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مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع موضوع مناقصهشماره مناقصه
شرایط و الزامات ورود به مناقصه کار  )شرکت در مناقصه(- ریال

401/1007
 L.P.C سیل سیت های مورد نیاز کمپرسور
و H.P.C و فری توربین نیروگاه گازی هسا

با ارزیابی انجام می شود 610/000/000

نحوه دریافت و تحویل اســناد مناقصه: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و 
تحویل اسناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه به »ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد(« به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. )تماس با کارفرما 
در صورت لزوم در ساعات اداری با شماره 37871781 و 37871785-031 داخلی 

 )8016
 مهلت دریافت اســناد مناقصه: از روز ســه شــنبه مورخ 1401/06/08 لغایت روز 

سه شنبه مورخ 1401/06/15
نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار )شرکت در مناقصه(: ضمانت نامه بانکی معتبر 
یا فیش واریز وجه نقد به حساب شــماره 4101121130232162 نزد بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران به نام پرداخت در آمد شرکت تولید نیروی برق اصفهان
مهلت و محل تحویل پاکتهای مناقصه: نسخه الکترونیکی کلیه مدارک و مستندات 
مناقصه بایستی حداکثر تا ساعت 9:00 صبح روز دوشــنبه مورخ 1401/06/28 در 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( بارگذاری گردد. ضمنًا الزم است صرفًا 
پاکت )الف( به صورت فیزیکی تحویل امور تدارکات و قراردادهای شرکت تولید برق 
اصفهان به نشانی اصفهان، ابتدای اتوبان ذوب آهن، بلوار شفق، جاده نیروگاه، جنب 
ساختمان معاونت بهره برداری، کدپستی 8178615651 گردد و پاکت های )ب ( و 

)ج( صرفًا از طرق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری گردد.
زمان  و محل بازگشــایی پاکت های مناقصه: ســاعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 

1401/06/28 سالن جلسات شرکت تولید نیروی برق اصفهان
سایر شرایط مناقصه:

1- به پیشنهادهایی که فاقد ســپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش بوده ترتیب اثر 
داده نخواهد شد. 

2- به درخواست ها و مدارک ارسالی پس از ساعت 9:00 روز دوشنبه 1401/06/28 
ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3- اطالعات تماس »ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(« جهت انجام 
مراحل عضویت در ســامانه و دریافت گواهی امضاء الکترونیکــی )توکن( : مرکز 
 تمــاس: 27313131-021 ، دفتر ثبــت نــام: 88969737 و 021-85193768 
 www.setadiran.ir اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه(

بخش »ثبت نام / پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر« موجود است. ( 
4- سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه موجود می باشد.
5- ضمنًا می توانید این آگهی را در سایتهای اینترنتی ذیل مشاهده کنید.

www.setadiran.ir                                www.tpph.ir                                    http://iets.mporg.ir

نوبت اول
 شرکت تولید نیروی

 برق اصفهان 

بدرقه باشکوه اسوه اخالق تا خانه ابدی 

خداحافظ آقای آبروی شهر...
7

دیروز اهالی اصفهان برای بدرقه عالمی آمده بودند که علم را با عمل همراه کرده بود. حضور باشکوه مردمان دیار نصف جهان 
در مراسم تشییع به خوبی گواه این است که دل آنها خیلی زود دلتنگ شده است، برای حرف های مردی از تبار رسوالن که 
آرام و شمرده یک گوشه از دلشان می نشست، برای تکیه کالم هایی که به آنها تکیه می کردند، برای کوچه پس کوچه هایی که 
آنها را به نماز ظهری که پیش نمازش او بود، می رساند؛ برای مسجد کمر زرین، برای ماه رمضانش و برای حرف هایی که قرار 
بود، شنیده شود و روی چشم و دل گذاشته شود، برای آن صندلی سیاهی که روی آن می نشست و درس اخالقی که در 
واژه هایش جان می گرفت و حال خوشی که در احوال دل خیمه می زد، برای »من کان لله کان الله له« گفتن هایش و چه 
خوب دست به دست هم می داد، این واژه ها تا یادمان نرود کسی که برای خدا باشد، خدا هم برای او است، برای رفاقتش 

با امام عصر )عج( و برای برق اشک های نشسته در گودی کنار چشم هایش وقتی از موال می گفت.
امان از این رفتن های جبران ناپذیری که برابرش را حاال حاالها نخواهیم یافت، امان از این آه های پشت سرهم و بی نوبت، 
آقاجان بند دنیا از پایت باز شد و رفتن شد، مقصدت و کندن از خراب آباد دنیا و رسیدن به محبوب شد، غایتت. تو خوب بلد 

بودی راه رستگاری را که قید من و منیت را زدی...
از پا منبری های ثابت چراغ این شهر دیار بوده است، از همان کودکی که در دست مردم روانه مسجد کمر زرین می شده تا 
زمانی که خطبه عقدش را آیت عشق خوانده و بعدها اذان در گوش بچه اش. اشک بر گونه هایش جاری است، با حسرت 
فراوان می گوید چه طور با رفتنش کنار بیاییم، چه طور آقاجان گفتن هایش را فراموش کنیم، ما با او حســین، حســین 

نیاید، شفاعت کند تا ما هم گفتن را یــاد گرفتیم، ای کاش مــا را در روزی که مــال و فرزند به کار 
ما می گفت...میهمان حضرت مادر شویم، حضرت مادری که با آه و ناله از او برای 

بهشــت اصفهان حاال مهمان دارد، ابرمردانی که از خاک به افالک 
رسیدن را از بر هســتند به پیشــوازت آمدند، چه قاب نابی شده 

بود، این قاب انتظار و این قاب اســتقبال. شهید حاج حسین 
خرازی به همراه یارانش به استقبال آمده اند، نوحه با صفای یا 

زهرای شهید تورجی زاده است که در گوش افالکیان 
می پیچید.

 سفرت به ســالمت و خاک بهشت گلستان 
شهدا بر تو خوش باد، بزرگ مرد...

 راســتش بعــد از رفتنــت، قلــب این شــهر کمــی کندتر خواهــد زد. 
جای خالــی ات فریاد خواهــد شــد و دل یک شــهر را خواهــد لرزاند 
و چه ســخت بیــن خرابه هــای بــه گل نشســته دل از میــان طوفان 
 نداشــتنت، بــرای یــک بــار دیدنــت، باید تــا روز آخــر صبــر کنیم. 

ایمان دارم ما نبودنت را یاد نخواهیم گرفت، آقای آبروی شهر.

حفظ آب حفظ زندگی است

عکس: ایمنا
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عبور 2 کشتی جنگی آمریکا از تنگه تایوان
سه مقام آمریکایی از حرکت دو فروند ناو جنگی آمریکا به سمت تنگه تایوان خبر دادند.سه مقام 
آمریکایی به رویترز گفتند دو فروند ناو جنگی آمریکا از طریق آب های بین المللی در حال حرکت 
به سمت تنگه تایوان هستند.بر اساس این گزارش، این مقامات که خواستند نامشان فاش نشود 
اظهار کردند دو فروند ناو جنگی آمریکا در حال انجام عملیات نظامی و حرکت به سمت تنگه تایوان 
هستند.در سال های اخیر کشــتی های جنگی آمریکا و گاهی اوقات کشــتی های جنگی برخی 
متحدان آمریکا مانند انگلیس و کانادا به صورت معمولی از این تنگه عبور می کنند که این امر باعث 
ناخشنودی شدید پکن می شود. این عملیات ها معموال بین 8 تا 12 ساعت طول می کشد و پکن 
به دقت آنها را رصد می کند.   این نخستین عملیات آمریکا از زمان افزایش تنش ها با چین پس از 
سفر جنجال برانگیز نانسی پلوسی به تایوان است. سفر جنجال برانگیز نانسی پلوسی به تایوان در 
اوایل ماه اوت، دولت چین را که همواره تایوان را بخشی از خاک خود می داند، مجبور به واکنش کرد 

و پکن مانور نظامی گسترده ای را در نزدیکی خاک تایوان آغاز کرد.
 

تشکیل پست سفیر قطب شمال در وزارت خارجه آمریکا
رئیس جمهور آمریکا پست سفارت جدیدی در وزارت خارجه این کشور برای قطب شمال ایجاد کرد.

روزنامه نیویورک پست نوشــت، »جو بایدن« رئیس جمهور آمریکا پست سفارت جدیدی را برای 
مدیریت منافع آمریکا در منطقه قطب شــمال ایجاد می کند.وزارت امور خارجه آمریکا اعالم کرد: 
»آمریکا به عنوان یکی از هشت کشور مجاور قطب شــمال، مدت هاست که متعهد به محافظت از 
امنیت ملی و منافع اقتصادی ما در منطقه، مبارزه با تغییرات آب وهوایی، حمایت از سرمایه گذاری و 
توسعه پایدار و همکاری با کشورهای حوزه قطب شمال، متحدان و شرکا بوده است.«با این تصمیم 
آمریکا، سمت فعلی هماهنگ کننده امور قطب شمال در این دولت ارتقا می یابد.در سال های اخیر 
تنش های منطقه ای بر سر حوزه قطب شمال افزایش یافته و چند کشور دیگر نیز چشم به بهره برداری 

از منابع این حوزه با تداوم آب شدن یخ های این منطقه دارند.
 

انگلیس به اوکراین مین روب بدون سرنشین می دهد
مقامات انگلیس از تصمیم این کشــور برای اعزام مین روب های دریایی بدون سرنشین به اوکراین 
خبر دادند.وزیر دفاع انگلیس اعالم کرد، مین روب های دریایی بدون سرنشین انگلیسی با مأموریت 
پاک سازی خط ســاحلی اوکراین از مین و باز کردن مســیر محموله های غذایی به این کشور اعزام 
می شوند.طبق گزارش رسانه های انگلیسی، قرار است پرسنل اوکراینی در انگلیس آموزش کار با شش 
دستگاه مین روب بدون سرنشین را ببینند. در این گزارش ادعا شده است: »هدف از این برنامه کمک 
به ازسرگیری نقل وانتقال غالت از اوکراین به دیگر نقاط جهان بعد از ایجاد اختالل در صادرات غالت 
این کشور و افزایش قیمت های جهانی غالت  است«.وزارت دفاع انگلیس اعالم کرد، تالش ها برای 
صادرات مواد غذایی از اوکراین همچنان به سبب »مین های دریایی رها شده توسط نیروهای روس« 
با اختالل مواجه اســت.»بن واالس« وزیر دفاع انگلیس نیز در موضع گیری علیه روسیه ادعا کرد: 

»تالش های بدبینانه مسکو برای  باج گیری با تأمین غذای جهان نباید موفق باشد«.

جنگنده های یوروفایتر تایفون از انگلیس به قطر رسیدند
نخســتین محموله 2۴ فروند جنگنده یوروفایتر تایفون از انگلیس به قطر رســید.به نقل از خبرگزاری 
اسپوتنیک، تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر از رسیدن این جنگنده ها استقبال کرد. این جنگنده ها بخشی 
از اسکادران F15QA و Rafale قطر بود و برای تأمین امنیت جام جهانی 2۰22 به کار گرفته خواهند شد. 
دولت های قطر و انگلیس یک تفاهم نامه حمایت امضا کرده اند که شامل ایجاد یک اسکادران مشترک از 

تایفون های انگلیسی - قطری و Hawk برای آموزش خلبانان و تکنیسین ها می شود.

فارن پالیسی:

برنده جنگ تحریم چه کسی است؟

فارن پالیســی در مطلبی به قلم بروس جنتلســون نوشــت: جو بایدن، 
رئیس جمهور ایاالت متحده، به والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در 
مورد تحریم هایی که ایاالت متحده و متحدانش در صورت حمله روسیه به 
اوکراین اعمال خواهند کرد، هشدار داد، اقتصاد شما با پیامدهای »ویرانگر« 
روبرو خواهد شد. زمانی که پوتین به هرحال به اوکراین حمله کرد، تحریم ها 
به شدت به روســیه ضربه زدند. بااین حال پوتین عقب نشــینی نکرد و با 
تحريم هاي متقابل پاسخ داد. نزدیک به شش ماه گذشته و اکنون در مرحله 
سوم هستیم - اول بازدارندگی، سپس اجبار، اکنون فرسایش - چه کسی 

برنده جنگ تحریم خواهد شد؟
به گزارش »انتخاب«، در ادامه این مطلب آمده است:  مرحله اول، تحریم ها 
به عنوان عنصر اصلی بازدارندگی، موفقیت آمیز نبود. شاید دیدگاه روسیه 
بزرگ و اعتقاد پوتین به نزدیک بودن پیروزی، امکان بازدارندگی را از بین 
برده بود – یادمان باشد سربازان روسی یونیفرم های رژه را در کوله های خود 
حمل می کردند. تهدید به تحریم هرچند در مواردی محدود موفقیت آمیز بود، 
اما نتوانسته یک متجاوز مصمم را از رفتن به جنگ باز دارد. نه بنیتو موسلینی 
دیکتاتور ســابق ایتالیا از حمله به اتیوپی- حبشه در سال 1935، نه صدام 
حسین رهبر سابق عراق از حمله به کویت در سال 199۰، و نه اتحاد جماهیر 

شوروی از حمله به افغانستان در سال 1979 منصرف نشدند.
فاز دوم، تحریم های گسترده ای که پس از حمله روسیه اعمال شد، به دنبال 
تحمیل هزینه های کافی بود که - همراه با حمایت ناتو از مقاومت اوکراین 
- پوتین را مجبور به عقب نشینی کند. تحریم های مالی روسیه را از بسیاری 
از سیستم های مالی بین المللی محروم کرد، از جمله مسدودکردن نزدیک 
به نیمی از ۶۴۰ میلیارد دالر ذخایر ارزی خارجی این کشور. فن آوری هایی 
مانند نیمه رســاناها که هم برای تجهیزات نظامــی و هم برای محصوالت 
تجاری مانند تلفن های همراه و خودروها حیاتی هســتند، تحریم شدند. 
بیش از 1۰۰۰ شرکت چندملیتی به تجارت خود در روسیه یا با روسیه پایان 
دادند - یا حداقل آن را کاهش دادند. بیــش از ۶۰۰ الیگارش و نخبه های 
روس، از جمله پوتین و خانواده اش، به صورت انفرادی تحریم شــده اند. 
ممنوعیت های ورزشــی و فرهنگی - جام جهانی فوتبال )چه در مردان و 
چه در زنان(، فدراسیون بین المللی هاکی روی یخ، فرمول 1، و مسابقه آواز 
یورو ویژن - سعی در ایجاد حس انزوا برای مردم روسیه را داشتند. اگرچه 
نفت و گاز طبیعی به ویژه برای اقتصاد روسیه استراتژیک هستند، زیرا تولید 
قبل از جنگ حدود نیمی از بودجه فدرال و یک سوم تولید ناخالص داخلی 
این کشور را تأمین می کرد، تحریم ها باتوجه به وابستگی تحریم کنندگان به 

انرژی، کندتر و محدودتر شده اند.
بســته کلی تحریم ها تأثیر اقتصادی قابل توجهی داشت. پیش بینی های 
تولید ناخالص داخلی روسیه شاهد بدترین انقباضات از دهه 199۰ بود. در 
ماه مارس، روبل نزدیک به نیمی از ارزش خود را از دست داد، قیمت دالر 
از 8۴ روبل به 15۴ روبل رسید. در اواسط آوریل، شهردار مسکو هشدار داد 
که 2۰۰ هزار شغل در خطر است. تورم در کل اقتصاد به 18 درصد نزدیک شد 
که حتی در بخش هایی که بیشتر به زنجیره های تأمین بین المللی وابسته 
بودند، باالتر بود. ازآنجایی که مقاومــت اوکراین تجهیزات جنگی زیادی را 

نابود کرد و تحریم ها مانع تالش های تدارکاتی شــد، نیروهای خط مقدم 
روسیه با کمبود مواجه شدند. اما همانند هر کشور تحریم شده، روسیه برای 
مهار این هزینه ها به سه استراتژی اصلی دفاع متوسل شد: شرکای تجاری 

جایگزین، شکست تحریم ها، و جبران کمبودها در داخل.
اگرچه بسیاری از کشورها به تحریم ها پیوســتند، اما برخی از کشورهای 
کلیدی این کار را نکردند. چین واردات نفت از روسیه را افزایش داده و برخی 
کاالهای نظامی را به مســکو فروخت اگرچه حمایت بدون محدودیتی از 
این کشور نکرد. هند به دلیل تخفیف ها و همچنین روابط نظامی دوجانبه، 
واردات نفت روسیه را از 1 درصد به 2۰ درصد افزایش داد. با امتناع عربستان 
ســعودی و امارات متحده عربــی از افزایش قابل توجــه تولید، افزایش 
قیمت های جهانی حتی تخفیف هایی که روســیه به آن متوسل شده بود 
را بیش از حد خنثی کرد و درآمد را بر اســاس برخی برآوردها باالتر از سال 

قبل نگه داشت.
این ارقام درآمد نفتی حتی شامل سه برابر شدن تانکرهای نفتی نمی شود 
که برای جلوگیری از شناسایی شدن و حمل نفت روسیه به پاالیشگاه ها 
رهگیرهایشان را خاموش می کنند. صدها هزار تن غالت اوکراینی به سرقت 
رفت و به متحدان روســیه فروخته شــد. تحریم های متعدد دیگری نیز 
علیه الیگارش ها و دوســتان پوتین اعمال و بهشت های مالیاتی و بانکی 

فراساحلی و بندرگاه های امن قایق های دریایی آنها، رهگیری شد.

کرملین برای هزینه هایی که هنوز ادامه دارد، به ترکیبی از اقدامات جبرانی 
اقتصادی و ســرکوب سیاسی متوسل شــده اســت. افزایش نرخ بهره 
بانک مرکزی و کنترل سرمایه به بازگشــت ارزش روبل به باالترین سطح 
هفت ســاله در اواخر ژوئن کمک کرد. افزایش مستمری بازنشستگان و 
کمک های مالی شرکت ها به جبران کاهش درآمد قشر متوسط روس ها 
کمک کرد. دستگیری ها و دیگر سرکوب های سیاسی موج اولیه اعتراضات 
داخلی را فروکش کرد. معدود الیگارشی هایی که جرئت کرده اند حرف خود 

را بزنند تاوان دادند.
فاز سه، فازی که اکنون در آن هســتیم، مرحله فرسایش است. چه کسی 

اول زمین خواهد خورد؟
تحريم هاي روسيه مهم تر از همه باعث كاهش عرضه گاز طبيعي به اتحاديه 
اروپا مي شــود. تا 31 ژوئیه، حجم گاز انتقالی از خــط لوله - بیش از ۴۰۰ 
میلیون مترمکعب در روز یک سال قبل - به نزدیک 1۰۰ میلیون مترمکعب 
در روز کاهش یافت. هزینه برق آلمان از ژانویه تا ژوئن تقریبًا دوبرابر شده 
و از 1۴۰ به 2۶۰ یورو در هر مگاوات ساعت رسیده است. کمبود گاز در حال 
حاضر باعث شده است که صنایع بزرگ، تولید را کاهش دهند. صرفه جویی 
و تعویض نوع یا فروشنده ســوخت، فقط تا حدودی تأثیرگذار بوده است. 
توافقنامه اخیــر اتحادیه اروپا برای اشــتراک گاز به دنبال ســهمیه بندی 
زمستانی اســت. در واقع، برخی از جیره بندی ها از قبل شروع شده است. 

