
سهم اصفهان از کابینه پیشنهادی رییسی؛ با نگاهی به اصفهانی های حاضر در دولت های قبلی

این اصفهاِن تاثیرگذار !

4

 حرف در باد! 
 رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان: ما را فریب دادند 
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مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
خبر داد:

 افزایش دمای فراتر از نرمال
 در تابستان امسال اصفهان

مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهان از 

اســتمرار و حاکمیــت الگوهای گــرم تابســتانه در 

اســتان خبر داد و گفت: از ابتدای ســال زراعی جاری 

تاکنــون ۱۰۹ میلیمتر بارش در اســتان ثبت شــده که 

نســبت به بلندمدت ۳۵ درصد کاهش داشته است.

منصور شیشــه فروش  با اشــاره به افزایــش دما در 

استان تا پایان شــهریورماه، اظهار کرد: براساس پیش 

بینی هواشناســی، افزایش دما به صــورت متغیر و با 

شــدت و ضعف ادامــه دارد و دمای هوا در تابســتان 

امسال نسبت به نرمال دو تا ســه درجه گرم تر است.

وی با بیان اینکه در ادامه مرداد و شــهریورماه امسال 

شاهد گرمای هوا در استان خواهیم بود، افزود: الگوهای 

جوی خروجی مدل هــای فصلی، بیانگر اســتمرار و 

حاکمیت الگوهای گرم تابســتانه در استان است، به 

دلیل اینکه تقویت مرکز پر ارتفاع جنب حاره ای در الیه 

های میانی جو، با تقویت کم فشــار فصلی روی سطح 

زمین همزمان شده و الگوی جوی فوق سبب افزایش 

دمای فراتر از نرمال در بیشتر مناطق استان شده است.

وی بیشــترین افزایــش دمــا را مربوط به شــمال و 

غرب و مناطق مرکزی استان دانســت و گفت: دمای 

هوا بین دو تا ســه درجه بیشــتر از نرمال است و این 

افزایش دما در بیشــینه هــا خود را نشــان می دهد.

وی با اشــاره به اینکه افزایش دمــا محدودیت هایی 

در مصرف حامل های انرژی به وجــود آورده، تصریح 

کرد: از خردادماه تاکنون ۵۷ شــهر و ۳۸۰ روســتا که 

در طرح آبرســانی اصفهان بزرگ هســتند با کاهش 

و افت فشــار آب مواجه شــده اند، به طوری که اخیرا 

۲۰ تانکر در ســطح محالت شــهر اصفهان آبرســانی 

ســیار انجام دادنــد و در حال حاضر ۳۲۴ روســتا در 

ســطح اســتان نیز بــا تانکــر آبرســانی می شــود.

شیشــه فــروش از کمبــود ۴.۳ متــر مکعــب آب 

در ســامانه آبرســانی اصفهــان بــزرگ متشــکل از 

۳۸۰ روســتا و ۵۷ شــهر خبر داد و گفــت: از ابتدای 

ســال زراعی تاکنون ۱۰۹ میلیمتر بارش داشــته ایم. 

 به بهانه اعالم وصول اسامی وزرا، نگاهی به سهم اصفهانی ها در دولت های پس از دوران دفاع مقدس خواهیم داشت.  کابینه های مختلف بعد از جنگ یعنی 
دولت های پنجم تا یازدهم - دولت های هاشمی رفسنجانی، دولت اصالحات، احمدی نژاد و روحانی- نشان می دهد دو استان تهران و اصفهان رکورددار 
حضور در کابینه ها بوده  اند و البته استان های فارس و آذربایجان غربی بیشترین آمار از میزان وزرای دولت های پنجم تا یازدهم را داشته اند. خاستگاه دولت 
سازندگی و کارگزاران را می توان اصفهان و کرمان دانست چرا که رییس جمهور متعلق به استان کرمان، بیشترین میزان مدیران را در همین استان و استان 

همجوار یعنی اصفهان داشته است. 

همزمان با ایام محرم، آتش نشــانی از ایمن 
بودن محل برگــزاری هیئت هــای مذهبی 

مجوزدار شهر اصفهان بازرسی می کند.
 معــاون عملیات ســازمان آتش نشــانی و 
خدمات ایمنی شــهرداری اصفهــان گفت: 
گروه های عملیاتی ســازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان از محل 
هیئت هــا در حین برگــزاری مراســم های 
سوگواری بازدید و در هیئت های پر جمعیت 

وسایل اطفای حریق مستقر می کنند.
 آتشپاد دوم ایوبی افزود: در این بازرسی ها از 
محل استقرار و چیدمان خودروها، شبکه برق 
کشی، پایداری داربست ها، ترافیک مسیر، 
محل صحیح نصب اطفای آتش نشــانی و 

آشپزخانه هیئت بازدید می شود.

معــاون عملیات ســازمان آتش نشــانی و 
خدمات ایمنی شهرداری اصفهان همچنین 
از متولیان هیئت ها و شــهروندان خواست تا 
شیوه نامه های بهداشــتی را رعایت کنند و بر 

اجرای دقیق و صحیح آن اصرار ورزند.
گفتنی اســت؛ امســال و با توجه به شرایط 
کرونایی؛ مسئوالن  دســتوراتی درخصوص 
نحوه برگزاری مراســمات ماه محرم داشتند 
ازجمله وزیر کشور که اعالم کرد ضمن تشکر  
از همه کســانی که در این مناسبت و مناسک 
مذهبی رعایت کامل پروتکل ها را انجام می 
دهند اما باید توجه داشت عدم انجام رعایت 
پروتکل های بهداشــتی به ویــژه در اماکن 
سرپوشیده، مسئله کنترل بیماری را در کشور 

دچار اشکال می کند.

 معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری  خبر داد : 
بازرسی از ایمنی محل برگزاری هیئت های مذهبی اصفهان
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 جانشین فرمانده سپاه حضرت 
صاحب الزمان)عج( در بازدید از منطقه عشایری 

چناررود مطرح کرد:
عزم سپاه برای رفع مشکالت 

عشایرنشینان
عشایر، مردمی زحمتکش و وفادار به انقالب بوده 
که در کوه و کمر و دره هــای صعب العبور از جان و 
خانواده خود مایه می گذارند و به تولید کشــور در 

حوزه دام و کشاورزی کمک می کنند.
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رییس اتحادیه آبمیوه، بستنی و کافی شاپ 
اصفهان:

 یک لیوان آب هویج 
۲۲ هزار تومان آب می خورد
در حال حاضــر به دلیل گرانی هویــج قیمت یک 
 لیــوان آب هویــج بدون احتســاب ســود برای

 مغازه دار بین ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان است.
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 تالش گسترده برای راه اندازی دومین محور 
گردشگری نصف جهان؛

ریه تنفسی شرق اصفهان 
شکل می گیرد

 فضای سبز شــرق ۷۰۰ هکتار است که با احتساب 
فضای میدان مرکزی میوه و تره بار و باغ رضوان یک 
هزار هکتار پارک طبیعی شرق اصفهان را فضای سبز 

تشکیل می دهد.
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روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
قیمت: ۲000 تومان

حمایت 
روزنامه های 

 استان اصفهان از  
وزیر پیشنهادی 

ارشاد
8

 ممنوعیت برپایی موکب و توزیع نذری 
در اصفهان؛

 عواقب سنگین 
در انتظار پروتکل شکنان

آگهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان

کد آگهی: 1400-32 
روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه

مدیریت مرتبطمهلت ارسال مدارکموضوعشمارهنوع فراخوانرديف

قراردادهای خرید۱۴۰۰/۰6/۱۵خرید چیلر هواسازی تصفیه خانه صفائیه۴۸۵۱۲۰۴۰مناقصه عمومی۱

۴۸۵۱۲۰۴۱مناقصه عمومی۲
طراحی، نصب و راه اندازی چیلر هواســازی تصفیه خانه 

قراردادهای خرید۱۴۰۰/۰6/۱۵صفائیه

۴۸۵۱۲۴۵۲مناقصه عمومی۳
خریــد سیســتم گرمایش جهــت انبار قطعــات یدکی 

Cقراردادهای خرید۱۴۰۰/۰6/۱۵الکترونیکی

۴۸۵۱۲۴۵۳مناقصه عمومی۴
نصب، تست و راه اندازی سیســتم گرمایش جهت انبار 

Cقراردادهای خرید۱۴۰۰/۰6/۱۵قطعات یدکی الکترونیکی

مناقصات و مزایدات: جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به نشانی www.msc.ir لینک مناقصات و مزایدات بخش خرید و تامین کنندگان مراجعه و 
طبق راهنماي موجود، نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طريق سيستم ارتباط با تأمين كنندگان )SRM( اقدام نمائيد. 

سایر فراخوان ها: جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانی www.msc.ir بخش اطالعیه ها، فراخوان مربوطه مراجعه بفرمایید.

آگهی تجدید مناقصه عمومی- نوبت دوم

احمد رضا پری تبار- سرپرست شهرداری شاهین شهر  م الف:1174795

شهرداری شاهین شهر در راستای اجرای مصوبه شماره ۱۲۸۱ مورخ ۱۳۹۹/۰6/۲۴ شورای اسالمی شاهین شهر در نظر دارد عملیات اجرائی بازسازی ۳۰ دستگاه اتوبوس شهری 
را از طریق مناقصه عمومی و از ردیف اعتبارات عمرانی بودجه سال ۱۴۰۰ )از محل اخذ وام از صندوق کار آفرینی امید و آورده شهرداری( طبق اسناد مندرج در آگهی با برآورد اولیه 

به مبلغ ۲۹/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. 
بنابراین متقاضیان می بایست جهت اطالع از شرایط و شرکت در مناقصه به واحد مالی شهرداری واقع در شاهین شهر، بلوار امام خمینی میدان فاطمیه مراجعه و نسبت به تحویل 
مدارک تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰6/۰۸ به حراست شهرداری شاهین شهر اقدام نمایند. پیشنهادات رسیده راس ساعت ۱۵ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰6/۰۹ 

با حضور اعضا کمیسیون عالی معامالت شهرداری باز و قرائت خواهد شد.
سایر شرایط:

۱- سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ ۱/۴۸۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال )معادل ۵ درصد برآورد اولیه( است که می تواند بصورت ضمانت نامه بانکی معتبر با سررسید سه ماهه یا واریز آن 
به حساب ۰۱۰۵۰۵۲۹۲۹۰۰۷ بنام شهرداری شاهین شهر نزد بانک ملی شعبه مرکزی شاهین شهر ارائه شود.

۲- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
۳- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد شرایط آگهی مناقصه مندرج است.

چاپ دوم

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8

رنا
 ای

س:
عک

علیرضا رییسی، سخنگوی ستاد ملی با کرونا 
در یک ارتباط زنده تلویزیونی جزئیات تعطیلی 
سراسری و اجرای محدودیت های کرونایی 

جدید در کشور را اعالم کرد.
به گفته سخنگوی ســتاد کرونا، از ساعت ١٢ 
ظهرامروز )یکشنبه، ۲۴ مرداد( تا روز جمعه 
۵ شــهریور ممنوعیت تردد بین اســتانی در 

جاده های سراسر کشور اعمال خواهد شد.
وی افزود: همــه مجوز های تــردد نیز لغو و 
جریمه ممنوعیت تردد بعد از یک ماه، دو برابر 
می شود. سخنگوی ستاد ملی کرونا همچنین 
در ادامه گفت: از روز دوشنبه ۲۵ مرداد تا پایان 
روز کاری شنبه ۳۰ مرداد کلیه ادارات، اصناف و 
بانک ها به جز مشاغل ضروری گروه یک مانند 
آب و برق، گاز و نیــروی انتظامی و اورژانس 

تعطیل خواهند شد. رییسی در بخش دیگری 
از ســخنانش بیان کرد: رییس جمهور تاکید 
کردند همه دســتگاه های ناظر باید به شدت 
وارد عمل شــوند و میزان جرائم برای برخورد 
مشخص اســت و اصناف و نیروی انتظامی 

و وزارت بهداشت موظف به نظارت هستند.
وی همچنین یادآوری کرد: امسال عزاداری 
ماه محرم در فضای بسته ممنوع است و دسته 

روی نخواهیم داشت. 
رییســی با اشــاره به روند واکسیناسیون در 
کشــور تصریح کرد: تــا پایان مــاه جاری ۱۰ 
میلیون، شــهریور ۲۰ میلیون و در مهر و آبان 
۳۰ میلیون دز واکسن وارد کشور خواهد شد 
و  ظرف چند ماه آینده جمعیت قابل قبولی از 

مردم واکسینه خواهند شد.

سخنگوی ستاد ملی با کرونا: 
تعطیلی سراسری از امروز آغاز می شود 

سین)ع(ویارانباوافیشانراتسلیتمیگوییم
لح
رفارسیدنایامشهادتحضرتاباعبدا...ا
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دستور به سفارت آمریکا در کابل:

اسناد حساس را نابود کنید
در حالی که پیشروی های برق آسای طالبان در سراســر افغانستان ادامه دارد، شبکه »سی ان ان« 
با انتشار گزارشی اعالم کرد ســفارت ایاالت متحده در کابل به کارکنان خود دستور داده تا وسایل و 
اطالعات محرمانه را نابود کنند.به گزارش یورو نیوز،  بنابر همین گزارش این تصمیم در حالی اتخاذ 
می شود که یک مقام دیپلماتیک ایاالت متحده می گوید براساس برآوردهای یکی از دستگاه های 
اطالعاتی، این احتمال وجــود دارد که کابل طی ۷ روز کامال محاصره شود.»ســی ان ان« می گوید 
کارکنان سفارت ایاالت متحده همچنین موظف شــده اند تا وسایلی که ممکن است برای اهداف 
تبلیغاتی مورد سوءاســتفاده قرار گیرند، از جمله پرچم های ایاالت متحده و نشــان های دولتی و 
نظامی این کشور را نابود کنند.ایاالت متحده با وجود اعزام نیروی نظامی بیشتر به افغانستان برای 
خارج کردن شهروندان این کشور و تضمین ادامه فعالیت دیپلماتیک، بسیاری از کارکنان سفارت 

خود را هم از پایتخت این کشور جنگ زده خارج می کند.

رهبر جریان صدر عراق: 

برخی از نادانان با تظاهرات به دنبال فتنه هستند
رهبر جریان صدر عراق تاکید کرد، تظاهراتی که برخی نادانان برای برگزاری آن در استان االنبار تالش 
می کنند، تالشی برای ایجاد یک فتنه طایفه ای است.به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، مقتدی صدر، 
رهبر جریان صدر عراق در توئیتی نوشت: تالش برای تظاهرات در استان االنبار از سوی برخی نادانان 
تالشی برای ایجاد فتنه طایفه ای است که برخی سیاستمداران فاسد از آن استفاده می کنند. دولت 
باید زمام امور را به دســت بگیرد و کوته فکری برخی پیروان احزابی که بــه تظاهرات تحت عنوان 
تظاهرات اکتبر دعوت می کنند، پایان یابد. تظاهرات اکتبر تظاهراتی است که اوایل اکتبر ۲۰۱۹ در 
بغداد و برخی استان های جنوب عراق در اعتراض به وخامت اوضاع معیشتی، اقتصادی و بیکاری و 
فساد رخ داد.مقتدی صدر گفت: برخی فاسدان از آزار و اذیت شدن مردم و تبعیت از خارج استفاده 

کرده  و از این درخواست ها برای تظاهرات حمایت می کنند.

پیام »بایدن« به رییس جمهور تونس
کاخ سفید اعالم کرد که جانشین مشاور امنیت ملی آمریکا در دیدار با رییس جمهور تونس بر لزوم 
تعیین نخست وزیر جدیدی برای تشکیل کابینه ای کارآمد در تونس تاکید کرد. به نقل از خبرگزاری 
رویترز عربی، طبق بیانیه کاخ سفید، جاناتان واینر، جانشــین مشاور امنیت ملی آمریکا در دیدار با 
قیس سعید، رییس جمهور تونس تاکید کرد که باید نخست وزیر جدیدی برای تشکیل یک کابینه 
کارآمد در تونس که توان مقابله با دو بحران بهداشتی و اقتصادی موجود در این کشور را داشته باشد، 
تعیین شود.واینر در این دیدار با انتقال پیام جو بایدن، رییس جمهور آمریکا، بر حمایت او و دولتش از 
مردم تونس تاکید کرده و از سعید خواست به سرعت به مسیر دموکراسی پارلمانی در تونس بازگردد.

»الکاظمی« برای خرابکاران خط و نشان کشید
نخست وزیر عراق با انتشار توئیتی هشدار داد که نیروهای امنیتی این کشور هر دستی که به سوی منافع و 
مقدرات ملت عراق دراز شود را قطع خواهند کرد.»مصطفی الکاظمی« نخست وزیر عراق با انتشار توئیتی 
برای خرابکاران خط و نشان کشــید. وی تاکید کرد: دست تروریسم و طرف هایی که خواهان خیر عراق 
نیستند به دنبال برهم زدن اوضاع با هدف قرار دادن دکل های انتقال برق پس از افزایش بی سابقه تولید 
برق، بوده و این نشانه ناامیدی تروریست ها در برابر اراده ملت است.نخست وزیر عراق گفت: اقدام مستمر 
برای باالبردن توان تولید برق و اصالح زیان های وارده جریان دارد و نیروهای ما هر دستی که مقدرات ملت 

را هدف قرار دهد، را قطع خواهد کرد.

