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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

گرهمشکالتواحدهایتولیدیاصفهانگشودهمیشود؟

زخم ترک فعل بر تن تولید

استاندار اصفهان:

 قوانین و جرائم موجود 
در بازار، بازدارنده نیست

  معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه 
انسانی شهرداری:

73 درصد بودجه 1401 اصفهان  
صرف عمران شهر می شود

 مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی
 فوالد مبارکه:

  میزان مصرف آب خام 
فوالد مبارکه به ازای هر تن 
تولید به 2.2 متر مکعب رسید

نماینده مردم شهرکرد در مجلس: 

هیچ نماینده ای حق 
 ندارد برای انتصاب ها
 به مسئولی فشار آورد
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شهردار مطرح کرد:

کاهش ترافیک 
 اصفهان با تکمیل
 2 کالن پروژه 

شهری

 کاخ امیرآباد؛
 بنایی تاریخی در میان کویر
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مدیرکل راه و شهرسازی استان خبر داد:

ادامه استقبال اصفهانی ها از طرح نهضت ملی 
مسکن با ثبت نام بیش از 220 هزار نفر

معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش وپرورش استان اصفهان:

اولویت حضور در مدارس، رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی است

روزگار پرزخم فراموش شدگان
مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان:  هیچ بیمه ای به دلیل کهولت 

سن جانبازان و تشدید بیماری های آنان حاضر به عقد قرارداد با ما نیست؛

7

  رقابت های لیگ برتر فوتسال؛

مصاف خارج از خانه 
اصفهانی ها

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

       نام روزنامه: زاینده رود

شركت آب و فاضالب استان اصفهان       تاِريخ انتشار: 30 /1400/10

چاپ اول

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايی به شرح 
زير را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد .

 مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تا ساعت  13:00
روز شنبه به تاریخ  1400/11/16

 تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 08:30 صبح روز یکشنبه
 به تاریخ 1400/11/17

دريافت اسناد: سايت اينترنتی
WWW.abfaesfahan.ir شركت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گويا:  8-6680030 3 -  031)داخلی 395 (

مبلغ تضمين )ريال (برآورد )ريال (محل تامين اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

400-4-260

احداث سه باب ساختمان 
چاههای شماره 3 و 
4 شاهین شهر و چاه 

شهید اشرافی گز

7.634.058.796360.000.000جاری

400-4-261
اصالح خط کلکتور فاضالب 

1000 فجر 2 در منطقه 4 
اصفهان )با ارزیابی کیفی (

17.863.846.969666.000.000جاری

400-4-262
نقاط اتصالی شبکه 
فاضالب در منطقه 

غرب نجف آباد
50.269.007.1531.638.500.000جاری

م الف:1263836اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

ردیف
نام و نام 
خانوادگی

عملکردشماره ملی
تاریخ برگ 
تشخیص 
/ مطالبه

سال
درآمد 

مشمول 
مالیات

اصل 
مالیات

جرائم موضوع 
ماده 169 ق.م.م

آدرسادارهمنبع مالیاتی

1

نگاره 

حسینی 

رامشه

56498610319685
  

1400/07/22
 1395 - - 29,604,213,612

جرائم موضوع 

ماده 169 

قانون مالیات 

های مستقیم

اداره  امور 

حسابرسی 

مالیاتی 

2044

اصفهان - 

خیابان سپاه 

- اداره کل 

امور مالیاتی 

استان 

اصفهان - 

ساختمان 

شماره یک 

- طبقه اول 

- اداره امور 

حسابرسی 

مالیاتی 2044

3 6

در اجرای ماده 208 قانون مالیات های مستقیم با ابالغ اوراق مشروحه ذیل به مودیان مربوطه ابالغ می گردد، لذا ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ درج این آگهی شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره امور حسابرسی مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت 

به استناد تبصره ماده 239 قانون مالیات های مستقیم پرونده برای رسیدگی به هیات حل اختالف مالیاتی ارجاع خواهد شد.
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اعالم آمادگی رژیم صهیونیستی برای حمایت اطالعاتی و 
امنیتی از امارات

نخســت وزیر رژیم اشغالگر اســراییل اعالم کرد که تل آویو آماده اســت تا به امارات کمک های 
اطالعاتــی و امنیتی برای محافظت از شــهروندان خــود در برابر حمالت مشــابه حمالت اخیر 
»حوثی ها« )انصــارا...( ارائه کند. »نفتالی بنت« نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی در واکنش 
به حمالت موشــکی و پهپادی یمن به ابوظبی خطاب به اماراتی ها گفت که »اســراییل متعهد به 
همکاری با شما برای مقابله با دشمنان مشترک مان است«. وی در پیامی به »محمد بن زاید« 
ولیعهد ابوظبی تاکید کرد که تل آویو آماده است کمک های اطالعاتی و امنیتی برای محافظت از 
شهروندان خود در برابر حمالت مشــابه حمالت روز دوشنبه »حوثی ها« به امارات ارائه کند. بنت 
افزود: »من به سرویس های امنیتی اسراییل دستور داده ام تا در صورت تمایل امارات، کمک های 

الزم را ارائه کنند«.

»عباس« رییس سازمان آزادی بخش فلسطین شد
جنبش فلسطینی فتح از ابقای محمود عباس در ســمت رییس سازمان آزادی بخش فلسطین 
ساف  خبر داد. به نقل از خبرگزاری فلسطینی »وفا«، کمیته مرکزی جنبش فتح با تجدید انتخاب 
محمود عباس، رییس تشکیالت خودگردان فلســطین به عنوان رییس کمیته اجرایی سازمان 
آزادیبخش موافقت کرد. نشست کمیته مرکزی فتح شامگاه سه شنبه در مقر ریاست تشکیالت 
خودگردان در رام ا... و به ریاست محمود عباس تشکیل شد و طی آن تعدادی از مسائل داخلی 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست اعضای کمیته مرکزی جنبش فتح به اتفاق آرا به 
محمود عباس، رییس جنبش فتح، به عنوان رییس کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین 

و به عنوان ریس دولت فلسطین تجدید اعتماد کرد.

واشنگتن:

 تسلیحات بیشتری به اوکراین می دهیم
یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا گفت در صورتی که تنش ها میان مسکو و کی یف افزایش یابد، 
واشنگتن تسلیحات بیشتری به اوکراین خواهد داد. این مقام آمریکایی اضافه کرد: »همانطور 
که می دانیم ما سال گذشته بیش از هر سال دیگری از 2014 تا کنون، کمک های امنیتی به اوکراین 
دادیم و من می توانم به شما اطمینان دهم که انتقال تســلیحات به اوکراین ادامه خواهد یافت 
و تسلیحات بیشتری برای هفته های آینده برنامه ریزی شــده است«. وی افزود: »اگر روسیه 

اوکراین را مورد تهاجم قرار دهد، ما تجهیزات دفاعی بیشتری به اوکراینی ها خواهیم داد«.

جنبش نجبا:

 امارات فراتر از حد و اندازه خود شرارت می کند
رییس شــورای سیاســی جنبش نجبا در صفحه توئیتر خود نوشــت ضمن تبریک به نیروهای 
یمنی، از اقدامات امارات متحده عربی در منطقه به شــدت انتقاد کرد. شــیخ »علی االسدی« 
رییس شورای سیاسی مقاومت اســالمی نجبا در پیامی توئیتری، از عملیات موشکیـ  پهپادی 
نیروهای یمنی در ابوظبی استقبال کرد. وی نوشت: »پیروزی های عنایت شده در مقابله با رژیم 
کوچک امارات، که منبع ویرانی و بازوی شرارت و استکبار در منطقه است را به برادران آزاده  خود 
در جنبش انصارا... و فرمانده پیروزشان »ســید عبدالملک الحوثی« تبریک می گوییم.« شیخ 
»علی االسدی« ضمن انتقاد از اقدامات امارات در سطح منطقه، تصریح کرد: »این دولت کوچک 
در تکاپو برای ایفای نقشی بزرگ تر از توانایی های خود است و جامه ای بر تن کرده که قواره حجم 

ناچیزش نیست!«

توصیه های اندیشکده نزدیک به »رابرت مالی« برای پیشرفت در مذاکرات وین:

»باید« و »نباید«های آمریکایی!
اندیشــکده »گروه بین المللی بحران« که از ســازمان های نزدیک به 
»رابرت مالــی«، نماینده ویــژه دولت آمریکا در امور ایران اســت در 
گزارشی جدید پیشنهادهایی را برای پیشرفت مذاکرات رفع تحریم ها 

در وین ارائه کرده است.
رابرت مالی قبل از انتصاب به ســمت نماینده ویژه امور ایران، ریاست 
اندیشکده گروه بین المللی بحران را به عهده داشت و اکنون »کامفرت 

ارو« جایگزین او در این سمت شده است.
گروه بین المللــی بحران در این گزارش با عنوان »ششــمین ســال 
اجرای برجام: مهلت نهایی« به مذاکرات وین اشــاره کرده و نوشــته 
است: »هنوز هیچ توافقی بر سر چارچوب بازگشت مشترک به توافق 
هسته ای حاصل نشده است. برنامه هسته ای ایران روز به روز وسیع تر 
و پیشرفته تر می شــود درحالی که تحریم های دوران ترامپ همچنان 

پابرجا هستند.«
هشتمین دور مذاکرات رفع تحریم ها در وین از چند هفته پیش آغاز 
شده است. مقام های آمریکایی و اروپایی پیش از این گفته بودند که 
پیشرفت هایی در مذاکرات صورت گرفته، اما مقدار این پیشرفت ها به 

اندازه ای نیست که بتوان امیدوار بود توافق در دسترس است.
پیش از این همچنین دیپلمات های اروپایی گفته بودند بخش اعظم 
گفت وگوها در روزهای گذشته بر مطالبات ایران برای اخذ تضمین در 

خصوص پایداری برجام متمرکز بوده است.
این اندیشــکده در بخشــی از گزارش خود به تلویح تاییــد کرده که 
پیشــرفت در مذاکرات وین در گرو اقداماتی اســت کــه ضلع غربی 

مذاکرات وین، به خصوص آمریکا بایستی انجام دهد.
این گــزارش تصریــح می کند: »اختالفات بر ســر معکــوس کردن 
پیشــرفت های هســته ای ایران و لغو تحریم های آمریــکا قابل حل 
هستند اگر واشنگتن بتواند تحقق منافع اقتصادی رفع تحریم را برای 
تهران تامین کند و تهــران اقدامات قابل راســتی آزمایی الزم را برای 

محدود کردن برنامه هسته ای خود انجام دهد.«
طی روزهای گذشــته، منابع مختلف تصریح کرده اند که در مذاکرات 
وین بر سر مسائل هســته ای که به تعهدات هســته ای ایران مربوط 
می شود پیشرفت حاصل شده در حالی که گره های باقی مانده مربوط 
به بخش های دیگری از مذاکرات اســت که مربوط به تعهدات طرف 
غربی است. از نگاه تحلیلگران، این نشان دهنده جدیت طرف ایرانی و 

عدم انعطاف از سوی طرف غربی است.
دیپلمات های غربی از هشتم آذرماه که نخســتین دور مذاکرات رفع 
تحریم ها در دولت سید ابراهیم رییسی آغاز شده سعی کرده اند با ارائه 

چارچوب های زمانی تیم ایران را برای عقب نشــینی از خواســته های 
خود وادار کنند.

با این حال، نمایندگان ایران در مذاکــرات وین تصریح کرده اند برای 
تهران نتیجه مهم تر از زمان است. تهران در تالش است برجام را که از 
نخستین روزهای اجرایی شــدن در اثر برخی سیاست های آمریکا و 
کشورهای غربی به توافقی تهی از منافع اقتصادی برای طرف ایرانی 

تبدیل شد، به سمت توافقی دوجانبه و متوازن پیش ببرد. 
اندیشکده گروه بین المللی بحران، با توجه به شکست سیاست »فشار 
حداکثری« که دولت دونالد ترامپ آن را علیــه ایران در پیش گرفت 
از دولت بایدن خواسته »انعطاف بیشــتری« در مقوله رفع تحریم ها 

نشان دهد. 
در بخشی از این گزارش آمده اســت: »دولت بایدن باید اوال انعطاف 
بیشــتری در مورد میزان تحریم هایی که می خواهد لغو کند نشــان 
دهد، ثانیا طی همکاری بــا طرف های اروپایی از برخــورداری ایران 
از منافع اقتصادی برجــام اطمینان حاصل کنــد و ثالثا ضمانت دهد 
تا زمانی که در قدرت اســت و تهران به تعهداتش پای بند، واشــنگتن 
برای روابط تجاری ایران که منطبق با توافق هســته ای هستند ،مانع 

ایجاد نمی کند.«
ایــن اندیشــکده می افزایــد: »هــر دو طرف بایــد در مــورد توالی 
اقدامات شــان در حوزه لغو تحریم ها و هســته ای بــه گونه ای توافق 
کنند که هم دغدغه ایران در مورد تحقق منافع اقتصادی و هم دغدغه 
آمریکا و اروپا در مورد عدم اشاعه سالح هسته ای تامین شود. در قدم 
اول، آمریکا بایــد تحریم های صادرات نفت ایــران را رفع کند و اجازه 
دهد که درآمدهای مربوطه و دارایی های بلوکه شده ایران در خارج به 

داخل کشور منتقل شوند.«
ایــن اندیشــکده اضافه کــرده اســت: »ایران هــم همزمــان باید 
نگران کننده تریــن اقدامات هســته ای اش را متوقف کنــد، از جمله: 
غنی سازی اورانیوم با خلوص باال، نصب ســانتریفیوژهای پیشرفته 
و تولید فلــز اورانیوم. بــه عالوه تهــران در حین راســتی آزمایی لغو 
تحریم ها باید به ناظران ســازمان ملل دسترســی های الزم و کافی را 
بدهد. گام های بعدی برای لغو تحریم های بیشــتر و کنار گذاشــتن 
پیشــرفت های هســته ای ناســازگار با برجام باید به همین شــکل 
مرحله بندی شــده اجرا شــوند تا در نهایت دو طرف بــه طور کامل به 

برجام بازگردند.«

وزیر امــور خارجه آلمــان پس از دیــدار با همتای 
روســی اش به اظهار نظر درباره روند مذاکرات وین 
پرداخــت. پایگاه خبری اردوپوینت نوشــت: آنالنا 
بربوک، وزیر امورخارجه آلمان، روز سه شنبه پس از 
دیدارش با سرگئی الوروف همتای روسی اش درباره 
مذاکرات وین گفت: »ما به پیشــرفت در مذاکرات 
احتیاج داریم چون زمان باقی مانده برای حفظ این 

توافق کوتاه تر می شود.«
اظهارات بربوک در پی این مطرح می شــود که دور 
هشــتم مذاکرات وین در راســتای احیای تواقق 

هسته ای]برجام[ در جریان است.
ایران تاکید کرده اســت تنها هدف لغو تحریم های 

یک جانبه آمریکا را در این مذاکرات دنبال می کند و 
در صورت انجام شدن آن و پای بندی تمامی امضا 
کنندگان برجام به تعهدات شان، حاضر به بازگشت 
به پای بندی به تمامی تعهدات هســته ای اش در 

برجام خواهد بود.
دولت آمریکا و شرکای برجام که در مذاکرات وین 
مشارکت دارند، گفته اند مذاکرات پیشرفت داشته 
؛ اما برای رســیدن به نتیجه نهایی که احیای توافق 
هسته ای و اجرایی شدن آن است، الزم است به روند 

مذاکرات فوریت بخشیده شود.
وزیر امور خارجه ایران اخیــرا در گفت وگویی با یک 
شــبکه چینی گفته بود در مالقات با مقامات چینی 

در پکن تاکید کرده اســت ایران در وین وقت کشی 
نمی کند و به دنبال از مســیر خارج کردن مذاکرات 

نیست.
به گفتــه وی، »ما پیشــنهادهای ســازنده، موثر و 
واقع بینانه ای را پای میز مذاکــرات در وین مطرح 
کرده ایــم. همــکارم آقــای باقــری و هیئتــی از 
کارشناســان ارشــد ایرانی به صورت فشرده روی 

پیشبرد این  طرح ها کار می کنند.«

وزیر خارجه آلمان:

به پیشرفت در مذاکرات وین احتیاج داریم

یک روزنامه قطری چاپ لندن مدعی شد که مقامات ایرانی و مصری برای بررسی برخی مسائل از جمله امنیت تنگه »باب المندب« اخیرا با یکدیگر دیدار کرده اند.
 روزنامه قطری »العربی الجدید«، به نقل از منابع مصری ادعا کرد که چند روز مانده به شروع سال جدید میالدی دیداری در سطح اطالعاتی میان مقامات ایرانی و 
مصری صورت گرفته است. بنابر ادعای این روزنامه قطری، هدف از این دیدار »بازنگری و ارزیابی مجموعه ای از گام ها و خواسته های متقابل دو کشور بوده است«.

منابع مذکور با اشاره به اینکه در نیمه سال گذشته میالدی بر سر برگزاری این دیدار توافق شده بود، در ادامه ادعای خود اضافه کردند: »صحبت از اعالم گام هایی 
جدید در روابط دو کشور در آینده نزدیک در حال حاضر مطرح نیست. مسئله ای که در حال حاضر دو طرف بر سر آن به توافق رسیده اند، آسیب نرساندن به منافع 
یکدیگر بوده است«. یکی از منابع یادشده که اشاره ای نیز به نام او نشده است، در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا قاهره و تهران قصد دارند پرونده روابط خود را 
از سطح اطالعاتی به سطح دیپلماتیک انتقال دهند، ادعا کرد: »روابط با ایران در سطح امنیتی محصور خواهد ماند چراکه این مسئله یکی از پرونده های اصلی 
تحت اشراف مستقیم سرلشکر »عباس کامل« رییس دستگاه اطالعات کل ]مصر[ است«. منبع یادشده در ادامه اشاره کرد که به تمام رسانه های مصری دستور 

داده شده است که به هیچ عنوان در گزارش رویدادها به ایران اهانت نکنند.

خبر روزادعایی درباره دیدار مقامات اطالعاتی ایران و مصر

وز عکس ر

بدرقه رسمی رییس جمهور 
برای سفر به روسیه

رییس جمهــوری اســالمی ایران در 
رأس هیئــت عالی رتبــه سیاســی و 
اقتصادی به دعوت همتای روس خود 

تهران را به مقصد مسکو ترک کرد.

درخواست اتحادیه اروپا از ایران درباره یمن
معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شامگاه سه شنبه در مصاحبه ای از ایران خواست تا به ایفای 
نقش در پایان یافتن بحران یمن بپردازد. »انریکه مورا« گفت که این اتحادیه حمله تنبیهی روز دوشنبه جنبش 
انصارا... یمن به ابوظبی را محکوم می کند. وی که با شبکه خبری »اسکای نیوز« مصاحبه می کرد، بدون اشاره 
به جنایت ائتالف متجاوز سعودی در حمالت به غیرنظامیان یمنی گفت: »اقدامات حوثی ها امنیت در منطقه را 
تهدید می کند«. معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اضافه کرد: »در تالش هستیم تا به توافقی برای 
پایان جنگ در یمن دست یابیم«. انریکه مورا در این مصاحبه هیچ اشاره ای به حمله جنگنده های سعودی و 
اماراتی به زیرساخت های یمنی ها نکرد و تنها گفت که حمله انصارا... به تاسیسات غیرنظامی، اقدامی خطرناک 

به شمار می آید. وی اضافه کرد: »ایران باید نقش مثبتی را در پایان دادن به بحران یمن ایفا کند«.

