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فوالد مبارکه با تولید 
400 هزار تن تختال 
API انتقال 1000 
 کیلومتری نفت 
کشور را محقق کرد

 وقتی خدمت کردن  ترند می شود ؛

اصفهان کنار خوزستان
5

جایگزیِن اجباری
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
خبرداد:کاهش وسعت شالیزارهای اصفهان به یک دهم؛
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رییس اتاق اصناف اصفهان: 

کسبه 10 درصد در انتقال 
کرونا نقش دارند

مروری بر نکات آماری کاروان ورزشی 
ایران در رقابت های المپیک توکیو؛
ثبت بیشترین تعداد 
مربی اصفهانی، رکورد 
ویژه ورزش نصف جهان

 برای دختران قمه کش 
در اصفهان حکم دادگاه 

صادر شد

3

5

6 5

باز گرداندن بیش از ۳ هزار 
 خودروی غیربومی از  
مبادی ورودی اصفهان

5

دانشجومعلمان اصفهانی به 
 یاری دانش آموزان بازمانده

 از تحصیل می شتابند

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

فراخوان آگهـی مناقصه عمومی 

شركت گازاستان اصفهان م الف:1168331

 شركت گازاستان اصفهان  درنظر دارد جهت موضوع زیر 

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

مرثیه ای برای محیط زیست اصفهان
5

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

3

رود
ده 
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س: ز

عک

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

تجهیز ناوگان جدید 
خودرویی و موتوری 
پلیس شهر اصفهان

پدیده مشهد- سپاهان اصفهان؛
 طالیی پوشان 
در  اندیشه انتقام

 ۸۲ دستگاه اکسیژن ساز
 تحویل مراکز شبانه روزی  

بهزیستی اصفهان شد

7

5

6 7

امام جمعه اصفهان: 
مساجد، محور حل 

مشکالت محالت باشند

3

دبیر کانون انجمن های صنعت احداث 
استان مطرح کرد:

پشت پرده کمبود و گرانی 
سیمان در اصفهان

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

سه شنبه ۲9 تیــــر  1400 
 09 ذی الحجه   144۲ 

۲0  جوالی  ۲0۲1
 شماره 3306

۸ صفحه
8قیمت: ۲000 تومان

آبرسانی سیار از 
طریق ۸ تانکر در 

استان اصفهان
8

مدیریت 
مصرف آب و 
رکوردشکنی 
فوالد مبارکه

آگهی فراخوان   ارزيابی كيفی شماره 4000/6001

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

    شركت فراخواننده:شرکت برق منطقه ای  اصفهان

روابط عمومی شركت برق منطقه ای اصفهانم الف:1167728

شرايط و  الزامات ورود به فراخوانموضوع فراخوانشماره فراخوان

4000/6001
ارزيابی كيفی توان انجام عملیات نگهداری و 

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

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

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

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

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

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

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

مورخ 1400/05/06

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

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

مدارك مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

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

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

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

نوبت دومنوبت اول

موضوع: اجرای عملیات احداث دیوار بتنی پیش ساخته در ایستگاه تقلیل فشار شهرک صنعتی فوالد زرین شهر
به شــماره فراخــوان )2000091138000078 ( مــورخ )1400/04/23( را از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت برگــزار نماید . کلیــه مراحل برگزاری 
 مناقصــه از دریافت اســناد مناقصه تــا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت هــا از طریق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت  )ســتاد(

 به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 
امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند.  الزم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات 53092110 مورخ1400/04/23 می باشد.

 تاریخ انتشار مناقصه درسامانه :  از ساعت14روزچهار شنبه تاریخ 1400/04/23 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 19:00روزچهار شنبه تاریخ  1400/05/06می باشد.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 19:00روز شنبه تاریخ 1400/05/16 می باشد.
   زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 30: 10روزیکشنبه تاریخ 1400/05/17 می باشد. 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 246,000,000ریال می باشد.
به منظور شرکت در این مناقصه، داشتن  حداقل رتبه 5  ابنیه الزامی است. 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس شرکت گاز استان اصفهان واقع در 
خیابان چهارباغ باال- روبروی مجتمع پارک- امور قراردادها و تلفن )داخلی 2466( 031-38132

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 
- مرکز تماس : 021 41934    دفتر ثبت نام : 33999818 و 33191893

  شركت گاز
استان اصفهان

نوبت اول

ک
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حمله سایبری به شرکت نفتی آرامکو در عربستان
خبرگزاری »آسوشــیتد پرس« اخیرا گزارش داده بود که بیش از یک ترابایت از داده های شرکت 
آرامکوی عربستان به دست هکر ها هک شده اســت و آن ها به ازای عدم افشای این اطالعات، از 
شرکت آرامکو درخواست ۵۰ میلیون دالر کرده اند. شرکت نفتی آرامکوی عربستان سعودی ضمن 
تایید هک شدن اطالعات خود توسط یک »باج افزار« و نشــت آن ها در فضای مجازی اعالم کرد 
هکر ها از این شرکت درخواست ۵۰ میلیون دالر پول کرده اند. این شرکت تولید کننده نفت در بیانیه ای 
گفت: آرامکو اخیرا متوجه نشت اطالعات محدود این شرکت به صورت غیر مستقیم شد. ما تایید 
می کنیم درز اطالعات به دلیل نفوذ در سیستم های ما نبوده بلکه در سیستم طرف های ثانوی اتفاق 
افتاده و این حمله سایبری بر فعالیت شرکت تاثیر نگذاشته است. خبرگزاری »آسوشیتد پرس« 
اخیرا گزارش داده بود که بیش از یک ترابایت از داده های شرکت آرامکو عربستان به دست هکر ها 
هک شده است و آن ها به ازای عدم افشای این اطالعات، از شرکت آرامکو درخواست ۵۰ میلیون دالر 
کرده اند. شرکت آرامکو اخیرا شاهد افزایش حمالت سایبری بوده است. حمله سایبری موسوم به 

»خط لوله استعماری« آخرین حمله به این شرکت بود.

کره شمالی، آمریکا را مقصر ناآرامی های کوبا دانست
کره شــمالی آمریکا را به مداخله در امور داخلی کوبا و طرح نقشه های »پشت پرده« برای التهاب 
تظاهرات اخیر ضد دولت در کشور کارائیب متهم کرد. وزارت خارجه کره شمالی در مقاله ای در وب 
سایت خود این ادعا را مطرح کرد و گفت: »برای غلبه بر اعتراضات ضد دولتی ، تجمعات گسترده ای 
در پایتخت هاوانا و سایر شهرها ترتیب داده شد«. در این نوشتار آمده است: رییس جمهور دیاز کانل 
این اعتراضات را  به عنوان پیامدهای اقدامات پشت پرده آمریکا همراه با برنامه ریزی های مداوم 

ضد کوبا برای نابودی سوسیالیسم و انقالب محکوم کرده است.

انتقاد شدید سناتور آمریکایی از بی عدالتی در این کشور
سناتور ترقی خواه آمریکایی از شرایط اسفناک این کشور انتقاد کرد.

بر این اساس، سندرز در حساب توئیتری خود نوشــت: بدهی درمانی، اعمال کسورات بیمه، عدم 
پرداخت هزینه مرخصی زایمان و خانواده، پرداخت نکردن حقوق در زمان مرخصی استعالجی، عدم 
پرداخت حقوق در زمان تعطیالت، فقدان توان پرداخــت هزینه های مراقبت از کودکان و پرداخت 
نکردن مالیات از سوی میلیاردر ها در کشور های پیشرفته جهان امری غیر معمول تلقی می شوند. 

زمان آن رسیده که همه این موارد در آمریکا هم به امری غیرعادی تبدیل شود.
پیش از این برنی سندرز، ســناتور ایالت ورمونت در پیامی توئیتری با اشــاره به اوضاع اقتصادی 
آمریکا در شرایط شیوع ویروس کرونا نوشت ۲۲ میلیون آمریکایی غذای کافی برای خوردن ندارند.

تحریم های جدید آمریکا علیه کوبا
رییس جمهور آمریکا در پی اعالم تحریم های جدید کشورش علیه کوبا گفت: این تحریم ها مسئوالن 

سرکوب معترضان را هدف می گیرد و این نخستین پاسخ از سوی آمریکاست.
جو بایدن در بیانیه ای اظهار کرد: من صراحتا بازداشــت های گســترده و محاکمه های نمایشی که 
به شکلی ناعادالنه به دنبال محکوم کردن افرادی که جرات به اعتراض کرده اند با هدف ارعاب و به 
سکوت کشاندن مردم کوبا با تهدید هستند، محکوم می کنم. وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه 
اعالم کرد ژنرال »آلوارو لوپز می یرا« وزیر دفاع کوبا و یگان ویژه نیروهای وزارت کشــور را به دلیل 
»نقض حقوق بشر« در سرکوب اعتراضات در ماه جاری تحریم کرده است. این نخستین گام عملی 
دولت جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا، در راستای اعمال فشار بر دولت کوبا و اعالم همبستگی 

با معترضان به شمار می رود.

چرا اختالفات عربستان و امارات را باید ادامه دار دانست؟

جنگشاهزادهها
فرارو- پایــگاه خبری »تی آر تی وورلد« در گزارشــی، به مســئله 
اختالفات عربستان و امارات در برهه زمانی کنونی پرداخته و به طور 
خاص، با اســتناد به برخی دالیل، اینطور پیش بینــی کرده که این 

اختالفات در آینده، تشدید می شوند و ادامه دار خواهند بود.
تی آر تی وورلد در این رابطه می نویســد: »مصر و عربســتان برای 
سال ها، به عنوان کشــور های رهبر و پیشروی جهان عرب در منطقه 
خاورمیانه شــناخته می شــده اند. در این چهارچوب، از عربستان 
ســعودی به عنوان مرکز مالی جهان عرب نیز یاد می شده است. با 
این حال، طی دهه های اخیر، اوج گرفتن موقعیت امارات به عنوان 
یک مرکز مالی جدید و رو به رشد در منطقه و جهان، تا حد زیادی این 

معادله سنتی را تغییر داده است.
در دوره حضور »محمــد بن زاید« در قدرت، ابوظبی دیگر در ســایه 
منازعات جاری در منطقه خاورمیانه قرار نگرفته اســت. بن زاید تا 
حد زیادی کشورش را در منازعات سیاســی از مصر تا لیبی و یمن، 
درگیر کرده و با استفاده از شرکای سیاسی و مالی خود در کشور های 
غربی ســعی کرده تا نفوذش را در اقصی نقاط منطقــه خاورمیانه 

توسعه بخشد. 
در نهایت نیز باید گفت که بحران اخیــر در اوپک به وضوح این نکته 
را روشــن ســاخت که امارات متحده عربی دیگر مایل نیست تا در 
سایه عربستان سعودی کنش ورزی کند؛ امری که عمیقا ریاض را 

عصبانی کرده است.
به گزارش فرارو، بســیاری از منابــع بر این مســئله تاکید کرده اند 
که ریــاض و به طور خاص بن ســلمان، به هیچ عنــوان از افزایش 
کنش ورزی های امارات متحده عربی در عرصه مسائل منطقه ای، 
راضی نیستند. در این راستا، یک سیاســتمدار کویتی که در تماس 
مداوم با مقام های عربستانی و حتی مقام های اطالعاتی این کشور 
است می گوید: »بحران میان عربستان سعودی و امارات، به مراتب 
بیشتر از اختالفات جاری آن ها در چهارچوب سازمان اوپک است«.

یک مقام سیاســی که به شرط ناشــناس ماندن با تی آر تی وورلد 
ســخن گفته، می گوید: »اختالفات و مشکالت میان دو کشور نفت 
خیز جهان عرب )عربســتان و امارات( در مورد میــزان تولید نفت 
و گســترش دادن ســطوح کاهش تولید نفت تا آخر ســال ۲۰۲۲، 
موجب شده تا نخبگان سیاسی ضداماراتی در عربستان از موقعیت 

برجسته ای برخوردار شوند«. 
این فرد به طور خاص گفته است که در گفت وگو با برخی مقام های 
وزارت خارجه عربستان متوجه این نکته شده که اتفاقات بزرگ تری 

در روابط عربستان با امارات در راه هســتند. این فرد به طور خاص 
گفته  که بدتر شدن روابط عربستان و امارات در روز های آتی، امری 

اجتناب ناپذیر است.
برخی ناظران به طور خاص به این مســئله اشاره دارند که عربستان 
به این مســئله معترض اســت که چرا امارات در یمن، روز به روز به 
حضور و نفوذ خود توسعه می بخشد، اما عربستان حتی یک درصد 
هم در برخی مناطق حســاس یمن نظیر بنادر آن، نفــوذ و کنترلی 
ندارد. در شرایط فعلی، امارات بر »جزایر سکوترا« و همچنین »باب 

المندب«، تسلط دارد. 
مناطقی که از یک موقعیت استراتژیک ویژه برخوردار هستند. باب 
المندب در دریای سرخ واقع شده )میان شاخ آفریقا و شبه جزیره 
عرب( و جزایز سکوترا در خلیج عدن واقع شده است. هر دو منطقه 

کامال موقعیتی راهبردی و خاص دارند.
بسیاری از ناظران و تحلیلگران بر این باورند که اقدام بایدن در اعالم 
این مسئله که دیگر واشنگتن در مســئله یمن مداخله نخواهد کرد، 

نقشی اساســی در تشدید تنش ها میان عربســتان و امارات بازی 
کرده اســت. در واقع، بایدن با این اقدام خود، یک حامی اصلی در 
اتحاد عربســتان و امارات در یمن را از بین برد و زمینه را برای عیان 

شدن شکاف ها میان دو طرف هموار کرد.
یکی از محور های اصلی رقابت میان عربســتان و امــارات، رقابت 
برای کسب موقعیت برتر در جهان غرب است. در این راستا، برخی 
تحلیلگران می گوینــد که امارات از نفوذ و تاثیرگذاری بیشــتری بر 
جهان غرب برخوردار است. ابوظبی همچنین به نحو بهتری با چین 

)در مقایسه با عربستان(، روابط خود را توسعه می دهد.
از سویی، تالش های اخیر عربســتان جهت نزدیک شدن به قطر و 
ترکیه نیز تا حد زیادی امارات متحده عربی را آزرده خاطر کرده است 
و ابوظبی این مســئله را در راســتای اهداف و منافع خود نمی بیند. 
جدای از همه این ها، برخی منابع به این موضوع اشــاره می کنند که 
امارات متحده عربی با برخی کشــور ها در ارتباط است که عربستان 

این مسئله را تهدیدی علیه امنیت داخلی خود می بیند.

وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه ای مدعی شده 
یک شهروند کانادا اتهامات خود در نقض تحریم ها 
ضد ایران را پذیرفته و قرار است برای او حکم صادر 
شود. وزارت دادگستری آمریکا، آرش یوسفی جم 
که ۳۳ سال سن دارد را به نقض »قانون اختیارات 
اضطــراری اقتصــادی« و »مقررات مبــادالت و 
تحریم های ایران« متهم کرده است. آرش یوسفی 
جم، متهم است به همراه چند نفر دیگر کاالهایی را 
از سه شرکت آمریکایی تهیه و آنها را به ایران ارسال 
کرده است. مطابق مستندات دادگاه، متهمان کاالها 

را ابتدا از ایــاالت متحده به امــارات منتقل کرده و 
سپس آن را به ایران ارسال کرده اند تا بتوانند مقصد 
نهایی ایــن کاالها را پنهــان کننــد. در بیانیه وزارت 
دادگســتری آمریکا آمده، حکم آرش یوسفی قرار 
است ساعت ۱۱ صبح روز ۱۴ اکتبر اعالم شود. وی 
می تواند بــه تحمل حداکثر ۵ ســال حبس و ۲۵۰ 
هزار دالر جریمــه نقدی محکوم شــود.  این اقدام 
در شرایطی انجام شــده که دولت جدید آمریکا به 
ریاست »جو بایدن« مدعی شــده در تالش برای 
پیشبرد مسیر دیپلماسی جهت بازگرداندن آمریکا 

به برجام اســت. »دونالد ترامپ«، رییس جمهور 
سابق آمریکا اردیبهشت ماه ســال ۱۳۹۷ با نقض 
تعهدات آمریــکا از این توافق مورد تایید شــورای 
امنیت خارج شد و عالوه بر بازگرداندن تحریم های 
متوقف شــده ذیل این توافق تحریم های جدیدی 

علیه ایران وضع کرد.

آمریکا یک شهروند کانادا را به اتهام نقض تحریم های 
ایران محکوم می کند

پنتاگون:

تهران به حمایت از شبه نظامیان عراقی پایان دهد
وزارت دفاع آمریکا ایران را متهم به حمایت مالی و تسلیحاتی از شبه نظامیان عراقی کرد. جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( اظهار داشت: جو بایدن، 
رییس جمهور آمریکا به حفظ جان نظامیان این کشور متعهد است و به هرگونه تهدید علیه آنان پاسخ می دهد. کربی تاکید کرد: ماموریت نیرو های آمریکایی در عراق، 
با دعوت بغداد و برای مقابله با تروریست های داعش است. این مقام آمریکایی بار دیگر بدون ارائه هیچ شواهدی مدعی شد: ایران در حال تسلیح و تامین مالی شبه 
نظامیانی است که اقدام به حمله به نیرو های آمریکایی در عراق می کنند. تهران باید سریعا حمایت خود را از این شبه نظامیان متوقف کند. وی درباره شرایط افغانستان 
نیز گفت: پنتاگون برای حفظ مرز های پاکستان با افغانستان، با مقامات پاکستانی گفت وگو کرده است. در سند راهبرد امنیت ملی دولت جدید آمریکا ضمن تاکید 
بر لزوم تقویت ارتش و نیروی نظامی این کشور، تصریح شده است: »همزمان که دیپلماسی را به عنوان اولین گزینه خود ارتقا می دهیم، انتخابات های هوشمندانه و 
منظمی درخصوص دفاع ملی و استفاده از نیروی نظامی خواهیم داشت. یک ارتش قوی که با فضای امنیتی هماهنگ باشد، برای برتری آمریکا تعیین کننده است.«

سخنگوی اتحادیه اروپا:

 گذشت زمان در ارتباط با 
مذاکرات وین به نفع کسی 

نیست

خبر روز

مصاحبه صداوسیما با یکی از رهبران طالبان
پخش مصاحبه شبکه انگلیســی زبان صداوســیما )پرس تی وی( با یکی از اعضای ارشد گروه 

طالبان، روی آنتن این شبکه رفت.
گفت وگوی اختصاصی پرس تی وی در قالب مصاحبه محسن اســالم زاده، مستندساز ایرانی با 
مولوی خیرا... خیرخواه، یکی از اعضای ارشد گروه طالبان که اخیرا انجام شده است، سی ام تیر 

ساعت ۲۱ و ۳۰ از شبکه پرس تی وی پخش شد. 
اسالم زاده که مســتند »زندگی میان پرچم های جنگی« درباره گروه طالبان را نیز ساخته، درباره 
چگونگی مصاحبه با مولوی خیــرا... خیرخواه گفت: این گفت وگوی ۵۰ دقیقه ای با عضو ارشــد 

طالبان در جریان سفر هیئت نمایندگی این گروه به ایران طی چند روز گذشته انجام شده است. 
وی افزود: مدتی قبل، از طریق ایمیل درخواســت مصاحبه با یکی از اعضای ارشــد طالبان را به 
ذبیح ا... مجاهد، ســخنگوی این گروه داده و برای مدت ها پیگیر بودیم تا باالخره قرار شــد این 

گفت وگو در جریان سفر مذاکره کنندگان طالبان به ایران انجام شود.

