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»گاردین« در گزارشــی، به بررسی بحران سیاســی و اقتصادی لبنان 
پرداخته و به طور خاص، این بحران را که مخصوصا از منظر اقتصادی، ابعاد 
گسترده و پیچیده ای دارد )به گفته بانک جهانی، بحران اقتصادی لبنان، 
یکی از بدترین بحران های اقتصادی جهان در ۱۵۰ سال اخیر است(، حامل 

تبعات و پیامد های منفی منطقه ای و بین المللی ارزیابی کرده است.
گاردین در این رابطه می نویسد: در بحبوحه مشکالت و بحران های فراوانی 
که جهان کنونی با آن ها دست و پنجه نرم می کند، بحران لبنان، توجهات به 
نسبت کمتری را به خود جلب کرده است. در این زمینه به طور خاص اینطور 
به نظر می رسد که رسانه های بین المللی، چندان به این بحران، آنگونه که 
باید و شاید، توجه نکرده و نمی کنند، بدون تردید این امر یک اشتباه بزرگ 
است. در این راســتا، چندان دور از انتظار نیست که شاهد باشیم دولت 
لبنان تا مدتی دیگر به یک دولت ورشکسته تبدیل شود و به نوعی در ردیف 
کشور هایی نظیر لیبی و یمن قرار بگیرد. بدون تردید این مسئله یک بحران 
فاجعه بار برای لبنان است با این حال، همان گونه که تاریخ تاکنون به ما 
در نمونه های مشابه نشان داده، این بحران می تواند برای منطقه و دیگر 

بخش های جهان نظیر قاره اروپا نیز دردسرساز باشد.
به گزارش فرارو، بحران لبنان، ابعاد مختلفی دارد. شــاید بدترین جنبه 
از بحران لبنان، هزینه های انســانی آن باشــد. واحد پول لبنان )پوند( 
در ۱۸ ماه گذشــته، کاهش ارزش ادامه داری را تجربه کرده و بر اساس 
ارزیابی ها، بیش از ۹۰ درصد از ارزش خود را از دســت داده است. امری 
که خسارات و آســیب های زیادی را متوجه خانواده های عادی لبنانی 
کرده اســت. حدودا ۳۰ درصد از کودکان لبنانی، با گرسنگی سر بر بالین 
می گذارند )بر اساس آمار های سازمان ملل متحد(.بیشتر خانوار های 
لبنانی با کمبود غذا دست و پنجه نرم می کنند و حداقل نیمی از جمعیت 
لبنان نیز به دامان فقر رانده شــده اند. ابرتورم موجود در لبنان به همراه 
بحران شیوع ویروس کرونا در این کشور و مدیریت غیرمسئوالنه سیاسی 
و مالــی در آن، همه و همه موجب شــده اند تا یارانه هایی که از ســوی 
دولت لبنان در مواردی نظیر مواد غذایی، ســوخت و دارو و درمان ارائه 
می شدند، دیگر قابل ارائه نباشند. در این چهارچوب، بسیاری از افرادی 
که بیماری های مرگ بار نظیر بیماری دیابت و یا مشکالت قلبی داشتند، 
دیگر نمی توانند آن دسته از کمک های درمانی ویژه ای را که نیاز دارند، به 
خوبی دریافت کنند.بیش از ۳۰ درصد از نیروی کار لبنان، از شغلی برخوردار 
نیستند. از سویی آن هایی که مشغول به کار هم هستند، به سرعت شاهد 

بی ارزش شدن دستمزدی هستند که دریافت می کنند. 
با این همه، باید اذعان کرد که تبعات بحــران لبنان، ابعاد و جنبه های به 
مراتب گســترده تری را به خود می گیرد. فقدان امنیت و گســترش بی 

قانونی، از جمله مهم ترین دغدغه های پیرامونی بحران لبنان است. ارتش 
لبنان تقاضای ۱۰۰ میلیون دالر پول جهت پوشــش دادن نیاز های ارتش 
۸۰ هزار نفری این کشور را مطرح کرده است. درآمد میانگین ماهانه یک 
سرباز در لبنان در دوره قبل از بحران، معادل با ۸۰۰ دالر آمریکا بوده است. با 
این حال این دستمزد اکنون معادل با ۸۰ دالر آمریکاست. ارتش لبنان در 
برهه کنونی به شدت تالش می کند تا به رغم کمبود شدید سوخت در این 
کشور، همچنان به گشت زنی های خود در مرز های مشترک این کشور با 
اسراییل و سوریه، ادامه دهد. به طور کلی بحران لبنان، چالش های قابل 

توجهی را برای ارتش و دستگاه های امنیتی این کشور ایجاد کرده است.
در شرایط کنونی، ترس و وحشت از اینکه مبادا تروریست ها، شرایط لبنان 
را فرصتی مغتنم بشمارند و اقدام به عبور غیرقانونی از مرز های لبنان و یا 
حتی قاچاق اسلحه بکنند، به شدت افزایش یافته است. هفته گذشته، 
چند راکت از خاک لبنان به سمت اسراییل شلیک شدند. امری که موجب 
شد اسراییل نیز تحریک به ارائه پاسخ متقابل شود. مسئله ای که عمال 
می تواند کلیت امنیت و ثبات در لبنان را تهدید کند.نباید فراموش کرد که 
انفجار در لبنان، تبعات جدی را برای جنِگ ناتمام در ســوریه و جنِگ در 
سایه جاری، میان اسراییل، عربستان سعودی، امارات و ایران، خواهد 

داشت. هفته گذشته اخباری دال بر اینکه وضعیت بحرانی لبنان موجب 
شــده تا برخی پناهجویان ســوری تصمیم به ترک لبنان و بازگشت به 
خانه های خود بگیرند، منتشر شد. بدون تردید، بحران لبنان موجب جاری 
شدن سیل مهاجران از لبنان به ترکیه و دیگر کشور های همسایه و حتی 

اتحادیه اروپا، خواهد شد.
به طور کلی بحران شــدید در لبنان، تایید می کند که باید در برابر آن یک 
اقدام سیاســی محکم و قاطع انجام داد. با این حــال، بخش زیادی 
از مردم لبنان در وهله نخســت بر این باورند که سیاســتمداران فاسد و 
ناالیق کشورشــان، عامالن اصلی در وقوع بحران در این کشور بوده اند. 
سیاستمداران لبنانی حتی تاکنون نتوانسته اند بر سر تشکیل دولت در 
این کشور و انتخاب نخست وزیر، توافق کنند )اگرچه به تازگی توافق شده 

که»نجیب میقاتی« مامور تشکیل کابینه در لبنان شود(.
با این همه، سیاســتمدارن لبنانی بدون اینکه هر گونــه ایده جدید و یا 
انعطاف پذیری خاصی داشته باشند، امید دارند که انتخابات سال آتی در 
کشورشان، راهی را جهت برون رفت از بحران لبنان ارائه کند. با این حال 
آن ها باید بدانند که لبنان درست همین حاال درگیر بحران است و نمی توان 

در برابر بحران فوری و آنی در این کشور، صبر کرد.
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وزیر امور خارجه ایاالت متحده: 

مذاکرات با ایران در وین نامحدود نیست
وزیر امور خارجه ایاالت متحده تاکیــد کرد که مذاکرات وین برای احیــای برجام نمی تواند به طور 
نامحدود ادامه یابد.»آنتونی بلینکن« که به کویت ســفر کرده اســت، مدعی شــد که واشنگتن به 
دیپلماسی در مذاکرات هسته ای ایران پای بند است.وی در این خصوص گفت: »ما به دیپلماسی 
متعهد هستیم اما این فرآیند نمی تواند به طور نامحدود ادامه داشته باشد«.بلینکن بار دیگر توپ را 
به زمین ایران انداخت و با شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت ادامه داد: »ما به دنبال آن هستیم که 
ببینیم ایران برای انجام چه اقداماتی آمادگی دارد یا این که آمادگی ندارد. همچنان کامال برای بازگشت 
به وین برای ادامه مذاکرات آمادگی داریم«.وزیر امور خارجه ایاالت متحده در خصوص روند مذاکرات 
گفت: ایاالت متحده در چندین گفت وگو و مذاکره در وین مشــارکت داسته است. اما مستقیما با 
نمایندگان ایران مذاکره ای نداشته اند، طرف ایرانی حاضر به مذاکره مستقیم )با آمریکا( نشده است.

مخالفت یک مقام قضایی با طرح ضداینترنت مجلس
اعضای کارگروه فناوری اطالعات و ارتباطات مجمع نمایندگان قم با ارائه نظرهای کارشناســی خود از 
مخاطره های اجرایی شدن این طرح در سطح کشور، با معاون دادستان و جمعی از فعاالن اجتماعی و 

فناوری به بحث و تبادل نظر پرداختند. 
معاون فضای مجازی دادســتان عمومی و انقالب شهرســتان قم گفت: طرح صیانــت از کاربران در 
فضای مجازی مصداق از چاله درآمدن و درچاه افتادن اســت.حجت االسالم ابوالفضل تحریری در 
نشست هم اندیشی کارگروه فناوری اطالعات مجمع نمایندگان قم با فعاالن اجتماعی افزود: تصویب 
طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی به صورت کنونی شتاب زده بود.وی با تاکید بر ضرورت 
قانون گذاری در حوزه فضای مجازی، گفت: طرحی به این گستردگی که تولید محتوی، رگالتوری پهنای 
باند، تجارت الکترونیک، پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی، شرکت های ارائه دهنده خدمات دسترسی 

و میزبانی و دیگر حوزه ها را تحت الشعاع قرار می دهد، باید جامع و کامل باشد.

عمران خان درباره ترور حاج قاسم به ترامپ چه گفت؟
روزنامه انگلیسی زبان »نیوز« پاکستان با اســتناد به بخش هایی از کتاب نوشته دو روزنامه نگار 
نشریه »واشنگتن پست« گزارش داد که ترامپ در روزهای اقامت در کاخ سفید زمستانی از فلوریدا 
با نخست وزیر پاکستان پس از عملیات ترور سردار قاسم سلیمانی سخن گفته است.کتاب »من 
به تنهایی می توانم آن را برطرف کنم«  )I alone can fix it( نوشته شده توسط »کارول لئونیگ« 
و »فیلیپ راکر« به آخرین ســال ریاســت ترامپ به عنوان رییس جمهوری ایاالت متحده آمریکا 

اختصاص داده شده است. 
کارول لئونیگ و فیلیپ راکر به نقل از ســخنان ترامپ در این گزارش آوردند: رییس جمهوری وقت 
آمریکا ترور فرمانده ارشد جمهوری اســالمی ایران را یک اقدام شگفت انگیز دانست و در مصاحبه 
خود به گفت وگو با نخست وزیر پاکستان نیز اشاره کرده است.دونالد ترامپ افزود که با نخست وزیر 
پاکستان گفت وگو داشــته و عمران خان به او گفته که ترور فرمانده ارشد ایرانی بزرگ ترین اتفاقی 

است که وی در تمام عمر خود آن را مشاهده کرده است.

صفحه اینستاگرام »اژه ای« از دسترس خارج شد
مرکز رسانه قوه  قضاییه اعالم کرد: صفحه اینســتاگرام رییس قوه قضاییه که رسما آغاز به فعالیت 
کرده بود، به دالیل اعالم نشده ای از سوی اینستاگرام از دسترس خارج شده است. صفحات دیگر 
رییس دستگاه قضا در دیگر شبکه های اجتماعی به زودی جهت ارتباط دو سویه با مردم آغاز به کار 

خواهد کرد.

سیاستکافه سیاست

تحلیل »گاردین« از بحران سیاسی-اقتصادی لبنان:

انفجار »بمب لبنانی« در منطقه

 نگرانی نهاد ناظر آمریکایی از ترور خلبان های افغان 
به دست طالبان

یک ناظر آمریکایی در گزارشی نوشت، خبرهایی درباره در ترور خلبان های افغان به دست طالبان که در 
ماه جاری میالدی توسط رویترز جزئیات آن ذکر شد یک تحول نگران کننده دیگر برای نیروی هوایی 
افغانستان همزمان با افزایش درگیری ها در این کشور به شمار می رود.دو تن از مقام های ارشد دولت 
افغانستان به رویترز گفتند، دســت کم هفت خلبان افغان خارج از پایگاهشان در ماه های اخیر ترور 
شده اند که به گفته طالبان این بخشی از کارزار برای حذف و هدف قرار خلبان های افغان آموزش دیده 
توسط آمریکا محسوب می شود.در حالی که آمریکا در حال تکمیل خروج نیروهایش از افغانستان تا 
۳۱ اوت است، شبه نظامیان طالبان به سرعت کنترل نواحی مختلف از افغانستان را به دست می گیرند.

ناکامی دو عملیات نفوذ ائتالف سعودی در الحدیده
نیروهای ارتش و کمیته های مردمی دو عملیات نیروهای ائتالف سعودی برای نفوذ به جنوب استان 
الحدیده را ناکام گذاشتند.در همین حال جنگنده های سعودی ۱2 مرتبه یمن را بمباران کردند.نیروهای 
ائتالف سعودی-آمریکایی در دو عملیات خود برای پیشروی در استان الحدیده در جنوب یمن ناکام 
ماندند.به گزارش شبکه المسیره، نیروهای ارتش و کمیته های مردمی دو تالش ائتالف سعودی برای 
نفوذ در منطقه الفازه در جنوب الحدیده را ناکام گذاشتند. در منطقه »المغرس« شهر التحیتا در استان 

الحدیده نیز یک کودک به ضرب گلوله نیروهای ائتالف سعودی زخمی شد.

قانون تاریخی که امیر قطر صادر کرد
امیر قطر  قانون مربوط به اولین انتخابات پارلمانی این کشــور را صادر کرد.به گزارش سایت شبکه 
روســیا الیوم، تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر با صدور قانون سیســتم انتخابات مجلس شــورا 
حکمی را صادر کرد که حوزه های انتخاباتی مجلس شورا )پارلمان( و مناطق هر یک از این حوزه ها 
را مشخص می کند. خبرگزاری رسمی قطر گزارش داد، امیر قطر حکم شماره ۳۷ سال 2۰2۱ را در 
خصوص تعیین حوزه های انتخابیه مجلس شــورا و مناطق هر یک از حوزه هــا را صادر کرد به این 

صورت که این مناطق طبق جدول الحاقی به حکم تقسیم بندی شده اند.

افت محبوبیت معاون »بایدن« و نگرانی دموکرات ها درباره 
انتخابات

نظرسنجی ها نشان می دهند، با گذشت شش ماه از عمر دولت جدید آمریکا، کاماال هریس از میزان 
محبوبیت کمتری به نسبت جو بایدن برخوردار است.به گزارش پایگاه خبری هیل، کاماال هریس، 
معاون رییس جمهوری آمریکا مواردی از گام های تاکتیکی اشتباه خارج از کاخ سفید داشته است 
که به گفته دموکرات ها نشان می دهد او از مسئولیتی که بر شانه دارد، به طور کامل آگاهی ندارد.به 
طور تاریخی،  معاون های ریاست جمهوری عملکردی بهتر از رهبر کاخ سفید ندارند؛ اما درصدهای 

پایین او از چشم تحلیلگران دور نمانده است.

چین، نیروی نظامی به افغانستان می فرستد؟
فرستاده ویژه روسیه در امور افغانستان تاکید کرد که چین پس از خروج ارتش آمریکا از این کشور نیرو 
اعزام نخواهد کرد.به گزارش  اسپوتنیک، »ضمیر کابولوف« فرستاده ویژه روسیه در امور افغانستان 
در پاسخ به پرسشی درباره احتمال جایگزین شــدن نیروهای چینی پس از خروج ارتش آمریکا از 
افغانستان گفت: »من چنین عقیده ای ندارم«. کابلوف در پاسخ به احتمال ورود یک گردان نظامی 

چین به افغانستان در واقعیت چنین سناریویی ابراز تردید کرد. 
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هشدار مجدد روسیه درباره توقف 
مذاکرات وین:

 ایرانیان نمی توانند 
فراموش کنند

به گزارش ایرنا ؛ ســفیر و معاون نمایندگی 
روسیه در سازمان ملل متحد در مورد توقف 
مذاکرات هســته ای ویــن و آغاز نشــدن 
هفتمیــن دور از گفت و گوهای هســته ای 
گفت:در قبال برجام مسئولیت خاصی داریم.
به گزارش وب ســایت نمایندگی روســیه در 
سازمان ملل، دیمیتری پولیانسکی در نشست 
خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت: 
برجام فرزند ماســت که مسئولیت خاصی در 
قبال آن داریم به همین دلیل است که ما فعاالنه 
در مذاکرات وین شــرکت داریــم و تالش می 
کنیم آمریکا و ایران را به پــای بندی به برجام 
بازگردانیم.پولیانسکی در ادامه گفت: ما نباید 
توالی رویدادها را فراموش کنیم، این واقعیت 
که ایران کمی از تعهد خود منحرف شد، پیامد 
مستقیم اقدام ایاالت متحده در زمان خروج از 
برجام است.پولیانسکی در توضیح ادامه روند 
مذاکرات هســته ای در وین افزود: کل فرآیند 
مذاکره همانطور که می بینیم در درجه اول درباره 
نحوه بازگشت ایاالت متحده به این توافق است. 
بسیاری از کارها توسط دولت های مختلف به 
ویژه توســط دولت ترامپ انجام شده یا گفته 
شده است، ما نمی توانیم آن چیزها را فراموش 
کنیم، ایرانیان نیز نمی تواننــد آنها را فراموش 
کنند.سفیر و معاون نمایندگی روسیه در سازمان 
ملل متحد خاطر نشان کرد بنابراین آنقدرها هم 
که به نظر می رسد ساده نیســت، بسیاری از 
کارها که ایاالت متحــده باید انجام دهد وجود 
دارد و هنوز به بسیاری از کارهایی که باید انجام 
دهد تا آنجا که من می دانم متعهد نشده است.
روند مذاکرات احیای برجام در وین با فرارسیدن 
واپســین روزهای عمر دولــت دوازدهم بدون 
دستیابی به دستاوردی مشخص متوقف شده 
است.آمریکا در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ با خروج 
یکجانبه از توافق هسته ای، تحریم ها علیه ایران 
را بار دیگر اعمال کرد. این اقدام آمریکا در دوره 
ریاست جمهوری »دونالد ترامپ« مورد انتقاد 
بســیاری از کشــورها و حتی دموکرات ها در 

آمریکا قرار گرفت.