پاسخ وفاداری جمهوری اسالمی ایران را خواهیم داد
مشاور رییس جمهور سوریه، روابط سوریه و ایران را بسیار قدیمی و تاریخی دانست و گفت که تهران در جریان 
جنگ علیه سوریه، در کنار دولت و ارتش این کشور ایستاد. »لونا الشبل« مشاور ویژه بشار اسد رییس جمهور 
سوریه تاکید کرد که این کشور موفق شده است محاصره ]آمریکا و کشورهای غربی[ را در هم شکند. الشبل در 
مصاحبه با شبکه خبری روسیا الیوم گفت که حکومت سوریه موفق شده است نیازهای اساسی شهروندان 
را تامین کند. وی تصریح کردک حکومت سوریه در وضعیت جنگی قرار دارد و طبیعی است که از هم پیمانان 
خود درخواست کمک کند. مشاور اسد روابط سوریه و ایران را بسیار قدیمی و تاریخی دانست و گفت که تهران 
در جریان جنگ علیه سوریه، در کنار دولت و ارتش این کشور ایستاد. وی با بیان اینکه، سوریه پاسخ وفاداری 
ایران را خواهد داد، تصریح کرد: »سوریه تصمیم می گیرد که چه کسی در خاکش حضور داشته باشد و چه 

کسی حضور نداشته باشد«.

دیدار هیئت های روسیه و آمریکا در وین بر سر برجام
نماینده روسیه در سازمان های بین المللی واقع در وین در توئیتی از دیدار هیئت های روسیه و آمریکا جهت 
بررسی شــرایط پیرامون مذاکرات وین جهت احیای برجام خبر داد. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در 
سازمان های بین المللی واقع در وین در توئیتی با اشاره به دیدار هیئت های روسیه و آمریکا در وین نوشت: ما 
شرایط پیرامون مذاکرات وین بر سر برجام را با توجه خاص به مشکالت برجسته بررسی کردیم. وی  در ادامه 
تصریح کرد که این  بررسی ها میان تیم های مذاکرات وین در فرمت های مختلف انجام می گیرد. هشتمین 
دور گفت وگوهای رفع تحریم در وین اوایل دی ماه با برگزاری نشســت کمیسیون مشترک به ریاست علی 
باقری مذاکره کننده ارشــد جمهوری اســالمی ایران و انریکه مورا، معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی 

اتحادیه اروپا آغاز شد.

قول هایی برای عفو داده شده است
وکیل پرونده ۳ نفر از متهمان حوادث آبان ماه از آزادی امیرحسین مرادی و قول های مسئوالن قضایی برای 
عفو سعید تمجیدی و محمد رجبی خبر داد. بابک پاک نیا درباره آزادی امیرحسین مرادی یکی از بازداشت 
شدگان حوادث آبان گفت: امیرحسین مرادی یکی، دو ماه پیش به قید وثیقه آزاد شد و هنوز هم آزاد است 
و در این مدت هم کارهای درمانی اش را انجام می دهد، در حال رفت و آمد به بیمارستان است و خود همین 
آزادی هم در روند درمان بسیار کمک کرده است. این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در مورد پرونده هم 
که در دیوان حکم اعدام نقض شد؛ ایراداتی گرفته شــد که پرونده باید به دادسرا می رفت؛بنابراین به دادگاه 
هم عرض آمد، دادگاه هم عرض هم پرونده را به دادسرا ارجاع داد، این نواقص مرتفع شد و ما هم در دادسرا 
مطالبی را عنوان کردیم، نواقص مرتفع شد، دادسرا در حال حاضر پرونده را مجددا به شعبه 2۳ دادگاه انقالب 
که شعبه هم عرض است فرستاده و ما منتظر هستیم وقت رسیدگی تعیین شود تا جلسه دادگاه تشکیل و 

مجددا رسیدگی به پرونده صورت بگیرد.

کافه سیاست

بروجردی خطاب به مجلس:

برخورد مجلس کامال 
سیاسی و جناحی است

یک فعال سیاســی اصالح طلب گفت: شــاهد 
بودیم مجلــس همواره چــوب الی چرخ آقای 
روحانی می گذاشــت تا دولت دوازدهم نتواند 
کار را پیش ببرد، اما امــروز نمی توانند به دولت 
ســیزدهم آن فشــار را وارد کنند؛ مجلس کامال 
سیاسی و جناحی برخورد می کند و برخوردهای 
جناحی آفت جامعه ماست. اشرف بروجردی ، در 
خصوص تعامل اصالح طلبان با دولت و حکومت، 
اظهار کرد: در شعارهایی که آقای رییسی در زمان 
انتخابات دادند، بحث استفاده از همه نیروهای 
کارآمد و خبره و شایسته بود و اینکه دولت فراگیر 
را داشــته باشــند. امروز به نظر می رسد که این 
کامال یک شعار بوده و هرگز عملی نشد و بسیار 
یکدست تر از آنچه که حتی در دوره آقای روحانی 
شاهد بودیم، شده است. وی افزد: االن می بینیم 
از یک طیف واحد که عمدتا هم طیف دوران آقای 
احمدی نژاد هستند، استفاده شده است. کمتر 
کســی را می بینیم که ما به عنوان کسی که یک 
رویکرد متفاوت دارد در این دولت حضور داشته 
باشد. بر همین اساس این عالمت سوال در ذهن 
همه از جمله اصالح طلبان هســت که ما دولت 
را به چه دلیلی می خواهیــم؟ برای اینکه دولت 
بتواند کارها را به خوبی تمشیت کند و افراد خبره و 
کارشناس و کارآمد بتوانند تصمیمات خوبی برای 
این سرزمین بگیرند. اما با این رویه ای که شاهد 
هستیم، عمال چنین چیزی محقق نخواهد شد 
و اصالح طلبان همواره در پی این بودند که نظام 
بتواند خواسته مردم و شــرایط زیست مردم را 
بهینه کند. این عضو شورای مرکزی حزب اتحاد 
ملت بیان کرد: اگرچه ممکن است فردی با تفکر 
دیگری در قالب رییس جمهــور ظهور پیدا کند؛ 
اما مهم این اســت که این فــرد بتواند دولتی را 
معرفی کنــد که خبرگان در آن حضــور دارند، به 
همین جهت اصالح طلبان االن بیش از هر وقت 
دیگری احساس دلســردی و ناامیدی از روند 
پیشرفت کار را دارند به خصوص اینکه ما شاهد 
هستیم مهره های دولت آقای احمدی نژاد حرف 
اول را در دولت ســیزدهم می زنند و خود اصول 
گرایان نقدهای جدی به دولت آقای احمدی نژاد 

داشتند.

بین الملل



پنجشنبه 30 دی 1400 / 17 جمادی الثانی 1443 / 20 ژانویه 2022 / شماره 3450

»تولیدکننده هستم، کسی نیستم که مال مردم را  مرضیه قاسمی
بردارم بروم کشور خارجی« »االن پنج سالی است 
نه حساب بانکی دارم و نه دسته چک و نه حقوق می توانم به کارگر انم بدهم«، 
»االن در شــرف جمع آوری کارخانه ای هستم که ســال ها با زحمت و تالش 

شبانه روزی آن را تاسیس کردم.«
این بخشــی از درددل ها و دغدغه های تولیدکنندگان اصفهانی است که برای 
حل مشکالت تولیدشان به کارگروه ستاد تســهیل و رفع موانع تولید استان 

دعوت شده اند.

جایگاه و وظایف ستاد تسهیل ورفع موانع تولید
آیین نامه های اجرایی قانون رفع موانــع تولید رقابت پذیر در تیر ۱۳۹۴ ابالغ 
شد و »ستاد تســهیل ورفع موانع تولید« هم در اردیبهشت ۱۳۹۷ به موجب 
طرح الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی 
کشــور، وجه قانونی پیدا کرد و برای کارگروه های استانی ستاد تسهیل و رفع 

موانع تولید هم وظایفی تعیین شد.
از جمله این وظایف می توان به بررسی علل رکود یا توقف واحد های تولیدی 
و هماهنگی، بررســی اختالفات واحد های تولیدی با دســتگاه های اجرایی 
استانی، کمک به تســریع، تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه تمام تولیدی 

و حمایت و کمک به توسعه صادرات محصوالت تولیدی استان اشاره کرد.
کارگروه استانی تسهیل و رفع موانع تولید در اصفهان هم با همین وظایف راه 
اندازی شده و تا کنون بیش از ۱۶۰۰ جلسه برگزار کرده و به گفته آذری، معاون 
سازمان صمت و دبیر ستاد تســهیل و رفع موانع تولید استان اصفهان در این 
۱۶۰۰ جلسه حدود ۸ هزار پرونده بررســی و ۶ هزار مصوبه به صورت تخمینی 

صادر شده است.
اما در حالی که ارزیابی های وزارت کشور نشــان می دهد ۸۰ درصد مصوبات 
این ستاد اجرایی می شود، تولیدکنندگان اصفهانی از نبود جدیت برای اجرایی 
شــدن مصوبات می گویند. گله ای که این فعاالن اقتصادی در حاشیه یکی از 

کارگروه های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مطرح کردند.

حضور میدانی در چند واحد  تولیدی
برای بررسی بیشتر به چند واحد تولیدی در دو شهرک صنعتی استان اصفهان 
می رویم. ابتدا به شهرک صنعتی مورچه خورت ســر می زنیم شهرکی که در 
امتداد جاده قدیم اصفهان به تهران و در فاصله حدود ۵۰ کیلومتری شــمال 
غرب شهر اصفهان قرار دارد و بیش از ۳۰۰ واحد صنعتی را در خود جای داده 
است. آقای بیاتی، تولید کننده اصفهانی است که در این شهرک قرار بود خط 
تولید اجاق گاز را راه اندازی کند، حتی سوله ای هم اجاره می کند، اما به خاطر 
مشکالت اقتصادی خط تولیدش را جمع کرده و حاال دستگاه های میلیاردی 

که هر کدام می توانست برای ۵ نفر اشتغال زایی کند، رها شده است.
وی می گوید: »برای راه اندازی خط تولید اجاق گاز، یک ســال و نیم اســت 
دویده ام. در ستاد رفع موانع تولید از لحاظ مدارک ثبت اختراع و تمام مجوز ها 
دریافت تسهیالت شامل این کارگاه می شد، ولی کاری برای ما صورت گرفت 
و خط تولید را جمع کردم.« حاال سوله ای که این فعال اقتصادی می خواست 

در آن کســب و کاری راه انداری کند و برای ۵۰ نفر اشــتغال زایی شود خالی 
مانده و گردوغبار بی مهری روی چند دستگاه باقی مانده خودنمایی می کند.

آقای الماســی، تولید کننده دیگر در همان شــهرک صنعتــی مورچه خورت 
اصفهان است که قصد راه اندازی کارگاه دوخت لباس صنعتی را داشته، برای 
خرید دســتگاه ها ۸ میلیارد تومان هزینه می کند و ۶۰ درصد کارگاه که آماده 
می شود شرایط برای تکمیل آن سخت می شــود. پرونده این واحد تولیدی 
هم روانه ســتاد تســهیل و طبق مصوبه آن مقرر می شود تســهیالتی به این 

کارگاه داده شود.
اما اینجا هــم دســتگاه ها در حال خــاک خوردن اســت؛ آقای الماســی 
می گوید:هر یک از این دســتگاه ها ۱۵۰ میلیون تومان دست کم ارزش دارد 
و هر دستگاه برای سه نفر می تواند اشــتغال ایجاد کند. وی با اشاره به اینکه 
در سرمایه در گردش مشکل داشــتیم، می افزاید: »براساس مصوبات ستاد 

تســهیل به بانک ما را ارجاع دادند و در نهایت بانک راحت می گوید تسهیالت 
نمی دهیم.« در ادامه به شــهرک صنعتی مبارکه و اولین کارخانه تولید لوله و 
اتصاالت پلی اتیلن کشور که سابقه ای پنجاه ساله دارد، رفتیم. مدیر کارخانه 
گره احیای واحد های تولیدی گشــوده می شــود؟می گوید: »روزانه بیش از 
۳۵ تن انواع محصوالت پلی اتین در این واحد صنعتی تولید می شــد و برای 
بیش از ۱۸۰ نفر اشــتغال زایی داشتیم، اما متاسفانه شــرایطی ایجاد شد که 

کارخانه به صفر رسید.«
آقای وحیدی فر اضافه می کند: »کارخانه تعطیل شــد، تمام کارگران رفتند 
خطوط ما خوابید و کارخانه به مرحله ای رسید که می خواستند آن را به مزایده 
بگذارند، اما پس از ۸ سال تعطیلی پرونده این کارخانه وارد ستاد تسهیل شد و 
با پیگیری مسئوالن چرخ های تولید دوباره به حرکت افتاده، اما فقط ۱۰ درصد 

توانستیم سفارش تولید را بپذیریم«.

آقای شفیعی زاده، سرپرست برنامه ریزی کارخانه هم درباره شرایط سخت 
این واحد تولیدی توضیــح می دهد: »کارخانه فقط بــا ۱۰ درصد ظرفیت کار 
می کند مشــکل تامین مواد اولیه و بانکی داریم و این مشــکالت همچنان 

پابرجاست«.

وظیفه نظارت بر اجرای مصوبات بر عهده کیست؟
براســاس قانون، وظیفه نظارت بر اجرای مصوبات کارگروه استانی تسهیل و 
رفع موانع تولید برعهده ی سازمان صمت است. رییس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اصفهان می گوید: از ابتدای ســال تا مهر ماه از مجموع ۴۵۶ مصوبه 
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید این استان بیش از ۹۰ درصد آن اجرایی شده 
است. ایرج موفق البته این موضوع را هم اضافه می کند که برخی واحد های 
تولیدی مشکل شان براساس مصوبات ستاد حل شده، اما با مشکالت جدید 

دوباره روبرو شده اند.
برای پیگیری بیشــتر موضوع با آذری معاون ســازمان صمت و دبیر ستاد 
تسهیل و رفع موانع تولید اســتان اصفهان گفت وگو می کنیم. وی می گوید: 
مشکالت را قبول دارم و متاسفانه برخی دستگاه ها زیر بار مصوبات نمی روند. 

مصوبات ستاد تسهیل حکم قانون را دارد؟
براســاس آمار قابل تأملی که آزاد، دبیر هماهنگی بانک های استان اصفهان 
می دهد بیش از ۵ هزار میلیارد تومان تقاضای واحد های گره احیای واحد های 
تولیدی گشوده می شود؟صنعتی در این ستاد برای دریافت تسهیالت است 

که فقط حدود یک پنجم آن را بانک ها پرداخت کرده اند.
سید رضا مرتضوی، استاندار اصفهان هم بر همکاری نکردن برخی بانک ها با 
ستاد تســهیل تاکید کرده و از مدیران عامل بانک ها خواسته در جلسات تراز 

استان همچون ستاد تسهیل حضور جدی و کاربردی تری داشته باشند.
معاون اقتصادی اســتاندار اصفهان هم در یکی از نشست های ستاد تسهیل 
و رفع موانع تولید گفته: تعداد زیادی از فعاالن اقتصادی استان وارد سرمایه 
گذاری شدند و طرح های آنان بیش از ۶۰ درصد پیشرفت داشته، اما به دلیل 

کسری سرمایه در گردش نیمه تمام باقی مانده و تقاضای تسهیالت دارند.
به گفته امیررضا نقش، برخی بانک ها برای ارائه تســهیالت ســرمایه ثابت 

مقاومت می کنند.
اما در تازه ترین نشســت ستاد تسهیل حجت االســالم جعفری، رییس کل 
دادگستری استان اصفهان اعالم کرده است: برخی دستگاه ها در زمینه اجرای 
مصوبات نشســت، تخلف می کنند. وی این هشدار را به دستگاه های دولتی 
داد که چون این مصوبــات حکم قانون را دارد و الزم االجراســت با متخلفان 

برخورد قانونی می شود.
حاال باید دید چقدر با ورود دســتگاه قضا مشــکالت واحد های صنعتی حل 
می شود چراکه ناهماهنگی و اجرا نشدن مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع 
تولید باعث خروج میلیارد ها تومان ســرمایه از اســتان اصفهان می شــود. 
اســتانی که حدود ۱۰ هزار واحد تولیدی و صنعتی و ۷۲ شهرک صنعتی دارد 
و ۱۰ درصد بنگاه های اقتصادی و ۱۲ درصد نیروی کار کشــور در این اســتان 

مستقر است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان در خصوص 
استقبال مردم اســتان اصفهان از طرح نهضت ملی 
مسکن اظهار کرد: تاکنون بیش از ۲۲۰ هزار متقاضی 
در استان اصفهان برای خانه دار شدن، در سامانه طرح 
جهش تولید مسکن ثبت نام کرده اند. علیرضا قاری 
قرآن با بیان اینکه امکان ثبت نام طرح نهضت ملی 
مسکن در تمامی شهرهای اســتان اصفهان فراهم 
شده است، اذعان داشــت: متقاضیان می توانند با 
saman.mrud. مراجعه به سامانه )ثمن( به آدرس

ir برای نام نویسی اقدام کنند. وی خاطرنشان کرد: 

تامین مســکن متقاضیان در شــهر مورد تقاضا و یا 
در نزدیک ترین شــهر مجاور که امکان تامین زمین 
در آن فراهم باشــد، صورت می پذیرد. مدیر کل راه و 
شهرسازی استان اصفهان در خصوص متقاضیانی 
که می توانند برای ثبت نــام در این طرح اقدام کنند، 
بیان داشت: در حال حاضر افراد متاهل و یا سرپرست 
خانوار و مجردین شــامل نخبگان علمی با معرفی 
بنیاد ملی نخبگان، مردان مجرد باالی ۲۳ سال سن، 
معلولین جســمی، حرکتی با دارا بودن حداقل ۲۰ 
سال سن و با معرفی سازمان بهزیستی کشور، زنان 
خودسرپرست باالی ۳۵ سال سن، بیماران خاص 
بر اســاس ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشــکی می توانند نســبت به ثبت نام در ســامانه 
اقدام کنند. قاری قرآن ادامه داد: تحویل واحدهای 
مسکونی به مردان مجرد )بین ۲۳ سال تمام تا ۴۴ 
سال تمام( پس از اتمام ســاخت و ایفای تعهدات 
متقاضی، منوط به ارائه عقدنامه رسمی ازدواج است. 
وی در خصوص تســهیالت در نظر گرفته شده برای 
خودمالکین اظهــار کرد: هم اســتانی های عزیز در 
همه شهرهای اســتان اصفهان که دارای زمین بوده 
و برای آن پروانه ساختمانی اخذ کرده اند می توانند 
با مراجعه به ســامانه saman.mrud.ir و ثبت نام 
در این سامانه از تسهیالت مقرر در طرح نهضت ملی 

مسکن برخوردار شوند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان خبر داد:

ادامه استقبال اصفهانی ها از طرح نهضت ملی مسکن با 
ثبت نام بیش از 220 هزار نفر

خبر روز

با گذشت بیش از ۳۵ سال؛

 مالکان سنگ بری های بویین میاندشت در انتظار 
واگذاری سند

مالکان سنگ بری های بویین میاندشت با گذشت بیش از ۳۵ سال همچنان در انتظار واگذاری 
سند مالکیت هستند. عضو هیئت امنای ســنگ بری های بویین میاندشت گفت: اولین واحد 
سنگ بری در بویین میاندشت ۳۵ ســال پیش راه اندازی ودرحال حاضر ۱۵ واحد سنگ بری 
ایجاد و ۵ واحد به دلیل مشکالت تعطیل شده است. محسن خسروی با اشاره به اینکه ساالنه 
حدود ۱۰۰ هزارمتر مربع سنگ در این واحد ها تولید می شود، افزود: سال هاست که به دنبال اخذ 
مالکیت برای واحد های سنگ بری هستیم، ولی متاسفانه هنوز نتیجه ای حاصل نشده است. 

وی گفت: اخذ سند مالکیت به توسعه واحد ها کمک می کند ومالکان می توانند باوثیقه قراردادن 
سند مالکیت به راحتی تسهیالت بانکی نیز دریافت کنند. شــهردار بویین میاندشت نیز گفت: 
سال ۱۳۶۷ طی توافق نامه ای بین شهرداری ومنابع طبیعی ۲۰ هکتار از اراضی مزرعه ظهراب و 
نهر شاهی که در محدوده شهر واقع شده بودند به شهرداری واگذار و ۷ هکتار آن برای کارگاه های 

غیر مزاحم شهری درنظر گرفته شده که هم اکنون باپیشرفت ۹۰ درصد در حال انجام است.

