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»بایدن« آب پاکی را روی دست طالبان ریخت
با در دست گرفتن سریع قدرت در کابل توسط شبه نظامیان طالبان، رهبران جهان همچنان بر سر آینده 
این کشور جنگ زده تردید دارند. بسیاری از رهبران دنیا تاکنون گفته اند که هیچ قصدی برای به رسمیت 
شناختن دولت افغانستان به ریاست یک گروه بنیادگرای مذهبی ندارند. »جو بایدن« رییس جمهور 
آمریکا در جمع خبرنگاران تایید کرد که تا به رسمیت شناختن طالبان به عنوان دولت جدید افغانستان، 
فاصله زیادی وجود دارد و بر عدم قطعیت هایی که در آینده این کشور جنگ زده وجود دارد، تاکید کرد. 
»سوفیا کای« خبرنگار خبرگزاری بلومبرگ در توئیتی نوشت: بایدن بالفاصله پس از بازگشت به کاخ 
سفید به من گفت که قصد ندارد دولت طالبان را به رسمیت بشناسد. او می گوید تا به رسمیت شناختن 

طالبان فاصله زیادی وجود دارد.

درگیری میان مقاومت و طالبان ادامه دارد
یک منبع نزدیک به جبهه مقاومت ملی در منطقه پنجشــیر دیروز )سه شنبه( گفت که درگیری های 
شــدید در منطقه ادامه دارد. این منبع به خبرگزاری تاس گفت: از یکشــنبه شب، مواضع رزمندگان 
مقاومت مورد حمله هواپیماهای بدون سرنشین قرار گرفته، بنابراین بسیاری از آنها مجبور به عقب 
نشینی و عزیمت به مناطق کوهستانی شده اند. روز دوشــنبه، حمالت به شدت فشرده ادامه یافت 
و تاکنون در جریان بوده است. درگیری ها در اســتان اندراب در والیت بغالن نیز در جریان است. به 
گفته این منبع، به دلیل وضعیت متشنج در دره پنجشیر و گلوله باران مداوم از سوی طالبان، اکثریت 
ساکنان محلی خانه های خود را ترک کرده و به کوه ها رفته اند. روز دوشنبه، ذبیح ا... مجاهد، سخنگوی 
طالبان گزارش داد که پنجشیر به طور کامل توسط طالبان کنترل شده و جنگ در خاک افغانستان به 
پایان رسیده است. احمد مسعود به نوبه خود اعالم کرد که مقاومت در برابر طالبان ادامه دارد و از همه 

شهروندان افغانستان خواست که به قیام ملی بپیوندند.

برلين، مدعی حمله سايبری روسيه شد
برلين مدعی شده است که روسيه پشت يک سلسله حمالت ســايبری  اخير عليه اهداف دولتی و 
پارلمانی در آلمان بوده به همين دليل از مسکو خواست پيش از برگزاری انتخابات پارلمانی در آلمان 
اين حمالت ســايبری را متوقف کند. به نقل از تارنمای هيل، »آندرآ زاسه« سخنگوی وزارت خارجه 
آلمان تصريح کرد: دولت برلين اطالعات موثقی در مورد يک سلسله  حمالت سايبری عليه آلمان به 
ويژه سرويس اطالعات نظامی اين کشور مرتبط با روسيه در اختيار دارد. برلين عنوان کرد که اين گونه 
فعاليت ها را غيرقابل قبول و همچنين خطری برای امنيت جمهوری فدرال آلمان و فرآيند انتخابات 
در اين کشور می بيند. تارنماي شبکه دويچه وله نيز در اين راستا گزارش داد که اين حمالت سايبری با 
عنوان »شبح نويسنده« کشورهايی همچون ليتوانی، لتونی و لهستان را نيز هدف قرار داده که گزارش 

شده يک طرح ضد ناتو محسوب می شود.

پاکستان: 

حمالت هوايی به پنجشير کار ما نبود
سخنگوی ارتش پاکستان حمالت پهپادی اين کشور و حمايت از طالبان در جريان درگيری های واليت 
پنجشير افغانستان را تکذيب کرد. به نقل از اردوپوينت، »بابر افتخار«، سخنگوی ارتش پاکستان انتشار 
خبرهايی درباره حمالت پهپادی اين کشور در واليت پنجشير افغانستان را به شدت رد کرد. وی در اين 
ارتباط تاکيد کرد: آن چه داخل افغانستان چه در واليت پنجشير و چه در مناطق ديگر اين کشور در حال 
رخ دادن است، هيچ ارتباطی به ما ندارد. مقام نظامی ارشد ارتش پاکستان درباره خبر حمايت هوايی 
اين کشور از طالبان نيز گفت: اين خبرها کامال دروغ و بخشی از تبليغات هند عليه پاکستان است، چون 

به طور کلی ارتش پاکستان فاقد فناوری پیچيده و پيشرفته پهپادی دوربرد است.

فارین پالیسی:

چرا شکست مذاکرات وین یعنی شکست مذاکرات ایران-سعودی؟
فارین پالیسی نوشت: هفته گذشته، عراق میزبان یک اجالس منطقه ای 
بود که هدف آن تشویق عربستان ســعودی و ایران به حل اختالفات و 
کاهش تنش در چندین کشور در خاورمیانه بود که به میدان نبرد نیابتی 
آن ها تبدیل شده است. آشــتی بین این دو می تواند راه را برای صلح در 
یمن هموار کند، لبنان را از ســقوط کامل نجات دهد و به بهبود اقتصادی 
عراق و حتی سوریه کمک کند. به گزارش »انتخاب«، در ادامه این مطلب 
آمده است: اگرچه اقدام عراق در راستای سامان دادن به گفت وگو ها میان 
تهران و ریاض به منظور پایان دادن به جنگ ســردی که بین آنان برای 
دستیابی به موقعیت هژمونی جهان اسالم درگرفته است، مورد تشویق 
قرار گرفت، اما در این جلسات هیچ پیشرفتی حاصل نشد. وزرای خارجه 
عربستان سعودی و ایران فقط توافق کردند که گفت وگو را در آوریل چند 
روز پس از آغاز گفت وگوی غیر مستقیم دولت بایدن با ایران برای احیای 
توافق هسته ای ایران که به برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( معروف 
است، ادامه دهند. عواملی همچون عدم اطمینان در مورد سرنوشت برجام 
و عدم وجود ضمانت های امنیتی از ســوی ایاالت متحده که عربستان 
به آن ها وابسته اســت، از جمله مواردی هستند که در به نتیجه نرسیدن 
مذاکرات ریاض-تهران موثر بوده اند. دولت ایران مشــتاق است روابط 
دیپلماتیک خود را با سعودی ها از سر بگیرد. به نظر می رسد تهران از این 
طریق قصد دارد مشروعیت بین المللی مورد مناقشه خود را تثبیت کند 
و احتماال زمینه را برای مشارکت بیشتر منطقه ای، اقتصادی و اجتماعی 
تهران که باعث تقویت دولت در داخل کشور می شود، فراهم آورد. ایران 
می خواهد به مردم خود ثابت کند که کامال منزوی نیســت و تنگنا های 
اقتصادی که از آن ها رنج می برد، عمدتا ناشی از خصومت آمریکاست. 
توسعه موشک های بالستیک دوربرد از ســوی ایران که ایاالت متحده 
مایل است در مذاکرات بعدی درباره ی آن ها گفت وگو شود، تهدید خاصی 
را برای عربســتان ایجاد می کند. تا زمانی که ایران آماده سازش در این 
زمینه ها نباشد، ســعودی ها نمی توانند به توافق هسته ای ایران دیدگاه 
خوبی داشته باشــند. سید حسین موسویان، سیاســت گذار ایرانی که 
در تیم دیپلماسی هســته ای ایران در مذاکرات با اتحادیه اروپا در سال 
۲۰۱۵ خدمت کرده بود، تفکر رییس جمهور ایران را این طور خالصه کرد: 
آن طور که من فهمیده ام، رویکرد رییس جمهور رییســی این است که 
کشور های ۱+۵ و ایران متعهد به برجام همان طور که هست، باشند. این 
بدان معناست که رییسی تمایل ندارد به موضوعات وسیع تری که ایاالت 
متحده و متحدانش مانند عربســتان ســعودی و اسراییل می خواهند 
در مذاکرات به آن ها پرداخته شــود، تن دهد. سیمون هندرسون، مدیر 
برنامه برنشتاین در زمینه خلیج فارس و سیاســت انرژی در موسسه 

واشنگتن گفت که فکر می کند ایران به اقداماتش در سراسر هالل شیعه 
ادامه می دهد و هرگونه تعدیل به دالیل تاکتیکی و نه راهبردی خواهد بود. 
مراسم تحلیف ریاست جمهوری رییسی مملو از انبوهی از رهبران شبه 
نظامیان غیر دولتی بود که تهران از آن ها حمایت می کند، بسیاری از آن ها 
سال ها یا دهه ها نفوذ عربستان در منطقه را به نفع حضور ایران کاهش 
داده اند. حضور و برجستگی آن ها در این رویداد مطمئنا اعتماد عربستان 
را به ایران در مذاکرات از بین برد. جوست هیلترمن، مدیر برنامه خاورمیانه 
و شمال آفریقا در گروه بحران بین المللی گفت که ایران این شرکا را برای 
وضعیت خود در منطقه بسیار مهم می داند. هیلترمن افزود: با این حال، 
این شبه نظامیان همچنین یک برنامه داخلی را دنبال می کنند که همیشه 
با طراحی منطقه ای ایران مطابقت ندارد. به نظر می رسد مخالفت های 
منطقه ای با پروژه ایران، همــراه با احتمال شکســت مذاکرات برجام 
به ســعودی ها این حس را می دهد که اهرم نفوذ آن ها بر ایران در حال 
افزایش است. آن ها حتی ممکن است امیدوار باشند که سرسختی ایران 
باعث فروپاشی مذاکرات وین شود، به طوری که تهران تحت تحریم قرار 
گیرد و نتواند از اهداف گسترده تر منطقه ای خود پشتیبانی کند. به هر حال، 
عربستان سعودی تمایل دارد ایران را در مسیر عمیق تر شدن انزوای خود 
نگه دارد. علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین المللی بحران گفت که 

اگر توافق هسته ای ایاالت متحده و ایران احیا نشود، تهران و واشنگتن 
در تنگنا باقی خواهند ماند و در این شــرایط، کاهش تنش بین ایران و 
عربستان اگر نگوییم غیرممکن است، بعید به نظر می رسد. وی افزود: 
هرگونه حل و فصل مسائل بین دشــمنان منطقه ای بستگی به تقسیم 
مناطق نفوذ دارد. واعظ گفت: در نهایت، هر دو کشور باید بر سر مجموعه ای 
از قوانین به توافق برســند و به طور بالقوه مناطق نفوذ خود را در منطقه 
تعیین کنند. تحلیلگران معتقدند که اگر بخواهیم امتیازات متقابل را در نظر 
بگیریم، ریاض و تهران می توانند در سوریه و یمن با یکدیگر کنار بیایند. به 
طوری که عربستان سعودی می تواند به امارات متحده عربی بپیوندد و 
در به رسمیت شناختن دیپلماتیک رژیم اسد با آن همراه شود، در حالی 
که ایران می تواند متحدان محلی خود یعنی حوثی ها را به توافق با دولت 
یمن که مورد حمایت عربستان است، سوق دهد. ریاض و تهران در عراق 
و لبنان نیز می توانند به همین منوال سازش کنند. اما ایران چنین ایده ای 
را غیرضروری می داند. تهران معتقد اســت که متحدان محلی ایران از 
جمله ارتش سوریه و حزب ا... با حمایت روسیه، گروه های مخالف تحت 
رهبری سنی را در خاک سوریه که تحت کنترل دولت قرار دارد، از پیش رو 
برداشته اند. حوثی ها در حال پیروزی در جنگ یمن هستند و ایران قبال 

موفق به نفوذ در داخل دولت های عراق و لبنان شده است.

سخنگوی هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی 
با بیان این که جمهوری اســالمی ایران اشراف 
کامل بر تحوالت افغانستان دارد و در جهت تامین 
منافع مردم افغانســتان و ایران تالش می کند، 
تاکید کــرد: در همین جهت جمهوری اســالمی 
ایران با گروهی که اکنون در افغانستان غلبه پیدا 

کرده در تماس است.

سید نظام الدین موسوی در یک نشست خبری 
درباره مذاکرات نشست غیرعلنی مجلس شورای 
اســالمی عنوان کرد: با توجه بــه تحوالتی که در 
افغانســتان می گذرد و مســائلی که رخ داد به 
خصوص خروج آمریکایی ها بعد از ۲۰ ســال از 
این کشــور، هیئت رییسه مجلس جهت بررسی 
مســائل این حوزه به دلیل تاثیــر تحوالت این 

حوزه و روابط با ایران با حضــور فرمانده نیروی 
قدس سپاه ســردار قاآنی یک جلسه غیرعلنی 

برگزار کرد.

سخنگوی هیئت رییسه مجلس: 

جمهوری اسالمی با طالبان در تماس است

روزنامه جوان نوشت: همان گونه که دولت قبلی در هماهنگ کردن بخش های مختلف دولت دچار مشکالت فراوانی شد، هم اکنون نیز عالوه بر وزارت اقتصاد و 
دارایی که متولی اصلی اقتصاد در کشور محسوب می شود، معاون اول رییس جمهور، معاون اقتصادی رییس جمهور و دستیار اقتصادی رییس جمهور در خصوص 
بحث اقتصاد صاحب نظر هستند، عالوه بر آن سایر دستگاه ها از جمله سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی نیز از نهادهای اقتصادی محسوب می شود، حتی 
اخباری منتشر شده است که نشان می دهد در برخی موارد وزرا از تعیین برخی مدیران و معاونان خود منع شده اند و لیست پیشنهادها باید به نهاد ریاست جمهوری 

تحویل داده شود تا تصمیم نهایی در این باره گرفته شود. 
سوال این است که آیا چنین سیستم تصمیم گیری می تواند منجر به یک فرماندهی واحد در اقتصاد شود؟ پاسخ به این سوال احتماال به زمان نیاز خواهد داشت، 

اما واقعیت آن است که تعدد مقام های تصمیم گیر در حوزه اقتصاد همیشه به آشفتگی منجر شده است. 
از سوی دیگر از مقامات ذکر شده تنها وزیر اقتصاد است که می تواند به عنوان مســئول به مجلس فراخوانده شود و مورد سوال قرار گیرد، از این رو بحث نظارت 

مجلس بر عملکرد دولت نیز به میان می آید. به این ترتیب به نظر می رسد دولت سیزدهم باید در خصوص نحوه تقسیم کار در حوزه اقتصاد تجدیدنظر کند. 
این ماجرا زمانی حساس تر می شود که بدانیم چند ماه ابتدایی دولت به شدت در سرنوشت بقیه دولت تاثیرگذار است، به خصوص اینکه در ماه های پیش رو نیز 

باید تصمیمات بسیار حساسی در حوزه اقتصاد گرفته شود.
در حوزه اقتصاد بحث تورم در قیمت های کاالهای اساسی و بسته شدن بودجه ســال ۱۴۰۱ از مواردی است که باید دولت با هماهنگی کامل در آن جلو برود و هر 

گونه اختالف نظر می تواند مشکالت فراوانی ایجاد کند.

ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت، صدای روزنامه اصولگرا را هم درآورد
 عضو تیم مذاکره هسته ای

در دوره جلیلی: 

وزیرخارجه فعلی به پرونده 
هسته ای مسلط نیست

خبر روز

وز عکس ر

پرچم طالبان روی 
دیوار سفارت آمریکا 

در کابل

غيبت مجدد »چمران« در جلسه شورای شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران باز هم بدون حضور رييس شورا برگزار شد. مهدی چمران، رييس شورای شهر 
تهران در دهمين جلسه شورای شهر نیز حاضر نشد. سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به غيبت مجدد 
مهدی چمران، رييس شورای شهر تهران در جلســه اخیر اظهار کرد: آقای چمران بايد استراحت کنند تا 
زودتر بهبودی کامل را به دست آورند. وی در پاسخ به اين ســوال که چرا چمران در جلسه گذشته پس 
شرکت کردند؟، گفت:آقای چمران در جلسه هفته گذشته به دليل اهميت موضوع و تقديم حکم شهردار و 
تجديد ديدار با اعضا و خبرنگاران تشريف آوردند. در ادامه ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران هم در اين 
باره تاکيد کرد: آقای چمران کامال حال عادی و سرحالی دارند، اما تحت درمان هستند و پزشکان توصيه 
کردند که استراحت کنند. امانی در پاسخ به اين سوال که آيا آقای چمران مبتال به کرونا شده است؟ گفت: 

خير، تنها کسالت دارند.

وزیر ارتباطات: من خیلی آنالینم!
وزیر ارتباطات با بيان اينکه پيشرفت ما در اليه زير ساخت خيلی خوب است، گفت: بنده در مجلس قول 
دادم که ان شاءا... ما تکاليف خود را در همه اليه ها در افق سال ۱۴۰۴ انجام دهيم ولی اين اليه زير ساخت 
را ظرف دو سال آينده راه اندازی می کنيم. زارع پور تصريح کرد: قول می دهم که توسعه شبکه ملی اطالعات 
به معنای قطع دسترسی شبکه جهانی نيست بلکه ما به دنبال فراهم کردن يک شبکه پرسرعت، با کيفيت 
و امن برای عموم مردم هستيم. زارع پور همچنين در پاسخ به اين پرسش که »آيا شما در شبکه هايی 
اجتماعی حضور نداريد؟«، گفت: من در شــبکه های اجتماعی حضور دارم؛ اما ترجيح می دهم به جای 
وزير رســانه، وزير ارتباطات و وزير برقراری ارتباط های مردم با يکديگر باشم. وی ادامه داد: من خيلی 
آنالين هستم و زماني که در قوه قضاييه حضور داشتم پاسخ ايميل فردی را ظرف کمتر از سه دقيقه دادم 

که اين فرد بسيار ذوق زده شده بود که مسئولی در اين سطح به سرعت پاسخگوی ايميل او بوده است.

ادعای خبرنگار وال استريت ژورنال درباره پاسخ ايران به 
درخواست سفر گروسی

يک خبرنگار روزنامه وال استريت ژورنال در توئيتی مدعی شد که ايران با درخواست مديرکل آژانس برای 
ســفر به ايران و گفت وگو درباره همکاری ها ميان دو طرف مخالفت کرده است.الرنس نورمن، خبرنگار 
روزنامه وال استريت ژورنال در يک پيام توئيتری مدعی شد که ايران به در خواست آژانس بين المللی 
انرژی اتمی برای اجازه دسترسی بازرسان به دستگاه های نظارتی پاسخ منفی داده است.وی در توئيت 
ادعايی خود نوشت: شنيده ام که پاسخ ايران به درخواست رافائل گروسی، مديرکل آژانس بين المللی 
انرژی اتمی برای ديدار جهت مذاکره و همچنين اجازه دسترسی بازرسان آژانس به دستگاه های نظارتی 
منفی بوده است. اين، از يک درگيری جديد بزرگ ميان ايران و آژانس خبر می دهد که پيامدهايی برای 

برجام خواهد داشت.

