرید دام مازاد عشایر در حال 
انجام است، در استان اصفهان هم از هفته قبل خرید دام از عشایر آغاز شده 

البته ترکیب دام تغییر کرده و الزم است قیمت خرید نیز تغییر کند.
وی تصریح می کند: اخیرا مصوبه جدیدی در اختیار شرکت پشتیبانی امور 
دامی قرار گرفته است که بتواند این دام را از عشایر خریداری کند و امید است 

با عملیاتی شدن این مصوبه نیز بخشی از مشکالت حل شود.

کافه اقتصاد
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 رتبه چهارم تحقق برنامه بیمه کشاورزی به 
چهارمحال و بختیاری رسید

معاون خدمات بیمه ای بانک کشاورزی چهارمحال و بختیاری، از کسب رتبه چهارم استان در تحقق 
برنامه بیمه بخش کشاورزی در سال زراعی جاری در سطح کشــور خبر داد.حمید رحیمی افزود: 
در سال زراعی جاری بیش از ۱۵ هزار هکتار از باغات، ۲۰۸ هزار هکتار از محصوالت زراعی و ۱۱ هزار 
و ۵۰۰ هکتار از مراتع اســتان که دارای طرح مصوب واگذار شده است، زیرپوشش بیمه کشاورزی 

قرار گرفت.
رحیمی اضافه کرد: در ســال زراعی جاری بیش از ۶۵۰ هزار رأس دام ســبک و سنگین دامداران، 
عشایران و روستاییان استان زیرپوشــش بیمه قرار گرفت.وی اظهار داشــت: بیش از ۱۸۶ هزار 
دام سنگین و دو میلیون و ۶۰۰ هزار دام سبک ســنتی، صنعتی و عشایری در استان وجود دارد که 
دامداران با پرداخت بیمه پایــه برای بیماری های عام و فراگیر می تواننــد از بیمه، غرامت دریافت 
کنند.رحیمی گفت: امسال تنه درختان نیز در برابر حوادث و عوامل قهری، ماشین آالت کشاورزی و 

برداشت آب از چاه ها و گلخانه های استان نیز پوشش بیمه قرار دارند.

آزادی 52 زندانی در چهارمحال و بختیاری
مدیرکل امور زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی اســتان چهارمحال و بختیاری گفت:به مناسبت 
عید سعید غدیر و با کمک خیران و ســتاد دیه ۵۲ نفر از زندانیان مشمول طرح های آزادسازی در 
چهارمحال و بختیاری به آغوش گرم خانواده بازگشتند.حمیدرضا حیدری افزود: در راستای سیاست 
کاهش جمعیت کیفری زندان ها، از یک ماه قبل رسیدگی به پرونده زندانیان با همکاری مددکاران 
زندان، ستاد دیه و انجمن های حمایت از زندانیان استان اســتان آغاز شد و مددجویانی از کانون 
اصالح و تربیت، زندان مرکزی شــهرکرد، اردوگاه جرائم مواد مخدر و زندان های بروجن و لردگان 
آزاد شدند.حیدری گفت: تعدادی از این زندانی ها هم بر اساس شیوه نامه های جدید قوه قضاییه 

مشمول آزادی شدند.

غلبه بر محرومیت ها در بام ایران با طرحی ابتکاری
مدیر آموزش و پرورش شهرستان لردگان اظهار داشت: بســیاری از روستا های شهرستان لردگان 
تا قبل از شیوع کرونا از دسترسی به شــبکه اینترنت محروم بودند، اما با تالش های فراوان برای 
روستا های دوردست و محروم تجهیزات مورد نیاز به منظور دسترسی دانش آموزان به مرورگرتامين 
شد و سرعت اینترنت در بخش های محروم این شهرستان افزايش يافت. جهانبخش طهماسبی 
اضافه کرد: همچنین با استفاده از ظرفیت های خیری و اقدامات نوع دوستانه، ۸۰ دستگاه تبلت و 
تلفن همراه هوشمند برای دانش آموزان کم برخوردار شهرستان لردگان تهیه و توزیع شد. وی گفت: 
در طرح ابتکاری »تلفن کنفرانس«، معلم در یک ساعت خاص و با هماهنگی اولیا، پس از تماس 
با دانش آموزان آن ها را به مکالمه گروهی دعوت می کــرد و از این طریق به تدریس می پرداخت و 
یا جلسات رفع اشــکال برگزار می کرد. طهماســبی تصریح کرد: در این طرح نیازی به تلفن همراه 
هوشمند نبود و با نوع ســاده و حتی تلفن ثابت هم دانش آموزان می توانستند در مکالمه گروهی 
شرکت کنند. وی اظهار داشــت: از این طرح حتی برای برگزاری بعضی از جلسات مدیران مدارس 

شهرستان لردگان نیز استفاده می شد. 
طهماسبی تصریح کرد: با اجرای طرح ابتکاری »تلفن کنفرانس« بر بخشی از محرومیت ها و کمبود 
امکانات در دوران شــیوع کرونا در اين شهرستان غلبه شــد. وی گفت: امسال، وضعیت تحصیلی 
دانش آموزان مطلوب و قابل قبول بود، اما در دوره متوســطه به علت وجود بعضی از مشــکالت از 
جمله ازدواج زود هنگام دختران و ترجیح کار به تحصیل از طرف پسران، وضعیت مطلوب و مناسبی 

گزارش نشد.

بام ایراناخبار

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری:

دلیل اصلی کمبود مرغ در بازار ضعف نظارت در توزیع است 

بازار مرغ این روزها با شهروندان سر سازگاری ندارد، برای چندمین بار 
متوالی از یک سال گذشته بازار مرغ در چهارمحال و بختیاری دچار التهاب 
شــد و مردم مجددا برای تامین این کاال دچار مشکل شدند، باتوجه به 
گرانی گوشــت قرمز و ماهی عموما مردم مرغ را جایگزین این دو ماده 
پروتئینی بر سر ســفره خود کرده اند و در برابر کمبود این کاال جایگزینی 

وجود ندارد.
طی ماه های گذشته شاهد تشــکیل صف های طوالنی برای خرید مرغ 
بودیم، این مسئله گالیه بسیاری از شــهروندان را در پی داشت، عموما 
عامل گرانی مرغ در بازار کمبود نهاده، کاهش جوجه ریزی، تعطیلی برخی 
از مرغداری ها به علت مشکالت، خروج مرغ از چهارمحال و بختیاری و 

... عنوان می شد.
طی دوماه گذشته آرامش نســبی بر بازار مرغ در چهارمحال و بختیاری 
حاکم بــود، معاون بهبــود تولیدات دامی ســازمان جهاد کشــاورزی 
چهارمحال و بختیاری گفته بود: ماهانه برای تامین نیاز اســتان به یک 
میلیون قطعه مرغ نیاز اســت این در حالی است که بیش از این میزان 
در استان کشتار می شود و تولید گوشت مرغ در چهارمحال و بختیاری 
بیش از نیاز ماهانه است و در فروردین ماه یک میلیون و ۱۷۰ هزار قطعه 
مرغ جوجه ریزی شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 

آن ۱۴.۵ درصد رشد داشــته اســت؛ اما از هفته اخیر عرضه این کاال با 
مشکالتی مواجه شده اســت، این در حالی است که مسئوالن سازمان 
جهادکشاورزی معتقدند کمبودی در تولید مرغ در استان وجود ندارد و 

حتی تولید بیش از نیاز است.

     مرغ تولیدی از چهارمحال و بختیاری خارج می شود
معاون بهبــود تولیدات دامی ســازمان جهادکشــاورزی چهارمحال و 
بختیاری با اشاره به اینکه مرغ در استان بیش از نیاز در حال تولید است، 
اظهار کرد: چند روز گذشته حدود ۱۲۰ تن مرغ در استان کشتار شد، این 
در حالی اســت که نیاز روزانه به مرغ در استان حدود ۷۰ تن است.سام 
مردانی با بیان اینکه کشتار روزانه مرغ در چهارمحال و بختیاری بین ۸۰ 
تا ۱۰۰ تن است، عنوان کرد: یکی از دالیل اصلی کمبود مرغ در بازار ضعف 
نظارت در توزیع اســت.مردانی عنوان کرد: مرغ تولیدی از چهارمحال و 
بختیاری خارج می شود، سازمان صمت متولی نظارت بر امر توزیع مرغ 
بوده و باید جلوی خروج مرغ از اســتان را بگیرد.معاون بهبود تولیدات 
دامی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در حال 
حاضر نهاده مورد نیاز مرغداران به صــورت ۱۰۰ درصد در اختیار آن ها قرار 
می گیرد و هیچ مشکلی در این رابطه وجود ندارد.وی یادآور شد: امروز 

نزدیک به ۱۱۷ تن مرغ در سه کشتارگاه چهارمحال و بختیاری کشتار و 
برای عرضه تحویل شده است.

      مرغ در فروشگاه ها موجود است
معاون نظارت، بازرســی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان ســازمان 
صمت چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اینکه کشــتار حــدود ۱۱۰ تن 
مرغ در چهارمحال و بختیاری مربوط به روز پنجشنبه است و برای روز 
جمعه کشتار انجام نمی شود .غالمرضا قائدامینی بیان کرد: نیاز روزانه 
اســتان به مرغ بین ۷۰ تا ۸۰ تن است و این کشــتار باید بر ای دو روز 
برنامه ریزی شود، عموما مصرف مرغ در روزهای تعطیل دو برابر است. 
قائدامینی با اشاره به اینکه در حال حاضر مرغ به اندازه مورد نیاز در سطح 
فروشگاه های چهارمحال و بختیاری موجود اســت، گفت: اگر کشتار 
روزانه به زیر ۸۰ تن نرســد بازار مرغ دارای ثبات اســت.معاون نظارت، 
بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صمت چهارمحال و 
بختیاری خاطرنشان کرد: کمبود مرغ در بازار استان حل شده و مقرر شد 

توزیع مرغ در شهرکرد در دو نوبت صبح و عصر انجام شود.
وی با تاکید بر اینکه هیچ مرغی از استان خارج نمی شود، عنوان کرد: در 

حال حاضر مرغ توسط اداره کل پست در استان توزیع می شود.

سام مردانی با بیان اینکه کشتار روزانه مرغ در چهارمحال 
و بختیاری بین ۸۰ تا ۱۰۰ تن است، عنوان کرد: یکی از 
دالیل اصلی کمبود مرغ در بازار ضعف نظارت در توزیع 
است.مردانی عنوان کرد: مرغ تولیدی از چهارمحال و 
بختیاری خارج می شود، سازمان صمت متولی نظارت 
بر امر توزیع مرغ بوده و باید جلوی خروج مرغ از استان 

را بگیرد
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مفاد آراء
5/94 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيات 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. 
 رديــف 1- راي شــماره 4361 - 1400/04/07 هيــات اول خانــم الهــه 
ميوه چی به شناســنامه شــماره 17608 کدملــی 1292322946 صادره فرزند 
اصغر در ســه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ســاختمان به مساحت 106/34 
متر مربع قسمتی از  پالک شماره 294 فرعی از 40 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان دو پنجم مورد تقاضــا از مالکيت محمد جعفر 
شعربافيون طبق اظهارنامه و ســه پنجم از مالکيت اميرآقا امير کيوان طبق سند 
 27617 مورخ 1351/10/14 دفترخانه 11 اصفهان که به نفع بنياد مســتضعفان

 مصادره شده 
رديف 2- راي شــماره 4360 - 1400/04/07 هيات اول آقــای مرتضی ترک 
زهرانی به شناسنامه شماره 1385 کدملی 1284909662 صادره اصفهان فرزند 
عبداله در سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ســاختمان به مساحت 106/34 
متر مربع قسمتی از  پالک شماره 294 فرعی از 40 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان دو پنجم مورد تقاضــا از مالکيت محمد جعفر 
شعربافيون طبق اظهارنامه و ســه پنجم از مالکيت اميرآقا امير کيوان طبق سند 
27617 مورخ 1351/10/14 دفترخانه 11 اصفهان که به نفع بنياد مســتضعفان 

مصادره شده 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/26

م الف: 1171863  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/95 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 2302 مورخ 1400/02/29 هيات اول آقای قديرعلی جم جاه 
امنيه به شناسنامه شماره 53 کدملی 1289833974 صادره اصفهان فرزند رحيم 
در ششدانگ ساختمان کارگاه و مسکونی به مســاحت 168/24 متر مربع پالک 
شماره 1144 فرعی از 17 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت صفحه 280 دفتر 437 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/26