زاکانی در مسیر احمدی نژاد شدن؛ 

»بهشت« سکوی پرش می شود؟
شهردار تهران انتخاب شد؛ شهرداری که ســمت او با مدرکش فرسنگ ها 
فاصله دارد؛ صحبت از »علیرضا زاکانی نماینده قم در مجلس یازدهم« است. 
او که در انتخابات ۱۴۰۰ در نقش نامزد پوششی برای ابراهیم رییسی حضور 

داشت، سرانجام پاداش زحمات این مدتش را گرفت و شهردار تهران شد.
وی مدتی قبل گفته بود که »در صحبت با رییس مجلس و رییس جمهوری، 
ایشان پیشنهاد، وزارت رفاه، وزارت بهداشت و ریاست دفتر ریاست جمهوری 
را مطرح کردند«. اما از ســوی اصول گرایان حاضر در شورای شهر تهران هم 
پیشنهاد شهرداری تهران را گرفته بود. حاال زاکانی بود و منوی باز که ۴ گزینه 
پر و پیمان در آن داشت. نهایتا به  دلیل آنچه »افزایش نارضایتی های مردم 
از شهرداری تهران و نیاز تهران به تحول فرهنگی و اجتماعی« خوانده، گزینه 
شهرداری را انتخاب کرده اســت.اینکه به زاکانی چنین پیشنهادهایی داده 
شود دور از ذهن نبوده و نیســت؛ او در جریان انتخابات وفاداری خود را به 
جریان اصول گرایی و مهم تر از همه به ابراهیم رییسی نشان داده است. همان 
روزی که علی الریجانی برای ریاســت جمهوری ثبت نام کرد، سریع و فوری 
به وزارت کشــور رفت تا همان جا برای الریجانی رجزخوانی کند. وی در بیان 
دلیل ثبت نامش گفت که »تصمیمم تا دیروز نیامدن بود و همه تالش خود را 
معطوف به تبیین شرایط سخت کشور و انسجام جبهه انقالب کردم، اما آرایش 
جدیدی در صحنه رقابت شکل گرفته است«.وی همچنین گفته بود که »در 
پاســخ به نیاز جبهه انقالب و با اهتمام به منطق وحدت، پذیرفتم به میدان 
بیایم«؛ قاعدتا نیاز جبهه انقالب برای ریاست جمهوری شخصی در حد زاکانی 
نبوده و تنها نیازی که احتماال برای حضور او بوده، همان نقش پوششی و زبان 
منفصل رییسی در مناظره ها بود؛ نقشی که او بر عهده گرفته بود درگیری لفظی 
با رقبای نه چندان قدرتمند رییســی بود تا حمالت تند و بعضا فراتر از دایره 
اخالق، از زبان رییسی نباشد و هزینه آن را در جامعه زاکانی بدهد و نه رییسی.
اقدامی که باعث شــد تا در جریان مناظره های انتخاباتی او به عنوان نامزد 
بداخالق و شبیه ترین به احمدی نژاد شناخته شود. اما از سوی دیگر او احتماال 
تصور نمی کرد که شورای نگهبان علی الریجانی و اسحاق جهانگیری را از دایره 
رقابت ها کنار بزند، شاید برای همین ثبت نام کرده بود. همین ها باعث شده تا 
به گفته خودش رییسی سه پست مهم را جلوی پای او بگذارد تا انتخاب کند.

قانون به خاطر زاکانی تغییر کرد؟
اما در انتخاب شهردار هم اصول گرایان برای او سنگ تمام گذاشتند؛ یعنی در 
حالی که مدرک شهردار باید مرتبط به امور شهری باشد و او مدرکش پزشکی 
هسته ای است، شورای شهری ها توانستند پزشکی هسته ای را به مدیریت 
شهری ربط دهند که در نوع خود دستاورد بزرگی محسوب می شود.پرویز 
سروری، عضو شورای شهر تهران در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به اینکه 

زاکانی چه تخصصی برای مدیریت شهری دارد؟ گفت که »ایشان سه دوره 
نماینده مجلس بوده؛ ریاست مرکز پژوهش های مجلس بوده و بر نظام 
مسائل تهران اشراف دارند. به علت اینکه در بسیج دانشجویی مسئولیت 
داشتند دست بسیار پری از نیروهای انسانی دارند که در زمان خود ایشان 
توانستند علم و جهاد را با هم تلفیق کنند. بزرگ ترین شبکه نیروی انسانی 
زبده در اختیار ایشان است«.وی همچنین درباره ارتباط مدرک زاکانی که 
پزشکی هسته ای دارد با مدیریت شهری گفته که »قانون اشتباه است و 
با مذاکره با مجلس و وزارت کشور درصددیم مدرک پزشکی هسته ای هم 
جزو رشته های مرتبط با مدیریت شهری قرار دهند زیرا سالمت جامعه هم 
مهم است«.شــاید خود زاکانی هم، چنین توجیهی به ذهنش نمی رسید 
ولی کمی بعدتر ســروری در مصاحبه با برنا، گفت که »بحث تغییر قانون 
نیست اتفاقا مصوبه نشان می دهد که نیاز به اصالح قانون وجود ندارد. وزیر 
کشور وقت به معاون خود گفته اســت که بر اساس نیاز شهرها می توانید 
رشته هایی را اضافه کنید و ســه مورد هم تا این لحظه اصالح شده است. 
مثال شهرداری در رشــته آمار تحصیل کرده و روال ما را پیگیری کرده که با 
استدالل های الزم توانسته تصدی شهرداری را برعهده بگیرد. فردی در علوم 
کامپیوتر تحصیل کرده و برای تصدی او این مصوبه اصالح شده و اصال این 
کار سابقه دارد. وزیر کشور حتی به معاون عمرانی گفته که می تواند با نیاز 
شهرها این امر را اصالح کند و نیازی به تایید دولت، مجلس و... نیست. 
همین االن چند پزشــک و دندانپزشک شهردار شــده اند. آقای طلوعی 
دندانپزشک است. چگونه شهردار شدند؟ با همین قانون بوده است«. وی 

در نهایت انتقادات به نحوه شهردار شدن زاکانی را به فضاسازی ربط داد: 
»مقداری فضا سازی انجام شده است و برخی ها جیغ بنفش می کشند«.

سال متفاوت برای زاکانی
سال ۱۴۰۰ خیلی مسائل برای زاکانی متفاوت شده است؛ مثال او در سال های 
۹۲ و ۹۶ برای ریاست جمهوری ثبت نام کرده و صالحیتش رد شده بود؛ اما 
امسال صالحیتش تایید شد، اتفاقی که موجب تعجب خیلی ها شد.حاال 
زاکانی ۱۵ ماه پس از اینکه از طریق قم توانسته بود دوباره وارد مجلس شود، 
با استعفا از نمایندگی قم، به شهرداری تهران می رود؛ اتفاقی که بسیاری آن 

را پشت پا به رایی می دانند که مردم قم به او داده اند.

زاکانی همچنان در مسیر احمدی نژاد شدن
گرچه رفتار زاکانی هنگام مناظره های انتخاباتی بسیاری را یاد احمدی نژاد 
انداخت، اما رفتار او هم باز یادآور احمدی نژاد اســت. البته که احمدی نژاد 
پیش از ریاست جمهوری ســابقه نامزدی در ریاست جمهوری و نمایندگی 
مجلس را نداشت. اما او توانست با حمایت اصول گرایان به شهرداری تهران 
برود و آنجا سکوی پرتابی شود برای ریاســت جمهوری. حاال اما زاکانی با 
ســابقه ۴ بار نمایندگی مجلس و یک بار نامزدی در ریاســت جمهوری به 
شهرداری تهران، محل ســکوی پرتاب اصول گرایان برای ریاست جمهوری 
می رود.البته احمدی نژاد سابقه کار اجرایی در حد استاندار را در کارنامه اش 

داشت؛ اما زاکانی چنین نیست. 

وزیر امــور خارجه رژیم صهیونیســتی بــا بیان اینکه 
فلســطینی ها ترجیح می دهند در آنچــه ذلت نامید، 
زندگی کنند و پیشــنهادهای تل آویو را نپذیرند، گفت 
که همگرایی ایران و الجزایر نگران کننده است.»یائیر 
الپید« وزیر امور خارجه رژیم صهیونیســتی  که اخیرا 
برای افتتاح دفتر ارتباطــات دیپلماتیک این رژیم در 
مغرب به رباط سفر کرده است، اظهاراتی را در خصوص 
ایران بر زبان آورد.بر اســاس گــزارش پایگاه خبری 
»هسپرس«،  وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی در 
یک کنفرانس مطبوعاتی که شامگاه پنجشنبه در شهر 
»الدار البیضاء« در حاشــیه پایان سفرش به مغرب 
برگزار شــد، گفت: »ما مســئله صحرا و مسائلی را که 
مورد اهتمام دو طرف است، مورد بحث و بررسی قرار 
دادیم.«یائیر الپید با ادعای اینکه »به هیچ گونه معامله 
تسلیحاتی نپرداختیم«، اضافه کرد: »ما درباره نقش 

کشور الجزایر در منطقه نگرانی های مشترکی داریم؛ 
کشوری که به ایران نزدیک تر شــده و در حال حاضر 
نیز موج ]مخالفتی[ علیه پذیرش اسراییل در اتحادیه 

آفریقا به عنوان عضو ناظر به راه انداخته است«.
رژیم صهیونیســتی که اخیرا به عنــوان عضو ناظر به 
اتحادیه آفریقا پیوسته است، اخیرا با مخالفت شدید 
شماری از کشورهای آفریفایی به ویژه الجزایر مواجه 
شده است؛ رسانه ها به تازگی گزارش دادند که الجزایر 
روند تشــکیل یک گروه آفریقایی بــرای رد پذیرش 
تل آویو در اتحادیه آفریقا را رســما آغاز کرده که هدف 
از ایــن گام،  حفظ اصول اتحادیــه آفریقا و حمایت از 
کشور عربی فلسطین اســت.الپید در بخش دیگری 
از اظهاراتــش همچنین ادعا کرد: »مــا همواره تالش 
می کنیم روند صلح با فلسطینی ها را پیش ببریم و به 
آن ها پیشنهادهای سخاوتمندانه ای ارائه کنیم؛ اما این 

طور به نظر می رسد که آن ها ترجیح می دهند در ذلت و 
فقر بمانند. آن ها بایــد انتخاب کنند یا زندگی خوب یا 
زندگی با محور ایران«. رباط و تل آویو ســال گذشته با 
وساطت »دونالد ترامپ« رییس جمهور سابق آمریکا 
عادی سازی روابط خود را اعالم کردند.پس از گذشت 
چند ماه از زمان عادی ســازی روابــط دو طرف، وزیر 
امور خارجه رژیم صهیونیستی رســما دفتر ارتباطات 
دیپلماتیک این رژیم در مغرب را افتتاح کرد. طبق اعالم 
دو طرف، قرار است که سفارت های مغرب و تل آویو طی 

دو ماه آینده افتتاح شود.

گزافه گویی وزیرخارجه اسرییل:

تهران زیادی به رباط نزدیک شده است

کیهان از محکوم کردن اقدام سفیر روسیه طفره رفت: 

اقدام سفیر اقدامی شخصی بوده و ارتباطی به مواضع مسکو ندارد 
کیهان نوشت: در روزهای گذشته انتشار عکس سفرای انگلیس و روسیه در تهران خبرساز شد. سایمون شرکلیف و لوان جاگاریان در باغ سفارت روسیه نشسته و عکس 
یادگاری می گیرند. در عکس منتشر شده توسط اکانت توئیتری سفارت روسیه، دو سفیر به بازسازی دیدار روزولت، استالین و چرچیل در کنفرانس تهران پرداخته و جای 
خالی نماینده آمریکا را با یک صندلی خالی پرکرده اند.نکته قابل توجه اینجاست که تکلیف انگلیس مشخص و مبرهن است. سایمون شرکلیف، سفیر جدید انگلیس در 

ایران پیش از آنکه سابقه دیپلماتیک داشته باشد، یک مامور امنیتی کارکشته است که سابقه مدیریت در بخش امنیت ملی وزارت امور خارجه بریتانیا را در کارنامه دارد.
طی سالیان گذشته سفارت انگلیس منشأ اقدامات شیطنت آمیزی علیه کشورمان بوده است. برای نمونه در جریان فتنه ۸۸ بنابر اقاریر »حسین رسام« از کارکنان سفارت 
انگلیس در تهران، این سفارتخانه و کارکنان آن در اغتشاشات حضور فعال داشــتند و برای تداوم آشوب ها شبکه سازی می کردند. درحال حاضر رسام به عنوان نماینده 

تام االختیار در شبکه تلویزیونی سعودی اینترنشنال به کار گرفته شده است.

خبر روز

وز عکس ر

طالبان با خودروهای 
زرهی آمریکایی در راه 

کابل!
پس از هزینــه ۸۳۰ میلیــارد دالر 
توسط آمریکا در افغانستان و حضور 
پس از ۲۰ ساله نظامیان آمریکایی 
برای تشــکیل دولت در افغانستان، 
حاال طالبان بــا خودروهای زرهی و 
دیگر تجهیــزات آمریکایی در حال 

پیشروی به سوی کابل است.

کیهان: 

دولت روحانی، اقتصاد را مین گذاری کرده، دقیقا یعنی چه؟!
روزنامه کیهان نوشــت: اظهار نگرانی آقایان همتی و کمیجانی )دو رییس بانک مرکزی در دولت 
روحانی( نشان می دهد خطر تشدید تورم حاصل از بی انضباطی مالی دولت دوازدهم جدی است. 
چندی پیش بود که رییس کل سابق بانک مرکزی نسبت به تشدید تورم و همچنین کمبود کاال در 
کشور ابراز نگرانی کرد و حاال رییس کل کنونی بانک مرکزی نیز با بیان اینکه حجم کسری بودجه 
دولت و پرداخت حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان در قالب تنخواه گردان به دولت، علت اصلی رشد پایه 
پولی در سه ماهه اول سال جاری بوده است، تاکید کرد: بدون رعایت جدی انضباط مالی در شرایط 

کنونی، کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی امکان پذیر نیست.
 

معاون وزیر خارجه:

 باج خواهی انگلیس از ایران هرگز اتفاق نخواهد افتاد
معاون وزیر خارجه کشورمان گفت: انگلیس تالش می کند برای پرداخت بدهی های خود به ایران 
که بیش از چهل سال به طور غیرقانونی نگاه داشته اســت، از ایران باج خواهی کند. سید عباس 
عراقچی در توئیتی در پاسخ به توئیت نخســت وزیر انگلیس نوشت: انگلیس تالش می کند برای 
پرداخت بدهی های خود به ایران، که بیش از چهل سال به طور غیرقانونی نگاه داشته است، از ایران 
باج خواهی کند.این موضوع هرگز اتفاق نخواهد افتاد.  از نظر ما هنوز توافق پابرجاســت. زمان آن 
رسیده که انگلیس کار درست را انجام دهد و اجازه ندهد آمریکا این تبادل انسانی را تخریب کند.

بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در توئیتر با ادعای 
اشتباه بودن حبس انوشه آشوری، خواستار آزادی وی و سایر زندانیان دوتابعیتی ایرانی -انگلیسی 

در ایران و بازگشت آنها به خانه شده بود.

انتقاد روزنامه اصالح طلب از معرفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش:

دهن کجی به معلمان است
روزنامه آفتاب یزد نوشت: وزیر معرفی شده آموزش و پرورش فردی است که تجربه مدیریتی ندارد. 
این فرد صرفا در سطح استانی مدیریت چند مدرسه غیر دولتی را به عهده داشته است.  این در حالی 
است که با کوچک ترین بررســی به راحتی فهرســت عظیمی از نیروهای مدیر، مدبر و توانا با رزومه 
قدرتمند و کارنامه درخشان به دست می آید.ظاهرا آموزش، جایگاهی در فکر و دیدگاه رؤسای جمهور 
اخیر ندارد. در حالی کــه باید قوی ترین و توانمندترین فرد در جایــگاه وزارت آموزش و پرورش قرار 
بگیرد. زیرا بزرگ ترین وزارتخانه از نظر کمی و کیفی وزارت آموزش و پرورش است و تاثیر بسزایی در 
نسل های آینده دارد. بنابراین انتخاب چنین فردی که فاقد هرگونه تجربه مدیریت در سطح ملی است 
نوعی دهن کجی به معلمان است. اینگونه مزد زحمات طیف عظیمی از معلمان نادیده گرفته می شود. 

انتقاد »مسیح مهاجری« از کابینه پیشنهادی رییسی
مسیح مهاجری نوشت: در فهرست اعضای دولت پیشنهادی خود تجدیدنظر کنید. مطمئن باشید 
با این افراد نمی توانید دولتی قوی که شــعارش را داده اید داشته باشید. در میان افراد پیشنهادی 
شما کسانی وجود دارند که هیچ تناسبی با وزارتخانه مورد نظر ندارند.مسیح مهاجری در روزنامه 
جمهوری اســالمی نوشــت: اولین توصیه به رییس جمهور رییسی این اســت که به توصیه ها و 
پیشنهاد های افراد دسته اول هم حتما توجه کنند، ولی با این پیوست که آن ها در خوش بینانه ترین 
حالت با چشم و گوش بسته نظر می دهند و نمی توانند ناصحان و مشــاورانی هوشیار باشند. در 
فهرست اعضای دولت پیشــنهادی خود تجدیدنظر کنید. مطمئن باشــید با این افراد نمی توانید 

دولتی قوی که شعارش را داده اید داشته باشید.