ناتو: ايران در حال تقويت زرادخانه موشک  های بالستيک خود است
دبیر کل ناتو روز دوشنبه در سخنانی مدعی شد که ایران و کره شمالی در حال تقویت زرادخانه موشک های 
بالستیک خود هستند. به گزارش »اسکای نیوز«، »ینس اســتولتنبرگ« که در یک کنفرانس خبری 
صحبت می کرد، افزود: »روسیه نیز به تقویت زرادخانه های نظامی خود ادامه می دهد و ما باید مانع از 
اشاعه تسلیحات هسته ای شویم«. استولتنبرگ تاکید کرد: »چین در حال ساخت موشک هایی است 
که توانایی هسته ای این کشور را افزایش خواهد داد«. سخنرانی استولتنبرگ در هفدهمین کنفرانس 
ساالنه خلع سالح، کنترل تسلیحات و عدم اشاعه تسلیحات کشتار جمعی است. ناتو، سازمان دهنده این 
کنفرانس از سال ۲۰۰۴ تا کنون بوده است. شرکت کنندگان در این کنفرانس این فرصت را پیدا می کنند تا 

درباره تهدیدات تسلیحات کشتار جمعی صحبت کنند.

کافه سیاست

عضو پیشــین تیــم مذاکره کننــده)در دوره 
جلیلی( و ســفیر اســبق ایــران در ایتالیا و 
افغانســتان دربــاره فضــای گفتمانی بین 
دولت ایران و آژانس گفــت: اینکه آژانس پا 
پیش گذاشته و می خواهد تعامل کند، قطعا 
سیاســت ایران  این اســت که مانعی ندارد 
چون سیاســت ایران حول محور اساسنامه 
آژانس است و اتفاقا آژانس باید ترکیب اصلی 
خواست های خود را دقیقا با منطقی که بر خود 
آژانس حاکم است و ایران هم آن را قبول دارد 
تنظیم کند و تالش کند نماینده آمریکا و بقیه 
کشــورهای معاند ایران نباشــد. آژانس یک 
سازمان بین المللی است و وظایفش هم کال 
در چارچوب مســئولیت های فنی و حقوقی 
تعریف می شود. بنابراین در چارچوب اصول 
اساسی آژانس قطعا با آژانس تعامل خواهد 
داشت ؛اما اینکه آژانس بخواهد در واقع بیشتر 
از وظیفه خود جنبه های سیاســی را در ماجرا 
دخالت دهد کاری که در گذشته شده، من تصور 
می کنم که دولت جدید اصال چنین رویکردی 
را ندارد و قرار هم نیست در بازی هایی بیفتیم 
که در گذشته بوده اســت.  ظهره وند در ادامه 
باتوجه به نشســت ۷ روز دیگر شورای حکام 
آژانس و احتمال پروپاگاندای رسانه ای علیه 
ایران در پاسخ به این سوال که آیا موافق دادن 
بیانیه از طرف ایران قبل از برگزاری نشســت 
و پیش دستی رســانه ای هستید؟ اظهارکرد: 
االن مشکلی است که به دلیل شروع کار دولت 
اتفاق افتاده یعنی هنوز مسئولیت پرونده کامل 
مشخص نیست که با کیســت؛ آیا با شورای 
عالی امنیت ملی است یا با وزارت خارجه. هنوز 
هم شاید تغییرات الزم در ســازمان ها اتفاق 
نیفتاده است. این مســائل روی ابعاد و حوزه 
رســانه ای تاثیر می گذارد. وزیــری که االن به 
وزارت خارجه آمده باید مسلط به پرونده باشد 
که متاسفانه نیست! وی در ادامه گفت: مسئله 
دیگر نوع دیدگاه دولت است که آن را قبول دارم 
و با آن همسو هستم، با نوع دیدگاهی که دولت 

قبل داشته کامال متفاوت است.

بین الملل
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 تکمیل ۹0 درصد منازل تعاونی مسکن زندان اصفهان 
تا پایان سال

رییس هیئت مدیره تعاونی مسکن زندان های استان اصفهان گفت: ۹۰ درصد از منازل پروژه یک 
هزار واحدی گلستان واقع در شــهر بهارستان تا پایان سال تکمیل می شــود. شماری از خریداران 
منازل پروژه یک هزار واحدی گلستان واقع در شهر بهارستان اصفهان چندی پیش با امضا و ارسال 
نامه ای به دفتر رهبر معظم انقالب از ایشان استمداد کرده بودند. در این نامه عنوان شده بود که پس 
از گذشت حدود هشت سال از ثبت نام در این تعاونی برای خرید مسکن، هنوز منازل به صاحبان 
آن ها تحویل داده نشده است. یکی از خریداران این منازل گفت: پیگیری های چند ساله ما به جایی 
نرسیده و با اینکه طبق قرارداد در چند مرحله مبالغ اعالمی واریز شده است و ما دیگر بدهی نداریم، 
اما منازل ما را تحویل نداده اند. وی ادامه داد: مجموعه های ۹ طبقه ای این پروژه حدود ۷۰ درصد 
پیشرفت دارد و آپارتمان های ســه و چهار طبقه تقریبا تکمیل شده است، اما اعالم می شود که ۷۵ 
میلیارد تومان دیگر برای تکمیل و تحویل خانه ها نیاز است که این رقم موجود نیست. رییس هیئت 
مدیره تعاونی مسکن زندان های استان اصفهان در این خصوص گفت: ۳۰۰ واحد از این پروژه آماده 
تحویل است به طوری که چند مالک نیز در آن ها مستقر شده اند. سیدعبدالجواد هاشم ادامه داد: 
بالغ بر ۲۰۰ واحد دیگر نیز تا یکی دو ماه آینده به سرانجام خواهد رسید و آماده تحویل می شود و ۹۰ 

درصد از منازل این پروژه تا پایان سال تکمیل می شود.

جلوگیری از ابطال سند 40 هکتار از اراضی دولتی
رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت:با ورود و نظارت به موقع دستگاه قضایی از ابطال سند 
۴۰ هکتار از اراضی دولتی به ارزش حدود ۲ هزار میلیارد تومان در استان جلوگیری شد. محمدرضا 
حبیبی از جلوگیری از ابطال سند ۴۰ هکتار از اراضی دولتی به ارزش حدود ۲ هزار میلیارد تومان با 
ورود و نظارت به موقع دســتگاه قضایی خبر داد. وی افزود: با یکسری اقدامات مزورانه و انحراف 
ذهن دادگاه بدوی از سوی خواهان پرونده، حکم بر ابطال ســند رسمی دولت نسبت به ۴۰ هکتار 
اراضی دولتی صادر شده بود که با طرح موضوع در شورای حفظ حقوق بیت المال و پیگیری در دادگاه 

تجدیدنظر رای مذکور که خالف مقررات صادر شده بود، نقض شد.

رییس اتحادیه میوه و سبزی فروشان اصفهان:

قیمت گالبی منطقی نیست
رییس اتحادیه میوه و سبزی فروشان اصفهان با اشاره به کاهش ۵۰ درصدی قیمت هویج، گفت: 
درست است که کشاورزان آب را خریداری می کنند، اما در حالی که قیمت گالبی در میدان میوه و تره 
بار ۵۰ هزار تومان است، نباید در خرده فروشی ها این قیمت به هر کیلو بیش از ۶۲ هزار تومان برسد.

نوروز علی اســماعیلی اظهار کرد: قیمت هویج اکنون از ۱۵ هزار تومان تا ۲۲ هزار تومان اســت که 
نسبت به یک ماه گذشته ۵۰ درصد کاهش را تجربه کرده است. وی افزود: امسال منطقه خمینی 
شهر و همایون شهر که گالبی در آن کشت می شود، با کم آبی جدی مواجه بود که منجر شد کشاورزان 
برای آبیاری درختان گالبی آب را خریداری کنند، همین موضوع باعث افزایش قیمت گالبی شده 
است. رییس اتحادیه میوه و سبزی فروشــان اصفهان با بیان اینکه با این وجود قیمتی که اکنون 
در خرده فروشی ها برای گالبی اعالم می شود، گران اســت، گفت: درست است که کشاورزان آب را 
خریداری می کنند، اما در حالی که قیمت گالبی در میدان میوه و تره بار ۵۰ هزار تومان است، نباید در 
خرده فروشی ها این قیمت به هر کیلو بیش از ۶۲ هزار تومان برسد. اسماعیلی اضافه کرد: اکنون 
در حال گذر از فصل تابستان هستیم و سیب سمیرم، لیمو شــیرین جهرم، میناب و بندر، پرتقال 
جنوب، میناب و بندر، انگور و انار به بازار عرضه شــده و هلو هسته جدا، شلیل و میوه های تابستان 

تمام خواهد شد.

هرچند قطعی برق در هفته های اخیر موجب کاهش تولید سیمان شد 
و به این افزایش قیمت دامــن زد، اما به گفته کارشناســان این حوزه، 
دلیل اصلی افزایش قیمت ســیمان، ورود بی برنامه آن به بازار بورسی 
و جوالن واسطه ها و دالالن اســت. عبدالوهاب سهل آبادی رییس خانه 
صنعت، معدن و تجارت ایران با اشــاره به نقش و حضور دالالن در بازار 
سیاه سیمان، گفت: رسیدن هر پاکت ســیمان به نرخ ۱۰۰ هزار تومان و 
بیشتر، فضا را به خوراکی برای واسطه ها تبدیل کرده و این موجب ایجاد 
بازار سیاه سیمان شده اســت. وی با بیان اینکه کارخانه های سیمان از 
مدت ها قبل به دنبال عرضه سیمان در بورس کاال بودند، افزود: با توجه 
به کمبود تولید برق در کشور و اعالم معاون اول رییس جمهوری سابق، 
برای مدیریت مصرف برق و تامین برق بخش خانگی، قرار شد صنایع 
از جمله کارخانه های سیمان و فوالد ۱۰ درصد دیماند خود را مصرف کنند 
که کارخانه های سیمان در این بی برقی نتوانستند به فعالیت خود ادامه 
دهند. رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: البته باید توجه 
داشت که در اصفهان کارخانه های سیمان، کلینکر تامین شده برای تولید 
سیمان داشتند و فقط نیاز برق آن ها به برق از شب تا صبح بود که به دلیل 
مخالفت با این موضوع و در نهایت توقف تولید، بازار سیمان دچار چالش 
شد. ســهل آبادی تاکید کرد: ما بار ها این موضوع را به وزارت نیرو اعالم 
کردیم که اجازه دهند ســیمانی ها حداقل شب تا صبح کار کنند که با بی 
توجهی، شاهد التهابات بازار سیمان شدیم. وی، دلیل اصلی گرانی سیمان 
را قطع برق و توقف خط تولید کارخانه های ســیمان در همان چند هفته 

عنوان کرد و افزود: به طور قطع با برنامه ریزی، کارخانه های ســیمان در 
وضع موجود نیز می توانستند کار و کیلنکر موجود را به سیمان تبدیل کنند 
تا امروز بازار گرسنه سیمان نباشد. رییس خانه صنعت، معدن و تجارت 
ایران اظهار کرد: معتقدم در اوضاع فعلی عرضه سیمان در بورس کاال نیز 
مشکل بازار را حل نمی کند، امروز تولید سیمان همچنان کم و مطابق با 
نیاز و تقاضای بازار نیســت. رییس اتحادیه فروش مصالح ساختمانی 
اصفهان نیز گفت: برخی علت اصلی افزایش نجومی قیمت ســیمان را 
قطع برق در هفته های گذشته می دانند هرچند این امر موجب باال رفتن ۱۰ 
تا ۱۵ درصدی قیمت ها شد، ولی در هفته اخیر بار دیگر قیمت ها افت کرد، 
اما به دلیل عرضه بورسی سیمان هنوز بازار متشنج است و قیمت ها سر به 
فلک کشیده است. محمدی تاکید کرد: با قطع برق تولید به میزان قابل 
توجهی کاهش پیدا می کند و محصول به بازار تزریق نمی شود که موجب 
کمبود در بازار می شــود، ولی کمبود کاال در بــازار موجب افزایش قیمت 
نیست بلکه سودجویی واسطه ها دلیل این افزایش قیمت است. رییس 
اتحادیه فروش مصالح ساختمانی اصفهان با تاکید بر اینکه ما مشکلی 
با ارائه سیمان در بورس نداریم گفت: مهم ترین مشکل این جاست که 
بســیاری از افرادی که به هیچ عنوان ارتباطی با حوزه سیمان نداشتند 
امثال آهن فروشان، وارد بورس شده و اقدام به خرید سیمان کرده اند، 
سازمان صنعت معدن و تجارت باید به این روند رسیدگی کند؛ در جلساتی 
که تشکیل شد، اســامی تعدادی از خریداران سیمان مشخص شد، اما 
اطالعی از پیگیری کار ندارم. محمدی تصریح کرد: مشکل، افرادی هستند 

که با کد بورسی سیمان می خرند و رصد نمی شوند. باید اول ساز و کار را 
تعریف می کردیم بعد ســیمان را در بورس کاال عرضه می دادیم. رییس 
اتحادیه فروش مصالح ساختمانی اصفهان گفت: قرار است ستاد تنظیم 
بازار وارد عمل و سیمان فقط به افراد و مجموعه هایی فروخته شود که به 
بازار سیمان، ساخت و ساز وکار های عمرانی مرتبط باشند. محمدی ادامه 
داد: طبق نامه ای که از وزارت خانه صمت آمده، قرار است هرکسی قادر به 
خرید سیمان از بورس نباشد و با این روش می توان تا حدی دست دالالن 
را از بازار بورس سیمان حذف کرد و شاید در آینده شاهد تعادل در این بازار 
باشیم. وی با تاکید بر اینکه به طور اصولی مخالفتی با عرضه سیمان در 
بورس نداریم اعالم کرد: به شــرط اختصاص سیمان به صنایع سیمان 
بر دارای پروانه فعالیت، دارندگان پروانه ســاخت، تعاونی های مصالح 
ساختمانی و دارندگان پروانه کسب در حوزه مصالح دارای انبار سیمان 
مناسب و محدود کردن دامنه نوسان قیمت سیمان در بورس و انشاءا... 

با حذف دالالن بازار سریعا به تعادل می رسد.

کارخانه های سیمان اصفهان بدون مشکل برق
جانشین رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان هم 
گفت: کارخانه های تولید سیمان در استان هم اکنون با بیش از ۶۰ تا ۷۰ 
درصد از ظرفیت خود فعالیت می کنند. ابراهیم جلیلی با بیان اینکه این 
کارخانه ها از اوایل تیر تا اوایل مرداد مانند سراســر کشور با مشکل برق 
روبه رو بودند، گفت: اما با وعده شــرکت برق منطقه ای، انرژی مورد نیاز 
این واحد ها در حد توانایی تولید آن ها تامین شده است. جانشین رییس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان افزود: قطع برق در یک 
ماه گذشته موجب شد کارخانه های تولید سیمان استان با حدود ۲۰ درصد 
از ظرفیت خود کار کنند، اما بر اساس وعده شرکت برق منطقه ای مقرر 
شد برق آن ها تامین شود. جلیلی اظهار کرد: برنامه قطع برق را شرکت 
منطقه ای به واحد های صنعتی و تولیدی استان اصفهان ارائه کرده و صنایع 

باید فعالیت خود را بر همین اساس برنامه ریزی کنند.

 تاثیر افزایش قیمت سیمان بر ساخت و ساز ها و مصالح ساختمانی
دبیر اتحادیه بنا های پیش ساخته استان اصفهان گفت: افزایش قیمت 
سیمان صددرصد بر قیمت تمام شده ســایر مصالح و در نهایت قیمت 
مسکن اثر گذاشته و ســبب پایین آمدن کیفیت سازه ها، بروز مشکل و 
کم شدن میزان فعالیت های ســاختمانی و عمرانی خواهد شد و سبب 
ایجاد بی ثباتی در قرارداد ها می شــود. حاج رسولی ها افزود: واحد های 
بتن آماده و تیرچه حدود ۱۰ روز اســت که به علت این مشــکل تعطیل 
هستند و ما این مشکل را از طریق دستگاه قضایی پیگیری می کنیم. دبیر 
اتحادیه بنا های پیش ساخته استان اصفهان خاطرنشان کرد: تعدادی از 
کارخانه های سیمان عرضه مناسب دارند و در صورتی که این کارخانه ها با 
ظرفیت کامل وارد نشده بودند با افزایش قیمت بیشتری مواجه بودیم 
که اتحادیه پس از برطرف شدن مشکل اسامی واحد های مربوط را برای 

قدردانی اعالم خواهد کرد.

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
گفت: کمبــود و افزایــش قیمت کاالهای اساســی 
یک شبه به وجود نیامده است که بتوان آن را ظرف ۱۰ روز 
حل و فصل کرد. اصغر سلیمی اظهار کرد: بحث کمبود 
و افزایش قیمت کاالهای اساســی و مشکالتی که از 
نظر معیشتی مردم با آن مواجه هستند یک شبه یا ۱۰ 
روزه به وجود نیامده که بخواهیم ظرف ۱۰ روز آن را حل 
کنیم. حل این مشکالت احتیاج به یک تیم اقتصادی 

قوی دارد که بتوانند برای کوتاه مدت، میان مدت و بلند 
مدت چاره اندیشــی کنند. وی با بیان اینکه هم اکنون 
کمبود کاالهای اساسی وجود دارد، افزود: راه حل های 
ُمسکنی برای رفع چنین معضالتی کارایی ندارد، چراکه 
این مشکالت از ریشه باید حل شــود و با راهکارهای 
موقتی نمی توانیم جلوی افزایش قیمت ها را بگیریم 
و کمبود کاالهای اساســی را رفع کنیم. نماینده مردم 
ســمیرم در مجلس، گفت: معتقدم برای حل چنین 
مشکالتی باید دوراندیشی اقتصادی داشته باشیم تا 
کمبود کاالهای اساسی را احساس نکنیم. مردم هم 
انتظار ندارند ظرف یک یا ۱۰ روز قیمت ها کاهش شدید 
پیدا کند و کمبود کاالهای اساسی رفع شود، اما انتظار 

داریم دولت با اتخاذ سیاست های اصولی و ارائه برنامه 
مدون اقتصادی با همکاری دیگر قوا در یک برهه زمانی 
مشخص کاالهای اساسی را تأمین کند و قیمت ها را 
کاهش دهد. ســلیمی تصریح کــرد: افزایش قدرت 
خرید مردم ضروری است و شهروندان این حق را دارند 
که از رفاه و آسایش برخوردار باشند. البته دستگاه های 
مربوط باید بر روی قیمت ها و توزیع عادالنه کاالهای 
اساسی در سراسر کشور نظارت جدی داشته باشند و از 
احتکار کاالها جلوگیری کنند. برخی سودجویان کاالها 
را احتکار می کنند و با باال بردن قیمت آن، کیفیت کاال را 
هم کاهش می دهند و این یک دور باطل است که باید 

جلوی این رویه گرفته شود.