بیانیه سردار سعید محمد درباره کلیپ جنجالی از اظهاراتش
میزان نوشت: دفتر سعید محمد درباره نشر یک کلیپ تقطیع شده از صحبت های وی درخصوص 
انتقال آب بهشت آباد بیانیه ای را منتشر کرد.  این بیانیه به شرح زیر است: قرارگاه سازندگی خاتم 
االنبیا)ص( در هیچ یک از پروژه های خود هیچگاه حتی یک متر مکعب آب از اســتان خوزستان 
را خارج نکرده و با توجه به اینکه چندین پروژه هم در این خصوص مطرح بوده، اما فرمانده وقت 
قرارگاه جناب آقای ســعید محمد با وجود فشــارهای وزارت نیرو کلیه این طرح ها را در سال ۹۹ 
تعطیل کرده است لذا نشر چنین مطالبی صرفا در جهت تخریب ایشان بوده است؛ همچنین الزم 
به ذکر است، آبی که امروز در لوله های شهرهای اهواز، خرمشهر، آبادان و شادگان و برخی شهرهای 
دیگر جریان دارد از محل سد کرخه و توسط طرح آبرسانی غدیر انجام شده که هردو پروژه جزئی از 

پروژه هایی بوده که توسط ایشان در آن زمان احداث شده است.

سیاست آمریکا، نرمالیزه کردن سیاست خارجی ایران است
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: دولت ســیزدهم باید اولویت خود را بر تقویت روابط 
راهبردی و بلندمدت با همسایگان و کشورهایی که تحت تاثیر مواضع آمریکا قرار نمی گیرند، بگذارد. 
مصباحی مقدم بیان کرد: آنها خواهان این هستند که ایران کشوری همانند سایر کشورهای منطقه 
باشد یعنی همانطور که کشورهای منطقه برابر آمریکا سر خضوع فرود آورده اند، از ایران هم همین 

انتظار را دارند. 
برای همین هم سیاست آنها نرمالیزه کردن ایران در سیاست خارجی است. طبعا چنین موضوعی 
با مبانی نظام جمهوری اســالمی سازگار نیســت بنابراین انتظار چندانی ندارم روابط رو بهبودی با 
آمریکایی ها داشته باشیم. وی درباره همکاری ها با کشورهای منطقه گفت: براساس قانون اساسی، 
اولویت نخست سیاست خارجی ایران، همکاری با کشورهای همسایه و کشورهای مسلمان جهان و 

بعد هم ارتباط با کشورهای جهان به استثنای رژیم غاصب صهیونیستی است.

توئیت کنایه آمیز محمد مهاجری خطاب به »شمخانی«
محمد مهاجری، فعال رسانه ای به توئیت علی شمخانی درباره اعتراضات در اصفهان کنایه زد.

وی در این باره نوشت: بعضی عزیزان اگر یک صدم زحمتی را که برای کله پا کردن  برجام کشیدند، 
صرف  رفع تحریم می کردند، االن مشــکل کم آبی  خوزســتان وجود نداشت. ضمن اینکه فرصت 
خدمت و  بازی سیاسی این برادران عزیز هم تمام شــده و در  دولت رییسی ان شاءا... استراحت 

خواهند کرد.

کافه سیاست

ســخنگوی اتحادیه اروپا در امور سیاســت 
خارجی و امنیتی تاکید کرد که هنوز تاریخی 
برای از ســرگیری مذاکرات غیر مســتقیم 
هســته ای ایران و آمریکا مشــخص نشده 
است. یک ســخنگوی اتحادیه اروپا در امور 
سیاست خارجی و امنیتی، با اشاره به اینکه 
هنوز تاریخی بــرای از ســرگیری مذاکرات 
غیر مســتقیم هســته ای ایــران و آمریکا 
مشخص نشده است، گفت: »فرصت دادن 
به دیپلماسی امری مهم است اما گذر زمان به 
نفع کسی نیست. بنابراین باید از تاخیرهای 
بی مورد جلوگیری شود و در اسرع وقت و با 

انعطاف پذیری الزم به مذاکرات برگردیم.«
وی افزود: »مــا مذاکره درباره مســیر آتی 
برجــام و تحــوالت در افغانســتان را تایید 
می کنیــم، اما جزئیــات بیشــتری از آن را 
نمی توانیم به اشتراک بگذاریم.«  این سخنگو 
در پاســخ به پرسشــی درباره تماس تلفنی 
چهارشــنبه محمد جواد ظریف، وزیر خارجه 
ایران با جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپــا و اینکه آیا تاریخــی برای از 
سرگیری مذاکرات مطرح شده است، عنوان 
کرد: »هنوز تاریخ مشخصی برای از سرگیری 

مذاکرات وین مشخص نشده است. 
هماهنــگ کننده ارشــد سیاســت خارجی 
اتحادیه اروپا، بــه عنوان هماهنــگ کننده 
مذاکــرات، همچنــان در تمــاس نزدیک با 
شــرکت کنندگان در برجــام از جمله ایران و 
همچنین ایاالت متحده اســت تا اطمینان 
حاصل شود که مذاکرات در اسرع وقت از سر 

گرفته می شود.«

بین الملل

آگهیدعوتسهامداران

آگهی دعوت سهامداران شرکت کاغذ سبز سپاهان سهامی خاص ثبت شده به شــماره 59921 و شناسه ملی 14007375750 جهت 
تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده.

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در ساعت ۰8:۰۰ مورخ ۱۷ 
مرداد ۱۴۰۰ در آدرس مرکزی اصلی شرکت به نشانی استان اصفهان ، شهرستان شاهين شهر و ميمه ، بخش مركزي ، شهرک صنعتي 
مورچه خورت ، خيابان ابوريحان ششم ، پالك ۲۴۹ ، کارخانه کاغذ سبز سپاهان ، كدپستي 8۳۳۳۱۱۳۴۴8 تشکیل می گردد حضور 

بهمراه رسانند.
 دستور جلسه:

•استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت
•تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی

•تصویب میزان سود سهام و مبالغ انتقال یافته به حساب اندوخته ها
•انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل

•انتخاب مدیران
•تعیین خط مشی و تصویب بودجه پیشنهادی سال آتی شرکت

• تعیین روزنامه کثیراالنتشار برای درج آگهی های شرکت
هیاتمدیرهشرکت
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فوالد مبارکه با تولید 400 هزار تن تختال API انتقال 1000 کیلومتری نفت کشور را محقق کرد
با تولید 400 هزار تن تختال  API برای انتقال 1000 کیلومتری نفت کشــور، پروژه 
مهم و اســتراتژیک انتقال نفت خام گوره به جاســک که به گفته رییس جمهور، 
مهم ترین طرح از نظر امنیت ملی، اقتصاد و انرژی کشور است به صورت رسمی 
افتتاح شد.  اهمیت استراتژیک و حیاتی پروژه انتقال نفت خام از گوره به جاسک 
در دوره های مختلفی بیان شــده اما آنچه به نظر درباره این پــروژه مهم ایرانی 
مغفول مانده، نقش شرکت فوالد مبارکه در اجرای آن است؛ چراکه کلیدی ترین 
عنصر اجرای این پروژه، لوله های انتقال نفت است که انتقال این ماده معدنی را 
ممکن می ســازد اما از آنجا که نفت خام قابل انتقال با این پروژه جزو نفت های 
ترش )اسیدی به دلیل وجود گوگرد باال( محسوب می شود، تنها امکان استفاده 
از فوالدهای ویژه با آلیاژی خاص وجــود دارد که به طور کلــی از آن ها به عنوان 

فوالدهای API یاد می شود.

فوالد مبارکه برای انتقال نفت در شرایط تحریم، از 
خروج 500 میلیون یورو ارز جلوگیری کرد

در این طرح که تامین مالــی دو میلیارد یورویی را به همراه داشــته، از تولیدات 
شرکت فوالد مبارکه استفاده شــده و به همین دلیل عالوه بر صرفه جویی ارزی 
500 میلیون یورویی، برای 10 هزار نفر به صورت مستقیم و 30 هزار نفر به صورت 
غیرمستقیم اشتغال زایی شده است.  یکی از مزایای راهبردی انتقال نفت از گوره 
به جاسک، کاهش ریسک فروش نفت ناشی از موقعیت جغرافیایی خلیج فارس 
و تنگه هرمز است که با اجرای این پروژه اســتمرار صادرات نفت خام تضمین و 
با متنوع سازی پایانه های صادراتی، ریسک صادرات نفت کشور کاهش خواهد 

یافت.

فوالد مبارکه در بین 6 فوالدساز برتر جهان قرار گرفت
پس از تحریم های ایاالت متحــده آمریکا علیه ایران، فــروش کاالهای مهم و 
استراتژیک از جمله این نوع فوالد و مشــتقات آن نظیر ورق های فوالدی و... به 
ایران ممنوع شــد و عمال قابلیت اجرایی شدن پروژه انتقال نفت گوره به جاسک 

از میان رفت.
به بیان دیگر مهم ترین طرح ایران از نظر امنیت ملی، اقتصاد و انرژی، تنها با یک 
ممنوعیت فروش زمین گیر شد. در همین زمان بود که شرکت مهندسی و توسعه 
نفت درصدد بومی سازی این محصول اســتراتژیک برآمد؛ اما از آنجا که ساخت 
این نوع فوالد تنها از عهده 5 فوالدساز برتر و پیشرفته جهانی در حوزه فوالد مانند 
شرکت های پوسکو )کره جنوبی(، دیلینگر )آلمان(، آرسلور میتال )لوکزامبورگ(، 
بائو استیل )چین( و اتکال )هند( بر می آمد که پس از این 5 فوالدساز، شرکت 
فوالد مبارکه به عنوان ششمین فوالدساز دنیا موفق به تولید این نوع ورق خاص 
شد.  پس از برگزاری جلسات متعدد فنی و آزمایشــات مختلف، شرکت فوالد 
مبارکه برای اولین در ایران موفق شد فوالد مورد نیاز برای آغاز و بهره برداری از این 
پروژه ملی را بــا کیفیت فوق العاده تولید و نام خود را بــار دیگر در میان برترین و 

پیشرفته ترین شرکت های فوالدی جهان مطرح کند.

کیفیت ورق فوالد مبارکه، همتراز استانداردهای جهانی
در همین خصوص علی کالکی، رییس بازرسی و حفاظت فنی شرکت مهندسی و 
توسعه نفت، درباره کیفیت محصوالت فوالد مبارکه اظهار کرد: کیفیت محصوالت 

استفاده شده شرکت فوالد مبارکه در پروژه استراتژیک انتقال نفت خام از گوره به 
جاسک اگر از  کیفیت محصوالت اروپایی و چینی باالتر نباشد، کمتر نبوده و همتراز 

استانداردهای جهانی است.
وی با بیان اینکه تولید این محصول راهبردی توسط فوالد مبارکه به نوعی وابستگی 
ایجاد شــده در این حوزه به کشــورهای خارجی را بر طرف کرد، گفت: اگر فوالد 
مبارکه قادر به تولید این محصول نبود عمال ما امکان اجرای این پروژه را نداشتیم. 
بنابراین تولید این محصول توسط فوالد مبارکه برای ما بسیار حائز اهمیت است. 
اکنون اعتماد به نفسی که در مجموعه فوالد مبارکه ایجاد شده است، می تواند کشور 

را از نظر محصوالت فوالدی اینچنینی در وضعیت مناسبی قرار دهد.
رییس بازرسی و حفاظت فنی شرکت مهندسی و توســعه نفت ضمن تشکر از 
پرسنل فوالد مبارکه گفت: می توان ادعا کرد با تجربه  ای که اینجا به وجود آمد و با 
تجهیزات و امکانات موجود بهترین نتیجه را از وضعیت تولید داخل گرفتیم و این 

بسیار امیدوار کننده است.

تاخیر در اجرای پروژه انتقال نفت به دلیل تحریم ها
معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه نیز با اشاره به اهمیت اجرای پروژه انتقال 
نفت گوره به جاســک گفت: تولید فوالد مورد نیاز این پروژه توسط فوالد مبارکه 
چنان حائز اهمیت است که عالوه بر زمینه ســازی برای اجرای یکی از مهم ترین 
پروژه های استراتژیک  کشور در فاصله زمانی و کیفیت مناسب، از خروج حداقل 

500 میلیون یورو ارز از کشور نیز جلوگیری کرد.
عباس اکبری محمدی،  با بیان اینکه تامین ورق مورد نیاز برای ساخت  لوله های 
انتقال نفت، کلیدی ترین اقــدام در اجرای این پروژه ملی بــود، گفت: پیش تر 

شرکت نفت برای تامین این ورق اقدام کرده بود که  به رغم تامین اعتبار مورد نیاز، 
طرف های خارجی به دلیل تحریم از فروش و تحویل این ورق به ایران خودداری 

کرده و عمال این پروژه معطل ماند.

توليد 400 هزار تن تختال API ،شاه بيت انتقال نفت گوره به جاسک
معاون بهره برداری شــرکت فوالد مبارکه گفت: با همتی که در فوالد مبارکه انجام 
شد، اسلب مورد نیاز برای این ورق طراحی و پس از انجام تست های مورد نیاز در 
کارخانه تولید ورق و تبدیل ورق به لوله، فرآیند تولید انبوه محصول آغاز شــد. در 
نهایت بیش از 400 هزار تن تختال API مناســب برای محیط گاز ترش به عنوان 

ماده اولیه و به نوعی قلب تپنده این پروژه تولید شد. 
بنابراین فوالد مبارکه با تولید این اســلب اقدام بســیار مهمی را به انجام رساند. 
اکبری محمدی اضافه کرد: باید توجه داشت که حتی در صورت پرداخت این مبلغ 
هنگفت به شرکت های خارجی، به دلیل وضعیت تحریمی ایران ورق یا اسلب این 

حوزه به ایران تحویل داده نمی شد. 
وی تصریح کرد: در حال حاضر توانمندی تولید تختال های گاز ترش و اسلب های 
ویژه ای که برای خطوط نفت و گاز اســتفاده می شود، صرفا در فوالد مبارکه وجود 
دارد. تولید چنین محصوالتی به دانش فنی باال و خط تولید پیشرفته نیاز دارد که 

هر دو در فوالد مبارکه موجود است.

تحقق گام دوم انقالب با لبیک فوالد مبارکه به رهبر انقالب
معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه ادامه داد: یکی از دغدغه ها و پیگیری های 
مقام معظم رهبری برای پروژه های ملی انجام این پروژه در ســریع ترین زمان 

بود که با لبیک شرکت فوالد مبارکه پروژه انتقال نفت خام از گوره به جاسک روز 
پنجشنبه 31 تیرماه 1400 توسط رییس جمهور محترم افتتاح شد.

غالمرضا سلیمی، مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه 
با اشاره به اهمیت بسیار زیاد پروژه انتقال نفت گوره به جاسک برای کشور اظهار 
کرد: اگر فوالد مبارکه نبود، امکان اجرای پروژه مهم و استراتژیک انتقال نفت گوره 
به جاسک به دلیل تحریم ها وجود نداشت بنابراین این شرکت آغازگر اجرای این 

پروژه ملی و استراتژیک بود. 
وی با بیان اینکه پیش از تولید این نوع تختــال در فوالد مبارکه، تامین ورق های 
مورد نیاز این پروژه تنها از طریق واردات امکان پذیر بود، گفت: از آنجا که ساخت 
تختال مورد نیاز برای پروژه انتقال نفت گوره به جاســک، تختالی ویژه و مناسب 
برای حمل نفت ترش اســت، به آلیاژ های خاصی نیز بــرای تولید این محصول 
نیاز است. این در حالی است که فوالد مبارکه به دلیل تحریم ها با مشکل تامین 

فروآلیاژهای مورد نیاز برای تولید این نوع محصول مواجه بود.
مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: 
پروژه انتقال نفت گوره به جاسک یک کار گروهی در سطح ملی بود که فوالد مبارکه 

با تولید تختال های مورد نیاز آن، آغازگر عملیات اجرایی آن محسوب می شود.
ســلیمی افزود: در ابتدای امر که از فوالد مبارکه برای ساخت این نوع محصول 
استعالم گرفته شد، این ذهنیت وجود داشت که به دلیل ویژگی این تختال ها و 
نبود قابلیت تولید آن در کشور، فوالد مبارکه نیز احتماال قادر به تولید این محصول 

نخواهد بود و این یعنی تمام تناژ مورد نیاز این پروژه باید از خارج وارد می شد.

فوالد مبارکه، صادرکننده تختال API می شود
وی ادامه داد: یکی از نکات مثبت تولید این محصول در فوالد مبارکه، جلوگیری از 
خروج ارز از  کشور و نهادینه شدن دانش تولید این گرید فوالدی برای اولین بار در 
ایران است. همچنین باتوجه به تجربه حاصل از تولید این تختال در فوالد مبارکه، 
قابلیت تولید سایر گریدهای باالتر تختال های API نیز در این شرکت وجود دارد.
مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شــرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه 
دانش فنی برای تولید گریدهای API  تنها در اختیار کشورهای محدودی است، 
گفت: با تولید 430 هزار تن تختال ویژه برای پروژه ملی انتقال نفت خام از گوره به 
جاسک، اکنون این فناوری در ایران نیز وجود دارد. به عالوه نهادینه شدن فناوری 
تولید این نوع محصول در کشــور، باعث افزایش ســوددهی برخی شرکت های 

ایرانی و امکان صادرات این محصول به کشورهای مختلف جهان شد.

امکان تولید گریدهای پیشرفته فوالدی توسط معدود فوالدسازان جهان
محمد هیزم بر، مدیر متالوژی و روش های تولید شرکت فوالد اکسین خوزستان، 
نیز که مسئولیت نورد تختال های تولیدی در شرکت فوالد مبارکه و تولید ورق جهت 
تولید لوله های مورد نیاز برای پروژه مهم انتقال نفت خام از گوره به جاسک را بر 
عهده داشت، اظهار کرد: فوالد استفاده شده در این پروژه از نظر گرید فوالدی جزو 
فوالدهای ویژه )API( محسوب می شود که پیش تر از کشورهای اروپایی مانند 

آلمان و کشورهایی مانند کره و چین وارد می شد.
وی افــزود: تولید این گرید فوالدی کــه جزو گریدهایی با تکنولوژی پیشــرفته 
)High-Tech( محسوب می شود در هر شرکت فوالدسازی ممکن نیست اما 

با تالش های متعدد، برای اولین بار در شرکت فوالد مبارکه موفق به تولید شد.