پاالیشگاه اصفهان باید از حالت خام فروشی خارج شود
نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهان گفت: پاالیشــگاه اصفهان بایستی به سمت 
فروش محصوالت با ارزش افزوده حرکت کند. آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد اظهار کرد: باید 
پاالیشگاه اصفهان از حالت خام فروشی خارج شود و به سمت فروش محصوالت با ارزش افزوده 
حرکت کند. وی با ابراز خرسندی از رفع مشکل شرکت پتروشیمی و خرید مالکیت ۵۰ درصد این 
مجموعه توسط پاالیشگاه اصفهان گفت: پتروشیمی بخش بسیار مهمی است و کمک بزرگی به 
ارزش افزوده محصوالت پاالیشگاه می کند و برخی به دنبال تعطیل کردن آن بودند که محقق نشد. 
اکنون ۲۲ درصد انرژی کشور در شرکت پاالیش نفت اصفهان تامین می شود. به گفته مدیرعامل 
شرکت پاالیش نفت اصفهان، شرکت پاالیش نفت اصفهان )پاالیشگاه اصفهان( در زمان حاضر 
وظیفه تامین حدود ۲۵ درصد از سوخت کشــور را به عهده دارد و بنزین و گازوییل از محصوالت 
اصلی این شرکت به شمار می آید به طوری که سوخت ۱۶ استان از جمله اصفهان را تامین می کند.

 میانگین ناوگان مینی بوس استان اصفهان 
به 25.5 سال می رسد

معاون حمل و نقــل اداره کل راهداری و حمل و نقــل جاده ای اصفهان گفــت: میانگین عمر 
ناوگان حمل  و نقل بار استان اصفهان در بخش ســنگین حدود ۲۰ سال، نیمه سنگین ۳۰ سال 
و نیمه سبک ۱۹.۶ سال اســت و همچنین میانگین عمر ناوگان حمل  و نقل مسافر اصفهان در 
بخش اتوبوس حدود ۱۲ سال، مینی بوس ۲۵.۵ ســال و سواری ۱۱.۴ سال است. محمدعلی 
صلواتی، با بیان اینکه ناوگان باری استان اصفهان دارای ۳۵ هزار و ۹۰۴ دستگاه کامیون سنگین، 
نیمه سنگین و نیمه ســبک و ناوگان مســافری نیز دارای چهار هزار و ۹۲۱ دســتگاه اتوبوس، 
مینی بوس و ســواری اســت، اظهار داشــت: همواره نظارت و پایش این ناوگان در دستور کار 
بوده است. وی  افزود: همواره شهروندان را به اســتفاده از حمل و نقل عمومی تشویق کرده و 
کنترل های الزم در زمان صدور صورت وضعیت بارنامه را نیز در دستور کار داریم. صلواتی با اشاره 
به اینکه میانگین عمر ناوگان حمل  و نقل بار اســتان اصفهان در بخش سنگین حدود ۲۰ سال، 
نیمه سنگین ۳۰ سال و نیمه سبک ۱۹.۶ سال اســت، ادامه داد: همچنین میانگین عمر ناوگان 
حمل  و نقل مسافر اصفهان در بخش اتوبوس حدود ۱۲ سال، مینی بوس ۲۵.۵ سال و سواری 

۱۱.۴ سال است.

اخبار

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان گفت: از نیمه دوم آذرماه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان درخواست برای اســترداد وجه به سازمان امور مالیاتی ارائه داده شد؛ درصورتی که 
این مبلغ در کل ســال جاری حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بود. عباس مزیکی در جلســه مانع زدایی از تولید با محوریت مالیات اظهار کرد: مبحث رسیدگی به تراکنش های 
قرض الحسنه با امور فنی سازمان هماهنگ شــده و امیدواریم بتوانیم همانند تراکنش های بانکی برخورد داشته باشیم، در این صورت مشکالت حدود ۸۰ درصد مؤدیان 
بخش قرض الحسنه حل خواهد شد. باید آموزش های بیشتری در این حوزه برای همکاران در نظر گرفته شود. وی اضافه کرد: ماده های ۲۹ و ۴۱ تنها به استان اصفهان مربوط 
نمی شود و پاشنه آشیلی برای ارزش منصفانه است. سازمان امور مالیاتی نیز به این موضوع واقف بوده و سعی داریم بیشتر به مردم اعتماد کنیم. مدیرکل امور مالیاتی استان 
اصفهان با بیان اینکه در صورت اجرایی شدن قانون سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی، بخشی از مشکالت مالیاتی حل می شود، یادآور شد: در رابطه با کمیته مربوط به 
تراکنش ها، در دستورالعمل مربوط کمیته ای وجود دارد اما اگر مشکلی وجود داشته باشد، ممکن است به علت وجود نقص در کار کمیته باشد. تشکیل کمیته جدید موضوعی 
را حل نمی کند؛ چراکه موضوع تخصصی است. مزیکی ادامه داد: از نیمه دوم آذرماه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان درخواست برای استرداد وجه به سازمان امور مالیاتی ارائه داده 
شد، در صورتی که این مبلغ در کل سال جاری حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بود.وی گفت: در رابطه با قانون سه در هزار اتاق بازرگانی، مطابق دستورات سازمان امور مالیاتی کشور 
عمل شده و نظر سازمان امور مالیاتی کشور این است که نباید قانون سه در هزار وصول شود و این موضوع باید در یک شورای گفت وگو رفع شود تا مشکالت مردم بهبود یابد.

درخواست استرداد 500 میلیارد تومانی به سازمان امور مالیاتی ارائه شد

آیفون 13 جدید با 
امضای دیجیتالی 

طالیی!
شرکت روسی خاویار مجموعه 
منحصر به فردی از گوشی های 
Pro ۱۳ iPhone را با یک کد 
QR طالیی معرفی می کند که 
حاوی تمام اطالعاتی اســت 
که مالک تصمیــم دارد در آن 

رمزگذاری کند.

وز عکس ر

استاندار اصفهان:

قوانین و جرائم موجود در 
بازار، بازدارنده نیست

استاندار اصفهان گفت: قوانین و جرائم موجود 
در بازار مایحتــاج عمومــی بازدارنده تخلف 
نیست و الزم اســت گزارش تحلیلی در این 
ارتباط به رؤســای جمهوری و قــوه قضاییه 
ارائه شود. سید رضا مرتضوی در جلسه ستاد 
تنظیم بازار اظهار داشــت: گرانی ها و افزایش 
قیمتی که در برخی از اقالم اساســی ازجمله 
برنج، روغن، شکر و گوشت و حتی شوینده ها 

شاهدیم، هیچ دلیل موجهی ندارد. 
وی بابیــان اینکــه اتفاق یا رخدادی شــکل 
نگرفته است که دلیل برافزایش قیمت شود 
و الزم اســت که قیمت ها به  قبــل برگردد، 
ادامه داد: مــردم ازنظر اقتصــادی در تنگنا 
هســتند و از قیمت های موجود ناراضی  که 
باید نظارت و بازرســی ها را در جهت اعتماد 
عموم افزایــش دهیم. اســتاندار اصفهان با 
اشاره به اینکه بازرسی ها باید به گونه ای صورت 
گیرد که مردم از اینکه دولت در جهت رضایت 
آن ها گام برداشته احساس خشنودی کنند، 
افزود: به تازگی شاهد گرانی تخم مرغ دریکی 
از فروشــگاه ها بودیــم که به علــت ارتکاب 
کاله برداری، ســلب اعتماد عموم به دولت و 
گرانی تحت یک برند بایــد با متخلف جدی 

برخورد شود. 
وی، تکرار یک تخلف را بــه علت عدم قدرت 
تعزیرات  در برخورد با متخلفان ندانســت و 
گفت: قوانین موجود بــرای جرائم بازدارنده 
تخلف نیست  که باید گزارش آن به مقامات 

کشوری ارائه شود.
معاون اقتصادی استاندار اصفهان نیز در این 
جلسه با تاکید بر حذف دالالن و واسطه گران 
در سطح بازار عرضه گفت: مشکل اصلی امروز 
واســطه گران هستند و ســودی که به جیب 
دالالن می رود چندیــن برابــر تولیدکننده و 
توزیع کنندگان است. امیررضا نقش در ارتباط 
با طوالنی شــدن پرونده های شکایت افزود: 
الزم است در این عرصه پرونده ها سطح بندی 
و اولویت بندی شــود و پرونده های مهم طی 

۲۴ ساعت در دست بررسی قرار بگیرد. 

گرهمشکالتواحدهایتولیدیاصفهانگشودهمیشود؟

زخم ترک فعل بر تن تولید
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نماینده مردم شهرکرد در مجلس: 

هیچ نماینده ای حق ندارد برای انتصاب ها 
به مسئولی فشار آورد

نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسالمی گفت: در 
عزل و نصب ها هیچ نماینده ای حق دخالت ندارد، نمایندگان به خواست 
مســئولی مشــورت می دهند چرا که وظیفه پیشــنهاد دارند ؛اما هیچ 
نماینده ای حق ندارد برای انتصابات به مسئولی فشار آورد.  احمد راستینه 
در نشست خبری با اصحاب رســانه و خبرنگاران استان با تاکید بر عدم 
دخالت در عزل و نصب مسئوالن،  اظهار داشت: در عزل و نصب ها هیچ 
نماینده ای حق دخالت ندارد، نمایندگان به خواســت مسئولی مشورت 
می دهند چرا که وظیفه پیشنهاد دارند؛ اما هیچ نماینده ای حق ندارد برای 
انتصابات به مسئولی فشار آورد. وی با تاکید بر اینکه هرگز در انتصابات 
دخالت نمی کند، افزود: هرگز به خود اجازه ورود به انتصاب مسئولی را آن 
هم با فشار نمی دهم اما اگر جایی شاهد کم کاری، فساد و ناکارآمدی در 
مدیران باشم، قطعا ورود خواهم کرد. نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان 
در مجلس شورای اسالمی با اشــاره به توزیع بودجه با محوریت عدالت 
در استان، بیان داشــت: در توزیع بودجه به عدالت محوری و اولویت ها 
توجه می شود و در توزیع اعتبارات در نظر گرفتن پیشرفت توسعه ای مد 
نظر است. راستینه خاطرنشان کرد: نظام جمهوری اسالمی ایران نه تنها 
زنده است بلکه بسیار پویا و پرقدرت همچنان ایستاده البته که مشکالت 
جدی معیشتی، اشتغال، مسکن و ... وجود دارد؛ اما حقیقتا نظام به یک 

قدرت طوفانی درونی برای تحول رسیده است  . وی افزود: قریب به 7 هزار 
شرکت دانش بنیاد در کشــور ایجاد شده است، کشور به اوج پیشگیری 
از شیوع کرونا رسیده  و با خودکفایی 5 نمونه واکسن تولید داخل ایجاد 
شده است که اینها نشان از ظرفیت های بزرگ کشور برای عبور از مشکالت 
را دارد . عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه 
جمهوری اسالمی ایران یک قدرت بین المللی خلق کرده، افزود: با وجود 
این مسئله شاهد پایین آمدن اعتماد عمومی به نظام جمهوری اسالمی 
ایران به دلیل مشکالت به وجود آمده هستیم؛ اما با تکیه بر دانشمندان 
کشور با خلق ثروت مبتنی بر پایه دانش به زودی شاهد حل مسائل درونی 
خواهیم بود. وی با اشــاره به نقش دســتگاه های نظارتی، تصریح کرد: 
مبارزه با فساد نباید به گونه ای باشد که قدرت ریسک پذیری و شهامت را 
از مدیر بگیرد، انتظار می رود دستگاه های نظارتی به وظیفه خود در مبارزه 
با فساد جدی عمل کنند؛ اما نباید مبارزه با فساد ظرفیت ریسک پذیری و 
خالقیت مدیران را نابود کند. راستینه در پایان با تاکید بر اعتماد به مدیران، 
خاطرنشان کرد: نباید مدیر را برای هر موضوعی مورد بازخواست قرار داد 
چرا که موجب عدم ریسک پذیری او می شود، اگر دستگاه های نظارتی به 
دنبال مچ گیری و کم شدن ریسک مدیری باشند چندان مطلوب نیست، 

نباید گذاشت فساد اتفاق بیفتد و ظرفیت مدیران از بین برود.

کرونا هفت هزار میلیارد ریال به 
گردشگری چهارمحال و بختیاری 

خسارت زد
 معاون گردشــگری، ســرمایه گذاری و تامین منابع 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
چهارمحال و بختیاری گفت: از ابتدای شیوع ویروس 
کرونا تاکنون هفت هزار و 5۸۰ میلیارد ریال خســارت 
به تاسیســات و صنعت گردشگری این اســتان وارد 

شده است.
فرجام ســمیعی تاکید کــرد: این میزان خســارت به 
مجموعه هتل هــا، هتل آپارتمان ها، مســافرخانه ها، 
اقامت گاه های بوم گردی، مهمان پذیرها، سفره خانه های 
ســنتی، دفاتر خدمــات مســافرتی و گردشــگری، 
ســرمایه های گردشــگری، راهنمایان گردشــگری، 
مجتمع های پذیرایی و بین راهی و موسسات و مراکز 

آموزشی گردشگری استان وارد شده است.
وی افزود: در این مدت همچنیــن 5۲۱ نفر در صنعت 
گردشگری اســتان به دلیل شــیوع ویروس کرونا و 
فعال نبودن کسب و کارهای گردشــگری، کار خود را از 

دست داده اند.
سمیعی تصریح کرد: از مجموع خسارت های وارد شده 
به تاسیسات و صنعت گردشگری استان در دوران شیوع 
ویروس کرونا ،پنج هزار و ۱۳۶ میلیارد ریال مربوط به 
مراکز اقامتی، ۴5۸ میلیارد ریال مختص مراکز پذیرایی 
تفریحی بین راهی، یک هزار و ۸۹۰ میلیارد ریال مرتبط با 
دفاتر خدمات مسافرتی گردشگری، 7۶ میلیارد ریال در 
حوزه راهنمایان گردشگری و ۲۰ میلیارد ریال در بخش 

مؤسسات آموزشی گردشگری است.
وی یادآور شــد: اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان برای جبران بخشی از خسارت های 
وارد شده به تاسیســات و صنعت گردشگری به علت 
شیوع ویروس کرونا شــرایطی مانند ارائه کمک های 
تسهیالتی و برخی از بخشش ها، معافیت ها و استمهال 
دیون، تنفس ۶ ماهه برای پرداخت ۲۳ درصد حق بیمه 
کارفرمایان از سوی مراکز تامین اجتماعی، معرفی به 
بانک های عامل به منظــور پرداخت وام های بلندمدت 

و تخصیص منابع مالی مختلف را انجام داده است.

معاون آموزشی دانشگاه شهرکرد:

ارشد و دکتری برای نیم سال دوم حضوری می شود
معاون آموزشی دانشگاه شهرکرد گفت: از ترم بهمن ماه کالس های مقاطع دکتری و تحصیالت تکمیلی 
دانشگاه ها به صورت حضوری خواهد بود، به این معنا که بستر الزم برای بازگشایی دانشگاه ها و آموزش 
حضوری در مقاطع دکتری و تحصیالت تکمیلی فراهم است، اما برای مقطع کارشناسی ابهاماتی وجود 
دارد. حمدا... مشتاقی با اشاره به دستور رییس جمهور به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دستور وزیر 
علوم به دانشگاه ها مبنی بر حضوری شدن کالس ها از ترم بهمن ، اظهار کرد: براساس دستورات بیان 
شده قرار است، کالس های درس دانشجویان در ترم بهمن  ماه حضوری برگزار شود که دانشگاه ها در 
حال برنامه ریزی برای این امر هستند. معاون آموزشی دانشگاه شهرکرد افزود: البته حضور دانشجویان 
مقاطع دکتری و تحصیالت تکمیلی به صورت قطعی بوده ، این در حالی است که ابهامی برای حضور 
دانشجویان مقطع کارشناسی وجود دارد و منتظر ابالغ دستور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
مبنی بر رعایت فاصله اجتماعی و مشخص شدن پروتکل های بهداشتی جدید هستیم. وی ادامه داد: 
با مشخص شدن ابالغیه جدید در این زمینه تصمیم گیری ها انجام خواهد شد، زیرا مشکل اصلی برای 
دانشجویان این مقطع تحصیلی، نحوه استفاده از فضای خوابگاه های دانشجویی است که اگر براساس 
رعایت فاصله اجتماعی باشد، قطعا اولویت نخست برای دانشجویان مقطع کارشناسی دارای دروس 
عملی و سپس برای دانشجویان دارای دروس تئوری است. مشتاقی خاطرنشان کرد: داشتن کارت 

واکسیناسیون از سوی دانشجویان برای حضور در دانشگاه الزامی است.

 وجود مشکل در بحث بازاریابی فروش گوشت شترمرغ 
در چهارمحال و بختیاری

معاون بهبود تولیدات دامی ســازمان جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه پرورش 
شترمرغ می تواند یکی از طرح های دارای صرفه اقتصادی در استان محسوب شود، عنوان کرد: در بحث 
فروش و بازاریابی گوشت شترمرغ مشکالتی وجود دارد، بسیاری از مردم تمایلی برای خرید گوشت 
شترمرغ ندارند. سام مردانی با اشاره به ظرفیت های بسیار خوب در حوزه پرورش شترمرغ و شتر در 
چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: در حال حاضر هفت واحد پرورش شترمرغ در استان وجود دارد و هیچ 
محدودیتی برای صدور مجوز پرورش شترمرغ در استان نداریم. معاون بهبود تولیدات دامی سازمان 
جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری افزود: شرایط پرورش شترمرغ با مرغ متفاوت است، اگر شرایط 
برای پرورش شترمرغ خوب باشد و اراضی موردنیاز نیز تامین شود،  شترمرغ بعد از هشت ماه به وزن 
۶۰ تا 7۰ کیلوگرم می رســد. وی با بیان اینکه پرورش شترمرغ می تواند یکی از طرح های دارای صرفه 
اقتصادی در چهارمحال و بختیاری محسوب می شود، عنوان کرد: در بحث فروش و بازاریابی گوشت 
شترمرغ مشکالتی وجود دارد، بســیاری از مردم تمایلی برای خرید گوشت شترمرغ ندارند. مردانی 
در پایان با اشاره به بحث پرورش شتر در چهارمحال و بختیاری، توضیح داد: اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری به علت مسائل زیست محیطی ایراداتی را در بحث واگذاری اراضی به طرح های پرورش شتر 
وارد می کند، امیدواریم این مشکالت رفع شود تا شاهد توسعه طرح های پرورش شتر در استان باشیم.