م الف: 1171877  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

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

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

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 5653 مورخ 1400/05/03 هيــات اول آقای محمدرضا 
شهنازی به شناسنامه شماره 592 کدملی 1290390584 صادره اصفهان فرزند 
حسينعلی در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 159/40 متر مربع قسمتی 
از پالک شــماره 32 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالکيت احمد مزروعی سبدانی از سند شماره 103785 مورخ 55/8/22 
دفترخانه شماره 2 اصفهان و با توجه به نامه شماره 16/1400/12704 اداره کل 

راه و شهرسازی 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/26

م الف: 1171855  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/97 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

 تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 5478 مورخ 1400/04/28 هيات اول آقای سيد حميدرضا 
هدائی قلعه سفيدی به شناسنامه شــماره 2936 کدملی 1285061527 صادره 
اصفهان فرزند سيد جواد در ششدانگ يک باب ســاختمان به مساحت 136/48 
متر مربع قسمتی از پالک شماره 28 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از مالکيت يداله رضائی برزانی از  ســند شماره 36376 مورخ 
1347/8/20 دفترخانه شــماره 86 اصفهان از مورد ثبت صفحات 268 الی 271 

دفتر 54 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/26

م الف: 1171828  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/98 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 

روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 5654 مورخ 1400/05/03 هيات اول آقای محمد حسين 
شهری به شناسنامه شماره 4056 کدملی 1283000636 صادره اصفهان فرزند 
اصفهان در ششدانگ يک باب ســاختمان به مساحت 147/50 متر مربع قسمتی 
از  پالک شــماره 715 فرعی از 16 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از مالکيت متقاضی و سهم االرث متقاضی از قاسمعلی حسين 
شهری از سند شماره 38869 مورخ 1370/10/14 دفترخانه شماره 94 اصفهان 
و ســند 11928 مورخ 1392/6/24 دفترخانه 160 اصفهان و سند 28114 مورخ 
1399/6/12 دفترخانه 160 اصفهان و سند 28412 مورخ 1399/9/20 دفترخانه 

160 اصفهان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/26

م الف: 1171762  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/99 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 3350 مورخ 1400/03/23 هيات سوم  آقای احمد آب رود 
به شناسنامه شماره 2479 کدملی 4679046120 صادره فرزند حسن در ششدانگ 
يکباب ساختمان به مساحت 119/74 متر مربع پالک 67 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی لطفعلی بيات 
عاشق  آبادی طبق سند انتقالی 97795 مورخ 1354/04/08 دفترخانه 2 اصفهان

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/26

م الف: 1171724  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/100 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 هــاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد 
 ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايي 

تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 1319 مورخ 1400/02/08 هيات سوم  خانم بتول شريفی 
جروکانی به شناسنامه شماره 1085 کدملی 1283058723 صادره اصفهان فرزند 

فضل اله در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 314/33 متر مربع پالک شماره 
 فرعی از 44 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که 
مع الواسطه از مالک رســمی باقر کاظمی مورد ثبت صفحات 243 الی 264 دفتر 
238 امالک و طبق ســند انتقالــی 46943 مــورخ 1349/01/16 دفترخانه 29 

اصفهان
رديف 2- راي شماره 3253 مورخ 1400/03/20 هيات دوم خانم فهيمه بيرانوند 
به شناسنامه شماره 4060186333 کدملی 4060186333 صادره خرم آباد فرزند 
ميرفالح در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 68/92 متر مربع قسمتی از 
پالک شماره 44 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 
مالکيت رجبعلی کاظمی از سند شماره 46893 مورخ 1349/1/16 دفترخانه شماره 

29 اصفهان از مورد ثبت صفحه 243 الی 264 دفتر 238 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/26

م الف: 1171678  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/101 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شماره 1092 مورخ 1400/4/7 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم اکرم مومنی 
به شناسنامه شماره 2230 کدملی 1289706689 صادره اصفهان فرزند محمود 
بر يک دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه به استثناء بهای ثمنيه اعيانی آن به 
مساحت 83/93 متر مربع پالک شماره 53 فرعی از 4796 اصلی  واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رســمی مشاعی اوليه 

مفروز ثبتی گرديده است. 
- برابر رای شماره 1091 مورخ 1400/4/7 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم شهره محمد 
اسماعيلی دهقی به شناسنامه شماره 579 کدملی 1289291306 صادره اصفهان 
فرزند براتعلی بر دو دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه به استثناء بهای ثمنيه 
اعيانی آن به مساحت 83/93 متر مربع پالک شــماره 53 فرعی از 4796 اصلی  
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی 

مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است. 
- برابر رای شــماره 1018 مورخ 1400/3/31 هيــات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسين 
قيصری هسنيجه به شناسنامه شماره 123 کدملی 4910518134 صادره شهريار 
فرزند ميرزا بر ســه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه به استثناء بهای ثمنيه 
اعيانی آن به مساحت 83/93 متر مربع پالک شماره 53 فرعی از 4796 اصلی  واقع 
در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی 

اوليه مفروز ثبتی گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/26

م الف: 1171767  اداره ثبت  اسناد و امالک جنوب اصفهان



دوشنبه 11 مرداد 1400 / 22 ذی الحجه 1442 / 02 آگوست 2021 / شماره 3315

 تاخیر بارش های پاییزی به همراه تابستان گرم تر از نرمال 
در اصفهان

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان اظهار کرد: آخرین مدل های خروجی بارش ها نشان 
می دهد که بارش های پاییزی در اصفهان با تاخیر آغاز می شود و تداوم دوره خشکسالی بیش از نرمال 
باشد و شرایط کم بارشی تا نیمه اول پاییز بر اصفهان تداوم خواهد یافت. منصور شیشه فروش افزود: 
در تابستان هم با افزایش دمای بیش از نرمال مواجه خواهیم بود و وضعیت دما تا پایان تابستان در 
اکثر مناطق استان اصفهان به ویژه شــمال غرب و مناطق مرکزی استان اصفهان بین ۲ الی ۳ درجه 
افزایشی است.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تصریح کرد: شرایط کم بارشی و افزایش 
دما باالتر از سطح نرمال در زمستان و بهار بین ۲ الی ۳ درجه و افزایش تبخیر سطحی تشدید شرایط 
خشکسالی را در سال زراعی جاری را پدید آورده اســت. وی با اشاره به کاهش ۴۰ درصدی بارش ها 
نسبت به سطح نرمال گفت: کاهش ۳۰ الی ۴۰ درصدی بارش ها نسبت به بلندمدت در اکثر مناطق 
اصفهان مشهود است.شیشه فروش با بیان اینکه سدهای مخزنی استان اصفهان نسبت به متوسط 
بلندمدت با کاهش ۵۵ درصدی مواجه است، اظهار کرد: حجم سد زاینده رود به ۳۳۳ میلیون متر 
مکعب رسیده است و بررسی خروجی های جوی و مدل های هواشناسی نشان می دهد که با افزایش 

دمای فراتر از نرمال در تابستان مواجه هستیم.

افزایش چشمگیر کمک های مومنانه در عید غدیر
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان، با تبریک دهه امامت و والیت، واقعه غدیر را یک 
رویداد وحدت بخش دانست و اظهار داشت: حرکت های مردمی همانند طبخ و توزیع غذای گرم، هر 
سال نسبت به سال قبل افزایش می یابد و به یمن این ایام نیز 6 هزار و ۵۲۰ سبدکاال، ۴۴8 هزار و 186 
پرس غذای گرم و بیش از 1۲هزار بسته از انواع شیرینی و میوه، بین مددجویان توزیع شد.  کریم زارع 
با اشاره به اینکه این اقدام با مشارکت این نهاد، مراکز نیکوکاری و مردم خیر اصفهان انجام شد، ادامه 
داد: این عید فرصت مناسبی برای تبیین و جریان سازی اندیشه و تفکر علوی و فاطمی در اطعام ایتام 
و نیازمندان است و امیدواریم هر کسی به اندازه وظیفه خود در ترویج فرهنگ سازی غدیر سهیم باشد.
وی با بیان اینکه کمک های مومنانه در عید غدیر افزایش چشمگیر داشته است، افزود: خدمت رسانی 

به محرومان حرکتی توقف ناپذیر است و در هر مناسبت، جریان نیکوکاری استمرار دارد.

 همایش مجازی انتخاب رشته داوطلبان کنکور 1400 
در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود

دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی اصفهان همایش»مسیر1۴۰۰« ویژه معرفی رشته های 
تحصیلی این دانشگاه را در تاریخ 11 الی 1۳ مرداد ماه از ساعت 9 الی 1۵ به صورت برخط برگزار می کند. 
همه ساله با فرا رسیدن ایام انتخاب رشته داوطلبان آزمون سراسری دانشگاه ها و موسسات آموزش 
عالی، دانشگاه صنعتی اصفهان با برگزاری یک گردهمایی بزرگ با عنوان همایش معرفی رشته های 
تحصیلی این دانشگاه، میزبان جمع کثیری از دانش آموزان بود. با شیوع بیماری کرونا، این دانشگاه 
رســالت خود در مقابل دانش آموزان را از خاطر نبرد و با تولید برنامــه تلویزیونی و همایش مجازی 
همچنان در کنار داوطلبان عزیز اســت.این همایش با رویکرد معرفی رشته های تحصیلی دانشگاه 
صنعتی اصفهان در گروه های فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی و علوم پاپه برگزار می شود.

دانش آموزان استان اصفهان می توانند با ثبت نام در این همایش، با دانشکده ها و رشته های تحصیلی، 
امکانات آموزشی و آزمایشگاه ها ، افتخارات و امکانات پژوهشی و فناوری  و همچنین امکانات رفاهی 
و تسهیالت ویژه دانشگاه صنعتی اصفهان برای داوطلبان برتر کنکور آشنا شوند.داوطلبان عالقه مند 
 https://daneshamooz.iut.ac.ir می توانند جهت ثبت نام این همایش به آدرس اینترنتــی

مراجعه کنند.

تلههایمرگدرجادههایاصفهانکاهشمییابد؛

نقاط حادثه خیز در مسیر ایمن سازی

تصادفــات جاده ای یکــی از مهم ترین   نرگس طلوعی
دالیل مــرگ ومیــر در ایران اســت. بر 
اساس گواهی های مرگ صادر شــده توسط سازمان پزشکی قانونی 
کشور، طی دوماهه نخست سال جاری هر روز به طور میانگین ۴۰ نفر 
در جاده های ایران در اثر تصادفات جان خود را از دست داده اند. طبق 
یک تعریف جهانی از بین عوامل مختلف در وقوع یک سانحه جاده ای 
سه عامل خطای انسانی، خودرو و جاده )محیط( نقش اصلی را ایفا 
می  کنند که به گفته کارشناســان، با توجه به وضعیت جاده های ایران 
این عامل در کنار خطای انســانی ســهم باالیی را در وقوع تصادفات 

می تواند داشته باشد.
نقاط پر تصــادف یا همــان حادثه خیــز در جاده های ایــران بیداد 
می کند. تاکنــون اعداد و ارقــام متفاوتی از تعداد نقــاط حادثه خیز 
در ســطح جاده های کشــور از ســوی نهاد های مختلف اعالم شده 
، از ســه هزار نقطه تا 1۰ هــزار نقطه  که گویای وضعیت وحشــتناک 
جاده ها در کشورمان اســت و هر کدام از این نقطه ها کمین گاه مرگ 
مسافرانی است که دل به جاده ها زده اند. نقاط حادثه خیز به نقاطی 
گفته می شــود که تکرار تصادفات در یک بازه زمانی در آن منطقه باال 

باشد که معیار تشخیص این نقاط دســتورالعمل ویژه ای دارد. طبق 
دستورالعمل ابالغی به یک نقطه یا حداکثر طول ۳۰۰ متر از یک مسیر 
که براســاس آمار پلیس راه یــا دو فقره تصادف فوتی یا ســه فقره 
تصادف جرحی یا یک فقره فوتی و دوفقره جرحی رخ داده باشــد، 

