
 قارچ سیاه هم از راه رسید؛ 
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رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:
به شایعات واکسیناسیون 

کووید ۱۹ توجه نکنید

مدیر عامل باشگاه سپاهان:
سد راه پیشرفت 

بازیکنان مان نمی شویم

بازار سیاه هویج در اصفهان؛

 باز هم پای خشکسالی 
در میان است
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مدیرکل انتقال خون استان:

ذخیره خون اصفهان به ۵ روز 
رسیده است
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 تغییر قانون به نفع مدیریت بهتر شهر  یا
 انتخاب یک فرد!
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      آگهی مزایده عمومی)نوبت اول( 

م الف:1176330
احمدرضا پری تبار- سرپرست شهرداری شاهین شهر 

چاپ اول

آگهی تجدید مناقصه عمومی

محسن حسنی – سرپرست شهرداری  م الف:1177021

شهرداری گرگاب به استناد مجوز شورای اسالمی شهر در نظر دارد پشتیبانی خدمات شهری 
و خدمات اداری شهرداری را به مدت یک ســال از تاریخ 1400/7/1 لغایت 1401/6/31 به 

شــرکت های خدماتی دارای صالحیت کار و حرفه ای طبق نظر مراجــع ذیصالح از طریق 

مناقصه عمومی واگذار نماید لذا متقاضیان واجد شــرایط می توانند جهت کسب اطالعات 

بیشتر و شــرکت در مناقصه همه روزه به جز ایام تعطیل تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 

1400/6/3 به واحد امور اداری و قراردادهای شهر گرگاب مراجعه فرمایند. 

شماره تماس شهرداری: 03۱4۵7۵4۵4۵ 
  www.gorgab87  @yahoo.com :سایت شهرداری

شهرداری شاهین شهر به استناد مصوبه شماره 3003/ش مورخ 1399/12/27 شورای 
محترم اسالمی شهر در نظر دارد بهره برداری از واحد شماره 1 طبقه همکف فرهنگسرای 

دانش و خالقیت را از طریق مزایده عمومی برای مدت 2 ســال به اشخاص حقیقی و 

حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده می بایستی در ساعات اداری 

به واحد حسابداری شهرداری مراجعه و پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری 

روز شنبه مورخ 1400/06/13 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. شهرداری در رد یا قبول 

یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

نوبت اول
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سخنگوی صنعت برق استان اعالم کرد:

صرفهجوییدرمصرفبرقبرایکاهشخاموشیها
3

 بحران کمبود آب آشامیدنی در نصف جهان 
 دوماه آبرسانی به ساکنان کالن شهر اصفهان با تانکر؛ 

3

رییس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز در 
اصفهان:

قدرت خرید مردم خیلی کم 
شده است

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 
هشدار داد:

سد کادر بهداشت و درمان 
چهار محال و بختیاری در 

حال شکستن است

سخنگوی صنعت برق استان مطرح کرد:

همکاری فوالد مبارکه در 
کاهش اعمال محدودیت به 

برق خانگی
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3
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 سخنگوی ستاد مقابله با کرونا 
در استان اصفهان:

جزئیات برگزاری مراسم 
محرم در اصفهان اعالم شد

5

فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان مطرح کرد: 

خبرنگاران نقش موثری در 
پیشگیری و کنترل جرائم 

دارند
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سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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گزارشی از یک نشست صمیمانه در روز خبرنگار؛قیمت: 2000 تومان

7وقتی خاطرات دفاع مقدس زنده می شود
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آگهیتجدیدمناقصهعمومی-نوبتدوم

احمدرضاپریتبار-سرپرستشهرداریشاهینشهر مالف:1174795

شهرداری شاهین شهر در راستای اجرای مصوبه شماره 1281 مورخ 1399/06/24 شورای اسالمی شاهین شهر در نظر دارد عملیات اجرائی 
بازسازی 30 دستگاه اتوبوس شــهری را از طریق مناقصه عمومی و از ردیف اعتبارات عمرانی بودجه سال 1400 )از محل اخذ وام از صندوق 
کار آفرینی امید و آورده شهرداری( طبق اسناد مندرج در آگهی با برآورد اولیه به مبلغ 29/700/000/000 ریال به افراد حقیقی و حقوقی واجد 

شرایط واگذار نماید. 
بنابراین متقاضیان می بایست جهت اطالع از شرایط و شرکت در مناقصه به واحد مالی شهرداری واقع در شاهین شهر، بلوار امام خمینی میدان 
فاطمیه مراجعه و نسبت به تحویل مدارک تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1400/06/08 به حراست شهرداری شاهین شهر اقدام نمایند. 
پیشنهادات رسیده راس ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 1400/06/09 با حضور اعضا کمیسیون عالی معامالت شهرداری باز و قرائت خواهد شد.

سایر شرایط:
1- سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 1/485/000/000 ریال )معادل 5 درصد برآورد اولیه( است که می تواند بصورت ضمانت نامه بانکی معتبر 
با سررسید سه ماهه یا واریز آن به حساب 0105052929007 بنام شهرداری شاهین شهر نزد بانک ملی شعبه مرکزی شاهین شهر ارائه شود.

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

وقتی کرونا هم ترمز تورم افسارگسیخته بازار ماه محرم را نکشید؛ 

 مصیبت گرانی
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طالبان مدعی تصرف دومین شهر بزرگ افغانستان شد
گروه طالبان مدعی شد که شهرهای قندهار و لشکرگاه مرکز استان هلمند به تصرف آن ها درآمده 
است و نیروهای دولتی از این شــهرها عقب نشــینی کرده اند. ذبیح ا... مجاهد، سخنگوی گروه 

طالبان بامــداد دیروز جمعه با انتشــار 
ویدئویی از مقر استانداری قندهار اعالم 
کرد اســتانداری قندهــار و فرماندهی 
پلیس را تصرف کرده و نیروهای دولتی 
عقب نشینی کرده اند. علی یاور رضایی 
از ســاکنان شهر لشــکرگاه نیز گفت که 
طالبان مقر امنیت ملــی آخرین پایگاه 
نیروهای دولتــی را تصرف کــرده و در 
استقبال از تسلط کامل بر شهر لشگرگاه 

شلیک هوایی می کردند.
با تصرف قندهار)دومین شهر بزرگ افغانستان(، هرات و لشکرگاه؛ طالبان بر شماری از شهرهای 

بزرگ و استراتژیک افغانستان مسلط شد.

افتتاح نمایندگی دیپلماتیک رژیم صهیونیستی در مراکش
منابع خبری از افتتاح دفتر نمایندگی دیپلماتیک رژیم صهیونیستی در مراکش خبر دادند.

به نقل از خبرگزاری اســپوتنیک، یائیر الپید، وزیر خارجه دولت رژیم صهیونیستی دفتر نمایندگی 
دیپلماتیک این رژیم را در رباط، پایتخت مراکش افتتاح کرد. طبق این گزارش، این دفتر یک دفتر 
ارتباطی است و در چارچوب توافق نامه عادی ســازی روابط میان دو طرف در ۲۲ دسامبر گذشته 
افتتاح شده است. اسپوتنیک در این باره گزارش داد که ناصر بوریطه، وزیر خارجه مراکش در مراسم 
افتتاح دفتر مذکور حضور نداشت و به جای او محسن الجزولی، معاونش نماینده مراکش در این 

مراسم بود.

3000 نیروی آمریکایی در کابل مستقر می شوند
ســخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته ۳۰۰۰ نظامی ارتش آمریکا در کابل مســتقر می شوند. »جان 
کربی«، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته ۳۰۰۰ نظامی ارتش آمریکا در کابل مستقر خواهند شد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داده با توجه به بدتر شدن اوضاع امنیتی در افغانستان، ایاالت 
متحده قصد دارد ۳۰۰۰ نیروی نظامی را برای کمک به تخلیه پرسنل آمریکایی از سفارت آمریکا در 
کابل به این کشور اعزام کند. جان کربی تاکید کرده استقرار این نیروها موقت خواهد بود و ماموریت 
آنها تنها بر کمک به کاهش نیروهای سفارت و تسریع روند صدور روادید برای مترجمان افغانستانی 

و دیگران است و واشنگتن قصد ندارد بار دیگر در جنگ مداخله کند.

حمله راکتی به پایگاه نیروهای ترکیه در شمال عراق
یک منبع امنیتی عراقی از حمله راکتی به پایگاه نیروهای ترکیه در شمال این کشور خبر داد.

یک منبع امنیتی عراقی به خبرگزاری اســپوتنیک گفت که پایگاه نظامی نیروهای ترکیه واقع در 
منطقه »زلیکان« در استان نینوا در شمال عراق هدف حمله راکتی قرار گرفت.

این منبع که نخواست نامش فاش شود، گفت: ســه تا پنج راکت به سمت پایگاه نظامی نیروهای 
ترکیه شلیک شد. طبق گفته منبع مذکور، این راکت ها بدون هیچ گونه تلفات و خسارتی به اطراف 
این پایگاه اصابت کردند. این منبع امنیتی عراق به جزئیات بیشتر این حمله و طرف انجام دهنده 

آن اشاره ای نکرده است.

وقتیسفرابرایتوضیح»دعوت«میشوند؛

جنجال بازسازی یک عکس تاریخی در تهران
همه چیز از انتشار یک عکس توسط سفارت روسیه در تهران آغاز شد. 
ماجرای عکس بر می گردد به دیدار سفیر روسیه و انگلیس در باغ اتابک 
که بازســازی یک عکس تاریخی مربوط به کنفرانس تهران را در ذهن 
مخاطب ایجاد می کند. در سال ۱۳۲۲ سران شوروی، انگلیس و آمریکا 
میهمان ناخوانده ایران در باغ اتابک می شــوند تا بر سر قدرت در دوران 

پسا جنگ جهانی دوم به تفاهم برسند. 
اما بعد از حدود 8۰ سال سفرای روســیه و انگلیس در ایران دقیقا در 
بالکن معروف سفارت که روزولت، چرچیل و استالین عکس یادگاری 
گرفتند تصویری از خود با یک صندلی خالی را منتشــر کردند که این 
بار با واکنش صریح مســئولین ایران و تقبیح کاربران فضای مجازی 

مواجه شد.

واکنش تند کاربران و مقامات ایرانی به جنجال ســفرای روسیه و 
انگلیس

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در توئیتی نوشت: »امروز 
یک عکس نامناسب دیدم، ضروری اســت به همه یادآوری کنم که ما 
در آگوست ۲۰۲۱ هستیم نه آگوســت ۱94۱ و نه دسامبر ۱94۳. مردم 
ایران در مقاطع مختلف از جمله در طول مذاکرات برجام نشان دادند که 
استقالل ایران هرگز نمی تواند موضوع تصمیمات سفارت ها و قدرت های 

خارجی باشد.« 
همچنین امیر عبداللهیان، وزیر پیشــنهادی امور خارجه نیز در توئیتی 
نوشت: اقدام غیردیپلماتیک دو سفیر خارجی در تهران، افکار عمومی را 
در جمهوری اسالمی مکدر کرده است و نشان دهنده بی توجهی به آداب 
دیپلماتیک و غرور ملی مردم غیور ایران اســت. اصالح و جبران سریع 

این خطا ضرورت دارد.  
قالیباف، رییس مجلس هم در توئیترش نوشــت: اقــدام دور از ادب 
سفرای روسیه و انگلیس باید به سرعت توسط وزارت خارجه پیگیری 
شــود. هر دو ســفیر باید فورا به طور رســمی بابت اقدام انجام شده 
عذرخواهی کنند در غیر این صورت واکنش قاطع دیپلماتیک ضروری 
خواهد بود. کاربران در فضای مجازی هم واکنش های شدیدی نسبت به 
اقدام سفرای روس و انگلیس نشان دادند و از دولت و دستگاه سیاست 

خارجه خواستار برخورد با سفیران این دو کشور شدند.

توضیح سفارت روسیه در ایران
سفارت روسیه صبح پنجشنبه در توئیتی با ارائه توضیحاتی تالش کرد 
عذرخواهی کند، اما به اعتقاد کاربران فضای مجازی آنچه منتشر شده 

عذرخواهی نیست و توجیه است، ضمن اینکه عذرخواهی باید رسمی 
باشد. در آن توئیت آمده بود: با توجه به واکنش ها به تصویر منتشرشده 
از سوی ما، می خواهیم دقت کنیم که این تصویر زمینه ضد ایرانی ندارد و 
قرار نبود احساسات مردم کشور دوست، ایران را آزرده کنیم. تنها معنای 
این عکس یادآوری و ادای احترام به تالش های مشترک دولت های 
متحد علیه نازیســم در جنگ جهانی دوم بود. ایران دوست و همسایه 

ماست و به تقویت روابط مبتنی بر احترام متقابل ادامه می دهیم.

فراخوان سفرای روسیه و انگلیس به وزارت خارجه
به دنبال انتشار تصویر دیدار اخیر سفرای روســیه و انگلیس، دستیار 
وزیر و مدیــرکل اروپای غربی وزارت امور خارجه ضمن دعوت ســفیر 
انگلیس به وزارت امــور خارجه، با غیر قابل قبول دانســتن این اقدام 

که باعث جریحه دار شدن احساســات و غرور ملی مردم ایران شده، 
تاکید کرد که مردم ایران در طول تاریخ همواره ثابت کرده اند که هر گونه 
تحرکات زاییده تفکرات استکبارمآبانه را قویا مردود شمرده و در برابر آن 

ایستادگی می کنند.  
سفیر انگلیس هم در پاسخ ضمن ابراز تاســف از سوء تفاهم به وجود 
آمده، اظهار داشــت : ضمن احترام به جمهوری اسالمی ایران و مردم 
بزرگ و تاریخ این کشــور، تاکید می کنم هیچ گونه قصد و نیت سوئی 
در پشــت این موضوع وجود نداشــته و ســفرا در صدد بــوده اند تنها 
اتحاد  روســیه و بریتانیا علیه آلمان نازی در زمان جنگ دوم جهانی را 
یادآوری کنند.  سفیر انگلیس در پایان ابراز امیدواری کرد بتواند در دوره 
ماموریتش در تهران، بر اساس جلب و ارتقای احترام و اعتماد متقابل، 

به توسعه روابط دو کشور کمک کند.

میدل ایست آی در گزارشی درباره مذاکرات برجام 
نوشت: در شرایط کنونی، نتیجه مذاکرات هسته ای 
با ایران و همچنین در سطحی گسترده تر، تعامالت 
ایران و آمریکا، چندان روشــن نیست. این مسئله، 
دو موضــوع مهم و همچنیــن هم پوشــان را تا حد 
زیادی برجســته می ســازد: قدرت های منطقه ای 
چه درس هایی را از این تحــوالت می توانند بگیرند 
و چه کار هایی می توان انجام داد تا از تشدید بیشتر 
منازعات و درگیری ها میان ایران و آمریکا، جلوگیری 
کرد. امــری که در صورت تحقــق می تواند وضعیت 
امنیت و ثبات منطقه خارومیانــه را با چالش های 

گسترده ای رو به رو کند.
در این رابطه، بررســی و خوانش مجــدد اظهارات 
مقام هــای عالی رتبه ایــران و آمریــکا و همچنین 
اقداماتی که آن ها تاکنون انجــام داده اند و یا حتی 
انجام نداده اند، می تواند بعضی سرنخ ها را به ناظران 

و تحلیلگران ارائه کند.
اوال، دونالد ترامپ سعی داشت تا با اعمال فشار های 
گسترده اقتصادی علیه ایران، این کشور را وادار کند 
تا در گزینه های در دســترس خود تجدیدنظر کند و 
امتیازات قابل توجهی را در برنامه هسته ای، موشکی 
و نفوذ منطقــه ای خود به طرف هــای غربی بدهد. 
این سیاســت دولت آمریکا به نحــو فاجعه باری با 
شکست رو به رو شد. جو بایدن نیز حدودا هشت ماه 
اســت که در قدرت حضور دارد و در این مدت، تغییر 
چندانی از سوی وی و دولتش در رابطه با ایران ایجاد 
نشده است. ایران بیش از چهار دهه است که تحت 
تحریم های آمریکاســت و در شرایط فعلی نیز هیچ 
نشــانه ای دال بر اینکه نظام سیاسی ایران تضعیف 
شده و یا در حال فروپاشی است، به هیچ عنوان وجود 
ندارد. ثانیا، ایران به عنوان کشوری با جمعیتی بیش 
از 8۰ میلیون نفر و در شرایطی که از منابع غنی نفت 

و گاز، تمدنی دیرینه، هویت ملی قدرتمند و روابطی 
قوی با برخــی قدرت های جهانی برخوردار اســت، 
اساسا یک قدرت منطقه ای عمده و مهم است. ایران 
در شرایط فعلی نفوذ قابل توجهی در منطقه خاورمیانه 
دارد و در کشور های افغانستان، عراق، لبنان، سوریه و 

یمن، نفوذ و قدرت موثری نشان داده است.
با توجه به ظرفیت های قابل توجه نظامی، اقتصادی 
و همچنین جمعیت ایران، اساسا نمی توان این کشور 
را در عرصه معادالت مهم منطقــه خاورمیانه نادیده 
گرفت. بدون تردید ثبات اقتصادی و سیاسی تهران 
می تواند تضمین کننده صلح و ثبات در خاورمیانه و 

همچنین دیگر مناطق جهان باشد.

میدل ایست آی:

نتیجه مذاکرات هسته ای ایران و غرب؛ تاریک و روشن!

وزیر خارجه رژیم صهیونیستی گفت: هیچ جایگزین خوبی برای توافق هسته ای ۲۰۱۵ ایران با قدرت های جهانی وجود ندارد. به گزارش تایمز او اسراییل، یائیر 
الیپید، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی که به مراکش سفر کرده است طی اظهاراتی درخصوص برجام مدعی شد: من حامی توافق نیستم. از نظر من این توافق 
درست نیست. این را بارها گفته بودم و حال نیز می گویم اما مسئله این است که نقشه جایگزینی نمی یابم . الیپید در سخنان خود بیان کرد که در سطح بین المللی 
فرض بر آن بود که پیش از به روی کار آمدن دولت ابراهیم رییسی، »تالشی برای به سرانجام رساندن توافق« صورت گرفته می شود. وی در بخشی دیگر از سخنان 

خود تصریح کرد که این رژیم با آمریکا و دیگر شرکایش در خصوص جلوگیری از دستیابی ایران به سالح های هسته ای به طور مداوم در ارتباط است.

اظهارات وزیرخارجه رژیم صهیونیستی در مورد برجام
شهردار تهران:

 به عمرم دنبال مسئولیت 
نبودم

خبر روز

وز عکس ر

رزمایش نظامی 
روسیه، تاجیکستان 

و ازبکستان
همزمان بــا پیشــروی های 
سریع شبه نظامیان طالبان در 
شمال افغانستان، تنها در ماه 
جاری، روسیه و جمهوری های 
آســیای میانــه دو رزمایش 
نظامی در نزدیکــی مرز های 

افغانستان به راه انداختند.

واکنش »محمد« به لیست پیشنهادی وزرای رییسی 
سعید محمد، فرمانده پیشین قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( به لیست پیشنهادی وزرای رییسی 
واکنش نشان داد. سعید محمد در توئیتی نوشت: »انتخاب اعضای کابینه از اختیارات مسلم ریاست 
محترم جمهور اســت لذا با ادای احترام، آرزومند موفقیت همه عزیزان معرفی شده در کابینه جهت 
حل مشکالت مردم عزیز هســتم.« گمانه زنی هایی درباره احتمال حضور محمد در کابینه رییسی یا 

شهرداری تهران وجود داشت.

