
حذف »پایتخت« از پروژه قطار سریع السیر تهران-قم-اصفهان، آن را به یک پروژه کامال 
نمایشی و تا حد زیادی بی فایده تبدیل خواهد کرد؛

هزینه و هیاهو برای هیچ!
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 شاید که شنیده شویم...
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اخبار ضد و نقیض درباره ترور معاون فرمانده عملیات کربال
در حالی که منابع عراقی از ترور معاون فرمانده عملیات کربال در جریان کمین کارگذاشته شده از سوی 
افراد مسلح خبر دادند، اداره اطالع رسانی امنیتی عراق مرگ وی را بر اثر سانحه رانندگی اعالم کرد.

یک منبع امنیتی به شفق نیوز اعالم کرد: سرتیپ »حیدر حمود الحسیناوی« معاون فرمانده عملیات 
کربال روز دوشنبه در جریان کمینی ترور شد.این منبع بیان کرد: الحسیناوی هنگام مراجعت از محل 
کار به منزلش در استان ذی قار، کشته شد.یک منبع امنیتی دیگر هم به المعلومه اعالم کرد که افراد 

مسلح  به سوی این مقام نظامی عراقی تیراندازی کردند که به جان باختن او منجر شد.
این منبع امنیتی بیان کرد: نیروهای امنیتی مکان را به محاصره درآوردند و جســد او را به پزشکی 

قانون انتقال دادند.

کاهش سطح روابط پاکستان و آمریکا به پایین ترین حد
روابط پاکستان و ایاالت متحده در پایین ترین سطح خود قرار گرفته است.یک مقام ارشد پاکستان 
گفت: روابط این کشور با ایاالت متحده در پایین ترین سطح خود قرار دارد.در جلسه اخیر کمیسیون 
امنیت ملی پارلمان پاکستان نیز به نمایندگان مجلس گفته شد اگر پاکستان به طور کامل به سمت 
چین متمایل شود، ممکن است با خشــم ایاالت متحده و متحدانش مواجه شود. پاکستان باید 
تعادل خود را در این زمینه و روابطش با آمریکا و چین برقرار کند.یکی از اعضای پارلمان که نخواست 
نامش فاش شود، به نقل از مقام ارشد این کشور به کمیته امنیت ملی پارلمان گفته است که روابط 

اسالم آباد و واشنگتن در پایین ترین حد خود قرار دارد.

لحظات سرنوشت ساز در روابط تل آویو و آنکارا
بخش »مبارزه با تروریسم« شورای امنیت داخلی رژیم صهیونیستی به اسراییلی ها هشدار داد که 
به ترکیه سفر نکنند.شــبکه هفت تلویزیون رژیم صهیونیستی اعالم کرد، مقر »فرماندهی مبارزه با 
تروریسم« در شورای امنیت داخلی رژیم صهیونیستی به اسراییلی ها هشدار داد که به ترکیه سفر 
نکنند و کسانی که در این کشور هستند به سرعت ترکیه را ترک کنند و از سفر به مراکز توریستی شلوغ 
خودداری کنند.این هشدار در سایه افزایش تهدید خطرات حمالت تروریستی و به دنبال بازداشت 
زوج اسراییلی از سوی نیروهای امنیتی ترکیه صادر شده است.در این گزارش آمده است: سرنوشت 
این زوج اسراییلی که در استانبول بازداشت شده و بعد از گرفتن عکس کاخ رجب طیب اردوغان، 
رییس جمهور ترکیه به جاسوسی متهم شده اند، به واسطه تماس های محرمانه با طرف های امنیتی 
مشخص خواهد شد.شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز اعالم کرد که این تماس ها مشخص 
خواهد کرد که آیا بازداشت این دو زوج اسراییلی در راســتای یک واقعیت عینی است که اردوغان 
می خواهد از طریق آن پیام هایی را برای اسراییل ارسال کند یا واقعیتی است که تبعات قانونی برای 
بازداشت شدگان و روابط اسراییل و ترکیه دارد.این شــبکه به نقل از منابع اعالم کرد، لحظات آتی 

برای اسراییل سرنوشت ساز خواهد بود.
 

گارد امنیتی محافظ خانواده »نتانیاهو« منحل می شود
به نقل از سایت عبری زبان والال، پیش بینی می شود گارد حفاظت امنیتی خانواده بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی ماه آتی میالدی پس از ۱۲ سال حفاظت شخصی شدید در 
طول دوره نخست وزیری او برداشته می شود.سایت والال در ادامه گزارش داد، پس از تشکیل کابینه 
جدید، نتانیاهو و همسرش ســاره و دو پسرشــان از حفاظت امنیتی برخوردار بوده و یک دستگاه 
خودرو نیز برای این خانواده در نظر گرفته شد، اکنون با گذشــت نزدیک به شش ماه از پایان دوره 
نخست وزیری نتانیاهو و به دستور شاباک )دستگاه امنیت داخلی رژیم صهیونیستی(، تنها گارد 

امنیتی خانواده او در هفته دوم ماه آتی میالدی برداشته خواهد شد.

نایب رییس کمیسیون حقوقی مجلس: ما کشتیم، حاال چه کسی می خواهد ما را محاکمه کند؟!

شوخی تلخ»نوروزی« در دادگاه افکار عمومی

اظهار نظرها در دنیای سیاست از اهمیت ویژه ای برخوردار  است تا جایی 
که عده ای افکار عمومی را دادگاه اظهارنظر سیاست مداران می دانند. 
واکنش اخیر نایب رییس کمیســیون حقوقــی و قضایی مجلس به 
برگزاری دادگاهی خارجــی در مورد حوادث آبان ماه شــاید مصداق 

مناسبی برای این داستان باشد. می خواهد شوخی باشد یا جدی!
به گزارش ایسنا، نایب رییس یکی از مهم ترین کمیسیون های مجلس 
شورای اسالمی در اظهارات عجیب و غریبی به برگزاری دادگاه حوادث 
آبان ماه در لندن، واکنش نشان داده است. واکنشی که شاید به گفته 
وی »صرفا یک شوخی« بیشتر نبود؛ اما پایگاه های خبری و شبکه های 