نقطه دارای تصادف می گویند.
جاده های استان اصفهان نیز از این نقاط حادثه خیز بی بهره نبوده و به 
گفته مسئول پیگیری رفع نقاط پرتصادف راه های استان اصفهان، 6۴ 
نقطه پر تصادف در این جاده ها شناسایی شده اند.  پس از جمع آوری 
نقاط کلیه استان ها و جمع بندی آنها در کمیسیون ایمنی راه های کشور 
،نقاطی که از شاخص کشوری باالتر باشــند به عنوان نقاط پرتصادف 

مصوب تلقی شده اند.
نویــد کازرونی دربــاره اقدامات صــورت گرفته بــرای برطرف کردن 
این نقاط حادثه خیز گفته اســت: »تاکنون با اقدامات کوتاه مدت، 
میان مدت و با اعزام ماشین آالت راهداری به طور امانی برای حذف 
ترانشه ها و اصالح شیب های شــیروانی و انعقاد قراردادهایی مانند 
احداث و نصب زیرگذرهای باکســی به طور پیمانی ۲9 نقطه آن رفع 

شده است.«

آن طور که مسئول پیگیری رفع نقاط پرتصادف و منظر آرایی راه های 
اســتان اصفهان خبر داده اســت، ســالیانه با برنامه ریزی و بازدید 
نقاط دارای تصادف توســط گروه مشــترک بازدید اداره کل و پلیس 
راه اســتان اصفهان و ارائه راهکارهای زودبازده )کم هزینه( ایمنی و 
درصورت ضرورت میان مدت) پرهزینــه(، عملیات عمرانی موردنیاز 
به کمیته پیگیری رفع نقاط پرتصادف اداره کل ارائه شــده و اقدامات 
الزم برای درخواســت و تخصیص اعتبار به عمل آمده و عملیات رفع 
آن نقاط انجام می شــود. اگرچه این مقام مسئول از نصب تابلوهای 
هشــدار دهنده برای آگاهی رانندگان جهت رعایت ســرعت مطمئنه 
به هنگام عبور از این نقاط خبر داده اســت اما برطرف کردن آنها باید 
در اولویت اساسی اداره کل راه و راهداری اســتان قرار بگیرد چرا که 
اصفهان به عنوان یکی از اســتان های مهم در زمینه حمل و نقل بار و 
جابه جایی مسافر و به لحاظ همجواری با 9 استان و دارا بودن 11 هزار 
و ۵۰۰ کیلومتر راه به عنوان چهار راه ترانزیتی کشور محسوب می شود. 
پلیس راهور مدعی است که اگر فقط 1۰ درصد نقاط حادثه خیز اصالح 
و نواقص آن برطرف شود، چیزی بیش از ۳۰  درصد از حوادث منجر 

به فوت جاده ها در این نقاط کمتر خواهد شد.

کنونبااقداماتکوتاهمدت،میانمدتوبااعزام تا
ماشینآالتراهداریبهطورامانیبرایحذفترانشهها
واصالحشیبهایشیروانیوانعقادقراردادهاییمانند
احداثونصبزیرگذرهایباکسیبهطورپیمانی۲۹

نقطهآنرفعشدهاست

خبرخوان جامعه
دوشنبه 11 مرداد 1400 / 22 ذی الحجه 1442 / 2 آگوست 2021 / شماره 3315

رییسهیاتمدیرهذوبآهندلیلاجرایینشدنکاملقراردادساختوتحویلریلبهشرکتراهآهن

ریل ملی در چالش نوسانات تولیدی

؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با مسئولان
س: ؟؟؟

عک

مفاد آراء
5/102 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
- برابر رای شــماره 1013 مورخ 1400/3/31 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم کبری 
کريمی دليگانی به شناسنامه شماره 1292 کدملی 5110178852 صادره دليگان 
فرزند عباس بر يک دانگ و سيزده- هفدهم دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه 
به مساحت 92/90 متر مربع مفروزی از پالک شماره 754 فرعی از 3142 اصلی  
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی 

مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است. 
- برابر رای شماره 988 مورخ 1400/3/29 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا 
سبحانی دليگانی به شناسنامه شماره 27 کدملی 5110341451 صادره دليگان 
فرزند عباس بر چهار دانگ و چهار- هفدهم دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه 
به مساحت 92/90 متر مربع مفروزی از پالک شماره 754 فرعی از 3142 اصلی  
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی 

مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است. 
 لذا بــه منظور اطــالع عمومی مراتــب در دو نوبت بــه فاصلــه 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی اســت در 
 صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت

 صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/26

م الف: 1171940  اداره ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

5/103 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شــماره 1124 مورخ 1400/4/12 هيات اول موضــوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در 
واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک جنــوب اصفهــان تصرفات مالکانــه بالمعارض 
متقاضــی آقــای ابراهيــم امير حاجلــو بــه شناســنامه شــماره 33 کدملی 
5759845314 صــادره چــادگان فرزند مهدی بــر ششــدانگ يکبابخانه به 
مســاحت 235/79 متر مربع مفــروزی از پالک شــماره 4786 اصلی  واقع در 
 اصفهان بخش 5 حوزه ثبــت ملک جنوب اصفهان به موجــب بيع نامه عادی و 
مع الواســطه از طرف آقای حســين لری خريداری شــده اســت. لذا به منظور 
اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در صورتی 
که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتــراض خود را به اين 
اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديــم نمايند. بديهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/26

م الف: 1171779  اداره ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

مفاد آراء
5/104 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شــماره 1019 مورخ 1400/3/31 هيات اول موضــوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
معصومه رمضانی به شناسنامه شماره 723 کدملی 2539705510 صادره اقليد 
فرزند غالمرضا بر ششــدانگ يکبابخانه به مساحت 65/24 متر مربع مفروزی از 
پالک شــماره 131 فرعی از 4483 اصلی  واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان به موجب بيع نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای سيف 
اله دهخدا خريداری شده است. لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آ گهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/26

م الف: 1172141  اداره ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان 
مفاد آراء

5/105 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شــماره 1132 مورخ 1400/4/12 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
حســينعلی دادخواه تهرانی به شناسنامه شــماره 1795 کدملی 5498987961 
صادره تيران فرزند عباس بر يک دانگ مشــاع از ششــدانگ يکبــاب مغازه به 
مســاحت 24/47 متر مربع پالک شــماره 122 فرعی از 4348 اصلی  واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی 
اوليه )سهم االرث نامبرده از مرحوم حســن دادخواه تهرانی( مفروز ثبتی گرديده 

است. 
- برابــر رای شــماره 1108 مــورخ 1400/4/10 هيات اول موضــوع قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مستقر 
در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقــای رضا دادخــواه تهرانی به شناســنامه شــماره 1270995332 
کدملی 1270995332 صادره فرزند حســن بر دو دانگ مشــاع از ششــدانگ 
يکباب مغازه به اســتثنای بهای ثمنيه اعيانی آن به مســاحت 24/47 متر مربع 
مفروزی از  پالک شــماره 122 فرعی از 4348 اصلی  واقــع در اصفهان بخش 
 5 حوزه ثبت ملــک جنوب اصفهــان در ازای مالکيت رســمی مشــاعی اوليه 
ثبتــی  نــی( مفــروز  ه تهرا  )ســهم االرث مرحــوم حســن دادخــوا

گرديده است. 
- برابر رای شــماره 1130 مورخ 1400/4/12 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا 
دادخواه تهرانی به شناسنامه شــماره 191 کدملی 1289134537 صادره فرزند 
حسن بر يک دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب مغازه به اســتثنای بهای ثمنيه 
اعيانی آن به مساحت 24/47 متر مربع پالک شماره 122 فرعی از 4348 اصلی  
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی 
مشاعی اوليه )ســهم االرث نامبرده از مرحوم حسن دادخواه تهرانی( مفروز ثبتی 

گرديده است. 
- برابر رای شــماره 1131 مورخ 1400/4/12 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
ليال دادخواه تهرانی به شناسنامه شــماره 2623 کدملی 1289088365 صادره 
فرزند حسن بر يک دانگ مشاع از ششدانگ يکباب مغازه به استثنای بهای ثمنيه 
اعيانی آن به مساحت 24/47 متر مربع پالک شماره 122 فرعی از 4348 اصلی  
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی 
مشاعی اوليه )ســهم االرث نامبرده از مرحوم حسن دادخواه تهرانی( مفروز ثبتی 

گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/26

م الف: 1172260  اداره ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

5/106 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 1084 مورخ 1400/4/7 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم جنت قديمی 
به شناسنامه شماره 365 کدملی 1198923423 صادره شهرضا فرزند عبدالخاق 
بر ششدانگ يکباب ســاختمان به مســاحت 26/35 متر مربع مفروزی از پالک 
شــماره 3090 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 
در ازای مالکيت رسمی مشــاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده اســت. لذا به منظور 
اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/26

م الف: 1172253 اداره ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

5/107 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 باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تسليم و پس از اخذ 
رســيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع 

قضايي تقديم نمايد. 

رديف 1- راي شماره 0029 مورخ 1400/01/08 هيات سوم آقای کورش عالم 
زاده به شناسنامه شــماره 2439 کدملي 1288130996 صادره اصفهان فرزند 
غالمحسين نســبت به دو دانگ و نيم مشاع از ششدانگ ســاختمان تجاری و 
مسکونی به مســاحت 193/42 متر مربع پالک شماره 3626 فرعی از 18 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان ثبت در صفحه 501 

دفتر 605
رديف 2- راي شماره 0027 مورخ 1400/01/08 هيات سوم آقای غالمحسين 
عالم زاده به شناسنامه شــماره 68 کدملي 4469561371 صادره مهريز فرزند 
محمد نسبت به يک دانگ مشــاع از ششدانگ ســاختمان تجاری و مسکونی 
به مساحت 193/42 متر مربع پالک شــماره 3626 فرعی از 18 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان ثبــت در صفحه 501 دفتر 

605 تائيد
رديف 3- راي شــماره 0028 مورخ 1400/01/08 هيات ســوم آقای داريوش 
عالم زاده به شناســنامه شــماره 4051 کدملي 1285118944 صــادره فرزند 
غالمحسين نســبت به دو دانگ و نيم مشاع از ششدانگ ســاختمان تجاری و 
مسکونی به مســاحت 193/42 متر مربع پالک شماره 3626 فرعی از 18 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان ثبت در صفحه 501 

دفتر 605 تائيد
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/26

م الف: 1170193  شــهرياري رئيــس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 
اصفهان

مفاد آراء
5/108 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 باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تسليم و پس از اخذ 
رســيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع 

قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 4596 مورخ 1400/04/10 هيات اول آقای احمد رستمی 
به شناسنامه شــماره 766 کدملی 5759589318 صادره بوئين مياندشت فرزند 
احمد علی در سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 154 متر 
مربع قسمتی از پالک شماره 67 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالکيت فتح اله سدهيان از سند شماره 92107 مورخ 1352/9/6 

دفترخانه شماره 2 اصفهان
رديف 2- راي شماره 4597 مورخ 1400/04/10 هيات اول خانم کبری مظاهری 
ماربری به شناسنامه شــماره 789 کدملی 6219547187 صادره فريدن فرزند 
ميرزا قلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 154 متر 
مربع قسمتی از پالک شماره 67 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالکيت فتح اله سدهيان از سند شماره 92107 مورخ 1352/9/6 

دفترخانه شماره 2 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/26

م الف: 1172302  شــهرياري رئيــس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 
اصفهان 



کنترل دنیل لوی، مالک و رییس تاتنهام، روی هری کین به آرامی در حال از بین رفتن است و گفته می شود این مهاجم هنگام بازگشت به تاتنهام، باشگاه را مجبور 
خواهد کرد تا به انتقال او به منچسترسیتی رضایت دهد. به نظر می رسد سیتیزن ها در نبرد خود برای جذب ستاره های سه شیرها، کین و جک گریلیش، پیروز 
شده اند، چرا که انتظار می رود تا پیشنهاد 120 میلیون یورویی آنها برای بازیکن استون ویال نیز پس از موافقت تیم دین اسمیت با لئون بیلی، وینگر بایرلورکوزن، 
پذیرفته شود.  کین پس از بازی در فینال یورو 2020 به همراه تیم ملی انگلیس، هنوز در تعطیالت تابستان به سر می برد ؛اما نتظار می رود که کاپیتان 28 ساله سه 
شیرها و تاتنهام پیشاپیش تمرینات پیش فصل برای تست کرونا به دیگر بازیکنان اسپرز ملحق شود.تلگراف گزارش کرده است که کین در بازگشت قصد دارد 
تا با لوی صحبت کند و قرار است به رییس تاتنهام توضیح دهد که تصمیمش بر جدایی در این تابستان جدی و غیرقابل تغییر است.چشم انداز پیوستن کین به 
ســیتی و بازی کردن او در کنار کوین دی بروین برای دیگر تیم های لیگ برتری چشم اندازی بسیار ترسناک خواهد بود؛ وقتی یکی از بهترین پاسورهای جهان 

همواره آماده است تا به بهترین گلزن لیگ برتر پاس گل دهد.