نامه سرگشاده به ابراهیم رییسی؛

پایداری ها شروع به مخالفت کردند
قاسم روانبخش، عضو شورای مرکزی جبهه پایداری انقالب اسالمی در نامه ای سرگشاده خطاب به 
ابراهیم رییسی مخالفت خود را به معرفی حجت االسالم خطیب به عنوان وزیر پیشنهادی اطالعات 
اعالم کرد. در این نامه آمده است: »شنیده ها حاکی است که برای وزارت مهم و کلیدی اطالعات فردی به 
نام آقای سید اسماعیل خطیب در نظر گرفته اید ،از آن جایی که وزارت اطالعات بسیار مهم و استراتژیک 
است و در موفقیت و عدم موفقیت دولت شما می تواند نقش بسزایی ایفا کند به دلیل سابقه طوالنی 
وی در مدیریت اداره اطالعات قم و شناختی که جریان انقالبی قم از کارنامه ایشان دارند، وی را برای 
این جایگاه مهم مناسب نمی دانیم. همچنین برخی از احتمال عبداللهی دادستان سابق ویژه روحانیت 

که از نیروهای ایشان است برای وزارت اطالعات سخن می گویند.«

متلک سنگین »زیباکالم« در مورد صادرات واکسن!
صادق زیباکالم در صفحه شــخصی خود در توئیتر با لحنی کنایه آمیز نوشــت: چندی پیش برخی از 
مسئولین دون کیشوت وار اعالم صادرات واکسن کرونای ساخت ایران را کردند. نوشتم ما توان صادرات 
یک دوچرخه ساده بچگانه هم نداریم. همان مسئولین که به جز »بله قربان و مجیز گویی« هنر دیگری 
ندارند، متهمم کردند به ندیدن پیشرفت های دانشمندان و جوانان انقالبی. نمی دانم امروز کجا هستند.

سفیر روسیه اظهار تأسف کرد؛

سوء تفاهم شده، متاسفم
سفارت روسیه در ایران با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در توئیتر به دلیل بازتاب منفی ایجادشده 
از یک تصویر حاشیه ساز عذرخواهی کرد. در پیام سفارت روسیه آمده است: »نظر به واکنش مبهمی 
که نسبت به عکس ما صورت گرفته، مایلیم خاطرنشان کنیم که این عکس هیچ گونه معنا و مفهوم 
ضدایرانی ندارد و ما قصد جریحه دار کردن احساسات مردم دوست و صمیمی ایران را نداشتیم. تنها 
معنایی که این عکس دارد ادای احترام به تالش های مشترک کشورهای متحد )متفقین( علیه نازیسم 
در خالل جنگ جهانی دوم است. ایران دوست و همسایه ماست و ما به تقویت روابط مان بر اساس 

احترام متقابل ادامه خواهیم داد.«

»محسن رضایی« از مجمع می رود
در روز های اخیر شایعه ای منتشر شد که محسن رضایی قرار است استاندار ویژه خوزستان شود؛ اما حاال 
مشخص شــده که او به دولت نخواهد رفت؛ بلکه به جای مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان امام)ره( 
خواهد شد.  مشخص بود که فرمانده سابق ســپاه و دبیر ۲4 ساله مجمع تشخیص مصحلت نظام و 
رقیب ابراهیم رییسی هیچ وقت خودش را ذیل دولت یازدهم قرار نخواهد داد. وی در توئیتی نوشته 
است: » به شایعات غیرواقعی این روز ها توجه نکنید. رهبرم سوال کردند که نظرت برای آینده چیست؛ 

بنده نیز گفتم من سرباز جناب عالی هستم، هر جایی که شما ماموریت بدهید به آن عمل می کنم«

کافه سیاست

علیرضا زاکانــی در نشســتی با دانشــجویان 
دانشــگاه های تهران بــه ســواالت،  ابهامات و 
بحث هایی که درمورد انتخابش به عنوان شهردار 
تهران مطرح بود پاســخ گفت. شهردار تهران در 
این جلســه گفت: »من در عمــرم دنبال هیچ 
مسئولیتی نبودم. یک موقعی در دانشگاه تهران 
بودم و در غیابم، مرا مسئول ناحیه تهران کردند 
و بعــد از 7ماه گفتند آن قدر پیــش می روید که 
سازمان بســیج عقب افتاده است. سال 77 که 
در ناحیه بسیج دانشــجویی بودم با پای خودم 
نیامدم ولی بعد از 7ماه ســازمان بسیج بسیج 
شد که من را رییس ســازمان کنند و من گفتم 
نمی توانم. بعد از یک سال و ســه ماه وقتی در 
کربال بودم قائم مقام ســپاه زنگ زد گفت قرار 
شــده هم مســئول ناحیه و هم مسئول بسیج 
دانشجویی باشی«. زاکانی تاکید کرد: »کسی که 
برای مسئولیت می دود به هیچ چیز نمی رسد« 
وی اضافه کرد: »هیچ جایــی نمی بینید که من 
وارد شده باشم و تحول ایجاد نشده باشد. طی 
دوسال و ســه ماه که در بسیج دانشجویی بودم 
دوبار به عنوان مدیر نمونه کشوری انتخاب شدم.« 
شهردار تهران با بیان اینکه عالم و آدم بایستند و 
من بفهمم یک حرف حقی وجود دارد می ایستم،  
تصریح کــرد که در اینجا )شــهرداری( فهمیدم 
امر حقی هســت و وقتی داد همه بلند می شود 
فهمیدم جای خوبی است. شهردار منتخب تهران 
با بیان اینکه دنبال جوی که دیگران درست کردند 
نمی دوم،  به نحوه انتخابش به عنوان شــهردار 
اشاره کرده وگفت: »من روز عرفه در کربال بودم و 
خبر نداشتم دوستان چه کار می کنند ولی قبلش 
به من گفته بودند و من هم گفتم »فکر می کنم« و 
از کربال که آمدم گفتند که تو را جزو ۱۲نفر انتخاب 
کرده ایم«. زاکانی تاکید کرد که هیچ یک از این 
عرصه هایی که وارد شــده ام با پای خودم وارد 
نشدم و ســه دوره نماینده بودم و هرسه بار را به 
زور ثبت نام کردم و جریان انقالب به این نتیجه 
می رسید که باید این کار را انجام بدهم.  شهردار 
منتخب تهران گفت که هر قدر جیغ بکشند و باال 
و پایین بپرند اگر مجلــس به من اجازه رفتن از 

مجلس بدهد، تهران را متحول می کنم.

بین الملل

عکس: فرارو
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معاون امور بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی اصفهان:

 کشتار مرغ در اصفهان مطلوب است؛ ایراد در نحوه 
توزیع است

معاون امور بهبود تولیدات دامی جهاد کشــاورزی اصفهان گفت: کشــتار مرغ در استان اصفهان 
وضعیت خوبی دارد ایراد در نحوه توزیع مرغ گرم است.

حسین ایراندوست اظهار کرد: وضعیت کشتار مرغ در چند روز گذشته به طور متوسط ۵۰۰ تن مرغ 
در اصفهان کشتار شده که ۴۰۰ تن گوشت مرغ به بازار عرضه می شود که رقم قابل قبولی است. این 

درحالی است که در تیر و مرداد جوجه ریزی کم می شود.
وی، تشکیل صف برای مرغ را در نحوه توزیع این کاالی اساسی دانست و توضیح داد: نیاز است 
که نحوه توزیع مرغ در بازار ساماندهی شود و از آنجا که میزان مرغ کشتار شده مطلوب است نباید 

نگران کمبود مرغ باشیم.
معاون امور بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی اصفهان تصریح کرد: به علت کمبود نظارت در بازار 
مرغ شاهد قطعه بندی مرغ در بازار هستیم و مرغی که باید به صورت گرم و کامل در اختیار مصرف 

کننده قرار بگیرد در فرآیندی قطعه بندی می شود تا با نرخ باالتر به فروش برسد.
وی بیان کرد: مرغ در بازار اصفهان دونرخی نیست و اگر شاهد این موضوع باشیم نشان از ضعف 

در توزیع مرغ است.

قیمت هر قطعه جوجه یک روزه ۸ هزار تومان
نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی گفت: قیمت کنونی هر قطعه جوجه یک روزه 
۸ هزار تومان است. حبیب اسدا... نژاد با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه مرغ نداریم، اظهار کرد: 
در شرایط فعلی سوء مدیریت در توزیع مرغ در سطح کشور منجر به التهابات قیمت در بازار شده 
است. وی افزود: با وجود تراکم مرغ در استان های شمالی به دلیل اتخاذ تصمیمات استانی اجازه 

خروج نمی دهند که همین موضوع منجر به تلفات سنگین در واحدها شده است. 
اسدا...نژاد، سوء مدیریت را علت اصلی اختالالت بازار مرغ دانست و گفت: هم اکنون مرغداران 
استان های شمالی به دلیل تراکم در واحدها، هر کیلو مرغ زنده را ۵۰۰ تومان کمتر از نرخ مصوب 
عرضه می کنند که این موضــوع در کنار عدم نظارت در توزیع، التهابــات قیمت در بازار را به همراه 

داشته است. 
نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشــتی ادامه داد: در حال حاضر مرغداران هر کیلو 
مرغ را با نرخ مصوب ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان عرضه می کننــد که با این وجود توزیع مرغ باالتر از نرخ 
مصوب ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان گران فروشی اســت. وی، قیمت کنونی هر قطعه جوجه یک روزه را 
۸ هزار تومان  اعالم کرد و افزود: هم اکنون هر قطعه جوجه یــک روزه ۲ برابر نرخ مصوب عرضه 

می شود.

چرا مرغ گران شد؟
رییس اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: کاهش جوجه ریزی در سال گذشته تاثیر خود را امروز در 
بازار مرغ گذاشته است. محمدعلی کمالی سروستانی با اشاره به دلیل کمبود مرغ و افزایش قیمت 
آن اظهار کرد: در مهر ماه سال گذشته و هفته های قبل و بعد از آن، جوجه ریزی در تهران به اندازه 

نیاز انجام نشد و باعث شد که ابتدای امسال با کمبود جوجه یک روزه مواجه شویم. 
وی افزود: این کمبود در زمینه جوجه یک روزه موجب شد تا در تابستان امسال قیمت مرغ تازه 
افزایش پیدا کند، همچنین بعضا با کمبود آن نیز مواجه شویم. رییس اتحادیه مرغداران گوشتی 
بیان کرد: تمام این کمبودها و افزایش قیمت ها به کاهش تولیــد باز می گردد، تولیدی که امروز 
کفاف نیاز مصرف کنندگان واقعی را نمی دهد. به گفته وی؛ دولت در راســتای رفع کمبود اقدام به 

واردات ۱۳۰ میلیون جوجه نطفه دار کرده است.

وقتی کرونا هم ترمز تورم افسارگسیخته بازار ماه محرم را نکشید؛ 

مصیبت گرانی

چند روز از شروع ماه محرم گذشته است و  زینب ذاکر
بســاط مراســم عزاداری در گوشه و کنار 
کشور برپاست. هرچند شیوع وحشتناک کرونا دلتا، شرایط را تغییر داده 
و محدودیت هایی در برگزاری مراســمات ماه محرم به وجود آورده و 
اخیرا نیز وزارت کشــور دســتور به تعطیلی جلســات عــزاداری که در 
مکان های بسته برگزار می شوند، داد اما همچنان بازار خرید و فروش 

وسایل محرم داغ است.
طبل، کاله خــود و زره، پرچم و لباس، زنجیر و هــر آنچه برای برگزاری 
مراسم و عزاداری الزم است در بازار موجود است با این حال فروشندگان 
می گویند امســال در زمینه قیمت و خرید تحوالت اساســی به چشم 
می خورد. قیمت ها به طرز باورنکردنی افزایش یافته اند و تا ۲۰۰ درصد با 

افزایش نرخ ادوات مربوط به ماه محرم روبه رو بوده ایم. 
بنا به گفته فروشندگان این بازار، قیمت مواد اولیه پرچم و کتیبه نسبت 
به سال قبل ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است. با این حال تقاضا برای 

پرچم و کتیبه نسبت به سال قبل ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است. 
از ســوی دیگر زنجیر عزاداری که سال گذشــته حداکثر ۷۰ هزارتومان 

قیمت داشت، امسال بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزارتومان به فروش می رسد. 
یکی از باالترین قیمت ها در بازار ادوات ماه محرم مربوط به پرچم های 

زربافت است که بین ۴۵۰ هزارتومان تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان خرید 
و فروش می شود.  در ادوات موســیقی محرم هم سایدرام بین ۲ تا ۳ 
میلیون قیمت گذاری شده است. ســنج ۱.۵ میلیون و تام تام هم بین 

۸۰۰ هزارتومان تا ۱.۵ میلیون تومان قیمت دارد.
علم سه تیغ عزاداری را هم حداقل با ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان می توان 
خرید و پرچم در مدل های مختلف بین 6۰ تــا ۱۵۰ هزارتومان خرید و 

فروش می شود. 
اما بازار ظروف یک بار مصرف هم معموال در ماه محرم پررونق می شود، 
هرچند به خاطر کرونا حتــی این بازار هم تحت الشــعاع قرار گرفته و 
ممنوعیت پخش و توزیع غذا در جلسات باعث شده تا برخی مراسمات 
بدون توزیع غذای نذری برگزار شــود؛ اما حتی ایــن محدودیت ها و 
ممنوعیت ها هم باعث جلوگیــری از افزایش قیمت ظــروف یک بار 
مصرف نشده و قیمت این ظروف نســبت به محرم دو سال پیش، ۱۰۰ 

درصد افزایش داشته است. 
رشد سرســام آور ادوات محرم طی تنها یکی دوسال وقتی عیان تر به 
چشــم می آید که گزارش میدانی محرم دوسال قبل خبرنگار »اقتصاد 
آنالین« را مرور کنیم. در آن گزارش؛ یکی از مغازه داران درباره قیمت های 
روز گفته بود: » برخــی از پرچم ها چاپی هســتند و نمی توانیم مانند 

پرچم های دوختی و زربافتی از موجودی سال قبل مان استفاده کنیم 
به همین خاطر هزینــه به روز دارند؛ در حال حاضــر قیمت پرچم های 
دوختی بین 6۰ تا 6۰۰هزار تومان و پرچم های چاپی ۲۰ تا ۱۰۰هزار تومان 

متغیر است.«
قیمت »خیمه« در این بازار از ۲۰ تا ۱۵۰هزار تومان، »بسته های سربند« 
از ۱۵ تا ۲۰هزار تومان، »زنجیر« از ۱۰ تا ۳۵هزار تومان و »پیراهن مشکی 

ساده مردانه« بین ۳۵ تا ۱۲۰هزار تومان متغیر بوده است. 
»طبل« بین ۲۰۰هزار تا ۲میلیون تومان، »دهل« که یکی از لوازم کوبه ای 
عزاداری است، حدود ۱۰۰ تا ۴۰۰هزار تومان و »سنج« هم قیمتی حدودا 
از ۱۲۰ تا ۲۵۰ هزار تومان داشته است.)سنج امسال حداقل ۱.۵ میلیون 

تومان قیمت دارد!(
اگرچه همه ساله ایران میزبان عزاداری سیدالشهداست؛ اما افزایش 
قیمت ها باعث شده تا مردم هرســال برای تهیه این وسایل نسبت به 
سال گذشته هزینه بیشتری متحمل شده و حتی عده ای نتوانند از پس 
این مخارج برآیند؛ همچنین عالوه بر افزایش قیمت لوازم ذکر شده در 
سایر بازارهایی که به نوعی به ماه محرم مرتبط  اند، مانند اقالم خوراکی 
رب، برنج، روغن و ظروف یک بار مصرف نیز شاهد افزایش قیمت  دو 

تا سه برابری هستیم.

مدیر امور زراعت ســازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان گفت: خشــکی رودخانه زاینده رود باعث 
شــده تا کشــت هویج که محصولی آب بر است با 
مشکل مواجه شــود. پیمان فیروز نیا در خصوص 
چرایی کمبود هویج در بازار اصفهــان اظهار کرد: در 
حال حاضر هویج مورد نیاز در بازار اصفهان از دیگر 
اســتان ها تامین می شــود. وی با بیــان اینکه در 
مجموع ۱۷۰ هکتار از زمین های کشــاورزی استان 
اصفهان زیر پوشــش کشــت هویج قرار داشــته 
است، افزود: این در حالی است که امسال به دلیل 

مشکالت ایجاد شده ناشی از خشکسالی سطح زیر 
کشت این محصول به ۱۵۰ هکتار برسد. مدیر امور 
زراعت سازمان جهاد کشــاورزی استان اصفهان با 
بیان اینکه بخش زیادی از کشت هویج اصفهان در 
شهرستان فالورجان و به واسطه چاه های سطحی 
انجام می شده اســت، بیان کرد: به دلیل خشکی 
رودخانه زاینده رود این چاه ها نیز خشــک شــده 
و کشــت هویج که محصولی آب بر است با مشکل 
مواجه شده اســت. وی با بیان اینکه از سوی دیگر 
به دلیل ســیل بردگی برخی از مزارع کشت هویج 
در شــیراز تولید این محصول نیز دچار مشکل شده 
است، گفت: همچنین مصرف زیاد هویج برای بهبود 
بیماران مبتال به کرونا نیز منجر به افزایش تقاضای 
این محصول شده است. فیروز نیا با بیان اینکه دو 

عامل افزایش تقاضا و خشکسالی منجر به کمبود 
هویج در بازار اصفهان شده اســت، اضافه کرد: باید 
توجه داشــت که هویج قیمت مصوب نــدارد و بر 
اساس عرضه و تقاضا قیمت آن تعیین می شود. وی 
همچنین به ایجاد بازار سیاه هویج در اصفهان اشاره 
کرد و ادامه داد: این امر بــا توجه به افزایش تقاضا 
و کمبود محصول در بازار طبیعی اســت. مدیر امور 
زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در 
ادامه با بیان اینکه محصول هویج اصفهان که از مرکز 
استان تا نقاط سردســیر مانند چادگان کشت شده 
اســت، به زودی در بازار عرضه خواهد شــد، اضافه 
کرد: محصول هویج مرکز اســتان در روز های آینده 
برداشت خواهد شد و در مناطق سردسیر نیز اوایل 

پاییز برداشت می شود.