نماینده مردم سمیرم در مجلس:

رفع کمبود کاالهای اساسی، ظرف 10 روز قابل حل نیست

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس: 

خشکی زاینده رود، مسئله 
ملی است

خبر روز

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان:

 چهار درصد اشتغال کشور در تعاونی های اصفهان 
ایجاد شده است

مدیرکل تعاون، کار و رفــاه اجتماعی اصفهان گفت: چهار درصد از اشــتغال کشــور با بیش از ۵۴ 
هزار فرصت شــغلی در تعاونی های این استان ایجاد شده اســت. کامران کالنی افزود: ۶ درصدی 
تعاونی های فعال کشور در استان اصفهان قرار دارد که درآمد ارزی ناشی از صادرات این بخش در پنج 
سال گذشته۲۶۲ میلیون دالر برآورد می شود. وی اضافه کرد: شرکت های تعاونی استان اصفهان در 
بخش های صنایع دستی، کشاورزی و فرش دستباف فعالیت دارند که با انجام فعالیت صادراتی 
توانسته اند درآمد ارزی داشــته باشــند. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان با بیان اینکه 
بیش از سه هزار و ۴۰۰ شرکت تعاونی فعال در این استان فعالیت می کنند، تصریح کرد: خدمات، 
کشاورزی، صنعتی و مسکن بخش عمده حوزه فعالیت این نهادهای اقتصادی است. وی بر ضرورت 
توسعه بخش تعاون تاکید کرد و اظهارداشت: این بخش به دلیل رویکرد اقتصاد مردم نهاد در بهبود 
اقتصادی، توســعه عدالت اجتماعی و ارتقای بهره وری از منابع نقش دارد. کالنی با بیان اینکه هر 
ساله برنامه های آموزشی و ترویجی برای جلب مشارکت عمومی برای توسعه بخش تعاون انجام 
می شود، یادآورشد: بر اساس این اقدامات در یک ســال گذشته ۱۲۱ شرکت تعاونی جدید به ثبت 
رسیده که این اقدام زمینه مشارکت نزدیک به ســه هزار نفر و سرمایه گذاری افزون بر ۱۰۸ میلیارد 
ریال را ایجاد کرده است. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان یادآورشد: سال گذشته بیش 

از ۲ هزار فرصت شغلی در استان اصفهان در بخش تعاونی ایجاد شد.

 افتتاح ۵2 طرح تعاونی در استان اصفهان؛ نماد تحقق 
شعار سال

افتتاح ۵۲ طرح تعاونی در اســتان اصفهان در هفته تعاون، نماد تحقق شعار سال و تسهیل  گری 
تولید و اشتغال است که در کنار درآمدزایی راهکاری مناسب برای توسعه جوامع محلی خواهد بود.

ارزش تاسیس و فعالیت تعاونی ها نه فقط از جنبه اقتصادی بلکه از منظر اجتماعی و فرهنگی نیز از 
اهمیت باالیی برخوردار است. تالش برای همگرایی و هم افزایی در کنار مشارکت جمعی و افزایش 
کار گروهی از جمله مزایای تعاونی ها به شــمار می رود و به ویژه در کشورمان با وجود ظرفیت های 
باالی مردمی می توان از آن به عنوان یک اهرم برای ســازندگی و توسعه اســتفاده کرد. به اعتقاد 
کارشناسان، نقش تعاونی ها در توسعه جوامع محلی، به خصوص در مناطق حاشیه و کم برخوردار 
بسیار پررنگ و اثربخش خواهد بود و از سوی دیگر سپردن کارها به مردم در بستر همین تعاونی ها 
شکل می گیرد. تعاونی از مهم ترین بخش های اقتصادی در کشــور است که باید ۲۵ درصد سهم 
اقتصادی کشور را به خود اختصاص دهد که البته  هم اینک این سهم بسیار کمتر است. مطابق قانون، 
تاسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی حداقل تعداد اعضا برای ثبت تعاونی باید به 
میزان نیم درصد جمعیت آن شهرستان بر اساس آخرین آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن 
باشد. بنا بر گزارش اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، بیش از ۶ هزار و ۷۵۶ تعاونی در استان 
اصفهان ثبت شده که نیمی از آن فعال است، بیش از سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر عضو این تشکل های 
اقتصادی هستند و بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر آن ها درتعاونی های سهام عدالت و ۷۷۱ هزار 
نفر در دیگر شــرکت ها عضویت دارند. همچنین بنا به این گزارش، استان اصفهان از جمله فعاالن 
عرصه تعاونی در کشور است به  نحوی که پنج درصد از تعاونی های فعال کشور در این منطقه مستقر 
هستند و شرکت های تعاونی در اســتان اصفهان ۵۴ هزار فرصت شغلی ایجاد کرده اند. امسال به 
مناسبت هفته تعاون، ۵۲ طرح تعاونی در ۱۷ شهرستان استان اصفهان به صورت متمرکز همزمان 
با  ۲۶۸  طرح تعاونی در کشور آماده بهره برداری است. شهرستان های آران و بیدگل، اصفهان، بهره 
بویین میاندشت، تیران و کرون، چادگان، خوانسار، خمینی شهر، خور و بیابانک، شاهین شهر و میمه، 

شهرضا، فریدن، فالورجان، کاشان، لنجان، نایین و نطنز از این طرح ها برخوردار هستند.

کافه اقتصاد

اخبار

استاندار اصفهان گفت: سهم استان در طرح دولت برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، ۷۰ تا ۸۰ هزار واحد است که اجرایی شدن آن نیاز به عزم جدی 
و همدلی با مردم دارد. عباس رضایی در جلسه شورای مسکن اســتان اصفهان در سالن اجتماعات استانداری، با اشاره به تاکید رییس جمهوری مبنی بر ساخت 
یک میلیون واحد مسکونی در سال و ضرورت همراهی و تالش همه مسئوالن استان برای اجرایی شدن این طرح، اظهار داشت: انجام این کار به عزم جدی و تالش 
برای مشکل مسکن، همچنین گذشت از منافع سازمانی نیاز دارد. استاندار اصفهان با بیان ضرورت توجه به تامین آب در اجرای طرح های مسکن، تصریح کرد: نباید 
شهرک هایی ایجاد کنیم که در آینده برای تامین آب آنها دچار مشکل شویم به طوری که امسال شهرک سیمرغ ) در شمال اصفهان( با مشکالت زیادی در زمینه آب 
مواجه بود. رضایی با یادآوری گزارش طرح اقدام ملی مسکن در استان، خاطرنشان کرد:از ۱۱۶ هزار متقاضی ثبت نام کننده، حدود ۲۷ هزار واجد شرایط شده و در 
نهایت حدود ۱۳ هزار درخواست، تایید شد که نیاز به حل مسئله و نظارت کارشناسانه دارد. استاندار اصفهان با تاکید بر لزوم واگذاری اختیارات الزم به شهرستان ها 
در بخش مسکن، افزود: وظیفه داریم برای ایجاد مسکن، روان سازی و تسهیل کنیم تا طرح ویژه دولت برای مسکن به نحو مطلوب تحقق یابد. رضایی همچنین 
در ابتدای جلسه شورای مسکن استان اصفهان بر لزوم حضور مدیران کل دستگاه های اجرایی عضو اصلی این شورا، در این جلسه تاکید کرد. معاون هماهنگی امور 
عمرانی استانداری اصفهان نیز در این جلسه گفت: همه دستگاه های اجرایی مربوطه، باید توان خود را برای تامین زمین و خدمات زیربنایی به منظور احداث واحدهای 

مسکونی پیش بینی شده، اختصاص دهند. 

سهم اصفهان در ساخت مسکن 70 تا 80 هزار واحد در سال است

بازار سنتی سمنان 
يادگار دودمان قاجاريه

بازار بزرگ ســمنان، در حدود ۱۸۰ 
سال قبل، در آغاز پادشاهی دودمان 
قاجاريه ساخته شــد. بازار سمنان 
که به ســبک معماری کهن ايرانی 
با ســقف های خشــتی و آجری، 
متناســب با وضعيــت آب و هوای 
خاص منطقه کويری ساخته شده 
تا امروز بزرگ تريــن مرکز خريد و 

فروش کاال های تجارتی است.

وز عکس ر

نماینده مردم اصفهان و عضو کمیســیون 
فرهنگی مجلس شــورای اسالمی گفت: 
معضل خشکسالی مرکز کشور و خشکی 
زاینده رود نه مســئله اســتانی، بلکه ملی 
است. حجت االسالم و المسلمین حسین 
میرزایی با بیان کمبود آب در مناطق مرکزی 
کشور، افزود: مشــکالت کمبود آب مرکز 
کشور به ویژه استان اصفهان که دارای ابعاد 
فرا استانی و ملی است، باید در یک فضای 
کارشناســانه و همدلی حل و فصل شود، 
چرا که نه تنها تبعات زیست محیطی بلکه 
پیامدهای  اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 

نیز به دنبال دارد. 
وی با تاکید بر مهاجرت گسترده به استان 
به دالیل مختلف، خاطرنشان کرد: استان 
اصفهــان میزبان شــمار قابــل توجهی از 
مهاجران دیگر اســتان ها و اتباع خارجی 
اســت بنابراین برای تامیــن آب و احیای 
زاینده رود،بایــد بررســی همــه جانبه و 

فراستانی انجام شود. 
نماینده مردم اصفهان و عضو کمیســیون 
فرهنگــی مجلس شــورای اســالمی با 
یادآوری تکمیل نشــدن طرح های انتقال 
آب به ایــن خطه، اضافــه کــرد: منابع و 
مصارف در حوضه آبریز زاینده رود به وسیله 
وزارت نیرو مشــخص شــد،این درحالی 
اســت که مصارف وجود دارد و منابع هنوز 

تامین نشده است. 
حجت االسالم و المســلمین میرزایی با 
اشــاره به کاهش بارندگی ها و مشــکالت 
آبی در سطح اســتان، تصریح کرد: تغییر 
الگوی کشت و استفاده بهینه از منابع آبی 
با همراهی و مشــارکت کشاورزان صورت 
گیرد. این نماینــده مجلس بــا تاکید بر 
استفاده ضروری از پســاب برای مصارف  
صنعتی، خاطرنشان کرد: با بهره مندی از 
پســاب، آب تازه  و بیشتری برای مصارف 
آشــامیدنی، محیط زیســت و کشاورزی 

اختصاص دهیم.

عکس: خبرگزاری صدا و سیما

بازار آشفته سیمان در سایه نبود نظارت مسئوالن؛

نقاب رنگین بر صورت بازار سیاه سیمان



بام ایران4چهار شنبه 17 شهریور 1400 / 1 صفر 1443 / 08 سپتامبر  2021 / شماره 3341

رییس آموزش و پرورش استثنایی استان خبر داد:

ساخت مدرسه اوتیسم در چهارمحال و بختیاری
از سال ۱۳۹۴ در دســتور کار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت اما به 
دالیلی اجرایی نشد. در سال ۱۳۹۴، حمیدرضا کفاش معاون پرورشی 
و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش خبر از راه اندازی یک شبکه اجتماعی 
برای دانش آموزان داد. وی در ســال ۱۳۹۵ وعده داد که شاد )شبکه 

اجتماعی دانش آموزان( تا دهه فجر راه اندازی می شود.
در آن زمان قرار بود شــاد، مختص دانش آموزان نخبه یا دانش آموزان 
قرآنی ممتاز باشــدو خبری از وجود یا پیام رســان تعاملی بین دانش 
آموز و معلم به میان نیامد. در هر حال در روزهای پایانی ســال ۱۳۹۶ 
اعالم شد که طرح شاد منتفی و با طرحی جدید به نام سینا جایگزین 
شده است. طرح سینا در اصل یک شبکه تعاملی بر بستر روبیکا بود که 
برای آن هیاهوی خبری زیادی هم در ســال ۹۷ برپا شد و حتی وزیر 
آموزش وپرورش وقت، محمد بطحایی، در مهر سال ۱۳۹۷ ازطریق این 
تلویزیون تعاملی با دانش آموزان به گفت وگو نشســت؛ اما تلویزیون 

تعاملی سینا نیز پس از چند ماه به فراموشی سپرده شد.
در پی شــیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس و با توجه به ممنوعیت 
اســتفاده مــدارس از پیام رســان های خارجــی در امر آمــوزش به 

دانش آموزان، طرح شاد دوباره مطرح شد.
در اســفند ســال ۱۳۹۸، علی باقرزاده رییس مرکز هماهنگی وزارت 
آموزش و پرورش از تالش برای راه اندازی شبکه اجتماعی دانش آموزان 
تحت عنوان شاد سخن گفت. در نهایت اواخر فروردین ۱۳۹۹ شبکه شاد 
برای آموزش مجازی به دانش آموزان راه اندازی شد.از اول اردیبهشت 
۱۳۹۹ به طور رســمی آموزش به دانش آموزان مقطع ابتدایی از طریق 
شاد آغاز شد و اکنون امکان تحصیل دوره ابتدایی ، متوسطه اول ،دوم، 
دانشگاه ها، ناشــنوایان،  مدارس استثنایی و پیش دبستانی ها فراهم 
شده است. رییس آموزش و پرورش استثنایی چهارمحال و بختیاری 
با بیان اینکه تعهد و تخصص در میان معلمان مدارس استثنایی بسیار 
مهم اســت، گفت: این معلمان بیش از وظیفه در حال تالش و خدمت 
هستند و توانسته اند نشاط و شــادابی را در کالس از طریق فضای شاد 
تزریق کنند. خداکرم حیــدری در خصوص کنترل اضطــراب در میان 
دانش آموزان با نیازهــای ویژه، اظهار کرد: نمی توان مســئله اضطراب 
در میان دانش آمــوزان امروزی را کتمــان کرد، این مســئله در میان 
دانش آموزان با نیازهای ویژه بیشتر است، البته باز هم نمی توان گفت که 

همه دانش آموزان با نیازهای ویژه دارای اضطراب هستند.
وی افزود: این دانش آموزان به دلیل نداشتن حس شنوایی، بینایی یا 
معلولیت جسمی در جامعه دارای مشکل هستند، البته  این مشکالت 
بیش از آن که دانــش آموزان را آزار دهد، والدین ایــن کودکان را تحت 

تاثیر قرار داده است. حیدری با اشاره به اتخاذ راهکار برای حل مشکل 
دانش آموزان اســتثنایی، افزود: در ســال گذشته، ســه روز آموزش 
حضوری، البته به صورت انفرادی و سالم با رعایت پروتکل های بهداشتی 
و دو روز آموزش مجازی بــرای دانش آموزان با نیازهــای ویژه در نظر 
گرفته شد. وی با اشاره به حضور دانش آموزان مدارس استثنایی برای 
رفع اشکال و بررســی وضعیت تحصیلی در مدارس، خاطرنشان کرد: 
دانش آموزانی که از نظر سیستم ایمنی مشکلی نداشتند و وضعیت بدنی 
آن ها عادی بود، صرفا برای رفع اشــکال به صورت حضوری در مدارس 
حاضر شــدند. حیدری ادامــه داد: تعدادی از دانش آمــوزان مدارس 
استثنایی از نظر سیستم ایمنی بدن در وضعیت مطلوبی قرار نداشتند و 
اکثر آن ها با مشکل روبه رو  و نیازمند مراقبت بیشتری بودند، به همین 
دلیل حضور آن ها به  صورت گروهی در مدارس ممنوع شده  بود. رییس 
آموزش و پرورش استثنایی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه در ایام 
کرونا، کیفیت آموزش در همه مدارس کاهش یافته است، یادآور شد: 
حضور دانش آموزان اســتثنایی در مدارس باعث شد که این گروه جزو 

منظم ترین مدارس در بحث آموزش در کشور شناخته شوند.
وی گفت: برای والدین نیز آموزش هایی با حضور مشاوران مدارس و با 
تشکیل گروه در فضای مجازی صورت گرفته است و بسیاری از سواالت 

آنان پاســخ داده می شــود و درباره چگونگی آموزش  فضای مجازی 
فرزندان با نیازهای ویژه هم اندیشی هایی انجام شد.

حیدری خاطرنشان کرد: تعهد و تخصص در میان معلمان دانش آموزان 
استثنایی بسیار مهم است و آنان بیش از وظیفه در حال تالش و خدمت 
هستند، معلمان توانسته اند نشاط و شادابی را در کالس از طریق فضای 
شاد تزریق کنند و جاهایی که آنان نتوانســته اند کار را به درستی پیش 

ببرند، از طریق آموزش حضوری این کمبود جبران شده است.
رییس آموزش و پرورش استثنایی چهارمحال و بختیاری گفت: سال 
گذشته دوره های تخصصی برای معلمان دانش آموزان استثنایی برگزار 
شد. نحوه آغاز کالس، ایجاد شور و نشــاط در کالس ها، دادن تکالیف 
و پیگیری آنان، شــریک کــردن والدین در آموزش مجــازی از جمله 

آموزش هایی است که در این دوره ها برای معلمان برگزار شد.
وی در پایان در خصوص ســاخت مدرســه اوتیســم در چهارمحال و 
بختیاری، تصریح کرد: ۲۸۰۰ متر زمین برای ساخت این مدرسه در نظر 
گرفته شده و ساخت مدرسه اوتیسم بر عهده سازمان نوسازی مدارس 
است، در حال حاضر نیز یک کالس اوتیســم برای دانش آموزان و در 
مدرسه فروغ شهرکرد در نظر گرفته شــده که آماده استفاده این گروه 

دانش آموزی است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

روند بستری بیماران کرونایی کاهشی شده است
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اظهار داشت: از ابتدای شیوع بیماری کرونا تاکنون ۱۹۸ هزار 
و ۷۲۷ نمونه گیری از بیماران مشکوک به کرونا انجام شده که از این تعداد ابتالی ۷۱ هزار و ۶۶۵ نفر 
به کرونا قطعی شده است. مجید شیرانی افزود: خوشبختانه حدود ۱۰ روزی است که به لحاظ تعداد 
بیماران سرپایی روند نزولی در استان آغاز شده است.وی ادامه داد: اخیرا نیز روند بستری بیماران 
کاهشی بوده است. شیرانی گفت: آمار نشان می دهد، قله پیک بیماری را پشت سر گذاشته ایم و 
وارد روند نزولی شده ایم، ولی در ابتدای خروج از پیک بیماری هنوز بار بیماری زیاد است یعنی تعداد 

بیماران فعال که موجب انتشار ویروس می شوند در جامعه زیاد هستند.

رییس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری:

هفته دفاع مقدس فرصتی برای تبیین فرهنگ ایثار و 
مقاومت است

 رییس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری در نشست اعضای ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس 
با تاکید بر اجرای باشکوه ویژه برنامه های این هفته اظهار داشت: هفته دفاع مقدس فرصتی مغتنم 

برای تبیین و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت در برابر تحریم های ظالمانه استکبار است.
احمدرضا بهرامی افزود: امروز که دفاع مقدس شــکل اقتصادی به خود گرفته است ملت سرافراز 
ایران همچون دوران هشت ســاله جنگ تحمیلی در برابر حکومت های زورگو خواهد ایستاد و به 
حول و قوه الهی برنده این جنگ اقتصادی خواهد بود. بهرامی با اشاره به حماسه آفرینی رزمندگان 
در دوران دفاع مقدس خاطرنشان کرد: دفاع مقدس با حماسه عاشورا پیوندی عمیق و ناگسستنی 
دارد و رزمندگان غیور اسالم در نبردی هشت ســاله با الگو گرفتن از قیام عاشورا مقتدرانه در مقابل 

دشمنان ایستادگی کردند. 

تخصیص 3۵ میلیارد تومان اعتبار برای تونل زره
مدیرکل راه و شهرســازی چهارمحال و بختیاری، طول تونل زره را یک هزار و ۴۸۰ متر اعالم کرد و 
اظهار داشت: تنها ۱۰ متر از حفاری تونل باقی مانده اســت و قالب تونل نیز به زودی اجرا می شود. 
حسینعلی مقصودی افزود: پارســال ۳۵ میلیارد تومان جذب تونل زره شد و امسال نیز به تازگی 
۳۵ میلیارد تومان برای اجرای این طرح تخصیص یافته است. مقصودی اضافه کرد: در حالی که 
در سال های گذشته بر اساس قیمت مصالح پیش بینی می شد که برای تکمیل تونل زره ۸۰ میلیارد 
تومان نیاز است، اما با چند برابر شدن قیمت مصالح، این رقم نیز باید افزایش پیدا کند. مقصودی 
گفت: در صورت تخصیــص به موقع اعتبار مورد نیاز پیش بینی می شــود تونل زره ســال آینده به 

بهره برداری برسد.