اولتیماتوم کین به تاتنهام؛ می خواهم به سیتی بروم

دوشنبه 11 مرداد 1400 / 22 ذی الحجه 1442 / 02 آگوست 2021 / شماره 3315

عدم رعایت پروتکل ها، کار دست مدال آوران گرجی داد
برگزارکنندگان بازی های المپیک توکیو، اعتبار 1۴ شــرکت کننده در بازی ها را به دلیل عدم پای 
بندی به شیوه نامه های پیشگیری از کرونا تعلیق یا لغو کردند.توشیرو موتو، مدیر اجرایی کمیته 
برگزاری بازی های در این باره اعالم کرد که اعتبار ۶ شــرکت کننده لغو و 8 نفر دیگر تعلیق شــده 
است. عالوه بر این کمیته برگزاری به 10 نفر هشــدار شدید داده و از ۴ نفر تعهد کتبی گرفته است.

موتو در این باره گفت: این اتفاقات بر شــهرت ذی نفعان بازی ها که به قوانین پای بند هســتند، 
تاثیر می گذارد. برای موفقیــت در بازی ها ما نیاز داریم که همه ذی نفعان و شــرکت کنندگان به 
قوانین پای بند باشند.بر اساس گزارشات منتشر شده دو مدال آور جودوی گرجستان جزو اخراج 
شدگان بوده اند. این 2 ورزشکار به منظور دیدن اقوام خود دهکده ورزشکاران را ترک کرده بودند.

 جنجال در بوکس المپیک با دیسکالیفه شدن
بوکسور فرانسوی

بوکسور فرانسوی در مبارزه با حریف بریتانیایی خود دیسکالیفه شد.مبارزه مراد علیف ،بوکسور 
فرانســوی و فریزر کالرک بریتانیایی در وزن +91 کیلوگرم بوکس المپیک با جنجال های زیادی 
همراه شد.مراد علیف به دلیل ضربه های سری که به حریف خود زد با رای داوران دیسکالیفه شد. 
این در حالی بود که حریــف او نیز همین کار را تا حدودی کرده بــود و تنش زیادی در این مبارزه 
وجود داشت.وی بعد از این تصمیم داور حاضر به ترک رینگ نبود و اعالم کرد: »من برنده شده ام 
و رینگ را ترک نمی کنم. این بی انصافی است.« داور بازی اشاره داشت که ضربه سر این بوکسور 
فرانسوی باعث شکستگی و خونریزی ســر بوکسور بریتانیایی شــده و به همین دلیل بوکسور 
فرانسوی بازنده اعالم شــد. بعد از چندین دقیقه و وقفه در رقابت ها در نهایت بوکسور فرانسوی 
رینگ رقابت ها را با ناراحتی و عصبانیت ترک کرد.در این وزن، ورزشــکار کمیته المپیک روسیه 

توانست مدال برنز را به دست بیاورد.

5 طال برای پادشاه شنا در المپیک
درخشــش شــناگر آمریکایی در المپک با ثبت رکورد جدید جهان و طالی دیگر در بازی ها ادامه 
یافت. کائلب درسل از آمریکا روز یکشــنبه دو مدال طال به دســت آورد. او ابتدا در ۵0 متر آزاد و 
ســپس در 100 متر به مدال طال رســید تا جمع مدال های طالی خود را در این رقابت ها به عدد ۵ 

برساند تا خود را به عنوان چهره اول المپیک توکیو مطرح کند.
درسل در این دوره از رقابت ها غیر از رقابت های میکس ۴ در 100 متر، در بقیه رقابت هایی که شرکت 
کرده است توانسته به مدال طال برسد و یکی از بهترین ورزشکاران المپیک بوده است تا همگان 
را به یاد مایکل فلپس بیندازد که در هــر دوره المپیک چندین مدال طال برای آمریکا به دســت 
می آورد.این شناگر 2۴ ساله دو مدال طال نیز در المپیک ریو برای کشورش به دست آورده بود تا 

جمع مدال های طالی المپیکی خودش را فعال به عدد ۷ رسانده باشد.

موفق ترین ورزشکار زن تاریخ المپیک
اما مکئون اســترالیایی تبدیل به اولین ورزشــکار تاریخ با هفت مدال در یک المپیک شــد.این 
ورزشکار استثنایی با چهار طال و سه برنز رکوردی ویژه را به اسم خود به ثبت رساند که شاید به این 
زودی ها شکسته نشود.اما، مدال های طالی خود را در ۵0 و 100 متر آزاد و هم چنین ۴ در 100 متر 
امدادی و ۴ در 100 متر مختلط امدادی به دست آورد؛ مدال های برنز او نیز در ۴ در 100 متر مختلط 
امدادی، 100 متر پروانه و ۴ در 200 متر آزاد به دست آمد.با دو طالی ۵0 و 100 متر آزاد، »اما« بدل به 
سریع ترین شناگر زن المپیک توکیو نیز شده و حاال موجی از توجهات را به سوی خود جلب کرده 

است؛ با این وصف تیم ملی استرالیا، بهترین نتیجه تاریخ خود را به دست آورد.

نوید کیا شایستگی هایش را به رخ کشید؛

»محرم« و آغاز یک عصر طالیی در سپاهان

حکایــت لیگ بیســتم بــرای زردهای  حجت شفیعی
اصفهانی حکایت دویدن و نرسیدن بود. 
تیمی ساختارمند و تاکتیکی که بیشترین گل را زد اما از شانس بدش 
رقیبی داشت که دچار خزان نمی شود. اگر سپاهان یکی دو فصل طی 
پنج شــش ســال اخیر، روی یک نوار ثابــت قرار داشــته آن طرف 
پرسپولیس در این سال ها میانه ای با لغزش نداشته و یک بار هم که 
در لیگ نوزدهم به رقبایش فرصت داد آنها قدرش را ندانستند و در آخر 

با اختالف امتیاز زیاد آن لیگ را فتح کرد.
شاید سپاهانی ها حاال حسرت از دســت دادن امتیاز مقابل تیم های 
پایین جدول را می خورند و پیش خود محاســبه می کنند که چگونه 
می توانســتند آن دو امتیاز فاصله را خیلی قبل تر از آنکه به امید بردن 
پیکان مقابل پرسپولیس بنشــینند، با بردن نفت مسجد سلیمان و یا 
ماشین سازی جبران کنند. همچون قرمزها در لیگ پانزدهم که پس 
از بازی با راه آهن گل های مفتی که مقابــل حریفان نه چندان مطرح 
دریافت کردند را به ذهن می آوردند و از تفاضل گلی که آنها را از قهرمانی 

نا امید کرده بود، می نالیدند.
همین پرســپولیس هم یک بار دوید و دوید اما لیگ را به تفاضل گل 

داد و رفت. اما آن حسرت تلخ و آن گریه های روز بازی با راه آهن تبدیل 
به پنج سال قهرمانی شد و چه بســا این نمایش فوق العاده سپاهان 

در لیگ بیستم سرآغازی بر شروع ماجراجویی آنها در لیگ باشد. 
کادر فنی این تیم برای ســال اول، عملکرد فوق العاده ای داشــت و 
بنابراین برای تــداوم روند خوب فنی می تــوان روی تجربه و دانش 
و جدیت آنها حســاب باز کرد. هر چند بخشــی از هواداران سپاهان 
نتوانســته اند با کادر فنی و محرم نویدکیا در فهم راه قهرمانی همســو 
شوند و نتوانسته اند خشم خود را از موفقیت های اخیر پرسپولیس از 
ربط دادن این موفقیت ها به عواملی غیــر فنی جدا کنند، اما مجموعه 
فکری حاکم بر این باشــگاه راهش را برای ایســتادن مجدد بر قله 

فوتبال ایران پیدا کرده است.
 این حکایت سپاهان در لیگ بیستم بود. دویدن و جنگیدن تا آخر اما 
نرسیدن. ولی قرار همیشه بر دویدن و نرســیدن نیست. چه بسا این 
ناکامی در رسیدن به قهرمانی زیر باران آزادی، شروعی برای آغاز یک 

عصر طالیی باشد.
سپاهان پس از مدت ها دوباره دارای یک ســازمان مدیریتی و فنی 
اصولی شده و این خود مهم ترین عاملی اســت که می توان آنها را از 

همین االن یکی از مدعیان فتح لیگ بیســت و یکم دانســت. محرم 
نویدکیا به خوبی قادر بوده که تیمش را به ســاختاری مناسب از نظر 
فنی برســاند و از آن طرف با آگاهی از نقاط ضعف تیمش و با دســت 
پری که مدیران برای خرید بازیکن دارند قادر خواهد بود که بازیکنان 

مناسب را جذب کند. 
هر چند جدایی چنــد بازیکن کلیدی این تیم اجتناب ناپذیر اســت و 
برخی قطعی هم شده، اما مهم آن است که نویدکیا در قامت سرمربی 
همچون دوران بازی خوش فکرانه عمل می کند و بنابراین بعید نیست 
که بتواند پس از سال ها، سپاهانی مربی محور بسازد که تا سال ها نان 

زیربنایی که او در تیم گذاشته را بخورد.
نویدکیا برخالف بســیاری از مربیان و مدیران، شایســتگی های فنی 
پرسپولیس را دیده و به آن هم اذعان داشته و این خود یک نکته مثبت 
برای اوست که بتواند با  نهادینه کردن تفکر فنی در تیم و یکدست کردن 
تیمش از لحاظ فکــری، بازیکنانش را برای هدفی کــه جز قهرمانی 
چیزی نخواهد بود، ســوق دهد. محرم نشان داد که جنم و شخصیت 
تبدیل شدن به معماری مقتدر در ساخت یک ســپاهان نوین را دارد 

و او قابلیت این را دارد که آغازگر عصری طالیی برای سپاهان باشد.

خبر روز

 اصفهان، میزبان فینال جام حذفی شد
محل برگزاری مســابقه فینال جام حذفی) یادواره آزادسازی خرمشهر( فصل 1۴00-1۳99 اعالم 
شد.با توجه به بازدید انجام شده از مجموعه ورزشی امام علی) ع( کرمان و ارزیابی شرایط میزبانی 
فینال جــام حذفی فصــل ۴00 -1۳99 
به اطالع می رســاند با توجه به ســوابق 
بهره برداری طی فصــل جاری و برگزاری 
مسابقات وضعیت فعلی چمن ورزشگاه 
به صورتی اســت، که الزامــا باید برنامه 
ریــزی ترمیــم و اصــالح نواقص چمن 
بالفاصله بعــد از پایان لیگ یک کشــور 
آغاز می شد، تا قبل از ایجاد خسارت های 
جبران ناپذیر ســالمت چمن ورزشــگاه 
تضمین شود که البته این امر میسر نشده 
است. همچنین الزم به ذکر است از آنجا که سایر الزامات ازجمله اسکوربورد ، صندلی ها و موارد دیگر 
نیز باید در برنامه نصب، اصالح و تعمیر قرار گیرد ، قطعا شــرایط میزبانی فینال جام حذفی در این 
ورزشگاه و در تاریخ مقرر مهیا نمی شود. از آنجا که سازمان لیگ به مناسبت بزرگداشت سردار دل ها ، 
شهید سپهبد قاسم سلیمانی آمادگی دارد اولین رقابت مهم و در پیش رو از جمله سوپرجام را در این 
ورزشگاه برگزار کند ، بدیهی است در صورت تحقق موارد فوق و تامین شرایط میزبانی در ورزشگاه 
مذکور این امر محقق خواهد شد. بنابراین دیدار فینال جام حذفی رأس ساعت 20:۳0 روز یکشنبه 

مورخ 1۷ مرداد 1۴00 در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار می شود.