 اعتراف سارقان به 50 فقره سرقت کابل برق 
در چهارمحال و بختیاری

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری از دستگیری سه سارق سیم کابل و کشف اموال مسروقه در 
شهرکرد به ارزش پنج میلیارد ریال خبر داد. منوچهر امان اللهی با اشاره به دستگیری سارقان کابل برق 
در استان، اظهار کرد: چندین فقره سرقت کابل و ترانسفورماتورهای توزیع  برق در سطح شهرکرد که به 
ارزش ریالی پنج میلیارد ریال برآورد شده و سارقان پس از بازجویی های اولیه به 5۰ فقره سرقت اعتراف 

کردند و به مرجع قضایی معرفی شدند.
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پنجشنبه  30   دی 1400 / 17  جمادی الثانی 1443 / 20  ژانویه  2022 / شماره 3450

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با مسئولان

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟
 ؟

س:
عک

مفاد آراء 
10/127 آگهی مفاد آراء صادره توســط هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت 

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

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- رأی شــماره 140060302009002597مــورخ  1400/09/30 آقــای 
مرتضی صالحی  فرزند بنده علی عرب در ششــدانگ یک باب خانه نیمه ســاز به 
مساحت218/10متر مربع مجزی شــده از پالک 319 فرعی از 5 - اصلی واقع در 
بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی مرتضی باقریان بموجب سند 

شماره 25895 مورخ 1351/03/13 دفتر 3 - شهرضا
2- رأی شــماره 140060302009001768مورخ  1400/06/31 خانم شهربانو 
شیخی مبارکه فرزند رضا در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت44/33متر مربع 
مجزی شده از پالک یک - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 
از مالک رسمی  فتح اله جعفری بموجب سند شماره 52187 مورخ 1350/11/04 

دفتر 29 - اصفهان
2- رأی شــماره 140060302009001733مــورخ  1400/06/30 آقای محمد 
علی جعفری نهچیری فرزند فتح اله در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت77 
/250متر مربع مجزی شــده از پالک یک - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رسمی  فتح اله جعفری بموجب سند شماره 52187 مورخ 

1350/11/04 دفتر 29 - اصفهان
4- رأی شــماره 140060302009002589مــورخ  1400/09/30 آقای مجید 
رضازاده فرزند حیدر در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت63/97متر مربع مجزی 
شده از پالک 54 فرعی از 2 - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 
از مالکین رسمی حیدر رضازاده و حســنعلی رضازاده مبارکه بموجب سند شماره 

26787 مورخ 1349/07/06 دفتر62 - اصفهان
5- رأی شماره 140060302009002607مورخ  1400/09/30 خانم دالرام ملت 
فرزند قدم در 66 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ )پنج و نیم دانگ مشاع از ششدانگ( 
یک باب ساختمان به مساحت235/62متر مربع مجزی شده از پالک یک- اصلی 
واقع در بخش 9ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از مالک رسمی مصطفی فخاری 

مبارکه بموجب سند شماره 5924 مورخ 1342/06/12 دفتر 86-اصفهان
6- رأی شــماره 140060302009002593مــورخ 1400/09/30 خانم بهجت 
رضازاده فرزند حیدر در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت31/57متر مربع مجزی 
شده از پالک یک - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک 

رسمی مصطفی فخاری مبارکه بموجب سند شــماره 5924 مورخ 1342/06/12 
دفتر 86-اصفهان

7- رأی شــماره 140060302009002590مورخ 1400/09/30 آقای محسن 
رضازاده مبارکه فرزند حیدر در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت36/62 متر مربع 
مجزی شده از پالک یک - اصلی واقع در بخش 9ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از 

مالک رسمی محمد شیخ زاده هراتی
8- رأی شماره 140060302009002591مورخ 1400/09/30 آقای سعید رضازاده 
فرزندحیدر در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت30/98متر مربع مجزی شده از 
پالک یک - اصلی واقع در بخش 9ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی 
مصطفی فخاری مبارکه بموجب ســند شــماره 5924 مورخ 1342/06/12 دفتر 

86- اصفهان
9- رأی شــماره 140060302009002592مــورخ 1400/09/30 خانم بهجت 
رضازاده فرزند حیدر در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت29/46متر مربع مجزی 
شده از پالک یک - اصلی واقع در بخش 9ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک 
رسمی مصطفی فخاری مبارکه بموجب سند شــماره 5924 مورخ 1342/06/12 

دفتر 86- اصفهان
10- رأی شــماره 140060302009002617مورخ 1400/09/30 خانم صدیقه 
شینی فرزند حمیدرضا در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت162/88متر مربع 
مجزی شــده از پالک 10- اصلی واقع در بخش 9ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 
از مالک رسمی یارجان احمدپور بموجب سند شماره 15759 مورخ 1337/05/13 

دفتر 62- اصفهان
 11- رأی شــماره 140060302009002598مورخ 1400/09/30 آقای صالح 
شــیخ زاده فرزند محمدرضا در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت305/50متر 
مربع مجزی شده از پالک477 فرعی از 19 - اصلی واقع در بخش 8ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رسمی حسین فتاحی بموجب سند شماره 63310 مورخ 

1345/11/26 دفتر یک- شهرضا
12- رأی شــماره 140060302009002578مورخ  1400/09/30 آقای اصغر 
نصوحی دهنوی فرزند حجت اله در ششدانگ یک باب خانه به مساحت230/32متر 
مربع مجزی شده از پالک1273 فرعی از یک - اصلی واقع در بخش 8ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رسمی سیف اله فروغی بموجب سند شماره 4906 مورخ 

1325/11/14 دفتر 39- اصفهان
13- رأی شماره 140060302009002604مورخ  1400/09/30 خانم زهرا شفیعی 
فرزند عزیزاله در ششدانگ یک باب خانه به مساحت310/04متر مربع مجزی شده از 
پالک433 و 434 فرعی از 5 - اصلی واقع در بخش 8ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 

از مالک رسمی امیر باقریان سرارودی
14- رأی شــماره 140060302009002614مورخ  1400/09/30 آقای مسعود 
طاهری فرزند مجید در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 250/41 متر مربع 
مجزی شــده از پالک یک – اصلی که واقع در بخش 9 ثبــت اصفهان انتقالی با 
واسطه از مالک رســمی حیدر علی آقاجانیان بموجب سند شــماره 6071 مورخ 

1342/06/13 دفتر86- اصفهان
15- رأی شماره 140060302009002574مورخ  1400/09/30 خانم محبوبه 
موسوی مبارکه فرزند سید حمزه در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 191 متر 
مربع مجزی شده از پالک 6 – اصلی که ) به پالک 2247 فرعی از 6-اصلی تبدیل 
شده است ( واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی بختیار 

هیرمن پور
16- رأی شــماره 140060302009002617مــورخ  1400/09/30 آقای امیر 

محمدی سیاه بومی فرزند حجت اله در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 209/50 
متر مربع مجزی شده از پالک 47 فرعی از 6 – اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان 

انتقالی با واسطه از مالک رسمی بختیار هیرمن پور
17- رأی شماره 140060302009002600مورخ  1400/09/30 آقای رمضان 
رحیمی لنجی فرزند محمود در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 204/12 متر 
مربع مجزی شده از پالک 746 فرعی از 19– اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان 

انتقالی با واسطه از مالک رسمی عباسعلی رضائی قهنویه
18- رأی شماره 140060302009002580مورخ  1400/09/30 خانم معصومه 
میرزائی تشنیزی فرزند قدمعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه قدیمی 
به مساحت 1090/62 متر مربع مجزی شده از پالک 61 فرعی از 10 – اصلی واقع 
در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالکین رسمی احمد پریشان نهچیری 
و محمود پریشان نهچیری بموجب سند شــماره 1050 مورخ 1319/12/26 دفتر 

39 – اصفهان
19- رأی شــماره 140060302009002581مورخ  1400/09/30 آقای مجتبی 
جهانبخش فرزند حسن در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه قدیمی به 
مساحت 1090/62 متر مربع مجزی شــده از پالک 61 فرعی از 10 – اصلی واقع 
در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالکین رسمی احمد پریشان نهچیری 
و محمود پریشان نهچیری بموجب سند شــماره 1050 مورخ 1319/12/26 دفتر 

39 – اصفهان
20- رأی شماره 140060302009002611مورخ  1400/09/30 آقای سعید متین 
فرزند فتحعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 210 متر 
مربع مجزی شــده از پالک 47 فرعی از 6 – اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان 

انتقالی با واسطه از مالک رسمی بختیار هیرمن پور
21- رأی شــماره 140060302009002612مورخ  1400/09/30 خانم نرجس 
متین فرزند قنبرعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 210 
متر مربع مجزی شده از پالک 47 فرعی از 6 – اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان 

انتقالی با واسطه از مالک رسمی بختیار هیرمن پور
22- رأی شــماره 140060302009002610مورخ  1400/09/30 آقای مهدی 
مقیمی فرزند اصغر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 251/42 متر مربع مجزی 
شده از پالک 47 فرعی از 6 – اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 

از مالک رسمی بختیار هیرمن پور
 23- رأی شــماره 140060302009002575مــورخ  1400/09/30 آقــای 
سید حسن فرزانه قهفرخی فرزند  سید محمد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
309/07متر مربع مجزی شده از پالک 16 – اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رسمی عبدالخالق باروتی شاه کوچکی بموجب سند شماره 

546 مورخ 1332/11/21 دفتر 4 – شهرضا
تاریخ انتشار اول : 1400/10/15
تاریخ انتشار دوم : 1400/10/30

م الف: 1254446 مظاهر نصرالهی رییس اداره ثبت اسناد وامالک مبارکه
مفاد آراء

10/128 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره  4680 14006030200700 مورخ  05 /  10 / 1400  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم فرشــته جعفرزاده قهدریجانی فرزند لطفعلی بشــماره شناسنامه 

359 وکدملی 1111192995 صادره از فالورجان درششــدانگ یک باب خانه 
 به مســاحت 73 / 197 مترمربع پالک 386 اصلی واقع در قهدریجان خریداری 
مع الواسطه ازمالک رســمی نوروزعلی کریمی قهدریجانی  محرزگردیده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در 
 صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره 
تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایــی تقدیم نمایند . بدیهی اســت در صورت انقضای مدت 

مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار اول : 1400/10/15
تاریخ انتشار دوم : 1400/10/30

م الف: 1252084 محمد علی ناظمی اشــنی  رئیس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مفاد آراء
10/129 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره  4663 14006030200700 مورخ  04 /  10 / 1400  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای نصراهلل مشــهدی قهدریجانی فرزند قاســم بشــماره شناسنامه 
349 وکدملی 1111138468 صادره از فالورجان درششدانگ یک باب خانه به 
مســاحت 54 / 187 مترمربع پالک 386 اصلی واقع در قهدریجان خریداری مع 
الواسطه ازمالک رسمی خانم فاطمه مشــهدی فرزند رمضان محرزگردیده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در 
 صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره 
تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایــی تقدیم نمایند . بدیهی اســت در صورت انقضای مدت 

مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار اول : 1400/10/15
تاریخ انتشار دوم : 1400/10/30

م الف: 1253738 محمد علی ناظمی اشــنی  رئیس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

تحدید حدود اختصاصی
10/135  شماره نامه: 140085602033004106- 1400/10/15 نظر به اینکه  
تمامی ششدانگ قطعه زمین مزروعی ســه رجلی دشت بن پله پالک ثبتی 767 
فرعی از 212-  اصلی واقع در دشت بزرگ طرق جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز 
که طبق سوابق و پرونده ثبتی به علیرضا ابوفاضلی زراع فرزند احمد در جریان ثبت 
است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور 
قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبــرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1400/12/18  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 صورت مجلس تحدیدی تا 
30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف:1262433  رحمت اله شاهدی سرپرست 

واحد ثبتی حوزه ثبت ملک  نطنز



پنجشنبه 30 دی 1400 / 17 جمادی الثانی 1443 / 20 ژانویه 2022 / شماره 3450
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خبر داد:

 باغ فدک اصفهان؛ محلی برای معتادان متجاهر 
تا اوایل سال آینده

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان گفت: در جلسه اخیر این شورا مصوب شد 
که زندان قدیمی خارج از شهر اصفهان با ظرفیت ۴۰۰ نفر و مجموعه باغ فدک در دو فاز تا اوایل سال 
آینده برای نگهداری معتادان متجاهر استان اصفهان آماده و به بهره برداری برسد. محسن یارمحمدیان 
اظهار کرد: تنها راهکار جمع آوری معتادان متجاهر با شرایط فعلی توسعه مراکز ماده ۱۶ به معنای ایجاد 
مراکزی برای نگهداری، صیانت و توانمندسازی و حتی رصد و پایش مشکالت معتادان متجاهر پس 
از پاکی و خروج از این مراکز است.به گفته دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان، 
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاهر با توجه به اینکه ظرفیت محل نگهداری معتادان متجاهر در 
استان اصفهان ۰.۱ و به شدت وخیم است؛ به سبب کمبود مراکز ماده ۱۶ اجرای کامل طرح ساماندهی 
معتادان متجاهر به تاخیر افتاد.دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان گفت: آمار 
تقریبی معتادان متجاهر استان اصفهان بر اساس بررسی های سال گذشته حدود ۳ هزار و ۵۰۰ نفر 
است.به گفته معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی استان اصفهان؛ در بهمن ماه سال ۱۳۹۹، قرار بر این 
بوده است که بنا به مصوبه جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استانداری، ساختمان ماده ۱۶ 
باغ فدک در نیمه اول سال ۱۴۰۰ به بهره برداری برسد تا خدمات مناسبی به معتادان متجاهر ارائه شود.

معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش وپرورش استان اصفهان:

 اولویت حضور در مدارس، رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی است

معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: برای افزایش روز های 
حضور دانش آموزان در مدارس قوانین هر مدرسه با مدرسه دیگر بر مبنای فضای فیزیکی کالس ها و 
جمعیت دانش آموزی آن ها از شش تا ۱۵ نفر متفاوت است.به گفته آذرکیوان امیرپور ، با تمام شدن 
فصل امتحانات و برای نوبت دوم ســال تحصیلی  به طور یقین برای حضور بیشتر دانش آموزان در 
مدارس برنامه ریزی صورت می گیرد و این اتفاق وابسته به شرایط مدارس و رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی و گروه بندی ها است.برای دایر کردن کالس های حضوری باید شیوه نامه »۰۶« رعایت شود، 
تاکید آموزش و پرورش استان اصفهان بر افزایش ساعت های حضور دانش آموزان در مدارس است، 
اما اولویت اصلی رعایت شیوه نامه ها بهداشــتی مدارس و فاصله گذاری دانش آموزان است. حضور 
بیشتر دانش آموزان در نوبت دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰ با توجه به رعایت موازین بهداشتی، استفاده از 
ماسک و فاصله اجتماعی دو متری دانش آموزان انجام می گیرد، دانش آموزان از روز شنبه مطابق روال 
گذشته و بر مبنای گروه بندی در مدارس حضور پیدا می کند.وی افزود:تصمیم گیری برای افزایش 
روز های حضور دانش آموزان در مدارس در نواحی و مناطق آموزش و پرورش استان اصفهان صورت 
می گیرد، موارد تعیین شده برای رعایت شیوه نامه های بهداشتی هم با تصمیم گیری شورای مدرسه 
انجام می شود تا بتوان با آمار جمعیت دانش آموزی روز های بیشتری را برای حضور آن ها فراهم کرد.

رییس پلیس آگاهی استان خبر داد:

اعتراف سارق دوچرخه ها به 2۹ فقره سرقت
رییس پلیس آگاهی استان اصفهان گفت: پس از وقوع چندین فقره سرقت دوچرخه از مجتمع های 
مسکونی در یکی از مناطق شهر اصفهان بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس 
آگاهی قرار گرفت.سرهنگ حسین ترکیان ادامه داد: سارق دستگیر شده در بازجویی پلیس به ۲۹ 
فقره سرقت دوچرخه اعتراف کرد. این سارق در پوشش کارگر خدماتی در مجتمع های مسکونی در 

فرصتی مناسب اقدام به سرقت دوچرخه می کرده است.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان:  هیچ بیمه ای به دلیل کهولت سن جانبازان و تشدید بیماری های آنان حاضر به عقد قرارداد با ما نیست؛

روزگار پرزخم فراموش شدگان

تکریم انسان هایی که برای دفاع از خاک  نرگس طلوعی
وطن شان از جان خود گذشته اند وظیفه ای 
اخالقی و انســانی اســت که همه بر اجرای آن اتفاق نظر دارند، تکریم 
مردانی که روزگاری برای کوتاه کردن دســت دشمن از خاک و ناموس 
کشــور، تعلقات دنیایی را رها کردند و خود را در برابر سایه سنگین تیر 
وگلوله قرار دادند. بیش از ۴۰ سال از روز و شب های مردانی که برای دفاع 
از تمامیت ارضی میهن، خانواده و زندگی را رها کــرده و راهی جبهه ها 
شــدند، می گذرد. دیگر جوان های آن روزها به میانســال و میانساالن 
جبهه ها به سالمند تبدیل شده اند و درست در همین برهه از زمان است 
که تکریم آنها و خانواده های شــان بیش از هر زمــان دیگری ضروری 

است.
در این برهه که مردان بسیاری از خانواده های شاهد در گلزارهای شهدا 
آرمیده، پدران خانواده های ایثارگر نیز توان قبلی خود را از دست داده و 
دردهای جانبازی را به دوش می کشند، مشکالت جامعه شاهد و ایثارگر 
بیش از هر زمان دیگری است و خانواده های آنها نیز در خط مقدم دست 

و پنجه نرم کردن با این مصائب قرار دارند.

در حال حاضر مشکالت درمانی ایثارگران بیش از هر زمان دیگری برای 
این عزیزان دردسرساز شده است.از عدم ارائه خدمات بسیاری از مراکز 
درمانی طرف قرارداد با بنیاد شــهید به ایثارگران گرفته تا عدم پرداخت 
معوقات درمانی آن ها، خودداری برخــی داروخانه ها از اعطای دارو به 
این قشر و دیگر مشکالت ریز و درشت این حوزه، همگی زیر مجموعه 
چالش هایی است که جانبازان و خانواده های شاهد و ایثارگر هر روز با 
آنها دست و پنجه نرم می کنند. در این میان بنیاد شهید و امور ایثارگران 
از سال های ابتدایی پایان یافتن جنگ تحمیلی، برای تسکین مشکالت 
جامعه شــاهد و ایثارگر در کنار آنها قرار گرفت تا گوشه ای از کمبودهای 
آنها را رفع و رجوع کند. اما چندین سال اســت که به دلیل وجود برخی 
مشکالت، بنیاد شهید نتوانسته همچون گذشته به حمایت از ایثارگران 

بپردازد و یاری رسان آنها باشد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران اســتان اصفهان در همین ارتباط 
گفت: طی سال های گذشــته ســه بار مناقصه برگزار کردیم، اما هیچ 
بیمه ای به دلیل کهولت سن جانبازان و تشدید بیماری های آنان حاضر 
به عقد قرارداد نشد و مجبور به اســتفاده از بیمه ای شدیم که مربوط به 

سازمان بنیاد شــهید و امور ایثارگران است. مســعود احمدنیا  افزود: 
از طرفی بیمه حدود دو ماه بعد هزینه نســخه ها را پرداخت می کند و 
قیمت دارو هر روز افزایش می یابد، همین موضوع هم عاملی است تا 

داروخانه ها حاضر به انعقاد قرارداد نباشند.
احمدنیا با بیان اینکه بین ایثارگران و جانبازان نباید تبعیضی قائل شویم، 
ادامه داد: هیچ فردی برای دریافت هزینه درمان غیر از بنیاد شــهید به 
جای دیگری مراجعه نکند، چرا که عزت آنها برای ما مهم است. هر مرکز 
درمانی، داروخانه، مطب و...که آمادگی قرارداد با بیمه مربوط به بنیاد 

شهید را دارد، به این بنیاد اطالع دهد.
دست و پنجه نرم کردن جانبازان و خانواده های آنان با مشکالت سد راه 
درمان و تهیه دارو در حالی مشاهده می شود که جامعه نیازمند گسترش 
فرهنگ ایثار و ایثارگری اســت و اگر به جانبازان کم توجهی شود ایثار 
وفداکاری هم در جامعه کمرنگ می شود.تکریم جانبازان کمترین کاری 
است که می توان در برابر ایثار بزرگ آنها انجام داد و رفع دغدغه ایثارگران 
نه تنها باید در اولویت کار همه سازمان و دستگاه ها باشد که همه آحاد 

جامعه در این باره مسئول هستند.