توزیع 1۶۶ دستگاه تبلت میان دانش آموزان و دانشجویان 
چهارمحال و بختیاری

مدیرکل کمیته امــداد چهارمحال و بختیــاری گفت: ۱۶۶ دســتگاه تبلت میــان دانش آموزان و 
دانشجویان نیازمند فاقد هرگونه تجهیزات هوشمند الکترونیکی استان توزیع شد. جاسم محمدی 
فارسانی افزود: همچنین هزار و ۱۳۸ دستگاه تجهیزات الکترونیکی شامل تبلت، لپ تاپ و گوشی 
هوشمند تهیه و توزیع شده است.شایان ذکر اســت، ۶ هزار دانش آموز و هزار و ۶۵ دانشجو و طلبه 
تحت حمایت کمیته امداد اســتان بوده و از خدمات پرداخت کمک هزینه های تحصیلی و شهریه 

»ویژه دانشجویان« بهره مند هستند.

اخبار
ن

میزا
س: 

عک
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مفاد آراء
6/138 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره    1640 14006030200700 مورخ  06 / 05 / 1400  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای اسداهلل کرمی بجگردی فرزند یوسف بشماره شناسنامه 10 وکدملی 
1111446271  صادره از فالورجان دریک باب خانه به مساحت 05 / 177 مترمربع 
پالک 437 اصلی واقع در بجگــرد اراضی اردال خریداری مع الواســطه از مالک 
رسمی آقای عبدالغفار کرمی  محرزگردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
 ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/02
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/17

م الف: 1178559  حســین زمانــی علویجه - رئیس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان 

مفاد آراء
6/139 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره   1570 14006030200700 مورخ  27 / 04 / 1400  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای ولی اله قاســمی فرزند حیدربشــماره شناســنامه 5638 وکدملی 
4170056401 صادره از الیگودرز دردودانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه 
ومغازه به مساحت 15 / 84 مترمربع پالک 138 فرعی از 53 اصلی واقع در شهرک 
قدس خریداری رسمی از مالک رسمی  محرزگردیده است لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 17 / 06 /1400

تاریخ انتشار نوبت دوم: 01 /  07/ 1400  
م الف: 1185941 حسین زمانی علویجه رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان 

مفاد آراء
6/140 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

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

ردیف 1- راي شــماره 5679 - 1400/05/03 هیات چهارم آقای علی شفیعی به 
شناسنامه شــماره 204 کدملي 1091911533 صادره نجف آباد فرزند عباس در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 136/05 متر مربع از پالک 68 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت عباس محمودی 

دهنوی طبق سند انتقالی 8821 مورخ 1349/12/20 دفترخانه 95 اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/17
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/01

م الف: 1186630  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

6/141 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید. 
ردیف 1- راي شماره 5601 - 1400/05/02 هیات چهارم آقای سید رسول حسینی 
کوهانستانی به شناسنامه شماره 30 کدملي 1290293422 صادره فرزند سید حسن 
در نسبت به سه دنگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 170/80 متر 
مربع از پالک شماره 510 فرعی از 14  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از مالکیت متقاضی و راضیه خورسندی از مورد ثبت صفحه 383 

و 386 دفتر 1111 امالک
ردیف 2- راي شماره 5599 - 1400/05/02 هیات چهارم خانم راضیه خورسند به 
شناسنامه شماره 13 کدملي 1290534111 صادره اصفهان فرزند قاسم در نسبت 
به سه دنگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 170/80 متر مربع از 
پالک شماره 510 فرعی از 14  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالکیت متقاضی و سید رسول حسینی کوهانستانی از مورد ثبت 

صفحه 383 و 386 دفتر 1111 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/17
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/01

م الف: 1186439  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

6/143 آگهي ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر 
تایید انتقال عادی و یا ســهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به  آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ 
اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقــدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به 
ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد  و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راي شــماره 140060302027004540 مورخ 1400/04/09 رضا تقی پور 
فرزند مصطفی بشــماره شناســنامه 1 صادره از اصفهان- جرقویه بشــماره ملی 
5649683522 در ششــدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 412 فرعی از اصلی 15241 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 97/25 
متر مربع خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حسن ایگور باصری 

فرزند امیر قلی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/17
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/01

م الف: 1186490  مهدی صادقی وصفی رییس منطقه ثبت اســناد و امالک 
شرق اصفهان  

مفاد آراء
6/144 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
1- رای شــماره 140060302026006139 مورخ 1400/05/03 هیات دو خانم 
طاهره بشیری ابرغانی  به شناسنامه شــماره 652 کدملی 1110889879 صادره  
اصفهان فرزند محمد علی بصورت سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 61/37 متر مربع از پالک شماره 15139  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 

اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی می باشد. 
2- رای شماره 140060302026006143 مورخ 1400/05/03 هیات دو خانم زهرا 
بشیری  به شناسنامه شماره 7671 کدملی 1110072465 صادره  فالورجان فرزند 
محمد علی بصورت سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 61/37 
متر مربع از پالک شماره 15139  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و 

امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی می باشد. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب 
بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
 صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت

 صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/17

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/01 
م الف: 1186376 موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 

مفاد آراء
6/145 آگهی ابالغ مفاد رای موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف اراضی وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره 

ثبت اسناد و امالک نطنز
نظر بــه ایــن کــه برابــر آراء شــماره 140060302033000021 و اصالحی 
140060302033000023 مورخ 1400/04/27 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف اراضی تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در اداره ثبت اسناد و امالک نطنز تصرفات و مالکیت آقای اکبر دادخواه چیمه فرزند 
عباس کد ملی 1262201081 شماره شناسنامه 320 در سه سهم مشاع از سیزده 
سهم ششدانگ قطعه زمین معروف باغ طاهر به مساحت 1429/7 متر مربع پالک 
ثبتی 1113 فرعی از شماره 25- اصلی واقع در روستای چیمه جزء بخش 10 حوزه 
ثبتی نطنز خریداری عادی و مع الواســطه از مالکین رســمی آقای احمد دادخواه 
چیمه فرزند محمد کاظم و عادی از خانم آغا مهدوی تکیه فرزند سید احمد محرز 
گردیده اســت. لذا در اجرای ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15 روز و به 
منظور اطالع عموم از طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی می شود تا چنانچه 
شخص یا اشخاصی به رای مذکور اعتراضی داشته باشند از تاریخ انتشار آگهی ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ نماید و معترض 
بایستی ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به 
تقدیم دادخواست در مراجع ذیصالح قضایی نموده و گواهی تقدیم دادخواست را به 

این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورتی که اعتراضی در مهلت قانونی واصل 
نشد یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه محل را ارائه ننماید اداره ثبت 
مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/17
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/01

م الف: 1186458  رحمت اله شــاهدی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
نطنز 

مفاد آراء
6/146 آگهــی موضوع مــاده 3 قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رســمی و ماده 13 آئین نامه قانون مذکور اداره ثبت اسناد و 

امالک خور و بیابانک
برابر آراء صادره هیــات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اســناد و امالک خور و بیابانک 
تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک خور و بیابانک تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
1- رای شــماره 1400114402029000069 مورخ 1400/06/04 هیات خانم 
محبوبه حیدری فرزند محمود ســلطان به شــماره شناســنامه 1567 و کدملی 
2269478967 صادره از علی آباد کتول نسبت به شــش دانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 434/03 متر مربع به پالک شماره 677 فرعی از 3385 اصلی 
واقع در جندق بخش 6 ثبت خور خریداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی خانم 

فاطمه حشمت فرزند یوسف 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/17
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/01

م الف: 1185435 محمد علی بیطرف رئیس ثبت خور و بیابانک 
مفاد آراء

6/147 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140060302031000361-1400/6/8 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در 
 واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نایین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم بتول 
پیش بین  فرزند محمد بشماره شناســنامه 7 صادره از نایین در ششدانگ مفروزی 
یکباب اطاق به مساحت 23/80 متر مربع پالک ثبتی قسمتی از 396 فرعی از 4197 
اصلی واقع در روستای نیستانک بخش 3 ثبت نایین خریداری عادی و مع الواسطه از 
مالک رسمی آقای رمضان لطیفی نیستانک محرز گردیده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/17
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/01

م الف: 1184189 اباذر مهیمن رئیس ثبت اسناد و امالک نایین
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علت بیشترین مراجعات به اورژانس اجتماعی اصفهان چیست؟
معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان در خصوص حمایت این مرکز از افراد آسیب 
دیده در جامعه، توضیحاتی را ارائه کرد.عبدالرضا اسماعیلی گفت: در شهر اصفهان دو مرکز اورژانس 
اجتماعی و در شهر های بهارستان، آران و بیدگل، کاشان، شاهین شهر، فریدونشهر، تیران و کرون، 
شهرضا، مبارکه، نجف آباد، برخوار، اردستان، نایین، خمینی شهر، سمیرم، فوالدشهر، زرین شهر، 
گلپایگان و فالورجان یک مرکز اورژانس اجتماعی درحال فعالیت است.وی افزود: در حال حاضر 
در ۱۹ شــهر اســتان اصفهان مراکز اورژانس اجتماعی با حضور تیم های تخصصی روانشناسی و 
مددکاری فعالیت می کنند و ماهانه بین ۳۰ تا ۸۰ نفر به مراکز اورژانس اجتماعی معرفی می شوند 
و افراد تحت پوشش حمایت های تخصصی قرار می گیرند.معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی 
استان اصفهان عنوان کرد: در مراکز اورژانس اجتماعی افراد به صورت خود معرف، ارجاع از طریق 
مقام قضایی و مداخالت موردی تحت حمایت قرار می گیرند.اســماعیلی خاطرنشان کرد: اغلب 
زنان و دختران آسیب دیده و در معرض آسیب های اجتماعی، کودکان خیابانی، کودکان مورد آزار 
قرار گرفته جسمی، جنسی، روحی و اغفال شده، زنان خشونت دیده و موارد مربوط به خودکشی 
هستند که به مراکز اورژانس اجتماعی پناه می آورند.وی اظهار کرد: در این مراکز افراد خدماتی به 
عنوان حمایت های روانی-اجتماعی دریافت می کنند.معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیســتی 
اســتان اصفهان گفت: خدمات دیگر اورژانس اجتماعی شــامل جلوگیری از مداخالت قضایی و 
انتظامی، خدمات حقوقی با توجه به آیین نامه حمایت از اطفال و نوجوانان، خدمات تخصصی به 
موقع و در دسترس روانشناس و مددکار در کلیه ساعات شبانه روزی، کمک هزینه های معیشتی، 
درمانی و تحصیلی به جامعه هدف، ارائه خدمات در راســتای توانمندسازی دختران و زنان آسیب 

دیده اجتماعی است.

بسته آموزشی سواد محیط زیستی در اصفهان رونمایی شد
آیین رونمایی بسته آموزشی سواد محیط زیستی ویژه تســهیلگران و آموزشگران روز دوشنبه در 
اصفهان برگزار شد.بسته آموزشی سواد محیط زیستی مجموعه ای است که به وسیله مرکز آموزش 
محیط زیست تهیه شده و روی پایگاه اینترنتی این سازمان قرار گرفته است.  بسته یاد شده شامل 
پسماند، تغییر اقلیم، تنوع زیستی، بوم گردی، مناطق جنگلی، مناطق کوهستانی و مناطق خشک 
می شود.ایرج حشمتی، مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان درمراسم رونمایی بسته 
آموزشی سواد محیط زیستی گفت: این بســته آموزشی مجموعه ای است که توسط مرکز آموزش 
محیط زیســت و تربیت محیط بان برای دانش افزایی هر چه بیشتر آموزشگران و تسهیلگران تهیه 
شده است.وی افزود: بر اساس اصل ۵۰ قانون اساسی، حفاظت ازمحیط زیست امری همگانی و 

برای  آحاد مردم در نظر گرفته شده است.

غربالگری بیماران مبتال به کرونا در مساجد اصفهان آغاز شده است
 مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان اصفهان با اشاره به سیاست مساجد استان اصفهان در 
زمان کنونی با توجه به استمرار شــیوع کرونا و محدودیت فعالیت مساجد اظهار داشت: با توجه به 
تاکید رهبر معظم انقالب در حال حاضر اجرای طرح شــهید سلیمانی را در دستور کار داریم.حجت 
االسالم سید صادق ابطحی با بیان اینکه غربالگری شهروندان و در نهایت شناسایی بیماران مبتال به 
کرونا در این طرح در دستور کار است، ابراز داشت: در حال حاضر این طرح به صورت چراغ خاموش 
در مساجد در حال انجام است.مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان اصفهان با بیان اینکه جمع 
آوری کمک های مردمی نیز در مســاجد در حال انجام است، اضافه کرد: در اکثر مساجد این طرح 
انجام می شود.وی با بیان اینکه برای شناسایی خانواده های نیازمند راه اندازی سامانه ای جهت ایجاد 
بانک اطالعاتی از نیازمندان در مساجد در دستور کار قرار گرفت، تصریح کرد: در این زمینه کد ملی 

سرپرست های خانوار دریافت شده است تا عدالت در زمینه توزیع کمک های مردمی رعایت شود.

صدرنشینی موتورسواران در آمار جان باختگان تصادفات درون شهری؛

راکبانیکهکالهسرشاننمیرود

طبق اعالم نیروی انتظامی، شهر اصفهان   نرگس طلوعی
يكی از شهرهايی اســت كه از تصادفات 
زيادی در زمينه موتورســيكلت رنج می برد. آمار نشان می دهد كه در 
سال ۱۳۹۵ رتبه نخست كشته شدگان تصادفات درون شهری متعلق 

به اصفهان بوده است. 
در سال ۱۳۹۵ ،۳۰۵ نفر در حوزه درون شهری فوت شدند که ۵۸درصد 
این جان باختگان راکبان موتورســیکلت ها بوده اند . طی چند ســال 
گذشــته تغییرات قابل توجهی در این زمینه رخ داد و این تصادفات 
روند کاهشی به خود گرفت؛ اما آن طور که رییس پلیس راهور استان 
اصفهان گفته است:» همچنان موتورسواران با سهم ۴۵ درصدی از آمار 
جان باختگان تصادفات درون شــهری در استان اصفهان صدرنشین 

هستند.«
محمدرضا محمدی با بیان اینکه موتورســواران یکی از کاربران آسیب 
پذیر در چرخه ترافیک هستند، بی اعتنایی و بی توجهی راکبان موتور 
ســیکلت را از جمله دالیل مهم درصد باالی ســهم موتورســواران در 
تصادفات دانسته است. رییس پلیس راهور اســتان اصفهان با ابراز 
تاسف از اینکه تعداد قابل توجهی از موتورسواران خود را مقید به قوانین 

نمی دانند، گفت: بیشترین دلیل جان باختن موتورسواران و مصدومیت 
و معلولیت های دائمی، استفاده نکردن از کاله ایمنی است.ضربه سر 
علت اصلی فوت موتورسواران در تصادفات اعالم شده و این در حالی 
است که با وجود تذکر مسئوالن، بسیاری هنوز به این مسئله بی توجه 
هستند و برای اســتفاده نکردن از این وســیله ایمنی به هر آسمان و 

ریسمانی چنگ می زنند؛ از گرمای هوا تا فراموشی و گرانی!
 علی احمدی، فروشنده لوازم جانبی موتور سیکلت و کاله ایمنی یکی 
از با تجربه های این صنف است و در فروش کاله ایمنی سال ها تجربه 
دارد و داستان های مختلفی از کسانی که به هر دلیلی حاضر به هزینه 

برای حفظ سالمتی شان نشده اند، تعریف می کند.
وی می گوید: هــر چقدر کاله ایمنی گران باشــد گران تــر از جان یک 
موتورسوار که نیست و همین کسانی که می گویند کاله گران است یک 
سر به بیمارســتان بزنند ببینند هزینه بخیه آسیب مغزی چقدر است 
و با چه مقدار پول می توانند آن آســیب را جبران کنند؟ این حرف را به 
همه مشتریانم با هر سلیقه ای می زنم. خیلی از افراد اینجا می آیند و 
می گویند کالهی به ما بده که فقط پلیس ما را نگیرد و جریمه نکند! اگر 

خدای ناکرده اتفاقی افتاد چه کسی جوابگو خواهد بود؟!

الزام موتورسواران به استفاده از کاله ایمنی نیازمند آموزش است؛ چرا 
که آموزش می تواند بيشــترين تاثير را بر كاهش تصادفات منجر به 
فوت داشته باشــد. برای تحقق اين هدف، نياز به طراحی يك برنامه 
كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت داریــم كه  با همكاری ارگان های 
مختلف نظارتی و اجرايی امكان پذير خواهد بود. در برنامه هایی كوتاه 
مدت استفاده از المان های جالب شهری كه شهرداری اصفهان در آن 

بسيار موفق عمل كرده می تواند كمك كننده باشد. 
در برنامه ميــان مدت، برگزاری نمايش، جشــنواره، همايش، كارگاه 
آموزشــی و ... كه عالوه بر آشــناكردن عموم مردم و موتورسواران با 
جديدترين ابزار ايمنی موتورســواری، آنان را در فضايی دوســتانه با 

شيوه های درست موتورسواری و كاهش تخلفات آشنا كنند. 
در برنامه بلندمدت، نيازمند است در برنامه ای كالن در قالب مطالب 
درســی برای دانش آموزان و نســل بعــد گنجانده شــده و با طرح 
داستان های جذاب، يك الگوی مناســب رانندگی ارائه شود. از سوی 
دیگر تخلفات رانندگی در ميان موتورســيكلت سواران يكی از مسائل 
اصلی در بروز ترافيك به شــمار می رود که آموزش راکبان می تواند به 

کنترل ترافیک نیز کمک می کند.

