
  در شرایطی که سد زاینده رود در میان سدهای کشور کمترین میزان ذخیره آبی را داراست ،
احتمال قطعی آب در تابستان جدی تر شده است؛ 

آب؛ در صف جیره بندی 
3

 بیکاری؛ معضل تازه وکال در اصفهان
 به گفته رییس مرکز وکالی قوه قضاییه اصفهان، بر حسب آمار دادگستری فقط ١۵ درصد از پرونده ها وکیل دارند؛ 
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دو تیم دعوا کردند، 
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خصوصی استان مطرح شد؛
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8     هم افزایی و تعامل مشترك روابط عمومی دو فوالدساز بزرگ كشور

آگهی مزایده

مجید صفاری- شهردار بادرود  م الف:1138615

شهرداری بادرود در نظر دارد طی تشریفات مزایده عمومی و حسب ضوابط و مقررات آیین نامه مالی شهرداریها، پارکینگ اختصاصی 
ماشین های سنگین متعلق به شهرداری را طی قرارداد اجاره به مدت یکســال به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید. لذا از کلیه 
متقاضیان درخواست می گردد از تاریخ نشر اولین آگهی جهت بازدید از محل مورد اجاره و دریافت اسناد و مدارک شرکت در مزایده 

به واحد حقوقی شهرداری مراجعه نمایند.
1- مبلغ پایه جهت اجاره بهای ماهیانه )8/450/000( و اجاره سالیانه 101/400/000 ریال می باشد. پیشنهاد دهندگان می بایست 5 
درصد مبلغ اجاره بهاء سالیانه را تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده بصورت ضمانت نامه بانکی یا اسناد خزانه و یا فیش نقدی به 

حساب شماره 106682190001 نزد بانک ملی بادرود واریز و ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند.
2- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهی حداکثر به مدت 10 روز می باشد.

3- هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.
4- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

5- برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج اســت و متقاضی با امضای اسناد شرکت در مزایده متعهد به پذیرش 

کلیه شرایط مندرج در قرارداد خواهد بود.
7- رعایت ضوابط و مقررات الیحه قانونی راجع به منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی و  کشوری 

نوبت اول



به گزارش فرارو؛ برخالف انتخابات ریاســت جمهــوری دوره دوازدهم 
که چهره های سیاسی کمتری پا به عرصه گذاشــتند، حاال تقریبا تمام 
چهره هایی که رسانه ها در طول ماه های اخیر حدس می زدند در انتخابات 
حاضر شدند. البته هنوز شورای نگهبان لیست نهایی کاندید های تایید 
صالحیت شده را منتشر نکرده است و تحلیلگران و فعاالن سیاسی بر 
سر شکل گیری پدیده انتخاباتی اختالف نظر دارند.  برخی از تحلیلگران 
سیاســی بر این عقیده اند که از میان چهره های شاخصی که احتمال 
تاییــد صالحیت آن ها وجــود دارد، علــی الریجانــی می تواند پدیده 
انتخابات ۱۴۰۰ باشــد. احمد زیدآبادی در این رابطــه می گوید: »علی 
الریجانی با رویکرد تازه ای که در پیش گرفته، احتماال حریف قدری برای 

سیدابراهیم رییسی خواهد بود.«
در این میان صادق زیباکالم هم معتقد اســت کــه اگر برفرض محال 
مصطفی تاج زاده تایید صالحیت شود، احتمال اینکه پدیده انتخابات 
پیش رو باشد، وجود دارد.  برخی از فعاالن سیاسی نیز از سعید محمد به 
عنوان پدیده انتخاباتی یاد می کنند، این در حالی است که دسته دیگری 
از فعاالن سیاسی معتقدند که او شرایط مد نظر شورای نگهبان را ندارد، 
بنابراین نمی تواند پدیده انتخابات باشد.با این حال گروهی از تحلیلگران 
سیاسی هم شکل گیری پدیده انتخاباتی را منوط به افزایش مشارکت 
مردم می دانند و اعتقاد دارند که با مشــارکت حداقلی پدیده ای شکل 
نخواهد گرفت.اما در طرف مقابل رســانه هایی، چون شرق پیش بینی 
می کنند که در صورت اقبال مردم، انتخابات ۱۴۰۰ شاهد دوقطبی های 
جدیدی در قالــب »اصالح طلب –اصولگرا« یــا »اصولگرا-اصولگرا« 
خواهد بود که تاکنون سابقه نداشته اســت. امری که می تواند گویای 
رقابت هایی فراتر از کســب صندلی پاســتور در انتخابات ۱۴۰۰ باشد. 
جالل میرزایی، استاد دانشــگاه و نماینده مجلس دهم در مورد شکل 
گیری پدیده در انتخابات ۱۴۰۰ گفت: »جامعه در طول سه سال اخیر با 
مشــکالت عدیده ای نظیر کاهش تولید ناخالص داخلی، کاهش رشد 
اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری، افزایش نرخ تــورم و... روبه رو بوده 
است. این موضوعات نیز باعث شده تا جامعه به دنبال فردی بگردد که 
توانایی الزم برای کاهش این مشکالت و مدیریت امور برای برون رفت 
از این موضوعات را داشته باشــد؛ بنابراین اگر به دنبال پدیده هستیم، 
این پدیده را باید براساس انتظاری که جامعه دارد مورد شناسایی قرار 
بدهیم.«وی معتقد است که با شرایط موجود نباید به دنبال پدیده ای 
همچون احمدی نژاِد ســال ۱۳۸۴ در انتخابات بود. چنین افرادی در 
انتخابات ۱۴۰۰ بروز و ظهوری نخواهند داشــت.میرزایی می گوید: »به 
اعتقاد بنده در انتخابات ریاســت جمهوری ۱۴۰۰، رقابت ها با توجه به 
فعالیت ها و عقبه ای که برخی نامزد ها داشتند، پیرامون سه چهره خواهد 
بود. در این رابطه به نظر می رسد که پدیده این دوره انتخابات فردی از 
میان آقای جهانگیری، آقای رییسی و الریجانی باشد. در اولویت دوم 

چهره هایی همچون آقای محمدشریعتمداری و آقای مسعود پزشکیان 
قرار دارند. البته حال باید دید که تایید صالحیت ها به چه شکلی خواهد 

بود و کدام یک از چهره ها در عرصه انتخابات باقی خواهند ماند.«
نماینده اسبق مجلس با اشاره به امکان سنجی پدیده شدن الریجانی 
در انتخابات پیش رو، گفت: »در ســطح نخبگان آقای الریجانی خوب 
ظاهر شد. یعنی صحبت های او هنگام ثبت نام توانست طیفی از نخبگان 
و سیاســیون اصالح طلب و میانه رو را تحت تاثیر قرار بدهد؛ اما هنوز 
این تاثیرگذاری به توده ها سرایت نکرده اســت. بنده در چند استان و 
شهرستان کشور که بررسی می کردم هنوز فعالیت میدانی و تحولی به 
نفع آقای الریجانی ایجاد نشده است؛ بنابراین این واقعیت در باره آقای 
الریجانی دیده می شود که فعال شانسی در میان توده پیدا نکرده است.«

وی اضافه کرد: »بعید می دانم که دور دوم میان آقای الریجانی و آقای 
جهانگیری شــکل بگیرد. اگر آقای رییســی در صحنه انتخابات باقی 
بماند، براساس نظرسنجی او بیشترین شانس را برای رسیدن به دور 
دوم انتخابات دارد. اما با این حال باید نشســت و دید که مناظره ها به 
چه صورتی برگزار می شود و چه مباحثی مطرح خواهد شد.«به اعتقاد 
این استاد دانشگاه، مناظره ها از ســال ۸۸ به بعد به عنوان یک عامل 
تاثیرگذار در روند و سرنوشــت انتخابات بدل شده اســت تا جایی که 
حتی می تواند نتیجه انتخابات را تعیین کنــد؛ بنابراین باید صبر کنیم 
و ببنیم که چه کســانی در مناظره حضور خواهند داشت و چه مباحثی 
طرح می شود. میرزایی در مورد تالش های سعید محمد برای رسیدن 

به پاستور و پدیده شدن در انتخابات ۱۴۰۰ می گوید: آقای سعید محمد 
باتوجه به فعالیت ها و پشتوانه ای که داشت در مدت کوتاهی توانست 
در افکار عمومی پایگاهی پیدا کند؛ اما او پس ابالغیه شورای نگهبان در 
مورد شرایط کاندید های ریاســت جمهوری به حاشیه رفت.وی افزود: 
»صاحب نظران معتقدند که ســعید محمد با توجه به تعاریف شورای 
نگهبان، احتماال در لیست کاندید های تایید صالحیت شده قرار نخواهد 
گرفت؛ بنابراین پرداختن به سعید محمد دیگر موضوعیت ندارد. بلکه 
بیشــتر رقابت در این دوره همچون دوره های گذشته گفتمانی خواهد 
بود. چرا که بررسی ها نشــان می دهد که رقابت های انتخابات ریاست 
جمهوری از ســال ۸۴ تا ۹۶ میان دو گفتمان شکل گرفته است. با این 
وجود کاندید اهایی که گفتمانی را نمایندگی می کنند و یا از عهده طرح 
یک گفتمان بر می آیند بیشتر از سایر چهره ها با اقبال مواجه می شوند.«

این نماینــده مجلس دهم معتقد اســت کــه نامزد ها با شــعار های 
پوپولیستی و ادبیات خاص رییس جمهور نخواهند شد و دوره رییس 

جمهور شدن به سبک افشاگری احمدی نژاد دیگر گذشته است.
 با این اوصاف به نظر می رسد که موضوع شکل گیری پدیده انتخابات تا 
اعالم کاندید های تایید صالحیت شده و وضعیت مناظره های تلویزیونی 
نمود نخواهد داشــت. اما با توجه به اینکه بیشــتر چهره های محتمل 
که شــانس تایید صالحیت را دارند در دوره های گذشــته نیز در عرصه 
انتخابات حضور داشته اند، بعید به نظر می رســد که پدیده ای تازه در 

انتخابات ۱۴۰۰ شکل بگیرد.

شنبه 1 خرداد 1400 / 10 شوال 1442 / 22 می 2021 / شماره 3257
نتانیاهو: 

ایران به اسراییل پهپاد ارسال کرده بود
نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد که جمهوری اســالمی ایران پهپادی مسلح را به اراضی 
اشغالی ارسال کرده بود. به نقل شــینهوا، بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر رژیم صهیونیستی روز 
پنجشنبه در کنفرانس با هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان مدعی شد که ایران »پهپادی مسلح را از 
عراق یا سوریه به اسراییل ارسال کرده بود«. این مقام صهیونیستی همچنین ادعا کرد که این  پهپاد 

در مرز »اسراییل و اردن« سرنگون شده است.

انتقاد »شهریاری« از استفاده تبلیغاتی یک کاندیدا از نطقش
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسالمی نسبت به استفاده تبلیغاتی یک داوطلب کاندیداتوری 
در انتخابات ریاست جمهوری از نطق وی در مجلس انتقاد کرد.حسینعلی شهریاری اظهار کرد: اخیرا 
یکی از نطق های میان دستور من که در مجلس دهم ایراد شــده بود از سوی کمپین انتخاباتی یک 
داوطلب کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری بازنشر شده در حالی که کسی حق ندارد از آن بهره 
برداری سیاسی و انتخاباتی کند.وی این اقدام را مصداق بداخالقی دانست و ضمن محکومیت آن از 

کاندیداها خواست در رقابت های انتخاباتی اخالق را رعایت کنند.

توئیت »بورل« درباره وضعیت مذاکرات وین
»جوزپ بورل«، مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در پیامی در توئیتر گفت که مذاکرات وین 
پیشرفت خوبی داشته است.بورل در توئیتر نوشت: »برای گفت وگو درباره برجام با وزیر خارجه ایران 
ظریف گفت وگو کردم. تیم ها در وین طی هفته های گذشته پیشرفت خوبی کرده اند. اکنون الزم است 
همه طرف ها تصمیم های سیاســی الزم را بگیرند تا بتوانیم مذاکرات را به اتمام رسانده و به اجرای 
کامل توافق برگردیم. ادامه فعالیت های راستی آزمایی آژانس بین المللی انرژی اتمی حیاتی است.«

رایزنی سفیر ایران در مسکو با معاون »الوروف«
سفیر جمهوری اسالمی ایران در مسکو با »سیرو مولوتف «معاون وزیر امورخارجه فدراسیون روسیه در 
محل وزارتخارجه این کشور مالقات کرد. در این دیدار ، همکاری های ایران و روسیه در  موضوع  مبارزه 

با افراط گرایی و تروریسم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

واکنش یک کاندیدای ریاست جمهوری به بغض »جهانگیری«
کاندیدای انتخابات۱۴۰۰ به بغض جهانگیری در روز ثبت نام برای انتخابات ۱۴۰۰ واکنش نشان داد. 
محمد عباسی، وزیر اسبق تعاون و ورزش و جوانان و کاندیدای انتخابات۱۴۰۰ در گفت وگویی با بیان 
اینکه بغض جهانگیری هم عجیب بود هم خنده دار، گفت: عجیب بود به دلیل اینکه این مجموعه تقریبا 
در تمام سال های بعد انقالب بیشترین مسئولیت ها را داشتند. یعنی اگر هر اتفاقی بیفتد و ما بغض 
کنیم باید از خودمان بگوییم، مخصوصا االن کسی که ۸ سال در جایگاه باالی نظام تصمیم سازی قرار 

گرفته، همه اختیارات هم در اختیارش است چرا باید این طور برخورد کند.

کنایه رفیق دوست به احمدی نژاد:

 او هیچ شباهتی به »رجایی« نداشت
محسن رفیقدوست با اشاره به مشی مدیریتی شهید رجایی و الزام ایشان به اجرای فرامین حضرت 
امام)ره( در ســریع ترین زمان ممکن، گفت: چند سال پیش کسی ادعا کرد من رجایی دوم هستم؛ 

بیخود این حرف را زد، چون او هیچ شباهتی به رجایی نداشت.

سیاستکافه سیاست

پدیده انتخابات ۱۴۰۰ چه کسی است؟

وعده »بایدن« به »نتانیاهو« درباره تقویت سامانه گنبد آهنین
به رغم آغاز اجرای آتش بس در غزه پس از بیش از ۱۰ روز درگیری، رییس جمهور آمریکا به نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی وعده داد که ســامانه گنبد آهنین را به روزرســانی و تقویت کند.به نقل از خبرگزاری 
اسپوتنیک، جو بایدن، رییس جمهور آمریکا به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی وعده داد 
که سامانه گنبد آهنین را به روزرسانی و تقویت کند.وی، توافق آتش بس میان حماس و رژیم صهیونیستی 
را که روزجمعه وارد مرحله اجرایی شد، ستود و به خانواده های فلسطینی و اسراییلی که نزدیکان شان را در 

جنگ از دست دادند، تسلیت گفت.بایدن بر حمایت انسانی آمریکا از نوار غزه تاکید کرد.

اظهارات آلمان درباره درگیری ها در غزه
وزیر خارجه آلمان در اظهارنظری گستاخانه و بدون در نظرگرفتن کشتار فلسطینیان در حمالت رژیم 
صهیونیستی، مدعی شد که این رژیم حق دارد برای دفاع از خود، زیرساخت های غزه را تخریب کند.

به گزارش رویترز، هایکو ماس وزیر خارجه آلمان که به تل آویو ســفر کرده است در ابتدای ورود به 
فرودگاه »بن گوریون«، با اظهارنظری گستاخانه به توجیه حمالت رژیم متجاوز صهیونیستی به نوار 
غزه پرداخت. وی در این باره مدعی شد: اسراییل حق دفاع از خود را دارد که این شامل حق تخریب 

زیرساخت هایی می شود که ممکن است از آنها در حمالت آتی )علیه اسراییل( استفاده شود.

گارد ملی آمریکا آماده ترک کنگره
دو مقام مطلع گفتند، پنتاگون انتظار ندارد که درخواست دیگری برای تمدید حضور نیروهای گارد ملی 
در واشنگتن برای کمک به حفاظت از کنگره ارائه شود. به گزارش اسپوتنیک، از زمان حمله شش ژانویه 
به کنگره آمریکا از طرف هواداران دونالد ترامپ که آن زمان هنوز رییس جمهوری آمریکا بود، نیروهای 
گارد ملی به آن منطقه واشنگتن دی.سی اعزام شدند و حصارهایی برای گسترش تدابیر امنیتی اطراف 
آن کشیده شد.دو مقام آمریکایی که خواستند نام شان فاش نشود، گفتند هیچ درخواستی مبنی بر 

تمدید حضور این نظامیان دریافت نشده و بعید است چنین درخواستی ارائه شود.

پوتین: 

در صورت تجاوز به خاک روسیه دندان های دشمن را خرد می کنیم
رییس جمهور روسیه روز پنجشنبه هشدار داد هر کشــوری که قصد تضعیف حق حاکمیت روسیه را 
داشته باشد دندان هایش ُخرد خواهند شد.به نوشته نشریه »نیوز ویک«، پوتین گفت: »همواره یک 
چیز تکرار شده است. هر زمان که روسیه قدرتمند تر شد، آن ها زمینه ای برای ممانعت از توسعه آن پیدا 
کردند«.رییس جمهور روسیه افزود: »هرکدام می خواهند گازی بگیرند یا تکه ای را از ما جدا کنند؛ اما 
هرکس که قصد چنین کاری را دارد باید بداند که ما دندان هایش را خرد می کنیم تا دیگر نتواند گاز بگیرد«.

جنبش مقاومت اسالمی فلسطین: 

دست ما همچنان روی ماشه می ماند
یک مقام جنبش مقاومت اسالمی فلسطین به مقامات رژیم صهیونیستی و حامیان آنها هشدار داد که 
»دستان این جنبش همچنان روی ماشه است«.به نقل از رویترز، یک مقام جنبش مقاومت اسالمی 
فلسطین )حماس( اندکی پس از آغاز آتش بس در غزه به مقامات رژیم صهیونیستی هشدار داد که به 
خشونت های خود در قدس اشغالی پایان دهند و تاکید کرد که »دستان این جنبش همچنان بر روی 
ماشه است«.»عزت الرشیق« عضو دفتر سیاسی جنبش حماس در ادامه گفت: »درست است که 
امروز جنگ پایان یافت، اما نتانیاهو )نخست وزیر رژیم صهیونیستی( و کل جهان باید بدانند که دستان 

ما روی ماشه است و همچنان به افزایش توانمندی های مقاومت ادامه خواهیم داد«.

خبر روز

رسانه سوئیسی:

 آژانس به زودی درباره 
ایران موضع گیری می کند

به گزارش تارنمای »ســوئیس اینفو«، آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در بیانیه ای اعالم کرد: 
آژانــس و ایران در حال حاضر ســرگرم رایزنی 
در خصوص اجرای تفاهم فعلی هســتند.این 
بیانیه با تاکید بر این که تفاهم سه ماهه ایران و 
آژانس »همچنان جاری است«، افزود: مدیرکل 
)آژانس(، طی روزهای آینده، آخرین وضعیت را 
به اطالع شورای حکام آژانس خواهد رساند.۳۱ 
اردیبهشــت توافق همکاری ســه ماهه ایران و 
آژانس بین المللی انرژی اتمــی پایان یافت. 
تهران و آژانس اوایل اسفندماه پارسال به توافقی 
دست یافتند که بر پایه آن تهران اجرای »پروتکل 
الحاقی« را متوقف کرده و دوربین های نظارتی 
برخی از مراکز هسته ای را تا سه ماه از دسترس 
بازرســان آژانس بین المللی انرژی اتمی دور 
نگه می دارد. ایران هشــدار داده بود که اگر طی 
این چند ماه تحریم ها برداشــته نشود، تهران 
فیلم های دوربین ها را پاک خواهد کرد.پیش 
تر »سید عباس عراقچی« معاون سیاسی وزیر 
امور خارجه و رییس هیئت ایرانی در مذاکرات 
وین گفته بود که احتمال تمدید مهلت همکاری 
هسته ای تهران با آژانس بین المللی انرژی اتمی 
بر سر بازرسی ها از تاسیســات هسته ای ایران 
وجود دارد.»ســعید خطیب زاده« سخنگوی 
وزارت امور خارجه ایران هم متعاقبا اعالم کرد:  
یکی از انتخاب ها این است که می تواند بعد از 
تاریخ ۲۱می مطرح باشد و با هماهنگی دو طرف 
و همچنین با موافقت تهران، موضوع بازرســی 
از اماکن هسته ای تمدید شــود. البته طبیعی 
اســت که تیم مذاکره کننده تصمیم گیر نیست 
و تصمیمات همه در تهران صورت می گیرد.این 
درحالی اســت که نمایندگان کشورهای عضو 
مذاکرات هسته ای با ایران طی یک ماه گذشته 
در وین گردهم آمدند تا در خصوص فعال کردن 
این توافق و بازگشــت احتمالــی آمریکا به آن 
رایزنی کنند. آن ها تاکنون چندین نشســت در 
قالب »کمیســیون مشــترک برجام« در وین 
تشکیل داده و در زمینه احیای توافق هسته ای 

پیشرفت هایی را به دست آورده اند.