بازار سیاه هویج در اصفهان؛

باز هم پای خشکسالی در میان است

نماینده مردم اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی:

منافع اصفهان به مردمش 
نمی رسد

خبر روز

بنا به گفته فروشندگان این بازار، قیمت مواد اولیه پرچم 
و کتیبه نسبت به سال قبل 100 درصد افزایش پیدا کرده 
است. با این حال تقاضا برای پرچم و کتیبه نسبت به 

سال قبل 30 درصد کاهش پیدا کرده است

آینده بازار سرمایه در گروی چند ابهام
یک کارشناس بازار سرمایه آینده، این بازار را در گروی رفع چند ابهام کابینه اقتصادی دولت 

جدید، نرخ ارز و جایگاه بازار سرمایه در کسری بودجه دولت دانست.
فردین آقابزرگی ، با اشــاره به برگــزاری کمپین هــای انتخاباتی رییــس جمهور دولت 
سیزدهم اظهار کرد: می توان گفت گروه مشاورین اقتصادی و مدیرانی که در ابتدا حتی در 

کمپین های آقای رییسی حضور داشتند، فراجناحی و تخصص محور بودند. 
برنامه هایی که ارائه کردند ولو در قالب کلیات و بدون اشــاره به جزئیات، نشــان دهنده 
این است که تیم اقتصادی هیئت دولت حتما با مشــاوره این افراد انتخاب شده و پیش 

می روند.
وی تاکید کرد: تا زمانی که وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی معرفی نشوند نمی توان 
پیش بینی درستی از آنیده داشــت، چراکه دیدگاه این افراد تاثیر زیادی بر سمت و سو و 
خط مشی اقتصاد و بازار سرمایه می گذارد. اما از آنجاکه مشاورین با تجربه بودند، به نظر 

من در معرفی تیم اقتصادی تاثیر مثبت دارد.
این کارشــناس بازار ســرمایه درمورد پیش بینی وضعیت این بازار در دولت جدید گفت: 
چند آیتم نامشخص بودن کابینه اقتصادی دولت جدید، پیش بینی های نادرست درمورد 
نرخ دالر )درحالی که پیش بینی می شــد روند قیمت دالر کاهشی باشد، افزایشی شد(، 
سیاست های پولی و مبهم بودن و ادامه روند اســتفاده از ظرفیت های بازار سرمایه برای 
نقدینگی دولت باعث می شود آینده بازار سرمایه کمی مبهم باشد. اگر این ابهامات روشن 

شود، بهتر می توان اظهار نظر کرد که حرکت بازار سرمایه به کدام سمت خواهد بود.
آقابزرگی تاکید کرد: البته طبق تحلیل تکنیکال بعد از سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، سال ۱۴۰۰ 
سال با ثباتی برای بازار سرمایه است. رشد شــارپی ندارد و حداکثر بازدهی به میزان نرخ 

تورم مورد پیش بینی و بین ۴۰ تا ۵۰ درصد است.

وزیر آینده مسکن چه کار کند تا مردم خانه دار شوند؟
رییس اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه رستم قاسمی کارنامه خوبی در بخش های 
عمرانی دارد، گفت: مهم ترین علت رشــد قیمت مســکن، تاثیر مخرب تــورم عمومی و 
بازارهای موازی بر این حوزه است؛ اما مسکن با مشکالت درون بخشی نیز همچون رکود 
ساخت وســاز، عدم کارآیی قانون پیش فروش و ایرادات قانون نظام صنفی مواجه است 
که انتظار داریم وزیر آینده راه و شهرسازی نسبت به اصالح این موارد اهتمام داشته باشد.

مصطفی قلی خســروی اظهار کرد: قبل از انتخابات ریاســت جمهوری با آقای قاســمی 
جلسه ای داشتیم که به تبادل نظر پرداختیم. 

ایشان تجربیاتی در حوزه های اجرایی و عمرانی داشــته که از جمله آن می توان به وزارت 
نفت، فرماندهی قرارگاه خاتم االنبیا )ص(، فرماندهی مهندســی نیروی دریایی ســپاه، 
سازمان نوسازی صنایع، شرکت قطارهای شــهری، بانک مرکزی و ... اشاره کرد که نشان 

می دهد با مدیریت و ساخت و ساز بیگانه نیست.
وی افزود: واضح است که مهم ترین علت نوسانات قیمت مسکن به تاثیرپذیری از تورم 
عمومی و تالطمات بازارهای رقیب مربوط می شــود. اما حوزه مسکن با مشکالت درون 

بخشی نیز دست به گریبان است. 
به طور مثال هشت ســال در بخش ساخت و ساز رکود داشــتیم و اقدام قابل توجهی در 
وزارت راه و شهرسازی انجام نشد. در حال حاضر نیز با کسری پنج میلیون واحد در کشور 

مواجهیم. 
حتی طی سه سال اخیر که طرح اقدام ملی مسکن به اجرا رسید کمتر از ۱۰ درصد واحدها 
افتتاح شد و اهداف تحقق پیدا نکرد. این نشان می دهد ســاخت و ساز دولتی به نتیجه 

نمی رسد و باید از توان بخش خصوصی استفاده کرد.

کافه اقتصاد

رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان: دیدگاه

قطع بیمه هنرمندان این رشته ۶ ساله شد
رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان گفت: مشکل بیمه هنرمندان صنایع دستی باعث شده تا برخی هنرمندان از ادامه فعالیت دلسرد شوند. عباس شیردلی اظهار کرد: 
با وجود سختی ها و مشکالت ناشی از کرونا هنرمندانی داریم که با عشق به دنیای صنایع دستی در این راه ثابت قدم هستند، اما بیمه نقش مهمی در انگیزه خلق آثار 
توسط هنرمند دارد. وی افزود: متاسفانه حدود 6 سال است، بیمه هنرمندان قطع شده و هنرمندان جدید بیمه نمی شوند، مسئوالن وعده های زیادی در این زمینه داده اند 
که هیچ کدام عملی نشده است. برای استانی که قطب صنایع دستی است باید تمهیداتی اندیشیده شود تا هنرمندان برای بیمه دغدغه نداشته باشند. رییس اتحادیه 
صنایع دستی اصفهان تاکید کرد: چنانچه این وضعیت همچنان ادامه داشته باشد باعث دلسردی هنرمندان از ادامه فعالیت در این حوزه می شود. شیردلی گفت: حدود 
یک سوم صنایع دستی کشور در استان ما تولید می شود، اما متاسفانه کرونا در کارگاه ها و فروشگاه های پایتخت صنایع دستی جا خوش کرده است و دولت باید برای 
احیای این صنعت تعابیری بیندیشد. اهدای تسهیالتی به هنرمندان و رفع مشکالت بیمه راهکار های برای برون رفت از چالش فراروی این صنعت از وضع موجود است.

آب معدنی الکچری 
در فروشگاه های 

تهران
در شــرایطی که ایران یکی از 
بدتریــن شــرایط ارزی خود 
را پشــت ســر می گذارد، در 
فروشــگاه های تهران اقالمی 
مانند آب معدنــی خارجی با 
قیمت ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان به 

چشم می خورد.

وز عکس ر

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: استان 
اصفهان با وجــود آنکــه دارای صنایع بزرگ و 
کوچک است، اما منفعتی از سود حاصل از آن ها 
نمی برد و تنها آلودگی، عایدی مردم استان شده 
است. مهدی طغیانی با اشاره به الگوی رفتاری 
دولت دوازدهم و مجلس شــورای اسالمی و 
تاثیرات آن در مسائل و مشکالت کشور اظهار 
کرد: رویه دولت اساسا در حل مسائل با مدل 
رفتاری مجلس متفاوت بود و دولت برای حل 
مسائل تنها به رفع تحریم تمرکز کرد. وی افزود: 
در حالی که اکثر نماینــدگان مجلس معتقد 
بودند همین رویه و حرف سبب تداوم مشکالت 
و به نتیجه نرسیدن برای رفع تحریم و برجام 
خواهد بود؛ اما مجلس راه حل رفع مشکالت را 
در داخل می دانست تا بهانه را از دست دشمن و 
طرفین مذاکره بگیریم که حتی برای آب خوردن 
هم به این گفت وگو ها نیــاز داریم. طغیانی در 
خصوص دو وزیر اقتصادی و وزیر نیرو که برای 
شرایط کشور و به ویژه اصفهان اهمیت دارند، 
گفت: وزیر اقتصاد یک گزینه چهل ســاله و با 
پیشینه ۱۵ ســاله در مرکز پژوهش هاست که 
یک فرد آکادمی و دانشــگاهی است، با توجه 
به شناختی که از آقای خاندوزی دارم، مسائل 
اقتصادی ایــران را به صــورت منطقی تحلیل 
می کند و نسبت به او خوش بینم و معتقدم که 
وزیر موفقی خواهد شد. وی، اما در خصوص 
وزیر پیشنهادی نیرو گفت: با این عقبه و مسائل 
گزینه مناسبی نیست و مالک برای رای دادن 
بنده رسیدن به حجت است که آیا توانایی اداره 
را دارد و یا خیر؛ بــه زودی کار در مجلس آغاز 
شده و جمع بندی در مورد اعضای کابینه ابالغ 
می شود. وی گفت: اقتصاد اصفهان منافعش به 
خود مردم اصفهان نرسیده و باید تالش کرد که 
بیشتر شود؛ برای نمونه فوالد مبارکه سالی چند 
هزار میلیارد سود دارد و معلوم نیست به کی و 
کجا بخشیده می شــود، در صورتی که آلودگی 
و اصطکاک حمل و نقل اســتان ناشی از این 
کارخانه سهم مردم اصفهان می شود و در عمل 

عایدی برای آن ها نداشته است. 

ن
میزا

س: 
عک
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افزایش ۱۲ درصدی آتش سوزی جنگل ها و مراتع استان چهارمحال و بختیاری

طی یک سال اخیر، جنگل ها و مراتع اســتان به طور محسوسی درگیر 
آتش سوزی شده اند، خشکسالی اخیر یکی از دالیل افزایش قابل توجه 
این آتش سوزی ها بوده؛اما عوامل انسانی نیز در این میان بی تاثیر نبوده 
و بر تشدید این کار افزوده است. با توجه به خشکسالی های اخیر طبق آمار 
کشوری، ساالنه حدود 14 هزار هکتار از جنگل های کشور از بین می رود، 
معضلی که عدم احتیاط و ســهل انگاری در برابر آن باعث به وجود آمدن 
مشکالتی مثل از بین رفتن پوشش گیاهی  و امنیت غدایی خواهد شد 
که با از بین رفتن پوشــش گیاهی چرخه حیات نیز رو به افول می رود. 
آتش سوزی مراتع و جنگل ها عالوه بر این که سرمایه های ملی را از بین 
می برد، برای استان نیز هزینه های زیادی متحمل می کند، هزینه هایی 
که گاها مالی و جانی است و ممکن است جبران ناپذیر باشد. افزایش 
فرسایش خاک، تخریب و از بین رفتن جنگل ها، از بین رفتن گونه های 
گیاهی و جانوری، کاهش ذخیره نزوالت جوی و سیل از جمله آسیب های 
ناشی از آتش سوزی است. شاید نبود سازمان و نهاد متخصص این کار در 
استان یکی از چالش ها و مشکالت اصلی عدم مهار حریق جنگل ها باشد، 

مسئله ای که نیازمند همت مسئولین برای پیگیری و جمع بندی است.

انسان ؛عامل اصلی آتش سوزی جنگل ها  
هومان خاکپور، فعال محیط زیست و کارشناس محیط زیست استان، 
با اشاره به آتش سوزی ساالنه جنگل های اســتان، اظهار داشت: عامل 

انسانی در اثر کم توجهی و سهل انگاری ، می تواند به صورت عمدی دلیل 
این اتفاق باشد، اما بر مبنای اینکه ما مستنداتی نداریم بر عمدی بودن 
اتفاق آتش سوزی که بخواهیم تحقیق کنیم، مبنای اصلی را بر سهل انگاری 
می گذاریم، یعنی در اثر یک بی احتیاطی و ســهل انگاری آتش سوزی 
اتفاق افتاده است. این فعال محیط زیست با تاکید بر تغییرات اقلیمی و 
عوامل تشدید آتش سوزی، تصریح می کند: به طور یقین خشکسالی به 
تنهایی عامل آتش سوزی نیست، یعنی اگر فردی کبریتی روشن نکند، 
آتشی ایجاد نکند، خشکی علوفه و تغییرات اقلیمی به خودی خود عامل 
آتش سوزی نمی تواند باشد، پس عامل اصلی در اصل همان انسان است 
که عمدتا در اثر بی احتیاطی آن اتفاقی رخ داده است؛ اما خشک بودن 
طبیعت این آتش سوزی را فقط تشدید می کند.خاکپور در ادامه با تاکید 
بر این که راهکار چیست و چه کاری می توان انجام داد، بیان کرد: همه  کار 
بنا بر این نیســت که بگوییم چه کاری بکنیم، چون باید بدانیم چه کاری 
نکنیم، یعنی بی احتیاطی نکنیم همین کافی است، همین که کاری نکنیم 
می توان باعث کاهش بسیاری از حوادث باشد. کارشناس حوزه محیط 
زیست اســتان در ادامه با اشــاره به ضرر و زیان آتش سوزی در استان، 
می گوید: اولین زیانی که آتش سوزی ایجاد می کند از بین بردن پوشش 
گیاهی است، پوشــش گیاهی ضامن بقای آب و خاک است یعنی آن 
چیزی که برای ما آب و خاک حفظ می کنــد و می تواند آب و خاک را به 
عنوان منابع تولید و امنیت غذایی ما تضمین کند، پوشش گیاهی است.

از بین رفتن آب و خاک با آتش سوزی  
وی یاد آور شــد : با حریق آتش، منابع پایه حیات و منابع امنیت غذایی 
ما که آب و خاک هستند به خطر می افتد، نرخ فرسایش خاک باال رفته 
و ورود آب به ســفره های زیر زمینی کاهش پیدا می کنــد، چرا که خود 
آتش سوزی باعث می شود خاک دانه ها بسته شــود و آب به زیر زمین 
نفوذ و جریان پیدا نکند و منجر به سیل شود، در واقع هم آب و هم خاک 

را از دست می دهیم.

کمبود نیرو داریم
مدیرکل حفاظت از محیط زیســت استان نیز با اشــاره به اینکه عوامل 
انسانی علل اصلی آتش ســوزی جنگل ها و مراتع است، اظهار داشت: 
آمار آتش سوزی مراتع و جنگل های استان نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته 7/11 افزایش یافته است. شــهرام احمدی،  با تاکید بر این که 
تعداد محیط بانان و جنگل بانان در استان نسبت به استاندار جهانی پایین 
است و با کمبود محیط بان و جنگل بان مواجه هستیم، افزود: بیشترین 
دالیل آتش سوزی در جنگ ها و مراتع عوامل انسانی غیر عمد است یعنی 
به دلیل عدم احتیاط و سهل انگاری افراد در منطقه به وجود آمده است، 
در برخی مواقع نیز به دلیل مشکالت و اختالفات خانوادگی بین دامداران 
و باغداران استان آتش سوزی عمدی صورت می گیرد، آمار آتش سوزی 

عمدی در استان در حال حاضر 2 درصد است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

به شایعات واکسیناسیون کووید 1۹ توجه نکنید
رییس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه در 
نوع واکسن کرونا تفاوت چندانی وجود ندارد گفت: مطالعات بلند مدت در مورد واکسن های کرونا 

انجام نشده است.
مجید شیرانی با بیان اینکه این روز ها در فضای مجازی اطالعات زیاد و بعضا نادرستی در خصوص 

واکسیناسیون کووید 1۹ منتشر می شود، از مردم خواست به شایعات توجه نکنند.
شیرانی اضافه کرد: همه واکسن هایی که در حال حاضر در کشور تزریق می شود مورد تایید و دارای 

اثر بخشی نسبتا مناسب و عوارض قابل قبول و اندکی هستند.
وی ادامه داد: نباید در مورد نوع واکسن حساســیت به خرج داد چراکه بهترین واکسن، واکسن 

در دسترس است.
شیرانی در خصوص اقدامات قبل و بعد از تزریق واکسن اظهار داشت: مطالب زیادی در این رابطه 
منتشر می شود مثل خطرناک بودن، مصرف برخی داروها، مواد غذایی و ویتامین ها و ... قبل، حین 

و پس از تزریق واکسن است که هیچ کدام صحت ندارد.
وی از نکات حائز اهمیت در خصوص تزریق واکســن به ناشــتا نبودن طوالنی مدت، استراحت و 
داشتن تغذیه معمول مناسب اشــاره کرد و افزود: نیاز به مصرف دارو قبل از تزریق واکسن وجود 

ندارد.
شیرانی گفت: اکثر واکسن ها پس از تزریق عوارض خفیف مثل بدن درد، سردرد و تب خفیف ایجاد 

می کنند که در صورت بروز این عالئم مصرف مسکن های ساده مثل استامینوفن توصیه می شود.
وی، شایعات در خصوص عدم استحمام قبل یا بعد از تزریق واکسن کرونا را رد کرد و خاطر نشان 

کرد: هیچ ممنوعیتی در مورد استحمام وجود ندارد.

جمع آوری 3۶ دستگاه غیر مجاز ماینر در شهرکرد
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری گفت: تعداد ۳۶ دســتگاه غیر مجاز 
استخراج رمز ارز با توان مصرفی ۹۰ کیلوات، با همکاری پلیس امنیت اقتصادی استان از یک واحد 

صنعتی در شهرکرد کشف، جمع آوری و مورد پیگرد قانونی قرار گرفت.
مجید فرهزاد با اشاره به اینکه مقابله و برخورد قانونی با استفاده کنند گان از برق برای ماینر های غیر 
مجاز به صورت مجدانه در دستور کار این شرکت قرار دارد، افزود: استفاده از دستگاه های غیر مجاز 
استخراج رمز ارز ها ضمن تضییع حقوق عمومی و خسارت به لوازم برقی همسایگان مجاور، باعث 

بروز خاموشی های اضطراری می شود.
فرهزاد اضافه کرد: مردم استان در صورت مشاهده اســتفاده غیر مجاز از برق برای استخراج رمز 
ارز ها، مراتب را از طریق پلیس 11۰ و یا سامانه پیامکی 1۰۰۰۳۸1121 و سامانه تلفنی 1۵21 اعالم کنند 

و ضمن رعایت سطح محرمانگی از پاداش های مربوطه بهره مند شوند.
وی ادامه داد: از ابتدای شــروع طرح مقابله با مراکز غیر مجاز رمز ارز ها تاکنون، تعداد هزار و 47۰ 

دستگاه ماینر غیر مجاز در سطح استان شناسایی وجمع آوری شده است.

کارخانه فشفشه سازی بلداجی منفجر شد
فرماندار بروجن گفت: به  دنبال انفجار در یکی از سوله  های شرکت تولیدکننده فشفشه یکی از بانوان 

شاغل در این کارخانه بر اثر موج انفجار و شدت جراحات وارد شده جان باخت.
مسعود ملکی افزود: گروه های انتظامی، اورژانس، بهداشت و درمان، جمعیت هالل احمر و نیروی 
انتظامی به محل حادثه اعزام شده اند تا علت حادثه را بررســی کنند که به محض مشخص شدن 
علت و عوامل مرتبط با انفجار در این شــرکت تولیدکننده فشفشــه، خبر آن به رسانه های گروهی 

اعالم خواهد شد.