حسین دهباشــی از توییت تهمت آمیز و غلط خود 
درباره علت فــوت حاج احمد خمینی یــادگار امام 
خمینی )ره( عذرخواهی کرد و  نوشت بطالن محتوای 
آن توییت را اعالم می کنم. سردبیر سایت جماران هم 
ادعا کرد که خانواده مرحوم یادگار امام روز یکشنبه از 
حسین دهباشی اعالم رضایت می کند.پس از توییت 
اهانت آمیز دهباشی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام 
به ریاســت آقای سید حســن خمینی و همچنین 

خانواده مرحوم احمد خمینی از وی شکایت کردند.
دادگاه نهایتــًا در پی این توییت غیرمســتند، درباره 
اهانت حســین دهباشــی به مرحوم حــاج احمد 
خمینی یادگار امام )ره( او را به ۶ ماه حبس تعزیری 
محکوم کرد.یک منبع مطلع پیش تــر در این باره به 

تسنیم می گوید:
1. از حسین دهباشــی دو شکایت مطرح شد. یکی 

از طرف مؤسسه تنظیم و نشــر امام )ره( و دیگری 
از طرف خانواده. اولی را دادگاه به علت اینکه مدعی 
بود مؤسسه نمی تواند از طرف مرحوم سید احمد آقا 
شکایت کند رد کرد. ولی شکایت دوم را وارد دانست 

و آن را بررسی کرد.
2. دهباشــی در هیچ کدام از دادگاه ها سندی را ارائه 
نداده است و اینکه مدعی است این مطلب را از آقای 
هاشمی شنیده دروغ است. چرا که هم خانواده آقای 
هاشمی رسمًا آن را تکذیب کرده اند و هم سندی بر 
مطلب خود نــدارد. اگر جز این اســت مطلب آقای 

هاشمی را منتشر کند.
3. دهباشی مرتبًا می نویســد که چرا بیت امام )ره( 
علت فوت را اعالم نمی کننــد؟ درحالی که از همان 
روز اول رحلت یادگار امام علت مرگ ایشــان سکته 
قلبی اعالم شده بود و این مطلب در تمام این سال ها 

توسط اطبا اعالم شده و گواهی پزشکی قانونی هم در 
این باره موجود است.

۴.  از روز اول طرح این ادعای زشت از طرف دهباشی، 
بیت امام )ره( اعالم کرده بود که اگر ایشان رسمًا حرف 
خود را پس بگیرد و اعالم کند که ســندی در این باره 

ندارد از شکایت صرف نظر می کند.
به گزارش فارس، سردبیر ســایت خبری جماران با 
انتشار توییتی در حساب کاربری خود از اعالم رضایت 
خانواده مرحوم یادگار امام از حسین دهباشی در پی 

عذرخواهی وی خبر داد.

دهباشی از اتهام زنی به یادگار امام )ره( عذرخواهی کرد

رسانه های رژیم صهیونیستی روز شنبه گزارش دادند که »یائیر الپید« نخست وزیر این رژیم قصد دارد با »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر اسبق این رژیم درباره 
ایران جلسه  امنیتی داشته است.روزنامه »جروزالم پســت« در این زمینه نوشت قرار است به طور رســمی از »بنیامین نتانیاهو«، نخست وزیر اسبق و رئیس 
اپوزیسیون برای یک جلســه توجیهی امنیتی با محوریت ایران دعوت کند.بر اســاس این گزارش، نتانیاهو که از دریافت گزارش های امنیتی از »نفتالی بنت« 
نخست وزیر ســابق خودداری کرده بود اوایل ماه جاری با الپید دیدار کرد.رســانه های عبری زبان در گزارش هایی به عدم هماهنگی بین مقامات رژیم  موقت 
صهیونیستی در خصوص توافق هسته ای ایران اشاره می کنند و از اختالفات بین نخســت وزیر موقت کابینه و رئیس موساد خبر می دهند.طی روزهای گذشته 
تحرکات مقامات رژیم موقت صهیونیستی علیه مذاکرات برای رفع تحریم های ایران تشدید شده و نخست وزیر رژیم موقت صهیونیستی هم با برگزاری نشست 
خبری به لفاظی علیه ایران پرداخت.الپید در نشســتی با خبرنگاران خارجی آنچه »توافق بد« با ایران خواند را مورد انتقاد قرارداد و مدعی شــد: »وقتی دائمًا 
خط قرمزها را جابه جا می کنید، نمی توانید یک توافق خوب ایجاد کنید. از نظر ما، این توافق با استانداردهایی تعیین شده توسط  بایدن  مبنی بر جلوگیری کردن 

از تبدیل شدن ایران به یک کشور اتمی مطابقت ندارد.«

خبر روزنشست امنیتی الپید و نتانیاهو با محوریت ایران

وز عکس ر

 بازدید قالیباف 
از نمایشگاه 
صنایع دفاعی

لیبــاف رئیس  محمدباقر قا
مجلس شــورای اسالمی از 
نمایشــگاه صنایــع دفاعی 

وزارت دفاع بازدید کرد.

قدردانی نخست وزیر پاکستان از رئیسی
نخست وزیر پاکستان از پیام همدردی و هم بستگی رئیس جمهور ایران با دولت و ملت پاکستان در پی 
وقوع سیل در این کشور تشکر کرد.شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با انتشار پیامی در حساب کاربری 
خود در توییتر از رئیس جمهور ایران به دلیل ابراز همدردی با دولت و ملت پاکستان قدردانی کرد.وی در 
پیام خود نوشت: از جناب آقای سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران به خاطر پیام حمایت و اعالم 
همبستگی با دولت و ملت پاکستان صمیمانه تشکر می کنم. ما در این لحظات سخت قدردان پیشنهاد 
حمایت از سوی وی هستیم.همچنین رحیم حیات قریشی ســفیر پاکستان در تهران در یک توییت از 
ابراهیم رئیسی برای ارسال پیام همدردی تشکر و قدردانی کرد.این دیپلمات پاکستانی در ادامه تأکید 

کرد: ایران و پاکستان همواره به پیوندهای ریشه دار برادرانه و مشترک متعهد خواهند بود.
 

»رستمِ« کابینه رفتنی شد؟
روزنامه »شرق« نوشت: باز هم این روزها شایعه استعفا و شــدت گرفتن بیماری »رستم قاسمی« و 
همچنین خبرهایی مبنی بر فشار بر او برای استعفا به گوش می رسد. شاهد ماجرا هم سایت انصاف نیوز 
که در گزارشی از سرپرستی علی نیک زاد، نایب رئیس مجلس یازدهم که سابقه وزارت راه و شهرسازی 

دولت احمدی نژاد را هم در پرونده خود دارد برای وزارت راه خبر داده است.
در گزارش انصاف نیوز این طور آمده اســت که تصمیم برای معرفی نیکزاد به این دلیل گرفته شــده که 
مخالفان رستم قاسمی ازجمله در دولت، معتقدند در مدت وزارت او طرح نهضت ملی مسکن پیشرفت 
نداشته است. طبق این گزارش، یکی دیگر از دالیل تغییر پیش رو در وزارت مسکن، به انتقادها از مسائل 
درون این وزارتخانه برمی گردد: »بسیاری از معاونان قبلی هنوز تغییر نکرده اند، وزارتخانه دچار آشفتگی و 
چنددستگی است و انتصابات جدید رضایت بخش نبوده است«؛ بنابراین گزارش، محمد مخبر، معاون 

اول دولت، از علی نیکزاد برای اداره وزارت راه برنامه خواسته و نیکزاد برنامه خود را ارائه کرده است.
 

وزارت خارجه آلمان مدعی بازداشت یک فرد آلمانی در ایران شد
وزارت امور خارجه آلمان مدعی بازداشــت یک شهروند این کشور در ایران شــده است. این وزارتخانه 
جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرد.به گزارش خبرگزاری رویترز  به نقل از وزارت امور خارجه آلمان اعالم 
کرد که یک »گردشگر آلمانی« در ایران بازداشت شده است. وزارت امور خارجه آلمان جز اعالم این که این 

فرد در حال دریافت خدمات کنسولی است، جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرده است.

خبرِ »نورنیوز« درباره بررسی پاسخ های آمریکا
رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی نوشت: بررسی پاسخ های آمریکا دست ِکم تا پایان هفته جاری 

ادامه خواهد داشت.
نور نیوز در توییتی اختصاصی نوشت: بررسی دقیق پاســخ های آمریکا به محورهای اصالحی ایران در 
خصوص ایده های هماهنگ کننده اتحادیه اروپایی همچنان در سطوح کارشناسی در جریان است و این 

روند حداقل تا پایان هفته جاری ادامه خواهد داشت.
 

زمان برگزاری نشست خبری رئیس جمهور اعالم شد
مدیرکل روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری از برگزاری نشست خبری رئیس جمهور در روز دوشنبه خبر 
داد. محمدمهدی رحیمی نوشت:  ریاست محترم جمهور پس از برگزاری قریب به 3۰ نشست خبری با 
حضور بیش از 15۰۰ خبرنگار، عکاس و تصویربردار و پاسخگویی به ده ها سؤال رسانه های بومی و ملی در 
سراسر ایران طی یک سال گذشته، صبح دوشنبه هم زمان با هفته دولت میزبان خبرنگاران رسانه های 

داخلی و خارجی خواهند بود.

کافه سیاست

وزیر کشور:

 امنیت ما نسبت به اروپا 
بهتر است

وزیر کشور آنچه را که در قالب ایران هراسی 
باهــدف جلوگیــری از آمدن گردشــگر به 
ایران بیان می شود، حرف های بی منطق و 
ناصحیح دانست و گفت: امنیت ما نسبت 
به اروپا چه بسا بهتر اســت، گردشگران در 
ســفر به ایران نگران نباشند.سال هاست 
دستگاه تبلیغی رسانه ای بیگانه، سیاست 
ایران هراســی را در افــکار عمومی جهان 
ترویج می کند، سیاست نخ نمایی که تالش 
می کند از ایران تصویری ناامن و ســیاه در 
جهان ثبت کند، سیاســتی که قطعًا در بازار 
گردشــگری به نفــع رقیبــان منطقه ای و 

جهانی خواهد بود.
 عجیب نیســت که وقتــی آمارها رشــد 
گردشــگر خارجــی در ایــران را نشــان 
می دهد بالفاصلــه بســته های تبلیغاتی 
ضدایرانی و ایران هراســی در رســانه ها و 
 شــبکه های اجتماعی، روند افزایشــی به 

خود می گیرد.
احمد وحیدی در گفت وگو بــا ایرنا درباره 
امنیت به عنوان زیرســاخت گردشگری و 
تأمین آن برای گردشــگران خارجی گفت: 
امنیت در کشور ما بسیار خوب است، حتی 
در مقایســه با کشــورهای اروپایی امنیت 
ما چه بســا بهتر اســت.وی گفت: آنچه که 
دیگران در قالب ایران هراسی تالش کرده 
و بیان می کنند تا از آمدن گردشگر به ایران 
جلوگیری کننــد، حرف هــای بی منطق و 

ناصحیح است.
وزیر کشور گفت: ما مشکل امنیتی نداریم، 
البته گاهی یک مسئله را در کشور ما بزرگ 
جلوه می دهند، این مسائل به طور طبیعی 
در کشورهای دیگر هم وجود دارد و فراوان 
است، آنها مسائل و مشکالت خود را بزرگ 
نمی کنند، ولی در کشــور ما یک مســئله 

کوچک خیلی بزرگ می شود.
وحیدی تصریح کــرد: درهرحال امنیت ما 
خیلی خوب است و گردشگران در سفر به 

ایران هیچ نگرانی نداشته باشند.

بین الملل
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سخنگوی صنعت برق اصفهان:

چهار مگاووات به ظرفیت تولید برق استان اضافه شد
ســخنگوی صنعت برق اصفهان گفت: در چند روز اخیر، چهار مگاووات توسط نیروگاه های مقیاس 
کوچک به ظرفیت تولید برق استان اضافه شــده است.ســیدمحمدرضا نوحی اظهار کرد: در حال 
حاضر نیروگاه تعطیل در اســتان اصفهان نداریــم و نیروگاه های غیرفعال اســتان نیز در وضعیت 
تعمیرات)overhaul( هستند؛ راندمان این نیروگاه ها نزدیک به ۸۰ درصد است.وی افزود: قیمتی 
که وزارت نیرو برق را از بخش خصوصی خریداری می کند، باالست و این باعث می شود انگیزه خوبی 
برای تولیدکنندگان برق ایجاد شود.سخنگوی صنعت برق اصفهان ادامه داد: در چند روز اخیر چهار 
مگاوات برق به ظرفیت تولید برق استان، توسط نیروگاه های مقیاس کوچک اضافه شده است.نوحی 
با بیان اینکه ظرفیت تولید برق در اســتان ۱۱۲ مگاوات است، گفت: ۹۰ مگاوات از این ظرفیت، تولید 
می شود و این در صورتی است که در نیروگاه های پراکنده یا مقیاس کوچک سرمایه گذار خارجی وجود 
ندارد و تمام سرمایه گذاران این نیروگاه ها، ایرانی هستند.وی با بیان اینکه قرار داد دو جانبه ای بین 
نیروگاه هایی که قرارداد ۱۰ ساله تولید برق آن ها به اتمام رسیده است و صنایعی که قصد دارند، برقشان 
را از این نیروگاه ها تأمین کنند، بسته شده است، گفت: این قرارداد به عنوان کمکی است از سوی صنعت 
برق به صنایع.سخنگوی صنعت برق اصفهان تصریح کرد: به همان میزان برقی که صنایع از این نیروگاه 

تأمین کنند، شامل برنامه خاموشی و مدیریت بار در تابستان قرار نمی گیرند.

بخشودگی 6 درصد دیرکرد تسهیالتی که به صورت نقدی 
تسویه می گردند

بانک کشاورزی استان اصفهان به مناســبت هفته دولت 6 درصد جریمه دیرکرد کلیه تسهیالتی که به 
صورت نقدی تسویه شوند را می بخشــد.به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در 
استان اصفهان کلیه شعب این بانک به مناسبت نکو داشت هفته دولت نسبت به بخشودگی 6 درصد 
جریمه دیرکرد تسهیالتی که به صورت نقدی تسویه شــوند اقدام می نمایند.مشتریان محترم بانک 
کشــاورزی می توانند برای بهره مندی از خدمات ویژه هفته دولت شــامل بخشودگی 6 درصد جرائم 
تأخیرتسهیالت مشتریان این بانک و همچنین دریافت تسهیالت ازدواج متقاضیانی که پرونده آنها آماده 
پرداخت می باشد حداکثر تا تاریخ ۱4۰۱/۰6/۱۱ به شعب بانک کشاورزی استان اصفهان مراجعه نمایند.

 

فرش یلمه در آستانه جهانی شدن اما همچنان در پس پرده
فرش یلمه علی آباد جمبزه با قدمت ۲۰۰ سال از صنایع دستی منحصر بفرد شهرستان دهاقان است.

دهاقان با برخورداری از عناصر و جاذبه های متنوعی همچون چشم انداز های طبیعی، تنوع اقلیمی و 
محور های مناسب مواصالتی، از مناطق ییالقی عشایر قشقایی به شمار می رود.حدود ۲۰۰ سال پیش 
ترک های طایفه »یلمه« پس از مهاجرت به سمت استان اصفهان در منطقه علی آباد جمبزه شهرستان 
دهاقان ساکن شدند، طایفه ای که هنر اصلی آنان قالی بافی بود و حاال فرشی که می بافتند و به نام 
همین طایفه شناخته می شود شــماره ثبت ملی گرفته و در انتظار ثبت جهانی نیز هست. مواد اولیه 
مورد استفاده در این فرش صددرصد طبیعی و از پشم گوسفندی است.هنوز هم از هر گوشه روستای 
علی آباد جمبزه صدای بافت قالی یلمه به گوش می رسد، فرشی که هرچه پابخورد و قدیمی تر شود، 
بافتش براق تر و پرجلوه تر می شود.مرتضی طیاری مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی شهرســتان دهاقان گفت: فرش یلمه علی آباد به منظور حفظ اصاللت آن در دو عنوان 
ثبت شد؛ یکی ثبت ملی موقعیت جغرافیایی و دیگر ثبت ملی تکنیک بافت فرش.او افزود: ثبت ملی 
موقعیت جغرافیایی فرش یلمه به نام روســتای علی آباد جمبزه شهرستان دهاقان است، هرچند 
فرش یلمه در مناطق دیگری مانند شهرضا، مبارکه و بروجن نیز بافته می شود، اما اصیل ترین بافت 
فرش یلمه در روستای علی آباد است که توسط طایفه یلمه ها که از دیرباز در این منطقه سکونت یافته 

اند، بافته شده است.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان می گوید از ابتدای بهمن ماه تعرفه های جدید برق اعالم شد که بر 
اساس آن، کسانی که مطابق الگوی مصرف عمل کردند، مطابق دستورات و بخشنامه ها تشویقی و یارانه دریافت کردند، اما کسانی 

که مازاد میزان مصرف داشته باشند، باید به میزان تأمین برق، هزینه پرداخت کنند و یارانه ای دریافت نخواهند کرد 

برق اضافه خاموش، تا جایزه بگیرید

در سال گذشته شــاهد اعالم روش هایی برای جبران  ایمنا
خسارات قطعی برق به لوازم خانگی بودیم و در این بین 
مسئوالن حتی به دنبال مقصری برای خاموشی ها بودند. هشدار کاهش 
مصرف در بخش خانگی به امری تبدیل شد که کودکان با آن بزرگ شدند و 
رعایت الگوی مصرف برق همواره از توصیه های مسئوالن وزارت نیرو بوده 
است.البته نباید انکار کرد سرانه مصرف برق در بخش خانگی ایران نسبت 
به وضعیت میانگین جهانی بیشتر است اما این موضوع توجیهی برای کم 
کاری ها در توسعه صنعت نیروگاهی و ظرفیت تولید برق نیست.این درحالی 
اســت که ورود بخش خصوصی به تولید برق نیز مورد حمایت دولت قرار 
نگرفت و نیروگاه های کوچک مقیاس با طلب های زیادی از دولت مواجه 
شده و بخشی از آنان ورشکسته شدند به نحوی که ورود به این صنعت در بین 
فعاالن بخش خصوصی تحریم شد.اما امسال و در زمان اوج مصرف برق 
دولت سیزدهم راهکار جدیدی برای مدیریت در پیش گرفت. محدودیت ها 
و خاموشی برای صنایع اعمال شد تا در بخش خانگی شاهد قطعی برق 
نباشیم و در نتیجه این اقدام از تابستان بدون اعمال خاموشی عبور کردیم. 
عالوه بر ایــن راهکارهایی همچون اعمــال یارانه یا پرداخــت پاداش به 
مشترکان کم مصرف نیز برای مدیریت مصرف برق انجام شد که در مدیریت 
بهینه مصرف برق مؤثر بوده است. دراین خصوص، مرسل صالحی، مدیر 

دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان، با بیان اینکه در 
سال ۱4۰۱ اصاًل خاموشی نداشتیم، اظهار می کند: مدیریت اعمال شده در 
سال جاری به گونه ای بود که توازن تولید و مصرف به خوبی رعایت شد، البته 
همکاری مشترکان برای دستیابی به این امر بسیار تأثیرگذار بود.وی ادامه 
می دهد: زمانی که مصرف افزایش پیدا کنــد و تولید برق جوابگوی میزان 
مصرف نباشد، فرکانس شبکه افت پیدا کرده و اگر از میزان استاندارد خود 
کمتر شود، باعث فروپاشی شبکه خواهد شد.مدیر دفتر مدیریت مصرف 
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان خاطرنشان می کند: مشترکان در ایام 
پیک که از ابتدای خرداد تا پایان مردادماه و گاهی تا پایان شهریورماه است، 
باید مصرف خود را مدیریت کنند که این اتفاق افتاد، زیرا با افزایش دمای هوا 
سیستم های سرمایشی وارد مدار شده و گاهی تا یک و نیم برابر، افزایش 
مصرف اتفاق خواهد افتاد. در این صورت تنها بــا همکاری و صرفه جویی 

مشترکان، توازن بین تولید و مصرف برقرار می شود.