اجتماعی را خیلی سریع تسخیر کرد.
حسن نوروزی، نماینده مردم رباط کریم در مجلس در ابتدای گفت وگو 
احتماال به طعنه و کنایه می پرســد که »دادگاه لندن، کشته شــده ها را 
محکوم می کند یا قاتلین را؟« و در واکنش به پاسخ خبرنگار می گوید: 
»یکی از آن هایی که به مردم شلیک کرد من بودم. ما کشتیم. حاال چه 

کسی می خواهد ما را محاکمه کند؟«
نسبت اظهار نظر در دنیای سیاست شاید شبیه هوا برای نفس کشیدن 
باشد یا شاید شبیه آب برای ماهی. اظهارنظرها می تواند سیاست ها را 
شکل دهد یا سیاست ها را از مدار خارج کند. اظهارنظرها عمق نگاه یک 

سیاست مدار را نشان می دهد. حال می خواهد شوخی باشد یا جدی؛ 
خنده آور باشد یا گریه دار؛ رسمی باشد یا غیررسمی؛ به نفع راوی باشد 
یا به ضررش. اظهار نظر، اظهار نظر اســت. در تاریخ ثبت می شود و در 
ذهن مردم می ماند. مثل اظهار نظر رییس جمهور قبلی در مورد اینکه 

صبح جمعه فهمیده بود که بنزین گران شده است.
حسن روحانی، رییس جمهور پیشین جمهوری اسالمی ایران در اولین 
اظهار نظر بعد از سه برابر شدن قیمت بنزین گفت:»من هم مثل مردم 
صبح روز جمعه دیدم قیمت بنزین تغییر کرده برای اینکه موضوع را به 
شورای امنیت کشور واگذار کرده بودم. به آنها هم گفته بودم به من الزم 
نیست بگویید خودتان بروید برنامه ریزی کنید منتها همه چیز در جلسه 

سران سه قوه تصویب شده است.«
این مصداق بارز یک اظهار معروف اســت که در اذهان ثبت می شود. 
اظهار نظری کــه واکنش های زیادی داشــت. »عذر بدتــر از گناه«، 
»داستان صبح جمعه با روحانی«، »نیشخند تلخ« و هزار و یک طعنه 
و کنایه دیگر تنها بخشی از واکنش هایی بود که به رییس جمهور داده 

شد.
سال ۱۳۹۸، شورای هماهنگی اقتصادی ســران قوا، پس از چندین 
 جلســه بررســی قیمت ســوخت، تصمیم گرفــت تا قیمــت بنزین

  را افزایــش دهــد. مقام معظــم رهبــری نیز تاکیــد کردنــد که از 
 مصوبــات این شــورا حمایــت خواهنــد کــرد. در واکنش بــه این 
تحوالت ، اعتراض ها و اغتشــاش هایی شــکل گرفت. اموال عمومی 
 آســیب دید و عده ای جان باختند. پس از این واقعــه میزان تلفات
 تا مدت ها مسکوت بود تا اینکه مجتبی ذوالنوری در خرداد ماه ۱۳۹۹ 
یعنی پس از هفت ماه از واقعه گزارشی در مورد میزان تلفات و خسارات 

عنوان کرد.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس در حاشیه 
جلسه اجتماعی انتظامی ســتاد مقابله با  کرونا در وزارت کشور تعداد 
کشته های آبان را ۲۳۰ نفر عنوان کرد که تنها ۶ نفر از آنها ماموران امنیتی 

بودند. به گفته ذوالنوری، دو هزار نفر هم مجروح شدند.
مجتبی ذوالنوری در اظهاراتی از آسیب دیدن ۴۹۷ مرکز دولتی و بخش 
خصوصی، ۴۲۲ دستگاه خودرو و ۵۶۹ خودرو و موتور نیروهای امنیتی 
و انتظامی خبر داده بود.وی همچنین از ســوختن ۱۲۳ مرکز سوخت 
رســانی گفت و البته تخریب ۹۹۱ بانک. موردی که دســتاویز شوخی 
یا جدی حســن نوروزی بــرای اظهارات جنجالی شــد. نایب رییس 
کمیسیون حقوقی مجلس گفت: »طرف آمده بانک را آتش زده است 

و ما هم او را کشتیم. چه کسی را می خواهید محاکمه کنید؟«

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اعالم کرد که 
آقای گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
به زودی به تهران سفر می کند.سعید خطیب زاده در 
نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی 
در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه رافائل گروسی، 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعالم کرده 
که از زمان روی کار آمدن دولت جدید در ایران ارتباط 
چندانی بین وی و دولت جدید وجود نداشته و این 
موضوع را حیرت انگیز خوانده اظهارکرد: البته من تصور 
نمی کنم اظهاراتی که مورد اشاره قرار گرفت منتسب 
به آقای گروسی باشــد . گروسی، مراودات نزدیکی 
با دوســتان ما در ســازمان انرژی اتمی و همچنین 
نمایندگی ایران در وین دارند. از ایشــان برای سفر 
به تهران دعوت شــده اســت. تاریخی در این زمینه 

مشخص شده و منتظر پاسخ ایشان نسبت به تاریخ 
مشخص شــده هستیم. ایشــان به زودی به ایران 
می آیند.وی همچنین با بیان اینکه مراودات ایران و 
آژانس مثل همیشه بین دو طرف در جریان است و 
دو طرف با یکدیگر ارتباط دارند، تصریح کرد: اگر آقای 
گروسی نسبت به تاریخ مشخص شده پاسخ بدهند 
ایشان در سفر به تهران عالوه بر دیدار با رییس سازمان 
انرژی اتمی ایران، با وزیر خارجه آقای امیرعبداللهیان 
نیز دیدار و رایزنی خواهند کرد.سخنگوی وزارت خارجه 
همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه به 
تازگی برخی از منابع سعودی و صهیونیستی اخباری 
را درخصوص اخراج فرمانده نیروهای مستشــاری 
ایران در سوریه منتشر کرده اند و موضع وزارت خارجه 
در این ارتباط چیست؟ گفت: البته این گونه خبرسازی  

رسانه  های صهیونیستی و برخی از کشورها موضوع 
تازه ای نیســت. همان طور که می دانیم روابط ایران 
و سوریه در ســطوح مختلف دارای الیه های عمیقی 

است و این روابط در سطح راهبردی دنبال می شود.
وی ادامه داد: فرمانده نیروهای مستشاری ایران در 
سوریه در پایان دوره ماموریت موفق خود در سوریه 
مورد تقدیر وزیر دفاع این کشور قرار گرفت و مدالی از 
سوی وزیر دفاع این کشور دریافت کرد. کسانی که به 
مسائل آشنا هستند می دانند که روابط ایران و سوریه 

در چه سطحی است. 