اخبار

وز عکس ر

دردسر نخست وزیر 
انگلیس با چتر 

سوژه شد!
تــالش بوریس جانســون برای 
کنترل چترش در مراســم یادبود 
افســران پلیس انگلیس باعث 
خنده حضار شد. جانسون سعی 
می کرد در مواجهه با باد شدید چتر 
خود را کنترل کنــد، اما ناکامی او 
خنده حاضرین را به دنبال داشت

دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس بامداد جمعه 
با بیان اتهاماتی اثبات نشــده ایران را به دخالت در 
امور داخلی کشــورهای منطقه متهــم کرد.»نایف 
الحجرف« دبیرکل شــورای همکاری خلیج فارس 
ایران را به دخالت در امور داخلی کشــورهای منطقه 
متهم کرد و مدعی شد ایران باید حمایت از »گروه های 
تروریستی« را در یمن، سوریه، عراق و لبنان متوقف 
کند.وی همچنین خواستار گنجاندن مسائل منطقه 
و موشــکی در مذاکرات برجام شد. دبیر کل شورای 
همکاری خلیج فارس گفت مذاکرات وین بایستی 
عالوه بر برنامه هسته ای ایران به رفتارهای منطقه ای 
و برنامه موشکی این کشور نیز رسیدگی کند.»نایف 

الحجرف« چند روز پیش هم اتهامات مشــابهی به 
ایران وارد کرده و درخواست مشابهی را مطرح کرده 
است. »سعید خطیب زاده«، سخنگوی وزارت خارجه 
جمهوری اسالمی ایران پیش تر درخواست شورای 
همکاری درباره مســائل منطقه و موشکی را مردود 
دانسته است.الحجرف با بیان این ادعا که رفتارهای 
تهران، »ثبات منطقــه را بر هم می زنــد« گفته بود 
مذاکرات هسته ای وین باید مسائل مربوط به »رفتار 
ایران« را هم مورد رســیدگی قــرار دهد و »منحصر 
به اجرای مجدد توافق هســته ای نباشــد«.اواخر 
خردادماه سال جاری هم وزیران خارجه کشورهای 
عضو شورای همکاری خلیج فارس مدعی شدند که 

باید اعضای این شــورا در گفت و گوهای هسته ای با 
ایران مشارکت داشته باشند.»سعید خطیب زاده« 
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اتهامات تکراری و 
بی اساس وارده در بیانیه پایانی نشست ۱۴۸ وزرای 
خارجه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، را 
مردود شمرد و این رویکرد شورای همکاری را کامال 

غیرسازنده توصیف کرد.

اتهامات تازه شورای همکاری خلیج فارس علیه ایران

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت صنایع شیمی نشان 

سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت 355 و شناسه ملی 10260078052 

بدین وسیله از کلیه سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود در جلسه مذکور که ساعت 9 صبح مورخ 1400/05/22 در اصفهان 
خیابان جی روبروی بانک ملی سروستان پالک 287 تشکیل می گردد حضور بهم رسانید. دستور جلسه مجمع عادی بطور فوق العاده:

1- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره
 2- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

 3- انتخاب روزنامه
 4- سایر مواردی که در صالحیت مجمع باشد.

هیئت مدیره شرکت



مدیر پــروژه راه آهن چابهــار- زاهــدان از اتمام 
ریل گــذاری خط آهن خاش-زاهــدان خبر داد و 
گفت: تمام ریل مــورد نیاز این پــروژه، ریل ملی 
و از تولیــدات کارخانه ذوب آهــن اصفهان تامین 

شده است.
حمید خیرخواه با اشــاره به اینکه طــول راه آهن 
چابهار-زاهدان ۶۳۵ کیلومتر است، اظهار کرد: این 
پروژه بندر شهید بهشــتی چابهار را به شهر زاهدان 

متصل می کند که با احتســاب خطوط ایستگاهی 
طول ریل گذاری ۷۶۰ کیلومتر خواهد بود.

وی با بیان این که راه آهن چابهار-زاهدان به هشت 
قطعه نام گذاری شده اما در عمل ۹ قطعه اجرایی 
دارد، افزود: قطعه ۶ دو قطعه ۶ الف و ۶ ب است. 
قطعه یک از چابهار آغاز و در قطعه ۸ به شهر زاهدان 

ختم می شود.
وی با اشــاره به این که راه آهــن چابهار-زاهدان 
از شهرهای نیکشــهر، ایرانشــهر و خاش عبوری 
می کند، گفت:  بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته 
، پایان ریل گذاری مســیر زاهدان-خاش به طول 

۱۵۵ کیلومتر اعالم می شود.
مدیر پروژه راه آهن چابهــار- زاهدان تصریح کرد: 

به این ترتیب یک چهارم کل پروژه چابهار-زاهدان 
ریل گذاری می شــود و پس از آن با انجام کارهای 
مربوطه، حداکثر تا چهار ماه آینده این مسیر ریلی 

به بهره برداری می رسد.
خیرخواه با اشــاره به اینکه تاکنون برای خط آهن 
زاهدان-خاش حــدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان هزینه 
شده اســت، گفت: تمام ریل مورد نیاز این پروژه، 
ریل ملی و از تولیــدات کارخانه ذوب آهن اصفهان 

تامین شده است.
وی یادآور شد: برای اتصال ریلی زاهدان به خاش 
۲۰ هزار تن ریل ملی استفاده شده و برنامه قرارگاه 
ســازندگی خاتم االنبیا)ص( این اســت که برای 

ریل گذاری کل مسیر از تولید داخل استفاده کند.

پایان ریل گذاری خط آهن خاش-زاهدان با ریل ذوب آهن
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امام جمعه چادگان:

کسب مهارت های فنی و حرفه ای بر آینده شغلی جوانان تاثیر 
بسزایی دارد

امام جمعه چادگان گفت: کسب مهارت های فنی و حرفه ای بر آینده شــغلی نوجوانان و جوانان به ویژه 
شهرهای کوچک تاثیر بسزایی دارد.حجت االسالم سید محمد بنی جمالی اظهار کرد: در دنیای امروز به جای 
اینکه از دانش و علم در بخش تولیدات دارویی و انرژی برق استفاده شود، سالح هسته ای برای نابودی 
کره زمین و بشر ساخته می شود.امام جمعه چادگان در ادامه با اشاره به اینکه نیاز اصلی کشور اشتغال زایی 
به ویژه برای جوانان اســت، گفت: در شهرســتان چادگان یک مرکز فنی حرفه ای وجود دارد که با وجود 
ظرفیت های آموزشی و امکاناتی که در این مرکز ایجاد شده؛ اما استقبال نوجوانان و جوانان از رشته های 
آموزشی این مرکز ضعیف است.وی با بیان اینکه مهارت های فنی و حرفه ای بر آینده شغلی جوانان موثر 
است، تاکید کرد: ادارات آموزش و پرورش و بهزیستی و کمیته امداد شهرستان باید با این مرکز آموزشی 

تفاهم نامه ببندند و نوجوانان و جوانان را برای کسب مهارت به این مرکز آموزشی هدایت کنند.

مجری طرح های آزادراه های مرکز و جنوب کشور:

آزادراه شرق اصفهان به نایین می رسد
مجری آزادراه های مرکز و جنوب کشور گفت: بخش باقی مانده آزادراه شرق اصفهان به طول هشت 
کیلومتر و با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۵۲۰ میلیارد ریال، به بهره برداری می رسد.علیرضا صلواتی با اشاره 
به آخرین وضعیت ساخت آزادراه های کشور و تکمیل کریدور شمالی – جنوبی آزادراهی کشور اظهار 
داشت: ۵۵ کیلومتر از قطعات یک و دو آزادراه شرق اصفهان، حدفاصل آزادراه اصفهان – کاشان تا جاده 
فرودگاه، آبان امسال در ارتباط ویدئو کنفرانسی رییس جمهور تکمیل شده و به بهره برداری رسید.وی 
ادامه داد: بخش باقی مانده قطعه دوم آزادراه شرق اصفهان که یکی از مهم ترین بخش های این آزادراه 
در تکمیل کریدور شمالی – جنوبی آزادراهی کشور و همچنین اتصال این کریدور به کریدور جاده ای 
شرقی – غربی کشور و جاده نایین به شــمار می رفت، طی ماه های گذشته تکمیل شده و در آستانه 
بهره برداری بوده که قرار است با حضور وزیر راه و شهرسازی به بهره برداری برسد.مجری کل طرح های 
زیربنایی استان اصفهان با بیان اینکه برای این پروژه یک هزار و ۵۲۰ میلیارد ریال هزینه صورت گرفته، 
تصریح کرد: در شرایطی که تا ســال ۱۳۹۷، این پروژه تنها ۴۱ درصد پیشرفت داشت، با برنامه ریزی 
صورت گرفته طی دو سال گذشته، زمینه فعالیت شبانه روزی و پیشرفت بالغ بر ۵۹ درصدی در بخش 

هشت کیلومتر صورت گرفته که این در نوع خود قابل توجه است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

 تغییر کاربری زمین های کشاورزی در شرق اصفهان
 ممنوع است

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: تغییر کاربری زمین های کشــاورزی شرق اصفهان به دلیل 
حاصل خیز بودن خاک این منطقه ممنوع است.مهدی طغیانی با اشاره به مشکالت اقتصادی در شرق 
اصفهان اظهار داشت: یکی از مشکالت ما در شهرک های صنعتی تراکم تقاضاست و شهرک صنعتی 
هرند واقع در شرق اصفهان یکی از شهرک های پر رونق استان است که تقاضا برای توسعه واحدهای 
آن افزایش پیدا کرده است.وی افزود: متاسفانه در شهرک های صنعتی بخشی از زمین ها و فضاهایی 
که در اختیار بوده بدون اینکه استفاده ای از آنها بشود، وارد بازار سوداگری شده و نرخ اشغال و فعالیت 
در شهرک صنعتی هرند به حدی نیست که امکان توسعه وجود داشته باشد.نماینده مردم اصفهان 
در مجلس شورای اسالمی خاطر نشان کرد: بنابراین اگر امکان فعلی ناقص رها و امکان جدیدی در 
شهرک راه اندازی شود، هزینه بر است و به محض اینکه استانداردهای الزم شهرک صنعتی هرند فراهم 
شود توسعه نیز محقق خواهد شد که مدیریت استان با رفع نواقص آن آمادگی الزم را برای توسعه دارد.

بهره برداری ۱۰۶ کیلومتر از خط دوم راه آهن زرین شهر اصفهان - بافق یزدبا مسئولان
۱۰۶ کیلومتر از خط دوم راه آهن زرین شهر اصفهان - بافق یزد در ویدئو کنفرانســی با رییس جمهوری به بهره برداری رسید.سیدرضا سادات حسینی، مدیر کل 
راه آهن استان اصفهان هدف اصلی از اجرای طرح خط دوم راه آهن زرین شهر اصفهان - بافق یزد را افزایش سرعت در خطوط ریلی برای تردد قطار های باری و 
مسافری بیان کردو گفت: خط دوم راه آهن این مسیر دارای پنج ایستگاه است که از ایستگاه سیستان تا آب نیل در این استان را شامل می شود.حسینی، هزینه 
اجرای این طرح را در مجموع ۱۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بیان کرد و گفت: به همراه این طرح در استان اصفهان، سه طرح دیگر خط راه آهن اقلید - یزد، ۱۸۲ کیلومتر 
خط دوم راه آهن قزوین- زنجان و تونل البرز واقع در قطعه دوم آزادراه تهران - شمال نیز افتتاح شد.اســتان اصفهان ۳۵ تا ۴۰ رام قطار باری با ترافیک باال در 
روز دارد و از نظر تخلیه بار رتبه نخست )با ۳۳ درصد از سهم کل کشور(، از نظر صدور بارنامه رتبه دوم، از نظر تن کیلومتر رتبه سوم و از نظر تناژ بارگیری رتبه چهارم 
کشوری را دارد.استان اصفهان در سال ۱۳۴۷ به شبکه سراسری راه آهن کشور پیوســت و دارای ۶۸۱ کیلومتر و ۶۷۷ متر خط اصلی، ۱۸۸ کیلومتر خط مانوری 

و ۶۶ کیلومتر خط صنعتی و تجاری ریلی است.۲۱ منطقه راه آهن در سراسر کشور وجود دارد که در این میان، راه آهن اصفهان از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

صفر شدن ذخیره آب 
سدهای گلستان

کاهش بارندگی و تداوم خشکسالی 
و افزایش میانگین دما در اســتان 
گلســتان، میزان ذخیره های آبی را 
در این استان به صفردرصد رسانده، 
در حال حاضر ســد گلستان یکی از 
اصلی ترین ســدهای استان هیچ 

ذخیره آبی ندارد. 

وز عکس ر

عکس: ایسنا

علت قطعی برق هفته 
گذشته در اصفهان چه بود؟

سخنگوی شرکت برق اصفهان با عذرخواهی 
از مردم برای افت فرکانس شــبکه که خارج 
از مدیریت انســانی بود، گفت: به علت خارج 
شــدن از مدار بعضی واحدهــای نیروگاهی 
روزهای دوشــنبه و سه شنبه خاموشی هایی 

داشتیم.
قطعی برق از جمله مشکالتی است که با گرم 
شــدن هوا مردم اصفهان با آن مواجه شدند. 
در برخی از مناطق روزانه حتی بیشــتر از یک 
مرتبه با قطعی برق روبه رو می شــوند که این 
روند سبب خرابی دستگاه های برقی خانگی 
و حتی فاسدشــدن مواد غذایی صنایع شده 

است.
سخنگوی شــرکت برق  اصفهان با اشاره به 
وضعیت خاموشی ها، اظهار داشت: در سطح 
کشور هفته ای با بیشــترین دما را پشت سر 
گذاشــتیم ولی با توجه به همــکاری خوب 
صنایع و صرفه جویی مردم متاسفانه به دلیل 
کمبود تولید در سطح کشــور مجبور به اعمال 

خاموشی های برنامه ریزی شده، شدیم.
سیدمحمدرضا نوحی افزود: به دلیل مصرف 
بــاال در ســطح کشــور، رله هــای حفاظتی 
و فرکانســی به صورت خودکار بــرای حفظ 
پایداری شبکه سراســری کشور و جلوگیری 
از فروپاشــی شــبکه خاموشــی های بدون 

برنامه ریزی را داریم.
وی با عذرخواهی از مردم برای افت فرکانس 
شبکه که خارج از مدیریت انسانی بود، گفت: 
به علت خارج شــدن از مدار بعضی واحدهای 
نیروگاهــی روزهای دوشــنبه و سه شــنبه 

خاموشی هایی داشتیم.
سخنگوی شرکت برق اصفهان ادامه داد: روز 
چهارشــنبه چند واحد از نیروگاه ها در سطح 
کشور وارد مدار شدند و حدود ۱۰۰۰ مگابایت به 

شبکه سراسری برق اضافه شد.
نوحی با اشــاره به کاهش دمــا در برخی از 
استان های کشــور ، اظهار داشــت: با توجه 
به کاهــش دما و اســتفاده کمتر از وســایل 
سرمایشی،شــاید خاموشــی بــه صــورت 

برنامه ریزی شده هم نداشته باشیم.
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سایه گرانی بر سر سوغات شیرین نصف جهان
عضو هیئت مدیره انجمن گز فروشــان اصفهان گفت: نبود نظارت کافی بر قیمت پسته و نوسان 
قیمت دالر دو عامل مهم در گرانی گز اصفهان هستند.سید مهدی دردشتی اظهار کرد: گز از دوران 
صفوی سوغات اصفهان بوده اســت و در مراســم مختلف و اعیاد از این محصول برای پذیرایی 
استفاده می شــده، اما اخیرا با توجه به قیمت زیاد آن و کاهش قدرت خرید، مردم از خرید این 
محصول عاجز شــده اند.وی افزود: از زمان شــیوع ویروس کرونا و کاهش سفر های توریستی 
فروش گز کاهش پیدا کرده اســت و امیدواریم بتوانیم با بومی ســازی ایــن محصول را به دنیا 

معرفی کنیم.
عضو هیئت مدیره انجمن گز فروشان اصفهان اشــاره کرد: خرید پسته به عنوان مهم ترین ماده 
موجود در گز با دالر انجام می شــود و افزایش قیمت پســته بر قیمت گز نیز اثر گذاشــته است.

دردشتی اضافه کرد: کارگاه های تولید گز به دو صورت سنتی و صنعتی مشغول فعالیت است که 
صادرات توسط کارگاه های صنعتی صورت می گیرد، اما دولت برای صادرکنندگان هیچ تسهیالت 

ویژه ای از جمله بیمه در نظر نگرفته است.

مدیر دفتر خدمات مشترکین شرکت آبفای استان اصفهان خبرداد:

تخفیف آب بها برای مشترکان کم مصرف
مدیر دفتر خدمات مشترکین شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: مشترکان کم مصرف در 
طرح آب امید کامل تخفیف می گیرند و امسال هشت درصد اصفهانی ها مشمول این طرح شدند.

تخفیف طرح ملی »آب امید« به مشــترکانی اختصاص می یابد که مصرف ماهانه آن ها حداکثر 
تا یک سوم الگوی مصرف است.

در قالب این طرح، مشترکان مسکونی با متوســط مصرف کمتر از پنج مترمکعب در ماه مشمول 
معافیت از پرداخت صورتحســاب آب بها می شــوند.میثم اعالیی،مدیر دفتر خدمات مشترکین 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: از ابتدای اجرای طرح آب امید از دی ماه  سال گذشته 
تاپایان خرداد۱۴۰۰ ، ۱۳ میلیارد ریال در قالب طرح ملی »آب امید« به مشــترکان تخفیف داده 

شده است.
وی افزود: از مجموع چهار میلیون و ۵۷۰ هزار قبض آب بهای صادر شــده در اصفهان طی شش 
ماهه اخیر، ۳۷۰ هزار قبض مشمول معافیت پرداخت شد.هدف اصلی از اجرای این طرح حمایت 

از حقوق مصرف کنندگان، برقراری عدالت اجتماعی و مدیریت مصرف آب است.

اصفهان، صادرکننده گل می شود
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان گفت: 

فاز اول بازار گل و گیاه ارغوان با هدف توسعه صادرات در اصفهان، افتتاح شد.
محمد مجیری اظهار کرد: فاز اول بازار گل و گیاه ارغوان در اصفهان افتتاح شد که این فاز شامل، 
سالن گل سر شاخه با ۶ هزار و ۴٠٠ متر مربع طول و سالن نهاده های کشاورزی با ۲ هزار و ۵٠٠ متر 
مربع طول است.وی اضافه کرد: محوطه ســازی بازار گل و گیاه ارغوان، جزو پروژه های شاخص 
کالن شهر اصفهان است که در چند فاز تکمیل می شــود.مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل 
شهری و فرآورده های کشــاورزی شــهرداری اصفهان در خصوص فاز های بعدی بازار گل و گیاه 
ارغوان گفت: در فاز های بعدی سالن گل های باغ و باغچه، ســالن گل های آپارتمانی، ساختمان 

ماهیان زینتی و ساختمان پرندگان زینتی تکمیل خواهد شد.
مجیری در خصوص هزینه های ســاخت این پروژه، عنوان کرد: پروژه سالن گل های سر شاخه، 
نهاده های کشاورزی، محوطه سازی، کلنگ زنی قسمت گل های باغ و باغچه، گل های آپارتمانی 
و ســالن ماهیان زینتی بیش از ۱۸۱ میلیارد تومان اعتبار داشته، که بخشی از آن ها افتتاح شد و 

امسال، مراحل ساختمانی بخش های دیگر نیز شروع خواهد شد.

