
با شعار »سینما سرزمین خیال«؛

پرواز پاییزی جشنواره 
فیلم های کودک و 

نوجوان زیر سایه کرونا
کودکان و نوجوانان به عنوان آینده ســازان کشور، 
نیازمند توجه و برنامه ریزی در حوزه های مختلف 
از جمله فرهنگ، هنر و به طور ویژه سینما هستند. 
تاثیــر تولیدات هنر هفتــم بر این گــروه بزرگ از 
جامعه بر کسی پوشیده نیست و همین امر جایگاه 
سینمای کودک و نوجوان را شــاخص و برجسته 
می کند. برگزاری جشــنواره بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوانان به عنــوان فرصتی برای توجه 
دادن جامعه به این مقوله و افزایش کمی و کیفی 
تولید اثــر در این حــوزه، امری ضروری اســت.

جشــنواره ای که البته متولیان آن نیم نگاهی هم 
به فرصت های اقتصــادی و اجتماعی آن از جمله 

جذب گردشگر دارند. 
این هدف، اما امســال هم زیر ســایه کرونا شاید 
به صورت کامل دســت یافتنی نباشد. اما موضوع 
قطعــی برگــزاری ســی و چهارمین جشــنواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان، 
در اولین ماه پاییز اســت: ۱۶ تا ۲۱ مهر زمان پرواز 

پروانه هاست.
رییس دبیرخانه جشــنواره بین المللی فیلم های 
کــودکان و نوجوانان اصفهــان گفت: بــا توجه به 
تجربیاتی کــه از برگزاری دوره قبلی جشــنواره در 
شــرایط کرونایی کسب کردیم، امســال جشنواره 
به دو صورت حضوری و مجازی برگزار می شــود. 
مهدی سجاد زاده افزود: حضور فیزیکی مخاطبان 
در جشنواره و ســالن های ســینما با رعایت کامل 
شــیوه نامه های بهداشــتی  خواهد بود و دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان و وزارت بهداشت بر این امر 

نظارت می کنند. 

رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی 
اصفهان:

واردات خودرو منجر به کاهش 
۴۰ درصدی قیمت ها می شود

شماره 1۰ سپاهان به 
کاپیتان رسید؛

خلعتبری، 
عصای دست 

محرم در 
فصل جدید 
می شود؟!

برگزاری مراسم اربعین در 
فضای باز امامزادگان اصفهان
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 خاطرات ماه مهری که رنگ باخت؛

جبر کرونا
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بحران کمبود و گرانی، قصابان اصفهان را در 
رکود کاری قرار داده است؛

این داستان: گوشت قرمز!

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

پنجشنبه ۰1 مهـــر  1۴۰۰
16 صفر 1۴۴3

23 سپتامبر 2۰21
شماره 335۴

8 صفحه
قیمت: 2۰۰۰ تومان

مردم تشنه 
عمل هستند
7

عدالت 
فرهنگی در 

سند پنج ساله 
استان اصفهان 

تبیین شد

از میان تیترها

3

دوراهی مهر و مدرسه 
موافقان و مخالفان بازگشایی مدارس در اصفهان چه می گویند؟

امروز با به صدا درآمدن زنگ شــکوفه ها، سال تحصیلی جدید شــروع می شود. در حالی که هنوز 
کشمکش و اختالف نظر بر سر حضور دانش آموزان در مدارس تمام نشده و والدین دانش آموزان بر 
سر دوراهی عجیبی برای فرستادن یا نفرستادن فرزندان شان به مدرسه هستند. نه  فقط خانواده ها 
که در تنها وزارتخانه بدون وزیر دولت سیزدهم هم تا آخرین لحظه و در آستانه سال تحصیلی جدید 
حرف ها و برنامه های متفاوت و گاهی متناقضی برای ســال تحصیلی جدید مطرح شــد. چندی 
پیش علیرضا کمرئی،معاون وزارت آموزش  و پرورش گفت: بر اســاس آمار، ۷۵ درصد والدین با 
بازگشایی مدارس به صورت حضوری موافق هستند و تنها ۲۵ درصد اعالم نارضایتی کرده اند که باید 
با آموزش های الزم، از دغدغه خاطر آن ها در بازگشایی مدارس بکاهیم. این خبر اما با واکنش های 
بسیار زیادی از سوی مردم همراه شد و بســیاری از خانواده ها با به راه انداختن هشتگ در فضای 
مجازی مخالفت خود را با فرستادن فرزندان شان به مدارس اعالم کردند. در نظرسنجی اخیر مرکز 
افکار سنجی دانشجویان ایران )ایسپا( در خصوص »بازگشــایی مدارس در اول مهرماه به صورت 
حضوری با توجه به شرایط فعلی کرونا« نیز مشخص شد که ۶۲.۵ درصد از کل جامعه آماری با این 
موضوع مخالف هستند. دیدگاه خانواده ها نسبت به ادامه آموزش مجازی یا حضوری دانش آموزان 
حاال پس از تجربه یک سال تحصیلی غیرحضوری همچنان متفاوت است؛ عده ای نگران سالمت 
جسمی و خطر کرونا هستند، عده ای نگران ســالمت روحی و آسیب های فرزندان شان از آموزش 
غیرحضوری و خانه نشین شدن آنها! مادر یک دختر ۹ ساله که امسال به پایه سوم ابتدایی می رود، 
می گوید: به تازگی تصویر یکی از اساتید دانشــگاه را دیدم که باوجود تزریق واکسن، برای بار سوم 
به کرونا مبتال شده بود! وقتی منشأ این ویروس هنوز به صورت کامل شناخته نشده، روش هایی که 
برای درمان  و پیشگیری از  آن ارائه می شود هم قطعی نیست و در چنین شرایطی به عنوان مادر یک 
کودک کالس سومی، با بازگشایی مدارس کامال مخالفم. اگر هم آموزش وپرورش به  اجبار بخواهد 
کودکم را به مدرسه بفرستم، ترجیح می دهم او را در خانه و به روش مکتب خانه ای باسواد کنم. مادر 
پسربچه ۱۰ ســاله ای اما می گوید که امسال مجبور شــده فرزندش را مدرسه غیرانتفاعی ثبت نام 
کند و ادامه می دهد: سال تحصیلی قبل پسرم به اقتضای سن و بازیگوشی اصال توجهی به درس 
نداشت و دچار افت تحصیلی شد. ۳۵ دانش آموز در یک کالس بودند و معلم نمی توانست بر عملکرد 
همه آن ها آن هم از طریق فضای مجازی نظارت داشته باشد، شبکه شاد هم که مشکالت خودش را 
داشت. آن طور که در خبرها خواندم در کشورهای پیشرفته با نظارت دقیق و سخت گیری زیاد مدارس 
بازشده اند، اما به نظرم آموزش وپرورش در کشــور ما خودش را راحت کرده و به  جای تدبیر درست، 
مدارس را غیر حضوری کرده است. برای مدرسه و معلم هم بهتر است کالس ها غیرحضوری باشند، اما 
تکلیف خانواده هایی که با این  همه مشکالت مالی و دغدغه باید جور بی مسئولیتی آموزش وپرورش 
را هم بکشند و نگران وضعیت فرزندان شان باشند، چیست!؟ مادر یک پسر ۱۱ ساله و دختر ۷ ساله 
اما نظر دیگری دارد و می گوید در این مقطع اصال نگران تحصیل فرزندانش نیست و به آن ها سخت 
نمی گیرد چون کرونا شــرایطی به وجود آورده که عادی نیست، از طرفی سخت گیری و حساسیت 
زیاد روی تحصیل بچه ها هیچ وقت جواب نداده و فقط آن ها را قبل از رفتن به پایه های تحصیلی مهم 
و حساس باالتر، خسته و دل زده می کند. در همین شهر اصفهان خانواده های بسیاری هستند که 
باوجود گذشت یک سال و نیم تحصیلی نتوانسته اند شرایط آموزش مجازی فرزندان شان را فراهم 
کنند، به  طوری  که چندی پیش کریم زارع، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان با 
اشاره به تداوم همه گیری کرونا و احتمال آغاز سال تحصیلی با آموزش مجازی و بر اساس تجربیات 
به  دست آمده در سال گذشته، اعالم کرد که از همین اکنون می توان مشکالت دانش آموزان نیازمند 
برای شروع سال تحصیلی را پیش بینی کرد. لیال سادات ابطحی، معاون آموزش ابتدایی اداره کل 
آموزش وپرورش استان اصفهان نیز به ایسنا گفت: بر اساس آمار اسمی اعالم شده از سوی وزارت 
آموزش وپرورش به اســتان اصفهان، ۵ هزار و ۲۳ دانش آموز بازمانده و ترک تحصیل در استان در 
سال تحصیلی گذشته داشــتیم که از این تعداد ۳ هزار و ۴۰۲ نفر شناســایی و جذب شدند. وی با 

بیان اینکه هزار و ۶۲۱ دانش آموز با وجود همه تالش هایی که در استان انجام شد و بسیج همگانی 
شناسایی نشدند، گفت: بیشتر دانش آموزان بازمانده و تارک تحصیل در مناطق محروم و حاشیه شهر 
اصفهان و دانش آموزان اتباع خارجی بودند. سید محمدجواد ابطحی،عضو سابق کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس در این  باره گفت: قرار اســت تصمیماتی برای برگزاری کالس های حضوری در 
روستاها و مدارس با جمعیت کمتر از صد نفر گرفته شود و بعد از آن با واکسیناسیون دانش آموزان، 
در آبان ماه مدارس به صورت حضوری دایر شود. وی با بیان اینکه راه اندازی شبکه شاد و برنامه های 
شبکه آموزش صداوسیما به عدالت آموزشی کمک می کند، افزود: با این  وجود بعد پرورش که مهم تر 
از آموزش است مغفول مانده و حتی مورد خطر قرار گرفته است.ما آموزش وپرورش را فقط محدود 
به یادگیری نمی دانیم که دانش آموزان باوجود قطع  و وصلی اینترنت و گوشی های هوشمند بتوانند 
درس هایشان را یاد بگیرند که البته تعداد قابل  توجهی هم به دلیل نداشتن این شرایط از تحصیل 
محروم شدند. حتی اگر همه شرایط آموزش مجازی فراهم باشد، مهم پرورش است که متاسفانه 
از آن غفلت شده و باعث می شود نگران نسل آینده شویم. این نماینده سابق مجلس بابیان اینکه 
ناهنجاری های زیادی در این دو سال می بینیم و حتی ازهم گسیختگی بین خانواده ها و دانش آموزان 
به وجود آمده، اظهار کرد: به همین دلیل است که برخی از خانواده ها اصرار به بازگشایی مدارس دارند، 
یعنی در شرایطی که برخی خانواده ها نگران سالمت فرزندان شان هستند، برخی منتظرند فرزندان 
شان هرچه زودتر واکسن بزنند و به مدرســه بروند چون متوجه خطراتی شده اند که آن ها را تهدید 
می کند. وی با تاکید بر اینکه دور ماندن از مدرســه به صالح نیســت، ادامه داد: حتی در کشورهای 
پیشــرفته با وجود خطر کرونا، مدارس را تعطیل نکردند چون می دانند اگر در مدارس بسته باشد 
آینده کشور به خطر می افتد، بنابراین بیشترین تالش وزارت آموزش وپرورش و کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس باید این باشد که با تدوین برنامه های دقیق، مدارس به  صورت شیفتی و چند 
نوبته با رعایت پروتکل های بهداشتی دقیق و جدی باز شوند و دانش آموزان از کالس های حضوری 
استفاده کنند. ابطحی بابیان اینکه متاسفانه وزارت آموزش وپرورش دچار نوعی سردرگمی  شده است، 
تصریح کرد: ما انتظار نداشتیم وزارتخانه مهم آموزش وپرورش با سرپرست اداره شود، بسیاری از 
مدیران کل و رؤسای ادارات آموزش وپرورش امروز و فردا می کنند و برنامه ریزی و انگیزه ای ندارند. 
به دولت هشدار جدی می دهم هرچه زودتر تکلیف این وزارتخانه را مشخص کند. این عضو سابق 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با انتقاد از اینکه در مورد سال تحصیلی جدید هر روز حرفی زده 
می شود، اما تاکنون به یک نتیجه واحد نرسیده اند، گفت: بازگشایی مدارس راهکار دارد، همان گونه 
که کشورهای دیگر انجام دادند و مدارس را تعطیل نکردند. درست است برخی معلمان راضی هستند 
کالس ها آنالین باشد چون به دلیل مشکالت معیشتی شغل های دیگری هم دارند، اما باید به فکر 
سرنوشت و آینده فرزندان کشور باشیم و با تمهیدات الزم هرچه زودتر این بازگشایی صورت گیرد. طی 
ماه های اخیر با واکسیناسیون سراسری که در دنیا در حال انجام است، بسیاری از کشورها تصمیم 
به بازگشایی مدارس گرفتند و پروتکل های بهداشتی سختگیرانه و واکسینه کردن کادر آموزش را در 
دستور کار خود قراردادند، اگرچه سال گذشته هم بسیاری از کشورهای پیشرفته مدارس خود را با 
رعایت سختگیرانه پروتکل های بهداشتی بازکرده بودند. در کشور ما نیز واکسیناسیون دانش آموزان 
۱۲ تا ۱۸ سال از ۲۸ شهریورماه آغاز شد، البته واکنش خانواده ها به واکسیناسیون فرزندان شان نیز 
چالش دیگری در آستانه سال تحصیلی جدید است، به طوری که خانواده ها به دو گروه موافقان و 
مخالفان واکسن تقسیم شده اند و معلوم نیست در نهایت چند درصد از دانش آموزان واکسینه شوند. 
با ادامه اپیدمی کرونا و چالش بین آموزش حضوری و آنالین و با توجه به این که روش های آنالین و 
حضوری را نباید به عنوان رقیب بلکه مکمل یکدیگر در نظر گرفت، شاید بتوان آموزش نیمه حضوری 
را یک میانه امیدوار کننده دانست که با توجه به شرایط دانش آموزان و خانواده هایشان و فراهم بودن 
امکان آموزش مجازی یا حضوری برای فرآیند تحصیل آن ها در این سال تحصیلی تصمیم گیری کرد 

و برای همه دانش آموزان نسخه واحدی نپیچید.

مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت 
استان خبر داد:

صدورمجوز فعالیت 
باشگاه های ورزشی 

اصفهان
مسئول بهداشــت محیط مرکز بهداشــت استان 
اصفهان گفت: همه باشــگاه های ورزشــی استان 

اصفهان مجوز فعالیت دوباره را دریافت کردند.
ســید مهــدی میرجهانیــان با اشــاره بــه اینکه 
برنامه ریزی هــای الزم برای برگزاری مراســم روز 
اربعین در اســتان اصفهان انجام شده است، اظهار 
داشــت: بر اساس مصوبه ستاد اســتانی مقابله با 
کرونا تنها اجرای مراسم راهپیمایی اربعین در استان 

ممنوع است.
وی با بیان اینکه برگزاری مراسم عزاداری با رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی و با اســتفاده از صندلی در 
فضای باز منعی ندارد، ادامه داد: همچنین هیئات 
و مسئوالن برگزاری مراسم باید توجه داشته باشند 
که از هر گونه تجمع هنگام توزیع نذورات جلوگیری 

شود.
مسئول بهداشــت محیط مرکز بهداشــت استان 
اصفهان در ادامه با اشاره به صدور مجوز برای فعالیت 
باشگاه های ورزشی در استان اصفهان ابراز داشت: 
تنها استخرهای سرپوشیده مجوز فعالیت دریافت 
نکردند که برای این مراکز نیز اخیرا پروتکلی تعیین 
شــده که مالکان می توانند با مراجعه بــه اداره کل 
ورزش و جوانــان و تایید پروتــکل فعالیت خود را 

آغاز کنند.
وی در خصوص رعایــت پروتکل های بهداشــتی 
در استان اصفهان در زمینه شــیوع کرونا نیز گفت: 
زمانی رعایت پروتکل ها تا ۳۵ درصد کاهش یافته 
بود ؛اما امروز به ۶۵ درصد و وضعیت نســبتا خوبی 

رسیده ایم.
میرجهانیان اضافه کرد: میزان رعایت پروتکل های 
بهداشتی در اصناف استان اصفهان نیز به باالی ۵۰ 

درصد رسیده است.

بازار سیاه و بلیت ۱۰ میلیون تومانی اربعین در اصفهان؛

مسئول ناظر! دقیقا کجایی؟
 به گفته رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی اصفهان، بازار سیاه ســفر به عراق و فروش بلیت های اربعین تا جایی پیش رفته که در بازار ســیاه اصفهان تنها هر بلیت رفت به مقصد نجف

 تا ۶ میلیون آب خورده و حتی در تهران این بلیت تا سقف ۴۰ میلیون تومان معامله شده است.
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 افشاگری دربار پادشاهی عربستان از انزوای شدید
 »محمد بن سلمان«

منابع در دربار پادشاهی عربستان از انزوای شدید ولیعهد سعودی و وخامت اوضاع روانی وی خبر 
دادند.به نقل از سعودی لیکس، برخی منابع در دربار پادشــاهی عربستان انزوای شدید »محمد 
بن سلمان« ولیعهد سعودی را فاش کردند که این موضوع در وخامت اوضاع روانی و خلق و خوی 
او منعکس شده است.این منابع اعالم کردند که موقعیت بن سلمان در سطح جهانی ضعیف شده 
که این امر منجر به وضعیت انزوای وی شده اســت. محمد بن سلمان برخالف رهبران کشورهای 
منطقه، به نظر می رسد در مقر خود در شهر ساحلی نئوم محبوس است. وی، هیچ سفر خارجی انجام 
نمی دهد و هیچ دعوت شخصی رسمی دریافت نمی کند. منابع تاکید کردند که اقدامات محمد بن 
سلمان منجر به سقوط وی خواهد شد؛ بدین ترتیب باید روی اشتباهات او کار کرد؛ چرا که او قدرت 
مقابله با بحران ها را ندارد.به گفته این منابع، بن ســلمان از نظر روحی و روانی مرحله خطرناکی را 
پشت سر می گذارد، به حدی که یکی از وزرای نزدیک وی سقوط ولیعهد و بی ثباتی روحیه او را تایید 

می کند ، بنابراین او قرار مالقات ها را تغییر می دهد و در جلسات دچار سردرگمی می شود.

حذف کمک نظامی به اسراییل از الیحه بودجه آمریکا
قانونگذاران دموکرات آمریکا به دنبال اعتراض لیبرال های مجلس نمایندگان، اعتبار نظامی یک 
میلیارد دالری برای اســراییل را از الیحه بودجه دولت آمریکا حذف کردند، اما رهبران حزبی قول 
دادند این مساله را دوباره مطرح کنند.به نقل از خبرگزاری رویترز، برخی از دموکرات های مجلس 
نمایندگان آمریکا با بندی در الیحه بودجه به منظور تامین بودجه مازاد برای اینکه اسراییل بتواند 
سامانه دفاع موشکی »گنبد آهنین« را مجددا شارژ کند، مخالفت کردند. شرکت آمریکایی ریتون 
بسیاری از قطعات گنبد آهنین را تولید می کند. مجلس نمایندگان آمریکا در حال بحث روی الیحه 

تامین اعتبار دولت فدرال تا سوم دسامبر و افزایش سقف استقراض این کشور است.

اسراییل به دنبال ساخت معابد یهودی در کرانه باختری
منابع خبری عبری زبان از تصمیم اســراییل برای ســاخت معابد یهودی در شــهرک های کرانه 
باختری پرده برداشــتند.روزنامه عبری زبان »یســراییل هایوم« فاش کرد که اسراییل درصدد 
ســاخت معابد یهودی در شــهرک های صهیونیســت نشــین در کرانه باختری و مناطق دیگر 
اراضی اشغالی اســت.طبق این گزارش، طرح ســاخت معابد یهودی به عنوان بخشی از برنامه 
»اولویت های داخلی« دولت ارائه شده است.در همین حال، ماتان کاهانا، وزیر ادیان اسراییل با 
انتشار توئیتی تاکید کرد: دولت از ساخت معابد در برخی شهرها و شهرک ها ازجمله شهرک های 

کرانه باختری حمایت می کند و این را در اولویت خود قرار داده است.
 

طالبان، نماینده خود در سازمان  ملل را معرفی کرد
گروه طالبان، سهیل شاهین را به عنوان نماینده خود در سازمان ملل معرفی کرده و طی نامه ای به 
دبیر کل این نهاد بین المللی درخواست کرد که به وزیر خارجه طالبان امکان سخنرانی در نشست 
ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل داده شود.طالبان درخواست کرده که طی نشست هفته جاری، 
سران جهانی در مجمع عمومی سازمان ملل را مورد خطاب قرار داده و »سهیل شاهین« سخنگوی 

خود را که در دوحه مستقر است به عنوان نماینده افغانستان در سازمان ملل معرفی کرد.
بر اساس نامه ای که رویترز نیز آن را مشاهده کرده است، »امیر خان متقی« وزیر خارجه طالبان 
روز دوشنبه نامه ای به »آنتونیو گوترش« دبیر کل سازمان ملل ارسال کرده است. متقی از گوترش 

درخواست سخنرانی در نشست ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل کرده است.