سخنگوی وزارت امور خارجه:

ادعاها درباره فرمانده نیروهای مستشاری ایران در سوریه کذب است

یک کارشناس مسائل بین الملل مطرح کرد:

تاثیر مذاکرات ایران و عربستان بر حل و فصل مسائل منطقه
یک کارشناس مسائل بین الملل با تاکید بر نقش قدرت های فرا منطقه ای بر تحوالت منطقه گفت: اگر کشورهای منطقه تحت تاثیر قدرت های فرا منطقه ای قرار 
نگیرند ،روابط به سرعت می تواند حالت عادی پیدا کند به ویژه میان ایران و عربستان که در روابط دو جانبه این امکان وجود دارد که به سمت بهبود روابط حرکت 
کنند.حسن عابدینی در خصوص روند برگزاری و اثرات مذاکرات ایران و عربستان بر منطقه و این که گفته شده به زودی دور پنجم نیز  برگزار خواهد شد، گفت: 
گفت وگو میان ایران و عربستان از مدت ها پیش شروع شده اگر چه به کندی پیش می رود؛ اما خبرها حکایت از رو به پیشرفت بودن دارد به گونه ای که در محافل 
سیاسی تعبیر به سازنده بودن گفت وگوها شده اســت.وی تصریح کرد: طبیعتا یکی از مهم ترین چالش هایی که فرا روی گسترش روابط کشورهای اسالمی به 
صورت عام و همچنین روابط میان تهران و ریاض وجود دارد، نقش قدرت های فرا منطقه ای به ویژه ایاالت متحده آمریکاست که خیرخواه امت اسالمی نیستند.

این کارشناس مسائل منطقه همچنین بیان کرد: تقویت همکاری ها و وحدت اسالمی میان کشورهای مسلمان می تواند زمینه ساز رشد و تعالی میان کشورها 
شود، اما به نظر می رسد اگر کشورهای منطقه تحت تاثیر قدرت های فرا منطقه ای قرار نگیرند روابط به سرعت می تواند حالت عادی پیدا کند.

خبر روز

وز عکس ر

سخنرانی وزیر خارجه 
»تووالو« در آب!

وزیــر خارجــه تووالو، کشــوری 
جزیره ای واقــع در اقیانوس آرام، 
سخنرانی خود برای کنفرانس آب 
و هوایی گالســگو را در حالی ایراد 

کرد که تا زانو در آب ایستاده بود.

 رد درخواست دیدار نماینده آمریکا از سوی »بنت«
 در پی اختالفات درباره ایران

رسانه های صهیونیستی گزارش داده اند نخست وزیر رژیم صهیونیســتی به دلیل اختالف نظر با دولت 
آمریکا درباره بازگشت واشنگتن به توافق هسته ای، حاضر نشــده است با نماینده این کشور دیدار کند 
که به زودی به فلسطین اشغالی سفر خواهد کرد.نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم صهیونیستی به دلیل 
تالش های دولت آمریکا برای از سرگیری مذاکرات احیای توافق هسته ای با ایران و قدرت های جهانی 
و بازگشت به این توافق، قرار نیست با رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا درامور ایران که به تازگی به منطقه 
سفر کرده است، دیدار کند.طبق نوشته روزنامه هاآرتص، یک منبع نزدیک به بنت در این باره گفته است: 
بنت مالی را بایکوت نکرده. او بر این عقیده است که بازگشت به میز مذاکرات کار درستی نیست.یک مقام 
اسراییلی هم گفته است، مالی آن قدرها مقام عالی رتبه ای نیست که با نخست وزیر یا رییس جمهور دیدار 
کند. یائیر الپید، وزیر امور خارجه اسراییل و بنی گانتس، وزیر جنگ این رژیم قرار است با مالی دیدار کنند.

پیشنهاد بانوی نماینده به رییس جمهور: 

هر هفته به سفر استانی نروید
نماینده شهرضا و دهاقان در مجلس گفت: به آقای رییس جمهور پیشنهاد می کنم هر هفته به سفر 
استانی نرود، زیرا موجب کم رمقی وزرا خواهد شد.ســمیه محمودی با تاکید بر تسریع در تغییر یا 
ابقای مدیران دولتی  اظهار داشت: حرکت کند تغییر یا ابقای مدیران یکی از ایرادهای وارد بر دولت 
سیزدهم است، چراکه بسیاری از پروژه ها در مناطق مختلف به دلیل همین موضوع بدون پیشرفت 
باقی مانده اند. اگر قرار است مدیری باقی بماند، باید ابقای او سریع اتفاق بیفتد تا انگیزه کار کردن 
داشته باشد و پیگیری  امور زودتر انجام شود.وی افزود: به آقای رییس جمهور پیشنهاد می کنم هر 
هفته به سفر استانی نرود؛ البته دیدارهای مردمی رییسی قابل تقدیر و تحسین است و سرکشی ها 
باید انجام شود، اما سفرهای فشرده آخر هفته ها پس از فعالیت چند روزه در طول پنج روز، موجب 
کم رمق شدن وزرا خواهد شد و همین در تغییر و تحوالت و تاخیر در برنامه ریزی های زیرمحموعه 

آنها اثرگذار است.