تلنگری دوباره به اصفهان تشنه؛

مهمان ناخوانده

اگرچه اصفهانی ها از نیمه خرداد ماه تاکنون بارهــا طعم تلخ بی آبی را 
تجربه کرده اند، اما هفته قبل وقوع یک حادثه، بی آبی را مهمان ناخوانده 
خانه تمام اصفهانی ها کرد.این بار فرقی نمی کند کجای شهر باشیم، وقوع 
حادثه شکستگی لوله اصلی انتقال آب به اصفهان در محدوده شهرستان 
فالورجان، موجب شد تا این خط حدود ۱۰ ساعت از مدار خارج شود و ۲۵ 
درصد حجم آب انتقالی به اصفهان به یک باره از مدار خارج شد.باوجودی 
که شرکت آبفای اصفهان از همان لحظات نخست به موازات تعمیر لوله 
حادثه دیده، آبرسانی ســیار به نقاط مختلف اصفهان را آغاز کرد، اما با 
افزایش دمای هوا لحظه به لحظه افت فشار آب منازل بیشتر و قطعی آب 
جایگزین آن شد.مسئوالن شرکت آبفای استان بعد از تعمیر این خط لوله 
در همان روز حادثه )سه شنبه-۵ مرداد(، اعالم کردند اگرچه از ساعت 
۱۱ این خط لوله دوباره آبگیری را شروع کرده، اما باتوجه به اینکه قطر این 
خط لوله ۱۴۰۰ میلی متر و از سوی دیگر طول این لوله زیاد است، عملیات 
آب گیری آن بین ۶ تا ۱۰ ساعت زمان می برد، بنابراین تا زمانی که این خط 
لوله به طور کامل وارد مدار شود و شرایط به حالت قبل از شکستگی لوله 

بازگردد، بین ۲۴ تا ۴۸ ساعت زمان خواهد برد.

  چالش تامین آب شرب اصفهان
به گفته سخنگوی شرکت آبفای استان اصفهان، در روزهای معمولی اصفهان 
بین ۳۲۰۰ تا ۴۳۰۰ لیتر برثانیه کسری آب دارد که به دلیل این حادثه، کسری 
۲۵ لیتر آب نیز به کسری آب اصفهانی ها اضافه شد و این شرایط تامین آب 
شرب اصفهان را بحرانی تر کرد، این حادثه ضرورت تکمیل و بهره برداری هر 

چه سریع تر سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ را تشدید می کند.اصفهان، 
یکی از شهرهایی  است که طی سال های گذشته به دلیل کمبود بارش ها در 
لیست تنش آبی قرار گرفته است. از سوی دیگر وضعیت آبی اصفهان با هر 
حادثه و یا افزایش دمای هوا بسیار شکننده می شود، تا جایی که تامین آب 
شــرب جمعیتی معادل ۴.۵ میلیون نفر با چالش جدی مواجه می شود.  
به همین منظور حدود ۱۳ سال پیش سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ 
یا همان تونل گالب دو به عنوان طرحی پدافندی در دســتور کار قرار گرفت.

به اعتقاد کارشناسان، اگر طرح سامانه دوم آبرسانی اصفهان به بهره برداری 
نرسد، چالش تامین آب شرب در استان اصفهان قابل حل نخواهد بود، چراکه 
ذخایر چاه ها نیز قابل اعتماد نیستند.طرح سامانه دوم آبرسانی اصفهان، 
اگرچه طرحی پدافندی برای اصفهان بزرگ محسوب می شود و در زمانی 
خروج سامانه اول در شرایط بحرانی، می تواند به عنوان سامانه ای اضطراری 
وارد مدار شده و تامین آب شرب، اصفهان را بر عهده گیرد، ولی طی سال های 

گذشته درگیر کمبود اعتبارات و برخی حواشی بوده است.

   تکرار اتفاق 
شاید اصفهانی ها هنوز اردیبهشت سال ۸۷ را از یاد نبرده اند که یک دستگاه 
بولدوزر اداره راه و ترابری با خط لوله انتقال نفت خام در منطقه سامان برخورد 
کرد و زاللی رودخانه زاینده رود آغشته به صدها تن نفت خام شد و مسئوالن 
مجبور شدند برای رفع آلودگی آب اصفهان تا مدتی تصفیه خانه باباشیخعلی را 
از مدار خارج کنند و در آن زمان بازار داغ داللی آب معدنی در شهر رونق چندانی 
به خود گرفت، اما به جایی نکشــید که بختیاری اســتاندار وقت اصفهان و 

مسئوالن آب و فاضالب استان اعالم کردند که آلودگی نفتی آب اصفهان مرتفع 
شده با این حال شــهروندان تا مدت ها بوی نفت را در آب آشامیدنی خود 
احساس می کردند.این حادثه مسئوالن وقت را متوجه شکننده و آسیب پذیر 
بودن شبکه تامین آب شــرب اصفهان کرد و در این راستا طرح تونل »گالب 
دو« در سفر استانی هیئت وزیران دولت وقت در سال ۸۸ مصوب شد و در ۱۵ 
مرداد سال ۹۳ نیز صالح، معاون امور هماهنگی استان های معاونت راهبردی 
و برنامه ریزی رییس جمهور، سامانه دوم آبرسانی به اصفهان بزرگ را طرحی 
درون استانی و نقش پدافند غیر عامل برای اصفهان عنوان کرد و گفته بود با 
توجه به اینکه در سال ۸۷ به مدت دو هفته آب تمام شهرها و روستاهایی که 
از رودخانه زاینده رود مشروب می شدند، قطع شد تونل »گالب دو« در دستور 
کار قرار گرفت تا در صورت هر گونه مشکل بتوان آب حدود چهار میلیون نفر 
اصفهانی را تامین کرد.سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ به طول ۱۷ کیلومتر 
و با هدف انتقال آب از منطقه باالدست زاینده رود در محدوده استان اصفهان 
به اجرا گذاشته شده است. این سامانه با هدف تامین کمبود آب شرب شبکه 
اصفهان بزرگ اجرا می شود. در شبکه آبرســانی اصفهان بزرگ آب تصفیه 
شده در تصفیه خانه باباشــیخعلی از طریق تونلی به شبکه آبرسانی انتقال 
داده می شود. این تونل حداکثر ظرفیت عبور ۱۰ متر مکعب آب در ثانیه را دارد.
به دلیل رشد جمعیت و مصارف، نیاز شبکه آبرسانی از ۱۰ مترمکعب در ثانیه 
بیشتر شده که این کمبود به صورت نارسایی در شبکه و افت فشار نمود دارد و 

آثار و نشانه های این نارسایی هم اکنون مشاهده می شود.

  شکنندگی تامین آب شرب اصفهان
به نظر می رسد همچنان اجرا و بهره برداری از فاز اضطراری طرح سامانه 
دوم آبرسانی اصفهان بزرگ یکی از چالش های بزرگ اصفهان بعد از ۱۵ 
سال است و حادثه اخیر شکستگی لوله اصلی انتقال آب به اصفهان نشان 
داد، شرایط تامین آب شــرب اصفهان به تلنگری وابسته و در هر لحظه 
شکننده است.سخنگوی شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان درباره 
اینکه اگر سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ وارد مدار بود، شرایط بی آبی 
بعد از شکستگی لوله انتقال آب را تجربه می کردیم یا خیر ، توضیح داد: 
حادثه اخیر نشان داد که اتکا به یک سامانه آبرسانی کاری بسیار اشتباه 
است و تامین آب جمعیت ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفری در ۵۷ شهر و ۳۸۰ 
روستا از طریق یک ســامانه اشتباه اســت و این از نظر پدافند غیرعامل 
اقدامی نادرست است. به گفته مهرداد خورسندی، حادثه شکستگی لوله 
انتقال آب، شرایط سختی به اصفهانی ها تحمیل کرد و این شرایط حتی تا 
امروز ادامه خواهد داشت، اما درخواست داریم تا هر چه زودتر سامانه دوم 
آبرسانی اصفهان بزرگ وارد مدار شود تا عالوه بر جبران بخشی از کمبود آب 
سامانه اول آبرسانی اصفهان بزرگ، سامانه دوم در نقش پدافند غیرعامل 

در شرایط بحرانی و حوادث وارد عمل شود.

کافه اقتصاد
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معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خبر داد:

افزایش شدید آمار ورودی به بیمارستان های چهارمحال 
معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشــکی شــهرکرد با تاکید بر اینکه آمار ورودی به بیمارستان های 
چهارمحال و بختیاری به شدت افزایش داشته است، گفت: پیک پنجم کرونا در حال حاضر در میانه راه 
رسیدن به قله است.سید راشد جزایری در خصوص روند واکسیناسیون بیماری کرونا در چهارمحال 
و بختیاری، اظهار کرد: واکسیناسیون رانندگان سیستم حمل و نقل عمومی شهری، جاده ای، ریلی، 
دریایی و هوایی، خبرنگاران، زندانیان، فرهنگیان و بیماران دیابتی ثبت شده در سامانه درمان به زودی 
آغاز می شود.معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد افزود: هماهنگی های الزم با مدیران و 
مسئوالن مرتبط با این مشاغل صورت گرفته است و افراد با دریافت معرفی نامه باید برای تزریق واکسن 
مراجعه کنند.وی با اشاره به اینکه واکسیناسیون عشایر باالی ۱۸ سال در چهارمحال و بختیاری آغاز شده 
است، عنوان کرد: با افراد دیابتی ثبت شده در سامانه برای تزریق واکسن تماس گرفته می شود.جزایری 
در پایان با تاکید بر اینکه آمار ورودی به بیمارستان های چهارمحال و بختیاری به شدت افزایش داشته 

است، خاطرنشان کرد: پیک پنجم کرونا در حال حاضر در میانه راه رسیدن به قله است.

انعقاد ۸0 قرارداد برای واگذاری 2۵ هکتار زمین در 
شهرک های صنعتی

امسال ۸۰ قرارداد به منظور واگذاری ۲۵ هکتار زمین در شهرک های صنعتی استان چهارمحال و بختیاری 
منعقد شده است.مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری گفت: از ابتدای امسال 
در راستای تحقق شعار مبنی بر تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها ۷ واحد صنعتی در استان به چرخه تولید 
بازگشت و زمینه اشتغال زایی ۱۰۰ نفر فراهم شد.حمیدرضا فالح افزود: شهرک تخصصی بادام سامان با 
پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی همراه است.مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری 
با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۴۵ میلیارد تومان برای امور زیرساختی شهرک صنعتی هزینه شده 
است، پیش بینی کرد: برای این امور تا پایان سال جاری ۱۵۰ میلیارد تومان هزینه خواهد شد.فالح ادامه 
داد: درخصوص واگذاری ۲۵ هکتار اراضی در شهرک های صنعتی استان به متقاضیان ۸۰ قرارداد منعقد 
شده است.وی اضافه کرد: در حوزه تکمیل زیرساخت مدول دوم تصفیه خانه فاضالب شهرک صنعتی و 

راه اندازی شهرک صنعتی شماره ۲ به مساحت ۵۰۰ هکتار اقدامات مناسبی صورت گرفت.

غلبه بر محرومیت ها در بام ایران با طرحی ابتکاری
مدیر آموزش و پرورش شهرســتان لردگان گفت: با اجرای طرح ابتکاری »تلفن کنفرانس« بر بخشی از 
محرومیت ها و کمبود امکانات در دوران شیوع کرونا در اين شهرستان غلبه شد.جهانبخش طهماسبی اظهار 
داشت: در دوران شیوع ویروس کرونا که عدالت آموزشی در مناطق محروم و روستا های دورافتاده این 
شهرستان آسيب ديده بود،  تهدید را به فرصت تبدیل كرده و شرایطی فراهم شد تا دانش آموزان از تحصیل 
عقب نمانند.وی افزود: بسیاری از روستا های شهرستان لردگان تا قبل از شیوع کرونا از دسترسی به شبکه 
اینترنت محروم بودند، اما با تالش های فراوان برای روستا های دوردست و محروم تجهیزات مورد نیاز به 
منظور دسترسی دانش آموزان به مرورگر تامين شد و سرعت اینترنت در بخش های محروم این شهرستان 
افزايش يافت.طهماسبی اضافه کرد: همچنین با استفاده از ظرفیت های خیری و اقدامات نوع دوستانه، ۸۰ 
دستگاه تبلت و تلفن همراه هوشمند برای دانش آموزان کم برخوردار شهرستان لردگان تهیه و توزیع شد.وی 
گفت: در طرح ابتکاری »تلفن کنفرانس«، معلم در یک ساعت خاص و با هماهنگی اولیا، پس از تماس با 
دانش آموزان آن ها را به مکالمه گروهی دعوت می کرد و از این طریق به تدریس می پرداخت و یا جلسات 
رفع اشکال برگزار می کرد. طهماسبی تصریح کرد: در این طرح نیازی به تلفن همراه هوشمند نبود و با نوع 
ساده و حتی تلفن ثابت هم دانش آموزان می توانستند در مکالمه گروهی شرکت کنند. از این طرح حتی 

برای برگزاری بعضی از جلسات مدیران مدارس شهرستان لردگان نیز استفاده می شد.

بام ایراناخبار

احداث تونل زره به کجا رسید؟

شاید وقتی دیگر!
تونل زره در محور شهرکرد به ناغان واقع شده است، با اجرای این تونل 
مسیر شلمزار به ناغان حدود ۳۳ کیلومتر کوتاه تر می شود. اجرای این 
تونل از مطالبات اصلی مردم شهرســتان کیار است؛ اما وعده ها برای 

اتمام این پروژه تاکنون محقق نشده است.
محور شــهرکرد به ناغان یکی از محورهای مواصالتــی پر ترافیک در 
چهارمحال و بختیاری محســوب می شــود، همچنین در این محور 
به علت دارا بودن نقــاط حادثه خیر آمار تصادفات جاده ای باالســت، 
به همین منظور چارخطه شدن این محور در دســتور کار اداره کل راه و 

شهرسازی استان قرار گرفت.
تونل زره در محور شــهرکرد به ناغان واقع شده است که با احداث این 

تونل مسیر شلمزار به ناغان حدود ۳۳ کیلومتر کوتاه تر خواهد شد.
محمدباقر نوبخت ۲۴ تیرماه ســال ۹۷ در سفر به شهرکرد و در بازدید 
از تونل زره شهرستان کیار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه تکمیل 
و بهره برداری از این تونل نیازمند ۷۰ میلیارد تومان اعتبار است، اظهار 
کرد: اگر مسئوالن استانی تقبل کنند این پروژه را تا دهه فجر به پایان 

برسانند، کل اعتبار تخصیص داده می شود.
معاون رییس جمهور و رییس ســازمان برنامه و بودجه کشــور بیان 
کرد: طول مسیر تونل زره ۱۳ کیلومتر اســت که تاکنون برای آن ۱۶۹ 
میلیارد ریال هزینه شده اســت، تکمیل این تونل موجب کوتاه شدن 

۳۳ کیلومتری مسیر شلمزار به ناغان می شود.
باتوجه به وعده رییس سازمان برنامه و بودجه قرار بود عملیات اجرایی 
تونل زره در دهه فجر ســال گذشته به اتمام برســد، اما این پروژه در 

مهلت مقرر به اتمام نرسیده و هم چنان نیازمند تزریق اعتبار است.
حمید پورمحمدی،معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه 
سازمان برنامه و بودجه کشور در حاشیه بازدید از روند عملیات اجرایی 
تونل زره و محور شــهرکرد به ناغان گفت: برای محور شلمزار به ناغان 
۳۵ میلیارد تومــان اعتبار اختصاص پیدا کرد، بــا تکمیل این محور و 
ادامه آن تا کارون چهار این جاده ترانزیتی به خوزستان و سپس خلیج 

فارس وصل می شود.

  حفاری تونل زره به زودی به پایان می رسد
حمید ربیعی،معاون مهندســی و ســاخت اداره کل راه و شهرسازی 
چهارمحال و بختیاری در خصوص رونــد عملیات اجرایی تونل زره در 
شهرستان کیار، توضیح داد: در ســفر رییس سازمان برنامه و بودجه 
به استان حدود ۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این پروژه در نظر 

گرفته شد، اما تنها ۳۵ میلیارد تومان از این اعتبار در اواخر سال ۹۹ به 
این پروژه اختصاص پیدا کرد.

وی افزود: همچنین مقرر شــد ۳۵ میلیارد تومان اعتبار دیگر به این 
پروژه اختصاص پیدا کند که مجموعا اعتبــار اختصاص یافته به تونل 

زره به ۷۰ میلیارد تومان می رسد.
ربیعی با تاکید بر اینکه اتمام پروژه تونل زره به ۶۰ میلیارد تومان اعتبار 
دیگر نیاز دارد، عنوان کرد: کل مســیر تونل زره حــدود ۱۴۸۰ بود که از 
این میزان تنها حفاری ۵۰ متر باقی مانده اســت، پیش بینی می شود 
حفاری تونل زره تا چند وقت به اتمام برســد و پــس از اتمام حفاری 

بحث آسفالت و روشنایی تونل نیز دنبال خواهد شد.
معاون مهندســی و ســاخت اداره کل راه و شهرســازی چهارمحال و 
بختیاری با اشــاره به اینکه تونل زره در محور شــهرکرد به ناغان واقع 
شده اســت، گفت: باید مســیر دسترســی به تونل نیز تکمیل شود، 
 برای احداث مســیر دسترســی هم نیازمند ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار 

دیگر هستیم.