هیچ فردی برای دریافت هزینه درمان غیر از بنیاد شهید 
به جای دیگری مراجعه نکند، چرا که عزت آنها برای ما 
مهم است. هر مرکز درمانی، داروخانه، مطب و...که 
آمادگی قرارداد با بیمه مربوط به بنیاد شهید را دارد، به 

این بنیاد اطالع دهد

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

عک

مفاد آراء
10/130 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره  4691 14006030200700 مورخ  05 /  10 / 1400  هیات 
اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد 
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه 
بالمعــارض متقاضی خانم افســانه مــرادی فرزند احیاء بشــماره شناســنامه 
وکدملی 1100323661 صادره از فالورجان درششــدانگ یــک باب خانه به 
 مســاحت 73 / 167 مترمربع پالک 15 اصلــی واقع در فالورجــان خریداری 
مع الواسطه ازمالک رســمی آقای رحیم رهنما  محرزگردیده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتــب در دونوبت به فاصلــه 15 روز آگهی میشــود در صورتی 
 که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهــی به مدت دوماه اعتــراض خود رابه این 
اداره تســلیم وپس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیــم نمایند . بدیهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکــور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر

 خواهد شد . 
تاریخ انتشار اول : 1400/10/15
تاریخ انتشار دوم : 1400/10/30

م الف: 1253832 محمد علی ناظمی اشــنی  رئیس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مزایده اموال غیر منقول ) اسناد ذمه(
10/131 شــماره آگهــی: 140003902122000007 شــماره پرونــده: 
140004002122000070 بــه موجب پرونده اجرائی کالســه 140000083 
 له خانــم مهناز حقــی فرزنــد غــالم کدملــی 1220035068 علیــه آقای 
عباس غزاله فرزند علی کدملی 1229640215 موضوع ســند ازدواج شــماره 
9233- 1394/06/05 تنظیمــی دفتر ازدواج شــماره 22 خوانســار با موضوع 
الزم االجــرای وصول تعداد 400 عدد ســکه تمــام بهــار آزادی و مبلغ 700 
 میلیون ریال وجه رایج مــورد ضمانت و تعهد پدر زوج آقــای عباس غزاله مورد 
مطالبه زوجه می باشــد. یک دســتگاه آپارتمان تحت پالک 1274 فرعی از 1 
اصلی بخش سه ثبت خوانسار متعلق به آقای عباس غزاله حدود آپارتمان 1274 
فرعی: شــمااًل : درب و دیوار و پنجره ای اســت بطول ) 10/40( ده متر و چهل 
 سانتیمتر به حیاط مشاعی شرقًا:  در چهار قسمت، که قسمت دوم آن جنوبی است .
 اول دیــوار به دیوار اســت بطول ) 7/03( هفت متر و ســه ســانتیمتر به ملک 
مجاور شــماره 1217 فرعی دوم دیواریســت بطول ) 2/37( دو متر و ســی و 
هفت سانتیمتر به راه پله مشــاعی سوم درب و دیوار اســت بطول )5/59( پنج 
 متر و پنجاه و نه ســانتیمتر به راه پله مشــاعی چهارم دیواریست بطول ) 1/40( 
 یک متر و چهل ســانتیمتر به راه پله مشــاعی، جنوبًا: در دو قســمت، اول خط 
فرضی است بطول )4/38( چهار مترو سی و هشت ســانتیمتر به حیاط مشاعی 
دوم دیوار و پنجره است بطول )3/56( سه متر و پنجاه و شش سانتیمتر به حیاط 
 مشاعی، غربًا در دو قسمت، اول دیواریست بطول )13/32( سیزده متر و سی و دو 
ســانتیمتر به ملک مجاور شماره 443 فرعی از شــماره 1 اصلی دوم دیواریست 
بطــول ) 0/53( پنجاه و ســه ســانتیمتر به ملــک مجاور شــماره 443 فرعی 
از شــماره 1 اصلی که طبق نظر کارشــناس رســمی ششــدانگ پالک 1274 
 فرعی از 1 اصلی بخش ســه ثبت خوانسار به نشانی خوانســار کوی ارسور بلوار 
شهید صادقی به مســاحت 128/58 متر مربع که طبق نظریه هیات کارشناسی 

ملک مذکــور در طبقه همکف در یک ســاختمان دو طبقه واقع شــده اســت 
 ســازه آجر و آهن، ســقف طاق ضربــی، دارای دو اتــاق خواب، آشــپزخانه و

 فضاهای بهداشــتی و پذیرایی، کف ســیمان، درب ورودی و اتاق خواب چوبی 
و پنجره های خارجی پروفیل آهنی، آشــپزخانه دارای دیوارهای کاشــی و کف 
ســرامیک و کابینت، فضاهای بهداشتی کاشــی و ســرامیک، بدنه پذیرایی تا 
ارتفاع حدود یک متر ســنگ مابقی گچ، ســاختمان دارای نمای سنگ، سیستم 
 گرمایش بخاری  گازی، دارای انشعابات شهری آب و برق مشترک و گاز مجزی

 و قدمت ساخت حدود 25 ســال می باشد پالک فوق از ســاعت 9 الی 12 روز 
 پنج شــنبه مورخ 1400/11/14 در اداره ثبت اســناد و امالک خوانسار واقع در 
خوانســار بلوار معلم روبروی ســاختمان مرکزی بهزیســتی از طریق مزایده به 
فروش می رســد. مزایده از مبلغ 6/500/000/000 ریــال ) 6 میلیارد و پانصد 
 میلیون ریال( شــروع و به باالترین قیمت پیشــنهادی نقداً فروخته می شــود. 
الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب 
و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشــد و نیز 
بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم 
قطعی آن معلوم شده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فــوق از محل مازاد به برنده مزایده 
 مسترد خواهد شد و نیم عشــر و حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمنا چنانچه

 روز مزایده تعطیل رســمی گردد، مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلی در همان 
ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شــد. ضمنًا وفق ماده 136 آئین نامه اجرای 
 مفاد اسناد رسمی الزم االجرا اصالحی سال 1398 شــرکت در مزایده منوط به
 پرداخــت ده درصد از مبلغ پایه کارشناســی به حســاب ســپرده ثبت و حضور 
 خریدار یا نماینده قانونی او در جلســه مزایده اســت، برنده مزایده مکلف است

 ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق 
ثبت تودیع نمایــد و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حســاب 
سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل اســترداد نبوده و به حساب خزانه واریز 
 خواهد شــد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید 
می گردد. م الف: 1259603 حبیب اکبری مسئول واحد اجرای اسناد رسمی 

خوانسار 
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد ذمه(

10/132 شــماره آگهــی: 140003902122000008 شــماره پرونــده: 
140004002122000070 بــه موجب پرونده اجرائی کالســه 140000083 
 له خانــم مهناز حقــی فرزنــد غــالم کدملــی 1220035068 علیــه آقای 
عباس غزاله فرزند علی کدملی 1229640215 موضوع ســند ازدواج شــماره 
 9233- 1394/06/05 تنظیمــی دفتر ازدواج شــماره 22 خوانســار با موضوع 
الزم االجرای وصول تعداد 400 عدد ســکه تمام بهار آزادی و مبلغ 700 میلیون 
ریال وجه رایج مورد ضمانــت و تعهد پدر زوج آقای عبــاس غزاله مورد مطالبه 
زوجه می باشد. یک دستگاه آپارتمان تحت پالک 1275 فرعی از 1 اصلی بخش 
 ســه ثبت خوانســار متعلق به آقای عباس غزاله حدود آپارتمــان 1275 فرعی: 
شــمااًل : در پنج قسمت، که قســمت چهارم آن شرقی، قســمت دوم آن غربی 
اســت. اول دیوار و پنجره است بطول )3/65( سه متر و شــصت و پنج سانتیمتر 
به فضای حیاط مشــاعی دوم نرده ایســت بطول ) 0/55( پنجاه و پنج سانتیمتر 
به فضای حیاط مشاعی سوم نرده ایســت قوس بیرونی بطول ) 3/32( سه متر 
 و سی و دو سانتیمتر به فضای حیاط مشــاعی چهارم نرده ایست بطول ) 0/55(

 پنجاه و پنج ســانتیمتر بــه فضای حیاط مشــاعی پنجم دیوار و پنجره اســت 
 بطول )3/55( ســه متر و پنجاه و پنج ســانتیمتر به فضای حیاط مشاعی، شرقًا:

 در هفت قســمت، که قســمتهای چهارم و ششم آن شــمالی، قسمت دوم آن 
جنوبی است. اول دیواریســت به طول ) 7/13( هفت متر و ســیزده سانتیمتر به 
 فضای ملک مجاور شــماره 1217 فرعی دوم درب و دیوار است بطول ) 2/57( 
دو متر و پنجاه  و هفت سانتیمتر به راه پله مشاعی سوم دیواریست بطول ) 1/34( 
یک متر و سی و چهار سانتیمتر به راه پله مشاعی چهارم درب و دیوار است بطول 
 )1/20( یک متر و بیست ســانتیمتر به راه پله مشــاعی پنجم دیواریست بطول 
)3/11( سه متر و یازده سانتیمتر به راه پله مشاعی ششم دیواریست بطول ) 1/37( 
یک متر و سی و هفت سانتیمتر به راه پله مشاعی هفتم دیواریست بطول ) 2/57( 
 دو متر و پنجاه و هفت ســانتیمتر به فضای ملک مجاور شــماره 1217 فرعی ، 
جنوبًا: در چهار قســمت، که قسمت ســوم آن غربی اســت. اول دیوار و پنجره 
است بطول ) 2/72( دو متر و هفتاد و دو ســانتیمتر به فضای حیاط مشاعی دوم 
نرده ایســت بطول ) 4/25( چهار متر و بیست و پنج ســانتیمتر به فضای حیاط 
مشاعی سوم نرده ایست بطول )0/25( بیست و پنج ســانتیمتر به فضای حیاط 
 مشاعی چهارم دیوار و پنجره اســت بطول ) 3/35( سه متر و سی و پنج سانتیمتر 
به فضای حیاط مشــاعی، غربًا: در دو قســمت ،اول دیواریست بطول ) 13/32( 
ســیزده متر و ســی و دو ســانتیمتر به فضای ملک مجاور شــماره 443 فرعی 
 از شــماره 1 اصلی دوم دیواریســت بطــول ) 0/53( پنجاه و ســه ســانتیمتر
 به فضــای ملک مجاور شــماره 443 فرعی از شــماره 1 اصلی کــه طبق نظر 
کارشــناس رســمی ششــدانگ پالک 1275 فرعی از 1 اصلی بخش سه ثبت 
خوانسار به نشانی خوانسار کوی ارســور بلوار شهید صادقی به مساحت 141/12 
متر مربع که طبق نظریه هیات کارشناســی ملک مذکــور در طبقه اول در یک 
ساختمان دو طبقه واقع شده است واحد مذکور به دو واحد مسکونی شمالی ) نور 
از حیاط خلوت( و جنوبی ) نور از حیاط( تبدیل شده است سازه  آجر و آهن، سقف 
شیروانی، واحد جنوبی دارای یک اتاق خواب، واحد شمالی دارای دو اتاق خواب 
هر واحد دارای آشپزخانه و فضاهای بهداشــتی و پذیرایی، کف سرامیک، درب 
 ورودی و اتاق خواب چوبی و پنجره های خارجی پروفیل  آهنی، آشپزخانه دارای

 دیوارهای کاشی و کف ســرامیک و کابینت MDF فضاهای بهداشتی کاشی 
و سرامیک، بدنه پذیرایی رنگ، ســاختمان دارای نمای سنگ، سیستم گرمایش 
پکیج،    دارای انشعابات آب و برق مشــترک و گاز مجزی و قدمت ساخت حدود 
10 سال می باشــد متراژ عرصه حدود 270 متر مربع و ســاختمان فاقد آسانسور 
 اســت. پالک فوق از ســاعت 9 الی 12 روز پنج شــنبه مــورخ 1400/11/14 
در اداره ثبت اســناد و امالک خوانســار واقع در خوانســار بلــوار معلم روبروی 
ســاختمان مرکزی بهزیســتی از طریق مزایده به فروش می رســد. مزایده از 
 مبلغ 11/200/000/000 ریال ) 11 میلیارد و دویســت میلیون ریال( شــروع و 
به باالترین قیمت پیشــنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت 
بدهی های مربوط بــه آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشــتراک و 
 مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشــد و نیــز بدهی های مالیاتی 
و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکــه رقم قطعی آن معلوم 
شده یا نشــده باشــد به عهده برنده مزایده اســت و نیز در صورت وجود مازاد، 
 وجوه پرداختی بابــت هزینه های فــوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد 
خواهد شــد و نیم عشــر و حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمنــا چنانچه روز 
مزایده تعطیل رســمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و 
مکان مقرر برگزار خواهد شــد. ضمنًا وفق ماده 136 آئین نامه اجرای مفاد اسناد 
 رسمی الزم االجرا اصالحی ســال 1398 شــرکت در مزایده منوط به پرداخت 
ده درصد از مبلغ پایه کارشناســی به حســاب ســپرده ثبت و حضــور خریدار 
 یــا نماینــده قانونی او در جلســه مزایده اســت، برنــده مزایده مکلف اســت

  ما بــه التفاوت مبلــغ فــروش را ظرف مــدت پنــج روز از تاریــخ مزایده به 
حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش 
را به حساب ســپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب 
خزانه واریز خواهد شــد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ســاقط و 
مزایده تجدید می گــردد. م الف: 1259612 حبیب اکبری مســئول واحد 

اجرای اسناد رسمی خوانسار
فقدان سند مالکیت

10/133 شماره نامه: 140085602011002651 -1400/10/22 نظر به اینکه 
سند مالکیت  شــش دانگ پالک ثبتی شــماره 1701 فرعی از 272  اصلی واقع 
در بخش 1 خوانسار ذیل دفتر امالک الکترونیکی 1397020302011001408 
به نام سید مجتبی حسینی  تحت شــماره چاپی مسلسل 388630  ثبت و صادر 
و تسلیم گردیده اســت ســپس نامبرده فوت و طبق گواهی حصر وراثت احدی 
از ورثه به نام ســید جالل حســینی  با ارائه درخواســت کتبی به شــماره وارده 
140021702011006192 بــه انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضاء 
شــهود آن ذیل شــماره 14002155344000148 به گواهــی دفترخانه 12 
خوانسار رسیده است مدعی است که ســند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود 
 گردیده است و درخواســت صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند 
لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل مــاده 120 آیین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
 مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف
 مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام 
 به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1262395  

اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار 
فقدان سند مالکیت

10/134 شــماره نامــه: 140085602011002688 -1400/10/26 نظــر 
به اینکه ســند مالکیت  شــش دانگ پــالک ثبتی شــماره 728 فرعی از 272  
اصلی واقع در بخــش 1 خوانســار ذیل دفتر امــالک الکترونیکی به شــماره 
139720302011001409 به نام ســید مجتبی حســینی  تحت شماره چاپی 
مسلسل 388631  ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس نامبرده فوت و طبق 
گواهی حصر وراثت احدی از ورثه به نام سید جالل حســینی با ارائه درخواست 
کتبی به شماره وارده 140021702011005791 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلی که امضاء شهود آن ذیل شــماره 140002155344000147 به گواهی 
دفترخانه 12 خوانســار رسیده اســت مدعی است که ســند مالکیت آن به علت 
جابجایی مفقود گردیده اســت و درخواست صدور المثنای ســند مالکیت ملک 
فوق را نموده اند لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خــود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت 
یا ســند معامله به این اداره تســلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند 
 معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.

 م الف: 1262373  اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار 
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واکنش »لواندوفسکی« به احتمال جذب »هالند«
مهاجم بایرن مونیخ به احتمال جذب ارلینگ هالند و هم تیمی شدن با این بازیکن نروژی واکنش 
نشان داد.به نظر می رســد که جدایی ارلینگ هالند از بوروســیا دورتموند قطعی شده است. این 
بازیکن نروژی مورد توجه چند باشــگاه بزرگ قرار گرفته و خبرهای درباره عالقه بایرن به جذب 
این بازیکن هم به گوش می رسد.لواندوفسکی در واکنش به احتمال حضور هالند در بایرن گفت: 
من انسان صبوری هســتم و همواره در واکنش با شــایعات آرامش خود را حفظ کرده ام. دلیلی 
برای نگرانی وجود ندارد. من روی چنین مسائلی تمرکز نمی کنم و تنها به فوتبال و بهتر شدن فکر 
می کنم.این بازیکن 33 ساله ادامه داد: دوســت دارم که دو تا سه سال دیگر در اوج باشم و افت 
نکنم. این چیزی است که سخت به دنبال آن هستم و روی آن تمرکز کرده ام.وی درباره درخشش 
هالند گفت: هالند بازیکن بسیار خوبی است و خوشحالم که او در بوندسلیگا حضور دارد. دوست 
دارم که شمار چنین بازیکنان در بوندسلیگا زیاد شــود تا رقابت بین بهترین ها اوج بگیرد.باوجود 
آنکه هالند آمار خیره کننده ای در بوروسیا دورتموند داشته؛ اما هرگز به پای لواندوفسکی نرسیده 
است. این بازیکن لهستانی طی دو سه سال اخیر بهترین عملکرد را داشته است و توانست عنوان 

بهترین بازیکن جهان را هم کسب کند.
 

جام حذفی آلمان بدون بایرن و دورتموند
بعد از ۱۱ سال فینال جام حذفی آلمان بدون یکی از دو تیم بزرگ بایرن مونیخ و بورسیا دورتموند 
برگزار خواهد شــد.بعد از حذف بایرن مونیخ از جام حذفی از بوروسیا دورتموند به عنوان شانس 
اصلی قهرمانی یاد می شد؛ اما این تیم هم از دور رقابت ها حذف شد.دورتموند در دیدار برابر سن 
پائولی با نتیجه دو بر یک شکســت خورد تا مدافع عنوان قهرمانی از صعــود به یک چهارم نهایی 
بازماند.بایرن مونیخ هم پیش از این با شکست سنگین ۵بر صفر برابر مونشن گالدباخ از دور رقابت 
ها حذف شده بود.از سال ۲۰۱۱ تا کنون این برای نخستین بار اســت که فینال جام حذفی آلمان 

بدون یکی از این دو تیم برگزار می شود.
 

زمان بازنشستگی »مودریچ« مشخص شد
رسانه های اسپانیایی از زمان بازنشستگی احتمالی هافبک 3۷ ســاله و کروات رئال مادرید پرده 
برداشــتند.در حالی که پیش از آغاز فصل جاری رقابت های فوتبال در اروپا بســیاری از رسانه ها و 
کارشناسان از احتمال خداحافظی لوکا مودریچ ســخن می گفتند، اما این ستاره کروات با عملکرد 
درخشان در رقابت های این فصل توانسته در 3۷ ســالگی جای ثابت خود در ترکیب رئال مادرید را 
حفظ کند.پس از درخشش لوکیتا در فینال سوپر کاپ اسپانیا دوربین های تلویزیونی تصویر جالبی 
از مکالمه آندری لونین، دروازه بان اوکراینی رئال و مودریچ پس از پایان بازی شکار کردند که در آن 
لونین از مودریچ می پرســد که تا چه زمانی می خواهد فوتبال بازی کند که وی پاسخ می دهد تا ۴۰ 
سالگی.لوکا در تابستان بعدی 3۷ ساله می شود و بدین ترتیب می خواهد تا سال ۲۰۲۵ به بازی کردن 

ادامه دهد. البته آمادگی بدنی بی نظیرش نشان می دهد که چنین چیزی دور از انتظار هم نیست.
 

3 بازیکن در لیست خرید »ژاوی«
بارسلونا در نظر دارد برای تقویت خط دفاعی خود یک مدافع میانی مطمئن به خدمت بگیرد.باشگاه 
بارسلونا پس از مصدومیت اخیر ســاموئل اومتیتی در نظر دارد برای تقویت خط دفاعی خود یک 
مدافع میانی مطمئنی و باکیفیت جذب کند و از همین االن نام مدافعان زیادی در لیســت خرید 
بارسا دیده می شــود؛ البته ژاوی عالوه بر تصمیم به خرید یک مدافع میانی به دنبال یک مدافع 
چپ تند و تیز هم هست.در حال حاضر لیساندرو مارتینز )آژاکس(، آلسیو رومانیولی )میالن( و 

مارکوس سنسی )فاینورد( 3 گزینه اصلی برای پیسوتن به بارسا هستند.