اخبار

شــبکه پرس تی وی به نقل از منابع آگاه گزارش کرد 
که واشنگتن  قصد لغو کامل هیچ یک از تحریم های 
بانکی، مالی و انرژی علیه ایران را ندارد. طبق گزارش 
پرس  تی وی، در پایان دور چهارم گفت وگوهای وین، 
شبکه پرس تی وی مطلع شده است که آمریکا قصد 
لغو کامل هیچ یک از تحریم های نفتی، بانکی، مالی 
و انرژی را ندارد و دســتورالعمل آمریکا صرفا توقف 
موقت این تحریم هاســت.بر اساس اطالعات موثق 
پرس تی وی آمریکا قصد لغــو یکجای تحریم های 
موضوعی نفتی، بانکی، مالی و انرژی ... را ندارد و قصد 
دارد در مدت زمانی طوالنی و طی مراحل متعدد و گام 
به گام اقدام به توقــف موقت برخی تحریم ها آن هم 
در بازه های زمانــی ۱۲۰ روزه و ۱۸۰ روزه کند.طبق این 
گزارش، آمریکا هنوز لغو تحریم های جمهوری اسالمی 

ایران را نپذیرفته اســت که در صورت عدم لغو، ایران 
هیچ سود اقتصادی از برجام نخواهد برد.پرس تی وی 
همچنین مطلع شده است آمریکا تاکنون مدت زمان 
راستی آزمایی معقول و الزم را که برای معامالت نفتی و 
بانکی حداقل ۳ تا ۶ ماه است، نپذیرفته و تاکنون هیچ 
تعهدی به عدم تحریم مجدد و یا عدم خروج از برجام 
نداده است.اطالعات شبکه پرس تی وی حاکی است 
قصد آمریکا در مرحله فعلی صرفا بازگشت به برجام 
و امکان اســتفاده از مکانیزم بازگشــت تحریم های 
بین المللی موسوم به مکانیسم ماشه است.بر اساس 
این گزارش، در صورت عدم لغو کامل و راستی آزمایی 
شده  تحریم ها و صرفا بازگشــت آمریکا به برجام و 
برخورداری آن از مکانیسم ماشه عالوه بر شرطی شدن 
اقتصاد ایران، آمریکا خواهد توانست با گروگان گرفتن 

انتظار تمدید موقت برخی تحریم ها، خواســته های 
دیگر خود موســوم به برجام ۲ و ۳ را به ایران تحمیل 
کند.اطالعات پــرس تی وی از منابــع مختلف مورد 
اطمینان در وین و تهران کسب شده و بسیاری از موارد 
آن مورد تصریح روشــن مقامات آمریکایی نیز قرار 
گرفته است.نشست کمیسیون مشترک  برجام روز 
چهارشــنبه با حضور هیئت های ایران و ۱+۴ )آلمان، 
فرانسه، چین، روســیه و انگلیس( و »انریکه مورا« 
نماینده اتحادیه اروپا در گرند هتل شهر وین برگزار شد 

و پس از حدود یک ساعت پایان یافت.

پرس تی وی مدعی شد: 

آمریکا قصد لغو کامل هیچ یک از تحریم ها را ندارد

وز عکس ر

»بن سلمان« مدینه 
منوره را برای ورود 

 اسراییلی ها 
آماده می کند؟

انتشار تصاویری از تابلوهای جدید 
نصب شده در جاده های منتهی به 
شــهر مدینه منوره نشان می  دهد 
عبــارت ورود »غیرمســلمانان 
ممنــوع« از تابلوها حذف شــده 
که این بیانگر صــدور مجوز ورود 

غیرمسلمانان به شهر است. 

فعال سیاسی اصالح طلب: 

قطعا »رییسی« برنده انتخابات است
یک فعال سیاسی گفت: من معتقد هستم ریاست جمهوری آقای الریجانی برای نظام خیلی بهتر از ریاست جمهوری آقای رییسی است.صادق زیباکالم، در نشست 
انتخاباتی در کالب هاوس خبرآنالین گفت: من پیروزی اصول گرایان را قطعی می دانم، یک طنزی مطرح بود که اگر مردم در انتخابات شرکت نکنند اصول گرایان 
پیروز می شوند و این یک واقعیت تلخ است. چون مردم ظاهرا نمی خواهند در انتخابات شرکت کنند.وی گفت: من معتقدم که قطعا آقای رییسی پیروز این انتخابات 
می شوند، ایشان یقینا سبک و سنگین کردند و بررسی هایشان نشان داده است که شانس شان برای پیروزی بسیار باالست. قطعا به این نتیجه رسیده اند که پیروز 
می شوند و این اتفاق برای شان یک اعتبار است. زیباکالم تاکید کرد: من پیروز این انتخابات را آقای رییسی می دانم. به این خاطر تعجب کردم که آقای دکتر الریجانی 
ثبت نام کردند، چون با حضور آقای رییسی هیچ شانسی برای دیگر کاندیداها وجود ندارد.  این تحلیلگر سیاسی گفت: در مورد اصالح طلبان، ثبت نام آقای تاج زاده یک 
موج در بدنه اجتماعی شان به وجود آورد. یک اقلیتی در کالب هاوس می گفتند که با تایید صالحیت آقای تاج زاده ممکن است در انتخابات شرکت کنند. در روم تشکیل 

شده با حضور آقای تاج زاده از ایشان سوال شد که در صورت رد صالحیت، از فرد دیگری حمایت می کنید یا نه که آقای تاج زاده پاسخ قطعی به این سوال ندادند.
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خرید و فروش گندم در استان آغاز شد
همزمان با برداشت خوشــه های طالیی گندم در مزارع اردستان، خرید تضمینی این محصول در 
استان اصفهان آغاز شد.مدیر کل سازمان تعاون روســتایی استان اصفهان با بیان اینکه عملیات 
خرید تضمینی گندم در استان اصفهان از مرکز مهاباد اردستان آغاز می شود، گفت: ۴۲ مرکز خرید 
تضمینی گندم در سطح استان اصفهان فعال شده اســت که آمادگی الزم را برای خرید تضمینی 
گندم از کشاورزان دارند.محســن حاج عابدی با بیان اینکه مرکز مهاباد، تاکنون، ۴۰۰ تن گندم از 
کشاورزان خریداری کرده است، گفت: قیمت خرید تضمینی گندم، امسال با هزار تومان افزایش 
به پنج هزار تومان رســید تا هزینه های تولید کشــاورزان را جبران کند.مدیــر کل غله و خدمات 
بازرگانی استان اصفهان گفت: پارسال، حدود ۱۲۰ هزار تن خرید تضمینی ثبت شد که امسال، با 

توجه به کاهش نزوالت آسمانی، شاید به ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تن برسد.

عضو هیئت رییسه مجلس خبر داد:

ایجاد شعبه ای خاص برای دادرسی بورسی
عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی از تهیه طرحی با عنوان »جبران زیان اشخاص حقیقی 
در بورس« در مجلس خبر داد.حسینعلی حاجی دلیگانی ، از تهیه طرحی با عنوان »جبران زیان 
اشخاص حقیقی در بورس« خبر داد و گفت: در یک دوره زمانی هشت الی نه ماه گذشته اتفاقاتی 
در بازار ســرمایه رخ داد که یک عده در این بازار به طور کامل ضرر کردند و یک عده ای هم از این 

بازار سود به جیب زدند.
طراح طرح »جبران زیان اشخاص حقیقی در بورس« افزود: آن عده ای که در بازار سرمایه متضرر 
شدند، میزان ضررشان به چند ده میلیون می رســد و آنهایی که سود خالص از این بازار به جیب 
زدند هم به بیش از صد نفر اعم از حقوقی و یا حقیقی می رسند.این نماینده مجلس تاکید کرد: از 
این رو ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از جیب افراد ضعیف و خرد سهامدار در بورس جداشده و به جیب 
حقوقی ها و برخی افراد حقیقی ها ریخته شــده است.وی تصریح کرد: ما در طرح خود به دنبال 
این هستیم که دولت اتفاقات اخیر بورسی را روشن و شفاف کرده و مشخص کند که منابع مردم 

به جیب چه افراد و اشخاصی رفته است.
حاجی دلیگانی اظهارداشت: همچنین دولت باید مشخص کند که به چه صورت باید ضرر و زیان 
افراد متضرر در بازار ســرمایه را جبران کرد. همچنین ما در این طرح از قوه قضاییه خواستیم که 

شعبه ویژه ای را برای رسیدگی به این موضوع تشکیل دهد.

استاندار اصفهان:

صادرات گمرک کاشان، از 15 استان کشور بیشتر است
اســتاندار اصفهان با بیان اینکه برای اجرایی کردن گمرک کاشــان  تصمیمات مهمی گرفته شد ، 
تصریح کرد: برای تامین اعتبار احداث ، توســعه و تجهیز گمرک کاشــان نیمی از طریق اعتبارات 
استانی و ۵۰ درصد دیگر آن توسط گمرک جمهوری اسالمی ایران تامین می شود.عباس رضایی، 
ادامه داد:ظرف ۱۵ روز آینده زیرساخت های قانونی گمرک باید انجام پذیرد و  تا ماه آینده کلنگ 
احداث گمرک کاشان را بر زمین بزنیم. اســتاندار اصفهان بیان داشت: کاشان یکی از بزرگ ترین 
شهر های کشور است که از نظر صادرات در حد اســتان پانزدهم کشور قرار دارد. مدیرکل گمرکات 
استان اصفهان نیز در همین زمینه بیان داشت : از سال ۱۳۷۸ تاکنون کارمندان گمرک کاشان در 
محل استیجاری ، محدود و کوچک  مستقر هســتند و جهت ارزیابی کاال بدون داشتن امکانات 
الزم و در محوطه عمومی خیابان، به صادرکنندگان این شهرستان خدمت رسانی می کنند. رسول 
کوهستانی پزوه اظهار داشت : از ابتدای امسال تاکنون بالغ بر ۹۵ هزار و ۸۲۹ هزار تن کاال به ارزش 
۷۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دالر جا به جا شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش  

۱۲۵درصد و از حیث وزن ۶۴درصد رشد داشته است .

خبر روز

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اردستان :  

 برداشت یک هزارو 300 کیلوگرم  آنغوزه از
 بیابان های اردستان

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اردســتان گفت: افزون بر یک  هزار و ۳۰۰ کیلوگرم آنغوزه 
سال گذشته از بیابان های روستاهای کچوسنگ و پیناوند در دهستان علیا در شهرستان اردستان 

برداشت شد.
مجید خداپرســتان ادامه داد: گیاه آنغوزه با بیش از ۶۰۰ خواص دارویــی و درمانی، گنجینه ای با 
ارزش در دل کویر محسوب می شود.وی ادامه داد: آنغوزه در گیاه شناسی استفاده های زیادی در 
زمینه دستگاه گوارش، سبزی و مزه دار کردن غذا دارد و دارای تاریخچه غنی در دارو های آیورودا 
و غذا های هندی است و کشور های تولیدکننده اصلی آن افغانستان، ایران و ترکمنستان هستند 

و بیشتر از ایران و افغانستان وارد هند می شود.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اردســتان اظهار کرد: همزمان با هفته منابع طبیعی )۱۵ 
تا ۲۲ اسفند( سال گذشــته افزون بر ۱۰ هزار اصله درخت شامل زیتون تلخ، اقاقیا، سرو و کاج در 

این شهرستان توزیع شد.

آمار باال در تولید ماهی قزل آال
در صنعت پرورش ماهی سردابی و به ویژه ماهی قزل آال تولید کشور سال گذشته به بیش از ۱۸۰ 
هزار تن رسید.رییس سازمان شیالت ایران در بازدید از مزرعه نمونه پرورش ماهی و بچه ماهی 
قزل آال در فریدون شهر گفت: در سال ۱۴۰۰ برنامه ریزی کردیم تابه رقم ۸۱۱ هزار تن آبزی پروری 

در سطح کشور دست یابیم.
نبی ا... خون میرزایی با اشاره به نیاز ساالنه واحد های پرورش ماهی کشور به بیش از ۲۵۰ میلیون 
قطعه تخم چشــم زده ماهی، افزود: در حالی که در سال های گذشــته واردات تخم چشم زده از 
خارج حتی به ۳۵۰ میلیون قطعه نیز رسیده بود با همکاری برخی واحد های پرورش ماهی و مراکز 
علمی کشوردر تولید تخم چشم زده پارســال میزان واردات از خارج به ۱۲۰ میلیون قطعه کاهش 
یافت.مدیر مزرعه پرورش ماهی و بچه ماهی در فریدون شهر نیز با اشاره به شروع فعالیت این 
مزرعه از سال ۱۳۷۷ با ۷۵ میلیارد ریال سرمایه گذاری گفت: این مزرعه پرورش ماهی، دو سال 

به عنوان واحد نمونه کشوری انتخاب شده است.
وی با بیان اینکه این مزرعه پرورش ماهی توانســته ۳۵ نفراشتغال مســتقیم و ۵۰ نفر اشتغال 
غیر مستقیم داشته باشــد، افزود: زنجیره کامل تولید ماهی شامل تولید تخم، بچه ماهی، تولید 

خوراک آبزیان و پرورش ماهی پرواری در این مزرعه انجام می شود.

الگو برداری الجزایر از صنعت شترمرغ اصفهان
ســفیر الجزایر در ایران در ســفر به میمه از راه اندازی مزرعه شــتر مرغ در کشورش با مشارکت 

سرمایه گذاران ایرانی خبر داد.
سفیر الجزایر در ایران در بازدید از  مزرعه شترمرغ در میمه گفت: با هدف الگو برداری از پرورش و 
ایجاد مزرعه شترمرغ، با سرمایه گذاران ایرانی و الجزایری به مزرعه شترمرغ در میمه سفر کردیم 
که دیدن این مزرعه، یک تجربه بسیار شگفت انگیز برای من و تیم همراهم بود.وی افزود: با توجه 
به ســود دهی باالی این صنعت از لحاظ اقتصادی، در این زمینه از ســرمایه گذاران استقبال می 

کنیم و مزارع کشاورزی را در الجزایر به این کار اختصاص می دهیم.
سفیر الجزایر در ایران، همچنین درباره روابط سیاسی بین دو کشور ایران و الجزایر گفت: ایران و 
الجزایر دو کشور دوست و برادر هســتند که در زمینه سیاسی و اقتصادی سیاست های همگون و 

یکسانی را دنبال می کنند.

کافه اقتصاد

شهرستان

در شورای گفت و گوی دولت و 
بخش خصوصی استان مطرح شد؛

مسیر توسعه از اتاق 
بازرگانی می گذرد

در یکصدودومین جلسه شورای گفت و گوی 
دولت و بخش خصوصی اســتان اصفهان، 
مسعود گلشــیرازی از تصویب تدوین سند 
مصوبات شــوراهای گفت و گــوی دولت و 
بخــش خصوصــی و اقدامات اتــاق های 
بازرگانــی جهــت اطــالع بــه کاندیداهای 
احرازصالحیت شــده ریاســت جمهوری با 
همکاری اتــاق ها به منظــور ایجاد دکترین 
اقتصادی مشخص و محوریت قرار گرفتن 
حوزه اقتصــاد در برنامه ها خبــر داد.دبیر 
شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی 
اســتان اصفهان همچنین ضمــن انتقاد از 
خطاب عــام قرارگرفتن بخش خصوصی از 
سوی برخی مدیران اجرایی ازدست اندرکاران 
دســتگاه قضا به واســطه دفاع از خادمان 
و خدمتگــزاران مردم و فعــاالن اقتصادی 
تقدیر و تشــکر کرد و افزود: امــروز معیار، 
خدمت بوده و برخورد بــا افرادی که عده ای 
راخطاب عام قرار می دهنــد از مطالبه های 
پارلمــان بخش خصوصی اصفهان اســت.

در ادامه نعمت ا... اکبری، رییس ســازمان 
مدیریت و برنامه ریزی اســتان اصفهان در 
نطق پیش از دستور جلسه به تشریح الگوی 
توسعه مناطق هفتگانه استان پرداخت. وی 
با تاکید بر اینکه تنها مســیر توســعه کشور 
بخش خصوصی است، گفت: به این دلیل، 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان 
خواستار رونمایی از اسناد توسعه در جلسه 
شورای گفت و گوشــد. اکبری از شناسایی 
۲۱۱ پیشــران در ۷منطقه اصفهان خبر داد و 
افزود: پیشران های شناسایی شده یا دارای 
سابقه بوده، یا درمرحله مطالعه بوده و یا تنها 
در حد یک ایده مطرح شــده هســتند.وی 
تصریح کرد: مدل اجرایی توسعه استان در 
سه بخش حاکمیتی، مشارکتی و خصوصی 
است. اکبری با تاکید بر اینکه مسیر توسعه از 
اتاق بازرگانی می گذرد، گفت: دولتی ها باید 
تســهیل گر امور مربوط به بخش خصوصی 

باشند. 

وزیر راه و شهرســازی در بازدید از طرح های وزارت 
راه و شهرسازی در اصفهان گفت: از دو میلیون و ۴۰۰ 
هزار نفری که در طرح اقدام مســکن ملی ثبت نام 
کرده اند، حدود ۵۱۰ هزار نفر واجد شرایط هستند و ما 
هر متقاضی را با ظرفیت معیشتی که دارد شناسایی 
می کنیم چرا که اطالعات معیشتی او را داریم.محمد 
اسالمی در مراسم آغاز احداث ۳۵۰۰ واحد مسکونی 
طرح اقدام ملی مسکن در شــهر جدید بهارستان 
اصفهان، اظهار کرد: امروز کار بزرگی در شهر بهارستان 
انجام شــده که تاثیر زیادی در خانه دار شدن مردم 

دارد و این پروژه ها باید با اسلوب و انضباط خاصی 
اجرایی شوند.اسالمی گفت: ساز و کارهای اجرایی 
باید به گونه ای باشــد که عملیات ســاخت منازل 
مسکونی اصولی پیش برود. پایه گذاری فکری ما 
این است که با منطق جدید، شیوه نامه های ساخت 
و ساز تدوین شود و باید جامعه هدف را بشناسیم.
وی افزود: از دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفری که در طرح 
اقدام مسکن ملی ثبت نام کرده اند، حدود ۵۱۰ هزار 
نفر واجد شــرایط اقدام ملی مســکن هستند. ما 
متقاضی را با ظرفیت معیشــتی که دارد شناسایی 
می کنیم چرا که اطالعات معیشتی او را داریم.وزیر 
راه و شهرســازی خاطر نشــان کرد: باید از ظرفیت 
مردم اســتفاده کنیم که خودشان ساخت و سازها 

را انجام دهند و زمین مناســب در اختیار آن ها قرار 
داده شود. پنج ماه پیش زمین هایی را در ارومیه به 
مردم دادیم که جواب مثبت هم دریافت کردیم. این 
پتانسیل، پیش برنده است که مردم وارد کار شوند. 
برای سازنده هم وام ۳۰۰ میلیونی در نظر گرفته ایم 
که رقم قابل توجهی است.اسالمی ادامه داد: درباره  
راه های استان اصفهان قبول داریم که کیفیت الزم را 
ندارند. با شرکت های سرمایه گذار مشکل نیز داریم 
که قول می دهند ؛اما  عمل نمــی کنند. امیدواریم 
بهسازی راه های استان زودتر انجام شود.وی خبر 
داد: آزاد راه کنار گذر شرق در حال رسیدن به نایین 
اســت که بار ترافیک را از ترانزیت فرودگاه کاهش 

می دهد.

وزیر راه و شهرسازی:

ظرفیت معیشتی متقاضیان مسکن ملی را شناسایی می کنیم

اعطای تسهیالت به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد: وزارت تعاون در مواجهه با کرونا حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت را در اختیار کسب 
و کارهای آسیب دیده قرار می دهد.عیسی منصوری، در کارگروه اشتغال شهرستان که در فرمانداری اردستان برگزار شد، اظهار کرد: وزارت تعاون در مواجهه با کرونا 
و برای حفظ اشتغال و تداوم فعالیت کسب و کارهای آسیب دیده، در ۱۴ رســته اصلی و ۸۵۸ زیر رسته، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت را در اختیار کسب و 
کارهای آسیب دیده قرار می دهد.وی با بیان اینکه در مرحله اول این تسهیالت که با محوریت اشتغال انجام می شود، حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیالت در حال 
پرداخت است، ادامه داد: در مرحله دوم به دلیل اینکه تمرکز آسیب دیدگی روی بخش خدمات بود، به صورت مستقل حدود ۲ هزار میلیارد تومان در اختیار بخش 
گردشگری، حدود ۱۷۰۰ میلیارد در حوزه فرهنگ و هنر و ۸۰۰ میلیارد تومان در حوزه ورزش به صورت تخصصی و از طریق دستگاه ها در اختیار واحدهای کسب و کار 
قرار می گیرد.منصوری خاطرنشان کرد: حدود دو میلیون شغل در دوران کرونا ریزش کرد که با پرداخت تسهیالت، حدود یک میلیون و ۱۰۰ شغل بازگشت مجدد به 
کار داشتند.وی با اشاره به بیمه بیکاری وزارت تعاون گفت: حدود ۷۳۰ هزار نفر مشمول اختصاصی بیمه بیکاری در دوران کرونا شدند که ۲۵۰ هزار نفر آنها همچنان 
مشمول بیمه بیکاری هستند و نیازمند منابع جدیدی هستیم. امیدواریم برای سال  ۱۴۰۰ حمایت ها از حوزه اشتغال و کسب و کارهای آسیب دیده ادامه داشته باشد.