  اختصاص اعتبار به تونل زره

قدرت ا...حمزه، نماینده مردم شهرستان های اردل، فارسان، کوهرنگ 
و کیار در مجلس شــورای اسالمی با اشــاره به اینکه اکثر پروژه های 
راه سازی در چهارمحال و بختیاری فعال است، اظهار کرد: در سفر اخیر 
معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه ســازمان برنامه و 
بودجه از تعدادی از پروژه های راه سازی در استان بازدید به عمل آمد. 
وی افزود: در جلسه جمع بندی مقرر شد به پروژه هایی از جمله تونل 
زره، تونل فارسان دشتک، تونل گردنه چری، تونل حونی، تونل گورمیزه 

و ... اعتبار اختصاص یابد.
حمزه خاطرنشــان کرد: عملیــات اجرایی حفاری تونــل زره در حال 
انجام است، پیش بینی می شــود حفاری تونل نهایتا تا یک ماه آینده 
به پایان برســد، همچنین مقرر شد جلســه ای برای بحث تخصیص 
 اعتبار به این پروژه در هفته جاری در ســازمان برنامه و بودجه کشور 

برگزار شود.
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مفاد آراء
5/78 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی موضــوع مــاده 3 قانون ومــاده 13 آئیــن نامــه قانون تعییــن تکلیف 
 وضعیت ثبتــی واراضی وســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابر رای شــماره
 1308 14006030200700  مــورخ  07 / 04 / 1400  هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک فالورجــان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی 
آقای محمدرضائــی قهدریجانی فرزند علی بشــماره شناســنامه 438 وکدملی 
1110993862 صــادره ازفالورجان دریک بابخانه وانبار به مســاحت 99 / 564 
مترمربع پالک 221 1  فرعــی از 387 اصلی واقع در قهدریجــان خریداری مع 
الواسطه ازمالک رسمی آقای عبداله کاظمی قهدریجانی  محرزگردیده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول  24 / 04 /1400 

تاریخ انتشار نوبت دوم :  09 /  05/ 1400  
م الف: 1163706  حسین زمانی علویجه  رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان 

مفاد آراء
5/79 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صــادره هیات هاي موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید. 
ردیف 1- راي شــماره 0029 مورخ 1400/01/08 هیات سوم آقای کورش عالم 
زاده به شناســنامه شــماره 2439 کدملي 1288130996 صادره اصفهان فرزند 
غالمحسین نســبت به دو دانگ و نیم مشــاع از ششدانگ ســاختمان تجاری و 
مسکونی به مساحت 193/42 متر مربع پالک شماره 3626 فرعی از 18 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در صفحه 501 دفتر 605
ردیف 2- راي شــماره 0027 مورخ 1400/01/08 هیات سوم آقای غالمحسین 
عالم زاده به شناســنامه شــماره 68 کدملي 4469561371 صادره مهریز فرزند 
محمد نســبت به یک دانگ مشاع از ششــدانگ ســاختمان تجاری و مسکونی 
به مســاحت 193/42 متر مربع پالک شــماره 3626 فرعــی از 18 اصلی واقع 
 در اصفهــان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غــرب اصفهان ثبــت در صفحه 501 

دفتر 605 تائید
ردیف 3- راي شماره 0028 مورخ 1400/01/08 هیات سوم آقای داریوش عالم 
زاده به شناسنامه شماره 4051 کدملي 1285118944 صادره فرزند غالمحسین 
نسبت به دو دانگ و نیم مشاع از ششدانگ ساختمان تجاری و مسکونی به مساحت 
193/42 متر مربع پالک شماره 3626 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در صفحه 501 دفتر 605 تائید
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/09
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/24

م الف: 1170193  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

 مفاد آراء
5/80 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صــادره هیات هاي موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید. 
اصالحی

ردیف 1- راي شماره 25671 مورخ 1399/11/05 هیات سوم مساحت ششدانگ 
475/70 متر مربع صحیح می باشد که در رای شــماره 21873 - 1399/08/26 
هیات ســوم خانم رضوان محققیان گورتانی به شناسنامه شــماره 1527 کدملی 
1283432994 صادره اصفهان فرزند حسینعلی در ششدانگ ساختمان به مساحت 
275/70 متر مربع پالک شــماره 141 فرعی از 23 اصلی واقع در اصفهان بخش 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از میرزا علی ماست بند زاده ولد حاجی 

محمد سند 4296 مورخ 12/6/4 دفترخانه یک اصفهان آمده است.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/09
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/24

م الف: 1169912  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/81 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صــادره هیات هاي موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید. 
ردیف 1- راي شــماره 1120 مورخ 1400/02/05 هیات سوم آقای علی نظری 
 شیاســی به شناســنامه شــماره 5 کدملی 4689859132 صادره فریدن فرزند 
بابا علی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 112/90 متر 
مربع پالک شماره فرعی از 31 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالک رسمی حسن ابراهیمی بابوکانی بموجب سند 9963 مورخ 

50/7/29 دفتر 95 تائید
ردیف 2- راي شماره 1125 مورخ 1400/02/05 هیات سوم آقای محمد رحیمی 
دارانی به شناسنامه شماره 348 کدملی 1159883254 صادره فرزند رضا علی در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 112/90 متر مربع پالک 
شماره فرعی از 31 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
از مالک رسمی حسن ابراهیمی  بابوکانی بموجب سند 9963 مورخ 50/7/29 دفتر 

95 تائید
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/09
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/24

م الف: 1169918  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/82 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صــادره هیات هاي موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود. در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید. 
ردیف 1- راي شماره 3452 مورخ 1400/03/25 هیات سوم آقای فرشاد صالحی 
به شناسنامه شماره 1581 کدملی 1287098312 صادره اصفهان فرزند عزیزاله 
در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 37/40 متر مربع پالک 68 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی 
براتعلی مزروعی طبق تقسیم نامه شــماره 36179 مورخ 1350/01/25 دفترخانه 

شماره 65 اصفهان و مورد ثبت صفحات 77 و 96 دفتر 48 امالک
ردیف 2- راي شماره 4140 مورخ 1400/04/02 هیات دوم آقای پیمان سرائیان 
به شناسنامه شماره 809 کدملی 1289432481 صادره اصفهان فرزند حسین در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 83/80 متر مربع قسمتی از پالک شماره 
28 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت رضا 
برندگی از سند شماره 36170 مورخ 1347/8/20 دفترخانه شماره 86 اصفهان از 

مورد ثبت صفحات 268 الی 271 دفتر 54 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/09
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/24

م الف: 1169861  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/83 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 1200 مورخ 1400/04/16 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، آقای فرهاد فاطمی به 
شناسنامه شماره 20 کدملی 5649541574 صادره جرقویه فرزند سید ابوالفضل بر 
ششدانگ یکبابخانه و مغازه متصله به مساحت 365/80 متر مربع مفروزی از پالک 
شماره 341 فرعی از 5000 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/09
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/24

م الف: 1170848  اعظم قویدل رئیس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

5/84 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صــادره هیات هاي موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتي اراضي و 
ســاختمان هــاي فاقد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتي منطقــه غرب 
اصفهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده 
اســت لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــالک مــورد تقاضــا بــه شــرح 

 زیــر بــه منظــور اطــالع عمومــي در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید. 
ردیف 1- راي شــماره 5596 مورخ 1400/05/02 هیات سوم آقای محمد صادق 
محمد بیگی دهقی به شناسنامه شماره 308 کدملی 1092336842 صادره نجف 
آباد فرزند نوروزعلی در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 357/50 متر مربع 
از پالک 597 فرعی از 12 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالکیت متقاضی طبق سند انتقالی 25333 مورخ 1399/10/12 دفتر 

167 اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/09
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/24

م الف: 1171087  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

آگهی تغییرات شرکت پرپین اکسیر جهانی سهامی خاص 
به شماره ثبت 97 و شناسه ملی 14002134941 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1400/02/20 محمدمهدی مســجدی بشماره ملی 1180072219 و 
سید محمد طباطبائی بشــماره ملی 1180083210 بترتیب به سمت 
بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند 
. روزنامه زاینده رود برای چاپ آگهیهای شــرکت تعیین گردید . وجیهه 
معمار زاده زواره بشماره ملی1189598711 بسمت رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل - محمود معمارزاده زواره بشماره ملی1189417715 بسمت 
نایب رئیس هیات مدیره - سیدعلی نیارئیس بشماره ملی1180103637 
بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند . کلیه 
اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای وجیهه معمار زاده زواره و 
با مهر شرکت معتبر است . مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می 
باشد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری زواره )1168791(

آگهی تغییرات شــرکت مصرف کارگران گلشن نائین 
شرکت تعاونی به شماره ثبت 465 

و شناسه ملی 10260096273
 به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی ســالیانه مورخ 
1400/03/30 و نامه شماره 1455 مورخ 1400/04/20 اداره تعاون 
کار و رفاه اجتماعی شهرستان نایین تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه 
و صورتهای مالی منتهی به 12/30/ 1399به تصویب مجمع عمومی 
رســید. محســن دهقان هامانی به کدملی1249982332 ومحسن 
حســن زاده به کدملی 1249948711 و علیرضا مفیــدی نایینی به 
کدملی 1249494869 بازرســان اصلی وسیدهادی موسی کاظمی 
به کدملی 1240017871 به عنوان بازرس علی البدل شرکت تعاونی 
برای مدت یک ســال مالی انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

نایین )1168812(
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چراغ بوستان های اصفهان روشن می شود
معاون توسعه و منابع انسانی استانداری اصفهان در نشست اعضای ستاد مقابله با کرونا با اشاره به 
تکثیر ویروس کرونا در موج جدید اظهار داشت: یکی از مطالبات اعضای ستاد کرونا، تجدیدنظر در 
خاموشی بوستان ها و رفع اعمال محدودیت  ورود به این مکان ها به دلیل بی اثر بودن منع مردم از 
رفتن به پارک ها با وجود قطع برق بود.ایوب درویشی  افزود: با توافق اکثریت اعضای ستاد مبنی 
بر خطراتی که خاموشی بوســتان ها و بسته بودن این اماکن و ترافیک حاشــیه ای ناشی از آن به 
همراه داشت، قرار شد چراغ بوستان ها روشن و محدودیت استفاده از فضای آنها مشروط به رعایت 
پروتکل های بهداشتی)استفاده از ماسک و فاصله اجتماعی( با نظارت بیشتر برداشته شود.معاون 
استاندار اصفهان با اشاره به لزوم التیام روحی خانواده های داغدار و برگزاری مراسم سوگواری برای 
جان باختگان تصریح کرد: مقرر شد مراسم سوگواری متوفیان در فضای باز آرامستان باغ رضوان با 
رعایت ضوابط کرونایی از ابتدای هفته تا چهارشنبه با نظارت و کنترل شهرداری، برقرار و فقط روزهای 

پنجشنبه و جمعه، محدودیت ها اعمال شود.
 

خدمات حقوقی رایگان وکالی نیکوکار اصفهان به مددجویان 
کمیته امداد

رییس اداره حقوقی و امور نمایندگان کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان گفت: وکالی نیکوکار 
امسال به ۳۹ نفر از مددجویان امداد مشاوره و خدمات حقوقی ارائه داده و وکالت پرونده آن ها را بر عهده 
گرفته اند. جواد کرانی افزود: در مجموع ۶۲ وکیل نیکوکار در استان اصفهان با کمیته امداد امام خمینی 
)ره( همکاری دارند و اکثرا در قالب میز خدمت حقوقی در محل کمیته امداد به مددجویان ارائه خدمت 
می دهند.رییس اداره حقوقی و امور نمایندگان کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان با اشاره 
به اینکه حدود ۶۲ وکیل نیکوکار در استان به صورت مستمر با کمیته امداد امام خمینی )ره( همکاری 
دارند، بیان کرد: میزان حق الوکالت در این پرونده ها طی سه ماهه اول امسال ۲۷۰ میلیون تومان است.

کرانی افزود: تعداد مراجعه کنندگان در کالس های حضوری و مجازی ۲۷۰ نفر بوده ، هدف احقاق حقوق 
مددجویان است و بدین منظور اقداماتی جهت راه اندازی مراکز نیکوکاری تخصصی صورت گرفته که در 
حال حاضر چهار مرکز در اصفهان، لنجان، مبارکه و آران و بیدگل تشکیل شده و به واسطه آن مددجویان 
کمیته امداد از خدمات این مراکز بهره مند می شوند.وی عنوان کرد: کمیته امداد امام خمینی )ره( در 
مردادماه سال ۹۹ با کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز تفاهم نامه ای منعقد کرده که بر اساس 
آن هزینه های دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای مددجویان رایگان است و در سال گذشته ۷۳۰ نفر 
و طی چهار ماهه امسال ۴۵۰ نفر از این معافیت بهره مند شده اند ضمن اینکه مددجویان کمیته امداد بر 
اساس تبصره ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی از پرداخت هزینه های دادرسی نیز معاف هستند.

فروشگاه کوثر شماره یک شهر اصفهان طعمه آتش شد
 یک باب فروشگاه بزرگ کوثر وابسته به شهرداری اصفهان واقع در خیابان کاوه سه راه ملک شهر 
اصفهان بامداد پنجشنبه طعمه حریق شد و در آتش سوخت.ســخنگوی سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: این آتش سوزی ســاعت ۴ و ۴۱ دقیقه بامداد پنجشنبه 
به سامانه ۱۲۵ آتش نشــانی اعالم و نیروهای عملیاتی ایستگاه شــماره ۶ به محل اعزام شدند.

فرهاد کاوه آهنگران افزود: پس از آن و در کمترین زمان ممکن نیروهای ۱۴ ایســتگاه دیگر آتش 
نشانی همراه با خودروهای اطفاییه سنگین و نیمه سنگین، خودروی آبرسان و دستگاه تنفسی و 
نردبان راهی محل حادثه شدند. وی با اشاره به اینکه این آتش سوزی تلفات جانی نداشت، بیان 
کرد: کل فروشگاه در آتش سوخت اما از سرایت آتش به اماکن مجاور جلوگیری و آتش خاموش 
شد.سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان تصریح کرد: علت بروز این 

حادثه توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی در دست بررسی است.

وقتی حیات چند روزه زنده رود به کار نمی آید؛

گاوخونی تشنه، تهدیدی جدی برای محیط زیست

فائزه صفری  تاالب گاوخونی به وسعت ۴۷ هزار هکتار 
و ۱۴۷۵ متــر ارتفــاع از ســطح دریــا از 
تاالب های مهم کشور به حساب می آید.این تاالب، کارکرد متنوع زیست 
محیطی دارد که از جمله آن ها کاهش آثار تغییر اقلیم، گردشگری طبیعی، 
پاالیش آب و هوا، تغذیه سفره های آب زیر زمینی، تثبیت شن های روان 
و تنوع گونه ای و زیستگاه حیات وحش است.با وجود اهمیت این تاالب 
خشکسالی سبب شده در طرح های توزیع آب، گاوخونی آخرین جایی 
باشد که به آن توجه می شود؛ نتیجه این رویکرد خشکی ۹۸ درصد از این 

گستره آبی مرکز کشور است.

  گاوخونی، ذخیره گاه ارزشمند گونه های گیاهی و جانوری
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفت: وســعت تاالب گاو 
خونی ۴۷ هزار هکتار بوده که ۹۸ درصد آن خشک است. در سالیان پر آبی 
۱۵۰ هزار پرنده به تاالب می رفتند، اما در چند سال اخیر تعداد آن ها بسیار 
کم شده است. منصور شیشــه فروش اظهار کرد: این تاالب تنها دریافت 
کننده آب پایاب رودخانه زاینده رود است و در سال ۱۳۷۵ تحت پوشش 
تاالب های بین المللی کنواسیون رامسر قرار گرفت.مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری اصفهان افزود: تاالب یک پیکره بزرگ و منحصر به فرد محسوب 
می شود که وظیفه آن تغذیه آب های زیر زمینی و کنترل سیالب است و 

زیستگاه های شناسایی شده از جمله رودخانه تپه های شنی، دشت های 
استپی، نیزار، شــوره زار، تپه ماهور، شن زار، کوهســتان و... دارد.شیشه 
فروش ادامه داد: تاالب گاو خونی زیستگاه مناسبی برای آهو، میش، قوچ 
و صد ها پرنده آبزی و کنار آبزی از جمله فالمینگو، اردک، غاز خاکستری 
و مرغابی است، اما متاسفانه در حال حاضر گروه اندکی از این گونه ها در 
منطقه باقی مانده است.وی تصریح کرد: جریان نداشتن رودخانه زاینده 
رود و روانه نشدن آب به سمت تاالب گاو خونی عمال آن را دچار خشکسالی 
کرد و چرای بی رویه، شکار غیرمجاز، تردد موتور و ماشین آالت آثار تخریبی 
بر خاک و پوشش گیاهی گذاشــت.مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان، هدف از احیای تاالب گاو خونی را حفظ اکوسیستم های موجود 
در آن، پناهگاه های گونه جانوری و گیاهی و گونه های در معرض انقراض 
دانســت و گفت: اگر گاوخونی احیا نشود گرد وغبار ناشــی از این کانون 
ریزگرد جدید دست کم ۶ اســتان اصفهان، یزد، تهران، قم، چهارمحال و 
بختیاری و سمنان را درگیر می کند و تا شعاع ۵ هزار کیلومتری تحت تاثیر 
قرار می دهد.شیشــه فروش ادامه داد: از وزارت نیرو و سازمان حفاظت 
محیط زیست کشور انتظار می رود مانند دریاچه ارومیه و تاالب های دیگر 
برای احیای تاالب گاوخونی و تامین حقابه هــای آن به صورت ویژه ورود 
پیدا کرده و سازمان جنگل ها و مراتع، اجرای طرح های نهال کاری را برعهده 
بگیرد.وی یادآور شــد: به علت گردوغبار که بخشی از آن ناشی از خشکی 

تاالب گاو خونی است، امســال ۲۸ روز هوای ناسالم در اصفهان داشتیم.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: خشکی تاالب 
خسارت های جبران ناپذیر به محیط زیست وارد می کند مانند پرندگانی 
که مسیر خود را تغییر و یا گم می کنند که تنوع زیستی را کاهش می دهد.

شیشه فروش افزود: برای احیای تاالب نقشه احیای رودخانه زاینده رود 
و تاالب گاوخونی تهیه شده و اجرای طرح ۵۰۰ هکتاری کنترل بیابان، طرح 

نهال کاری و ساماندهی مسیر تاالب در دستور کار قرار گرفته است.

  قصور و تقصیر های مسئوالن، عامل وخامت حال گاوخونی
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اســالمی گفت: عمده ابعاد 
اجرایی موضوع آب در اختیار وزارت نیرو و شــورای عالی آب اســت و 
مجموعه ای از قوانین و مقررات باال دســتی وجود دارد که اگر اجرایی و 
عملیاتی شود، مشکل رودخانه ها از جمله منابع آبی اصفهان و زاینده رود 
مرتفع می شود. عباس مقتدایی افزود: در سال های گذشته قانون توزیع 
عادالنه آب مصوب سال ۱۳۶۱ و مصوبات ۹ ماده ای که در ابتدای دهه ۹۰ 
به تصویب شورای عالی آب رسیده بود، عملیاتی نشده و در مجموع باید 
گفت مشکل مدیریتی است و بیش از هر فرد دیگر شخص رییس جمهور 
و وزیر نیرو مقصرند و کوتاهی ها و ترک فعل ها وضع رودخانه زاینده رود و 
تاالب گاو خونی را بیش از پیش وخیم کرد.نماینده مردم اصفهان افزود: 
در مجلس شورای اســالمی با برگزاری جلسات متعدد، تذکر شفاهی و 
کلیه ابزار هایی که در اختیار نمایندگان مجلس است، تالش کرده ایم از بعد 
نظارتی به حل مشکل کمک کنیم. مقتدایی تصریح کرد: به دلیل وجود 
قانون در این زمینه، اقدامات و نظارت صرف نمی تواند جوابگوی نیاز این 
پهنه آبی عظیم باشد و نکته اساســی ضرورت اهتمام باالترین مقامات 
تصمیم گیرنده و برنامه ریزی وزیران کشور و نیروست که پای کار بیایند.

وی اذعان کرد: در این دوره دولت نتوانستیم این خواسته را محقق کنیم 
و اندک اقداماتی که وزارت نیرو و شورای عالی آب انجام داده اند، حکم 
مسکن هایی را دارد که کفاف نیاز پهنه آبی مهم کشور را نمی دهد.نماینده 
مردم اصفهان یادآور شد: نابسامانی تاالب گاوخونی در سال های آینده 
گریبان گیر کل کشور می شود؛ ریز گرد ها و خشکی مفرط در این منطقه 
و انواع بیماری های حاصل از نادیده گرفتن بســتر خشک زاینده رود و 
تاالب گاو خونی نه تنها برای اصفهان که برای کشــور خسارت بار است.

مقتدایی بیان کرد: ما در دولت آینده با وزیر پیشنهادی و با شخص رییس 
جمهوری و استاندار آینده صحبت خواهیم کرد و نمایندگان بنا دارند که با 
حفظ تمام مباحث زیست محیطی و نیاز های استان اصفهان مسئوالن 

جدید را انتخاب کنند.