اعمال پاداش در قبوض مشترکان خوش حساب
صالحی با اشاره به اینکه در سال ۱4۰۱ مدیریت مصرف با صنایع انجام شد، 
اظهار می کند: مشترکان صنعتی می توانستند به ازای یک روز که محدودیت 
بار برایشان اعمال می شــود، آن روز را در روزهای جمعه بارگیری کنند.وی 

تصریح می کند: در بخش کشــاورزی نیز اگر همکاری پنج ساعته اتفاق 
می افتاد، در نوزده ساعت باقیمانده روز به صورت رایگان برق ارائه می شد و 
این قشر شامل پاداش نیز می شدند؛ به طوری که در سال ۱4۰۰، ۱۷ میلیارد 
تومان پاداش به مشترکانی که همکاری مناسب داشتند اختصاص داده 
شد و در سال جاری نیز با اتمام طرح ها پاداش در قبوض این گونه مشترکان 

اعمال خواهد شد.
صالحی در خصوص آسیب قطعی برق به اقتصاد کشور می گوید: اگر قطعی 
برق بدون برنامه ریزی جامع و کامل اتفاق بیفتد و از قبل به مشترکان اعالم 
نشود، تمامی خطوط تولید از مدار خارج می شوند و باعث آسیب به تجهیزات 
برقی و یا مواد اولیه صنایع، مشاغل و منازل خواهد شد. به همین دلیل برای 
مدیریت بار، قبل از اعمال محدودیت با ارسال پیامک حتمًا مشترکان را آگاه 
می کنیم.وی در خصوص چگونگی اعمال محدودیت برق برای صنایع اظهار 
می کند: زمانی که نیاز به خاموشی برق صنایع در کشور احساس می شود، 
با برنامه ریزی قبلی روزانــه برای یکی از واحدهــای صنعتی محدودیت 
اعمال می شود و در این خصوص از قبل اطالع رسانی خواهد شد تا آسیب 
و خسارتی به وجود نیاید، ضمن اینکه این واحدها می توانند رو جمعه بدون 
محدودیت مصرف برق به کار خود بپردازند. وی با بیان بر اینکه در سال جاری 
با برنامه ریزی های دقیق، توانستیم رضایت خاطر مشترکان صنعتی را جلب 
کنیم، تصریح می کند: مشترکان انرژی بر نیز در ساعاتی که مشکل و کمبودی 
احساس نمی شد، بدون محدودیت می توانستند برق بیشتری مصرف کنند.

صالحی ادامه می دهد: در بخش خانگی چون میزان مصرف بر عکس صنایع 
ثابت و مشخص نیست؛ بر آن هستیم که بافرهنگ سازی میزان مصرف را 
کاهش دهیم، چون میزان مصرف خانگی با مصرف صنایع برابر شده است.
وی اظهار می کند: در شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان، مصرف برق 
خانگی با صنایع دقیقًا برابر شده و این در حالی است که صنعت با یک درصد 
از تعداد مشــترکان، وظیفه تولید را برعهده دارد و بخش خانگی تعداد ۷۰ 
درصد مشترکان ما را شامل می شود و در میزان مصرف به پای صنعت رسیده 
است. صالحی  درباره افزایش هزینه های قبوض برق مشترکان خاطرنشان 
می کند: از ابتدای بهمن ماه تعرفه های جدید برق اعالم شد که بر اساس آن، 
کسانی که مطابق الگوی مصرف عمل کردند، مطابق دستورات و بخشنامه ها 
تشویقی و یارانه دریافت کردند، اما کســانی که مازاد میزان مصرف داشته 
باشــند، باید به میزان تأمین برق، هزینه پرداخت کنند و یارانه ای دریافت 
نخواهند کرد و اگر مصرف از میزان الگوی مصرف تعدی پیدا کند پرداختشان 

به همان ضریب باید افزایش داشته باشد.

کافه اقتصاد

مدیرعامل شــرکت توزیع برق استان اصفهان از  فرزانه افسرطاها 
افتتاح ۲5۰ پروژه بزرگ بــا اعتباری بالغ بر 5۰۰ 
میلیارد تومان در هفته دولت خبر داد که بیشترین پروژه ها در زمینه برق رسانی 

پایدار، بهینه سازی شبکه و توسعه مشترکان جدید است.
حمید عالقمندان در نشســتی با خبرنــگاران با گرامیداشــت هفته دولت به 
تشــریح اقدامات برق رســانی پایدار، مدیریت مصرف در تابســتان و گذر از 
پیک بار در ۲3 شهرســتان تحت پوشش شــرکت توزیع برق استان اصفهان 
پرداخت.عالقمندان با بیان آنکه از ابتدای سال جاری تا هفته دولت، ۱۸ هزار 
و 3۱ متقاضی جدید با اعتبار 3۲4 میلیارد تومان برق دار شده اند، اظهار کرد: 
کارهای ویژه های در یک سال گذشته در شرکت توزیع برق استان صورت گرفته 
که ازجمله می توان به برق رســانی به تک روســتای صعب العبــور حیران در 
فریدون شهر با 4۰ مشترک اشاره کرد. وی افزود: برق این روستا قباًل از طریق 
دیزل ژنراتور تأمین می شد و لی اکنون از برق پایدار با اعتبار ۷ میلیارد تومان 

برخوردار است و به شبکه برق رسانی استان متصل شده است.
مدیرعامــل توزیع برق اســتان توضیح داد: در ســال ۱3۹۷، برق دار شــدن 
روستاهای باالی ۲۰ خانوار انجام شد ولی اکنون تمام روستاهای کددار باالی 
۱۰ خانوار نیز از برق برخوردار می شوند به جز مواردی که به صورت مجتمع های 

مسکونی فاقد کد هستند.

بهره برداری از 20 نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی
وی با اشــاره به تغییرات قیمتی که منجربه خــروج پیمانکاران از پروژه های 
برقی و نیروگاه های کوچک شــده اســت، ضرورت جذب پیمانکاران انرژی 
خورشــیدی را مطرح کرد و افزود: درهفته دولت ۲۰ نیروگاه خورشــیدی 5 
کیلوواتی به بهره برداری می رســد. همچنین، با همکاری شرکت شهرک های 
صنعتی نیستانک نایین، با احداث شــبکه 34 کیلومتری با اعتباری بالغ بر 

۷ونیم میلیارد تومان، برق رسانی به این شهرک انجام شد. اکنون، احداث خط 
دومداره در منطقه سمیرم و پادنا را در دســت اجرا داریم که ۷کیلومتر بعنوان 
فاز اول اجرا و در این هفته افتتاح می شود و با تکمیل بقیه تا پایان سال، این 

منطقه از برق پایدار برخوردار می گردد. 
عالقمندان از استقرار »ابر ششــم فهام« در شرکت توزیع برق استان خبر داد 
و گفت: اکنون 6 مرکز جمع آوری اطالعات کنتورهای فهام را در کشــور داریم 
که حاکی از توسعه زیرســاخت های آی تی و انفورماتیک است. وی افزود: 
حدود ۱3میلیارد تومان برای احداث زیرســخت ها از ابتدای ســال تا هفته 

دولت هزینه شده است. 
حمیــد عالقمندان درباره ضریــب اطمینان و نگهداری شــبکه از تبدیل ۷۲۰ 
کیلومتر شبکه های ســیمی به کابل خودنگهدار خبر داد و گفت: هزار کیلومتر 
شبکه فشار ضعیف در استان اصفهان وجود دارد که تاکنون ۱۰ هزار کیلومتر آن 
به شبکه خودنگهدار تبدیل شده است و تا سال ۱4۰۲ کل شبکه فشار ضعیف به 
شبکه خودنگهدار تبدیل خواهد شد. همچنین، نصب کلیدهای قدرت، توسعه 
و  بهینه سازی شــبکه های برق روســتایی و … مجموعه اقداماتی است که با 

اعتبار حدود 5۰ میلیارد تومان اجرا شده است.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق اســتان اصفهان اعالم کرد: حدود ۱۰۰میلیارد 
تومان معوقات داریم که ۲5میلیــارد تومان مربوط به مطالبات مشــترکان 
صنعتی اســت. وی اوج سرقت برق در ســال ۹۹ را حدود ۷۰۰میلیون تومان 
مطرح کرد و از اجرای مکانیزم های حفاظتی و تبدیل سیم های مسی به کابل 

که کاهش تلفات و افزایش ایمنی را به همراه دارد، خبر داد. 

نصب 43 هزار کنتور فهام برای مشترکان دیماندی
عالقمندان درباره همکاری بخش کشاورزی در مدیریت مصرف، از همکاری 
دو سوم کشاورزان در تابستان امســال خبر داد و گفت: کشاورزانی که 4 تا 5 

ســاعت برق چاه های خود را خاموش کردند، مصرف برق آنها تا پایان همان 
روز رایگان محاسبه شــده است. عالقمندان با اشــاره به اینکه برای صنایعی 
که مصرف باالی برق دارند، جرایمی وضع شــده اســت، عنــوان کرد: دولت 
رســالت تأمین برق برای مردم را دارد و پاداش هایی به مشترکان در راستای 
رعایت الگوی مصرف داده شد، هرچند توجیه اقتصادی نداشت. ضمن آنکه 
بازپرداخت خسارات و بیمه خســارات احتمالی مشترکان ناشی از مشکالت 

شبکه در دستور کار است.
او با بیان آنکــه، 43هزار کنتورفهام برای مشــترکان دیمانــدی نصب و بهره 
برداری شده است، توضیح داد: اطالعات وضعیت مصرف هر ۱۰دقیقه از طریق 
کنتورهای فهام به مرکز ابر ششم منتقل و رصد می شود و می توان مدیریت 

بار و میزان مصرف صنایع و کشاورزان را رصد نمود. 
عالقمندان در بخش دیگری از ســخنان خود، همکاری بــا دانش بنیان ها در 
دو حوزه بهره وری و مصرف، همچنین، توسعه زیرســاخت ها، مدیریت بار و 
الگوهای مصرف را بیان کرد و افزود: قراردادهایــی در برهه پیک بار به منظور 
کاهش بار، تبلیغات برای مشــترکان خانگی، پایداری شــبکه یعنی کاهش 

میزان خاموشی و موارد دیگر منعقد کرده ایم.

پاداش 30 میلیاردتومانی به مشترکان با رعایت الگوی مصرف
در این جلســه، معاونت خدمات مشــترکان با اذعان به اینکــه برنامه های 
مدیریت مصرف تاثیر خوبی داشته است، گفت: سال گذشته خدود ۱۱میلیارد 
کیلووات ساعت فروش انرژی داشیم ولی در سال جاری تنها ۲درصد فروش 

انرژی محقق شد که حاکی از موفقیت طرح های مدیریت بار است. 
جعفر بحرینی در صحبت از طرح های تشویقی و بازدارنده، از پرداخت پاداش 
3۰ میلیاردتومانی به مشــترکانی که الگوی مصرف را رعایت کرده اند، خبر داد 

و عنوان کرد: ۷6درصد مشترکان، زیر الگوی مصرف، برق مصرف کرده اند. 

 به گفته بحرینی، تمام فرایندهای شرکت توزیع برق استان اصفهان به صورت 
غیرحضوری و از طریق مرکز ســمیع با شــماره 3۷۱۲۱ ارائه می شــود. وی 
یادآور شد: این ســامانه روزانه 5 هزار تماس تلفنی ثبت می کند که 6۰درصد 

مشاوره ای است.

خرید تضمینی انرژی خورشیدی به صرفه است
در ادامه، محمدحسین استکی، معاون بهره برداری شرکت توزیع برق استان 
اظهار کرد: امسال، هزار مگاوات توســعه انرژی خورشیدی ۱۰ مگاواتی برای 
استان اصفهان پیش بینی شده و همه مشترکان برق اســتان می توانند وارد 
برنامه تولید انرژی خورشیدی شــوند. ضمن آنکه نرخ خرید تضمینی انرژی 

خورشیدی نسبت به فروش ما، برای مشترکان به صرفه است.
او با اشاره به ایمنی شــبکه کابل خودنگهدار، گفت: در استان اصفهان ۸ هزار 
کیلومتر شبکه مسی برق داریم که طبق برنامه ریزی، تا پایان ۱4۰3 همه شبکه 

مسی برق استان به خودنگهدارتبدیل می شود.

ساالنه 2۵0 روستا از برق پایدار برخوردار می شوند
رسول روستایی، معاون برنامه ریزی شرکت توزیع برق استان اصفهان از یک 
میلیون و 5۰۰ هزار مشــترک برق در ۹3 شهرســتان و ۱3۲۱ روستا در استان 
تحت پوشش توزیع برق اســتان  خبر داد و گفت:  ساالنه برق رسانی به ۲5۰ 
روستا  طبق طرح کشوری بهارستان اجرا می گردد. چنانچه، امسال با اعتبار ۷۰ 

میلیارد تومان، تا پایان ۱4۰۱ برق رسانی به ۲5۰ روستا اجرا می شود.
 او درباره میزان خاموشی اظهار کرد: تا سال ۹۲ میزان خاموشی شرکت توزیع 
برق استان ۷۰۰ دقیقه بود که تا پایان سال ۱4۰۰ به ۲۰۰ دقیقه کاهش یافت و 
با تمهیداتی که داریم تا پایان ۱4۰5 به 4۰ دقیقــه کاهش می یابد. همچنین، 

تلفات ۷درصدی شبکه به 5درصد کاهش خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان خبرداد:

افتتاح 2۵0 پروژه بزرگ با اعتباری بالغ بر ۵00میلیارد تومان در هفته دولت
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شهر دامنه، شهر متحرک کشور
دامنه یکی از شهرهای استان اصفهان است. دامنه شهری در میان کوه های سر به فلک کشیده داالن کوه است 

که در مساحتی ۳ هزار هکتاری و با جمعیتی ۱۰ هزارنفری در قلب شهرستان فریدن قرار گرفته است.
شهر دامنه که به قولی شهر متحرک کشور نیز نام گرفته اســت از دوران شکل گیری باتوجه به جنگ ها و لشکر 

کشی های مختلف جابه جا شده و قدمت مکان فعلی این شهر به ۵۰۰ سال پیش برمی گردد.
شــهر دامنه با قدمتی بیش از ۳۰۰ســاله، عرصه تاخت وتاز پادشاهان گذشته بوده اســت. در جنگی كه بين 
»علی مردان خان« به پشــتيبانی از »ابوتراب ميرزا« نوه دختری شاه سلطان حسين صفوی و از طرفی ديگر 
»ابوالفتح خان بختياری« كه از جانب »شاهرخ شاه نادری« حاكم اصفهان، در گرفت؛ عليمردان 
خان مغلوب شد و دوباره تهيه ســپاه ديد و از کریم خان زند كمك طلبيد و کریم خان 
زند كه در يكی از 

بلوك مالير سكنی داشت با نيروهای خود در چمن قهيز به عليمردان خان پيوست و از طرف ديگر ابوالفتح خان، 
سليمان خان افشار و حسن قلی خان افشار و فتح علی خان افشار و سی چهل نفر ديگر از خوانين بختياری با 
عساكر زياد وارد اصفهان شده و از آنجا به دفع علی مردان خان به جانب قهيز شتافتند. تالقی فريقين رخ داد و 
شكست فاحشی از عليمردان خان خورده و به طرف شهر فراری شدند. اين جنگ در روز بيستم جمادی االولی 

سال ۱۳۶۰ هجری قمری رخ داد.
اما این شهر جاذبه های گردشگری مختلفی دارد؛ مثل سه چشمه به نام های قلندوز، ميانه و بيخه درست در 
جنوب دامنه، چشمه سراج، حوض ميانی بيغش، دو چشــمه به نام های حوض شاه، سياه دره، چشمه آب 

باريك، چشمه نيالب، دره َدّبه، دهانه كلنگ )غار طبيعی(، پارك و آبشار جنگلی پرتيكان.
در جنوب دامنه ســه چشــمه »قلندوز، ميانه و بيخه« و در كنار چشــمه قلندوز بر فراز كوه آثار سنگربندی و 
استحكامات نظامی كاماًل مشهود است كه اگر بازسازی شود می توان به عنوان يك منطقه نظامی قديمی مورد 
بازديد قرار گيرد. به طرف شرق دامنه در حدود سه كيلومتری دره ایست با نام »دره آب« كه در فصول بهار آب 
بسيار كمي دارد و از لحاظ وجود درختان بيابانی مانند »ارژن و عود و شنگ و گونه های گون« بسيار غنی است. 
بعد از آن به »چشمه سراج« واقع در »دهانه بيغش« می رسیم. در دره بيغش اول حوض ميانی بيغش و بعد 
در زیردست آن دو چشــمه بنام های »حوض شاه« اســت و در جنوب حوض شاه سياه 
دره با چشمه های متعدد است. درباره چگونگی نام حوض شاه و سياه دره 
می توان گفت چون در ذهن مردم هر چيز بزرگ را به شــاه يعنی 
بزرگ مطرح می کردند مثل شــاه کلید يا شاه فنر چون 
آن دو حوض مدت آب دهی شــان بيشتر بود، 
به حوض شــاه معروف شــده اند 
اما سياه دره چون از سه طرف 
مغرب و مشــرق و جنوب 
محصور در بيــن کوه ها 
اســت و عرض دره 
هم در ابتدا 