واکنش مقام آمریکایی به تغییر تیم مذاکره کننده برجامی ایران؛

شکاف ها بیشتر می شود؟

یک مقام وزارت خارجه آمریکا به تغییر تیم مذاکره کننده ایرانی برای 
گفت وگوهای برجام واکنش نشان داد.

این مقام وزارت امــور خارجه آمریکا گفت: »اگــر مذاکره کننده اصلی 
تغییر یابد و ما همچنان قادر به گفت وگوی مستقیم با ایران نباشیم و آنها 
پارامترهای اساسی متفاوتی با آن چیزی که ما مذاکره کردیم بیایند، با 

مشکل مواجه خواهیم شد«.
وی در ادامه گفت: »ما حتی با مذاکره کنندگانی که با آنها آشنا بودیم نیز 
نتوانستیم شکاف ها را از بین ببریم. اگر شما آن متغیرها را تغییر دهید 
به سختی شــاهد خواهیم بود که این )کاهش شــکاف ها( به سرعت 

اتفاق بیفتد«.
این مقام ارشد آمریکایی که خواست نامش فاش نشود درباره جدول 
زمانی انجام مذاکرات برجام گفت: »ما یک جدول زمانی نداریم. موضع 

ما این است که آماده بازگشت به میز مذاکره هستیم«.
وی در ادامه گفت: »اگر آنها نخواهند که به زودی به میز مذاکره بازگردند 
یا آنها بازگردند و موضع گیری های ناسازگار با شرایط اتخاذ کنند بنابراین 
نتیجه گیری ها خــود را تحمیل خواهند کرد که خواســتار ادامه برنامه 

هسته ای خود هستند«.
ســعید خطیب زاده،  ســخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز اخیرا در 
کنفرانس خبــری خود درباره ترکیــب تیم مذاکره کننــده ایران برای 
مذاکرات برجام گفت: » ترکیب تیم مذاکره کننده در حال بررسی است 
و طبیعتا تغییراتی صورت خواهد گرفت و شکل و شمایل این تغییرات 
هنوز نهایی نشده و به محض نهایی شدن به اطالع همه خواهد رسید«.

»میخائیل اولیانوف« نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین 
اتریش نیز چند روز پیش در پیامی در توییتر به تغییرات در تیم مذاکره 
کننده ایران برای مذاکرات برجام واکنش نشان داد و نوشت: »تغییرات 
خاص در تیم مذاکره کننده پس از تشکیل دولت جدید در ایران طبیعی 
است. مهم ترین نکته برای موفقیت  گفت وگوهای وین این است که از 
تداوم روند اطمینان حاصل شود. مذاکرات باید نه از ابتدا ، بلکه از نقطه 

ای که تا 20 ژوئن به آن رسیده است ، از سر گرفته شود«.
تا کنون ۶ دور مذاکره در شهر وین میان آمریکا و سایر طرف های برجام 
غیر از ایران برای تسهیل بازگشــت آمریکا به برجام انجام شده است. 
طرف ها می گویند پیشرفت های ملموسی در این مذاکرات حاصل شده 

اما پاره ای اختالفات کماکان باقی است.
یکی از زمینه های اختالف در این مذاکرات اصرار آمریکا بر حفظ برخی 
از تحریم هایی اســت که دولت »دونالد ترامپ« بعد از خروج از برجام 
علیه ایران اعمال کرده اســت. مضاف بر این، دولت بایدن اعالم کرده 
هیچ گونه ضمانتی نمی تواند درباره عدم خروج دوباره دولت های بعدی 

آمریکا از برجام بدهد.
مقام های دولت آمریکا پیش از ایــن تصریح کرده اند که قصد دارند از 
ورود به برجام به عنوان »سکویی« جهت پرداختن به سایر اختالفات از 

جمله مسائل موشکی و منطقه ای استفاده کنند.
اخیرا رهبــر انقالب در جلســه ای تاکید کردند آمریکایی ها خواســتار 
گنجاندن بندی در توافق هســته ای برجام برای ملزم کــردن ایران به 

گفت وگو بر سر مسائل موشکی و منطقه ای هستند.
ایران تاکید کرده با توجه به اینکه آمریــکا طرفی بوده که توافق را نقض 
کرده، این واشنگتن اســت که باید با رفع تحریم ها به توافق بازگردد و 
الزم اســت اجرای تعهدات آمریکا مورد راستی آزمایی قرار گیرد. تهران 

البته تاکید کرده اصرار یا عجله ای برای بازگشت آمریکا به توافق ندارد.

عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: واقعا اگر استانداری 
از دولت گذشته، فرد خدمتگزاری است و کارنامه خوبی 
دارد، لزومی ندارد کــه او را تغییر بدهند، بلکه می توان 
از خدمات چنیــن افرادی در دولــت فعلی همچنان 
اســتفاده کرد.حجت االسالم و المســلمین حسین 
ابراهیمی در پاسخ به پرسشــی درباره اینکه تغییرات 
در رأس استانداری ها تا چه حد ضروری است، اظهار 
کرد: این موضوع به شــرایط بازمی گــردد که در نحوه 
رســیدگی به مشکالت یک اســتان یا چند استان در 
کشور وجود داشته است. باید دید در کدام استان ها 
مشکالت مردم و خدمت رسانی به آنها با کندی یا موانع 
بیشتری روبه رو بوده اســت تا براساس همان، بتوان 
نسبت به تغییر استانداران و حتی افرادی در مناصب 
پایین تر اقدام کرد.وی در پاسخ به این پرسش که دولت 

فعلی چگونه می تواند از نتایج شیوه های قبلی تغییر 
مدیران مصون بماند، اظهار کرد: استاندارانی که انتخاب 
می شــوند باید همان راهی را پیش گیرند که شخص 
رییس جمهوری در سفرهای استانی خود پیش گرفته 
و به آن اهتمام دارد. اگر این شــیوه در کار استانداران 
رعایت شود و آنها از رییس جمهوری الگوبرداری کنند 
و رفتارشــان تبلور برنامه ها و اهداف رییس جمهوری 
باشد، تغییرات از خطاهای احتمالی مصون می ماند.

ابراهیمی در پاسخ به این پرسش که چه مالک هایی 
برای تغییر استانداران باید مدنظر دولت باشد نیز تاکید 
کرد: مالک همانی است که دولت آقای رییسی اعالم 
کرد. استانداران باید مردمی، دلسوز، پرتالش و دست 
پاک باشــند. از عضویت در باندهای خاصی برخوردار 
نباشند و گرایشی نداشته باشند که منفعت گروهی را 

حفظ کند تا بدون حاشیه سازی به مردم خدمت کنند. 
وی در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا تغییر همه 
اســتانداران با تغییر دولت ها ضروری است، تصریح 
کرد: معتقدم که دولت باید به مشکالت مردم توجه کند 
و متناسب با مشکالت هر استان یک فرد قدر و قوی 
را معرفی کند تا از پس حل مشکالت برآید. در نتیجه 
واقعا اگر استانداری از دولت گذشته، فرد خدمتگزاری 
است و کارنامه خوبی دارد، لزومی ندارد که او را تغییر 
بدهند، بلکه می توان از خدمات چنین افرادی در دولت 

فعلی همچنان استفاده کرد.

پیشنهاد روحانی اصولگرا به دولت درخصوص تغییر استانداران

فعال سیاسی: 

ایران باعث شد که تمام تحریم های سوختی لبنان رفع شود
فعال سیاسی اصولگرا گفت: در همین چند وقت اخیر دیدیم که به محض آنکه ایران توانست به لبنان سوخت برساند، تمام تحریم های سوختی لبنان برطرف شد و اکنون 
گاز و سوخت مورد نیاز مردم لبنان در اختیار آنها قرار می گیرد. غربی ها تصور می کردند با تحت فشار قراردادن لبنان به اهداف شان می رسند اما وقتی این سد از سوی ایران 
شکسته شد، تحریم های خود را برداشتند. حمیدرضا ترقی درباره عضویت دائم ایران در پیمان شانگهای گفت: »اصوال غربی ها عادت دارند که وقتی احساس کنند یک 
کشور می تواند نیازهایش را در ارتباط با دیگر کشورها تامین کند، از رفتارهای زورگویانه خود بکاهند و سعی کنند با آن کشور ارتباط برقرار کنند. این حالت ناشی از روحیه 
زورگویانه و سلطه طلبانه آنها است. غربی ها نمی خواهند منافع شان از بین برود و از این جهت می ترسند که مبادا ایران دیگر میلی به مذاکره نداشته باشد«.وی ادامه داد: 
»متاسفانه با اینکه همه از این روحیه غربی ها با محوریت آمریکا مطلع هستند؛ اما دولت قبلی به جای استفاده از ظرفیت دیگر کشورها که در نهایت منجر به تغییر رویکرد 
غربی ها هم می شد، بی چون و چرا تن به خواسته های آنها داد و چندسال از این بابت متضرر شدیم«.این فعال سیاسی با ذکر مثال لبنان افزود: »در همین چند وقت 
اخیر دیدیم که به محض آنکه ایران توانست به لبنان سوخت برساند، تمام تحریم های سوختی لبنان برطرف شد و اکنون گاز و سوخت مورد نیاز مردم لبنان در اختیار آنها 
قرار می گیرد. غربی ها تصور می کردند با تحت فشار قراردادن لبنان به اهداف شان می رسند؛ اما وقتی این سد از سوی ایران شکسته شد، تحریم های خود را برداشتند.«

خبر روز

وز عکس ر

نطق نخست 
وزیر کانادا در 
کنار همسر و 
فرزندانش

نطق نخســت وزیر کانادا در 
کنار همسر و فرزندانش در پی 
پیروزی در انتخابات سراسری

مخالف خودروی خارجی خودش »مگان« سوار می شود
شرق نوشت: اظهارنظر »آیت ا... محسن مجتهدشبستری«، درباره مصوبه مجلس مبنی بر »صدور 
مجوز برای واردات خودروهای خارجی« جنجال برانگیر شده اســت.درحالی که او استفاده مردم از 
ماشین های خارجی را دون شأن جمهوری اسالمی دانسته، عکس هایی از او سوار بر خودروی مگان 
منتشر شده است. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در اظهارنظر اخیر خود گفته است: باید 
تولیدات داخلی را افزایش داد و از واردات خودروهای خارجی جلوگیری کرد. ایران کشوری است که 
نباید از ماشین های خارجی استفاده کند. برای جمهوری اسالمی زننده است افرادی سوار ماشین های 

خارجی شوند و از ماشین های تولید داخلی استفاده نکنند، این دون شأن جمهوری اسالمی است.

انتقاد روزنامه جمهوری اسالمی از تحریف تاریخ رسمی دفاع مقدس:

 دارند نام »هاشمی« را پاک می کنند
روزنامه جمهوری اسالمی نوشت: هفته دفاع مقدس فرا رســیده است. معمول این است که در این 
هفته از فداکاری ها و ایثارگری های شــهیدان واالمقام، جانبازان، آزادگان و رزمندگان و فرماندهان و 
دولتمردانی که در دفاع مقدس شرکت داشتند، تجلیل می شود.این هفته فرصتی است که علی القاعده 
رسانه ملی و همه رسانه ها و گویندگان و نویســندگان با صداقت و صراحت به عنوان یک وظیفه ملی، 
نسل جوان را با فداکاری ها و واقعیت های جنگ تحمیلی و دفاع شجاعانه ملت ایران آشنا کنند. ولی در 
سال های اخیر شاهد ابرهای تیره ابهام و تحریف در آسمان تاریخ جنگ در کشورمان هستیم. یکی از این 
شخصیت ها که طی چندین سال اخیر تالش می شود چهره تابناک و خدمات درخشان وی در انقالب و 
جنگ نادیده گرفته و تحریف شود، شخص آیت ا... هاشمی رفسنجانی است، سکوت و تحریفی که به 

نظر می آید دستوری و هماهنگ ازسوی اتاق فکرهای حسد و کینه در این کشور جاری است.

روزنامه اطالعات:

  این خطرناک است که مرزهای ما با ایروان، نخجوان ، هرات 
و مزارشریف بسته شده است

روزنامه اطالعات نوشت: انســداد مرزهای ما در جنگ هایی که آن سوی مرز ظاهرا در حال رخ دادن 
است، تبعات و پیامدهای زیادی خواهد داشت.قطع رابطه تاریخی ما با نخجوان و ایروان بسیار ناروا و 
دارای زیان های دراز مدت خواهد بود. باید این مسیرها بازگشایی و امنیت آنها تضمین شود. به زودی 
ممکن است در محیط قدرتمند فرهنگ ایرانیـ  از هرات تا مزارشریف و پنجشیرـ  دوستان و متحدان 
طبیعی ما نتوانند داد و ستد و تعامل داشته باشند. حتی ممکن است به لحاظ فرهنگی در مضایق عظیم 
قرار گیرند. این امر در مورد هزاره ها که وضع شان در دایر مشروعیت ایدئولوژیک هنوز نامشخص است، 
حساسیت بیشتری دارد.منافع اقتصادی ما و تجار ما در تمامی عرصه ها دستخوش نابسامانی شده 

است. این مسائل را نمی توان با اجالس و شعار و یادداشت حل وفصل کرد یا نادیده گرفت. 

استقبال روزنامه اصولگرا از تغییر رییس سازمان صداوسیما
روزنامه اصولگرای »جوان« نوشت: گزینه ای که در چند روز اخیر بارها نامش به عنوان رییس جدید 
صداوسیما مطرح شده، کسی نیســت جز »پیمان جبلی« معاون برون مرزی صداوسیما! جبلی، 
دانش آموخته دانشگاه امام صادق )ع( در رشته فرهنگ و ارتباطات است. همان طور که از سرافراز 
به عنوان پدر »پرس تی وی« یاد می شــود، می توان از جبلی نیز به عنوان یکی از عامالن رشد و ترقی 
»العالم« یاد کرد. وی با توجه به تسلطی که به زبان عربی دارد، در بحث شبکه های برون مرزی عربی 
فعالیت زیادی داشته است.جبلی بر سر انتشــار اخبار مذاکرات هسته ای از سوی »پرس تی وی« 
با دولت قبل سرشاخ شده بود و همچنین در جریان بازداشــت »مرضیه هاشمی« چهره رسانه ای 

پرس تی وی، کمپینی را برای آزادی او راه اندازی کرد که موفق نیز بود. 

کافه سیاست

چند گمانه درباره آینده سیاسی 
رییس جمهور سابق:

روحانی کجاست؟
فردا نیوز نوشت: با گذشت بیش از یک ماه از 
شروع کار دولت سیزدهم و بالتکلیف ماندن 
روحانی، به نظر می رسد که آنچه اصالح طلبان 
اسمش را مصلحت سنجی شخصی گذاشته 
بودند برای روحانی کارکرد نداشــته اســت. 
هنوز تکلیف جایگاه بعدی او معلوم نیســت 
و گمانه هــا نیز بســیار اســت.گروهی باور 
دارند که او حداقل تا مدتی حاشــیه نشین 
خواهد شد و برخی دیگر نیز حضور درمجمع 
تشخیص مصلحت نظام که تقریبا مقصد همه 
بازنشستگان سیاسی است را جایگاه بعدی او 
می دانند.گمانه ها ادامه دارد ؛اما نکته جالب 
آن است که روزنامه اصالح طلب »آفتاب یزد« 
با اشاره به همین گمانه ها مدعی می شود، او 

به استراحت مطلق خواهد رفت!
این روزنامه نزدیک به عارف که بعد از تغییر 
دولت حســابی منتقد دولت قبلی و حامی 
رییسی شــده، این بار می نویســد: »برخی 
می گویند رییــس جمهور ســابق حاال برای 
استراحت به اتریش رفته و در کنار دخترش 
به ســر می برد، عده ای نیز بر ایــن اعتقادند 
کــه دلخوری های حســن روحانی ســبب 
شــده تا این روزها منزوی شده و کنج عزلت 
بگزیند. برخی شــایعات نیز از این حکایت 
دارد که حســن روحانی پس از دوره ریاست 
جمهوری اش از تیم جدید ســاکن پاســتور 
خواســته تا دفتری را به او اختصاص بدهند 
چون درحــال حاضر اگر مراجعــه کننده ای 
داشته باشد دفتری ندارد که از او پذیرایی کند 
و چون این اتفاق نیفتاده تصمیم گرفته است 
که منفعل و منزوی باشد! از سوی دیگر برخی 
نیز موضوع غیبت روحانی را بــه حکم او در 
مجمع تشخیص مصلحت نظام گره می زنند 
و بر این باورند که چون حکمی برای او صادر 
نشده روحانی تصمیم به انزوا گرفته است. در 
این بین برخی نیز بر این باورند که روحانی به 
این دلیل که کارنامه موفقی در زمان ریاست 
جمهوری خود ارائه نداده است و از آن جایی 
که اهل مشورت نیست، حکمی برای حضور 

او در مجمع صادر نشده است.

ایران تاکید کرده با توجه به اینکه آمریکا طرفی بوده 
که توافق را نقض کرده، این واشنگتن است که باید 
با رفع تحریم ها به توافق بازگردد و الزم است اجرای 

تعهدات آمریکا مورد راستی آزمایی قرار گیرد

بین الملل
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معاون بازرسی سازمان صمت استان مطرح کرد:

نظارت جدی بر فروش بلیت هواپیما برای سفر اربعین
معاون بازرسی سازمان صمت استان اصفهان گفت: نظارت جدی بر روند فعالیت شرکت های هواپیمایی 
برای فروش بلیت اربعین حسینی در دستور کار است.اکبر عادل مرام با اشاره به برنامه ریزی صورت گرفته 
برای حضور زائران اصفهانی در مراسم راهپیمایی عظیم اربعین گفت: در این ارتباط جلسه ای در استانداری 
اصفهان برگزار شده است.وی با بیان اینکه قیمت بلیت هواپیما در مسیر اصفهان – نجف و اصفهان – بغداد 
بر اساس نرخ گذاری ســازمان هواپیمایی کشوری و ابالغ ســازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید 
کنندگان برای بلیت رفت و برگشت با یک شرکت ۵۰ میلیون ریال و برای مسیر های یک طرفه ۳۲ میلیون 
ریال در نظر گرفته شده است، افزود: از طرفی شرکت های هواپیمایی موظف هستند بر اساس نرخ مصوب 
به زائران اربعین حسینی که در سامانه سماح ثبت نام و نسبت به دریافت ویزا اقدام کرده ، بفروشند.معاون 
بازرسی سازمان صمت استان اصفهان تصریح کرد: هر گونه فروش خارج از نرخ و ضوابط تعیین شده 
تخلف است و در صورت شکایت و یا مراجعات بازرسی به دفاتر فروش بلیت و مشخص شدن تخلفات 

اقدامات قانونی از جمله تشکیل پرونده و ارسال به تعزیرات حکومتی انجام خواهد شد.

رییس اتاق اصناف اصفهان:

 اجاره مسکن نیازمند برنامه ریزی اساسی توسط مجلس
 و دولت است

رییس اتاق اصناف استان اصفهان گفت: دولت طی ۲ سال گذشته به دلیل شیوع کرونا افزایش ۲۰ درصدی 
مبلغ اجاره بها را تعیین کرد که مقداری تسهیل کننده بود ؛اما الزم است که در آینده برنامه ریزی اساسی 
توسط مجلس و دولت انجام شود.رسول جهانگیری اظهار کرد: پیشنهاد هایی به دستگاه های مختلف ارائه 
شده است که دولت یا مجلس برای سال آینده دستورالعمل یا قانونی را پیش بینی کنند و افزایش رهن و 
اجاره را قبل از شروع فصل رهن و اجاره ها ابالغ و به مشاوران و مالک و مالکان اعالم شود.وی ادامه داد: 
رهن و اجاره در گذشته یک دهم و یک پانزدهم هزینه یک خانوار را تشکیل می داد، اما امروز در بعضی از 
مناطق شهری این رقم نزدیک ۴۰ تا ۵۰ درصدرسیده است.جهانگیری که رییس اتحادیه مشاوران امالک 
اصفهان نیز هست، افزود: در یک دهه گذشته شکاف بیشتری بین عرضه و تقاضا برای واحد های مسکونی 
به وجود آمده و همین امر موجب افزایش قیمت و گرانی خانه شده است.وی اضافه کرد: به طور معمول 
ساالنه نزدیک به یک میلیون واحد مسکونی باید توسط بخش خصوصی و دولتی در کشور ساخته شود، 
اما در یک دهه گذشته حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این آمار محقق شده است.جهانگیری خاطرنشان کرد: گرانی 
افسار گسیخته و نجومی همه قیمت ها به طور طبیعی تاثیر مستقیمی بر رهن و اجاره واحد های مسکونی 
دارد.به گفته وی، خانه ای که سال گذشته ۲۰۰ میلیون تومان ارزش داشته و امروز بیش از یک یا ۲ میلیارد 
تومان ارزش دارد، جو روانی هم اجازه نمی دهد که با مبالغ قبلی اجاره داده شــود.وی با اشاره به اینکه 
کاهش ارزش پول ملی موجب افزایش قیمت ها شده اســت، بیان کرد: مردم برای جلوگیری از ارزش 
پول و سرمایه های خود در زمینه ملک، خودرو، ارز، سکه و طال و بازار های مختلف سرمایه گذاری کردند.