 توزیع 1۷00 تن نهاده های دامی بین مرتع داران 
استان اصفهان

مدیر عامل صندوق حمایت از مرتع داران استان اصفهان گفت: طی پیگیری و هماهنگی با امور دام 
مدیریت جهاد کشاورزی شهرســتان اصفهان در مرحله اول، میزان هزار و ۷00 تن جو تامین و بین 
مرتع داران توزیع شد. مصطفی گندمی با اشــاره به اینکه با توجه به خشکسالی امسال توانستیم 
از مرگ و میر ۷5 درصدی دام جلوگیری کنیم، به تعلق گرفتــن 1۷00 تن نهاده دامی به مرتع داران 
و بهره برداران عضو شرکت تعاونی اشــاره کرد. وی گفت: از مرتع داران عضو درخواست داریم برای 
دریافت این نهاده ها به دفتر شرکت واقع در اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان مراجعه کنند.

 حمل 101 هزار تن کاالی اساسی و نهاده دامی
به استان اصفهان

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان گفت: 101 هزار تن کاالی 
اساسی و نهاده دامی از بندرامام به استان اصفهان حمل شد. محمدعلی صلواتی اظهار کرد: حمل 
101 هزار تن کاالی اساسی و نهاده دامی به صورت برنامه ریزی شده به همت رانندگان و شرکت های 
حمل و نقل کاالی اصفهان درتیرماه امسال از بندر امام به این استان حمل شده است. وی افزود: در 
تیرماه امسال، 43 هزار و 445 بارنامه از مبدأ این بندر در کشور صادر شده که چهار هزار و 5۶۹ فقره 
آن به مقصد اصفهان بوده است. صلواتی با بیان اینکه 10 درصد از کاال های اساسی به مقصد اصفهان 
حمل شــده اســت، گفت: 11 درصد از مجموع بارنامه هایی که در این مدت از بندر امام صادر شده، 
متعلق به اصفهان است. معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان 
با اشاره به اینکه استان اصفهان رتبه نخست صدور بارنامه و حمل بار در کشور را به خود اختصاص 
داده است، افزود: با آغاز طرح مشارکت ناوگان حمل و نقل کاالی استان ها در جابه جایی کاال های 
اساسی، روزانه به طور میانگین حدود سه هزار و ۷41 تن کاالی اساسی و نهاده دامی از بندر امام به 

استان اصفهان منتقل شده است.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان:

هویت گذاری دام ها در اصفهان ضروری است
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: دامداران استان اصفهان اقدام به 
هویت گذاری دام های خود کنند تا ضمن حفظ توازن، زمینه خرید نهاده های مورد نیازشان تسهیل 
شود. حسین ایراندوست اظهار کرد: بر اساس دســتورالعمل اجرایی، پالک کوبی دام های سبک 
و سنگین الزامی اســت و هرگونه خدمات و تخصیص نهاده های دامی به دامداران بر این اساس 
صورت می گیرد. به گفته وی،  بر اســاس قانون نظام جامع دامپروری، هویــت دار کردن دام ها با 
هدف ایجاد بانک یکپارچه اطالعات دام و دامدار، برآورد تولیدات دامی، جابه جایی کنترل شــده 
دام، بهبود سیستم های پرورش و اصالح نژاد، کنترل بهداشت دام، اختصاص فرآورده های دامی 
و مبارزه با قاچاق دام زنده انجام می شود. ایراندوست با بیان اینکه خرید نهاده خام و خوراک دام 
اکنون در سامانه »رهتاب« با کد ملی دامدار ثبت می شود، افزود: هویت گذاری و تعیین آمار دقیق 
دام برای توزیع بهتر خوراک و نهاده های دامی ضروری است. وی افزود: با توجه به اینکه سرشماری 
همه دام ها امکان پذیر نیست، بهترین مجری و ناظر برای این کار دامداران هستند تا دچار کمبود 
و نبود توازن علوفه و خوراک دام نشــوند. معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی اصفهان با 
بیان اینکه پیامد های خشکسالی، امسال با شدت بیشتری روی خوراک دام سبک و سنگین تاثیر 
گذاشته است، افزود: سال های قبل مشکالت در این بخش مربوط به دام سنگین بود، اما امسال 
تامین خوراک دام سبک و حتی شــتر که تا پیش از این نیازی به نهاده دامی نداشت نیز با کمبود 

مواجه شده است.

مدیرامورزراعتسازمانجهادکشاورزیاستاناصفهانخبرداد:کاهشوسعتشالیزارهایاصفهانبهیکدهم؛

جایگزیِن اجباری

کافه اقتصاد

درآمد کشت برنج برای کشاورزان بسیار باالست،  زینب ذاکر
پس طبیعی است که کشاورزان استقبال زیادی 
از کشت برنج داشته باشند اما در سال های گذشــته با توجه به خشکسالی 
شدیدی که گریبان اســتان اصفهان را گرفته و محدودیت آبی که وجود دارد، 
کشت برنج به عنوان کشت اولویت دار نبوده و به کشــاورزان اصفهانی بارها 
توصیه شده اقدام به کشت محصوالتی همچون علوفه های کم آب بر کنند که 
نیاز آبی کمتری دارد. با این حال به نظر می رســد حتــی اقدامات ترویجی و 
اقناعی جهادکشــاورزی هم در راضی کردن بخشــی از کشــاورزان به کشت 
جایگزین چندان موثر نبوده است. هرچند گفته می شود مصرف آب در کشت 
برنج 14 تا 15 متر مکعب در هر هکتار است که نسبت به زراعت های دیگری 
که در اســتان صورت می گیــرد، رقم باالیی نیســت. با این حــال بی آبی و 
خشکسالی شدید چاره ای جز کشت جایگزین نداشته است. در همین راستا 
هم اخیرا، مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشــاورزی استان اصفهان گفت: 
سطح کشت برنج در اســتان اصفهان از ۲0 هزار هکتار در ترسالی به کمتر از ۲ 
هزار هکتار کاهش یافته اســت. پیمان فیروزنیا اظهار کرد: کشــت برنج در 
حاشــیه زاینده رود، کشــتی ســنتی و به صرفه بوده که به دلیل مشــکالت 
خشکسالی و کم آبی با بیش از ۹0 درصد کاهش به کمتر از ۲ هزار هکتار رسیده 
است. وی ادامه داد: کشاورزان حاشیه رودخانه زاینده رود به طور سنتی و به 
گواه طومار شیخ بهایی، مبادرت به کشــت برنج می کردند و کشت  وکار فعلی 

نسبت به گذشته تاریخی آن بسیار اندک است.
فیروزنیا گفت: امسال آب مورد نیاز کشت برنج در استان از چاه های عمیق و 
سطحی تامین شــده و به هیچ وجه از منابع آبی رودخانه زاینده رود استفاده 
نشده است. وی یادآور شد: باید توجه داشت که براساس میزان آب موجود در 
هر سال، حقابه هر بخش متغیر است بنابراین دریک سال گذشته با کاهش 
شدت بارندگی ها، آب ورودی به ســد زاینده رود هم کم شد و متناسب با آن 

حقابه بخش کشاورزی هم کاهش پیدا کرد و به ۸00 متر مکعب رسید.
فیروزنیا در ادامه بیان کرد: در برنامه ای که برای استان تدوین شده قرار است 

سطح زیر کشت برنج به 1500 هکتار کاهش یابد.
جهادکشاورزی اســتان تاکید دارد که کشــاورزان باید تغییر الگوی کشت را 
جدی بگیرند و به سرعت به سمت کشــت های کم آب بر حرکت کنند. با این 
حال تعهداتی هم که باید در جبران مابه التفاوت محصول تامین شود تاکنون 
تامین نشده است. این موضوعی اســت که مدیر امور زراعت سازمان جهاد 
کشاورزی استان به آن اشاره کرده است:» باتوجه به سودآوری که کشت برنج 
دارد در مقایسه با سایر محصوالت زراعی، جهاد تعهداتی در مقابل کشاورزان 
دارد. قرار براین بوده که اعتباری برای جبران مابــه التفاوت محصول تامین 
کند که متاسفانه تا االن این اعتبار تامین نشده و انتظار ما از مسئوالن استانی 
و کشوری این است که در برنامه ریزی ســال آتی کشاورزان بتوانند به حقوق 

خودشان برسند.«

رییس اتاق اصناف اصفهان: 

 کسبه 10 درصد در انتقال کرونا
نقش دارند

رییس اتاق اصناف استان اصفهان گفت: اصناف در 
زمینه نقل و انتقال کرونا تنها 10 درصد نقش دارند و 
این منطقی نیست که برای کنترل 10 درصد بیماری، 

کسب و کار بسیاری از مردم را تعطیل کنیم.
رسول جهانگیری، تعطیلی اصناف برای کنترل کرونا 
را راهکار مناسب و منطقی ندانست و افزود: متولیان 
کشور و اعضای ستاد ملی کرونا باید برای مهار این 
بیماری بر موضوعی غیر از تعطیلــی برنامه ریزی 
کنند. وی ادامه داد: تعطیلی اصناف برای مدیریت 
کرونا مربوط به روزهای ابتدایی شیوع بیماری بود؛ 
اما امروز در وهله نخســت باید اقدام به واکســینه 
کردن مردم کرد که این کار نیز با شتاب خوبی در حال 
انجام اســت. رییس اتاق اصناف استان اصفهان 
اظهار داشت: حفظ جان، ســالمت و زندگی مردم 
برای ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است و اصناف در 
1۷ ماه گذشته تاکنون همه نوع همکاری را با ستاد 
کرونا انجام داده اند. وی تاکید کرد: برای مهار کرونا، 
اولویت نخست واکسیناســیون است و پس از آن 
رعایت پروتکل ها، استفاده از ماسک، حفظ فاصله 
اجتماعی و ایجاد فاصله با استفاده از پالستیک بین 

مشتری و کسبه باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
جهانگیری خاطرنشان کرد: اصناف استان اصفهان 
در 1۷ ماهه گذشته هزینه های کرونا را از جیب خود 
پرداخته اند. وی تصریح کرد: افزایش زمان و مهلت 
یک ماهه برای ارائه اظهارنامه کار خاصی محسوب 
نمی شود که ســازمان امور مالیاتی در حق اصناف 
انجام داده است زیرا این کار در واقع برای این بوده 
است که از تراکم جمعیت در ادارات دارایی یا کافی 
نت ها جلوگیری شــود که هیچ کمکــی به اصناف 
محســوب نمی شــود. رییس اتاق اصناف استان 
اصفهان گفت: امروز کشــور زیر فشــار شدیدترین 
تحریم های ظالمانه دشــمنان قــرار دارد و اصناف 
هم شرایط امروز دولت و نظام را درک می کنند، اما 
تاکنون هم هیچ هزینه  و کمکی به اصناف ارائه نشده 
است. وی بیان کرد: یکســری تسهیالت به اصناف 
ارائه شد که به هیچ وجه با جامعه آماری سه میلیون 
واحد صنفی موجود در استان قابل مقایسه نیست.
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آگهی

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1400 
منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

 امالک واقع در قسمتی از بخش 5 ثبت اصفهان  
5/1 به موجب ماده 11 – قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 – اصالحی 
آئین نامه مربوط به امالکی که در سه ماهه اول  سال 1400 – تقاضای ثبت 
آنها پذیرفته شده و همچنین شماره هایی که از قلم افتاده و نیز آنچه طبق 
آراء هیأت محترم نظارت آگهی ثبت آنها تجدید گردیده است به شرح ذیل 

آگهی می شود  .
ردیف )الف( : امالکی اســت که تقاضای ثبت آنها پذیرفته شــده و مدت 

اعتراض نسبت به آنها از تاریخ اولین نوبت انتشار آگهی 90 روز می باشد .
4482/902 –  خانــم نرگس خاتون صابری ســهرفروزانی فرزند عبداله 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 176/57 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان . 
4483/4796  – شرکت آب و فاضالب استان اصفهان ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی مجزی از 178 فرعی از 4483 – اصلی به مســاحت 

7256/82 مترمربع  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان
4796/2189 – رضا قاسمی فرزند علی ) نسبت به 16 حبه مشاع (  ، مرتضی 
قاسمی فرزند علی ) نسبت به 16 حبه مشاع ( ، احمد قاسمی دیزیچه فرزند 
علی ) نسبت به 16 حبه مشــاع ( ، خانم ها بتول و طاهره و اشرف همگی 
قاسمی دیزیچه فرزندان علی ) هرکدام  نسبت به 8 حبه مشاع ( از 72 حبه 
ششــدانگ قطعه زمین محل جوی  ســیاه که ضمیمه قسمتی از پالک 
4796/44 شده است به مســاحت 20/23  مترمربع واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان
4822/8 – داریوش معلمی دمنه فرزند عبدالعلی ) نسبت به 10 حبه مشاع(، 
نادر معلمی فرزند عبدالعلی ) نسبت به 19 حبه مشاع ( ، آزاده معلمی دمنه 
 فرزند عبدالعلی ) نسبت به 8 حبه مشــاع ( ، شیرین معلمی فرزند عبدالعلی 
) نسبت به 29 حبه مشاع ( ، پروین صبوحیان فرزند حسین ) نسبت به 6 حبه 
مشاع ( از ششدانگ زمین محل جوی صحرایی که ضمیمه پالک 4482/3 

شده است به مساحت 112/35 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان
 5000/26608 – یدالــه کریمی فرزند یداله و قاســم کریمی فرزند یداله 
) هریک نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ( یکباب مغازه به مساحت 

40/76 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان
5000/26616 – سید حســین مولوی فرزند سیدفاضل ششدانگ یکباب 

مغازه به مساحت 34/56 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان
5000/26617 – قاسمعلی فروزمنش فرزند شیرزاد ششدانگ یکباب خانه 

به مساحت 131/21 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان
5000/26626 – خانم ملوک زیدی کوله پارچه فرزند رجبعلی ششدانگ 

یکباب خانه به مساحت 183/88 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان
5000/26655 – خانم پروانه محمدخانی قمشــه فرزند خسرو ششدانگ 

یکباب خانه به مساحت 107/67 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان
5000/26656 – رضا جعفری خسروآبادی فرزند سیف اله ششدانگ یکباب 

خانه به مساحت 103/54 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان
5000/26657 – اسفندیار باللی مهیاری فرزند اکبر ششدانگ یکباب خانه 

به مساحت 100/02 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان
ردیف )ب( : امالکی که  به موجب تبصره 1 مــاده 25  - اصالحی قانون 
ثبت و بند 387 مجموعه بخشنامه های ثبتی درخصوص اختیارات تفویضی 
آگهی نوبتی تجدید  و معترضین ظرف  30 روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد 

حق اعتراض خواهند داشت .
2317 – شــهرداری اصفهان تمامت چهل و دو سهم مشاع از چهل و سه 
سهم ششدانگ یک قطعه ملک مزروعی به مســاحت چهار جریب و سه 
قفیز واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که به دلیل اشتباه در شماره پالک ثبتی 

تجدید می گردد .
5000/6000 – محمد جعفر براتیان فرزند رســول ششــدانگ مغازه به 
مساحت 50/54 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به دلیل اشتباه در 

نوع ملک تجدید می گردد .
لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اســناد و امالک چنانچه کسی نسبت به 
امالک مندرج در این آگهی اعتراضی داشته باشد باید نسبت به تقاضاهای 
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 30 روز اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم نماید . در صورتی که قبل از انتشار این آگهی دعوائی 
اقامه شده باشــد طرف دعوی باید از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی تا 90 
روز گواهی دادگاه را در مشــعر به جریان دعوی به اداره ثبت تسلیم نماید 
اعتراضات یا گواهی طرح دعوی که بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل گردد 
بالاثر و مطابق تبصره ذیل ماده 17 قانون و ماده 86 آئین نامه قانون ثبت 
رفتار خواهد شد . معترضین بایســتی ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم ، 
در غیر اینصورت متقاضی ثبت می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواســت خود را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره 
ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه میدهد 
. ضمنًا طبق ماده 56 آئین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تحدید 
حدود در صورتمجلس تحدیدی قید و واخواهی صاحبان امالک و مجاورین 
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت پذیرفته خواهد 
شد . این آگهی نسبت به ردیف )الف( در دو نوبت به فاصله 30 روز نسبت 

به ردیف )ب( یک نوبت در روزنامه  زاینده رود    درج و منتشر می گردد .
تاریخ انتشار نوبت اول   :   1400/05/02  
تاریخ انتشار نوبت دوم   :   1400/06/01  

م الف: 1162775 اعظم قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک 
جنوب اصفهان

آگهي نوبتي سه ماهه اول سال 1400 
بخش 8 و 9 ثبت اصفهان

5/2 بموجب ماده 11 قانون ثبت اســناد و امالک و ماده 59 اصالحي آئین 
نامه مربوطه امالکي که در سه ماهه اول ســال 1400 تقاضاي ثبت آنها 
پذیرفته شــده مربوط به بخش 8 و 9 ثبت اصفهان را به شرح ذیل آگهي 

مي نماید .
   اول : امالک و ابنیه واقع در بخش 8 ثبت اصفهان

1- امالک واقع در دهنو پالک یک - اصلی و فروعات ذیل :  
1946 فرعي:  آقای ســید نعمت اله امینی  فرزند سید مرتضی ششدانگ 

یکباب خانه بمساحت 270/44 متر مربع
1947 فرعي:  خانم سمیه میر هاشمی   فرزند سید قوام ششدانگ یکباب 

خانه بمساحت 286/98 متر مربع

2- امالک واقع در شیخ آباد پالک چهار - اصلی و فروعات ذیل :  
739  فرعي:  آقای جعفر کیانی شیخ آبادی   فرزند عباس ششدانگ  زمین 

مزروعی بمساحت 691/57 متر مربع مجزی شده از 525 فرعی
3- امالک واقع در معطل آباد پالک هفت - اصلی و فروعات ذیل :  

204  فرعي:  خانم  ایمانه آقــا بابائی  فرزند مصطفی ششــدانگ یکباب  
ساختمان نیمه ساز بمساحت 50/50 متر مربع

4- امالک واقع در شاه کوچک پالک چها رده - اصلی و فروعات ذیل :  
105  فرعي:  آقای عزیزاله قربانی شــاه کوچکی  فرزند یوسف ششدانگ 

یکباب  خانه بمساحت 447/23 متر مربع مجزی شده از 58 فرعی
2- امالک واقع در طالخونچه پالک 40- اصلی و فروعات ذیل:

1926 فرعی : آقای  حسین تقی خاجه قلعه مهریجان ارامنه  فرزند اسمعیل 
نسبت به سه دانگ مشاع و خانم ســفانه فرزندی طالخونچه فرزند  محمد 
تقی نسبت به سه دانگ مشاع  از  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 216/22  