صد متر و به تدریج كم می شود و به جز در ساعات ميان روز بقيه ساعات در سايه يا همان تاريكی قرار دارد، به 
سياه دره مشهور شده. در مشرق سياه دره و حوض شاه چشــمه »آب باريك« و »دره دبه« است كه باتوجه به 
گونه های گياهی فراوان ازجمله الله های واژگون در اين محل؛ می تواند به يك گردشــگاه طبيعی تبديل شود. 
»دره دبه« دهانه ای است که از مغرب به مشرق کشیده شده است و دارای دو چشمه و يك غار طبيعی است. 
در جنوب دره به رشته کوه داالن و در شمال آن يك تپه به »دره دّبه« معروف شده است. روبروی دره دبه، شمال 
دشت قهيز دره ای است معروف به »دهانه كلنگ«. در اين دره يك غار طبيعی وجود دارد كه باتوجه به موقعيت 
آن در شرايط زیست محیطی يكی از پناهگاه های انسان های غاز نشــين بوده است. در غرب اين دره به طرف 
دامنه سه دره كنار هم وجود دارد كه در ابتدای يكی از آن ها چند سنگ آب طبيعی است كه هرکدام دو تا چهار 
مترمکعب آب گنجايش دارد و يكی از آبشخورهای طبيعی برای حیات وحش محسوب می شود. در باالی اين 
منطقه چندين سنگر نظامی ساخته شده از سنگ با اسلوبی خاص در محوطه ای بسيار وسيع در اطراف ساخته 
شده است كه حكايت است از استقرار نيروهای بسيار در زمانی بسيار طوالنی برای دفاع كه اگر كمی مرمت شوند 
می تواند جاذبه بسيار عالی گردشگری داشته باشد. )الزم به ذكر است باتوجه به داشتن پوشش گياهی بسيار 
عالی در اين منطقه يكی از مفيدترين و کمیاب ترین گياهان دارويی دنيا با نام »اكليل كوهی« یا »رزماری« در 

اين منطقه به فراوانی يافت می شود.(
در سه کیلومتری شرق شهر دامنه در مرکز چمن قهیز در کنار خرابه های شهر باستانی »کییز« دو گنبد در کنار 
یکدیگر خودنمایی می کنند در زیر گنبدی که سمت شمال واقع است قبر امامزاده عظیم الشأن واجب التعظیم 
شاهزاده عبدا ... ابن موسی ابن جعفر )ع( قرار دارد و در زیر گنبدی که در سمت جنوب واقع است چاه آبی است 
که می گویند شاهزاده ابراهیم ابن موسی ابن جعفر )ع( از دست دشمنان به این چاه پناه برده و مخفی شده 
است. مدفن این دو بزرگوار میعادگاه عاشقان و هیئات مذهبی شهر دامنه در تمام ایام سوگواری و همچنین 

زیارتگاه زائرین در تمام اعیاد و شب های جمعه است و بنام امامزاده »چاه موسی« معروف است.
زبان مردم دامنه فارسی اســت که با لهجه خراسان قديم و تركی قشقایی آمیخته اســت. مردم اين شهر از 

نژادهای مختلف فارس، ترك، لر و عرب هستند. 
شغل مردم دامنه بیشتر كشــاورزی و دامداری است كه در قديم مقدار بســيار كمی آبی و بقيه به صورت ديم 
بوده. ولی از سال های ۱۳۴۰ هجری شمسی به این طرف اقدام به حفر چاه نموده اند كه امروزه حدود بيش از 
نهصد حلقه چاه عميق و نیمه عمیق در اين دشت حفر شده است. حفر اين چاه ها باعث رونق كشاورزی و منبع 
در آمد خوبی برای مردم منطقه و ايجاد كار برای كارگران بســيار و سهم بسزايی در توليدات و خودكفايی 

شده است .  

  ایران گردی

مفاد آراء
6/40 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 صــادره هيات هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت بــه 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. 
اصالحی

رديف 1- راي شماره 2625 - 1401/03/16 هيات سوم ششدانگ به مساحت 219/21 
متر مربع صحيح است که در رای شماره 13463 - 1400/11/06 هيات سوم خانم بيگم 
عباسی ولدانی به شناسنامه شماره 180 کدملی 1290095132 صادره اصفهان فرزند يداله 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 149/02 متر مربع از 
پالک شماره  551 فرعی از 36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالکيت مالک رسمی محمد حسن آقا نجفی زاده و محمد حسين نجفی و شيخ 
زين الدين نجفی و شيخ علی نقی نجفی زاده طبق سند انتقالی 32957 مورخ 1337/11/14 

دفترخانه 20 اصفهان آمده است.
رديف 2- راي شماره 2626 - 1401/03/16 هيات سوم ششدانگ به مساحت 219/21 
 متر مربع صحيح اســت که در رای شــماره 13462 - 1400/11/06 هيات سوم آقای 
نصر ا... عباسی ولدانی به شناسنامه شــماره 15 کدملی 1289991758 صادره اصفهان 
فرزند محمود نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 149/02 
متر مربع از پالک شماره  551 فرعی از 36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از مالکيت مالک رسمی محمد حسن آقا نجفی زاده و محمد حسين 
نجفی و شيخ زين الدين نجفی و شيخ علی نقی نجفی زاده طبق سند انتقالی 32957 مورخ 

1337/11/14 دفترخانه 20 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/07

م الف: 1363116  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

6/41 آگهي ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي و اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شــماره 1329 مورخ 1401/05/02 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، مالکيت خانم زهرا مؤيدی زفره به شناسنامه شماره 22 
کدملی 1111470545 صادره فالورجان فرزند مهدی در ششــدانگ يکباب مغازه به مساحت 
16/17 متر مربع پالک شماره 13 فرعی از 4410 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 شــود 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، دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/07

م الف: 1363068  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

6/42 آگهي ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي و اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شــماره 1189 مورخ 1401/04/20 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، مالکيت آقای محمود آرمان دوست به شناسنامه شماره 
380 کدملی 1288733496 صادره اصفهان فرزند رضا در ششدانگ قسمتی از يکباب خانه به 

مساحت 23/60 متر مربع مفروزی از پالک شماره 1753 باقيمانده واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان )مورد تقاضا با پالک های 1753/2 و 1753/9 توامًا تشکيل يکباب 
 خانه را می دهند که می بايست با پالک های مذکور تجميع گردد( و متقاضی مالک رسمی را آقای

 اصغر شاه طالبی حسين آبادی معرفی نموده است و نامبرده اخير الذکر به موجب يک برگ رضايت 
نامه عادی مورخ 1392/12/10 اعالم نموده است نسبت به خانه خريداری شده توسط متقاضی 
)آقای محمود قربانعلی »که طبق گواهی ثبت احوال نام خانوادگی از قربانعلی کر به آرمان دوست 
تغيير يافته است«( درپالک های 1753/1 و 1753/2 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان هيچ گونه 
اعتراض و ادعايی ندارد و آقای اصغر شاه طالبی حســين آبادی به موجب گواهی ثبت احوال به 
شماره 741864 ف / 23 فوت نموده اســت )همچنين ششدانگ پالک های ثبتی 2 و 9 فرعی 
از 1753 اصلی واقع در بخش 5 ثبت احوال به ترتيب ذيل دفاتر الکترونيکی امالک به شــماره 
 هــای 140020302024021355 و 140020302024021375 بنام متقاضی ) آقای محمود

 آرمان دوست فرزند رضا(دارای سابقه ثبت و صدور سند مالکيت می باشد(  
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود 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، دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/07

م الف: 1363127  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

6/43 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 صــادره هيات هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت بــه 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 5914 - 1401/05/24 هيات ســوم آقای ابراهيم نصر اصفهانی 
به شناسنامه شماره 69 کدملي 1290068143 صادره اصفهان فرزند حسن نسبت به نه 
حبه مشاع از هفتاد و دو حبه  ششدانگ باســتثنای بهای ثمنيه اعيانی  يکباب ساختمان 
به مســاحت 356/23 متر مربع از پالک  527 فرعی از 5  اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب مالکيت شــهال  محمود زاده طبق سند انتقالی 56345 مورخ 
1359/08/15 دفترخانه 5 اصفهان و مالکيت حســن نصر اصفهانی مورد ثبت صفحه 

556 دفتر 313 امالک 
رديف 2- راي شماره 5915 - 1401/05/24 هيات ســوم آقای ابراهيم نصر اصفهانی 
به شناسنامه شماره 69 کدملي 1290068143 صادره اصفهان فرزند حسن نسبت به نه 
حبه مشاع از هفتاد و دو حبه  ششدانگ باســتثنای بهای ثمنيه اعيانی  يکباب ساختمان 
به مســاحت 356/23 متر مربع از پالک  527 فرعی از 5  اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب مالکيت شــهال  محمود زاده طبق سند انتقالی 56345 مورخ 
1359/08/15 دفترخانه 5 اصفهان و مالکيت حســن نصر اصفهانی مورد ثبت صفحه 

556 دفتر 313 امالک
رديف 3- راي شــماره 5916 - 1401/05/24 هيات ســوم خانم شهال محمود زاده به 
شناســنامه شــماره 562 کدملي 1285609621 صادره اصفهان فرزند کريم نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 356/23 متر مربع از پالک  
 527 فرعی از 5  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب مالکيت شــهال  
محمود زاده طبق سند انتقالی 56345 مورخ 1359/08/15 دفترخانه 5 اصفهان و مالکيت 

حسن نصر اصفهانی مورد ثبت صفحه 556 دفتر 313 امالک
رديف 4- راي شماره 5917 - 1401/05/24 هيات سوم خانم فاطمه نصر اصفهانی به 
شناسنامه شــماره 2171 کدملي 1283494108 صادره اصفهان فرزند حسن نسبت به 
چهار و نيم حبه  مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ باستثنای بهای ثمنيه اعيانی  يکباب 
ساختمان به مساحت 356/23 متر مربع از پالک  527 فرعی از 5  اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب مالکيت شــهال  محمود زاده طبق سند انتقالی 56345 
مورخ 1359/08/15 دفترخانه 5 اصفهان و مالکيت حسن نصر اصفهانی مورد ثبت صفحه 

556 دفتر 313 امالک
رديف 5- راي شماره 5913 - 1401/05/24 هيات سوم خانم فاطمه نصر اصفهانی به 
شناسنامه شــماره 2171 کدملي 1283494108 صادره اصفهان فرزند حسن نسبت به 
چهار و نيم حبه  مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ باستثنای بهای ثمنيه اعيانی  يکباب 
ساختمان به مساحت 356/23 متر مربع از پالک  527 فرعی از 5  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب مالکيت شــهال  محمود زاده طبق سند انتقالی 56345 
مورخ 1359/08/15 دفترخانه 5 اصفهان و مالکيت حسن نصر اصفهانی مورد ثبت صفحه 

556 دفتر 313 امالک
رديف 6- راي شــماره 5918 - 1401/05/24 هيات سوم آقای قاسم نصر اصفهانی به 
شناسنامه شــماره 47 کدملي 1290108129 صادره اصفهان فرزند حسن نسبت به نه 
حبه  مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ باســتثنای بهای ثمنيه اعيانی  يکباب ساختمان 
به مســاحت 356/23 متر مربع از پالک  527 فرعی از 5  اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب مالکيت شــهال  محمود زاده طبق سند انتقالی 56345 مورخ 
1359/08/15 دفترخانه 5 اصفهان و مالکيت حســن نصر اصفهانی مورد ثبت صفحه 

556 دفتر 313 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/07
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/22

م الف: 1371094  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

6/44 آگهي ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي و اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 1345 مورخ 1401/5/3 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای مهدی ملک محمدی به شناسنامه شماره 
2053 کدملی 1289003254 صادره اصفهان فرزند ابراهيم در ششدانگ يکباب خانه به مساحت 
110/15 متر مربع مفروزی از پالک شماره 6  فرعی از 4156  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 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: 1401/06/07
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/22

م الف: 1371128  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد ذمه (

6/52 آگهی مزايده شماره 140104302126000013 پرونده اجرايی 140004002146000206 
و شماره بايگانی 140000894 اجرای اسناد رسمی کاشان

الف( ششدانگ يک قطعه خانه به شماره پالک ثبتی شش هزار و هفتصد و هشتاد و پنج فرعی 
از سی و چهار اصلی مفروز و مجزا شده از پنج هزار و دويست و هشتاد و پنج فرعی واقع در بخش 
دو حوزه ثبتی کاشان به مساحت يکصد و سی و هشت متر مربع به نشانی کاشان خيابان شاهزاده 
قاسم کوچه عصمت سوم ) الزهرا ( فرعی سوم دست چپ با حدود و مشخصات شماال : ديوار به 
ديوار به طول شش متر و هفتاد سانتيمتر ) 6/70 متر ( به شماره 4835.5869 فرعی شرقا: ديوار 
به ديوار به طول بيست متر و نود سانتيمتر ) 20/90 متر ( به باقيمانده شماره 5285 فرعی جنوبا : 
درب و ديوار به طول شش متر و هفتاد سانتی متر ) 6/70 متر ( به کوچه غربا : ديوار به ديوار به طول 
بيست متر و چهل و پنج سانتی متر ) 20/45 متر ( به باقيمانده شماره 5285 فرعی که ششدانگ 
عرصه و اعيان با مستند مالکيت 32053 –95/12/26  موضوع سند مالکيت المثنی به شماره 
چاپی 644435 سری الف با شــماره دفتر الکترونيکی 140120302034000035 به نام خانم 
فاطمه سادات طباطبائی فرزند سيد تقی با کد ملی 1260509451 ثبت گرديده است و طبق نظر 
کارشناس رسمی پالک فوق الذکر در حال حاضر به صورت يکباب منزل مسکونی با قدمت باالی 
30 سال است و عرصه به مساحت يکصد و سی و هشت متر مربع و اعيان زير زمين ) سفت کاری( 
به مساحت يکصد و هفت متر مربع و اعيان همکف ) سفت کاری ( به مساحت يکصد متر مربع و 
اعيان اول ) مسکونی ( به مساحت هشتاد و نه متر مربع دارای امتيازات : آب و برق و گاز ) هر کدام 

يک کنتور ( با مصالح مصرفی اسکلت فلزی ، حياط سازی آجرنما ، نما آجرنما کف سراميک سقف 
آهن و آجر و در حال حاضر در تصرف مالک است به مبلغ بيست و هشت ميليارد و يکصد و بيست 

ميليون ريال ارزيابی و قطعی گرديده است . 
ب( شانزده سهم مشــاع از نود سهم عرصه و اعيان به اســتثنای بهای ثمن اعيانی آن از قطعه 
زمين به شماره پالک ثبتی شماره دو هزار و سيصد و سی و سه فرعی از چهل و نه اصلی مفروز 
و مجزا شده از يکهزار و دويست و نود و شش فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش دو حوزه ثبتی 
کاشان به مساحت سيصد متر و سی و دو دسيمتر مربع به نشــانی کاشان ميدان رسالت کوچه 
شهيد عليزاده فرعی اول دست راست با حدود و مشخصات شــماال : غيره به طول يازده متر و 
 هفتاد ســانتيمتر ) 11/70 متر ( به شماره 2329 فرعی شــرقا : غيره به طول بيست و شش متر 
) 26 متر ( به شــماره 2334 فرعی جنوبا : غيره به طول يازده متــر ) 11 متر ( به کوچه منتزعه 
غربا : غيره به طول بيست و هفت متر ) 27 متر ( به شماره 2332 فرعی که اسناد مالکيت آن به 
شماره مســتند 8 – 88/01/09 و 101296 – 98/06/07 به نام خانم فاطمه سادات طباطبائی 
فرزند ســيد تقی با کد ملی 1260509451 ثبت گرديده اســت و طبق نظر کارشناس رسمی 
پالک فوق الذکر در حال حاضر به صورت يکباب منزل مسکونی با قدمت باالی 30 سال است 
و عرصه به مساحت دويست و هشتاد و يک متر مربع و اعيان زير زمين به مساحت پنجاه و پنج 
متر مربع و اعيان همکف به مساحت يکصد و هفتاد و پنج متر مربع دارای امتيازات آب و برق و 
گاز ) هرکدام يک کنتور ( با مصالح مصرفی ديوار باربر ، حياط ســازی آجر و موزائيک نما آجر و 
سنگ کف موزاييک سقف آهن و آجر و قوســی قديمی ) پوششی ( است مساحت ملک با توجه 
به عقب نشينی انجام شــده حدود دويست و هشتاد و يک متر مربع اســت که با سند مطابقت 
ندارد و  حدود اربعه ملک در محل عبارت است از شماال بطول 11/7 متر شرقا بطول 25/5 متر 
، جنوبا بطول 11 متر غربا بطول 25/5 متر که با ســند مطابقت ندارد و در حال حاضر در تصرف 
مستاجر است ششــدانگ به مبلغ ســيزده ميليارد و نهصد ميليون ريال و ميزان 16 سهم از 90 
ســهم عرصه و اعيان به اســتثنای بهای ثمن اعيانی آن به مبلغ دو ميليارد و چهارصد و دوازده 
ميليون ريال ارزيابی و قطعی گرديده اســت . ملکی نامبرده باال که در قبال مطالبات سيد احمد 
مردانی به اســتناد نامه های شــماره هــای 140185602034000358 – 1401/01/17 و 
140085602034026674 – 1401/01/22 اداره محترم ثبت اسناد و امالک کاشان بازداشت 
گرديده است از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 1401/06/22 واقع در بلوار باهنر نبش ميدان 
جهاد اداره ثبت اسناد و امالک به مزايده گزارده می شود. مزايده از مبلغ پايه ) قيمت کارشناسی 
هر يک از پالکها ( شروع و به هر کس که خريدار باشد به باالترين قيمت پيشنهادی نققدا فروخته 
می شود پرداخت بدهيهای مربوط به آب ، برق و گاز اعم از حق انشعاب و حق اشتراک و مصرف 
در صورتيکه مزايده دارای آنها باشد و نيز بدهی های مالياتی و عوارض شهرداری و غيره تا تاريخ 
مزايده اعم از اينکه رقم قطعی آن معلوم شده يا نشده باشد بعهده برنده مزايده است و نيم عشر و 
حق مزايده نقدا وصول می گردد ضمن آنکه پس از مزايده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی 
بابت هزينه های فوق از محل مازاد به برنده مزايده مســترد ميگــردد. اين آگهی يک نوبت در 
 روزنامه الکترونيکی کثير االنتشــار چاپ اصفهان مورخ 1401/06/07 درج و منتشر ميگردد. 