اخبار

اولین زیانی که آتش سوزی ایجاد می کند از بین بردن 
پوشش گیاهی است، پوشش گیاهی ضامن بقای آب 
و خاک است یعنی آن چیزی که برای ما آب و خاک 
حفظ می کند و می تواند آب و خاک را به عنوان منابع 
تولید و امنیت غذایی ما تضمین کند، پوشش گیاهی 

است
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م
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مفاد آراء
5/203 آگهــی هیات موضوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سندرسمی شهرستان گلپایگان
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
و اراضي و ساختمانهاي فاقد سندرسمی شهرستان گلپایگان به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1- راي شــماره 1440- تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضي آقاي خشــایار 
عبدالحمیدي فرزند حمیدرضا بشماره شناسنامه 0014484706 صادره از تهران 
در ششدانگ زمین محصور و انباری به مساحت 359.66 مترمربع مجزی شده از 
پالك 11 فرعي از 878 اصلي   واقع در بخش1خریداري از مالك رسمي خانم زهرا 

منتظری محرز گردیده است.
2- رای شــماره 1452- تصرفــات مالکانــه بالمعارض متقاضــي خانم زهره 
جهانگیري فرزند اسمعیل بشماره شناسنامه 4586 صادره ازگلپایگان در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 270.75 مترمربع مجزی شده از پالك شماره 1624فرعي 

از 3 اصلي واقع دربخش 1  محرز گردیده است.
3- رای شــماره 1364- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي  خانم شــهربانو 
خصالي فرزند محمدحسین بشماره شناسنامه 869 صادره از خوانسار در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 130.20 مجزی شده از پالك  4219 اصلي واقع دربخش1 

محرز گردیده است.
4- راي شــماره  1369- تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضــي آقاي مهدي 
مهدوي فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 6092 صادره از گلپایگان در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 323.91 مترمربع مجزی شده از پالك 191  فرعي از5  اصلي 

واقع دربخش4   محرز گردیده است.
5- راي شماره 1363و1362- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم سیده 
فاطمه میرمحمدي فرزند سید محمدرضا بشماره شناسنامه 6 صادره ازگلپایگان در 
سه دانگ مشاع و آقاي محسن نامداري فرزند علیجان بشماره شناسنامه 6 صادره 
از گلپایگان در سه دانگ مشاع از ششدانگ ســاختمان مرغداری و زمین متصل 
به مساحت 4513.55 مترمربع  مجزی شده از پالك شماره 44فرعي از 44 اصلي 

واقع دربخش3  محرز گردیده است.
6- رای شماره 1365- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي ابراهیم فتاحي 
فرزند عباس قلي بشماره شناسنامه 14 صادره از گلپایگان در ششدانگ ساختمان 
آهن فروشی به مساحت 7401.50 مترمربع مجزی شده از پالك شماره 2فرعي از 

303 اصلي و پالك 303 اصلی  واقع دربخش1 محرز گردیده است.
7- راي شــماره 1368- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سیدمحمد 
صفوي تهراني فرزند سیدمحمدرضا بشماره شناسنامه 6536 صادره ازگلپایگان 
در ششدانگ ساختمان به مســاحت 351.29 مترمربع مجزی شده از پالك545  

فرعي از 6  اصلي واقع دربخش4 محرز گردیده است.
8- رای شــماره 1370- تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضــي آقاي محمد 
تقي محمودي فرزند حســن بشــماره شناســنامه 393 صــادره از گلپایگان در 
ششدانگ خانه به مســاحت 768.59 مترمربع مجزی شــده از پالك1 فرعي از 
 10 و 11 اصلي واقع دربخش3خریداري از مالك رســمي آقاي علی گوشه محرز 

گردیده است.
9- راي شــماره 980- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم فروغ قایدي 
فرزند رضا بشماره شناســنامه 239 صادره از گلپایگان در سه هشتم دانگ مشاع 
از ششدانگ زمین مزروعی به مساحت 7082 مترمربع پالك شماره 4 فرعی از 3 

اصلي واقع دربخش 3 خریداری سهم االرث از محمد علی صیادی محرز گردیده 
است.

10- راي شــماره 1127- تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضي آقاي علیرضا 
بیاتي فرزند مسیب بشماره شناسنامه 6 صادره ازخوانسار در ششدانگ ساختمان 
به مساحت 757.26 مترمربع مجزی شده از پالك 37 فرعي از 1870 اصلي واقع 

در بخش1 محرز گردیده است.
11- رای شــماره1168- تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضي آقاي مرتضي 
توسلي فرزند محمدجواد بشماره شناسنامه 260 صادره ازگلپایگان در ششدانگ 
یك قطعه زمین محصور مشــتمل بر اعیان به مساحت 156.79 مترمربع مجزی 
شده از پالك 2436 اصلي واقع دربخش1 خریداری سهم االرث از فاطمه توسلی 

و محمد جواد توسلی محرز گردیده است.
12- رای شماره1371- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علیرضا محمد 
كریمي فرزند حسین بشــماره شناســنامه 787 صادره از گلپایگان در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 569.74 مترمربع مجزی شده از  پالك شماره 3310 فرعي 
از 6 اصلي واقع دربخش 4خریداري از مالك رسمي آقایان حسین محمد كریمی و 

مجتبی محمد كریمی محرز گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/05/23
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1400/06/07

م الف: 1175856 محمد سلمانی رئیس ثبت اسناد و امالك گلپایگان
مفاد آراء

5/204 آگهي موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آیین نامه قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هیات هــاي موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي كه اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك تسلیم و پس از اخذ رسید 
 ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایي

 تقدیم نماید. 
ردیف 1- راي شماره 4419 مورخ 1400/04/08 هیات سوم آقای فخراله عبدالهی 
به شناسنامه شماره 4 كدملي 1249686636 صادره نائین فرزند حسین نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 90/30 متر مربع پالك 
1052 فرعی از 36 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان 
ردیف 2- راي شماره 4420 مورخ 1400/04/08 هیات سوم آقای حمید عبدالهی 
به شناسنامه شــماره 2 كدملي 1249711193 صادره نائین فرزند حسین نسبت 
به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 90/30 متر مربع 
 پالك 1052 فرعی از 36 اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملك

 غرب اصفهان 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/07

م الف: 1176678  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/205 آگهي موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آیین نامه قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هیات هــاي موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 

به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي كه اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك تسلیم و پس از اخذ رسید 
 ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایي

 تقدیم نماید. 
ردیف 1- راي شــماره 4621 مــورخ 1400/04/10 هیات دوم آقای محســن 
ابراهیمی به شناسنامه شــماره 58212 كدملي 1281008605 صادره اصفهان 
فرزند محمد ابراهیم در ششدانگ یك باب ســاختمان به مساحت 180/04 متر 
مربع قســمتی از پالك شــماره 427 فرعی از 16 اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهــان از مورد ثبت دفتر امالك با شــماره یکتای 

139820302025017909
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/07

م الف: 1176853  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان
مفاد آراء

5/206 آگهي موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آیین نامه قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید. 
ردیف 1- راي شماره 1993 مورخ 1400/02/22 هیات سوم آقای شکراله جوانی 
جاوانی به شناسنامه شماره 1 كدملي 1289906556 صادره اصفهان فرزند رضا 
در ششدانگ یکباب كارگاه به مســاحت 243/63 متر مربع پالك 743 فرعی از 
19 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان بموجب سند 
انتقالی شماره های 29842 مورخ 1356/04/08 دفترخانه 26 اصفهان و 59350 
مورخ 1360/07/29 دفترخانه 103 اصفهان بنام متقاضی و ســند انتقالی 3136 

مورخ 1316/12/09 دفترخانه 22 اصفهان 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/07

م الف: 1176010  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/207 آگهي موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آیین نامه قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید. 
ردیف 1- راي شماره 4143 مورخ 1400/04/02 هیات دوم آقای امیر هوشنگ 
نصری نصرآبادی به شناسنامه شماره 9 كدملي 1290349983 صادره اصفهان 
فرزند عباس در ســه دانگ مشــاع از ششدانگ یك باب ســاختمان به مساحت 
145/78 متر مربع قسمتی از پالك شماره 434 فرعی از 7 اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14 حــوزه ثبت ملك غرب اصفهــان از مورد ثبت صفحــات 311 و 358 
دفترهای 887 و 390 امالك

ردیف 2- راي شــماره 4144 مورخ 1400/04/02 هیات دوم خانم طاهره نجات 
بخش به شناسنامه شماره 111 كدملي 1141714795 صادره خمینی شهر فرزند 
عباس در سه دانگ مشاع از ششدانگ یك باب ســاختمان به مساحت 145/78 
متر مربع قسمتی از پالك شــماره 434 فرعی از 7 اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مورد ثبــت صفحات 311 و 358 دفترهای 

887 و 390 امالك
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/07

م الف: 1176252  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان
مفاد آراء

5/208 آگهي موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آیین نامه قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هیات هــاي موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي كه اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك تسلیم و پس از اخذ رسید 
 ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایي 

تقدیم نماید. 
ردیف 1- راي شماره 3469 مورخ 1400/03/25 هیات سوم آقای حمید ماهرانی 
برزانی به شناسنامه شــماره 5112 كدملي 1293177512 صادره اصفهان فرزند 
اسماعیل در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 203/65 متر مربع پالك 294 
فرعی از 27 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان طبق 

سند انتقالی 26355 مورخ 1398/10/02 دفترخانه 160 اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/07

م الف: 1176975  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/209 آگهی موضوع ماده 3 قانــون وماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره  1638 14006030200700 مورخ  06 / 05 / 1400  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای رحیم نصر اصفهانی فرزند حســینعلی بشــماره شناسنامه 1440 
وكدملی 1283360004 صادره از اصفهان درششدانگ یك باب خانه به مساحت 
12 / 254 مترمربــع پالك  104 فرعــی از 1 اصلی واقــع در كارالدان اصفهان 
خریداری رسمی ازمالك رسمی  محرزگردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی كه 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 تســلیم وپس از اخذ رسید ظرف 
مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/07

م الف: 1176168 حسین زمانی علویجه  رئیس ثبت اسناد وامالك فالورجان
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آمادگی ارتش برای خدمات رسانی به بیماران کرونایی
فرمانده ارشد نظامی آجا در استان های اصفهان، یزد وچهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ارتش برای 
خدمات رســانی به بیماران کرونایی در همه زمینه ها آمادگی کامل دارد، گفت: پزشکان و پرستاران 
ارتش،   واجدان شرایط را در استان اصفهان به صورت ثابت و سیار واکسینه می کنند.امیر سرتیپ دوم 
محسن آذر افروز بااشاره به همکاری ارتش در ضد عفونی کردن معابر در روز های آغاز شیوع این بیماری 
افزود: ارتش آمادگی کامل دارد تا مثل روز های اول شیوع کرونا در صورت نیاز معابر را ضد عفونی کند.

مهارت آموزی نزدیک به 300 سرباز حوزه ICT در اصفهان
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان اصفهان با اشاره به مهارت آموزی نزدیک به 300 سرباز 
حوزه ICT در اصفهان، اظهار کرد: دوره های مهارت آموزی ســربازان نظــام وظیفه با اهداف ارتقای 
جذابیت دوران خدمت، افزایش نشاط و رضایت در دوره خدمت، افزایش اثربخشی خدمت، ارتقای 
مهارت های شغلی و آمادگی برای ورود به بازار کار تشکیل شــده است و عالوه بر نیروهای مسلح و 
سربازان که ذی  نفعان اصلی این طرح هستند، مجریان دوره های مهارت  آموزی و بازار کار نیز از آن سود 
می برند.جعفر مطلب زاده با اشاره به برگزاری شش دوره آموزشی از طرف اداره کل ارتباطات و فناوری 
اطالعات استان اصفهان گفت: از ابتدای سال تا کنون شش دوره آموزشی برای سربازان ارتش و سپاه 

برگزار شده که 292 سرباز در این دوره ها آموزش دیده اند.

مدیرکل انتقال خون استان:

ذخیره خون اصفهان به 5 روز رسیده است
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با اشاره به وضعیت ذخیره خون و فرآورده های خونی در پایگاه ها 
و مراکز انتقال خون استان اظهار داشت: در حال حاضر ذخیره خون استان  به ۵ روز رسیده است و این 
میزان مطلوب نیست و باید این عدد به ۷ روز برسد.علی فتوحی با بیان اینکه با توجه به وضعیت کرونا 
آمار مراجعه کنندگان به مراکز انتقال خون کاهش یافته است، افزود: امیدوار هستیم با اطالع رسانی 
رسانه ها استقبال مردم بیشتر شود.وی با بیان اینکه نیاز داریم هر روز مراجعه کننده برای اهدای خون 
داشته باشیم، گفت: ۱۱ پایگاه انتقال خون در سطح شهرستان های استان داریم و در خود شهر اصفهان 
هم 2 مرکز در خواجو و عاشق اصفهانی اســت.فتوحی با بیان اینکه به تمام گروه های خونی به ویژه 
گروه های خونی منفی نیاز داریم، عنوان کرد: میانگین اهدای خون در اســتان اصفهان در طول سال 
حدود ۱20 هزار واحد است و در سه ماه اول امسال بیش از 30 هزار واحد خون اهدا شده است و امیدوار 
هستیم در دهه محرم کمبود خون استان جبران شود.مدیرکل انتقال خون اصفهان با اشاره به اینکه با 
توجه به ویروس کرونا نسبت به سال های قبل ۸ درصد کاهش مراجعه اهدای خون داشته ایم، اضافه 
کرد: اگر هوشمندانه اهدای خون کنترل شود و مردم در تمام طول سال خون دهند، بهتر می توانیم از 

نظر بهداشتی کنترل و نیازهای خونی را تامین کنیم.

  راه اندازی49رشته محل جدید در دانشگاه پیام نور 
استان اصفهان 

رییس دانشگاه پیام نور استان اصفهان گفت: ۴9 رشته محل جدید و کاربردی متناسب با بازار کار و 
اشتغال در مراکز و واحدهای این دانشگاه راه اندازی شد.محمدرضا جاللی افزود: دانشگاه پیام نور 
کشور اقدام به تعریف و راه اندازی رشته محل های جدید و تقاضامحور با توجه به نیاز و تقاضای جامعه 
و بازار کار و شرایط اقلیمی و صنعتی در استان های مختلف کرده است که ۴9 رشته محل در اصفهان ارائه 
خواهد شد.وی با بیان اینکه پذیرش در این رشته ها از نیم سال تحصیلی جدید یعنی مهر امسال آغاز 
می شود، اظهار داشت: از جمله این رشته محل ها می توان به مدیریت بیمه، مدیریت مالی، مدیریت 

گمرکی، مدیریت کسب و کارهای کوچک، ایمنی صنعتی و هتلداری اشاره کرد.

قارچ سیاه هم از راه رسید؛

فاجعه پشت فاجعه

سیاه ترین روزهای کرونایی را پشت سر   نرگس طلوعی
می گذاریم، آمــار فوتی ها بــه باالترین  
میزان رسیده است، ظرفیت بیمارستان ها از حد اشباع گذشته، تخت 
خالی برای پذیرش بیماران وجود ندارد، دارو در داروخانه ها نیست، 
بیمارســتان های صحرایی به راه افتاده اند و رمقی برای کادر درمان 
باقی نمانده است؛ اما هیچ کدام از این هشدار ها نتوانسته تغییری در 
میزان رعایت پروتکل های بهداشــتی از سوی شهروندان ایجاد کند. 
گویا گرد بی تفاوتی بر سطح شهر پاشیده و گوشی برای شنیدن وجود 
ندارد. خیابان ها مملو ازجمعیتی است که هر روز بدون توجه به جوالن 
کرونا در شــهر رفت وآمد می کننــد، جمعیتی که دیگر بیشترشــان 

ماسکی هم بر صورت ندارند. 
اوضاع کرونایی در اصفهان به اندازه ای وخیم گزارش شده است که 
رییس دانشگاه علوم پزشکی ندای »هل ناصر من ینصرنی« سر داده 
و ازهمه دانش آموختگان رشته های پزشکی، مامایی و پیرا پزشکی 
طلب یاری کرده اســت. در نامه طاهره چنگیز که به تشریح وخامت 
اوضاع بیمارستان های استان اصفهان پرداخته شده، آمده است:»با 
وجود اینکه تمام کارکنان خدوم و ایثارگر بهداشت و درمان جانفشانی 
را به اوج رسانده اند، متغاسفانه همچنان سیل بیماران کووید نیازمند 

خدمت به سوی بیمارســتان ها سرازیر اســت. از این رو به ناچار به 
صراحت و روشــنی اعالم می دارم که ظرفیت همه بیمارستان های 
ما تقریبا در همه شهرستان های استان از مرز اشباع گذشته و دیگر 
پزشک و پرستاری برای پر کردن شــیفت ها در بخش های جدیدی 

که در تدارک راه اندازی آن ها هستیم، وجود ندارد.
بســیاری از همکاران شــاغل بیمار شــده و خود بســتری و تحت 
مراقبت اند. حتــی در نقل و انتقــال امدادخواهان بــا کمبود راننده 
آمبوالنس و تکنســین فوریت ها مواجهیم. امروز وظیفه انســانی و 
حرفه ای ما فارغ از ســلیقه ها و گرایشــات مختلف حکم می کند که 
برای نجات جان هموطنان مــان با تمام وجود و بــه هر نحو ممکن 

اقدام کنیم.
من به عنوان رییس دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی 
درمانی اصفهان از هر دانشــجو و دانش آموخته پزشکی،پرستاری، 
مامایی،فوریت ها، اتاق عمل، هوشبری و دیگر رشته های پیراپزشکی 
که در این راه کمکی از ایشان ساخته استمداد می کنم تا بلکه در این 
روزگار سخت با تشریک مســاعی و اهتمام جمعی تالش کنیم تا از 
تلف شدن جان های بیشــتر و داغدار شدن پدران؛ مادران؛ همسران 

و فرزندان دل نگران بیماران کووید تا حد ممکن جلوگیری شود.«

در کنار تمام چالش های گفته شده خبر معاون درمان دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان مبنی بر ورود بیماری قارچ سیاه نیز بر نگرانی های 
موج پنجم کرونا افزود، خبری که از ابتالی کــودکان به این بیماری 

پرده برداشت.
هرگاه عفونت های میکروبی و ویروسی افزایش یابد و سیستم ایمنی 
جمعی را به شــدت تحت تاثیر قرار دهد در افرادی که ضعف ایمنی 
شــدید دارند، قارچ های فرصت طلب مانند قارچ سیاه در بدن فرد 
مستقر می شوند و آســیب جدی به فرد وارد خواهند کرد. در شرایط 
کنونی نیز به دلیل افزایش بســیار زیاد بیمــاران، تمام مبتالیانی که 
ضعف ایمنی شدید دارند، به خصوص افرادی که سابقه دیابت دارند 
در معرض ابتال به قارچ سیاه هستند که عوارض جبران ناپذیری را به 

همراه خواهد داشت.
 آن طور که بهروز کلیدری  گفته است: »قارچ سیاه بین کودکان مبتال 
به کرونا در استان اصفهان شیوع یافته و ســه نفر از کودکان مبتال به 
کرونایی که در بیمارستان امام حسین )ع( بستری هستند، درگیر آن 
شدند که در یک مورد از آن ها که کودکی هشت ساله است، پزشکان 
مجبور به تخلیه قســمت هایی از گونه و چشــم او شــدند تا بتوانند 
جانش را حفظ کنند، بیش از ۴0 کودک مبتال به کرونا در بیمارستان 
امام حسین )ع( بستری هستند.پیشگیری از ابتال به قارچ سیاه در 
شرایط فوق بحرانی کرونا، تنها به کاهش سیر کرونا و تعداد بیماران 
مبتال به کرونا وابسته اســت، زیرا هر چقدر افراد بیشتری از ابتال به 
ویژه در افرادی که نقص ایمنی دارند را داشته باشیم، به همان میزان 
احتمال ابتال به قارچ های فرصت طلب مانند قارچ ســیاه نیز بیشتر 

خواهد شد.«
 به گفته معــاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی، تجویزو مصرف 
داروهای ضد قارچ به طور وســیع یکی از روش های درمان افرادی 
است که درگیری قارچ سیاه می شوند؛ اما گاهی کنترل بیماری قارچ 
ســیاه امکان پذیر نیست و صورت بیمار به شــدت درگیر می شود و 
چاره ای جز تخلیه صورت بیمار برای متخصصان گوش، حلق و بینی 

باقی نمی ماند، این قارچ عمدتاصورت را درگیر می کند. 
آمارهایی از ابتالی بزرگســاالن به قارچ ســیاه در بیمارســتان های 
مختلف اســتان گزارش می شــود، باید بدانیم نگرانی از گسترش 
بی وقفه کرونا باید بیش از نگرانی ابتال به قارچ ســیاه باشــد و اگر 
بیماری کنترل نشود، وضع ناخوشــایند موجود به وضعی فاجعه بار 
تبدیل می شود و تنها نباید نگران قارچ سیاه باشیم، چرا که همه چیز 

رو به سیاهی است.