کافه سیاست

وزرای پیشنهادی در 2۷0 
جلسه کمیسیون ها شرکت 

خواهند کرد
سخنگوی هیئت رییسه مجلس یازدهم به بیان 
توضیحاتی درباره جزئیات بررســی صالحیت 
وزرا در هفته جاری در مجلس پرداخت.ســید 
نظام الدین موسوی در حاشیه نشست علنی 
دیروز مجلس شــورای اســالمی با حضور در 
جمع خبرنگاران گفت: رییس جمهور در نامه ای 
روز چهارشــنبه هفته گذشته لیســت وزرای 
پیشــنهادی خود را به مجلس ارســال کرد که 
اعالم وصول این نامه از سوی رییس جمهور در 
صحن علنی اعالم شد.سخنگوی هیئت رییسه 
مجلس یازدهم ادامه داد: این اقدام در راستای 
قانون اساســی که وظیفه بررســی صالحیت 
وزرای پیشــنهادی و ارائه رای اعتماد به آن ها 
را برعهده مجلس قرار داده اســت، انجام شد. 
با پایان یافتن جلسه علنی مجلس، از ساعت 
۱۰ صبح دیروزکمیســیون های تخصصی وارد 
بحث و بررسی صالحیت وزرای پیشنهادی در 
جلسات خود شــدند.وی با بیان اینکه مطابق 
ماده ۲۰۲ آیین نامه داخلــی مجلس، پس از 
قرائت اعالم وصول اسامی وزرای پیشنهادی، 
کمیسیون ها به مدت یک هفته باید صالحیت 
وزرا را بررسی کنند، اظهار کرد: وزرای پیشنهادی 
بــا حضــور در ۱۴ کمیســیون تخصصــی و ۲ 
کمیســیون ویژه، برنامه های خود را ارائه و به 
بحث و تبادل نظر با نمایندگان خواهند پرداخت.
موسوی تصریح کرد: ۱۹ وزیر پیشنهادی دولت 
تا روز سه شنبه هفته جاری به صورت روزانه در 
کمیسیون های تخصصی و ویژه مجلس حضور 
پیدا کرده و تا آخر هفته ۲۷۰ جلســه با حضور 
این وزرای پیشنهادی برگزار خواهد شد.نماینده 
مردم تهران، ری، شــمیرانات، اسالمشــهر و 
پردیس در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: 
نمایندگان در این جلســات؛ برنامه ها، سوابق 
و تجارب، مدارک تحصیلی و مدارک مرتبط با 
فعالیت های گذشته این وزرا را بررسی می کنند 
و وزرای پیشنهادی نیز تمامی اطالعات مربوط 
به خود را در سامانه ای که مجلس برای بررسی 
ایشان در نظر گرفته اســت، بارگذاری کرده تا 

برای نمایندگان قابل دسترس باشد.

بین الملل
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نظارت شرکت آب منطقه ای بر مصرف آب فوالد
مدیر ارشد فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه اصفهان گفت: نظارت و کنترل قرارداد بین فوالد 

مبارکه و شرکت آب منطقه ای بر عهده آب منطقه ای اصفهان است.
جواد نیلی در ارتباط با قرارداد شرکت فوالد مبارکه به منظور برداشت آب از زاینده رود برای مصارف 
صنعتی اظهار داشت: قرارداد اولیه در ســال ۱۳۵۶ جهت احداث کارخانه فوالد در منطقه منعقد 
و قرارداد فعلی در ســال ۱۳۶۸ و هم زمان با راه اندازی کارخانه فی مابین شــرکت آب منطقه ای 
اصفهان و فوالد مبارکه منعقد شده و نظارت و کنترل قرارداد بر عهده آب منطقه ای اصفهان است.

وی با بی نظیر دانســتن ســرمایه گذاری فوالد در زمینه تصفیه پســاب های صنعتــی بیان کرد: 
تصفیه خانه های پساب فوالد مبارکه هم زمان با راه اندازی کارخانه در مدار تصفیه قرار گرفته و کلیه 
پساب های شرکت اعم از پساب صنعتی، شیمیایی و بهداشتی، تصفیه و جهت مصرف آب فضای 

سبز یا تولید فوالد مجددا مورد استفاده قرار می گیرد.
مدیر ارشد فنی و پشتیبانی شــرکت فوالد مبارکه اصفهان در پایان به استاندارد شرکت فوالد در 
 ISO ۱۴۰۰۱ ارتباط با تولید آالینده ها اشاره کرد و تصریح کرد: شرکت فوالد مبارکه با اخذ گواهینامه

پارامتر های آالینده شرکت تحت کنترل واحد محیط زیست استان و کشور قرار دارد.

 یزد و اصفهان ، رویداد مدرسه ایده پردازی تا تجارت را
برگزار می  کند

رییس دانشــگاه فنی و حرفه ای یزد گفت: این مرکز آموزش عالی با همکاری واحد دانشگاهی 
اصفهان مشــترکا رویداد مدرســه ایده پردازی تا تجارت را در این ۲ شهر یادشــده با استفاده از 

ظرفیت فضای مجازی برگزار می کند.
داود عندلیب اردکانی افزود: عالقه مندان برای ثبت نام در این رویداد تا ســی ام مرداد ماه ۱۴۰۰ 

شمسی فرصت  دارند. 
وی با بیان اینکه ثبت نام برای عموم افراد با هر ایده ای آزاد و رایگان اســت ،گفت: عالقه مندان 
می توانند برای ثبت نام و ارسال ایده به نشانی Https://yazd.tvu.ac.ir/ideafan  مراجعه 
کنند.  عندلیب تاکید کرد:مالکیت فکری، خلق مدل، کسب و کار، انتقال تجربه کارآفرینان موفق 

و روش های تجاری سازی از جمله اهداف این رویداد ملی استارت اپ است.
وی افزود: همچنین به شــرکت کنندگان گواهی اعطا می شــود و این رویداد از ششم تا یازدهم 

شهریورماه آینده در ۲ شهر یادشده برگزار خواهد شد.
در حال حاضر حدود ۷۰ هزار دانشجو در ۶۸ واحد دانشگاهی استان یزد تحصیل می کنند.

فارس و کرمان پیشی گرفتند؛

کاهش سفرهای مردم در هفته قرمز کرونایی
سفرهای مردم در هفته گذشته که تقریبا همه استان های کشور درگیر کرونا آن هم از نوع دلتای 
هندی بودند، کمتر از هفته ها و حتی ســال قبل شــد و تنها دو اســتان کرمان و فارس ترددهای 
جاده ای بیشتری را تجربه کردند.در هفته گذشته با وجود آنکه ممنوعیتی برای سفرهای مردم در 
نظر گرفته نشده بود، اما ترددهای جاده ای کمتر از هفته قبل از آن و حتی سال گذشته شد و به نظر 
می رسد که مردم نسبت به گذشته نگرانی بیشتری از ابتال به کرونا دارند و پروتکل ها را خودشان 
رعایت کردند. البته با وجود این شرایط قرمز کرونایی در کشور انتظار می رفت آمارها روند کاهشی 

بیشتری نسبت به آنچه در آمارهای رسمی آمده است، داشته باشد.
چرا که براســاس جدیدترین گزارش مرکز مدیریت راه های کشور از تحلیل وضعیت تردد وسایل 
نقلیه مختلف در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۱ مرداد ماه، متوسط تردد روزانه بین استانی یک میلیون و ۵۹۴ 
هزار و ۲۱۰ وسیله نقلیه بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشــته ۱۱ درصد ودر قیاس با هفته 

گذشته هفت درصد کاهش داشته است.

رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان: ما را فریب دادند

حرف در باد!

اظهارنظرها متفاوت اســت؛ مثال مدیرکل  زینب ذاکر
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان مرکزی می گوید: کرونا به صنایع دستی خدمت کرد! بنا به گفته 
مصطفی مرزبان؛ در دوران کرونا و محدودیت صادرات، فروش مجازی 

باعث رونق بازار هنرمندان صنایع دستی شده است.
مرزبان می گوید اغلب کارگاه های صنایع دســتی استان در منزل فعال 
هستند، کرونا فشار و ضرر هنگفتی به امر تولید وارد نکرد و تنها در صادرات 
چمدانی و فروش محصوالت تاثیر منفی داشــت.درواقع بر اســاس 
صحبت های مدیرکل میراث فرهنگی استان مرکزی، صنایع دستی به 
نسبت سایر حوزه ها، خسارت کمتری از کرونا متحمل شده و هرچند به 
خاطر شرایط کرونایی و محدودیت ها در سفرها و پروازها، عمال صادرات 
متوقف شده؛ اما این ویروس در کنار همه معایب، فرصت مغتنمی برای 
هنرمندان صنایع دستی به وجود آورد چرا که کمک کرد محصوالت خود 
را از طریق سایت و نمایشــگاه های مجازی به فروش برسانند. برخی 
هنرمندان در کنــار فروش محصــوالت خود به صــورت روتین و خرد، 

قراردادهای تولید با کشورهای همسایه مثل افغانستان هم بستند. 
با این حال به نظر می رسد در پایتخت صنایع دستی ایران یعنی اصفهان، 
شرایط آن طور که باید و شاید مناسب نیســت. رییس اتحادیه صنایع 

دستی اصفهان می گوید: خیلی از کارگاه های ما تعطیل و یا نیمه تعطیل 
شده اند، بدین معنا که اکنون هیچ کارگاهی نیست که با ظرفیت کامل خود 
فعالیت کند چراکه خروجی و صادرات فرش و صنایع دستی ما به موجب 

قانون پیمان ارزی که ایجاد شد، به صفر رسیده است.
عباس شیردل اضافه می کند: »متاسفانه مسئوالن سازمان صنایع دستی 
با دادن آمار دروغ در کل کشور که منظور معاونت صنایع دستی کل کشور 
است، دیگر مسئوالن را به گمراهی می کشــانند و آماری پیرامون میزان 
صادرات چمدانی اعالم می کنند، درحالی که در زمان کرونا ما اصال میزبان 
مسافر چمدانی در کشور نبوده ایم که بخواهیم آمار صادرات چمدانی در 
پی آن داشته باشیم. متاســفانه این آمار های دروغ و این چندمیلیون 
صادراتی که مطرح کرده اند موجب شکل گیری خیال نادرستی پیرامون 
صادرات محصوالت صنایع دستی از سوی مسئوالن نسبت به این حوزه 
شده است. ما به موجب قانون پیمان ارزی صادراتی نداریم و بسیار اندک 
است و بهترین راهکار آن است که قانون پیمان ارزی که به نوعی به حوزه 
فرش و صنایع دستی تحمیل شده را لغو کنند.«شیردل درباره تسهیالت 
اختصاص داده شــده به اقشــار فعال در حوزه صنایع دستی و عمل به 
وعده ها از سوی مسئوالن ذی ربط هم گالیه های زیادی دارد: »تسهیالتی 
که دولت آقای روحانی گذاشتند این بود که به هرکارگاهی که کارگاهش 

را تعطیل نکند و همچنان نیز کارگرانش بیمه شان را پرداخت کنند، وام ۱۵ 
میلیونی با سود ۱۲ درصد پرداخت شود. حال سوال آن است که این مبلغ 
جوابگوی یک ماه یک کارگاه هست؟ به اینکه اصال وام نمی گویند، چرا که 
وام را باید با سود زیر ۴ درصد ارائه دهند تا توجیه اقتصادی داشته باشد. 
ما هر چه که اکنون تولید می کنیم بایــد آن ها را انبار کنیم و در صورتی که 
زیر ۴ درصد و به صورت طوالنی مدت این تسهیالت را ارائه می دادند برای 
ما معنا و مفهوم داشت. اما متاسفانه به این نوع تسهیالت هیچ توجهی 
نشــد.«به گفته شــیردل؛ تمام وعده هایی که برای تسهیالت دادند تنها 
حرف در باد بود: »هیچ بخششی در کار نبود، حتی فریب هم دادند و گفتند 
آن هایی که وام هایشان در حال عقب افتادگی است با این افراد سازگاری 
صورت می گیرد و بانک باید پیرامون مباحث ضامن و این موارد همراهی 
کند، اما تمام این ها شعار بود و همه بانک ها ضمن آنکه اخطار دادند هزینه 
دیرکردشــان را نیز دریافت کردند. تمام شــعار ها تنها در تلویزیون برای 
زیبایی بود، در این ۷ سال هیچ هنرمند جدید و هیچ بیمه شدگی جدیدی 
نتوانست بیمه شود و سازمان میراث فرهنگی می گوید که ما در اصفهان 
در بخش های مختلف ۶۰ هزار تولید کننده صنایع دستی در عرصه های 
مختلف داریم و این تعدادی که اعالم می کند باید آمار دقیق بیمه شدگان 

را از سازمان میراث فرهنگی دریافت کرد.«

رییس اتحادیه آبمیوه، بستنی و کافی شاپ اصفهان 
گفت: در حال حاضر به دلیــل گرانی هویج قیمت 
یک لیوان آب هویج بدون احتســاب ســود برای 
مغــازه دار بین ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان اســت.محمود 
رنجبر در خصــوص تاثیر افزایــش قیمت هویج و 
قطعی های پی در پی برق در این رسته صنفی، اظهار 
کرد: از یک سو شــیوع کرونا، آثار منفی بر فعالیت 
این صنف داشــته و به غیــر از آن قطعی مکرر برق 
تمام آبمیوه فروشی های شــهر را فلج کرده است.

وی با بیان اینکه تمام سیستم کاری آبمیوه و بستنی 
فروشان با برق اســت، گفت: در هر بار قطعی برق 

تمام دستگاه های ما از کار می افتد و یا بستنی هایی 
که به عمل آورده بودیم، در این شرایط شل و بعضا از 
بین می رود.رییس اتحادیه آبمیوه، بستنی و کافی 
شاپ اصفهان با بیان اینکه دســتگاه های بستنی 
قیفی همواره با برق کار می کنند، تاکید کرد: در هفته 
گذشته تاکنون در برخی روز ها بعضا دو یا سه برق 
قطعی برق یک ساعته و دو ســاعته داشتیم که در 
هربار خاموشی، دستگاه های تولید و عرضه بستنی 
و آبمیوه دیگر قابل اســتفاده نیست، از سوی دیگر 
دستگاه موتوربرق پاسخگوی این دستگاه ها نیست.

وی با گالیه از تداوم قطعی های برق در صنف، گفت: 
اگر این شرایط ادامه یابد این صنف ناچار به تعطیلی 
می شود؛ سال گذشته بعد از شیوع کرونا واحد های 
صنفی فروش آبمیوه ناچار به تعطیلی شدند؛ اما بعد 
از رایزنی و مکاتبات بســیار این صنف در رسته اول 

شغلی در محدودیت های کرونا قرار گرفت و به دلیل 
عرضه خدمات به صورت بیرون بــر، دیگر تعطیل 
نشد.رنجبر همچنین در خصوص نوسانات قیمت 
مواد اولیه تولید بستنی همچون شیر، گفت: امسال 
در چندین نوبت شیر، خامه، شکر و ... گران شده که 
موجب باالرفتن قیمت بستنی  شده ، از سوی دیگر 
در چند هفته گذشته نیز گرانی هویج معضل جدید 
آب میوه فروشان شده اســت.وی با بیان اینکه در 
شــرایط معمول نرخ مصوب یک لیوان آب هویج 
حدود هشــت هزار تومان بود که امــروز قیمت آب 
هویج روزانه و آزاد تعیین می شود، گفت: به عنوان 
مثال در چند روز گذشــته اهالی این صنف هر کیلو 
هویج را بین ۲۰ تا ۲۲ هزار تومــان خریداری کرده 
بودند که با این قیمت ها، نرخ یک لیوان آب هویج 

بسیار باال رفت.

رییس اتحادیه آبمیوه، بستنی و کافی شاپ اصفهان:

یک لیوان آب هویج 22 هزار تومان آب می خورد

خبر روز

به گفته شیردل؛ تمام وعده هایی که برای تسهیالت 
دادند تنها حرف در باد بود: »هیچ بخششی در کار نبود، 
حتی فریب هم دادند و گفتند آن هایی که وام هایشان 
در حال عقب افتادگی است با این افراد سازگاری صورت 
می گیرد و بانک باید پیرامون مباحث ضامن و این موارد 

همراهی کند، اما تمام این ها شعار بود 

مدیر امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان:

تجهیز و نوسازی اراضی در 213 هکتار از مزارع اصفهان انجام می شود
مدیر امور فنی مهندسی ســازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان گفت: تجهیز و نوسازی اراضی 
امسال در ۲۱۳ هکتار از مزارع استان اصفهان انجام می شود.مجید امینی اظهار کرد: افزایش تولید 
و بهبود کیفیت از اصلی ترین دالیل تجهیز و نوســازی اراضی در اســتان اصفهان است و در صورت 
تامین اعتبار طرح ها را در وســعت بیشــتری اجرا خواهیم کرد.وی ادامه داد: حذف مرز و آب رو و 
زهکش اضافی، دسترسی عمومی به جاده و نهر و زهکش، دسترسی راحت تر به مزارع با استفاده 
از وسایل پیشرفته، استفاده بهینه از آب، کاهش هزینه تولید از جمله نتایج اجرای طرح های مرتبط 
با تجهیز و نوسازی اراضی به شمار می رود.مدیر امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان خاطرنشان کرد: با هدف تردد راحت تر در مزارع  امسال  احداث ۳۰ کیلومتر جاده ارتباطی 
بین اراضی کشاورزی را نیز در دستور کار قرار داده ایم.وی ادامه داد: اجرای طرح انتقال آب با لوله به 
منظور تسهیل در آبیاری اراضی به طول ۷۰ کیلومتر دیگر طرح بخش فنی مهندسی و مرتبط با تجهیز 
و نوسازی اراضی خواهد بود.امینی با اشــاره به اهمیت تخصیص اعتبارات برای پیشبرد برنامه ها 
اظهارکرد: اعتبار مصوب امســال این بخش بالغ بر ۳۸۹ میلیارد تومان اســت، اما پیش بینی ما 
تخصیص حدود ۴۰ درصد از این رقم تا پایان سال خواهد بود.وی با بیان اینکه بخش اعظم اعتبارات 
شامل اسناد خزانه اســت، تصریح کرد: سررسید این اسناد را ســال ۱۴۰۳ اعالم کرده اند بنابراین 
پیمانکاران برای اجرای پروژه در امسال و دریافت حق الزحمه در سه سال بعد چندان رغبتی نشان 
نمی دهند.استان اصفهان با داشتن ۵۶۸ هزار هکتار اراضی کشاورزی معادل پنج درصد از مساحت 
استان و ۳. ۵ درصد از اراضی کشاورزی کشــور را به خود اختصاص داده و با برخورداری از شرایط 
متنوع آب و هوایی، استعداد تولید انواع محصوالت کشاورزی را دارد به گونه ای که در مناطق گرم و 
خشک آن خرما، انار و پسته و در مناطق سرد و کوهســتانی اش بادام و گردو و در مناطق معتدل و 

معتدل سرد، انواع محصوالت دانه دار و هسته دار کشت می شود.