م الف: 1371345 مهدی اسماعيلی طاهری رييس اداره ثبت اسناد و امالک کاشان 
مفاد آراء

6/45 آگهي ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي و اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شــماره 1357 مورخ 1401/5/5 هيات اول موضوع قانــون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتی حــوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهــان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضــی، مالکيت آقای حبيــب ا... حيدری 
 دســتنائی به شناســنامه شــماره 512 کدملــی 6339377361 صــادره شــهرکرد فرزند 
ولی ا...  در ششــدانگ يکباب خانه به مســاحت 152/10 متر مربع مفروزی از پالک شــماره 
131  فرعــی از 4483  اصلی واقــع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان 
 مع الواســطه و به موجب بيع نامه عــادی از طرف آقــای مانده علی صالحيان دســتجردی

 )مالک رسمی( 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 است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/07
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/22

م الف: 1371121  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان



دوشنبه 07  شهریور  1401 /  1  صفر 1444  /  29  آگوست  2022 / شماره 3612 
کارشناس هواشناسی استان اصفهان خبر داد:

استقرار جوی پایدار تا پایان هفته در اصفهان
کارشناس هواشناسی استان اصفهان گفت: با برقراری جوی نسبتًا پایدار تا پایان هفته بر روی استان، 
دیروز دمای هوای اصفهان طی ۲۴ ساعت یک تا دو درجه سانتی گراد افزایش پیدا کرد.حجت ا ... علی 
عسگریان درخصوص پیش بینی وضعیت جوی هوای استان اصفهان، اظهار کرد: نقشه های هواشناسی، 
بیانگر استقرار جوی نسبتًا پایدار تا پایان هفته بر روی استان است، براین اساس وضعیت جوی در اکثر 
مناطق آسمان صاف تا کمی ابری، گاهی وزش باد نسبتًا شدید پیش بینی می شود.کارشناس هواشناسی 
استان اصفهان تصریح کرد: بادرود نطنز با دمای ۳۷ درجه سانتی گراد باالی صفر و بوئین میاندشت با 

دمای هشت درجه سانتی گراد باالی صفر به ترتیب گرم ترین و خنک ترین مناطق استان است.
 

ناحیه نوآوری دانشگاه اصفهان، بستری برای ارائه خدمات 
دانش بنیان

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان گفت: ناحیه نوآوری بازار و بستری برای مالقات متقاضیان 
و عرضه کنندگان خدمات دانش بنیان است.هادی امیری پیرامون اقدامات انجام شده در زمینه اقتصاد 
دانش بنیان در دانشگاه اصفهان با بیان اینکه در یک سال اخیر اتفاق متمایزی که در دانشگاه اصفهان رقم 
خورد، ایجاد ناحیه نوآوری بود و در این راستا ضلع شمالی دانشگاه را به ناحیه نوآوری اختصاص دادیم، 
اظهار داشت: ناحیه نوآوری بازار و بستری برای مالقات متقاضیان و عرضه کنندگان خدمات دانش بنیان 
است.او افزود: در این راستا تالشمان این اســت که از سمتی اساتید و دانشــجویان را توانمند کنیم تا 
عرضه کننده کسب وکارها باشند و از سمتی صنایعی را به ناحیه نوآوری بیاوریم تا متقاضی این کسب وکارها 
باشند.امیری با بیان اینکه یکی از شــرکت های صنعتی در ناحیه نوآوری دانشگاه مستقر شده است و 
دیگری نیز در حال ورود به مجموعه است، خاطرنشان کرد: در تالشیم تا در شتاب دهی کسب وکارهای 

دانش بنیان نقش مؤثرتری داشته باشیم تا در نهایت تقاضای صنایع دانش بنیان شکل بگیرد.
 

کشف دپوی لوازم آرایشی غیربهداشتی در شاهین شهر
۱۵۰ هزار قلم انواع لوازم آرایشی که به صورت غیربهداشتی در یک منزل مسکونی در شاهین شهر دپو 
شده کشف و توقیف شد.جانشین فرمانده انتظامی استان گفت: مأموران پلیس آگاهی فرماندهی 
انتظامی شاهین شهر با هماهنگی مرجع قضائی به همراه کارشناسان اداره صمت و شبکه بهداشت 
شهرستان در بازرسی از منزل مذکور، بیش از ۱۵۰ هزار قلم لوازم آرایشی شامل رنگ مو، پودر دکلره، 
کریستال سرم که در شرایطی کاماًل غیربهداشــتی در یکی از منازل مسکونی شهرستان نگهداری، 
ترکیب و مجددًا بسته بندی می شد، کشف کردند.سردار محمدرضا هاشمی فر با بیان اینکه ارزش 
اقالم کشف شده را کارشناسان مربوطه ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد کرده اند افزود: محل مذکور پلمب و 

۲ فرد متخلف نیز برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.
 

کشف اسکناس جعلی در بوئین میاندشت
فرمانده انتظامی شهرستان بوئین میاندشت از کشف ۱۹۴ میلیون ریال اسکناس جعلی در عملیات 
مأموران انتظامی این فرماندهی خبر داد.ســرهنگ حمزه بهرامی گفت: در پی اعالم خبری مبنی بر 
اینکه دو فرد ناشناس و غیربومی در یکی از جایگاه های سوخت شهرستان اسکناس تقلبی ارائه کرده 
و از محل متواری شده اند، بررسی موضوع در دستور کار این فرماندهی قرار گرفت.وی افزود: باتوجه به 
اینکه خودروی متهمان به سمت شهرستان فریدن متواری شده بودند مراتب به عوامل انتظامی این 
شهرستان اعالم و نهایتًا با هوشیاری و دقت مأموران انتظامی، خودروی موصوف در فریدن متوقف 
شد.فرمانده انتظامی شهرستان بوئین میاندشت افزود: با هماهنگی مقام قضائی در بازرسی از این 

خودرو مبلغ ۱۹۴ میلیون ریال انواع اسکناس تقلبی و مقداری مواد مخدر کشف شد.

 رئیس پلیس راه استان اصفهان می گوید باالترین و بیشترین خطر تصادف 
در افراد ُمسن باالی 70 سال و دیپلمه هاست

رانندگی به شرط!

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه سکته 
سالمندان حین رانندگی عامل بسیاری از تصادفات است، گفت: رانندگی 
بین جاده ای به خصوص در حاشــیه ۳۰ کیلومتری شــهرها برای افراد 
سالمند دارای خطرات فراوانی است.ســرهنگ اصغر زارع در گفت وگو 
با »ایمنا«، اظهار کرد: یکی از عواملی که منجر به کند شدن عکس العمل 
می شود، سن شخص اســت. ۰.۰۷ ثانیه متوسط زمانی است که چشم 
خطر را می بیند، به مغز منتقل می کند و اعضای بدن عکس العمل نشان 
می دهند و با افزایش ســن این زمان افزایش می یابــد.وی با تأکید بر 
اهمیت متوســط زمان عکس العمل در رانندگی، افزود: افراد دارای سن 
باال نیز می خواهند رانندگی کنند و رفت وآمد داشته باشند و اعتقاد بر این 
است، مادامی که قدرت عکس العمل خوبی داشته باشند، تردد و رانندگی 
آن ها بدون مانع است اما از نظر قانون تمدید گواهی نامه افراد با سن باالی 
۷۰ سال، وابسته به معاینات پزشکی است.رئیس پلیس راه فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان ادامه داد: بسیاری از تصادفاتی که افراد با سن 
باال در آن درگیر یا موجب آن می شوند، به علت بی احتیاطی یا رفتارهای 
مخاطره آمیز نیست بلکه به علت سکته در حین رانندگی است و سالمندان 

قطعًا در تصادفات متحمل آسیب های فراوانی می شوند.

خطرات رانندگی بین جاده ای افراد سالمند
وی تصریح کرد: ممکن اســت برخی از افراد با سن باال به علت کند بودن 

رانندگی خود، موجب مشکالتی شوند اما ۷۰ سال سن معقولی است که 
یک فرد می تواند در صورت دارابودن شرایط، به رانندگی ادامه دهد. برای 
افراد باالی ۶۰ سال مصوب شده اســت که هر دو سال یک بار برای انجام 
معاینات و آزمون های پزشــکی مراجعه کنند. یکی از مواردی که در این 
معاینات مورد بررسی قرار می گیرد، عکس العمل به موقع و مناسب است.

سرهنگ زارع با اشاره به خطرات رانندگی بین جاده ای افراد سالمند، اضافه 
کرد: رانندگی بین جاده ای به خصوص در حاشیه ۳۰ کیلومتری شهرها برای 
افراد سالمند دارای خطرات فراوانی است؛ چراکه در این فواصل سرعت 
سایر کاربران راه باال است و کاربری های متفاوتی در این مناطق وجود دارد.

پرخطرترین مناطق استان اصفهان
وی با اشاره به مناطق پرخطر اســتان برای رانندگی سالمندان و با تأکید بر 
رانندگی تهاجمی ســایر کاربران راه، گفت: جاده های اصفهان - بهارستان، 
اصفهان - فوالدشهر و اصفهان - باغ رضوان، جزو پرخطرترین مناطقی است 
که افراد ســالمند نباید در آن ها رانندگی کنند.رئیــس پلیس راه فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه رانندگی در مناطق دارای دید کم و در شب 
به این منظور که دید به یک ششم می رسد نیز به افراد دارای سن باال توصیه 
نمی شود، خاطرنشان کرد: بیشترین رانندگان در تصادفات استان اصفهان 
دارای سن ۲۵ تا ۳۵ سال هستند و باتوجه به بررسی های صورت گرفته، افراد 

با تحصیالت دیپلم نیز بیشترین میزان تصادفات در استان را دارند.

اخبار جامعه

مفاد آراء
6/47 آگهی مفاد آراء صادره توسط هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان مبارکه
نظر به اینکه طبق آراء صادره توســط هیأت فوق الذکر تصرفات مفروزی یا مشاعی 
افراد مشروحه ذیل به استناد اسناد مالکیت رسمی مشاعی یا قباله انتقال عادی مورد 
تأیید قرار گرفته اســت لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد ســند رســمی ، مفاد آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز در 
دو روزنامه اخبار اصفهان و زاینده رود چاپ و منتشــر می گردد تا چنانچه شخص یا 
اشخاصی نسبت به آراء مذکور معترض باشند از تاریخ انتشار نوبت اول آگهی روزنامه 
ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رسید اخذ 
نمایند. معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایدو گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل 
دهد. در اینصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود .و چنانچه 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا  معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت بنام متصرف 

می نماید. لیکن صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- رأی شــماره 140160302009001491مورخ  1401/06/01 آقای احمدرضا 
داتلی بیگی فرزند خداداد در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 280/02متر مربع 
مجزی شــده از پالک 12 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از 

مالک رسمی اسفندیار باروتی 
2- رأی شماره 140160302009001520مورخ  1401/06/01 شرکت عمران شهر 
جدید مجلسی در ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 42842/21متر مربع مجزی 
شده از پالک 2 فرعی از 214 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 

از مالک رسمی شرکت عمران شهر جدید مجلسی
3- رأی شماره 140160302009001481مورخ  1401/06/01 آقای سعید نوروزیان 
مبارکه فرزند مرتضی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 154/14  
متر مربع مجزی شده از پالک یک - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان ) جزء پالک 
3177 فرعی از 1 -اصلی ( انتقالی با واسطه از مالک رسمی نظرعلی صابری  بموجب 

سند شماره 52408 مورخ 1350/11/04 دفتر 29 - اصفهان  
4- رأی شــماره 140160302009001212مورخ 1401/04/28 آقای عبدالعلی 
سلیمانی شیخ آبادی فرزند بختیار در  چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت195/85 متر مربع مجزی شده از پالک 166فرعی از 4- اصلی واقع در بخش 
8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی  بختیار سلیمانی بموجب سند شماره 

17741مورخ 1349/09/05 دفتر 3 – شهرضا   
5- رأی شــماره 140160302009001213مــورخ 1401/04/28 خانــم مونس 
صادقی سرارودی فرزند مصطفی در  دو دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت195/85 متر مربع مجزی شده از پالک 166فرعی از 4- اصلی واقع در بخش 
8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی  بختیار سلیمانی بموجب سند شماره 

17741مورخ 1349/09/05 دفتر 3 – شهرضا   
6- رأی شــماره 140160302009001214مورخ 1401/04/28 آقای عباسعلی 
سلیمانی شیخ آبادی فرزند عبدالعلی در  ششدانگ یک باب خانه به مساحت162/32 
متر مربع مجزی شده از پالک 166فرعی از 4- اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رسمی  بختیار سلیمانی شــیخ آبادی بموجب سند شماره 

17741 مورخ 1349/09/05 دفتر 3 – شهرضا   
7- رأی شماره 140160302009001502مورخ 1401/06/01 خانم مهناز شاکری 
فرزند حشمت اله در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت224/91 متر مربع مجزی 
شــده از پالک یک - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک 
رسمی  غالمحسین صالحی بموجب سند شماره 55888مورخ 1351/06/08 دفتر 

29- اصفهان 
8- رأی شماره 140160302009001508مورخ 1401/06/01 آقای امین نظری 
مبارکه فرزند امیرقلی در ششدانگ یک باب خانه نیمه ساز به مساحت233/64 متر 
مربع مجزی شده از پالک یک - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 

از مالک رسمی  امیرقلی محمدی بموجب سند شماره 52167مورخ 1350/11/04 
دفتر 29- اصفهان

9- رأی شماره 140160302009001517مورخ 1401/06/01 خانم الهه موسوی 
مبارکه فرزند رمضانعلی در ششدانگ یک باب خانه مخروبه به مساحت432/12 متر 
مربع مجزی شــده از پالک 287 فرعی از 19- اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان 

انتقالی با واسطه از مالک رسمی عوضعلی صفائی 
10- رأی شماره 140160302009001486مورخ 1401/06/01 خانم کلثوم راشدی 
فرزند عطیه در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه نیمه ساز  به مساحت168متر 
مربع مجزی شده از پالک 11 - اصلی واقع در بخش 9ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 
از مالک رسمی اسداله عسگری بموجب سند شماره 762 مورخ 1334/01/09 دفتر 

4 - شهرضا  
11- رأی شــماره 140160302009001485مــورخ 1401/06/01 آقای مهرداد 
مالکی فرزند صفرعلی در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه نیمه ساز  به 
مساحت168متر مربع مجزی شده از پالک 11 - اصلی واقع در بخش 9ثبت اصفهان 
انتقالی با واســطه از مالک رسمی اسداله عسگری بموجب ســند شماره 762 مورخ 

1334/01/09 دفتر 4 – شهرضا 
12 - رأی شماره 140160302009000801مورخ 1401/03/25 آقای بیژن صفائی 
فرزند رضا در ششدانگ یک باب خانه نیمه ساز به مساحت 208/39متر مربع مجزی 
شده از پالک 47 فرعی از 6 - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از 

مالک رسمی بختیار هیرمن پور 
13- رأی شماره 140160302009000327مورخ 1401/02/20 آقای مهدی ترابی 
فرزند مصطفی  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 123/91متر 
مربع مجزی شده از 12 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک 
رسمی یداله باروتی بموجب سند شماره 26711 مورخ 1351/04/29 دفتر 3- شهرضا 
14- رأی شــماره 140160302009000328مــورخ 1401/02/20 خانــم زهرا 
ایرانپور مبارکه فرزند اصغر  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
123/91متر مربع مجزی شده از 12 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با 
واسطه از مالک رسمی یداله باروتی بموجب سند شماره 26711 مورخ 1351/04/29 

دفتر 3- شهرضا 
 15- رأی شماره 140160302009001497مورخ 1401/06/01 آقای مهدی زمانی 
جوهرستانی فرزند عوضعلی در ششدانگ یک باب خانه به مساحت224/81 متر مربع 
مجزی شده از پالک یک- اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از 
مالک رسمی مهدی ایرانپور بموجب سند شــماره 55938مورخ 1351/06/08 دفتر 

29 – اصفهان
16- رأی شماره 140160302009001507مورخ 1401/06/01 آقای  محمد فروغی 
فرزند جمشید در ششدانگ قسمتی از یک باب خانه نیمه ساز به مساحت 64/36 متر 
مربع مجزی شده از پالک یک – اصلی باقیمانده  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی 
با واسطه از مالک رسمی  ابوالقاسم ایرانپور مبارکه بموجب سند شماره 52424 مورخ 

1350/12/27 دفتر 29 – اصفهان
17- رأی شــماره 140160302009001477مــورخ 1401/06/01 خانم محدثه 
فروغی فرزند مجید در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه نیمه ساز به مساحت 
174/55متر مربع مجزی شــده از پالک یک- اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رســمی  مهدی ایرانپور  بموجب سند شماره 55938مورخ 

1351/06/08 دفتر 29 – اصفهان
18- رأی شماره 140160302009001478مورخ 1401/06/01 آقای رضا نجاتی 
درچه کلمارانی فرزند اسفندیار در سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه نیمه 
ساز به مساحت 174/55متر مربع مجزی شــده از پالک یک- اصلی واقع در بخش 
9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی  مهدی ایرانپور  بموجب سند شماره 

55938مورخ 1351/06/08 دفتر 29 – اصفهان
19- رأی شــماره 140160302009001487مــورخ 1401/06/01 آقــای علی 
شاهمرادی ورنامخواســتی فرزند غضنفر در ششــدانگ یک باب خانه نیمه ساز به 
مساحت 220/80متر مربع مجزی شــده از پالک 17- اصلی واقع در بخش 8 ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی  رحمت اله قربانی شاه کوچکی بموجب سند 

شماره 25612مورخ 1351/03/01 دفتر سه – شهرضا
20- رأی شماره 140160302009001468مورخ 1401/05/31 خانم زهرا طاهری 
حسن زاده فرزند محمدحسین در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 324/79 متر 
مربع مجزی شده از پالک یک - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 
از مالک رسمی  اسداله صالحی  بموجب سند شماره 52195 مورخ 1350/11/04 دفتر 

29– اصفهان
21- رأی شــماره 140160302009001495مــورخ 1401/06/01 آقای عباس 
خالوزاده فرزند صفرعلی در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 164/42متر مربع 
مجزی شده از پالک 270 فرعی از 5- اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با 
واسطه از مالک رسمی  عظیم باقریان  بموجب سند شماره 25758مورخ 1351/03/08 

دفتر 3 – شهرضا
22- رأی شماره 140160302009001505مورخ 1401/06/01 آقای محمودرضا 
فروتن مبارکه فرزند حبیب اله در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 61/72متر مربع 
مجزی شده از پالک یک- اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از 