متر مربع  مجزی شده از 1344 فرعی 
1927  فرعی : آقای  مرتضی علی بیگی  فرزند غالمحسین نسبت به سه 
دانگ مشــاع و خانم زهرا تقی خاجه  فرزند  اسماعیل نسبت به سه دانگ 
مشاع  از  ششدانگ یکبابخانه  ومغازه متصله  به مساحت 228/88  متر مربع  
  1928  فرعــی : شــهرداری طالخونچــه بــه شــماره شناســه ملی 
14001961213 ششدانگ یکباب زمین وساختمان  به مساحت 2900/82  

متر مربع                                          
  دوم : امالک و ابنیه واقع در بخش 9 ثبت اصفهان

1-امالک واقع در مبارکه پالک دو- اصلی و فروعات ذیل :
4073 فرعي : خانم زهره ایرانپور مبارکه  فرزند حســن  ششدانگ یکباب 

خانه  بمساحت 198/50  مترمربع  و مجزی شده از پالک 1338 فرعی
4074 فرعی :آقای غالم رضا ایران پور مبارکه فرزند ابراهیم ششــدانگ 
یکباب خانه بمساحت 267/03 مترمربع ومجزی شده از پالک 763 فرعی

4075 فرعي : خانم نرگس نصوحی دهنوی فرزند علمدار ششدانگ یکباب  
تجاری بمساحت 29/48  مترمربع  و مجزی شده از پالک 858 فرعی

4076 فرعي : خانم فریبا ناظریان  فرزند حســن  ششــدانگ یکباب خانه 
بمساحت 183 مترمربع  و مجزی شده از پالک1177/ 1178 فرعی

4077 فرعي : خانم رویا کرمی  فرزند  غالمعلی ششدانگ یکباب ساختمان  
بمساحت   146/48 مترمربع  و مجزی شده از پالک  32  فرعی

4078 فرعی:آقای رضاصالحی مبارکه فرزند حســن ششــدانگ یکباب 
ســاختمان تجاری بمســاحت 80/74 مترمربع ومجزی شــده ازپالک 

935فرعی
4079 فرعي:آقای جمشید احمدی مبارکه فرزندحسین ششدانگ یکباب 
خانه نیمه سازبمساحت 247/85 مترمربع و مجزی شده از پالک 17فرعی

4080 فرعي : آقای مقصود فرهادی خانکندی  فرزند قلی  ششدانگ یکباب 
ساختمان بمساحت 40/27 مترمربع  و مجزی شده از پالک902 فرعی

4081 فرعي :آقای جعفرصالحی مبارکه فرزندخیراله  ششــدانگ یکباب 
خانه قدیمی  بمساحت 205/46 مترمربع  و مجزی شده از پالک 523فرعی

4082 فرعی: آقای کیانوش خلیلیان مبارکه فرزند حســین نسبت به سه 
دانگ مشاع وآقای فرشید صالحی مبارکه فرزند عباس نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 20/71  مترمربع ومجزی شده 

ازپالک 623 و624 فرعی
4083 فرعی: آقای کیانوش خلیلیان مبارکه فرزند حســین نسبت به سه 
دانگ مشاع وآقای فرشید صالحی مبارکه فرزند عباس نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب مغازه بمســاحت 41/04 مترمربع ومجزی شده 

ازپالک 393 فرعی
4084 فرعي:آقای محمد کیانی فرزندعزیزاله نســبت به سه دانگ مشاع 
وخانم مرضیه ایران پور فرزند رحمت اله نســبت به ســه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه  بمساحت 155/14 مترمربع و مجزی شده از پالک 

1394 فرعی
4085 فرعي : آقای عبدالرحیم میرزائی  فرزند پرویز  ششدانگ یک قطعه 

زمین بمساحت 501/82 مترمربع  و مجزی شده از پالک1340/1  فرعی
اولین نوبت 05/02 /1400 نســبت به آنهائی که تقاضای ثبت شده ظرف 
مدت 90 روز دادخواست واخواهی خود را به این اداره تسلیم و طبق تبصره 
2 ماده واحده قانــون تعیین تکلیف پرونده هــای معترضی ثبت معترض 
ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 
دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این اداره تسلیم نماید و در صورتی که قبل از انتشار این آگهی دعوائی اقامه 
شده باشد طرف دعوی باید گواهی دادگاه را مشعر بر جریان دعوی ظرف 
مدت مرقوم تسلیم نماید. اعتراضات یا گواهی طرح دعوی که بعد از انقضاء 
مدت مرقوم واصل شود بال اثر است و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره 
ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد .  ضمنًا طبق ماده 56  آئین نامه قانون 
ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود در صورتمجلس قید و واخواهی 
صاحبان امالک و مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 
قانون ثبت وتبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی 
ثبت پذیرفته خواهد شــد.  این آگهی در دو نوبت به فاصله 30 روز از تاریخ 

انتشار نوبت اول درج و منتشر می شود .
تاریخ انتشار نوبت اول :  1400/05/02

تاریخ انتشار نوبت دوم :  1400/06/01                
م الف: 1167381 مظاهر نصرالهی رئیس اداره ثبت اســناد و امالک 

شهرستان مبارکه

آگهی نوبتی سه ماهه اول  سال 1400 
قسمتی از امالک بخش نه ثبت اصفهان 

شهرستان فالورجان
 5/3 بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 اصالحی آئین 
نامه مربوطه امالکی که در سه ماهه اول ســال 1400  تقاضای ثبت آنها 
پذیرفته شــده و همچنین شــماره های از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء 
 هیأت نظارت ثبت آگهی آنها باید تجدید شود مربوط به بخش نه را آگهی 

می نماید : 
الف ( شماره پالک و مشــخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع امالکی 
که اظهارنامه آنها در سه ماهه مربوطه قبل تنظیم و جهت انتشار آگهی در 

ردیف منظور گردیده اند: 
اول : ابنیه و امالک واقع در فالورجان 15 اصلی و فرعی زیر :

2917 فرعی : آقایان کرم جعفری شــریف آبادی  فرزند علی آقا و هادی 
سروری فرزند خسرو )بالسویه( ششدانگ    یک باب خانه مخروبه و مغازه 

متصله  بمساحت 151/91 متر مربع 
دوم: ابنیه و امالک واقع در باغوحوش )مینادشــت( 430 اصلی و فروعات 

زیر : 
497 فرعی : آقای محمدرضا احمدی  فرزند لطفعلی ششدانگ یک قطعه 

زمین مزروعی بمساحت 479/1 متر مربع 
500 فرعی : آقای محمدرضا احمدی  فرزند لطفعلی ششدانگ یک قطعه 

زمین مزروعی بمساحت 385/05 متر مربع 
501 فرعی : آقای محمدرضا احمدی  فرزند لطفعلی ششدانگ یک قطعه 

زمین مزروعی بمساحت 276/37 متر مربع 
سوم : ابنیه و امالک واقع در خیابان نیروگاه 690 اصلی و فرعی زیر :

36 فرعی : آقای پیام مجیدی نژاد فرزند جواد ششدانگ قسمتی از یک باب 
انبار بمساحت 29/34 متر مربع 

چهارم : ابنیه و امالک واقع در مرغزار جنوب شــرقی کارویه 2667 اصلی 
و فرعی زیر :

یک فرعی : آقای غالمرضا قاسمی آغچه بدی فرزند قدرت اله ششدانگ 
یک باب گاراژ بمساحت 1832/36 متر مربع 

بموجب مــاده 16 قانون ثبت امالک چنانچه کســی نســبت به امالک 
 مندرج در این آگهی واخواهی داشته باشــد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت 
 نسبت به آنهائی که تقاضای ثبت شــده  ظرف مدت 90 روز دادخواست 
واخواهی خــود را به این اداره تســلیم و طبــق تبصره دو مــاده واحده 
 قانــون تعیین تکلیف پرونده هــای معترضی ثبت معتــرض ظرف مدت 
یک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض بــه این اداره بایســتی بــا تقدیم 
 دادخواســت بمرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این اداره تســلیم نماید و در صورتیکه قبل از انتشــار این آگهی دعوائی 
 اقامه شــده باشــد طرف دعوی باید گواهــی دادگاه را مشــعر بر جریان 
دعوی ظــرف مدت مرقوم تســلیم نمایــد . اعتراضات یــا گواهی طرح 
 دعوی که بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل شــود بالاثر اســت و مطابق 

قسمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد . 
ضمناً طبق ماده 56 آئین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود 
در صورتمجلس قید و واخواهی صاحبان امالک و مجاورین نسبت به حدود 
و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبــت و تبصره 2 ماده واحد قانون 

تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهد شد .
این آگهی   در دو نوبت بفاصله 30 روز از تاریخ انتشار نوبت اول در روزنامه 

مربوطه  چاپ اصفهان درج و منتشر میگردد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/05/02 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/06/01 

م الف: 1156718 حسین زمانی علویجه رئیس اداره ثبت فالورجان 

آگهی نوبتی سه ماهه اول  سال 1400 
ثبت اسناد وامالک منطقه غرب اصفهان

5/4 بــه موجب ماده 11قانون ثبت اســناد وامالک ومــاده 59 اصالحی 
آئین نامه مربوط به امالکی که درسه ماهه اول سال 1400 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 زهران به شماره شش اصلی و فرعی زیر:
2718فرعی- آقای مرتضی محمدی زهرانی به شناســنامه 19 صادره از 
حوزه 7 اصفهان و به شماره ملی 1290180784 نسبت به یکدانگ مشاع 
و خانم زهرا محمدی زهرانی به شناســنامه 1566 صادره از اصفهان و به 
شماره ملی 1283260298 نســبت به نیم دانگ مشاع و صدیقه محمدی 
زهرانی به شناسنامه 1016 صادره از اصفهان و کد ملی 1283259362 و 
فاطمه محمدی زهرانی به شناســنامه 1625 صادره از اصفهان و شماره 
ملی 1283260891 نسبت به نیم دانگ مشاع و مرضیه محمدی زهرانی 
به شناسنامه 8390 صادره اصفهان و شــماره ملی 1140646397 نسبت 
به نیم دانگ مشــاع  همگی فرزندان علی و اقای اکبر محمدی زهرانی به 
شناســنامه 19 صادره اصفهان و شــماره ملی 1289971560 نسبت به 
7/2 حبه مشاع  و احمد محمدی زهرانی به شناسنامه 45 صادره اصفهان 
و شماره ملی 1290147541 نســبت به 7/2 حبه مشــاع و خانم اشرف 
محمدی زهرانی به شماره ملی 1283257262 صادره اصفهان نسبت به 
3/6 حبه مشــاع و فاطمه محمدی زهرانی به شناسنامه 8 صادره اصفهان 
و شماره ملی 1290215685 نســبت به 3/6 حبه مشاع  و زهرا محمدی 
زهرانی به شناسنامه 916 صادره از اصفهان نســبت به 3/6 حبه مشاع و 
شاه بیگم محمدی زهرانی به شناســنامه 2 صادره اصفهان و شماره ملی 
1289883823 نسبت به 3/6 حبه مشاع همگی فرزندان محمود و فرهاد 
محمدی زهرانی به شماره شناسنامه 1399 صادره اصفهان و شماره ملی 
1284924092 نسبت به 3/6 حبه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی و سپیده 
محمدی زهرانی به شماره ملی 1273234088 صادره اصفهان نسبت به 
1/8 حبه مشاع به استثنای بهای ثمنیه اعیانی و مرجانه محمدی زهرانی 
به شناسنامه 3235 صادره اصفهان نســبت به 1/8 حبه مشاع به استثنای 
بهای ثمنیه اعیانی همگی فرزندان رسول که ثمنیه اعیانی متعلق به خدیجه 
کاظمی زهرانی می باشد که زوجه رســول محمدی زهرانی بوده است. از 
ششدانگ یک قطعه زمین محصور که قبال چهاردانگ از ششدانگ پالک 

6/396 واقع در بخش14 ثبت اصفهان به مساحت 1327/73 مترمربع  
دو: ابنیه و امالک واقع در رهنان به شماره 18 اصلی و فرعی زیر:

10485 فرعی  – آقای ســعید چوپانی رنانی فرزند رمضان و خانم فاطمه 
عسگری رنانی فرزند علی بالسویه هر کدام نسبت به سه دانگ مشاع از شش 
دانگ یکباب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت 145 متر مربع مفروز و 
مجزی شده از پالک3291 فرعی از 18 اصلی                                                                                                   
10486فرعی –آقای مجتبی مال افضل عــرب و آقای مهدی مال افضل 
 عرب فرزندان مصطفی بالســویه هر کدام نسبت به ســه دانگ مشاع از 
شش دانگ یکباب ساختمان تجاری و مسکونی به مساحت 170/53 متر 
مربع مفروز و مجزی شده از 3291 فرعی از 18 اصلی                                                                                                            
10583 فرعی-آقای ناصر عابدی رنانی فرزند قربانعلی نســبت به شش 
دانگ یکباب کارگاه موزاییک سازی به مساحت 1716/55 مفروز و مجزی 

شده از 2036 فرعی از 18 اصلی                                                                   
سه: ابنیه و امالک واقع در زاجان) رهنان( به شماره 19 اصلی و فرعی زیر:

2226فرعی-آقای مصطفی فرخ نژاد فرزند اصغر نســبت به شش دانگ 
یکباب مغازه به مســاحت 54/05  متر مربع مفروز و مجزی شده از 145 

فرعی از 19 اصلی
چهار: ابنیه و امالک واقع در جاوان به شماره 25 اصلی و فرعی زیر:

3991 فرعی-آقای محمود کریم پور جاوان فرزند حسن نسبت به سه دانگ 

و سه--هشتم دانگ مشــاع و آقای محمود کریم پور جاوان فرزند حسن 
نسبت به هفت-هشتم دانگ مشاع و آقای رمضان کریم پور جاوان فرزند 
حسن نسبت به هفت-هشتم دانگ مشــاع و خانم بیگم کریم پور جاوان 
فرزند حسن نسبت به هفت-شانزدهم دانگ مشاع و خانم عزت کریم پور 
جاوان فرزند حسن نسبت به هفت-شــانزدهم دانگ مشاع از شش دانگ 
یکباب خانه قدیمی به مساحت 110/27 متر مربع مفروز و مجزی شده از 

134 فرعی از 25 اصلی
پنج:ابنیه و امالک واقع در ولدان بشماره 36 اصلی و فرعی زیر:

246فرعی-آقای قاسم عباســی ولدانی فرزند علی نسبت به چهار صد و 
پنجاه و چهار سهم مشاع از یکهزار و یکصد و چهل و پنج سهم شش دانگ 
یک قطعه ملک که به موجب رای شماره 27150 مورخ1399/10/20 هیات 
قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رســمی در سهم نامبرده قرار گرفته 
است که بصورت شش دانگ یکباب ســاختمان به مساحت 270/92 متر 

مربع از پالک مزبور مفروز گردیده است 
2448فرعی-آقای حیدر عباسی ولدانی فرزند شعبان نسبت به شش دانگ 
یکباب خانه به مســاحت 302/12 متر مربع مفروز و مجزی شــده از492 

فرعی از 36 اصلی
2449فرعی – آقای مهدی باقری فرزند جعفر ششــدانگ یکباب خانه به 

مساحت 277/06 مفروز و مجزا شده از 36/307 
شش: ابنیه و امالک واقع در لمجیر به شماره 40 اصلی و فرعی زیر:

661فرعی -  آقای رضا عســگری و غیره فرزند احمد نسبت به 55حبه و 
پنج- هفتم حبه مشاع از 72حبه ششدانگ یک قطعه ملک به مساحت نه 

قفیز و نیم که در آگهی نوبتی قبلی از قلم افتاده است
 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 نســبت به آنها از تاریخ اولین انتشار 30روز است 

بشرح زیر است:                                     
1 -ابنیه و امالک واقع در جوزدان بشماره12 اصلی و فرعی زیر:                                        
11489فرعی-آقای مسعود سبط روضاتی فرزند مصطفی و آقای محمد 
سبط روضاتی فرزند مصطفی و آقای مهدی سبط روضاتی فرزند مصطفی 
بالســویه هرکدام نسبت به دو دانگ مشاع از شــش دانگ قسمتی از گذر 
متروکه که با پالک 5668 فرعــی از اصلی مزبور تواما تشــکیل یکباب 
ساختمان را داده است به مساحت 42/07 متر مربع که در آگهی قبلی محل 

وقوع ملک بید آباد قید گردیده بود. 
2-ابنیه و امالک دررهنان  به شماره  17اصلی وفرعی زیر                                                                   
1874فرعی-خانم عزت یاریان رنانی فرزند نوروز نسبت به سه دانگ مشاع 
و خانم لیال بهرامیان رنانی فرزند تقی نســبت به یک دانگ و نیم مشاع از 
چهار دانگ و نیم مشاع از شش دانگ یک بابخانه و مغازه های متصله به 
مساحت 479 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک17/908 که بایستی در 
سه ماهه سوم 1399 منتشر میگردیدو  اشتباها در سه ماهه دوم سال1399 

چاپ و منتشر گردیده است 
1883فرعی- خانم مهناز عبداللهی رنانی فرزند شعبان نسبت به دو دانگ 
مشاع و نوروز علی عبداللهی رنانی فرزند غالمحسین نسبت به چهار دانگ 
مشاع از شش دانگ یکبابخانه به مساحت 205/28 متر مربع مفروز و مجزی 
شده از پالک17/1063 که بایستی در سه ماهه سوم 1399 منتشر میگردیدو  

اشتباها در سه ماهه دوم سال1399 چاپ و منتشر گردیده است
1901فرعی-  آقای مهدی بلوچی فرزند محمد علی شش دانگ یک باب 
مغازه به مساحت 73 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک17/1021 که 
بایستی در سه ماهه سوم 1399 منتشر میگردیدو  اشتباها در سه ماهه دوم 

سال1399 چاپ و منتشر گردیده است
3-ابنیه و امالک واقع در رهنان به شماره 18-اصلی و فرعی زیر:

 10300فرعی-آقــای یدالــه مالکاظمــی رنانــی فرزنــد محمدرضا 
شش دانگ یک باب خانه به مســاحت 187/35 متر مربع مفروز و مجزی 
شده از 18/3495 که بایستی در سه ماهه ســوم 1399 منتشر میگردیدو  

اشتباها در سه ماهه دوم سال1399 چاپ و منتشر گردیده است
4-ابنیه وامالک واقع درآفاران به شماره  24 اصلی وفرعی زیر:

3316فرعی-آقای یداله رفیعی آفارانی فرزند عبداله شش دانگ یکبابخانه 
به مساحت 185 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک24/118 با این 
 توضیح که پــالک ثبتــی 24/118 باقی مانده بخــش 14 ثبت اصفهان 
می باشد که آخرین پالک فرعی تحت شــماره24/3316 بخش 14 ثبت 
اصفهان در راستای استاندارد ســازی به آن اختصاص داده شده است که 
بایستی در سه ماهه سوم 1399 منتشر میگردیدو  اشتباها در سه ماهه دوم 