نجف آباد؛ پیشتاز در تولید محصوالت گلخانه ای
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد گفت: بیش از ۳۰۰ واحد گلخانه در شهرستان نجف آباد فعال 
است.حسن صالحی اظهار کرد: بیش از ۳۰۰ واحد گلخانه در ۸۵ هکتار زمین های کشاورزی در شهرستان 
نجف آباد فعالیت دارند که ۷۰ هکتار آن به گلخانه های سبزی و صیفی تعلق دارد و بیشتر آن فلفل دلمه ای 
است. وی افزود: خانم مصطفایی یکی تولید کنندگان نمونه شهرستان در تولید فلفل دلمه ای موفق بوده 
و از بانوان در این بخش استفاده کرده است.مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد گفت: ۹۰ درصد 

از فلفل تولید شده در شهرستان نجف آباد به روسیه و کشور های حاشیه خلیج فارس صادر می شود.

سخنگوی صنعت برق کشور خبر داد:

کاهش قطع برق در کشور از امروز
سخنگوی صنعت برق کشور گفت: روز های گذشته با خروج واحد های حرارتی و برق آبی، خاموشی 
به مردم تحمیل شد که امیدواریم با کاهش دما قطع برق به حداقل برسد.مصطفی رجبی مشهدی 
اظهار کرد: روز های گذشته بخش های مختلف کشور شاهد خاموشی های متعددی بودند که نسبت 
به روز های گذشته این خاموشــی ها افزایش محسوسی در تعداد و همچنین زمان اعمال خاموشی 
داشت.سخنگوی صنعت برق کشور دلیل بروز خاموشی ها را تنها خروج تعدادی از واحد های برق آبی، 
گرمای هوا و مصرف باالی برق توسط مردم دانست و گفت: متاسفانه روز های گذشته  مجبور به اعمال 
خاموشی هایی شدیم، که دلیل آن هم از مدار خارج شدن چند نیروگاه بود.وی ادامه داد: همچنین 
تقاضای باالی مصرف برق در مرز ۶۱ هزار مگاوات قرار داشت که نیاز مصرف برق در زمان مشابه سال 
گذشته ۵۷ هزار و ۳۷۴ مگاوات بوده است، که ذخیره نیروگاه ها ۸۸، مصرف برق صنایع ۳ هزار و ۲۳۳ 

و تولید نیروگاه های تجدید پذیر )در مجموع ۲۴ ساعت( ۵ هزار و ۸۹۸ مگاوات بوده است.

کافه اقتصاد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:اخبار

کارگاه های تولیدی نصف جهان در کشور بی نظیر است 
نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: اصفهان با ۲۳۰هزار واحد تولیدی نقش بسزایی را در تولیدات کشور دارد. مهدی طغیانی با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم 
صنعت، راه اندازی کارگاه های تولیدی است، گفت: در اصفهان ۳۰ هزار کارگاه تولیدی مشغول به فعالیت هستند.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: فارغ از 
این تعداد، ۲۰۰هزار کارگاه صنعتی هم در شرف تولید هستند که نقش آفرینی آنها در اشتغال زایی قابل مشاهده است.طغیانی با اشاره به رکود حاکم بر کشور، بیان کرد: 
در این شرایط بحرانی بیشترین آسیب را گروه های کوچک و کارگاهی متحمل می شوند که البته از وزیر جدید سمت انتظار داریم که شرایط موجود را بهبود ببخشد.عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس به مشکالت صنعت کشور اشاره کرد و گفت: ما در بازاریابی، شبکه ای شدن و ورود به بازار های خارجی دچار اختالل هستیم که مرتفع شدن 
این مشکالت را از وزیر سمت خواستاریم.وی در پاسخ به این سوال که سهم این صنایع کوچک در استان اصفهان چه میزان است؟ گفت: سهم این استان به خصوص 

در تولیدات قطعات و ماشین آالت زبانزد است که جای پیشرفت هم دارد بنابراین با برنامه ریزی بحران هایی که مانند سد، مانع ارتقا هستند از بین خواهد رفت.

 برداشت رطب
 در دشتستان

تابستان فصل برداشت رطب نوبرانه 
از نخلستان هاســت و در شهرستان 
دشتســتان هم بــه عنــوان قطب 
کشاورزی استان بوشــهر و صاحب 
بیشترین اراضی کشاورزی هرساله 
این آیین با شور و حال خاصی همراه 
می شود. به خرمای تازه و نورس رطب 
می گویند که رنگ آن تیره نشده، در 
واقع محصول و بار نخل پیش از تبدیل 

به خرما، رطب نام دارد.

وز عکس ر

وزیر نفت پیشنهادی: 

فقط برای خدمت به مردم 
آمده ام

وزیر نفت پیشــنهادی دولت سیزدهم گفت: 
فقط برای خدمت به مــردم آمده ام، اگر برای 
خدا کار کنیم از هیچ چیز نمی ترســیم، من از 
جنس خودتان هستم.جواد اوجی، در نشست 
مشترک با جمعی از مدیران و کارکنان صنعت 
نفت با اشاره به پیشــینه خود در صنعت نفت 
از شرکت ملی حفاری تا شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب، از شرکت نفت مناطق مرکزی 
تا شرکت ملی گاز و حضور در بخش خصوصی 
و پیمانکاری در سال های اخیر، گفت: پس از 
فارغ التحصیلی از دانشگاه نفت، کارم را روی 
دکل ۷۸ فتح ملی حفاری و با شست وشوی 
رزوه های کیســینگ آغاز کــردم.وی افزود: 
در ســال ۱۳۸۸ تحول در امر گازرسانی آغاز و 
دیپلماسی گازی در ارتباط با ترکمنستان، عراق 
و ... دنبال شــد. در مدتی که در شرکت ملی 
گاز بودم، قطعی گاز اتفــاق نیفتاد و تحول در 
گازرسانی رخ داد که در سال های بعد هم این 
تالش ها ادامه یافت و امروز شــاهد نتایج آن 
هستیم.به گفته وزیر نفت پیشنهادی دولت 
ســیزدهم، صنعت نفت در توسعه اقتصادی 
نقش کلیدی دارد و در حوزه امنیتی می تواند 
بسیار راهگشا باشد. سرمایه اصلی این صنعت، 
مدیــران توانمند و بدنه کارشناســی متعهد و 
توانمند اســت و هر که در این شرایط بپذیرد 
خدمت کند، ایثار کرده است.اوجی اظهار کرد: 
در بحث فــروش نفــت چالش هایی وجود 
دارد زیرا وضع امروز تحریم ها خاص اســت. 
در دوره پیشــین تحریم حداقــل معافیت تا 
سطح یک  میلیون بشکه وجود داشت اما این 
دوره، شرایط ویژه ای حاکم است.وی با بیان 
اینکه بحث نیروی انســانی در صنعت نفت، 
اهمیــت ویــژه ای دارد و امیدواریم مجلس، 
سران سه قوه و ... همراهی کنند تا ارزش کار 
منابع انســانی صنعت نفت جــا بیفتد و این 
کارکنان نادرســت قضاوت نشوند، گفت: چرا 
باید شــرایط طوری باشــد که نیروهای نفت 
مهاجرت  کنند. پشتیبانی از نیروهای صنعت 

نفت از اولویت های من است.
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سهم اصفهان از کابینه پیشنهادی رییسی؛ با نگاهی به اصفهانی های حاضر در دولت های قبلی

این اصفهاِن تاثیرگذار !

روز گذشته فهرست اسامی وزرای پیشنهادی دولت 
اعالم وصول شــد. پس اعالم وصول اســامی وزرا، 
کمیسیون های تخصصی به مدت یک هفته به بررسی افراد پیشنهادی 
پرداخته و در مرحله بعد جلسه رای اعتماد در مجلس برگزار خواهد شد. 
با توجه به تعطیالت سراســرِی پیش رو، نماینــدگان به حوزه های 
انتخابیه خود خواهند رفت و البته علی نیکــزاد پیش از این گفته بود 
دولت با تاخیر در دادن فهرست وزرا به مجلس قصد داشته فرصت را 

برای بررسی فهرست در کمیسیون های تخصصی بگیرد. 

سهم اصفهان از کابینه های پس از جنگ
اما بــه بهانه اعالم وصول اســامی وزرا، نگاهی به ســهم اصفهانی ها 
در دولت هــای پــس از دوران دفــاع مقــدس خواهیم داشــت.  
کابینه های مختلــف بعد از جنگ یعنی دولت هــای پنجم تا یازدهم 
- دولت های هاشــمی رفســنجانی، دولت اصالحات، احمدی نژاد و 
روحانی- نشان می دهد دو استان تهران و اصفهان رکورددار حضور در 
کابینه ها بوده  اند و البته استان های فارس و آذربایجان غربی بیشترین 
آمار از میزان وزرای دولت های پنجم تا یازدهم را داشته اند. خاستگاه 
دولت ســازندگی و کارگزاران را می توان اصفهان و کرمان دانست چرا 
که رییس جمهور متعلق به استان کرمان، بیشترین میزان مدیران را 
در همین استان و استان همجوار یعنی اصفهان داشته است. حضور 
کارگزاران در دولت های مختلف باعث شد اصفهانی ها همچنان در صدر 
جدول وزرای هیئت دولت در دوره های مختلف باقی بمانند و با انتخاب 
حســن روحانی به عنوان رییس جمهور نیز بســیاری از این مدیران 
که حدود 16 ســال از مقام های اجرایی دور بودند ، دوباره پا به پاستور 

گذاشتند و اکثریت را از آن خود کردند. )سال 92(

تهرانی ها در صدر دولت اصالحات
دولت اصالحات اما با وجود اینکه گفته می شد بیشترین مدیران را از 
زادگاهش برگزیده، بیشترین مدیران خود را از بین تهرانی ها انتخاب 
کرد و در کابینه اول 5 وزیر تهرانی و در کابینه دوم 6 وزیر متولد استان 

تهران، در کابینه اش حضور داشتند.

تنوع قومیتی در کابینه احمدی نژاد
 محمود احمدی نژاد اما بیشــترین میزان تنوع قومیتــی را در کابینه 
خود داشته است. البته این مسئله زیاد هم باعث تعجب نیست چرا 
که جا به جایی ها و تغییرات زیــادی در کابینه های نهم و دهم رخ داد 
و باالخره نوبت به تمام اســتان های کشور رســید! احمدی نژاد که با 
شعار کابینه 70میلیونی وارد عرصه انتخابات در سال 84 شد، باز هم 
بیشترین تعداد وزرا را از میان تهرانی ها انتخاب کرد )حداقل 10 وزیر( 
و بعد از آن نوبت فارس نشینان بود که برای اولین بار رکوردی جدید از 
خود به جای بگذارند و در دو دولت احمدی نژاد حداقل 7 وزیر کابینه 
از این استان باشند. استان مازندران و گیالن نیز استان هایی بودند که 
برای اولین بار تعداد قابل توجهی از صندلی های وزرای کابینه را از آن 

خود کردند.

رکورد اصفهانی ها در دولت روحانی
اما با روی کارآمدن حســن روحانی و ورود او به پاســتور در دور اول 
ریاســت جمهوری اش که همزمان با بازگشــتن تعــدادی از وزرای 
کارگزارانی به کابینه یازدهم بود، حضور 4 وزیر اصفهانی در کابینه رکورد 
جدیدی برای اصفهانی ها رقم زد و باز هم آنها را به صدر جدول وزرای 

کابینه کشاند.
در دور دوم ریاســت جمهوری روحانی یعنــی در دولت دوازدهم هم 
اصفهانی ها حضور چشمگیری داشــتند. محمد اسالمی )وزیر راه(، 
محمود حجتی )وزیر کشاورزی(، ســعید نمکی)وزیر بهداشت(، و 
مسعود کرباسیان )وزیر اقتصاد در یک ســال اول دولت دوازدهم( 
همگی از استان اصفهان بوده اند. محمدجواد ظریف ،وزیر خارجه دولت 
روحانی هم هرچند متولد تهران است اما اصالتی اصفهانی دارد. پدر و 
پدربزرگش از تجار اصفهان بودند، پدربزرگش از بانیان مسجد اعظم 
قم و مسجد هامبورگ و پدرش عباسعلی ظریف خوانساری از شعرای 
اصفهان، فردی خیر و به گاوصندوق علما معروف بود. مادرش عفت 
کاشانی پور نیز فرزند یکی از بازرگانان کاشــانی مستقر در تهران بود. 
خانواده ظریف ابتدا در محله ملک اصفهان ساکن بودند و سپس به 
تهران نقل مکان کردند. نکته جالب توجه درباره رکوردشکنی اصفهانی ها 
در دولت های روحانی این است که با وجود تعددحضور اصفهانی ها در 
دولت روحانی اما استان اصفهان در همین دولت با بیشترین مشکالت 

دست و پنجه نرم کرد و زاینده رود هم کامال خشکید!

سهم اصفهان از کابینه رییسی: تنها 2 وزیر
اما در کابینه سیزدهم همچنان اولویت با تهرانی هاست. 

4 نفــر از افراد حاضــر در کابینه پیشــنهادی از تهران هســتند: کار و 
رفاه )عبدالملــک(، میراث )ضرغامی(، ورزش )ســجادی( و دفاع 
)آشــتیانی(.  ۲ نفر از افراد حاضر در کابینه پیشــنهادی هم از استان 
اصفهان هستند؛  وزارت جهاد: )ساداتی( از کاشان و نیرو )محرابیان( 

از خوانسار.

دولت

اصالحات

مصطفی معین

محمدرضا گلپایگانی، محمد سعیدی کیا، عبدا... نوری، حسین محلوجی، ایرج فاضل، محسن نوربخش، سراج الدین کازرونی

علی اکبر محرابیان، علیرضا علی احمدی

مصطفی معین

حیدر مصلحی

محمود حجتی

محمد جواد ظریف

سیدجواد ساداتی نژاد

سیدمحمد غرضی

محمود حجتی

غالمحسین اژه ای

علی طیب نیا

سعید نمکی

علی اکبر محرابیان

علی فالحیان

محمد سعیدی کیا

محمد سعیدی کیا

علی جنتی

محمد اسالمی

حسین دهقان

پنجم و ششم

هفتم و هشتم

نهم و دهم

یازدهم و دوازدهم

سیزدهم

؟؟
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فقدان سند مالکیت
5/225 شــماره نامــه: 140085602015002004-1400/05/20 نظر به اینکه 
آقای احمد حاجی علی اکبری فرزند حســن به استناد 2 برگ استشهادیه محلی که 
هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده، مدعی اســت که سند مالکیت سه دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب خانه پالک 2084 فرعی از 107- اصلی واقع در زرین 
شــهر بخش 9 ثبت اصفهان که در صفحه 296 دفتر 36- امــالک این اداره ذیل 
شماره 5513 به نام وی ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی 150589 صادر و تسلیم 
گردیده و معامله دیگری انجام نشــده و به علت جابجایی مفقود شده است لذا چون 
 نامبرده درخواســت صدور ســند مالکیت المثنی نموده، طبق ماده 120 اصالحی 
آئین نامه قانون ثبت، مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک موصوف یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تایخ انتشار این آگهی تا 10 
روز پس از آن به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً با مدارک مثبت تسلیم نماید 
و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض، اصل سند یا سند 
معامله ارائه نشود، اداره ثبت، المثنای سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی 
تسلیم خواهد کرد. م الف: 1177690 مصطفی شمسی مدیر واحد ثبتی حوزه 

ثبت ملک زرین شهر) لنجان (
فقدان سند مالکیت

5/226 شــماره نامــه: 140085602015002003-1400/05/20 نظر به اینکه 
آقای علی جبــاری فرزند حیدر به اســتناد 2 برگ استشــهادیه محلی که هویت و 
امضاء شهود رســما گواهی شده، مدعی است که ســند مالکیت ششدانگ یکباب 
خانه پالک 124 فرعی از 741- اصلی واقع در فوالدشــهر بخش 9 ثبت اصفهان 
که در صفحه 56 دفتر 232- امالک این اداره ذیل شماره 24562 به نام وی ثبت و 
سند مالکیت به شماره چاپی 078314 صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگری انجام 
نشده و به علت جابجایی مفقود شده اســت لذا چون نامبرده درخواست صدور سند 
 مالکیت المثنی نموده، طبق ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت، مراتب آگهی 
می شــود که هر کس مدعی انجام معامله نســبت به ملک موصوف یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد از تایخ انتشــار این آگهی تا 10 روز پس از آن به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت تســلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض، اصل سند یا سند معامله ارائه نشود، اداره 
 ثبت، المثنای ســند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. 
 م الف: 1177373 مصطفی شمســی مدیــر واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک 

زرین شهر) لنجان (
فقدان سند مالکیت

5/227  شــماره نامــه: 140085602015002009-1400/05/20 نظر به اینکه 
آقای احمدرضا پرتو فرزند مرتضی قلی به اســتناد 2 برگ استشــهادیه محلی که 
هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده، مدعی است که سند مالکیت هیجده سهم 
مشاع از هفتاد و دو سهم ششــدانگ یکباب خانه پالک 308 فرعی از 581- اصلی 
واقع در فوالدشــهر بخش 9 ثبت اصفهان  که به نام وی ثبت و ســند مالکیت به 
شــماره چاپی 033321 صادر و تســلیم گردیده و معامله دیگری انجام نشده و به 
علت جابجایی مفقود شــده است لذا چون نامبرده درخواســت صدور سند مالکیت 
 المثنــی نموده، طبق مــاده 120 اصالحی آئیــن نامه قانون ثبــت، مراتب آگهی 
می شــود که هر کس مدعی انجام معامله نســبت به ملک موصوف یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد از تایخ انتشــار این آگهی تا 10 روز پس از آن به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت تســلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض، اصل سند یا سند معامله ارائه نشود، اداره 
 ثبت، المثنای ســند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. 
 م الف: 1176923 مصطفی شمســی مدیــر واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک 

زرین شهر) لنجان (
فقدان سند مالکیت

5/228 شماره نامه: 140085602015002008-1400/05/20 نظر به اینکه خانم 
مدینه طهماسبی راکی فرزند بیگلر به استناد 2 برگ استشهادیه محلی که هویت و 
امضاء شهود رسما گواهی شده، مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه 
آپارتمان  پالک 7817 فرعی از 582- اصلی واقع در فوالدشهر بخش 9 ثبت اصفهان 
که در صفحه 402 دفتر 260- امالک این اداره ذیل شماره 31116  به نام وی ثبت و 
سند مالکیت به شماره چاپی 0566369 صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگری انجام 