  رقابت های لیگ برتر فوتسال؛

مصاف خارج از خانه اصفهانی ها

هفته ششم دور برگشت رقابت های لیگ 
 سمیه مصور

برتر فوتسال مردان باشــگاه های کشور با 
دیدار تیم های گیتی پســند اصفهان و فردوس قم و سپاهان اصفهان و 
زندی بتن کالردشت همراه اســت. هفته نوزدهم فصل جاری لیگ برتر 
فوتسال کشور فردا با انجام هفت دیدار در شهرهای قم، کالردشت،ساوه، 
کرج، اهواز، ساری و تبریز پیگیری می شود. تیم گیتی پسند، صدرنشین 
فعلی رقابت ها در این هفته در یک دیدار خارج ازخانه از ســاعت ۱6 به 
مصاف تیم فردوس قم می رود. شــاگردان محمد کشاورز در شرایطی 
مهیای برگزاری این دیدار می شوند که هفته گذشته موفق شدند در یک 
دیدار پر گل به یک پیروزی شیرین دست یابند . سرخ پوشان اصفهانی 
که در هفته پنجم دور برگشت رقابت های لیگ برتر فوتسال مردان باشگاه 
های کشور به مصاف تیم کراپ الوند رفته بودند موفق شدند این تیم را با 
نتیجه شــش بر چهار از میان بردارند و با کسب سه امتیاز این دیدار و در 
مجموع با ۴3 امتیاز در صدر جدول رده بندی جای بگیرند. در آن سوی 
میدان، تیم فردوس قم هفته گذشــته در دیدار با تیم سن ایچ ساوه به 
نتیجه تساوی دو بر دو دست یافت تا با کسب ۲۰ امتیاز در رده دهم جدول 

رده بندی قرار بگیرد. روی کاغذ تیم گیتی پسند شرایط بهتری نسبت به 
تیم فردوس قم دارد و سرخ پوشان اصفهانی می توانند برای پیروزی پا 
به میدان این مســابقه بگذارند تا با کســب ســه امتیاز ایــن دیدار به 
صدرنشینی شان در این رقابت ها همچنان ادامه بدهند اما تیم قمی نیز 
به دنبال بهره گرفتن از فرصت میزبانی است تا جایگاهش در جدول رده 
بندی را بهبود ببخشد.فرزین صالح، مصطفی کرد، بهنام نبی پور و محمد 
علی آقایی قضاوت بازی دو تیم گیتی پســند و فــردوس قم را بر عهده 
خواهند داشــت و علیرضا رجبی نیز ناظر داوری این بازی است. دیگر 
نماینده اصفهان در این رقابت ها این هفته مقابل تیم زندی بتن کالردشت 
قرار می گیرد. شاگردان احمد باغبان باشی در شرایطی مهیای برگزاری 
این دیدار می شوند که هفته گذشته مقابل تیم شهروند ساری با نتیجه دو 
بر صفر به پیروزی دست پیدا کردند.طالیی  پوشان با این پیروزی تعداد 
بردهای شان در این فصل را به عدد ۷ رسانیدند تا در مجموع با ۷ بردو ۲ 
تساوی و 9 باخت و کسب ۲3 امتیاز به رده هفتم جدول رده بندی صعود 
کنند. در آن سو تیم زندی بتن کالردشت هفته گذشته موفق شد در یک 
بازی پرگل با نتیجه ۷ بر یک تیم چیپس کامل مشهد را شکست دهد. 

این تیم هم اکنون با 6 برد، ۲ تساوی و ۱۰ باخت و کسب ۲۰ امتیاز در رده 
نهم جدول رده بندی جای گرفته است. جدال تیم های سپاهان و زندی 
بتن کالردشت با توجه به فاصله اندک امتیازی دو تیم و جایگاه شان در 
جدول رده بندی از حساس ترین دیدارهای این هفته است. شاگردان 
احمد باغبان باشی که در دو هفته گذشته موفق به کسب دو پیروزی شده 
اند به دنبال سومین برد متوالی خود هستند تا به روند نتیجه گیری شان 

ادامه داده و جایگاه شان در جدول رده بندی بهبود پیدا کند.
قضاوت دیــدار تیم های  زندی بتن کالردشــت و ســــپاهان را مهدی 
طاهری، محمدتیمــوری، محمدعلی آقایــی و بهنام نبی پور بــر عهده 
دارند و عبدالکریم سیستانی نیز ناظر این دیدار است.در دیگر دیدارهای  
جمعه تیم  سن ایچ ساوه از چیپس کامل مشــهد پذیرایی مــی کند، تیم  
راگا به مصاف تیم کراپ الوند می رود، تیم  حفاری اهواز مقابل تیم فوالد 
زرند ایرانیان قرار می گیرد، تیــم  شهروند ساری میزبان تیم  مقاومت 
البرز است و تیم مس سونگون مقابل فرش آرا می ایستد. در جدول رده 
بندی تیم های گیتی پسند، کراپ الوند و  مس سونگون رده های اول تا 

سوم را به خود اختصاص داده اند.

خبر روز

برنامه ریزی ورود بانوان برای جشن صعود تیم ملی
رییس فدراسیون فوتبال جلسه ای ویژه با مسئوالن وزارت ورزش و ورزشگاه آزادی برگزار کرد.

در این نشست آخرین وضعیت استادیوم آزادی برای برگزاری بازی های تیم ملی ایران مقابل عراق 
و امارات مورد بازدید قرار گرفت تا عزیزی خادم با همراهی حسن کامرانی فر، دبیر کل فدراسیون 
و مسئوالن ورزشگاه آزادی توضیحاتی را درباره نحوه میزبانی در بازی های انتخابی جام جهانی به 

مدیران ارشد وزارت ورزش ارائه دهند.
در این جلســه عالوه بر بررسی مشــکالت ســخت افزاری قابل تعمیر در کوتاه مدت، نحوه ورود 
هواداران زن و مرد به ورزشگاه نیز مورد بررســی قرار گرفت.فدراسیون فوتبال ایران آمادگی کامل 
خود برای حضور تماشــاگران در بازی با عراق و امارات را اعالم کرده اســت تا با استفاده از بلیت 
فروشی در سامانه الکترونیکی پذیرای آنها باشــد.وزارت ورزش نیز موافقت خود را با این مسئله 
اعالم کرده و منتظر تصمیم گیری نهایی درباره این موضوع هســتند تا جشن احتمالی صعود تیم 
ملی ایران به جام جهانی ۲۰۲۲ را در دیدار با عراق و امارات با حضور هواداران گرفته شود.تیم ملی 
ایران هفتم بهمن ماه مقابل عراق و دوازدهم بهمن میزبان امارات در ورزشگاه آزادی خواهد بود. 
شاگردان دراگان اسکوچیچ با کســب ۱6 امتیاز از 6 بازی در صدر گروه A قرار دارند و با کسب یک 

پیروزی دیگر راهی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر می شوند.

شوک به پرسپولیس؛

 »گل محمدی« بعد از بازی با فوالد می رود!
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس به خاطر مشکالت مالی قصد کناره گیری از این تیم را دارد.طی 
هفته های اخیر باشگاه پرسپولیس با بحران مالی روبه رو بود و کار به جایی رسید که حتی بازیکنان 
و یحیی گل محمدی هم لب به انتقاد گشودند و نسبت به مشکالت موجود هشدارهایی دادند؛ اما 
حاال داستان فراتر از انتقاد رفته و یحیی گل محمدی شــرایط را برای ادامه کار مناسب نمی بیند و 
احتمال دارد بعد از بازی با فوالد کناره گیری کند.یحیــی گل محمدی تصمیم گرفته در صورت حل 
نشدن مشکالت مالی تیم و پرداخت نشدن مطالبات آنها، بعد از بازی با فوالد از پرسپولیس جدا 
شود. این اتفاق که با توجه به مشکالت مالی شدید سرخ ها طی چند ماه گذشته، خیلی هم دور از 
ذهن نبود می تواند شوک بزرگی به پرســپولیس و هوادارانش باشد.باشگاه پرسپولیس در زمان 
مدیریت سید مجید صدری، ۲۰ درصد مطالبات اعضای تیم خود مربوط به فصل جدید را پرداخت 
کرد و در حالی که قرار بود درصد دیگری از قراردادها پرداخت شــود، صدری از سمت خود استعفا 
کرد. پس از حضور رضا درویش و اعضای تیم مدیریتی جدید در پرسپولیس، این مدیر به اردوی 
پرســپولیس پیش از مصاف برابر فجرسپاســی رفت و در حالی بازیکنان و برخی از اعضای کادر 
نسبت به پرداخت نشدن مطالبات شان گله داشــتند، قولی برای پرداخت پول 
در روزی مشخص نداد که همین امر موجب ناراحتی اعضای تیم شد.پیش 
از این نیز در رســانه ها آمده بود که بازیکنان پرســپولیس چند بار تا آستانه 
اعتصاب و تعطیل کردن تمرینات پرسپولیس پیش رفته اند؛ اما هر بار یحیی 
گل محمدی و سایر اعضای کادر فنی، مانع این اتفاق شده اند.  
حاال باید دید تا پیش از دیدار پرســپولیس برابر 
فوالد، باشــگاه می تواند مشــکالت مالی را 
رفع کند یا باید شــاهد رفتن گل محمدی 
و حواشــی پس از آن در پرسپولیس 
باشــیم.تیم فوتبال پرسپولیس در 
جریان هفته شانزدهم لیگ برتر 
فوتبال ایران عصر شــنبه در 
ورزشــگاه آزادی بــه مصاف 

فوالد خوزستان می رود.

مستطیل سبز

آغاز رقابت تاریخی شاگردان 
»ایراندوست« در آسیا؛

 شما برنده هستید،
دختران ایران زمین!

در اولیــن روزهــای پاییــز ۱۴۰۰ دختران 
فوتبالیست ایران دســت به کار بزرگی زدند 
و برای اولین بار در تاریــخ، مجوز حضور در 
دور نهایی جام ملت های آســیا را کســب 
کردند. این همان تیمی بود که اوایل سال به 
خاطر بی توجهی و انجام ندادن بازی رسمی 
از رنکینگ فیفا خارج شــده بود و تک تک 
بازیکنان از روزها ناامیدی صحبت می کردند؛ 
اما در ازبکستان تمام تلخی ها به شیرینی 
تبدیل شد.شــاگردان مریم ایراندوست در 
اولین مســابقه خود در انتخابی جام ملت 
های آسیا با ۵ گل بنگالدش را در هم کوبیدند 
و در دیدار دوم نیز به تساوی صفر صفر با اردن 
رسیدند. درخشش زهره کودایی در ضربات 
پنالتی سبب شد ایران ۴ بر ۲ پیروز شود و 
ســوم مهر ۱۴۰۰ روز تاریخ ســازی دختران 
ایرانی نام بگیرد. دور نهایی جام ملت های 
آسیا از 3۰ دی تا ۱۷ بهمن در هند برگزار می 
شود. شهرهای بمبئی، پونا و بمبئی نو میزبان 
۱۲ تیم حاضر درمسابقات است. تیم هایی 
که در رده اول تا پنجم قرار بگیرند راهی جام 
جهانی می شوند و دو تیم دیگر هم به پلی 
آف می رسند.تیم ملی فوتبال ایران در حال 
حاضر رتبه دو رقمی را در رنکینگ آسیا دارد و 
در جایگاه ۱۴ قرار گرفته است. رتبه ۷۰ جهان 
نیز در اختیار تیم ملی فوتبال زنان اســت. 
مریم ایراندوست، سرمربی تیم ملی فوتبال 
ایران زهــره کودایی، مریــم یکتایی، عارفه 
ســیدکاظمی، فاطمه آمنه، هادیه کر، ملیکا 
متولی، غزاله بنی طالبی، بهناز طاهرخانی، 
زهره جاللی، فاطمه عادلی، زهرا ســربالی، 
سارا ظهرابی نیا، سمانه چاهکندی، یاسمن 
فرمانی، الهام فرهمند، زهرا معصومی، ملیکا 
محمدی، مرضیــه نیکخواه، ثنــا صادقی، 
افســانه چترنور، ســارا قمی، نگین زندی، 
هاجر دباغی برای این مسابقات به تیم ملی 
دعوت کرده اســت.ایران تنها تیمی اســت 
که اولیــن حضورش را در ایــن دوره تجربه 

می کند.

فوتبال جهان

وز عکس ر

»رونالدو« و پسرش 
پس از دریافت 
جایزه ویژه فیفا

اهدای جایزه ویژه فیفا به رونالدو به 
عنوان بهترین گلزن تاریخ بازی های 
ملی یکی از ســورپرایزهای مراسم 
بهترین هــای ۲۰۲۱ بود.رونالدو در 
پایان مراســم تصویری از خودش 
در کنار پسرش جونیور منتشر کرده 
اســت. جونیــور هم مثــل پدرش 
فوتبال بازی می کنــد و در آکادمی 

منچستریونایتد عضویت دارد.

راهکار والیبال فوالد برای بازی های حساس؛

سپاهان و استفاده از ویدئوچک اختصاصی
تیم والیبال فوالد سپاهان برای حفظ آرامش و کمک به رای داور، دربازی های حساس از ویدئوچک اختصاصی استفاده می کند. رحمان محمدی راد، سرمربی 
سپاهان بعداز اینکه تیمش در بازی هفته هفدهم  لیگ برتر به میزبانی  شهرداری گنبد به دلیل اشــتباهات زیاد سرداور، خیلی اذیت شد، درخواست استفاده از 
ویدئوچک ایرانی را به مدیرعامل باشگاه داد و با موافقت محمدرضا ساکت ، دو هفته ای است که برای بازی های حساس با پرداخت هزینه،ویدئو چک را با خود می 
برند. آنها هفته هجدهم لیگ برتر والیبال ویدئوچک ایرانی را به آمل بردند و خیلی راضی به اصفهان برگشتند و در ارومیه و مقابل شهرداری این شهر از ویدئوچک 
استفاده می کنند. سرمربی تیم والیبال فوالد سپاهان می گوید:» ما برای کمک به داور در بازی حساس از ویدئو چک استفاده می کنیم. با وجود ویدئوچک ما هم 
در آرامش کامل کار خواهیم کرد.« تیم والیبال سپاهان هم اکنون و پس از برگزاری هفته هجدهم رقابت های لیگ برتر والیبال مردان باشگاه های کشور با کسب 

۴۵ امتیاز در صدر جدول ایستاده است.

روی کاغذ تیم گیتی پسند شرایط بهتری نسبت به تیم 
فردوس قم دارد و سرخ پوشان اصفهانی می توانند 
برای پیروزی پا به میدان این مسابقه بگذارند تا با 
کسب سه امتیاز این دیدار به صدرنشینی شان در این 

رقابت ها همچنان ادامه بدهند 

مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک قرار اســت ۱۷ 
اسفند برگزار شود  و این در حالی است که هنوز بحث 
انتخابات وارد دســتور جلسات هیئت اجرایی نشده 
است. از طرفی در اساسنامه کمیته ملی المپیک تبصره 
ای وجود دارد که مشخص نیست چرا هیئت اجرایی به 
اهمیت این تبصره بی توجه بوده تا زودتر آن را تعیین 
تکلیف کند.در تبصره ۲ ماده 6 اساسنامه آمده است: 
»دستور العمل نحوه برگزاری انتخابات توسط هیئت 
اجرایی پیشــنهاد و پس از تایید کمیته بین المللی 
المپیک و تصویب مجمــع عمومی قابل اجرا خواهد 
بود.« مسئله این است که کمیته ملی المپیک باید از 
۱۷ بهمن ثبت نام کاندیداها را برای انتخابات آغاز کند؛ 
اما در حال حاضر حتی هیئت اجرایی به بحث آیین 

نامه انتخاباتی ورود نکرده و با این تعلل مشــخص 
نیست چه زمانی می خواهند تاییدیه  این مصوبه را از 
IOC و مجمع بگیرند. این اتفاق حتی شائبه تعویق 
مجمع را قوت بخشیده است.سوال این است که آیا 
اعضای هیئت اجرایی از مفاد اساســنامه و این بند 
خاص بی اطالع هستند که تاکنون درباره آن اظهارنظر 
رسمی نکرده اند؟مسئوالن کمیته ملی المپیک بارها 
عنوان کرده اند که به دنبال برگزاری انتخابات در تاریخ 
مقرر هســتند؛ اما اکنون چگونه می خواهند در این 
مدت زمان باقی مانده تا آغاز ثبت نام ها دستورالعمل 
اجرایی انتخاباب را تصویب و تایید کنند و بر اساس آن 
انتخابات کمیته ملی المپیک را برگزار کنند؟ اساسنامه 
کمیته ملی المپیک نسبت به قبل تغییر کرده و قطعا 

نیاز به آیین نامه انتخاباتی جدیدی است و نمی توان 
مراحل مختلف ثبت نام از نامزدها و برگزاری انتخابات 
را با آیین نامه ســابق انجام داد.  شاید هیئت اجرایی 
بتواند با برگزاری جلسه فوق العاده، تکلیف آیین نامه 
انتخاباتی را مشــخص و ســپس آیین نامه را برای 
تصویب به IOC ارســال کند. بــرای گرفتن مصوبه 
مجمع هم باید به دنبال راه حلی باشد؛ اما اگر این کار 
هم اجرایی باشد سوال این اســت که چرا باید تمام 

کارها در دقیقه 9۰ انجام شود؟

تعلل عجیب برای تعیین تکلیف یک »تبصره« مهم در 
انتخابات کمیته المپیک!
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در دیدار استاندار اصفهان با آیت ا... طباطبایی نژاد مطرح شد:

تحقق عدالت اجتماعی و انسجام همگانی، موضوعی 
محوری و راهگشاست

استاندار اصفهان گفت: حمایت تاثیرگذار نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان در راستای تحقق 
عدالت اجتماعی و انســجام همگانی، موضوعی محوری و راهگشاست. ســید رضا مرتضوی در 
دیدار با آیت ا... طباطبایی نژاد با ارائه گزارشی از اقدمات صورت پذیرفته طی چندماه اخیر از جمله 
پیگیری های ملی و استانی در موضوع آب، آلودگی هوا، فرونشست زمین و … حضور میدانی در 
جلسات ملی نظیر شورای عالی آب، دیدار و جلسات متمادی با معاون اول رییس جمهور، هیئت 
دولت، دیدار و گفت وگو با وزرا، دیدار با اعضای مجمع تشــخیص مصلحت نظام و حضور مستمر 
در جلســات به توصیف و تحلیل روند پیگیری ها پرداخت.وی همچنین به برنامه های در دست 
اقدام نظیر برگزاری مجدانه و مصرانه کارگروه استانی تسهیل و رفع موانع تولید، ممانعت مجدانه 

در تعامل سازنده با مسئوالن قضایی پرداخت.
مرتضوی در موضوع مقابله با تعطیلی صنایع و اهتمام به منظور بازگشــایی و پویایی کارخانجات 
تعطیل و نیمه تعطیل، اتخاذ سیاست های راهبردی در راستای بهبود وضعیت معیشت همگانی، 
نظارت مســتمر و رصد پویای بازار، اهتمام در پاسخگویی تســهیل گرایانه به منظور رفع مطالبات 
مردمی، تصریح بر تحقق حقوق شــهروندی و تکریم ارباب رجوعان در مجموعه های استانی، به 
تبیین کالم پرداخت.اســتاندار اصفهان همچنین درباره برگزاری سلسله جلسات و نشست های 
راهبردی و اندیشه ورزانه با مســئوالن، نخبگان، متخصصان، اندیشمندان، اقشار مختلف مردم، 
مدیریت ارتباطات اثربخش و تعالی آفرین با رویکرد گســترش دامنه وفاق، همدلی و انســجام 
همگانی مابین سایر مســئوالن اداری، اجرایی، قضایی، امنیتی، نظامی و انتظامی با ائمه جمعه 
و وکالی مردم استان در قوه مقننه توضیحاتی را ارائه کرد.آیت ا... طباطبایی نژاد، نیز در این دیدار 
ضمن تقدیر از فعالیت های صورت پذیرفته، از ارائه گزارش جامع و کامل استاندار و هیئت همراه، 
بر کار و تالش مضاعف همه ارکان جامعه به ویژه مدیران جهادی و ســاعی استان تصریح نمود و 

خواستار همگرایی سایر دستگاه ها، سازمان ها و نهادها با ائمه محترم جمعه شد.
وی در این نشست همچنین بر پیگیری مجدانه مسائل جاری آب و کشاورزی استان از طرق قانونی 
و منطبق برضوابط جاری بر مبنای اولویت های تعریف شــده ملی و اســتانی تاکید و از مسئوالن 
خواســت تا رفع مشــکالت همگانی جامعه از جمله بهبود وضعیت معیشــتی ، پویایی بازار کار و 

اشتغال پایدار و … تمام قد، اقدام کنند.
 