سال1399 چاپ و منتشر گردیده است
5-ابنیه و امالک واقع در جاوان به شماره 25-اصلی و فرعی زیر:

2971فرعی -عزت اله آذرم فرزند خداکرم شــش دانــگ یک بابخانه به 
مساحت 172/97 متر مربع مفروز و مجزی شده از 451/1 فرعی از25 اصلی 
واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که بایستی در سه ماهه سوم 1399 منتشر 
میگردیدو  اشتباها در سه ماهه دوم سال1399 چاپ و منتشر گردیده است.
به موجب ماده 16 قانون ثبت امالک چنانچه کســی نســبت به امالک 
مندرج دراین آگهی واخواهی داشته باشــد باید ازتاریخ انتشار اولین نوبت 
آگهی 1400/05/01 ظرف مدت 90 روزدادخواست واخواهی خود رابه این 
اداره تسلیم وطبق تبصره دو ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
معترضی ثبت معترض ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض به این 
اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم 
دادخواست رااخذ وبه این اداره تســلیم 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 قسمت 
اخیر ماده 16 وتبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد.ضمنًا طبق ماده 
56آئین نامه قانون ثبت رفتارخواهدشد. ضمناً طبق ماده 56آئین نامه قانون 
ثبت حقوق ارتفاقی درموقع تعییــن حدوددرصورتمجلس قید وواخواهی 
صاحبان امالک ومجاورین نسبت به حدودوحقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 
قانون ثبت وتبصره دو ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی 
ثبت پذیرفته خواهد شد این آگهی در دونوبت به فاصله 30 روزازتاریخ انتشار 

نوبت اول چاپ ومنتشرمی شود 
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/05/02
تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/06/01

م الف: 1168292 ابوالفضل شهریاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
منطقه غرب اصفهان      
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برای دختران قمه کش در اصفهان حکم دادگاه صادر شد
نوجوانان کلیپ قدرت نمایی با سالح سرد در اصفهان راهی کالس آموزشی شدند.دادستان عمومی 
و انقالب اصفهان گفت: از دختران نوجوانی که کلیپ درگیری آن ها در فضای مجازی منتشر شده بود 
و خانواده های آنان، در حوزه دادسرای عمومی و انقالب برای شرکت در مصاحبه روانشناختی دعوت 
شد.علی اصفهانی افزود: برای این نوجوانان و خانواده هایشــان عالوه بر تبیین مباحث ساختاری، 
قانونی و تربیتی دستورات الزم صادر شد تا ضمن اخذ تعهد، دوره های آموزشی و تربیتی را به منظور 
جلوگیری از آسیب های اجتماعی و مخاطرات بعدی بگذرانند.وی از جمله علت های این آسیب های 
اجتماعی را نبود نظارت خانواده ها، نداشتن مهارت والدین در برقراری ارتباطات متناسب با نیازهای 
عاطفی فرزندان و دسترســی های آزاد به برخی محتواهای نامناســب در فضای مجازی دانست و 

خواستار جبران کوتاهی های صورت گرفته توسط متولیان حوزه فرهنگ و آموزش هم شد.

شنای مرگبار در رودخانه »دهق«
شنا در رودخانه، پیرمردی را به کام مرگ کشاند. سخنگوی مرکز اورژانس اصفهان با اشاره به حادثه 
غرق شدگی در آب رودخانه، اظهار کرد: این حادثه در ساعت 16:47 روز چهارشنبه به مرکز اورژانس 
اصفهان اعالم شد. عباس عابدی در خصوص محل حادثه، تصریح کرد: این حادثه در داران، روستای 
دهق رخ داده است.سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با بیان اینکه در این حادثه یک مرد 6۰ 
ساله فوت شده است، افزود: یک کد اورژانس 11۵ برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شد.وی با 
اشاره به حادثه دیگر غرق شدگی در زاینده رود در محل پل بداغ آباد در مبارکه، افزود: در این حادثه دو 
نفر مصدوم شدند که از این تعداد یک مرد 4۰ ســاله و یک کودک 11 ساله بودند.عابدی با بیان اینکه 
این حادثه در ســاعت 17:47 به مرکز اورژانس اصفهان اعالم شد، تصریح کرد: برای امدادرسانی به 

مصدومان یک کد اورژانس به محل حادثه اعزام و درمان سرپایی در محل انجام شد. 

همدلی سپاه و بسیجیان استان اصفهان با مردم خوزستان
مسئول آماد و پشتیبانی سپاه حضرت صاحب الزمان)عج( از اعزام یک تانکر و یک تریلی حاوی آب 
معدنی به استان خوزستان خبر داد و اظهار کرد: به دنبال مشکالت ناشی از کم آبی در استان خوزستان، 
سپاه حضرت صاحب الزمان)عج( استان اصفهان برای کمک به رفع این مشکل یک دستگاه تانکر 
و یک دستگاه تریلی آب معدنی به میزان 2۰ هزار بطری آب معدنی به استان خوزستان ارسال کرده 
اســت. تابش اضافه کرد: در تداوم کمک رسانی سپاه اســتان اصفهان امروز کاروان شامل چندین 

دستگاه تانکر فایبرگالس آب برای کمک به هموطنان استان خوزستان ارسال می شود.

 باز گرداندن بیش از 3 هزار خودروی غیربومی
 از مبادی ورودی اصفهان

رییس پلیس راه استان اصفهان گفت: سه هزار و 4۹۳ خودرو با پالک غیربومی از روز دوشنبه تاکنون از 
مبادی ورودی شهرهای استان اصفهان بازگردانده شده اند. سرهنگ اصغر زارع با بیان اینکه مهم ترین 
چالش کنونی ترافیکی جاده های استان اصفهان عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در محور های 
درون استانی است، ابراز داشت: طی روزهای اخیر در تصادفات جاده ای 6 کشته و بیش از 17 مصدوم 
داشتیم که این آمار مناسب نیست. رییس پلیس راه استان اصفهان با بیان اینکه علت تصادف محور 
شهرضا – مبارکه که منجر به فوت چهار جوان سرنشین زانتیا بر اثر برخورد با تریلر مشخص شده است، 
ابراز داشت: کارشناسان پلیس راه علت این تصادف را ۵۰ درصد عدم توجه راننده زانتیا و ۵۰ درصد به 
دلیل تغییر مسیر تریلر اعالم کرده اند. وی با اشاره به اینکه ضروری است رانندگان در محور های استان 
اصفهان با ســرعت مطمئن حرکت کنند، اضافه کرد: عدم رعایت این قانون خسارات جانی زیادی را 

به بارآورده است.

 وقتی خدمت کردن  ترند می شود ؛

اصفهان کنار خوزستان

روزهای اخیر یک هفته ســخت بر ایران گذشــت چرا که بخشی از جان 
ایران یعنی  خوزستان گرفتار بی آبی شــده بود. انتشار تصاویر دردناک 
مشکالت مردم خوزســتان از اعراب گرفته تا فارس ها و بختیاری ها دل 
همه ملت را به رنج آورد.اما اوضاع به این صورت باقی نماند و ارگان های 
مختلفی وارد عمل شدند تا این مشــکل را رفع کنند. از بنیاد برکت گرفته 
تا مجلس و سپاه و تا سایر ارگان ها و نهادها؛ خروجی سد کرخه افزایش 
یافت، بنیاد برکت تفاهم نامه آبرسانی به 471 روستای خوزستان را امضا 
کرد، سپاه لشــکری از تانکرهای حمل آب شــرب خود را راهی شهرها و 
روستاهای سرزمین پهناور خوزستان کرد و خبرهای خوش این چنینی 
که نشان می داد همان گونه که مردم ایران در هشت سال دفاع مقدس از 
خاک خوزستان با خون خود دفاع کردند در سختی های دیگر نیز پای کار 
خوزستان خواهند ایستاد.همه این خبرهای خوش، مطالباتی بود که همه 
مردم ایران آن را خواسته و با ترند کردن هشتگ #خوزستان آن را مطالبه 
کرده بودند و با این اقدامات مثبت نهادهای حکومتی کشور، این هشتگ 
#خبر_خوب_خوزستان بود که ترند شد. خوشحالی مردم ایران از خبر 
خوب خوزستان در وبسایت ها و همچنین در شبکه اجتماعی اینستاگرام 
پست های زیادی را به خود اختصاص داد، در کانال های مختلف تلگرامی 

و سایر پیام رسان ها پیچید و البته در توئیتر ترند اول شد.
این هشتگ از روز چهارشــنبه در فضای نخبگانی توئیتر پیچید و به ترند 

اول توئیتر فارسی بدل شــد. کاربران اصفهانی فضای مجازی نیز مانند 
سایر مردم کشور که ظرف یک هفته خواســتار رسیدگی فوری به اوضاع 
خوزستان بودند از روزچهارشنبه مطالبی با این هشتگ در فضای مجازی 
منتشــر کردند.مطابق گزارش مرکز پایش وآنالیز شبکه های اجتماعی 
صبا رسانه تا روز پنجشــنبه حدود 1۰۰ هزار توئیت و ریتوئیت با هشتگ 
#خبر_خوب_خوزســتان در توئیتر منتشر شــده که عدد قابل توجهی 
است. نکته قابل توجه این جاست که همه این توئیت ها تنها در 24 ساعت 
منتشر شده اند. محتوای این هشتگ ها شامل انعکاس خدمات ارائه شده 
در خوزستان طی چند روز گذشته و یا انتشــار تصاویر خوشحالی مردم 

خوزستان بعد از افزایش خروجی سد کرخه بود.
درمیان توئیت های منتشر شده تصویر لبخند کودکان خوزستانی در حال 
بازی در رودهای به جریان افتاده استان تاریخی، خاطره انگیز، زرخیز، 
بخشنده و قهرمان خوزستان بیش از تصاویر دیگر مورد توجه قرار گرفت 
و کمتر صفحه ای در فضای مجــازی بود که این تصاویر زیبا را منتشــر 
نکرده باشد. بماند که طبیعتا این خبر خوب خیلی خوشایند ضدانقالب 
نخواهد بود؛ چرا که همواره در صدد بوده اســت از هر فرصتی برای ضربه 
زدن به کشور اســتفاده کند و حتی ناجوانمردانه مطالبات بحق مردم را با 
به خشونت کشیدن اعتراضات قربانی می کند و اجازه نمی دهد مطالبات 

مردمی به گوش مسئوالن و دیگر مردم برسد.

دانشجومعلمان اصفهانی به یاری 
دانش آموزان بازمانده از تحصیل 

می شتابند
معاون آمــوزش ابتدایی اداره کل آموزش وپرورش اســتان 
اصفهان اظهار داشــت: در شــرایط کرونایی همکاران ما سه 
شــیفت کار می کردند و حتی بدون داشتن فضای خاصی در 
فضای مجازی پیگیری ها را انجام دادند تا شرایط آموزش را در 
هر خانه و در هر خانواده مهیا سازند. لیالسادات ابطحی افزود: 
کیفیت آموزش در اســتان اصفهان نشــان از پتانسیل قوی 
همکاران ما دارد چرا که کمترین میزان آســیب را در تحصیل 
دانش آموزان شــاهد بودیم و علی رغم اینکه تصور داشــتیم 
خیلی از کودکان از آموزش عقب می مانند اما به نسبت، درصد 
قابل قبولی از دانش آموزان، تحصیل خود را ادامه دادند. وی 
تاکید کرد: استان اصفهان از نیروهای توانمندی برخورداراست 
که ســعی کردیم با برنامه های آموزشی و طرح های نظارتی، 
بهترین کیفیت را در همکاران شاهد باشــیم. با برنامه ریزی 
انجام شده پایگاه های رشد را در هر مدرسه فعال و رصد کردیم 
و بر همین اســاس از معلمان خواســتیم که قبل از استمرار 
یادگیری در تابستان از فروردین و اردیبهشت ماه، این فعالیت 
را کلید بزنند. ابطحی ادامه داد: در پایش وضعیت آموزش، از 
پرچمداران کشور هستیم و خوشبختانه دانش آموزانی که نیاز 
به تالش داشتند رو به رشد هستند. همچنین تفاهم نامه ای 
به موازات تفاهم نامه وزارت آموزش و پرورش با دانشــگاه 
فرهنگیان، با این ارگان در اصفهان امضا شــد و دانشجویان 
جهادی ما با نگاه کمک به دانش آموزان در شــرف تکرار پایه، 
وارد اقصی نقاط استان شده و کار آموزش را پیگیری می کنند. 
معاون آمــوزش ابتدایی اداره کل آموزش وپرورش اســتان 
اصفهان تصریح کرد: در جهت توسعه عدالت آموزشی استان، 
ورودی جدی به کالس های چندپایه و روســتایی داشتیم، 
کیفیت بخشــی در این کالس ها اهمیت ویــژه ای دارد و با 
ارسال بسته های آموزشــی و کمک راهوران آموزشی، کیفیت 
آن ها را کنترل کردیم. وی اضافه کرد: ارزشیابی کیفی توصیفی 
سال هاســت که در اصفهان با قدرت انجام می شود؛ از جمله 
طرح هایی که به وزارت خانه معرفی شد، طرح جامع نظارت 
بود. این طرح از مدیران ابتدایی برای رصد آموزش در مناطق و 
نواحی استفاده می کرد که نتایج این پایش را منطقه به منطقه 
ارائه کردیم و خواستیم که با توجه به نتایج، برنامه های کیفیت 
بخشی پیش بینی و انجام شود. البته این طرح باید همسوتر 

با سند بنیادین پیش برود تا ملموس تر و کارآمدتر باشد.
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مفاد آراء
5/9 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

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

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 4418 مورخ 1400/04/08 هيات سوم آقای فرج اله محبی 
دهنوی به شناسنامه شــماره 1731 کدملي 1286014778 صادره اصفهان فرزند 
اصغر در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 275/90 متر مربع پالک 68  اصلي 
واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه از مالک 
رســمی حيدر زارع بهرام آبادی طبق ســند انتقالی 36107 مورخ 1350/01/19 

دفترخانه 65 اصفهان و مورد ثبت صفحات 87 و 90 دفتر 48 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/17

م الف: 1167657  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/10 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 3825 مورخ 1400/03/29 هيات سوم آقای حسين حيدری 
به شناسنامه شماره 61 کدملي 5499384495 صادره تيران و کرون فرزند محمد 
در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 22/51 متر مربع پالک 131 فرعی از 23 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مالکيت متقاضی 

مورد ثبت صفحه 182 دفتر 1044 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/17

م الف: 1167694  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
5/11 آگهي ابالغ مفاد آرا صادره از هيات قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان
در اجرای ماده يک قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذيل که از طرف اين هيات مبنی بر 
تاييد انتقال عادی و يا ســهم مفروزی متقاضی صادر گرديده در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود تا شخص يا اشخاصی که به  آرا مذکور اعتراض دارند از تاريخ 
اولين انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم نموده و در مهلت 
يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقديم دادخواست به دادگاه 
صالحه و ارايه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقــدام نمايند و اقدامات ثبت موکول به 

ارايه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شــد  و صدور سند مالکيت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راي شــماره 140060302027004984 مورخ 1400/04/20 مريم فروحل 
اصفهانی فرزند محمدرضا بشــماره شناســنامه 1114 صادره از اصفهان بشماره 
ملی 1290974594 در ســه دانگ يکباب خانه احداثی بر روی قســمتی از قطعه 
زمين پــالک 15234 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 191/45 متر 
 مربع خريداری مع الواســطه بصورت عادی از مالک رسمی به آقای علی آبشاهی 

فرزند غالمعلی 
1- راي شــماره 140060302027004985 مــورخ 1400/04/20 عليرضــا 
فخاری اردتی فرزند غالمعلی بشماره شناســنامه 759 صادره از اصفهان بشماره 
ملی 1287912834 در ســه دانگ يکباب خانه احداثی بر روی قســمتی از قطعه 
زمين پــالک 15234 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 191/45 متر 
 مربع خريداری مع الواســطه بصورت عادی از مالک رسمی به آقای علی آبشاهی

 فرزند غالمعلی 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/17

 م الف: 1167366  مهــدی صادقی رييــس منطقه ثبت اســناد و امالک
 شرق اصفهان  

مفاد آراء
5/12 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هيات/ هيات های موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت. لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت 
متقاضيان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک محل تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايی 

تقديم نمايند.
رديف 1- برابر رای شماره 140060302023000417 مورخ 1400/04/12 آقای 
رضا خبوشانی به شماره شناسنامه 446 کدملی 1285519965 صادره از اصفهان 
فرزند احمد نسبت به ششدانگ يکباب مغازه به مساحت 52/46 متر مربع مفروزی از 
پالک شماره 7171- اصلی واقع در بخش 2 ثبت که در ازای مالکيت رسمی مشاعی 

اوليه محرز گرديده است.
بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادرخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/17

م الف: 1167361  ابوالفضــل ريحانی رئيس منطقه ثبت اســناد و امالک 
مرکزی اصفهان   

مفاد آراء
5/13 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هيات/ هيات های موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت. لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت 

متقاضيان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک محل تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايی 

تقديم نمايند.
رديف 1- برابر رای شماره 140060302023000410 مورخ 1400/04/12 آقای 
احمد امينی نيسيانی به شماره شناســنامه 3249 کدملی 1286771730 صادره از 
اصفهان فرزند عليرضا نسبت به ششدانگ يکباب خانه به مساحت 34/64 متر مربع 
مفروزی از پالک شــماره 135- اصلی واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازای 

مالکيت رسمی مشاعی اوليه محرز گرديده است.
بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادرخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/17

م الف: 1167985  ابوالفضــل ريحانی رئيس منطقه ثبت اســناد و امالک 
مرکزی اصفهان   

مفاد آراء
5/14 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شــماره 751 مورخ 1400/3/8 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت خانم 
مريم ايسپره به شناسنامه شماره 850 کدملی 5759468499 صادره چادگان فرزند 
کلبعلی بر ششدانگ يکبابخانه به مساحت 75/55 متر مربع مفروزی از پالک شماره 
4786 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بيع 
نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای عبدالرحيم هاديان خريداری شده است. لذا به 
منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از 
اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايی تقديم نمايند. بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/17

م الف: 1167965  اعظم قويدل رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحديد حدود اختصاصي

5/15 شــماره نامه : 140085602025005094-1400/04/27 چون تحديد 
حدود ششــدانگ يک قطعه ملک 18 قفيزی پالک 37/114  واقع در بخش 14 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتي به نام خانم پريــوش مدنی بروجنی فرزند آقا 
مرتضی نسبت به سه دانگ مشــاع و غيره  در جريان ثبت است و آقای اميررضا 
افخمی فرزند احمد با وکالتنامه شــماره 205970 مورخ 1396/08/04 دفترخانه 
71 اصفهان از طرف نامبرده درخواست تحديد حدود نموده و تحديد حدود به علت 
عدم حضور متقاضيان ثبت به عمل نيامده اينک بنا به دستور قسمت اخير از ماده 
15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحديــد حدود ملک مرقوم در روز يک 
شنبه مورخ 1400/05/24 ساعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد. لذا به 
موجب اين آگهی به کليه مالکين و مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور يابند. اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و 
طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تکليف پرونده های معترضی ثبت معترض 
ظرف يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره بايستی با تقديم دادخواست به 
 مراجع ذيصالح قضايی گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نمايد. 