شکایت عجیب از »محمود فکری«
سایت فدراسیون فوتبال نوشت: سرمربی تیم نفت مسجد سلیمان به کمیته انضباطی فراخوانده 
شد.با توجه به شکایت مصطفی نائیج پور، بازیکن نفت مسجد سلیمان به طرفیت محمود فکری، 
ســرمربی تیم مبنی بر نشــر اکاذیب در کنفرانس مطبوعاتی پس از دیدار برابر ذوب آهن، کمیته 
انضباطی، او را جهت ادای توضیحات در جلسه روز شنبه مورخ  1۶ مردادماه دعوت کرد.پیش از این 

سرمربی نفت مسجد سلیمان ۳ بازیکن تیمش را به دلیل کم کاری کنار گذاشت.

رفاقت »ساکت« با »قلعه نویی« خارج از بازی!
تقابل آخر فصل بین امیر قلعه نویی و ساکت الهامی در حالی رقم خورد که ارتباط و دوستی قدیمی 
این دو نفر شاید برخی رقبای سهمیه آســیایی گل گهر مثل تراکتور و فوالد را به این فکر برده بود که 
سیرجانی ها به راحتی بتوانند در این بازی نتیجه بگیرند، اما این اتفاق نیفتاد و گل گهر در خانه متوقف 
شد. ســاکت الهامی که روزگار خوشی در نساجی ســپری کرده بود، قبل از شروع آخرین مسابقه 
فصل مقابل گل گهر به سمت امیر قلعه نویی رفت و خوش و بش گرمی با سرمربی گل گهر داشت، 
اما در نهایت نتیجه کمتر قابل تصوری رقم خورد.شاگردان الهامی پس از پیش افتادن در ۴۵ دقیقه 
ابتدایی، در لحظات ابتدایی نیمه دوم بازی مقابل گل گهر هم به گل رسیدند تا سیرجانی ها با توجه 
به برد پر گل تراکتور در بازی همزمان، رتبه چهارم را از دســت رفته ببیننــد و در نهایت هم نتوانند به 
برتری برسند و با تساوی هم یک پله پایین بروند. در صورتی که قلعه نویی و تیمش در بازی مقابل 
نساجی به برتری می رسیدند و در جایگاه چهارم قرار می گرفتند، به احتمال فراوان صاحب سهمیه 
آسیایی هم می شدند، اما حاال شانس آنها کمتر از قبل شده و برای رسیدن به لیگ قهرمانان فقط 
باید در جام حذفی به قهرمانی برسند.گل گهر در شرایطی مقابل شاگردان ساکت متوقف شد که در 
سه دیدار اخیرش مقابل آلومینیوم اراک، گل گهر سیرجان و نفت مسجدسلیمان به برتری رسیده 
بود ولی نتوانست این روند عالی را برابر نساجی مازندران هم دنبال کند تا رتبه چهارم از دست برود.

مستطیل سبز

قهرمان مسابقات آی تی اف 
جونیورز:

اصفهان توانست میزبان 
خوبی برای مسابقات باشد

قهرمان مســابقات آی تی اف جونیورزبعد 
از قهرمانی در مســابقات تور جهانی تنیس 
نوجوانان اظهار داشت: این دوره از مسابقات 
آی تی اف اصفهان خیلی خوب برگزار شــد 
و فدراسیون و خود شــهر اصفهان توانستند 
میزبان خوبی برای مسابقات باشند.سامیار 
الیاســی افزود: اصفهان امســال نسبت به 
سال های قبل خیلی بهتر میزبانی کرد و همه 
چیز برای یک میزبانی جهانــی فراهم بود.

قهرمان مسابقات آی تی اف جونیورز ادامه 
داد: زمیــن و مجموعه برگزاری مســابقات 
نیز شرایط خوبی را داشــت و هیئت داوران، 
پذیرایی و جای اســتراحت به خوبی پیش 
بینی شده بود و اصفهان امسال بسیار خوب 
بــود.وی در خصوص رقیب خــود در فینال 
مســابقات تصریح کرد: علی یکی از بهترین 
بازیکنان ایران در زیر 18 ســال و بزرگســال 
است و توانســتیم با یکدیگر قهرمان بخش 
تیمی بشــویم و به او نیز خســته نباشــید 
می گویم.الیاســی در خصوص اهداف خود 
در تنیس گفت: هدف اولم کسب افتخارات 
برای کشورم است و امیدوارم در ادامه بتوانم 
در جایگاه بین المللی برای خودم و کشــور 
افتخار کســب کنم.وی اضافه کرد: اگر کمی 
حمایت های فدراسیون و اسپانسرها بیشتر 
باشــد بازیکنان زیادی داریم کــه بتوانند در 
جایگاه بین المللی موفق باشند و افتخارات 
خوبی بــرای کشــور کســب کنند.قهرمان 
مســابقات آی تی اف جونیورز با اشــاره به 
مشکالت ورزش تنیس در ایران گفت: تعداد 
مسابقات کمی در ایران برگزار می شود و این 
مشکل اصلی ماست و با کمک فدراسیون در 
سال جاری حل شده اســت.وی با تاکید بر 
تاثیر مثبت مســابقات خارجی بر پیشرفت 
بازیکنان ابراز داشت: فدراســیون می تواند 
کمک کند که بازیکنان به مسابقات خارجی 
اعزام شوند چون سطح مسابقات باالتر است 

و به پیشرفت بازیکنان کمک می کند.

سپاهان پس از مدت ها دوباره دارای یک سازمان 
مدیریتی و فنی اصولی شده و این خود مهم ترین 
عاملی است که می توان آنها را از همین االن یکی از 

مدعیان فتح لیگ بیست و یکم دانست

کوتتاه از توکیو 2020

وز عکس ر

قاب قهرمانی؛ مهم ترین 
تیم دونفره لیگ

اغلب سرمربیان نمی توانند بدون واهمه 
جانشــینی دستیارشــان به جای خود، 
دستیار مناسب انتخاب کنند، زوج یحیی 
گل محمدی و حمیــد مطهری می تواند 
نمونــه ای از یک رابطــه  کاری موفق بین 
سرمربی و مربی باشد. رابطه ای که منجر 
به دو قهرمانی در لیگ و رسیدن به فینال 

آسیا شده است.

رییس فدراســیون دوومیدانی معتقد اســت اگر 
در المپیک مدال می خواهیم باید ورزشــکارانی در 
سطح احسان حدادی تربیت کنیم. هاشم صیامی 
طی گفت وگویی با رادیو ورزش درخصوص عملکرد 
نمایندگان ایران و اینکه همه از نتایج کسب شــده 
در المپیک توکیو ناراحت هســتند، اظهار داشــت: 
من ناراحت نیســتم باید بدانید بضاعت و ظرفیت 
دوومیدانی همین است. ما شــانس کسب مدال 
نداشــتیم. قبال حدادی شــانس مدال بــود اما با 
شرایطی که برای او به وجود آمد، این اتفاق نیفتاد. 
تفتیان، فصیحی و پیرجهان هم که ســهمیه گرفته 
بودند، اگر رکورد خودشــان را می زدند و یک مرحله 
باالتر می آمدند، نتیجه خوبی بــود.وی تاکید کرد: 
کســب مدال در المپیک به این سادگی ها نیست. 
اگر می خواهیم به مدال برســیم، باید ورزشکارانی 

در سطح احســان حدادی تربیت کنیم. متاسفانه 
پیرجهان که در این دوره شرایط خوبی برای المپیک 
داشت و آماده بود،  بدشانســی آورد و کرونا گرفت.

حسن تفتیان در یکی از راحت ترین دسته ها برای 
صعود به نیمه نهایی حضور داشــت، اما نتوانست 
صعود کند. رییس فدراســیون دوومیدانی در مورد 
عملکرد این ورزشــکار گفت: او رکورد خوبی را زد و 
اگر در گروه های دیگر بود، می توانســت به مرحله 
نیمه نهایی صعود کند!وی که با رادیو ورزش صحبت 
می کرد، در مــورد وضعیت حدادی گفــت : یکی از 
نمایندگانی که می توانست به فینال برسد، احسان 
حدادی بود اما با مشکالت و مصدومیت هایی روبه 
رو شــد. حضور او هم همانطور که خودش گفته به 
خاطر المپیک بود. حضور در المپیک برای او بسیار 
مهم بود و می خواســت حتما شــرکت کند. او طی 

یک سال گذشته در هیچ مسابقه ای شرکت نکرده 
بود و فقط قبل از المپیک در لیگ دو میدانی پرتاب 
کرد و المپیک دومین مسابقه اش بود. در المپیک 
هم تمام تالشــش را کرد و دوســت داشت رکورد 
خوبی بزند و دل مردم را شاد کند.وی عنوان کرد: ما 
بهترین شرایط را برای ورزشــکاران فراهم کردیم تا 
بدون مشکل تمرین کنند. برای بازی های آسیایی 
سال آینده کار سختی پیش رو داریم و حداقل باید 
10، 12 ورزشکار داشته باشــیم که امیدمان به مدال 

بیشتر شود.

دوومیدانی ایران، نیازمند حدادی های جدید
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با حضور مسئوالن شهری به بهره داری رسید؛

پارکینگ زیرسطحی اردیبهشت در منطقه یک
در منطقه یک شــهرداری 1600 میلیارد ریال پروژه با حضور شهردار و رییس شورای اسالمی 
شهر اصفهان، مدیران شهری و شهروندان، آغاز و افتتاح شد و به بهره برداری رسید. خیابان 
شهید سردار مجتبی کالهدوزان حدفاصل خیابان طالقانی تا خیابان میرداماد به طول ۵00 متر 

با عرض پیاده رو مناسب و عرض فضای سبزی 1.۵ متر به بهره  برداری رسید. 
این خیابان با هزینه عمرانی یک میلیارد و 660 میلیون تومان و هزینه آزادسازی ۳۸ میلیارد 

و ۷00 میلیون تومان احداث شده است. 
احداث پارکینگ زیرسطحی اردیبهشت به مساحت ۳0۵۷ مترمربع و گنجایش 10۳ دستگاه 
خودرو با تعداد دو رمپ به طول ۳0 متر و عرض سه و نیم متر از دیگر پروژه های افتتاح شده 
در منطقه یک شهرداری اصفهان است.  این پارکینگ دارای سیستم اطفای حریق و سیستم 
هوشــمند اعالم تعداد پارک و ... با هزینه های عمرانی 1۳ میلیــارد و ۵۳1 میلیون تومان و 

هزینه آزادسازی ۹ میلیارد تومان احداث شده است.
قدرت ا... نوروزی در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید کالهدوزان، اظهار کرد: 

طی روزهای گذشته هر روز پروژه های مختلف شهری کلنگ زنی و افتتاح شد.
به تازگی اتفاقات بزرگی در منطقه 4 افتاد، دومین میدان اصفهان از لحاظ مســاحت به نام 
میدان شهدای هسته ای که آرزوی دیرینه و جزو مطالبات مردم بود با یک کار طاقت فرسا به 
همراه خیابان های اطراف آن مانند خیابان ارغوانیه، زاینده رود و سلمان فارسی با هزینه ای 

بالغ بر ۸00 میلیارد تومان به بهره برداری رسید.
وی تصریح کــرد: همچنین کلنگ زنی پل شــهید فخری زاده در زیر رینــگ چهارم و انتهای 
خیابان روشن دشت به طرف انرژی هســته ای با برآورد هزینه ای بالغ بر 200 میلیارد تومان 

انجام شد.
شهردار اصفهان با بیان اینکه در روزهای قبل نیز اتفاقات بزرگی برای شهر اصفهان رقم خورد، 
افزود: 400 میلیارد تومان پروژه مختلف مانند تصفیه خانه بزرگ ســپاهان شــهر، خیابان 

سازی و ... در منطقه ۵ افتتاح شد. 
وی اضافه کرد: کاروان افتتاحیه ها و خدمت رسانی شهرداری، به منطقه یک شهرداری رسیده 
و روزهای آینده نیز در مناطق مختلف شهر اصفهان حرکت کرده و پروژه های بزرگ دیگری را 

به مردم اصفهان تقدیم می کند. 
نوروزی با بیان اینکه از عید تا عید، ۷0 پروژه شــهری به ارزش 2 هزار میلیارد تومان افتتاح 
شــده و می شــود، گفت: یکی از پروژه های بزرگ دیگری که با هزینه بالغ بــر 1200 میلیارد 
تومان افتتاح می شود سالن اجالس بین المللی اســت، بیش از 200 میلیارد تومان قبل از 
این دوره مدیریت شــهری و یک هزار میلیارد تومان نیز در این دوره برای احداث این پروژه 

هزینه شده است.
وی، منطقه یک شهرداری را منطقه ای ویژه ذکر کرد و افزود: با توجه به اینکه این منطقه در 
نقطه مرکزی شهر قرار دارد امکان اجرای برخی مانورهای اقتصادی برای تامین درآمد در آن 
بسیار سخت است، منطقه یک ماموریت خدمات رســانی دارد، منطقه ای که ۸ بیمارستان، 
16۵ مدرســه در مقاطع مختلف، ۸0 مســجد به همراه ۷۸ هیات مذهبی، بیشترین مراکز 
تفریحی و فرهنگی، چهارباغ، میدان امام حسین)ع(، خیابان های متعدد تجاری، اقتصادی 

و اداری، به همراه مطب پزشکان مختلف در آن قرار دارد. 
شــهردار اصفهان با بیان اینکه این منطقه با موانع بزرگی برای ســاخت و ساز مواجه است، 
تاکید کرد: ۳۳ درصد بافت فرسوده شــهر در این منطقه قرار دارد و منطقه ای است که کانون 
خدمت به جمعیت 2 میلیون و 2۵0 هزارنفری شهر است. بنابراین مدیریت کردن در منطقه 
یک مدیریتی برای ارائه خدمات بدون دریافت ما به ازا از کســانی است که خدمت دریافت 

می کنند. 