خبر خوان جامعه
شنبه 23 مرداد 1400 / 05  محرم 1443 / 14 آگوست 2021 / شماره 3324
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عک

تحدید حدود اختصاصی
5/210 شماره نامه : 140085602024005538-1400/05/17 نظر به اینکه به 
موجب رای شماره 140060302024000685 مورخ 1400/3/3 هیات قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 340/16  متر مربع تحت شــماره فرعی 679 از اصلی 4786  و مجزی 
شده از شــماره اصلی مزبور  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در مالکیت آقای حیدر 
رمضانی دنبه فرزند محمد ششدانگ  مستقر گردید و پرونده ثبتی فاقد سابقه تحدید 
حدود می باشد لذا به استناد تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبق تقاضای 
مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز شنبه مورخ 1400/06/20 ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اعالم می گردد تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود 
و فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و معترض طبق ماده 86  آئین نامه قانون ثبت 
باید از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره، ظرف یک ماه دادخواست خود را به مرجع 
ذیصالح قضائی تسلیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه 
نماید، درغیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونــی وی می تواند به دادگاه  
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را دریافت و به اداره ثبت تسلیم 
نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیــات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه 
میدهد. م الف: 1175194  مهدی شــبان  رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

5/211 چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین پالک ثبتی 1377 فرعی 26 
اصلی واقع در  بخش 4 ثبت خوانسار به نام  سید مصطفی محمدی و غیره فرزند سید 
محمد علی 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 نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز یک شنبه مورخ 1400/06/16 ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت مجلس 

تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 1175231 امیر حسین مومنی 
رئیس ثبت اسناد و امالک خوانسار

تحدید حدود اختصاصی
5/212 چون تحدید حدود ششدانگ یک باب عمارت پالک ثبتی 1692 فرعی 15 
اصلی واقع در  بخش 6 ثبت خوانسار به نام  نصرت اله مالکی فرزند هاشم در جریان 
ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور 
 قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز سه شنبه مورخ 1400/06/16 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 

م الف: 1175786 امیر حسین مومنی رئیس ثبت اسناد و امالک خوانسار
تحدید حدود اختصاصی

5/213 چــون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعــه زمین پــالک ثبتی 1426 
فرعــی از 15 اصلــی واقع در تیدجــان جزء  بخــش 6 حوزه ثبتی خوانســار که 
طبق ســوابق و پرونده ثبتی  بــه نام  مصطفــی مالکی فرزند هاشــم در جریان 
ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونــی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا 
به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبــت و طبق تقاضای نامبــرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز ســه شــنبه مورخ 1400/06/16 ســاعت 9 صبح در 
محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا بــه موجب این آگهی بــه کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقــرر در این آگهی در محــل حضور یابند 
و اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم 
 صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. م الف: 1175788

 امیر حسین مومنی رئیس ثبت اسناد و امالک خوانسار
فقدان سند مالکیت

5/214 شــماره نامه: 140085602024005635-1400/05/19  نظر به اینکه 
سند مالکیت سه دانگ مشــاع از ششــدانگ پالک ثبتی 23369 فرعی از 5000 
اصلی به نام پری وش اویسی در دفتر 1503 صفحه 306 ذیل ثبت 282783 سند 
برگی تحت شماره چاپی 434975 د 93 برگی  صادر و تسلیم گردیده است سپس 

نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 140021702024015667 مورخ 
1400/05/19 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شناسه 
یکتا 140002155868000160 مــورخ 1400/05/04 و رمز تصدیق 274473 
به گواهی دفترخانه اسناد رسمی 83  اصفهان رســیده است مدعی است که سند 
مالکیتش به علت جابجایی  مفقود گردیده اســت و درخواست صدور المثنی سند 
مالکیت ملک فوق را نموده است  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 
120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود 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 خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1176144 مهدی 

شبان سرپرست واحد ثبتی حوزه  ثبت ملک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

5/215 شماره نامه: 140085602210002453- 1400/04/03 تمامت ششدانگ  
پالک  1570 فرعی از 2250 اصلی واقع در بخش 6 ثبت در صفحه 41 دفتر 231 
ذیل ثبت 55492 به نام آقای نصراله کیانی اجگردی ســابقه ثبت و سند دفترچه 
ای با شماره 676598 دارد که به موجب ســند انتقال شماره 88/10/2- 124437 
دفترخانه 19 اصفهان شــش دانگ مع الواســطه به آقای حمید ربیعی طالخونچه 
فرزند جمشید نسبت به دو دانگ مشاع و خانم صفیه ربیعی طالخونچه فرزند محمد 
حسین نسبت به چهار دانگ مشاع انتقال قطعی گردیده است. سپس آقای محمد 
امین ربیعی طالخونچه فرزند غالمرضا باستناد وکالتنامه شماره 97/3/8-30682 
دفترخانه 165 سپاهانشهر  با ارائه درخواست کتبی به انضمام دو برگ استشهادیه 
که امضاء شــهود آن ذیل شــماره 9321 و 9322-1400/3/17 و شناســه یکتا 
140002155887000051 و 140002155887000052 رمز تصدیق 251762 
و 721944  به گواهی دفترخانه 234 بهارســتان رسیده است و مالک  مدعی است 
که  سند مالکیت آن مفقود شده است و درخواست صدور سند مالکیت المثنی ملک 
فوق را نموده است لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین 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 باشــد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید 
یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 
سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1176108 ناصر صیادی 

صومعه مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت

5/216 شــماره نامــه: 140085602210003314- 1400/05/09 تمامــت 
ششــدانگ آپارتمان پالک 16701 فرعی از 2187 اصلی واقع در بخش 6 ثبت به 
شــماره دفتر الکترونیک 139620302210002671 و شماره سند کاداستری 95 
ب 449348 به نام زهرا نیکخواه سابقه ثبت و ســند دارد که به موجب سند انتقال 
20429- 1397/6/14 دفترخانه 130 ایذه بــه آقای کریم نیکخواه انتقال گردیده 
است ســپس خانم زهرا نیک خواه به وکالت از مالک )به موجب وکالتنامه شماره 
25024-1400/3/30 دفترخانه 130 ایذه و با ارائه درخواســت کتبی بانضمام دو 
برگ استشهادیه که امضا شهود آن ذیل شــماره 1400/3/31-41393 و شناسه 
یکتا 140002155687000194 و رمز تصدیق 718753  به گواهی دفترخانه 110 
بهارستان رسیده است  و مالک  مدعی است که  سند مالکیت آن مفقود شده است و 
درخواست صدور سند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده است لذا مراتب  به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامــه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می 
شود 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 خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد 
شد. م الف: 1176160 ناصر صیادی صومعه مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

جنوب شرق اصفهان

مدیر گروه بهبود تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان گفت: تغییر الگوی غذایی 
خانوارهای اصفهان، قبل و حیــن دوران کرونا در 
یک طرح تحقیقاتی و از طریق پرسشنامه آنالین 
)برخط( بررسی می شود.مرجان منوچهری افزود: 
در این طرح تحقیقاتی، الگوی غذایی خانوارهای 

22 شهرستان زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان قبــل و حین دوران همــه گیری بیماری 
کووید-۱9 بررســی و از نتایج آن بــرای طراحی 
برنامه های مداخله ای مناســب استفاده خواهد 

شد. 
وی با اشــاره به اینکه کشــورمان از حدود 2 سال 
گذشته درگیر شــیوع ویروس کرونا شده است، 
اظهار داشــت: این موضوع تاثیر منفی بر امنیت 
غذایی جامعه داشــته و به تغییــر الگوی غذایی 
خانوارها منجر شده است. این کارشناس با بیان 
اینکه دوران کرونا تاثیر زیادی بــر جامعه به ویژه 
بر ســبک زندگی مردم گذاشته است، اضافه کرد: 
تحرک مردم در این مدت کاهش یافته و از طرف 

دیگر مصرف مواد غذایی و تنقــالت فاقد ارزش 
غذایی افزایش یافته است. 

وی ادامــه داد: بــا توجه بــه اینکه آمــار و ارقام 
مشــخصی از چگونگی الگوی غذایی مردم طی 
2 سال گذشته نداشــتیم، طرح تحقیقاتی مذکور 
را برای مشــخص کردن تغییــرات الگوی تغذیه 
مردم برنامه ریزی و اجرا کردیم. منوچهری گفت: 
با اجرای این طــرح می توانیم تغییــرات الگوی 
تغذیه و میــزان خانوارهایی کــه در زمینه امنیت 
غذایی دچار مشکل شــدند را شناسایی و با جلب 
مشــارکت سیاســتگذاران و برنامه ریزان استان 
و شهرســتان ها، بــرای بهبود وضعیــت موجود، 

برنامه ریزی و اقدام کنیم. 

جانشــین مجمــع رهــروان امــر به معــروف و 
نهی از منکر اســتان اصفهان با اشــاره به مراسم 
شیرخوارگان حســینی در نخســتین جمعه ماه 
محرم اظهار داشت: هر ساله برای 2۵00 نفر برنامه 
توســل به حضرت علی اصغــر)ع( برنامه ریزی 
می شد ولی متاسفانه سال گذشته به دلیل اپیدمی 
کرونا و حفظ سالمتی مادران و کودکان برنامه ای 
برگزار نشد. حجت االســالم حمیدرضا صادق زاده 
افزود: در ســال جاری هیئت امنا و مجمع امر به 
معروف تصمیم گرفتند این برنامه با رعایت کامل 
دستورالعمل های بهداشتی برگزار شود، با توجه به 
شرایط خاص کرونایی حاکم بر استان پیشنهاداتی 
برای برگزاری دو برنامه در قالب دعا برای شــفای 

تمامی بیماران به ویژه کــودکان کرونایی و توزیع 
بسته های معیشــتی، آموزشــی  و بهداشتی در 

دستور کار قرار گرفت.
جانشــین مجمع رهروان امر به معروف و نهی از 
منکر استان اصفهان با بیان اینکه توزیع بسته های 
معیشــتی از اولین جمعه محرم تا اربعین ادامه 
خواهد یافت، گفت: امسال به جای برگزاری مراسم 
شیرخوارگان توزیع این بسته ها ویژه کودکان ایتام 
تحت عنوان »عاشــقان علی اصغــر )ع(« انجام 
می شــود و همچنین مراســم دعا برای شــفای 

بیماران خواهیم داشت.
جانشــین مجمع رهروان امر به معروف و نهی از 
منکر استان اصفهان با اشاره به اینکه کلید آغاز این 

حرکت خدادوســتانه از روز جمعه زده شد، اظهار 
داشــت: دیروز با آماده سازی ۱00 بسته معیشتی، 
آموزشی و بهداشــتی آغاز کردیم  و در نظر داریم 
این کار تا روز اربعین به صورت روزانه انجام شود و 
تصمیم داریم در این ایام به 2 هزار یتیم در مناطق 

شرق اصفهان و حصه کمک شود.

مدیر گروه بهبود تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

الگوی غذایی خانوارهای اصفهان قبل و حین دوران کرونا بررسی می شود
در طرح توسل به علی اصغر)ع( صورت می گیرد؛

اهدای دو هزار  بسته معیشتی به ایتام نیازمند اصفهان 



تیم هندبال ذوب آهن اصفهان برای حضور قدرتمند در لیگ برتر و کسب قهرمانی آماده است.ســرمربی تیم هندبال ذوب آهن با بااشاره به آغاز تمرینات در تیر 
ماه امسال گفت: در هفته نخست روز شنبه ۲۳ مرداد باید به مصاف ناجای قم برویم و دوشنبه ۲۵ مرداد مقابل مس کرمان قرار خواهیم گرفت.حمید صادقی 
افزود: پس از هفته دوم تیم ها ۲۰ روز آن هم به دلیل اردوی تیم ملی مسابقه ندارند و پس آن لیگ دوباره شروع و از سرگرفته خواهد شد.وی با بیان اینکه شروع 
مسابقات طبق برنامه پیش نرفته، افزود: مســابقات به خاطر تیم ملی یک ماه زودتر برگزار می شود، اما با شــرایط موجود آمادگی بازیکنان به ۷۰ تا ۸۹ درصد 
رسیده و تا شروع مسابقات کامل می شود.لیگ امسال با حضور ۱۰ تیم به صورت متمرکز در تهران برگزار خواهد شد.تیم هندبال ذوب آهن فصل گذشته عنوان 

ششم لیگ را کسب کرد.

ذوب آهن به دنبال روز های خوش در هندبال

شنبه 23 مرداد 1400 / 05 محــرم 1443 / 14 آگوست 2021 / شماره 3324 

سود کالن پاری سن ژرمن از فروش پیراهن »مسی«
 دستمزد لیونل مسی در پاری سن ژرمن بسیار زیاد اســت؛ اما به نظر می رسد باشگاه می تواند 
به سرعت این قرارداد را تامین کند. پیراهن با شماره »۳۰« در حال حاضر با سرعت زیاد فروخته 
می شود و مشتری های زیادی در صف هستند. طبق گزارشات ثابت رسانه های فرانسوی، لیونل 
مسی دقیقا ۴۱ میلیون یورو خالص در هر فصل در پاری سن ژرمن دریافت می کند. اگر او ۳ فصل 
در این تیم بماند، بازیکن ملی پوش آرژانتینی در مجموع می تواند ۱۲۳ میلیون خالص دریافت 
کند. بدین ترتیب او پردرآمدترین فوتبالیست جهان است و خواهد ماند. در پاریس او پنج میلیون 

بیشتر از دوستش نیمار دریافت می کند.
کافی است نگاهی به اتفاقات روز چهارشــنبه در اطراف پارک دو پرنس بیندازید. هزاران نفر در 
مقابل ورزشگاه برای دیدن مراسم معرفی ستاره جدید در حال دید و بازدید بودند. پیراهن جدید 
خانگی با شــماره ۳۰ نایاب شده و به ســرعت فروخته شــده بود )با حداقل ۱۸۰ یورو(.  بخش 
ارتباطات باشگاه پاریسی اعالم کرد که پیراهن ها موجود نیست. همچنین در شانزه لیزه ۱۱ هزار 
پیراهن به فروش می رســد.حاال طرفداران باید صبور باشــند تا قطعه فوق العاده مورد نظر را به 
دست آورند. با شروع مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا در اواســط سپتامبر ، فروشگاه ها باید 

دوباره پر شوند. 

اطمینان منچسترسیتی از فروش »کین« توسط تاتنهام
مدیران باشــگاه منچسترسیتی هنوز بر این باور هســتند که احتمال جدایی هری کین از تاتنهام 
در این تابســتان وجود دارد، برای همین وضعیت این بازیکن را به دقت زیرنظر دارند و امیدوار 
هستند پیش از بسته شدن پنجره نقل وانتقاالت تابستانی جاری یعنی پیش از تاریخ ۳۱ آگوست 
)۹ شهریور( بتوانند با ارائه یک پیشــنهاد قابل توجه، این مهاجم انگلیسی را از تاتنهام به خدمت 
بگیرند.از منچسترسیتی به عنوان اصلی ترین مشتری ماشین گلزنی تاتنهام یاد شده است، این 
در حالی است که دو باشگاه منچستریونایتد و چلسی هم وضعیت هری کین را به دقت زیرنظر 
دارند. بر اساس گزارش »اسکای«؛ باشگاه منچسترسیتی، اما پیشدستی کرده در اواخر ماه ژوئن 
پیشنهادی ۱۰۰ میلیون پوندی به تاتنهام بابت این مهاجم انگلیسی ارائه داده است.منچسترسیتی 
در حالی در تالش برای اضافه کردن هری کین به خط حمله تیم تحت هدایت پپ گواردیوالســت 

که مدیران باشگاه تاتنهام قصد حفظ او را دارند. 

»دیه گو کاستا« باالخره تیم پیدا کرد
زمستان گذشــته باشــگاه اتلتیکومادرید اعالم کرد با توافق متقابل قرارداد دیه گو کاستا، مهاجم 
گلزن و باتجربه خود را فسخ کرده و دومین مقطع حضور او در ترکیب این باشگاه بعد از سه سال 
به اتمام رسیده است. دیه گو کاستا به علت مشکالت شــخصی تمایل به قطع همکاری داشت و 

اتلتیکومادرید نیز درخواست این بازیکن را پذیرفت.
ابتدا گفته می شد کاســتا راهی تیمی در لیگ برتر خواهد شــد و حتی از وولورهمپتون به عنوان 
گزینه جدی او نام می بردند؛ اما این اتفاق رخ نداد. ســپس گمانه زنی ها به سمت مارسی رفت 
و خبر دادند که او در فرانه برای امضای قرارداد حضور دارد اما ویالس بواس، ســرمربی مارســی 

به این شایعات خاتمه داد و گفت که دستمزد کاستا به قدری باالست که توان جذبش را ندارند.
سپس رســانه ها خبر از پاســخ منفی او به پیشــنهاد ترابزون اســپور ترکیه دادند. انتقال او به 
پالمیراس برزیل هم در نهایت منتفی شــد ولی به نظر می رســد او باالخره تیــم بعدی خود را 
مشخص کرده است.در حالی که دو ماه پیش گفته می شــد او با بشیکتاش تمام کرده، فاکس 
اسپورتس برزیل خبر داد که کاستا از فصل بعد برای اتلتیکو مینیه رو بازی خواهد کرد و قرارداد او 
خیلی زود رسمی خواهد شد. به این ترتیب پس از چندین ماه مهاجم ۳۲ ساله جنجالی صاحب 

تیمی جدید خواهد شد و به فوتبال برزیل باز می گردد. 