خبرخوان جامعه

رییس پژوهشکده زیست و فناوری رویان اصفهان:

همراهی برای داروسازی بیوتکنولوژی در اصفهان وجود ندارد
رییس پژوهشکده زیست و فناوری رویان اصفهان گفت: به رغم قابلیت داروســازی بیوتکنولوژی در اصفهان، همراهی الزم و بودجه کافی برای این کار در استان وجود 
ندارد. محمدحسین نصراصفهانی اظهار داشت: اصفهان ظرفیت انجام کشت سلولی، تولید پروتئین های نوترکیب و آنتی بادی های مونوکلونال را که در تشخیص و درمان 
بیماری ها موثر است دارد؛ اما  زیرساخت این کار در استان فراهم نشده است.وی تاکید کرد: داروسازی بیوتکنولوژی، یک فناوری سبز و پاک است که با وجود تالش  بسیار 
برای راه اندازی این فناوری در اصفهان تاکنون موفق به انجام آن نشده ایم.نصر اصفهانی یادآور شد: میزان ارزش تولید داروسازی بیوتکنولوژی باالست و این عرصه مافیای 
خاص خود را دارد.به گفته رییس پژوهشکده زیست و فناوری رویان اصفهان، تامین زیرساخت های این فناوری در شهر اصفهان نیاز به همت بزرگان شهر دارد که با رایزنی 
اتاق بازرگانی به دنبال فراهم کردن بستر آن هستیم.وی یادآور شد: هر سال تعداد زیادی دانش آموخته در رشته بیوتکنولوژی در مقاطع لیسانس، کارشناسی ارشد و دکترا 
از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، صنعتی، دانشگاه اصفهان و پژوهشگاه رویان داریم که به دلیل نداشتن زمینه اشتغال در رشته خود، به دیگر کشورها و تهران مراجعه می 
کنند.رییس پژوهشکده زیست و فناوری رویان اصفهان اعالم کرد: ۵۰ درصد از دانشجویان پس از اتمام دوران تحصیل برای اشتغال زایی مجبور به عزیمت به کشورهای 

اروپایی، آمریکایی و دیگر کشورها می شوند که از دست دادن این افراد به مثابه خروج ذخایر پتانسیل ژنتیکی کشور است.

رییس پلیس فتای اصفهان:

شهروندان از ورود ناشیانه به عرصه رمزارزها خودداری کنند
 رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات )فتا( فرماندهی انتظامی اصفهان گفت: شهروندان از ورود ناشیانه و بدون اطالعات کافی به عرصه رمز ارزها )ارز مجازی 
یا دیجیتال( خودداری کنند.سرهنگ سیدمصطفی مرتضوی افزود: بسیاری از شهروندان به دلیل ناآشنایی با ساختار فنی و کارکرد رمز ارزها پس از ورود به این عرصه 
با ضررهای سنگین مالی مواجه می شوند.وی اظهار داشت: در این راستا به دلیل اینکه هیچ آموزشی در این عرصه ندیده اند یا رمز ارزشان از دسترس خارج می شود و یا 
رمز آن را فراموش می کنند، سرمایه های آنها به طور کامل از بین می رود.رییس پلیس فتای فرماندهی انتظامی اصفهان یادآور شد: موضوع رمز ارزها، پس از اینکه برای 
بورس مشکالت خاصی اتفاق افتاد برای شهروندان، جذابیت یافته است.به گفته وی، به این منظور بسیاری از شهروندان به سمت پس انداز کردن مبالغ و وجوهات خود 
در عرصه رمز ارزها گرایش یافتند که همین امر مشکالت بسیاری برای همکاران ما در پلیس فتا ایجاد کرده است.سرهنگ مرتضوی افزود: شهروندان الزم است بدانند 
که در مقوله رمز ارزها، هویت جایگاهی ندارد و تمام معادالت با یک کد انجام می شود که اگر این کد به دست کسی غیر از صاحب اصلی قرار گیرد صاحب دار و اختیار دار 
سرمایه آنها می شود.وی به شهروندان هشدار داد که تا آموزش های الزم و کافی را در این زمینه کسب نکرده اند به هیچ عنوان در حوزه رمز ارز ورود نکنند و به کمک دیگران 

هم در خرید رمز ارز اعتماد نکنند.

شنبه 09 مرداد 1400 / 20 ذی الحجه 1442 / 31 جوالی 2021 / شماره 3313

رییسهیاتمدیرهذوبآهندلیلاجرایینشدنکاملقراردادساختوتحویلریلبهشرکتراهآهن

ریل ملی در چالش نوسانات تولیدی
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با مسئولان
س: ؟؟؟

عک

مفاد آراء
5/85 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. 
رديف 1- راي شــماره 2004 مورخ 1400/02/22 هيات ســوم آقای اسماعيل 
پيرنجم الدينی گنيرانی  به شناسنامه شماره 585 کدملی 1283408902 صادره 
اصفهان فرزند محمد در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 251/21 متر مربع 
پالک 70 و 72 فرعی از 21 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان پالک 21/70 مورد ثبت در صفحه 681 دفتر 83 امالک و پالک 21/72 

مورد ثبت در صفحه 236 دفتر 75 امالک 
رديف 2- راي شماره 4040 مورخ 1400/03/31 هيات سوم خانم اعظم غالمی 
به شناسنامه شماره 1130074870 کدملی 1130074870 صادره خمينی شهر 
فرزند غالمعلی در ششــدانگ يکباب مغازه به مســاحت 17/45 متر مربع پالک 
1311 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
مع الواسطه از مالک رسمی سيد محمد صادق اعتصامی رنانی طبق سند انتقالی 

37108 مورخ 133/02/05 دفترخانه 19 اصفهان
رديــف 3- راي شــماره 20497 مــورخ 1399/08/15 هيــات چهــارم خانم 
زهرا فانی ثانی به شناســنامه شــماره 59236 کدملــی 1281016586 صادره 
اصفهان فرزند علی محمد در ششدانگ يکباب ســاختمان به مساحت 220/37 
متر مربــع پالک شــماره 986 فرعــی از 19 اصلــی واقــع در اصفهان بخش 
 14 حــوزه ثبت ملک غــرب اصفهان در صفحــه 543 دفتر 79 مالک رســمی

 فاطمه باباصفری
رديف 4- راي شماره 4048 مورخ 1400/03/31 هيات چهارم آقای محمدرضا 
آزادی رنانی به شناسنامه شــماره 1196 کدملی 1290832821 صادره اصفهان 
فرزند حسين در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 163/68 متر مربع پالک 
909 فرعی از 19 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

مع الواسطه از مالک رسمی زهرا اسماعيلی مورد ثبت صفحه 455 دفتر 83 امالک
رديف 5- راي شماره 1992 مورخ 1400/02/22 هيات سوم آقای مهدی پيرنجم 
الدين گنيرانی به شناسنامه شماره 1065 کدملی 1290909792 صادره اصفهان 
فرزند رسول در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 155/14 متر مربع پالک 
شــماره 65 فرعی از 21 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی آقای عباس پيرنجم الدين کنيرانی طبق سند 

انتقالی 21465 مورخ 1317/12/28 دفتر خانه 13 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/09
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/24

م الف: 1171115  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

5/86 آگهــی موضوع مــاده 3 قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتــی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابر رای شماره140060302007001304 مورخ  07 / 04 / 1400  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای حسين هادی زاده سياه بومی فرزند محمد علی بشماره شناسنامه 
1162 و کد ملی 1287547745 صادره از اصفهان در ششدانگ يک درب باغ به 
مســاحت 87 / 2261 متر مربع پالک 446 اصلی واقع در اشترجان خريداری مع 
الواسطه از مالک رسمی آقای جعفر قلی حيدری اشترجانی  محرزگرديده است لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی 
که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم 
وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/09
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/24

م الف: 1166024 حسين زمانی علويجه رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
تحدید حدود اختصاصی

5/87 شــماره نامه : 140085602024005011-1400/05/02 چون تحديد 
حدود ششدانگ يک باب خانه پالک 4786/673 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتی به نام آقای ابوالقاســم کريمی وردنجانی فرزند اسکندر در 
جريان ثبت اســت و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نيامده اينک بنا به 

دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک 
 مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1400/06/01 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهــی به کليه مجاورين اخطــار می گردد که در 
روز و ســاعت مقرر در اين آگهی در محل حضــور يابند و اعتراضــات مالکين 
يــا مجاورين مطابق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاريخ تنظيم صــورت مجلس 
تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد و طبــق تبصره 2 مــاده واحده قانون 
تعيين تکليف پرونــده های معترضی ثبــت معترضين ظرف مــدت يک ماه از 
تاريخ تســليم اعتراض به ايــن اداره با تقديم دادخواســت بــه مرجع ذيصالح 
 قضائــی گواهی تقديــم دادخواســت را اخذ و بــه ايــن اداره تســليم نماييد. 

م الف: 1168848 اداره ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

5/88 شماره نامه : 140085602024005043-1400/05/03 نظر به اينکه به 
موجب رای شماره 139960302024004396 مورخ 1399/11/02 هيات قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی ششدانگ 
يکباب خانه به مســاحت 107/21 متر مربع تحت شــماره فرعــی 29 از اصلی 
3028 اصلی واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان در مالکيت خانم ماه بيگم ارشــدی 
فرزند پرويز مســتقر گرديد و پرونده ثبتی فاقد ســابقه تحديد حدود می باشد لذا 
به اســتناد تبصره ذيل ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبــق تقاضای مالک تحديد 
حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1400/06/03 ساعت 9 صبح در محل 
شــروع و به عمل خواهد آمد و به موجب اين آگهی به کليــه مالکين و مجاورين 
اعالم می گردد تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين و 
مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود 
و فقط تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد و معترض طبق مــاده 86  آئين نامه قانون 
ثبت بايد از تاريخ تســليم اعتراض به اين اداره، ظرف يک ماه دادخواست خود را 
به مرجع ذيصالح قضائی تسليم و گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين واحد 
ثبتی ارائه نمايد، درغير اين صورت متقاضی ثبت يا نماينده قانونی وی می تواند 
به دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواســت را دريافت و به اداره 
 ثبت تســليم نمايد و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتی را با رعايت 
مقررات ادامه ميدهد. م الف: 1168947 اداره ثبت اســناد و امالک جنوب 

اصفهان
فقدان سند مالکیت

5/89 شــماره نامه: 140085602015001833 - 1400/05/05 نظر به اينکه 
 خانم فرح ســادات حســينی ريزی فرزند محمود به اســتناد 2 برگ استشهاديه 
محلی که هويت و امضاء شهود رســما گواهی شده، مدعی است که سند مالکيت 

يکدانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه پالک 876 فرعی از 107- اصلی واقع 
 در زرين شــهر بخش 9 ثبت اصفهان که در صفحه 64 دفتــر 15- امالک اين
 اداره ذيــل شــماره 2212 به نــام وی ثبت و ســند مالکيت به شــماره چاپی 
413814 صادر و تســليم گرديــده و معامله ديگــری انجام نشــده  و به علت 
جابجايی مفقود شــده اســت لذا چون نامبرده درخواست صدور ســند مالکيت 
 المثنی نمــوده، طبق ماده 120 اصالحــی آئين نامه قانون ثبــت، مراتب آگهی 
می شود که هر کس مدعی انجام معامله نســبت به ملک موصوف يا وجود سند 
مالکيت نزد خود می باشد از تايخ انتشار اين آگهی تا 10 روز پس از آن به اين اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت تسليم نمايد و چنانچه ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسد و يا در صورت اعتراض، اصل سند يا سند معامله ارائه نشود، 
اداره ثبت، المثنای سند مالکيت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسليم خواهد 
کرد. ضمنًا پالک فوق به موجب سند رهنی شماره 66356 مورخ 1392/09/17 
دفترخانه 27 زرين شــهر در قبال مبلغ 265/579/455 ريال نزد بانک مسکن به 
مدت 144 ماه در رهن قرار گرفته است. م الف: 1170221 مصطفی شمسی 

مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرين شهر) لنجان (
فقدان سند مالکیت

5/90 شــماره نامه: 140085602015001832 - 1400/05/05 نظر به اينکه 
آقای سيد حسن حســينی ريزی فرزند سيد کاظم به اســتناد 2 برگ استشهاديه 
محلی که هويت و امضاء شهود رســما گواهی شده، مدعی است که سند مالکيت 
پنج دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه پالک 876 فرعی از 107- اصلی واقع 
در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان که در صفحه 61 دفتر 15- امالک اين اداره 
ذيل شماره 2212 به نام وی ثبت و سند مالکيت به شماره چاپی 413813 صادر 
و تســليم گرديده و معامله ديگری انجام نشــده  و به علت جابجايی مفقود شده 
اســت لذا چون نامبرده درخواست صدور ســند مالکيت المثنی نموده، طبق ماده 
120 اصالحی آئين نامه قانون ثبت، مراتب آگهی می شــود که هر کس مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک موصوف يا وجود ســند مالکيت نزد خود می باشد از 
تايخ انتشــار اين آگهی تا 10 روز پس از آن به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبًا با مدارک مثبت تسليم نمايد و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و يا 
در صورت اعتراض، اصل سند يا ســند معامله ارائه نشود، اداره ثبت، المثنای سند 
مالکيت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسليم خواهد کرد. ضمنًا پالک فوق 
به موجب سند رهنی شماره 66356 مورخ 1392/09/17 دفترخانه 27 زرين شهر 
در قبال مبلغ 265/579/455 ريال نزد بانک مسکن به مدت 144 ماه در رهن قرار 
گرفته است. م الف: 1170222 مصطفی شمسی مدير واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک زرين شهر) لنجان (



شنبه 09 مرداد 1400 / 20 ذی الحجه 1442 / 31 جوالی 2021 / شماره 3313
واکنش »پوچتینو« به جدایی احتمالی »امباپه«

سرمربی آرژانتینی پاری سن ژرمن به احتمال جدایی کیلیان امباپه واکنش نشان داد.کیلیان امباپه 
تا تابستان ۲۰۲۲ با پاری سن ژرمن قرارداد دارد.این بازیکن جوان هنوز حاضر به تمدید قراردادش 
با تیم پاریسی نشــده است و این باعث 
شده تا نگرانی های زیادی به وجود آید.

به نظر می رســد که امباپه خود را آماده 
حضور در رئال مادرید می کند و ســران 
پاری سن ژرمن هم اصال دوست ندارند 
که این فوق ستاره خود را از دست بدهند.

پوچتینــو در واکنش به جدایــی امباپه 
گفت: من با امباپــه صحبت کرده ام و او 
چیزی درباره جدایی به من نگفت. نمی 
دانم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد اما 
در شرایط کنونی امباپه بازیکن ماست و مانند دیگر بازیکنان روی او حساب خواهیم کرد.پاری سن 

ژرمن در سوپر جام فرانسه فردا به مصاف لیل می رود.

»لواندوفسکی« در کنار »مسی« توپ طال می گیرد
 به نظر می رسد رابرت لواندوفسکی، ستاره لهســتانی جایزه توپ طالی سال ۲۰۲۰ را دریافت خواهد 
کرد. او در سال ۲۰۲۰ عملکرد فوق العاده ای در لباس بایرن مونیخ داشته و با گلزنی های متوالی خود 
نقش مهمی در شش گانه تاریخی تیم هانسی فلیک ایفا کرد. به نظر می رسید ستاره 33 و لهستانی 
بایرن مونیخ بخت اول دریافت جایزه توپ طال باشد، اما نشریه فرانس فوتبال در تصمیمی عجیب و 
غیرمنتظره اعالم کرد در سال ۲۰۲۰ و به علت شیوع ویروس کرونا، مراسم اهدای توپ طال برگزار نخواهد 
شد.اما نشریه اکیپ مدعی شد نشریه فرانس فوتبال امسال تصمیم گرفته و همزمان و در ماه دسامبر، 
توپ طالی سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲1 را در یک مراسم مشترک به برندگان اهدا کند. در مورد سال ۲۰۲۰ که تقریبا 
تردیدی در خصوص نام رابرت لواندوفسکی وجود ندارد و به نظر می رسد جایزه سال ۲۰۲1 نیز نصیب 
لیونل مسی خواهد شد. البته خود نشریه فرانس فوتبال هنوز این شایعه را تایید نکرده، اما اگر این خبر 
صحت داشته باشد باالخره شاهد عکس یادگاری رابرت لواندوفسکی با این جایزه تاریخی خواهیم بود.

دردسر مجدد کره شمالی برای فوتبال آسیا
 پس از دور انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، کره شمالی از دو تورنمنت بین المللی دیگر کناره گیری 
کرد.کنفدراســیون فوتبال آســیا )AFC( اعالم کرد که کره شمالی از شــرکت در مراحل انتخابی 
مسابقات جام ملت های زیر ۲3 سال آســیا و نیز جام ملت های بانوان آسیا انصراف داده است.

به این ترتیب تنها ژاپن و کامبوج در گروه K دور مقدماتی جام ملت های زیر ۲3 ســال آسیا باقی 
مانده اند. با توجه به مغایرت در تعداد تیم های گروه های مختلف و در راســتای حفظ توازن تعداد 
تیم های گروه ها، AFC قرعه کشــی جدیدی برای انتقال یک تیــم از گروه های G تا J برای جای 
گرفتن در گروه K برگزار می کند که این قرعه کشی روز 11 آگوست ۲۰۲1 )۲۰ مرداد( برگزار می شود.

این قرعه کشی شامل یک گلدان متشکل از تیم های سیدهای دوم و سوم گروه های G تا J یعنی 
چین، برونئی دارالســالم، تیمور شــرقی، فیلیپین، میانمار، هنگ کنگ، مالــزی و الئوس در این 
قرعه کشی خواهد بود. نخستین تیم قرعه کشی شــده در گروه K جایگزین کره شمالی می شود.

نتیجه قرعه کشــی انتخابی جام ملت های بانوان آســیا  تغییری نمی کنــد و در گروه C تیم های 
اندونزی، عراق و سنگاپور با هم رقابت خواهند کرد.کره شمالی پیش از این از انتخابی جام جهانی 
۲۰۲۲ قطر هم کنار رفته بود کــه بازی تیم های دوم هر گروه با قعرنشــین آن گروه حذف شــد و 

دردسرهایی برای تیم های شرکت کننده در این مرحله ایجاد کرد.

زشفوتبال جهان ور

وز عکس ر

ماجرای گل های آفتابگردان المپیک توکیو
در کنار مدال های المپیک توکیو که از مواد بازیافتی ساخته شده، دسته گل هایی که به قهرمانان 
اهدا می شود داستان جالبی به همراه دارد.دسته گل هایی که در المپیک توکیو به هر مدال آور اهدا 
می شود، معنای عمیق تری دارند؛ خیلی عمیق تر از چیزی که تصور می شود.گل های آفتابگردان 
و سایر گل های این دسته گل که به مدال آوران اهدا می شــود، در سه استان شمال شرقی ژاپن 
که در اثر زلزله ۲۰11، سونامی و در نتیجه خرد شدن سه راکتور هسته ای ویران شده بود، پرورش 
داده شــدند.حدود 18۰۰۰ نفر در فاجعه ای که در اســتان های ایواته، فوکوشیما و میاگی رخ داد، 
جان باختند. بهبود و پیشرفت در  این استان ها از آن روز - 11 مارس ۲۰11 - همچنان ادامه دارد. 
برگزارکنندگان مســابقات امیدوار بودند که المپیک بتواند این منطقه را ارتقا دهد.  اما همه گیری 
ویروس کرونا، بیشتر آن را تغییر داد و در عوض، معطوف به تعویق انداختن و خاتمه یافتن بازی ها 
در طی یک بحران جهانی بهداشت شد. در واقع، برخی از ساکنان این مناطق شکایت داشتند که 
عدم برگزاری المپیک باعث صرفه جویی در وقت و منابع بهبودی می شود.در فوکوشیما، به امید 
باال بردن روحیه ساکنین این منطقه یک سازمان خصوصی برای پرورش گل ایجاد شد. بسیاری 
از شکوفه ها در زمین های کشاورزی خالی از سکنه پرورش یافت که با کاهش شدید فروش میوه و 
سبزیجات از منطقه متروکه شده بود. در میاگی، والدینی که فرزندان خود را در این فاجعه از دست 

دادند، در تپه ای که فرزندان شان برای فرار از سونامی به آن پناه بردند، گل آفتابگردان کاشتند.