سازه های غیرقانونی در حریم بصری یادگار های تاریخی؛

 بنا هایی نوین که با تاریخ سر جنگ دارند

آوازه نصف جهان به خاطــر بنا هایی مثل  محمد صابری
مساجد، پل ها، خانه ها و حمام های تاریخی 
اســت که البته در این میان برخی مشهورتر شــده اند و هریک به نوعی 
شناسنامه نصف جهان به شمار می آیند.مهم ترین این بنا ها سازه های آبی 
هستند که عالوه بر زیبایی و کارایی مناسب شهری، گردشگران را به سمت 
خود می کشــانند و همین جاذبه متاسفانه ســودجویان را هم به طمع 
انداخته است. حاصل این طمع ورزی ســاختمان هایی است که هر از 
چندگاه در گوشــه ای در حوالی زاینده رود قد علم می کنند و به سیمای 
بصری یادگار های تاریخی نصف جهان آسیب می زنند.تازه ترین نمونه این 
امر، ساختمانی است که احداث آن در حریم بصری پل خواجو چند ماهی 

است به محل مناقشه میراث فرهنگی و مالک بنا تبدیل شده است.

پل خواجو، سازه آبی کم نظیر در جهان
مریم قاســمی، دانشــیار معمــاری دانشــگاه آزاد اســالمی اصفهان 
)خوراسگان( گفت: یکی از شاخص ترین مجموعه بنا هایی که در ایران 
ساخته می شــوند ســازه های آبی و مهم ترین آن ها پل ها هستند.وی 
افزود: از شاخص ترین پل های تاریخ پل سازی جهان می توان پل خواجو 
اصفهان را نام برد که حتی در کشور مالزی نمونه مشابهی را با الگو گرفتن 
از این پل ساخته اند.دانشیار معماری دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان در 

تشریح سابقه تاریخی پل خواجو گفت: پل خواجو مسیر رفتن از ری به 
پارس بوده است. در دوران قدیم گذشتن از آب جزو مسائل مهم محسوب 
می شده. پل خواجو در گذشته به شمایل امروزی نبوده و در دوران صفویه 
تغییراتی در معماری آن ایجاد شده است. قاسمی افزود: از آن زمان به 
بعد پل خواجو را فقط مسیری برای وصل کردن دو نقطه و یا برای گذشتن 
از آن در نظر نگرفتند و با روانشناسی محیط و نیاز های فرا مادی انسان نیز 
توجه کرده و تالش کردند تا محیطی ایجاد کنند که کاربری های دیگری 
نیز داشته باشد.وی ادامه داد: همانطور که امروزه مشاهده می کنیم پل 
خواجو تفرجگاه است، ورود آب از غرب و خروج آن با طرحی متفاوت از 

این ویژگی های خاص این پل است.

خواجو، پلی که باید ثبت جهانی شود
دانشیار معماری دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان با تاکید بر اینکه پل خواجو 
جزو میراثی اســت که باید ثبت جهانی شــود، اظهار کرد: وقتی یک اثر 
تاریخی در مسیر ثبت جهانی قرار می گیرد باید حمایت های قانونی برای 
آن بنا در نظر گرفته شود.قاسمی افزود: یکی از این موارد حریم است، به 
طور کلی باید حریم و منظر اثر حفظ شود و هیچ سازه ای نباید چشم انداز 
آن را از بین ببرد.وی تصریح کرد: اگر سازه ای مخالف این اصول اطراف پل 
تاریخی ساخته شود دید گردشگران و مردم به جای این شاهکار تاریخی 

و بافت پیرامونی آن به سازه ای از زندگی نوین امروزی معطوف می شود که 
هیچ تناسبی با محیط ندارد و به سیمای بصری اثر تاریخی آسیب می زند.

ساخت و ساز هایی که مجوز میراث فرهنگی را ندارد
رییس اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی شهرستان 
اصفهان درباره ســازه در حال احداث مقابل پل خواجو گفت: ساخت و 
ساز های اطراف پل های تاریخی اصوال بدون گرفتن مجوز از اداره میراث 
فرهنگی انجام می شود. روح ا... سید العسکری بیشترین تاثیر منفی این 
سازه ها را اثر منفی بصری روی بنا های تاریخی دانست و گفت: سازه ای که 
در حریم بصری پل خواجو ساخته شده، هیچ گونه مجوزی از اداره میراث 
فرهنگی نداشته است.رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی شهرستان اصفهان اظهار کرد: در سال ۹۹ برای جلوگیری از ساخت 
این سازه شکایت کردیم مالک روی شکایت اداره میراث فرهنگی شکایت 
کرد و دادگاه رای به رد توقف داد، اما پرونده بسته نشد.سید العسکری 
ادامه داد: وقتی متوجه شدیم مجدد مالک به ساخت وساز خود ادامه 
می دهد و حریم بصری پل خواجو بار دیگر مورد تهدید قرار گرفته است، 
فورا با قاضی شعبه پنج دادگســتری تماس گرفتیم و 22تیر قاضی رای 
به توقف کار داد.وی افزود: تالش می کنیم بــا پیگیری از طرف مراجع 
قضایی، دوطبقه ای را که ساخته شده نیز تخریب کنیم. رییس اداره میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان اصفهان یادآور شد: ما در 
قانون یک حق عامه داریم و یک حق مکتســبه، رهبر انقالب در دیداری 
که به تازگی با مسئوالن قضایی داشتند تاکید کردند که حق عامه در هر 
زمینه ای )محیط زیســت، میراث فرهنگی و..( باید به حقوق مکتسبه 
افراد اولویت داده شــود. علی محمد فصیحی، مسئول پایش پل های 
تاریخی استان اصفهان هم درباره پیگیری های نهایی در مورد این سازه 
گفت: برای ساخت و ساز در حریم آثار باستانی و تاریخی باید از میراث 
فرهنگی استعالم گرفته شود. این سازمان هم براساس قوانین و مقررات 
و حریم آثار تاریخی نقاط مجاز ساخت و ساز را به شهرداری اعالم می کند.

وی ادامه داد: در این خصوص شهرداری باید از میراث فرهنگی استعالم 
می گرفت که این روند طی نشد. در مکاتبات اداری نیز هیچ گونه صدور 
مجوزی از میراث فرهنگی دیده نشده است. پل خواجو که به عروس پل ها 
شهرت دارد این روز ها با مالکانی در حال ستیز است که می گویند حقوق 
مکتسبه دارند. حقوقی که کسب شده اما، این که از کجا و به چه صورت 
این اتفاق افتاده موضوعی اســت که اگر با پاسخ صحیح و راهکار جدی 
بررسی شود قطعا پایانی بر پرونده های ساخت و ساز های غیر مجاز در 

حریم یادگار های تاریخی خواهد بود.

به گزارش روابــط عمومی خانه مطبوعــات و خبرنگاران اســتان اصفهان، 
مدیر خانه مطبوعات استان با اشــاره به برنامه ریزی های انجام شده برای 
گرامیداشــت روز خبرنگار اظهار کرد: با توجه به در پیش بودن روز خبرنگار، 
برنامه ریزی های الزم شکل گرفت تا ویژه برنامه های بزرگداشت مقام خبرنگار 
به صورت ویژه برگزار شود.منصور گلناری ادامه داد: با توجه به محدودیت های 
کرونایی و مشکالت موجود، تالش می شــود ویژه برنامه ها با رعایت کامل 
پروتکل های بهداشتی و به صورت محدود برگزار شود تا بتوان شرایط مناسبی 
برای برگزاری برنامه ها ایجاد کرد.وی افزود: بــا توجه به در پیش بودن روز 
خبرنگار و با مصوبه هیئت مدیره خانه مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان، 
ویژه برنامه های بزرگداشــت مقام خبرنگار بدین شــرح است: دوشنبه 11 

مردادماه: روز پیشکسوتان خبر؛ سه شنبه 12 مردادماه: روز توزیع کنندگان؛ 
چهارشــنبه 1۳ مردادماه: روز نخبــگان خبر؛ پنجشــنبه 14 مردادماه: روز 
خبرنگاران شهید، جانباز و ایثارگر؛ جمعه 1۵ مردادماه: روز خانواده خبرنگاران؛ 
شنبه 16 مردادماه: روز عکاســان خبری، طراحان و ویراستاران؛ یکشنبه 1۷ 
مرداد: برگزاری مراســم روز خبرنگار. مدیر خانه مطبوعات استان اصفهان 
تصریح کرد: برای تقدیر از منتخبان هــر بخش مالک های مختلفی در نظر 
گرفته شده و موارد در جلسات هیئت مدیره به طور دقیق بررسی شد تا این 
ویژه برنامه ها به بهترین شــکل برگزار شــود. وی گفت: هیئت مدیره خانه 
مطبوعات از زمان استقرار، تمام تالش خود را انجام داده تا به بهترین شکل در 
راستای خدمت به اعضا قدم بردارد، جلسات هیئت مدیره به صورت منظم در 

حال برگزاری است و نتایج آن در حال پیگیری است تا بتوان اقدامات موثری 
انجام داد.گلناری تاکید کرد: در طول چند ماه اخیر، جلسات و رایزنی های 
مختلفی توسط هیئت مدیره خانه با سازمان ها و ادارت مختلف انجام شده 
تا بتوان شرایط مناسبی برای ارتقای جایگاه رسانه ها در سطح استان و کشور 
فراهم کرد. وی افزود: خبرنگاران، از زحمت کش ترین اقشارجامعه هستند که 
شبانه روز در تالشند تا زمینه آگاه سازی جامعه را به نحو احسن انجام دهند، 
در ایام کرونا این خبرنگاران هستند که با جان فشانی تالش دارند به وظایف 
خطیر خود عمل کنند و شایسته است زحمات خبرنگاران برای جامعه بازگو 
شود تا همه در جریان فعالیت های جامعه بزرگ رسانه و سختی شغل آنها 

قرار گیرند و روز خبرنگار بهانه ای به همین منظور است.