رییس سازمان تبلیغات اسالمی:

 استادکارم گفت تو شیخ می شوی
رییس سازمان تبلیغات اســالمی گفت: اگر کتابداران نبودند و شــبکه توزیع نباشد، ممکن است 
از نقطه مطلوب فاصله مان بیشــتر هم فاصله بگیریم.حجت االســالم محمد قمی  اظهار داشت: 
ســال ها پیش وقتی دانش آموز دبیرســتانی بودم همزمــان عصرها در یک مغازه ســیم پیچی 
موتور کار می کردم و گاهی در زمان های آزاد، مجالی فراهم می شــد تا کتــاب بخوانم. گاهی هم با 
دوســتی مباحثاتی داشــتیم. روزی صاحب مغازه که فکر می کنم تحصیالت عالیه هم نداشت، 
 پرســید می خواهی چه کاره شــوی؟ به زعم خودم گفتم فیزیکدان،  اما او به کتاب هایم نگاه کرد و 

گفت: »تو شیخ می شوی«.

اعالم موضع ایران درباره به رسمیت شناختن دولت طالبان
نماینده ویژه ایران در سفر به کابل گفت که در دیدار با مقامات طالبان »آنچه در افغانستان گذشت 
را مرور خواهیم کرد تا ببینیم چگونه می توان یک هماهنگی تازه میان کشــورها در مورد افغانستان 
به میان آوریم«.»حسن کاظمی قمی«  در فرودگاه کابل به خبرنگاران گفت که برخی کشورها با نام 
مبارزه با تروریسم به دنبال آغاز جنگ نیابتی در افغانستان هســتند.نماینده ویژه ایران در رابطه با 
موضع این کشور درباره به رسمیت شــناختن دولت طالبان نیز تصریح کرد: ایران به خواسته های 

مردم افغانستان احترام می گذارد.

کافه سیاست

نماینده مجلس: 

بهتر است اول خودمان را امر  
به معروف و نهی از منکر کنیم 

بعد مردم را
نماینده مردم تهران در مجلس ضمن تاکید 
به حفظ »تعادل بین رابطه دولت و مجلس« 
و مســئله »شایسته ســاالری« گفت: بهتر 
است اول خودمان را امر به معروف و نهی از 

منکر کنیم بعد مردم را.
المینــی در جلســه  لحســین روح ا عبدا
علنــی مجلس شــورای اســالمی در تذکر 
شفاهی خطاب به مســئوالن اجرایی کشور 
اظهار داشــت: بهتر است ما مســئوالن در 
شرایط کنونی کشــور در رفتار و گفتار، دقت 
دوچندانی داشته باشیم و بهتر است بیشتر 
خودمان را امر به معروف و نهی از منکر کنیم 

تا مردم را.
نماینده مردم تهــران در مجلس گفت: بهتر 
اســت به جای نمک به زخم مردم پاشیدن 
از طریــق حرف ها، با آنها همــدردی کنیم و 
تریبون های مهمی مثل نماز جمعه و رسانه 
ملی، پناهگاه مردم و محــل وحدت مردم 
و مسئوالن باشــد. ما وکیل ملت هستیم و 
همه مسئوالن قوا در یک کشتی نشسته ایم 
و بی شک افراط و تفریط در ارتباط دولت و 

مجلس شایسته نیست.
وی افزود: نه رای همگانی به همه کابینه و نه 
رد دوفوریت الیحه درخواستی اخیر دولت، 
هیچ کدام طبیعی نیست. دولت باید شرایط 
حمایتی آحاد نظام از دولت را ارج بنهد و از 

آن استفاده کند.
روح االمینی در پایان با بیان اینکه شایسته 
ســاالری از نســبت های نســبی و سببی 
متفاوت اســت، گفت: بی شــک توجه به 
شایســتگی افراد با نســبت های ســببی، 
نســبی، باندی و گروهی تفاوت دارد و باید 
جوانان انقالبی را امیدوار کرد و به انقالبیون 
در جای جای کشور بیشــتر باید ارج و قرب 
نهــاد و نگذاریم آنها به گوشــه  بــی تفاوتی 
بروند. به مردم بازگشــت کنیم و شــرایط 

بهتری برای مردم رقم بزنیم.

نسبت اظهار نظر در دنیای سیاست شاید شبیه هوا 
برای نفس کشیدن باشد یا شاید شبیه آب برای 
ماهی. اظهارنظرها می تواند سیاست ها را شکل دهد یا 
سیاست ها را از مدار خارج کند. اظهارنظرها عمق نگاه یک 
سیاست مدار را نشان می دهد. حال می خواهد شوخی 

باشد یا جدی

بین الملل
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حذف »پایتخت« از پروژه قطار سریع السیر تهران-قم-اصفهان، آن را به یک پروژه کامال نمایشی و تا حد زیادی بی فایده تبدیل خواهد کرد؛

هزینه و هیاهو برای هیچ!

سعید مؤذنی بیش از 15 سال از شروع احداث اولین خط آهن 
سریع السیر کشور که متصل کننده تهران به قم 
و اصفهان اســت، می گذرد، این پروژه مهم که می تواند در حوزه جابه جایی 
مسافر بین شــهرهای تهران، قم و اصفهان نقشــی ارزنده ایفا کند، در این 
سال ها فقط 5 درصد پیشرفت فیزیکی داشته، در حالی که در ابتدای کلنگ 
زنی پروژه، بنا بود پروژه طی پنج ســال به بهره برداری برسد؛  اما نه تنها 15 
سال از آغاز احداث آن گذشته اســت، بلکه هم اکنون اخباری بر توقف و یا 

ناقص کردن پروژه به گوش می رسد.

ظرفیت جابه جایی 16 میلیون مسافر در سال
 پروژه راه آهن سریع الســیر تهران-قم-اصفهان شامل دو قطعه تهران-قم 
به طول 165 کیلومتر و قم-اصفهان به طول 245 کیلومتر است و به عنوان 
نخستین پروژه راه آهن پر سرعت در کشور شناخته می شود. این پروژه بنا 
بود مســافران را بین سه شــهر تهران-قم-اصفهان با سرعت 300 کیلومتر 
بر ساعت و با استفاده از 22 ست قطار هشــت واگنی جابه جا کند،  ظرفیت 
برآورد شده برای این پروژه جابه جایی 16 میلیون مسافر در سال بوده است.
 باوجود همه مزیت های این پروژه، ســرانجام بهره برداری از این خط ریلی 
و قطار سریع السیر که می توانست زمان سفر ریلی از تهران به اصفهان را به 
یک سوم کاهش دهد، در تابســتان 1398 به طور کامل متوقف شد، پس 
از آن و در مرداد ماه 1399،مدیرعامل شــرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
حمل و نقل کشــور )خیرا... خادمی(، از تمدید فاینانس 4 میلیارد یوانی و 
گشایش اعتبار 9.6 میلیارد یوانی این پروژه خبر داد و اعالم کرد که وزیر راه 
و شهرسازی )وزیر وقت محمد اسالمی( دستور پیگیری احداث این پروژه 

را صادر کرده است تا فرآیند ساخت آن تسهیل شود.