رییس سازمان صمت استان:

صنایع دارویی اصفهان قادر به افزایش صادرات تولیدات 
خود هستند

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: شــرکت های تولیدی دارو در شهرک ها و نواحی 
صنعتی استان از توان باالیی برای تولید و افزایش صادرات اقالم مختلف دارویی برخوردارند.حدود یک هزار و ۴۱۷ 
قلم کاال از استان اصفهان در طول سال گذشته به ۱۰۰ کشور جهان صادر شد که  امسال حجم صادرات این استان 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۵ درصد رشد پیدا کرده است.ایرج موفق گفت: شرایط الزم برای افزایش 

تولید و صادرات اقالم مختلف دارویی در شهرک ها و صنایع دارویی دانش بنیان این استان مهیا شده است.

بازار سیاه و بلیت ۱۰ میلیون تومانی اربعین در اصفهان؛

مسئول ناظر! دقیقا کجایی؟

چندروز پس از آن که ایرالین ها انواع و اقسام تخلفات را 
انجام دادند و بازهم از کاله بی حساب و کتاب بودن ثبت نام 
و نرخ بلیت ها، برای خود نمد ساختند و سودشان را بردند و از زائران اباعبدا... 
الحسین)ع(، کاسبی کردند، حاال مسئوالن باالخره یادشان افتاده که باید 
واکنش نشان دهند و جلوی تخلفات را بگیرند. بازار سیاه بلیت اربعین در 
اصفهان هم صورت مردم مشتاق برای رفتن به کربال را سرخ کرد. بر همین 
اساس »ایسنا« نوشت در حالی که چند روز تا اربعین باقی مانده و حدود 
۲۰۰۰ اصفهانی ویزای سفر به عراق را دریافت کرده اند، اما صندلی پرواز برای 
سفر اربعین خود ندارند! از سویی روز گذشته معاون بازرسی سازمان صمت 
استان اصفهان گفت: نظارت جدی بر روند فعالیت شرکت های هواپیمایی 
برای فروش بلیت اربعین حسینی در دســتور کار است.به گفته این مقام 
مسئول، شرکت های هواپیمایی باید بر اساس نرخ مصوب در سامانه سماح 
بلیت اربعین بفروشند؛ اما شرکت های هواپیمایی در این سال ها یاد گرفته 
اند چطور مقررات و دستورات را دور بزنند و بلیت را به هر نرخی که خودشان 
دوست دارند بفروشند.  طی یکی دو روز گذشته حداقل چهار خبر مجزا در 
مورد هشدار نسبت به قیمت های غیرقانونی پروازهای اربعین را مشاهده 
کردیم.یعنی چهار نقل قول از چهار مسئول!جالب آنکه هر ۴ مقام هم ضمن 
هشدار، دستوراتی را صادر کرده اند که در رأس آنها رستم قاسمی وزیر راه و 
شهرسازی بود . به قول »آفتاب یزد« طبق وعده، نصیحت، تاکید، تصریح و 
دستور هر چهار مقام محترم، پرواز دو طرفه به نجف و یا بغداد نهایتا باید ۵ 

میلیون تومان باشد. با این حال جالب اینجا بود که با یک سرچ ساده می 
شد ببینید که اولین و مناسب ترین قیمتی که برای یک پرواز دو طرفه وجود 
دارد، مبلغ ۳۰ میلیون تومان  است و این یعنی آن دستورها را کسی به حساب 
نیاورده اســت! و آن وقت چطور می توانیم امیدوار باشیم کسی به دستور 
معاون صمت استان یا فالن مدیر و مسئول میانی توجه کند؟ و البته که این 
مشکل  فقط پرواز اربعین و این مسائل گذری نیست بلکه در مورد امور جاری 
و دم دستی که با سفره مردم ارتباط دارد نیز این روند قابل مشاهده است. ما 
با کارخانه صدور دستور مسئوالن و اوامری که اجرا نمی شود، روبه رو هستیم.

بر اساس توافقی که در ســازمان هواپیمایی کشوری صورت گرفت، قیمت 
بلیت رفت و برگشــت زائران در ایــام اربعین به عراق پنــج میلیون تومان 
تعیین شد و تا زمانی که ویزا برای افراد صادر نشده هیچ یک از شرکت های 
هواپیمایی اجازه فروش بلیت را ندارند، اما نه تنها این نرخ رعایت نمی شود، 
بلکه بسیاری ویزا به دست به دنبال بلیت پرواز هستند و این شرایط موجب 
شده تا نرخ بلیت اربعین در بازار اصفهان متغیر و بعضا گپ قیمتی زیادی 
بین رقم های اعالم شده از ســوی دفاتر مسافرتی دیده می شود.»ایسنا« 
در گزارش خود از بازار ســیاه بلیت اربعین در اصفهان نوشت که : »کارمند 
یکی از دفاتر خدمات مسافرتی اصفهان اگرچه می گوید که تا ششم مهرماه 
هیچ بلیتی ندارد، اما تنها رقم بلیت رفت به نجف را برای اربعین ۳ میلیون 
۵۹۰ هزار تومان اعالم می کند و ادامه می دهد که اگر بعد از ششم مهر قصد 

ســفر به عراق دارید نرخ بلیت رفت ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، البته 
ضمانت می دهد که بلیت برگشت را می تواند برای تاریخ سیزدهم مهر ماه 
صادر کند.«آژانس مسافرتی دیگری هم تنها قیمت بلیت رفت به نجف را ۵ 
میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعالم می کند و می گوید: تهیه بلیت برگشت بر عهده 
خودتان است، البته بلیت هم نداریم و اگر بعد از ششم مهر ماه می خواهید 
امکان صدور بلیت داریم.کارمند آژانس دیگری هم قیمت بلیت رفت سفر 
اربعین از اصفهان به نجف را ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعالم کرده و می گوید 
هنوز سیستم برای صدور بلیت های بازگشت باز نشده و امکان صدور بلیت 
رفت و برگشت برای سفر اربعین را فعال نداریم.به گفته کارمند یکی دیگر از 
دفاتر مسافرتی اصفهان، بلیت های سفر اربعین از اصفهان به عراق تمام شده 
و تنها قیمت بلیت رفت به نجف ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود.یکی دیگر 
از آژانس های مسافرتی اصفهان هم می گوید: فعال هیچ بلیتی نداریم، اما 
اخیرا با قیمت ۸ میلیون تومان هم بلیت یک طرفه نجف برای سفر اربعین 
را فروختیم.رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی اصفهان در این 
باره به ایســنا توضیح می دهد: از مجموع پرواز هــای اربعین از اصفهان به 
مقصد نجف نزدیک ۱۹۵۰ صندلی برای مســیر رفت برنامه ریزی شده که 
معادل همین تعداد برای مسیر بازگشت است.سید محسن رناسی با بیان 
اینکه در حال حاضر بلیت های اربعین تنها یک طرفه و به صورت رفت صادر 
می شود، می گوید: در حال حاضر برای ۳۸۰۰ نفر در استان از سامانه سماح 
و سیستم های مختلف ویزای سفر اربعین صادر شده که این موجب برهم 
خوردن عرضه و تقاضای ویزا و صندلی های پروازی برای مسافران اربعین 
شده است و به نوعی برخی دفاتر خدمات مسافرتی و یا افراد با پیش خرید 
بلیت به دنبال سودجویی از این شــرایط بودند تا جایی که اکنون بازار سیاه 
بلیت سفر به عراق برای اربعین با قیمت های مختلف و بعضا نجومی ایجاد 
شده است.وی تصریح می کند: متاسفانه مصوبه سازمان هواپیمایی کشوری 
مبنی بر فروش بلیت رفت و برگشت اربعین به قیمت ۵ میلیون تومان اجرا 
نمی شود و به نوعی تنها بلیت رفت سفر به نجف باالی ۵ میلیون تومان است.
به گفته رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی اصفهان، بازار سیاه 
سفر به عراق و فروش بلیت های اربعین تا جایی پیش رفته که در بازار سیاه 
اصفهان تنها هر بلیت رفت به مقصد نجف تا ۶ میلیون آب خورده و حتی در 
تهران این بلیت تا سقف ۴۰ میلیون تومان معامله شده است.وی با اعتقاد بر 
اینکه سازمان هواپیمایی کشور باید پیش از این جلوی بازار سیاه بلیت های 
اربعین را می گرفت و با توجه به سقف پرواز ها اجازه نمی داد باالتر از این سقف 
سیستم ها بلیت فروشی انجام دهند،گفت: متاسفانه ابتدا در بحث صدور 
ویزای اربعین مشکل ایجاد شد و پرواز ها خالی به عراق می رفتند، اما امروز 
که صدور ویزا بیشتر از پرواز بوده و صندلی خالی وجود ندارد.وی با بیان اینکه 
در حال حاضر ۱۸۰۰ هزار نفر ویزای سفر به عراق برای اصفهانی ها صادر شده 
که صندلی پرواز ندارند، توضیح می دهد: در مجموع ۳۸۰۰ ویزای عراق برای 
سفر اربعین در استان اصفهان صادر شده که تنها ۱۹۵۰ نفر آن ها بلیت پرواز 
دارند و بقیه آن ها یا باید از تهران به نجف سفر کنند و یا اکنون برای سفر به 
عراق بالتکلیف هستند که در این شرایط بازار سیاه فروش بلیت های اربعین 

رونق باالیی گرفته است.

رییس اتحادیه نمایشــگاه داران خــودروی اصفهان 
گفت: بر اساس قانونی که مجلس برای واردات خودرو 
تصویب کرده اگر شــورای نگهبان و مجمع تشخیص 
مصلحت نظام این قانون را تایید کنند، قیمت خودرو 
قطعا تا ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت.حمیدرضا قندی 
با اشاره به رکود شدید بازار خودرو در ۱۵ روز اخیر، گفت: 
در این مدت قیمت خودرو ها نیز کاهش جدی داشته 
که ناشی از مصوبه مجلس درباره واردات خودرو بوده 
است.وی افزود: همچنین موج چهارم شیوع ویروس 
کرونا در کشور، منجر به کاهش سفر ها و در پی آن رکود 

در بازار خودرو شــد. اکنون بازار خودرو با نبود مصرف 
کننده واقعی مواجه شــده و خرید و فروش ها بسیار 
محدود است به طوری که تقاضای خودرو طی دو هفته 
گذشــته حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است.رییس 
اتحادیه نمایشــگاه داران خودروی اصفهان گفت: بر 
اساس قانونی که مجلس برای واردات خودرو تصویب 
کرده ، صادرکنندگان می تواننــد در قبال صادرات کاال 
خودرو وارد کنند، اگر شورای نگهبان و مجمع تشخیص 
مصلحت نظام این قانون را تایید کنند، قیمت خودرو 
قطعا تا ۴۰ درصــد نیز کاهش خواهــد یافت.قندی 
با تاکید بر اینکه الزم اســت میــزان واردات خودرو به 
اندازه ای باشد که بتواند تقاضای موجود را پاسخ دهد، 
اضافه کرد: آزاد شــدن واردات خودرو موضوعی است 
که چندین سال اســت همواره صحبت هایی در مورد 

آن انجام می شــود، اما اینکه مصوبه ها عملیاتی شود 
نیز اهمیت ویــژه ای دارد.وی تصریح کــرد: تاکنون 
قوانین بسیاری در این رابطه مطرح شده، اما  عملیاتی 
نشــده اســت، واردات انبوه خودرو با تعدادی بیش 
از ۵۰ هــزار دســتگاه می تواند قیمت هــای موجود را 
بشکند، اما اگر کمتر از این مقدار، خودرو واردات شود 
تاثیر چندانی بر بازار نخواهد داشــت.رییس اتحادیه 
نمایشگاه داران خودروی اصفهان همچنین در رابطه با 
قیمت خودرو های داخلی با اشاره به کاهش بین پنج 
تا ۱۰ درصدی قیمت این خودرو هــا گفت: برای مثال 
خودروی پــژو ۲۰۷ دنده ای پانوراما کــه پیش از این 
مدت ۳۵۵ میلیون تومان قیمت داشت، ۳۵ میلیون 
تومان کاهش قیمت را تجربــه کرده و به ۳۲۰ میلیون 

تومان رسیده است.

رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی اصفهان:

واردات خودرو منجر به کاهش 40 درصدی قیمت ها می شود

خبر روز

بحران کمبود و گرانی، قصابان اصفهان را در رکود کاری قرار داده است؛

این داستان: گوشت قرمز!
رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان گفت: با تامین نشــدن نهاده ها و ادامه روند کشتار دام های 
مولد پیش بینی می شود که در زمســتان بازار اصفهان با بحران کمبود و گرانی گوشت قرمز مواجه 

شود.
اصغر پورباطنی اظهار کرد: دامــداران گالیه مند در تامین نهاده ها با نــرخ آزاد و گران، هزینه های 
سنگینی را متحمل می شوند، در سال های گذشته بسیاری از دامداران به علت خشکسالی، نبود 
آذوقه و علوفه گاو های شیرده خود را می کشتند، زیرا کشــتار دام زنده از نگهداری آن به صرفه تر 

بوده است.
وی گفت: امســال تولیدکنندگان دام با عدم تامین نهاده ها و هزینه های سنگین تولید، گاو های 
مولد پیر و بدون کاربری الزم را که شیر آن ها به میزان محسوسی کاهش یافته و نگهداری از آن ها 
صرفه اقتصادی نداشته باشد در سطح شهر با زدن تابلو به بهای ارزان تری می فروشند، همچنین 
بره های ماده زیر ۱۰ کیلوگرم را که باید پرورش آن ها برای زمستان به میزان ۱۶ تا ۱۷ کیلوگرم برسد 

نیز برای ذبح به کشتارگاه ها می برند.
رییس اتحادیه صنف فروشندگان گوشت قرمز اصفهان بیان کرد: این سواالت را مسئوالن دامداران 
سنگین باید پاسخگو باشند، اما هم اکنون به هر علتی ماده گاو ها را در کشتارگاه ها ذبح می کنند.

پورباطنی گفت: با نبود به موقع تامین نهاده ها و ادامه روند کشــتار دام های مولد و عدم پرورش 
دام مورد نیاز پیش بینی می شود که زمســتان مناسبی را پیش رو نداشته باشیم و بازار اصفهان با 

بحران کمبود و گرانی گوشت قرمز هم مواجه شود.
وی افزود: امیدواریم با تدبیر به موقع مسئوالن و رسیدگی به مشکالت دامداران در تامین نهاده ها 

چنین پیش بینی هایی برای بازار گوشت قرمز در پاییز و زمستان اتفاق نیفتد.
رییس اتحادیه صنف فروشندگان گوشت قرمز اصفهان بیان کرد: مسئوالن باید در این زمینه چاره 
اندیشــی کنند، زیرا با وجود چنین معضالتی در آینده شــاهد کاهش تولید محصوالت لبنی نیز 
خواهیم بود.پور باطنی گفت: اکنون قیمت گوشت بره درجه ممتاز در خرده فروشی ها بازار اصفهان 

۱۳۵ هزار تومان و گوساله مخلوط ۱۵۵ تومان قیمت گذاری شده است.
وی با بیان اینکه قیمت گوشــت قرمز از ابتدای ســال جاری تاکنون در اصفهان نوساناتی داشته 
است، ادامه اداد: در ابتدای سال قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز درجه یک ۱۱۰ هزار تومان، پس 
از آن ۱۱۸ هزار تومان و طی یک ماه گذشته به علت نوســانات قیمت بین ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان 
فروخته می شد و نرخ گوشت گوسفند درجه ۲ بدون استخوان ۱۱۰ هزار تومان، گوشت گوساله بین 
۱۵۵ تا ۱۶۰ هزار تومان، گوشت شتر نیز با توجه به نوســانات نرخ دالر بین ۱۸۰ تا ۱۸۵ هزار تومان 
بوده اســت.رییس اتحادیه صنف فروشندگان گوشــت قرمز اصفهان گفت: به علت پایین بودن 
قدرت خرید شــهروندان، بسیاری از قصابان هم در شــهر دیگر همانند سال ها و ماه های گذشته 

برای عرضه گوشت گوسفندی در مغازه خریداری ندارند.
پورباطنی افزود: مردم هنوز هم خرید می کنند، اما طبیعی اســت که به علت وضعیت اقتصادی 

کنونی قدرت خرید آن ها تنزل یافته است.
وی با بیان اینکه در اصفهان مانند دیگر شــهر ها مراتع و ظرفیتی برای تامین دام سبک به اندازه 
نیاز در آن وجود ندارد، اما در تامین دام سنگین در خود اصفهان مشکلی نداریم، افزود: اگر قیمت 
از منطقه ای که گوســفند تهیه می شــود مدیریت و کاهش پیدا کند، نرخ گوشت هم سیر نزولی 

خواهد داشت.
رییس اتحادیه گوشــت قرمز اصفهان درباره اینکه اصفهان در تامین دام سبک خودکفا نیست و 
به علت تامین کاالی مورد نیاز از اســتان های همجوار در تعیین نرخ دام هم خیلی دخالت ندارد، 
بیان کرد: اصفهان ۷۰ درصد دام سبک خود را از سایر شــهر ها همچون تبریز، خرم آباد، شهرکرد، 
کرمانشــاه، همدان، مالیر و ... تامین می کند و تنهــا ۲۰ درصد ایــن دام در داخل پرورش داده 

می شود.

با مسئولان

مدیرکل کار و رفاه اجتماعی استان:ذره بین

سرمایه های انسانی در اصفهان مغفول واقع شده است
مدیرکل کار و رفاه اجتماعی استان گفت: در حوزه IT نخبه ترین افراد در کشور از اصفهان هستند، اما بیشتر آنها به تهران مهاجرت کرده اند.کامران کالنی با بیان 
اینکه بعضی از مدیران استانی با مبانی بنیادی و کلیدواژه های اصلی در مقوله اقتصادی بیگانه هستند، اظهار داشت: در شرایطی که اقتصاد کشور ۸۰ درصد دولتی 
است، نمی توان سهم ۲۵ درصدی به تعاون داد.وی با اشاره به رویداد های استارت  اپی گفت: به زودی ۲ فضای اشتراکی جدید در استان اصفهان ایجاد خواهد 
شد که یکی از این فضا ها در مجموعه سیتی سنتر به مساحت هزار و ۵۰۰ متر مربع به بهره برداری می رسد.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با 
تاکید بر اینکه اگر می خواهیم مشکل اشتغال کشور را حل کنیم باید همه پای کار بیایند، افزود: در راستای حل مشکل اشتغال باید جامعه محلی با کار و تولید 
توانمند شوند که در استان بسیار ضعیف به آن پرداخته شده است.کالنی با بیان اینکه در استان اصفهان به بسیاری از ظرفیت های منطقه ای توجه نشده است، 

بیان کرد: در راستای تقویت تولید و اشتغال بیش از ۶۰۰ روستا در استان اصفهان ظرفیت های آن در همه حوزه ها احصا شده است.

جمع آوری و 
خشک کردن 

برگ های توتون
توتون گلستان از مرغوب ترین 
نوع این محصول در کل کشور 
محسوب می شود و با توجه به 
اینکه ۶۵ درصد از توتون کشور 
در این استان کشت می شود، 
رتبه اول تولید این محصول را 

به خود اختصاص داده است.