مدیر خانه مطبوعات استان مطرح کرد:

برگزاری ویژه برنامه های بزرگداشت مقام خبرنگار در اصفهان

با مسئولان

باالنشینی رضویان رسانه در جشنواره »کبوتر حرم«
کانون تخصصی خبر و رسانه رضوی اصفهان این بار در نخستین جشنواره کشوری »کبوتر حرم« خوش 
درخشید. مسئول کانون تخصصی خبر و فضای مجازی آستان قدس رضوی استان اصفهان گفت: نتایج 
داوری اولین جشنواره کشوری کبوتر حرم اعالم شد که بر اساس آن، خادمیاران رسانه کانون خبر و فضای 
مجازی استان اصفهان، رتبه برتر در بخش ویژه را کســب کردند.مهدی ستوده افزود: در این جشنواره، 
جایزه برترین اثر هنری فاخر و تاثیرگذار رضوی در بخش ویژه به علی سپاهان فرد خادمیار رسانه اصفهان 
تعلق گرفت.وی گفت: همچنین، اثر تصویری آقای معراج خانی از کانون خبر و فضای مجازی رضوی 
اصفهان در بخش کلیپ های حرفه ای جزو برترین ها شناخته شد و دیپلم افتخار گرفت.مسئول کانون 
تخصصی خبر و فضای مجازی آستان قدس رضوی استان اصفهان گفت: این جشنواره در بخش های 
مختلف رسانه از جمله تولید محتوا و تهیه عکس، مستند و فیلم های ارزشمند و ماندگار مرتبط با خورشید 
هشتم برگزار شد.الزم به ذکر است که این جشنواره از 2۳ خرداد آغاز شد و ۷ مرداد امسال خاتمه یافت. 
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مفاد آراء
5/109  آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
- برابر رای شــماره 1201 مورخ 1400/4/16 هيات اول موضــوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اردشير 
کيانی هرچگانی به شناسنامه شماره 1488 کدملی 1288957874 صادره اصفهان 
فرزند عزيزاله بر سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکبابخانه به مساحت 120/44 متر 
مربع مفروزی از پالک شماره 318 فرعی از 4999 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی 

گرديده است. 
- برابر رای شماره 1207 مورخ 1400/4/16 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی خانم معصومه 
اکبری فرتخونی به شناسنامه شماره 56 کدملی 1111845433 صادره فالورجان 
فرزند عبداله بر سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه به مساحت 120/44 متر 
مربع مفروزی از پالک شماره 318 فرعی از 4999 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی 

گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/26

م الف: 1172228  اداره ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

5/110  آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شماره 962 مورخ 1400/3/25 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا نيک صالحی 
به شناسنامه شماره 47 کدملی 1288688555 صادره اصفهان فرزند علی محمد بر 
ششدانگ يکباب مغازه به مساحت 20/09 متر مربع مفروزی از پالک شماره 4786 
اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملــک جنوب اصفهان در ازای مالکيت 
رسمی )طبق توضيحات شناسنامه، نام خانوادگی از لری به نيک صالحی تغيير نموده 

است( مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است. 
- برابر رای شماره 960 مورخ 1400/3/25 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا نيک صالحی 
به شناسنامه شماره 47 کدملی 1288688555 صادره اصفهان فرزند علی محمد بر 
ششدانگ ساختمان )يکباب مغازه و دفترکار( به مساحت 68/62 متر مربع مفروزی از 
پالک شماره 4786 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 
در ازای مالکيت رسمی )طبق توضيحات شناسنامه، نام خانوادگی از لری به نيک 

صالحی تغيير نموده است( مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است. 
- برابر رای شماره 963 مورخ 1400/3/25 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا نيک صالحی 
به شناسنامه شماره 47 کدملی 1288688555 صادره اصفهان فرزند علی محمد بر 
ششدانگ يکبابخانه به مساحت 346/59 متر مربع مفروزی از پالک شماره 4786 
اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملــک جنوب اصفهان در ازای مالکيت 
رسمی )طبق توضيحات شناسنامه، نام خانوادگی از لری به نيک صالحی تغيير نموده 

است( مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/26

م الف: 1172290 اداره ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

5/111 شــماره: 140085602011001077-1400/5/9 چــون تحديد حدود 

ششدانگ عمارت پالک ثبتی 1387 فرعی 16 اصلی واقع در بخش 6 ثبت خوانسار 
به نام ناصر مشــاری و غيره درجريان ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونی آن 
به عمل نيامده است. اينک بنا به دستور قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 1400/06/01 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی به کليه 
مجاورين اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در اين آگهی در محل حضور 
يابند و اعتراضات مالکين يا مجاورين مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم 
 صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد. م الف: 1171782

 امير حسين مومنی رئيس ثبت اسناد و امالک خوانسار 
فقدان سند مالکیت

5/112 ابوالفضل  جوادی مقدم برابر وارده شــماره 4012957 – 1400/04/21 
باستناد دو برگ استشهاد محلی که هويت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی 
است که سند مالکيت شش دانگ اعيان آپارتمان مسکن مهر به مساحت 82/89 
متر مربع پالک 33/4187/4319 اصلی بخش دو حوزه ثبتی کاشان که در صفحه 
350 دفتر 674 امالک ذيل ثبــت 111758 به نامش ثبت و ســند مالکيت صادر 
و تســليم گرديده که برابر سند شــماره 10598 – 1391/03/28 دفترخانه 117 
کاشــان در رهن بانک تجارت مرکزی می باشد در اثاث کشــی مفقود شده است 
چون درخواســت صدور ســند مالکيت المثنی نموده طبق تبصره يک ماده 120 
اصالحی آيين نامه قانون ثبت آگهی می شــود که هر کــس مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مزبور يا وجود ســند مالکيت نزد خود ميباشــد از تاريخ انتشار اين 
آگهی تا ده روز بــه اين اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند 
مالکيت وسند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس واصل سند به ارائه کننده 
مســترد گردد و اگر  ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد  يا در صورت اعتراض اصل 
 سند ارائه نشود المثنی ســند مالکيت مرقوم صادرو به متقاضی تسليم خواهد شد. 

م الف: 1170377 اسماعيلی طاهری رئيس اداره ثبت امالک اسناد کاشان 

فقدان سند مالکیت
5/113 شماره نامه: 140085602210003174– 1400/05/02 سند مالکيت سه 
دانگ مشاع  از ششدانگ  پالک ثبتی شماره 20778 فرعی از 2267 اصلی واقع در 
بخش 6 ثبت اصفهان که بموجب سند انتقال شماره 18550-1397/11/3 دفترخانه 
اسناد رسمی شماره 361 بهارستان به مالکيت معصومه سيفی امام قيسی درآمده و 
سند بشماره چاپی 519778-ب 97 )تک برگی( بشماره دفتر امالک الکترونيکی 
139720302210019066 صادر و تسليم وی شده است و سپس نامبرده با ارائه 

درخواست کتبی به انضمام دو برگ استشهاديه که امضاء شهود آن ذيل شماره يکتا 
1399021556150000457  و رمز تصديــق 951022  مورخ 1399/9/19  که 
به گواهی دفترخانه 361 بهارستان رسيده  مدعی است که  سند مالکيت آن بعلت 
نامشخص مفقود گرديده و وی درخواست صدور سند مالکيت المثنی ملک فوق را 
نموده لذا مراتب  به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت 
در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم 
و رسيد اخذ نمائيد تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق 
مقررات خواهد شد. م الف: 1171270  ناصر صيادی صومعه مدير واحد ثبتی 

حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت

5/114 شماره نامه: 140085602210003279- 1400/05/06 سند مالکيت سه 
دانگ مشاع  از ششدانگ  پالک ثبتی شماره 5616 فرعی از 2250 اصلی واقع در 
بخش 6 ثبت اصفهان که بموجب سند انتقال شماره 10504-1387/9/9 تنظيمی 
دفترخانه 165 سپاهانشهر به مالکيت خانم نسرين بهادری بيرگانی در آمده و سند 
بشــماره چاپی 519832- )دفترچه ای( ، مورد ثبت صفحه 288 دفتر 135 امالک 
تحت شماره ثبت 37610  صادر و تسليم وی شده است و ســپس نامبرده با ارائه 
درخواست کتبی به انضمام دو برگ استشهاديه که امضاء شهود آن ذيل شماره يکتا 
140002150038000157  و رمز تصديــق 622749  مورخ 1400/4/13  که به 
گواهی دفترخانه 330  سپاهانشهر رســيده  مدعی است که  سند مالکيت آن بعلت 
جابجايی مفقود گرديده و وی درخواســت صدور سند مالکيت المثنی ملک فوق را 
نموده لذا مراتب  به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت 
در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم 
و رسيد اخذ نمائيد تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق 
مقررات خواهد شد. م الف: 1171667  ناصر صيادی صومعه مدير واحد ثبتی 

حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
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بعضی از حرف هــا و صحبت هایی را باید بــرای خود نگه 
داشت و بـه هیچ عنوان نباید بـه کسی گفت، در این مطلب 
قصد داریم حرف هایی کـه نباید بـــه هیچ کس بگویید را 

برای تان فهرست کنیم.
 بـــه گفتــه محققــان در قــرن 21 بعضــی از حرف ها و 
صحبت هایــی را کـــه در مغزتــان مرور می شــود یا مثل 
جرقه ای بـه یک باره بـــه ذهن تان خطور می کند، باید یک 
جایی یادداشت کنید برای خودتان و بـه هیچ عنوان نباید 

بـه کسی بگویید.
صحبت در مورد زندگی شخصی

 زندگی شخصی شـــما هیچ ربطی بـــه فرد دیگری ندارد
 و صحبت کردن درباره مســائل زندگی تان باعث می شود 
شـــما را انتقاد و قضــاوت کنند. در انتخاب هایی کـــه در 
زندگی تان می کنید باید بـــه خودتان توجه داشته باشید؛ 
زیرا این کار شـــما را از نظرات غیر ضروری دیگران حفظ 
می کند کـــه می تواند خشن و نامالیم باشــد.جنبه های 
مشخصی از زندگی خود را بـــه عنوان راز نگه دارید و همه  
جزئیات رابطه و زندگی شخصی خود را با دیگران در میان 
نگذارید. این کار باعث می شود کـه شـما بـه عنوان یک فرد 
بسیار ساده و شایسته احترام بسیار بیشتری نسبت بـــه 

کسانی کـه همه  چیز را درباره  عادات خوب و بد می گویند، 
داشته باشید.

اقدامات جسورانه و خیرخواهانه
بـــه اشتراک گذاشــتن عمدی کارهای خیریه با دیگران 
می تواند خودخواهانه باشد و باید از آن اجتناب شود. کمک 
کردن تان بـه دیگران یک راز نیست، اما نباید اخبار جهانی 
شود. همین مسئله برای شجاعت صدق می کند. ما هر روز 
با چالش هایی روبـــه رو می شویم و دستاوردهای شـما 
در این مبارزه ها باید بـــه طور مناسب اجر داده شود.توجه 
بـه ستایش و قدردانی دیگران باعث می شود کـه بـه نظر 
بزرگ برسید. اقدامات شــجاعانه برای دیگران هستند تا 
بـــه شهامت فکر کنند، در غیر این صورت، آن ها همه  این 

شجاعت ها را ندارند.
مسائل خانوادگی

 همــه  خانواده هــا ناراحتــی دارنــد و باید تحمــل کنند. 
 با ایــن حال، این چیزی نیســت کـــه شـــما باید بـــه 
 دنیــا بگویید. واضح اســـت اگــر چیزی اشــتباه وجود

  دارد، گفتن آن بـــه دوســتان نزدیک و همســر می تواند 
 بـــه کاهش بــار آن کمک کنــد با ایــن حــال، گفتن آن

  بـــه کل دنیــا می تواند باعــث بی احترامی شــود و راه را 

 برای قضــاوت خانواده باز می کند. همیشــه بهتر اســـت
  کـــه مســائل خــود را بـــه طــور خصوصــی و بـــه

  درســتی بــا خانــواده و آن هایــی کـــه دوســت دارید 
حل کنید.

هدف هایتان
نگه داشــتن اهداف تان در واقع می تواند باعث شود کـــه 
احتمال بیشــتری بـــه دســتیابی به آن داشــته باشید. 
مطالعات  روی تنظیم هدف نشان داده اند کـه تعریف کردن 
اهداف تان و تحسین شدن برای آن باعث می شود کـه مغز 
اندورفین تولید کند و بـه هدف برسید. این باعث می شود 
احساس کنید کـه بـه چیزی دست پیدا کرده اید، بنابراین 

در طوالنی مدت برای رسیدن بـه هدف تالش نمی کنید.
مسائل مالی

همه  دوست دارند چیزهای خوب داشــته باشند و اگر ما 
همه  چیزهای خوبی را کـــه داریم با دیگران بـه اشتراک 
بگذاریم حسادت آن ها را برانگیخته می کنیم. نگه داشتن 
دستاوردهای مادی تان بـــه شـــما این امکان را می دهد 
کـــه عالوه بر بهره بردن از آن ها از چشــم زخــم در امان 
 باشــید و همچنین فردی متواضع و دوســت داشــتنی 

بـه نظر بیایید.