ضربه سر علت اصلی فوت موتورسواران در تصادفات 
اعالم شده و این در حالی است که با وجود تذکر مسئوالن، 
بسیاری هنوز به این مسئله بی توجه هستند و برای 
استفاده نکردن از این وسیله ایمنی به هر آسمان و 
ریسمانی چنگ می زنند؛ از گرمای هوا تا فراموشی و گرانی!
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ریل ملی در چالش نوسانات تولیدی
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با مسئولان
س: ؟؟؟

عک

مفاد آراء
6/142 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تکليف 

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

قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 5492 - 1400/04/28 هيات چهارم آقای سيد حسين 
حسينی به شناسنامه شــماره 6 کدملي 1290222622 صادره اصفهان فرزند 
رضا در تمامت دوازده حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ يکباب ساختمان 
به مساحت 235/04 متر مربع از پالک شــماره 389 فرعی از 6  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از مالکيت عزت حســينی 
بهارانچی و فاطمه ابراهيمی )متقاضی( مورد ثبت صفحه 565 دفتر 587 امالک

رديف 2- راي شــماره 5494 - 1400/04/28 هيات چهارم آقای ســيد احمد 
حسينی به شناسنامه شــماره 53801 کدملي 1280428325 صادره اصفهان 
فرزند رضا در تمامت دوازده حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششــدانگ يکباب 
ساختمان به مساحت 235/04 متر مربع از پالک شماره 389 فرعی از 6  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهــان از مالکيت عزت 
حســينی بهارانچی و فاطمه ابراهيمی )متقاضی( مــورد ثبت صفحه 565 دفتر 

587 امالک
رديف 3- راي شماره 5496 - 1400/04/28 هيات چهارم خانم فاطمه ابراهيم 
نيا نجف آبادی به شناســنامه شــماره 26086 کدملي 1090258801 صادره 
نجف آباد فرزند حسين در تمامت شــش حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ 
يکباب ساختمان به مســاحت 235/04 متر مربع از پالک شماره 389 فرعی از 
6  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از مالکيت 
عزت حســينی بهارانچی و فاطمه ابراهيمی )متقاضی( مورد ثبت صفحه 565 

دفتر 587 امالک
رديف 4- راي شــماره 5497 - 1400/04/28 هيات چهــارم آقای حميدرضا 
حسينی به شناسنامه شماره 672 کدملي 1284866513 صادره اصفهان فرزند 
رضا در تمامت دوازده حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ يکباب ساختمان 
به مساحت 235/04 متر مربع از پالک شــماره 389 فرعی از 6  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از مالکيت عزت حســينی 
بهارانچی و فاطمه ابراهيمی )متقاضی( مورد ثبت صفحه 565 دفتر 587 امالک

رديف 5- راي شــماره 5498 - 1400/04/28 هيات چهارم خانم ليال حسينی 
به شناسنامه شماره 294 کدملي 1290678847 صادره اصفهان فرزند رضا در 
تمامت شش حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 
235/04 متر مربع از پالک شماره 389 فرعی از 6  اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت عزت حســينی بهارانچی و فاطمه 

ابراهيمی )متقاضی( مورد ثبت صفحه 565 دفتر 587 امالک
رديف 6- راي شماره 5501 - 1400/04/28 هيات چهارم آقای محمد حسينی 
به شناسنامه شــماره 1309 کدملي 1284892883 صادره اصفهان فرزند رضا 
در تمامت دوازده حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششــدانگ يکباب ساختمان به 
مســاحت 235/04 متر مربع از پالک شــماره 389 فرعی از 6  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از مالکيت عزت حســينی 
بهارانچی و فاطمه ابراهيمی )متقاضی( مورد ثبت صفحه 565 دفتر 587 امالک

رديف 7- راي شماره 5503 - 1400/04/28 هيات چهارم خانم ناهيد حسينی 
به شناسنامه شماره 1068 کدملي 1284771482 صادره اصفهان فرزند رضا در 
تمامت شش حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 
235/04 متر مربع از پالک شماره 389 فرعی از 6  اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت عزت حســينی بهارانچی و فاطمه 

ابراهيمی )متقاضی( مورد ثبت صفحه 565 دفتر 587 امالک
رديف 8- راي شماره 5504 - 1400/04/28 هيات چهارم خانم پروين حسينی 
به شناسنامه شماره 40620 کدملي 1280295031 صادره اصفهان فرزند رضا در 
تمامت شش حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 
235/04 متر مربع از پالک شماره 389 فرعی از 6  اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت عزت حســينی بهارانچی و فاطمه 

ابراهيمی )متقاضی( مورد ثبت صفحه 565 دفتر 587 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/17
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/01

م الف: 1186420  شــهرياري رئيس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 
اصفهان 

مزایده اموال غیرمنقول 
6/148 اجرای احکام حقوقی شــورای حــل اختالف فالورجــان درنظردارد 
درپرونده شماره اجرائی 9901809  موضوع عليه 1 -  حسن رمضانی 2- مهدی 
رمضانی وله علی اصغرشــيرازی درتاريخ 31 / 06 / 1400 بــه منظور فروش  
مقدار87 مترمربع مشــاع زمين کشــاورزی از مقــدار 5 / 856 مترمربع زمين 
کشــاورزی واقع در بخش پيربکران روســتای وزيرآباد باحــدود اربعه معين با 
دسترســی ملکی حســن رمضانی واقع دربخش پيربکران روســتای وزيرآباد 
 زمينهای کشــاورزی که دارای ســابقه ثبتی نمی باشــد وملک مذکور مشاع

 می باشد ومتعلق حق غيرمی باشد/ نمی باشد  ازساعت 10 الی 11 صبح جلسه 
مزايده دردفتر اجرای احکام شورا فالورجان اتاق 19  برگزار نمايد ملک موضوع 
مزايده توسط کارشناس رســمی دادگســتری به مبلغ 000 / 500 / 304 ريال 
ارزيابی شده اســت . متقاضيان خريد می توانند پنج روز قبل از مزايده باحضور 
در محل اين اجرا ازموقعيت اموال مطلع شــوند . مزايده ازقيمت ارزيابی شــده 
 شروع وبرنده کسی اســت که باالترين قيمت را پيشــنهاد نمايد ضمنا " کليه 
هزينه های مزايده برعهده برنده مزايده است وکسانی می توانند درجلسه مزايده 
 شرکت نمايند که حداقل ده درصد قيمت ارزيابی شــده راهمراه داشته باشند . 

م الف: 1186006 مدير دادورز اجرای احکام حقوقی فالورجان  
مزایده اموال غیرمنقول 

6/149 اجرای احکام شــورای حل اختالف شهرســتان فالورجان درنظردارد 
 درپرونده شــماره اجرائی 0000612  موضوع عليه آقــای1-  احمد 2- مهدی
 3- قاســم 4- محمود 5 - مصطفــی 6 - زهره 7 - رضــوان همگی صادقی
 8 - ماه ســلطان هدايــت  وله محتــرم حيدری فرزنــد مهديقلــی درتاريخ 
1400/06/30 به منظور فروش شــش دانگ يک باب منزل مسکونی قديمی 
باقدمت حدود 50 سال ســاخت با360 مترمربع عرصه و200 مترمربع اعيانی با 
سازه آجر وخشت وســقف چوبی باکليه امتيازات آب وبرق وگاز وتلفن ) وتقسيم 
بين شرکاء ( ملکی مرحوم احمد صادقی که دارای سابقه ثبتی نمی باشد ومتعلق 
حق غيرمی باشد / نمی باشد  ازســاعت 10 الی 11 صبح جلسه مزايده دردفتر 
اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان فالورجان ساختمان دادگاه قديم 
واقع در خ فردوسی بلوار کارگراتاق 19  برگزار نمايد ملک موضوع مزايده توسط 
کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 000 / 000 / 600 / 21 ريال ارزيابی شده 
است . متقاضيان خريد می توانند پنج روز قبل از مزايده باحضور در محل اين اجرا 
ازموقعيت اموال مطلع شــوند . مزايده ازقيمت ارزيابی شده شروع وبرنده کسی 
است که باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد ضمنا " کليه هزينه های مزايده برعهده 
برنده مزايده است وکسانی می توانند درجلسه مزايده شرکت نمايند که حداقل 

 ده درصد قيمت ارزيابی شــده راهمراه داشته باشــند . م الف: 1186119 
دهقانی  مديراجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان فالورجان 

تبصره یک ماده 105 اصالحی
6/150 شماره نامه: 140085602024006634-1400/06/13 نظر به اينکه 
 هشت سهم و يک چهارم سهم مشاع از شــانزده و نيم سهم مشاع از صد سهم 
) يک سهم مشاع( از هفت سهم يک حبه مشاع از ســه حبه مشاع از هفتاد و دو 
حبه ششدانگ پالک ثبتی 4999/41 واقع دربخش 5 ثبت ذيل صفحه 260 دفتر 
897 امالک به شماره ثبت 164255 و شماره چاپی دفترچه ای 831485 به نام 
آقای اصغر عمرانی پوده فرزند ابراهيم باستثناء بهاء ثمنيه اعيانی سه بيستم آن 
سابقه ثبت و صدور سند مالکيت دارد )که طبق پرونده ثبتی بهای ثمنيه اعيانی 
متعلق به خانمها نرجس خاتون مرشد شکرجی و عفت احمدزاده می باشد( اعالم 
می دارد در اجرای تبصره يک ماده 105 اصالحــی آئين نامه قانون ثبت، مالک 
فوق تقاضای حذف قيد استثناء مزبور را نموده که کارشناس رسمی دادگستری 
ميزان بهاء ثمنيــه اعيانی مقادير فوق الذکر را بــه مبلغ 6562500 ريال برآورد 
و اعالم نموده و متقاضيان آن را به حســاب ســپرده طبق کد رهگيری شماره 
140006020171000318 مــورخ 1400/06/02 به مبلــغ 6562500 ريال 
واريز نموده و چون ذی نفع فاقد نشانی اســت با توجه به مفاد تبصره يک آئين 
نامه فوق الذکر مراتب فقط يک مرتبه در روزنامه کثيراالنتشــار آگهی می شود 
تا ذينفع جهت دريافت بهاء تعيين شــده به منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب 
اصفهان مراجعه و در صورتيکه تضييع حقی شــده باشد می تواند از تاريخ انتشار 
اين آگهی به مدت يک ماه بــه مراجع صالحه قضائی مراجعــه و گواهی طرح 
دعوی را به اين اداره تسليم نمايد بديهی اســت در صورت عدم مراجعه ذينفع 
به مراجع قضائی در مدت تعيين شــده و عدم ارائه گواهی طرح دعوی، ســند 
 مالکيت متقاضی بدون قيد استثناء بهاء ثمنيه اعيانی صادر و تسليم خواهد شد. 
م الف: 1186681 مهدی شــبان سرپرســت واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

جنوب اصفهان
تبصره یک ماده 105 اصالحی

6/151 شماره نامه: 140085602024006632-1400/06/13 نظر به اينکه 
 هشت سهم و يک چهارم سهم مشاع از شــانزده و نيم سهم مشاع از صد سهم 
) يک سهم مشاع( از هفت سهم يک حبه مشاع از ســه حبه مشاع از هفتاد و دو 
حبه ششدانگ پالک ثبتی 4999/41 واقع دربخش 5 ثبت ذيل صفحه 263 دفتر 
897 امالک به شماره ثبت 164257 و شماره چاپی دفترچه ای 831486 به نام 
آقای رضا عمرانی پوده فرزند ابراهيم باســتثناء بهاء ثمنيه اعيانی سه بيستم آن 
سابقه ثبت و صدور سند مالکيت دارد )که طبق پرونده ثبتی بهای ثمنيه اعيانی 
متعلق به خانمها نرجس خاتون مرشد شکرجی و عفت احمدزاده می باشد( اعالم 
می دارد در اجرای تبصره يک ماده 105 اصالحــی آئين نامه قانون ثبت، مالک 
فوق تقاضای حذف قيد استثناء مزبور را نموده که کارشناس رسمی دادگستری 
ميزان بهاء ثمنيــه اعيانی مقادير فوق الذکر را بــه مبلغ 6562500 ريال برآورد 
و اعالم نموده و متقاضيان آن را به حســاب ســپرده طبق کد رهگيری شماره 
140006020171000318 مورخ 1400/06/02 به مبلغ 6562500 ريال واريز 
 نموده و چون ذی نفع فاقد نشــانی اســت با توجه به مفاد تبصره يک آئين نامه 
فوق الذکر مراتب فقط يک مرتبه در روزنامه کثيراالنتشــار آگهی می شــود تا 
ذينفع جهــت دريافت بهاء تعيين شــده به منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب 
اصفهان مراجعه و در صورتيکه تضييع حقی شــده باشد می تواند از تاريخ انتشار 
اين آگهی به مدت يک ماه بــه مراجع صالحه قضائی مراجعــه و گواهی طرح 
دعوی را به اين اداره تسليم نمايد بديهی اســت در صورت عدم مراجعه ذينفع 
به مراجع قضائی در مدت تعيين شــده و عدم ارائه گواهی طرح دعوی، ســند 
 مالکيت متقاضی بدون قيد استثناء بهاء ثمنيه اعيانی صادر و تسليم خواهد شد. 
م الف: 1186678 مهدی شــبان سرپرســت واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

جنوب اصفهان

آگهی تغییرات شرکت مهندسی سیان صنعت پارسیان 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 30841 

و شناسه ملی 10260514150 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/06/02 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : موضوع شرکت بشرح زیر تغییر یافت و مواردی به موضوع شرکت 
الحاق شد. فعالیت در زمینه انجام کلیه امور مجاز بازرگانی شامل خرید، فروش کاال و 
سهام، صادرات و واردات کلیه کاالها و محصوالت مجاز بازرگانی از اشخاص حقیقی 
و حقوقی و مشارکت و عملیات بارگیری، تخلیه و ترخیص کاال برای شرکت وسایر 
اشخاص حقیقی و حقوقی، همچنین مشاوره در امور صنایع الکترونیکی و متالوژی 
و نساجی ، تولید فوالد و ساخت قطعات سایشــی جهت صنایع مختلف و خدمات 
نساجی شامل رنگ و چاپ و تکمیل و ریســندگی و بافندگی و کلیه مواد شیمیایی 
مرتبط با صنایع نساجی ، فلزات ، عمران، الکترونیک و عقد قرارداد با کلیه اشخاص 
حقیقی و حقوقی، افتتاح حساب های بانکی و اخذ تسهیالت مالی ریالی و ارزی از 
کلیه بانکها و موسســات مالی داخلی و خارجی صرفا جهت تحقق اهداف شرکت، 
برگزاری نمایشگاه ها، سمینارها، کنفرانس، سپرده گذاری در بانک ها و موسسات 
مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها به نام و برای شرکت و همچنین سرمایه گذاری در 
شرکتهای داخلی و خارجی و همچنین اکتشاف، احداث معادن و توزیع ، بهره برداری 
مواد و محصوالت معدنی و بازرگانی)بجز معادن نفت و گاز و پتروشیمی( همچنین 
شرکت در مناقصات و مزایده های خصوصی و دولتی، خدمات مطالعه و مشاوره و 
نصب و راه اندازی و نگهداری و تهیه و تولید و همچنین ساخت و پشتیبانی و تولید در 
زمینه های سخت افزاری و نرم افزاری ، فروش اینترنتی مویرگی و فروش مستقیم 
اینترنتی ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور مجوز نمیباشد و در صورت لزوم 
پس از اخذ مجوزات الزم در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه شرکت بشرح فوق اصالح 
گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )1185752(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی سیان 
صنعت پارسیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره 

ثبت 30841 و شناسه ملی 10260514150 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/06/02 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : سارا ناظم الهامی به شماره ملی 2659640882 
به ســمت مدیر عامل و محمد مهــدی عقیده به شــماره ملی 
3874574296 به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود 
انتخاب شداند . کلیه اسناد و اوراق عادی و اداری و تعهد آور بانکی و 
غیربانکی شامل کلیه عقود و قراردادها با امضای مدیرعامل منفرداً 
همراه با مهر شرکت و چک و سفته و برات با امضاء مشترک مدیر 
عامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری اصفهان )1185751(



دیوید تیلور، قهرمان کشتی جهان در سال ۲۰۱۸، خیلی زود پس از کسب مدال طال در اولین المپیک خود در توکیو، آماده حضور روی تشک کشتی است. دیوید 
تیلور برای شرکت در مسابقات جهانی بزرگساالن ۲۰۲۱ در اوایل اکتبر در اسلو موافقت کرده و قصد دارد عضوی از تیم ایاالت متحده در نروژ باشد. این کشتی گیر 
قدرتمند در مسابقات پیش رو نیز همان وزن ۸۶ کیلوگرم کشتی می گیرد.دیوید تیلور این هفته در اینستاگرام خود نوشت: »جمله مورد عالقه این است، یا کاری 
را کامل انجام داده یا منصرف شوید، زیرا چیزی بین این دو وجود ندارد. هفت هفته تا مسابقات جهانی ۲۰۲۱ در اسلو نروژ باقی مانده و حاال زمان تمرکز مجدد 

روی هدف بعدی است.«

پیام اینستاگرامی دیوید تیلور به حسن یزدانی

چهارشنبه 17 شهریور 1400 / 1 صفر 1443 / 08 سپتامبر 2021 / شماره 3341

دردسر جدید »امباپه« برای رئال مادرید
با وجود عدم جذب امباپه تیم فوتبال رئال مادرید دردســرهای جدیــدی را در همین رابطه تجربه 
می کند.تیم فوتبال رئال مادرید در پنجره نقل وانتقاالتی فعلی تالش زیادی برای به خدمت گرفتن 
امباپه، ستاره فرانسوی پاریســن ژرمن انجام داد. مدیرعامل رئال چند پیشنهاد مالی مختلف به 

پاریسی ها ارائه داد؛ اما در نهایت موفق به جذب امباپه نشد. 
از آنجا که این اخبار برای رســانه های ورزشــی جهان از اهمیت باالیی برخوردار است، مانور زیادی 
روی ابعاد مالی این پیشــنهادها داشتند. همین مســئله برای بازیکنان فعلی کهکشانی ناراحتی 
زیادی همراه داشته است.روزنامه اسپانیایی موندو دیپورتیوو  در همین رابطه اظهار داشت: »برخی 
از بازیکنان رئال مادریــد درک نمی کردند که چگونه فلورنتینو پــرز می تواند ۲۰۰ میلیون یورو برای 
امباپه بپردازد، در حالی که برخی خواستار افزایش حقوق خود بودند.« نباید فراموش کرد که شیوع 
ویروس کرونا تاثیر زیادی روی برنامه های اقتصادی باشگاه های فوتبال داشت و حتی لیونل مسی 

به خاطر کاهش دستمزد از بارسلونا خارج  شد.

مدعی سابق توپ طال در تیم تازه وارد سری آ
ستاره سابق بایرن مونیخ و تیم ملی فرانسه راهی ســالرنیتانا شد.فرانک ریبری، وینگر فرانسوی 
و سابق فیورنتینا با قراردادی یک ســاله، با قابلیت تمدید برای سال دیگر، به تیم تازه صعود کرده 
سالرنیتانا پیوست.ریبری ۳۸ ســاله دو فصل  اخیر را در فیورنتینا گذرانده و در ۵۱ بازی با پیراهن 
ویوال، ۵ گل و۱۰ پاس گل را به نام خود به ثبت رساند. ارزش قرارداد او با سالرنیتانا ۱.۵ میلیون یورو 

برآورد شده است.

بازگشت تماشاگران به ورزشگاه های کویت
 کویت، مجوز بازگشت تماشاگران به ورزشــگاه ها را صادر کرد.شورای وزیران دولت کویت تصمیم 
گرفت تا تماشاگران از شروع فصل جدید به ورزشــگاه ها بازگردند. این شورا به نهاد ورزشی کویت 
دستور داد تا حضور تماشاگران در ورزشگاه ها بر اســاس معیارهای تعیین شده انجام شود.افراد 
واکسینه شــده برابر ویروس کرونا، رعایت الزام های بهداشتی تعیین شده از سوی نهاد بهداشتی 
کویت، اختصاص یافتن ۳۰ درصد ظرفیت ورزشــگاه ها از جمله معیارهایی تعیین شــده شورای 

وزیران کویت هستند.

الپورتا از احتمال بازگشت »مسی« خبر داد
بسیاری براین باور بودند که بازگشت الپورتا به ریاست باشگاه بارسلونا باعث خواهد شد تا مسی در 
تیم بماند؛  اما این گونه نشد و این بازیکن راهی پاری ســن ژرمن شد.الپورتا درباره مسی گفت: از 
اتفاقی که برای مسی افتاد بسیار متاسفیم. هم چنان حسرت جدایی مسی را با خود داریم. دیدن 
این بازیکن با پیراهن تیم دیگری بسیار ناراحت کننده اســت و باید بگویم که احساس عجیبی به 

من دست می دهد. 
اصال خوشحال کننده نیســت که مســی را با پیراهن تیم دیگری غیر از بارسلونا ببینم. مسی برای 
همیشه بازیکن بارسلونا خواهد بود.او درباره بازگشت مسی گفت: آن چه که رخ داد چیزی نبود که 
ما دوست داشتیم. ما هیچ احتمالی را بعید نمی دانیم و باید دید که چه اتفاقاتی قرار است رخ دهد.