وز عکس ر

 در شرایطی که سد زاینده رود در میان سدهای کشور کمترین میزان ذخیره آبی را داراست ،احتمال قطعی آب در تابستان جدی تر شده است؛ 

آب؛ در صف جیره بندی 

هر چند طی هفته های اخیر مسئوالن تامین  مرضیه محب رسول
آب اســتان اصفهان بارها اعالم کرده اند که 
قطعی آب در استان اصفهان در ماه های تابستان وجود نخواهد داشت و 
تنها به دلیل تامین مشکل آب ناشی از کمبود بارش ها احتماال افت فشار 
در شبکه آبرســانی اصفهان به وجود خواهد آمد؛ اما با نزدیک تر شدن به 
روزهای اوج مصرف و گرمای هوا حاال زمزمه های قطعی آب اصفهان به 
گوش می رســد این در حالی اســت که وضعیت ســد های اصفهان به 
خصوص سد زاینده رود در لیست بحرانی ترین سد های کشور قرار رفته 
است . به دنبال سقوط ۵۲درصدی بارندگی های ایران در مقایسه با سال 
قبل، ذخیره آبی سدهای مخزنی به طور میانگین ۲۴.۱درصد کاهش پیدا 
کــرده و از ۳۸.۸۹میلیارد مترمکعب در اردیبهشــت ســال گذشــته به 
۲۹.۵میلیارد مترمکعب در اردیبهشت امسال رسیده است. البته در همین 
وضعیت، برخی ســدها با کاهش بیش از ۵۰درصدی ذخیره آب مواجه 
بوده اند و در شرایط نامساعدی به سرمی برند. در شرایط فعلی، آمارهای 
وزارت نیرو حاکی اســت ذخیره آب در مخازن ســدها به طور میانگین 
۲۴.۱درصد نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرده که عمال از نصف میزان 
کاهش بارندگی ها نیز کمتر است؛ اما در همین شرایط، برخی از سدهای 

مهم ایران با وضع متفاوتی مواجه اند و کاهش شدید ذخایر آب را تجربه 
می کنند. در این میان ســد زاینده رود بدترین شرایط را تجربه می کند که 
ذخیره آب آن از ۶۵درصد در اردیبهشت۱۳۹۹ به ۳۳درصد رسیده و فعال  
۶۷درصد مخزن آن خالی است. این در حالی است که تقریبا هیچ کدام از 
سد های دیگر کشور تا این حد از ذخیره آبی خالی نشده اند به عنوان مثال 
سد دوســتی در خراســان رضوی نیز در اردیبهشت امســال با کاهش 
۵۱.۹درصدی ذخیره آب مواجه شده و ذخیره آب آن به ۳۹درصد رسیده 
است یا سد استقالل هرمزگان که در سال گذشته ۹۵درصد مخزن آن، پر 
بود، در اردیبهشت امسال با کاهش ۵۲.۶درصدی ذخیره آب مواجه شده 
و فعال ۵۵درصد از کل مخزن آن خالی است. ســد درودزن فارس نیز با 
کاهش ۴۳.۴درصدی میزان ذخیره آب مواجه شده و درصد پرشدگی این 
سد از ۸۳درصد در اردیبهشت ۹۹به ۴۷درصد در اردیبهشت امسال رسیده 
است. بررسی این آمار و ارقام نشان می دهد تابستان بسیار سختی پیش 
روی تامین آب و برق استان خواهد بود این در حالی است که مسئوالن به 
کشاورزان وعده بازگشایی زاینده رود را داده اند و معلوم نیست در شرایط 
بد ذخیره سد چطور قرار است این وعده عملی شود. از سوی دیگر ظاهرا 
اصفهانی ها باید خود را برای قطعی آب شرب نیز آماده کنند هر چند پیش 

از این معاون بهره برداری و توسعه آب شــرکت آبفای استان اصفهان با 
تاکید بر اینکه اصفهان امسال در شمار شــهرهای با تنش آبی  قرار دارد، 
گفت: در برنامه توزیع آب سال جاری، اصال برنامه جیره بندی آب برای 
اصفهان نداریم؛ اما با کاهش فشار شبکه آب مواجه خواهیم بود چرا که نیاز 
مردم با تولید آب برابری نمی کند . عباس رضایی، اســتاندار اصفهان در 
همین زمینه گفته است: بزرگ ترین دغدغه من و تمامی مدیران در سطح 
استان اصفهان تامین آب شرب است و در صورتی که مدیریت در مصرف 
آب انجام نشود ممکن است تابستان شاهد قطع آب در کل استان باشیم.

عباس رضایی با اشاره به شیوع ویروس کرونا در کشور اظهار داشت: این 
موضوع باعث افزایش مصرف آب در سطح کشــور و به تبع آن در استان 
اصفهان شد.وی با بیان اینکه کمبود بارندگی طی ماه های اخیر باعث شد 
که شرایط سختی را امسال پیش رو داشته باشیم، ابراز داشت: بزرگ ترین 
دغدغه من و مدیران سطح استان تامین آب شرب است.استاندار اصفهان 
با اشاره به اینکه در طول ۵۳ سال گذشته استان اصفهان در یکی از سخت 
ترین شرایط خود از نظر تامین آب شرب قرار دارد، تصریح کرد: در صورتی 
که مدیریت صحیح مصرف آب در ماه های پیش رو نداشته باشیم، امکان 

قطع آب مشترکین در تابستان امسال وجود خواهد داشت.

سد زاینده رود بدترین شرایط را تجربه می کند که ذخیره 
آب آن از 65درصد در اردیبهشت1399 به 33درصد 
رسیده و فعال  67درصد مخزن آن خالی است. این در 
حالی است که تقریبا هیچ کدام از سد های دیگر کشور تا 

این حد از ذخیره آبی خالی نشده اند 

افتتاح مرکز تحقیقات و 
آزمایشگاه تخصصی قیر 

و آسفالت در اصفهان
دفتــر منطقه ای مرکــز تحقیقات راه، 
مسکن و شهرسازی به همراه مجموعه 
تحقیقاتی و آزمایشگاه تخصصی قیر 
و آسفالت این مرکز، توسط وزیر راه و 
شهرسازی در دانشگاه صنعتی اصفهان 

افتتاح شد.
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تعیین 1۸ طرح اقتصاد مقاومتی برای چهارمحال و بختیاری 
در سال جدید

استاندار چهارمحال و بختیاری در ســتاد اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: امسال ۱۸ طرح در حوزه 
اقتصاد مقاومتی این استان تعیین شده است و برای اجرای این پروژه ها تاکنون حدود ۸۰۰ میلیارد 

ریال اعتبار در نظر گرفته شده و آغاز عملیات اجرایی آن ها امکان پذیر است.
اقبال عباسی افزود: پارسال ۱۶ طرح اقتصاد مقاومتی برای اجرا در چهارمحال و بختیاری پیشنهاد 

داده شد که از این تعداد ۱۱ طرح از پیشرفت فیزیکی باالی ۷۵ درصد دارد.
عباسی به مطلوب نبودن پیشرفت فیزیکی پنج طرح اقتصاد مقاومتی استان اشاره و اضافه کرد: 
اگر توان اجرایی یک طرح وجود ندارد، نباید به عنوان طرح اجرایی به ویژه در حوزه اقتصاد مقاومتی 
پیشنهاد شود.وی ادامه داد: هیچ بهانه ای برای کم کاری پذیرفته نیست و سازمان جهادکشاورزی، 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری 
در عمل به تعهدات خود برای طرح های اقتصاد مقاومتی باید جدیت بیشتری داشته باشند که این 

موضوع به وزارتخانه های مرتبط اعالم می شود.
عباســی گفت: برای رفع مشــکالت پروژه هایی مانند دهکده فرش، احــداث و راه اندازی خط ۲ 
کشتارگاه های طیور، تامین و انتقال آب و توسعه باغات در زمین های شیب دار، تامین آب آشامیدنی 
روستایی و زیرساخت های مناطق گردشگری، نشست های تخصصی با فوریت و اولویت برگزار شود.

وی در خصوص روند اجرایی طرح های جهش تولید چهارمحال و بختیاری در سال ۹۹ گفت: پارسال 
۴۶ طرح جهش تولید در استان تعریف و برای اجرای آن ها ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار دولتی اختصاص 

داده شد که جذب این مبلغ تا پایان تیرماه امسال فرصت دارد.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به روند اجرایی طرح زیرسازی راه آهن مبارکه به سفیددشت 
به شهرکرد ادامه داد: تملک زمین های ایستگاه این راه آهن در شــهرکرد در دست بررسی است و 
خوشبختانه عملیات اجرایی این طرح طی چند قطعه در حال انجام و از پیشرفت فیزیکی باالیی 

برخوردار است.
عباسی گفت: در این راستا پیگیری الزم با وزارت راه و شهرسازی برای تعیین تکلیف این قطعه زمین 
مورد نیاز برای ایستگاه راه آهن شهرکرد انجام شده است، اما می توان قبل از اعالم پاسخ این نامه و 
به منظور تسریع در روند کار با در نظر گرفتن تمامی حق و حقوقات آن، این قطعه زمین را برای اجرای 

عملیات عمرانی براساس صورت جلسه ای به پیمانکار واگذار کرد تا پروژه تعطیل نشود.

تخصیص ۸35 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح های 
اقتصاد مقاومتی

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری در ستاد اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه 
هیچ کدام از طرح های اقتصاد مقاومتی استان مشکل تامین اعتبار ندارد، گفت: طرح های اقتصاد 

مقاومتی استان مربوط به سال ۱۳۹۹ پیشرفت فیزیکی قابل قبول دارد.
علی شهریارپور افزود: برخی از طرح ها مانند کشت گلخانه ای، توسعه باغ ها و کشت گیاهان دارویی 

و گل محمدی تا ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
شــهریارپور اضافه کرد: برخی طرح ها مانند راه اندازی دهکده فرش، تامین آب آشامیدنی مناطق 
روستایی و زیرساخت های مناطق گردشگری ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که باید روند اجرایی 

آن ها سرعت یابد.
وی ادامه داد: ۱۸ طرح اقتصاد مقاومتی برای اجرا در سال ۱۴۰۰ از سوی ۱۰ دستگاه اجرایی استان 
با ۲۷ هزار و میلیارد ریال اعتبار ریالی و ۱۲۵ هزار دالر اعتبار ارزی تعریف شد و همچنین برای اجرای 
طرح های جهش تولید سال ۹۹ در استان ۲۲ هزار میلیارد ریال از ردیف های مختلف اعتباری در نظر 
گرفته شد.شهریارپور گفت: برای اجرای این طرح ها از مجموع یک هزار و ۸۷۰ میلیارد ریال اعتبارات 

ملی تاکنون ۸۳۵ میلیارد ریال به استان تخصیص پیدا کرده است.

بام ایراناخبار

سرمازدگی باغات در چهارمحال و بختیاری؛

خسارت میلیاردی به باغداران

استان چهارمحال و بختیاری یکی از مهم ترین مراکز تولید محصوالت 
باغی کشور به شمار می رود. این استان با داشتن باغات گسترده بادام، 

گردو، هلو و انگور یکی از مهم ترین استان های تولید میوه است.
بیشترین اراضی باغی استان چهارمحال و بختیاری در شهرستان سامان 
و بن واقع شده اســت. مهم ترین محصول باغی چهارمحال و بختیاری 
بادام است و این استان توانســته با تولید بیشترین بادام در کشور برای 
۱۰ سال متوالی رتبه اول کشور را در تولید این محصول کسب کند.ساالنه 
حدود ۲۴ هزار تن انواع مختلف بادام در این اســتان تولید می شــود و 
بخش قابل توجهی از آن در خود کشور مصرف می شود و بخشی دیگر نیز 
صادر می شود.افت دمای هوا در چهارمحال و بختیاری طی هفته گذشته 
به علت اســتقرار توده هوای سرد موجب منفی شــدن دمای هوا شد و 

شکوفه های درختان در پی کاهش دمای هوا یخ زد.

ثبت دمای منفی پنج درجه سانتی گراد در فروردین ماه در شهرکرد
مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به افت دمای هوا در 
فروردین ماه، گفت: استقرار توده هوای سرد موجب سرما در این استان 
شد.مهران چراغ پور بیان کرد: دمای هوا در شهرکرد به منفی پنج درجه و 

در بروجن به دمای سه درجه سانتی گراد رسید.
وی گفت: اطالعیه های هشدار هواشناسی در زمینه کاهش دمای هوا در 

این استان صادر و به کشاورزان و باغداران در این زمینه اطالع رسانی شد.
وی ادامه داد: طی روزهای آینده دمای هوا روند افزایشی در این استان 
خواهد داشــت.مدیرکل مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری در این 
زمینه گفت: افت دمای هوا در چهارمحال و بختیاری موجب خسارت های 
سرمازدگی به باغات به ویژه باغات شهرستان سامان شد.خسرو کیانی 
ادامه داد: طی بررسی های انجام شده بیش از ۱۴ میلیارد تومان خسارت 
در پی سرمازدگی به بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری در سال جاری 
وارد شده اســت.مدیرکل مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری عنوان 
کرد: بیشترین خسارت سرمازدگی به باغات بادام و گردوی چهارمحال 
و بختیاری به ویژه در شهرستان ســامان وارد شده است.وی تاکید کرد: 
میزان خسارت ها جمع بندی و به سازمان مرکزی مدیریت بحران اعالم 

شده است.

باغداران باید برای کاهش خسارت های سرمازدگی از 
نهال های دیرگل ده برای توسعه باغات بهره گیری کنند

کارشناس ارشد بخش کشــاورزی در خصوص علت سرمازدگی باغات 
در ایــن منطقه گفت: یکی از مهــم ترین دالیل افزایش خســارت های 
سرمازدگی در سال جاری گرم شدن هوا طی فصل زمستان در این استان 
است.رشید شــاهرخ بیان کرد: دمای هوا در انتهای ماه بهمن شروع به 

گرم شــدن کرد و این امر زمینه را برای باز شدن زودهنگام شکوفه های 
درختان به وجود آورد.وی گفت: شکوفه های درختان در روزهای پایانی 
اسفند به صورت کامل باز شده بودند و افت دمای یکباره دمای هوا موجب 
سرمازدگی درختان شد.کارشناس ارشد بخش کشاورزی ادامه داد: هر 
ساله شکوفه های درختان در اواســط فروردین ماه باز می شدند که این 
مهم موجب کاهش خسارت های سرمازدگی می شد.وی گفت: باغداران 
باید برای کاهش خسارت های ســرمازدگی از نهال های دیرگل ده برای 
توسعه باغات بهره گیری کنند.یکی از باغداران شهرستان سامان با اشاره 
به اینکه دمای هوا طی هفته گذشــته کاهش قابل توجهی پیدا کرد و به 
زیر صفر رسید، گفت: بســیاری از درختان در این منطقه از شدت سرما 
قندیل بستند.علی قنبری بیان کرد: با وجود تالش باغداران و فعال کردن 
بخاری های باغی، اما به علت شدت سرما بسیاری از شکوفه های درختان 
دچار یخ زدگی شد و از بین رفتند.وی تاکید کرد: باغداران به علت سرما 
زدگی شکوفه های درختان در ســال جاری درآمد چندانی ندارند و باید 

حمایت های الزم از آنها انجام شود.
وی عنوان کرد: برای ایجاد این باغ تسهیالت دریافت کرده ام که هر ساله 
با فروش محصوالت باغی اقساط را پرداخت می کنم که هم اکنون باید 
حمایت های الزم از باغداران از جمله مهلت دادن پرداخت اقساط مورد 

توجه مسئوالن قرار گیرد.

۱۴ میلیارد  طی بررسی های انجام شده بیش از 
تومان خسارت در پی سرمازدگی به بخش کشاورزی 

چهارمحال و بختیاری در سال جاری وارد شده است.
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آگهی های  نوبتی  سه ماهه  چهارم  سال 1399
اداره ثبت اسناد وامالک  شهرستان خوانسار 

3/1 به موجب ماده 11 قانون ثبت اســناد و امالک  و ماده 59 اصالحی آیین نامه 
قانون ثبت مربوط به امالکی که در سه ماهه چهارم ســال 1399 تقاضای آن ها 
پذیرفته  شده و امالکی که در آگهی نوبتی از قلم افتاده  مربوط به حوزه ثبتی خوانسار  

به شرح ذیل آگهی می شود 
بند الف  

بخش 1:
309/4-آقای مرتضی کیماسی فرزندمحمود – همگی و تمامیت ششدانگ عمارت 

به مساحت 92/66 متر مربع
424/3- آقای فتح اهلل شجاعی فرزند حسن- همگی و تمامیت 4/5 دانگ مشاع از 

ششدانگ محوطه به مساحت 127/12 متر مربع
701/6- آقای مصطفی محسنی راد فرزند محمد علی – همگی و تمامت ششدانگ 

یک باب اطاق 
780-آقای علی قبادی فرزندفریدون – همگی و تمامیت2 دانگ مشاع از ششدانگ 

محوطه به مساحت 57/03 متر مربع
780/3-آقای علی قبادی فرزند فریدون – همگی و تمامیت چهار دانگ مشاع از 

ششدانگ بنای تحتانی به مساحت 46/12 متر مربع
780/4-آقای علی قبادی فرزند فریدون – همگی و تمامیت چهار دانگ مشاع از 

ششدانگ دوباب طویله سمت شرق به مساحت64/9 متر مربع
بخش 2:

1501- آقای محمد علی رفعتی فرزند عباسعلی – همگی و تمامت 2/5 دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین )که قبال محل دکان وکارگاه بوده است (

1502- آقای محمد علی رفعتی فرزند عباسعلی – همگی و تمامت 2/5 دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین )که قبال محل دکان وکارگاه بوده است (

1503-  آقای محمد علی رفعتی فرزند عباسعلی – همگی و تمامت 2/5 دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین )که قبال محل دکان وکارگاه بوده است (

1504-   آقای محمد علی رفعتی فرزند عباســعلی – همگی و تمامت 2/5 دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین )که قبال محل دکان وکارگاه بوده است (

1505-   آقای محمد علی رفعتی فرزند عباســعلی – همگی و تمامت 2/5 دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین )که قبال محل دکان وکارگاه بوده است (

1510-  آقای محمد علی رفعتی فرزند عباسعلی – همگی و تمامت 2/5 دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین )که قبال محل دکان وکارگاه بوده است (

2790-آقای رحیم دهاقین   فرزند اکبر – ششــدانگ شــارع متروکه به مساحت 
7/60 متر مربع 

بخش3:
شماره ))1(( اصلی به شرح فرعی های زیر:

448- آقای عبد اله آهنگران فرزند محمد باقر و آقای علی اکبر آهنگران فرزند فرج  
تمامت 3 دانگ مشاع از 6 دانگ یک قطعه زمین مزروعی 

465- آقای عبد اله آهنگران فرزند محمد باقر – همگی و تمامت 2 دانگ مشاع از 
6 دانگ 14 باب بنای تحتانی و فوقانی 

شماره ))3(( اصلی به شرح فرعی های زیر :
143- خانم سیده ذوالفقاری فرزند رضا و خانم ربابه تهرانی فرزند عباس بالمناصفه 

7 سهم مفرز از 5/13 سهم یک قطعه زمین مزروعی 
432- آقای سید عبدالعظیم مجتبائی فرزند سید محمد مهدی – همگی و تمامیت 

ششدانگ 3 باب بناهای تحتانی و فوقانی به مساحت 100/94 متر مربع
شماره  ))5(( اصلی به شرح فرعی های زیر:

 449- آقایان محمد تقی و ســید محمد علی  و خانم  زهرا همگی توکلی فرزندان 
سید ابراهیم  و خانم فروغ قربانی فرزند  محمد )همسر سید ابراهیم ( کما فرض اله  
نسبت به 5 دانگ و خانم فروغ قربانی نسبت به 1 دانگ – همگی و تمامت ششدانگ 

یک قطعه زمین وافتاده 
453- آقایان محمد تقی و ســید محمد علی  و خانم  زهرا همگی توکلی فرزندان 
سید ابراهیم  و خانم فروغ قربانی فرزند  محمد )همسر سید ابراهیم ( کما فرض اله  
نسبت به 5 دانگ و خانم فروغ قربانی نسبت به 1 دانگ – همگی و تمامت ششدانگ  

بناهای تحتانی و فوقانی 
454- آقایان محمد تقی و ســید محمد علی  و خانم  زهرا همگی توکلی فرزندان 
سید ابراهیم  و خانم فروغ قربانی فرزند  محمد )همسر سید ابراهیم ( کما فرض اله  
نسبت به 5 دانگ و خانم فروغ قربانی نسبت به 1 دانگ – همگی و تمامت ششدانگ  