وز عکس ر

پاسخی به ابهامات سقف 
جدید کارت به کارت

با ابالغ بخشنامه بانک مرکزی، به زودی سقف 
تعداد تراکنش های واریز به کارت بانکی یک 
فرد تغییــر می کند که ایــن محدودیت برای 
تعداد تراکنش هایی که هر فرد برای کارت به 
کارت از کارت های بانکی خود به سایر کارت ها 
در شبکه بانکی انجام می دهد، اعمال نمی شود 
و برخالف گفته بانک مرکزی مبنی بر ابالغ این 
بخشنامه به بانک ها، مسئوالن بانکی می گویند 
که این بخشنامه هنوز به بانک ها ابالغ نشده 
است.بانک مرکزی در راستای مقابله با قمار 
از جزئیات بخشنامه ای رونمایی کرد که در پی 
آن ســقف تعداد مجاز کارت به کارت واریزی 
برای هر فرد روزانه ۲۰ مرتبه و این عدد  در ماه 

۸۰ عدد است. 
طبق اعالم معاون فناوری هــای نوین بانک 
مرکزی، این بخشنامه به بانک ها ابالغ شده 
اما هنوز از سوی آن ها به اجرا در نیامده است 
که در آن به بانک ها اعالم شده تا تعداد مجاز 
تراکنش کارت به کارت واریزی ابالغی بسته به 
شرایط تغییر کند.براین اساس، هر فرد نهایتا 
مجاز به انجام ۸۰ تراکنــش در طول یک ماه 
اســت، لذا این تراکنش ها ممکن است طی 
چهار روز و در هر روز ۲۰ تراکنش انجام و سقف 
فرد پر شود یا ممکن است طی روزهای بیشتر 

و تعداد تراکنش کمتر انجام شود.
 در نهایــت محدودیت برای ســقف روزانه و 
سقف ماهانه لحاظ می شود که نباید به ترتیب 
بیش از ۲۰ و ۸۰ شود. در این بین، پیگیری های 
»ایسنا« از کانون بانک ها و موسسات اعتباری 
خصوصی و شــورای هماهنگــی بانک های 
دولتی و نیمه دولتی در ایــن رابطه حاکی از 
آن است که برخالف اعالم بانک مرکزی، این 

بخشنامه هنوز به بانک ها ابالغ نشده است. 
از ســوی دیگر، با اعمال ایــن محدودیت در 
تعداد تراکنش کارت بــه کارت واریزی، این 
ابهام ایجاد شــد  که فعاالن اقتصادی، تجار 
و صاحبان کســب وکار روزانه و ماهانه تعداد 
بســیار باالیی تراکنش انجام می دهند و این 
بخشنامه در روند مبادالت تجاری آن ها اخالل 

ایجاد می کند.
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آبیاری نوین؛ راهکار صرفه جویی ۴۰ درصدی در مصرف آب

این روزها مسئله کمبود آب در سراســر جهان به بحرانی عمومی تبدیل 
شده است. به همین علت، اقدام برای صرفه جویی در مصرف آن نه تنها 
باعث کاهش هزینه می شود، بلکه برای کشور و نسل های آینده نیز مفید 
خواهد بود.کمبود آب و بحث تنش آبی در هر استان و شهری مطرح می 
شود. خطر کم آبی و خشکسالی کشورمان را تهدید می کند و موثرترین راه 

مدیریت مصرف و صرفه جویی آب توسط همه مردم است.
معاون مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری 
در خصوص راهکارهای پیشــگیری از هدررفت آب در حوزه کشاورزی، 
اظهار کرد: برای اســتفاده بهینه از منابــع آب و صرفه جویی در مصرف 
آن راهکارهای متعــددی وجود دارد، برای مثال کاشــت ارقام مقاوم به 
خشکی منجر به صرفه جویی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد در مصرف آب می شود، 
همچنین کاشت این نوع ارقام افزایش عملکرد در زمینه کشاورزی را در 

پی دارد.
بیژن حقیقتی افزود: کاشت ارقام با طول فصل کوتاه نیز در مصرف بهینه 
از منابع آب موجود در اســتان تاثیر باالیی دارد، برای مثال هرساله ذرت 
دامی برای مصرف دامداری های موجود در سطح استان کاشته می شود، 
اما می توان به جای کاشت رقم ۷۰۴ ذرت دامی که دارای طول فصل رشد 
۱۳۰ روزه است از ارقام با طول فصل رشد کوتاه تر مانند رقم ۶۰۴ استفاده 
کرد که این رقم دارای طول فصل رشــد ۸۵ تا ۹۰ روز است، این موضوع 
منجر می شود حدود ۳۰ روز در مصرف آب صرفه جویی شود و این یعنی در 

مصرف یک چهارم از میزان آب مصرفی برای کشت محصول ذرت دامی 
صرفه جویی خواهد شد.

وی ادامه داد: درخصوص کشت محصول سیب زمینی نیز می توان از ارقام 
با طول فصل رشد کوتاه تر استفاده کرد، به صورت کلی می توان گفت باید 
کشت محصوالت بهاره مانند ذرت دامی، سیب زمینی، پیاز، لوبیا و... در 
چهارمحال و بختیاری انجام شــود، اما برای صرفه جویی در مصرف آب 
باید از ارقام جدید استفاده کرد که طول فصل رشد کوتاه دارند و همچنین 

از پتانسیل عملکرد باالیی برخوردار هستند.
حقیقتی عنوان کرد: یکی دیگر از روش های صرفه جویی در مصرف آب در 
زمینه کشاورزی استفاده از سیستم های نوین آبیاری است، برای مثال 
می توان از آبیاری قطره ای نواری که به آن تیپ نیز گفته می شــود برای 
کشت های بهاره استفاده کرد که دارای راندمان آبیاری ۹۰ درصدی است، 
اما در سیستم های آبیاری سطحی راندمان آبیاری ۴۰ تا ۵۰ درصد است 

و این یعنی حدود ۵۰ درصد هدررفت آب در این روش ها وجود دارد.
معاون مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری 
اضافه کرد: بنابراین در صورتی که از سیستم های نوین آبیاری مانند آبیاری 
قطره ای نواری در کشاورزی استفاده شود، حدود ۴۰ درصد در مصرف آب 
صرفه جویی می شــود که این موضوع می تواند منجر به تقویت آب های 
زیرزمینی شــود و یا آب باقی مانــده برای مصارفی مانند شــرب مورد 
استفاده قرار گیرد.وی یادآور شد: با استفاده از راهکارهای بیان شده در 

زمان مواجهه با خشکسالی می توان با حدود ۵۰ درصد آب مصرفی نسبت 
به سال های گذشته کشاورزی پررونقی داشت و کشت هایی که در گذشته 

صورت می گرفت در زمان خشکسالی نیز انجام شوند.
حقیقتی تصریح کرد: نکته قابل توجه این موضوع است که آبیاری قطره ای 
به سرمایه گذاری نیاز دارد، بنابراین با توجه به درآمد پایین کشاورزان باید 
از این قشر حمایت های مالی الزم صورت بگیرد و موانع پیش روی آن ها 
برداشته شود تا بتوانند با اجرای آبیاری قطره ای در زمین های کشاورزی 

خود به صرفه جویی در مصرف آب کمک کنند.
معاون مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری، 
بیان کرد: یکــی دیگر از روش های صرفه جویــی در مصرف آب در حوزه 
کشاورزی کشت ارقام و محصوالت دیم است، زیرا در استان در فصل بهار 
بارندگی های مناسبی رخ می دهد و به همین دلیل حدودا تا پایان فصل 
بهار امکان استفاده از آب چاه، قنات و چشمه های آب سطحی وجود دارد.

وی با بیان این موضوع که حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد زمین های کشــاورزی 
موجود در چهارمحال و بختیاری زیر پوشش آبیاری های بارانی و نوین 
هستند، خاطرنشان کرد: در استان دو محصول استراتژیک گندم و جو 
کشــت می شــود که می توان از ارقام دیم این دو محصول برای کشت 
استفاده کرد ،در واقع می توان ارقام دیم در زمین های آبی کاشته شوند و 
دو یا سه آبیاری تکمیلی نیز برای آن ها انجام شود که در نتیجه افزایش 

عملکرد و صرفه جویی در مصرف آب را در پی دارد.

کاهش 40 درصدی بارندگی در چهارمحال و بختیاری
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اشــاره به افزایش خشکسالی های یک دهه اخیر و 
کاهش بارش در این استان، گفت: بر اســاس آخرین گزارش ها ۹۶ درصد مساحت استان درگیر 
خشکسالی شده است.مهران چراغپور افزود: در همه مناطق استان در سال زراعی جاری )از مهرماه 
سال گذشته تا آخر اول مهرماه امســال( بارندگی ۴۰ درصد کاهش نسبت به بلند مدت داشت که 

این امر باعث شد این استان دومین استان کم بارش بعد از استان کرمانشاه در کشور ثبت شود.
چراغپور با اشاره به اینکه در ســال زراعی جاری در ابتدای فصل پاییز کاهش بارش وجود داشت، 
اضافه کرد: هم اکنون ۱۰۰ درصد مســاحت شهرســتان اردل، ۸۴ درصد بروجــن،۱۰۰ درصد بن و 
سامان، کیار و لردگان، ۹۴ درصد شهرکرد، ۹۶ درصید فارسان و ۹۷ درصد مساحت کوهرنگ درگیر 

خشکسالی شده است.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در پاییز حدود ۱۸ میلمتر بارش نسبت به 
بلند مدت اتفاق افتاد که بیشترین میزان این بارش ها در اواخر پاییز اتفاق افتاد و ۱۰ درصد افزایش 

بارش در پاییز سال زراعی جاری نسبت به سال زراعی گذشته داشتیم.
وی ادامه داد: میانگین بارش در ســال زراعی جاری در اســتان ۱۸۹ میلمتر بارش بوده است که 
سرجمع بارش سال زراعی ۱۳۶ میلیمتر کاهش بارش نسبت به میانگین بلندمدت در فصل زمستان 
اتفاق افتاد.چراغپور خاطر نشان کرد: در فصل بهار در سال زراعی جاری ۱۱۴ میلمتر بارش در استان 

کاهش داشت که این میزان در بلند مدت ۱۲۴ میلیمتر بوده است.

 دومین شهرک تخصصی کشاورزی چهارمحال
 راه اندازی می شود

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری از راه اندازی دومین 
شهرک تخصصی کشاورزی استان خبر داد و گفت: این شهرک در حوزه نهاده کشاورزی راه اندازی 
خواهد شد تا موارد مورد نیاز زیر مجموعه بخش زراعت از جمله تامین نشاء، بذر را با استفاده از توان 
و تکنولوژی نو تولید کنند.حســین برزگر اظهار داشت: هم اکنون احداث شهرک تخصصی بادام در 
شهرستان سامان در دست اجراست.برزگر با اشاره به توسعه کشاورزی قراردادی، تغییر الگوی کشت 
به عنوان برنامه های مهم و راهبردی در حوزه زراعت اضافه کرد: تکمیــل زنجیره تولید با همکاری 
بخش صنعت از دیگر برنامه های این حوزه است.وی با بیان اهمیت کشت محصوالت راهبردی در 
استان گفت: سطح زیرکشت محصوالت راهبردی در استان به خصوص کلزا باید توسعه پیدا کند و 

قرار است در سال زراعی جدید یک هزار و ۳۲۵ هکتار زیر کشت کلزا قرار گیرد.

 رعایت نکردن شیوه نامه  بهداشتی، 1۸6 واحد صنفی را 
پلمب کرد

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، خدمات درمانی و بهداشتی چهارمحال و بختیاری گفت: 
رعایت نکردن بهداشت، به پلمب ۱۸۶ واحد صنفی استان در تابستان امسال منجر شد.

سید راشد جزایری افزود: طی سه ماه گذشته و با شدت گرفتن موج پنجم کرونا ۵۹ هزار و ۶۵۰ 
مورد بازرسی از واحد های صنفی استان انجام گرفت که از این تعداد ۲۱ هزار و ۲۰۰ مورد در تیر، ۱۹ 
هزار و ۸۵۰ مورد در مرداد و ۱۸ هزار و ۶۰۰ مورد در شهریور بوده است.جزایری اضافه کرد: در نتیجه 
این بازرسی ها، ۲۳۲ واحد در تیر، ۱۹۰ واحد در مرداد و ۱۲۳ واحد صنفی در شهریور به جرم تخلف 
در خصوص رعایت نکردن شیوه نامه های بهداشتی به مراجع قضایی معرفی شد که به ترتیب ۱۵، 
۷۷ و ۹۴ واحد در سه ماه اخیر پلمب شــدند.وی اظهار داشت: روزانه برای استان تزریق ۱۴ هزار 
و ۱۵۰ دوز واکسن هدف گذاری شــده که در حال حاضر به طور میانگین روزانه ۱۶ هزار و ۸۱۶ دوز 

واکسن تزریق می شود.

اخبار

در صورتی که از سیستم های نوین آبیاری مانند 
آبیاری قطره ای نواری در کشاورزی استفاده شود، 
حدود ۴۰ درصد در مصرف آب صرفه جویی می شود 
که این موضوع می تواند منجر به تقویت آب های 
زیرزمینی شود و یا آب باقی مانده برای مصارفی 

مانند شرب مورد استفاده قرار گیرد

بام ایران
دوشنبه 29 شهریور 1400 / 13  صفر 1443 / 20 سپتامبر 2021 / شماره 3351

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با مسئولان

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟
 ؟

س:
عک

مفاد آراء
7/1 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره   1570 14006030200700 مورخ  27 / 04 / 1400  هیات 
اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد 
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای ولی اله قاســمی فرزند حیدربشماره شناسنامه 5638 
وکدملی 4170056401 صادره از الیگودرز دردودانگ مشــاع ازششدانگ یک 
باب خانه ومغازه به مســاحت 15 / 84 مترمربع پــالک 138 فرعی از 53 اصلی 
واقع در شهرک قدس خریداری رسمی از مالک رســمی  محرزگردیده است لذا 
به منظور اطــالع عموم مراتــب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در 
صورتی که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهــی به مدت دومــاه اعتراض خود 
رابه این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اســت در 
 صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

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

تاریخ انتشار نوبت دوم: 01 /  07/ 1400  
م الف: 1185942 حســین زمانی علویجــه رئیس ثبت اســناد وامالک 

فالورجان 
مفاد آراء

7/2 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هیات هــاي موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تسلیم و پس از اخذ 
رســید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواســت 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 ســاختمان به مســاحت 136/05 متر مربع از پالک 68 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهــان از مالکیت 
 عباس محمــودی دهنوی طبق ســند انتقالــی 8821 مــورخ 1349/12/20 

دفترخانه 95 اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/17
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/01

م الف: 1186631  شــهریاري رئیــس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 
اصفهان 

مفاد آراء
7/3 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هیات هــاي موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتي اراضي 

و ساختمان هاي فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تسلیم و پس از اخذ 
رســید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع 

قضایي تقدیم نماید. 
ردیف 1- راي شــماره 5601 - 1400/05/02 هیات چهارم آقای ســید 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 شــماره 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 شــماره 510 فرعی از 14  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت متقاضی و ســید 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: 1186440  شــهریاري رئیــس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 
اصفهان 

مفاد آراء
7/4 آگهي ابالغ مفاد آراء صــادره 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 ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر 
تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود تا شخص یا اشــخاصی 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 اقدام نمایند و اقدامات ثبت 
موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صــورت انقضا مهلت و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد  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 بشماره ملی 
5649683522 در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 412 فرعی از اصلی 15241 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 
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: 1186491  مهدی صادقی وصفی رییس منطقه ثبت اسناد و امالک 
شرق اصفهان  

مفاد آراء
7/5 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی می باشد. 
لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت شمال 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، دادخواســت 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: 1186377 موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 

مفاد آراء
7/6 آگهی ابالغ مفاد رای موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف اراضی وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 

اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
نظر به ایــن کــه برابــر آراء شــماره 140060302033000021 و اصالحی 
140060302033000023 مــورخ 1400/04/27 هیــات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف اراضی تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در اداره ثبت اســناد و امالک نطنز تصرفات و مالکیت آقای اکبر دادخواه 
چیمه فرزند عباس کد ملی 1262201081 شــماره 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 شــماره 25- اصلی واقع در روستای چیمه 
جزء بخش 10 حوزه ثبتی نطنز خریداری عادی و مع الواســطه از مالکین رسمی 
آقای احمد دادخواه چیمه فرزند محمد کاظم و عــادی از خانم آغا مهدوی تکیه 
فرزند ســید 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 کثیراالنتشــار 
و محلی آگهی می شود تا چنانچه شــخص 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 تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت محــل مبادرت به تقدیم دادخواســت در مراجع ذیصالح 
قضایی نموده و گواهی تقدیم دادخواســت را به این اداره تســلیم نماید بدیهی 
اســت در صورتی که اعتراضی در مهلت قانونی واصل نشــد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواســت به دادگاه محل را ارائه ننماید اداره ثبــت مبادرت به صدور 
 ســند مالکیت خواهد نمود صدور ســند 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: 1186469  رحمت اله شــاهدی سرپرســت واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک نطنز 

مفاد آراء
7/7 آگهــی موضوع مــاده 3 قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه قانون مذکور اداره ثبت اسناد 

و امالک خور و بیابانک
برابر آراء صــادره هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک خور و بیابانک 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح 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 نســبت به شش 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: 1185439 محمد علی بیطرف رئیس ثبت خور و بیابانک 
مفاد آراء

7/8 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 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 شناسنامه 7 صادره از نایین در ششدانگ مفروزی 
یکباب اطاق به مســاحت 23/80 متر مربع پالک ثبتی قسمتی از 396 فرعی از 
4197 اصلی واقع در روستای نیســتانک بخش 3 ثبت نایین خریداری عادی و 
مع الواسطه از مالک رســمی آقای رمضان لطیفی نیستانک محرز گردیده است 
لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 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: 1184202 اباذر مهیمن رئیس ثبت اسناد و امالک نایین
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برگزاری مراسم اربعین در فضای باز امامزادگان اصفهان
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گفت: مراسم اربعین حسینی در فضای باز امامزادگان استان 
اصفهان، با رعایت دستورالعمل های بهداشــتی برگزار می شود.حجت االسالم محمد حسین بلک 
با تسلیت فرا رسیدن ایام اربعین حســینی اظهار کرد: اربعین نقطه اتصال نهضت حسینی به پهنه 
عالم و مقطع گذر از محدودیت تاریخ و جغرافیاســت و رمز جاودانه قیام امام حسین علیه السالم 

در اربعین نهفته است.
وی گفت: حال که به دلیل محدودیت های ناخواسته مسیر پیمودن راه با پای پیاده میسر نیست، 
بی شک حماسه اربعین در جایگاه الهی خود همچنان پرجاذبه شیفتگانش را به بزم حسین )ع( 
و یارانش فرا می خواند.مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان با تاکید بر اینکه وضیعت ویژه بیماری 
کرونا و لزوم رعایت دستورالعمل های بهداشــتی را نباید از نظر دور داشت، افزود: از این رو تمامی 
امامزادگان و بقاع متبرکه استان اصفهان آماده پذیرایی از خیل زائران اربعین حسینی در فضا های 
باز این اماکن است.حجت االســالم بلک گفت: هیئت امنا و متصدیان برنامه ها در امامزادگان نیز 
تمهیدات الزم را در این خصوص خواهند اندیشید تا این برنامه با شکوه از هر گونه آسیب احتمالی 

از بروز و یا انتشار بیماری کرونا مصون بماند.

عزم جدی مسئوالن برای مبارزه با مواد مخدر در نصف جهان
دبیر شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اســتان اصفهان از عزم و تالش جدی مسئوالن برای 
مبارزه با مواد مخدر خبر داد.محسن یارمحمدیان گفت: ۲۰ دستگاه اجرایی از جمله نیروی انتظامی، 
بهزیستی، شهرداری و ... با تمام ظرفیت خود به مبارزه با مواد مخدر می پردازند، جلسات پیگیری 
و تبادل نظر در خصوص مبارزه با مواد مخدر همیشــه در اصفهان برگزار می شــود، پس از بررسی 
وضعیت مواد مخدر در استان، مباحث نظارتی نیز در این جلسه بررسی شد. بعضی از تشکل ها در 
زمینه درمانی فعالیت می کنند از جمله آن ها کنکره ۶۰ که مطالبی را ارائه کردند. اســتاندار با جدیت 
به تمامی دســتگاه ها اعالم کردند که در همه زمینه ها و با همه ظرفیت ها سازمان های مردم نهاد را 

حمایت کنند که تمامی دستگاه ها قول همکاری دادند.
وی با اشاره به این که قســمت عمده ای از مبارزه با مواد مخدر مربوط به پیشگیری است، افزود: 
مبحث پیشگیری در این جلسه مطرح شد و به مواردی از جمله اشتغال افرادی که مواد مخدر را ترک 
کرده اند نیز پرداخته شد. همچنین مسئله مراقبت های بعد از خروج این افراد از محل های نگهداری 

نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

پرداخت بیش از 3 میلیارد تومان تسهیالت اشتغال زایی به 
مددجویان کمیته امداد کاشان

رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( کاشــان گفــت: ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تســهیالت 
خودکفایی از ابتدای سال تا کنون به مددجویان شهرستان کاشان پرداخت شده است. امیرحسین 
شیخ اســترکی ادامه داد: پرداخت این تســهیالت زمینه اشــتغال ۱۰۱ نفر را به صورت مستقیم و 
غیرمستقیم فراهم کرده است.رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( کاشان عنوان کرد: ۱۳ نفر نیز از 
طریق معرفی به کاریابی های طرف قرارداد با کمیته امداد امام خمینی )ره( مشغول به کار شده اند.به 
گفته وی، همچنین ۲۸ مورد تعمیرات جزئی و کلی منزل های مسکونی مددجویان با اعتباری بیش 
از ۱۰۰ میلیون تومان و با کمک گروه های جهادی بســیج در ۶ ماه گذشته انجام شده است.رییس 
کمیته امداد امام خمینی )ره( کاشــان پرداخت ۷۰ میلیون تومانی حق بیمه و سایر حمایت های 
درمانی مددجویان نیازمند را یادآورشد و گفت: بیش از ۱۶۱ هزار غذای گرم طبخ در ایام محرم و صفر 
 با مســاعدت و هم افزایی خیران و مرکز های نیکوکاری تهیه و بین نیازمندان و عزاداران حسینی

 توزیع شد.