 خرابکاری ورزشکاران رژیم اشغالگر قدس در دهکده 
المپیک توکیو

انتشار ویدئویی از شکســته شــدن تخت خواب مقوایی دهکده المپیک توکیو، توسط ورزشکاران 
کاروان رژیم صهیونیستی موجب خشم ژاپنی ها شده است. این فیلم نشان می دهد که ۹ ورزشکار 
رژیم اشغالگر قدس روی تخت خواب باال و پایین می پرند تا جایی که تخت می شکند.بر اساس 
گزارش ها، این ویدئو که اکنون حذف شــده است و در آن ورزشــکاران قدرت تخت مقوایی قابل 
بازیافت را آزمایش می کنند، توســط بن وانگر بازیکن بیســبال تیم المپیک رژیم صهیونیستی و 
در حساب های TikTok و Twitter خود بارگذاری شــده بود.طبق گفته شرکت Airweave این 
تخت ها تا ۲۰۰ کیلوگرم را می توانند تحمل کنند.این فیلم اگرچه حذف شده، اما در ژاپن واکنش های 
تندی به همراه داشته است. طبق گزارش های محلی، بنا به درخواست کمیته المپیک رژیم اشغالگر 
قدس، فیلم مذکور حذف شده است.واکنش های ژاپنی ها وانگر را مجبور به عذرخواهی کرد. او در 
فیلمی که کمیته المپیک رژیم اسراییل برای رسانه های ژاپن ارسال کرد، گفت: »من واقعا می خواهم 
از هر کســی که از این فیلم رنجیده عذرخواهی کنم. قصد ما بی احترامی نبود و فقط می خواستیم 

نشان دهیم که تخت خواب های دهکده المپیک چقدر محکم هستند. «

بانوی ورزشکار آلمانی حقیقت را فاش کرد
یکی از کلیپ ها و تصاویری که از مســابقات المپیک ۲۰۲۰ توکیو این روزها به ســوژه صفحات 
مجازی تبدیل شده، تصویر یک پیروزی و مدال گرفتن نیســت بلکه تصویری و فیلمی از سیلی 
خشــن مربی تیم ملی آلمانی به جودکای بانو پیش از مسابقه اش اســت.در فیلم منتشر شده 
مربی مرد دو سیلی خشن را به صورت این جودوکای زن می زند که این حرکتش باعث شد تا در 
فضای مجازی هجمه های زیادی علیه این مربی ایجاد شود.در همین رابطه مارتینا تراجدوس، 
جودوکا بانوی آلمانی در صفحه اینستاگرامش درباره این فیلم توضیح داد و به دفاع از مربی اش 
پرداخت و نوشت: فیلمی که از من منتشر شد به نوعی سنتی اســت که من برای آغاز مسابقاتم 
انتخاب کردم تا مرا قبل از بازی بیدار و هوشیار کند. من از مربی ام خواستم تا این حرکت را انجام 

دهد پس او  را سرزنش نکنید.

خبر   روز

رییس هیئت تنیس استان اصفهان:

کاهش جداول تنیس از 
سوی فدراسیون جهانی بود

رییس هیئت تنیس استان اصفهان  اظهار کرد: 
برای دهمین ســال متوالی میزبان مسابقات 
 )ITF juniors( تور جهانی تنیس زیر 18 سال
هســتیم، که یکی از معتبرتریــن و مهم ترین 
مســابقات تنیس برای این رده است.فرهاد 
رحیمی افزود: در این دوره بازیکنان شــاخص 
کشــور حضور دارند و در ثبت نام اولیه شاهد 
استقبال بازیکنان خارجی بودیم، اما با توجه به 
وضعیت قرمز اصفهان با انصراف بیش از نیمی 
از آنها این تعداد به 1۲ نفر رسید.رییس هیئت 
تنیس استان اصفهان اضافه کرد: در دوره های 
قبل با توجه به ظرفیت خوب اصفهان استقبال 
زیادی را از ســوی بازیکنان داخلی و خارجی 
شاهد بودیم،  امیدوارم در ســال های آینده با 
رفع این مشکالت شاهد حضور بازیکنان داخلی 
و خارجی بیشتری باشیم.رحیمی تصریح کرد: 
مسابقات دارای امتیاز جهانی است و در ارتقای 
رنکینگ جهانی بازیکنــان تاثیر دارد و بهترین 
فرصت برای بازیکنان داخلی است که با توجه 
به شرایط ارزی بتوانند در مسابقات بین المللی 
داخلــی رنکینگ خود را بهبود بخشــند.وی با 
اشاره به ظرفیت ورزشگاه ۲۲ بهمن ارتش گفت: 
مجموعه تنیس ورزشگاه ۲۲ بهمن با دارا بودن 
۹ زمین استاندارد، شرایط خوبی برای برگزاری 
مسابقات دارد و این اجازه را به ما می دهد که به 
صورت کامال مجزا و همزمان مسابقات دختران 
و پســران را برگزار کنیم.رییس هیئت تنیس 
اســتان اصفهان اظهار کرد: استان اصفهان دو 
داور نشان سفید بین المللی دارد که از بهترین 
های کشور هستند. در این دوره مدیر مسابقات، 
فرشید زیدی و سرداور، محمدحسن الچیانی 
هر دو اصفهانی هستند و بیشتر کادر داوری را 
داوران اصفهانی تشــکیل می دهند.همچنین 
سرداور مسابقات زیر 18 ســال »بین المللی 
ITF juniors« اصفهــان گفــت: 11۷ بازیکن 
از کشــورهای ایــران، ترکیه و روســیه در این 
مسابقات حضور دارند.محمدحسن الچیانی 
افزود: 11 نفر از بهترین داوران کشور قضاوت این 
مسابقات را بر عهده دارند و تا کنون مشکلی در 

زمینه داوری ها نداشتیم. 

کوتتاه از  المپیک 2020 توکیو نصف جهان در تجهیز خانه های ورزش روستایی می تازد
به مناسبت دهه امامت و والیت و عید سعید غدیر خم با حضور رییس فدراسیون و سایر مسئولین 1۵ باب خانه ورزش روستایی در ۹ شهرستان تجهیز و راه اندازی و برای 
اولین بار در کشور، 3۰۰ باب خانه ورزش در سطح استان اصفهان تجهیز مجدد شد.این رویداد بزرگ با حضور سردار غالمرضا سلیمانی، رییس سازمان بسیج مستضعفین 
کشور به صورت ویدئو کنفرانس، دکتر محمدتقی امیری خراسانی رییس فداراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی محلی، علی رحمانی مدیرکل امور روستایی و 
شوراهای استانداری اصفهان، محسن یارمحمدیان دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، سرهنگ وحید رجبی رییس بسیج ورزشکاران استان، حسین 
زیبایی معاون فرهنگی و امور جوانان و نرگس قدوسی معاونت بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان، مهدی بهرامی معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی شرکت سهامی 
ذوب آهن اصفهان، رؤسای هیئت های ورزش روستایی و بازی های بومی محلی شهرستان های استان اصفهان و دیگر مسئولین استانی برگزار شد.تشک تاتامی، میز 
فوتبال دستی، میز پینگ پنگ، میز شطرنج و … از جمله این اقالمی بودند که دهیاران دریافت کردند تا پانزده روستای دیگر دراین مراسم صاحب خانه ورزش شوند.
همچنین برای اولین بار در کشور به 3۰۰ باب خانه ورزش روستایی جهت تجهیز مجدد، وسایل ورزشی شامل توپ، پیراهن و شورت ورزشی و طناب ورزشی اهدا شد.

سریع ترین دختر ایران می گوید حضور در المپیک 
تجربه بزرگی بــرای او بوده و این تــازه آغاز راهش 
خواهد بود.فرزانه فصیحی که بعد از ۵٧ سال برای 
دویدن سرعت ایران در المپیک سهمیه کسب کرده، 
بعد از صعود از گروه پیش مقدماتــی و راهیابی به 
جدول اصلی نتوانست در رقابت با حریفان قدرتمند 
خود به نیمه نهایی برســد. او بعد از پایان کارش در 
المپیک توکیو اظهار داشــت: مســابقه خوب بود.

المپیک میدان بزرگی است.انتظار نتیجه و تایم بهتر 
داشتم اما ان شاءا... به زودی بهتر می شوم.این راه 
تازه شروع شده است. به نیمه نهایی فکر می کردم و 
اگر رکوردی که در تهران داشتم می زدم به نیمه نهایی 
می رفتم.وی در پاسخ به این سوال که شب قبل از 
مسابقه خوب استراحت کرده و استرسی داشته یا 

خیر گفت: خوب بود اما قبل از این یک بار دویده بودم 
ولی به هر حاال تجربه اش بزرگ بود.دونده سرعت 
ایران ادامه داد: خیلی برای این لحظه تالش کردم و 
خوشحالم که اینجا بودم.هوا شرجی بود  و به خاطر 
راند قبلی خسته شــدم.وی در خصوص اینکه این 
آوردگاه برایش چطور بود، عنوان کرد:المپیک برای 
من کســب تجربه بود.بزرگ ترین آن بودن درکنار 
خوب های جهان است.فصیحی در مورد اینکه رویای 
او چه بوده تاکید کرد:رویای من همیشه رسیدن به 
المپیک بود و االن دیگر رسیدن به آن هیچ نیست و 
باید به رده های باالتر بروم و رتبه ام بهتر شود. رقبایم 
عجیب و غریب نیستند و مثل خودمان هستند.آنها 
دست نیافتنی نیستند.وی در مورد تاثیر پوشش در 
عملکردش گفت: نمی توانــم بگویم تاثیر ندارد.وی 

در خصوص اینکه اگر به عقب بازگردی چه چیزی را 
تغییر می دهی، گفت: اگر به عقب بازگردم نمی دانم 
چه چیزی را عوض می کنم تا جایی که می توانستم 
تالش کردم و یک جلسه تمرین از دست ندادم، اما 
تجربه کســب کردن آسان نیســت. خدا را شکر که 
درنهایت به المپیک رسیدم.دونده ایرانی در خصوص 
اینکه برنامه اش برای بازی های آسیایی چیست، 
گفت: برای آسیایی تالشم بیشتر می شود و تا جایی 

که بتوانم تالش می کنم مدال بگیرم.

دونده اصفهانی: 

این تازه شروع راه من بود

نوید صراف

تفاهم نامه سپاهان 
و باشگاه پرافتخار 
ارمنستان امضا شد

در راســتای توســعه امور بین  الملل 
باشــگاه ســپاهان، مدیران باشگاه 
پیونیک ارمنستان به دعوت محمدرضا 
ساکت در اصفهان حضور پیدا کردند.

در محور سفر مدیران باشگاه پیونیک 
ارمنســتان پس از بازدید امکانات و 
زیرساخت های باشگاه سپاهان تفاهم 
نامه  همکاری های ورزشی به امضای 

دو طرف رسید.

مهاجرت و پناهندگی؛ قصه متفاوت توکیو 2020

از همــان روز اول رقابت هــای المپیــک 
»توکیو ۲۰۲۰« مشخص بود که همه چیز 
در این دوره قرار است خاص و ویژه باشــد.از »کووید 1۹« و تست های 
سفت وسخت در بدو ورود کاروان ها و افتتاحیه در ورزشگاه خالی گرفته تا 
رژه متفاوت کشورهای مختلف و غیبت روسیه و حتی تخت های کارتنی 

در دهکده المپیک برای ورزشکاران!
اما اوج ماجرا زمانی رقم خورد که دو برادر ســوری در حاشــیه مراسم 
افتتاحیه، یک بار دیگر همدیگر را به آغوش کشیدند و همگان را با داستان 
زندگی خود آشــنا کردند؛ آن هم در دو کاروان متفاوت! »عالء ماســو« 
زیر پرچم پناهندگان و »محمد ماسو« با پرچم سوریه؛ یک پارادوکس 

عجیبی و سوال برانگیز!
جالب اینجاست که هر دو برادر اصالتا اهل شهر »حلب« سوریه هستند 
و در حال حاضر در کشور آلمان زندگی می کنند. پدر آنها مربی شناست؛ 
رشــته ای که عالء هم در آن فعالیت دارد اما محمد در رشته »سه گانه« 
مسابقه می دهد. بر اساس مشخصات ثبت شده در وب سایت رسمی 
کمیته بین المللی المپیک، عالء در ســال ۲۰1۵ پــس از تخریب محل 
تمرین اش در جریان جنگ های داخلی سوریه توسط مهاجمین - که 
از سال ۲۰11 این کشور را فرا گرفته – تصمیم به پناهندگی گرفت و راهی 
سرزمین ژرمن ها شد تا در آنجا فعالیت های ورزشی خود را از سر گیرد. 

او در جریان المپیک ۲۰۲۰ در کنار دیگر شناگر پناهنده سوری، »یوسرا 
ماردینی« که از کودکی رابطه دوستانه ای با او دارد، به آب خواهد زد و برای 
فتح مدال تمام اندوخته هایش را به معرض نمایش خواهد گذاشت. در 
این بین شاید بد نباشــد که بدانید عالء در ماده ۵۰ متر آزاد شنا می کند 
و یوسرا در ماده 1۰۰ متر پروانه.در سوی دیگر اما محمد، مسیری مشابه 
ولی متفــاوت را در پیش گرفــت. او که از تحمل شــعله های جنگ در 
سوریه صبرش لبریز شــده بود، تصمیم گرفت همانند عالء راهی اروپا 
و کشور آلمان شــود اما از قدم زدن در جاده »پناهندگی« انصراف داد. 
او در وب سایت شخصی اش اینگونه نوشــته: »پس از روزها راه رفتن و 
خستگی ناشی از اتالف وقت در کمپ پناهندگان، یک روز کفش هایم را 
پوشیدم و با تمام قوا دویدم. در همان زمان بود که دل تنگی شدیدی را 
در قلبم احساس کردم؛ دلتنگی برای وطن، برای خاک، برای استشمام 
هوای سرزمین مادری. چه می شود کرد؛ اوضاع برای برگشت به خانه 
مناسب نیست اما سرانجام یک روز شرایط فراهم خواهد شد. تصمیم 
گرفتم تا آن روز به عنوان یک مهاجر سوری در آلمان، در تمام رقابت ها زیر 
پرچم سوریه به میدان بروم.«از روز افتتاحیه تاکنون، تصویر این دو برادر 
به نماد »امید« تبدیل شده است، عکسی که نشان می دهد برای شکست 
دادن ســختی ها، راه های متفاوتی وجود دارد؛ اما هــر دو به یک نقطه 
می رسد. درست عین عبارت جدیدی که در این دوره از رقابت ها به شعار 

معروف المپیک افزوده شده؛ »در کنار هم، با همدیگر«. این عکس نماد 
همین عبارت اســت؛ چه پناهنده و چه مهاجر، کشتی مشترک است و 
مقصد یکسان. بله،خطوط مرزی بین کشورهای مختلف بعضا دیوارهای 
نامرئی در بین انسان ها می سازند؛ اما اگر قلب ها یکی باشد هیچ دیواری 
یارای مقاومت ندارد! فراموش نکنید که حتــی »دیوار برلین« هم فرو 
ریخت؛ پس اطمینان داشته باشید که هیچ دیواری تا ابد پایدار نخواهد 
بود؛ کافی است قلب تان، دل تان و ذهن تان در صفحه ای مشترک به دل 
امواج رویا بزند.»هایدی لی« یکی از روزنامه نگاران صاحب نام چینی که 
اکنون به عنوان مهاجر در کشور کانادا اقامت دارد، در توصیف این قاب در 
صفحه توئیترش نوشت: »این تصویر، هم ناراحت کننده است هم زیبا. 
دو برادری که زیر یک پرچم نیستند اما هر دو زیر یک آسمان مشترک 
به صفحه زندگی می نگرند. همین موضوع یکی از دالیل باارزش بودن 
المپیک اســت. حاال دیگر آموخته ایم که تصمیمات زندگی خصوصی 
انسان ها را به چالش نکشیم. تا زمانی که در شرایط مشابه قرار نگرفته ایم، 
نمی توانیــم در خصوص هیــچ تصمیمی قضاوت کنیم. حــاال همه ما 
آموخته ایم که سرنوشت می تواند حتی برای دو برادر بازی های متفاوتی 
را به تصویر بکشد. المپیک توکیو حاال متفاوت تر از هر المپیک دیگری 
است. باید یاد بگیریم که با چشم سخن بگویم و با قلب درک کنیم. هیچ 

چیزی باالتر از انسانیت و همبستگی نیست. در کنار هم، با همدیگر.«

از روز افتتاحیه تاکنون، تصویر این دو برادر به نماد 
»امید« تبدیل شده است، عکسی که نشان می دهد 
برای شکست دادن سختی ها، راه های متفاوتی وجود 

دارد



 اولین کنگــره مکتــب اخالقی 
اصفهان با حضــور نماینده ولی 
فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهان، استاندار، 
فرمانــدار و مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 

استان اصفهان برگزار شد.
پیام »ســید عباس صالحی« وزیــر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی به اولین کنگره ملی مکتب اخالقی 
اصفهــان در ایــن همایش قرائت شــد.در متن 
پیام ســید عباس صالحی آمده است: در میان 
دانش های عقلــی و نقلی، علــم االخالق دارای 
جایگاه ممتازی اســت؛ چنان که تا به امروز این 
تسلسل دانشــی امتداد یافته اســت.وی بیان 
کرده است: حقیقت آن اســت که »اخالق، تراز و 
میزان« انسان بوده و هر دانش و موقعیت بدون 
اتکا به فضیلت اخالق، زوال پذیر و ناپایدار است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی اظهار داشته است: 
عالمان وارسته از اصول اخالقی به عنوان میزانی 
برای ســنجش اعمال یاد کرده و ســعادتمندی 
انسان را در کســب فضایل اخالقی جست وجو 
می کنند و در ایــن زمینه تامالت عقلــی و نقلی 
گســترده ای را داشــته اند و در این میان  یکی از 
حلقه های شــاخص  »مکتب اخالقی اصفهان« 

است.
وی تصریح کــرده اســت: حوزه بــزرگ علمیه 
اصفهان که ریشــه در تاریخ هزارســاله دارد، در 
ادوار مختلف، در پرورش و بســط نظام اخالقی 
و جلوه های متعالی آن سهمی تاثیر گذار داشته 
اســت.صالحی افزوده اســت: میراث مکتوب 
ارزشمندی که از بزرگانی چون ابن مسکویه و ابن 
ســینا در دوره اقامت اصفهان تا عصر درخشــان 
این حوزه در دوران صفوی تا قاجاری را دربردارد.