کمیســیون عمران مجلس: این طرح فاقد توجیهات الزم برای ادامه 
است

اما پس از این اظهارنظر نیز، پروژه از سر گرفته نشد تا آنجا که در خرداد  سال 
جاری، کمیسیون عمران مجلس شــورای اسالمی خبر از آغاز بررسی برای 

توقف این پروژه صادر کرد.
در این باره اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی، 
همان زمان گفت که در جلسه کمیســیون عمران مجلس در خصوص طرح 
قطار سریع السیر تهران-قم-اصفهان که مدت های طوالنی در کش و قوس 
بوده و با افت و خیزهای زیادی مواجه شــده اســت، بحث شد، در نهایت 

کمیســیون عمران مجلس، این طرح را فاقد توجیهات الزم برای ادامه کار 
دانست و با ادامه اجرای این طرح مخالفت کرد. به وزارت راه و شهرسازی 
اعالم شــد که باید این پروژه متوقف شود. به علت عدم مدیریت درست در 
این طرح و از دســت رفتن فرصت و سرمایه کشــور بنده پیشنهاد دادم که 

تحقیق و تفحص از این طرح در وزارت و راه شهرسازی کلید بخورد.
به گفته شــاکری؛  باید جوانب مختلف این طرح مورد بررسی قرار گیرد  تا 
علت اینکه منابع کشور در این طرح به ســادگی مورد بی توجهی قرار گرفته 
است، مشــخص شــود، ترک فعل و قصوری که در این طرح صورت گرفته 

هزینه زیادی را به کشور تحمیل کرده است.

وزیر سابق راه و شهرســازی: حذف این پروژه غفلت از کاروان توسعه 
است

آن زمان، این اقدام کمیسیون عمران مجلس شــورای اسالمی با واکنش 
محمد اســالمی، وزیر وقت راه و شهرســازی، مواجه شــد تا آنجا که وی 
اعالم کرد: پروژه قطار سریع الســیر تهران- قم- اصفهــان، پروژه ای مهم 
با مفروضات دقیق اســت که ضرورت دارد تا تکمیل و اجرا شــود، اینکه ما 

قطار با سرعت 300 کیلومتر بر ســاعت را وارد نکرده و فناوری جدید ایجاد 
نکنیم، غفلت از کاروان توسعه اســت. همان زمان، عباس خطیبی، معاون 
وقت ساخت و توسعه راه آهن در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل 
و نقل کشور،  خبر از عدم حذف این پروژه داد و گفت: فعال ساخت این پروژه 
منتفی نشده است، سیاستی که وزارت راه و شهرسازی دنبال می کند سبک 
کردن بخشی هایی از این پروژه است تا هزینه های احداث آن کاهش یابد.

به گفته خطیبی، وزارت راه و شهرسازی پیشــنهاد  خود برای تعدیل قیمت 
احداث پروژه قطار سریع الســیر تهران- قم- اصفهان به سازمان برنامه و 
بودجه ارائه داده است به گونه ای که برآورد 5۷ میلیارد یوان که قبال قراردادی 
با این رقــم به امضا رســیده بود، مــورد بازبینی قرار گرفت و با احتســاب 

هزینه های کارفرمایی به 42.5 میلیارد یوان کاهش داد.

شورای اقتصاد خبر از حذف تهران از این مسیر داد
این کش و قوس ها ادامه داشت تا آنجا که 9 آبان سال جاری، سید مسعود 
میرکاظمی،  رییس ســازمان برنامه و بودجه، از مصوبه شــورای اقتصاد در 
خصوص حذف تهران از مسیر ریلی پر ســرعت تهران-قم اصفهان خبر داد 

و اعالم کرد که شــورای اقتصاد، مصوب کرده اســت که پروژه راه آهن قم-
اصفهان با اســتفاده از فاینانس 15 میلیارد یوآنی چینی ها توسط وزارت راه 

و شهرسازی تکمیل  شود.
بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، ضرورت دارد تا انتهای سال 1403 فرآیند 
تامین این میزان از اعتبار توسط چینی ها و تکمیل پروژه انجام شود و نهایتا 
تا پایان سال 1408، بازپرداخت این تســهیالت که رقمی بالغ بر 21 میلیارد 

یوآن است، صورت پذیرد.

 ناقص کردن پروژه صحیح نیست
در همین رابطه، محمدجواد شاهجویی، کارشــناس اقتصادی در گفت و گو 
با خبرگزاری فارس می گوید: حذف تهران از مســیر راه آهن ســریع السیر 
تهران-قم-اصفهان اشتباه است زیرا فلسفه وجود این راه آهن، اتصال تهران 
به عنوان پایتخت، به دو شهر قم و اصفهان و بالعکس است، این راه آهن در 
صورت تکمیل می توانست جذب مســافر با مدل حومه ای انجام دهد و در 

مجموع در پازل اقتصاد ملی نقش مهمی ایفا کند.
وی اضافه کرد: ایجاد چنین مسیری بین تهران، قم و اصفهان می توانست 
تقاضا برای سفر بین این سه شــهر را افزایش دهد، به طوری که حتی افراد 
بتوانند به صورت روزانه و رفت و برگشتی، برای مقاصد شغلی و تحصیلی به 
راحتی بین این شهرها جابه جا شوند. حذف تهران از این پروژه، آن را به یک 