بناهای تحتانی و فوقانی 
455- آقایان محمدتقی و سید محمد علی و خانم زهرا همگی  توکلی فرزندان سید 
ابراهیم و خانم فروغ قربانی فرزند محمد )همسر سید ابراهیم (کما فرض اله نسبت 
به یک دانگ و یک چهارم دانگ و فروغ قربانی نسبت به یک چهارم دانگ همگی 
و تمامت 1/5 دانگ مشاع از 6 دانگ محوطه  به مساحت تقریبی 94/41 متر مربع 

810- آقایان سید یوسف و ســید مصطفی وخانم ها اکرم السادات و اعظم اسادات 
همگی میرصانع فرزندان سید حسین کما فرض اله – همگی و تمامت ششدانگ 

یک قطعه باغچه به مساحت 202/22 متر مربع 
814-  آقایان سید یوسف و سید مصطفی وخانم ها اکرم السادات و اعظم اسادات 
همگی میرصانع فرزندان سید حسین کما فرض اله – همگی و تمامت ششدانگ دو 

قطعه زمین  به استثناء  2 اصله درخت گردو به مساحت 268/89 متر مربع 
شماره))8(( اصلی  به شرح فرعی های زیر :

510- - آقایان سید یوسف و سید مصطفی وخانم ها اکرم السادات و اعظم اسادات 
همگی میرصانع فرزندان سید حسین کما فرض اله – همگی و تمامت ششدانگ 

یک قطعه زمین  به مساحت ششدانگ 888/65 متر مربع 
515- آقای سید یوسف میر صانع فرزند سید حسین – همگی و تمامت 1/5 دانگ 
مشاع  از 6دانگ  یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت ششدانگ 1493/1 متر مربع 

شماره))9(( اصلی  به شرح فرعی های زیر :
1001- آقایان  منصور و محمود و حمید و منوچهر و خانم ها عشــرت و بهجت و 
اشرف  همگی گلشنی فرزندان مرتضی کما فرض اله نسبت به دو دانگ و پنج ششم 
دانگ به اســتثناء عرصه و اعیان که متعلق به خانم طاوس میر شفیعی است و امیر 
عباس گلشنی فرزند کریم نســبت به دو نهم دانگ – همگی و تمامت سه دانگ و 

یک هجدهم دانگ مشاع از 6 دانگ یک قطعه زمین 
1001- خانم معصومه گلشنی فرزند فضل اله – همگی و تمامت یک دانگ و یک 
دهم دانگ مشاع از 3 دانگ از ششدانگ  به استثناءعرصه و اعیان  سه دهم دانگ که 

متعلق به خانم مریم قربان نژاد )همسر مجتبی گلشنی ( می باشد 
1001- خانم شــکوفه قربانی فرزند مصطفی . همگی و تمامت یک یک دوازدهم 

دانگ مشاع از 1/5 دانگ پالک 9/1001 بخش 3
1001-آقای عطاء گلشنی فرزند فضل اهلل- همگی و تمامیت یک دهم دانگ مشاع 

از ششدانگ پالک 9/1001 بخش 3
1091- حمید رضا شــهریاری فرزند علی اکبر – همگی و تمامت ششدانگ یک 

قطعه نهالستان  به مساحت 715/83  متر مربع 
شماره ))10(( اصلی به شرح فرعی زیر:

80-آقایان احمد و مسعود گلشنی فرزندان مرتضی – همگی و تمامیت ششدانگ 
یکقطعه زمین مزروعی 

شماره 13 اصلی بشرح فرعی زیر:
1146- آقای قاســم حاجی علی فرزد علی اکبر- همگی و تمامیت ششــدانگ  

یکقطعه زمین به مساحت 770/86 متر مربع
شماره 18 اصلی قنات جاوان

آقایان رضا قربانی فرزند علی اکبر و سید احســان ذوالفقاری فرزندسید حسین –
همگی و تمامیت20 دقیه آب مشاع از 384 ســاعت ششدانگ مجری المیاه قنات 

جاوان  
بخش4:

شماره ))5(( اصلی  به  شرح فرعی زیر:
 1457- وراث مرحوم حیــدر علی دهاقین  بــه نام های صفرعلــی – مهدی – 
عبد المجید – مرضیه –راضیه – رابعه – فاطمه – نجمه همگی دهاقین فرزندان 
حیدر علی کما فرض اله و اال شاعه  نسبت به 2 سهم از 8 سهم ششدانگ یک قطعه 

زمین به مساحت  1838/18 متر مربع 
2087-آقای علیرضا دهاقین فرزند عزت اله – همگی و تمامیت شش دانگ یک 

قطعه زمین به مساحت 1178/57 متر مربع                                                          
 شماره ))18(( اصلی به شرح فرعی زیر: 

139- آقایان اســماعیل و ابراهیم و علی و خانم زهرا  همگی محرابیان فرزندان 
غالمرضا  کما فرض اهلل و االشــاعه باســتثناء بهاء ثمنیه عرصه و ا عیان 2 دانگ 
مشاع از ششدانگ – همگی و تمامیت یکدانگ و پنج نهم دانگ مشاع از ششدانگ 

یکقعطه زمین به مساحت 1545/40 متر مربع 
- بانوان صدیقه محرابیان فرزند ابوالقاسم و عصمت صالحی فرزند حسین باستثناء 
بهاء ثمنیه عرصه و اعیان 2 دانگ مشــاع از ششدانگ- همگی و تمامیت 2 دانگ 

مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین به مساحت 1545/40 متر مربع
-آقایان حسین و احمد بانوان اشــرف و اعظم و اقدس همگی محرابیان فرزندان 
رحیم  کما فرض اهلل و االشاعه باستثناء بهاء ثمینه عرصه و اعیان دو دانگ مشاع از 
ششدانگ - همگی و تمامیت 2دانگ مشاع از ششدانگ یکقعطه زمین به مساحت 

1545/40 متر مربع
- آقای منصور و بانوان فرزانه و فاطمه و نجمه و نرگس همگی محرابیان فرزندان 
محمد کما فرض اهلل و االشاعه  نسبت به ده بیست و هفتم دانگ و بانو خاور سلطان 
محرابیان نسبت به دو بیست و هفتم دانگ مشاع باستثناء بهاء ثمنیه عرصه و اعیان 
چهار نهم دانگ مشاع از ششــدانگ – همگی و تمامیت چهار نهم دانگ مشاع از 

ششدانگ یکقطعه زمین به مساحت 1545/40 متر مربع
368-آقای منصور و بانوان فاطمه و فرزانه و نجمه و نرگس همگی محرابیان و خاور 
سلطان محرابیان کما فرض اهلل و االشاعه – همگی و تمامیت چهار نهم سهم مشاع 

از 30 سهم ششدانگ یکقطعه زمین  به مساحت 4753/03 متر مربع
580 – آقایان علیر ضا و احمد رضا و خانم ها صدیقه ، کبری ، بتول و صمت و جمیله 
همگی اورعی فرزندان میرزا ابراهیم – همگی و تمامیت 1/5 دانگ مشاع از 6 دانگ 

یک قطعه نهالستان 
بخش   ))4((   26اصلی : 

285-آقای ایمان ســمیعیان فرزند جعفر – همگی و تمامیت نه شعیر و سه گنجم 
شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ یک قطعه باغچه 

373-آقای مرتضی و بانو ســرور هردو امینی فرزندان محمــد کاظم- همگی و 
تمامیت ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 495/86 متر مربع 

870-بانوان اقدس و رباب و اشرف همگی سیدصالحی فرزندان سید علی بالمناصفه 
و االشاعه – همگی و تمامیت 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 

1110- آقایان حسین عادلی و محسن عادلی و ناصر علی عادلی فرزندان محمود 
– همگی و تمامیت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2703 متر مربع 

 بخش   ))5((     53اصلی :
741- آقای احمد رضا گرجــی فرزند علی – همگی و تمامیت 3 دانگ مشــاع از 

ششدانگ یک قطعه مزرعه 

بخش))6((   15اصلی :
1086-آقای فضل اله رضاسلطانی فرزند میرزا حبیب اهلل- همگی و تمامیت 5 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب طویله تحتانی و سه باب بنای فوقانی به مساحت164/46 

متر مربع
2829- آقای محمد رضا سلطانی فرزند صادق – همگی وتمامیت شش دانگ یک 

قطعه زمین به مساحت 1048/26 متر مربع 
بخش6:    16  اصلی 

194- آقای بهرام حشمتی فرزند حسین– همگی وتمامیت شش دانگ یک قطعه 
زمین به مساحت 1291/71 متر مربع  

195- آقای بهرام حشمتی فرزند حسین– همگی وتمامیت شش دانگ یک قطعه 
زمین به مساحت 271/95متر مربع

604- آقای بهرام حشمتی فرزند حسین- همگی و تمامیت ششدانگ یکقطعه زمین 
1908- آقای مرتضی هوشیاری فرزند علی اکبر – همگی و تمامیت شش دانگ 

یک باب خانه 243/69 متر مربع 
1923- آقای عباسعلیس حاجی علی فرزند محمد – همگی و تمامیت شش دانگ 

یک قطعه زمین که به عنوان مخزن آب میباشد و به مساحت 100/94 مترمربع 
1925- آقای شمس الدین مرتجی فرزند سید رضا – شش دانگ یک قطعه زمین 

مزروعی به مساحت 1847/60 مترمربع   
1930-آقای عطاء اهلل عقیقی فرزند محمد- همگی و تمامیت ششدانگ یکقطعه 

زمین مزروعی به مساحت 286/83 متر مربع
بخش 7: 

بند ب
بخش 5:   26 اصلی

346- آقای ابوالفضل حضوری فرزند علی- ششــدانگ یکقطعه باغ به مساحت 
1448/02 متر مربع

امالکی که تقاضای ثبت آن ها پذیرفته شــده  و آگهی های نوبتی امالک مزبور  
نیز قبال منتشر شده  لیکن به علت اشــتباه  آگهی مجددا  در یک نوبت منتشر می 
گردد  و مهلت اعتراض نســبت به آن ها 30 روز از تاریخ انتشار آگهی می باشد  به 
موجب ماده 16 قانون ثبت اســناد و امالک  چنانچه کســی نسبت به  تقاضاهای 
مندرج  در این آگهی  اعتراضی داشــته باشد  باید نســبت به تقاضا های مندرج در 
ردیف )الف( از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی  تا 90 روز و نسبت به  ردیف )ب(  از 
 تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی تا 30روز اعتراض خود را به این اداره  تسلیم نماید  
در صورتی که قبل از انتشار این آگهی دعوایی اقامه شده باشد  طرف دعوی باید  از 
تاریخ انتشــار اولین آگهی نوبتی  تا 90روز گواهی دادگاه را مشعر به جریان دعوی  
به اداره تســلیم نماید  اعتراضات  یا گواهی طرح دعوی که بعــد از انقضاء مدت 
مرقوم  واصل گردد  بال اثر  و مطابق تبصره ذیل  مــاده 17 قانون و ماده 86 آیین 
نامه  قانون ثبت  رفتار خواهد شــد  معترضین بایستی ظرف مدت یک ماه  از تاریخ  
تسلیم اعتراض به این اداره دادخواست خود را به مرجع ذیصالح  قضایی تقدیم  در 
غیر این صورت  متقاضی ثبت می تواند  بــه دادگاه  مربوطه مراجعه  و گواهی عدم 
تقدیم دادخواست  را دریافت  و به اداره ثبت تسلیم نماید  و اداره ثبت بدون توجه به 
اعتراضات  عملیات  ثبتی را با رعایت مقررات ادامه میدهد ضمنًا طبق ماده 56 آئین 
نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود  درصورت مجلس تحدیدی 
قید و واخواهی صاحبان امالک و مجاورین نســبت  به حــدود  و حقوق ارتفاقی  
 مطابق ماده 20 قانون ثبت پذیرفته خواهد شد  این آگهی روزنامه  زاینده رود درج 

و منتشر می گردد. 
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/02/01
تاریخ انتشار نوبت دوم :01 /1400/03

م الف: 1120381 امیر حسین مومنی رئیس  اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار



شنبه 1 خرداد 1400 / 10 شوال 1442 / 22 می 2021 / شماره 3257

افتتاح مدرسه پروفسور سمیعی در چرمهین
مدرسه پروفســور مجید ســمیعی که با مشــارکت خیر مدرســه ســاز رضا منزوی زاده و اداره 

کل نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس 
استان اصفهان احداث شــده ، افتتاح 
شد.مدرسه پروفســور مجید سمیعی 
با زیربنای آموزشــی ۵۵۷ متر مربع، 
متراژ محوطه سازی ۱۲۳۳ متر مربع، 
متراژ زمین ۱۹۸۶ متر مربع، متراژ دیوار 
کشی ۱۲۸ متر طول، سالن چند منظوره 
به مساحت ۶۵ متر مربع و با سازه بتنی 
احداث شده است.این مدرسه ابتدایی 
شامل ۶ باب کالس درس، ۲ باب اتاق 

اداری، یک سالن چند منظوره و یک کارگاه و آزمایشگاه است.

رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشوردر اصفهان:

15هزار زندانی دراصفهان وجود دارد
رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشــور گفت: در حال حاضر ۱۵ هزار زندانی در 
زندان های استان اصفهان وجود دارد که تاجایی که ممکن است باید از جمعیت آنها کاسته شود. محمد 
مهدی حاج محمدی در آیین آزادی زندانیان اصفهان و نشستی با نمایندگان گروه های جهادی استان 
اصفهان با تاکید بر اینکه نباید همه توجه ها برای کمک به زندانیان جرائم غیر عمد معطوف شود، اظهار 
کرد: گروه های جهادی باید توجه داشته باشند که وقت گذاشتن برای زندانیان در واقع سرمایه گذاری 
خوبی است که می توان در راستای کاهش آسیب های اجتماعی و اســتحکام بنیاد خانواده ها از آن 
بهره برداری کرد.وی با تاکید بر لزوم حمایت از خانواده زندانیان گفت: همه باید باور داشته باشند که 
خانواده زندانیان بی تقصیر هستند و حمایت از آن ها امری واجب است و این حمایت ها باید در زمینه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد.رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی با بیان اینکه 
سه درصد از زندانیان کشور را زنان تشکیل می دهند، ادامه داد: نجات و هدایت زنان با توجه به اینکه 

یک خانواده را مدیریت می کنند تاثیری سه برابر نسبت به نجات زندانیان مرد دارد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد:

کاهش تست های مثبت کرونا از 45 درصد به 23 درصد
سخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان در خصوص وضعیت بیمارستان های استان اصفهان 
در مقابله با شیوع کرونا ویروس، اظهار کرد: روند کلی شیوع بیماری کووید ۱۹ رو به کاهش است، 
هر چند که در برخی مواقع سیر نزولی آن کند می شود، اما از نظر آمار ابتالی کل، شناسایی بیماران 
جدید و تعداد بیماران بســتری روند کاهشــی را در اســتان داریم.وی ادامه داد: حجم پذیرش 
بیماران در بیمارستان ها تقریبا از ســه هزار و ۶۰۰ بیمار به حدود یک هزار و ۴۰۰ بیمار رسیده است 
و امیدواریم این کاهش با همکاری مردم و رعایت هر چه بیشــتر دســتورالعمل های بهداشتی 
مقابله با شیوع کرونا ویروس ادامه دار باشد. نجیمی با اشاره به آمار فوتی بیماران کرونا در استان 
اصفهان، تصریح کرد: آمــار روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ نفر فوتی داریم و موارد بســتری روزانه نیز حدود 
۲۵۰ نفر اســت و حدود همین تعداد هم روزانه از بیمارســتان ها ترخیص می شوند. وی با تاکید 
بر اینکه تا زمانی که آمار پذیرش بیماران به کمتر از ۷۰۰ مورد نرســد بیمارســتان الزهرا)س( به 
عنوان بیمارســتان مرجع باقی خواهد ماند، اضافه کرد: در حال حاضر بیمارستان های غرضی و 
الزهرا)س( مرجع کرونا هستند و سایر بیمارســتان ها از جمله بخشی از بیمارستان خورشید نیز 

پذیرش بیماران کرونا را دارند.

 به گفته رییس مرکز وکالی قوه قضاییه اصفهان، بر حسب آمار دادگستری فقط ١۵ درصد از پرونده ها وکیل دارند؛ 

بیکاری؛ معضل تازه وکال در اصفهان

»محمد« در همه سال های تحصیل شاگرد  پریسا سعادت
اول بود، در انتخاب رشــته کنکــور با کنار 
گذاشتن عالقه همیشگی خود یعنی ادبیات فارسی، رشته حقوق را انتخاب 
کرد تا شغل و درآمدش در ســال های پس از دانشگاه به نوعی تضمین 
باشد. او در بهترین دانشگاه اصفهان تحصیل کرد و پس از گرفتن لیسانس 
هر چند فرصت تحصیل در مقاطع باالتر را داشــت ؛اما باز هم ترجیح داد 
برای رسیدن به شغل پایدار برای کانون وکال و آزمون ورودی درس بخواند. 
این مرحله حتی از کنکور هم سخت تر و زمان بر تر بود؛ انواع و اقسام کالس 
های آمادگی آزمون را شرکت کرد و یک سال بی وقفه درس خواند تا شاید 
از این سد سخت آخر هم رد شــود. روزی که در آزمون وکالت رتبه دوم را 
کسب کرد تقریبا مطمئن شد که راهی تا رسیدن به هدف چندین ساله خود 
نمانده؛ اما حاال او بیش از یک سال است که با داشتن پروانه وکالت حتی 
نتوانسته یک پرونده را دســت بگیرد. تقریبا در بازار پرونده های قضایی 
کمتر کسی به وکالی جوان اعتماد می کند و پرونده هایی با دستمزدهای 
باال به وکالی با تجربه و نام آشنا سپرده می شود. محمد پس از سال ها 
درس و تحمل فشار برای رسیدن به این جایگاه حاال تقریبا از پولساز ترین 

رشته علوم انسانی به شدت ناامید شده است . 

این حکایت بســیاری از وکالی جوان جامعه اســت افرادی که به امید 
داشتن شغل و پرستیژ معتبر وارد این رشته شده اند ؛اما حاال دست شان 
به جایی بند نیست. حرف و حدیث پیرامون صنف وکالت بسیار وجود دارد 
اینکه انحصار و قوانین سختگیرانه کانون وکال راه را برای ایجاد رانت و عدم 
پذیرش فارغ التحصیالن این رشته در  بازار کار بسته و یا اینکه سخت بودن 
قوانین ورود به این حرفه سطح و کالس خدمات در آن را باال نگه داشته، 
موافقان و مخالفان زیادی دارد. آمار باالی بیکاران رشته حقوق فشارها بر 
کانون وکال برای برداشتن آزمون ها و پذیرش های انحصاری را افزایش 
داده در حالی که در آن سوی ماجرا کانون وکال خود را مسئول تامین شغل 
برای کارشناســان حقوق نمی داند بلکه معتقد اســت این نهاد مسئول 
پذیرش بی رویه دانشجویان حقوق که اغلب فارغ التحصیل دانشگاه های 
آزاد هستند نیست و اینکه نباید به شغل وکالت تنها با دیدگاه اقتصادی نگاه 
کرد؛ چرا که این حرفه زوایای بسیار مهم دیگری دارد که باید مورد توجه 
قرار بگیرد وگرنه فساد در سیستم قضایی کشور رخنه خواهد کرد. در میانه 
این کشاکش اما حاال آمار می گوید حتی از این دروازه تنگ ورود به دنیای 
وکالت آنها که به هر نحو و نوعی وارد شده اند، با معضل بیکاری دست به 
گریبان هستند . رییس مرکز وکالی قوه قضاییه اصفهان می گوید: دغدغه 

امروز وکالی جوان و حتی طیف گسترده وکالی دیگر موضوع درآمد و اخذ 
پرونده است؛ در استان اصفهان برحسب آمار دادگستری فقط ١۵ درصد 
از پرونده ها وکیل دارند و قسمت کمی از وکال از عمده این پرونده ها بهره 
مند شــده اند و بعضی از همکاران جوان اعالم کرده اند در ســال گذشته 
نتوانسته اند پرونده ای داشــته باشــند و این با انتظارات آنها و خانواده 
هایشان در تعارض است.نرگس صلواتی گفت: شــاید در مورد وکالت و 
مشاوره حقوقی بتوان از ظرفیت استارت آپ عمومی یا استارت آپ های 
اختصاصی حقوقی بهره گرفت تا طیف گســترده ای از وکال و کارآموزان را 
مشــغول کرده و این خدمت را به عموم مردم به نحوی ساده تر، مطمئن 
تر، دقیق تر و با نظارت بهتر و بیشــتر ارائه داد.وی افزود: اطالع داریم که 
تعدادی از استارت آپ های حقوقی ویژه معرفی به وکیل در تهران مشغول 
به کارند که عمده آنها را افراد غیر حقوقی و یا حقوق دان غیروکیل اداره می 
کنند و در این مرحله نیز به وکال ظلم و اجحاف شده و از آنها تا حد زیادی 
بهره کشی می شود. صلواتی افزود: به نظر می رسد نظام مند کردن این 
امکان بالقوه یعنی استارت آپ های حقوقی عزم و اراده و تدبیر مسئوالن 
را می طلبد تا با ارائه پیشنهاد مناسب خدمت ریاست قوه قضاییه و مراجع 
ذی ربط اعطای مجوز فعالیت و نظارت در این استارت آپ های حقوقی را 
برای وکال و زیر نظر مرکز وکالی قوه قضاییه قرار دهیم. با این امر در جهت 
درآمدزایی همکاران جویای پرونده و توزیع عادالنــه پرونده ها اقدامی 
شایسته صورت می پذیرد و ملت ایران نیز از خدمات شایسته برخوردار 
خواهند شد. موضوعی که به آن اشاره شده همان نبود فرهنگ استفاده از 
وکیل در سیستم قضایی کشور است؛ مردم اغلب ترجیح می دهند هزینه 
گرفتن وکیل را در جیب بگذارند و خودشــان وارد پروسه دادرسی های 
قضایی شوند شاید این مسئله یکی از اصلی ترین علل پیچیدگی و زمان بر 
شدن پرونده ها در قوه قضاییه است. از سوی دیگر  کانون وکال هم تاکنون 
تالش های ناکامی را در این زمینه از جمله ارائه طرح وکالت اجباری برای 
پرونده ها را مطرح کرده که با توجه به تحمیل هزینه های آن به نظر نمی 

رسد فعال در کشور اجرا شود.
آنچه مسلم اســت بالیی که طی دو دهه اخیر بر سر اغلب رشته های پر 
متقاضی بازار کار آمده این بار برای حقوقی ها هم تکرار شده است ؛آمار 
باالی فارغ التحصیالن رشته وکالت در کشور از سویی و نبود برنامه برای 
جذب وکال در بازار کار از سوی دیگر حاال طیفی از وکال و کارشناسان حقوقی 
بدون درآمد را روی دست جامعه ایرانی گذاشته است. در شرایطی که عده 
ای از وکال بدون درآمد مانده اند و حتی توان پرداخت هزینه تمدید پروانه 
وکالت شان را هم ندارند، در پشت در این بازار تعداد بسیار بیشتری از فارغ 
التحصیالن حقوق هستند که در جست و  جوی یافتن شغل رویایی خود 

تالش می کنند تا راهی برای ورود به دنیای وکالت پیدا کنند.