م الف: 1166794  ابوالفضل شــهرياری نائينی مدير واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک غرب

فقدان سند مالکیت
5/16 خانم فاطمه دشتبان وزير ) که نام خانوادگی فعلی امينی منش ( طبق وارده 
شماره 4010665 – 1400/04/02 باستناد دو برگ استهشاديه مصدق پيوست 
که امضا شهود رسما گواهی گرديده نامبرده مدعی اســت که سند مالکيت يک 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه شــماره 8187 اصلی بخش يک کاشان با 
حق دو ميزاب به خانه 8186 در دفتــر 171 صفحه 142 ذيل ثبت 23010 به نام 
فاطمه دشــتبان وزير ) نام خانوادگــی جديد امينی منش ( ثبت و ســند مالکيت 
 بشماره چاپی 209627صادر و تسليم شــد که بعلت جابجايی مفقود شده است  و 
چون درخواســت صدور ســند مالکيت المثنی نمــوده طبق تبصــره يک ماده 
120 اصالحــی آيين نامــه قانون ثبــت آگهی می شــود که هــر کس مدعی 
انجام معامله نســبت به ملک مزبــور يا وجود ســند مالکيت نزد خود ميباشــد 
از تاريخ انتشــار اين آگهی تــا ده روز به ايــن اداره مراجعه و اعتــراض خود را 
کتبا ضمــن ارائه اصل ســند مالکيت وســند معامله تســليم نمايد تــا مراتب 
صورتمجلس واصل ســند بــه ارائه کننده مســترد گــردد اگر  ظــرف مهلت 
مقرر اعتراضــی واصل نگردد  يــا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشــود 
 المثنــی ســند مالکيت مرقــوم صــادرو بــه متقاضی تســليم خواهد شــد. 
م الف: 1165398 مهدی اسماعيلی طاهری رئيس اداره ثبت اسناد و امالک 

کاشان 
مفاد آراء

5/17 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

تقديم نمايد. 
اصالحی

رديف 1- راي شماره 0721 - 1400/01/26 هيات دوم پالک ثبتی مورد تقاضا 
2577 فرعی از 6  اصلی صحيح می باشد که در رای شماره 1399/06/22-15048 
هيــات دوم خانم هدی رضائی ســودانی به شناســنامه شــماره 4734 کدملی 
1293173738 صادره خمينی شهر فرزند محمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
يک باب ساختمان به مساحت 207/33 متر مربع قسمتی از پالک شماره 2557 
فرعی از 6 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد 

ثبت صفحات 336 و 510 دفاتر 404 و 650 امالک آمده است.
رديف 2- راي شماره 0720 - 1400/01/26 هيات دوم پالک ثبتی مورد تقاضا 
2577 فرعی از 6  اصلی صحيح می باشد که در رای شماره 1399/06/22-15047 
هيات اول آقــای احمد نصری نصرآبادی به شناســنامه شــماره 3958 کدملی 
1285171101 صادره اصفهان فرزند ســيف اله در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
يک باب ساختمان به مساحت 207/33 متر مربع قسمتی از پالک شماره 2557 
فرعی از 6 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد 

ثبت صفحات 336 و 510 دفاتر 404 و 650 امالک آمده است.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/17

م الف: 1168248  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
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سمیه مصور  سی و دومین دوره بازی 
های المپیک عصر دیروز با 
برگزاری مراسم افتتاحیه رسما کلید خورد تا همه ورزش 
دوستان دنیا مهمان رویدادی ویژه شوند، رویدادی که به 
دلیل شــیوع ویروس کرونا با یک ســال تاخیر برگزار 
می شود.کاروان ایران با ۱۸۱ نفر در المپیک ۲۰۲۰ توکیو 
شرکت می کند. تعداد ورزشــکاران کاروان ایران ۶۶ نفر 
است که ۱۰ نفر آنها را زنان و ۵۶ نفر را مردان تشکیل می 
دهند، سهم ورزش نصف جهان از این تعداد ورزشکار تنها 
4 نفر است. در رشته والیبال ، مسعود غالمی و امیر غفور 
در ترکیب تیم ملی حضور دارند و ارسالن کاظمی نماینده 
بسکتبال نصف جهان در توکیوست، در رشته دوومیدانی 
هم فرزانه فصیحی تنها بانوی حاضر در المپیک است اما 
از لحاظ تعداد مربیان اصفهانــی حاضر در این بازی ها، 
رقابت های المپیــک توکیو بــرای ورزش نصف جهان 
منحصر به فرد شــده اســت. در  مهم ترین فســتیوال 
ورزشی جهان ۵ مربی اصفهانی حضور می یابند،در رشته 
بسکتبال فرزاد کوهیان و بهروز مهدوی کادرفنی تیم ملی 
والیبال را همراهی می کنند در رشــته والیبال نیز مهدی 
خباز در کادر فنی تیم ملی حضور دارد. در رشــته بوکس 
علیرضا استکی، سرمربی تیم ملی کشورمان است و دو 
بوکسور ایران را در رینگ مسابقه هدایت می کند. در رشته 
کشتی فرنگی نیز رسول جزینی یکی از اعضای کادر فنی 
است. افشــین بدیعی نیز به عنوان عضو هیئت ژوری 
مسابقات رشته تنیس روی میز به المپیک توکیو دعوت 
شده است. با بررسی ورزشــکاران ایرانی حاضر در این 
رقابت ها به نکات آماری جالب توجهی دست می یابیم 
که نگاه به این آمار خالی از لطف نیست.  در این دوره از 
بازی ها برای اولین بار ایران با ۶۶ ورزشکار در بازی های 
المپیک توکیو شــرکت می کنــد، برای اولیــن مرتبه 
کشــورمان در ســه رشــته تیمی )والیبال، بسکتبال و 

شمشیربازی تیمی( نماینده دارد، برای اولین بار ایران 
در بدمینتون زنــان نماینــده دارد و برای اولیــن بار ۱۰ 
ورزشکار زن  همراه کاروان ورزشــی ایران در بازی های 

المپیک حضور دارند.
کوچک ترین ورزشکار کاروان: آرمینا صادقیان از رشته 
تیراندازی متولد سال ۱۳۸۰ است. او اولین المپیک خود 

را در سن ۱۹ سالگی تجربه می کند.
بزرگ ترین ورزشــکار کاروان: جواد فروغی از رشــته 
تیراندازی متولد سال ۱۳۵۸ است. او نیز اولین المپیک 

خود را تجربه می کند.
با سابقه ترین ورزشــکار کاروان: احســان حدادی در 
المپیک های ۲۰۰۸ پکن، ۲۰۱۲ لندن و ۲۰۱۶ ریو حضور 
داشــته و حاصل آن یک مدال نقره پرتاب دیســک در 

لندن بوده است.
بیشــترین تعداد سهمیه رشته ها :کشــتی با ۵ سهمیه 
فرنگی و ۶ ســهمیه آزاد بیشــترین تعداد سهمیه )۱۱ 

سهمیه( را کسب کرده است.
کمترین تعداد ســهمیه رشــته ها: تنیــس روی میز، 
بدمینتون، شنا، تیروکمان و دوچرخه سواری هر کدام با 

یک سهمیه در المپیک حاضر هستند.
بیشترین تعداد ورزشکار: والیبال و بسکتبال هر کدام با 
۱۲ ورزشکار بیشترین تعداد نفر را در المپیک توکیو دارند.

تکرار تاریخ بعد از ۵۷ سال: ســیمین صفا مهر در بازی 
های المپیک ۱۹۶4 در دوی ۱۰۰ متر زنان شــرکت کرد و 
اکنون بعد از گذشت ۵۷ ســال فرزانه فصیحی در بازی 
های المپیک توکیو در  دوی ۱۰۰ متر به رقابت می پردازد.

 حضور دو برادر در کاروان ایران: محمد علی و محمدرضا 
گرایی، ملی پوشان کشــتی فرنگی دو برادری هستند 
که در توکیو بــه میدان می روند. این دو برادر شــیرازی 
خاطره حضور رسول و امیررضا خادم در المپیک های ۹۲ 

بارسلون و ۹۶ آتالنتا را زنده می کنند.

کنایه خبرنگار روزنامه وال استریت ژورنال به پروتکل 
بهداشتی المپیک

سی و دومین دوره مسابقات المپیک ۲۰۲۰ توکیو در شرایطی آغاز شده است که بعضی از اقدامات 
مســئوالن برگزاری این مســابقات جای تعجب دارد.یکی از ایــن اقدامات برای رســانه ها این 
اســت که برای حضور در مرکز رسانه ای، 
هر یک ســاعت وســیله نقلیــه پیش 
بینی شده اســت که این موضوع باعث 
ازدحام خبرنگاران در اتوبوس می شود.

این موضوع عــالوه بر اینکــه اعتراض 
خبرنگاران ایرانی را در پی داشته است، 
صدای »ریچل بچمن« گزارشــگر ارشد 
ورزشی روزنامه وال استریت ژورنال را 
هم درآورده است.این گزارشگر با انتشار 
دو تصویر در کنار هم، به اقدامات کمیته 
برگزاری المپیک کنایه زده و نوشته است: »دســتورالعمل های پیشگیری کرونا از سوی مسئوالن 

سازماندهی المپیک /    تنها مسیر اتوبوسی تا مرکز رسانه ای«

انجام موج سواری برای اولین بار در المپیک
موج سواری، ورزشی خارق العاده است که ریشــه آن حداقل به ۲۰۰۰ سال قبل از میالد برمی گردد.

به نقل از CNN، حدود 4۰ موج سوار )۲۰ مرد و ۲۰ زن( از ۱۸ کشور نام خود را در تاریخ به عنوان اولین 
نمایندگان کشورشــان در صحنه المپیک ثبت می کنند.طبق اعالم انجمن بین المللی موج سواری، 
قرار است این مســابقات از شــنبه ۲4 ژوئیه آغاز و در Tsurigasaki، یکی از نزدیک ترین سواحل 

گردشگری به توکیو برگزار شود.

انصراف جودوکار الجزایری از المپیک توکیو 2020 
جودوکار معروف الجزایری برای ابراز مخالفتش با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، پس از اینکه در 
قرعه کشی دور دوم رقابت های جودو با حریف صهیونیستی خود در یک سید قرار گرفت، رسما از بازی های 
المپیک »توکیو ۲۰۲۰« انصراف داد.به نقل از روسیا الیوم، عمار بن یخلف، مربی تیم ملی جودو الجزایر اعالم 
کرد، این تیم با هدف ابراز مخالفت با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی و حمایت از مسئله فلسطین 
از این دور بازی های المپیک انصراف داد.در قرعه کشی ورزش جودو وزن منفی ۷۳ کیلوگرم در بازی های 
المپیک توکیو۲۰۲۰، فتحی نورین، جودوکار الجزایری در دور اول رقابتش با حریف سودانی خود هم گروه 

شد و در صورت پیروزی باید در دور دوم رقابت ها با جودوکار صهیونیستی روبه رو می شد.

ورزشکار روس در المپیک از حال رفت و به بیمارستان منتقل شد
ســوتالنا گومبوا، ورزشــکار روس در اثر گرمازدگی هنگام رقابت در بازی های المپیک ۲۰۲۰ توکیو 
هوشیاری خود را از دست داد و به بیمارستان منتقل شد.سوتالنا گومبوا پس از پایان دور مقدماتی 
هوشیاری خود را از دست داد و به زمین افتاد. پزشکان تیم های دیگر یعنی ایتالیا، انگلیس و ایاالت 
متحده اولین کسانی بودند که به سوتالنا نزدیک شــدند. به او کمک های اولیه داده شد و در ادامه 
پزشکان محلی او را با خود به بیمارستان بردند.به گفته پوپوف مربی او، این ورزشکار تاب تحمل گرم 
بودن در تمام روز را ندارد.کسنیا پرووا، دارنده مدال نقره بازی های المپیک ۲۰۱۶ در این تیم در مورد 
شرایط مســابقات صحبت کرد و گفت: به احتمال زیاد، این یک گرمازدگی است. اینجا بسیار گرم 

است، البته هیجان نیز وجود دارد.

زشکو�تاه از المپیک 2020 ور

وز عکس ر

اعالم رقم انتقال »جهانبخش« به فاینورد
علیرضا جهانبخش، هافبک ملی پوش کشورمان و عضو باشــگاه برایتون انگلیس هفته گذشته 
به صورت رسمی با قراردادی ۳ ســاله به فاینورد هلند پیوســت.یکی از نکته های پنهان انتقال 
هافبک ایرانی به باشــگاه هلندی رقم این جا به جایی بود. یکی از رســانه هــای هلندی اعالم 
کرد فاینورد برای جــذب جهانبخش تنها یک میلیــون یورو هزینه کرده که ایــن خبر با واکنش 
جهانبخش و مدیر برنامه هایش همراه شــده و این خبر را تکذیــب کردند.بعد از این خبر اعالم 
شــد فاینورد با ۳ میلیون یورو جهانبخش را جذب کرده ولی این خبر نیز صحت ندارد چون امیر 
 هاشمی مقدم مدیر برنامه جهانبخش در نهایت دست به افشاگری زد و رقم دقیق این انتقال را

 اعالم کرد.
هاشــمی مقدم در مصاحبه بــا ســایت »sussexexpress« رقم دقیقی که باشــگاه فاینورد 
برای جذب جهانبخش به برایتون پرداخت کرده را ۵ میلیون پونــد عنوان کرد.جهانبخش بعد از 
درخشش به همراه آلکمار و کسب جایزه دومین بازیکن سال لیگ هلند در سال ۲۰۱۸ با مبلغ ۱۷ 
میلیون پوند راهی برایتون شده بود ولی نتوانســت طی ۳ سال گذشته درخشش الزم را در لیگ 

انگلیس داشته باشد.

»شیری« آماده جدال سرنوشت ساز مقابل تراکتور
مهدی شیری که توانســته بود بار دیگر نمایش قابل قبولی در ترکیب پرسپولیس به جا بگذارد و 
از حیث آمار فردی شرایط مناســبی را دنبال کند، با تصمیم کادرفنی بار دیگر نیمکت نشین شد تا 
سیامک نعمتی به ترکیب اصلی و در پست تخصصی او به میدان برود. نعمتی البته برابر ماشین 
سازی دچار آسیب دیدگی شد تا مهدی شــیری خیلی زود بار دیگر فرصت حضور در ترکیب را در 
استادیوم بنیان دیزل به دست بیاورد. شــیری که در فرصت دوباره اش همچنان از انگیزه زیادی 
برای خودنمایی در ترکیب و دستیابی به نمره مناسب در این جدال از سوی کادرفنی برخوردار بود، 
ضمن مشارکت در فاز دفاعی، در تالش برای ایجاد موقعیت برای بخش تهاجمی تیمش نیز بود 

تا روز پرتحرکی را در سمت راست به جا بگذارد.
 اکنون با توجه به مصدومیت سیامک نعمتی و حضور موفق مهدی شیری در پست تخصصی اش 
به نظر می رسد این بازیکن برای دیدار حســاس مقابل تراکتور نیز شانس زیادی برای همراهی 
تیمش در ترکیب اصلی داشته باشد و مدعی حضور در این تقابل سرنوشت ساز باشد. در صورتی 
که شیری در این بازی از ســوی کادرفنی به کار گرفته شود، تقابل او با میثم تیموری، مدافع چپ 
تبریزی ها جالب توجه خواهد بود و باید دید کدام یک در این بازی فرصت مناسب برای دستیابی 
به هدف تیم شان را فراهم خواهند کرد. شیری در دیدار سوپرکاپ به خوبی توانسته بود در سمت 
راست تیمش مانع از پیشــروی حریف و ایجاد موقعیت روی دروازه حامد لک شود و امیدوار به 

تکرار این عملکرد در صورتی که کادرفنی به وی فرصت دهد، در دیدار برگشت لیگ خواهد بود.

اولین خرید بزرگ منچسترسیتی قطعی شد؟
با وجود تمام مهره های فوق العاده ای که منچسترسیتی در ترکیب خود دارد؛ اما به نظر می رسد 
که باز هم تابستان شلوغی در انتظار این باشگاه خواهد بود و از چند ستاره بزرگ به عنوان اهداف 
اصلی آنها در بازار نقل و انتقاالت تابستانی نام برده می شــود.اگرچه طی روزهای گذشته بیشتر 
بحث ها در رابطه با منچسترسیتی به عالقه آنها به جذب هری کین از تاتنهام مربوط بوده؛ اما جک 
گریلیش دیگر بازیکنی بوده که از ماه ها قبل شایعاتی در رابطه با حضور او در جمع شاگردان پپ 
گواردیوال وجود داشته و حاال به نظر می رســد که اخبار پیرامون این انتقال احتمالی به اوج خود 
رسیده اســت.در همین رابطه Football Insider گزارشی منتشر کرده و مدعی شده که باشگاه 
منچسترسیتی با هافبک انگلیسی اســتون ویال یعنی »جک گریلیش« به توافق شخصی دست 

یافته است. 

خبر   روز

محمدرضا خلعتبری:

سپاهان را به دوران 
طالیی اش برمی گردانیم

محمدرضا خلعتبری با اشــاره به دیدار این 
تیم مقابل پدیده خراسان اظهار داشت: می 
دانستیم بازی بسیار ســختی مقابل پدیده 
داریم چون تیم سیدمهدی رحمتی در هفته 
های اخیــر و بعد از تعطیالت نتایج بســیار 
خوبی گرفتــه و مقابل ســپاهان هم انگیزه 
مضاعفی داشت. پدیده در بازی قبل مقابل 
نساجی هم شکســت خورده بود به همین 
دلیل برای اینکه همچنان شانس برای کسب 
سهمیه آســیایی داشته باشــد به پیروزی 
مقابل ما نیاز داشت. از ابتدای بازی مشخص 
بود که این تیم برای برد و کسب سه امتیاز به 
مصاف ســپاهان آمده چون هنوز به کسب 
سهمیه آسیایی امید داشــت؛ اما ما یکی از 
بهترین بازی هایمان را ارائه دادیم و شایسته 
کسب برد بودیم.خلعتبری افزود: موقعیت 
های گلزنی زیادی مقابل پدیده داشتیم؛ اما 
نتوانستیم از آنها استفاده کنیم. باید گل های 
بیشــتری می زدیم ولی همین کــه بازی را 
بردیم هم بــرای مان باارزش اســت چون 
خیلی به ایــن برد نیاز داشــتیم تا همچنان 
در کــورس قهرمانــی بمانیــم.وی گفت: تا 
آخرین لحظــه برای قهرمانــی می جنگیم 
و بایــد در ۲ بازی آینده ۶ امتیــاز را بگیریم. 
سرنوشت قهرمانی مان دست خودمان بود؛ 
اما غفلت کردیم و حــاال باید منتظر اتفاقات 
فوتبال بمانیــم. فوتبال قابــل پیش بینی 
نیست اما تمام تالش مان را برای موفقیت 
به کار می گیریم. خلعتبری عنوان کرد: خدا را 
شکر می کنم که سپاهان به روزهای طالیی 
خودش برگشته است. هواداران این تیم در 
سال های گذشته روزهای سختی را سپری 
کردند ولی امســال با تالش مدیریت، کادر 
فنی و بازیکنان عالوه بــر اینکه فوتبالی زیبا 
و روان را به نمایش مــی گذاریم از مدعیان 
قهرمانی نیز هستیم. ابتدای فصل هم گفتم 
امسال برای موفقیت سپاهان هم قسم شده 
ایم و می خواهیم این تیم را به دوران طالیی 

گذشته خود برگردانیم.