پروژه کامال نمایشی و تا حد زیادی بی فایده تبدیل خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: مسئله تامین مالی، مهم ترین چالش 
پیش روی این پروژه اســت که در نهایت موجب ایجــاد تغییری به بزرگی 
حذف تهران از آن شــد، حل چنین موضوعی بسیار ساده تر از حذف صورت 

مسئله بود که متاسفانه اتفاق نیفتاده است.
شــاهجویی اضافه کرد: راه حل هــای نوین تامین مالــی مردمی به راحتی 
می توانست مشکالت پیش روی این پروژه را برطرف کند، به طوری که اوال 
نیازی به اخذ فاینانس از چینی ها وجود نداشــته باشد و ثانیا تهران از این 

پروژه بزرگ و ملی حذف نشود.
وی تصریح کرد: دولت به راحتی می تواند با ایجاد شرکت سهامی عام برای 
این پروژه و تامین اعتبــار مردمی از این طریق برای پــروژه، تکمیل و بهره 
برداری از آن را به صورت تمام و کمال صورت ببخشد؛ اما این اتفاق هنوز رخ 
نداده و ســاده ترین مسیر برای حل مشــکل این پروژه، یعنی نصف کردن 
و ناقص کردن آن در دستور کار قرار گرفته اســت که به هیچ عنوان منطقی 

نیست.

معــاون راهــداری اداره کل راهــداری و حمــل و 
نقل جاده ای اســتان اصفهان گفت: ایمن ســازی 
و ســاماندهی بیش از 60 درصد راه هــای ورودی 
روستایی استان با کمک دهداری ها و سازمان های 
خدمات رسان طی دو  سال اخیر انجام شد. فرزاد 
دادخــواه اظهار کرد: نقشــه بــرداری و تهیه طرح 
برای بیــش از 3۷0 مورد ورودی های روســتا های 
استان اصفهان طی دو ســال اخیر انجام شد و 60 
درصد این نقاط با مشارکت دهیاران و پشتیبانی و 

همکاری مسئوالن شهرستان ها و همچنین شرکت 
توزیع برق ساماندهی شد. به گفته وی؛ ساماندهی 
این نقاط شــامل اصالح هندسی سه راهی، اجرای 
رفوژ )جداول(، روشــنایی ســه راهی و نصب تابلو 
عالئم و سایر موارد ضروری است. معاون راهداری 
اداره کل راهداری و حمل و نقــل جاده ای اصفهان 
اظهار داشــت: بیش از پنج هزارو و 400 کیلومتر راه 
روستایی در این اســتان وجود دارد که بیشتر آن ها 
به دلیل وجــود مناطق گردشــگری، تفرجگاهی و 

کشاورزی جزو محور های با تردد زیاد است. 
وی با بیان اینکه میزان تردد در راه های روســتایی 
استان اصفهان قابل توجه است، تاکید کرد: اعتبارات 
نگهداری راه های روستایی از سال گذشته به طور صد 

در صد استانی شــد و به همین دلیل با محدودیت 
شدید در اجرای طرح ها در این راه ها مواجه شدیم. 
دادخواه خاطرنشــان کــرد: مناقصه هــای اجرای 
آسفالت حفاظتی راه های روستایی در سال های 98 

و 99 و همچنین امسال انجام شد.
 معاون راهداری اداره کل راهــداری و حمل و نقل 
جاده ای اصفهان بیان کرد: محدودیت تامین قیر در 
سال جاری، بخش عمده ای از طرح های آسفالت 
در راه های روستایی اصفهان را با مشکل مواجه کرد 
و به دلیل صادر نشدن حواله های قیر و یا صادر شدن 
با تاخیر این حواله ها، موجب از دســت دادن فصل 
کاری برای روکش آســفالت راه های روستایی در 

استان شد.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خبر داد:

ایمن سازی بیش از 60 درصد راه های ورودی روستاهای اصفهان

عضو کمیسیون عمران:

بانک مسکن، بازیگر مهم 
طرح جهش تولید است

خبر روز

شرکت پاالیش نفت اصفهان؛ نخستین شرکت برتر بورس کاال
شــرکت پاالیش نفت اصفهان، نخستین شــرکت برتر بورس کاال شد. براســاس ارزش فروش 
محصوالت شــرکت ها در بخش داخلی بازار فیزیکی بورس کاالی ایران در هفته گذشــته، شرکت 
پاالیش نفــت اصفهان با ثبــت معامله 
131 هزار تن محصول وکیوم باتوم و لوب 
کات سبک ارزشی معادل 10 هزار و 480 
میلیارد ریال را به ثبت رســاند و در صدر 
ایستاد و برترین شرکت به لحاظ ارزش 
معامالت بــازار فیزیکی بــورس کاال در 

هفته ای که گذشت، شد.
شرکت ذوب آهن اصفهان هم با فروش 
28 هزار و 2۷0 تن میلگــرد، تیرآهن و 
بنزن ارزشی بیش از 4129 میلیارد ریال 
را رقم زد و در جایگاه پنجم قرار گرفت. براساس ارزش فروش محصوالت شرکت ها در بخش داخلی 
بازار فیزیکی بورس کاالی ایران در هفته گذشته به ترتیب شرکت های پاالیش نفت اصفهان، فوالد 
هرمزگان جنوب، شرکت ملی صنایع مس ایران، پتروشــیمی تندگویان، ذوب آهن اصفهان، ورق 
خودروی چهارمحال و بختیاری، صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان، پتروشیمی اروند، مجتمع 

فوالد خراسان و شرکت معدنی وصنعتی چادرملو در جمع 10 شرکت برتر بورس کاال قرار گرفتند.
جدول رده بندی 10 شــرکت برتر از نظر ارزش فروش محصوالت در هفته گذشــته به نسبت هفته 

پیش تر با تغییرات زیادی روبه رو شد.