مدیر عامل باشگاه سپاهان:

سد راه پیشرفت بازیکنان مان نمی شویم
 سمیه مصور باشگاه فوالد مبارکه سپاهان به مناسبت 
روز خبرنــگار از خبرنــگاران، عکاســان 
واهالی رسانه های ورزشــی اصفهان تجلیل کرد. مدیر عامل باشگاه 
سپاهان در این مراسم که در ســالن کنفرانس ورزشگاه نقش جهان 
برگزار شد، گفت: سپاهان بزرگ ترین، فراگیرترین و مجهزترین باشگاه 
ایران است و جنسیت در آن معنا ندارد، تیم های قهرمانی سپاهان در 
حال فعالیت هستند و چارت ســازمانی فوالد مبارکه بسیار گسترده 

است.
محمدرضا ســاکت افزود:  در فصل جدید همانند فصل گذشته تزریق 
بازیکنان از رده های پایه به باال را پیگیری می کنیم، هدف ما از حضور 
سپاهان نوین در لیگ دسته ۳ پخته شدن و آب دیده شدن بازیکنان 

است تا بتوانند در زمان مناسب به تیم اصلی اضافه شوند.
وی با اشــاره به اخبار فضای مجازی گفت: ما هــم روش خودمان را 
داریم، قرار نیســت دســت مان را برای رقبا رو کنیم و به دنبال اجرای 

سیاست های باشگاه هستیم.
ساکت افزود: مجموعه صفاییه نیز شــامل بخش های بسیار زیادی 
است، مجموعه ســوارکاری و چوگان و همچنین نقش جهان که برای 
مدت ۴۵ ســال در اختیار باشــگاه قرار گرفت و بالفاصله با حمایت 
کارخانه فوالدمبارکه سپاهان و مدیرعامل این مجموعه، گره کور چندین 
ساله این ورزشگاه باز و مراحل تجهیز و نوسازی و تکمیل آن آغاز شد 

تا به شکل امروزی درآمده است.
وی گفت: بیش از ۱۲۰ دکتر متخصص، کارشــناس ارشد و کارشناس 
ورزش به عنوان نیروهای باشــگاه، ۲۶ رشــته ورزشی را در قالب ۹۳ 
تیم ورزشــی پوشــش می دهند. ۲۴۰۴ ورزشــکار و مربی را به دور 
از هیاهوی های رســانه ای، آپارتاید ورزشی و رســانه ای که در دهه 
هشتاد از آن رنج می بردیم، ســازماندهی و در آن فعالیت می کنند. 
 آپارتایدی که در شــرایط فعلی با توجه به فضای مجازی بیشتر از قبل

 شده است.
مدیر عامل باشــگاه ســپاهان تصریح کرد: امروز فدراســیون های 
ورزشی با باشــگاه ها مکاتبات زیادی برای پوشش رشته های خود 
دارند، فدراسیون ها به این نتیجه رســیده اند که ارتقای یک رشته از 
 طریق باشگاه محوری اســت و فرد باید مراحل رشد و تربیت خود را

 طی کند.
ساکت افزود: ورزش دنیا به سمت باشگاه محوری در حرکت است، 
باشــگاه محوری به ســمت باشــگاه حرفه ای حرکت دارد و باشگاه 
حرفه ای باشگاهی است که ساختار اداری استاندارد داشته باشد، در 

فیفا و »ای اف سی« گفته شــده که باید حالت تجاری داشته و ثبت 
شده باشد. هر باشــگاه باید اصول حرفه ای را دارا بوده و بخش های 
آکادمی، اســتعدادیابی و مارکتینگ داشته باشــد و باید آن اصول را 

رعایت کند.
وی گفت: بر اساس آمار و مدارک سپاهان در سال ۸۶ رتبه ۵۲ باشگاه 
های فوتبال جهان را کسب کرد و تنها باشگاهی بود که در مسابقات جام 

باشگاه های جهان حضور داشته است.
مدیرعامل باشگاه سپاهان با بیان اینکه در بازگشت به باشگاه سپاهان 
ســعی در حمایت و تقویت تیم ها در بخش حرفه ای داشتیم، اضافه 
کرد: از شهریور ۹۹ در ۱۰ رشته  از ۱۹ تیم حمایت شده است، در بخش 
مردان ۶۷ ملی پوش و در بخش بانوان ۴۸ ملی پوش بانوان داشته 
ایم، در بخش مردان ۳ نماینــده و در بخش بانوان یــک نماینده در 

المپیک از باشگاه سپاهان حضور داشتند.
ساکت خاطرنشان کرد: در برنامه ســال ۱۴۰۰، در ۱۳ رشته در بخش 

مردان و ۸  رشته در بخش زنان در سطح لیگ برتر فعالیت می کنیم، 
البته این رشته ها به غیر از رشته هایی است که در صنعت فوالد فعال 
هســتند، در کنار آن بحث فعالیت آکادمی های باشــگاه سپاهان در 
رشته های مختلف و نفراتی است که در تســت های باشگاه شرکت 
داشتند، در تمام چهار رده پایه تیم های ما به مراحل نیمه نهایی لیگ 

برتر راه یافتند.
مدیرعامل باشگاه سپاهان تاکیدکرد: برای قوی کردن تیم های لیگ 
برتر در رده بزرگســاالن، باید تیم های پایه قوی داشت تا بتوانیم در 

مراحل مختلف آنها را به تیم های باالتر منتقل کنیم.
ساکت اشاره ای هم به برنامه این باشــگاه برای فصل جدید رقابت 
های لیگ برتر داشــت و بــا بیان اینکــه اولویت اول باشــگاه حفظ 
بازیکنان فعلی تیم اســت، گفت: اما بحث بازیکنانی که پیشنهادات 
خارجی دارند جداست و به هیچ عنوان دوست نداریم مسیر پیشرفت 

و یا بحث مالی بهتر بازیکنان را ببندیم.

خبر روز

دوئل »قلعه نویی« و »مجیدی« برای جذب یک مدافع
 باشگاه استقالل و گل گهر سیرجان برای امضای قرارداد همکاری با آرمین سهرابیان تالش می کنند.

تیم فوتبال استقالل تهران بعد از شکســت در فینال جام حذفی، فعالیت های خود را برای جذب 
بازیکنان جدید آغاز کرده است. از آرمین سهرابیان به عنوان یکی ازگزینه های مدنظر فرهاد مجیدی 
یاد می شود. مجیدی به سبک بازی این مدافع ۲۶ ساله اعتقاد خاصی دارد. به ویژه حاال که محمد 
نادری از استقالل جدا و راهی لیگ ترکیه شد، جذب ســهرابیان برای تقویت خط دفاعی محتمل 
به نظر می رسد. او در پســت مدافع میانی و دفاع چپ می تواند بازی کند. این بازیکن سابقه بازی 
در سپاهان، سایپا و گل گهر سیرجان را دارد.قرارداد ســهرابیان با گل گهر سیرجان به پایان رسیده و 
مدیران این باشگاه مشغول مذاکره با این بازیکن هســتند. باید دید این بازیکن برای فصل آینده 
کدام مسیر را انتخاب می کند.حیدر افسری، سرپرست تیم گل گهر سیرجان در گفت وگو با میزان، 

مذاکره با سهرابیان را تایید کرد.

استقالل در آستانه فروش »مهدی قائدی«
مهدی قائدی، ستاره جوان اســتقالل در آســتانه جدایی از این تیم قرار دارد و این روزها به همراه 
همسرش و داریوش شــجاعیان راهی دبی شــده تا مذاکرات نهایی برای فروش او انجام شود. 
شنیده ها حاکی از آن است که ســتاره آبی ها به جای فوتبال اروپا راهی لیگ ستارگان قطر خواهد 
شد تا در این کشور فوتبال خود را ادامه دهد.فروش قائدی در شرایط فعلی که استقالل مشکالت 
مالی شدیدی دارد و باید مبالغ زیادی را به طلبکارانش پرداخت کند برای مدیران این باشگاه خبر 
خوشی است ؛اما باید دید آن ها چگونه می توانند جای خالی ستاره بوشهری خود را در لیگ بیست 

و یکم پر کنند. 

سرمربی تیم نساجی:

  شرایط زمین نساجی مناسب نباشد، قراردادم را
 فسخ می کنم

سرمربی تیم نســاجی مازندران می گوید در فصل جدید به همراه این تیم به دنبال کسب نتایجی 
درخور شأن مردم قائمشــهر است.ســاکت الهامی درخصوص تمدید قرارداد با نساجی مازندران 
گفت: با بازیکنان صحبت کردیم و چون مشخص شــد که اکثر آنها ماندنی هستند به احترام مردم 
خوب مازندران که در روزهای سخت از این تیم حمایت می کردند، نتوانستم از نساجی دل بکنم و 
قراردادم را تمدید کردم. از باشگاه هایی که پیشنهاد داده و به من لطف داشتند هم تشکر می کنم و 
برای شان آرزوی موفقیت دارم.الهامی در مورد اینکه بیشتر تیمش ماندنی هستند، ادامه داد: من 
فکر می کنم حدود ۸۵ درصد از بازیکنان را حفظ خواهیم کرد چون اکثر بازیکنان قراردادهای دوساله 
از سال پیش دارند. به دنبال این هم هستیم بازیکنان خوبی که به تیم مان کمک می کنند را جذب 
کنیم.ساکت الهامی درمورد تغییر چمن مصنوعی ورزشگاه وطنی به زمین چمن طبیعی گفت: بله، 
ولی باید بگویم که بیشتر از رقبا ما خودمان از همین زمین ضرر کردیم. ما بیشتر امتیازات را خارج 
از خانه کسب کردیم و همه باخت ها داخل خانه بود. از نظر مصدومیت و از نظر کیفیت فوتبالی ضرر 
کردیم. خارج از خانه فقط به پرسپولیس باختیم که دو گل  آنها هم آفساید بود. تمام نتایج خارج از 
خانه خوب بود و فقط این بند را در قراردادم آوردم که شرایط زمین وطنی اگر خوب نباشد، می توانم 
قراردادم را فســخ کنم. با آقای حدادیان در این مورد صحبت کردیم و دوست داریم که هواداران از 
فوتبال لذت ببرند.ســاکت الهامی درمورد پرداخت مطالبات مالی از سوی رضا حدادیان به عنوان 
مالک باشگاه گفت: جا دارد از ایشان تشکر کنم، در دوران مربیگری ام اولین فصل است که دیده ام 
یک تیم صد در صد پرداختی داشته و حتی آپشن هایی هم که بوده را به بازیکنان پرداخت کرده اند. 

پاداش بازی آخر هم بالفاصله پس از پایان بازی پرداخت شد.

مستطیل سبز

قایقران پارالمپیکی: 

 تمام تالشم قرار گرفتن 
در فینال است

قایقران پارالمپیکی در رشــته پاراکانو گفت: 
 A تمام تالشــم بر این اســت که در فینال
بازی های پارالمپیــک توکیو قــرار بگیرم.

اســالم جاهدی پس از بازگشــت از کمپ 
تمرینی و تدارکاتی پرتغال ، اظهار کرد: کمپ 
تمرینی پرتغال بزرگ تریــن تجربه قبل از 
بازی های پارالمپیک توکیو بود، این کمپ بار 
فنی خوبی را برای من به دنبال داشــت و با 
بررسی نقاط ضعف و قوت خود، نکاتی که از 

نظر فنی الزم بود، دریافت کردم.
وی گفت: قبل از اعزام به پرتغال اســترس 
زیادی برای شرکت در بازی های پارالمپیک 
توکیو داشــتم، اما با حضــور در این کمپ و 
رقابت با قایقرانانی که شانس زیادی برای 
مــدال آوری در توکیو دارند، نه تنها ســبب 
افزایش بار فنی من شــد بلکه از نظر روحی 
و روانی نیز شــرایطی را برای من ایجاد کرد 
که دیگر دغدغه ای بــرای رقابت با حریفان 

پارالمپیکی خود نداشته باشم.
جاهدی با بیان این که هر روز این کمپ برای 
من یک مسابقه بود نه تمرین، خاطرنشان 
کرد: در حال حاضر با آمادگی خوبی که پیدا 
کرده ام تالشم بر این است که ابتدا در فینال 
A بازی های پارالمپیک قرار بگیرم و سپس 
تمرکزم را برای کسب ســکو قرار دهم.عضو 
تیم ملی قایقرانی در رشته پاراکانو ادامه داد: 
بالفاصله پس از بازگشت از پرتغال تمرینات 
خود را که بیشتر کارهای سرعتی و انفجاری 
اســت در دریاچه آزادی آغاز کردم تا قبل از 

اعزام به توکیو به اوج آمادگی برسم.
وی در پایان زمان اعزام خود به پارالمپیک 
توکیو را ســوم شــهریور عنوان کرد و افزود:  
مسابقات قایقرانی از ۱۱ شهریور در توکیو آغاز 
می شــود که طی هماهنگی که با قایقرانان 
شرکت کننده در کمپ تمرینی پرتغال داشتم 
قرار اســت پیش از شــرکت در مسابقات، 
این کمپ تمرینی در توکیو نیز ادامه داشته 
باشد تا با آمادگی خوبی در رقابت ها حضور 

پیدا کنیم.

فوتبال جهان

وز عکس ر

بازدید مسئولین اداره 
کل ورزش و جوانان از 
ورزشگاه نقش جهان

احسان شاه علی، معاون توسعه منابع 
و پشتیبانی نیروی انســانی اداره کل 
ورزش و جوانان استان اصفهان به همراه 
مسئولین حراست، حقوقی و بازرسی 
این اداره کل با حضور در مجموعه بزرگ 
ورزشی نقش جهان از ورزشگاه، سالن 
۶ هزارنفــری ۲۵ آبــان و دیگر اماکن 

ورزشی بازدید به عمل آوردند.

روز پنجشنبه نشست آنالین والدیمیر آلکنو ،سرمربی 
روسی والیبال ایران برگزار شد تا این مربی به سواالت 
و ابهامات خبرنگاران پاســخ دهد. باتوجه به اینکه 
آلکنو از ژاپن مستقیما به روسیه سفر کرده بود امکان 
حضوری بودن این جلسه میســر نبود. درحالی که 
این نشست به صورت آنالین برگزار می شد بارها از 
فدراســیون والیبال درخواست شد به دلیل روزهای 
سخت و ســیاه کرونایی و همچنین احترام به کادر 
درمان که این روزها ســختی های زیادی را تحمل 
می کنند، به خبرنگاران دسترسی داده شود تا آنها از 
محل کار خود به پوشش خبری بپردازند؛ اما این مورد 
از سوی فدراسیون والیبال رد شــد تا خبرنگاران در 
وضعیت بد کرونایی به فدراسیون والیبال رفته و برای 

عالقه مندان این رشته، اخبار الزم را پوشش دهند.
قطعا صحبت از نبودن زیرساخت ها و امکانات غیر 

قابل پذیرش است چرا که در همین ورزش،  بسیاری 
از مجامع به صورت آنالین و بدون مشکل برگزار می 
شود. برای فدراســیونی مانند والیبال این بهانه ها 
غیرقابل توجیه و حتی غیرقابل باور است چرا که ده 
ها راه ممکن برای برگزاری این نشســت به صورت 
آنالین وجود دارد. فدراسیون والیبال با این نشست 
آنالین طوری برخورد کرد که انگار برای اولین بار است 
از اینترنت و فضای مجازی در این فدراسیون استفاده 
می شود. برای فدراسیونی که ادعا دارد جزو بهترین 
فدراسیون های ایران اســت و قول داده که والیبال 
ایران را به جایگاه اصلی خود برگرداند، این حرف ها 
کمی عجیب به نظر می رسد. باید گفت در ایران بیش 
از دو سال اســت که به دلیل شــیوع کرونا از فضای 
مجازی برای برقراری ارتباط و نشست خبری استفاده 
می شود و سوال اصلی این بوده که آیا فدراسیون تازه 

با این تکنولوژی آشنا شده است!؟
اگر فدراســیون والیبال امکان برقراری یک ارتباط 
ساده را ندارد، چه طور ادعا می کند که می تواند جایگاه 
تیم هایی که تا دندان به تکنولوژی مســلح شده اند 

را بگیرد؟
فدراسیون والیبال که این روز ها و به گفته کارشناسان، 
محل اجماع غیرمتخصصان و غیر والیبالی ها شده 
است بار دیگر نشان داد که صحبت های ایجاد شده 
پیرامون این فدراسیون بی مورد نیست چرا که ضعف 

مدیریتی در والیبال موج می زند.

سورپرایز مطبوعاتی به سبک فدراسیون والیبال! 
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مجموعه شهرداری، طالیه دار توسعه و عمران اصفهان
 علیرضا بوژمهرانی، سرپرست شهرداری اصفهان در صفحه اینستاگرام خود نوشت:»امروز از فرصت 
تعطیلی بخش اداری شهرداری اســتفاده کردم و بازدیدی از دو    اجرایی داشتم؛ کارخانه تولیدی 
سازمان عمران و ایســتگاه ۱۲ سازمان آتش نشانی شــهرداری اصفهان. مشهور است که کل شهر 
اصفهان کارگاه بزرگ عمرانی است و هر روز و هر ساعت در گوشه گوشــه  این شهر بزرگ کارگران، 
کارشناسان ، مهندسین ، پیمانکاران و مدیران فنی در حال کار و تالش برای حفظ و نگهداری و رشد و 
توسعه شهر هستند. به طور قطع و یقین سازمان عمران شهرداری اصفهان یکی از پرچم داران در این 
عرصه کار و خدمت است.امروز برای اولین بار به محل کارخانه تولیدی سازمان رفتم. فعالیت های 
معدنی، تولید انواع مصالح مورد نیاز زیرسازی راه ها، تولید بتن، تولید آسفالت، تولید انواع قطعات 
بتنی و اخیرا تولید انواع موزاییک فرش در زمینی به مســاحت حدود ۷۰ هکتار در تمام ایام هفته 
در این کارخانه بزرگ و باشــکوه در حال انجام است.این سازمان در طول دوران فعالیتش همیشه 
منشأ سازندگی بوده اما طی ۶ سال گذشــته فعالیت های اجرایی گسترده ای داشته و طی ۳ سال 
اخیر توانســته عالوه بر اجرای پروژه های بزرگ و متعدد، تراز مالی مثبت و فوق العاده ای هم رقم 
بزند.ان شاءا... این رویکرد در دوره جدید مدیریت شهری نیز استمرار یافته و ارتقا خواهد یافت.«

افزایش ایمنی منطقه ۷ با احداث نخستین ایستگاه آتش نشانی
مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان گفت: با احداث نخستین ایستگاه آتش نشانی در این منطقه 
)جنب میدان حج( که کلنگ آن اخیرا به زمین زده شد، سطح ایمنی منطقه افزایش خواهد یافت.

علی اصغر شاطوری اظهار کرد: احداث نخستین ایستگاه آتش نشانی در منطقه هفت با توجه به 
وجود مجتمع ها و ساختمان های بلند مرتبه الزم و ضروری بود.وی تصریح کرد: این ایستگاه در 
زمینی به وسعت ۲۵۰۰ متر مربع احداث خواهد شد.مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان با اشاره 
به پروژه های این منطقه، خاطر نشان کرد: در مجموع ۹۱ میلیارد تومان ارزش پروژه های منطقه 
هفت شهرداری در سال جاری اســت که قراردادهای آنها منعقد شده و در دست اجراست.وی با 
بیان اینکه در خیابان گلستان عملیات احداث خیابان شهید عبدالرسول زرین حدفاصل خیابان 
گلستان تا سعدی در دســت اجراســت، تصریح کرد: عملیات احداث خیابان بهشت حدفاصل 
خیابان سردار کمالی تا بزرگراه بعثت در حال انجام است.شاطوری ادامه داد: ساختمان مدیریت 
بحران یکی دیگر از پروژه های منطقه هفت اســت که در خیابان نخل در حال احداث است؛ این 

ساختمان پوشش شهری دارد و می تواند مرکز عملیاتی فرماندهی بحران در مواقع لزوم باشد.

اختصاص فضای 330 گالری شهری به موضوع محرم
ایمان حجتی، مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری اصفهــان در خصوص برنامه های 
سازمان فرهنگی اجتماعی شــهرداری اصفهان ویژه ایام محرم به پیش بینی اجرای بیش از ۷۰ 
برنامه و اقدام اشاره کرد و گفت: تولید و انتشــار مجموعه کلیپ های » نجواهای در گلو مانده« از 
سوی دفتر تخصصی سینما، تولید نماهنگ های ادبی از سوی مرکز آفرینش های ادبی قلمستان، 
برنامه نغمه های عاشورا، جوانان حسینی و … از سوی فرهنگســرای خورشید، مسابقه نقاشی 
با موضوع محرم، فراخوان عمومی ویــژه ماه محرم با موضوع حمایــت از کانون های فرهنگی و 
سمن ها از سوی اداره مشارکت های ســازمان، اختصاص فضای ۳۳۰ گالری شهری به موضوع 
محرم، برپایی نمایشگاه محرم در ایســتگاه متروی میدان امام حسین )ع(، برپایی گالری خط 
خون و اجرای نمایش در محور چهارباغ، تولید برنامه های ویدئویی با موضوع اقوام و فرهنگ های 
مختلف ایرانی در محرم، چاپ ۳۰ هزار پرچم، اهدای اقالم بهداشتی به هیئت های مذهبی، اجرای 
نمایش قافله عزا، ساخت و پخش فیلم هایی با موضوع معرفی ارزش های عاشورایی با عنوان » 
تعزیت یار« از جمله اقدامات سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان در این ایام است که 

تا دهه سوم محرم ادامه دارد.