با مسئولان جامعه
شنبه 1  خرداد  1400 / 10 شوال 1442 / 22 می 2021 / شماره 3257
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ریل ملی در چالش نوسانات تولیدی
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عک

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1399

 3/2 بموجب مــاده 11 قانون ثبت اســناد و امالک و مــاده 59 اصالحی
 آیین نامه مربوط به امالک که در ســه ماهه چهارم سال 1399 تقاضای 
 ثبت آنهــا پذیرفته شــده و همچنین شــماره هایــی که از قلــم افتاده
 آگهی نوبتی آنها منتشر نشــده و یا طبق آراء هیات نظارت ثبت اصفهان 

آگهی آنها باید تجدید شود به شرح ذیل آگهی می گردد:

ردیف الف(
- امالک و مستغالت واقع در بخش دو ثبت اصفهان

7049- ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( نسبت به شش حبه مشاع از 
هفتاد و دو حبه شــش دانگ پالک 7049 واقع در بخش دو ثبت اصفهان 
طبق رای شماره 9809970367800064 مورخ 98/03/20 دادگاه ویژه 
اصل 49 قانون اساسی که قبال بنام صدیقه بیگم توکلی فرزند سید محمد و 
آقا بیگم دباغیان فرزند محمد خان و میرزا مهدی خاتمی فرزند سید محمد 
و عبدالوهاب خاتمی فرزند سید محمد و ماه بیگم در جریان ثبت بوده و به 
نفع ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( ضبط گردیده و آگهی نوبتی اولیه 

بدست نیامده است. 
- امالک و مستغالت واقع در بخش سه ثبت اصفهان

9514- خانمها میترا مینائیان فرزند فضل ا... نســبت به یک دانگ مشاع 
ملیحه صفائی نسبت به ده حبه مشاع و آقایان اصغر صفایی نسبت به بیست 
حبه مشاع، اکبر صفائی نسبت به بیست حبه و خانم مهری صفائی نسبت 
به ده حبه مشاع فرزندان حسن ششدانگ گل انداز جوی تحت پالک 9514 
اصلی واقع در بخش ســه ثبت اصفهان جهت الحاق به پالک 9232/11 

بخش سه
بموجب ماده 16 قانون ثبت و ماده 86 آیین نامه چنانچه کســی نسبت به 
امالک مندرج در این آگهــی اعتراضی دارد از تاریخ اولین روز انتشــار به 
شرح ردیف )الف( نود روز و نســبت به ردیف )ب( سی روز اعتراض خود را 
کتبًا به این واحد ثبتی ارســال و ظرف یک ماه دادخواست واخواهی تقدیم 
دادگاه صالحه نماید و در صورتی که قبل از انتشار این آگهی دعوی اقامه 

شده باشــد معترض باید گواهی دادگاه را مشــعر به جریان دعوی ظرف 
مدت مرقوم تســلیم نماید و اعتراضات و گواهی هــای دعوی مطروحه 
بعد از وقت مرقوم بال اثر و مطابق ماده 16 و تبصــره ذیل ماده 17 قانون 
 ثبت عمل خواهد شــد ضمنًا طبق ماده 56 آیین نامــه قانون ثبت حقوق

 ارتفاقی در موقــع تحدید حــدود تعیین می گــردد و در صورت مجلس 
قید می گردد این آگهی نســبت به ردیــف )الف( در دو نوبــت به فاصله 
 ســی روز و نســبت به ردیف )ب( در یک نوبت در روزنامه درج و منتشر 

می گردد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/02/01 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/01   

م الف: 1119254 ابوالفضل ریحانــی محمد زاده رئیس منطقه ثبت 
اسناد و امالک مرکزی اصفهان

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم  سال 1399 
ثبت اسناد وامالک منطقه غرب اصفهان

3/3 به موجب ماده 11قانون ثبت اسناد وامالک وماده 59 اصالحی آئین 
نامه مربوط به امالکی که درسه ماهه چهارم سال 1399 تقاضای ثبت آنها 
پذیرفته شده وهمچنین شــماره هایی که ازقلم افتاده ونیزآنچه طبق آراء 
هیئت نظارت ثبت آگهی آنها تجدید گردیده اســت بشرح ذیل آگهی می 

گردد::
الف-امالکی که تقاضای ثبت انها پذیرفته شده ومدت اعتراض نسبت به 
انها ازتاریخ اولین نوبت انتشار 90روز است ) شامل بخش14ثبت اصفهان(

یک: ابنیه و امالک واقع در جوزدان به شماره 12 اصلی و فرعی زیر
114فرعی – آقای حسن حکاک جوزدانی فرزند اسماعیل نسبت 10/8حبه 
مشاع و آقای حسین حکاک جوزدانی فرزند اسماعیل نسبت به 10/8 حبه 
مشاع و خانم زهرا حکاک جوزدانی فرزند اسماعیل نسبت به 2/4 حبه مشاع 

از 24 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه قدیمی  
دو: ابنیه و امالک واقع در برزان به شماره 16 اصلی و فرعی زیر

249فرعی – آقای اصغر صادقی برزانی فرزند یداله نسبت به دو دانگ مشاع 
از ششدانگ قطعه ملک مزروعی به مساحت 670 مترمربع

سه: ابنیه و امالک واقع در رهنان به شماره 17 اصلی و فرعی زیر
1911فرعی – آقای حسن خاکزاد فرزند عباس ششدانگ قسمتی از یکباب 
ساختمان مفروز و مجزی شــده از پالک 536 فرعی که در محل با پالک 

ثبتی 17/1884 تواما تشکیل یکباب مغازه را می دهد به مساحت 20/45
چهار: ابنیه و امالک واقع در ولدان به شماره 36 اصلی و فرعی زیر 

2463فرعی – آقای جمشــید جعفری ولدانی فرزند عباس ششــدانگ 
یکباب خانه قدیمی به مســاحت 175/50 مترمربع مفروز و مجزی شده 

از 321 فرعی  
ب - امالکی که آگهی نوبتی آنها در وقت مقرر منتشر شده لیکن بواسطه 
اشتباه موثری که در انتشــار آنها رخ داده و بموجب آرای هیئت نظارت یا 
دستور اداره مســتند به اختیارات تعویض موضوع بندهای 385 – 386 و 
387 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر 1365 منجر به تجدید آگهی 

شده اند و مدت اعتراض نسبت به آنها از تاریخ اولین انتشار 30روز است.
به موجب ماده 16 قانون ثبت امالک چنانچه کســی نســبت به امالک 
مندرج دراین آگهی واخواهی داشته باشــد باید ازتاریخ انتشار اولین نوبت 
آگهــی 1400/02/01 ظرف مــدت 90 روزدادخواســت واخواهی خود 
 رابه این اداره تســلیم وطبق تبصره دو ماده واحده قانــون تعیین تکلیف
 پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تســلیم 
اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی 
گواهی تقدیم دادخواست رااخذ وبه این اداره تسلیم نماید ودرصورتی که قبل 
ازانتشار این آگهی دعوایی اقامه شده باشد طرف دعوی باید گواهی دادگاه را 
مشعر برجریان دعوی ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید. اعتراضات یا گواهی 
طرح دعوی که بعد از انقضاء ومدت مرقوم واصل شود. بالاثربوده ومطابق 
قســمت اخیر ماده 16 وتبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد.ضمنًا 
طبق ماده 56آئین نامه قانون ثبت رفتارخواهدشد. ضمنًا طبق ماده 56آئین 
نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی درموقع تعییــن حدوددرصورتمجلس قید 
وواخواهی صاحبان امالک ومجاورین نســبت بــه حدودوحقوق ارتفاقی 
مطابق ماده 20 قانــون ثبت وتبصره دو ماده واحــده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهد شــد این آگهی در دونوبت به 

فاصله 30 روزازتاریخ انتشار نوبت اول چاپ ومنتشرمی شود. 

تاریخ انتشار نوبت اول :1400/02/01
تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/03/01

م الف: 1138491  ابوالفضل شهریاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
منطقه  غرب اصفهان

آگهی تغییرات شرکت پویا کک سپاهان سهامی خاص 
به شماره ثبت 1970 و شناسه ملی 10260340479 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/02/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بنا به 
اختیار حاصله تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/2/11 در خصوص افزایش 
سرمایه به هیئت مدیره و سرمایه شــرکت از مبلغ 50 میلیارد ریال به مبلغ 150 میلیارد 
ریال از محل سود انباشته و صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
بدین شرح اصالح شد: سرمایه شرکت مبلغ 150 میلیارد ریال منقسم به 3000سهم 50 
میلیون ریالی با نام که تمامًا پرداخت شده می باشد . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرضا )1138207(

آگهی تغییرات شــرکت خیریه ســالمت فالح نجف آباد 
موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 594 

و شناسه ملی 14009002422 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مــورخ 1400/01/21 
و نامــه 2059/1/1387 مــورخ 1400/2/1 فرمانــداری نجــف اباد 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : محمدرضا فتاح الجنان نجف آبادی به کد 
ملی 1091184232و حمیدرضا نیک یاربه کــد ملی 1286779936 
و ســیدمحمدعلی ســروش زاده به کد ملــی1292030496و اصغر 
حســین پور فرد به کد ملی1819358933و محمدرســتگاری نجف 
آبادیبهکد ملــی1141507951 بعنوان اعضای اصلــی هیات مدیره 
برای مدت 2 سال انتخاب شدند محمدرضا ابوترابی نجف آبادی به کد 
ملی1091518531بعنوان بازرس اصلی و محدرضا عبداله نجف آبادی 
به کد ملی 1090876173بعنوان بازرس علی البدل برای مدت 1 سال 
مالی انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد )1138393(

رییس مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: تاکنون 
۱۵۰ هزار نفر از شــهروندان استان اصفهان که جامعه 
هدف واکسیناســیون کرونا هســتند در این طرح 
مشارکت داشتند.کمال حیدری در خصوص آخرین 
وضعیت واکسیناســیون کرونا در اســتان اصفهان 
اظهار داشت: تاکنون واکسیناســیون ۱۵۰ هزار نفر از 
گروه های پرخطر شامل بیماران خاص و سالمندان 
باالی ۸۰ سال انجام شــده و برای سالمندان باالی 
۷۵ سال نیز در حال انجام اســت.وی با بیان اینکه 
گروه های هدف در ســامانه salamat.gov.ir ثبت 
نام می کنند و بــا اعالم فراخوان بــرای جلوگیری از 

ازدحام برای واکسیناســیون فراخوان می شــوند، 
اضافه کــرد: به زودی واکسیناســیون افــراد باالی 
۷۰ سال آغاز می شــود.معاون بهداشــتی دانشگاه 
علوم پزشــکی اصفهان بــا بیان اینکه شــهروندان 
باید نسبت به واکسیناســیون توجه ویژه ای داشته 
باشند، ابراز داشت: نگرانی ها در خصوص ممانعت در 
واکسیناسیون منطقی نیست.وی با بیان اینکه همه 
واکسن های مورد استفاده در کشور مورد تایید سازمان 
بهداشت جهانی است، ادامه داد: با کمبود واکسن در 
اصفهان رو به رو نیســتیم و گالیه ما از این است که 
چرا تعدادی از ســالمندان باالی ۸۰ ســال همچنان 

برای واکسیناسیون اقدام نکرده اند.حیدری با بیان 
اینکه اخیرا نیز محموله واکسن چینی و ایتالیایی وارد 
اصفهان شده است، تصریح کرد: برای همه گروه های 
هدف واکســن مورد نیاز موجود اســت.وی گفت: 
ضروری است سالمندان را در خصوص واکسیناسیون 
آگاه کرد تا به هر روشی که برای شان ممکن است از 
این فرصت استفاده کنند.رییس مرکز بهداشت استان 
اصفهان افزود: واکسیناسیون واکسن تولید مشترک 
ایران - کوبا نیز انجام شــده و ارزیابی عوارض آن در 
حال انجام است و خوشبختانه تاکنون عوارضی به جز 
خارش خفیف و درد محل تزریق گزارش نشده است.

مدیر گروه پزشکی قانونی دانشــگاه علوم پزشکی 
ایران به کاهش اختیارات گروه های پزشکی قانونی در 
دانشگاه ها انتقاد کرد و گفت: وجود برخی مشکالت 
دیگر از جذابیت این رشــته کاسته و داوطلبین ورود 
به رشته تخصصی پزشــکی قانونی درسطح کشور 
بسیار کم شده است.کامران آقاخانی افزود: حدود 
۸ تا ۱۰ سال پیش تعداد دســتیاران در این رشته در 
دانشگاه علوم پزشــکی ایران زیاد بود حتی صندلی 
کافی برای نشستن این دانشجویان در کالس های 
درس را نیز نداشتیم به طوری که با تعداد بالغ بر ۴۰ 
دستیار، کار آموزش دچار مشکالت عدیده ای شده 

بود.مدیر گروه پزشکی قانونی دانشگاه علوم پزشکی 
ایران تاکید کرد: با توجه به اتخاذ برخی سیاست ها، 
گروه های آموزشــی پزشــکی قانونی تا حد زیادی 
اختیارات خود را از دســت دادند و سازمان پزشکی 
قانونی زمام برنامه ریزی آموزشی را به دست گرفت 
که این امر موجب گله مندی اساتید این رشته ازجمله 
بنده به عنوان دبیر بورد این رشــته شد که مکررا این 
نگرانی و گله مندی را به وزارت بهداشت اعالم کردیم و 
امیدواریم این مسئله هرچه زودتر به صورت قانونمند 
و منطقی حل و اداره شود.مدیر گروه پزشکی قانونی 
دانشگاه علوم پزشــکی ایران تاکید کرد: با توجه به 

اینکه ظرفیت آموزش دســتیار تخصصی پزشــکی 
قانونی در دانشگاه علوم پزشکی ایران چیزی حدود 
۵ الی ۱۰ نفر در سال است؛ اما متاسفانه درحال حاضر 
در کل تنها ۴ دستیار در گروه پزشکی قانونی دانشگاه 
علوم پزشکی ایران مشغول به تحصیل هستند و در 
دو دانشگاه تهران و شهید بهشــتی هم وضعیت به 
همین صورت است.وی، تنها راه خروج از این وضعیت 
را در اختیار گذاشتن دوباره زمام امور و برنامه ریزی 
در مورد رشته تخصصی پزشــکی قانونی؛ به دست 
وزارت بهداشت و دانشگاه ها و جلوگیری از مداخالت 

سازمان پزشکی قانونی دانست. 

  رییس مرکز بهداشت استان :

150 هزار نفر از شهروندان اصفهان واکسن کرونا را دریافت کردند
  مدیر گروه پزشکی قانونی دانشگاه علوم پزشکی ایران مطرح کرد :

کاهش اختیارات گروه های آموزشی پزشکی قانونی



شنبه 1 خرداد 1400 / 10 شوال 1442 / 22 می 2021 / شماره 3257

به بهانه صدور رای کمیته انضباطی؛

دو تیم دعوا کردند، تماشاگران متضرر شدند

   رای صادره کمیته انضباطی در خصوص 
 سمیه مصور

حوادث اخیــر در بازی پرســپولیس با 
سپاهان و استقالل، از لحاظ درآمد مالی به ســود فدراسیون فوتبال 
تمام شــد و در این میان تماشــاگران فوتبال که در رقــم خوردن این 

حوادث هیچ نقشی نداشتند، متضرر شدند.
در چارچوب هفته بیست و دوم رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور، تیم 
های پرسپولیس تهران و ســپاهان اصفهان در ورزشگاه نقش جهان 
مقابل یکدیگر قرار گرفتند. این دیدار با نتیجه مســاوی یک بر یک به 
پایان رسید؛ اما در پایان این دیدار برخی از بازیکنان و دست اندرکاران 
این دو تیم با یکدیگر درگیر شــدند تا پرونده این بازی همانند سایر 
دیدارها به کمیته انضباطی فرستاده شود و این کمیته این دو باشگاه 
را نقره داغ کند. براساس رای کمیته انضباطی، جالل حسینی و عزت 
ا... پورقاز بابت اتفاقات اصفهان از یک جلســه همراهی تیم شان در 
رقابت های لیگ برتر محروم و هر دو باشــگاه پرسپولیس و سپاهان 
به مبلغ 100 میلیون تومان جریمه شدند. عدم برگزاری دیدارهای این 
دو تیم در فصل آینده رقابت های لیگ برتر تلخ ترین بخش رای کمیته 
انضباطی اســت، رایی که در آن بیش از همه خود فوتبال و هوادرانی 

که اصال در آن همه هیاهو هیچ نقشــی نداشــتند جریمه شدند . این 
رای معموال زمان هایی صادر می شد که مشکالتی ناشی از میزبانی یا 
حضور تماشاگر در اســتادیوم ها رخ می داد.آنچه در اصفهان رخ داد، 
درگیری بین بازیکنان و همراهان دو تیمی بود که در ورزشــگاه بدون 
تماشاگر به مصاف هم می رفتند. آن هم نه یک درگیری حاد که باعث 
تاثیرگذاشــتن بر نتیجه بازی و یا ناتمام ماندن آن شــده باشد؛ یک 
درگیری یک دقیقه ای که در نهایت با ســخنان تنــد بین بازیکنان دو 
تیم همراه بود. درست است که اگر این درگیری بین بازیکنان در یک 
ورزشگاه پر تماشاگر رخ می داد، عصبانیت بین بازیکنان به سکوها هم 
منتقل می شد؛ اما وقتی تماشاگری روی ســکو نبوده چرا باید تاوان 
درگیری بازیکنانی که قادر به کنترل عصبانیت و هیجان خود نبوده اند 
را تماشاگرانی بدهند که شاید فصل بعد بتوانند به ورزشگاه ها راه یابند.