نشده و به علت جابجایی مفقود شده اســت لذا چون نامبرده درخواست صدور سند 
مالکیت المثنی نموده، طبق ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت، مراتب آگهی 
می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک موصوف یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تایخ انتشار این آگهی تا 10 روز پس از آن به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتباً با مدارک مثبت تسلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد و یا در صورت اعتراض، اصل سند یا سند معامله ارائه نشود، اداره ثبت، المثنای 
سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. ضمناً پالک فوق 
به موجب سند رهنی شماره 20759 مورخ 1389/12/22 دفترخانه 183 اصفهان در 
قبال مبلغ 160/000/000 به مدت 43 ماه نزد موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان 
در رهن قرار گرفته است.  م الف: 1176909 مصطفی شمسی مدیر واحد ثبتی 

حوزه ثبت ملک زرین شهر) لنجان (
تحدید حدود اختصاصی

5/230  شــماره نامــه: 140085602033001953-1400/05/23  نظر به اینکه 
تمامی ششدانگ دو قطعه زمین بائره در پشت دکان های شماره 519 و 523 فرعی 
در محله کهنو پالک ثبتی 675 مکرر فرعی از 33- اصلی  واقع در شهر نطنز که در 
راستای استانداردسازی به پالک 4028 فرعی از 33- اصلی تبدیل گردیده است  جز 
بخش 9 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای عباس عبادالهی 
نطنزی فرزند حسین و غیره در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به 
عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 1400/06/27  ساعت 10 صبح 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف:1177645 رحمت اله شاهدی سرپرست 

واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز
مفاد آراء

5/232 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 صادره هیات هــاي موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضا به شرح 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 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 0979 مورخ 1400/02/02 هیات اول خانم ربابه حسینی به 
شناسنامه شماره 11594 کدملی 1283225271 صادره اصفهان فرزند سید رضا در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 217/49 متر مربع قسمتی از پالک شماره 
3177 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
از مالکیت ربابه حسینی از سند شماره 99242 مورخ 1398/5/20 دفترخانه شماره 

112 اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/08

م الف: 1177444  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

5/233 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 صادره هیات هــاي موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضا به شرح 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 تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید. 
ردیف 1- راي شماره 4147 مورخ 1400/04/02 هیات دوم آقای محمد تقی بهرامی 
به شناسنامه شماره 374 کدملی 6219422538 صادره بوئین میاندشت فرزند حسین 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 124/58 متر مربع قسمتی از پالک شماره 
68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت امیر 
سهراب راهنمائی و شهین دخت رحیم پور و فروز رحیم پور و فرناز رحیم پور و فرزانه 
رحیم پور و فرزاد رحیم پور از سند شــماره 42006 مورخ 1352/12/11 دفترخانه 

شماره 65 اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/08

م الف: 1177431  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

5/234 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 صادره هیات هــاي موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضا به شرح 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 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 5160 مورخ 1400/04/22 هیات دوم آقای سلمان کاظمی 
به شناسنامه شماره 28 کدملی 1293115746 صادره اصفهان فرزند عباسعلی در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 342/11 متر مربع قسمتی از پالک شماره 
44 اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از مالکیت 
اسماعیل کاظمی از سند شــماره 46926 مورخ 1348/11/20 دفترخانه شماره 29 

اصفهان از مورد ثبت صفحات 243 الی 264 دفتر 238 امالک 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/08

م الف: 1177461  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

5/235 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 صادره هیات هــاي موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضا به شرح 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 تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید. 
ردیف 1- راي شماره 3031 مورخ 1400/03/12 هیات چهارم آقای جمشید عرب 
به شناسنامه شماره 324 کدملی 5759205986 صادره چادگان فرزند موسی قلی در 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 146/32 متر مربع پالک 67 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی نصراله 
ذوالفقاری عاشق آبادی طبق سند انتقالی 93410 مورخ 1353/02/04 دفترخانه 2 

اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/08

م الف: 1177478  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

5/236 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 صادره هیات هــاي موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتي اراضي و 

ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضا به شرح 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 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 6284 مورخ 1400/05/23 هیــات دوم آقای مجید اکبری 
به شناسنامه شــماره 3425 کدملی 1292427000 صادره اصفهان فرزند علی در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 222/61 متر مربع قسمتی از پالک شماره 
146 فرعی از 40 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
از مالکیت احمدرضا کیقبادی لمجیری از سند شــماره 22945 مورخ 1348/7/21 

دفترخانه شماره 11 اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/08

م الف: 1177646  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

5/237 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 صادره هیات هــاي موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضا به شرح 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 تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید. 
ردیف 1- راي شماره 27790 مورخ 1399/12/02 هیات اول خانم عذرا مدیحی به 
شناسنامه شماره 565 کدملی 1285441907 صادره اصفهان فرزند عبدالرسول در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 199/37 متر مربع قسمتی از پالک شماره 
60 فرعی از 4 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد 

ثبت صفحه 420 دفتر 659 امالک 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/08

م الف: 1177662  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

5/238 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 صادره هیات هــاي موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضا به شرح 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 تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید. 
ردیف 1- راي شماره 4257 مورخ 1400/04/06 هیات دوم  آقای عبدالمحمد رسولی 
هارونی به شناسنامه شماره 89 کدملی 4622047101 صادره شهرکرد فرزند ملک 
محمد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 173/03 متر مربع پالک شماره 
11 فرعی از 68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 
مالکیت قاسم زارع بهرام آبادی سند 36174 مورخ 1350/1/25 دفترخانه 65 اصفهان 

مورد ثبت صفحات 87 و 96 دفتر 48 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/08

م الف: 1177524  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

جانشین فرمانده سپاه حضرت صاحب الزمان)عج( در بازدید از منطقه عشایری 
چناررود مطرح کرد:

عزم سپاه برای رفع مشکالت عشایرنشینان
جانشین فرمانده سپاه حضرت صاحب الزمان)عج( استان اصفهان در حاشیه بازدید از عشایر چادگان با 
بیان تسلیت ایام سوگواری حضرت امام حسین)ع( اظهار کرد: با توجه به اینکه یکی از وظایف و رسالت 
های سپاه و بسیج کمک و دســتگیری از مردم و بازکردن گره از مشکالت زندگی مردم است ،به همراه 
جمعی از دوستان بسیج و سپاه با گرامیداشت یاد و خاطره شهید اله کرم محمود صالحی، شهید شاخص 
عشایر کشوری با هدف آشنا شــدن با نحوه زندگی و برخی از مسائل و مشکالت مردم عشایر از منطقه 
عشایری چادگان بازدیدی کوتاه انجام دادیم.سرتیپ دوم پاسدار علی مقوا ساز عشایر را فداکارترین مردم 
نام برد و ابراز کرد: براساس فرموده حضرت آقا عشایر ذخایر کشور هستند. عشایر مردمی زحمتکش و 
وفادار به انقالب بوده که در کوه و کمر و دره های صعب العبور از جان و خانواده خود مایه می گذارند و به 
تولید کشور در حوزه دام و کشاورزی کمک می کنند.وی با بیان اینکه امروز با مردمی آشنا شدیم که بدون 
هیچ منتی اتفاقات بزرگی برای کشور رقم می زنند، خاطرنشــان کرد: پیگیر هستیم حداقل در حیطه 
وظایف سپاه و بسیج کمک کنیم و برخی از مشکالت آنها رفع شود، گروه های جهادی برخی از خانه هایی 
که نیاز به تعمیر دارد را تعمیر کنند، تانکر آب به آنها اهدا کنیم و برخی دیگر از مشکالت را نیز از طریق ادارات 
و نهادهای مختلف پیگیری کنیم و باعث شادی روح شــهدا به ویژه شهید شاخص عشایری شهید اله 

کرم محمود صالحی باشیم.

 مشکالت عشایر بخش چناررود چادگان بررسی و پیگیری می شود
سرهنگ بشیر کیانی نیز در این بازدید ابراز کرد: به همراه سردار مقواساز، جانشین فرمانده سپاه صاحب 
الزمان)عج( و جمعی از اعضای سازمان بسیج و اقشــار با هدف بررسی مسائل زیر ساختی عشایر از 
مناطق عشایری چناررود شهرستان چادگان بازدید صورت گرفت.مسئول بسیج عشایری سپاه صاحب 
الزمان)عج( افزود: منطقه عشایری بخش چناررود شهرستان چادگان با جمعیت تقریبی سه هزار و 500 
نفر در قالب 1250 خانوار عشایری است که با حضور جمعی از دوستان جلسه ای تشکیل و مشکالت عشایر 
بررسی و قرار شد برخی از مشکالت قابل حل توسط دوستان پیگیری شود و برخی دیگر نیز که مربوط به 

ادارات و نهادها و سازمان های دولتی است، طبق صورت جلسه پیگیری خواهد شد. 

کارکنان قوه قضاییه در مقابل کرونا واکسینه می شوند
مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشــت استان اصفهان اظهار داشــت: عالوه بر متولدین سال های 
1348 و قبل از آن افرادی که در مشاغل پرخطر فعالیت می کنند یعنی مشاغلی که با مردم جامعه زیاد در 
ارتباط رو در رو هستند یکی پس از دیگری تحت پوشش واکسیناسیون قرار می گیرند.رضا فدایی افزود: 
رانندگان حمل و نقل عمومی در برنامه واکسیناسیون قرار گرفتند و همچنین کارکنان دستگاه قضایی 
که در دادگستری ها و دادسراها با مردم زیاد در ارتباط هستند نیز مورد واکسیناسیون قرار گرفتند. 

افزایش دو برابری جرائم اینترنتی
رییس پلیس فتای استان اصفهان  با بیان اینکه توطئه و رفتار مجرمانه هکرها و مجرمان سایبری 
متنوع و در حال گسترش است، اظهارداشت: در قالب پیام های دوستی، خدماتی و تشویقی از افراد 
سوء استفاده می کنند. سرهنگ سید مصطفی مرتضوی افزود: افراد سودجو با تهیه بد افزارها روی 
سایت های غیرمجاز فرصتی برای هک و کالهبرداری را فراهم کرده و اینگونه حساب های بانکی را 
خالی می کنند.سرهنگ مرتضوی با اشاره به تشکیل پرونده های سرقت و جرائم اینترنتی در پلیس 
فتای اصفهان گفت: اقدامات مجرمانه این حوزه در سال جاری نســبت به زمان مشابه سال قبل 

رشد 2 برابر داشته است.

 ممنوعیت برپایی موکب و توزیع نذری در اصفهان؛

عواقب سنگین در انتظار پروتکل شکنان

چند وقتی اســت موج پنجم کرونا به استان ما رســیده و رنگ قرمز 
کرونایی به ســرعت شهرستان های اســتان را در برگرفته است. این 
ویروس منحــوس و منفور چنــان زنجیری بر دســت و پای مردم و 

مدافعان سالمت زده که به این راحتی ها از هم گسستنی نیست.
 این در شــرایطی است که بســیاری از مردم از رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی خســته شــده اند و در مقابل این همه گیری بی خیالی را 

انتخاب کرده اند.
با فرا رســیدن ایام عزاداری امــام حســین)ع( و برپایی مجالس 
سوگواری ممکن است هر گونه پروتکل شکنی بتواند در اوج گرفتن قله 
موج ســنگین کرونا و کاهش تاب آوری مدافعان سالمت موثر باشد. 
بنابراین مردم می توانند با تغییر در شــکل ظاهری این عزاداری ها و 
رعایت نکات بهداشــتی برای جلوگیری از ابتال بــه بیماری کووید 19 

پرچم آزادی خواهی پیام شهدای عاشورا را زنده نگه دارند.
مدیر گــروه مهندســی بهداشــت محیط زیســت اســتان اصفهان 
گفت: برپایی موکــب در معابر که باعث ایجــاد ازدحام و عدم رعایت 
پروتکل های بهداشــتی می شــود و همچنین توزیع نــذری در ایام 

عزاداری سیدالشهدا)ع( ممنوع است.
ســیدمهدی میرجهانیان پیرامون دســتورالعمل  های بهداشتی برای 

آیین های عزاداری اظهار داشــت: با رصد تعداد زیاد بیماران و شدت 
کرونا در چند روز قبل از ماه محرم متاســفانه با وجود تمام تذکرات و 
آموزش ها و درخواست هایی که سازمان تبلیغات اسالمی و دانشگاه 
علوم پزشکی از عزاداران داشــته اند، تنها درصد کمی از برگزارکنندگان 

مجالس عزاداری و عزاداران پروتکل ها را رعایت می کنند.
وی افزود: به طور حتم رعایت پروتکل های بهداشــتی در مراسم های 
عزاداری چه در استان اصفهان و چه در دیگر استان ها بسیار کم وجود 
دارد و بــا برگزاری افرادی کــه موکب عزاداری برپــا کرده اند مخالف 
هســتم زیرا بحث برپایی موکب عزاداری را که باعــث ایجاد ازدحام 
در معابر عمومی می شــود، رد کرده ایم و با ماسک زدن و دیگر چیزها 

برطرف نمی شود.
مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط زیست اســتان اصفهان با بیان 
پرخطر بودن بیماری دلتا کرونا در تذکری به شهروندان گفت: بیماری 
دلتا کرونا در شهر بیداد کرده  و در بیمارستان ها با کمبود تخت مواجهیم 
و بیش از دو برابر تعدادی که روزانه از بیمارستان های اصفهان مرخص 
می شــوند، بیمار جدید به تخت های بیمارستان افزوده می شود و در 

تعداد تخت بسیار کمبود وجود دارد.
میرجهانیان، پیرامون کمبود امکانات برای بیماران زیاد، خاطرنشــان 

کرد: کمبود سرم و تخت در بیمارستان های شهر اصفهان به دنبال این 
موج جدید کرونا، امری بسیار مهم و زنگ هشدار است.

وی با اشــاره به تخلفات در زمینه رعایت پروتکل های بهداشتی گفت: 
پیرامون متخلفان جلســه مهمی در اســتانداری با حضور شــخص 
استاندار برگزار شد که به موضوع رسیدگی شود و از شهروندان خواهش 
داریم هر کدام به عنوان یک الگو در خیابان ها و پیاده روها خیمه نزنند 

و موکب ایجاد نکنند زیرا غیرمجاز است و تخلف محسوب می شود.
مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط زیست استان اصفهان، پیرامون 
توزیع نذری در مکان های عمومی ادامه داد: توزیع نذری مطلقا ممنوع 
است و همشــهریان باید با تماس به شــماره تلفن هایی که سازمان 
تبلیغات اســالمی معرفی می کنند و شــماره تماس 190 که ســامانه 
رسیدگی به شــکایات تلفنی وزارت بهداشت اســت، گزارش دهند تا 

پیگیری شود و جلوی تخلف را بگیریم.
 متخصصان می گویند این روزها بیماری کرونا سیر بسیار پیشرونده 
دارد و اگر تک تک مردم  مسائل بهداشــتی را رعایت نکنیم روزهای 
سخت تری در انتظارمان است چرا که هر کجا پروتکل های بهداشتی 
نادیده گرفته شود با پیک شدید بیماری مواجه خواهیم شد و هر روز 

عزیزان بیشتری را در اثر ابتال به کرونا از دست خواهیم داد.

توزیع نذری مطلقا ممنوع است و همشهریان باید با 
تماس به شماره تلفن هایی که سازمان تبلیغات اسالمی 
معرفی می کنند و شماره تماس 190 که سامانه رسیدگی 
به شکایات تلفنی وزارت بهداشت است، گزارش دهند تا 

پیگیری شود و جلوی تخلف را بگیریم

خبر خوان



با وجود گذشت بیش از یک هفته از مبارزه حساس حسن یزدانی و دیوید 
تیلور، همچنان بحث بر ســر لحظه به لحظه فینال وزن 86 کیلوگرم کشتی 
آزاد المپیک داغ است. با اینکه در طول این مبارزه هیچ اعتراضی از سوی 
مربیان دو کشــتی گیر صورت نگرفت و کســی هم بعــد از باخت یزدانی، 
نقره ای شدن او را به مسائل داوری ربط نداد، اما حاال مشخص شده که داور 
وسط و رییس تشک در این مسابقه یک اشتباه بزرگ داشته اند که شاید 

می توانست سرنوشت کشتی را تغییر دهد. 
حسن یزدانی سه دقیقه اول کشــتی با تیلور را با اخطار کم کاری از سوی 
داوران به حریف و یک امتیاز به خودش به پایان رساند. البته در فاصله 20 
ثانیه مانده به پایان وقت اول، روی یورش حسن یزدانی، تیلور روی زانوی 
خود نشست و به بیرون از تشک رفت؛ اتفاقی که از سوی داوران با امتیازی 

همراه نبود و اعتراض نه چندان جدی غالم محمدی را هم در پی داشت. 
در حالی که 30 ثانیه به پایان وقت اول باقی مانده، تیلور روی زانوهای خود 
از تشک بیرون می رود، اما داور امتیازی برای یزدانی در نظر نمی گیرد. در 
تایم دوم اما یورش مشابهی از حســن یزدانی در همان ثانیه های ابتدایی 
شــکل گرفت و بازهم تیلور با عقب نشینی و نشســتن روی زانوی خود از 
تشــک بیرون رفت. این بار داور وسط به درســتی یک اخطار برای کشتی 
گیر آمریکایی در نظر گرفت و یک امتیاز هم به حســن یزدانی داد تا او دو 

امتیاز پیش بیفتد. 
البته در ادامه تیلور بــا دو زیرگیری و دو بار خاک کــردن یزدانی 4 امتیاز 
گرفت، اما اگر تیلور در خاک یزدانی می نشســت و ســتاره کشــتی ایران 
می توانســت روی او فنی اجرا کند، سرنوشت کشــتی به طور کلی تغییر 

می کرد.
بحث اصلی کارشناسان داوری در روزهای اخیر بر سر همین موضوع بوده 

و فدراســیون کشــتی نیز اعالم کرده بود که به قضاوت داور در این صحنه 
اعتراض کرده است. 