 برگزاری اجالس رؤسای شوراهای اسالمی 
شهرستان های اصفهان

اجالس رؤسای شــوراهای اســالمی شهرســتان های اســتان اصفهان با موضوع »فرصت ها و 
تهدیدهای استان در حوزه مدیریت شهری و روستایی و نقش شوراها در ایجاد توسعه پایدار« امروز 
در محل نمایشگاه بین المللی اصفهان برگزار می شود. این اجالس با دعوت از  مهدی جمالی نژاد 
معاون وزیر کشور، استاندار اصفهان، عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی، نماینده شورای 
استان در شورای عالی استان ها، اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان، مدیرکل دفتر امور شهری 
و شوراهای اسالمی استانداری اصفهان و رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار خواهد 
شد.گفتنی است؛ بررسی فرصت ها و تهدیدهای استان در حوزه مدیریت شهری و نقش شوراها در 
ایجاد توسعه پایدار هدف اصلی برگزاری این اجالس است.همچنین بررسی موضوع ظرفیت های 
مدیریت شهری و روستاهای استان، مطالبات مدیریت شهری از مجلس شورای اسالمی، تبیین 
نیازهای شــورای اســتان، ظرفیت شــرکت های دانش بنیان و فرصت ها و ظرفیت های شرکت 
نمایشگاه های بین المللی استان از جمله موضوعاتی اســت که در این اجالس مورد بررسی قرار 

می گیرد.

  معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری:

73 درصد بودجه 1401 اصفهان صرف عمران شهر می شود

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان با اشاره 
به اینکه از بودجه سال آتی شهرداری، سه هزار و ۲۹ میلیارد تومان به هزینه  
های جاری اختصاص پیدا کرده و هشــت هزار و ۲۷۱ میلیارد تومان به 
مباحث عمرانی اختصاص یافته است، گفت: با این حساب سهم بودجه 
جاری ۲۷ درصد و عمرانی ۷۳ درصد است.سعید ابراهیمی در خصوص 
ویژگی های بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری اصفهان اظهار کرد: بودجه سال 
آینده از نظر منابع و مصارف در شــهرداری اصفهان ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد 
تومان و در شرکت ها و سازمان های تابعه چهار هزار و ۷۸۵ میلیارد تومان 
است و مجموع بودجه شــهرداری اصفهان و سازمان ها و شرکت های با 
مالکیت باالی ۵۰ درصد برای سال آینده بالغ بر ۱۲ هزار و ۹۱۶ میلیارد و 
۷۰۰ میلیون تومان خواهد بود.وی با اشاره به اینکه از این بودجه سه هزار و 
۲۹ میلیارد تومان به هزینه  های جاری اختصاص پیدا کرده و هشت هزار 
و ۲۷۱ میلیارد تومان به مباحث عمرانی اختصاص یافته اســت، افزود: 
با این حساب سهم بودجه جاری ۲۷ درصد و عمرانی ۷۳ درصد است.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان تصریح 
کرد: بودجه سال آتی مجموعه شــهرداری و سازمان ها جمعًا ۳۵ درصد 
رشد دارد.وی ادامه داد: سه هزار و ۸۷۷.۵ میلیارد تومان از بودجه برای 
پروژه  های شاخص شهری، یک هزار و ۱۳۲.۲ میلیارد تومان پروژه  های 

مهم منطقه ای، ۶۲۷.۳ میلیارد تومان پروژه  های منطقه ای، ۴۰۵ میلیارد 
تومان پروژه های محله محور، یک هــزار و ۱۵۰ میلیارد تومان پروژه های 
مستمر، ۴۹۰ میلیارد تومان برای پرداخت دیون و ۵۸۸.۶ میلیارد تومان 
برای سایر پروژه های عمرانی شــهرداری هزینه خواهد شد.ابراهیمی با 
اشاره به اینکه بیشــترین اعتبار در بودجه برای بخش حمل و نقل شهر 
لحاظ شده اســت، گفت: برای این حوزه بیش از ۴ هزار و ۲۷۶ میلیارد 
تومان بودجه اختصاص داده شده و در رده بعدی بخش خدمات شهری 
اســت که یک هزار و ۹۴۸ میلیارد تومان از ردیف های بودجه را به خود 

اختصاص داده است.

سهم 100 میلیارد تومانی هوشمندسازی شهر از بودجه 1401
وی افزود: حوزه برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، یک هزار و ۲۹۶ 
میلیارد تومان، حوزه مالی و اقتصادی یک هزار و ۴۰۳ میلیارد تومان، حوزه 
فرهنگی و اجتماعی ۹۸۹ میلیارد تومان، حوزه شهرسازی و معماری ۱۷۰ 
میلیارد تومان و حوزه عمران شــهری ۱۹۵ میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۱ 
شهرداری اعتبار به خود اختصاص می دهند.معاون برنامه ریزی و توسعه 
سرمایه انسانی شهرداری اصفهان با اشاره به نقش پروژه های مشارکتی 
و سرمایه گذاری در بودجه آتی شهرداری اظهار کرد: بیش از ۲ هزار میلیارد 

تومان از بودجه ســال آینده شهرداری به ســرمایه گذاری و مشارکت ها 
اختصاص دارد.وی، هوشمندسازی و فناوری های نوین را از دیگر نقاط 
مورد تاکید در بودجه شهرداری عنوان و تصریح کرد: برای این حوزه بیش 

از یکصد میلیارد تومان اعتبار لحاظ شده است.

تطبیق ردیف های بودجه ای 1401 با اهداف »اصفهان 1405«
ابراهیمی با اشــاره به ارتباط تدوین ردیف های بودجــه با برنامه ۱۴۰۵ 
اصفهان، اضافه کرد: ۴۸ درصد بودجه به هــدف اول با موضوع آلودگی 
هوا اختصاص پیدا می کند، ۱۴ درصد بحث ارتقای جایگاه شهر با تاکید 
بر گردشــگری و فرهنگ و هنر را شامل می شود، ســه درصد به هدف 
بهره وری سرمایه سازمانی مرتبط است و ۳۵ درصد از این بودجه مباحث 
اقتضایی است که فارغ از برنامه باید برای روند جاری امور، صرف شود.

وی به موضوعات دارای اولویت اجرایی در بودجه سال آینده شهر اشاره 
کرد و یادآور شد: ۱۰ موضوع نخست سال آتی به بخش های حمل  و نقل 
همگانی، شبکه معابر، مراکز فرهنگی، اجتماعی و تفریحی، پروژه های 
ویژه چند منظوره، فضای ســبز، پارکینگ، شبکه آبیاری و پساب، بافت 
تاریخی، ایمنــی و مدیریت بحران و پیــاده راه و پیاده روهــا در مناطق 

اختصاص دارد.

۴۸ درصد بودجه به هدف اول با موضوع آلودگی هوا 
اختصاص پیدا می کند، ۱۴ درصد بحث ارتقای جایگاه 
کید بر گردشگری و فرهنگ و هنر را شامل  شهر با تا

می شود

با مسئولان

»فرتور« نمایشگاه آثار هنرمندی در اصفهان
خالق آثار نمایشگاه فرتور درباره برگزاری اولین نمایشگاه انفرادی خود در اصفهان اظهار کرد: نمایشگاه 
فرتور اولین نمایشگاه انفرادی من است که این آثار را در دوره کارشناسی خلق کردم و زمانی که تصمیم به 
برگزاری نمایشگاه داشتم با شیوع کرونا و تعطیلی گالری ها مواجه شدم به همین دلیل این نمایشگاه 
درحال حاضر در گالری اکنون برای  بازدید کنندگان برگزار شد. البته در نمایشگاه های گروهی نیز شرکت 
داشته ام که ۳نمایشگاه گروهی در شیراز و دو نمایشگاه  دیگردر تهران بوده است. مهسا فالحیان افزود: 
برای تک تک آثار استیتمنت ارائه نکردم و به صورت کلی یک استیتمنت ارائه دادم  که در استیتمنت 
نوشته شده است: انسان در هر زمان و مکان گویی نیازمند فضایی است تا خویشتن خود آگاه و نا خود 
آگاه را معنا بخشد و کنکاش کند . پیرامون  خویش را از زوایای دیگر ببیند و بشناسد تا بتواند حقیقت 
وجدی خود را معنا دهد. او با انعکاس تصویر خود و محیط پیرامونش فضایی را کشف می کند که موجب 
شناخت عمیق تر وی از اصالت حقیقی خویش در هستی می شود.  فالحیان افزود: همچنین در ادامه 
استیتمنت آمده است: با قرار گیری انعکاس هستی اعم از انسان ومحیط پیرامونش به مخاطب این 
امکان داده می شود که زوایای دید خود را آگاهانه تر از پیش انتخاب کند و در آخر به بررسی خویش با 
ذهنی باز و دید عمیق تری بپردازد.فالحی درباره علت وجود آیینه در آثار گفت: علت وجود آیینه در اثار 
این بود که می خواستم مخاطب از زوایای مختلف اثر را ببیند.وی افزود: تکنیک آثار رنگ و روغن است 
و در ابعاد مختلف است؛ اما ابعاد کلی  آثار ۱۰۰ در ۷۰ است . همچنین آخرین فرصت برای بازدید از این 

نمایشگاه پنجشنبه ۳۰ دی ماه)امروز( است.
 

پیدا شدن دو قطعه شمش نقره در ایستگاه مترو
مدیرعامل شرکت متروی منطقه اصفهان گفت: متصدی امور ایستگاه متروی انقالب اصفهان در اقدامی 
خداپسندانه دو قطعه شمش نقره را به صاحبش بازگرداند.احمدرضا طحانیان گفت: »رضا نساج پور« 
متصدی امور ایســتگاه متروی انقالب  اصفهان در اقدامی خداپســندانه، دو قطعه شمش نقره را به 
صاحبش بازگرداند.صاحب شمش ها ارزش آن را بالغ بر ۳۰۰ میلیون تومان اعالم و از فداکاری متصدی 

ایستگاه متروی انقالب تقدیر کرد.
 

از سوی دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان؛

دوره انتخاب برتر با رویکرد مهارت همسرگزینی برگزار می شود
معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان اظهار کرد: دوره تخصصی آموزشی انتخاب برتر 
با رویکرد مهارت همسرگزینی، با هدف توانمندسازی خانواده ها، ویژه دختران اصفهانی برگزار می شود. 
حجت االسالم حامد اهتمام  افزود: یکی از مهم ترین عوامل پایداری و تحکیم خانواده که رضایت مندی 
از زندگی را به همراه دارد، انتخاب آگاهانه است. با توجه به اینکه مهم ترین عامل طالق در کشور، فقدان 
انتخاب آگاهانه محسوب می شود، دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان در راستای ماموریت اصلی خود در 
خصوص کاهش آسیب های اجتماعی، دوره تخصصی انتخاب برتر را با هدف توانمندسازی دختران 

اصفهانی به منظور داشتن انتخاب آگاهانه برنامه ریزی کرده است.
معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اســالمی اصفهان تصریح کرد: با توجه به شــرایط فرهنگی و 
اقتصادی جامعه، شاید شرایط برای ازدواج به موقع برخی از جوانان مهیا نباشد و  ازدواج به هنگام محقق 
نشود. بنابراین، در این دوره عالوه بر تبیین شاخص های یک انتخاب موفق، خویشتن داری و تاب آوری 
به عنوان مولفه های زیست عفیفانه که از اهداف دوره است، تبیین می شود.وی ادامه داد: این طرح در 
مرحله اول همزمان با میالد حضرت زهرا)س( تا والدت حضرت علی)ع( به عنوان یک زوج موفق و 
آسمانی، ویژه دختران ۱۷ تا ۳۰ ساله اصفهانی ساکن در شاهین شهر، برخوار، خوراسگان، کوهپایه و 
محمودآباد به شکل حضوری و مجازی اجرا می شود و در سایر شهرها، اجرای آن فقط به صورت مجازی 
امکان پذیر است. در ادامه نیز هر شــهری که تعداد ثبت نام کنندگان آن به حد نصاب برسد، این طرح 

به صورت حضوری در آن برگزار می شود.

خبر روزخبر خوان

 مسجد شیشه؛ یادگاری 
از صفویان

اصفهــان را به غیــر از قطب گردشــگری و 
تاریخی می تــوان یکــی از قطب های مهم 
گردشــگری زیارتی نیــز نامید. بــرای هر 
گردشــگری، شیرین و دلچســب است که 
نماز خــود را در یک مســجد تاریخی اقامه 
کند؛ مســجدی که می داند مــردم از صدها 
ســال پیش در آن نمــاز می خواندند و هر 
 سجاده اش یادگار ایرانی های گذشته است.

مساجد همیشــه مکانی امن برای دل های 
کسانی است که به کمی آرامش و تنها بودن 
نیاز دارند و برای راز و نیاز با خالق خود، دنبال 
خلوتی هســتند که بدون دغدغه سفره دل 
بگشایند. بسیاری از مساجد قدیمی اصفهان 
همچنان استوار و پابرجا، برپاکننده مراسم 
مختلف مذهبی و فرهنگی هســتند. وجود 
مساجد قدیمی در اصفهان عالوه بر فضایل 
مذهبی، سبب جذب گردشگرها و مسافرهای 
بسیاری نیز شده است. مسافرهایی از سراسر 
جهان که محو زیبایی های مسجد می شوند و 
این عالقه و جذب گردشگر، نشان از عظمت 
و تاثیرگذاری مســاجد دارد.مسجد شیشه 
در کوچه مشــهور به باغ قلندرها واقع شــده 
که مســجد حکیم را به بازار بــزرگ اصفهان 
متصل می کند. این مســجد در زمان شــاه 
سلیمان صفوی و توســط محمدقاسم زاهد 
مشهور به »خلوت نشین« بناشده است.این 
مسجد در زمان شاه سلیمان صفوی توسط 
محمدقاسم زاهد مشــهور به خلوت نشین 
بناشده است.داخل مسجد به علت تعمیراتی 
که در آن صورت گرفته، از حالت قدیمی خود 
خارج شده؛ اما محراب جنوبی آن که تزئینات 
کاشی کاری دارد به حالت اصلی باقی مانده 
است.محراب مسجد شیشه، دارای تزئینات 
کاشــی کاری بوده و کتیبه ایــن محراب به 
خط ثلث ســفید بر زمینه کاشــی الجوردی 
است. کتیبه سردر مســجد نیز به خط ثلث 
سفید بر زمینه کاشــی الجوردی نوشته شده 
که دارای تاریخ ۱۱۰۰ هجری قمری است.این 
بنای صفوی ۱۷ خرداد ۱۳۷۹ با شماره ثبت 
۲۶۹۵ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت 

رسیده است.

کاخ امیرآباد؛ بنایی 
تاریخی در میان کویر

»کاخ امیر آبــاد« در دو طبقه و به 
دســت سهام الســلطنه قاجار که 
از محافظان مســیر راه هــای این 
منطقــه بــوده در زمان ســلطنت 
ناصرالدین شاه ساخته شده است. 
این کاخ محل اســتقرار و اســکان 
سهام الســلطنه در فصل زمستان 
بوده است. این بنا در ۱۵ کیلومتری 
جنوب زواره در وسط کویر قرار دارد.

وز عکس ر

گسترش مراکز ورزشی ویژه بانوان در شهر اصفهان
عضو هیئت رییسه شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: با نگاه به سالمت شهروندان باید بر گسترش مکان های ورزشی تاکید شود.فرزانه کالهدوزان اظهار کرد: از 
زمان آغاز به کار شورای ششم ذیل کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی کمیته  بانوان و خانواده شکل گرفت و در این مدت نشست های هم اندیشی با موضوعات 
بانوان با حضور نمایندگان بانوان در دستگاه های اجرایی و سازمان های مردم نهاد برگزار شده و شورای شهر برای گسترش مراکز ورزشی ویژه بانوان برنامه دارد.به 
گفته وی، در حال حاضر، سرانه ورزشی شهر پایین است و فرهنگ ورزش در خانواده ها نهادینه نشده از این رو باید به دنبال تفریح و نشاط خانوادگی باشیم، البته 
ایجاد باغ بانوان نیز یکی از اقدامات خوب است، اما باید بهینه سازی و باز طراحی شود.پیش از این مجتبی شاه مرادی معاون فرهنگی شهردار و رییس سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان گفته بود رویکرد اصلی ما حمایت از ورزش همگانی و توجه جدی و خاص به ورزش بانوان است، استفاده از ظرفیت 

پارک های شهر و آماده سازی زیرساخت هایی مانند پیست های تارتان پیاده روی، نمونه هایی از این اقدامات است.

شهردار اصفهان در برنامه رادیویی »صدای شهر«، 
اظهار کرد: بخشــی از آلودگی هوای شــهر اصفهان 
مربوط بــه صنایــع اطراف و بخشــی مربــوط به 
خودروهای عبوری در سطح شهر است، در این راستا 
شهروندان و شــهرداری می توانند با کمک یکدیگر 
به هر میزانی این آلودگی را کاهــش دهند و تا حد 
امکان کمترین استفاده از وسیله نقلیه شخصی را 
داشته باشند.علی قاســم زاده با بیان اینکه به بهانه 
روز ملی هوای پاک از مردم دعوت کردیم از وسایل 
نقلیه عمومی برای تردد در شهر استفاده کنند و اگر 
فاصله بین مبدأ و مقصدشان کوتاه است به صورت 
پیاده سفر درون شهری خود را انجام دهند، افزود: 
همچنین به عنوان یک اقدام نمادین مترو و اتوبوس 
در سطح شهر به صورت رایگان خدمات ارائه کردند.

شهردار اصفهان خاطر نشان کرد: در کنار این اقدام از 
مدیران شهری دعوت کردیم از وسایل حمل و نقل 
عمومی استفاده کنند که استاندار و برخی از مدیران 
این موضوع را در دستور کار قرار دادند؛ این اقدام یک 
نقطه آغاز است که در این راستا ما مسئوالن نیز سعی 
خواهیم کرد از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده 
کنیم.وی تصریح کرد: اولویت نخست بودجه سال 
آینده بــه بخش حمــل و نقل اختصــاص دارد که 
امیدوارم با تحقق آن، بتوانیم تا حد زیادی مشکالت 
این حوزه را برطرف کنیم.قاســم زاده با بیان اینکه 
خط دو قطار شهری و رینگ چهارم، دو کالن پروژه 
شهرداری اصفهان است که پس از تکمیل می تواند 
بخشــی عمده ای از حمل و نقل را بــه زیر زمین و 
اطراف شهر هدایت کند، گفت: پس از تکمیل رینگ 

چهارم، خودروهای سنگین وارد شهر نمی شود از این 
رو آرامش ترافیکی بیشتری در معابر برقرار و میزان 
آلودگی هوا کاهش می یابد.شهردار اصفهان افزود: از 
مردم درخواست داریم با بیان نظرات و پیشنهادات 
خود یاری گر خادمان خود در شهرداری باشند، باید 
بدانیم گره آلودگی هوا به دســت همه ما باز خواهد 
شد بنابراین ســعی کنیم تا حد امکان از خودروی 
شخصی استفاده نکنیم تا شهر ما شهر زندگی شود.