 خاطرات ماه مهری که رنگ باخت؛

جبر کرونا

سمیه مصور هنوز چند هفته ای به بازگشایی مدارس 
باقی مانده بــود که به فکر تــدارک لوازم 
التحریر می افتادیم، با ذوق و شوقی وصف ناشدنی دفتر و مداد را می 
خریدیم و آماده رفتن به مدرسه می شــدیم. برای ما،  ماه مهر به تمام 
معنای کلمه مهر بود، حضور در بین همکالسی ها، نشستن پشت نیمکت 
ها، بازی در حیاط مدرسه آن قدر برای مان شیرین بود که چندین شب 
با فکر رفتن به مدرسه بخوابیم و خواب های تمام رنگی با شکل و شمایل 

کالس درس ببنیم.
هنوز بعد از گذشت سال ها نتوانسته ام خاطره اولین روزی که به مدرسه 
رفتم را فراموش کنم، خاطره ای که برای بیشــتر دانــش آموزان جزء 
شیرین ترین خاطره ها محسوب می شود.روز اولی کـــه بـــه مدرسه 
رهسپار شدم را باید یکی از عجیب ترین روزهای زندگی  ام بدانم. شب 
خواب بـه چشمانم راه نمی یافت و تا صبح بارها و بارها بـه ساعت نگاه 
می کردم. ذوق و شوق مـــن برای روز اول دبستان و آشنایی با محیط 
مدرسه، خواب و تمام خیاالت دیگر را دور می ساخت. مادر صبحانه اي 
شاهانه آماده کرده بودو به نظر می رسید کـه تالش دارد مـن را برای یک 

نبرد بزرگ آماده سازد.
پدر خونسردتر بود، اما سنگینی نگاهش رابه هر سمتی کـه می رفتم، روی 
خود احساس می کردم. او نیز با توجه بیشتری مرا دنبال می  کرد. بـه هر 
ترتیب بود، صبحانه اي کـه مادر با عشق آماده کرده بود را در معده کوچک 
خود، جای دادم و لباس هاي نو رابه تن کردم. دبستان بـه منزل مـا بسیار 
نزدیک بود و با قدم زدن بـــه سمت آن رهسپار شدیم. نسیم مالیمی 

می وزید و پاییز رفته رفته بـه خودنمایی برمی خاست.
در خیال معادله برگ هاي خشــک و رقص آن ها در باد مالیم پاییزی، 
غوطه ور بودم کـه خودرا در بین سایر دانش آموزان در حیاط مدرسه یافتم. 
هیچ کدام از چهره ها آشنا نبودند، با این حال رفتار بیشتر آن ها دوستانه به 
نظر می رسیدند. دراین نقطه از جهان، قرار بود دوستی هاي زیادی شکل 

بگیرد و مـن آماده بودم کـه در تمام آن ها شراکت داشته باشم.
همگی بـه صف شده و پس از تالوت آیاتی از سخن خدا و پخش سرود 
ملی کشور؛ بـه سخنرانی مدیر دبستان گوش دادیم. بعد ازآن، کالس ها 
اعالم شده و هر صف بـه سمت کالس خود روانه شد. هر یک در جایی 
نشستیم و معلم بـه کالس وارد شد. بـه جرات می توانم بگویم کـه قادر 

هســتم تک تک جزئیات چهره او را بازگو کنم.صورتی مهربان و نگاهی 
نافذ و دقیق داشت؛ نگاهی کـه می توانست نوازشگر و یا سرزنش آمیز 
باشد. او گچی را برداشت ودر باالترین نقطه تخته سیاه نوشت؛ »به نام 
خداوند بخشنده و مهربان« و بـــه این شکل اولین روز دبستانی مـن 
آغاز شد، اولین روزی که بدون اغراق از بهترین روزهای زندگی من بود 
. دیگر روزهایی هم که به مدرسه رفتم را هم دوست داشته ام و حاال که 
سال هاست از پشت نیمکت کالس ها بلند شده ام با بوی پاییز دلتنگ 
روزهایی می شــوم که در ادامه زندگی ام تکرار نشــد، روزهایی که این 
روزها دیگر بو و صفای گذشته را ندارد. دیگر  بیش از دو سال می شود که 
خبری از حضور دانش آموزان در مدارس نیست و کرونا خاطرات خوش 
بچه های این نسل را از آنها گرفته است، بچه هایی که قرار بود با حضور 
در مدارس در کنار آموزش رشد اجتماعی هم پیدا کنند ؛اما حاال باید تنها 
به آموزش آن هم از راه دور بســنده کنند.اگر هم مدارس باز شود ترس 
بیمار شدن نمی گذارد که مدرسه ها تا مدت مدیدی به روال سابق شان 
بازگشته و آن خاطراتی که برای نسل های دیگر از حضور در مدرسه شکل 

گرفت برای دانش آموزان امروزی رنگ بگیرد.

بیش از دو سال می شود که خبری از حضور دانش 
آموزان در مدارس نیست و کرونا خاطرات خوش بچه 
های این نسل را از آنها گرفته است، بچه هایی که قرار بود 
با حضور در مدارس در کنار آموزش رشد اجتماعی هم 
پیدا کنند ؛اما حاال باید تنها به آموزش آن هم از راه دور 

بسنده کنند

خبر خوان جامعه
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عک

مفاد آراء
7/9 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد ســند 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 باشــند 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 تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع 

قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 5492 - 1400/04/28 هيات چهارم آقای سيد حسين 
حسينی به شناســنامه شــماره 6 کدملي 1290222622 صادره اصفهان فرزند 
رضا در تمامت دوازده حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ يکباب ساختمان 
به مســاحت 235/04 متر مربع از پالک شــماره 389 فرعی از 6  اصلي واقع در 
اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غــرب 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 شناســنامه شــماره 53801 کدملي 1280428325 صادره اصفهان 
فرزند رضــا در تمامت دوازده حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششــدانگ يکباب 
ساختمان به مســاحت 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 حسينی 
بهارانچی و فاطمه ابراهيمی )متقاضی( مورد ثبت صفحه 565 دفتر 587 امالک

رديف 3- راي شماره 5496 - 1400/04/28 هيات چهارم خانم فاطمه ابراهيم 
نيا نجف آبادی به شناسنامه شماره 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 ملک غرب اصفهان از مالکيت عزت حسينی 
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 مســاحت 235/04 متر مربع از پالک شــماره 389 فرعی از 6  اصلي واقع در 
اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غــرب 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 شــماره 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 شماره 1309 کدملي 1284892883 صادره اصفهان فرزند رضا در 
تمامت دوازده 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 7- راي شــماره 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
رديــف 8- راي شــماره 5504 - 1400/04/28 هيــات چهــارم خانم پروين 
حسينی به شناســنامه شــماره 40620 کدملي 1280295031 صادره اصفهان 
فرزند رضا در تمامت شــش حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششــدانگ يکباب 
ســاختمان به مســاحت 235/04 متر مربــع از پالک شــماره 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
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/17
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/01

م الف: 1186417  شــهرياري رئيــس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 
اصفهان 

فقدان سند مالکیت
7/10 شــماره نامه: 139985602025011330- 1399/09/25 نظر به اينکه 
خانم ســکينه رضائی برزانی با تســليم درخواست شــماره 25031383 مورخ 
99/8/11 و دو برگ استشــهاد شــهود به شــماره 13990215383500277 
دفترخانه 371 اصفهان، مدعی مفقود شــدن ســند مالکيت )به علت جابجايی( 
72 سهم از 7350 سهم ششــدانگ پالک شــماره 11474 فرعی از 12 اصلی 
بخش 14 ثبت اصفهان اســت )قبــال باقيمانده پالک 263 فرعــی بوده که در 
اجرای استانداردســازی به شماره 11474 فرعی تبديل شــد( و متقاضی صدور 
ســند مالکيت المثنی می باشــد پالک مزبور در صفحــه 23 دفتر 463 امالک 
ذيل شــماره ثبت 61243 تحت شــماره چاپی 450820 ســابقه ثبت دارد.  لذا 
مراتب  به اســتناد تبصره يک اصالحی ذيــل ماده 120 آئين نامــه قانون ثبت 
در يک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعــی انجام معامله نســبت به 
ملک مرقوم يا وجود ســند مالکيت نزد خود می باشــد از تاريخ انتشار اين آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکيت يا ســند 
معامله به اين اداره تســليم و رســيد اخذ نمايد تا مراتــب صورتمجلس و اصل 
ســند مالکيت به ارائه کننده سند مســترد گردد بديهی اســت اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضی نرســيد يا در صورت اعتراض اصل ســند مالکيت يا سند معامله 
 ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنــی طبق مقررات خواهد شــد. 
م الف: 1196018 ابوالفضل شــهرياری نائينی مدير واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

7/11  تمامت ششــدانگ پالک 630 فرعی از 2270 اصلــی واقع در بخش 6 
ثبت با شــماره دفتر الکترونيک 139720302310013414 و سند کاداستری 
با شــماره 63448 الف 97 بــه نام بنيــاد تعــاون ارتش جمهوری اســالمی 
ايران ســابقه ثبت و ســند دارد که به موجــب صورت مجلس تفکيک شــماره 
139720402210000195-97/7/21 در ســهم نامبرده قرار گرفته اســت و 
به موجب اســناد رهنــی 1- 95/6/4- 138659 ، 94/10/16-137545 -2 و 
3- 123854-90/12/13 دفترخانه اسناد رسمی شــماره 165 سپاهانشهر نزد 
بانک مسکن شــعبه مرکزی در رهن اســت ســپس  نامبرده با ارائه درخواست 
کتبی به انضمام دو برگ استشــهاديه که امضاء شــهود آن ذيل شماره 68886 
و شناســه يکتــای 139902155782001100 و رمز تصديــق 895382 به  

گواهی دفترخانه 55 اصفهان رسيده اســت و مالک مدعی است سند مالکيت آن 
مفقود شده است  و درخواســت صدور ســند مالکيت المثنی ملک فوق را نموده 
است لذا مراتب  به اســتناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون 
ثبت در يک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت 
به ملک مرقوم يا وجود ســند مالکيت نزد خود می باشــد از تاريخ انتشــار اين 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتــراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکيت 
يا ســند معامله به اين اداره تسليم و رســيد اخذ نمائيد تا مراتب صورت مجلس 
و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده ســند مســترد گردد بديهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرســيد يا در صورت اعتراض اصل ســند مالکيت يا ســند 
 معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1195843 ناصر صيادی صومعه مدير واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک 

جنوب شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت

7/12  چون بنياد تعاون ارتش با تسليم يک برگ استشهاد شهود بشماره شناسه 
يکتــا 139902155782001098 و رمز تصديــق 384834 مورخ 99/10/16 
تنظيمی دفترخانه 55 اصفهان مدعی مفقود شدن سند مالکيت ششدانگ پالک 
632 فرعی از 2270 اصلی واقع در بخش 6 ثبت اصفهان بشماره چاپی 634446 
الف 97 ) تک برگی( که بموجب تفکيک بشــماره 139720402210000195 
مورخ 1397/07/21 به مالکيت نامبرده در آمده و ســند صادر و تسليم گرديده و 
به موجب اســناد رهنی 1-138659-95/4/6 ، 2-137545-94/10/16 و 3- 
90/12/13-123854 دفترخانه اسناد رسمی شماره 165 سپاهانشهر نزد بانک 
مسکن شعبه مرکزی در رهن است نامبرده اظهار داشته که سند مالکيت مرقوم 
در اثر جابجايی مفقود گرديده  و درخواست صدور سند مالکيت المثنی ملک فوق 
را نموده لذا مراتب  به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون 
ثبت در يک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به 
اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمائيد تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکيت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 1195849 ناصر صيادی 

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

7/13  تمامت ششــدانگ پالک 631 فرعی از 2270 اصلــی واقع در بخش 6 
ثبت با شــماره دفتر الکترونيک 139720302310013413 و سند کاداستری 
با شــماره 63447 الف 97 بــه نام بنيــاد تعــاون ارتش جمهوری اســالمی 
ايران ســابقه ثبت و ســند دارد که به موجــب صورت مجلس تفکيک شــماره 
139720402210000195-97/7/21 در ســهم نامبرده قرار گرفته اســت و 
به موجب اســناد رهنی 1- 1395/6/4- 138659 ، 137545-94/10/16 -2 
و 3- 123854-90/12/13 دفترخانه اســناد رسمی شــماره 165 سپاهانشهر 
نزد بانک مسکن شعبه مرکزی در رهن است ســپس  نامبرده با ارائه درخواست 
کتبی به انضمام دو برگ استشــهاديه که امضاء شهود آن ذيل شماره 68885 و 
شناســه يکتای 139902155782001099 و رمز تصديق 425200 به  گواهی 
دفترخانه 55 اصفهان رسيده است و مالک مدعی اســت سند مالکيت آن مفقود 
شده است  و درخواســت صدور ســند مالکيت المثنی ملک فوق را نموده است 
لذا مراتــب  به اســتناد تبصره يک اصالحی ذيــل ماده 120 آئيــن نامه قانون 
ثبت در يک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت 
به ملک مرقوم يا وجود ســند مالکيت نزد خود می باشــد از تاريخ انتشــار اين 

آگهی ظرف مدت ده روز اعتــراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکيت 
يا ســند معامله به اين اداره تسليم و رســيد اخذ نمائيد تا مراتب صورت مجلس 
و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده ســند مســترد گردد بديهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرســيد يا در صورت اعتراض اصل ســند مالکيت يا ســند 
 معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1195845 ناصر صيادی صومعه مدير واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک 

جنوب شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت

7/14  شــماره نامه: 140085602033002360-1400/06/27 نظر به اينکه 
سند مالکيت ششدانگ يک باب خانه نيمه ســاز )قطعه سوم تفکيکی(  بمساحت 
99 متر مربع پالک ثبتی شــماره 1963 فرعی مفروز و مجزی شــده از 1524 و 
1961 فرعی از 9- اصلی واقــع در کوی علياء جزء بخش 11 حــوزه ثبتی نطنز 
ذيل ثبت 13305 در صفحه 83 دفتر 109- امالک تحت شماره چاپی  752115 
به نام محمد فرهنگ فرزند عباس ثبت و  صادر و تســليم گرديده اســت، سپس 
به موجب سند انتقال قطعی مع الواسطه بشــماره 72399 مورخ 1381/12/17 
تنظيمی دفتر خانه اسناد رســمی 7 نطنز تمامی ششدانگ به آقای اسداله حسن 
پور فرزند حاجی انتقال قطعی گرديده است سپس مالک با ارائه درخواست وارده: 
140021702033003821 مورخ 1400/06/25 منضم به دو برگ استشهاديه 
که امضاء شــهود آن به شماره شناســه يکتا 140002155610000412 و رمز 
تصديق 643128 و شــماره 21268 مورخ 1400/06/25 که به تاييد دفترخانه 
اسناد رسمی 168 نطنز رسيده اســت مدعی مفقود شدن سند مالکيت ششدانگ 
پالک مرقوم در اثر اسباب کشــی مفقود گرديده است و درخواست سند مالکيت 
المثنی نموده است ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره يک اصالحی 
ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت  در يک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد 
از تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خــود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تســليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب 
صورتمجلس و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی است 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا 
سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد 
شد. م الف: 1197356 رحمت اله شــاهدی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک نطنز
ابالغ مفاد نظریه رد درخواست افراز

7/15 شــماره نامــه: 140085602033002384-1400/06/28 نظر باينکه 
آقای محمد حســن عبدالهــی مزرعه خطيــری فرزند جعفر احــدی از مالکين 
مشاعی ششدانگ قطعه زمين بشــماره پالک 3298 فرعی از شماره 33- اصلی 
واقع در شــهر نطنز جزء بخــش 9 حوزه ثبتی شهرســتان نطنــز خواهان افراز 
سهم مشــاعی خو به طرفيت ســاير مالکين مشــاعی پالک مرقوم )به طرفيت 
آقايان عبــاس عظيمی فرزند غالمرضــا و محمد عظيمی فرزند حســن( نموه 
اســت و اعالم نموده که آدرســی از نامبردگان ندارند و دسترســی به ايشــان 
مقدور نمی باشــد نهايتا منجر به صدور نظريه رد درخواســت افراز به شــماره 
140085602033002382 مورخه 1400/06/28 اداره ثبت اســناد و امالک 
نطنز گرديده اســت لذا بدينوســيله به نامبــردگان ابالغ می گــردد تا چنانچه 
به نظريه مزبــور اعتراضی داريــد اعتراض خــود را به ظرف مــدت ده روز از 
طريق نشــر آگهی مطابق ماده 5 و 6 آييــن نامه افراز و فروش امالک مشــاع 
 مصوب آذر ماه ســال 1357 به دادگســتری شهرســتان نطنز تســليم نمايند. 
م الف: 1197399 رحمت اله شــاهدی سرپرســت واحد ثبتــی حوزه ثبت 

ملک نطنز



اصفهان یکی از قطب های رشته ورزشی ترامپولین در کشور است.سرمربی تیم ترامپولین اصفهان گفت: ورزشکاران حرفه ای اصفهان توانسته اند طی سه سال 
اخیر رتبه های برتر این رشته را درکشور کسب کنند و اکنون در اردوی آماده سازی تیم ملی هستند.رضا قیامی، ترامپولین را ورزشی پرهیجان و اوج هیجان غلبه 
بر ترس از ارتفاع معرفی کرد و افزود: ترامپولین یکی از شاخه های ژیمناستیک است که المپیکی است.مربی تیم ترامپولین اصفهان هم، این ورزش پرهیجان 
ورزشکاران را دارای ۱۰ حرکت پرتابی برشمرد و گفت: ورزشی که مدتی پیش برای تفریح بود، اما امروز ورزشکاران حرفه ای به این رشته ورزشی روی آورده اند.

حسین فضیلت، ایجاد زیرساخت های مناسب و توجه بیشتر به این رشته ورزشی را خواسته فعاالن این ورزش دانست و افزود: هم اکنون بیش از هزار ورزشکار 
در کشور در رشته ورزشی ترامبولینگ فعال هستند.