تغییر قانون به نفع مدیریت بهتر شهر یا انتخاب یک فرد!

اصفهان جا پای تهران می گذارد؟

ریحانه شهبازی  تاثیرگذاری مستقیم مدیران شهری و به 
ویژه شهردار در زندگی و رفاه مردم، اهمیت 
شفاف سازی در روند انتخاب شــهردار را برای مردم به یک امر حساس 
تبدیل کرده که در این میان عمل به قانون از سوی اعضای شورای شهر برای 
ارائه گزینه های تصدی شهرداری کالن شهرها پررنگ تر شده است. قوانین 
در نظر گرفته شده در انتخاب شهردار به دو مسئله رشته تحصیلی مرتبط و 
تخصص و سابقه اجرایی تاکید ویژه دارد، اما مسئله تغییر این قانون کم 
سن و سال پس از انتخاب یک فرد برای تصدی شهردار تهران با حواشی 
زیادی همراه شد.این موضوع برای انتخاب یک فرد حتی به دور از واجد 
شرایط بودن به استان اصفهان نیز سرایت کرد و برخی از اعضای شورای 
شهر فعلی و سابق اصفهان به تغییر قانون انتخاب شهردار با وجود اینکه در 
دو ســال اخیر تصویب شده، تاکید داشــتند. کاربران فضای مجازی و 
بسیاری از کارشناسان سیاسی نیز نسبت به این موضوع موضع گرفتند که 
اعضای شورای شهر در ابتدا باید با تسلط بر قوانین، گزینه های شهرداری 
را ارائه و ســپس گزینش کنند نه اینکه پس از انتخاب شهردار به سراغ 
قانون بروند و در صورت مغایرت خواستار تغییر آن باشند. از سویی دیگر 
آنها معتقدند که تصویب قانون باید بر اساس منافع مردم و شهر صورت 
گیرد که بعد از مدت کوتاهی مجدد با آشــکار شدن معایب آن در نتیجه 

تصویب آنی و بدون پژوهش، به دنبال تغییر قانون نروند.

قحط المدیر نیست
در این ارتباط سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای 
اسالمی در دوره دهم بر این باور اســت که زمانی که نیروی کارآمد برای 
تصدی شــهرداری وجود دارد، دیگر نیاز به اصالح قانون نیست و باید به 
قانون انتخاب شهردار با شرایط و ضوابط ذکر شده عمل کرد؛ زیرا داشتن 
تخصص و رشته تحصیلی مرتبط برای مدیریت شــهر نیاز است و این 
موضوع در اســتان اصفهان نیز صدق می کند و بــه عبارتی قحط الرجال 
نیست.اصغر سلیمی در پاسخ به امکان تغییر قانون از سوی مجلس گفت: 
در این مدت زمان کوتاه تا انتخاب شهردار، اصالح قانون زمان بر است و 
نباید برای یک فرد قانون را به صورت فوریتی و بدون بررسی و پژوهش 
تغییر داد. از این رو اصالح قانون از طریق مجلس حدود چهار ماه به طول 

می انجامد؛ اما از طریق دولت و تغییر آیین نامه می تواند انجام شود.

اهمیت داشتن یا نداشتن رشته تحصیلی
یکی از اساتید علوم سیاسی دانشگاه اصفهان نیز در خصوص ضرورت 
مرتبط بودن رشته تحصیلی شهردار گفت: در ابتدا باید رشته مرتبط داشتن 
را معنا کرد که شهردار در مدیریت شهر نباید نسبت به مسائل اقتصادی، 

اجتماعی، دینی، عمرانی و شهری بیگانه باشد و توانایی تصمیم گیری در 
خصوص آنها را داشته باشد. با توجه به اینکه قوانین شهر توسط شورای 
شهر تعیین و شهردار اجرا می کند بنابراین توان اجرایی شهردار مالک و 
اهمیت بیشتری دارد.وی ادامه داد: البته افرادی هستند که رشته های 
مرتبط تحصیل کردند اما توان اجرایی و تخصص ندارند و تنها این مدرک 
تحصیلی در توان مدیریتی به ویژه در اجرایی مالک نیست.محسن نصری 
با بیان اینکه شهردار باید از مسائل شهری مطلع و تخصص داشته باشد، 
تصریح کرد: بنابراین مرتبط بودن رشته تحصیلی حرف دقیقی نیست و 
رشته مرتبط داشتن باید دقیق تعریف شــود و بسیاری از افراد متفاوت 
از رشته تحصیلی خود فعالیت دارند؛ اما موفق هم بوده اند. از طرفی هم 
در مدیریت های کالن و رده باال نمی توان رشته تعیین کرد و در واقع رشته 
تحصیلی مهم نیست تا حتی با توان و تخصص خود بتواند در انتخاب و 

استفاده از معاونان و مشاوران هوشمندانه بهره ببرد.

قبل از انتخاب قانون بدانید
وی با ابراز تاســف از انتخاب شــهردار قبــل از مطالعه دقیــق قانون و 
آیین نامه ها، خاطر نشان کرد: ایراد بزرگ در عدم تسلط بر قوانین است که 
قانون نخواندن در امر انتخاب شهردار جایز نیست. برای یک فرد قانون را 
نمی توان تغییر داد و حتی تغییر قانون باید به گونه ای باشد که سال های 
متمادی نیز ایجاد مشکل نکند و منافع جمعی و مردمی را در نظر داشته 
باشد.این استاد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان معتقد است که تغییر 
قانون باید در صورتی انجام شود که واقعا دست و پای شورای شهر را بسته 
باشد و انتظار می رود که شورای شهر بعد از ۶ دوره اول ابتدا به قانون توجه 

کنند و به نظرها و حزب بازی بی اعتنا باشند.

قانون؛ سدی برای زد و بندهای سیاسی و جناحی
سابقه داران شورای شهر اصفهان در ادوار گذشــته معتقدند که عمل به 
قانون در اولویت اســت و از زد و بندهای سیاســی جلوگیری می کند. 
عبدالرسول جان نثاری با اشاره به انتخاب شــهردار اصفهان بر اساس 
قوانین مربوطه گفت: لیســت نامزدهای شــهرداری اصفهان که توسط 
شورای شهر ارائه شده جای بحث دارد؛ اما قانون مربوط به انتخاب شهردار 
مبنی بر داشتن رشــته تحصیلی مرتبط، درست و بجاست.وی، داشتن 
ســابقه مرتبط را از دیگر ویژگی های مهم و اساسی برشمرد و ادامه داد: 
عالوه بر آن باید تخصص علمی داشته باشد و در واقع وجود قانون باعث 
می شــود که از زد و بندهای سیاســی و جناحی و انتخاب افراد ناالیق و 

نامرتبط جلوگیری شود.

معاون شهرسازی و معماری شــهرداری اصفهان 
گفت: اصلی ترین ماموریت و رسالت شهرسازی در 
شــرایط کنونی جامعه این است که یک چشم انداز 
درست با مشــارکت مردم برای شهرها لحاظ شود. 
سیداحمد حســینی نیا اظهار کرد: »مشارکت« در 
حوزه شهرســازی و در برنامه ریزی شــهری قابل 
احصاســت و بیش از قبل احســاس می شود که 
باید برنامه ریزی های شهری را بر اساس مشارکت 
مدنی و مردمی دنبــال کرد. وی تاکیــد کرد: نگاه 
برنامه ریزی باال به پایین مطلوبیت ندارد زیرا جلب 
مشارکت و گرفتن نقطه نظرات و اســتفاده از این 
ظرفیت های اجتماعی مســئله بسیار مهم در حوزه 
جامعه شهری است.معاون شهرسازی و معماری 
شــهرداری اصفهان ادامــه داد: بازنگری و طراحی 
فضاهای شــهری با در نظر گرفتــن رعایت حریم 
فردی می تواند به این مســئله کمک کنــد و اینکه 
بتوانیم ضوابط استفاده از مراکز عمومی و فضاهای 
باز را برای شــهروندان دنبال کنیم.وی تصریح کرد: 
افزایش تاب آوری مسئله ای بسیار پیچیده است، 
اما با ایجــاد مدیریت یکپارچه بحــران می توان در 

تحقق آن کمک کرد.
حســینی نیا با بیان اینکه یکی دیگــر از موضوعات 
حائز اهمیــت در حوزه شهرســازی تراکم پذیری و 
موضوع دیگر نوشــهرگرایی یا نوشهرباوری است، 

گفت: نوشهرباوری تاکید دارد که نیاز به خدمات و 
امکانات بر اســاس مولفه هایی همچون گسترش 
پیاده محوری دنبال شــود تا در فاصلــه زمانی کم، 
امکانات و خدمات شهری را در اختیار شهروند قرار 
داده و بتوانیم شــرایطی ایجاد کنیم که در محله ها 
زمینه های زیســت بهتر برای کودکان، کهن ساالن و 
معلوالن ایجاد شــده و همه شــمولی رخ دهد و از 
ســویی باید پیوســتگی معابر، اختالط کاربری ها، 
کیفیت معماری و طراحی شــهری را برمدار پیاده 
مداری و پیاده محوری دنبــال کنیم.وی ادامه داد: 
اگر سه واژه رشد، پیشــرفت و توسعه را با هم مرور 
کنیم؛ مسئله رشــد رســیدن به یک نقطه مطلوب 

دیگر با روند افزایشی است، بی شک چنانچه برای 
ساماندهی معابر و فضای سبز شــهر برنامه ریزی 
درست داشته باشــیم، شــهر به مرحله پیشرفت 
می رسد؛ در واقع نگه داشتن شهر در شرایط ایده آل 

یا مطلوب شهروندان خواهد بود.
معاون شهرسازی و معماری شــهرداری اصفهان 
گفت: اگر بخواهیم از نیازهای کمی فاصله گرفته و 
به مباحث زیســت بوم، پایداری، مسئله تاب آوری 
شهری و مباحثی از جنس کیفی بپردازیم، توسعه 
شهری شکل می گیرد و شهر را با ویژگی های کیفی 
خواهیم داشــت.وی تاکید کرد: با مــرور الیه های 
علم شهرســازی می بینیم در برهه ای از زمان علم 
شهرســازی مبتنی بر کشــاورزی بوده اســت، در 
برهه بعد مبتنی بــر صنعت و پــس از آن در برهه 
ای مبتنی بر دانش و اطالعات شــده که در فرآیند 
آن شهرسازی هوشــمند مطرح شــده است.وی 
اظهار کــرد: شهرســازی دانش محور و هوشــمند 
می تواند الیه های کیفی را در بر داشته باشد  بنابراین 
وقتی از توسعه شهر سخن به میان می آید، به هیچ 
عنوان تلقی نمی شود که در توسعه شهر مساحت یا 
محدوده و حریم شهر افزایش یابد  بلکه شهری که 
در آن زندگی می کنیم اگر پتانسیل ها و قابلیت های 
زیســت  پذیری را دارا باشــد توسعه شــهری رقم 

خورده است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان:

شهرسازی دانش محور، توسعه پایدار شهر را رقم می زند  فراخوان »رنگواره« و دعوت از هنرمندان تجسمی
 استان اصفهان

هنرمندان رشته های مختلف تجسمی استان اصفهان برای ثبت نام در فراخوان »رنگواره« تا امروز 
فرصت دارند.در این فراخوان که با موضوع مهر و مهرورزی به هم نوعان منتشــر شده از هنرمندان 
رشته های تجســمی دعوت می شــود تا در تولید آثار هنری حوزه هنری اصفهان را همراهی کنند.

عالقه مندان برای حضور و ثبت نام در این فراخوان هنری با شماره ۰۹۱۳۱۶۸۵۴۸۲ تماس گرفته و 
نمونه آثار خود را برای ارزیابی به این سازمان ارسال کنند.

برگزاری اولین مسابقه عکاسی گردشگران عکاس
فراخوان اولین مسابقه عکاسی گردشگران عکاس در اصفهان منتشر شد.بنابر اعالم اداره کل ورزش 
و جوانان استان این مسابقه با محوریت گردشگری مذهبی )مساجد، امامزادگان و تکیه های دارای 
هویت گردشگری(، آیین ها و سوگواره های مذهبی، نماد ها و المان های گردشگری مذهبی، نماد 
ایثار و شهادت جوانان همراه با محور ویژه تخت فوالد و گلســتان شهدای اصفهان برگزار می شود.

عالقه مندان برای ارسال آثار تا دهم شهریور فرصت دارند.این مسابقه در دو بخش عکاسی حرفه ای 
)دوربین( و موبایل برگزار می شــود و حضور در این جشــنواره برای همه سنین آزاد است .شرکت 
کنندگان می توانند تصاویر خود را )حداکثر سه تصویر( را به شماره ۰۹۹۸۱۲۸۷۴۷۲ در واتس اپ یا 

به photographertourists@gmail.com ارسال کنند.

فراخوان عکس »نشانه های عاشورایی در میراث محرم« 
منتشر شد

نخستین فراخوان اســتانی عکس »نشانه های عاشــورایی در میراث محرم« همزمان با آغاز ماه 
محرم الحرام و ایام سوگواری اباعبدا... الحسین )ع( منتشر شد.این فراخوان از سوی واحد عکس 
حوزه هنری اصفهان و با هدف گردآوری آثار و نشانه های برگرفته از آیین های عاشورایی منتشر شده 
است. این واحد به منظور ثبت تصویری و مستندسازی نشانه ها و میراث تصویری عاشورایی استان 
اصفهان در نظر دارد نمایشگاهی از آثار منتخب تحت عنوان »نشانه های عاشورایی در میراث محرم« 

را برگزار کند.هنرمندان عکاس می توانند با توجه به موارد مذکور به عکاسی بپردازند.
بافته ها )کتل، پارچه های قلمکار، بیرق، قالی، کتیبه، پارچه های ســوزن دوزی و...(، نقاشی های 
عاشورایی )پرده های تعزیه خوانی، نقاشی قهوه خانه ای، نقاشی های دیواری، نقاشی پشت شیشه، 
نقاشی پشــت آیینه و…(، فلز )علم، زنجیر، زره، ســنج، کاله خود، ظروف آب خوری، سنگاب ها، 

سقاخانه ها و...(، چوب، کاشی کاری، گچبری، حجاری و...
از شرایط شرکت در این فراخوان می توان به موارد زیر اشاره کرد: هر هنرمند می تواند ۵ تک عکس 
ارســال کند، در عکس ها باید عنوان، مکان ثبت عکس، و تاریخ عکس برداری قید شود. عکس ها 
باید با فرمت Jpg و حداکثر ۳ مگابایت و با رزولوشــن dpi۳۰۰ و ضلع بزرگ ۱۹۸۰ پیکســل ارائه 
شوند.مهلت ارسال آثار به این فراخوان ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۰ است و عالقه مندان می توانند آثار خود را 
در قالب یک فایل zip به Akskhaneh.esfahan@gmail.com ارسال کنند و شرکت کنندگان 

حتما باید در قسمت subject نام عکاس و شماره تلفن همراه خود را قید کنند.
هیئت داوران ایــن فراخوان دکتر محمــد فرید خدا رحمــی، مهدی تمیزی، رضــا نصر اصفهانی 
هســتند و داوری آثار در ۳۱ شــهریور ۱۴۰۰ انجام خواهد شــد و نفرات برتر نیــز در مهرماه ۱۴۰۰) 
مصادف بــا ایــام اربعین( معرفــی می شــوند.در این فراخــوان به ۷ نفــر از برگزیــدگان مبلغ 
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال اهدا خواهد شــد.گفتنی اســت، عالقه مندان برای کســب اطالعــات و پیگیری 
www.artesfahan.ir فراخوان می توانند به ســایت حوزه هنری اســتان اصفهــان بــه آدرس 

 مراجعه فرمایند.

با مسئولان

خبر روزخبرخوان

یک دکترای برنامه ریزی شهری:

 به استفاده از مدیریت دانش 
در مدیریت شهری نیاز داریم

یک دکترای برنامه ریزی شــهری اظهار کرد: 
در عصر حاضر بقای ســازمان و توانایی مقابله 
با تغییرات محیطی به قابلیت آن در استفاده 
از ابزارهــای مدیریتی نویــن و روش های نو 
وابســته شــده که مدیریت دانش از این امر 
مستثنی نیست.ســمیه احمدی نژاد با بیان 
اینکــه افزایش ادبیــات در زمینــه مدیریت 
دانش طی سال های اخیر نشان دهنده تالش 
ســازمان ها در به کارگیری آن است، تصریح 
کرد: مدیران سازمان های بزرگ به این امر پی 
برده اند که مدیریت دانش تنها مزیت رقابتی 
سازمان های امروزی در بلندمدت است از این 
رو طی چند سال اخیر در ســازمان شهرداری 
نیز مانند سایر ســازمان ها به مدیریت دانش 
به عنوان موضوعی اســتراتژیک توجه شــده 
است.این دکترای برنامه ریزی شهری افزود: 
ضرورت توجه به مدیریت دانش در شهرداری 
به خوبی درک شده است و با بررسی اهمیت و 
ویژگی های دانش در حیطه عملکرد سازمان ها 
می توان دریافــت که برخــورداری از دانش و 
اطالعات روزآمد برای ادامه حیات سازمان ها 
به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده است.

وی ادامه داد: اگر روند تغییر و تحوالت دانش 
در جامعه معاصر به دقت ارزیابی شــود این 
نتیجه حاصل خواهد شد که جامعه فراصنعتی 
امروز جامعه ای اطالعاتی اســت که در آن به 
تدریــج فناوری هــای نیروافزا جــای خود را 
به فناوری های دانش افــزا می دهد بنابراین 
مدیریت سازمان ها باید با تکیه بر دانش امکان 
اتخاذ تصمیمات معقول تر در موضوعات مهم و 
بهبود عملکردهای مبتنی بر دانش را پیدا کند.

احمدی نژاد با تاکید بــر اینکه مدیریت دانش 
یکی از مهم ترین وظایفی اســت که می تواند 
در شــرایط موجود بــه ارتقای هرچه بیشــتر 
سطح عملکرد این ســازمان کمک کند، گفت: 
شهرهای امروزی ایران با توجه به حجم عظیم 
مشکالت داخلی و بیرونی توان مقابله با این 
همه مشکالت را ندارند بنابراین برای خروج این 
شهر از این معضالت و مشکالت به استفاده از 
مدیریت دانش در مدیریت شهری نیاز داریم.

شب چهارم محرم؛ 
هیئت محبان 

حضرت زهرا )س(
عزاداری شب چهارم ماه محرم 
درهیئت محبــان حضرت زهرا 
)س( با رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی در میدان امام)ره( 

اصفهان برگزار شد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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مدیر روابط عمومی شــرکت فــوالد مبارکه گفت: 
برگزاری دوره آموزشی »ژورنالیسم صنعت« اقدامی 
است که در راستای پشــتیبانی از تولید و در پاسخ 
به دغدغه مقــام معظم رهبــری در زمینه فعالیت 
رسانه ای قوی و هوشــمندانه صورت گرفته است.