مالک رسمی  محمد شیخ زاده هراتی
تاریخ انتشار اول : 1401/06/07
تاریخ انتشار دوم : 1401/06/22

م الف: 1370706 مظاهر نصرالهی رییس اداره ثبت اسناد وامالک مبارکه
فقدان سند مالکیت

6/49 شــماره نامه: 140185602011002249- 1401/06/02  نظر به اینکه سند 
مالکیت سه دانگ مشاع از شش دانگ پالک ثبتی شماره 622 فرعی از 3 اصلی واقع در 
بخش 3 خوانسارذیل ثبت 3611 در صفحه 446 دفتر امالک جلد 3 به نام محمد جعفر 
احمدیان تحت شماره چاپی مسلسل 7890 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس 
به موجب سند انتقال شماره 68138 مورخ 1400/08/24 دفتر 5 خوانسار به نحو قطعی 
به منصور پور سخی واگذار گردیده اســت. نامبرده با ارائه درخواست کتبی  به شماره 
وارده 140121702011004255 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضاء 
شهود آن ذیل شــماره 140102155864000607 به گواهی دفترخانه 25 خوانسار 
رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجائی مفقود گردیده است و 
درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت  یا سند معامله ارائه نشود 
 اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1370400 

اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوانسار
فقدان سند مالکیت

6/50 شــماره نامــه: 140185602011002251- 1401/06/02  نظــر به اینکه 
سند مالکیت سه دانگ مشاع از شــش دانگ پالک ثبتی شــماره 622 فرعی از 3 
اصلی واقع در بخش 3 خوانســارذیل ثبت 361 در صفحــه 443 دفتر امالک جلد 
3 به نام مجتبی احمدیان صادر و تســلیم گردیده است سپس به موجب سند شماره 
6079 مورخ 1332/09/14 دفتر 5 خوانســار در اجاره عبدالکریم اورعی قرار گرفته 
اســت. منصور پور ســخی به موجب وکالت نامه 70133 مورخ 1401/05/23 دفتر 
5 خوانســار به وکالت از مجتبی احمدیان با ارائه درخواســت کتبی  به شماره وارده 
140121702011004255 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن 
ذیل شماره 140102155852000947 به گواهی دفترخانه 5 خوانسار رسیده است 
مدعی است که ســند مالکیت آن به علت جابجائی مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و 

اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت  یا سند معامله ارائه نشود 
 اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1370407 

اداره ثبت اسنا د و امالک شهرستان خوانسار
فقدان سند مالکیت

6/51 شــماره نامه: 140185602011001983- 1401/05/25  نظر به اینکه سند 
مالکیت شــش دانگ پالک ثبتی شــماره 161 فرعی از 53 اصلی واقع در بخش 5 
خوانسارذیل ثبت 122 در صفحه 566 دفتر امالک جلد 3 به نام محمد اکبر حسومی 
صادر و تسلیم گردیده است سپس نامبرده فوت و آقای محمدرضا رضایت به وکالت 
از سید علی معنوی به وکالت شماره 32792 مورخ 1401/04/04 دفتر 25 خوانسار و 
وکالتنامه شماره 66512 مورخ 1400/03/01 دفتر 5 خوانسار به وکالت از وراث نامبرده  
با ارائه درخواست کتبی  به شــماره وارده 140121702011004027 به انضمام دو 
برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره 140102155864000519 
به گواهی دفترخانه 25 خوانسار رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت 
جابجائی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را 
نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت  یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 

خواهد شد. م الف: 1370198 اداره ثبت اسنا د و امالک شهرستان خوانسار
مفاد آراء

6/46 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره  2245 14016030200700 مورخ 25 / 05 / 1401  هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی محمدی فرزند 
زینعلی بشماره شناسنامه 1177 وکدملی 5759412965 صادره از چادگان درششدانگ یک 
باب خانه به مســاحت  22 / 202 مترمربع پالک 15 اصلی واقع در فالورجان خریداری مع 
الواسطه ازمالک رسمی خانم ها عزت و اشرف و ایران مدیحی چهارسوقی محرزگردیده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد .
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/07
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/22

م الف: 1370713 محمد علی ناظمی اشنی  رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان
تحدید حدود اختصاصی

6/48 شماره نامه: 140185602033001904- 1401/06/01 چون تمامی ششدانگ یک 
درب باغ موســتان پالک ثبتی 99 فرعی از 215- اصلی واقع در الدریجه طرق جزء بخش 
11 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای نصرت اله خادمی طرقی فرزند 
رجب  در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا 
به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز یکشنبه مورخ 1401/07/17  ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این 
آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
 تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ انتشار:1401/06/07
 م الــف: 1370550 رحمــت اله شــاهدي سرپرســت واحــد ثبتي حــوزه ثبت

 ملک نطنز

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

آلودگی هوای استان اصفهان 
 چهارهزار میلیارد ریال
 خسارت داشته است

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: هوای 
آلوده و کانون های گردوغبار در ســال گذشــته چهارهزار 
میلیارد ریال  زیان برای مناطق مختلف استان اصفهان به 

همراه داشته است.
منصور شیشــه فروش، در نشســت ســتاد هماهنگی، 
پیشــگیری و فرماندهــی عملیات پاســخ بــه بحران 
شهرستان کاشــان، اظهار کرد: طی پنج ماه نخست سال 
جاری ۷۴ روز هوای ناســالم برای شهر اصفهان و بخش 
مرکزی آن به ثبت رســیده که سهم کاشــان نیز تقریبًا به 

همین تناسب است.
وی افزود: زیان حاصل از آلودگی و کانون های گردوغبار 
بنا بر گزارش هــای ثبت شــده، بیشــتر در بخش های 
کشــاورزی، حمل ونقل، آموزش، بهداشــت و ســالمت 

بوده است.
 مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با قدردانی از 
مجموعه ستاد مدیریت بحران فرمانداری کاشان، تصریح 
کرد: کاشان دستگاه ســنجش آالیندگی هوا و گرد غبار 
ندارد و ضروری است برای کاهش زیان های آلودگی این 

دستگاه هر چه سریع تر نصب شود.
فرمانــدار کاشــان نیز گفــت: بخشــی از آلودگی هوای 
کاشان و کانون های گردوغبار آن، منشــأ داخلی دارد که 
اســتفاده از منابع علمی به خصوص راهکارهای نخبگان 
و پژوهشگران دانشــگاهی برای عبور از بحران ناشی از 

خشکسالی و کم آبی ضروری است.
محمد شــریف زارعی بــا تأکید بر ضرورت رســیدگی به 
موضوع آلودگی هوای کاشان اظهار کرد: نصب و راه اندازی 
سامانه ســنجش آالیندگی هوای کاشــان در دستور کار 

فرمانداری است و پیگیری های آن در حال انجام است.
وی افزود: ســیل در سال های گذشــته، باعث خسارت 
بر روســتاهای مرق، ســادیان، آزران و ورکان شد که در 
راستای پیشگیری از حوادث آینده الزم است که شرکت 
آب منطقه ای اســتان اصفهان در راســتای آزادسازی و 
ســاماندهی رودخانه ها و همچنین اجــرای طرح های 

آبخیزداری و سیل بندها اقدام الزم را عملی کند.



تلنگرجدیبهامیناسماعیلنژاد

آن روی سکه ستاره ایران که اصاًل دوستش نداشتیم!
پدیدهوالیبالایراندرچندماهاخیر،عملکردخوبیدرمسابقهاولمادرقهرمانیجهانبرابرآرژانتیننداشت.تیمملیوالیبالایراندرگاماولخوددرمسابقات
قهرمانیجهانموفقشدتیمسومالمپیکیعنیآرژانتینراشکستدهدوشــروعفوقالعادهایرادراینتورنمنتمهمتجربهکند.اماهرچهقدراینپیروزی
شیرینبود،درعوضعملکردامیناسماعیلنژادباعثنگرانیوالیبالدوستانشد.امیناسماعیلنژاد،بهترینبازیکنایراندررقابتهایلیگملتهابود.او
ازهمانهفتهاولجایگزینصابرکاظمیدرترکیبشروعکنندهتیمملیشــدوبهقدریفوقالعادهظاهرشدکهتاپایانمسابقاتجایگاهخوددرپستپشت
خطزنتیمملیراحفظکرد.باوجوداینکهدرجامواگنرصابرکاظمیبیشــترتوسطبهروزعطاییبهکارگرفتهشــدامابااینحالقابلپیشبینیبودکهامین
اسماعیلنژاد،گزینهاولسرمربیایراندرقهرمانیجهانباشد.همیناتفاقهمرخدادوامیندرترکیبشروعکنندهایرانبرابرآرژانتینقرارگرفت.بااینوجود
ماشاهدرویمتفاوتیازامیناسماعیلنژادبودیمکهالبتهخیلیهمآنرادوستنداشتیم.درحقیقتدیگرخبریازآبشارهایمهارنشدنیاسماعیلنژادنبود
واغلبیادفاعشدیاضربهاودرزمینآرژانتینجمعشد.البتهامین١۴امتیازازحملهکســبکردودوبارهمموفقبهدفاعحریفشدامادربخشسرویس

نتوانستامتیازیکسبکند.

دوشنبه 07  شهریور  1401 /  1  صفر 1444  /  29  آگوست  2022 / شماره 3612 

ادعایبرادرپوگبا:

شخصیت واقعی او را افشا می کنم
ماتیاسپوگبا،برادرپلپوگبا،باانتشــارویدئوییادعاکردهکهقصدداردافشــاگریهاییدرباره
شخصیتواقعیاومنتشرکند.حواشــیوجنجالهمیشــهپیرامونپوگباوجودداشتهواودر
طولســالهایحضورشدرمنچستریونایتدبارهااینموضوعرانشــاندادهاست.اینستاره
فرانسوی،پسازپایانمهلتقراردادشبایونایتد،ازاینباشگاهجداشدوبهیوونتوسبازگشت
امامصدومیتباعثشــدکهتابهحالموفقبهحضــوردرمیدانبرایاینتیمنشــود.هرچند
نگرانیایازبابتحضورشدرجامجهانیوجودنداردوگفتهمیشــودمصدومیتاوتاآنزمان
رفعخواهدشداماحاالبهنظرمیرسدکهجنجالدیگریبرایاینبازیکندرراهاست.ماتیاس
پوگبا،ویدئوییازخودمنتشرکردهومدعیشدهاستکهقصدداردمسائلمهمیرادربارهبرادرش
افشاکندتاشخصیتواقعیاورانشــاندهد.اودراینویدئومیگویدکهخیلیزودجزئیاتیرا
دربارهاینبازیکنمطرحخواهدکردتانشاندهدکهاوهمانینیستکهدنیاتصورمیکند،الگوی
خوبیبرایبچههاوجوانانبهحسابنمیآیدوشایســتگیبازیدرجامجهانیدرترکیبتیم

ملیفرانسهراندارد.
مشخصنیستکههدفبرادراینستارهیوونتوسکهدراینویدئودرحالخواندناینمتناز
رویکاغذاستدقیقًاچیستامابهنظرمیرسدکهاختالفبینایندونفرباعثشدهاستکه

اوتصمیمبهاقدامیجدیعلیهبرادرشبگیرد.


ازدواج قریب الوقوع پیکه و کالرا در ماه های آینده!
بهنظرمیرســدجراردپیکهخیلیزودقصدداردازدواجکند.نشــریهمارکادرگزارشــیازجدی
شدنارتباطجراردپیکهوکارمندشکالراچیامارتیخبردادومدعیشدممکناستایندونفر
بهزودیازدواجکنند.دراینبینشایعاتیدرخصوصاینکهآنهادرانتظاریکفرزندهستندهم
وجودداردکهالبتههمینشایعاتشدیدًاشکیراراناراحتکردهاست.پیکهوکالرااخیرًادرچند
مکانعمومیباهمدیدهشــدهاندوهمینموضوعدرکناراتفاقاتیچونشــایعهحاملگیکالرا،
خبرهایمربوطبهازدواجآنهاراتقویتمیکند.تصاویرمنتشرشدهازکالراکنارپیکهدرمراسم
عروسیدوستمدافعبارسلوناباعثشــدهخیلیهابهایننتیجهبرسندکهاوبارداراستودر
تصاویردیگریاینطوربهنظرمیرسدکهحلقهایدردستچپاوست.درمیانتماماینشایعات
ارتباطپیکهوکالراادامهداردودیگرچیزیازرســانههاپنهاننمیشودکهاینخشمشکیرارابه
دنبالداشتهاست؛پیکهوشکیرادرزمانجداییتوافقکردندکهتایکسالچیزیدرخصوص

روابطبعدیخودفاشنکننداماپیکهاینمسئلهرازیرپاگذاشتهاست.


واکنش بنزما به هت تریک ارلینگ هالند
ارلینگهالنددرپیــروزی۴بر2منچسترســیتیمقابلکریســتالپاالسدرهفتــهچهارماز
رقابتهایلیگبرترانگلیس،موفقشــدبرایاولینباردرایــنرقابتهاهتتریککندوبدین
ترتیبنشــاندهدکهبرایدرخشــیدنوآقایگلیبهلیگبرترانگلیسآمدهاست.بهگزارش
فوتبالی،هالندبااینهتتریکبهنوعیمنچسترسیتیراپیروزمسابقهکردچراکهسیتیزنها
دراینبازیابتدابادوگلعقبافتادندودرنیمهدومبودکهتوانستندچهارگلبزنندوبازیرا۴
بر2ببرند.ارلینگهالندپسازاینبازیتصویریازخوشــحالیخودشرادرشبکهاجتماعی
اینســتاگرامبهاشــتراکگذاشــتتابدینترتیبازایــنهتتریکبهیادماندنییکپســت

اینستاگرامیبگذارد.
کریمبنزما،مهاجمفرانسویرئالمادریدکهدرآستانهفتحتوپطالیسال2022استوبهتازگی
جایزهبهترینبازیکنســالاروپارافتحکردهاست،بهاینپستاینســتاگرامیهالندواکنش

نشاندادوبرایشکامنتگذاشت.

غیرازمهدیطارمی،بقیهمهاجمانتیمملیفوتبالایرانشــرایط
چندانخوبیندارند.

فصلجدیدرقابتهایباشــگاهیدرفوتبالاروپــاتقریبًایکماه
استکهشروعشــدهاســت.اینفصلبرایتمامبازیکنانیکهدر
جامجهانیحضوردارنداهمیتزیادیداردچراکهبایدخودشانرا
نشاندهندتابتواننددرجامجهانیکهاواخرآبانماهبرگزارمیشود

حضورداشتهباشند.
بااینحالمهاجمانایرانیغیرازطارمیتاکنونشــروعخوبیدر
جامجهانینداشتندواینموضوعبهیکیازنگرانیهایتیمملیدر

آستانهجامجهانیتبدیلشدهاست.

سردار آزمون - ۵ بازی بدون گل
مهاجم22میلیونیوروییفوتبالایرانفصــلجدیدرابالورکوزن
خوبشروعنکردهاستودر۴بازیدربوندسلیگاویکبازیدر
جامحذفیموفقبهبازکردندروازهحریفاننشدهاست.آزمونکه
اززمانحضوردرلورکوزنتنهایکگلبرایاینتیمبهثمررســانده
است،دردیداراینهفتهازدقیقه۸۳بهزمینبازیآمد.لورکوزننیز
بعدازحذفازجامحذفیدربوندسلیگایکبردو۳باختدارد.

کریم انصاری فرد - بدون تیم

کریــمانصاریفــرد،مهاجم
ایرانیآیندهایدرتیــمآ.ا.کآتنیوناننداردوســراناینتیمبه
بازیکنایرانیخودگفتندکهبایدبهدنبالتیمدیگریباشد.بازیکن
ایرانیکهامیــدواربهحضوردرســومینجامجهانیخوداســت،
بایدبهزودیتیمجدیدخودرامعرفیکند.بااینشــرایطبایددید
اســکوچیچبرایاردویتیمملیفوتبالایــراندرمهروبازیبرابر
سنگالواروگوئهانصاریفردرابهتیمملیدعوتمیکندیاخیر.

کاوه رضایی - نامشخص
وضعیتکاوهرضاییبرایفصلپیشرونامشــخصاســت.اوبا
شــارلواقراردادداردولیبااخذمجوزازباشگاهبلژیکیدرتمرینات

استقاللحضورداشت.پربودنفهرستنفراتاستقاللممکناست
باعثشودتااوراهیتیمدیگریشود.رضاییمدتیاستازفوتبال
دوربودهوحاالشایعهپیوستناوبهپرسپولیسشنیدهمیشودو

بایددیداوتاقبلازجامجهانیچهتصمیمیمیگیرد.

ا... یار صیادمنش - مصدوم
بازیکنجوانایرانیهالســیتیبهدلیلمصدومیتاحتمااًلجام
جهانیراازدستبدهد.رسانههایترکیحتیاعالمکردنداوقطعًا

جامجهانیراازدســتمیدهدولیپروســهدرمــاناینبازیکن
شروعشــدهوبایددیداوچهوضعیتیپیدامیکند.ازدستدادن
جامجهانیبرایاینبازیکنجوانایرانیخبربدیخواهدبودچرا
کهباوجودسنکممیتوانستیکیازســتارههایجوانایراندر

قطرباشد.

علی علیپور - 6 بازی یک گل 
علیعلیپورنیزدراینفصلتاکنون۶باربهمیدانرفتهاست.۳بازی
درانتخابیلیگکنفرانساروپاو۳بازیدرلیگپرتغالکهطیاین
بازیهااویکبارموفقبهگلزنیشــدهاســت.علیپوراینفصلبا
جداییازماریتیموراهیژیلویسنتهشدهوتنهاگلخودرازمانیبه

ثمررساندکهبهعنوانبازیکنتعویضیبهزمینبازیآمد.

شهاب زاهدی - 7 بازی یک گل
مهاجمایرانیکهدرلیگمجارستانتوپمیزنددراینفصلچندان
درامرگلزنیموفقنبودهونتوانســتهدرخششخوددراوکراینرا
تکرارکند.او۵بازیدرلیگمجارستانودوبازیدرانتخابیلیگ
کنفرانسانجامدادهاستودرمجموعدر۷دیداربرایاینتیمتنها

یکگلبهثمررساندهاست.

مهدی قایدی - 2 بازی یک گل
قایدیبعدازتجربهنهچندانخوبدراماراتتصمیمبهبازگشتبه
لیگایرانگرفتوپیراهناســتقاللراباردیگربهتنکردوتاکنون
در2بازیدرلیگایرانتوانستهاســتیکگلبهثمربرساند.از۸

قبلیبــهتیمملیمهاجمیکهدراگاناسکوچیچدراردوی
فوتبــالایران

دعوتکردهاستتنهادرحالحاضرمهدیقایدی
درلیگایرانتوپمیزندوبهدنبالمتقاعدکردناسکوچیچاست

تابتوانددرجامجهانیحضورداشتهباشد.