اصفهان یکی از قطب های رشته ورزشی ترامپولین در کشور

پنجشنبه 01 مهـــر  1400 / 16 صفر 1443 / 23 سپتامبر 2021 / شماره 3354

مربی تیم اینتر:

 بازگشت بازیکنانم، شاهکار بود
دو تیم اینتر و فیورنتینا  سه شنبه شب در چارچوب مســابقات هفته پنجم سری آ به مصاف 
یکدیگر رفتند و این بازی با نتیجه ۱-3 به ســود اینتر به پایان رســید. فیورنتینا در نیمه اول 
توپ و میدان را در اختیار داشته و موفق شد با یک گل از حریف پیش بیفتد اما اینتر در نیمه 
دوم شرایط را تغییر داد و دو گل در سه دقیقه از سوی متئو دارمیان و ادین ژکو بازی را به سود 
این تیم به پایان رساند.اینزاگی پس از سوت پایان بازی گفت:» آمدم تا با تیمی کار کنم که به 
تازگی فاتح اسکودتو شده بود، من نیز قهرمانی هایی در کارنامه دارم بنابراین ما از تجربه الزم 
برخوردار هستیم. ما در نیم ساعت اول بازی آســیب دیدیم و فیورنتینا از این بابت شایسته 

تقدیر است. 
سپس جنگیدیم تا به بازی برگردیم و سه گل زدیم، می توانســتیم بیشتر گل بزنیم. این کار 
آسان نبود بلکه یک نمایش عالی از تیمی بزرگ به حساب می آمد. بیشتر از هر چیز از واکنش 
بازیکنانم راضی هستم چون عقب افتادن در زمین حریف که از هوادارانی پرشور روی سکوها 

برخوردار است و سپس بازگشت به بازی، شاهکار است.«
اینزاگی درباره دلیل عملکرد ضعیف تیمش در نیمه اول و صحبت خود با بازیکنانش بین دو 
نیمه گفت:» ما اشتباهات فنی بسیاری در لو دادن توپ داشتیم چون می دانستیم فیورنتینا 
از ابتدا بسیار هجومی ظاهر خواهد شد. به بازیکنان گفتم که باید ساختار خودمان را پیدا کنیم 
و این ساختار را حفظ کنیم چون می دانستیم که آنها نمی توانند نبض بازی را در طول تمام 9۰ 

دقیقه در دست بگیرند.« 
این مربی ایتالیایی ادامه داد:» پس از اتفاقاتی که در طول تابستان رخ داد باید به مسیرمان 
ادامه دهیم. من خوش شانس هستم که در این باشگاه حضور دارم چون ما سه بازیکن بزرگ 
را از دســت دادیم اما هرگز اجازه ندادیم که خودمان را ببازیم. ما اطمینان داریم که در مسیر 

درست قرار گرفتیم. هنوز در اوایل فصل هستیم و باید با توجه به هر بازی پیش برویم.«

مادر رونالدو:

 اگر او به اسپورتینگ نرود، پسرش می رود
دولورس آویرو، مادر کریســتیانو رونالــدو، گفته که اگر ســتاره منچســتریونایتد پیش از 
بازنشستگی به اسپورتینگ برنگردد، پســر او روزی به این تیم خواهد پیوست.مادر رونالدو 
یکی از طرفداران سرسخت اسپورتینگ است که مدعی شده آرزویش پیش از مرگ این است 
که یک نفر دیگر از اعضای خانواده اش بار دیگــر پیراهن این تیم را بر تن کند. او عالقه زیادی 
دارد که این فرد کریستیانیوی ۱۱ ساله، پسر رونالدو، باشد چرا که معتقد است او در این سن 

از پدرش در همین سن بهتر است.
آویرو  گفت:» رونالدو باید به خاطر من هم شــده به اســپورتینگ برگردد. او دوســت دارد 
بازی های این تیم را تماشا کند. من پیش از این به او گفته ام که پسرم، من دوست دارم قبل 
از مرگم شاهد بازگشت تو به اسپورتینگ باشــم. او گفت اجازه بده ببینیم شرایط چطور پیش 
می رود. اما اگر او به این نیاید، کریستیانیو می آید! او در این سن از پدرش بهتر بازی می کند. 

رونالدو در این سن مربی نداشت اما حاال معلم پسر خودش است.«
مدت ها از آخرین باری که آویرو شاهد بازی پسرش در باشگاهی پرتغالی بود می گذرد، چرا 
که این بازیکن پس از فصل ۰3-2۰۰2 از اســپورتینگ جدا شــد تا زندگی حرفه ای خود را در 
منچستریونایتد ادامه دهد. او در این تابســتان بار دیگر به اولدترافورد برگشت و پسرش نیز 
به همراه او به آکادمی این باشگاه منتقل شد.پســر رونالدو هنوز ۱۱ ساله است و پیش بینی 
حضور او در باشــگاه های فوتبال خیلی زود به نظر می رسد. با این حال آویرو معتقد است که 

کریستیانیو آینده خود را با حضور در باشگاه های پرتغالی متصور شده است.

شماره 10 سپاهان به کاپیتان رسید؛

خلعتبری،عصایدستمحرمدرفصلجدیدمیشود؟!

فصل نوزدهم لیگ برتر در شرایطی برای   سمیه مصور
طالیی پوشــان اصفهانی آغاز شــد که 
محمدرضا حسینی شــماره ۱۰ این تیم بود، ولی با پایان فصل این 
بازیکن شماره 7 را برای خود برگزید و تشخیص داد که با این شماره 
راحتی بیشتری احساس خواهد کرد و در واقعیت هم همینطور شد 
و وینگر راست طالیی پوشان، آمار بهتری در طول فصل از خود به جا 
گذاشت و شماره ۱۰ را به تیم محمد محبی واگذار کرد که این بازیکن 
هم پس از تجربه دومین فصــل حضور در این تیــم، راهی فوتبال 

پرتغال شد تا این شماره بار دیگر آزاد شود.
تمرینات ســپاهان چند هفته ای است که آغاز شده و محرم نویدکیا 
پس از چند روز تمرین متوالی و ســخت توانست شــاگردان را در 
اولین دیدار دوســتانه محک بزند؛ جایی که نــکات زیادی در مورد 
ترکیب طالیی پوشــان اصفهانی مشــخص شــد و از حاشیه های 
این مسابقه هم می توان به لو رفتن شــماره  ۱۰ سپاهان اشاره کرد؛ 
بازیکنی یک فصل دیگر قرارداد خود را بــا این تیم تمدید کرده و در 
صورت حضور در ترکیب اصلی کاپیتان اول تیم هم به شمار می رود.

 محمدرضا خلعتبری در خصوص پوشــیدن پیراهن شــماره ۱۰ در 
دیدار دوستانه مقابل نســاجی  در گفت و گو با ورزش 3 گفت:  من 
با آقای نویدکیا صحبت کردم بعــد از اینکه محبی رفت گفتم که اگر 
می شود من شــماره ۱۰ را بپوشــم. یکی، دو بازیکن دیگر هم بودند 
که عالقه داشتند این شــماره را بپوشند ولی آقای نویدکیا لطف کرد 

و به من داد.
خلعتبــری فصل گذشــته یکــی از بازیکنــان کلیدی تیــم محرم 
نویدکیا بود و در برخی دیدارها نظیر مصاف با ماشین سازی که کار 
سپاهانی ها گره خورده بود، با توانایی های خود به تیمش برای کسب 
سه امتیاز مسابقه کمک کرد و حاال امیدوار است در آخرین سال های 
حضور در فوتبــال حرفه ای، دومین قهرمانی خود را نیز با ســپاهان 
کســب کند. او در لیگ چهاردهم یکی از نفرات تیم سپاهان بود که 
زیر نظر حسین فرکی موفق به کسب عنوان قهرمانی شد. خلعتبری 
فصل گذشته پس از پنج سال مجدد به جمع زردپوشان اضافه شد 

و برای سپاهان 22 بار به میدان رفت.
کاپیتان سپاهانی ها امیدوار اســت در فصل جدید رقابت های لیگ 

برتر که قرار است در اواخر مهرماه آغاز شود با طالیی پوشان به مقام 
قهرمانی دســت یابد، عنوانی کــه خلعتبری آن را دور از دســترس 
نمی داند. این بازیکن در این باره به ورزش 3 گفته اســت:» فصل 
گذشــته هم تیم ما پتانســیل قهرمانی را داشــت که متاسفانه با 
اشتباهات خودمان در یکی دو بازی نتوانستیم قهرمان شویم ولی 
امسال شــرایط خوبی داریم و بازیکنان خوبی هم اضافه شدند. ان 
شاءا... بتوانیم قهرمانی را کسب کنیم و تیم ما این پتانسیل را دارد. 
با توجه به نیاز هایی که داشــتیم بازیکن جذب کردیم و صد درصد 
آقای نویدکیا روی بازیکنانی که گرفته شناخت داشته و هر بازیکنی 
که بــه اینجا آمده بهتریــن بازیکن فصل قبل تیم خودش اســت. 
مطمئنا در ایــن فصل بازیکنانی که جذب شــدند خیلی به ما کمک 

می کنند و ان شاءا... که جای بازیکنان جدا شده را پر کنند«.
خلعتبری کــه این روزها با آمادگــی باالیی در کنار دیگــر بازیکنان 
سپاهان در حال آماده ســازی برای فصل جدید است، درباره زمان 
آویزان کردن کفش هایش هم گفته اســت تا زمانی که می تواند به 

فوتبالش ادامه خواهد داد.

خبر روز

شرط برای انتخاب مدیرعامل جدید استقالل
چند گزینه ورزشی و اقتصادی به وزارت ورزش پیشنهاد شده اســت تا پس از بررسی ها و تایید نهایی به 
عضویت هیئت مدیره استقالل درآیند.با گذشت چند روز از اعالم اســتعفای احمد مددی از مدیرعاملی 
باشگاه استقالل، نه تنها جانشینی برای وی 
مشخص نشده، بلکه هنوز خبر استعفای او 
به صورت رسمی از ســوی وزارت ورزش یا 
رسانه های باشگاه استقالل نیز اعالم نشده 
اســت.باوجود مطرح شدن برخی اسامی، 
وزارت ورزش به منظور پرهیز از اشــتباهات 
گذشته قصد دارد ابتدا هیئت مدیره باشگاه 
را انتخاب کند و سپس مدیرعامل از سوی 
هیئت مدیره معرفی شــود.گفته می شود 
برخی از چهره هــای ورزشــی و اقتصادی 
برای عضویت در هیئت مدیره جدید استقالل معرفی شده اند که پس از کسب تاییدیه های الزم، به زودی 
اسامی آنها به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره اعالم خواهد شد و پس از آن مدیرعامل جدید انتخاب و 

معرفی می شود.

نگرانی شدید »احمد نوراللهی« رفع شد
چند روز قبل خبری منتشر شد مبنی بر اینکه هافبک سابق قرمزها دیپورت می شود.زمان زیادی نیست 
که احمد نوراللهی قراردادش را با االهلی امضا کرده است. او هنوز در این تیم جا نیفتاده و نیاز به زمان دارد؛ 
درست بر عکس مهدی قائدی. چند روز قبل خبری منتشر شد مبنی بر اینکه مسئوالن االهلی از عملکرد 
نوراللهی رضایت ندارند و احتماال این بازیکن دیپورت خواهد شد. مهدی علی، سرمربی االهلی اما در تازه 
ترین گفت و گوی خود تاکید کرد: »تغییری در فهرست لژیونرها نخواهیم داشت. از عملکرد بازیکنان خارجی 
تیم رضایت داریم و با گذشته زمان آنها هماهنگی بهتری با تیم پیدا می کنند. تالش ما این بود که بازیکنان 
مورد نیاز را برای تقویت تیــم در نقل و انتقاالت جذب کنیم و دیگر به دنبــال اضافه کردن بازیکن خارجی 

دیگری نخواهیم بود.«

آینده نامشخص »ابراهیم شکوری« در پرسپولیس
ابراهیم شکوری که بعد از پایان کار در فدراسیون فوتبال، به عنوان معاون اجرایی توسط جعفر سمیعی در 
پرسپولیس به کار گرفته شده بود، برای خدمت سربازی از این تیم جدا شده است. مدافع اسبق پرسپولیس 
که با پشت سرگذاشتن مراحل تحصیلی و دریافت مدرک دکترا، در سمت اجرایی و مدیریتی به این باشگاه 
بازگشته بود، اکنون برای خدمت سربازی جدایی ناخواسته ای را داشته است. شکوری که در دوره مدیریت 
جعفر سمیعی به عنوان معاون اجرایی و سخنگوی باشــگاه کار را در این تیم دنبال می کرد و توانسته بود 
شرایط همکاری و هماهنگی مناســبی بین بازیکنان و کادرفنی با بخش مدیریت را شکل دهد، به دلیل 
خدمت سربازی جدایی کوتاه مدتی از این تیم داشته و البته این روزها با توجه به پایان کار جعفر سمیعی، 
سرنوشت نامشخصی برای بازگشت به این تیم دارد.مجید صدری، سرپرست کنونی این باشگاه البته در 
مصاحبه اخیر  خود اعالم کرده بود که جدایی ابراهیم شکوری از پرسپولیس به واسطه خدمت سربازی بوده 
و احتمال بازگشت وی به این سمت بار دیگر وجود خواهد داشت. شکوری دوره آموزشی خود را به پایان 
رسانده و برای دریافت مدارک پایان خدمت خود دو هفته دیگر دور از تیم خواهد بود. البته باید دید بعد از 
طی این مدت، تماسی از سوی باشــگاه و صدری با وی برای ادامه همکاری صورت خواهد گرفت یا خیر. 
شکوری طی مدت حضور خود توانسته بود با سود بردن از اعتماد جعفر سمیعی، شرایط را برای هماهنگی 
بین باشگاه و بخش بازیکنان و کادرفنی به خوبی مدیریت کند و باید دید بعد از پایان دوره سربازی، از سوی 
صدری برای ادامه همکاری به این باشگاه بازخواهد گشت و تماسی بین طرفین برقرار خواهد شد یا خیر.

مستطیل سبز

سرمربی ذوب آهن:

 انتظارات از ذوب آهن 
معقول باشد

مهدی تارتار، ســرمربی ذوب آهــن پس از 
دیدار دوســتانه تیمش مقابل نساجی اظهار 
کرد: شرایط خوبی داریم. ما تغییرات زیادی 
داشتیم و باید از باشگاه بابت جذب بازیکنان 
مدنظرمان تشکر کنم. برگزاری اردو به شناخت 
بیشــتر بازیکنان کمک می کنــد. همچنین 
بازی های تدارکاتی به ما در پیدا کردن ترکیب 
نهایی مــان کمک می کند. امیــدوارم بتوانیم 
شروع خوبی داشــته باشــیم. در بازی های 
دوستانه که انجام دادیم، عملکرد خیلی خوبی 
داشتیم. ما سیســتم های مختلفی را تست 
کردیم و بــه اهداف مان رســیده ایم.تارتار در 
پاسخ به این سوال که آیا می تواند ذوب آهن را 
به جایگاه اصلی اش برگرداند، گفت: کار سختی 
داریم ولی شدنی است. ما کاری به سال های 
اخیر نداریم چون ذوب آهن تیم بزرگی است. 
قدم به تیم نایب قهرمان آســیا گذاشته ایم و 
این موضوع وظیفه ما را سنگین تر می کند ولی 
باید صبور باشیم. باید در سال اول انتظارات از 
ما معقول باشد. تیمی را جمع کردیم که اگر من 
باشم و نباشــم، تیم خوبی طی دو، سه سال 
آینده خواهد داشت.سرمربی ذوب آهن درباره 
نفراتی که به تیمش اضافه شدند، توضیح داد: 
نفرات مدنظر ما تا ۸۰، 9۰ درصد جذب شدند. 
ما نیاز به ترمیم داشتیم و چون هفت بازیکن 
لیگ برتری می توانستیم جذب کنیم در بعضی 
پست ها مشکل داریم. اگر بازیکنی پیدا کنیم 
که شرایطش از بازیکنان ما بهتر باشد، جذب 
می کنیم وگرنه همین افراد هم ما را به هدف 
مان می رسانند.تارتار ادامه داد: من کار کردن با 
جوانان و پیدا کردن استعدادها را دوست دارم 
چون حس خوبی به من می دهد.وی در ادامه 
در پاسخ به این سوال که برنامه چند ساله در 
ذوب آهن دارد و چرا قرارداد بعضی بازیکنان 
یک ساله امضا شده، گفت: اکثر بازیکنان جدید 
قرارداد دو ساله و سه ساله بسته اند. در مورد 
بعضی از بازیکنان هم به دلیل شــرایط سنی، 
خود باشگاه هم راغب به عقد قرارداد دو یا سه 
ساله با آن ها نبود ولی اکثر بازیکنان جوان مان 

قرارداد دو، سه ساله بستند.

خلعتبری فصل گذشته یکی از بازیکنان کلیدی تیم 
محرم نویدکیا بود و در برخی دیدارها نظیر مصاف 
با ماشین سازی که کار سپاهانی ها گره خورده بود، 
با توانایی های خود به تیمش برای کسب سه امتیاز 
مسابقه کمک کرد و حاال امیدوار است در آخرین 
سال های حضور در فوتبال حرفه ای، دومین قهرمانی 

خود را نیز با سپاهان کسب کند

فوتبال جهان

وز عکس ر

اجرای حرکات تایچی 
در میدان نقش جهان

بانــوان کمیته تایچــی کار اصفهانی 
)از رشــته های زیر مجموعه هیئت 
ووشو( روز سه شــنبه به اجرای فرم 
و حرکات نمایشــی در میدان نقش 

جهان اصفهان پرداختند.

تکرار قهرمانــی تیم ملی والیبال درآســیا، با اینکه 
غرورآفرین اســت اما پایان کار نیست.آقایی تیم 
ملی والیبال در آسیا، تازه شروع کار است. قدم اول 
اعتماد فدراســیون به کادر فنی ایرانــی و بازیکنان 
جوان با انگیزه بود. درست مثل ۱۱ سال پیش و بعد 
 avc از رفتن زوران گاییچ که نتیجه اش شد دو طالی
کاپ ، دو نقره قهرمانی آســیا، بازی های آسیایی و 
جواز صعود به قهرمانی جهان برای اولین باربا  زنده 

یاد حسین معدنی.
 این بار اما شــگفت انگیزهای ایرانی با یک تیر دو 
نشــان زدند، هم برتری را به رخ حریفان کشیدند 
و هم دوبــاره ثابت کردنــد والیبال ایــران فراتر از 
آسیاســت.هرچند قهرمانی آســیا میدان آزمون و 
خطای مربیان ایرانی هم بود و این قهرمانی پرچم 
مربیان خودی را باال برد و به  اعتماد کمرنگ شده ، 

دوباره رنگ داد.
 درست است که این اتفاق خوب دوباره امید را بعداز 
اتفاقات تلخ المپیک به والیبال برگردانده است، اما 
نباید به این پیروزی دلخوش بود. چرا که تیم های 
درجه 2 و 3 آسیا، سنگ محک خوبی برای والیبال 

ایران نیستند.
تیمی که یــک ماه پیش در المپیــک توکیو، مقابل 
غول های والیبال قرار گرفت،هــم برد و هم باخت 
اما  به خواسته اش نرسید. اگرچه تجربه اش به  کار 
بازیکنان جوان برای قهرمانی آسیا آمد. با این حال 
والیبال ایران نشان داد بدون سوپراستارهایش هم 

پتانسیل درخشش دارد.
بنابراین فدراســیون که آرمان رفتن روی ســکوی 
المپیک را دارد،  از حاال باید بــرای  المپیک 2۰24 
پاریس دست به کار شــود. آن هم با برنامه ریزی 

دقیق، رفع مشکالت، ضعف ها و تقویت نقاط قوت.
حاال که  بهروز عطایی نشان داد، مربیان ایرانی هم  
می توانند از پس کارهای بزرگ برآیند، باید محمد 
رضا داورزنی  رییس فدراســیون زمینــه کار بهتر را 

فراهم کند.
شاید بهترین کار بررسی وضعیت تیم در دوره آلکنو 
و شناسایی گره های تیم درآن موقع است تا بدون 
تکرار تجربه تلخ آن زمان، راه پیشرفت تیم مثل قبل 
هموارشود. همان رشد موشکی که همیشه ورد زبان 

رییس فدراسیون بود.

آقایی والیبال در آسیا، تازه شروع کار است

عکس: ایسنا
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مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت ۸5 درصدی خیابان 12 بهمن در منطقه 12
مدیر منطقه ۱۲ شــهرداری اصفهان اظهار کرد: عملیات عمرانی خیابان ۱۲ بهمن به طول ۶۰۰ متر 
شامل خاک برداری، زیرسازی، آسفالت، جدول گذاری و پیاده رو سازی و احداث فضای سبز با 
پیشرفت ۸۵ درصدی در حال انجام اســت.علی باقری افزود: این خیابان زمینه اتصال خیابان 

امام خمینی)ره( را به خیابان های قائم مقام فراهانی و شهید امینی عاشق آباد فراهم می کند.
مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان ادامه داد: برای اجرای این پروژه بالغ بر ۸۸۰ تن آسفالت مورد 

استفاده قرار گرفته و بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال جهت اجرای آن هزینه شده است.
وی تصریح کرد: با اتمام این پروژه یکی از خواســته های صنعتگران واقع در این خیابان بر آورده 
شده و موجبات تسهیل و تسریع در تردد خودروها و روان سازی ترافیک خیابان امام خمینی)ره( 
را فراهم می سازد.باقری خاطرنشــان کرد: تردد خودروها در این خیابان با اتمام عملیات اجرای 

آسفالت تا قبل از مهرماه سال جاری عمال صورت خواهد گرفت.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان اعالم کرد:

فضاسازی شهر به مناسبت اربعین حسینی
مدیرعامل سازمان زیباسازی شــهرداری اصفهان از فضاسازی شهر به مناسبت فرارسیدن هفته 
دفاع مقدس و اربعین حســینی خبر داد.حســن موذنی اظهار کرد: ۱۳۵ المان ویژه هفته دفاع 

مقدس و اربعین در فضای شهری نصب شده است.
وی همچنین به نصب طرح جدید با موضوع دفاع مقدس و اربعیــن در دیواره پازلی ارگ جهان 
نما و گلستان شهدا اثر استاد بدرالسماء اشاره و تصریح کرد: تصاویر سرداران شهید از جمله دکتر 
شهید مصطفی چمران، سردار شــهید اکبر آقابابایی، شــهید علی موحددوست، شهید غالمرضا 
آقاخانی، شهید احمد خطیبی، شهید اصغر صفایی و شــهید ناصر خمسه عشر در چهارراه هشت 

بهشت اصفهان دیوارنگاری شد.
مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان تصریح کرد: در سال های گذشته تصاویر شهدا 
روی بنر چاپ و نصب شــده بود که ماندگاری نداشت، بنابراین مقرر شــد تا این تصاویر شهدا به 
شیوه ای ماندگار احیا شــود.وی ادامه داد: این دیوارنگاری به صورت ترکیبی از ورق آهن با رنگ 
کوره ای، کاشــی و چاپ روی فلز انجام و تمامی قطعات بر بدنه ســاختمان مرتفع واقع در این 

چهارراه نصب شد.
موذنی این نقاشی را اثر هنرمند اصفهانی دانســت و خاطرنشان کرد: این دیوارنگاری با ابعاد ۱۲ 
در ۱۶ متر با همکاری منطقه سه انجام شــده و تصاویری از فرماندهان شــهید لشکر فاتح امام 

حسین)ع( بر آن نقش بسته است.