وی خاطرنشان کرده اســت: در دوره معاصر نیز 
اصفهــان این سلســله  را تــداوم داده و از ظهور  
شخصیت های پر افتخاری چون آقا رحیم ارباب 
و میرزاعلی آقا شیرازی تا زعیم حوزه اصفهان آیه 
ا... العظمی مظاهری و استاد برجسته اخالق آیه 
ا...ناصری  که در تــداوم و تکامل مکتب اخالقی 
اصفهان منشأ برکات چشمگیری بوده و هستند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
در این مراســم اظهار داشت: اســاس برگزاری 
کنگره مکتب اخالقی اصفهان بر تجلیل و معرفی 
از علمای اخالق و الگویی برای جوانان و استمرار 
مبانی اخالقی در سطح جامعه است. وی افزود: 

معرفی شــخصیت ها و ویژگی هــای اخالقی و 
معرفی تالش های علما و بزرگان آنها در سازندگی 
اخالق جامعــه از اهداف برگــزاری این همایش 
است. حجت االسالم و المســلمین معتمدی با 
بیان اینکــه امروزه دنیای بشــریت دچار بحران 
مدیریت است، گفت: طاغوت و استکبار قصد دارد 
این دنیا را به نحوی کــه می خواهد مدیریت کند 
تا اهداف خود را بر سر ملت ها پیاده کند. امروزه 
دنیا در محورهای مختلــف از جمله اخالق دچار 
مشکالت اساسی اســت، اگر اخالق جامعه حل 

شود تمامی مشکالت جامعه حل خواهد شد.
دبیر کنگره ملی مکتب اخالقی اصفهان اظهار کرد: 
در برگــزاری این همایــش از ظرفیت حوزه های 
علمیه و دانشــگاه برای معرفــی مکتب اخالقی 
اصفهــان اســتفاده خواهیم کــرد تــا مفاخر، 
اندیشــمندان و علما بــه عموم جامعــه معرفی 

شوند.
وی خاطرنشــان کــرد: امروزه جامعه بشــریت 
نیازمنــد اخالق الهی اســت اخالقی کــه به آنها 
آموزش  می دهد تا در مقابل انســان چگونه رفتار 
کند.وی افزود: رونمایی از کتب و منشورات کنگره 
ملی مکتب اخالقی اصفهان از جمله برنامه های 

این کنگره است.
استاندار اصفهان اظهار کرد: خدمات شگفت این 
مکتب در راه تعالی انســان ها و نشر و گسترش 
ارزش های اخالقی بــه ژرفای جامعــه بر هیچ 

انســانی پوشــیده نیســت. از جمله مفاهیم و 
انگارهای مکتب اصفهــان را نه تنها در مســائل 
اخالقی و اســالمی بلکه می تــوان در حوزه های 
شهرســازی و رونق و آبادی و طراحی و فضاهای 
شهری عصر صفوی مشاهده کرد که حکیم شیخ 
بهاالدین عاملی)شیخ بهایی( سرآمد آن است و 
براساس اصول تعادل و توازن فضایی و کالبدی 

اصفهان را شکل داده است.
وی خاطر نشــان کرد: با عنایت به مفهوم »عالم 
همه منظر اوســت« بناهایی در اصفهان ساخته 
شــده که پس از قرن ها هنوز رنگ و بوی معنوی 
و انسان شــناختی و عرفانی خود را حفظ کرده تا 
جایی که در آن یک نظم معنایی بر مبنای خاک، 

آب، گیاه و هوا شکل گرفته است.
وی گفت: گذشــته درخشــان این حوزه و روش 
زندگــی مــردان خــدا و اســوه های دانایــی و 

پرهیزکاری، گواه صادق بر این سخن است.
رضایی بیان کرد: امروز خرســند و مفتخریم که 
نهادهایی مانند اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اســتان اصفهان، حــوزه علمیه اصفهــان، خانه 
حکمت و دانشــگاه اصفهــان در حرکتی میمون 
و تالشی بزرگ بر آن شــده اند که خاستگاه های 
اصلی و سرچشمه های اولیه جریان های اخالقی 
جهان اسالم و شــخصیت های اخالقی و معنوی 
حوزه کهن اصفهان را شناسانده و گامی بزرگ در 
راه اعتالی روحی و اخالقی انسان امروز بردارند.

با پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی؛

اولین کنگره مکتب اخالقی اصفهان برگزار شد

شنبه 09 مرداد 1400 / 20 ذی الحجه 1442 / 31 جوالی 2021 / شماره 3313
مدیرعامل سازمان پارک های شهرداری اصفهان:

شنبه ها بلیت باغ گل ها نیم بهاست
 مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان اظهار کرد: الیحه پیشنهادی سازمان 
پارک ها و فضای سبز شهرداری مبنی بر نیم بها شدن بلیت باغ گل ها در روزهای شنبه تصویب شده 
است.فروغ مرتضایی نژاد افزود: در حال حاضر بلیت این مجموعه آموزشی و تفریحی ۱۰ هزار تومان 
است که با توجه به این الیحه پیشنهادی به شورای شهر روزهای شنبه به مبلغ ۵ هزار تومان کاهش پیدا 
می کند.مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان تصریح کرد: سعی شده اتفاقات 
خوشایند دیگری را برای روزهای شنبه شاهد باشــیم؛ بر این اساس برنامه ریزی شده کالس های 
آموزشی برای مقابله با خشکی گونه های گیاهی مقاوم روزهای شنبه با رعایت پروتکل های بهداشتی 
برگزار شود.مرتضایی نژاد با بیان اینکه در باغ گل ها تنوع باالی یک هزار گونه گیاهی در مساحتی نزدیک 
به ۷۰ هزار متر مربع وجود دارد، ادامه داد: باغ گل ها یک باغ گیاه شناسی محسوب شده و مجموعه ای 
آموزشی و تحقیقاتی نیز به شمار می رود.وی اظهار کرد: مجموعه آموزشی، تفریحی باغ گل ها در سال 
۷۵ در زمینی به مساحت ۵۵ هزار مترمربع از سوی شهرداری اصفهان احداث شده که این مجموعه 

منحصر به فرد در کشور با در نظر گرفتن اقلیم نیمه بیابانی اصفهان کم نظیر است.

مدیر عامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان 
شهرداری اصفهان:

 نیمه پنهان؛ حساسیت الزم برای حفاظت از میراث تاریخی
 را به وجود آورد

مدیر عامل شرکت توسعه مجتمع های ســیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان شهرداری اصفهان در 
آیین اختتامیه نخستین جشنواره ملی عکس نیمه پنهان اظهار کرد: جشنواره نیمه پنهان برگزار نشده 
تا آرشیوی از عکس ها داشته باشیم یا رزومه ای پر کنیم، بلکه ایجاد حساسیتی بود تا زاویه تازه ای را 
پیش روی عکاسان و دوستداران اصفهان کهن قرار دهد. علی معینی با اشاره به شرایط سخت کرونایی 
و اعمال محدودیت های ناشــی از آن ادامه داد: بیش از یک سال اســت که به دلیل شرایط کرونایی 
تعطیلی اجباری داریم و نتوانستیم زودتر آیین اختتامیه جشنواره ملی عکس نیمه پنهان را برگزار کنیم.

مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان شهرداری اصفهان با بیان 
اینکه جشنواره »حیات و ممات« برای مســتند نگاری مرگ در تخت فوالد و مستند نگاری زندگی و 
»شور و حیات« در مجموعه های مختلف شهر با تاکید بر کوه صفه برنامه ریزی شده بود، خاطرنشان 
کرد: یک مجموعه جشنواره بین المللی گردشگری با عنوان »شاردن« برنامه ریزی و تمام مقدمات 
برگزاری آن انجام شد؛ اما با توجه به برخی مشکالت جشنواره زمین ماند که امیدواریم در زمان مناسبی 
امکان انجام این اقدام فراهم شود.وی با تاکید به همکاری و فعالیت سازمان های مردم نهاد، گفت: با 
برگزاری جشنواره نیمه پنهان آغاز یک حرکت برای مستند نگاری شهر و پیدا کردن ضعف ها و دغدغه ها 
از دریچه دوربین عکاسان محقق شده، البته شاید این جشنواره به پایان رسیده باشد، اما برای ما با چاپ 
کتاب در واقع آغاز یک فعالیت است و قطعا پیگیر به ثمر نشاندن تالش دغدغه مندان شرکت کننده در 
جشنواره خواهیم بود.معینی تاکید کرد: تالش می کنیم زحماتی که نشان داده چه آسیبی به داشته های 

ما در قالب میراث فرهنگی و ابنیه تاریخی وارد شده را پیگیری و به اطالع مسئوالن ذی ربط برسانیم.

»قدر غدیر بدانیم« در تابلو های شهروندی اصفهان
۳۰۰ تابلو شهروندی اصفهان به طرح های »قدر غدیر بدانیم« اختصاص یافت. رییس کمیته شهروندی 
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه مناسبت ها از منظر شهروندی و 
اخالق شهروندی مورد توجه قرار می گیرد، گفت: مجموعه ای از روایات و احادیث کتاب »عید محبت« 
که در حوزه شهروندی است در قالب شعار شهروندی اســتخراج و تبدیل به چهار شعاری شد که در 

گالری های شهری تا قبل از ماه محرم در سطح شهر اصفهان به نمایش درآمده است.

بازار بین المللی گل و گیاه ارغوان افتتاح شد؛

نوروزی: نیم رخ شرقی اصفهان دگرگون شده است

شهردار اصفهان در مراســم افتتاح بازار بین المللی گل و گیاه ارغوان در 
نیم رخ شرقی و آغاز عملیات اجرایی سالن باغچه، گل های آپارتمانی و 
سالن ماهیان زینتی از سوی سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی 
مشاغل شهری شهرداری اصفهان در برنامه های »عید تا عید« با تبریک 
عید غدیر خم اظهار کرد: در این روز حادثه بزرگ تاریخ تشیع رقم خورد و 
مردی بدون پیوند با جاهلیت و پرورش یافته در منزل پسر عموی خود 
یعنی پیامبر اسالم، به عنوان علمدار مکتب اسالم معرفی شد.قدرت ا... 
نوروزی با اشاره به بهره برداری از بازار گل و گیاه گفت: با این اقدام شاهد 
رونق عرضه خدمات به مردم هستیم، هریک از این خدمات می تواند با 
حضور جمعیت زیادی از مردم و مقامات افتتاح شود چنان که قبال با چه 
هزینه هایی و با حضور چه افرادی، پروژه هایی مشــابه این طرح ها به 
بهره برداری می رسید.شهردار اصفهان افزود: اما در حال حاضر به خاطر 
شرایط کرونایی و اینکه مقامات استانی و ملی امکان حضور در همه برنامه 
های شهرداری از صبح تا شب را ندارند، افتتاح پروژه ها با حضور حداقلی 

افراد برگزار می شود.

برگزاری بیش از 14 مراسم افتتاحیه از سوی سازمان میادین
وی با بیان اینکه پیش از افتتاح بازار بین المللی گل و گیاه شخصا بارها از 

این طرح بازدید داشته ام، گفت: این طرح تاثیر مهمی در اقتصاد شهر دارد، 
از طرفی نیم رخ شرق روز به روز تکمیل شده و فقط شاهد افتتاح نمایشگاه 
بین المللی و سالن اجالس نیســتیم، بلکه این بخش از شهر دگرگون و 
زیرساخت ها آماده شده اســت.نوروزی بیان کرد: رینگ چهارم شهر رو 
به تکمیل است و پل ها یکی یکی ساخته شــده است.وی با بیان اینکه 
سازمان میادین شهرداری اصفهان تاکنون بیش از ۱4 بار مراسم افتتاح 
پروژه داشته است، گفت: این در حالی است که در هر افتتاحیه یک کلنگ 
هم به زمین زده شده و شــاهد آغاز یک پروژه دیگر هم بوده ایم و این به 
معنای انقالب عمرانی هدفمند و با کیفیت است.شهردار اصفهان تصریح 
کرد: بودجه 8۰ میلیارد تومانی ســازمان میادین بــه 6۰۰ میلیارد تومان 
افزایش پیدا کرده است و امســال از تولیدات عمرانی این سازمان برای 
توسعه اقتصادی شهر عرضه تولید یک هزار میلیارد تومانی رقم می خورد.

  تحقق وعده های روز معارفه 
وی افزود: آنچه در روز اول و معارفه خود به مردم گفتم، یکی یکی در حال 
تحقق است. نوروزی با بیان این شــعر که»جوانمرد چون وعده کند، وفا 
نماید« تاکید کرد: تمام اقدامات صورت گرفته یک حرکت کارشناســی 
براساس برنامه بود و این روند در شــهر باید ادامه یابد.وی با بیان اینکه 

میدان پینارت در حالی افتتاح می شود که آرزوی ۳۰ ساله مردم بود، اظهار 
کرد: این کار با اراده، تصمیم جدی و همت عالی عملیاتی شد. همچنین 
چند روز دیگر سالن اجالس ســران که هزار میلیارد تومان در این شرایط 
سخت اقتصادی برای آن هزینه شده است، افتتاح خواهد شد.شهردار 
اصفهان با اشاره به اینکه چشــم انداز برنامه ۱4۰۵ این شهر را به درجات 
عالی تر خواهد رساند، بیان کرد: نمی توان گفت شهر در زمینه بهزیستی 
قدم بردارد و امید در شهر زنده بماند و گره های کور باز شود؛ اما مسیرهای 
ترافیکی باز نشود و آلودگی هوا کاهش نیابد.وی افزود: با بهره برداری از 
تصفیه خانه پساب ۳۵ درصد از فضای ســبز اصفهان با صرف اعتبار 2۰۰ 
میلیارد تومان از طریق پساب آبیاری می شود و با اضافه شدن دو تصفیه 
خانه دیگر تا پایان ســال، 48۰ لیتر بر ثانیه به 6۰۰ لیتــر بر ثانیه افزایش 

خواهد یافت.

   زاینده رود، بزرگ ترین دغدغه ام است
نوروزی گفــت: این دوره مدیریت شــهری با همه مظلومیت توانســت 
خدمات خوبی ارائه کند و اگر می خواهیم این شهر گام به گام آباد شود باید 
گام های بزرگ تری برداشته شود.وی رودخانه زاینده رود را بزرگ ترین 
دغدغه خود به عنوان یک شهروند عنوان و اظهار کرد: این مسئله باید مورد 
توجه همگان قرار گیرد چراکه این کار تنها به دســت استاندار و مردم حل 
شدنی نیست و یک قدرت حاکمیتی و اراده ملی می خواهد تا با وحدت 
مسیر رفع مشکل طی شود چراکه اگر این مشکل حل نشود، اصفهان در 
معرض خطر جدی فرونشست قرار دارد.شــهردار اصفهان افزود: حفظ 
اصفهان خواسته بشری برای همه طول تاریخ است و باید این شهر زنده 
بماند.وی در پایان از همراهی همه مدیــران، پیمانکاران، مردم و کارکنان 

شهرداری برای اجرای طرح ها و برنامه تشکر و قدردانی کرد.

   بازار بین المللی ارغوان، محل عرضه بدون واسطه گل و گیاه است
در ادامه مراسم، محمد مجیری با اشــاره به اینکه پنج هزار هکتار سطح 
زیرکشت گل و گیاه کشور از جمله گل سرشاخه، آپارتمانی و زینتی برای 
عرضه نیاز به مکان های مجهز دارد، اظهار کرد: اگر عرضه به خوبی صورت 
نگیرد تولیدات نیز با مشکل روبه رو می شوند و با توجه به اینکه در استان 
اصفهان فضایی برای عرضه گل و گیاه نبود، بازار گل و گیاه همدانیان و بازار 
سپاهان تنها مراکزی اســت که اقدام به این کار کردند.وی افزود: برای 
عرضه گل بدون واســطه چنین مکان هایی نیاز است و سالن سرشاخه 
که امروز در این بازار افتتاح شد، می تواند گل هایی که در سردخانه های 
اطراف نگهداری می شود را در فضایی شش هزار و ۵۰۰ متری عرضه کند.

با مسئولان

تابلوی اکمال دین، جدیدترین اثر رضا بدرالسماء با 
موضوع حضرت علــی )ع( و عید غدیر خم که مزین 
به آیات غدیری شده است، صبح پنجشنبه در شهر 
اصفهان رونمایی شد.رضا بدرالسماء در این مراسم و 
پس از رونمایی از این تابلوی نگارگری و خوشنویسی 
گفت: خداوند را سپاسگزارم که با این تابلو می توانم 
سهمی در غدیر داشته باشــم. همچنین از سفارش 
موسسه معرفت تشکر می کنم، چرا که وقتی چنین 
سفارش هایی باشد، در حفظ و نشر این آثار هنری با 

موضوعات دینی و زنده نگاه داشتن غدیر موثر خواهد 
بود.وی بیان کرد: هر اثری در رابطه با عید غدیر، تذکر 
و یادی است برای این عید بزرگ. فکر می کنم یکی 
از بهترین مواردی که می تواند در ماندگاری این اعیاد 
بزرگ دینی موثر باشد، آثار هنری است که امیدوارم 
زینت بخش خانه ها و مراکز و سازمان ها باشند.نجم 
الدین شریعتی که در این مراسم اجرا را برعهده داشت، 
در توضیح این اثر نگارگری و خوشنویسی گفت: اثر 
نگارگری اکمال دین استاد بدرالسماء مزین به آیات 
غدیر خوشنویســی شــده در اطراف طرح نگارگری 
دستان پیامبر )ص( و حضرت علی )ع( است. این 
آیات با خط استاد امیری یکی از اساتید خط استان 
اصفهان مزین شده است.حجت االسالم حبیب ا...

فرحزادی نیز در این مراسم گفت: اگر بخواهیم غدیر را 
جهانی کنیم باید در همه حوزه های فرهنگی و هنری 
فعالیت داشته باشیم که در این صورت موثر خواهد 
بود. هر کسی در حد و توان خودش می تواند هنرش را 
به منصه ظهور بگذارد. این آثار هنری و فرهنگی هستند 
که می مانند چون در مورد اهل بیت علیه السالم است.

استاد رضا بدر السما، هنرمند مشهور اصفهانی است 
که در آستانه عید غدیر که از مهم ترین اعیاد شیعیان 
است و کامل کننده دین تابلوی اکمل الدین را دو سال 
پیش به تصویر کشید، تابلویی که نام آن از خطبه غدیر 
برگرفته شده اســت. در مراسمی که در شهر اصفهان 
برگزار شــد، این اثر نگارگری، مزین بــه آیات قرآن 

خوشنویسی شده در اطراف این طرح شده است.