اما موضوع مهم اینجاست که مگر قرار نیست احکام انضباطی بازدارنده 
نیز باشــند؟ مگر تنبیه به معنای آگاه ســازی و برحذر داشتن از تکرار 
اشتباه نیست؟ فرض کنید فصل بعد هم بازی ها بدون تماشاگر برگزار 
شــود. خب در این صورت آیا بازیکنان دو تیم مثال در ورزشــگاه شهر 
قم دیگر با هم دعوا نمی کنند؟! آیا در آن زمان ترس از برگزار نشــدن 

بازی در اصفهان یا تهران با آنهاســت که مثال خود دار باشــند و دست 
به اشتباه نزنند؟

حالت دوم اینکه فرض کنید فصل بعد بازی ها با حضور تماشاگر برگزار 
شود، آیا حضور تماشاگر در ورزشگاه شــهری غیر از تهران و قم باعث 
می شود که دیگر بازیکنان دو تیم دست به اعمالی از جنس بازی این 
فصل خود نزنند؟! خوب می دانیم که احتمــال بروز عصبیت در زمان 
حضور تماشاگر بیشتر هم می شود. پس این حکم و محروم کردن دو 
تیم از میزبانی چه نســبتی با تخلف رخ داده دارد؟ چرا در این میان 
غایبانی که اصال نقشی در این همه جدل نداشتند تنبیه شدند و چرا با 
این حکم آنچه در خدمت فوتبال اســت از جمله ورزشگاه های خوب 
آزادی و نقش جهان، تماشــاگران و یا میزبانی های بهتر در شهرهای 

بزرگ تر از این فوتبال گرفته می شود؟
آنچه در این میان باید مورد توجه قرار گیرد عدم تاثیر رای هایی است 
که طی سالیان گذشته از سوی کمیته انضباطی درباره اتفاقات رخ داده 
در دیدارهای این دو تیم رخ می دهد و سوال مهمی که پاسخی برای 
آن نیست. برای جلوگیری از روی دادن این رخدادهای تلخ چه راهکار 

موثری باید اتخاذ شود؟

افشاگری فرهاد مجیدی از دلیل غیبت »دیاباته«
فرهاد مجیدی، سرمربی استقالل بعد از پیروزی مقابل ذوب آهن درباره غیبت های مکرر دیاباته 
در تمرینات استقالل توضیحاتی داده که جالب توجه است. ظاهرا شیخ هرگاه پول نگیرد، مصدوم 
می شود. استقالل در بازی مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی موفق شد ذوب آهن را شکست 
دهد و یک گام دیگر به جام قهرمانی حذفی نزدیک تر شــود. این برد استقاللی ها را امیدوار کرده 
تا شاید دراین جام به آنچه می خواهند برسند. فرهاد مجیدی هم از عملکرد تیمش به خصوص 
درنیمه دوم ابراز خرسندی کرده و امیدوار اســت این روند ادامه یابد، اما مهم ترین صحبت هایی 
که سرمربی استقالل انجام داده به ماجرای غیبت های شــیخ دیاباته برمی گردد. این بازیکن به 
گفته سرمربی استقالل بعد از دربی حتی دریک جلســه تمرینی هم شرکت نکرده است. فرهاد 
مجیدی در این باره توضیحاتی می دهد: »راســتش را بخواهید بعد از بازی پرسپولیس من اصال 
شیخ دیاباته را ندیدم و نمی دانم چه اتفاقی رخ داده اســت. فقط کادر پزشکی تیم ما اعالم کرده 
او پایش درد می کند و مصدوم اســت و فکر می کنم فیزیوتراپی می کند.« این وضعیت درحالی 
آینده دیاباته دراستقالل را به مخاطره انداخته که این بازیکن در گذشته نیز بار ها چنین رفتاری را 
بعد از بدقولی های باشگاه انجام می داد و هرگاه پول نمی گرفت، پزشکان استقالل اعالم می کردند 
با مصدومیت مواجه است. رفتار دیاباته از سویی اقتدار سرمربی استقالل را هم زیر سوال خواهد 
برد؛ اما مجیدی تالش می کند راه مماشات را درپیش بگیرد تا شاید شیخ برگردد و در بازی های 

آتی کمک حال تیمش باشد.

ماجرای جنجال سکوها در شیراز چه بود؟
روز چهارشنبه تیم فوالد خوزستان در ورزشگاه پارس شــیراز موفق شد برابر قشقایی به پیروزی 
برسد و به جمع هشت تیم برتر جام حذفی صعود کند. البته این دیدار حاشیه های خاص خود را 
داشت.فرشاد احمدزاده در این دیدار از سوی داور اخراج شد، تصمیمی که حتی داریوش هرمژی 
ســرمربی تیم قشــقایی در خصوص آن در کنفرانس خبری مدعی شــد که بد رفتاری از سوی 
احمدزاده رخ نداده است اما به هر حال احمدزاده با دریافت کارت قرمز از دیدار بعدی تیمش در 
جام حذفی محروم خواهد بود.در ابتدای بازی نیز به دلیل فاصله اندک بین تماشاگران پر تعداد 
قشقایی شیراز که به رغم ممنوع بودن در ورزشگاه حضور داشتند و بازیکنان فوالد، تنش به وجود 
آمد و سید محمد علوی سرپرســت فوالد برای حفظ امنیت نیمکت نشینان خود، آن ها را از روی 
سکو به روی نیمکت هدایت کرد تا مشکلی از این بابت به وجود نیاید و با این تصمیم خود، از یک 
جنجال ناخواســته جلوگیری کرد. تعدادی از هواداران قشــقایی در جایگاه ویژه و تعدادی دیگر 
روی سکوها حضور داشتند که در پایان دیدار تیم خود را تشویق  کردند تا آن ها را با روحیه باال برای 

مسابقات لیگ یک آماده کنند.

تقدیرو دلجویی از »سرآسیایی« در مشهد
مجتبی سرآسیایی، سرمربی سابق پدیده خراســان که از بدو تاسیس این باشگاه با سمت های 
مدیریتی و فنی نقش زیادی در بقا و موفقیت های این تیم داشــته و در نهایت نیز فصل گذشته 
با اختالف نظر با مالک شهرخودرو طی اســتعفایی عطای این تیم مشهدی را به لقایش بخشید، 
روزپنجشنبه در مراسمی مورد تقدیر و دلجویی مدیران جدید این باشگاه و فوتبال خراسان قرار 
گرفت.مدیران باشگاه پدیده، هیئت فوتبال و تربیت بدنی آستان قدس در سالروز صعود پدیده به 
دور گروهی رقابت های لیگ قهرمانان آسیا، پیش از آغاز دیدار پدیده و گل گهر سیرجان با دعوت 
از مربی خود، طی مراســمی با اهدای لوح های یادبودی از این مدیر و مربی سال های نه چندان 
دور خود تقدیر و تشــکر کردند.گفتنی است، مجتبی سرآســیایی پس از جدایی از پدیده به گل 
گهر سیرجان پیوست و در کنار مجید جاللی فعالیت داشت و در این فصل نیز به کادر فنی محمد 

ربیعی در مس رفسنجان پیوست.

زشمستطیل سبز ور

وز عکس ر

وزنه بردار افسانه ای 
ایران واکسن زد

محمد نصیری، وزنه بردار افسانه 
ای ایران و صاحب ۵ مدال طالی 
کسن  جهانی صبح پنجشــنبه وا
کرونا زد. نصیــری  تنها وزنه بردار 
ایرانی اســت که در چهــار دوره از 
رقابت های المپیک حضور داشته و 
در سه دوره اش مدال گرفته است.

سفر با اتوبوس، جریمه تیمی که از سری A سقوط کرد!
بنونتو از فصل بعد در رقابت های ســری B خواهد بود و دیــدار هفته آخر این تیــم برابر تورینو 
تشریفاتی اســت. به همین خاطر مدیران این باشــگاه ایتالیایی جریمه خاصی برای تیم خود 
تصویب کردند.بر این اســاس اعضای تیم بنونتو بــرای برگزاری دیدار هفته پایانــی برابر تورینو 
در ســری A باید با اتوبوس به این شهر ســفر کنند. زمان سفر 1۲ ســاعت خواهد بود.طبق گفته 
کالچومرکاتو، رییس باشگاه بنونتو که از ســقوط این تیم به دسته پایین تر ناراحت است، تصمیم 
گرفت که هزینه ســفر این تیم برای بلیت هواپیما را پرداخت نکند و در عوض او فوتبالیســت ها 
و مربیان را مجبور می کند 1۲ ســاعت با اتوبوس در بیشــتر مناطق اصلی ایتالیا سفر کنند.بنونتو 
تابستان گذشته به سری A صعود کرد و نیم فصل اول بســیار خوبی را سپری کرد و در رده دهم 
قرار گرفت. با این حال، در نیم فصل دوم این تیم موفق شــد تنها یک پیروزی به دست بیاورد و 
با ۷ تساوی و 10 شکست  عملکرد کابوس واری داشت و به دســته پایین تر سقوط کرد.بازی دو 
تیم تورینو و بنونتو روز یکشــنبه در تورین برگزار می شود تا پرونده این فصل از رقابت ها در ایتالیا 

با قهرمانی اینتر بسته شود.

»کومان« رفتنی است
یک روزنامه چاپ اسپانیا اعالم کرد رونالد کومان تابستان بارسلونا را ترک می کند و جای خود را 
به فرانک ریکارد می دهد.روزنامه ال موندو دیپورتیو در گزارشی که جدیدا منتشرکرد، وعده تغییر 
کادر فنی تیم آبی و اناری را در تابستان داد.این نشریه نوشت 99 درصد کومان از بارسلونا رفتنی 
است. این روزنامه اسپانیایی افزود: سران بارســلونا با آگاهی از این تصمیم، در تالش هستند تا 
فرانک ریکارد، ســرمربی هلندی سال های ۲003 تا ۲008 بارســلونا را مجددا به خدمت بگیرند.
اگر این اتفاق بیفتد، باید گفت که ریکارد از ســال ۲013 تاکنون مربیگری تیمی را برعهده نداشته 
است.این خبر در حالی انتشــاریافت که در روزهای اخیر گزارش شد مدیریت باشگاه اسپانیایی 
منتظر نتیجه مذاکرات هانس دیتر فلیک، سرمربی بایرن با فدراسیون فوتبال آلمان برای پست 

سرمربیگری تیم ژرمن ها و جانشینی یواخیم لو است.

احضار بازیکنان چلسی و لستر به اتحادیه فوتبال
چلسی و لستر به دنبال صحنه های زشت و ناپسندی که در پایان بازی دو تیم در سه شنبه گذشته 
در استمفورد بریج روی داد، به اتحادیه فوتبال انگلیس احضار شدند.چلسی تنها چند روز پس از 
شکست در فینال FA Cup برابر لستر، در استمفورد بریج میزبان این تیم بود و این بار توانست به 
برتری ۲-1 برسد. بازیکنان و کادر دو تیم اما در پایان بازی با یکدیگر درگیر شدند تا داور نیز مجبور 
به دخالت شود.اوضاع وقتی به هم ریخت که ریکاردو پریرا روی بن چیلول خطا کرد و کارت هم 
گرفت؛ اما آنتونیو رودیگر بازیکن خاطی لســتر را هل داد و این موضوع باعث درگیری گســترده 

بازیکنان و کادر دو تیم شد.
البته درگیری بین بازیکنان دو تیم به حواشی دیدار فینال FA Cup هم مرتبط بود؛ دنیل آمارتی، 
هافبک لستر، پس از پیروزی این تیم در فینال در جشن و سروری که در رختکن لستر بر پا شده 
بود پرچم باشــگاه چلســی را به زمین انداخت و با این بی احترامی عصبانیت شدید بازیکنان و 

هواداران چلسی را برانگیخته بود.
در بیانیه اتحادیه فوتبال انگلیس آمده است: »چلسی و لسترسیتی هر دو به دلیل نقض قوانین 
اتحادیه فوتبال انگلیس در پایان مسابقه دو تیم در لیگ برتر در ورزشگاه استمفورد بریج در روز 
سه شنبه تاریخ 18 ماه می سال ۲0۲1، متهم شده اند.این دو باشگاه متهم شده اند که نتوانسته اند 
از حسن رفتار بازیکنان و کارکنان خود اطمینان حاصل کرده  و یا مانع از رفتار تحریک آمیز ایشان 
در دقیقه 93 بازی شوند.چلسی و لسترسیتی هر دو تا روز سه شنبه تاریخ ۲۵ ماه می سال ۲0۲1 

فرصت دارند تا دفاعیه خود را ارائه دهند.«

خبر   روز

واریز بخشی از کمک های 
دولتی تیم ملی به فدراسیون

رییس فدراسیون فوتبال در نخستین سفر پس 
از انتخابات فدراسیون و با حضور در فستیوال 
گرس روتس کرج، طی سخنانی ضمن تاکید 
بر اهمیت فوتبــال پایه در این مراســم گفت: 
بارها گفته ایم در این فدراســیون توجه ویژه ای 
به بخش فوتبال پایه و پشتوانه ســازی برای 
تیم های ملی خواهد شد. سعی و تالش ما این 
است که استعدادیابی را در تمام نقاط کشور به 
ویژه مناطق محروم با برنامه ریزی جامع انجام 
دهیم و هر جایی که نیاز به حضور بنده باشــد، 
قطعا در کنار آینده سازان فوتبال کشور خواهم 
بود و حمایت و نگاه ویژه به آنها خواهم داشت. 
شــهاب الدین عزیزی خادم ادامه داد: توجه 
داشته باشــید که ما این طرح استعدادیابی و 
حمایت را برای فوتبال بانوان هم با همین قدرت 
انجام خواهیم داد. بنده از تمام خانواده هایی 
که به فوتبال اهمیت می دهند و فرزندان خود 
را برای کمک به جامعه و آینده فوتبال کشــور 

تربیت می کنند، تشکر و قدردانی می کنم.
رییس فدراسیون فوتبال در حاشیه فستیوال 
یک روزه در کرج، دربــاره دریافت کمک ویژه 
سازمان برنامه و بودجه به تیم های ملی فوتبال 
هم گفت: با مســاعدت دکتر نوبخت، معاون 
محترم رییــس جمهوری و رییس ســازمان 
برنامه و بودجه، در حساس ترین و سخت ترین 
زمان ممکن، مســئوالن به کمک فوتبال ملی 
آمده و قــول پرداخــت کمک مالــی ویژه به 
تیم های ملی را دادند.عزیزی خادم اضافه کرد: 
خوشبختانه اولین مرحله از کمک های سازمان 
برنامه و بودجه از طریق وزارت ورزش و جوانان 
در اختیار فدراســیون قرار گرفــت و در تالش 
هســتیم با توجه به نگاه ویژه دکتر نوبخت به 
فوتبال ملی، با توجه به برنامه فشرده پیش روی 
تیم های ملی مابقی این بودجه را دریافت کنیم. 
جا دارد باز هم از حمایت همه جانبه مسئوالن به 
ویژه رییس سازمان برنامه و بودجه سپاس گزار 
باشم. وزیر محترم ورزش و جوانان نیز شخصا 
پیگیر تخصیص اعتبار ویژه ســازمان برنامه و 
بودجه و نیز برخی مشکالت تیم ملی هستند 

و جا دارد از ایشان نیز تشکر ویژه داشته باشم.

فوتبال جهان مهلت یک ماهه به ژاپن برای لغو احتمالی المپیک
براساس اعالم یک عضو ارشد کمیته بین المللی المپیک، ژاپن تا یک ماه آینده برای لغو المپیک فرصت دارد.کمیته بین المللی المپیک جلسات برنامه ریزی نهایی 
خود را در روز جمعه با برگزارکنندگان المپیک توکیو پایان می دهد. بیشتر تمرکز آنها بر این است که یک جامعه عمومی و پزشکی شکاک را ترغیب کنند که بازی ها 
باید برگزار شود.مشکل اصلی این است که با اطمینان کمیته برگزاری بازی های توکیو مبنی بر برگزاری مسابقات ایمن و مطمئن، 60 تا 80 درصد مردم ژاپن بسته 
به نحوه طرح سال در نظرسنجی های عمومی، نمی خواهند بازی های المپیک در وسط یک بیماری همه گیر برگزار شود.هیچ حرفی تاکنون از لغو زده نشده و کمیته 
بین المللی المپیک نیز بارها اعالم کرده بازی ها در موعد مقرر برگزار می شود؛ اما ریچارد پوند عضو ارشد IOC، در مصاحبه با JiJi Press ژاپن گفت که مهلت نهایی 
برای لغو هنوز یک ماه مانده است.وی در این باره عنوان کرد: قبل از پایان ماه ژوئن شما واقعا باید بدانید پاسخ بله است یا خیر.پیش از این 6 هزار پزشک خواستار 
لغو برگزاری المپیک توکیو شده اند. همچنین برخی از استان های نزدیک به توکیو اعالم کردند آنها بیمارستان های خود را در اختیار ورزشکاران کرونایی قرار نخواهند 

داد. در حال حاضر توکیو و چند استان دیگر به دلیل افزایش شمار مبتالیان به کرونا در حالت اضطراری به سر می برند.

وقتی تماشاگری روی سکو نبوده چرا باید تاوان درگیری 
بازیکنانی که قادر به کنترل عصبانیت و هیجان خود 
نبوده اند را تماشاگرانی بدهند که شاید فصل بعد بتوانند به 

ورزشگاه ها راه یابند

رییس هیئت اســکیت اســتان اصفهان اظهار کرد: 
با توجه به اینکه در گذشــته به تمامی رشــته های 
اسکیت، نگاه یکسانی نشــده و به برخی از رشته ها 
بهایی داده نشده است، به دنبال آن هستیم تا با کمک 
کارشناسان و افراد با تجربه، به کل تیم ها و رشته ها 
نگاه یکســانی داشته باشــیم و با توجه به پتانسیل 
زیادی که اســکیت اســتان دارد، امیدوارم بتوانیم 
این اســتعدادهای بالقوه را بالفعل کنیم تا اسکیت 
استان روزهای درخشــان و بهتری را داشته باشد.

وحیدکرم پور افزود: طــی صحبت هایی که با مدیر 
کل ورزش و جوانان و همچنین رییس فدراســیون 
اسکیت داشتم، قرار شد با برخی شرکت ها به عنوان 
اسپانســر، در خصوص احداث پیست اختصاصی 
وارد مذاکره شــویم چرا که بیشتر استان های کشور 

دارای پیست هســتند و اســتان اصفهان که بعد از 
تهران بیشترین ورزشکار اســکیت را دارد، از داشتن 
پیست تخصصی محروم اســت.کرم پور ادامه داد: 
ماموریت ما طی چهار سال پیش رو، توسعه  فعالیت 
رشته های ورزشی اســکیت در بخش های مختلف 
از جمله همگانی، قهرمانی، حرفه ای و رشد و ترویج 
فضای اخالقی، توانمندسازی منابع انسانی، توسعه 
امکانات و تجهیــزات، بهره مندی از ظرفیت مردمی، 
بخش خصوصی و سازمان های دولتی و غیردولتی 
است.رییس هیئت اسکیت استان اصفهان اضافه 
کرد: همچنین بسترسازی زیرســاخت ها با هدف 
بهره گیری و بهره وری از ظرفیت بالقوه، گســترش و 
بهبود کمی و کیفی همگانی کردن اسکیت در استان، 
اســتعدادیابی و توســعه ورزش قهرمانــی و بهبود 

حرفه ای اسکیت استان، توسعه روابط برون استانی، 
بهبود ســاختار آموزش و پژوهش و افزایش و تنوع 
منابع مالی، ایجاد شرایط پایدار اقتصادی و سرمایه 
گذاری بخش خصوصی در اسکیت از اهدافی است 
که به دنبال اجرایی کردن آن خواهیم بود.وی افزود: 
درست است که در شرایط فعلی پرافتخارترین استان 
کشور در زمینه اســکیت هســتیم؛ اما برای تداوم 
این مســئله باید بتوانیم در زمینه استعدادیابی نیز 
برای آینده بذرهای خوبی بکاریم، شناسایی عوامل 

موفقیت راه رسیدن به قله افتخار را هموار می کند.