الپورتا درباره جدایی گریزمان بیان کرد: حتی اگر گریزمان هم  قبل از جدایی مسی فروخته می شد 
مسی نمی توانست قراردادش را تمدید کند. با این شرایط در فصل نقل و انتقاالت پیش رو وضعیت 
بهتر خواهد شد. من از بازگشت به بارسلونا پشــیمان نیستم. خودم را نامزد ریاست دوباره کردم تا 
به این باشگاه که عاشق آن هستم کمک کنم. می دانم که مشــکالت زیادی وجود دارد؛ اما نهایت 

تالش خود را به کار می گیرم.

قصه هزار و یک شب ماجرای خصوصی سازی در فوتبال ایران؛

تاجرانی که  می آیند و می روند

مهدی طاهرخانی  قصه خصوصی ســازی در فوتبال، قصه 
هزار و یک شــب اســت، پولدارها چند 
صباح می آینــد، هزینه مــی کنند و معروف می شــوند و ســپس 
خاکستری بر جای می گذارند و می روند. تیم فوتبال پورا در روزهای 
پایانی دهه ۶۰ خاطرتان اســت؟ می دانید امتیاز کدام تیم را خرید تا 
عبدا...صوفیانی، صادر کننده پوست و روده  ایران ،باشگاه جدیدش را 
روی خرابــه آن بنا کند؟ کیــان آن روز مرد تا پورا جــان بگیرد آن تیم 
نخستین تیم خصوصی ایران بعد از پیروزی انقالب بود. ثمره اش چه 

شد؟ 
تحقیقا هیچ.صوفیانی چند روزی پول آورد، خسته شد و عطای فوتبال 

را به لقایش بخشید. عین همین قصه را در دو دهه بعد دیدیم.
فقط نام ها را به این گونه تغییر دهید. کیان شــد اکباتان)همان تیمی 
که اســتیل آذین امتیازش را خرید(، پورا شد استیل آذین. صوفیانی 
هم عینا شد حسین هدایتی. حاال نه اثری ازاکباتان مانده که روزگاری 

بازیکن ساز بود و نه اثری از استیل آذین و مالک پرماجرایش.
اگر تلویزیون خصوصی پا به میدان بگذارد، اگر هوادار برای دیدن بازی 
های یک فصل تیمش همانند دیدن ســریال و فیلم اشتراک ساالنه 

از شــرکت های اینترنتی بخرد ،آن وقت با یک حســاب سرانگشتی 
خواهید دید باشــگاه پرســپولیس یا اســتقالل فقط از حق پخش 

تلویزیونی ،صاحب چه پولی می شوند؟
نمی گویم پرســپولیس ســی تا چهل میلیون هــوادار دارد. عدد را به 
کف تقلیل می دهیم فقط ده میلیون نفر .بدون شک همه آنها حاضر 
هســتند در ماه رقمی کمتر از ده هزار تومان برای دیدن بازی های تیم 
محبوب شــان هزینه کنند. بر فرض مثال اگر صد هزارتومان در سال، 
هزینه  اشتراک دیدن بازی های لیگ باشد ماهانه این رقم زیر ده هزار 
تومان خواهد شد. حاال آن صد هزار تومان را در ۱۰ میلیون هوادار ضرب 
کنید، می شــود هزار میلیارد تومان در یک سال. درست خواندید یک 
باشگاه مثل استقالل یا پرســپولیس فقط هزار میلیارد تومان از حق 
پخش تلویزیونی درآمد ثابت و پایدار پیدا می کند.حاال اسپانســر و 

مابقی درآمد ها بماند. 
این اعداد نه تخیلی است نه جعلی. خوش بینانه هم به داستان نگاه 
نکردیم چه بسا این دوتیم بیشتر از ده میلیون هوادار دارند و به نسبت 
آبونمان ماهانه شــرکت های زیادی که هســتند، رقم کمتری را برای 
فوتبال در نظر گرفتیم. تصور کنید مثال این رقم بشود ماهی ۳۰ تومان 

! اینها خیال بافی نیست. پتانسیل منحصر به فرد دو تیم استثنایی در 
فوتبال جهان است که در یک کشــور به صورت عجیبی در همه شهرها 

هوادار دارند.
پرسپولیس یا اســتقالل با نگاه واقع بینانه تر بیشــتر از هزار میلیارد 
تومان درآمد ساالنه خواهند داشت .اینها واقعیت موجود است. درمورد 
ســپاهان ،صنعت نفت آبادان ،تراکتور تبریز ،ملوان بندرانزلی و سایر 
باشگاه های پر هوادار این قضیه به صورت دیگر می تواند صادق باشد 
و آن موقع خواهید دید که چگونه هوادار چرخ های بزرگ باشــگاه را 
به حرکت در می آورد. پس آدرس غلط به هوادارن و عاشقان فوتبال 

ندهیم.
 زنوزی ها و هدایتی ها می آیند و می روند برای اعتبار خودشان،برای 
کسب شهرت و ده ها معافیت مالیاتی و رانت های جادویی. تاجرها 
دل شان برای هیچکس نمی سوزد جز سرمایه شان. این رسم نانوشته 
اما گریز ناپذیر فوتبال بــه اصطالح خصوصی ماســت. نه خصوصی 
واقعی نه دولتی حقیقی. یک شــتر گاو پلنگ زشت و بد هیبت. یک 
معجون گمراه کننده. یک ســردرگمی محض و وای بر توی عاشق که 

درگیر این معشوقه  بی وفایی.

خبر روز

دروازه بان پیشین امید استقالل به ذوب آهن پیوست
مدیر روابط عمومی باشــگاه ذوب آهن از عقد قرارداد این باشگاه با دروازه بان اسبق امید استقالل 
خبر داد.محمد مهدی رمضانی در خصوص وضعیت نقل و انتقاالتی باشگاه ذوب آهن اظهار داشت: 
پارسا جعفری، دروازه بان فصل گذشته سایپا با عقد قراردادی سه ساله به تیم ذوب آهن اصفهان 
پیوست.وی افزود: این بازیکن سابقه بازی در تیم های سایپا و امید استقالل را نیز در کارنامه خود 

دارد و جزو لیست زیر ۲۳ سال ذوب آهن محسوب می شود.

مهاجم جوان سپاهان در آلومینیوم
آلومینیوم اراک در ادامه فعالیت نقل و انتقاالت تابستانی خود علیرضا صادقی، مهاجم ۲۲ ساله تیم 
فوتبال سپاهان را با قراردادی قرضی جذب کرد تا دومین خرید خود در خط حمله را انجام داده باشد.

این بازیکن مشهدی که در سال ۹۶ از تیم شهاب خراســان به جوانان سپاهان پیوست، طی چهار 
سال اخیر در جمع طالیی پوشان اصفهانی حضور داشت که در لیگ بیستم نیز با نظر محرم نویدکیا 
به فهرست بزرگساالن این باشگاه اضافه شد و تجربه بازی در لیگ برتر را هم به دست آورد.علیرضا 
صادقی که عنوان آقای گلــی رده های جوانان و امید لیگ برتر فوتبال ایــران را هم در کارنامه دارد، 
پس از محمود قائدرحمتی، وحید محمدزاده، میالد فخرالدینی و علی فاتح به آلومینیوم پیوسته و 
سهمیه لیگ برتری برای اراکی ها محسوب نمی شود.باشگاه آلومینیوم اراک با نظر رسول خطیبی 
از روز پنجشنبه هفته جاری تمرینات خود را آغاز می کند که تا آن زمان قصد دارد خریدهای دیگری 

هم انجام بدهد و با تعداد دیگری از نفرات فصل قبل نیز قرارداد تمدید کند.

محمد طیبی، اولین خرید نفت 
مدافع با تجربه صنعت نفت آبادان با عقد قراردادی به نفت مسجدسلیمان پیوست. باشگاه نفت 
مسجدسلیمان ساعاتی پس از معرفی سید سیروس پورموسوی به عنوان سرمربی خود در فصل 
آینده لیگ برتر، نخستین بازیکن خود را همانند مربی اش از صنعت نفت آبادان به خدمت گرفت. 
محمد طیبی، مدافع میانی فصل گذشته صنعت نفت آبادان که نمایش خوبی در خط دفاعی این تیم 
داشت و ازجمله مهره های ثابت پورموسوی بود، به عنوان اولین بازیکن در نقل و انتقاالت تابستانی 
با نفت مسجدسلیمان قرارداد بســت.این بازیکن ۳۴ ســاله در ابتدای فصل لیگ نوزدهم نیز به 
نفت مسجدسلیمان پیوســت و برای این تیم ۱۶ بازی انجام داد و یک گل هم به ثمر رساند، اما در 
نقل و انتقاالت نیم فصل تصمیم به جدایی گرفت و راهی ســپاهان شد که حاال پس از یک سال و 
۹ ماه مجددا به مسجدسلیمان بازگشته است.طیبی که سابقه بازی در استقالل خوزستان، القطر، 
پارس جنوبی، تراکتور، سپاهان و صنعت نفت را دارد، چهارمین بازیکن پس از حامد فالح زاده، رضا 

خالقی فر و عبدا... ناصری است که از جمع آبادانی ها جدا می شود.

اتفاق عجیب؛ استقالل بدون دفاع وسط در امارات!
اعضای تیم اســتقالل در شــرایطی برای برپایی اردوی تدارکاتی قبل از مصاف با الهالل عربستان 
آماده می شوند که در اردوی این تیم خبری از مدافع وسط تخصصی نیست!قبل از سفر به امارات 
محمددانشگر و محمدحسین مرادمند، دو مدافع وسط استقالل بودند که در اعتراض به مسائل مالی 
حاضر نشــدند با تیم به این اردو بروند. در این خصوص دانشگر به خاطر پیشنهاد خارجی ای که به 
دستش رسیده، درخواست جدایی داده و مرادمند هم به خاطر مشکالتی که بر سر چک رضایت نامه 
اش به پدیده مشهد برایش ایجاد شده هنوز به دوبی نرفته است.این در شرایطی است که سیاوش 
یزدانی و عارف آقاسی، دو مدافع وسط دیگر استقالل هم در اردوی تیم ملی حضور دارند و به قطر 
رفته اند تا برای مسابقه با عراق آماده شوند. عارف غالمی نیز که مدت هاست رباط صلیبی پاره کرده و 
دوران نقاهت را طی می کند.از این رو استقالل در اردوی امارات هیچ مدافع وسطی را در اختیار ندارد .

مستطیل سبز

ما نساجی قائمشهر هستیم 
نه نساجی تهران! 

سرمربی تیم نســاجی، پیرامون بازیکنانی 
که قرار است در آینده به اردوی تیم نساجی 
اضافه شوند، گفت: ما بیشتر بازیکنان فصل 
گذشته را حفظ کردیم که این خود کار بزرگی 
در نقل و انتقاالت است. واقعیت این است 
که من قصد خرید بیشــتری داشــتم؛ اما 
وقتی کیفیت جوان ها را در ترکیب تیم دیدم 
به آینده امیدوار شدم و شــاید خریدها در 
همین جا متوقف شود. البته کریم اسالمی 
هم به جمع مــا اضافه خواهد شــد و یک 
بازیکــن بزرگ هم مــد نظر داریــم که اگر 
شرایط مهیا شــود به جمع ما اضافه خواهم 
شد؛ اما اجازه بدهید اکنون اسمی از او نبرم. 
ســاکت الهامی یکی از مهــم ترین دغدغه 
هایش را بازی تیم نســاجی در اســتادیوم 
شهید وطنی قائمشــهر بر شــمرد و گفت: 
باشگاه نســاجی هم در جریان است؛ من 
در پایان فصل پیشــنهادات با ارقام خوبی 
دریافــت کردم ولــی یکی از دالیــل اصلی 
حضور در نساجی هواداران این تیم بودند. ما 
نساجی قا ئمشهر هستیم نه نساجی تهران. 
نســاجی اکنون مانند خانواده ای است که 
بچه اش به خارج از کشور سفر کرده و این در 
گذر زمان موجب ایجاد فاصله عاطفی میان 
فرزند و خانواده اش می شــود. ما هم باید 
در قا ئمشــهر بازی کنیم و هم تمرین. من 
دوست دارم هواداران تیم در کنار ما باشند. 
حتی ســر تمرینات تیم بیاینــد و از نزدیک 
ببینند که تیم در تالش برای خوشحال کردن 

آنهاست.
دوســت دارم بازیکنــم وقتی بــه خیابان 
می رود با تماشــاگر روبه رو شــود و حس 
مســئولیت پذیری و تالش برای خوشحال 
کردن تماشــاگر در وجود او نهادینه شــود. 
امیدوارم کسی از دســت من ناراحت نشود 
و اصال منظورم به حســن رنگرز، مدیر کل 
ورزش و جوانــان اســتان نیســت. او یک 
ورزشکار قهرمان است و بدون شک شرایط 
ما را درک می کند، اما به نظرم یک ســری 
کوتاهی در شــهر قا ئمشــهر صورت گرفته 

است.

فوتبال جهان

وز عکس ر

آغاز همکاری باشگاه 
ذوب آهن و کنسولگری 

روسیه 
مجتبی فریدونی، مدیرعامل  باشگاه ذوب 
آهن اصفهان با حضور در کنســول گری 
روسیه در اصفهان با سرکنسول این کشور 
دیدار و گفت وگو کرد.در این دیدار طرفین 
پیرامون تعامالت هر چه بهتــر در آینده، 
تبــادل نظر کردنــد. پیــروز میرحیدری 
وکیل باشگاه ذوب آهن  نیز در این دیدار 

مدیرعامل باشگاه را همراهی کرد.

کاپیتان ســابق تیم ملی بســکتبال ایــران درباره 
انتخاب مصطفی هاشمی به عنوان سرمربی جدید 
تیم ملی بســکتبال ایران، توضیــح داد: ابتدا این 
انتخاب را به آقای هاشــمی تبریــک می گویم که 
مجددا به جایگاه خود در تیم ملی برگشــتند. برای 
صحبت در این  مورد ما باید ببینیم سیاست بسکتبال 
و مربی تیم ملی چیســت و چه روندی طی خواهد 

شد.
سعید تابش نیا ادامه داد: قبال می گفتند باید مربیان 
خارجی استخدام کنیم که دالیل آن  دانش مربیان 
خارجی و مسائل دیگر بود ؛اما حاال به جایی رسیدیم 
که به خاطر مشکالت ویزایی و پرداخت ها مربیان 
داخلی پســت ســرمربیگری تیم ملی را در اختیار 
می گیرند. فردی مثــل آقای شــاهین طبع واقعا 
قابلیت این را داشــت و در برهه  زمانی هم که مربی 
بودند، در حد توان بهترین کارایی را از خودشان نشان 

دادند. حال به نظرم به جایی رسیده ایم که از مربیان 
داخلی را استفاده کنیم.

کاپیتان سابق تیم ملی بسکتبال ایران گفت: البته 
برای انتخاب هــای خود نیز باید دید پتانســیل ما 
چقدر است و چه تعداد مربی در سطح ملی داریم. 
شاهین طبع این پســت را داشت و نتیجه بدی هم 
کسب نشــد، چند نفر دیگر مانند آقایان هاشمی و 
حاتمی هم هستند که در این سمت می توانند ایفای 
نقش کنند. من با انتخاب هاشمی موافقم و به نظرم 
او می تواند کم کم نظریات خــود را به تیم ملی وارد 
کند. ما گزینه زیــادی در مربیان داخلی نداریم، اما 
گزینه های موجود همگی خوب هستند. نمی توان 
گفت یکی بهتر از دیگری است. آن ها در سطح باالیی 
کار می کنند، تجربه و اطالعات خوبی هم دارند. به 
نظرم هاشمی انتخاب خوبی است و می دانم که با 
جدیت کامل این کار را انجــام می دهد.وی درباره 

انتقادها از عملکرد کادرفنی قبلی به دلیل عدم ایجاد 
انسجام تیمی میان ملی پوشان، توضیح داد: افراد 
مختلف نقطه نظرات مختلفــی را عنوان می کنند، 
اما قطعا کسی که سرمربی تیم ملی است، ابتدا به 
آبروی خود فکر می کند بعد مسائل فنی و مسابقه. 
بله، کادرفنی از اصلی ترین عوامل در ایجاد انسجام 
تیمی است، اما عوامل مختلف دیکر نیز تاثیر گذار 
هستند. از جمله این عوامل فدراسیون است که باید 
در ایجاد انســجام به کادرفنی کمک کند. گاها همه 
موارد دست به دست هم می دهند تا مشکل ایجاد 
شود و من این موضوع را در تیم  ملی تجربه کرده ام.

کاپیتان سابق تیم ملی بسکتبال ایران:

هاشمی، گزینه مناسبی برای بسکتبال است

آدرس غلط به هوادارن و عاشقان فوتبال ندهیم. 
زنوزی ها و هدایتی ها می آیند و می روند برای اعتبار 
خودشان،برای کسب شهرت و ده ها معافیت مالیاتی 
و رانت های جادویی. تاجرها دل شان برای هیچکس 

نمی سوزد 
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فرماندار ویژه کاشان:

شهروندان از خرید زمین و ملک با کاربری غیرمجاز 
خودداری کنند 

فرماندار ویژه شهرستان کاشان گفت: ساخت و سازهای غیر مجاز در محدوده شهری و خارج از 
محدوده که به صورت تصرف و تغییر کاربری اراضی کشاورزی انجام شده، تماما تخریب می شود.

علی اکبر مرتضایی در حاشــیه بازدید از اراضی مناطق اطراف شــهرک 22 بهمن، اظهار داشــت: 
بازآفرینی شهری و جلوگیری از حاشیه نشینی و تصرفات غیر مجاز در محدوده و خارج ازمحدوده 
شهری و توسعه غیر اصولی شهر خارج از ضوابط شهرسازی و همچنین جلوگیری از تغییر کاربری 
اراضی کشاورزی از جمله موارد مهم است که با جدیت دنبال می شود.وی اضافه کرد: کلیه ساخت 
و ساز های غیرمجاز بر اساس قانون تخلف بوده و پس از تشــکیل پرونده در کمیسیون بدوی و 

تجدید نظر ماده 100، شهرداری کاشان موظف است نسبت به تخریب این بناها اقدام کند.
رییس شورای تامین شهرستان کاشان در ادامه افزود: کلیه افراد متخلفی که ساخت و ساز غیر 
مجاز انجام داده و با تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی تخلف کرده و برای سودجویی اقدام 

به کالهبرداری از مردم کرده اند، شناسایی و با آنها برخورد قانونی و قضایی می شود.
مرتضایی در خصوص ساخت و ساز غیر مجاز در حریم رودخانه ها نیز بیان داشت: هرگونه ساخت 
و ساز و تصرف در حریم و بستر رودخانه تخلف است و بنایی که ایجاد شده مطابق با قانون تخریب 

و با متخلفان نیز برخورد می شود.
فرماندار ویژه کاشان در ادامه تصریح کرد: از شهروندان کاشانی درخواست می شود پیش از خرید 
هرگونه ملک یا زمین با هوشیاری و دقت کامل ابتدا سند را مورد بررسی قرار داده و از نوع کاربری 
آن اطمینان حاصل کنند و در صورت عدم آشــنایی به قوانین با مراجعه به دستگاه های اجرایی 
مربوطه وضعیت آن ملک را اســتعالم و از خرید زمین هایی که با تغییــر کاربری  به صورت غیر 
مجاز و یا در خارج از محدوده شهری تصرف شــده اند، خودداری کنند تا در آینده دچار مشکالت 

حقوقی و قضایی نشوند.

مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری خبر داد:

رفع تخلف بیش از یک هزار تابلوی غیرمجاز در اصفهان
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شــهرداری اصفهان گفت:طی پنج ماهه نخست سال 
جاری در بخش جلوگیری از نصب تابلوهای غیرمجاز، تعداد دو هزار و ۵2۸ اخطاریه صادر شده 
و از یک هزار و 1۶۹ مورد نصب تابلوی غیرمجاز رفع تخلف شده است.حسن محمدحسینی اظهار 
کرد: بر اساس بند 2۷ ماده ۵۵ قانون شــهرداری ها، ســاماندهی تابلوهای تبلیغاتی از وظایف 
شهرداری است و نصب هر گونه تابلو بر ســر در مغازه ها یا مراکز تجاری باید طبق مقررات قانونی 
انجام شود.وی افزود: پس از شناسایی و ثبت تابلوهای تبلیغاتی به مالکانی که بدون مجوز اقدام 
به نصب تابلو کرده اند اطالع رسانی و اخطار کتبی مبنی بر کسب مجوز جهت نصب تابلوی خود داده 
می شود و در صورتی که نسبت به کســب مجوز جهت نصب تابلو اقدام نکنند، تابلوهای غیرمجاز 
بر اساس آیین نامه های قانونی از سطح شهر جمع آوری خواهد شــد.مدیر کل پیشگیری و رفع 
تخلفات شهری شــهرداری اصفهان ادامه داد: یکی از بندهای ضوابط 20 گانه مبلمان شهری در 
خصوص مجوزهایی است که در شهرداری مناطق مختلف برای نصب تابلوها صادر می شود.وی 
تاکید کرد: شهروندانی که تمایل به نصب تابلو بر سر در مغازه و محل فعالیت خود داشته باشند، 
پس از مراجعه به شهرداری درخواست خود را مطرح و ســپس بازدید توسط نماینده شهرداری 
انجام و بر اساس ضوابط سایر مراحل تا نصب تابلو انجام خواهد شد.محمدحسینی با بیان اینکه 
سیما و منظر شهری و اندازه تابلوها همچنین نوع نوشتار مهم است، گفت: ایمنی نصب تابلو بسیار 
مهم است تا هنگام وزش باید مشکل ساز نباشد از این رو نصب تابلوها با ابعاد معین و بر اساس 

ضوابط خاص انجام می شود.

مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان:

بوستان اطشاران آماده بهره برداری است

مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان گفت: بوستان اطشاران در این محله 
احداث شــده که برای تملک و ســاخت آن ۷0 میلیارد ریال اعتبار در 
نظر گرفته شده اســت. این طرح هم اکنون تکمیل شده و آماده بهره 

برداری است. 
حمید شهبازی با اشاره به اینکه ســاخت پارک کوی میالد که یکی از 
خواســته های چندین ساله شهروندان ســاکن در این محله بود، در 
دســتور کار شــهرداری منطقه قرار گرفته و تا مهرماه سال جاری بهره  
برداری می شود، اظهار کرد: برای احداث پارک کوی میالد به مساحت 
چهار هزار و ۵00 مترمربع اعتباری افزون بــر 1۵ میلیارد ریال در نظر 

گرفته شده است.

  احداث مخزن ذخیــره آب در خیابان مصلــی جهت تامین آب 
فضای سبز 

وی همکاری و مشارکت مردم در حفظ و توسعه فضای سبز شهری را 
مهم دانست و تصریح کرد: شهروندان باید در زمینه توسعه فضای سبز 

و تلطیف آن همکاری داشته و تالش کنند. 

مدیر منطقه 10 شــهرداری اصفهان تصریح کرد: منطقه 10 بیشــترین 
پارک  های محله ای را در بین مناطق 1۵ گانه دارد، از این رو با توجه به 
وجود مشکالت کمبود آب برای حفظ و توسعه فضای سبز، یک مخزن 
ذخیره آب در خیابان مصلی در نظر گرفته شده ، همچنین پروژه کلکتور 
آب در خیابان شهید خزایی برای تامین منابع آبی اجرایی شده است.

وی بیان کرد: تملک فضای ایســتگاه قطار شــهری، احداث فاز دوم 
خیابان اطشاران، احداث مجموعه تفریحی - فرهنگی حریم چشمه 
مرغاب با رویکرد شهر دوســتدار کودک و تملک و احداث پارک محله 
بوزان انتهای شــهرک صفاییه از جمله پروژه های شاخص منطقه در 

سال جاری به حساب می آید. 
  وی ادامه داد: از دیگر پروژه های شــاخص ایــن منطقه می توان به 
احداث خط انتقال پساب تصفیه خانه شمال شرقی شهر از پل آفتاب 
تا پل تمدن، تملک کمربنــدی حدفاصل بزرگراه شــهید آقابابایی تا 
محدوده منطقه 10 و تملک حلقه حفاظتی و تقاطع غیر همسطح شهید 

اردستانی اشاره کرد. 
شــهبازی با بیان اینکه احداث پل عابر پیاده بزرگراه شهید آقابابایی 

در مقابل شهرک صفاییه با هزینه 3۵ میلیارد ریال اجرایی می شود، 
گفت: این طرح تاکنون ۶0 درصد پیشرفت داشته است.

وی بیان کرد: همچنین بوستان اطشــاران در این محله احداث شده 
که برای تملک و ساخت آن ۷0 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده 

است. این طرح هم اکنون تکمیل شده و آماده بهره برداری است.

اجرای هشت پروژه مهم منطقه ای در منطقه 10 
شهبازی با اشاره به اجرای هشت پروژه مهم منطقه ای به ارزش 3۴0 
میلیارد و ۵00 میلیون تومان در سال جاری، تصریح کرد: این پروژه ها 
شامل توسعه باغ بانوان طلوع، ساماندهی ورودی محله حصه، احداث 
خیابان کوشــش، احداث خیابان ســعادت شــرقی، تملک خیابان 
عســگریه دوم حدفاصل خیابان پروین تا ســپیده کاشانی، احداث 
مجموعه فرهنگی دشتستان، تملک حریم چشمه مرغاب حدفاصل 
خیابان فرسان تا خیابان ســروش و تملک و احداث خیابان سپیده 

کاشانی به خیابان سروستان است.
 وی با بیان اینکه پروژه  های منطقه ای بــه ارزش 2۹۴ میلیارد و ۶00 
میلیون تومان در حال اجراســت، افزود: پیاده ســازی خیابان های 
خواجه عمید، 2۴ متری دوم، عطار نیشــابوری، فرسان، خیابان آذر 
بهرام، الله، امامزاده اسحاق، حکیم اسدی، صباحی، سروستان، حکیم 

شفایی اول، همافر و قدس شرقی در سال جاری انجام می شود.

ساماندهی 3 مادی منطقه 
مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان ادامه داد: ایمن سازی بزرگراه شهید 
آقابابایی، احداث ســرپناه ایســتگاه »بی آر تی« میــدان احمدآباد، 
تجهیز ســالن اجتماعات کتابخانه ســراج، زهکشــی رفیــوژ میانی 
خیابان دشتســتان، اجــرای هنر شــهری اتوبان شــهید آقابابایی و 
زیرگذر پل سرهنگ، پیرایش شهری خیابان عسگریه، احداث مسیر 
دوچرخه، مناسب ســازی خیابان ســروش، نورپردازی زیرگذر جی 
 احمدآباد و پل زیرگذرپل اطشاران از جمله دیگر پروژه  های منطقه  به 

شمار می رود.
وی ادامه داد: ســاماندهی مادی  هــا و انهار ســطح منطقه )مادی 
مرغاب، مادی تاالر، مادی راران(، مدیریت هوشمند ترافیک، تملک 
حریم مادی راران حدفاصل خیابان ســروش تا خیابان تاالر، تملک 
زمین برای احداث سالن رزمی جنب خانه فرهنگ طوس و بازگشایی 
گلوگاه و روان بخشــی بافت محالت دیگر طرح های در دست اقدام 

منطقه است.

با مسئولان

یک مدرس روزنامه نگاری با بیان اینکه تیتــر به کلمات جان می دهد، 
تیتر نویســی را قلــه روزنامه نــگاری نامید.مجید رضاییــان در کارگاه 
آموزشی تیترنویسی که به همت فرهنگسرای رسانه وابسته به سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان به صورت مجازی برگزار 
شد، گفت: در روزنامه نگاری شش فرم پایه، سه فرم مکمل و یک فرم 
جنرال داریم و دلیل اینکه از تیتر به عنوان فرم جنرال نام برده می شود، 

این است که در تمام بخش های خبری کاربرد دارد.
وی با بیان اینکه کلمــات به روزنامه نگاری جان مــی دهند؛ اما تیتر به 
کلمات جان می دهد، افزود: ادبيات در تيتــر از پيچیدگی های خاص 
خود برخوردار اســت و اگر بخواهيم تكنيك های تيترنويســی را در 13 
اصل خالصه كنيم؛ هر اصل برای خود يــك تكنيك را در برابر تيترنويس 

به رخ می كشد.
این استاد دانشگاه در ادامه به بررسی هر کدام از این تکنیک ها پرداخت 
و درباره هم آوايی)با تكرار حروف يا هم حروفی در ابتدای كلمات تيتر(  
اظهار داشــت: هرگاه بخواهيم، يك تيتر هم آوا انتخاب كنيم كه حروف 
اول آن با هم تكرار شود به آن تكنيك تيتر زدن با انتخاب واژه های يكسان 
گفته می شــود، مانند تيتر»روزهای روشــن روآندا« که اشاره به آينده  
سياسی كشــور روآندا پس از توافق گروه  های سياســی برای برگزاری 

انتخابات دارد.
رضاییان در خصوص تکنیک هم آوايی)با تكرار حروف يا هم حروفی در 
انتهای كلمات تيتر( نیز بیان داشــت: هرگاه بخواهيم، يك تيتر هم آوا 
انتخاب كنيم كه انتهای حروف آن با هم تكرار شود به آن تكنيك تيتر زدن 
با انتخاب واژه های يكسان اطالق می شود، مانند تيتر »مرگ ارگ« که 
اشاره به فروپاشی بنای خشتی جهان تحت عنوان ارگ بم و گستردگی 

خسارات وارده بر اين ميراث قديمی در ايران دارد.
وی به تشریح تکنیک هم آوايی)بدون تكرار حروف با آوای هماهنگ در 
ميان كلمات تيتر( نیز پرداخت و اظهار کرد: هرگاه بخواهيم، يك تيتر هم 
آوا انتخاب كنيم كه حروف آن در ابتدا يا انتها تكرار نمی شود؛ اما به نوعی 
كلمات با هم شخصيت مشترك هم آوا دارند، تيتر هم آوای نوع سوم را 

تشكيل می دهند؛ مانند تيتر »نمای سی در سينمای ناب«.
این پژوهشــگر ژورنالیســم واژه گزينی مطلــوب را تکنیکــی موثر در 
تیترنویســی عنوان کرد و گفت: اگــر بخواهيم، برای يــك اتفاق تلخ و 
نامطلــوب واژه ای مطلوب را برگزينيم از اين تكنيك تيترزنی اســتفاده 

می كنيم.
وی ادامه داد: انتخاب واژگان مطلوب بــرای يك حادثه  تلخ و نامطلوب 
عمال برای خوانندگان و مخاطبان »حســن تعبير« بــه وجود می آورد، 
به طور نمونه برای فوت خسرو شــكيبايی، هنرمند نام آشنای سينما و 
تلويزيون، رسانه ای را ســراغ نداريم كه تيتر زده باشد »شكيبايی مرد«، 
بلكه از تيترهايــی مانند »هامون در خانه  ســبز آرام گرفت« اســتفاده 

می شود تا نشان دهد »حميد هامون« شــخصيت اصلی فيلم  هامون و 
نيز شخصيت اصلی فيلم خانه  سبز، ديگر در ميان ما نيست.

به گفته رضاییان، گرچه در روزنامه نــگاری واژه گزینی مطلوب به دلیل 
آمیخته شدن زبان ها با یکدیگر، گاه ما را به انتخاب واژگانی می کشاند که 
ممکن است در زبان های مختلف به کار رفته باشد و لزوما ریشه ادبیات 
پارسی نداشته باشد که اینگونه واژه ها »لغات دخیل« نامیده می شوند.

وی در خصوص تکنیک واژه گزینی منفی نیز تاکید کرد: هرگاه بخواهيم، 
برای يك حادثه  عبرت آموز تيتری هشداری انتخاب كنيم يا در توصيف 
يك حادثه  تلخ، عمق فاجعه و منفی بودن آن را بيان كنيم از واژه گزينی 
منفی ســود می جوييم زیرا بار معنايی واژه سبب می شود تا مخاطب به 

اليه  دوم رويداد رهنمون شود.
این مدرس روزنامه نگاری با بیان اینکه هرگاه بخواهيم، تيتر را با استعاره 
به مخاطب ارائــه كنيم، موضوع اصلی در متن را به چيزی كه شــبيه آن 
است، تشــبيه می كنيم، یادآور شد: به تعبير اســتاد محمدرضا شفيعی 
كدكني، استعاره ناميدن چيزی است به نامی جز نام اصلی اش هنگامی 

كه جای آن چيز را گرفته باشد.
رضاییان درباره تکنیک کنایه نیز گفت: هــرگاه بخواهيم، با زبان كنايه و 
تلويح به جای زبان اشــاره و تصريح مفهومی را به مخاطب ارائه كنيم، 
از اين تكنيك ادبی برای تيترزنی می توان ســود جست، به طوری كه با 
اين روش، مخاطب با تطبيق كنايه و موضوع اصلی خود، مقصود نهايی 

تيترنويس را درمی يابد.
وی افزود: كنايه در ادبيات ايران به ويژه در شعر، دايره ای بس گسترده 
دارد، در روزنامه نگاری نيز به ويژه برای صفحات ميانی و مجالت يا برای 
گزارش های نرم در رسانه های اينترنتی و الكترونيك بيشتر از صفحات 

و موضوعات خبری در رسانه ها استفاده می شود.
وی در ادامه به بررســی تکنیک جناس پرداخت و بیان داشــت: هرگاه 
بخواهيم، برای مقاالت ادبی و فرهنگی از تيتری استفاده كنيم كه ظاهر 
لفظ برابر اما معنی متفاوت باشــد، از تكنيك جناس برای تيترنويسی 

می توان سود جست.
این مدرس روزنامه نگاری، استقبال شــعری را تکنیک دیگری در تیتر 
زدن عنوان کرد و گفت: هرگاه بخواهيم، از غنای شعري ادب فارسی در 
روزنامه نگاری نيز اســتفاده كنيم، دامنه  آن بسيار گسترده می شود، به 
ويژه هنگام نگارش و ساخت يك متن، اما در تيتر استفاده از اين تكنيك 

كه از آن به نقیضه نيز ياد می شود ،كاربرد محدودی دارد.
رضاییان درباره تکنیک اســتقبال ضــرب المثل نیز بیان داشــت: اگر 
بخواهيم، تيتر را با يك ضرب المثل بــه مخاطب ارائه كنيم و همه  معنا را 
به او برســانيم، عمال كوشيده ايم تا با اســتفاده از زبان غيرمستقيم و با 
يادآوری ضرب المثلی فراگير و عاميانه در ميــان مخاطبان پيام اصلی 

را منتقل كنيم.

محله درب کوشک
»درب کوشــک« یکی از محله 
های قدیمی و معروف و مشهور 
اصفهان اســت. پیــش از آنکه 
اصفهان چهارباغ، چهل ســتون 
و میدان نقش جهان را داشــته 
باشد، سردر درب کوشک جوالن 

می داده است.

وز عکس ر

مدیر منطقه 12 شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه 
باند شمالی اتوبان امیرکبیر زمینه اتصال به شهرک 
امیرکبیر را فراهم کرده است و از سوی دیگر با این 
باند اتصال شــرق به غرب اتوبان معلــم به اتوبان 
آزادگان فراهم می شــود، اظهار کرد: باند شمالی 
اتوبان امیرکبیر سه کیلومتر طول دارد که به خاطر 
حجم ترددهای باالی خودروهای سنگین تصمیم 
گرفتیم عرض ۹ متری را به 11 متر افزایش دهیم. 
علی باقری با بیان اینکه با این اقدام ســه باند به 
اتوبان امیرکبیر افزوده می شــود، گفت: عملیات 

زیرسازی، تراش آســفالت و اجرای آسفالت این 
کار صورت گرفته است و تاکنون ۸۵ درصد پیشرفت 
داشــته که به زودی با بهره برداری کامل در اختیار 

شهروندان قرار می گیرد.
مدیر منطقه 12 شــهرداری اصفهــان تصریح کرد: 
برای اولیــن بار در این طرح، از آســفالت پلیمری 
استفاده شــده است که نســبت به آسفالت های 
معمولی چســبندگی باالتر و ماندگاری بیشــتری 
دارد و سبب می شــود با توجه به حجم زیاد تردد 
خودروهــای ســنگین از ایــن محــور در آینده با 
مشکالت کمتر و استاندارد باالتری روبه رو باشیم.

وی با بیان اینکه شــش هزار تن آسفالت پلیمری 
برای تعریض باند شمالی اتوبان امیرکبیر استفاده 
شده اســت، گفت: اعتبار در نظر گرفته شده برای 

این طرح بیش از ۸۵0 میلیارد ریال است.

باقری به تعریض باند جنوبــی اتوبان امیرکبیر که 
با مشخصات مشابه باند شمالی صورت می گیرد 
اشــاره و اظهار کرد: این بخش از کار نیز در مرحله 
تعیین پیمانکار است که با اجرای اقدامات تا پایان 
سال 1۴00 این طرح هم به بهره برداری می رسد.
وی، علت اجرای این طرح را فرســودگی آسفالت 
اتوبان و حجــم زیاد تردد خودروهای ســنگین و 

لزوم کاهش ترافیک عنوان کرد.
مدیر منطقه 12 شــهرداری اصفهان بــا بیان اینکه 
اتوبان معلم که یکی از معابر اصلــی منطقه 12 به 
شمار می رود، از ورودی های شهر اصفهان نیاز به 
اصالح ترافیکی داشــت، اظهار کرد: کنارگذر اتوبان 
معلم از پل شــریعتی عبور می کند و بعد از پل دو 
شاخه شده و به سمت خیابان کاوه و شرق اصفهان 

یعنی بلوار فرزانگان امتداد می یابد.

مدیر منطقه 12 شهرداری اصفهان خبر داد:

استفاده از آسفالت پلیمری برای نخستین بار در معابر منطقه 12

سرپرست شهرداری اصفهان:

عملیات آسفالت خیابان های اصفهان ادامه دارد
علیرضا بوژمهرانی، سرپرست شهرداری اصفهان در اینستاگرام خود نوشت: روزشنبه از پروژه به اتمام رسیده  میدان شهدای هسته ای در بلوار ارغوانیه و تعریض 
بلوار روشن دشت در منطقه ۴ بازدید کردم. همچنین بازدیدی از ایستگاه های آتش نشانی در حال احداث در مناطق یک و 1۴ داشتم. کار آسفالت خیابان های 
شهر هم پیوسته در حال انجام است.کار شهرداری تعطیل بردار نیست. همه واحدهای شهرداری در تمام زمینه ها فعاالنه در حال تالش هستند. ان شاءا...با آغاز 

فعالیت رسمی شهردار محترم اصفهان، این تالش ها سرعت بیشتری خواهد یافت. 