 تابلوی نگارگری و خوشنویسی غدیری با عنوان
 »اکمال دین« رونمایی شد

۶ فیلم ماندگار سینمای کودک در اصفهان اکران می شود
ستاد اطالع رسانی جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اعالم کرد: نسخه مرمت شده 6 فیلم ماندگار سینمای کودک و نوجوان از امروز در اصفهان 
اکران می شود.با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان با سینمای موفق چند دهه قبل کشور و در استقبال از سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان 
و نوجوانان اصفهان، تعدادی از فیلم های پرمخاطب سال های گذشته، دوباره روانه پرده سینماهای اصفهان شد.این 6 فیلم که به همت بنیاد سینمایی فارابی 
اسکن و مرمت شده اند با کیفیت عالی صدا و تصویر، آماده اکران در پرده ســینماهای کشور است.شهر موش ها، دزد عروسک ها، نیاز، همبازی، رنگ خدا و 
مربای شیرین 6 فیلم سینمایی ماندگار سینمای کودک و نوجوان است که در برنامه »مروری بر آثار سینمای کودک« که از شنبه ۹ مرداد آغاز می شود، روی 
پرده خواهد رفت.برنامه »مروری بر آثار سینمای کودک« در آستانه سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان، به همت دفتر دائمی 
جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان، بنیاد سینمایی فارابی، شهرداری و حوزه هنری اســتان اصفهان برگزار می شود.سی  و چهارمن 
جشنواره  بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان از ۱6 الی 2۱ مهر ۱4۰۰)8 تا ۱۳ اکتبر 2۰2۱( با مشارکت سازمان سینمایی، بنیاد سینمایی فارابی و شهرداری 

اصفهان، در 2 بخش مسابقه ایران و مسابقه بین الملل، برگزار می شود.

اطعام بزرگ عید 
سعید غدیر در 

اصفهان
 ســتاد مردمی اطعام عید ســعید 
غدیر در اصفهان در راستای احیای 
بک سنت قدیمی و مردمی، اقدام 
به پخت و توزیع ۱4۰ هزار پرس غذا 
بین نیازمندان مناطق محروم کرد. 
این برنامه بیش از ۱۰ سال است که 
توسط مردم و خیرین در اصفهان و 

چند شهر دیگر برگزار می شود.

وز عکس ر

عکس: ابنا24
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ســامانه الکترونیکی تهیه و گــردش صورت وضعیت ها )تــدکار( با هدف 
توسعه خدمات الکترونیکی در آبفای استان اصفهان راه اندازی شد. توسعه 
خدمات الکترونیک، افزایش شفافیت و پیشــگیری از تخلفات احتمالی، 
افزایش رضایت ذی نفعان، سهولت دسترسی به اطالعات، افزایش سرعت 
و دقت در رسیدگی، کاهش تشریفات و مراجعات اداری از اهداف اساسی 
اجرای این طرح است.مدیر عامل آبفای اســتان اصفهان در آیین رونمایی 
از این ســامانه، یکی از اهداف این طرح را کاهش مصرف کاغذ عنوان کرد و 
گفت: ســال گذشــته بالغ بر 3 هزار و 600 قرارداد در آبفای استان اصفهان 
منعقد شــد که معادل با مصرف یک میلیون برگه یا 5 تن کاغذ اســت که با 
بهره برداری از ســامانه تدکار نه تنها از مصرف این مقدار کاغذ جلوگیری می 
شود، بلکه سرعت انجام کارها و دسترسی به اطالعات نیز افزایش می یابد. 
هاشم امینی به قابلیت های دیگر سیستم الکترونیکی صورت وضعیت ها 
پرداخت و اظهار داشت: ســامانه الکترونیکی صورت وضعیت ها تحت وب 
بوده و این امکان را برای کلیه برآورد کنندگان، پیمانــکاران، ناظرین و کلیه 
افراد رسیدگی کننده به صورت وضعیت ها فراهم می آورد که در هر مکان و هر 

زمان بتوانند نقش خود را در فرآیند ایفا کنند.وی در خصوص تامین امنیت 
فرآیند انجام کار با این ســامانه عنوان کرد: راه اندازی سیســتم توکن برای 
پیمانکاران و مشاورین، دریافت IP استاتیک از پیمانکاران و مشاورین، تهیه 
متن حقوقی جهت دریافت تعهدنامه محضری از پیمانکاران و مشــاورین، 
تهیه متن حقوقی و دریافت تعهد امضا برای کارکنان از طریق دفتر حراست 
و طراحی فرم های جداگانه برای پیمانکاران و کارکنان  به منظور درخواست 
نام کاربری در سیستم اتوماسیون اداری از دیگر مزایای این سامانه است. 

امینی گفت: آبفای اســتان اصفهان در زمینه تحقق برنامه ششــم توسعه و 
اهداف اصلی دولت الکترونیک اقدام به الکترونیکی کردن برآورد قراردادها، 
صورتجلســات، صورت وضعیت هــا و بایگانی مســتندات در طول مراحل 
مختلف قرارداد، کرده اســت. وی افزود: این امر در واقع به منظور افزایش 
سرعت، دقت، شفافیت و سالمت اداری امور در دســتور کار قرار گرفته تا از 
هرگونه احتمال تخلف جلوگیری شود .اضافه می شــود این طرح را حوزه 
معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری آبفای استان اصفهان در مدت 

یک سال اجرا کرده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، گفت: دقت در اندازه گیری در واقع رعایت 
حقوق مصرف كنندگان، حفاظت از منابع و ســرمایه های ملی است.به گزارش 
روابط عمومی شركت گاز استان اصفهان، مدیرعامل این شرکت درحاشیه بازدید 
از تجهیزات اندازه گیــری و مانیتورینگ گاز که در واحد دیســپاچینگ و اندازه 
گیری گاز این شرکت برگزار شد، بیان داشت: گاز باید در محدوده پرت قانونی و 
خطای اندازه گیری تعریف شده در شبكه های مصرف اعم از صنعتی یا خانگی 
توزیع شود.سید مصطفی علوی، اســتفاده از كنتورهای آلتراسونیك را یكی از 
دستاوردهای نوین در جهت كاهش بسیار زیاد خطاهای اندازه گیری در ایستگاه 
های C.G.S  و ایســتگاه های بزرگ عنوان كرد و گفــت: در حال حاضر تقریبا 
تمامی ایستگاه های بزرگ در سطح استان مجهز به کنتور آلتراسونیک هستند.

     نمایشگاه تجهیزات اندازه گیری و مانتورینگ گاز در اصفهان دایر شد
مدیرعامل شركت گاز استان اصفهان، اظهار داشت: به منظور گسترش تعامالت 
و ارتباطات بین واحدها در جهت صیانت از اموال سازمان و انعکاس هزینه های 
باالی تامین، تعمیر و کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری و لزوم افزایش دقت 
در نحوه استفاده و نگهداشت این تجهیزات، نمایشگاه دائمی از تجهیزات اندازه 

گیری و مانیتورینگ در واحد اندازه گیری برپا شده است.
وی،با تاکید بر اهمیت اندازه گیری و نظارت بر محاسبات مصرف گاز در راستای 
رعایت حقوق مشترکین و حفظ منافع سازمان، افزود: در این نمایشگاه، بخشی 
از قطعات تعویضی و تعمیری کنتورهای توربینی به همراه آمار خرابی هر قطعه 
طی سال های گذشــته و علل عمده خرابی آنها و هزینه های باالی هر قطعه به 
نمایش گذاشته شده است.مهندس علوی، همچنین در خصوص اهمیت باالی 

فیلتراسیون درست و به موقع و رعایت دستورالعمل های بهره برداری و نگهداری 
از تجهیزات اندازه گیری مانند حمل و نقل و نصب مناسب، روغن کاری دوره ای 
و ... تاکید داشت و گفت: به جهت بازنگری در فرآیندها و به روزرسانی مباحث 
فیلتراسیون، به زودی نشست فنی در این خصوص برگزار و از همه صاحب نظران 
دعوت به همکاری خواهیم کرد.علوی گفت: دقت در اندازه گیری فشار و جریان 
توزیع گاز همواره یكی از دغدغه های مهم شركت های گاز استانی بوده و به نظر 
می رسد برگزاری این نمایشگاه های تخصصی برای استفاده از تجربیات، تحلیل 
علل خرابی تجهیزات، دستگاه های پیشرفته التراسونیك بتواند راهگشا باشد.

وی افزود: سابقه بهره برداری از گاز طبیعی در این استان به 1348 برمی گردد 
و تاكنون بیش از 100درصد از جمعیت شهری و 99.08درصد جمعیت روستایی 

استان تحت پوشش گاز قرار گرفته اند.    

به تازگی فیلم هایی در فضای مجازی منتشر شــده که در آن افرادی با حضور در 
محل تصفیه خانه جنوب اصفهان واقع در خیابان آبشــار دوم، مدعی فروش و 
انتقال آب توسط شــرکت آب و فاضالب به صنایع باالدست از جمله  ذوب آهن 
شده اند. در همین خصوص به منظور روشن ساختن اذهان عمومی، چند نکته را 
به اطالع شهروندان گرامی و روستاییان محترم می رسانیم:تعدادی از این افراد 
در حالی که روی تاسیسات تصفیه خانه راه می روند مدعی هستند که از این لوله 
برای انتقال آب به باالدست استفاده می شود در حالی که لوله مورد اشاره در فیلم، 
مربوط به انتقال هوا به حوضچه های هوادهی تصفیه خانه فاضالب اســت که 
کارشناســان و متخصصان امر با فرآیند تصفیه لجن به روش هوازی کامال آشنا 
هستند.پساب تولیدی در تصفیه خانه فاضالب، بر اساس استانداردهای زیست 
محیطی، تصفیه شده و در اختیار شرکت آب منطقه ای قرار می گیرد تا برای آبیاری 
گیاهان غیرمثمر و فضای سبز شهری و منابع طبیعی استفاده شود و استفاده از آن 

در بخش کشاورزی و تولید محصوالت خوراکی ممنوع است.
فاصله بین تصفیه خانه جنوب اصفهان در خیابان آبشــار دوم تا شرکت سهامی 
ذوب آهن در غرب اصفهان نزدیک به 80 کیلومتر است و با توجه به شیب زمین 
و توپوگرافی منطقه، اجرای خطوط لوله برای انتقال پســاب این تصفیه خانه به 
باالدست بر فرض عملیاتی بودن، دارای هزینه های بسیاری است و اصال صرفه 
و صالح اقتصادی و زیست محیطی ندارد. ضمن این که حتی قطره ای از پساب 
تصفیه خانه جنوب اصفهان بــه هیچ کدام از صنایع منتقل نمی شــود.در پایان 
از مشــترکین محترم درخواست می شــود به خبرهای غیر واقعی و فیلم های 
اینچنینی که مورد تایید هیچ کارشناس منصفی نیست اعتماد نکرده و از بازنشر آن 

که موجب تشویش اذهان عمومی و نگرانی مردم می شود، خودداری فرمایند.

* روابط عمومی  آموزش همگانی  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان      

نخستین بار در صنعت آبفای کشور صورت گرفت؛

راه اندازی سامانه الکترونیکی تهیه و گردش صورت وضعیت ها در 

آبفای استان اصفهان 

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان:

دقت در اندازه گیری گاز مصرفی، حفاظت از منابع ملی است

 توضیحات آبفای استان اصفهان در خصوص ادعای انتقال پساب

 تصفیه خانه جنوب به صنایع

طی ســال های اخیر، افزایش غلظت گاز هــای گلخانه ای، 
آلودگی و تخریب محیط زیســت، گرمایش جهانی و تغییر 
اقلیــم از جمله مهم تریــن دغدغه های جهانی محســوب 
می شوند. تقریبا تمامی کشــور ها از جمله ایران، تحت تاثیر 
تغییرات اقلیم قرار دارند و حتی پیش بینی شده است که این 
تاثیرات در کشورمان بیشتر خواهد بود، چنانچه در ماه های 
اخیر کاهش نزوالت آســمانی، کم آبی و خشکســالی را در 
برخی نقاط شاهد هستیم.اکوسیستم ها، با دخالت مستقیم 
در ذخیره و ایجاد گاز های گلخانه ای نظیر دی اکسید کربن از 
اتمسفر، در جایگاه یکی از خدمات اکوسیستمی، نقش مهمی 
در تنظیم اقلیم ایفا می کنند. در حقیقت، جنگل ها و مراتع و 
سایر عناصر طبیعی اکوسیستم های خشکی کربن را، 4 بار 
بیشتر از آنچه در اتمسفر وجود دارد، ذخیره می کنند. تحقیق 
در مورد میزان دی اکسید کربن در جنگل ها ضروری به نظر 
می رسد. با توجه به دغدغه بشر درباره تشدید پدیده گرمایش 
زمین و نیز با توجه به اینکه اکوسیســتم های خشکی نقش 
بسیار مهمی در ترسیب کربن )ذخیره کربن موجود در هوا در 
خاک و گیاهان( دارند، توجه به نقش جنگل ها در افزایش اثر 

گلخانه ای و تشدید گرمایش زمین ضروری است.
 جنگل هایی به وسعت 1۶ میلیون هکتار

جنگل های مانگرو یــا جنگل های حرا، با وســعت بیش از 
16 میلیون هکتــار در سراســر جهان، در زمــره غنی ترین و 
حاصل خیزترین اکوسیســتم های دنیا به حساب می آیند 
و از مهم ترین زیست بوم های دریایی اند. سیستم ریشه ای 
جنگل های حرا باعث پایداری رسوبات می شود؛ اجتماعات 
آن ها انرژی امواج را کاهش می دهد و در نتیجه، این جنگل ها 
در ایجاد جزایر، توسعه سواحل، جلوگیری از تخریب، خوردگی 
سواحل و فرسایش خاک نقش موثری دارند. ضمن اینکه 
ریشه مانگرو نقش اصلی در شــیرین کردن آب دریافتی از 
دریا را ایفا می کنند.عالوه بر اثرات زیس محیطی، از گونه های 
مانگرو به عنوان هیــزم، ماده اصلی تهیــه چوب کبریت یا 
خمیز کاغذ روزنامه هم استفاده می شود که این مورد آخر در 

اندونزی و فیلیپین مشهود است.
مانگرو ها شــامل 8 تیره و 12 جنس و حدودا 80 گونه مختلف 
هســتند. آخرین حد پراکنش جنگل های مانگروی ایران، در 
جنوب غربی آسیا به شمار می آیند و دو گونه »حرا« و »چندل« 
را شــامل می شــوند که گونه غالب، حراست.رویشگاه حرا، در 
کل ســواحل خلیج فارس و دریای عمان، بــه صورت طبیعی 
و دست کاشت دیده می شود، اما رویشــگاه چندل، به صورت 
طبیعی، فقط در تــاالب بین المللی دلتــای رود گز و حرا )خور 

ســیریک( وجود دارد و به صورت دست کاشت نیز، به منطقه 
حفاظت شــده حرا منتقل شده است.مســاحت جنگل های 
مانگرو در ایران بیش از 20 هزار هکتار است که از این میزان 19 
هزار و 381 هکتار سهم استان هرمزگان، 476 هکتار سهم استان 
بوشهر و 672 هکتار سهم سیستان و بلوچستان می شود.این 
جنگل ها در سال 1351 به عنوان منطقه حفاظت شده معرفی شد 

و در سال 1355 در یونسکو به عنوان ذخیر ه گاه به ثبت رسید.
 کاهش جنگل های مانگرو به نصف

مانگرو )حرا( اکوسیستم های نادر، دیدنی و پرباری در مرز 
زمین و دریاست. این اکوسیســتم های فوق العاده به رفاه، 
امنیت غذایی و محافظت از جوامع ساحلی در سراسر جهان 
کمک می کنند. آن ها از یک تنوع زیســتی غنی پشــتیبانی 
کرده و یک زیستگاه با ارزش برای ماهی ها و سخت پوستان 
هستند، در عین حال زیستگاه و محل تعذیه برخی جانوران 
هم مسحوب می شــوند.حرا همچنین به عنوان نوعی دفاع 
طبیعی ساحلی در برابر موج طوفان، سونامی، افزایش سطح 
دریا و فرسایش عمل می کند.با این حال جنگل های مانگرو، 
3 تا 5 برابر ســریع تر از جنگل های خشکی جهان تخریب و 
نابود می شود و نقشه ها و آمار 40 سال اخیر نشان می دهد که 

پوشش مانگرو روی کره زمین به نصف کاهش یافته است.

آشپزی

ساالد چیکن 
مواد الزم : سینه مرغ نصف یک عدد، نمک یک سوم قاشق چای 

خوری، آویشن یک پنس، پاپریکا نصف قاشق چای خوری، فلفل سیاه 
یک چهارم قاشق چای خوری، کاهو4 برگ، خیار3 عدد، گوجه گیالسی5 عدد، 

پیاز یک عدد کوچک،آبلیمو یک قاشق غذا خوری، جعفری ساطوری شده یک قاشق 
چای خوری، سس کچاپ یک قاشق غذا خوری، روغن زیتون یک قاشق غذا خوری
مواد الزم برای سس: ارده یک قاشق غذا خوری، آب یک قاشق غذا خوری، نمک 

و فلفل نصف قاشق چای خوری، آویشن یک چهارم قاشق چای خوری
طرز تهیه : سینه مرغ را با نمک ، پاپریکا، فلفل قرمز ، آویشن ،آب لیمو ، سس کچاپ و روغن زیتون آغشته 
می کنیم. کف سینی فر را کاغذ روغنی پهن کرده و سینه مرغ را روی آن قرار می دهیم و حدود 20 دقیقه 

در داخل فر با دمای 170 درجه سانتی گراد قرار می دهیم تا به طور کامل بپزد. می توان سینه مرغ را 
با دستگاه گریل یا درون تابه گریل یا منقل کباب کرد.کاهو ها را شسته و به اندازه دو بند انگشت 
برش می زنیم و در ظرف مناسب می چینیم. پیاز را شسته و پوست کنده و به صورت خاللی 

نازک برش می زنیم و در مرکز ساالد می چینیم. جعفری ها را ساطوری خرد می کنیم. 
سینه مرغ را به صورت اریب برش می زنیم و روی ساالد می چینیم و جعفری 

ها را روی آن می ریزیم. یک کاسه برداشته و ارده، آب، نمک، فلفل 
و آویشن را با هم مخلوط کرده و به عنوان سس روی 

ساالد و مرغ گریل شده می ریزیم. 

از »مانگرو« ها چه می دانید؟

فریبا کوثرى در سریال »آهوى من مارال« »قبله عالم« دهم مرداد می آید
فریبا کوثرى در نقش »انارتاج« ایفای نقش مى کند.»آهوی من 
مارال« به کارگردانی مهرداد غفارزاده و تهیه کنندگی سعید 
خندق آبادی و بهروز خوش رزم تولید مى شـود.

در خالصه قصه این سریال آمده است: ناصرالدین شاه، دست 
به ماشه برده تا آهویی صید کند که آهو چشمی، چون باد از راه 
رسیده و چون برق می گذرد و به دنبالش حال سلطان صاحبقران 
می شود.

 ســریال »قبله عالم« به کارگردانی حامد محمــدی که در یک فضای 
تاریخی   ســاخته شــده قرار اســت روزهای یکشــنبه به صورت 
اختصاصی از فیلیمو پخش شود و قسمت اول آن یکشنبه 10 مرداد 
منتشر خواهد شد.حامد کمیلی، ســام درخشانی و هادی کاظمی، 
شقایق دهقان، اردشیر رستمی، سوگل خلیق، مارین ون هولک، سمانه 
پاکدل، مهیار پوربابایی، زهرا بهروزمنــش و پژمان بازغی با هنرمندی 
سروش صحت بازیگران این سریال هستند. 
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