استعفای یک عضو کانون کارآفرینی استان اصفهان
 عضو کانون کارآفرینی استان اصفهان از استعفای خود به دلیل وجود برخی از تخلفات در این کانون 
خبر داد. رضا چینی با بیان اینکه انتخابات کانون کارآفرینی اســتان اصفهــان با حضور داوطلبان 
کارآفرین برگزار می شود، اظهار داشت: باید توجه داشت که هیئت امنای کانون کارآفرینی 12 عضو 
دارد که 6 عضو این کانون از کارآفرینان و 6 عضو دیگر نیز مدیران و یا نمایندگان دستگاه های دولتی 
هستند. وی با بیان اینکه در دو دوره قبلی انتخابات کانون کارآفرینی استان اصفهان شرایطی برای 
کارآفرینان برای حضور در این انتخابات تعریف شد، تصریح کرد: در نهایت در سال جاری 86 نفر از 

کارآفرینان واجد شرایط برای حضور در این انتخابات معرفی شدند.
این عضو کانون کارآفرینی استان اصفهان با بیان اینکه از بین 86 نفر نفر انتخاب شدند، افزود: پس 

از رای گیری نفر اول با  40 رای و نفر دوم با 36 رای بیشترین آرا  را کسب کردند.
وی با بیان اینکه یکی از وظایف هیئت امنای کانون کارآفرینی انتخاب رییس و دبیر کانون کارآفرینی 
اســت، ادامه داد: نماینده اســتاندار، نماینده اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعــی، نماینده جهاد 
کشاورزی،  نماینده سازمان صنعت، معدن، تجارت، نماینده اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان اصفهان و نماینده جهاد دانشگاهی از جمله مسئوالن دولتی در این کانون هستند.

چینی افزود: در جلسه مشترکی که برای هیئت امنا جهت انتخابات رییس و دبیر کانون کارآفرینی 
استان اصفهان برگزار شد،  آرای کسب شــده در انتخابات اعضای کانون نادیده گرفته شده بود و با 
البی گری صورت گرفته 9 رای به رییس و دبیر فعلی کانون تعلق گرفت. وی اضافه کرد: شاهد گروه 
بندی در این انتخابات بودیم و در نتیجه افرادی انتخاب شدند که مطیع سیستم دولتی باشند و از 
این رو کانون کارآفرینی دستخوش مسئوالن دولتی شد. این عضو کانون کارآفرینی استان اصفهان 
گفت: من استعفای خود را اعالم کرده ام و سه ماه اســت که منتظر پذیرش استعفایم هستم؛ اما 
هنوز نتیجه ای را دریافت نکرده ام. وی افزود: ما در صدد ایجاد تحــول در کانون کارآفرینی بودیم 
و راه اندازی باشگاه کارآفرینی را در دستور کار داشــتیم که با این رفتارها راه اندازی این باشگاه نیز 

منتفی شده است.

اخبار

معاون جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: بر اساس آخرین مصوبه کشوری، قیمت مصرف کننده مرغ هر کیلو 31 هزار تومان بوده و فروش بیش از این قیمت تخلف است. 
حسین ایراندوست  اظهار کرد: بر اساس آخرین مصوبه کشوری، قیمت مصرف کننده مرغ هر کیلو 31 هزار تومان بوده و فروش بیش از این قیمت تخلف است. وی افزود: 
اکنون قیمت همه انواع مرغ یکسان بوده و تفاوت بین قیمت آزاد و دولتی وجود ندارد، عالوه بر این تولید مرغ در استان هم به اندازه کافی انجام شده و کمبودی در این رابطه 
وجود ندارد. معاون جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به اینکه طی حدود هفت روز گذشته هر شب 50 تن  کشتار مرغ انجام شده است، گفت: مشکلی در تامین مرغ 
استان وجود نداشته همچنین توزیع مرغ منجمد هم برای به تعادل رساندن بازار در حال انجام است. ایراندوست اضافه کرد: قیمت خرید مرغ از مرغداران اکنون 20 هزار 
و 3۷0 تومان تعیین شده است. سید داوود موسوی، معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز  با اشاره به تاثیر موارد مختلف و در نظر گرفتن هزینه های 
تولید در تعیین قیمت ها، گفته است: برای مثال در مورد کاال هایی مانند گوشت قرمز و مرغ، ارقام و هزینه های اعالم شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی و تشکل های تولیدی 

ذی ربط، در نظر گرفته شده و قیمت نهایی بر اساس ضریب مصرف اقالم و خوراک دام و قیمت تمام شده خرید نهاده برای تولید کننده، تعیین می شود.

معاون جهاد کشاورزی استان:
فروش مرغ بیش از هر کیلو 31 هزار تومان تخلف محسوب می شود

بازدید رییس کل 
دادگستری لرستان 

از انبار اموال 
تملیکی

 رییس کل دادگستری لرستان 
از انبار ســازمان جمع آوری و 
فروش اموال تملیکی لرستان 
بازدیــد کــرد، در ایــن بازدید 
مصوبات بازدید سال گذشته 
بررســی و بر ادامــه این روند 

تاکید شد.

وز عکس ر

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به سیاست های اخیر بانک مسکن در 
راستای کمک به حل مشکل مسکن در کشور 
تاکید کرد: ضــرورت برطرف کــردن و کاهش 
مشــکل مســکن از جمله مواردی است که بر 
کسی پوشیده نیست و باید همه کمک کنند تا 
به نحوی در جهت حل این مشکل قدم برداریم. 
رحمت ا...فیروزی پوربادی با بیان اینکه برای 
رسیدن به این امر مهم نیازمند اتخاذ و اجرای 
سیاست های متعددی هستیم، گفت: براساس 
اصل 31 قانون اساســی همه مردم ایران حق 
برخورداری از مسکن مناسب را دارند و دولت 
مکلف است در راستای تحقق این اصل قانون 
اساسی به منظور تامین مســکن برای اقشار 
مختلف جامعه به ویژه اقشار ضعیف و کارگران 
تمهیدات الزم را بیندیشد. این عضو کمیسیون 
عمران با اشــاره به اقدام مجلــس یازدهم در 
تدوین و تصویب طرح جهــش تولید و تامین 
مسکن با هدف حمایت از اقشار ضعیف جامعه، 
تاکید کرد: با توجه بــه اینکه دولت جدید طرح 
یک میلیون مسکن در ســال را مطرح کرده و 
قصد دارد آن را اجرایی کند،  نیاز اســت که همه 
دستگاه ها وارد عمل شوند و در این زمینه نقش 
بانک مرکزی، شــبکه بانکی و بــه ویژه بانک 
مسکن در زمینه تسهیالت پررنگ تر خواهد شد. 
به گفته این نماینده مجلس شورای اسالمی، 
بانک مسکن از جمله معدود بانک هایی است 
که ماموریت ها و وظایف اصلی برای آن در زمینه 
مسکن تعریف شــده و در این سال ها به ویژه  
طی یک سال اخیر دوره مدیریت دکتر شایان، 
ثابت کرده که به خوبی در راستای توسعه مسکن 
و ساختمان قدم بر می دارد،  باید آمادگی برای 
اجرای هرچــه بهتر سیاســت ها در زمینه رفع 
مشکل مسکن را در خود تقویت کند. فیروزی 
پوربادی با اشاره به اینکه عملکرد مدیریت اخیر 
بانک مســکن مطلوب و قابل تحسین است، 
اظهار کرد: بر اســاس آنچه که از فعالیت های 
بانک مســکن مشــاهده کردیم خوشبختانه 