مستطیل سبز شیرینی خوران در اردوی تیم ملی
فاطمه عادلی که یکی از مدعوین ثابت اردوی تیم ملی فوتبال زنان به شمار می رود و مریم ایراندوست، ســرمربی تیم ملی نیز روی حضور او در قلب خط دفاعی، 
حساب ویژه ای باز کرده و عادلی هم نشان داده که اعتماد سرمربی بی دلیل نیست و عملکرد خوبی را توانسته از خود در تیم ملی به جای بگذارد، هفته گذشته مراسم 
مختصری را به عنوان عروسی خود برگزار کرد.او که بازیکنی اصالتا اصفهانی اســت، در اردوی جدید تیم ملی فوتبال زنان که از قضا برای اولین بار خارج از تهران و 
به میزبانی اصفهان برگزار می شود، حضور پیدا کرد و به مناسب برگزاری مراســم ازدواج خود، با جعبه شیرینی در میان ملی پوشان حضور یافت و اعضای کادرفنی 
و همبازیان او در تیم ملی فوتبال زنان نیز برای وی آرزوی موفقیت و خوشبختی کردند.گفتنی است که فاطمه عادلی با مجتبی فدایی یکی از اصحاب رسانه که در 

حوزه فوتبال فعالیت دارد، ازدواج کرده و برای این زوج فوتبالی آرزوی سالمتی و بهروزی داریم.

پای بندی و تعهد شــرکت فوالد مبارکه در راستای 
عمل به رســالت های اجتماعی اش باعث شــده 
ســاخت مجموعه ورزشــی نقش جهان در سطح 
اســتانداردهای بیــن المللی توســعه پیــدا کند. 
ورزشــگاهی که بیش از ۲۵ ســال مسکوت مانده 
بود و در حال حاضر با ۸۰ درصد پیشــرفت فیزیکی 
توانسته اســت به عنوان یک ورزشگاه بین المللی، 
نقش موثری در توســعه ورزش در ابعاد همگانی و 
قهرمانی کشور داشته باشد.مدیرکل ورزش و جوانان 
استان اصفهان اظهار داشت: پروژه ورزشگاه نقش 
جهان بزرگ ترین پروژه ورزشی ایران پس از انقالب 
اسالمی بود که سالیان ســال با توجه به اعتبارات 
قطره چکانی، وســعت کار و حجــم عملیاتی انبوه 
مسکوت باقی ماند زیرا مســتلزم اعتبارات زیادی 
بود. سید محمد طباطبایی در ادامه افزود: از طرفی 

تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان تنها نماینده کشور 
عزیزمان ایران است که در جام باشگاه های جهان به 
میدان رفته و سالیان سال به عنوان نماینده شایسته 
فوتبال ایــران در لیــگ قهرمانان آســیا حضوری 
چشمگیر داشــته اســت. اصفهان میزبانی های 
متعددی در حوزه فوتبال به واسطه حضور تیم های 
سپاهان و ذوب آهن در لیگ قهرمانان آسیا داشته 
و اینها مســتلزم این بود که یک ورزشــگاه با تمام 
تجهیزات در حد استانداردهای AFC داشته باشیم.

طباطبایی تصریح کرد: خوشبختانه با ورود شرکت 
فوالد مبارکه در راســتای بحث تکمیل پروژه نقش 
جهان اقدام بسیار خوب و مثمر ثمری انجام شد تا 
بتوانیم پس از سالیان سال شاهد تحقق یک انتظار 
بحق جامعه ورزش به ویژه عالقه مندان به فوتبال 
باشیم.وی با اشاره به پای بندی و تعهد شرکت فوالد 

مبارکه در راستای رســالت و نگاه اجتماعی گفت: 
شرکت فوالد مبارکه با تکمیل ورزشگاه نقش جهان 
مسئولیت اجتماعی خود را به منصه ظهور رسانده 
است. طباطبایی از ورزشگاه نقش جهان به عنوان 
نماد عظیم ملی و نماد عظیم ورزشی در سطح آسیا 
و کشور نام برد و بیان داشت: با توجه به اینکه این 
مجموعه در راستای بحث ظرفیت های ملی ساخته 
شده، اگر میزبانی های آسیایی در حوزه فوتبال به 
ویژه جام ملت های آســیا شــامل حال کشورمان 
شود؛ به طورحتم ورزشــگاه ۷۵ هزار نفری نقش 
جهان می تواند به عنوان یک پروژه ملی بار عظیمی 

از میزبانی این رقابت ها را به دوش بکشد.

  مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان:

فوالد مبارکه با حمایت خود، ورزشگاه نقش جهان را به 
یک نماد ملی تبدیل کرد

 پیراهن سپاهان بر تن 
تیم ملی 

اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتبال بانوان 
به میزبانی اصفهان از ۲۸ تیر آغاز شده 
و تا ۷ مرداد زیر نظر مریم ایراندوست 
برگزار می شود. نکته جالب اینجاست 
که کاور سپاهان تن ملی پوشان دیده 
می شــود در حالی کــه تیم های ملی 
معموال لباس باشگاهی با لوگوی آن 

باشگاه را بر تن نمی کنند.

مروری بر نکات آماری کاروان ورزشی ایران در رقابت های المپیک توکیو؛

ثبت بیشترین تعداد مربی اصفهانی، رکورد ویژه ورزش نصف جهان
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اجرای مانور خیابانی »شهری برای کودکان« در اصفهان
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان اظهار کرد: شهر دوستدار کودک ناگزیر شهری حق مدار 
است و هر آنچه از بافت شهری، ســاختارها و مقررات موجود در یک شهر مبتنی بر استانداردهای 
دوســتدار کودک تدارک دیده می شــود در تالش برای تحقق حقی از حقوق کودکان همچون حق 
بازی، شادی، داشتن امنیت و سالمت و حق آموزش است.سید احمد حسینی نیا افزود: شهرداری 
اصفهان بر این باور است که شهر بستر تحقق حقوق بشر اســت و تامین حقوق کودک نیز به عنوان 
بخش الینفکی از حقوق بشر از مهم ترین رئوس راهبردی برای برنامه ریزی و اقدامات شهری است.

معاون شهر سازی و معماری شهردار اصفهان تصریح کرد: چشم انداز برنامه اجرایی شهر دوستدار 
کودک، ایجاد شهری است با مشارکت اجتماعی کودکان، عادالنه و بدون تبعیض و قابل دسترس 
برای کودکان، ایمن و امن، خانــواده محور دارای کودکان و والدین آگاه، مشــارکت جو با تعامالت 
اجتماعی گسترده که کودکان آن ارزشمند و محترم تلقی شده، با آن ها مشورت می شود و زمینه های 

شکوفایی استعداد کودکان فراهم است.
وی ادامه داد: مانور خیابانی»شهری برای کودکان« با مشارکت خود کودکان و بهره گیری از نظرات 

آنها در مناطق مختلف شهری در حال اجراست.

مشارکت در فکر و ایده؛ باالترین سطح مشارکت شهروندی
در راســتای حمایت از ایده های برگزیده و خالق کودکان و نوجوانان در دو رویداد بزرگ ایده کاپ 
نهم و ردپای دانش آموزی، مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان در نشستی با 
صاحبان ایده های برتر، ضمن بررســی قابلیت اجرایی طرح های این دانش آموزان، در خصوص 
جزییات ایده ها با آن ها به بحث و گفت وگو نشست.رحیم محمدی در این جلسه که با حضور گروه 
های دانش آموزی از مقاطع ابتدایی و متوسطه و خانواده ها، معاونان و مسئوالن سازمان مدیریت 
پسماند شــهرداری اصفهان و نماینده مرکز خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان برگزار 
شد، بیان کرد: مشارکت در اداره شهر شئون مختلفی دارد و هر فرد با توجه به جایگاه و نقشی که دارد، 

می تواند مسئولیت خود را ایفا کند.
وی با اشاره به این که یکی از باالترین سطوح مشارکت، مشارکت از طریق فکر و ایده است، افزود: 
مشارکت فکری از جمله باالترین سطوح مشارکت در امور شهری بوده و شایسته قدردانی است و از 
این جهت شهرداری قدردان دغدغه مندی این دانش آموزان است و به همین دلیل هر نوع حمایتی 

را برای پرورش و به کارگیری این ایده ها و طرح ها انجام می دهد.
محمدی با بیان این که این نوع از مشــارکت نفعی دو ســویه دارد، توضیح داد: با توجه به این که 
توانمندی و یادگیری در موقعیت ایجاد می شــود و زمانی عمق پیدا می کند و نهادینه و درونی می 
شود که به مرحله کاربرد رسیده باشد، پس اصلی ترین منفعت این نوع مشارکت برای دانش آموزان 

است، کما این که شهر نیز از این ایده ها و خالقیت ها منتفع می شود.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان با اشاره به لزوم گسترش آموزش مسئله 
محور بیان کرد: در جریان این دو رویداد و خروجی آن ها، مسئله ای که برای شهر حائز اهمیت است، 
کاربست یادگیری صورت گرفته در سطح شهر است و ما با همین رویکرد، عالقه مند هستیم تا به 
دانش آموزان هم به عنوان یک شهروند مســئول و تاثیر گذار و هم به عنوان یک یادگیرنده فعال 

کمک کنیم.
وی ضمن قدردانی از تالش خانواده ها برای کمک به ارائه طرح ها و ایده های دانش آموزی، اضافه 
کرد: مسائل شهر و محیط زیست باید دغدغه یکایک شهروندان باشد تا با این حس دغدغه مندی 

بتوانند در اداره کردن شهر به مجموعه مدیریت شهری کمک کنند.
در ادامه این نشست، دانش آموزان بار دیگر ایده ها و طرح های تکمیل شده خود را برای مدیران و 
کارشناسان سازمان شرح داده و ضمن پاسخگویی به سواالت، در خصوص بسترهای اجرایی سازی 

این ایده ها با یکدیگر به گفت وگو نشستند.

شهردار اصفهان در برنامه رادیویی »شهر پرسشگر، شهردار پاسخگو«:

لشکربزرگعمرانیشهرازشرقبهغربمیرود

شهردار اصفهان  در برنامه رادیویی »شهر پرسشگر، شهردار پاسخگو«، 
ضمن تبریک فرارســیدن اعیاد قربان و غدیر خم اظهار کرد: معتقدم 
بعــد از مترو مهم ترین پروژه شــهرداری، رینگ چهــارم به طول ۷۸ 
کیلومتر است که بیش از ۵۰ کیلومتر آن در محدوده شهر اصفهان قرار 
دارد. قدرت ا... نوروزی با بیان اینکه مســیر رینگ چهارم حدفاصل 
پل سردار شهید ســلیمانی تا پل آفتاب به طول هفت کیلومتر سانت 
به ســانت به آزادســازی زمین نیاز دارد، اظهار کرد: تاکنون ۹۰ درصد 
اقدامات انجام شده و برای بخش باقی مانده تملک اراضی نیز ۲۵۰ 
میلیارد تومان از بانک ملی تســهیالت دریافت و در این بخش هزینه 
می شود.شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه زیرســاخت چهار کیلومتر 
این مسیر از رینگ چهارم آماده شــده و آماده آسفالت است، گفت: 
عالوه بر مجموعه پل های سردار شهید ســلیمانی چندین پل از جمله 
پل قهجاورستان، پل بهاران و پل روی کانال آب در حال احداث است.

نوروزی خاطرنشان کرد: کلنگ آغاز عملیات احداث ضلع غربی رینگ 
چهارم از مجاورت سپاهان شهر و پیســت دوچرخه سواری در منتهی 
علیه حریم رینگ چهارم با حضور اســتاندار اصفهان و ارشــد نظامی 
آجا در استان های اصفهان، چهار محال و بختیاری و یزد به زمین زده 
شد.وی با اشــاره به زیرگذر میدان استقالل از ســمت خمینی شهر، 

گفت: این زیرگذر بخشی از پروژه حلقه حفاظتی شهر است.

احداث فضای سبز در خیابان پنج رمضان
شــهردار اصفهان در خصوص تعیین تکلیف قطعــه زمینی در خیابان 
پنج رمضــان )در محــدوده منطقه یک شــهرداری اصفهــان( برای 
احداث فضای ســبز، گفت: این زمین مشاع بیش از ۱۰ هزار مترمربع 
وسعت دارد که توافق در ارتباط با شش هزار متر مربع آن انجام شده 
و شــهرداری در حال توافق با مالکان بخش باقی مانده زمین است.

وی ادامه داد: شهرداری منطقه یک با تمام توان در این زمینه فعالیت 
کرده تا تکلیف زمین با انجام توافق مشــخص و شرایط برای احداث 
فضای ســبز مهیا شــود، البته توافق با تاکید بر رعایت حقوق طرفین 

انجام خواهد شد. 
نوروزی افزود: نقطه صفر در انتهای کمربندی شرق در مجاورت کارخانه 
قند با احداث مجموع پل ها و تقاطع غیر همسطح شهید سلیمانی آغاز 
شده و منطبق بر خیابان شــهید خاتون آبادی به سمت شمال امتداد 
یافته و با گذر از بزرگراه شهید اردستانی )تقاطع غیر همسطح آفتاب( 
خیابان آیت ا...غفاری و خیابان بعثت به شمال ورزشگاه نقش جهان 
در کیلومتر دو به بزرگراه معلم می رسد. پس از عبور از میدان استقالل 

منطبق بر خیابان لوله در غرب اصفهان در کیلومتر ۴ با خیابان آتشگاه 
ادامه یافته به ســمت جنوب اصفهان حرکت می کند. با گذر از اراضی 
درچه و اتوبان ذوب آهن پس از عبور از شــهر ابریشم، در کیلومتر ۵۵ 
گذر جنوب و جنوب غربی از جنوب با سپاهان شــهر منطبق می شود.

وی گفت: به زودی برای احداث ادامه مسیر رینگ چهارم، لشکر بزرگ 
عمرانی شهرداری را از شرق به غرب اصفهان انتقال خواهیم داد.

شــهردار اصفهان با تاکید بر اینکه دو اقدام موفق شــهرداری اصفهان 
در این دوره مدیریت شــهری پروژه های مترو و رینگ چهارم است، 
تصریح کــرد: اصفهان دارای چهار رینگ اســت، یــک رینگ مربوط 
به عصر صفوی، دومین رینــگ مربوط به دوره پهلوی، رینگ ســوم 
بزرگراه ۳۰ کیلومتری شهر بوده و رینگ چهارم ۷۸ کیلومتر با وسعت 

زیاد است.
وی خاطرنشــان کرد: شــهرداری اصفهان با همــکاری وزارت راه و 
شهرســازی »شــرکت پروژه« را برای رینگ چهارم راه اندازی کرده 
که این شــرکت متولی حلقه حفاظتی خواهد بود و دیگر نیاز نیست 
شهرداری شهرهای اطراف دخالتی داشته باشند و شهرداری اصفهان 
با همکاری شــرکت پروژه اقدامات الزم را در رینگ انجام خواهد داد 
و مدیریت شــهری آینده نیز باید این پروژه را بــا جدیت پیش ببرد.

نوروزی با اشاره به خواهرخواندگی اصفهان با ۱۴ شهر دنیا و نام گذاری 
خیابان های این کالن شــهر به نام این شــهرها، اظهار کــرد: تاکنون 
خیابان هایی در کالن شهر اصفهان به نام شهرهای خواهرخوانده نام 
گذاری شده که از جمله آنها می توان خیابان های فرایبورگ، کواالالمپور 

و الهور را نام برد.
وی تاکید کرد: توسعه تعامالت بین المللی و بین خواهرخوانده ها برای 
استفاده از مزایای دو طرف این اســت که مردم از اینکه چه شهرهایی 

خواهرخوانده اصفهان هستند، آگاهی الزم را داشته باشند.
شــهردار اصفهــان افــزود: اخیرا شــهر ســمرقند )ازبکســتان( به 
خواهرخوانده هــای اصفهان اضافه شــد و در آینــده ای نزدیک نیز 
شــهرهای حیدرآباد )هند( و پورتو )پرتغال( نیز بــه خواهرخواندگی 

اصفهان در می آید.
وی با بیــان اینکه در شــهر ســن پترزبورگ میدانی به نــام اصفهان 
نام گذاری شــده و در اصفهان نیز در صدد نام گــذاری یک خیابان یا 
میدان به نام سن پترزبورگ هستیم، گفت: شــهردار داکار میدانی را 
به نام اصفهان نام گــذاری کرده که این اقدام بایــد به صورت متقابل 
در اصفهان نیز انجام شــود؛ باید نگاه روشن بینانه باشــد تا اتفاقات 

خوشایند در شهر رقم بخورد.