 حاال محمد مصالیی پور، رییس کمیسیون داوران فدراسیون کشتی که به 
عنوان تنها داور المپیکی کشــتی ایران در المپیک توکیو حاضر بود، پرده از 
اتفاقات بعد از این مبارزه برداشــته و از محرز شدن اشتباه داور در کشتی 

یزدانی با تیلور خبر داده است. 
 رییس کمیسیون داوران فدراسیون کشــتی در رابطه با صحنه مورد بحث 
کارشناسان به »ورزش سه« گفت: صحنه ای که در تایم دوم کشتی، تیلور 
زانو زد و عقب عقب رفت تا از تشــک خارج شود، به درستی از سوی داور با 
اخطار به این کشتی گیر و یک امتیاز به حسن یزدانی همراه شد، اما با توجه 
به اینکه کشــتی گیر آمریکایی در این حالت از تشک خارج شده بود، باید 
داور کشتی را در حالت خاک ادامه می داد. در واقع بعد از آن اخطار و پوئن 

باید تیلور در خاک حسن یزدانی می نشست. 

 محرومیت داوران فینال بزرگ؛ 

طالی المپیک مال »یزدانی« بود
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پشت پرده انتقال جنجالی »مسی« به پاریس
ناصر الخلیفی، رییس باشگاه پاری سن ژرمن در جدیدترین اظهارات افشاگری کرد و از پشت پرده 
هزینه نجومی برای جذب لیونل مسی پرده برداشت.نشریه »لو پاریزین« فرانسه خبر داد: قرارداد 
مسی با پاری سن ژرمن همچنان سری است؛ اما بخشی از این قرارداد افشا شده که دستمزد مسی با 
آپشن هاست که سالیانه 41 میلیون یورو است.گفته می شود مسی پاداشی برای انتقال به پاری سن 
ژرمن دریافت نکرده و تنها دستمزد 41 میلیون یورویی دریافت می کند.اما رییس باشگاه پاریس در 
واکنش به اینکه مسی تنها با این رقم رضایت داده، گفت: من از چیزی که شما مطرح می کنید اطالع 
ندارم ولی این را می گویم که مسی در ژانویه از یک باشگاه پیشنهاد 600 میلیون یورویی برای عقد قرارداد 
4 ساله دریافت کرد. بدون شک من از ریز دستمزد مسی چیزی نمی گویم؛ اما شما با این تفاسیر تصور 

کنید برای جذب این بازیکن چقدر هزینه شده است.

خرید 15 میلیون پوندی لسترسیتی
لسترسیتی با مدافع دانمارکی ساوتهمپتون قرارداد بست.یانیک وسترگارد پس از پشت سر گذاشتن 
تست های پزشکی باشگاه لسترسیتی، قرارداد خود را با این باشــگاه امضا کرد.مدافع دانمارکی که 
قراردادی سه ساله و تا پایان فصل 24-2023 با روباه ها امضا کرده است، 32 بار در فصل گذشته برای 
ساوتهمپتون به میدان رفت.وی در بخشی از اظهاراتش درباره اضافه شدن به جمع شاگردان برندان 
راجرز گفت: خیلی خوشحال و هیجان زده هستم که به این باشگاه آمده ام. لسترسیتی باشگاهی ویژه 
است و عملکرد بسیار خوبی داشته است. لسترسیتی پروژه ای بسیار بسیار هیجان انگیز دارد. من دو 
بازیکن این تیم، کسپر اشمایکل و رایان برتراند را خیلی خوب می شناسم و با هم ارتباط داریم.سایت 
»اسکای اسپورت« پیش از این اعالم کرده بود ساوتهمپتون با دریافت مبلغ 15 میلیون پوند به فروش 

وسترگارد رضایت داده است.

ستاره گالدباخ، زننده اولین گل فصل بوندس لیگا
بوندس لیگای 22-2021 جمعه شب با دیدار تیم های مونشــن گالدباخ و بایرن مونیخ آغاز شد. دو 
تیم از ساعت 23 روز جمعه در ورزشگاه بروسیا پارک دیدار افتتاحیه این فصل را آغاز کردند.السان 
پله آ، مهاجم 28 ساله تیم مونشن گالدباخ که مشتریان زیادی هم برای جذب او طی ماه های اخیر 
اعالم آمادگی کرده اند، در دقیقه 10 بازی روی پاس الرس اشتیندل با مانوئل نویر تک به تک شد و به 
زیبایی موفق شد دروازه بایرن مونیخ را باز کند.به این ترتیب اولین گل فصل جدید بوندس لیگا به نام 
ستاره گالدباخ ثبت شد؛ گلی که در دقایق پایانی نیمه اول توسط لواندوفسکی، آقای گل فصل گذشته 

مسابقات پاسخ داده شد تا دو تیم با تساوی یک بر یک راهی رختکن شوند.

»فن دایک« 4 سال دیگر در بندر ماندنی شد
مدافع هلندی تیم فوتبال لیورپول قرارداد بلندمدت جدید چهارســاله با این تیم امضا کرد.با اعالم 
رسمی باشگاه لیورپول انگلیس، »ویرجیل فن دایک« با امضای قرارداد چهار ساله جدید حضور خود 
در آنفیلد را تا سال 2025 تمدید کرد.مدافع تیم ملی هلند که در فصل گذشته با مصدومیت هم روبه رو 
شد با قرارداد جدید خود به یکی از بازیکنان گران قیمت در فوتبال باشگاهی انگلیس تبدیل شد.فن 
دایک، که کمتر از دو سال از قرارداد قبلی اش باقی مانده بود، پس از الکساندر آرنولد، آلیسون بکر و 
فابینیو قرارداد خود را تمدید کرد تا در جمع بازیکنان این تیم باقی بماند.مدافع هلندی لیورپول ضمن 
ابراز خرسندی از تمدید قرارداد خود گفت: شگفت انگیز است. به ماندن در لیورپول افتخار می کنم. من 
مشتاقانه منتظر آینده هستم که همراه لیورپول خواهیم بود. بسیار خوشحالم و افتخار می کنم که در 
بندر لیورپول ماندم.او که اکتبر سال گذشته دچار مصدومیت جدی از ناحیه زانو شد و مجبور به انجام 

عمل جراحی بود، حاال آمادگی کامل برای بازی کردن دوباره در ترکیب لیورپول را دارد.

»تارتار« و »حسینی« جای شان را عوض کردند؛

مبادله به سبک پیکان و ذوب آهن

صبح دیروز یکی از اتفاقات جالب در فصل   سمیه مصور
نقل و انتقاالت لیگ برتر در بخش مربیان 
به وقوع پیوست و مجتبی حســینی، جانشــین مهدی تارتار در تیم 
پیکان تهران شد  تا در واقع دو تیم ذوب آهن و پیکان برای فصل جدید 
رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور، سرمربیان شان را با یکدیگر عوض 

کنند.
مهدی تارتار فصل گذشته به همراه تیم پیکان به عنوان هفتمی در لیگ 
برتر دســت پیدا کرد؛ اما مجتبی حسینی بعد از روزهای موفقی که در 
تیم نفت مسجد سلیمان داشت به سختی به همراه ذوب آهن در لیگ 
برتر ماند و اگر در هفته پایانی سایپا در برابر تراکتور پیروز می شد این 

ذوب آهن بود که سقوط می کرد. 
با این حال پیکان با انتخاب مجتبی حســینی امیدوار است روند رو 
به رشــد تیم در زمان مهدی تارتار ادامه پیدا کنــد. ذوبی ها نیز که در 
چند فصل گذشــته رقابت های لیگ برتر در نتیجه گیری ضعیف عمل 
کرده اند، امیدوارند با تارتار به دوران خوب خود در گذشــته برگردند و 
یکی از مدعیان کسب عنوان قهرمانی در رقابت های لیگ برتر فوتبال 

کشور باشند.

سبزپوشــان اصفهانی با هدایت منصور ابراهیم زاده  تــا فینال لیگ 
قهرمانان باشگاه های آســیا نیز پیش رفتند و با کســب عنوان نایب 
قهرمانی در این رقابت ها خود را به عنوان پنجمین تیم ایرانی معرفی 
کردند که توانسته تا پای فینال مســابقات باشگاهی قاره کهن پیش 

برود. 
ذوبی ها با ابراهیم زاده نتوانســتند به عنــوان قهرمانی در رقابت های 
لیگ برتر فوتبال کشور دســت یابند؛ اما دو بار در جایگاه دوم جدول 
رده بندی رقابت های لیگ برتر جــای گرفتند تا بهترین نتایج ذوبی ها 
در زمان همین مربی اصفهان رقم بخورد. البته سبزپوشان یک بار نیز 
با امیر قلعه نویی تا مقام نایب قهرمانــی رقابت های لیگ برتر پیش 
رفتند و دو بار نیز با یحیی گل محمدی به مقام قهرمانی در رقابت های 
جام حذفی دست یافتند؛ اما چند سالی است که این تیم از روزهای 
اوج خود فاصله گرفته و به لطف امتیاز گیری دیگر تیم ها در لیگ برتر 

ماندنی شده است. 
طی چند فصل گذشته سقوط به دسته پایین تر بیخ گوش سبزپوشان 
قرار داشت و هر بار با خوش شانسی از این اتفاق مهلک می گریختند. 
کسب نتیجه گیری های ضعیف موجب شــد تا هواداران ذوب آهن 

خواستار به کارگیری یک مربی کاربلد روی نیمکت سبزپوشان شوند 
و مســئوالن این باشــگاه در نهایت از میان چند گزینــه مهدی تارتار 
را برگزیدند. ســرمربی ســابق تیم پیکان امیدوار بــه نتیجه گیری با 
ذوبی هاست. وی در گفت وگو با برنامه تهران ورزش رادیو، موفق نبودن 
این تیم را به دلیل مباحث فنی دانست  و گفت :هر چند باید به مواردی 
از جمله داوری سال گذشته هم اشاره کنم. در نیم فصل اول ذوب آهن 
از داوری خیلی متضرر شــد و این موضوع را کامال خاطرم هست؛ اما 
بیشتر مسائل فنی است و وقتی همه شرایط برای یک تیم فراهم است 
به جز بحث فنی چیزی نمی ماند. اگر یک تیم دغدغه مالی نداشــته 

باشد، دیگر همه چیز به مسائل فنی برمی گردد.
تارتار در ادامه این برنامه اظهار کرد: از لحاظ ســاختار باید تیم مان را 
کامال متحول کنیم، چون ذوب آهن به شکلی بسته شده که بازیکنانش 
از لحاظ زوج سازی و مثلث ســازی کنار هم خوب نبودند. این تیم در 
پست های مختلف خوب بسته نشده است. به دیدگاه افرادی که این 
تیم را بستند احترام می گذاریم ؛اما نتایج نشان داده مشکالت زیادی 
داشــتند.  باید در فصل نقل و انتقاالت خوب یار بگیریم اما به هر حال 

زورمان به تیم های متمول نمی رسد.

سوال روز

اقدام »شهباززاده« برای جدایی از سپاهان 
سجاد شهباززاده و سپاهان همدیگر را آنفالو کردند تا شایعه جدایی آقای گل لیگ برتر از طالیی پوشان 
اصفهان جدی تر از قبل شود.توافق اولیه سجاد شهباززاده، مهاجم تیم سپاهان با تیم پرسپولیس در 
چند روز اخیر به مهم ترین اخبار نقل و انتقاالتی لیگ برتر تبدیل شده است، در همین راستا آقای گل 
لیگ بیستم با اقدام اخیر خود به نوعی نشان داد دیگر قصد ادامه همکاری با طالیی پوشان را ندارد.

شهباززاده پیچ رسمی باشگاه سپاهان را آنفالو و قلب زرد را از بیوی پیچش پاک کرد. صفحه باشگاه 
سپاهان نیز در اقدامی متقابل، پیچ سجاد شهباززاده را آنفالو کرد تا به این شکل طرفین از قطع همکاری 

با یکدیگر خبر دهند.

اولین واکنش به شایعه دستگیری »حامد لک«
به تازگی خبر رسید که گلر قرمزها در تبریز دستبند به دســت دیده شده است.حامد لک، دروازه بان 
پرسپولیس با یکی از توپ جمع کن های تبریزی درگیر شــد. او در دادسرای این شهر حاضر شد تا 
توضیحات خود را در این باره ارائه دهد. در همین حال خبر رســید لک با دســتبند دیده شده است. 
معاون حقوقی قرمزها اما به خبرگزاری فارس گفت این خبر صحبت ندارد و اظهار کرد: » با لک صحبت 
کردم. وی در راه بازگشت از تبریز به تهران بود و صرفا در جلسه دادگاه توضیحاتی درباره این موضوع 
داده است. باید مشخص شود چرا برخی افراد چنین شایعاتی را علیه بازیکنان پرسپولیس مطرح 
می کنند. حامد لک بازداشت نشده است. بعد از طرح این شایعه موضوع را پیگیری کردیم که متوجه 

شدیم این بحث صحت ندارد.«

»قلعه نویی« از شکایت پرسپولیس تبرئه شد
امیر قلعه نویی، سرمربی پیشین سپاهان اصفهان از شکایت باشگاه پرسپولیس مبنی بر نشر اکاذیب 
تبرئه شد. مرحله نیمه نهایی مسابقات جام حذفی فوتبال دو سال پیش بود که سپاهان اصفهان با 
هدایت امیر قلعه نویی با یک گل از پرسپولیس با هدایت برانکو ایوانکوویچ شکست خورد.  در نشست 
خبری پس از پایان این دیدار، قلعه نویی موضوعاتی را از جمله مهندسی مسابقات برای نتیجه گرفتن 
پرسپولیس مطرح کرد که با واکنش باشگاه پرسپولیس مبنی بر شکایت از این مربی فوتبال به مرجع 

قضایی مواجه شد.   
مهدی ذاکر ، مدیر حقوقی وقت باشگاه پرسپولیس گفته بود: قلعه نویی موضوعاتی را از جمله مهندسی 
بازی ها برای نتیجه گرفتن پرسپولیس به این باشــگاه و وزارت ورزش منتسب کرده که اگر اسناد و 
مدارکی دال بر صحت ادعای خود داشته باشد باید به مرجع قضایی ارائه کند و این مرجع قضایی است 
که با رسیدگی های خود وقوع یا عدم وقوع جرم را احراز می کند.با شکایت باشگاه پرسپولیس پرونده 
در دست رســیدگی مرجع قضایی قرار گرفت که در دادگاه بدوی قلعه نویی از اتهام وارده تبرئه شد. با 
اعتراض پرسپولیس به حکم صادره، پرونده در دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی واقع شد 

که دادگاه تجدیدنظر ضمن تایید حکم دادگاه بدوی، قلعه نویی را تبرئه کرد.

»حمیدرضا گرشاسبی« مدیرعامل جدید فوالد؟
حمیدرضا گرشاسبی، مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس به عنوان مدیر عامل جدید باشگاه فوالد 
برگزیده شد. درحالی که گفته می شد سعید آذری ،مدیر باشگاه فوالد که در حال حاضر در اصفهان به 
سر می برد جلسه ای با مدیران کارخانه در خصوص کم و کیف ادامه یا پایان کارش در این باشگاه جنوبی 
داشته باشد ظاهرا تصمیم مدیران ارشد کارخانه فوالد به مدیریت عامل حمیدرضا گرشاسبی است و او 
با مسئوالن این باشگاه جلسه گذاشت.آذری چند روز پیش در مصاحبه با خبرگزاری مهر اعالم کرده بود 
به دلیل مشکالت خانوادگی باید مدتی دور از فوتبال باشد و از ظاهر عمر چنین برمی آید که این مسئله 

باعث شد فوالد به دنبال مدیر عامل جدیدی برای این باشگاه باشد.

مستطیل سبز

 سه نیمکت خالی لیگ برتر
 به چه کسانی می رسد؟

تغییرات در پســت ســرمربی تیم های لیگ 
برتری طی سال های گذشته به اوج خود رسیده 
و لیگ بیســتم نیز فصلی مملــو از تغییرات 
ناگهانی، عجیب و غیرقابــل پیش بود.فصل 
پیــش 20 تغییر روی نیمکــت تیم های لیگ 
برتری رقم خورد و پرســپولیس، ســپاهان، 
گل گهر، فوالد، پیکان، مس رفسنجان، پدیده 
و صنعت نفت از این تغییرات مصون ماندند. 
به عبارت دیگر 8 تیم باقی مانده، هر کدام 2.5 
جابه جایی داشتند و تراکتور با چهار سرمربی 
در یک فصل، رکوردزنی کرد. نکته مهم، غیبت 
ســرمربیان خارجی بود. باتوجه به قانون منع 
ورود خارجــی و همچنیــن جدایــی مربیان 
غیرایرانی در ســال های گذشته، لیگ بیستم 
بدون حضور سرمربیان خارجی به انجام رسید و 
تاکنون نیز هیچ یک از تیم ها به سراغ بازار خارج 
از کشــور نرفته اند. از بین 16 تیم لیگ بیستم 
نیمی از آنها سرمربی خود را حفظ کرده اند و با 
مربیان قبلی پای بــه فصل جدید می گذارند.

پرسپولیس )گل محمدی(، سپاهان )نویدکیا(، 
استقالل )مجیدی(، گل گهر )قلعه نویی(، مس 
رفسنجان )ربیعی(، پدیده )رحمتی( صنعت 
نفت )پورموسوی( و نساجی )الهامی( نفراتی 
هستند که حضورشان برای فصل آینده قطعی 
شده و شــغل خود را حفظ کرده اند. همچنین 
علی کالنتری و رضا عنایتی، ســرمربیان فجر 
سپاسی و هوادار به کارشان ادامه خواهند داد 
و البته بایددید که سهمیه هوادار به چه شکلی 
خواهد بود و مدیران این تیم ســهمیه را حفظ 
می کنند یا خیر؟ لیگ بیست و یکم در حالی 
برگزار خواهد شد که برخی از باشگاه ها تصمیم 
به تغییر در رأس کادرفنی گرفته اند. تراکتور از 
تیم هایی است که اخراج و استخدام سرمربی 
در آن اتفاقی عادی به نظر می رسد و حاال فراز 
کمالوند جانشــین فیروز کریمی شده است. 
پیکان و ذوب آهن جابه جایی هم ســرمربی 
داشتند.در شــرایطی که از امروز مدافع عنوان 
قهرمانی تمرینات خود را آغاز خواهد کرد، هنوز 
ســه جای خالی برای نیمکت ها وجود دارد و 
مشخص نیست که چه کسی نظر مدیرعامل 

باشگاه را جلب خواهد کرد.