آشپزی

چابلی کباب با سیخ چوبی
 مواد الزم برای 2 نفر: 300 گرم گوشت چرخ کرده، یک عدد پیاز 

متوسط، یک دوم پیمانه جعفری ساطوری شده، یک قاشق چای خوری  
زردچوبه،3 قاشق سوپ خوری  کرفس ساطوری شده، یک قاشق مربا خوری 
فلفل قرمز، یک قاشق مربا خوری فلفل سفید، یک قاشق سوپ خوری آب ،به 
میزان الزم نمک،به میزان الزم روغن برای سرخ کردن، به تعداد الزم سیخ چوبی

مواد الزم برای سس:یک قاشق سوپ خوری  شکر، یک قاشق مربا خوری 
سرکه، یک قاشق مربا خوری عسل، یک قاشق مربا خوری  فلفل قرمز

 طرز تهیه: ابتدا گوشت را داخل یک کاسه مناسب بریزید و پیاز خرد شده را همراه جعفری، 
کرفس، زردچوبه، مقداری نمک، فلفل ها و آب به گوشت اضافه کنید. مواد را خوب ورز دهید تا 
مایه کباب آماده شود. دست تان را کمی خیس کنید، از مایه کباب مقداری بردارید و آن را به 
سیخ بکشید، طوری که شبیه ساق مرغ شود. در تابه ای روغن بریزید و روی حرارت قرار 

دهید. کباب ها را داخل تابه سرخ کنید، طوری که همه جای آن ها سرخ شود. در این 
میان سس را آماده کنید. به این صورت که مواد الزم برای سس را داخل یک 

قابلمه بریزید و روی حرارت قرار دهید تا کمی بجوشد، سپس آن را از 
روی حرارت برداشته و داخل یک ظرف مناسب بریزید. وقتی 

کباب آماده شد، داخل ظرف موردنظرتان بریزید 
و همراه با سس سرو کنید.

موضوعاتی که هرگز نباید با دیگران درمیان بگذارید!

اولین تجربه سریال سازی »تهمینه میالنی«  »تاالن« اکران آنالین می شود
بر اساس فهرست تازه پروانه های ساخت که 6 مردادماه از سوی 
سازمان سینمایی منتشر شد، تهمینه میالنی پروانه ساخت 
سریال »راه میانبر« را دریافت کرده است. تهمینه میالنی در 
بیش از سه دهه فعالیت خود به عنوان کارگردان، تاکنون سریالی 
نساخته و »راه میانبر« اولین تجربه او در کارگردانی یک سریال 
است. تهیه کنندگی این سریال را همچون اغلب کارهای او، همسرش 
محمد نیک بین برعهده دارد. 

 مستند »تاالن« به تهیه کنندگی و کارگردانی محمدصادق دهقانی، 
روایتی سینمایی از مدیریت منابع آب ایران در نیم قرن گذشته است. 
اکنون که بی آبی در خوزستان، مسئله اساسی بسیاری از هموطنان 
شده است، بهتر است »اصل ماجرا« را در مستند تاالن جست وجو 
کرد.این مستند بعد از کسب تندیس بهترین فیلم از دهمین جشن 
مستند خانه سینما و چندین جایزه دیگر، در سینماهای کشور اکران 
شد و از جمعه هشتم مردادماه در سایت هاشور اکران آنالین می شود.

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

در ادامه طرح پایش و شناســایی پمپ های غیر مجاز در اســتان اصفهان، از 
ابتدای مرداد ماه تا کنون تعداد 700 پمپ غیر مجاز در منطقه براآن و کراج کشف 
شــد. مدیر آبفای منطقه براآن و کراج با اعالم این خبر افــزود: کنتورخوان ها و 
مروجین مصرف شرکت آبفای منطقه پس از شناســایی مشترکین متخلف، 
اخطاریه های کتبی صادر کرده اند و مشــترکین 48 ســاعت پس از دریافت 
اخطار فرصت دارند، پمپ هایی را که بالفاصلــه بعد از کنتور آب نصب کرده اند، 

قطع کنند.صالح سلمانی با بیان این که تقریبا در تمامی روستاهای این منطقه 
پمپ غیر مجاز کشف شده است، گفت: بیشــترین پمپ های غیرمجاز کشف 
شده در محدوده اصفهانک با 250 پمپ بوده اســت. وی افزود: روز سه شنبه، 
پنجم مرداد ماه جاری، نسبت به قطع و ساماندهی تعدادی انشعاب باغ ويال در 
روستای راشنان  و اصفهانك  اقدام شد و بقیه پمپ های غیر مجاز نیز به سرعت 

ساماندهی می شوند.     

مدیر انرژی و سیاالت شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه بحران کم آبی در سال 
1400 به مراتب از بحران سال 97 سخت تر است، گفت: فوالد مبارکه در تالش 
اســت با اجرا و بهره برداری از پروژه های مختلف در راستای کاهش مصرف 
آب، نیاز خود به آب را به کمترین مقدار ممکن در این شــرایط کاهش دهد.

سید امیر طباطباییان  در گفت وگو یی با اشاره به بحران کم آبی در سطح کشور 
به ویژه در منطقه اصفهان در سال جاری اظهار کرد: امسال سال سختی برای 
همه صنایع ازجمله شرکت فوالد مبارکه است، زیرا با دو نوع محدودیت آب 

و برق مواجه خواهند بود.
کاهش 5 هزار مگاواتی تولید برق در نیروگاه های برق آبی کشور

وی با بیان اینکه نیاز فوالد مبارکــه به منابع آبی برای تــداوم چرخه تولید 
اجتناب ناپذیر است، گفت: خشکســالی ها و کمبود منابع آبی پشت سدها، 
عالوه بر اینکه شرکت ها را با مشــکل تامین منابع آبی مواجه می کند، تولید 
برق توسط نیروگاه های برق آبی را تقریبا به میزان 5 هزار مگاوات در کشور 
کاهش می دهد که تاثیرات آن، هم در بخــش صنعتی و هم در بخش های 
خانگی مشاهده خواهد شــد.مدیر انرژی و سیاالت شــرکت فوالد مبارکه 
افزود: شرکت فوالد مبارکه به عنوان یک شرکت فعال در حوزه صنعت مادر 
فوالد، با برنامه ریزی و اجرای پروژه های مختلف در راستای کاهش مصرف 
و بهینه سازی مصرف آب در فرآیند تولید فوالد در تالش است تا موانع تولید را 
در سال جاری به حداقل برساند. برنامه ریزی جهت اجرا و بهره برداری از چند 
پروژه آبی در حوزه تصفیه و بازچرخانی پساب بهداشتی و صنعتی به منظور 
پوشش محدودیت های ناشی از خشکسالی های اخیر ازجمله این اقدامات 
است. به عالوه انجام اقدامات اقتضایی و متناسب در همه واحدها در قالب 

کمیته ها و پروژه های کاهش مصرف آب نیز در جریان است.
استفاده بهینه از منابع آبی در دسترس

طباطباییــان ادامه داد: مهم ترین ایــن اقدامات اســتفاده از بلودان یا آب 

زیرکش برخی واحدها که کیفیت مناســبی دارند به عنوان آب تازه موردنیاز 
واحدهای دیگر است. در همین راســتا دو پروژه در سال 99 به بهره برداری 
رسید: انتقال آب زیرکش واحد اکسیژن به ورودی نورد گرم که مصرف آب 
صنعتی این واحد را 50 درصد کاهش داد و پروژه انتقال و اســتفاده از آب 
ســیکل های خنک کاری کوره های قوس الکتریکی به سیستم خنک کاری 
تختال با آب. این دو پروژه تاثیر قابل توجهی در کاهش مصرف آب و تولید 
فوالد و ورق در ناحیه نورد گرم و فوالدســازی داشت.وی تصریح کرد: فوالد 
مبارکه در تالش است تا با ایجاد هم زمانی میان تعمیرات بلندمدت ساالنه 
با محدودیت های برق و آب تاثیرپذیری تولید از محدودیت های موجود را 
کاهش دهد. در همین راستا سعی می کنیم با استفاده از ذخایر داخلی آب 
فوالد، محدودیت آب را به فصل گرما منتقل کنیم و توقفات برنامه ریزی شده 
ســالیانه نیز به صورت متمرکز در این زمان انجام شــود. همچنین توقفات 
کوتاه مدت و روزانه نیز در زمان های محدودیت پیــک مصرف برق خواهد 
بود تا تاثیر کمتری در میزان تولید ایجاد شــود. هدف اصلی همه اقدامات 
گفته شــده، دســت یابی به برنامه تولید ســال 1400 اســت.مدیر انرژی و 
سیاالت شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه امسال سال »تولید، پشتیبانی ها، 
مانع زدایی ها« است، گفت: وظیفه اصلی واحدهایی مثل انرژی و سیاالت 
پشتیبانی از تولید اســت. اگرچه پیش بینی می شود ســال جاری از سال 
سخت 97 دشوارتر باشــد، ولی تاکنون با مدیریت مصرف و منابع آبی و به 
لطف پروژه های انجام شده در ســال های اخیر، در مقایسه با مدت مشابه 
سال 97، وضعیت بسیار بهتری داریم،بنابراین الزم است همه بخش ها در 
مصرف آب صرفه جویی کنند تا با موفقیت از ایــن بحران کم آبی عبور کنیم.

طباطباییان خاطرنشان کرد: همه باید در مصرف بهینه آب صنعتی و شرب 
همکاری الزم را داشــته باشــند و اگر پروژه ای به منظور کاهش مصرف آب 

قابل اجراست، آن را در قالب پیشنهاد ارائه دهند.

همزمان با دهه امامت و والیت و گرامیداشت اعیاد فرخنده قربان و غدیر، 
آیین تجلیل از 52 نفر از کارگران نمونه ذوب آهن اصفهان ، 5 مرداد ماه در 

تاالر آهن شرکت برگزار شد. 
در آغاز این مراســم که چند تن از معاونان و مدیران شرکت حضور داشتند، 
آیت ا... رهبر،  مســئول نمایندگی تبلیغات اســالمی ذوب آهن به تشریح 
رویداد بزرگ تاریخی غدیر خم و معرفــی موالی متقیان حضرت امام علی 
)ع( به عنوان جانشین پیامبر بزرگ اســالم)ص( پرداخت.وی با اشاره به 
آیات قرآن کریم، انتصاب مهم جانشین پیامبر اسالم از طرف خداوند و ابالغ 
آن توسط حضرت محمد)ص( را کامل شدن دین اسالم و تمام شدن نعمت 

الهی بر مسلمانان و عالم بشریت دانست.
آیت ا... رهبر در ادامه با اشاره به اهمیت کار و تولید در اسالم، تالش هر مردی 
را برای گذران آبرومندانه زندگی و تامین معیشــت خانــواده اش را جهاد 
دانست و گفت: سربلندی و حیات اقتصادی هر جامعه ای مرهون تولید و 

نقش آفرینی کارگران است.

معاون بهره برداری شــرکت نیز با اشــاره به آخرین شــرایط تولیدی ذوب 
آهن اصفهان گفــت: با همت کارکنــان عزیز، محصوالت جدیــد و از جمله 
ریل و میلگرد 50 در شرکت تولید شــده و این نگرش و رویه همچنان دنبال 

خواهد شد.
مهرداد توالییان افزود: این کارگران هستند که همه ساله شعارهای اقتصادی 
سال که توسط مقام معظم رهبری اعالم می شــود را محقق می سازند. ما 
نیز با کمک هلدینگ صدرتامین در جهت تشــویق همکاران خود همه ساله 
تعدادی از عزیزان را به عنــوان کارگر نمونه معرفی کــرده و مورد تقدیر قرار 
می دهیم . با این حال هرچند تمام کارکنان نمونه هســتند ولی با توجه به 
محدودیت های موجود در سال 99 نیز 52 نفر از همکاران با معرفی مدیران 

قسمت ها به عنوان کارگر نمونه معرفی شدند.
در این مراســم یکی از مداحان اهل بیت)ع( به مناسبت اعیاد بزرگ قربان 
و غدیر به مداحی پرداخت و در پایان لوح های تقدیر کارکنان نمونه شرکت 

به آن ها اهدا شد.

از ابتدای مرداد ماه تا کنون صورت گرفت؛

کشف 700 پمپ غیرمجاز در منطقه براآن و کراج 
مدیر انرژی و سیاالت شرکت فوالد مبارکه :

فوالد مباركه مصرف آب خود را به كمترین مقدار می رساند

در مراسم تجلیل از کارگران نمونه ذوب آهن اصفهان بیان شد:

کارگران، محور تولید و پیشرفت جامعه هستند
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