شهردار مطرح کرد:

کاهش ترافیک اصفهان با تکمیل 2 کالن پروژه شهری

عکس: ایمنا
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 مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: فوالد مبارکه 
در سال 1371 با مجوز برداشت آب به میزان هزار و 260 لیتر بر ثانیه به ازای تولید 
ســالیانه 2.4 میلیون تن فوالد خام راه اندازی شد. محمدکاظم صباغی هرندی 
افزود: پس از راه اندازی فوالد مبارکه، تکمیل طرح های توســعه، افزایش تولید 
و اجرای پروژه های کاهش و بهینه سازی مصرف آب در سال ۹۹، برداشت آب از 
رودخانه به ازای تولید 7 میلیون تن فوالد خام به 650 لیتر بر ثانیه رسید؛ این بدان 
معناست که با 3 برابر شدن تولید در شرکت فوالد مبارکه از زمان راه اندازی تاکنون، 

میزان برداشت آب از رودخانه زاینده رود نصف شده است.
مدیر ارشــد خدمات فنی و پشــتیبانی شــرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: 
شاخصی برای مقایســه مصرف آب در کارخانجات فوالدی تعریف شده که این 
شــاخص، میزان مصرف آب خام به ازای هر تن تولید در یک سال را مشخص 
می کند؛ این شاخص در ســال گذشــته 2.۹ مترمکعب آب بوده، یعنی در سال 
گذشــته به ازای هر تن تولید فوالد، 2.۹ متر مکعب آب در فوالد مبارکه مصرف 
شده اســت؛ با اجرای پروژه های کاهش و بهینه سازی مصرف آب، فوالد مبارکه 
جزو شرکت های برتر دنیا در صرفه جویی مصرف آب قرار گرفته است.وی اذعان 
داشت: پروژه های مختلفی برای بهینه سازی مصرف آب در فوالد مبارکه انجام 
شده و با توجه به میزان برداشت آب از رودخانه، پیش بینی می شود که این میزان 
تا پایان ســال جاری به 428 لیتر بر ثانیه برسد که در مقایســه با سال گذشته، 
36 درصد از میزان برداشــت فوالد مبارکه از آب رودخانه کاهش یافته و میزان 
مصرف آب خام به ازای هر تن تولید به 2.2 متر مکعب رســیده اســت؛ در حال 
حاضر فوالد مبارکه جزو بهترین کارخانجات فوالدســازی به لحاظ مصرف بهینه 

آب در جهان است.

فوالد مبارکه امسال تنها 1.5 درصد از آب زاینده رود را برداشت کرد
صباغی تاکید کرد: برداشت آب فوالد مبارکه از رودخانه زاینده رود در سال جاری 
به میزان 428 لیتر بــر ثانیه بوده که این عدد معــادل 1.5 درصد از حوضه آبریز 
زاینده رود است، به عبارت دیگر فوالد مبارکه در سال جاری کمتر از 1.5 درصد از آب 
این حوضه را برداشت کرده که با تداوم پروژه های کاهش مصرف آب در سال آینده 
این عدد به کمتر از یک درصد خواهد رســید.وی بیان داشت: هدف اصلی فوالد 
مبارکه از زمان بهره برداری و راه اندازی تاکنون، کاهش وابستگی به آب رودخانه 
زاینده رود بوده که در این راستا پروژه های متعددی تعریف و اجرا کرده و یکی از 
این پروژه ها که از سال ۹2 با سرمایه گذاری 650 میلیارد تومانی آغاز شد، پروژه 
جمع آوری پساب شــهرهای اطراف فوالد مبارکه بود که در این راستا در برخی از 

شهرها تصفیه خانه هایی ایجاد و آن ها را توسعه داد.

کیفی سازی پساب شهری برای استفاده در فرآیند تولید
مدیر ارشــد خدمات فنی و پشتیبانی شــرکت فوالد مبارکه اضافه کرد: در حال 
حاضر با انجام این پروژه ها، پســاب شهری از طریق شــبکه های ایجاد شده به 
تصفیه خانه های موجود در شهرها منتقل شده و پس از تصفیه اولیه به تصفیه خانه 
مرکزی فوالد مبارکه منتقل شده که در این تصفیه خانه بخش قابل توجهی از حجم 

این آب، به آب کیفی مناسب برای به کارگیری در فرآیند تولید تبدیل می شود.وی 
عنوان داشــت: هم اکنون بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز فرآیند تولید فوالد 
مبارکه مربوط به پساب است و اگر این کار انجام نمی شد و فوالد مبارکه از سال ۹2 
برای انجام این پروژه اقدام نمی کرد، قطعا هم اکنون برای تولید با مشکل مواجه 
می شد. در ضمن این پروژه اثرات زیست محیطی خوبی برای منطقه داشته و از 
تخلیه پساب تصفیه خانه های موجود در محیط زیست جلوگیری کرده و سطح 

کیفی بهداشت منطقه را ارتقا بخشیده است.

میزان پساب مصرفی فوالد مبارکه در سال جاری به ۸.5 میلیون متر مکعب 
می رسد

صباغی هرندی بیان کرد: از ســال ۹4 تا ۹6 یک میلیون متر مکعب پساب وارد 
فوالد مبارکه شده و در ســال ۹۹ این مقدار به 3.5 میلیون متر مکعب و در سال 
جاری نیز به 8.5 میلیون متر مکعب خواهد رســید؛ با تکمیل تصفیه خانه هایی 
مستقر در شهرهای اطراف فوالد مبارکه و اضافه شــدن تعداد دیگری از شهرها 
به این پروژه، این میزان تا پایان ســال 1404 بــه 13.5 میلیون متر مکعب آب 

خواهد رسید.
وی با بیان این که آب ورودی به فوالد مبارکه در 3 بخش مختلف تقسیم می شود، 
گفت: بخش قابــل توجهی از آب ورودی بــه فوالد مبارکه جهــت خنک کاری 
تجهیزات مصرف می شود؛ بخش دیگر مصرف مربوط به خنک کاری محصوالت 
و ضایعات فوالد مبارکه است و البته بخشی جزئی از مصرف آب نیز به مصرف آب 

شرب این شرکت اختصاص می یابد.

بازچرخانی آب در فوالد مبارکه، عامل اصلی صرفه جویی
مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه ابراز کرد: یکی از دالیلی 
که فوالد مبارکه توانســته مصرف آب خود را به طرز قابــل توجهی کاهش دهد، 
بازچرخانی آب اســت؛ فوالد مبارکه از بخش های مختلفی تشــکیل شده که از 
ابتدای راه اندازی در کنار هریک از بخش هــای تصفیه خانه های محلی احداث 
شــده تا آب مورد نیاز برای فرآیند هر کدام از آن بخش ها در همان تصفیه خانه 

بازچرخانی شود و پساب هرکدام از آن ها به تصفیه خانه مرکزی منتقل شود.
وی در ادامه اظهارداشــت: پســاب برخی از این تصفیه خانه هــا در پروژه ای که 
اخیرا اجرا شده به بخش های دیگر فوالد مبارکه منتقل شده تا در این قسمت ها 
مصرف آب بهینه سازی شود. به طور مثال برای خنک کاری تجهیزات نیاز به آب با 
کیفیت باال نیست و برای همین در نهایت خروجی همه تصفیه خانه های محلی 

به تصفیه خانه ای که پساب شهری به آن وارده شده منتقل می شود.

تامین 50 درصدی آب مورد نیاز فوالد مبارکه از طریق تصفیه پساب صنعتی 
و شهری

صباغی هرندی تصریح کرد: در تصفیه خانه مرکزی پساب شهری که از شهرهای 
اطراف به فوالد مبارکه وارد شده به همراه پساب صنعتی با یکدیگر تجمیع شده 
و پس از تصفیه شدن، 70 درصد پساب به آب کیفی مناسب برای فرآیند تولید 

تبدیل می شــود؛ با توجه به پروژه های در دســت اجرا که تا پایان امسال بخش 
اعظمی از آن اجرایی خواهد شد این 70 درصد تا سال آینده به ۹0 درصد افزایش 
خواهد یافت، به عبارت دیگر ۹0 درصد پســاب صنعتی و شــهری وارد شده در 
تصفیه خانه به آب کیفی مناســب برای اســتفاده در فرایند تولید تبدیل خواهد 
شد.وی بیان داشت: همچنین 10 درصد از این پساب نیز به عنوان آب غیر قابل 
استفاده برای خنک کاری سرباره ها یا ضایعات استفاده خواهد شد؛ این یعنی در 
سیکل بازچرخانی فوالد مبارکه هیچ آبی هدر نرفته و تمام آب استفاده می شود؛ 
در حال حاضر 30 درصد از آب مورد نیاز فرآیند تولید فوالد مبارکه از همین تصفیه 
پساب صنعتی تامین می شود که با جمع میزان پساب شهری و پساب صنعتی 
نتیجه می گیریم 50 درصد از آب مورد نیــاز در فرآیند تولید فوالد مبارکه از طریق 

تصفیه پساب صنعتی و شهری تامین می شود.

شیوه های نوین فوالد مبارکه برای جلوگیری از هدررفت آب
مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شــرکت فوالد مبارکه عنوان داشت: هدف 
اصلی فوالد مبارکه از ابتــدای راه اندازی، کاهش و بهینه ســازی مصرف انرژی 
در حوزه های مختلف آب، برق، گاز و ســیاالت بوده است؛ در بخش های مربوط 
به آب پروژه های زیادی تعریف و اجرا شــده که به عنوان مثال پروژه نوســازی 
سیستم های انتقال و توزیع سیاالت در فوالد مبارکه از سال 88 با سرمایه گذاری 
60 میلیارد تومانی انجام شده که حدود 50 کیلومتر از سیستم های انتقال و توزیع 
سیاالت این شرکت طی اجرای این پروژه تعویض و اجرای این پروژه از هدررفت 
آب تا 15 درصد جلوگیری کرده است.وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اقدامات 
فوالد مبارکه در راســتای بهینه سازی آب این اســت که این شرکت کانال هایی 
طراحی کرده تا آب های ســطحی)که عمده آن آب باران است( را جمع آوری و 
هدایت می کند تا در مواقع بحران کمبود آب، از آن ها اســتفاده کند؛ فوالد مبارکه 
درصدد است تا با احداث نیروگاهی خورشیدی روی سطح این آب ها، تبخیر آب را 
کاهش و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر برای تولید برق مورد نیاز را محقق کند.

کاهش 70 درصدی آب مصرفی فوالد مبارکه با تبدیــل کولینگ تاورها به 
برج های هیبریدی

صباغــی هرندی با بیــان این که بخــش عمده مصــرف آب در فرآینــد تولید 
شرکت فوالد مبارکه برای خنک کاری تجهیزات اســتفاده می شود، ابرازداشت: 
برای خنــک کاری تجهیــزات در ایــن صنعــت از برج هــای َتر)کولینگ تاور( 
استفاده می شود که با 8 پروژه تعریف شــده فوالد مبارکه تا پایان 1404، تمامی 
کولینگ تاورهای اصلی این شــرکت به برج های هیبریدی تبدیل می شوند و با 

انجام این کار، مصرف آب در فرآیند تولید به میزان 70 درصد کاهش می یابد.
وی در پایان اضافــه کرد: با کاهــش 70 درصدی مصــرف آب در فرآیند تولید، 
چشم انداز فوالد مبارکه این است که به رغم احداث نیروگاه هزار مگاواتی و اجرای 
پروژه نورد گرم 2، وابســتگی فرآیند تولید خود به آب رودخانــه زاینده رود را تا 
سال 1406 به صفر برساند و فقط برای مصرف آب شرب از این رودخانه برداشت 

داشته باشد.

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی فوالد مبارکه:

 میزان مصرف آب خام فوالد مبارکه به ازای هر تن تولید به ۲.۲ متر مکعب رسید

چین، صدها موزه دیدنی را در خود جای داده اســت،  بنابراین 
آن چه در ادامه مشاهده می کنید فقط شمار اندکی از این موزه ها را 
شامل می شود. موزه هایی که در ادامه معرفی می شوند اطالعات 
مفیدی درباره سنت ها و آثار تاریخی مشــهور و حتی آثاری که 

چندان شناخته شده نیستند، ارائه می دهند.
کاخ موزه ســلطنتی شــهر ممنوعه در پکن: این موزه به جرات 
جذاب ترین موزه در بین موزه های چین محســوب می شــود. 
موقعیت مکانی این کاخ بر اساس نظر منجمان باستانی چین از  
نظر کیهان شناختی از اهمیت برخوردار بوده است. این کاخ طی 
سال  1406 تا 1420 و به دستور امپراتور سوم دودمان »مینگ« 
که پایتختش را از »نانجینگ« به »پکن« تغییر داد، ساخته شد. 
یک ســال پس از خروج آخرین امپراتور از کاخ در سال 1۹24، 
این موزه به طور رسمی افتتاح شد.مجموعه های این کاخ موزه 
از امپراتوری چینگ نشــأت گرفته اند و آثار سرامیکی، نقاشی، 
خوشنویسی، آثار برنزی، یشم، گاه شمار،  کتاب های باستانی و 
اسناد تاریخی را شامل می شوند. در حال حاضر در مجموع شمار 
آثار این موزه به 1.8 میلیون اثر می رسد. اما نباید فراموش کنیم که 

نکته اصلی و ارزشمند این موزه،  ساختمان و معماری آن است.
موزه ملی هنر چین در پکن )NAMOC(: ایــن موزه تنها موزه 

ملی آثار هنری پالستیکی در چین است. این موزه که در فاصله 
بین 1۹58 تا 1۹63 ســاخته شد آثار بســیار متفاوت تری را در 
مقایسه با آثار کاخ موزه شــهر ممنوعه به نمایش می گذارد. این 
موزه در حقیقت یــک بنای یادبود در چین اســت و نگرش آن 
نسبت به هنر،  تحقیقات و حفظ منابع طبیعی است. این موزه 
در مجموع بیش از 110هزار اثر را به نمایش می گذارد که از جمله 
آن ها به آثار هنری سنتی چین و آثار هنری مدرن چین در کنار 
شماری از آثار هنری غربی می توان اشــاره کرد.در سال 2013، 
این موزه طرح برنده یک رقابت معماری را که برای ســاختمان 
جدید این موزه ترتیب داده شــده بــود اعالم کــرد. روند آغاز 
ساخت طراحی  »ژان نوول« در ســال 2014 آغاز شد، اما هنوز 
 اطالعات دقیقی از چگونگی روند پیشــرفت ساخت و  ساز آن 

در دست نیست.
موزه شانگهای: این موزه بر آثار هنری پیشامدرن چینی تمرکز 
دارد. از زمانی که این موزه در ســال 1۹52 تاســیس شد به سه 
ساختمان مختلف منتقل و در نهایت در سال 1۹۹6 در بنای کنونی 
ثابت باقی ماند. ساختمان این موزه نیز بسیار قابل توجه است. 
این ساختمان با الهام از شکل یک ظرف آشپزی باستانی چینی 
ساخته شده است. قسمت باالیی این ساختمان دایره ای شکل 

و بنای کلی آن مربعی است که نشانگر تعبیر باستانی چینی از 
جهان یعنی »آسمان دایره ای و زمین مربعی« است.مجموعه 
این موزه از تنوع بسیار باالیی برخوردار است و بخش های مختص 
برای تابلوهای نقاشی،  آثار برنزی،  آثار یشمی،  مجسمه ها، آثار 

سرامیکی و خوشنویسی در آن وجود دارد.
موزه هنر معاصر شــانگهای: مــوزه هنر معاصر شــانگهای به 
عنوان نخستین موسســه هنری معاصر، غیردولتی و مستقل 
در شانگهای در ســال 2005 تاسیس شــد.این موزه خانه آثار 
هنرمندان شناخته شده و همچنین محل نمایش آثار هنرمندان 
تازه کار اســت که در ســال 2015، فضای مشــخصی برای آثار 
هنرمندان جوان با هدف پرورش ابتکار و آزمایش اختصاص داد.
موزه تاریخ شانشی در شی آن: در این  موزه تاریخی روزانه ۹000 
بلیت صادر می شود اما بازدیدکنندگان برای ورود به موزه حتما 
باید از قبل بلیــت را به صورت اینترنتی رزرو کنند.»شانشــی« 
نام پایتخت باســتانی 13 دودمان باســتانی چیــن بود. موزه 
تاریخ شانشی در جنوب شهر »شــی آن«  قرار دارد. در این موزه 
مجموعه دائمی عظیمی از آثار تاریخی از جمله اشیای برنزی، 
مجسمه های سفالی،  نقاشی و همچنین شماری از مجسمه های 

ارتش سفالین نگهداری می شود.  

آشپزی

دسر لوتوس
مواد الزم : پودر بیسکویت لوتوس یک پیمانه، پودر 

شیر خشک یک پیمانه، آرد سمولینا یک پیمانه، کرم یا کره 
لوتوس به مقدار الزم، خامه صبحانه 2 قاشق غذا خوری

طرز تهیه: یک بسته بیسکویت لوتوس را تهیه کنید و داخل غذاساز یا مخلوط کن پودر کنید 
و یا می توانید داخل نایلون ریخته و با گوشت کوب دستی بزنید تا پودر شود. می توانید از 

بیسکویت پتی پور نیز استفاده کنید ولی طعم این دسر با بیسکویت لوتوس فوق العاده می شود.
در ادامه آرد سمولینا یا سمید را داخل یک تابه الک کنید و با حرارت خیلی کم به مدت 5 دقیقه مواد 
را تفت دهید تا بوی خامی آرد گرفته شود. در ادامه شیر خشک دلخواه خود را به آرد اضافه کنید و به 
مدت یک دقیقه دیگر مواد را تفت دهید. باید مرتب مواد را هم بزنید وگرنه خیلی زود می سوزد.حاال 

آرد و شیر خشک را داخل یک کاسه الک  و صبر کنید کمی خنک شود. حاال بیسکویت پودر شده 
و خامه صبحانه و کمی کره لوتوس را اضافه کنید و مواد را خوب هم بزنید تا یک خمیر یکدست 

به دست بیاید. کرم لوتوس را کم کم اضافه کنید تا مواد خمیری شکل شود.در ادامه دست 
های خود را کمی چرب کنید و از مواد به اندازه گلوله های کوچک بردارید و در دست 
آن را گرد کنید. حاال توپک ها را در سینی چیده و به مدت یک ساعت در یخچال 

قرار دهید تا خودش را بگیرد. موقع سرو کمی سس لوتوس را روی آن 
بریزید و سرو کنید. می توانید برای خوشمزه تر شدن توپک ها 

موقع سرو در شکالت بن ماری شده بغلطانید.

گشتی در موزه های مشهور چین

 کارگردان »رستاخیز« سریال تازه
 می سازد

سومین سریال علی صبوری نوروز 1401 
به آنتن می رسد

کارگردان سینما قرار است سریال »کندو« را در خطه سیستان و 
بلوچستان بسازد. این فیلم  بخشی از مجموعه نمایشی در حوزه 
میراث فرهنگی است . سریال کندو اولین سریال تلویزیونی است 
که درویش در دستور کار خود دارد و می تواند در نوع خود کم نظیر باشد.

احمدرضا درویش، کارگردان سینماست که پیش از این ساخت فیلم های 
مطرحی، چون »کیمیا«، »دوئل« و »متولد ماه مهر« را در کارنامه خود دارد.

علی صبوری کمدین »خندوانه« در حال نقش آفرینی در سریال 
نوروزی »خداداد« است و از جمله بازیگران اصلی این مجموعه به 
شمار می آید.صبوری در این باره گفت: من نقش »منوچهر« داماد 
بزرگ خانواده را دارم. بخش های زیادی از سریال تصویربرداری شده، 
اما من 5 جلسه بودم.مجموعه تلویزیونی »خداداد« به کارگردانی علی 
غفاری برای پخش از این شبکه در نوروز 1401 آماده می شود.
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