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

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: فوالد مبارکه از ابتدای شیوع ویروس کرونا 
در کشور در راستای عمل به مســئولیت های اجتماعی خود از هیچ اقدامی جهت 
جلوگیری از افزایش ابتال به این ویروس دریغ نورزیده و تا ریشه کنی کامل کرونا 
نیز در کنار مردم خواهد بود؛ شرکت فوالد مبارکه پشتیبانی و مانع زدایی از تولید را 
براســاس اولویت های وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار خود قرار داده 

است.
 حمیدرضا عظیمیان با اشاره به دغدغه های شرکت فوالد مبارکه نسبت به جامعه 
اظهار کرد: شرکت فوالد مبارکه به عنوان سازمانی پیشرو در قلمرو مسئولیت های 
اجتماعی، رفتار سازمان را در محیط اجتماعی، فراتر از قلمروهای صرفا اقتصادی 
تعریف کرده و جنبه های اجتماعی و بهبود رفاه جامعه پیرامونی خود را نیز مدنظر 

قرار داده است.
وی افزود: این شرکت به عنوان سازمانی جهان تراز و مسئولیت پذیر همواره تالش 
کرده با همکاری و هماهنگی مسئوالن منطقه، استان و کشور با نگاه ملی به بهترین 
شکل ممکن به ایفای نقش شهروندی خود همت گمارد؛ ضمن این که با تغییر و 
تحول و رشد و شکوفایی سازمان در تولید، این نقش نیز روندی روبه رشد و تعالی 

درپیش گرفته است.

   مســاعدت 15 میلیــارد ریالی فــوالد مبارکه بــرای افزایش ظرفیت
 تخت های بیمارستانی

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه در ادامه خاطرنشــان کرد: در راستای حمایت از 
مراکز درمان گر بیماران کرونایی کشور، شــرکت فوالد مبارکه در کنار جدیتی که در 
تولید محصوالت خود داشته، تاکنون بیش از 20 هزار تن اکسیژن رایگان مورد نیاز 
بیمارستان های درمان گر بیماران کرونایی سراسر کشور را تامین کرده است.وی بیان 
داشت: شرکت فوالد مبارکه در شرایط قرمز و حاد کرونایی به تامین اکسیژن رایگان 
بیمارستان ها اکتفا نکرده و با مساعدت 15 میلیارد ریالی خود، اقدام به افزایش 
ظرفیت 70 عددی تخت های بیمارستان تخصصی ســیار شهید آیت ا... صدوقی 

شهر اصفهان کرده است.
عظیمیان تاکید کرد: بیمارستان تخصصی سیار شهید آیت ا... صدوقی امسال با 
حضور سردار سالمی، فرمانده کل محترم سپاه پاسداران انقالب اسالمی افتتاح و 
راه اندازی شد که شرکت فوالد مبارکه بدون فوت وقت، برنامه ریزی های الزم جهت 

تامین تخت های مورد نیاز این بیمارستان را در دستور کار خود قرار داد.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه عنوان داشــت: گروه فوالد مبارکه به طور میانگین 
روزانه بیش از 70 تن اکســیژن رایگان در اختیار بیمارســتان های تحت پوشش 
دانشگاه علوم پزشکی کشــور به منظور درمان بیماران کووید 19 قرار داده است، به 
نحوی که از ابتدای شیوع ویروس کرونا در کشور تا پایان سال 1399 حدود 11 هزار 
تن و تا امروز بیش 20 هزار تن اکســیژن مایع جهت درمان بیماران مبتال به کرونا 

بدون دریافت هیچ وجهی تحویل داده است.
وی اضافه کرد: تا امروز بیش از هزار و 200 میلیارد ریال مساعدت به بیمارستان ها 
و شبکه های بهداشــت و درمان کشــور جهت خرید تجهیزات درمانی و مواد ضد 

عفونی کننده حوزه بیماری کرونا توسط شرکت فوالد مبارکه صورت گرفته است.
عظیمیان ابراز داشت: شــرکت فوالد مبارکه در راســتای عمل به مسئولیت های 

اجتماعی خود و بــرای بهبود کیفیت خدمات قابل ارائه بیمارســتان ها به بیماران 
کرونایی، برای تجهیز بیمارستان حضرت محمدرسول ا...)ص( شهرستان مبارکه 
به دستگاه سی تی اسکن»مولتی اسالیس«، مبلغ 20 میلیارد ریال مساعدت کرد 
که این امر منجر به بی نیازی شهروندان و بیماران شهرستان مبارکه از ترددهای بین 

شهری غیر ضرور و مراجعه به بیمارستان های مرکز استان اصفهان خواهد کرد.

  فوالد مبارکه، مســئولیت اجتماعی خــود در قبال کرونــا را به منصه
 ظهور رسانده است

همچنیــن در این خصوص رییس بیمارســتان حضرت محمدرســول ا...)ص( 
شهرستان مبارکه اظهار کرد: دســتگاه سی تی اسکن مولتی اســالیس تنها ابزار 
تشــخیص و درمان مبتالیان به ویروس کروناســت که با توجه به فرسودگی تنها 
دستگاه سی تی اسکن »2 اسالیس« موجود در بیمارستان حضرت محمدرسول ا...

)ص(، این بیمارستان نیازمند دستگاه سی تی اسکن جدید بود.
دکتر سعید رییســی زاده افزود: دستگاه سی تی اســکن مولتی اسالیس قابلیت 
تشــخیص میزان درگیر شــدن ریه مبتالیان به ویــروس کرونا را به پزشــکان و 
متخصصان خواهد داد تا نوع درمان براســاس تشخیص دستگاه سی تی اسکن 
مشخص شود.وی خاطرنشــان کرد: ارزش ریالی دســتگاه مذکور، 200 میلیارد 
ریال است که شــرکت فوالد مبارکه عالوه بر مســاعدت های گذشته که به تکمیل 
تجهیزات درمانی بیماری کرونا و تحویل اکسیژن رایگان به این بیمارستان داده، 
در این مرحله نیز با تامین بخشــی از هزینه آن، مسئولیت اجتماعی خود در قبال 
بهبود شرایط و وضعیت شیوع ویروس کرونا در کشور را به منصه ظهور رسانده است.
رییس بیمارستان حضرت محمدرسول ا...)ص( شهرستان مبارکه در پایان با تاکید 
بر ضرورت ارتقای شــرایط مراکز درمانی درمانگر بیماران کرونایی اذعان داشت: 
بیمارستان حضرت محمدرسول ا...)ص( شهرستان مبارکه یکی از بیمارستان های 
تحت سرپرستی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دارای 111 تخت خواب فعال است 

که نقش مهمی در درمان مبتالیان به ویروس کووید 19 داشته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: تابستان 1400 یکی از 
سخت ترین تابستان ها از نظر تامین و توزیع آب بین مشترکین بود که آبفای 

استان اصفهان با سربلندی از این آزمون بیرون آمد.

 هاشــم امینی که به صورت مجازی در بیست و هفتمین نشست کمیته رصد 
و پایش تنش آبی کشور سخن می گفت، بیان داشت: از ابتدای تنش آبی در 
خرداد ماه سال جاری تاکنون با استفاده از 5740 دستگاه تانکر سیار نزدیک 
به 61 میلیون و 600 هزار لیتر آب بین شهروندان و روستاییان تحت پوشش، 

توزیع شده است.
وی افزود: شرایط تامین آب پایدار در تابستان امسال به قدری سخت بود که 
مجبور شدیم نه فقط در روستاها بلکه در قلب کالن شهر اصفهان نیز به صورت 

سیار آب توزیع کنیم تا رضایت شهروندان حاصل شود.
این مقام مسئول با اشاره به این که هم اکنون آب مورد نیاز جمعیتی بالغ بر 
شش میلیون نفر در استان های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری از سد 
زاینده رود تامین می شود گفت: برآوردها نشان می دهد ذخیره آب دریاچه 
سد زاینده رود به 250 میلیون مترمکعب رســیده و به همین دلیل مدیریت 

مصرف بهینه آب، باید همچنان سرلوحه همه کارها باشد.
مدیر عامل آبفای استان اصفهان یکی دیگر از مشکالت تامین آب شرب پایدار 
را قطع برق چاه ها و تاسیسات آبرسانی در طول تابستان عنوان کرد و گفت: 
برای حل این مشــکل و قطع وابستگی به ســامانه های برقابی، تالش این 

شرکت بر تقویت دیزل ژنراتورها و تولید برق مورد نیاز، متمرکز شده است.
گفتنی است؛ بیست و هفتمین نشست کمیته رصد و پایش تنش آبی کشور 
روز یکشنبه 14 شــهریورماه جاری به ریاســت حمیدرضا جانباز، مدیر عامل 
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشــور و با حضور مدیران عامل شرکت  های 

آبفای سراسر کشور  به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

شــرکت پاالیش نفت اصفهان در راســتای رعایت الزامات زیست محیطی و 
همچنین مدیریت مصــارف انرژی و صیانت از منابع ملــی اقدام به تعریف و 
اجرای پروژه های زیست محیطی در حوزه تولید سوخت های پاک و همچنین 
مدیریت آب کرده اســت.در بخش مدیریت آب، پروژه های با اهمیتی نظیر 
تصفیه پساب شاهین شهر، بازسازی برج های خنک کننده، بازیابی آب های 
فوق شور  و  جایگزینی کولینگ های هیبریدی به جای برج خنک کننده  تعریف 
شده که تاکنون پروژه بازسازی برج های خنک کننده و همچنین تصفیه پساب 
با موفقیت کامل راه اندازی شــده است.شــرکت پاالیش نفت اصفهان برای 
استفاده از روزانه 900 متر مکعب پســاب صنعتی از تصفیه خانه شاهین شهر 
برای تامین آب صنعتی مورد نیاز در شرکت پاالیش نفت اصفهان، پروژه زیست 

محیطی تصفیه پساب احداث و راه اندازی شده است.
 رییس برنامه ریزی و کنترل پروژه های شرکت پاالیش نفت  اصفهان با اشاره 

به اجرای طرح زیست محیطی تصفیه گازوییل در این پاالیشگاه گفت: اجرای 
این طرح به دست متخصصان داخلی از سال 1393 آغاز شده و در سال 1401 
به بهره برداری می رسد.علی محمد یســلیانی، میزان بودجه این طرح را 37 
هزار میلیارد ریال اعتبار ریالی و 540 میلیون یورو اعتبار ارزی بیان کرد و گفت: 

در طول اجرای این طرح روزانه 5 هزار نفر در این طرح مشغول به کار بوده اند.
وی با بیان اینکه شــرکت پاالیش نفت  اصفهان موظف اســت برای اساس 
مصوبه هیئت دولت ،گازوییل تولیدی را مطابق با الزامات زیســت محیطی، 
یورو 5 کند، اذعان داشت: در این راستا میزان گوگرد موجود در این محصول به 
میزان کمتر از PPM 50  خواهد رسید. با راه اندازی طرح تصفیه گازوییل، روزانه 
300 تن گوگرد از گازوییل تولیدی جداســازی خواهد شد.وی افزود: در جهت 
رعایت مباحث زیست محیطی، گوگرد جدا شده به صورت گرانول شده انبارش 

و تحویل مشتریان می شود.

مدیرعامل فوالد مبارکه:

فوالد مبارکه تا ریشه کنی کامل کرونا در کنار مردم خواهد بود

مدیرعامل شرکت آبفای استان خبر داد:

 سربلندی آبفای استان اصفهان در تامین آب شرب پایدار مشترکین

 در تابستان 1400

اجرای طرح های زیست محیطی در شرکت پاالیش نفت اصفهان

 شايد از اطراف شنيده باشيد که برخی از زوج ها می گويند 
ما اصال با همسرمان نمی توانيم صحبت کنيم، چون تا حرف 
میزنيم، او ناراحت می شــود يا اينکه طرف ديگر می گويد 
اصال جنبه انتقاد ندارد و هر چيزی به او می گويم سريع به 

او بر می خورد! 
خيلی از اين زوج ها اصال مهارت انتقاد کردن را بلد نيستند 
و زمانی که می خواهند از هم انتقاد کنند، بدتر کار را خراب 

می کنند و رابطه را به لجبازی می کشانند.
واقعيت اين اســت کــه انتقاد کــردن هم، چــون ديگر 
مهارت ها الزمه زندگی اســت و افراد می بايست درباره آن 
آموزش ببيند به استثنای بچه هایی که در خانواد هايشان 
روش های صحيح انتقاد را از پدر و مادر آموخته اند، ساير 
افراد درســت انتقاد کردن را بلد نيســتند به همين دليل 
چه در ارتباط با همســر يا روابط ديگر دوستان و آشنايان 
و حتی محل کار دچار مشکل می شــوند و اينطور است که 
بعد از يک مشــکل بزرگ طرف می گويد که: »من قصدم 
اين نبود و تنها می خواســتم فالن فرد را نقد کنم تا مشکل 
 حل شود«، درحالي که مشــکلی به مشکالت ديگر اضافه 

کرده است.
اگر افراد روش های صحيح انتقاد کردن را بياموزند، نيمی 

از ســوءتفاهم ها بين زوجين يا در ارتباط بــا ديگران رخ 
نمی دهد. بايد ايــن را بياموزيد که انتقــاد جنبه مخرب و 
سازنده دارد اگر درست بيان نشود، مخرب می شود؛ اما اگر 
با زبان نرم و لطيف، بجا و با الفاظ درســت باشد، سازنده 
می شود و چه بسا ارزش فرد را در چشم طرف مقابل بيشتر 
هم می کند. اينطور اســت که خيلی مديران در محل های 
کارشــان به خوش زبانی و خوش اخالقــی معروفند، اما 
سايرين اينطور نيســتند و کارمندان از دست شان به فغان 

می آيند.
اگر می  خواهيد از همســرتان يا افراد ديگر انتقاد کنيد، آن 
را در بين دو عبارت مثبت قرار دهيد. به اين صورت )جمله 
مثبت + جمله منفی + جمله مثبت(،قرار دادن جمله منفی 
در بين دو جمله مثبت از شــدت اثر تخريبی آن کم کرده و 
با اشــاره به نکات مثبت، فرد احساس می کند فقط نکات 
منفی ديده نشــده، رعايت انصاف شــده و به همين دليل 
انگيزه بيشتری برای تغيير و بهبود شرايط خواهد داشت.

اين روش انتقاد کردن می تواند بين يک کارمند و رییس، 
بين دو همکار يا دو دوست و آشنا نيز صورت بگيرد با يک 

تمرين ساده می توانيد آن را انجام دهيد.
نکات ديگــر در انتقاد کردن اين اســت کــه »بيش از حد 

انتقاد نکنيد«!
به هرحــال انتقاد يک جلــوه منفی دارد، اگر مدام شــما 
همســرتان يا کارمندتان را در محل کار مورد نقد قرار دهيد، 
اعتماد به نفس او را می گيريد و او تصور می کند که فرد به 
دردنخوری است؛ بنابراين سعی کنيد در مواقع لزوم فقط 
اين کار را انجام دهيد.انتظار نداشــته باشــيد فردی که از 
او انتقاد می کنيد، ســريع تغيير کند. اين هم يک خطای 
شناختی است که فرد تصور می کند اگر يک انتقاد سازنده 
هم داشته باشد فرد مقابل ســريع بايد تغيير کند، به افراد 
زمان بدهيد تا موضوع مطرح شده شما را بپذيرند و درباره 

رفتارشان فکر کنند.
بيش از حد انتقاد نکنيد. ســعی کنيد به اندازه درباره يک 
رفتار يا عملی که نمی پسنديد يا خارج از عرف است صحبت 
کنيــد و در نهايت هــم کار را به پرخاشــگری و عصبانيت 
نرسانيد چرا که انتقاد شما تاثيرش را از دست می دهد بهتر 
اســت زمانی که حال تان خوب اســت و عصبانی نيستيد 
دربــاره آن صحبت کنيد تا نقد شــما اثرگذار شــود.حتی 
می توان نقد را با چاشنی طنز نيز آميخت تا اثرگذار تر شود 
و طرف مقابل بداند که شما از روی دوستی و مهربانی اين 

مطلب را بيان می کنيد.

آشپزی
»پائيا«

پائيا، يکی از انواع غذا های خوشمزه و معروف 
اسپانياست. مواد اصلی تشکيل دهنده اين غذای خوشمزه 

و خوش طعم برنج، ميگو و مرغ است. البته پائيا را با انواع گوشت، 
چون گوشت سفيد، مرغابی، اردک، خرگوش، حلزون، ماهی، و… نيز طبخ 
می کنند.راحتی طبخ اين غذای اسپانيايی که در زمان بسيار کمی نيز آماده و 

طبخ می شود، برای تمام خانم ها دلپذير خواهد بود. مواد الزم: برنج 3 پيمانه، سينه 
مرغ یک عدد، ميگو 200 گرم،فلفل دلمه ای یک عدد،پياز متوسط یک عدد،نخود فرنگی 

نصف پيمانه،گوجه فرنگي 2 عدد،زعفران ساييده شده یک قاشق چای خوری،روغن زيتون 
یک قاشق غذاخوری،زنجبيل یک قاشق چای خوری،نمک و فلفل سياه به مقدار الزم

طرز تهیه: ابتدا ميگو ها را پاک و آماده کنيد.سينه مرغ را در يک قابلمه جدا با کمی آب بگذاريد تا 
نيم پز شود.پياز را نگينی خرد و در ماهی تابه با کمی روغن زيتون تفت دهيد.سپس گوجه فرنگی 

خرد شده، فلفل دلمه ای و نخود فرنگی را به پياز اضافه و تفت بدهيد.زنجبيل و ادويه ها را به 
مواد اضافه و مخلوط کنيد.مواد آماده شده را در يک کاسه جداگانه بريزيد.سپس مرغ 

را نيز کمی در ماهی تابه سرخ کنيد تا نرم و قهوه ای رنگ شود.ميگو ها را نيز کمی در 
روغن تفت دهيد تا خامي آن گرفته شود.برنج را روی حرارت ماليم بگذاريد 

و بعد از گذشت 10 دقيقه، سينه مرغ، ميگو و مواد آماده شده را به آن 
اضافه و مخلوط کنيد.درب قابلمه را بگذاريد و حدود 20 تا 

30 دقيقه بعد، حرارت را خاموش کنيد.

روش های انتقاد صحيح از ديگران

»محيا دهقانی« در نمايی از فصل دوم »نجال« پروانه نمايش »طبقه يک و نيم« صادر شد
محيا دهقانی در فضای مجازی نوشت:فصل دوم »نجال« که در 30 قسمت 
توليد خواهد شد، به بازگشت کاراکترهای قصه از کربال و حوادثی که در 
اين مسير برای شان رقم می خورد، می پردازد.حسام منظور، محيا 
دهقانی، مليکا شريفی نيا، مصطفی ساسانی، سوگل طهماسبی، ايوب 
آقاخانی، مرتضی شاه کرم، بدرالسادات برنجانی، امير دهلکی، سامان 
خلييان و )با هنرمندی( هدايت هاشمی، سيدمهرداد ضيايی و آزيتا حاجيان 
بازيگرانی هستند که در فصل جديد اين سريال به ايفای نقش می پردازند.

»طبقه يک و نيم« پس از دريافت پروانه نمايش برای اکران در سينما ها 
آماده می شود.»طبقه يک و نيم« يک کمدی اجتماعی با فضايی 
خاص است .داستان اين فيلم در يک کارخانه می گذرد که مديرعامل 
آن يک روز با ورود به محل کار، متوجه اتفاقاتی غيرمنتظره شده که 
همين سرآغاز ماجرا های مختلف فيلم است.مهدی هاشمی، صحرا 
اسدالهی، سيروس همتی، خسرو احمدی، قاسم زارع، شهره سلطانی، 
بهروز پناهنده و مهران رجبی ترکيب بازيگران اين فيلم هستند.
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