طارمی تنها امیدواری خط حمله در شرایط فعلی
تنهاامیدواریفوتبــالایراندرخطحملهدرشــرایطفعلیمهدی
طارمیاستکهتوانستهاستدر۳بازیلیگپرتغال2بارگلزنی
کندودرسوپرجامنیزدوگلبهثمررســاندتابا۴گلزدهدر۴بازی
شرایطخوبیداشتهباشد.طارمیالبتهدربازیقبلیبااسپورتینگ
مصدومشــدوحضورشدربازیدردیدارباریــوآوهدرهالهایاز

ابهاماست.

سوژه  روز

رونمایی از پنجمین شکار خارجی مجیدی 
هافبکصربپنجمینخارجیسرمربیسابقاستقاللدراماراتشد.فرهادمجیدیسرمربیفصل
گذشتهاســتقاللبهعنواناولینمربیلژیونرایرانیراهیلیگاماراتشدوهدایتاتحادکلباءرا
برعهدهگرفت.مجیدیبهمحضنشستنروینیمکتمربیگریاتحادکلباءخانهتکانیبزرگیدر
لیستلژیونرهاانجامداد.سرمربیسابقاستقالل۴بازیکنخارجیجدیدتااالنبهخدمتگرفته
است.باشگاهاتحادکلباءرسمًاازپنجمینخریدخارجیمجیدیرونماییکرد.الکساندروچیکالدو
هافبکملیپوشصربباشگاهگاالتاسرایترکیهبهصورتقرضیبرایمدتیکسالبهتیماتحاد
کلباءملحقشدتازیرنظرسرمربیایرانیکارکند.مجیدیپیشازاینفیلیپکیچهافبکسابق
تیمملیاسلواکی،ایگورروســیمدافعبرزیلی،لیاندروسباداسیومهاجمبرزیلیشباباالهلیو

دنیلبیساهافبکایتالیاییبرزیلاالصلرابهخدمتگرفتهبود.


چرا تراکتور کاوه رضایی را نخواست؟
وضعیتعجیبوپیچیدهکاوهرضاییباباشگاهاستقاللباعثشدهتاهرروزاخبارجدیدیدرمورد
اینبازیکنشنیدهشود.باشگاهاستقاللباتوجهبهاینکهدرماجرایفسخقراردادارسالنمطهری
ناکامشددیگرجاییبرایاضافهکردننامرضاییندارد.رضاییدراینچندروزمذاکراتیبابرخیاز
تیمهایلیگبرتریداشتهاست.مدیربرنامههایاینبازیکنباباشگاهپرسپولیسواردمذاکره
شدکهبرخالفاینکهگفتهمیشودتوافقاتانجامشدههنوزهیچچیزمشخصنیست.شرایطکاوه
رضاییتوسطمدیربرنامههایاواعالمشدهوباشگاهپرسپولیسهماعالمکردهباتوجهبهازدست
رفتنبازیهایاولازمیزانقرارداداوکممیشود.ازطرفیباشگاهپرسپولیسهمچنانامیدوار
استکهشیخدیاباتهقراردادشراامضاکندوبهایرانبیاید.درواقعاولویتبرایباشگاهپرسپولیس
جذبدیاباتهاست.درسویدیگرمدیربرنامههایاینبازیکنباباشگاهتراکتورهممذاکراتیداشته
امادرمذاکراتباتیمتبریزیاعالمکردهنیمفصلقراردادامضامیکندوبراینیمفصلدومباباز
شدنیکجایخالیدراستقاللمیخواهدبهجمعآبیپوشانبرگردداماباشگاهتراکتوربااین
خواستهموافقتنکردهاست.رضاییدرشرایطیقرارگرفتهکهاگرتصمیمدرستینگیردنیمفصل

بیرونمیماندوحتیشانسرسیدنبهجامجهانیراهمازدستمیدهد.


بازگشت مدافع تیم ملی فوتبال ایران به ترکیب تیم قطری
شجاعخلیلزادهمدافعایرانیتیماالهلیبهترکیباینتیمبازمیگردد.شجاعخلیلزادهمدافع
ایرانیتیماالهلیدردیدارهفتهگذشــتهاینتیممقابلالریانغایببودوگفتهمیشدعلتاین
غیبت،ابتالیاینمدافعبهویروسکرونابودهاست.روزنامه»العرب«خبرداداالهلیبرایبازی
اینهفتهمقابلالوکرهمیتواندازشجاعاستفادهکندواینبازیکنبهترکیبتیمشبازمیگردد.

محمدحسینکنعانیزادگاندیگرمدافعایرانیتیماالهلیاست.


تصمیم مهم باشگاه استقالل
باشگاهاستقاللدرصورتیکهتایکی،دوروزآیندهنتواندمشکلخودراباصداوسیماحلکندبهصورت
رسمیازاینسازمانشکایتخواهدکرد.باشگاهاستقاللبهدنبالایناستازسازمانصداوسیما
شکایترسمیکند.درصورتیکهاختالفاتمیانباشگاهاستقاللوصداوسیمابرسرتبلیغاتدورزمین
وحقپخشحلنشود،اینباشگاهدیروزاعالمکردظرف۴۸ساعتآیندهازصداوسیماشکایتخود
رارسمیخواهدکرد.مسئوالنباشگاهاستقاللامیدوارهستندازاینطریقبتوانندبهحقخودرسیدهو
مشکلدریافتحقوحقوقخودازصداوسیماراحلکنند.یکیازمسئوالناستقاللدراینرابطهبهخبر
ورزشیگفت:قطعًاهدفماسازشاستامااگرصداوسیمامنافعماراتأمیننکردهوحقوحقوقمان

راپرداختنکندتا۴۸ساعتآیندهشکایتخودراازاینسازمانثبتمیکنیم.

مستطیل سبز

فدراسیونبامجوزفیفابلیتهارا
10درصدگرانمیفروشد؛

گران فروشی؛ اینجا، آنجا، 
همه جا!

مدیرکارگروهبلیتفروشــیجامجهانی2022
اعالمکردکهفدراسیونفوتبالایرانبامجوزفیفا،
دهدرصدرویقیمتبلیتهاکشیدهاست.علی
میرغفاریدرگفتوگویتلویزیونیخوددرمورد
تعداددقیقبلیتهایتخصیصیافتهبهایران
درجامجهانی2022گفت:فیفاطیدومرحله،
بلیتدراختیارماگذاشــتکهباراولحدود۵
هزارقطعهبلیتبود،۳هزارتــاهمبهخانواده
فوتبالتخصیصدادند.درمرحلهدومباتوجهبه
مکاتباتیکهانجامشــد،12هزارقطعهبلیتدر
اختیارماگذاشــتندکهدرمجموع20هزارقطعه
بلیتمیشود.اوکهمیهمانبرنامهسالمصبح
بخیربود،دررابطهباماجــرایتخصیص2هزار
بلیترایگانازسویقطریهاتأکیدکرد:آقای
کلهرطیسفریکهبهقطرداشت،بامسئوالنآن
جاصحبتکرد.جایگاهچهاردراختیارشهروندان
قطریاستوباتوجهبهاینکهبازیایرانوقطر
دریکروزانجاممیشــود،پیشنهادشدکهآن
بلیتهاییکهاستفادهنمیشود،بهصورترایگان
دراختیارفدراســیونفوتبالایرانقراربدهند.
اینبهصورتمکتوباعالمنشــدهوبهصورت
شفاهیازطریقسفارتبهآقایکلهرگفتهشده
اســت.درنظرداریماینبلیتهــاکهبهصورت
رایگاندراختیارفدراســیونقــرارمیگیرد،به
ســازمانها،ارگانهاونهادهــایمدنظرداده
شود.مدیرکارگروهبلیتفروشیجامجهانیدر
پاسخبهاینسؤالکهآیاچنینچیزیدرفوتبال
دنیاعرفاســتگفت:خبوزارتارشادبرای
کارهایفرهنگیآنجاحضورخواهدداشــت.
خودوزارتورزشوامورخارجههمهســتند.
درهرصورتبایدبرایاینهابلیتصادرشود.اگر
مقاماترسمیازایرانحضورپیداکنندمسلمًا
نمیتوانیمدرجایگاهچهاربهآنهاصندلیبدهیم
وبایددرجایگاهیکبهآنهاصندلیبدهیم.اگر
وزارتخانهایدرخواســتبلیتداشــتهباشد
میتواندبهوزارتورزشدرخواستبلیتدرازای
پرداختهزینهبدهدچــونوزارتورزشپول

اینهارابهفیفاپرداختکردهاست.

فوتبال جهان

وز عکس ر

مجسمه 
جهان پهلوان تختی 

 با یک دست در
 موزه ورزش آمریکا
تختــیوقتــیدیــددســِت
کشــتیگیرآمریکاییآســیب
دیده،بایکدستکشتیگرفت.

تیمملیکشتیفرنگیکشــورماندوهفتهدیگربا
حضوردررقابتهایجهانی2022صربســتاندر
مهمترینآوردگاهبینالمللیورسمیسالجاری

بهمیدانخواهدرفت.
مسابقاتکشتیقهرمانیجهاندرسال2022قرار
استطیروزهای1۹تا2۷شهریورماهبهمیزبانی
شهربلگرادکشورصربســتانبرگزارشود.رویدادی
کهبزرگانومدعیانکشتیجهاننگاهویژهایبهآن
دارندوبرخالفرقابتهایجهانیسالگذشتهبا

تمامتوانبهصربستانخواهندآمد.
تیمملیکشتیفرنگیکشورماننیزبهعنوانیکی
ازمدعیــاناصلیایــندورهازپیکارهامحســوب

میشــودکهباترکیبپویادادمرزدر۵۵کیلوگرم،
مهدیمحســننژاددر۶0کیلوگرم،علیرضانجاتی
در۶۳کیلوگرم،محمدرضاگرایــیدر۶۷کیلوگرم،
محمدرضامختــاریدر۷2کیلوگــرم،محمدعلی
گراییدر۷۷کیلوگرم،پژمانپشتامدر۸2کیلوگرم،
ناصرعلیزادهدر۸۷کیلوگرم،محمدهادیساروی
در۹۷کیلوگرموامینمیرزازادهدر1۳0کیلوگرمبه
میدانخواهدرفت.شــاگردانمحمــدبناروزدوم
شــهریورماه،اردویماقبلآخرخودراکهازروز2۳
مردادآغازشــدهبودباتمریناتسنگینوپرفشار،
پشتســرگذاشــتندوپسازچندروزاستراحت
آخریناردویقبلازاعزامبهجهانیراآغازکردند.

طبقبرنامهکادرفنیتیمملی،اردویپایانیازروز
ششمشهریورآغازشد.اردوییکه10روزهادامهدارد
وفرنگیکارانبعدازایناردودرروز1۶شهریورراهی
بلگرادخواهندشد.تیمملیکشتیفرنگیکشورمان
سالگذشتهدررقابتهایجهانی2021نروژتوانست
عنواننایبقهرمانیراازآنخودکندکهپیشبینی
میشودامسالدرغیابروسهابتواندعنوانسال

گذشتهخودراباکسبقهرمانیارتقادهد.

خیزشاگردانبنابرایفتحجامقهرمانی

 تاخت وتاز در غیاب روس ها

     وضعیت نگران کننده مهاجمان ایران قبل از جام جهانی

   تمام بار روی دوش طارمی!
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پیام تسلیت حزب ا... لبنان برای درگذشت آیت ا... ناصری 

 حزب ا... یک پشتیبان معنوی و دوستدار مقاومت لبنان
 را از دست داد

حزب ا... لبنان در بیانیه ای درگذشت آیت ا... ناصری مجتهد و استاد اخالق را تسلیت گفت.
حزب ا... لبنان در بیانیه ای به مناسبت درگذشت آیت ا... ناصری اعالم کرد: با کمال غم و اندوه خبر درگذشت 
عالم ربانی آیت ا... شیخ محمد علی ناصری )رحمه ا...( را دریافت کردیم. حوزه علمیه یکی از علمای کبار و 

یک استاد و تربیت کننده نمونه را از دست داد.
در بخشی از این بیانیه آمده است که: » درس ها وموعظه های آن مرحوم در قلب های مریدان و محبان وی 

تابید و تمام جهان اسالم بویژه مردم شریف اصفهان و حوزه مبارک آن شهر از آن بهره مند شدند«.
در ادامه این بیانیه آمده اســت: حزب ا... یک پشتیبان معنوی و دوســتدار مقاومت لبنان را از دست داد؛ 
شخصیتی که همواره با محبت و اهتمام و دعاهای خود مقاومت را بویژه در جنگ ۳۳ روزه مورد لطف قرار 
داد و در طول سالیان گذشته همواره در ارسال سالم و اطمینان بخشی به مسیر مقاومت دریغ نورزیده است.
در پایان این بیانیه تاکید شده اســت: حزب ا... لبنان این ضایعه دردناک  را به وجود مبارک صاحب الزمان 

)عج(، امام خامنه ای )دام ظله( و سایر مراجع و علما تسلیت می گوید.
حزب ا... لبنان همچنین در این بیانیه به خانواده آن مرحوم بویژه حجت االسالم و المسلمین شیخ جعفر 

ناصری و سایر شاگردان و محبان آن مرحوم و عموم مردم ایران و شهر اصفهان تسلیت گفت.
آیت ا... محمدعلی ناصری مجتهد، استاد اخالق و مدرس حوزه علمیه اصفهان روز جمعه در سن ۹۲ سالگی 

دعوت حق را لبیک گفت.
این عالم ربانی ۱۳۰۹ در اصفهان چشم به جهان گشــود. وی تحصیالت خود را ابتدا در دولت آباد آغاز کرد و 
سپس در حوزه علمیه اصفهان ادامه داد. در ۱۴ سالگی با مهاجرت پدرش به نجف اشرف راهی نجف شد. 
پس از سه سال از برگشــت پدر به ایران، او همچنان به ادامه تحصیل در نجف پرداخت و وارد مدرسه صدر 
نجف شد.آیت ا... ناصری در دوران عمر بابرکتش از محضر علمایی چون محمد کوفی، سیدمحمد کشمیری، 
شیخ عباس قوچانی، سیدهاشم حداد، سیدجمال الدین گلپایگانی به همراه شخصیت های عرفانی و اخالقی 
چون عالمه طباطبایی، محمداسماعیل دوالبی بهره برد و به اذعان شیخ علی بهجت هیچ کس مثل ایشان با 

آیت ا... بهجت نشست صمیمانه نداشت.

 سیدعمارحکیم درگذشت آیت ا... ناصری
 را تسلیت گفت

»سید عمار حکیم«، رهبر جریان حکمت ملی عراق در پیامی درگذشت آیت ا... ناصری 
مجتهد و استاد اخالق را تسلیت گفت.

در این پیام آمده است: با تأسف فراوان خبر رحلت آیت الله شیخ محمدعلی ناصری 
)رحمة ا... علیه(، از چهره های شــاخص حوزه علمیه اصفهان را دریافت کردیم. آن 
مرحوم جایگاهی ویژه در علوم حوزوی و اخالقی و نقشی پر رنگ در عرصه اجتماعی 
داشت. ضمن تسلیت به بستگان و شــاگردانش، برای آنان از درگاه الهی صبر و اجر 
طلب می کنیم و از خداوند متعال می خواهیم که آن مرحوم را مشمول رحمت واسعه 

خود قرار دهد.

بدرقه باشکوه اسوه اخالق تا خانه ابدی 

خداحافظ آقای آبروی شهر...

،، راستش بعد از رفتنت، قلب این شهر کمی کندتر خواهد 
زد. جای خالی ات فریاد خواهد شد و دل یک شهر را خواهد 
لرزاند و چه سخت بین خرابه های به گل نشسته دل از میان 
طوفان نداشتنت، برای یک بار دیدنت، باید تا روز آخر صبر کنیم. 

ایمان دارم ما نبودنت را یاد نخواهیم گرفت، آقای آبروی شهر.

مردم اصفهان دیروز پیکر پاک عاِلمی از تبار رسوالن را با شکوه بی همتا تا خانه ابدی 
بدرقه کردند او که بر قلبش مهر »یا صاحب الزمان )عج(« خورده بود و ســخنرانی هایش بوی فراق و انتظار 

می داد.
از هر گوشه اصفهان برای وداع با پیکر اسوه اخالق، مرجعی بزرگ، ُمقربی عظیم الوجه، سرچشمه فیوضات 
معنوی که سه روز است، رخت از این عالم بربسته و به دیدار رســول اکرم )ص( و اهل بیت )ع( او شتافته 

است، حضور به هم رسانیدند.
دیروز شهر اصفهان، مملو از زنان و مردانی بود که بر سر و ســینه زنان از میدان احمدآباد تا گلستان شهدا را 
آن چنان پوشانده بودند که هیچ قلم و تصویری گویای عظمت آن نبود. دیروز نوای »عزا عزاست امروز، روز 
عزاســت امروز، مهدی صاحب الزمان صاحب عزاســت امروز، ناصری مجاهد پیش خداست امروز«، در 

جای-جای دیار زاینده رود طنین انداز شد.
بیرقی که سال ها آن عالم وارســته بر آن تکیه می داد و پای درددل دوست دارانش می نشست، مزین پیکر 

پاک و پشتوانه آخرتش شده بود، دیروز مردمان اصفهان او را با سالم بر »یابن الحسن جان« بدرقه کردند.
به هر گوشه شــهر نگاه می کردی، بیرق های عزا بود که برافراشته شده و بنرهایی که مزین به تمثال آیت ا... 

ناصری )ره( شده بود.
و چه داغ سنگینی است؛ حاال سه روز است، خواب اهالی دیار گنبدهای فیروزه ای آشفته شده و پریشانی 

سایه سنگینش را بین حرف ها پهن کرده است.
سه روز است، واژه ها یکی-یکی واژگون شده اند، قافیه ها قید ردیف را زده اند.

سه روز است، دلتنگی باران شده و بر سیمای این شهر باریدن گرفته است.
سه روز است، دانه های اشک از هم سبقت گرفته، به هم خورده و در آوارگی محض متالشی شده اند.

کالمی برای پر کردن جای خالی عاِلمی که با تک تک نفس هایش عشق به حضرت صاحب الزمان )عج( را 
فریاد می زد، نیست. انگار واژه ها الل شده اند، انگار ِکسادی بین حروف رواج گرفته است، انگار گونه کلمات 

از شرم سرخ شده و در طوفانی که خبر به پا کرد، جمله ها سرگردان شده است.
کسی نمی داند چطور باید به این بی سامانی جمله ها سامان دهد، پرچم سیاه کنج قلب مردمان این شهر 

کوبیده شده و دل ها عزاخانه از دست دادن مردی شده که کالمش آرامش شیدایی هدیه می کرد.
خزان زودتر از موعد خودش را به اصفهان رسانید و ماه آخر تابستان دست گردن مهر انداخت. 