مدیر بحران و پدافند غیر عامل شهرداری اعالم کرد:

بازگشایی صفه و ناژوان از ابتدای مهرماه 1400
مدیر بحران و پدافند غیر عامل شــهرداری اصفهان گفت: بر اساس آخرین اعالم ستاد مدیریت 
بیماری کرونای شهرستان اصفهان از ابتدای مهرماه سال جاری پارک ها، صفه و ناژوان بازگشایی 

می شود.
سیدرضا جعفریان فر  اظهار کرد: طبق مصوبه اخیر ستاد مقابله با کرونا، مراکز تفریحی و خدماتی 

در مجموعه های پارک و تفرجگاهی همچنان غیرفعال است.
وی ادامه داد: در جلسه  اخیر ســتاد مدیریت بیماری کرونای شهرستان اصفهان قرار شد مراکز 
تجمیعی واکسیناســیون اضافه شــود و مراکز کنونی نیــز از تمام ظرفیت خود بــرای افزایش 
واکسیناسیون در شهرستان استفاده کنند. به دنبال گســترش پیک پنجم کرونا، مراکز تفریحی 
هم چون پارک ها، مجموعه تفریحی صفه و ناژوان با تصمیم ستاد کرونا به حالت تعطیل در آمد.

با شعار »سینما سرزمین خیال«؛

پرواز پاییزی جشنواره فیلم های کودک و نوجوان زیر سایه کرونا

کودکان و نوجوانان به عنوان آینده سازان  عارفه ماندگاری
کشــور، نیازمند توجــه و برنامه ریزی در 
حوزه های مختلف از جمله فرهنگ، هنر و به طور ویژه ســینما هستند. 
تاثیر تولیدات هنر هفتم بر این گروه بزرگ از جامعه بر کســی پوشیده 
نیســت و همین امر جایگاه ســینمای کودک و نوجوان را شــاخص و 

برجسته می کند.
برگزاری جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان به عنوان 
فرصتی برای توجه دادن جامعه به ایــن مقوله و افزایش کمی و کیفی 
تولید اثر در این حوزه، امری ضروری است.جشنواره ای که البته متولیان 
آن نیم نگاهی هم به فرصت های اقتصادی و اجتماعی آن از جمله جذب 

گردشگر دارند. 
این هدف، اما امسال هم زیر ســایه کرونا شاید به صورت کامل دست 
یافتنی نباشد. اما موضوع قطعی برگزاری ســی و چهارمین جشنواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهــان، در اولین ماه پاییز 

است: ۱۶ تا ۲۱ مهر زمان پرواز پروانه هاست.

جشنواره سی و چهارم، حضوری یا مجازی؟
رییس دبیرخانه جشــنواره بین المللی فیلم های کــودکان و نوجوانان 

اصفهان گفت: با توجه به تجربیاتی که از برگزاری دوره قبلی جشنواره در 
شرایط کرونایی کسب کردیم، امســال جشنواره به دو صورت حضوری 
و مجازی برگزار می شــود. مهدی ســجاد زاده افزود: حضور فیزیکی 
مخاطبان در جشنواره و سالن های سینما با رعایت کامل شیوه نامه های 
بهداشتی  خواهد بود و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و وزارت بهداشت 

بر این امر نظارت می کنند.

رقابت بیش از 500 اثر ایرانی و خارجی
رییس دبیرخانه جشــنواره بین المللی فیلم های کــودکان و نوجوانان 
اصفهان درباره آثار ارسالی به جشنواره گفت: ۵۲۴ فیلم ایرانی و خارجی 
برای شرکت در جشنواره پذیرفته شده اند.سجاد زاده ادامه داد: ۴۳۸ 
فیلم بخش ملی، شامل ۲۴۸ فیلم کوتاه داستانی، ۱۱۹ پویانمایی کوتاه، 
۳۰ فیلم بلند داستانی، ۱۴ فیلم سینمایی، ۱۲ عنوان در بخش وب سری 
و ۱۵ عنوان در بخــش کرونا_ روایت، اســت.وی اضافه کرد: ۸۵ فیلم 
هم در بخش ملل به مسابقه گذاشــته می شود که شامل ۲۰ فیلم ملل، 
۲۴ فیلم بلند سینمایی، ۱۴ فیلم پویانمایی و ۲۸ فیلم کوتاه داستانی، 
است.رییس دبیرخانه جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان 
اصفهان بیان کرد: برای داوری جشــنواره  بــه زودی فراخوانی اعالم 

می شود که در آن کار و شیوه داور ی را برای عالقه مندان تشریح خواهد 
کرد. مدیر اجرایی جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان 
اصفهان نیز گفت: شعار سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوانان، سینما سرزمین خیال، انتخاب شده است. ایمان 
حجتی افزود: سینما قطعا پرورش دهنده نسل خالق است و هنر، ذهن 
هر مخاطبی را پرواز می دهد، قطعا ســینما فرصت های مختلفی را به 
جامعه می دهد و این موضوع در کشور های مختلفی ثابت شده است.

مدیر اجرایی جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان 
یادآور شد: سال گذشته شعار جشنواره )هر خانه، یک سینما( بود، چون 
باتوجه به شرایط کرونایی جشــنواره به طور مجازی برگزار شد و داوران 
آن یعنی کودکان، فیلم ها را در منزل تماشــا و به طــور مجازی داوری 
می کردند.حجتی اضافه کرد: پیش از شــیوع کرونا در دوره های قبل، 
طی چند مرحله تخصصی ۴۰ داور انتخاب می کردیم تا اثر مورد عالقه 
خود را مشخص کنند.وی در ادامه گفت: المپیاد فیلم سازی از مهم ترین 
برنامه های جنبی جشنواره در دوره های گذشته بوده که با هدف پرورش 
نسل جدید برگزار می شده و امســال نیز همچنان المپیاد فیلمسازی 

برگزار می شود.

افتتاح پوســتر های جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان و 
نوجوانان

رییس حوزه هنری اصفهان گفت: سال گذشته به علت شرایط کرونایی، 
جشنواره کامال به صورت مجازی برگزار شد، اما امسال در تالش هستیم 
تا جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان را به صورت ترکیبی 
مجازی و حضوری برگزار کنیم. مجتبی شــاهمرادی اضافه کرد: حوزه 
هنری اصفهان هرســاله به عنوان یکی از متولیان برگزاری جشــنواره 
محســوب می شــود و ما امکانات خود را برای برگزاری مطلوب آن به 

کار می گیریم.
رییس حوزه هنری اصفهان، برگزاری چهار روزه نمایشگاه پوستر های 
ادوار جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان را رویدادی در 
استقبال از جشنواره ســی و چهارم خواند و اظهار امیدواری کرد که این 
جشــنواره بتواند به اهداف و کارکرد های خود در ارتقی سینمای کودک 

و نوجوان کمک کند.
جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان برای این دو گروه 
ســنی، تجربه یک رویداد فرهنگی در ســطح بین المللــی و فرصتی 
برای افزایش و تقویت مــراوده و تعامل با کودکان و نوجوانان ســایر 

کشورهاست؛ روابطی که فصل مشترک آن سینماست.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمی اصفهان از تدوین عدالت فرهنگی در سند 
چشم انداز فرهنگی استان خبر داد و گفت: در این سند زیر ساخت ها، توسعه 
مولفه های فرهنگی و جایگاه فرهنگ و هنر اســتان تا پنج سال آینده تبیین 
شده اســت. حجت االســالم رمضانعلی معتمدی افزود: رســیدگی به امور 
اصحاب فرهنگ و هنر یکی از برنامه های مهم جامعه و وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی است در دوره کنونی نیز وزیر ارشــاد زیربنای فرهنگ و هنر را عدالت 

فرهنگی بر مبنای قرار داده است.  
وی افزود: دراین راســتا برنامه های مختلفی از ســوی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اســالمی به مجلس شــورای اســالمی و نیز وزارت خانه ارائه  شده است و 

استان ها نیز مجری این سیاست ها هستند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان تصریح کرد: به همین منظور  
عدالت فرهنگی و سرانه فرهنگی در دولت مردمی در  دستور کار قرار گرفته و 
بسته هایی را  وزیر ارشاد برای تقویت اصحاب فرهنگ و هنر آماده کرده است. 

وی ادامه داد: اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان اصفهان سند توسعه و 
چشم انداز برای فرهنگ را زودتر آماده کرده است  و در سفر اخیر وزیر فرهنگ 
و ارشاد تقدیم وی شد که در این سند پیش بینی آینده زیر ساخت فرهنگی، 

توسعه مولفه های فرهنگی و جایگاه فرهنگ و هنر دیده شده است.
معتمدی با اشاره به اینکه به زودی این ســند با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد 
رونمایی می شود، گفت: ما در راســتای عدالت فرهنگی، سرانه فرهنگی هم  
دنبال می کنیــم و این ماموریت در ســال جاری به صورت اســتانی در حال 

پیگیری و هماهنگی است.
وی تاکید کرد: هر شــهروند در استان اصفهان اعم از عشــایری، روستایی و 
شهری باید دارای سرانه فرهنگی و از عدالت فرهنگی برخوردار باشد.مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان اضافه کرد: البته در خصوص هنرمندان 
و تقویت و رسیدگی به اصحاب فرهنگ و هنر، صندوق هنر تشکیل شده است. 
وی با اشاره به اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از طریق شارژ ماهانه » هنر 
کارت« از هنرمندان حمایت می کند، افزود: سامانه تحفه و کارا برای دریافت 
تسهیالت با کار مزد بســیار کم برای اصحاب فرهنگ و هنر  و توسعه فعالیت 

آنان ایجاد شده  است.
وی در مورد اینکه ســرانه فرهنگی چگونه محاسبه می شــود، گفت: این امر 
بســتگی به جمعیت هر شهر و روســتا دارد و ما باید زیرســاخت فرهنگی را 
توسعه دهیم و سند توسعه اســتان این امکان را فراهم کرده است.مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان گفت: هم اینک به ازای هر پنج هزار 
نفر یک موسسه فرهنگی و هنری در استان وجود دارد . وی بیان داشت : ما 
حدود ۵۰ مولفه فرهنگی تعریف شده از موسسات فرهنگی گرفته تا قرآنی، 
کانون مساجد تبلیغات وسایر موارد داریم که در سند توسعه تا یک ماه آینده 

رونمایی می شود.

یک کارشناس مدیریت استراتژیک:

مشارکت شهروندان، شاخص مهم توسعه شهری است
یک کارشناس مدیریت استراتژیک اظهار کرد: برنامه ریزی یک تالش آگاهانه برای دستیابی به 

اهداف و غایات مطلوب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در یک زمان معین است.
منصور سلطانی زاده با بیان اینکه برنامه ریزی یک جریان مستمر و یک امر آگاهانه و مجموعه ای 
از فعالیت ها و اقداماتی اســت که باید در آینده و متناســب با اهداف تعیین شده صورت گیرد، 
افزود: برنامه ریزی شهری به معنای ساماندهی کالبدی فضای شهری و تامین رفاه و آسایش 
شهرنشینان از طریق ایجاد محیطی بهتر، مساعدتر، سالم تر، آسان تر، موثر تر و دلپذیرتر است.

وی خاطرنشان کرد: شهر نوعی سازمان یافتگی اجتماعی بوده که ظهور آن در زمانی نیاز به فراهم 
آمدن شرایطی خاص داشته اســت؛ البته عصر حاضر را می توان دوره چهارم شهرنشینی در نظر 

گرفت که با رشد ارتباطات بین شهروندان و تحوالت اجتماعی سریع همراه است.
ســلطانی زاده با بیان اینکه شــهرهای فرهنگی حاصل فرهنگ و تمدن هستند و فرهنگ مبنای 
تصمیمات و کنش های شهری است، گفت: این شــهرها به دنبال جذب منابع فرهنگی هستند؛ 
البته شاخص پیشرفت و توسعه شــهری، تولید صنایع و رویدادهای فرهنگی و محور آن سبک 
زندگی شهروندان است، در این شهرها مشارکت شهروندان در اداره شهر به خصوص فرهنگیان 

و نخبگان باالست.
وی با اشاره به رابطه انسان و شهر گفت: رکن اصلی و شــرط الزم برای ایجاد یک شهر انسان ها 
هستند که با حضور و به دست انسان ها شــکل می گیرد و ادامه حیات می دهد و اگر از انسان ها 

خالی شود، نابود خواهد شد.

توجه به الگوی مفهومی شهر اسالمی
این کارشناس مدیریت استراتژیک اظهار کرد: غالب تعاریف شهر از انسان غفلت می ورزد به ویژه 
هنگامی که با بحث بر سر تهیه طرح و برنامه موضوعاتی همچون نوع و شیوه تولید فعالیت های 
اقتصاد و حرکت را به عنوان مالک های اصلی مورد نظر قرار داده، حتی اگر از انســان نیز بحثی 
می کند او را به عنوان جمعیت و عدد و رقم می شناسد و همین تفکر انسان را به مثابه قطعه ای از 
یک خودروی بزرگ تلقی کرده و شــهر را نیز پدیده های مادی و مکانیکی می انگارد، در حالی که 

اندکی مداقه در شکل گیری و حیات شهرها نشان می دهد.
وی خاطرنشان کرد: شهر محل زیست انسان بوده و دیدگاه اصول و ارزش های فرهنگی مورد باور 
انسان از جهان بینی سازنده خود را معرفی می کند، به اهدافی که اهلش برای خود قائل هستند 

گواهی می دهد و نمایشی از نحوه نگرش انسان به طبیعت است.
سلطانی زاده با بیان اینکه شــهر در عین حال که جلوه گر هویت اهل خویش است، نشان دهنده 
تمایل بــه هویتی که عالقه دارند با آن شــناخته شــوند نیز هســت، گفت: مهــم ترین عنصر و 
اصلی ترین جز و عوامل پدیدآورنده شــهر انسان گرا، اهل شــهر و پس از آن قوانین و مقررات و 
آداب و شیوه های رفتار و اخالق اهل شهر است که روابط اهل شهر و همه اجزای آن را با یکدیگر 
و با طبیعت و ساخته های انسان و هستی را در قلمروهای مختلف معنوی و مادی حیات تنظیم 
می کند. وی اظهار کرد: شهر تبلور کالبدی و عینی ارزش های دینی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، 
تاریخی و طبیعی یک ملت در پهنه سرزمینی است که بر اســاس باورها، اعتقادات، ارزش ها و 
هنجارهای سازندگانش به وجود می آید، تغییر می کند، توسعه می یابد و در عین حال به ساخت 
فرهنگی و اجتماعی شدن انســان ها می پردازد؛ بنابراین ارتباط بین انسان و شهری یک ارتباط 

دو سویه است.
این کارشناس مدیریت استراتژیک با اشاره به الگوی مفهومی شهر اسالمی، تصریح کرد: هیچ 
فرهنگ و تمدنی در شــهر صرفا کالبدی بی روح و ظرفی بی هویت محســوب نمی شود بلکه نه 
تنها باید مکانی برای زندگی انســان ها و محلی برای تامین نیازهای مادی آنها باشد، بلکه شهر 

مفهومی توأمان از ماده و معنا دارد.

با مسئولان

دیدگاه

شهردار اصفهان در مراسم تجلیل از 
روحانی فداکار:

مردم تشنه عمل هستند

خبر روز

شــهردار اصفهان با حجت االســالم مهدی 
معینــی، روحانی فداکاری کــه در کوه صفه 
جان یک شهروند را نجات داده بود، دیدار و از 

وی تجلیل کرد.
علی قاسم زاده در دیدار با این روحانی فداکار 
با بیان اینکــه روحانیت از جهــات مختلف 
می تواند الگو باشد، اظهار کرد: روحانیت هم 
معلم و مربی اعتقادی اســت و هم از لحاظ 
سیره عملی از هر حیث می تواند الگو باشد. 

با وجود خــوب بودن گفتــار، جامعه ما این 
روزها به شدت تشنه رفتار است؛ ذهن مردم 
از شنیدن ها اشباع شــده و چیزی که بسیار 
می تواند روی مردم اثرگذار باشد، نحوه رفتار 

بزرگان دین و کشور است. 
وی خطاب به این روحانی فــداکار تصریح 
کرد: هر یک از افرادی که منتســب به دین و 
انقالب هســتند اگر بتوانند صداقت، رفتار و 
عمل صالح خود را به مردم نشان دهند این 
موضوع تاثیر بسیار بیشــتری از گفتار و ادعا 
دارد و کاری که شما انجام دادید مصداق عمل 
صالح است که ذهنیت نسل جوان را می تواند 

نسبت به روحانیت تغییر دهد.
شــهردار اصفهان با بیان اینکه من به عنوان 
یک شهروند به نوبه خود از عمل شما تقدیر و 
تشکر می کنم، ادامه داد: امیدوارم همچنان 
معین جامعه و دستگیر مردم باشید و از این 

مسیر مردم را به خداوند نزدیک تر کنید.
وی اضافه کرد: در ســیره بزرگان دین و اهل 
بیت)ع( بیش از آنچه که مردم از طریق جدل 
و گفت و گو جذب اسالم شده باشند با دیدن 
رفتار ائمه جذب اسالم و شیعه شده اند. کمتر 
سراغ داریم که فردی فقط از طریق گفت و گو 
اسالم آورده باشد و اعمال خیرخواهانه شما 

مصداق این موضوع است.
قاســم زاده تاکید کرد: اگر بتوانیم از مسیر 
خدمت و نه حــرف، مقــداری از مظلومیت 
نظام کم کنیم کار بســیار بزرگی انجام شده 
و بایــد بتوانیم با عمل خــود اعتماد مردم را 

بازگردانیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی:

عدالت فرهنگی در سند پنج ساله استان اصفهان تبیین شد

خلق آثار بی نظیر 
هنرمند پیکر تراش

علــی اصغــر غالمــی، هنرمند 
پیکرتراشــی که بــدون گذراندن 
دوره هــای آموزشــی، آثاری بی 
نظیر خلــق می کند.این هنرمند 
چیره دســت که حرفه ورشــته 
تحصیلی اش مونتاژ کار جرثقیل 
وصنایع فلزی اســت از ۱۰ سال 
پیــش بــه صــورت اتفاقــی با 
تراشــکاری قطعه چوبی کوچک 

سردیسی از عقاب می تراشد.

وز عکس ر

عکس: خبرگزاری صدا و سیما
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همانطور که می دانید مغز اســرارآمیزترین عضو بدن انسان 
و همچنین ضروری ترین بخش بدن ماســت. اما واقعا چه 
چیزی باعث می شــود تا ذهن برخی از افراد هوشــمندتر از 
دیگران باشــد؟برخی آن را غیرطبیعــی می دانند، اما برخی 
دیگــر از آن به عنــوان یک هدیه الهــی یاد می کننــد. افراد 
باهوش زیادی در سراســر جهان وجود دارد، ولی ما به دنبال 

باهوش ترین ها هستیم.
گری کاسپاروف: سال 2013، زمانی که کاسپاروف در رقابت 
با کامپیوتری که می تواند ســه میلیون موقعیت را در هر ثانیه 
محاسبه کند برنده شد، جهان را شگفت زده کرد.او یک استاد 
بزرگ شطرنج از روسیه است. کاسپاروف همچنین در سن 22 
سالگی موفق به شکســت آناتولی کارپف شد تا جوان ترین 

قهرمان شطرنج جهان نیز لقب بگیرد.
فیلیــپ امیگوالــی:  فیلیــپ امیگوالی یــک مهندس، 
ریاضی دان، دانشــمند کامپیوتر و زمین شــناس نیجریه ای 
 Gordon Bell Prize 1۹8۹  است. وی یکی از دو برنده  جایزه
از سوی IEEE برای استفاده از یک ســوپرکامپیوتر ماشین 
اتصال به منظور یافتن زمین های نفتی نیز محسوب می شود.