هادی نباتی نژاد، اظهار کرد: امروزه با توجه به جنگ 
نرم دشمنان یکی از مهم ترین نیازهای کشور معرفی 
توانمندی ها و ظرفیت صنایع پیشرو است؛اقدامی 
که در راستای پشتیبانی از تولید باید صورت گیرد تا 
این آگاهی به صورت شــفاف، دقیق و حرفه ای به 
جامعه منتقل شود.وی افزود: پیرو فرمایش مقام 
معظم رهبری مبنی بر این که باید کارهای رسانه ای 
قوی و هوشمندانه تری صورت گیرد، ضرورت دارد تا 
در زمینه فعالیت رسانه ای صنعت، اقدامی زیربنایی 

و حرفه ای صورت گیرد.
مدیــر روابــط عمومــی شــرکت فــوالد مبارکه 
گفت: شــرکت فــوالد مبارکه در راســتای عمل به 
مســئولیت های اجتماعی خود بــا همکاری مرکز 
مطالعات رســانه ها و جهاد دانشــگاهی اصفهان 
برای نخستین بار در کشور به برگزاری دوره آموزش 
تخصصی ژورنالیسم صنعت اقدام کرد تا در راستای 
توانمندســازی خبرنگاران تخصصی حوزه صنعت 

اقدام موثری انجام شود.

بهره گیری از اســاتید و صاحب نظران برجسته 
کشوری در دوره آموزشی

وی با تاکیــد بر ضــرورت تحقــق روزنامه نگاری 
تخصصی در کشــور خاطرنشــان کــرد: این دوره 
آموزشــی با عنوان »ژورنالیســم صنعت« در بازه 
زمانی 2 ماهه و با حمایت کامل شرکت فوالد مبارکه 
برگزار می شود و کلیه رسانه های کشور می توانند با 
معرفی خبرنگار تخصصی، در زمینه ارتقای ظرفیت 

رسانه ای خود اقدام کنند.

نباتی نژاد اذعان داشــت: در این دوره آموزشی که 
به صورت آنالین از دوم شــهریور تا پانزدهم مهرماه 
برگزار می شــود، همه خبرنگاران و روزنامه نگاران 
آزاد، دانشــجویان و فارغ التحصیالن رشــته های 
خبرنگاری، روزنامه نگاری، مدیریت رســانه، علوم 

ارتباطات و روابط عمومی می توانند شرکت کنند.
وی با اشاره به اساتید برجسته رسانه  کشور در این 
دوره تصریح کرد: این دوره آموزشی در 6  سرفصل 
آموزشــی تدوین شــده و در هر ســرفصل سعی 
شــده تا با بهره گیــری از اســاتید و صاحب نظران 
برجسته کشــوری در حوزه صنعت و رسانه، اهداف 

پیش بینی شده برای این دوره محقق شود.
مدیر روابط عمومی شــرکت فــوالد مبارکه عنوان 
داشت: ترتیبی داده شده تا شرکت کنندگان در پایان 
این دوره بتوانند به صورت میدانی از کارخانه فوالد 
مبارکه اصفهان بازدید کنند و نســبت به بزرگ ترین 
واحــد صنعتی خصوصــی و بزرگ تریــن مجتمع 
تولید فوالد در کشــور اطالعات و آگاهی های الزم و 

کاربردی تری دریافت کنند.

برگزاری دوره آموزش تخصصی ژورنالیســم 
صنعت برای نخستین بار در کشور

بهنام افشــار، مدیر اجرایی دوره آموزش تخصصی 
ژورنالیســم صنعت نیــز در خصوص ایــن دوره 
آموزشی، اظهار کرد: صنعت از جمله شاخص های 
مهم و اثرگــذار در رشــد و توســعه اقتصــادی و 
دست یابی به توسعه پایدار قلمداد می شود و یکی 
از ویژگی ها و شاخص های دنیای مدرن، صنعت و 

صنعتی شدن است.
وی افزود: معرفی و تبیین ظرفیت ها و قابلیت های 
صنعت و همچنین چالش ها و موانع آن برای افکار 
عمومی، یک ضــرورت انکارناپذیر اســت که باید 
بیش ازپیش مورد توجه روزنامه نگاران و رسانه های 

مختلف قرار گیرد، چراکه رسانه ها نیز نقش مهمی 
در رونق اقتصادی و دســت یابی به توســعه پایدار 

دارند.
مدیر اجرایی دوره آموزش تخصصی ژورنالیســم 
گفت: پیوند رسانه و صنعت، بر مبنای نوعی رویکرد 
تخصصی و مبتنی بر فهم و شناخت صنعت از سوی 
روزنامه نگاران رســانه های مختلــف به  عنوان یک 
ضرورت مهم باعث شد تا برای نخستین بار شرکت 
فوالد مبارکه بــا همکاری جهاد دانشــگاهی واحد 
اصفهان و مرکز مطالعات رسانه ها براساس رسالت 
آموزشی، تخصصی و رسانه ای خویش، دوره آموزش 
تخصصی ژورنالیســم صنعت را ویژه خبرنگاران و 
فعاالن رسانه  ای شاغل در رسانه های مختلف کشور 

برنامه ریزی کند.

دوره آموزشی »ژورنالیسم صنعت« با حمایت 
کامل فوالد مبارکه برگزار می شود

وی خاطرنشــان کرد: روزنامه نگاری تخصصی در 
واقع شــکل حرفه ای، مــدون و تکامل یافته ای از 
دانش و حرفــه روزنامه نگاری مدرن اســت که در 
ایــران آن گونه که باید و شــاید مــورد توجه جدی 
قرار نگرفتــه و همچنان در این زمینــه کمبودهایی 

احساس می شود.
افشار در ادامه اذعان داشــت: شرکت فوالد مبارکه 
به عنــوان بزرگ تریــن واحد صنعتــی خصوصی 
کشــور، مســئولیت های اجتماعــی، فرهنگــی 
و آموزشــی متعددی برای خود تعریــف کرده که 
یکی از برجســته ترین آن ها، ارتبــاط موثر و مداوم 
با رســانه های مختلف اســت، برهمین اســاس 
 ایــن دوره بــا حمایت کامــل این شــرکت برگزار 

خواهد شد.
وی، اهداف برگزاری این دوره را توســعه و تقویت 
روزنامه نگاری تخصصی در ایــران، ارتقای دانش 
تخصصی روزنامه نگاران و تربیــت روزنامه نگاران 

تخصصی در حوزه صنعت دانســت و تصریح کرد: 
روزنامه نگاری تخصصی، مبانــی و تحلیل اقتصاد 
کالن، تحلیل صنعت، روزنامه نگاری صنعتی، صنعت 
و توسعه و روزنامه نگاری مدرن از سرفصل های این 

دوره است.

چه کســانی می توانند در این دوره آموزشــی 
شرکت کنند؟

مدیر اجرایی دوره آموزش تخصصی ژورنالیســم 
صنعت در خصوص شــرایط شــرکت در این دوره 
عنوان داشــت: تمامی خبرنگاران و روزنامه نگاران 
شاغل در رسانه ها برای ثبت نام و شرکت در این دوره 
باید معرفی نامه و کارت خبرنگاری خود را در سامانه 
ثبت نام دوره بارگذاری کنند؛ همچنین روزنامه نگاران 
و خبرنگاران آزادی که هیچ نوع رابطه استخدامی با 
رسانه ها ندارند، باید الزاما کارت خبرنگاری و رزومه 
فعالیت رسانه ای خود را در ســامانه ثبت نام دوره 

بارگذاری کنند.
وی تاکید کــرد: تمامی عالقه مندان به شــرکت در 
دوره آموزش تخصصی ژورنالیســم صنعت الزاما 
باید رزومه فعالیت رســانه  ای خود را در ســامانه 
ثبت نام این دوره بارگذاری کنند؛ در این بخش، صرفا 
خبرنگاران و روزنامه نگارانی پذیرش و نام نویســی 
می شوند که رزومه آن ها در کمیته ارزیابی موفق به 
حد نصاب یعنی کســب حداقل نمره 70 از مجموع 

100 نمره برسد.
افشــار در خصوص زمان برگزاری این دوره یادآور 
شد: این دوره در قالب 60 ســاعت کالس نظری و 
12 ســاعت کالس عملی از دوم شهریور تا پانزدهم 

مهرماه به صورت آنالین برگزار می شود.

تخفیف ویژه 95 درصدی بــرای خبرنگاران و 
روزنامه نگاران

وی اضافه کرد: مبلغ شهریه دوره آموزش تخصصی 
ژورنالیســم صنعت 13 میلیون ریال اســت اما به 
خبرنگاران و روزنامه نگارانی که از ســوی رسانه ها 
معرفی شــوند، 95 درصد تخفیف تعلق می گیرد؛ 
لتحصیــالن رشــته های  دانشــجویان و فارغ ا
خبرنگاری، روزنامه نگاری، علوم ارتباطات و روابط 
عمومی نیز از تخفیف 85 درصدی برخوردار خواهند 

شد.
مریم امیدی، معاون دفتر مطالعات و برنامه ریزی 
رســانه های معاونــت مطبوعاتی و اطالع رســانی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمی با بیان این که در 
این دوره، اســاتید صاحب نظر و مطرح کشوری در 
حوزه رسانه و صنعت به عنوان مدرس حضور دارند، 
متذکر شد: محمدمهدی فرقانی، محمود مختاریان، 
حســین راغفر، محمدصادق جنــان صفت، علی 
سرزعیم، محســن ایلچی، محمد کوشافر، سعید 
ارکان زاده یزدی و ... از جمله اساتید مطرح در این 

دوره هستند.
وی بــا بیــان این کــه رســالت دفتــر مطالعات 
و برنامه ریزی رســانه های معاونــت مطبوعاتی و 
اطالع رســانی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی در 
جهت ارتقای سواد رسانه ای و ارتقای سطح دانش 
تخصصی خبرنگاران و اصحاب محترم رسانه است، 
افزود: پــس از پایان این دوره و اخــذ نمره قبولی 
توسط شــرکت کنندگان، گواهی حضور در این دوره 
توسط دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها صادر 

خواهد شد.
شــایان ذکر اســت خبرنــگاران و روزنامه نگاران 
برای ثبت نام و شرکت در این دوره می توانند تا 26 
 http://reg.jdisf.ac.ir/nt مردادماه به نشــانی
مراجعه و یا برای کســب اطالعات بیشتر با شماره 
37932364-031 و 09941676454 تمــاس 

حاصل فرمایند.

از هر مرد و زنی در نائین ســراغش را بگیری نشــانی اش را می داند. می گوید: »بســیاری از مردم نائین 
نمی دانند اسمم حسین است، اما در شهر از هرکس سراغ شمر نائین را بگیرید، مرا می شناسد«.

»مال رضا« پدربزرگش جزو نخستین تعزیه خوانان نائین بود. مرد خوش صدایی که امام خوان بود. برخالف 
نوه اش که عاشــق نقش مخالف خوانی در تعزیه است. به عشــق مخالف خوان های قدمی تعزیه، نقش 
»شمر« را می خواند. کسی که در دشت کربال آب را بر حسین)ع( و یارانش بست و در جنگی نابرابر در ظهر 

عاشورا سر از تن فرزند رسول خدا)ص( جدا کرد.
 از ســختی تعزیه می گوید و این که ســختی های »مخالف خوانی« چند برابر موافق خوانی یا به اصالح 
تعزیه خوان ها »امام خوانی« اســت. در مخالف خوانی باید آن چنان شقاوت و سنگدلی لشکر کوفی را در 
صدا و صورت نمایش داد که مخاطب تعزیه، اندوه و غم آن روز را حس کند.  هرچند در تعزیه شــمر خوان 

است؛ اما شغلش سقایی است.
»حســین بنده علی نائینی« یکی از چند راننده تانکر آبرسان شرکت آبفای اســتان اصفهان در شهر نائین 

است که در طول سال وظیفه آبرسانی یا همان »سقایی« را برای حدود 140 روستای نائین بر عهده دارد.
 می گوید: »اگر عشق به حسین )ع( نبود شاید همان چند ماه اول به خاطر ســختی کار آبرسانی با تانکر 

درخواست می کرد تا به بخش اداری منتقل شود«. 
سختی آبرسانی در روزهای  سرد و خشــک  زمســتان که  باید لوله های یخ زده تانکر آب را به مخزن آب 
روستا ها وصل کند، یا  رانندگی  با بنز تک  با کمترین امکانات در روزهای گرم و سوزان تابستان نائین برای 

آبرسانی به روستاها!
 اما دعای خیر و لبخند مردمی که در طول روز منتظرند تا عطش شــان را با آبی که او می آورد برطرف کنند 
باعث شده تا با همه ســختی ها کار آبرسانی با تانکر را ادامه دهد. شــغلی که برای او معانی متفاوت از کار 

روزانه دارد. 
 نداشــتن تعطیلی و نبودن در ایامی مانند نوروز و اعیاد مذهبی که معموال اکثر افــراد کنار خانواده اند تنها 

بخشی از سختی های رانندگان تانکر های آبرسانی شرکت آبفاست.
 می گوید: »تقریبا تعطیلی برای رانندگان تانکر آبرسان بی معنی است. در ایامی مانند نوروز، اعیاد مذهبی 

و یا ایام عزاداری مانند محرم و صفر  همه راننده های تانکرهای آبرسان مشغول کاریم«.

آبرســانی با تانکر زمستان و تابســتان نمی شناســد. همه  روزهای ســال چند خانوار روستاهای »چیر« 
،«توکچه«، »گل آباد« با حداکثر 3 تا 5 خانوار چشم انتظار تانکر آب  هستند.

می گوید: »رانندگی با بنز تک با مخزن 12 هزار لیتری آب  آن   هم  در جاده های  پرپیچ وخم روســتاهای 
کوهستانی نائین کار هرکسی نیست«.

»دو سال پیش شب عاشورا تا صبح در حسینیه نائین مشغول آماده سازی مقدمات عزاداری روز عاشورا 
بودم. صبح حدود ساعت6  برای آبرسانی با تانکر به سمت روستای سهیل و سپرو حرکت کردم.

  رانندگی در جاده  پرپیچ وخم و کوهستانی با  12 هزار لیتر آب در تانکر، نمی دانم از کجای جاده خوابم برد. 
وقتی چشــم باز کردم چند پیچ جاده را رد کرده بودم. تنم خیس عرق شده بود. بعد از پر کردن مخزن آب 
روستا، موقع شستن دست و صورتم دیدم یکی از چرخ های کامیون هم پنچر شده. با خودم گفتم کجا کار 

خیری کردم که خدا امروز این طور جوابم داد.
 این ها همه از برکت دعای خیر مردم است. هرچند بعد از تعزیه خوانی  هم کم لعن و نفرین نشنیده ام«.

   می گوید: »هنوز نمی توانم بفهمم چرا گروهی از مردم بعد از تعزیه مخالف خوان ها به خصوص شمر را لعن 
و نفرین می کنند. اوایل ناراحت می شــدم از اینکه به پدر و مادر و خانواده ام به خاطر من فحش می دهند، 
اما االن خوشحالم که چقدر حس شقاوت، سنگی و خباثت قاتلین حسین )ع( را به تماشاگر تعزیه خوب 

منتقل می کنم که این طور تحت تاثیر قرار می گیرند.
در طول سال برای آبرسانی با تانکر، دعای خیر اســت که بدرقه راهم می شود و روز عاشورا در نقش شمر، 

لعن و نفرین مردم است که نثارم می شود«.
 شاید اگر با تعطیلی تنها سالن نمایش شــهر نائین چراغ تئاتر در این شهر خاموش نمی شد، حسین بنده 
علی نائینی به جای تعزیه خوان و راننده تانکر آبرســانی امروز به عنوان یکی از بازیگران تئاتر مشــغول به 

کار بود.
 کسی که سابقه بازی در ســریال »عیاران«، »پهلوانان نمی میرند« و »مثل های خودمانی« را دارد، درباره 
شروع تعزیه خوانی می گوید: »سال 1380 با تعطیلی تئاتر در نائین تصمیم گرفتم دوباره تعزیه را در نائین 

احیا کنم«.
 نائین از هفت محله قدیمی تشکیل شــده که روزگاری هر محله برای خودش گروه تعزیه داشت. اما این 

سال ها صحن امامزاده سلطان سید علی )ع( در ایام محرم میزبان تنها گروه تعزیه نائین، گروه تعزیه خوان 
زین العباد)ع( چهل دختران است.

به عشق حسین )ع( و تعزیه محرم در طول سال تنها یک بار آن هم اول ماه ذی الحجه محاسنش را اصالح 
می کند و می گوید: »باید برای نقش شمر آماده بود. صدا و چهره در تعزیه حرف اول را می زند«.

 ریش بلند و ظاهرش برای سایر اعضای خانواده هم دردسرساز است. می گوید: »کیان و احسان هم تجربه 
متلک هایی را دارند که برخی از همکالسی ها و دوستان نثارشان می کنند؛ اما خوشحال می شوم وقتی در 

جواب متلک دیگران جواب می دهند ما دوست داریم که بابا نقش شمر را بازی می کند.«
 این عالقه را وقتی که کیان پسر کوچکش با وســواس در پوشیدن لباس، کاله خود و زره شمر برای گرفتن 

عکس به پدر کمک می کند می توان دید.
 وقتی از میزبانی همسرش از تعزیه خوان ها در ایام محرم می گوید. زمانی  که برای تعویض لباس و آماده 
شدن برای ایفای نقش، خانه اش محل تمرین و تعویض لباس گروه تعزیه است. می گوید: »اگر حمایت 

همسرم نبود با وجود این همه سختی امکان نداشت تعزیه را ادامه دهم«.
از آینده تعزیه دل نگران است و می گوید: »آیا 20 سال بعد هم کسانی هستند که هنوز عشق اجرای این کار 
را داشته باشند؟ با وجود این همه تحریف و تعدیل در آینده چه چیزی از تعزیه باقی می ماند؟نسخه هایی 
که امروز در تعزیه اجرا می شــود؛ نسخه های کوتاه شده است. دلم می خواســت یک گروهی داشتم تا با 
آن نسخه های قدیمی پدربزرگم مال رضا را اجرا می کردم. به جز شــمر، هیچ نقشی را به جز مخالف خوان 
نمی خوانم. نقش یزید را هم شاید بخوانم. اما اگر قرار باشد مخالف خوان نباشم اصال تعزیه نمی خوانم«.

عشق به مخالف خوانی تعزیه ریشه در خاطرات کودکی حسین دارد، می گوید: »آن زمان مرحوم شاطریان، 
شمر خوان بود. رجز را در ذهنش می ســاخت. یا مرحوم غالمحسین محمدی. مثل آنها دیگر تعزیه خوان 
نداریم. وقتی می بینم در تعزیه، شــمر سوار دوچرخه وارد میدان می شــود یا در جایی دیگر شمر به  جای 
شمشیر و خنجر با حرکات کاراته مبارزه می کند، غصه می خورم. این همه تحریف واقعا برای تعزیه خطرناک 
است. « دو سال است که ظهر عاشورا به دلیل کرونا تعزیه اجرا نمی شود و حسین بنده علی نائینی نمی تواند 
در نقش شــمر رجزخوانی کند. اما همچنان همان  سقایی است که برای رســاندن آب به عزاداران حسین 

)ع( جاده های خاکی و پر پیچ  و خم روستاهای نائین را با تانکر آب می پیماید تا سقای تشنگان باشد.

مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه:

برگزاری دوره آموزشی »ژورنالیسم صنعت« در راستای پشتیبانی از تولید اجرایی می شود

یک روز با حسین بنده علی نائینی، راننده تانکر آبرسانی آبفای نایین؛ 

شمر سقا
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