رییس هیئت اسکیت استان مطرح کرد:

نیاز ضروری اصفهان به پیست اختصاصی اسکیت



شنبه 1 خرداد 1400 / 10 شوال 1442 / 22 می 2021 / شماره 3257
شهردار اصفهان:

تراموای شهر اصفهان با همکاری قرارگاه خاتم االنبیا)ص( 
ساخته می شود

 شهردار اصفهان در مراســم بهره برداری از اتوبوس های بازسازی شــده شهرداری اصفهان اظهار 
داشت: طی سه سال گذشته شــهرداری اصفهان با اولویت قرار دادن مسائل زیرساختی به ویژه 
مســائل مرتبط با کاهش آلودگی ها، کارهای مهمی را انجام داده و بیش از ۴ میلیارد تومان را به 
حوزه حمل  و نقل اختصاص داده اســت و در قطار شــهری اصفهان اتفاقات بزرگی رقم خورد و 
اســتقبال بســیار خوبی از مترو برای حمل ونقل صورت گرفت  که قبل از کرونا این روند در حال 

افزایش بود.
قدرت ا... نوروزی ادامه داد: ولی امروز این وضعیت روند خوبی ندارد، تاکنون از ۱۶ ایســتگاه ۱۲ 
ایســتگاه وضعیت خوبی دارد و ابتدا از زینبیه و دارک و اخیرا طی قرارداد با قرارگاه خاتم از غرب 
اصفهان کار شروع شده است و با سرعت کار جلو می رود. در خط یک با »تی بی ان« ۶ متری در دو 
تونل انجام شده و در خط ۲ در یک تونل با »تی بی ان« ۸ متری در حال ساخت است و در آینده ای 

نزدیک شاهد بهره برداری خط ۲ خواهیم بود و خط ۳ نیز در حال مطالعه است.
وی تصریح کرد: تراموا با یک قرارداد مشارکتی با قرارگاه خاتم در حال شکل گیری است تا بتواند 
از میدان جمهوری تا میدان آزادی این کار صورت گیرد؛ در خصوص بازســازی ناوگان اتوبوس ها 
اقدامات زیادی انجام شده و از سال ۹۹، ۱۵۰ اتوبوس نو خریداری شده و تعدادی دیگر در دست 
پیگیری است. در سازمان برنامه و بودجه کشــور، اصفهان به عنوان شهری برگزیده شد که در آن 

بازسازی صورت می گیرد.
نوروزی گفت: معتقد بودند اصفهان در ایــن زمینه توانمندی خوبــی دارد و کارها را اقتصادی تر 
تمام می کند.  قرار شد برای هر اتوبوس ۲۴۴ میلیون پرداخت شود و ۵۶ میلیون آن  را شهرداری 
پرداخت کند،گفته شد برای تهران ۴۰۰ میلیون تعلق می گیرد و در آخر به اصفهان نیز همین مبلغ 

تعلق گرفت ولی از تعداد اتوبوس ها کاهش یافت.
شهردار اصفهان در خصوص شهر زیست پذیر گفت: قرارداد ۱۸۹ اتوبوس امضا شده و این حرکت 
می تواند شعار ما را که شهر باید زیست پذیر باشد تقویت کند، نمی شود شهر پر از ترافیک و آلودگی 
داشته باشیم و بخواهیم شهر زیست پذیر باشد؛ شهری زیســت پذیر است که اتوبوس های آن 

استانداردهای الزم را داشته باشد.
وی بیان داشت: باید مترو گسترش یابد، تراموا ساخته شود، ۷۷۷ خط دوچرخه سواری فراهم 
شود. اصفهان طی ۴ سال گذشته در این مســیر قرارگرفته و هر روز به آن افزوده می شود، هیچ 
کس نمی تواند این حرکت عظیم را که شهری در زیر شهر در حال ساخت است را متوقف کند مگر 
ناتوانی و کمبود مالی. اصفهان استحقاق تمام این خدمات را دارد و به عنوان مرکز ایران باید مورد 
توجه تمام کانون ها قرار گیرد، ما نمی توانیم شاهد این همه آلودگی به دلیل مصرف ۵ هزار لیتری 

بنزین در شهر باشیم.
رییس شــورای اسالمی شــهر اصفهان نیز در این مراســم  اظهار داشــت: مدیریت شهری باید 
زمینه آرامش و آسایش و رضایت شــهروندان را فراهم کند و به بهترین نحو ممکن به شهروندان 
خدمات رسانی داشته باشد. علیرضا نصر اصفهانی افزود: ما وظیفه داریم دغدغه های شهروندان 
را کاهش دهیم و به رغم همه مشــکالت حداقل های ممکن را فراهم آوریــم. یکی از کارهایی که 
به درســتی در اصفهان صورت گرفت این بود که وقتی به این نتیجه رســیدیم که بسنده کردن به 
خرید اتوبوس های جدید کافی نیســت و خدمات باید مرتب جریان و دوران داشــته باشد و به 
همین دلیل به بازسازی اتوبوس ها پرداختیم.وی گفت: امروز شاهد بهره برداری از اتوبوس هایی 
هستیم که زمین گیر شــده بودند. به گفته شــهید ســلیمانی، بعضی مواقع فرصت هایی در دل 
مشکالت و بحران وجود دارد که در شــرایط عادی وجود ندارند.ما توانستیم اتوبوس ها را اورهال 
 کنیم و به چرخه استفاده برگردانیم، بودجه بازسازی با تقبل شــهرداری تامین شد و پیگیری ها 

صورت گرفت.

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان: 

رینگ چهارم، معضل چندین دهه ترافیک را رفع می کند

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان در بازدید جمعی از خبرنگاران 
و اهالی رســانه از پروژه رینگ چهارم حفاظتی شــهر اصفهان با بیان 
اینکه ۴۶ کیلومتر حلقه حفاظتی در شــهر اصفهان واقع شــده است، 
تصریح کرد: حلقه حفاظتی به ۵ اولویت تقسیم بندی شد که اولویت 
نخست آن حدفاصل کیلومتر صفر تا کیلومتر ۹ است که احداث شده 
و اتصال رینگ به ادامه بلوار فرزانگان را شــامل می شود. ایرج مظفر 
ادامه داد: اولویت دوم پروژه رینگ چهارم از سمت جنوب غرب یعنی 
کیلومتر ۴۵ تا ۶۳ به طول ۱۸ کیلومتر است، اولویت سوم رینگ چهارم 
نیز از کیلومتر ۲۹ تا ۴۵ حدفاصل میدان استقالل تا اتوبان ذوب آهن 
در محدوده شــهرهای درچه و خمینی شهر اســت.وی با بیان اینکه 
اولویت چهارم از کیلومتر ۶۳ تا ۷۸ یعنی از سیتی سنتر تا کیلومتر صفر 
را شامل می شود و بســیاری از کارهای آن انجام شده است، تاکید 
کرد: اولویت پنجم رینگ چهارم شهر اصفهان از کیلومتر نهم تا بیست 
و نهم در محدوده شهرهای دولت آباد و خورزوق و مناطق هفت و ۱۲ 
شــهرداری قرار دارد که امیدواریم با برنامه  ریزی های انجام شده و 
همکاری شهرداری  های شهرهای همجوار شاهد احداث رینگ چهارم 

در کمترین زمان باشیم.
معاون عمران شهری شهرداری اصفهان اضافه کرد: اجرای این پروژه 
یکی از معضالت ۲۰ ســاله ترافیکی شهر اصفهان و ورود کامیون ها به 
شهر اصفهان و حضور آنها در خیابان بعثت، ســه راه نقشینه، چهارراه 
عاشق و میدان جوان را برطرف می کند؛ همچنین اجرای پروژه حلقه 
چهارم حفاظتی شــهر اصفهان از تصادفات منجر به فوت شهروندان 
جلوگیری خواهد کرد. وی اضافه کرد: با همت و پشتیبانی شهرداری 
و تالش شبانه روزی سازمان و معاونت عمران شهری شهرداری طی 
مدت ۱۵ ماه ۶ کیلومتر مســیر ادامه فرزانگان، ۱.۵ کیلومتر در منطقه 

۱۴ و تقاطع آفتاب احداث شد. 

تقاطع غیرهمسطح شهید سلیمانی، 15 حرکت 
را در جهات مختلف پوشش می دهد

مظفر با بیان اینکه تقاطع غیرهمسطح شهید سلیمانی ۱۵ حرکت را در 
جهات مختلف پوشش می دهد، افزود: با تمهیدات پیش بینی شده 
۱۴ حرکت این مســیر تحت ترافیک قرار می گیــرد و تنها یک حرکت 

جنوب به شمال به دلیل عدم آزادســازی های مسیر همچنان بسته 
است؛ اما سایر حرکات مانند شمال به شــرق، شرق به جنوب، غرب 
به شرق و ... به صورت غیرهمســطح برای عبور خودروهای سبک و 
ســنگین باز اســت.وی تاکید کرد: با احداث مجموعه پل ها و تقاطع 
غیرهمسطح شهید ســلیمانی حرکت های ورودی میدان میوه و تره 
بار که دارای معضالت ترافیکی بود با ورودی غربی این پل ساماندهی 
شد.معاون عمران شهری شهرداری اصفهان با بیان اینکه همزمان با 
اجرای این پروژه تقاطع شهید ســلیمانی حدود ۱۶۰۰ متر طول رینگ 
چهارم نیز احداث شــد، گفت: رینگ چهارم حفاظتی شهر اصفهان به 
همراه پل هایی که روی این پروژه احداث شده از نظر وسعت یکی از 
بزرگ ترین پروژه های شهری ایران محسوب می شود. وی تصریح 
کرد: پشتیبانی که در این دوره مدیریت شهری صورت گرفت باعث شد 
اجرای رینگ چهارم حفاظتی شهر اصفهان به خوبی پیشرفت داشته 
باشــد. مظفر اضافه کرد: سختی های بســیار زیادی در مسیر اجرای 
این پروژه مانند آزادســازی ها و جابه جایی های تاسیسات شهری 
در مقیاس کالن وجود داشت؛ اما در نهایت این اتفاق مهم رقم خورده 

که جای تقدیر دارد.
وی افزود: بخش مهم اجرای چنین پروژه هایی تامین مالی است که 
با تدابیری که در این خصوص مانند ایجاد صندوق ذخیره و یا استفاده 
از پتانسیل سازمان های شهرداری ایجاد شــد اجرای پروژه سرعت 
گرفت. معاون عمران شهری شهرداری اصفهان با بیان اینکه با ارائه به 
موقع بسته تشویقی ساخت و ساز و جذب بودجه در ماه  های آغازین 
سال گذشــته تامین مالی مورد نیاز پروژه  های عمرانی شهر سرعت 
گرفته اســت، گفت: از کیلومتر ۶۰۰ تا هزار رینگ چهارم در دستور کار 
قرار گرفته و تا دو ماه آینده عملیات اجرایی آن آغاز می  شــود.وی با 
بیان اینکه ۷۰ درصد مســیر رینگ چهارم آزادســازی شده و عملیات 
اجرایی آن تا یک ماه آینده آغاز می  شود، تاکید کرد: آزادسازی  های 
مسیر رینگ چهارم به ســختی در حال انجام است و در فرآیند انجام 
آزادسازی  ها ســعی کردیم این اقدامات با توافق شــهروندان انجام 
شود تا در آینده نزدیک شاهد بهره برداری از این پروژه عظیم باشیم. 
شهروندان منطقه ۱۵ به خوبی در زمینه آزادسازی ها مشارکت کردند 
و شهرداری در این خصوص همیشه توافق با مالکین را به استفاده از 
ماده های قانونی ترجیح می دهد. مظفــر افزود: امیدواریم با همین 
قدرت اجرای این پروژه ها ادامه داشــته باشــد و ما بتوانیم بسیار از 
دغدغه های شهروندان در مسایل ترافیکی، آلودگی هوا و ... را با پروژه 

های عمرانی مرتفع کنیم.

گزارش

افتتاح فاز نخست مجتمع صنفی خواربار و خشکبار در اصفهان
مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان با اشاره به افتتاح پروژه های عمرانی این سازمان در ادامه اجرای برنامه »هر 
یکشنبه، یک افتتاح«، اظهار کرد: ساماندهی مشاغل شهری امری ضروری است و وظیفه اصلی سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری، ساماندهی اصنافی است 
که در سطح شهر به مرور زمان استقرار یافته و نوع فعالیت آن ها مشکالت و مزاحمت هایی برای مردم به وجود آورده  است.محمد مجیری ادامه داد:به زودی شاهد افتتاح 
مجتمع صنفی خواربار و خشکبار در میدان مرکزی میوه و تره بار هستیم که فاز نخست آن افتتاح شده و اجرای فاز دوم کلنگ زنی می شود.مدیرعامل سازمان میادین 
میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان تصریح کرد: فاز نخست مجتمع صنفی شامل ۴۵ سوله است که قصد داریم واحدهای صنفی خیابان های 
صارمیه، جهاد و ولیعصر را در این مجتمع مستقر و ساماندهی کنیم.وی با بیان اینکه فاز دوم شامل ۶۶ واحد است که عملیات اجرایی آن در سال جاری آغاز خواهد شد، 
ادامه داد: با استقرار واحدهای صنفی در این مجتمع میدان میوه و تره بار را به قطب خشکبار در مرکز کشور تبدیل کرده و طی سال های آتی می توانیم توسعه آن را رقم بزنیم.

برگزاری مانور آمادگی برای کنترل و مدیریت احتمالی کمبود برق در شهرداری اصفهان
مدیر بهینه سازی تعمیرات و نگهداری تاسیسات شهری شهرداری اصفهان اظهار کرد: هدف از برگزاری مانور آمادگی برای کنترل و مدیریت احتمالی کمبود برق 
در شهرداری اصفهان که همزمان با روز بهینه سازی مصرف انرژی برگزار می شود، ایجاد آمادگی برای مناطق و سازمان ها در خصوص کاهش پیک بار شبکه برق و 
همراهی و همگامی با شهروندان برای تامین برق پایدار در کالن شهر اصفهان است.سید مهدی حسینی تصریح کرد: مانور آمادگی برای کنترل و مدیریت احتمالی 
کمبود برق در ۴۰۰ ساختمان اداری مناطق ۱۵ گانه شهرداری و مدیریت ناژوان و دفتر مرکزی سازمان های شهرداری برگزار خواهد شد.مدیر بهینه سازی تعمیرات 
و نگهداری تاسیسات شهری شهرداری اصفهان ادامه داد: در این مانور مجموعه اداره خدمات شهری مناطق پانزده گانه حضور خواهند داشت تا با محوریت واحد 
بهینه سازی هر منطقه، اقدامات الزم در خصوص کاهش بار مصرفی در زمان مانور انجام شود.وی با اشاره به لزوم صرفه جویی در مصرف انرژی، تاکید کرد: شهرداری 

اصفهان همچون همیشه در این امر نیز پیشگام بوده و تالش کرده با استفاده از راهکارهای مختلف نسبت به کاهش مصرف برق اقدام کند.

شنبه 1  خرداد  1400 / 10 شوال 1442 / 22 می 2021 / شماره 3257
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ریل ملی در چالش نوسانات تولیدی

؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با مسئولان
س: ؟؟؟

عک

اخبار

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خبر ویژه
؟؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مفاد آراء
3/4 آگهی مفاد آراء صادره توسط هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و 

امالک شهرستان مبارکه
نظر به اینکه طبق آراء صادره توسط 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 تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رســمی ، مفاد آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز در 
دو روزنامه زاینده رود  و اخبار اصفهان چاپ و منتشــر می گردد تا چنانچه شخص 
یا اشخاصی نسبت به آراء مذکور معترض باشــند از تاریخ انتشار نوبت اول آگهی 
روزنامه ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم 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 ثبــت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
خواهد بود .و چنانچه اعتراض در مهلــت قانونی واصل نگردد یا  معترض ، گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت به 
صدور ســند مالکیت بنام   متصرف می نماید. لیکن صدور سند مالکیت جدید مانع 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- رأی شــماره 140060302009000340مــورخ  1400/02/08 خانم فاطمه 
ریاحی درچه فرزند عبدالکریم در ششــدانگ یک باب خانه قدیمی به مســاحت  
282/06متر مربع مجزی شده از پالک  550- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رسمی یداله نجفی بموجب ســند شماره 11984 مورخ 

1352/10/01 دفتر 100- لنجان 
 2- رأی شماره 140060302009000338مورخ  1400/02/08 خانم مریم عقیلی 
دهنوی فرزند ابراهیم در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت  49/85متر مربع 
مجزی شده از پالک یک- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از 
مالک رسمی منصور وکیلی بموجب سند شماره 55571مورخ 1352/06/08 دفتر 

29- اصفهان
3- رأی شــماره 140060302009000339مــورخ  1400/02/08 آقای عرفان 
محسن پوریان فرزند علی در ششــدانگ یک باب ساختمان نیمه کاره  به مساحت  
80/07متر مربع مجزی شده از پالک 147 فرعی از یک- اصلی  واقع در بخش 8 

ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی عبدالودود کمالی 
2- رأی شــماره 140060302009000345مــورخ  1400/02/08 خانم نیلوفر 
شریفی فرزند محمود در ششدانگ دو باب خانه قدیمی و زمین متصله به مساحت  
660/28متر مربع مجزی شده از پالک 324 فرعی از دو- اصلی  واقع در بخش 9 

ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی صغری ایرانپور 

5- رأی شماره 139960302009002911مورخ  1399/09/30 آقای بهرام براتی 
ســده فرزند فرج اله در ششــدانگ یک باب خانه قدیمی به مساحت 232/66متر 
مربع مجزی شــده از پالک  51- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با 
واسطه از مالک رسمی سید کریم موسوی بداغ آبادی بموجب سند 21637 مورخ 

1352/02/30 دفتر 53- لنجان
6- رأی شــماره 139960302009003453مورخ  1399/11/30 آقای مصطفی 
امینی فرزند اسفندیار در ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 156/50متر مربع 
مجزی شده از پالک  63 فرعی از 4 - اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با 
واسطه از مالک رسمی علی کیانی بموجب سند شماره 11375 مورخ 1353/09/09 

دفتر 2 –شهرضا
7- رأی شــماره 140060302009000337مورخ  1400/02/08 خانم ماه بیگم 
ضیائی فرزند مرتضی در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت  157/41 متر مربع 
مجزی شــده از پالک 11- اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 
از مالک رسمی ابوالقاسم نهچیری بموجب سند شماره 2957مورخ 1321/09/25 

دفتر 39- اصفهان
8- رأی شــماره 139960302009002268مورخ  1399/06/29 خانم نسرین 
ایرانپور مبارکه فرزند محمد در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 472/20متر 
مربع مجزی شــده از پالک  یک - اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با 
 واسطه از مالک رسمی عباسعلی ایرانپور بموجب سند 6146 مورخ 1342/06/13 

دفتر 86- اصفهان
9- رأی شماره 140060302009000342مورخ  1400/02/08 آقای یونس نادری 
قمبوانی فرزند مرتضی قلی در ششــدانگ یک قطعه زمین محصور با مستحدثات 
قدیمی به مساحت  191/21متر مربع مجزی شــده از پالک 11- اصلی  واقع در 
بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی اسداله عسگری بموجب سند 

شماره 762مورخ 1334/01/09 دفتر 4- شهرضا
10- رأی شــماره 139960302009003452مورخ  1399/11/30 خانم طوبی 
ایرانپورمبارکه فرزند قربانعلی در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 71/93متر 
مربع مجزی شــده از پالک  یک- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با 
واسطه از مالک رسمی رجبعلی ایرانپور بموجب سند 52360مورخ 1350/11/04 

دفتر 29- اصفهان
11- رأی شماره 140060302009000341مورخ  1400/02/08 آقای مصطفی 
رفیعی فرزند قنبرعلی در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت  158/20متر مربع 
مجزی شده از پالک 42 فرعی از19 - اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی 

با واسطه از مالکین رسمی میرزا ابراهیم صادقی و کریم صادقی 
12- رأی شــماره 139960302009003441مــورخ  1399/11/30 آقای جواد 
شریفیان شــاه کوچکی  فرزند علی داد در سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب 

ساختمان به مساحت 98متر مربع مجزی شده از پالک  301 فرعی از 19 - اصلی  
واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی عبدالمجید شیخ زاده 

قهنویه بموجب سند 27318مورخ 1327/01/31 دفتر یک - اصفهان
13- رأی شــماره 139960302009003442مــورخ  1399/11/30 خانم فریبا 
شــریفیان شــاه کوچکی فرزند علی داد در یک ونیم دانگ مشــاع از ششدانگ 
یک باب ساختمان به مســاحت 98متر مربع مجزی شــده از پالک  301 فرعی 
از 19 - اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از مالک رســمی 
 عبدالمجیــد شــیخ زاده قهنویــه بموجب ســند 27318مــورخ 1327/01/31

 دفتر یک – اصفهان
14- رأی شــماره 139960302009003443مــورخ  1399/11/30 خانم مریم 
شــریفیان شــاه کوچکی فرزند علی داد در یک ونیم دانگ مشــاع از ششدانگ 
یک باب ساختمان به مســاحت 98متر مربع مجزی شــده از پالک  301 فرعی 
از 19 - اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از مالک رســمی 
 عبدالمجیــد شــیخ زاده قهنویــه بموجب ســند 27318مــورخ 1327/01/31

 دفتر یک – اصفهان
15- رأی شــماره 140060302009000336مورخ  1400/02/08 آقای مجاهد 
بابائــی مبارکه فرزند غالمرضا در ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت  
403/38متر مربع مجزی شده از پالک یک - اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رسمی شعبانعلی فخاری مبارکه بموجب سند شماره 5845 

مورخ 1342/06/13 دفتر 86- اصفهان 
16- رأی شــماره 140060302009000363مورخ  1400/02/09 خانم فاطمه 
جعفرپور قهنویه فرزند علی باز در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  201/10متر 
مربع مجزی شــده از پالک یازده - اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با 

واسطه از مالک رسمی بهادرخان نهچیری 
17- رأی شــماره 140060302009000388مــورخ  1400/02/11 خانم زهره 
یوســفی دیزیچه فرزند قربانعلی در ششــدانگ یک باب خانه قدیمی به مساحت  
380/22 متر مربع مجزی شده از پالک 550 - اصلی  واقع در بخش 9ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رسمی یداله نجفی بموجب ســند شماره 11984 مورخ 

1352/10/01 دفتر 100 – لنجان
 18- رأی شماره 140060302009000387مورخ  1400/02/11 آقای رمضان 
کیانی شیخ آبادی فرزند تقی در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  222/05متر 
مربع مجزی شــده از پالک 32 فرعی از4 - اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان 

انتقالی با واسطه از مالک رسمی نازنین کیانی 
تاریخ انتشار اول  : 1400/02/16
تاریخ انتشار دوم  : 1400/03/01

م الف: 1131138 مظاهر نصرالهی رییس اداره ثبت اسناد وامالک مبارکه

تحدید حدود اختصاصی
3/5 شماره نامه : 140085602024001851-1400/02/26 چون تحدید حدود 
ششــدانگ یک باب خانه پالک 4348/2927 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتی به نام تهمینه امساکی  فرزند غالمحسین در جریان ثبت است 
و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دســتور قســمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبــرده تحدید حدود پالک مرقوم در 
روز دوشنبه مورخ 1400/03/24 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلــس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی 
ثبت معترضین ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم 
دادخواســت به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این 
اداره تســلیم نمایید. م الف: 1136178 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و 

امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

3/6 آقای علیرضا فرهنگ نژاد به ســمت رئیس هیئت مدیره شــرکت نساجی 
تندیس کاشــان وطبــق تقاضــای وارده 4004180 مــورخ 1400/02/11 و 
 باســتناد دوبرگ استشــهاد محلی کــه هویت و امضاء شــهود رســما گواهی 
شده مدعی هست که ســند مالکیت ششــدانگ قطعه زمین به مساحت 4500 
مترمربع به شــماره پالک 817فرعی مجــزی از 50 اصلی واقــع در بخش دو 
حوزه ثبتی کاشــان ذیل ثبــت 88844دفتــر 520صفحه 384 بنام شــرکت 
 نســاجی تندیس کاشان ثبت و ســند مالکیت آن صادر و تســلیم گردیده است 
ضمنا پالک فــوق برابــر اســناد رهنــی 7937-12/26/ 1391 و 12489- 
1395/02/21 و 7938 - 1391/12/26 دفترخانــه 370 کاشــان در رهــن 
 بانک صنعت و معدن می باشــد. که به علت جابجایی مفقود شــده است چون
 درخواســت صدور ســند مالکیت المثنی نموده طبق تبصره 1 ماده 120 اصال 
حی آئین نامه قانون ثبت آگهی می شــود کــه هر کس مدعی انجــام معامله 
 نســبت به ملک مزبور با وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار 
ایــن آگهــی تــا 10 روز بــه ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را کتبا 
ضمــن ارائه اصــل ســند مالکیت و ســند معاملــه تســلیم نماید تــا مراتب 
صورتمجلــس وا صل ســند بــه ارائــه کننده مســترد گــردد و اگــر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرســد یــا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشــود 
 المثنــی ســند مالکیت مرقــوم صــادر و بــه متقاضی تســلیم خواهد شــد.  
م الف : 1136787 مهدی اســماعیلی طاهری رئیــس اداره ثبت و امالک 

استاد کاشان



شنبه 1 خرداد 1400 / 10 شوال 1442 / 22 می 2021 / شماره 3257

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

رتبه:4    ضریب کیفی روزنامه: 45
نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

   

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

همزمان با گرامیداشت روز ارتباطات و روابط عمومی و به منظور تعامل و هم افزایی 
بیشتر، جلسه مشترک مدیران و مسئولین روابط عمومی های دو فوالدساز بزرگ 
کشور در ذوب آهن اصفهان برگزار شد.در این جلسه سازنده، هادی نباتی نژاد مدیر 
روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه گفت : روابط عمومی جایگاه مهمی در سازمان 
دارد وبا شفاف سازی و اطالع رسانی مناسب می تواند ضمن ایجاد آرامش در ذی 
نفعان، سازمان را از حاشــیه های مخرب دور نگه دارد.وی ، عدم توجه به آموزش 
، تجربه های جدید و خالقیت را یکی از آسیب های اصلی در حوزه روابط عمومی 
دانست و افزود : یکی از وظایف اصلی روابط عمومی های حوزه صنعت ، ایجاد نشاط 
در جامعه از طریق اطالع رسانی دستاوردها و موفقیت های صنایع است که موفقیت 
در این امر ، مســتلزم تولید محتوای هنرمندانه خواهد بود .نباتی نژاد خاطرنشان 
ســاخت : روابط عمومی های فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان با هم افزایی می 
توانند در دستیابی به اهداف خود و تحقق اولویت های سازمانی بسیار بهتر  عمل 
کنند،بنابراین ایجاد هماهنگی بیشتر و افزایش تعامل و همکاری بین این دو بخش 
از جمله برنامه هایی است که با جدیت دنبال خواهد شد. علیرضا امیری، مدیر روابط 
عمومی ذوب آهن اصفهان نیز گفت : این دو مجتمع عظیم صنعتی که قطب صنعت 
فوالد کشور هستند از دیرباز ارتباط و تعامل خوبی با هم دارند و روابط عمومی های 

این دو سازمان در بهبود این تعامل و ارتباط سازنده ، نقش اصلی را ایفامی کنند .
امیری ، اســتفاده از تکنولوژی های نویــن ارتباطی ، توســعه فعالیت در فضای 
مجازی و توجه ویژه به ایده پردازی و خالقیت را  از جمله نیازهای امروز ، دانش و 
هنر روابط عمومی دانســت و گفت : روابط عمومی ذوب آهن اصفهان تالش کرده 
، نقش این سازمان در مســئولیت های اجتماعی و دستاوردهای شاخص آن را با 
شیوه های نوین به افکار عمومی معرفی کند و قطعا در این راه ، همکاری و تعامل 
با روابط عمومی های حوزه صنعت ازجمله روابط عمومی مجتمع فوالد مبارکه می 
تواند بسیار موثر و سازنده باشــد .همچنین مجید مرادیان، معاون روابط عمومی 
ذوب آهن اصفهان ضمن اســتقبال از  هم افزایی و تعامل مشترک در عرصه های 
مختلف بویژه مباحث رسانه ای تصریح کرد:  با توجه به نقش مهم این دو مجتمع 
بزرگ صنعتی کشور در  تولید فوالد و اشتغال زایی و همچنین حساسیت و جایگاه 
مهم روابط عمومی در انجام ماموریت های محوله، همکاری، هم افزایی و تعامل 
در مباحث مشترک بیش از گذشته باید دنبال شود.در ابتدای این دیدار مسئولین 
روابط عمومی فوالد مبارکه و ذوب آهن با حضور در یادمان شهدای گمنام ذوب آهن 
ضمن بزرگداشت مقام شامخ این اسطوره های ایثار ، با آرمان های شهدای گرانقدر 

دفاع مقدس تجدید میثاق کردند .

   روابط عمومی ها با برقراری ارتباط موثر با مردم و با اقدامات بهنگام و شفاف خود 
می توانند زمینه ساز ارتقای ســطح آگاهی آحاد مختلف جامعه و تقویت روحیه 
امید و نشاط بین مردم باشند.   این مطلب را هادی نباتی نژاد در نشست صمیمی 
فرماندار شهرستان مبارکه با مدیران روابط عمومی های ادارات و سازمان های این 
شهرستان مطرح و تصریح کرد: برای دست یابی به اهداف واالتر روابط عمومی ها 
که در شرایط فعلی به طور کلی با سنوات قبل متحول شده است، باید روابط عمومی 
ها با برقراری ارتباط و همگرایی هرچه بیشتر با هم در این مسیر گام بردارند.  وی 
خاطرنشان کرد: آنچه که در روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه در در حال انجام است، 
فقط اطالع رسانی به موقع و شفاف گوشــه ای از دستاوردهای مدیریت و کارکنان 
شرکت و خدمات ارزشمند این عزیزان در راه توسعه صنعتی و اقتصادی کشور است.  

اقدامات روابط عمومی فوالد مبارکه در اطالع رسانی دستاوردهای 
صنعتی نظام و ارتقای روحیه مردم قابل تقدیر است  

در این نشست که روز چهارشنبه 2۹ اردیبهشت ماه در محل فرمانداری شهرستان مبارکه 
برگزار شد،  اصغر هدایت فرماندار شهرستان مبارکه با بیان این که اقدامات روابط عمومی 
فوالد مبارکه در اطالع رسانی دســتاوردهای صنعتی نظام و ارتقای روحیه مردم قابل 
تقدیر است، اظهار داشــت: روابط عمومی فوالد مبارکه با تعریف برنامه های راهبردی 
جدید و توسعه فعالیت های خود در حوزه اطالع رسانی و همگرایی هرچه بیشتر صنعت 
با جامعه شرایطی فراهم کرده اســت که فضای روحی و روانی عموم مردم با آگاهی از 
دستاوردهای صنعتی کشور در حوزه صنعت فوالد بهبود یابد این درحالی است که تولید و 
حمایت و پشتیبانی از آن از سوی مقام معظم رهبری همواره مورد تاکید واقع شده است.

همزمان با روز گرامیداشت ارتباطات و روابط عمومی صورت گرفت؛

هم افزایی و تعامل مشترك روابط عمومی دو فوالدساز بزرگ كشور

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه در تبیین نقش روابط عمومی ها:

گفت وگو با مردم، جلب اعتماد عمومی را در پی دارد

مدیرعامل شرکت ذوب آهن: 

ذوب آهن اصفهان با تولید ریل، جریان تحریم را در هم شکست

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در هفتمیــن کنفرانس بین المللی حمل و نقل 
ریلی در مهندســی راه آهن گفت : تولید ریل،آرزوی دیرینه مردم ایران بود که 
تالشــگران ذوب آهن اصفهان با کوشش شــبانه روزی خود بر این خواسته 
جامه عمل پوشاندند و ایران را با تولید ریل استاندارد EN13674 در بین تولید 

کنندگان ریل دنیا قرار دادند. 
منصور یزدی زاده خاطر نشان ساخت : فرآیند تولید ریل از فوالد آن تا مرحله 
نورد با چالش های فراوانــی همراه بود؛ اما ذوب آهــن اصفهان با وجود بهره 
مند نبودن از یارانه انرژی و ســهمیه مواد اولیه از این آزمون نیز سربلند خارج 
شد تا بتواند با افتخار در زمینه دســتیابی به این محصول ایرانی نقش کلیدی 

داشته باشد. 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان خاطر نشان کرد : ریل زبانه سوزن،جدیدترین ریل 
تولیدی ذوب آهن اصفهان است و به دلیل نقش مهمی که در خطوط ریلی دارد 

از آن به عنوان کلید توسعه حمل و نقل ریلی یاد می شود.
این مقام مسئول ادامه داد : در زمینه ســاخت و توسعه تجهیزات ریلی مانند 
چرخ و محور،نیز ذوب آهن اصفهان مطالعات مربوطــه را انجام داده و با راه 
آهن جمهوری اسالمی مذاکرات خوبی داشته تا از مسیر این مشارکت،چنین 

تجهیزاتی نیز تولید شود. 
یزدی زاده گفت : در کنار تحویل محموله60 هزار تنی ریل به متروی تهران،ریل 
UIC54 را نیز در خردادماه تحویل می دهیــم.وی افزود : ذوب آهن اصفهان 

توانایی تولید ریل 120 متری را دارد و برای تولید مقاطع ریل طویل تر نیاز است 
از برنامه های توسعه راه آهن مطلع باشــد و بر این اساس برنامه های تولید 

خود را تنظیم کند. 
مدیرعامل شرکت خاطر نشــان کرد : ذوب آهن اصفهان با تولید ریل،جریان 
تحریم را در هم شکست و به همگان اثبات کرد ایران و ایرانی همواره برای قطع 

وابستگی به کشورهای خارجی از هیچ تالشی فروگذار نمی کند. 
این مقام مسئول تصریح کرد: امروز همه ما باید متعهد باشیم از صنعت حمل 
و نقل ریلی به عنوان یک صنعت پاک و ایمن حمایت کنیم و برای توسعه آن با 

همدلی و هم افزایی تالش کنیم.

در نشست مشترک مدیران و معاونان آبفا و صداوسیمای مرکز اصفهان بر ارتقای 
سواد آبی شهروندان تاکید شد.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
در این نشســت به چالش های ناشی از خشکسالی اشــاره کرد و گفت: باید با 
اطالع رسانی گسترده و پخش برنامه های آموزشی، مردم را از کاهش منابع آبی 
و مشکالت تامین آب شرب پایدار آگاه ساخت.هاشم امینی تاثیر مثبت برنامه 
های صداوسیما بر مخاطبان را یادآور شد و گفت: تالش آبفای اصفهان، تعامل همه 
جانبه با رسانه ملی برای آگاهی بخشی و اطالع رسانی به مخاطبان از طریق کمک 
به تولید برنامه های خبری و آموزشی و در نهایت افزایش سواد آبی شهروندان 
است.وی در عین حال مهم ترین هدف شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در 
تابستان پیش رو را تامین آب شــرب پایدار برای مشترکین شهری و روستایی 
با بهره گیری از ســامانه های تله متری، تله کنترل و مدیریت فشار شبکه عنوان 
کرد.مدیرکل صداوسیمای مرکز اصفهان نیز آمادگی این سازمان را برای افزایش 
همکاری با شرکت آب و فاضالب اعالم کرد و گفت: باید نگاه ملی به موضوع آب 
داشته باشیم و بر همین اساس درصدد تولید و پخش مجموعه ای از برنامه های 
خبری، آموزشی و سرگرم ســازی با رویکرد مدیریت مصرف بهینه آب هستیم.

بهرام عبدالحسینی افزود: اطالع رسانی به مردم و مسئوالن در زمینه آب نیاز به 
تشکیل اتاق فکر و تدوین پیوست رسانه ای دارد که به زودی  با همکاری آبفای 
استان اصفهان این کار عملیاتی شده و در قالب تفاهم نامه ای به اجرا در می آید.

گاهی اوقات برای معرفی کردن یک کشور نیاز به اسم آوردن 
آن نیست و کافی است تا نمادی از آن را استفاده کنیم. هر 
کشــوری دســت کم یک غذای معروف دارد که با شنیدن 
نام غذا، به یاد آن کشور می افتیم. در این مطلب به معرفی 
چند خوراکی می پردازیم که غذای ملی کشورشان به شمار 
می روند.پیش از آغاز کردن متن، توجه داشــته باشــید که 
برخی از کشــورها مانند افغانســتان دارای یک غذای ملی 
)national dish( مشخص هســتند، اما بعضی کشورها 
هم مانند ایتالیا و ایران بنا به دالیل فرهنگی، منطقه ای و... 

یک غذای مشخص را به عنوان غذای ملی نمی شناسند.
سوشی، ژاپن : سوشــی از لذیذتریــن و شناخته شده  ترین 
غذاهای ژاپنی است که از برنج، ماهی و تاپینگ های مختلف 
تهیه می شود. این غذای دریایی آنقدر محبوب است که در 
اکثر کشــورهای جهان حتی ایران هم طرفداران بســیاری 
دارد. بنابراین همه ما کم و بیش با سوشــی آشنایی داریم، 
اما درباره گذشته آن چطور؟ جالب اســت بدانید برخالف 
تصورات، منشأ سوشی به کشــور چین باز می گردد. حدودا 
بین قرن ســوم و پنجم پیش از میالد سوشــی یک غذای 
متداول میان قشــر فقیر جامعه بود که میان ماهی گیران 

و کارگران چینی مورد اســتفاده قرار می گرفت. در گذشته 
چینی ها ماهــی را در برنج تخمیر شــده می پیچیدند تا در 
هر موقعی از روز به گوشت تازه دسترسی داشته باشند. در 
آن زمان برنج دور ریخته می شــد و به جای سوشی، به آن 

نارزوشی )narezushi( می گفتند.
فیجو آدا، برزیل: برخالف ســایر کشــورهای این لیست، 
با قطعیت بیشــتری می توان غذای ملی کشــور برزیل را 
مشــخص کرد. فیجو آدا )Feijoada( شناخته  شده ترین 
غذای برزیلی اســت که  لوبیا سیاه، گوشت خوک و گوشت 
گوســفند از اصلی ترین موارد تشــکیل دهنده آن به شمار 
می روند. فیجــو آدا از واژه ای پرتغالی به معنای لوبیا گرفته 
شــده اســت که علت آن را در جمله پیش متوجه شدیم. 
نوع اصیل فیجو آدا زمانی آماده می شود که از گوشت های 
ارزان تر خوک ماننــد پاها یا گوش هایش در غذا اســتفاده 
شــود. فیجی آدا عالوه بر برزیل، در چندین کشور اروپایی و 
آفریقایی نیز سرو می شود که دستور غذایی آن ها کمی باهم 

متفاوت هستند.
کیمچی، کره: لزوما غذای ملی کشــورها یــک وعده اصلی 
نیست و مانند دو کشور کره جنوبی و کره شمالی می تواند یک 

نوع پیش غذا باشــد. کیمچی، بشقاب سبزیجاتی است که 
به صدها مدل مختلف می تواند سرو شود؛ اما متداول ترین 
نوع آن با کلم، تربچه، پیازچــه و ادویجات مختلف از جمله 
فلفل قرمز تهیه می شود. کیمچی را عالوه بر پیش غذا در کنار 
غذاهای اصلی نیز میل می کنند و طبق آمارگیری مشخص 
شد که یک شخص کره ای )جنوبی( به طور میانگین 18 الی 

25 کیلو کیمچی در سال مصرف می کند.
کبه، لبنان: کبه نوعی کوفته لبنانی اســت که در کشورهای 
خاورمیانه ای طرفداران بســیاری دارد و عالوه بر لبنان یکی 
از مهم ترین غذاهای ســوریه  نیز به شــمار می رود. کبه از 
آرد بلغور، گوشــت قرمز چرخ کرده، برنج، ادویه و مغزهای 
مختلف تهیه و  پخته می شــود. البته کبه بــه صورت خام 
نیز سرو می شود و ظاهر و مواد متفاوتی دارد. در کبه خام، 
گوشت قرمز چرخ کرده به همراه روغن زیتون و پیاز با دست 
ورز داده شده و بدون حرارت آتش آماده سرو می شود. کبه 
)ســرخ شــده( برای ایرانیان هم غذای لذیذی محسوب 
می شود و خیابان لشکرآباد اهواز یکی از توصیه  شده ترین 
 جاهایی اســت که می تــوان در آن ایــن کوفتــه لبنانی را 

امتحان کرد.

آشپزی
یتیمک 

بادمجان به روش شیرازی 
مواد الزم: بادمجان 6 عدد،گوجه فرنگی 6 عدد،پیاز 3 عدد،سیر 

3 حبه،روغن به میزان الزم،زردچوبه یک دوم قاشق چای خوری،نمک 
یک قاشق چای خوری )سر صاف(،آبلیمو 2 قاشق غذاخوری

طرز تهیه : بادمجان ها را بشویید و پوست آن ها را بگیرید. آن ها را به صورت نگینی خرد کنید. 
در آب نمک بریزید یا روی شان را نمک بپاشید تا آب قهوه ای آن ها خارج شده و در صورتی که 

بادمجان کمترین مزه تلخی دارد، با این روش تلخی آن از بین برود. 30 دقیقه بعد آبکش کنید و 
اجازه دهید آب آن ها کشیده و یا خشک شود.تابه را روی گاز بگذارید تا کمی داغ شود و سپس در 
تابه مقداری روغن بریزید، برای اینکه متوجه شوید روغن شما به اندازه کافی داغ شده، چند دانه 

نمک داخل روغن بریزید تا متوجه اندازه داغی روغن شوید، سپس بادمجان ها را در آن سرخ کنید تا 
طالیی شوند. پیاز را هم به صورت نگینی و ریز خرد کنید. سیر ها را پوست بگیرید و خیلی ریز، خرد 
یا له کنید. بادمجا ن های طالیی شده را از تابه خارج و پیاز و سیر را در آن سرخ کنید. زردچوبه را با 

سیر و پیاز سرخ کنید.گوجه فرنگی ها را بشویید و آن ها را هم مکعبی خرد کنید و به پیاز های 
طالیی شده اضافه کنید. بعد از اینکه گوجه فرنگی ها نرم شدند و طعم خام شان گرفته 

شد، بادمجان را اضافه کنید. نمک را در همین مرحله بیفزایید. می توانید از 
سبزی خشک معطر مثل شنبلیله هم در دستور پخت یتیمچه بادمجان 

استفاده کنید.در ظرف را بگذارید و اجازه دهید مواد به مدت 
20 تا 30 دقیقه روی حرارت مالیم بپزند. 

با غذاهای ملی کشورهای مختلف آشنا شوید

فیلم »تک تیرانداز«، پروانه نمایش گرفت »زخم کاری« اولین سریال معمایی مهدویان
شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی، در تازه ترین جلسه خود، 
کران »تک تیرانداز« به تهیه کنندگی ابراهیم اصغری  مجوز ا
وکارگردانی علی غفاری را صادر کرد.این فیلم با بازی کامبیز دیرباز، 
امیررضا دالوری، علیرضا کمالی، اسماعیل خلج و ...، درباره یک 
تک تیرانداز ایرانی به نام عبدالرسول زرین است که در جنگ غوغا به 
پا کرده است و تمام عراقی ها دنبال او هستند. سرهنگ راشد خمیس 
داوطلب می شود تا او را از پا دربیاورد و...

»زخم کاری« به کارگردانی محمدحســین مهدویــان و تهیه کنندگی 
محمدرضا تخت کشــیان به زودی از فیلیمو پخش خواهد شد.در 
این ســریال معمایی که در فضای نوآر ساخته شــده است؛ سعید 
چنگیزیان، مه لقا باقری، منوچهر علی پور، امیرحســین هاشمی و 
کاظم هژیرآزاد، تجربه های متفاوتــی را در کارنامه کاری خود به ثبت 
رســاندند. »زخم کاری« محصول فیلیمو اســت و نخســتین تجربه 
سریال سازی مهدویان در نمایش خانگی محسوب می شود. 

 تاکید مدیران ارشد آبفا و صدا و سیمای مرکز اصفهان بر افزایش 

سواد آبی شهروندان
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