مدیر کل هماهنگــی و نظارت بر خدمات شــهری 
شــهرداری اصفهان با اشــاره به جایــگاه خدمات 
الکترونیک، اظهار کرد: پیشرفت تکنولوژی اطالعات 
در جهان امــروزه زمینه هــای کاری فراوانی را مهیا 
ساخته و شــهرداری اصفهان و به دنبال آن معاونت 
خدمات شــهری به منظور افزایــش رضایت مندی 
شــهروندان، کاهش رفت و آمد تســهیل در انجام 
امور، اقدام به الکترونیکی کردن خدمات خود کرده 
است.حســن نظام زاده با اشــاره به شیوع بیماری 
کرونا، افــزود: با توجه به شــیوع بیمــاری کرونا و 

همچنین لزوم کاهش مراجعات حضوری شهروندان 
و متقاضیان خدمات، شهرداری اصفهان بر آن شد 
تا با تــوان حداکثری کلیه خدمــات حضوری خود 
که پتانسیل الکترونیکی شــدن را دارند؛ به منظور 
رعایت حال و سهولت شهروندان و همچنین رعایت 
پروتکل های بهداشــتی الکترونیکی کند.مدیر کل 
هماهنگی و نظارت بر خدمات شــهری شــهرداری 
اصفهان تصریــح کرد: مجموعــه معاونت خدمات 
شــهری به عنوان یکی از حوزه های پیشگام در این 
زمینه با کمــک و همکاری معاونــت برنامه ریزی و 
توسعه سرمایه انســانی خدمات قابل ارائه خود به 
شهروندان و متقاضیان را به صورت الکترونیکی پیاده 
سازی کرده است.وی ادامه داد: اداره کل هماهنگی 
و نظارت بر خدمات شهری، آتش نشانی، حوزه اداره 
خدمات شــهری و امور شهر، آرامســتان ها، ستاد 
تســهیالت نوروزی، حوزه مدیریت پسماند، فضای 
سبز، پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری، میدان 
مرکزی میوه و تره بار، زیباسازی و حوزه تعمیرات و 
بهینه سازی ۱۱ مجموعه ای است که برخی از خدمات 

آن به شــهروندان به صــورت الکترونیکی صورت 
می پذیرد.نظام زاده افــزود: با توجه به اعیاد مبارک 
قربان و غدیر و همچنین نزدیکی ایام سوگواری سرور 
و ساالر شهیدان و افزایش درخواست مجوز برپایی 
ایســتگاه های نما و نوا با هماهنگــی صورت گرفته 
کلیه خدمات به متقاضیان بــه صورت برخط انجام 
می شود و نیازی به حضور فیزیکی نیست.وی افزود: 
به منظور دریافت مجوز برپایی ایستگاه و همچنین 
مجوز نصب بنر متقاضیان با ثبت نام از طریق سامانه 
my.isfahan.ir و ارائه اطالعات درخواست بدون 
نیاز حضوری و از طریق این سامانه می توانند نسبت 

به اخذ مجوز اقدام کنند.
مدیر کل هماهنگــی و نظارت بر خدمات شــهری 
شهرداری اصفهان تاکید کرد: شهروندان می توانند 
از طریق میز خدمت شهرداری اصفهان به خدماتی 
که هم اکنون به صورت الکترونیکی ارائه می شــود 
دسترســی داشته باشــند و همچنین جهت کسب 
اطالعات بیشتر از طریق تماس با سامانه ارتباطات 

مردمی شهرداری اصفهان ۱۳۷ اقدام کنند.

مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان اظهار کرد: منطقه 
۱۱ با مســاحت یک هزار و ۱۴۰ هکتار از شــمال به 
محور خیابان بابوکان از تقاطــع خیابان امام جواد 
)ع( تا تقاطــع خیابان امام خمینــی، از جنوب به 
خیابان شهید اشرفی اصفهانی )کهندژ(، از شرق به 
محور خیابان امام خمینی )ره( از تقاطع بابوکان تا 
تقاطع کوچه مشکین و از غرب به امتداد مرز غربی 
 شــهر اصفهان با شهرســتان خمینی شهر محدود

 می شود.
حمید اشــرفی با بیان اینکه شــهرداری رهنان در 

ســال ۱۳۴۰ تاسیس شــده و در ســال ۱۳۸۲ به 
شــهر اصفهان الحاق یافته و به عنــوان منطقه ۱۱ 
شــهرداری اصفهان نام گرفت، افزود: شــهرداری 
این منطقــه با هدف جلــب رضایت شــهروندان 
نســبت به خدمات ارائه شــده همچنین توسعه 
فعالیت ها خط مشی خود را در انطباق با اهداف و 
مقاصد شهرداری اعالم کرده است که شامل تکریم 
و کاهــش مراجعات اربــاب رجوع به شــهرداری 
و افزایش ســطح آگاهی شــهروندان، توســعه 
پروژه هــا، طرح ها و برنامه های عمران شــهری با 
رویکرد توســعه محور تاریخی گردشگری رهنان، 
آزادسازی و احداث شــبکه معابر جهت دسترسی 
بهتر شهروندان، افزایش سرانه فضای سبز، ایجاد 
و توســعه اماکن و فضاهای ورزشــی، فرهنگی و 
تفریحی در منطقه، توسعه منطقه با رویکرد حفظ 
ظرفیت هــای اکولوژیک، ســاماندهی ترافیکی و 
روان ســازی عبور و مرور در معابر فرعی و توسعه 
پایدار با حفــظ، تقویــت و توســعه ظرفیت های 
 گردشــگری، تاریخی، فرهنگــی و طبیعی منطقه

 است.
مدیــر منطقــه ۱۱ شــهرداری اصفهان با اشــاره 
به پتانســیل های موجــود در محور گردشــگری 
رهنــان، خاطرنشــان کــرد: حمــام تاریخــی 
رهنان ســومین حمــام بزرگ کشــور، مســجد 
جامــع رهنــان )مســجد ذوقبلتیــن بــا قدمت 
هزارســاله(، زورخانــه، ســالن ســینما و آمفی 
تئاتــر مهتاب، گلزار شــهدا و مرقد امــام زاده میر 
مدینه ایــن منطقه را در راســتای انجــام هر چه 
 بهتر پروژه محور گردشــگری رهنان کمک خواهد 

کرد.
اشرفی گفت: پتانسیل هایی که به محور گردشگری 
رهنان اضافه می شود شامل هتل و رستوران سنتی، 
غریب خانه، طبیب خانه، سفره خانه سنتی، نانوایی 
سنتی، باغ بستنی و لبنیات، کارگاه و فروشگاه های 
صنایع دستی، برج های کبوتر، باغ گیاهان دارویی، 
اقامتگاه های بومگردی، پارک مشاهیر، مانژ اسب 
ســواری و کلینیک حیوانات و میدان برنامه های 

آیینی است.

مدیر کل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری اصفهان :

ارائه مجوز برپایی ایستگاه های نما و نوا از طریق میز 
خدمت شهرداری اصفهان

مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان اظهار کرد:

 تقویت پتانسیل های محور گردشگری رهنان در 
دستور کار است

اخبار
س: ایمنا

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

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

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 3413 مــورخ 1400/03/24 هيات چهــارم خانم نجمه 
 السادات علی زاده سدة به شناســنامه شماره 1376 کدملي 1141284200 صادره 
خمينی شهر فرزند سيد ابوالقاسم در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 138/45 
متر مربع پالک شماره فرعی از 28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی رمضان توکلی کوجانی طبق سند انتقالی 

36666 مورخ 1347/08/20 دفتر 86 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/17

م الف: 1167411  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
5/6 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

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

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 22848 مورخ 1399/09/09 هيات سوم آقای رسول رضايی 
 کوجانی به شناســنامه شــماره 8 کدملي 1290230544 صادره اصفهان فرزند 
حبيب اله در ششدانگ يکباب مغازه به مساحت 135/43 متر مربع پالک شماره 28 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان را از مالک رسمی 
حسين عباسيان آفارانی طبق سند انتقالی 36633 مورخ 1347/08/20 دفترخانه 

86 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/17

م الف: 1167537  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
5/7 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

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

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 2269 مــورخ 1400/02/27 هيات چهارم آقای مســعود 
محققيان گورتانی به شناسنامه شماره 358 کدملي 1284863387 صادره اصفهان 
فرزند اصغر در ششدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 163/50 متر مربع پالک 
01875 فرعی از 14 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
مع الواسطه از مالک رحيم خورسندی کوهانستانی طبق سند انتقالی 3863 مورخ 

1346/07/03 دفترخانه 95 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/17

م الف: 1167545  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
5/8 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

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

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 3998 مورخ 1400/03/30 هيات سوم آقای محمد دهقانی 
کلمانی به شناسنامه شماره 1272281248 کدملي 1272281248 صادره اصفهان 
فرزند مصطفی در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 113 متر مربع پالک 44 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالک 
رسمی اسماعيل کاظمی طبق سند انتقالی 46926 مورخ 1349/01/16 دفترخانه 

29 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/17

م الف: 1167502  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
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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

مدیر امور آبفای منطقه 6 اصفهان به توســعه شبکه فاضالب شهر خوراسگان 
اشاره و بیان کرد: با توجه به توسعه محدوده شهر خوراسگان و تراکم جمعیتی 
و در راستای خدمت رســانی هرچه بهتر عملیات توسعه و لوله گذاری شبکه 
فاضالب در شهر خوراسگان در دســتور کار قرار گرفته است. محمد خلیلی با 
اعالم این خبر افزود: از آغاز ســال تاکنون بیش از 1600 متر توســعه شبکه 
فاضالب در منطقه خوراســگان انجام شده اســت.خلیلی درباره همسطح 
سازی دریچه های فاضالب نیز خاطر نشــان کرد: با توجه به این که عملیات 
روکش آسفالت خیابان ها توسط شهرداری به صورت سالیانه انجام می شود، 
این امر باعث غیر همسطح شدن دریچه های منهول فاضالب با سطح خیابان 
ها می شــود که به همین منظور این شرکت نســبت به بهسازی و همسطح 
ســازی دریچه های منهول فاضالب به صورت مداوم در سطح منطقه اقدام 
می کند.وی، هدف از اجرای این طرح را ایمن سازی معابر، تسهیل در عبور و 
مرور وسایط نقلیه و جلوگیری از نامرئی شدن دریچه های مذکور با هدف ارتقا 
کیفیت تردد وســایل نقلیه و جلوگیری از اختالل در عبور و مرور شهروندان 

برشمرد که در این راستا 80 فقره دریچه منهول از ابتدای سال جاری هم سطح 
سازی شده است. مدیر امور آبفای منطقه 6 از همشهریان عزیز درخواست کرد 
موارد مربوط به ناهمسطح بودن دریچه های شرکت آب و فاضالب را گزارش 

داده تا این امور نسبت به رفع مشکل اقدام کند.

در صورت تامین اعتبارات الزم، آبفای اســتان اصفهان آماده اجرای شــبکه 
جمع آوری و خط انتقال فاضالب مجتمع مسکونی میالد نور ارغوانیه است. 
مدیرآب و فاضالب منطقه 6 اصفهان با اشاره به پس زدگی فاضالب مجتمع 
700 واحدی میالد نور در ارغوانیه گفت: این شبکه توسط آبفای استان اصفهان 
اجرا نشده و این شــرکت نظارتی بر آن ندارد.محمد خلیلی افزود: مجریان 
 RBC احداث مجتمع میالد نور با راه اندازی پکیج فاضالب به روش تصفیه
اقدام به تصفیه فاضالب جمع آوری شــده و اســتفاده از آن در فضای سبز 
مجتمع کرده اند، در حالی که بهره برداری و نگهداری از این گونه پکیج ها نیاز 

به تخصص کافی دارد.
وی با بیان این که بر اساس ماده 23 آیین نامه اجرای قانون زمین شهری، 
دســتگاه ها، نهادها، بنیادها و اشــخاص حقیقی و حقوقی ملزم به اجرای 
عملیات زیربنایی زمین های واگذارشــده طبق ضوابط دستگاه های اجرایی 
هســتند، گفت: تاسیســات جمع آوری و تصفیه فاضالب مجتمع میالد نور 
توسط ســازندگان آن احداث شده و شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
نقشی در آن نداشته است.مدیر آبفای منطقه 6 شــهر اصفهان در عین حال 
از آمادگی شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان برای همکاری با سازندگان 
و مالکان و ســاکنان مجتمع میالد نور خبر داد و گفت: اگر اعتبار 40 میلیارد 
تومانی مورد نیاز تامین شود،این شرکت آماده است با اجرای 6 کیلومتر شبکه 

جمع آوری و انتقال، فاضالب این مجتمع را به کلکتور اصلی انتقال فاضالب 
شهر اصفهان متصل کند.

از ابتدای سال جاری انجام گرفت؛

 بیش از 1.5کیلومتر توسعه شبکه فاضالب در منطقه خوراسگان

مدیر آبفای منطقه 6 شهر اصفهان:

اجرای شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضالب مجتمع میالد نور،

 40 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

بسیاری از مردم تصوری که از شــهر دارند، ساختمان های 
بلند با جمعیت زیاد است. اما در جهان شهر هایی با جمعیت 
بسیار کم نیز وجود دارد. شهر هایی که تنها سکنه آن ها چندین 
خانوار بوده و حتی برخی از آن ها مقصد گردشگرانی از سراسر 

جهان نیز هستند.
 هوم، کرواسی: هوم از جمله شهر های بسیار زیبای کرواسی 
است. این شهر تا ســال 2011 فقط 30 نفر جمعیت داشت! 
شهر هوم نه تنها از لحاظ وسعت بسیار کوچک است بلکه از 
شهر های بسیار قدیمی کشور کرواسی نیز محسوب می شود. 
در اسناد تاریخی مربوط به سال 1102 نام این شهر بیان شده 
 »Cholm« به این شــهر »Hum« که در آن زمــان به جای
می گفتند.در سال 1552، شهر هوم صاحب یک برج مراقبت 
و ناقوس شد. همچنین به خاطر قدمت تاریخی این شهر، 
موزه ای نیز برای بازدید کنندگان تاســیس شــده است. در 
کشور کرواسی مردم بر این عقیده اند که این مکان احتماال 

کوچک ترین شهر جهان است.
 ادامستوون، جزایر پیت کرن: آنچه در مورد شهر ادامستوون 
منحصر به فرد تلقی می شــود، این است که نه تنها پایتخت 
جزایر پیت کرن اســت بلکه تنها مکان مسکونی این جزایر 
نیز هســت. کل جمعیت این شــهر در حدود 50 نفر اســت 

و چندین جزیــره در پیت کرن وجــود دارد، اما همه مناطق 
خارج از ادامستوون غیر مسکونی هستند.این شهر به عنوان 
دومین پایتخت کوچک در کل جهان شناخته می شود و تنها 
یک فروشگاه عمومی دارد که فقط سه روز در هفته باز است! 
از ظواهر امر پیداست که مردم این شهر تمایل دارند تا افراد 
بیشتری ساکن این جزایر شــوند، اما تاکنون کسی تمایل 

نشان نداده است.
 سنت آساف، ولز: این شهر اگرچه جمعیت بیشتری دارد، اما 
هنوز هم به عنوان دومین شهر کوچک بریتانیا با جمعیتی در 
حدود 3000 نفر شناخته می شود. مردم این شهر تمایل دارند 
تا نام شهر خود را با عنوان »شهر موسیقی« تبلیغ کنند. این 
کار با میزبانی جشنواره بین المللی موسیقی ولز که بسیاری 
از مردم محلی و گردشگران از آن اســتقبال می کنند، اتفاق 
می افتد. سنت آســاف همچنین به کلیســا های زیبایش 

معروف است.
سنت دیویدز، ولز: سنت دیویدز باالتر از سنت آساف به عنوان 
کوچک ترین شهر بریتانیا شناخته می شود. این شهر کوچک 
در اطراف یک کلیسای بســیار بزرگ و زیبا که در قرن ششم 
بنا شده، ساخته شده است. این مکان قدیمی ترین کلیسای 
تاریخ مسیحیت اســت و گفته می شود سنت پاتریک برای 

تغییر دین مردم ایرلند به مسیحیت این کلیسا را ایجاد کرده 
است.امروزه ســنت دیویدز از خیابان های باریک، کافه ها، 
هتل ها و گالری های هنری و رستوران های زیبایی تشکیل 

شده و جذابیت های زیادی برای گردشگران دارد.
 واتیکان، ایتالیا: شهر واتیکان با اینکه شهرت زیادی دارد، اما 
تنها حدود یک هزار نفر جمعیت در آن ســاکن هستند. این 
شهر یک دولت مستقل با 110 هکتار وسعت دارد. واتیکان نه 
تنها در لیست کوچک ترین شهر ها بلکه به عنوان کوچک ترین 
کشور در کل جهان از نظر وسعت و جمعیت شناخته می شود.

واتیکان میزبان معروف ترین هنرمند ان جهان اســت و به 
همین خاطر گردشگران زیادی به آنجا سفر می کنند.

 نگرولمود، پاالئو: پایتخت پاالئــو یکی از کم جمعیت ترین 
پایتخت های جهان است و تنها حدود 400 نفر در آن زندگی 
می کنند. بد نیســت بدانید که این شــهر به تازگی و در سال 
2006 به عنوان پایتخت انتخاب شــد.پاالئو کشــوری است 
که از حدود 346 جزیره تشــکیل شــده و شــهر نگرولمود 
در بزرگ ترین جزیره آن واقع شده اســت. این شهر بسیار 
ناشناخته است و هیچ گردشگری را مجذوب خود نمی کند، 
مگر آنکه کسی بخواهد از ســاختمان های دولتی آن بازدید 

کند!

آشپزی

چابلی کباب 
مواد الزم:300 گرم گوشت چرخ کرده،یک عدد پیاز متوسط،یک 

دوم پیمانه جعفری ساطوری شده،یک قاشق چای خوری 
زردچوبه،3 قاشق سوپ خوری کرفس ساطوری شده،یک قاشق مربا 

خوری فلفل قرمز،یک قاشق چای خوری فلفل سفید،یک قاشق سوپ خوری 
آب، نمک، روغن برای سرخ کردن به مقدار الزم،به تعداد الزم سیخ چوبی

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

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

شبیه ساق مرغ شود. هر تعداد که می شودکباب ها را به این روش آماده کنید. در تابه ای روغن 
بریزید و روی حرارت قرار دهید. کباب ها را داخل تابه سرخ کنید، طوری که همه جای آن ها 

سرخ شود. در این میان سس را آماده کنید. به این صورت که مواد الزم برای سس را 
داخل یک قابلمه بریزید و روی حرارت قرار دهید تا کمی بجوشد، سپس آن 

را از روی حرارت برداشته و داخل یک ظرف مناسب بریزید. وقتی 
کباب آماده شد، داخل ظرف موردنظرتان بریزید 

و همراه با سس سرو کنید.

با کم جمعیت ترین شهر های جهان آشنا شوید

آغاز اکران آنالین »خورشید« فیلم سینمایی »زاالوا« در راه جشنواره ونیز
»خورشید« جدیدترین روایت خالق »بچه های آسمان« از کودکان 
کار است که با روایتی پر چالش و نفس گیر مخاطب را با خود 
همراه می کند. فیلمنامه این اثر تحسین شده به قلم مشترک 
نیما جاویدی و مجید مجیدی به نگارش در آمده و امیر بنان، 
تهیه کننده آن است. »خورشید« برنده سیمرغ بلورین بهترین 
فیلم و بهترین فیلمنامه در سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر 
شده است.

فیلم ســینمایی زاالوا به کارگردانی ارســالن امیری در اولین حضور 
جهانی خود، در هفتاد و هشــتمین فستیوال بین المللی فیلم ونیز 
به عنــوان یکی از هفت فیلــم بخش رقابتی هفتــه منتقدین این 
فستیوال به نمایش در می آید.این فیلم که به تهیه کنندگی  سمیرا و 
روح ا... برادری در کردســتان فیلمبرداری شده است، از تاریخ یک تا 
یازده سپتامبر با ســه نمایش، برای جوایز سی و ششمین دوره هفته 
منتقدین فستیوال فیلم ونیز و جایزه  شیر آینده  رقابت می کند.
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