دیروز سیمای دلتنگی را می شد در چهره مردمانی به نظاره نشست که خودشان را برای مراسم تشییع بزرگ 
مردی به جاده عاشقی از میدان احمدآباد تا گلزار شهدا رسانیده بودند.

دیروز مردمان عزادار اصفهان خودشان را به یک قرار دســته جمعی به قراری رأس ساعت ۹ صبح رسانیده 
بودند؛ به دیداری که دیدار آخر بود، به خداحافظی و دیدار به قیامت.

حرف های خودمانی بود که آرام زیر لب زمزمه می شــد؛ به حرف هایی از جنس دســت ما را هم بگیرهای 
جانانه، به اشک های ذوب شده روی گونه ها، به بی قراری هایی که گوشه دل جوانه زد، به نبودنی که آن را یاد 
نمی گیریم و یاد هم نخواهیم گرفت، به شانه های لرزان زیر تابوت، به نماز آخر، به َاال ای یار برو خداحافظ، 
به آه های سرگردان، به آب شدن سنگ فرش های خیابان از خجالت، به گلوهای خشک شده از بهت رفتن و 
به رفتن مردی که یک شهر برای بدرقه رفتنش، آمد و تمام قد ایستاد. در این شهر همه تو را دوست داشتند، 

بزرگ و کوچک ندارد، زن و مرد.
دیروز اهالی اصفهان برای بدرقه عالمی آمده بودند که علم را با عمل همراه کرده بود. حضور باشکوه مردمان 
دیار نصف جهان در مراسم تشییع به خوبی گواه این اســت که دل آنها خیلی زود دلتنگ شده است، برای 
حرف های مردی از تبار رسوالن که آرام و شمرده یک گوشه از دلشــان می نشست، برای تکیه کالم هایی که 

به آنها تکیه می کردند، برای کوچه پس کوچه هایی کــه آنها را به نماز ظهری که پیش 
نمازش او بود، می رساند؛ برای مسجد کمر زرین، برای ماه رمضانش و برای حرف هایی که قرار بود، شنیده 
شود و روی چشم و دل گذاشته شود، برای آن صندلی ســیاهی که روی آن می نشست و درس اخالقی که 
در واژه هایش جان می گرفت و حال خوشــی که در احوال دل خیمه می زد، برای »من کان لله کان ا... له« 
گفتن هایش و چه خوب دست به دست هم می داد، این واژه ها تا یادمان نرود کسی که برای خدا باشد، خدا 
هم برای او است، برای رفاقتش با امام عصر )عج( و برای برق اشک های نشسته در گودی کنار چشم هایش 

وقتی از موال می گفت.
امان از این رفتن های جبران ناپذیری که برابرش را حاال حاالها نخواهیم یافت، امان از این آه های پشت سر 
هم و بی نوبت، آقا جان بند دنیا از پایت باز شد و رفتن شــد، مقصدت و کندن از خراب آباد دنیا و رسیدن به 

محبوب شد، غایتت. تو خوب بلد بودی راه رستگاری را که قید من و منیت را زدی.
راستش بعد از رفتنت، قلب این شهر کمی کندتر خواهد زد. جای خالی ات فریاد خواهد شد و دل یک شهر را 
خواهد لرزاند و چه سخت بین خرابه های به گل نشسته دل از میان طوفان نداشتنت، برای یک بار دیدنت، 

باید تا روز آخر صبر کنیم. ایمان دارم ما نبودنت را یاد نخواهیم گرفت، آقای آبروی شهر.
از پا منبری های ثابت چراغ این شــهر و دیار بوده اســت، از همان کودکی که در دســت مردم روانه مسجد 
کمر زرین می شده تا زمانی که خطبه عقدش را آیت عشــق خوانده و بعدها اذان در گوش بچه اش. اشک 
بر گونه هایش جاری اســت، با حســرت فراوان می گوید چه طور با رفتنش کنار بیاییــم، چه طور آقا جان 
گفتن هایش را فراموش کنیم، ما با او حسین حسین گفتن را یاد گرفتیم، ای کاش ما را در روزی که مال و 
فرزند به کار نیاید، شفاعت کند تا ما هم میهمان حضرت مادر شویم، حضرت مادری که با آه و ناله از او برای 

ما می گفت.

چه قاب نابی شده است، قاب استقبال شهدا از میهمان امروز
بهشت اصفهان حاال مهمان دارد، ابرمردانی که از خاک به افالک رسیدن را از بر هستند به پیشوازش آمدند، 
چه قاب نابی شده بود، این قاب انتظار و این قاب استقبال. شهید حاج حسین خرازی به همراه یارانش به 

استقبال آمدند، نوحه با صفای یا زهرای شهید تورجی زاده بود که در گوش افالکیان می پیچید. 
سفرت به سالمت و خاک بهشت گلستان شهدا بر تو خوش باد، بزرگ َمرد. 



   

حجت االســام یعقوبی، معاون قرآن و عترت ارشاد استان 
اصفهان از صدور 23 مجوز تأسیس چاپخانه در سال 1400 خبر 
داد و گفت: در حوزه صنایع وابسته به چاپ و نشر، 38 مجوز صادر شده است. 
او در حوزه چاپ کتاب، اعام کرد: 2 هزار و 856 عنوان مجوز پیش از چاپ کتاب 
صادر شده است که از این تعداد، 1194 مورد، چاپ اول، 21 پروانه نشر و 30 مجوز 
مراکز فرهنگی تک منظوره  و چند منظور صادر شده است. یعقوبی با اشاره به 
برگزاری نمایشگاه کتاب استان اصفهان با بیش از 17 برنامه جنبی در سال 1400، 
از برگزاری دیگر رویدادها و جشنواره های فرهنگی - هنری و کاالیی، مسابقات 
انیمیشن و بزرگداشت روز ملی حکیم نظامی و...خبر داد.رئیس اداره قرآن و 
عترت ارشــاد به رویدادهایی در زمینه رســانه و تبلیغات پرداخت و گفت: در 
شهرستان های استان اصفهان، 60 مجوز نشریه و برای شهر اصفهان 32 مجوز 
در سال 1400 و امسال نیز 12 مجوز صادر شــده است. به گفته حجت االسام 
یعقوبی، از مردادماه سال 98، تشکیل شورای اطاع رسانی به استان اصفهان 

واگذار شده اســت که در ســال 1400، 10 جلســه و در 1401، تاکنون 8 جلسه 
برگزارشده و رسیدگی به مشکات بیمه فعاالن قرآنی و راه اندازی سامانه جامع 
اطاعات قرآنی ازجمله پیامدهای این حوزه بوده است. وی یادآور شد: سامانه 
جامع اطاعات قرانی به زودی راه اندازی می شود.یعقوبی در ادامه به ثبت نام 
فعاالن قرآنی در صندوق روزنامه نگاران و هنرمندان اشاره کرد و گفت: تاکنون، 
یک هزار 432 نفر ثبت نام کرده اند که نشان می دهد 10درصد آمار کشور، مربوط 
به اســتان اصفهان اســت. این تعداد عاوه بر اینکه از حمایت های صندوق 
برخوردارند، مشــکات بیمه آنها نیز حل شده اســت. وی در زمینه نشریات 
توضیح داد: در سطح استان اصفهان، 500 مجوز نشریه با رتبه چهارم را داریم که 
166 مورد، چاپی است، 196 مورد در حوزه برخط و 142 مجوز در زمینه غیر برخط 
است. حجت االســام یعقوبی از اقداماتی در زمینه توسعه و تقویت جلسات 
خانوادگی قرآنی، جلسات قرائت قرآن در مجتمع های مسکونی و توزیع 4200 

جلد قرآن کریم در سطح استان اصفهان خبر داد.

 رئیس اداره قرآن و عترت ارشاد استان اصفهان خبرداد:

راه اندازی سامانه جامع اطالعات قرآنی تا قبل از پایان سال

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

نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3
تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

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

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطاعات اصفهان گفت: همزمان با »هفته دولت«، 
843 پروژه مخابراتی با اعتبار بالغ بر2 هزار و 859 میلیون ریال، در ســطح 
استان به بهره برداری می رســد.جعفر ُمطلب زاده، اظهار داشت: 839 پروژه 
از این تعداد به ســایت های سیار)همراه اول( و شــرکت مخابرات ایران در 
مخابرات منطقه استان اختصاص دارد که شامل 619 پروژه شرکت مخابرات 
با اعتبار بیــش از 199 میلیون ریال و 220 پروژه در زمینه ســایت های همراه 
اول با اعتبار بالغ بر  2 هزار و 660 میلیون ریال است.وی با اشاره به سه پروژه 
قابل افتتاح زیرساختی در استان اظهار داشــت: این پروژه ها شامل توسعه 
ظرفیت مرکز تبادل ترافیک داخل کشــور، توسعه و تکمیل زیرساخت برق و 
خرید تجهیزات و خدمات ســامانه »NTP server« با سرمایه 86 میلیارد 
و 860 میلیون ریال اســت.مدیرکل ارتباطات و فنــاوری اطاعات اصفهان 
گفت: همچنین در این هفته، پروژه به روزرسانی فناوری 5G در زمینه شرکت 

خدماتی ارتباطی ایرانسل در شهرســتان مبارکه به بهره برداری رسید.وی با 
اشاره به اینکه ضریب نفوذ اینترنت سیار و ثابت در روستاهای باالی 20 خانوار 
استان 83 درصد است، خاطرنشان کرد: این شاخص برای اپراتور همراه اول  
63.5، برای اپراتور ایرانســل 33 و برای رایتل 3.5 درصد است.ُمطلب زاده 
ادامه داد: تعداد مشترکان همراه اول در استان پنج میلیون و 567 هزار و 792 

خط و تعداد مشترکان ایرانسل 2 میلیون و 941 هزار و 997 مشترک است.
وی تصریح کرد: هم اینک تمام شهرهای استان اصفهان از پوشش نسل های 
ســوم و چهارم تلفن همراه برخوردارند.مدیرکل ارتباطات و فناوری اطاعات 
اصفهان اضافه کرد: در زمان حاضر، ضریب نفــوذ اینترنت پهن باند ثابت در 
اســتان 18.39 درصد و ضریب نفوذ اینترنت پهن باند ســیار 116.47 درصد 
است.اســتان افزون  بر پنج میلیون نفری اصفهان دارای 110 شهر و یکهزار و 

934 روستا با جمعیت نزدیک به 600 هزار نفر است.

به دنبال بحران تامین آب شرب به وجود آمده در شهر همدان، اکیپ های عملیاتی 
و امدادی آبفای استان اصفهان به این شهر اعزام شد. کاروان امدادی آبفای استان 
اصفهان در قالب چهار دستگاه تانکر آبرسانی سیار، دو دستگاه کامیون بحران و 
دو دستگاه پیک آپ حوادث همراه با تجهیزات و امکانات الزم، با همراهی 12 نفر 
از پرسنل شرکت روز چهارشنبه به همدان اعزم شده و هم اکنون در حال خدمت 
رسانی هستند.گفتنی اســت با توجه به راه اندازی اولین مرکز مدیریت بحران 
صنعت آبفای کشور در اســتان اصفهان، کاروان امدادی این شرکت در مرداد ماه 

سال جاری به شهرهای سیل زده یزد و رفسنجان نیز اعزام شد.

صنایع فوالدی می توانند با تمرکز بر فناوری های سبز و الزامات زیست محیطی، 
از آلودگی هوا و انتشــار گازهای گلخانه ای جلوگیری کنند.هلدینگ »میدکو« در 
راســتای برنامه های زیســت محیطی و مسوولیت اجتماعی خود، از ابتدا توسعه 
براساس روند جهانی، فناوری های ســبز را در اولویت برنامه های خود قرار داده تا 
به این طریق، راه های جدیدی برای کاهش آلودگی هوا، مصرف انرژی و حفــظ 
منابع طبیعی بیابد و همزمان بــا افزایش راندمان و بهره وری تولید، هزینه های 
تولید را هم کاهش دهد. در همین راستا، ایجاد 4 هزار و 700  هکتار فضای ســبز 
و کاشت 380 هزار اصله درخت از گونه های گیاهی متناسب با شرایط آب و هوایی 
منطقه را در دستورکار خود قرار داده و در بســیاری از شرکت های زیرمجموعه خود 
با طراحی و اجرای سیستم تصفیه خانه فاضاب، از آب خروجی برای آبیاری فضای 
سبز اســــتفاده می کند. میدکو در جهت کاهش آلودگی هوا و باال بردن کیفیت 
هوای اطراف مجتمع های تولیدی نیز اقدامات متنوعی انجام داده از جمله این 
اقدامات اســتفاده از سیســتم های پایش لحظه ای وآنالیز اندازه گیری گازها، 
بخارات، و گردو غبار اســت. با نصب این سیســتم ها و پایش و اندازه گیری هوای 
خروجی ازدودکش ها، اثرات منفی ناشی از آلودگی هوا را از منبع اصلی مدیریت و 
تحت کنترل درآورده است. این شرکت همچنین توانسته برای اولین بار در کشور 
با طراحی یک سامانه مکانیزه با عنوان »سمپاد« برای نگهداری و پایش فضای 
سبز با کمک فناوری هایــی مانند بارکد و RFID و الگوریتم های تحلیل داده، کلیه 
درختان را بصورت مکانیزه شناســــنامه دار و اطاعات مورد نیاز را به صورت نرم 
افزاری تجزیه و تحلیل نماید. به این ترتیب نگهداشــت فضای سبز با دسترسی 
به آمارهای به روز و با بیشــــترین دقت انجام و در هزینــه های مربوطه صرفه 
جویی خواهد شــد. هلدینگ میدکو، سرمایه گذاری قابل توجهی را با استفاده از 
فناوری های مدرن و پیشرفته در بازیافت آب و ایجاد ســیکل های بســته مصرفی، 

نیز انجام داده و مصــرف آب در زنجیره تولیدی را به حد اســتانداردهای جهانی 
رســانده چنانکه بیش از 60 درصد از آب مصرفی در روند فعالیتهایش از تصفیه 
پسابهای فاضابی تأمین می شود.مجموع تاش های انجام گرفته در میدکو موجب 
شــده اســت، تا ضمن کاهش وابســتگی به منابع آبهای زیرزمینی، تنها نیم درصد 
از آب مصرفی استان کرمان در مجتمع های تولیدی زیرمجموعه اش مصرف شود.

همزمان با هفته دولت

۸۴۳ پروژه مخابراتی در استان اصفهان آماده بهره برداری است

کاروان امدادی آبفای استان اصفهان به همدان اعزام شد

توسعه فناوری های سبز در اولویت برنامه های میدکو 
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                                                                                                                                                 بسمه تعالی
َه َشیُء ِإَای َیوِم الِقَیاَم إَذا َماَت الَعاِلُم ُثلَم ِفی اإلسالِم ُثلَمه ال َیُسدُّ

ارتحال جانسوز فقیه عالیقدر آیت ا... محمد علی انصری
 غم زبرگی رب جان حوزه هی علمیه و ملت اریان و مسلماانن نشاند.

آن فقیه عالیقدر از طهارت نفس و صفای باطن وژیه ای ربخوردار بود و رد علوم حوزوی و فقه اهل بیت 
علیهم السالم رد قله هی بلند قرار داشت و عمر شریف خود را رد اعتالی اسالم و رتویج معارف الهی و 
اهل بیت علیهم السالم سپری کرد   و همواره رد خدمت هب مردم شــریف و نصح و خیرخواهی اگشیپم و رد 

مسیر نهضت و انقالب اسالمی و همراهی امام راحل )ره(   و رهبری معظم نورافشانی میکرد.
اینجانب مصیبت ردگذشت زبرگ مرزبان ااقتعدی و عملی شیعه ، فقیه و عالم زبرگوار و منتظر واقعی امام زمان 
)عج( حضرت آیت ا... محمد علی انصری را خدمــت امام زمان )عجل ا... تعالی فرهج الشــریف(، 
رهبر معظم انقالب حضرت امام خامنه ای )حفظه ا...(، مراجع عظام تقلید )دام ظلهم العالی(، بیت 

مکرمشان، شاگردان و مردم شریف اصفهان تسلیت رعض می نمایم.

حسین اکبریان 
مدری عامل و رئیس هیات مدریه شرکت آبفای استان اصفهان 

ایپم تسلیت سپاه حضرت صاحب الزمان )عج( رد پی رحلت آیت ا... انصری
بسم ا... الّرحمن الرّحیم

اذا مات العالم ثلم فی اإلسالم ثلمة ال یسّده شیء إلی یوم القیاةم
رحلت استاد اخالق، عالم فرزاهن و سالک الی ا... حضرت آیت ا... حاج شیخ محمدعلی انصری موجب تألم و تأرث فراوان گردید.

یت جامعه  این عالم ربانی و ربجسته و استاد اخالق، سال ه با تالش و مجاهدت علمی گنجینه عظیم علوم و معارف توحیدی بوده است و رد صحنه هی انقالب رد هدا
گاری زبازند و رد ابیتشپنی از والیت فقیه اتشیپز و سرآمد بود. هب سمت سعادت و رست

آن عالم جلیل القدر و معلم اخالق، عمر رپبار خویش را صرف تعلیم علوم، معارف و موضوعات اساسی اسالم و رتویج مکتب اهل بیت عصمت و 
یت فکری و ااقتعدی آحاد جامعه و اتشیپزی رد  ء، هدا طهارت )علیهم السالم( هب وژیه عشق و ارادت هب حضرت بقیه ا... اعظم روحی و ارواحنا هل الفدا

رعهص هی مهدویت نمود و رد زمره طالهی داران همت جهادی و دائمی رد رتبیت شاگردانی ممتاز و نواندیش رد حوزه 
و دااگشنه و پشتواهن سازی ربای تحکیم مبانی و اصول انقالب و نظام مقدس جمهوری اسالمی اریان بشمار 

یت و ارشاد مردم و رپورش شاگردان علوم دینی و نیز انجام  می رفت.این فقیه پارسا و وارسته رد کنار هدا
هن داشت هک  ن دافع از آرمان هی انقالب اسالمی، تالشی مجدا امور خیر و عام المنفعه، رد میدا

بی کش توهش شایسته ای ربای آن عالم ربانی رد سرای آخرت خواهد بود.
سپاه حضرت صاحب الزمان )عج( استان اصفهان، این ضایعه اسفناک را هب حضرت 

بقیــه ا... االعظــم )عــج(، رهبــر معظــم انقــالب )مدظله العالــی(، حــوزه هی علمیــه، 
ران و بیت مکرم و معزز ایشان تسلیت رعض می نماید.  ن، دوستدا ارادتمندا
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