مارلیــن وس ســاوانت: در ســال 1۹85، گینس ضریب 
هوشی 1۹0 ساوانت را به ثبت رســاند. به گفته  سایت رسمی 
ساوانت، وی برای پنج ســال متوالی لقب باهوش ترین زن 

جهــان را از آن خــود کرده اســت. باالتریــن امتیــاز او در 
آزمایش هــای ضریب هوشــی مختلف، 228 بوده اســت.

ساوانت، ستون نویس محبوب مجله  »Parade« بوده و در 
بخشــی به نام »از مارلین بپرسید«، خوانندگان می توانستند 
پازل ها و ســواالت مختلفی را از وی بپرســند و پاسخ آن را 

دریافت کنند.
میسالو پرداوچ: میســاو پرداوچ، پروفسور ریاضی اهل 
کرواسی، در جایگاه هفتم لیست باهوش ترین افراد در جهان 
 GenerIQ قرار دارد. وی بنیانگذار و رییس سازمان نخبگان

Society است.
ریک راسنر: ضریب هوشی 1۹2 باعث شده تا ریک راسنر 
به یکی از باهوش ترین افراد در جهان تبدیل شــود. راســنر 
سال ها به عنوان بادیگارد در کافه ها کار می کرد و رفتار خشنی 
داشت.او همچنین تهیه کننده شوی تلویزیونی CHIPs است 
و از طریق آن شهرت زیادی یافت. راســنر بعد ها با همکاری 

DirecTV یک تلویزیون ماهواره ای را راه اندازی کرد.
 کریســتوفر النگان: النگان یک خودآموخته آمریکایی با 
امتیاز ضریب هوشی بین 1۹5 تا 210 است. او توسط رسانه ها 
با عناوینی همچون »هوشمندترین مرد در ایاالت متحده« و 
همچنین »هوشــمندترین مرد در جهان« توصیف می شود.

النگان حرف زدن را از شش ماهگی آغاز کرد و زمانی که شروع 

به خواندن کرد، تنها 3 سال سن داشت. وی، صاحب تئوری 
ارتباط بین فکر و واقعیت است که CTMU نام دارد.

دکتــر اوانگلویــس کاتســیولیس: دکتــر اوانگلویــس 
کاتسیولیس، یک پزشک عمومی و روانپزشک یونانی است 
که نام او بابت امتیاز های هوشی باالیی که گرفت، سر زبان ها 
افتاد.وی، دارای مدرک تحصیلی فلسفه، فناوری تحقیقات 
پزشکی و روانپزشکی است. کاتسیولیس همچنین بنیانگذار 
شــبکه جهانی اطاعات )WIN(، یک ســازمان بین المللی 
مشهور نیز هست.او بنیانگذار سازمان AAAA.GR، یک تیم 
داوطلبانه پیشگام برای شناسایی و حمایت افراد بااستعداد 
در یونان نیز بوده و در کشــورش او را به عنوان یک شــناگر و 

نقاش معروف نیز می شناسند.
کیم اونگ یونگ: کیم اونگ یونــگ، یک مهندس عمران 
کره ای اســت که امتیاز IQ آن 210 بوده و از کودکی به عنوان 
یک نابغه شناخته می شود. او از شــش ماهگی خود قادر به 
صحبت کردن و فهمیدن زبان کره ای و 3 زبان دیگر بود.در سن 
3 سالگی می توانســت مطالبی با زبان های مختلفی شامل 
کره ای، ژاپنی، آلمانی و انگلیسی را بخواند و مسائل پیچیده 
حسابداری را در یک شو تلویزیونی ژاپنی به صورت زنده حل 
کند. نام یونــگ در کتاب گینس با عنــوان »باالترین ضریب 

هوشی« نیز دیده می شود.

آشپزی
ترفندهای طالیی برای خوشمزه 

شدن سوپ
یکی از غذاهایی که در هر فصلی طرفدار زیادی دارد ولی در فصل پاییز و 

هوای خنک پای ثابت آشپزخانه ها می شود، سوپ است. در این مطلب چند ترفند 
کاربردی آموزش داده شده که به کار بردن آنها باعث خوش طعم شدن سوپ می شود.

یکی از راه های تهیه سوپ خوشمزه  استفاده از عصاره مرغ و گوشت در آن  است. دقت کنید اول 
عصاره را اضافه کنید و بعد نمک آن را بچشید. در نیم ساعت آخر سوپ جو به آن آب لیمو اضافه کنید 

و اجازه بدهید کمی با هم بپزند. برای داشتن سوپ جو خوشمزه و جا افتاده باید جو حتما خوب بپزد و 
لعاب بیندازد. بهتر است از مواد تازه استفاده کنید با این حال استفاده از برخی سبزیجات کنسروی یا یخ 
زده مانند نخود فرنگی و ذرت مشکلی ندارد. برای کاهش میزان چربی، سوپ را یک روز قبل تهیه کنید و 
چربی روی سوپ را با قاشق بردارید. سوپ که یک روز قبل تهیه می شود، طعم بهتری پیدا می کند. در 
صورت شور شدن سوپ، یک عدد سیب زمینی پوست کنده در آن قرار دهید و بعد از 15 دقیقه پخت 

سوپ روی حرارت کم، آن را بردارید. برای غلیظ شدن سوپ مقداری از آن را در غذاساز بریزید 
و پوره کنید و به قابلمه اصلی برگردانید. یک و نیم قاشق چای خوری آرد را به یک فنجان آب 

سوپ اضافه و مخلوط کنید و به ظرف اصلی بیفزایید و هم بزنید تا سوپ غلیظ شود. 
سوپ جو را می توان با جوی معمولی هم پخت؛ اما باید بدانید برای پخت به مدت 

زمان بیشتری نیاز دارد و ممکن است بر اثر غفلت ته بگیرد. ترجیحا 
از جو پرک استفاده کنید که سریع تر آماده می شود و 

احتمال ته گرفتن آن هم کم است.

با باهوش ترین اشخاص دنیا آشنا شوید

»بوتاکس« به نمایش  آنالین رسید فیلمی پلیسی با بازی »رحیم نوروزی«
»بوتاکس« به کارگردانی کاوه مظاهری و بازی سوسن پرور و مهدخت 
موالیی، یکی از موفق ترین فیلم های امسال در جشنواره های 
بین المللی، از روز چهارشنبه، 31 شهریور، در پلتفرم های فیلیمو، 
نماوا و تلویکا به صورت همزمان منتشر خواهد شد.داستان 
»بوتاکس« که فضایی بین واقعیت و رویا دارد، درباره دو خواهر است 
که به دروغ به همه می گویند برادرشان قاچاقی به آلمان رفته است. اما 
این دروغ در ذهن خواهر بزرگ تر کم کم به واقعیت تبدیل می شود.

با ضبط آخرین سکانس های فیلم »مواجهه« در منطقه 6 تهران با 
لهه  حضور بازیگرانی چون رحیم نوروزی، علیرضا جالی تبار و ا
حسینی تصویربرداری این فیلم به پایان رسید. با اتمام تصویر 
برداری این فیلم پلیسی تدوین آن آغاز شد.این اثر تلویزیونی-

سینمایی، مواجهه انسان ها با یکدیگر در موقعیت های مختلف را در 
قالب روایتی از برخورد یک مامور پلیس راهنمایی و رانندگی با یک 
پرونده کاهبرداری و قتل به تصویر کشیده است.

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

مدیرعامل شــرکت مهندســی و پویش ســاخت در ارتباط با عملیات تخریب 
و نســوز چینی نواحی مختلف حوزه بهره برداری گفت: از ابتدای ســــال ۹8 
با اعتماد ذوب آهن اصفهان به توانمندی های شــــرکت مهندســی و پویش 
ســــاخت، عملیات تخریب و نســوز چینی کوره های متدیک و رولیکی نورد 
300 بــا احجام تخریب به میزان 700 تن، نسوز کاری ســقف به همراه نصب 
آجرهای مشــــعل به میزان 200 تن و همچنین نسوز کاری کف و دیواره ها به 
میزان 500 تن به این شرکت واگذار شد که طی 10 شــبانه روز و با فعالیت 200 
نفر از کارکنان مجرب طی دو نوبت کاری 12 ســاعته و باکیفیت مطلوب و مورد 
تایید دســتگاه نظارت انجام شد. امیر ایرانپور افزود: در این راســتا در ســال 
۹۹ و بــا توجه به تاکیدات مدیریت عالی ذوب آهن و به منظور تکمیل عملیات 
اجرایی و راه اندازی کوره بلند شماره یک، نسوز توسط معدود شرکت های چینی 
این کوره نیز که قبا پیمانــــکاری و با نظارت کارشناســــان خارجی صورت 
می گرفت، به این شرکت واگذار شد. در این راســتا عملیات در مدت زمان 40 

شبانه روز و با به کارگیری 200 نفر نســوز کار حرفه ای در قالب 4 گروه 50 نفره، 
بلوک های کربنــی به میزان 412 تــن، بلوک های گرافیتی به میزان 140 تن، 
خمیر گرافیتی به میزان 65 تن، آجر آلومینا مربــوط به کف بوته به میزان 310 
تن و آجر شاموتی به میزان 180 تن چیدمان شد. مدیرعامل شرکت مهندسی 
و پویش ساخت همچنین تصریح کرد: از ویژگی های مهم این پروژه می توان 
به نوع بلوک و آجرها و همچنین شرایط چیدمان آن ها اشاره کرد، به نحوی که با 
توجه به تامین آن ها از خارج از کشور، شکل و ابعاد منحصربه فرد و شماره گذاری 
آن ها، کنترل های لحظه به لحظه توسط دوربین نقشه برداری در حین چیدمان 
آن ها صورت می گرفت که این پروژه نیز در زمان مقرر باکیفیت مطلوب تحویل 
و مورد بهره برداری قرار گرفت. ایرانپور خاطرنشــان کرد: در ســال ۹۹ پس از 
برگزاری مناقصه عملیــات تخریب و نسوز چینی کلیه نواحی کارخانه ذوب آهن، 
این شــــرکت با احراز حداقل قیمت، برنده مناقصه شد. این مقام مسئول با 
اشــاره بــه عملیات تخریب و نسوز چینی دودکش کائوپر کوره بلند شــماره 2 
گفــت: دودکش مذکور به ارتفاع 70 متر و قطر دهانه 6 متر در قســمت پایین  
و ســه و نیم متردر قســمت باال بوده که این عملیات شــامل 130 تن عملیات 
تخریــب و 330 تن عملیات چیدمان نســــوز بود که با توجه به ارتفاع بلند و 
مخاطرات موجــود این عملیات طی چنــد مرحله و به صورت متناوب پس از 
مونتاژ هر مرحله پوسته فلزی آن و با بهترین کیفیت انجام گرفت. مدیرعامل 
شرکت مهندســی و پویش ساخت ذوب آهن اظهار داشــت: تخریب و نسوز 
چینی میکسر کنورتور بخش فوالدسازی، انجام تعمیرات جاری و اساسی کلیه 
کارگاه های مهندســی نورد، نیروگاه مرکزی و حرارتی، واحد آهک سازی پلی 
زئوس، آگلوماشین های 1 الی 4 طرح قائم و ســرویس دهی در قالب انجام 
تعمیرات و همچنین تخریب، نسوز چینی و جرم گیری دیگ شماره 4 نیروگاه 
مرکزی ازجمله سایر اقدامات این شــرکت به شمار می رود که شامل 1070 تن 

عملیات تخریب و 12۹0 تن عملیات نسوز چینی می شود.

مســائل حوزهICT  و راهکارهای هم افزایی بین شرکت گاز  استان اصفهان و 
منطقه دو عملیات انتقال گاز با حضور مدیر مخابرات و تلمتری شرکت ملی گاز 
ایران مورد بررسی قرار گرفت. مهندس نیک روش، مدیر مخابرات و تلمتری 
انتقال گاز ایران در نشستی که با حضورمدیران عامل شرکت گاز استان اصفهان 
و شرکت عملیات انتقال گاز منطقه دو برگزار شد با اشاره به اهمیت طرح جامع 
مخابرات به عنوان سند چشم انداز مخابرات شرکت ملی گاز ایران گفت: این 
طرح تمامی نیازهای ارتباطی شرکت های پاالیش گاز، شرکت های گاز استانی، 
مناطق عملیات انتقال گاز و واحدهای ســتادی و هم چنین سیاست گذاری 
در خصوص نحوه توسعه شــبکه های فیبر نوری و استفاده از آخرین فناوری 
مخابراتی روز دنیا را تعیین می کند. در این نشست مهندس علوی، مدیرعامل 
شرکت گاز استان اصفهان، با بیان اینکه داشتن سیستم ارتباطی پایدار و امن در 
شرایط کنونی وبا توجه به پیشرفت روزانه تکنولوژی بسیار الزم و ضروری است، 
گفت: با داشتن این ویژگی امکان فراهم کردن خدمات مطلوب به ذی نفعان 
فراهم می شود. وی، زیرساخت های مخابراتی این شرکت را مناسب دانست 
و گفت: ســامانه های مخابراتی متعددی از جمله؛ سرویس انتقال مکالمات 
رادیویی )بی سیم( بر بستر شــبکه IP، بهره برداری از سامانه امداد مکانیزه 
در کان شهر اصفهان و توسعه آن در شهرســتان ها، مانیتورینگ ایستگاه ها، 
ارتباطات تلفنی و  ارتباطات دیتای ادارات گاز روی بستر بی سیم )وایرلس(، 

  APN قرائت از راه دور اطاعات ایستگاه ها و ارتباطات امدادگران بر بستر امن
و .. نمونه هایی از اقدامات و نوآوری های این حوزه است. الزم به ذکر است، در 
این نشست استفاده از زیر ساخت فیبر نوری شرکت عملیات انتقال گاز منطقه 
 APN دو و سایر مناطق عملیاتی انتقال گاز، بررسی فنی و پدافندی زیر ساخت
به صورت ویژه جهت یکپارچه سازی و اجماع نظر در خصوص استفاده از این 
بستر برای کاربری های مرتبط در سطح ملی گاز، تعامل با شرکت عملیات انتقال 
گاز منطقه دو جهت استفاده از زیرساخت ها و سایت های مخابراتی متقابل و 
ایجاد یک فرکانس مشــترک به عنوان فرکانس بحران از جمله پیشنهاداتی 
بود که جهت تصویب در این نشست مطرح شد. همچنین، رفع مشکل تداخل 
فرکانسی در سطح کان شــهر اصفهان، ارتقای کیفی و کمی چارت سازمانی 
واحد مخابرات، تعیین روالی منســجم جهت اعام قطع ارتباط ایستگاه ها و 
تسریع برقراری مجدد ارتباط، اعام رسمی درخواست پهنای باند مورد نیاز نیز 
از جمله مواردی بود که در این نشست مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. مقرر 
شــد کمیته ای با حضور نمایندگانی از واحدهای مخابرات،IT و اندازه گیری 
شرکت گاز، نماینده واحد مخابرات شرکت عملیات انتقال گاز منطقه دو برای 
برگزاری جلساتی به صورت فصلی جهت تبادل اطاعات و بررسی زیرساخت ها 
و همچنین تسریع در اطاع رســانی حوادث و بحران و بررسی فنی اطاعات 

الیه های GIS بین دو شرکت تشکیل شود.

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فــوالد ایران در خصوص روند تولید 
و تامین نیاز صنایع داخلی به ورق های گالوانیزه گفت: بعد از انجام یکسری 
مطالعات، مشــخص شــد ورق های پوششــی همچون گالوانیــزه و رنگی 
اساســی ترین نیاز صنایع داخلی کشــور همچون صنایــع خانگی و صنعت 
ساختمان )استفاده برای سقف های پوششــی خانه ها (به شمار می آیند که 
تا سال 83- 84 از طریق واردات تامین می شد تا اینکه شرکت فوالدمبارکه 
توانســت این محصول را تولید کند و از واردات این محصــول به میزان قابل 

توجهی کاسته شود.به گفته نادر سلیمانی ، همه تکنولوژی هایی که در شرکت 
فوالدمبارکه مورد اســتفاده قرار می گیرد هایتک بــوده و ظرفیت اینکه تمام 
نیاز داخلی کشــور را برطرف کند و منطبق با اســتانداردهای جهانی باشد، در 
این شرکت وجود دارد. سلیمانی تصریح کرد: بنابراین در خصوص ورق های 
گالوانیزه ظرفیت کافی برای تولید نیاز داخل کشور وجود دارد و صنایع داخلی 
نیاز خود به این نوع از ورق را از فوالد مبارکه تامین می کنند. شرکت هایی مثل 
هفت الماس، ورق خودرو، فوالد تــاراز و... که در زمینه تولید ورق های خاص 
و رنگی فعالیت دارند، ماده اولیه برای تولیــد را از فوالد مبارکه تامین کرده و 
می توان گفت آنها نیز در راستای سیاست های فوالد مبارکه برای تولید ورق های 
خاص در حرکت هستند.عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 
صحبت های وزیر جدید صمت در خصوص اینکــه می توانیم 100 درصد نیاز 
صنایع داخلی توســط تولیدکننده های داخلی انجام دهیم را مورد تاکید قرار 
داده و اعتقاد دارد که این امر امکان پذیر اســت و ضمــن تامین نیاز داخل، 

می توان زمینه برای صادرات این محصول را فراهم کرد.
وی در پایان به تولید یکی دیگر از محصوالت مهم شرکت فوالد مبارکه اشاره 
کرد و گفت: در بحث ورق های مورد استفاده در صنایع نفت و گاز کشور نیز فوالد 
مبارکه عملکرد خوبی داشته که از نمونه های آن می توان به پروژه انتقال نفت 
گوره به جاسک با کمک تولید ورق های API فوالد مبارکه اشاره کرد که یکی از 

پروژه های مهم و استراتژیک در کشور به شمار می آید.

دوره آموزشی بهره برداری از اولین نیروگاه سیار 10 مگا واتی مدیریت بحران 
کشور در اصفهان برگزار شد. مدیر مرکز پدافند غیرعامل آبفای استان اصفهان 
گفت: در این دوره آموزشــی چهار روزه کارکنان دفاتر انرژی شرکت های آب 
و فاضاب اســتان های اصفهان، تهران، گیان، کردســتان، خراسان رضوی  
وهرمزگان حضور داشــتند. ابراهیم محمدی افزود: در دوره آموزشــی بهره 
برداری از نیروگاه سیار مدیریت بحران، کارکنان دفاتر انرژی از شرکت های 
آب و فاضاب شمال، جنوب،  غرب، شرق و مرکز کشور حضور دارند و آموزش 
تخصصی می بینند تا  قابلیت واکنش مناسب در مهار حوادث غیر مترقبه در 
سراسر کشور را در کوتاه ترین زمان ممکن کســب کنند.  وی با بیان این که  
نیروگاه سیار 10 مگاواتی بحران کشور این قابلیت را دارد که ولتاژ خروجی را در 

تمام سطوح ولتاژ نقاط مختلف کشور تنظیم کند، افزود: در این دوره آموزشی 
کارکنان دفاتر انرژی به صورت تئوری و عملی با چگونگی در مدار قرار گرفتن 
این نیروگاه و بهره برداری اصولی از آن به خوبی آشنا شدند. مدیر مرکز پدافند 
غیرعامل، مدیریت بحران  HSE آبفای اســتان اصفهان تصریح کرد: سال 
گذشته اولین انبار مرکز مدیریت بحران صنعت آبفای کشور به منظور خدمت 
رسانی به مردم و امدادرسانی مطلوب به آسیب دیدگان از حوادث غیر مترقبه 
در اقصی نقاط کشور، در استان اصفهان تشکیل شد. محمدی عنوان کرد: انبار 
بحران صنعت آبفای کشور مجهز به  تجهیزات تخصصی پیشرفته و مورد نیاز در 
مهار بحران است و نیز فرآیند تکمیل این تجهیزات ادامه دارد و در حال حاضر 

دارای بزرگ ترین دیزل ژنراتور سیار کشور است.

مدیرعامل شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن:

 شرکت مهندسی و پویش ساخت، بازوی توانمند ذوب آهن در عملیات تخریب و 

نسوز چینی حوزه بهره برداری است

بررسی طرح جامع مخابرات شرکت ملی گاز ایران در شرکت گاز استان اصفهان

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران:

 فوالد مبارکه مطابق با استانداردهای جهانی، ورق پوشش دار تولید می کند

برگزاری دوره آموزش بهره برداری از نیروگاه سیارمدیریت بحران کشور در اصفهان
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