 پیکان با انتخاب مجتبی حسینی امیدوار است روند رو به 
رشد تیم در زمان مهدی تارتار ادامه پیدا کند. ذوبی ها نیز که 
در چند فصل گذشته رقابت های لیگ برتر در نتیجه گیری 
ضعیف عمل کرده اند، امیدوارند با تارتار به دوران خوب خود 
در گذشته برگردند و یکی از مدعیان کسب عنوان قهرمانی 

در رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور باشند

فوتبال جهان

وز عکس ر

حبیب، فوتبالیست شد
حبیب نورماگمــدوف، فایتر روس و 
مسلمان که قهرمان سبک وزن جهان 
اســت با یک باشــگاه فوتبال روسی 
دسته ســومی قرارداد امضا کرد.این 
فایتر مسلمان در دوران اوج و قهرمانی 
دنیا به دلیل درگذشت پدرش به دلیل 
ابتال بــه ویروس کرونــا و قولی که به 
مادرش داده بود تا در کنارش باشد از 

دنیای مبارزه خداحافظی کرد.



یکشنبه24 مرداد 1400 / 06 محــــرم 1443 / 15 آگوست 2021 / شماره 3325
 افزایش 87 درصدی بهای پسماند خشک

 در ایستگاه های بازیافت
معاون اجرایی سازمان مدیریت پســماند شــهرداری اصفهان از افزایش بهای پسماند خشک در 
ایستگاه های بازیافت و ناوگان جمع آوری پسماند خشــک از درب منازل خبر داد.محمد بدیعی با 
اعالم این خبر توضیح داد: با توجه به شروع قرارداد پیمانکاران جدید از ابتدای تیرماه سال جاری و به 
منظور افزایش مشارکت شهروندی و متناسب سازی قیمت ها، نرخ پسماند خشک تحویلی توسط 
شهروندان افزایش 87 درصدی یافته و به مبلغ هر کیلوگرم 1500 تومان رسیده است.وی ادامه داد: 
بهای پسماند خشک دریافتی از شــهروندان به نرخ 1500تومان محاسبه خواهد شد که شهروندان 
می توانند مانند گذشــته این مبلغ را در قالب شــارژ اصفهان کارت دریافت کنند و یا در ازای آن اقالم 

بهداشتی و مواد شوینده تحویل بگیرند.
بدیعی با بیان این که تغییر نرخ پسماند خشک در قالب دستورالعمل به کلیه ایستگاه های و غرفه های 
بازیافت اعالم شده، اضافه کرد: از این پس همه متصدیان موظفند بهای پسماندهای خشک دریافتی 
را با این نرخ محاسبه کنند و شهروندان می توانند در صورت مشاهده اختالف قیمت با بهای قید شده، 
انتقاد خود را با سازمان در میان بگذارند.معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با 
تاکید بر این که سازمان همه تالش خود را برای جلب مشارکت شهروندان در مدیریت بهینه پسماندها 
و تفکیک از مبدأ به کار می گیرد، بیان کرد: فعالیت های تشویقی، فرهنگی و آموزشی در کنار توسعه 
زیرساخت های مدیریت پســماند زمانی مفید و موثر خواهد بود  که شهروندان به عنوان حلقه های 
اصلی این سیســتم نقش خود را به خوبی ایفا کنند و با همکاری در تکمیل این فرآیند مسیر تحقق 

شهری پایدار و پاکیزه را هموار کنند.

نصب طرح های ویژه ماه محرم در گالری شهری
رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان از نصب 
طرح های ویژه ماه محرم در گالری شــهری خبر داد. احمد رضایی گفت: همزمان با آغاز ماه محرم، 
طرح هایی با موضوعات مربوط به برگزاری آیین و مناسک ماه محرم و اشاره به عظمت و بزرگی ساالر 
شهیدان در ۳00 تابلوی گالری شهری به نمایش درآمد.وی با بیان اینکه گالری شهر، ایستگاه مترو 
امام حسین )ع( و دیواره بیمارستان عیسی بن مریم سه زیر ساخت ثابت برای انجام تبلیغات محیطی 
هستند، افزود: سه طرح مربوط به محرم در ایستگاه متروی امام حسین )ع( و در بیمارستان عیسی 
بن مریم آماده و نصب شده که تالش می شود با این فضاسازی، شهر یاد و ذکر محرم را به خود بگیرد.

رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان، ادامه داد: 
»هر کس اسیر تو شد، حر لقب گرفت«، »عزت برای هر که حسینی است، ماندنی است«، »آزاده آنکه 
پرچم هیهات شد سرش«، »شرط آزادگی وفاداریست« و »دریا کجا به رود فرات اعتنا کند«، از جمله 
شعارهای منقش بر گالری شهری است.رضایی خاطرنشان کرد: طرح »پیام عاشورا«نیز با عناوینی 
همچون وفادار باشیم، نماز را برپا داریم و یاری کنیم بر دیواره بیمارستان عیسی بن مریم و ایستگاه 

متروی امام حسین )ع( نصب شده و در معرض دید شهروندان قرار گرفته است.

ساماندهی خیابان سپاه در اصفهان
ساماندهی خیابان سپاه در منطقه سه شــهرداری اصفهان با 87 درصد پیشرفت فیزیکی در دست 
اجراست. مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان گفت: ساماندهی این خیابان شامل سنگ فرش پیاده 
رو و پیاده راه به طول ۴00 متر است.حسن کارگر افزود: برای ساماندهی این خیابان در بافت تاریخی 
اصفهان 1۶0 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.خیابان سپاه خیابانی کوتاه درمسیر شرق به غرب 
است که از میدان امام حسین علیه السالم )دروازه دولت( آغاز می شــود و در نهایت به میدان امام 
خمینی )نقش جهان( می رسد. در میانه های این خیابان، تقاطعی شمالی جنوبی قرار گرفته که خیابان 

شمالی تقاطع، خیابان حکیم نام دارد و خیابان جنوبی، خیابان استانداری است.

 تالش گسترده برای راه اندازی دومین محور گردشگری نصف جهان؛

ریهتنفسیشرقاصفهانشکلمیگیرد

برجســته کردن نقش فضاهای ســبز و        نرگس طلوعی
گیاهان به عنوان موثرتریــن و کم هزینه 
ترین راه برای تعدیل آلودگی هوا ،یکی از راهکارهای مورد توجه طراحان 
شهری و متخصصان محیط زیست در کالن شهرهایی است که با معضل 
آلودگی هوا دســت و پنجه نرم می کنند. وجود فضای های باز و سبز به 
بهبود شرایط اکولوژیکی و کاهش میزان بار آلودگی شهرها کمک می کند 
از این رو از گسترش فضاهای سبز شهری به عنوان یکی از شاخص های 
توسعه یافتگی جوامع شهری و معیاری برای ارتفاع کیفیت زندگی نام 

برده می شود.
اهمیت این موضوع موجب شده تا مسئوالن شهری در راستای تعدیل 
آلودگی هوا  عملیات اجرایی پروژه فضای سبز شرق اصفهان را در دستور 
کار قرار داده تا ناژوان دیگری به عنوان سپر محافظت در برابر مخاطرات 
زیست محیطی شهر اصفهان ایجاد شود تا شهروندان ساکن در شرق 
این کالن شــهر نیز بی بهره از یک ریه تنفســی نماننــد. پارک طبیعی 
شرق با مساحتی در حدود ۳۴00 هکتار وسعیت در جهت حفظ اراضی 
کشاورزی، باغات و فضای سبز موجود و برنامه ریزی برای امور رفاهی 
و تفریحی شهروندان تشکیل شــد که برای نخستین بار تصویربرداری 
هوایی با به روزترین تکنولوژی انجام و تعداد ۳01 هزار درخت به همراه 

گونه های گیاهی، تشتک های خالی، درختان آفت زده و... شناسایی شد 
و آمار به دست آمده جهت بهره برداری و برنامه ریزی در محدوده فضای 
سبز و کاشت گونه های متناســب با اقلیم در اختیار سازمان پارک ها و 
فضای ســبز و معاونت برنامه ریزی قرار داده شد. محرومیت زدایی و 
ایجاد بســتر مناســب برای برپایی امکانات تفرجگاهی و گردشگری، 
جلوگیری از گسترش شهر و پیشــرفت کویر و پر کردن اوقات فراغت 
شــهروندان از ویژگی های این پارک اســت که به عنوان دومین محور 
گردشگری نصف جهان شناخته می شود. پارک طبیعی شرق که حدود 
یک چهارم مساحت فضای سبز شهرداری اصفهان را شامل می شود از 
کارخانه قند و در حاشیه بزرگراه شرق آغاز شده و تا رودخانه زاینده رود 

در منطقه فیزادان و سازمان آرامستان ها ادامه می یابد.
آن طور که مدیر پارک طبیعی شرق اصفهان گفته است: » فضای سبز 
شرق 700 هکتار است که با احتساب فضای میدان مرکزی میوه و تره بار 
و باغ رضوان یک هزار هکتار پارک طبیعی شرق اصفهان را فضای سبز 
تشکیل می دهد که در راستای حفظ آن تالش بی وقفه انجام شده  چرا 
که این پارک به عنوان بزرگ ترین پارک اکولوژیکی شهر، فیلتراسیون 
هوای شرق اصفهان محسوب می شود. گونه های غالب پارک جنگلی 
شرق کاج، زیتون، سرونقره ای،  زبان گنجشــک، عرعر، توت، ارغوان،  

نوش، اقاقیا،  بنه)پسته کوهی(، داغداغان، بلوط زاگرس، اکالیپتوس، 
انار، انجیر و... است.

 به گفته وحید صلواتی، آب مورد نیاز جهت آبیاری فضای سبز این پارک 
در ابتدا از چاه های شهرداری و شخصی، کانال آب گورت و کانال انتقال 
آب )جی شیر( تامین می شــد که به دلیل کاهش منابع آب و ضرورت 
استفاده از پساب، اکنون از طریق پســاب تصفیه خانه جنوب و پساب 

تصفیه شده سپاهان شهر نیز تامین می شود.
عرصه ۲۴00 هکتاری تحت مالکیت شــهرداری در پارک طبیعی شرق، 
شامل پارک خانواده، پارک کوهستانی، پارک طبیعی، پارک حفاظتی 
و پردیس علم و فناوری اســت که 710 هکتار آن را فضای سبز تشکیل 
می دهد. مدیر پارک طبیعی شــرق اصفهان با بیان این که سالن مرکز 
همایش های بین المللی، نمایشــگاه بین المللی، بازار بین المللی گل 
و گیاه، میدان مرکزی میوه وتره بار، شــهربازی رویاها و کوه نخودی در 
محدوده پارک طبیعی شــرق اصفهان قرار دارد، گفت: کوه نخودی در 
مجاورت میدان تره بار و شهربازی رویاها همانند پارک کوهستانی صفه، 
ظرفیت های گردشگری و فضای ســبز بی بدیلی دارد که با ساماندهی 
و اجرای طرح بوستان اشــراق، می توان آن را به مکان ویژه گردشگری 

تبدیل کرد.

محرومیت زدایی و ایجاد بستر مناسب برای برپایی 
امکانات تفرجگاهی و گردشگری، جلوگیری از گسترش 
شهر و پیشرفت کویر و پر کردن اوقات فراغت شهروندان 
از ویژگی های این پارک است که به عنوان دومین محور 

گردشگری نصف جهان شناخته می شود

با مسئولان

یمنا
س: ا

عک

مفاد آراء
5/217 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

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

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
اصالحی

رديف 1- راي شــماره 25671 مورخ 1399/11/05 هيات ســوم مساحت ششدانگ 
475/70 متر مربع صحيح می باشد که در رای شماره 21873 - 1399/08/26 هيات 
سوم خانم رضوان محققيان گورتانی به شناسنامه شماره 1527 کدملی 1283432994 
صادره اصفهان فرزند حسينعلی 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 ميرزا علی ماســت بند زاده ولد حاجی محمد سند 4296 مورخ 

12/6/4 دفترخانه يک اصفهان آمده است.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/09
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/24

م الف: 1169913  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/218 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 1120 مورخ 1400/02/05 هيات ســوم آقــای علی نظری 
 شياســی به شناســنامه شــماره 5 کدملــی 4689859132 صادره فريــدن فرزند 
بابا علی در ســه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ســاختمان 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 ابراهيمی بابوکانی بموجب سند 9963 مورخ 50/7/29 

دفتر 95 تائيد
رديف 2- راي شماره 1125 مورخ 1400/02/05 هيات سوم آقای محمد رحيمی دارانی 
به شناسنامه شــماره 348 کدملی 1159883254 صادره فرزند رضا علی در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ يکباب 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 ابراهيمی  بابوکانی بموجب سند 9963 مورخ 50/7/29 دفتر 95 تائيد
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/09
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/24

م الف: 1169920  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/219 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانــون تعيين تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 

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

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 3452 مورخ 1400/03/25 هيات ســوم آقای فرشاد صالحی 
به شناسنامه شــماره 1581 کدملی 1287098312 صادره اصفهان فرزند عزيزاله در 
ششدانگ يکباب 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 تقسيم نامه شــماره 36179 مورخ 1350/01/25 دفترخانه شماره 65 اصفهان و 

مورد ثبت صفحات 77 و 96 دفتر 48 امالک
رديف 2- راي شــماره 4140 مورخ 1400/04/02 هيات دوم آقای پيمان سرائيان به 
شناسنامه شماره 809 کدملی 1289432481 صادره اصفهان فرزند حسين در ششدانگ 
يک 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 مالکيت رضا برندگی از سند شماره 
36170 مورخ 1347/8/20 دفترخانه شماره 86 اصفهان از مورد ثبت صفحات 268 الی 

271 دفتر 54 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/09
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/24

م الف: 1169871  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/220 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 5596 مورخ 1400/05/02 هيات سوم آقای محمد صادق محمد 
بيگی دهقی به شناسنامه شماره 308 کدملی 1092336842 صادره نجف آباد فرزند 
نوروزعلی در ششدانگ يکباب 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 مالکيت 

متقاضی طبق سند انتقالی 25333 مورخ 1399/10/12 دفتر 167 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/09
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/24

م الف: 1171089  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

5/221 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 2004 مورخ 1400/02/22 هيات سوم آقای اسماعيل پيرنجم 
الدينی گنيرانی  به شناسنامه شماره 585 کدملی 1283408902 صادره اصفهان فرزند 
محمد در ششدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 251/21 متر مربع پالک 70 و 72 
فرعی از 21 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه 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 شــماره 4040 مورخ 1400/03/31 هيات سوم خانم اعظم غالمی به 
شناسنامه شــماره 1130074870 کدملی 1130074870 صادره خمينی شهر فرزند 
غالمعلی در ششدانگ يکباب مغازه به مساحت 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
رديف 3- راي شماره 20497 مورخ 1399/08/15 هيات چهارم خانم زهرا فانی ثانی به 
شناسنامه شماره 59236 کدملی 1281016586 صادره اصفهان فرزند علی محمد در 
ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 220/37 متر مربع پالک شماره 986 فرعی از 19 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان در صفحه 543 دفتر 79 

مالک رسمی فاطمه باباصفری
رديف 4- راي شماره 4048 مورخ 1400/03/31 هيات چهارم آقای محمدرضا آزادی 
رنانی به شناسنامه شماره 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 شماره 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: 1171117  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

5/222 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شــماره 1200 مورخ 1400/04/16 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، آقای فرهاد فاطمی به شناسنامه 
شــماره 20 کدملی 5649541574 صادره جرقويه فرزند سيد ابوالفضل بر ششدانگ 
يکبابخانه 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 
مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده 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 مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است 
 در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر 

خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/09
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/24

م الف: 1170850  اعظم قويدل رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

5/223 آگهی موضوع ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 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 تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای حسين هادی زاده سياه بومی فرزند محمد علی بشماره شناسنامه 1162 
 و کد ملی 1287547745 صادره از اصفهان در ششــدانگ يک درب باغ به مساحت

 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 نسبت به صدور 
سند 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: 1171321 حسين زمانی علويجه رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
فقدان سند مالکیت

5/224 شماره نامه: 140085602024005315- 1400/05/20 نظر به اينکه تمامت 
يک دانگ مشاع از ششــدانگ پالک ثبتی 4858/440 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
طی سند انتقال 149845 مورخ 78/9/18 دفتر 2 اصفهان درصفحه 413 دفتر 1086 
امالک ثبت و سند مالکيت دفترچه ای به شماره چاپی 151722 بنام سيما حسينی صادر 
شــده و طی ســند رهنی 160227 مورخ 81/8/12 دفتر 92 اصفهان رهن بانک سپه 
ميباشد اعالم می دارد به موجب درخواست 24013936 مورخ 1400/5/3 انضمام دو 
برگ استشهاديه محلی که امضا شهود آن ذيل شماره يکتا 140002155891000395 
و رمز تصديق 156707 مورخ 1400/5/3 مورد گواهی دفترخانه اســناد رسمی 193 
اصفهان رسيده است اعالم نموده  که سند مالکيت فوق الذکر به علت جابجايی مفقود 
و درخواست صدور المثنی سند مالکيت نموده  لذا مراتب  به استناد تبصره يک اصالحی 
ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار 
اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند 
معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت 
المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1177000 مهدی شبان سرپرست واحد 

ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

5/231 آقايان عباس و مهدی فرهنگ ســهلوانی فرزندان براتعلی به اســتناد 4 برگ 
استشهاديه محلی که هويت وامضاء شــهود رسماگواهی گرديده مدعی است که سند 
مالکيت ششدانگ پالک ثبتی 250 / 804 واقع در بهاران بخش 9 ثبت اصفهان به شماره 
سريال 114495 و 114496 الف 91 که در صفحات 427 و 459 دفاتر 409 و 459 ذيل 
ثبت 61222 و 51376 بنام نامبردگان ثبت و سند مالکيت صادر و تسليم و در رهن بانک 
مسکن قرار دارد و همچنين سهممهدی فرهنگ از طرف اجرای ثبت بازداشت می باشد 
مفقود شده است . بنابراين چون نامبرده درخواست صدور سند مالکيت المثنی نموده طبق 
تبصره يک اصالحی ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب آگهی ميشود که هرکس 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک موصوف و يا وجود سند مالکيت نزد خود ميباشد از 
تاريخ انتشار اين آگهی تا  10 روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورت مجلس و اصل سندمالکيت 
به ارائه دهنده مسترد گردد. ودر صورت  انقضای مهلت مذکور و عدم وصول اعتراض 
و يا وصول اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکيت المثنی سند مالکيت مرقوم صادر و به 
متقاضی تسليم خواهد شد . م الف: 1177541 حسين زمانی علويجه مدير واحد 

ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان  
تحدید حدود اختصاصی

5/229 چون تحديد حدود ششــدانگ يک قطعه نهالســتان پالک ثبتی 580 فرعی 
18 اصلی واقع در  بخش 4 ثبت خوانســار به نــام عليرضا اورعی و غيــره در جريان 
ثبت اســت و عمليات تحديد حــدود قانونی آن بــه عمل نيامده اســت. اينک بنا به 
دستور قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک 
مرقوم در روز دو شنبه مورخ 1400/06/15 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهــی به کليه مجاورين اخطار می گــردد که در روز و 
ســاعت مقرر در اين آگهی در محل حضــور يابند و اعتراضات مالکيــن يا مجاورين 
مطابق مــاده 20 قانون ثبــت از تاريخ تنظی صــورت مجلس تحديدی تــا 30 روز 
 پذيرفته خواهد شــد. م الف: 1177736 امير حســين مومنی رئيس ثبت اسناد 

و امالک خوانسار
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همه ما حق داریم که در حد خود، زندگی شــادی داشــته 
باشیم.هر چیزی را که به طور معقول بیشتر بخواهید یا هر 
عاملی را که برای خوشبختی خود و دســتیابی به زندگی 
شــاد مهم بد انید، می تواند در یکی از اجزای موفقیت شما 
قرار گیرد.تمامی مواردی که در این مطلب به آن ها اشــاره 
کرده ایم 7 ماده تشــکیل  دهنده یک زندگی شاد هستند 
که در رابطه با خوشــبختی، موفقیت و خودسازی، نوشته 

یا کشف شده اند.
همه این هــا، ویژگی های زندگــی و موفقیت های زنان و 
مردانی هستند که در زندگی خود تالش می کنند و عملکرد 
باالیی دارند و همچنین، شامل همه مواردی می شوند که 
شما هم می توانید در هر زمانی که بخواهید، به آن ها دست 

پیدا کنید.
آرامش ذهن: اولین کلید زندگی شاد و همچنین، مهم ترین 
آن ، آرامش ذهن اســت، چراکه بدون آرامش، هیچ چیز 
این دنیا ارزش خاصی ندارد و به همین دلیل است که شما 
تمام عمر برای آن تالش می کنید و معموال با توجه به میزان 
آرامش درونی خود ارزیابی می کنید که در هر زمان چقدر 

خوب عمل کرده اید.
آرامش ذهن و تفکر مثبت برای عملکرد بهتر و زندگی شادتر 

همه گروه های انســانی ضروری اســت و می تواند روابط 
دوستانه، خانوادگی، کاری و ...، شما را تحت تاثیر قرار دهد.

ســامتی و انرژی: ســالمتی و انرژی، دومین مواد اولیه 
زندگی شاد هستند و درست مانند آرامش ذهن که حالت 
روانی طبیعی شماست، این دو مسئله نیز حالت جسمی 

طبیعی شما محسوب می شوند.
روابط عاشقانه: سومین کلید موفقیت و داشتن یک زندگی 
شاد، روابط عاشقانه با کسانی است که دوست شان دارید 
و به آن ها اهمیت می دهید، چراکه این افراد باعث شده اند 
شما یک انسان کامل باشید و به همین دلیل، شاد بودن یا 
نبودن شما در زندگی از رابطه شما با دیگران نشأت می گیرد 
و رابطه شــما با دیگران است که شــما را به معنای واقعی 

کلمه، تبدیل به انسان می کند.
آزادی مالی: آزاد بودن از نظر مالی به این معنی اســت که 
پول کافی داشته باشید تا مانند اغلب مردم به طور مداوم 
نگران آن نباشــید.پول ریشــه بدی ها نیســت، بلکه این 
بی پولی اســت که بدی ها را به وجود می آورد. دستیابی به 
آزادی مالی، خود یکی از مهم ترین اهداف و مسئولیت های 
زندگی شماست.احساس آزادی مالی برای خودسازی و 
دستیابی به هر هدف مهم دیگری ضروری است و شما تا 

زمانی که پول کافی نداشته باشید و برای دست پیدا کردن 
به آن تالش نکنید، نمی توانید واقعا آزاد باشید.

ایده ها و اهداف ارزشمند: شــاید به گفته دکتر ویکتور ای. 
فرانکل، نویسنده کتاب جســت وجوی انسان برای معنا، 
عمیق ترین انگیزه ناخودآگاه شــما، نیاز به معنی و هدف 
در زندگی باشد .برای اینکه واقعا خوشحال باشید، به یک 
احساس مشخص جهت گیری نیاز دارید و برای رسیدن به 

آن نقطه هم نیاز به تفکر مثبت دارید.
شما به تعهدی نسبت به چیزی بزرگ تر و مهم تر از خودتان 
نیاز دارید و باید احساس کنید که زندگی شما دارای معنایی 
است که به نوعی کمک بزرگی به جهان می کند.خوشبختی 
به عنوان »تحقق تدریجی یک ایده آل شایســته« تعریف 
شده و فقط زمانی می توانید از خود راضی باشید که گام به 

گام به سمت چیزی بروید که واقعا برای شما مهم است.
آگاهی از خود: ششمین ماده برای موفقیت و زندگی شاد، 
خودآگاهی است.در طول تمام تاریخ، خودشناسی همراه 
با خوشبختی درونی، مثبت اندیشــی و دستاورد بیرونی 
در ارتباط بوده و بــرای انجام بهترین عملکــرد خود، باید 
بدانید که شما چه کسی هستید و چرا این گونه فکر کرده و 

احساس می کنید.

آشپزی اکبر جوجه
مواد الزم: یک جوجه مرغ یک کیلوگرم، لیمو ترش 2 عدد، 

پیاز یک عدد، هویج یک عدد، روغن مایع یک لیوان،فلفل دلمه ای 
یک عدد،روغن زیتون یک قاشق غذاخوری،زعفران 3 قاشق غذاخوری،نمک، 

فلفل سیاه، پودر زنجبیل و زردچوبه، به مقدار الزم،برنج زعفرانی برای سرو.
مواد الزم برای سس: سیر 2 حبه، رب انار نیم پیمانه،گردو یک قاشق 

غذاخوری،روغن زیتون 2 قاشق غذاخوری،زعفران 2 قاشق.
طرز تهیه: 2 عدد از لیموترش ها را نصف کنید آب آن ها را بگیرید و داخل یک کاسه متوسط بریزید. کمی 

نمک و فلفل سیاه هم به آن اضافه کنید.فلفل دلمه ای های خردشده، روغن زیتون و یک قاشق غذاخوری 
زعفران دم کرده را به مواد قبل اضافه کنید و هم بزنید. سپس جوجه مرغ را داخل کاسه بیندازید و آن را 

کامل به مواد آغشته کنید. یک قابلمه را پر از آب سرد کنید و آن را روی حرارت باالی گاز قرار دهید. زردچوبه، 
زنجبیل، فلفل سیاه و نمک را به آب اضافه کنید. هویج های حلقه حلقه شده و پیاز را داخل قابلمه بریزید و 
صبر کنید تا آب به جوش بیاید. سپس 2 قاشق غذاخوری زعفران دم کرده را به همراه جوجه مرغ مزه دار 

شده به آب جوش اضافه کنید. اجازه دهید که آب دوباره به جوش بیفتد. حدود 10 دقیقه پس از به 
جوش آمدن آب، جوجه را از آب دربیاورید و داخل آبکش قرار دهید تا آب اضافه آن کشیده شود.

در یک قابلمه دیگر به قدری روغن سرخ کردنی بریزید که مرغ بتواند به طور کامل در آن غوطه ور شود. 
قابلمه را روی شعله کم گاز بگذارید تا روغن کامال گرم شود. جوجه را داخل روغن بیندازید و در 

قابلمه را ببندید تا آب بیندازد و با بخار آب و روغن، کامال سرخ و مغزپخت شود.برای 
تهیه سس مخصوص، رب انار، گردو و سیر رنده شده و روغن زیتون را با هم 

مخلوط کنید و در یک کاسه کوچک بریزید. سپس برای رقیق 
شدن ، زعفران دم کرده را به آن اضافه کنید. 

با اجزای اصلی یک زندگی شاد آشنا شوید

هالیوود با محصولی از دیزنی به چین بازمی گردد بندیکت کامبربچ در جشنواره تورنتو تجلیل می شود
با اکران فیلم »لوکا« محصول دیزنی در چین، هالیوود به این سرزمین 
بازمی گردد. فیلم انیمیشن »لوکا« ساخته دیزنی - پیکسار روز بیستم 
آگوست در چین اکران سینمایی خواهد شد و به این ترتیب تبدیل 
به نخستین فیلم هالیوودی در بیش از دو ماه و نیم گذشته می شود 
که در چین روی پرده می رود. قانون گذاران سینمای چین در حمایت 
از سالگرد 100 سالگی تاسیس حزب کمونیست چین ممنوعیت معمول 
ساالنه خود بر فیلم های خارجی را امسال طوالنی تر کردند.

بندیکت کامبربچ که به خاطر »بازی تقلید« سابقه نامزدی دریافت جایزه 
اسکار را در کارنامه خود دارد، به عنوان دریافت کننده جایزه بزرگداشت 
بازیگر از چهل و ششمین دوره جشنواره فیلم تورنتو معرفی شده 
است.کامبربچ در جشنواره امسال 2 فیلم دارد؛ »قدرت سگ« 
ساخته نتفلیکس به کارگردانی جین کمپیون و »زندگی الکتریکی 
لوییس وین« ساخته آمازون استودیوز به کارگردان ویل شارپ. هر 2 
فیلم پیش نمایش خود در کانادا را در این فستیوال تجربه خواهند کرد.

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

رییس دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: با همکاری بسیار خوبی که 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان از ابتدای اپیدمی کرونا با دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان داشته، مخازن اکسیژن عمده استان اصفهان با کمک شرکت فوالد 

مبارکه تامین شده است.
طاهره چنگیز در گفت وگویی اینترنتی با شــبکه خبــر اظهار کرد: ما درصدد 
تامین بیش از 2 هزار کپســول اکســیژن دیگر هســتیم چراکــه برخی از 
بیمارستان ها با وجود داشــتن مخازن اکسیژن و اکسیژن ساز، در ساعاتی 
از شبانه روز دچار افت اکسیژن می شوند و طبعا پشــتیبانی اکسیژن برای 

بیماران کرونایی اولین و مهم ترین اقدام درمانی است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خاطرنشان کرد: از لحاظ دارو مشکلی 
نداریم و عمده داروهایی که باید در دســترس بیماران قــرار بگیرد از طریق 

شبکه توزیع غذا و دارو در استان اصفهان تامین می شود.
وی در پایان افزود: در بیمارستان های استان اصفهان برای تامین سرم مورد 
نیاز هم مشکل جدی نداریم، اما در برخی داروخانه ها محدودیت وجود دارد 
و البته این را هم باید در نظر بگیریم که بســیاری از موارد تجویز سرم برای 

بیماران سرپایی و بســتری در منزل، غیر منطقی اســت چراکه بیماری که 
قادر به خوردن است و می تواند مایعات اســتفاده کند، دلیلی ندارد که برای 

مایع درمانی از سرم استفاده کند.

مدیران مســئول روزنامه های اصفهان در نامه ای خطاب به نمایندگان 

خانه ملت از انتخاب دکتر محمدمهدی اســماعیلی، وزیر پیشنهادی 

فرهنگ و ارشاد اسالمی توسط رییس جمهور اعالم حمایت کردند.

متن این نامه بدین شرح است:

نمایندگان محترم مجلس شورای اسامی
سالم علیکم

اکنون در آســتانه تشــکیل دولت جدید و معرفی دکتر محمدمهدی 

اسماعیلی به منظور تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، این انتخاب 

را زمینــه ای برای تحول روبه جلو و پرشــتاب در زمینه هــای گوناگون 

حوزه فرهنگ، هنر و رسانه دانسته و امیدواریم با رای حداکثری، این 

وزارتخانه در جایگاهی قرار گیرد که با بیشــترین آرای موافق، پیشران 

ورود کشور به قرن جدید باشد.

جایگاه علمی، تحقیقاتی و دانشــگاهی همچنیــن تجربه مدیریتی، 

اجرایی و چند ساحتی دکتر اسماعیلی در زمینه های گوناگون، سوابق 

ارزشــمند که بخش زیادی از آن در دوره جوانی به بار نشســته است، 

همینطور  وسعت نظر و روحیه تعامل و همکاری با طیف های گوناگون 

به عنوان الزمه حضور و اثرگذاری در حوزه متکثر فرهنگ، هنر و رســانه 

همچنین ارتباط و مفاهمه با اصحاب شــریف این حوزه، در ســوابق 

ایشان به خوبی قابل مشاهده است.

براین اساس ما مدیران مسئول روزنامه های اســتان اصفهان ضمن 

اعالم حمایــت از گزینه انتخابــی رییس جمهور محتــرم برای وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی، امیدواریم رای قاطع و حداکثری نمایندگان 

محترم مجلس، زمینه بازگشــت دوباره این وزارتخانه مهم به جایگاه 

اصلی خود را فراهم کرده و بار دیگر در راســتای اهداف عالیه توســعه 

فرهنگی کمک حال دولت جدید و مردمی باشد.

بهمن زین الدین-مدیرمســئول روزنامه زاینــده رود، امیر اکبری- 
مدیرمسئول روزنامه استانی اصفهان امروز و روزنامه سراسری رویداد 
امروز، رضا محزونیه- مدیرمسئول روزنامه اســتانی اخبار اصفهان و 
روزنامه سراسری نسل فردا، ایرج ناظمی- مدیرمسئول روزنامه استانی 
نصف جهان، احمد طبق چی-صاحب امتیاز روزنامه سراســری یاقوت 
وطن و روزنامه استانی عصر اصفهان، بابک ایرانپور مبارکه- مدیرمسئول 
روزنامه استانی سیمای شــهر، رضا صالحی- مدیرمســئول روزنامه 
سراسری یاقوت وطن، ناصر بهروان- مدیرمسئول روزنامه استانی عصر 
اصفهان، مظفر حاجیان حسین آبادی- مدیرمسئول روزنامه سراسری 
کیمیای وطن، هادی دریس- مدیرمسئول روزنامه اقتصاد آینده، سید 

حسین ساداتی نژاد- مدیرمسئول روزنامه سراج

مدیرعامل گروه فوالد مبارکه با بیان اینکه شرکت ورق خودروی چهارمحال 
و بختیاری برترین شــرکت تولید کننده ورق گالوانیزه کشور است،گفت: 
امروز شاهد آن هستیم به همت جوانانی از استانی کم برخوردار، تولیداتی 
عرضه می شــود که نه تنها در ســطح بازارهای داخلی بلکــه در بازارهای 
جهانی عالقه مندان خاصی دارد. حمیدرضا عظیمیان، طرح های توسعه 
ای برای هر شــرکت را خون جاری آن مجموعه دانست و تصریح کرد: به 

زودی و با اجرای طرح های توســعه ای مدنظر در این شرکت، 100 درصد 
نیاز خودرو سازان داخلی به ورق گالوانیزه با کیفیت سطح رویه در صنایع 

خودروسازی کشور تامین خواهد شد. 
عظیمیان از زحمات بی شــائبه مدیریت و پرســنل شــرکت ورق خودرو 
چهارمحال و بختیــاری قدردانی کــرد و افزود: خلق رکــورد افزایش 61 
درصدی تولید طی چهار ماهه نخست امسال در این شرکت نسبت به زمان 
مشابه در سال گذشته بیش از دیگر دستاوردهای این مجموعه ارزشمند 
است؛ چرا که با توان واقعی مجموعه محقق شده است.شایان ذکر است 
در ابتدای این نشســت مدیر عامل شــرکت ورق خودروی چهارمحال و 
بختیاری ضمن خیر مقــدم به میهمانان گزارش مبســوطی در خصوص 
شرایط حاکم بر شرکت ورق خودروی چهارمحال و بختیاری ارائه و اظهار 
داشــت: به رقم تمامی تحریم های ظالمانه و بر اساس دستاورد های به 
دست آمده از زمستان سال گذشــته تاکنون، آینده ای درخشان را برای 
مجموعه می توان متصور شــد.وحید میرزایی گفت: در تالشــیم با همت 
پرسنل تا پایان سال ضمن رسیدن به ظرفیت اسمی شرکت، نگاهی ویژه 
نیز به تکمیل زنجیره تولید فوالد در مجتمع فوالد اســتان داشــته باشیم 
تا از هر نیازی مبرا شده و شــاهد رشد روز افزون این دو مجموعه فوالدی 

منطقه باشیم.

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
 مخازن اكسیژن عمده بیمارستان های استان اصفهان

 با كمك شركت فوالد مباركه تامین شده است

مدیران مسئول روزنامه های اصفهان خطاب به نمایندگان خانه ملت اعالم کردند:
 حمایت روزنامه های استان اصفهان

 از وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسالمی

مدیر عامل گروه فوالد مبارکه:
 شرکت ورق خودروی چهارمحال و بختیاری 

در سبد گروه فوالد مبارکه، جایگاه ویژه ای دارد
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