عملکرد مدیریت این بانک قابل قبول است.

عکس: مهر
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معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

۱۵درصدمعلمانچهارمحالیواکسنکروناتزریقنکردهاند
این روزها بحث بازگشــایی کامل مدارس به صورت حضوری سر تیتر 
اخبار قرار گرفته اســت. عموما دانش آموزان به ویــژه در پایه ابتدایی 
به نوعی پروتکل شــکن محسوب می شوند و بســیاری از مدارس نیز 

دارای فضای مناسب و تهویه نیستند.
متولیان آموزش و پرورش معتقدند آموزش مجازی در بهترین حالت 
تنها ۵۰ درصد کارایــی دارد و دانش آموزان در ایام شــیوع کرونا دچار 
افت تحصیلی شدید شــده اند، همچنین آمار دانش آموزان بازمانده 
از تحصیل در این ایام افزایش داشــت، تمامی این مســائل در کنار 
هم موجب شده اســت تا دوگانه حضوری و مجازی بودن مدارس در 

جامعه شکل بگیرد.
والدین از یک سو نگران ســامتی فرزندشان هستند و از سوی دیگر 
نگران افت تحصیلی فرزندشان در ایام کرونا، بسیاری از والدین کاسه 
»چه کنم چه کنم« بر دست گرفته اند و چشم انتظار تصمیم مسئوالن 

و کاهش دغدغه هایشان برای بازگشایی مدارس.
معاون آمــوزش ابتدایــی اداره کل آموزش و پــرورش چهارمحال و 
بختیــاری در خصوص نحــوه بازگشــایی کامل مــدارس اظهار کرد: 
۵۸ درصد مــدارس اســتان فوق العــاده کم جمعیت هســتند، این 
مدارس بیشــتر در مناطق روســتایی و محروم اســتان قرار دارند و 
طبق دســتورالعمل های بازگشــایی مدارس از ســوم مهرماه تمامی 
کاس هــای درس در این مدارس به صورت حضوری دایر می شــود، 
متاسفانه دسترسی به امکانات آموزش مجازی در این مناطق بسیار 

محدود است.
وی افزود: جمعیت ۱۶ درصد مدارس چهارمحال و بختیاری بین ۱۰۰ تا 
۱۵۰ نفر است، این مدارس نیز بر اساس تعداد دانش آموزان گروه بندی 
شــدند و هر روز یک گروه به مدت سه ســاعت آموزش ها را به صورت 

حضوری و دو ساعت هم در فضای برنامه شاد دریافت می کنند.
محمدی با اشاره به اینکه جمعیت حدود ۱۲ درصد مدارس چهارمحال 
و بختیاری بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ اســت، عنوان کرد: قالــب آموزش در این 
مدارس غیرحضوری و در بستر شبکه شاد انجام می گرفت، امسال با 
هماهنگی انجام شده دانش آموزان پایه اول و  دوم بر اساس جمعیت 
کاس به چند گروه تقسیم بندی شــدند و برای رفع اشکال، آشنایی 
با محیط مدرســه، لوحه ها و ... در مدرســه حضور پیدا کرده و مابقی 

دانش آموزان نیز در فضای شاد آموزش ها را دریافت می کنند.
وی بیان کرد: ۱۴ درصــد مدارس چهارمحــال و بختیاری پرجمعیت 
هســتند، عموم این مدارس در شهرســتان های شــهرکرد، بروجن، 
فارسان و لردگان قرار دارند، از حدود ۱۰ روز گذشته الگوهای بازگشایی 

مدارس اعام شده اســت، گروه های بهداشتی، اولیای دانش آموزان 
و تیم های آموزشی به منظور بررسی وضعیت بهداشتی مدرسه، تهویه 
و نحوه رعایت پروتکل ها به این مدارس اعزام شــده اند تا از وضعیت 

مدارس برای بازگشایی اطمینان حاصل کنند.
معاون آمــوزش ابتدایــی اداره کل آموزش و پــرورش چهارمحال و 
بختیاری با تاکید بر اینکه مدارس پرجمعیت از ابتدای آذرماه با رعایت 
چهار اصل آرام، تدریجی، اقتضایی و با مشــارکت والدین بازگشایی 
می شود، گفت: اصول بازگشایی مدارس بر اساس پروتکل ۰۶ تدوین 
شده است و در بازگشایی منعطف هســتیم، آموزش مجازی در کنار 

آموزش حضوری ادامه پیدا خواهد کرد.
وی با اشــاره به نگرانی برخی از والدین برای حضور فرزندشــان در 
مدارس، توضیح داد: یک لباس را بر تن همه مدارس نمی پوشانیم، در 
بازگشایی چارچوب ها اباغ شده و شورای مدرسه در خصوص حضور 

دانش آموزان تصمیم گیری خواهد کرد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اظهار کرد: تاکنون در 
هیچ استانی آغاز پیک ششم اعام نشده و در چهارمحال و بختیاری 

نیز وضعیت شیوع کرونا ثابت است و با افزایش روبه رو نشده ایم.
سید راشــد جزایری در خصوص واکسیناســیون دانش آموزان زیر 
۱۲ ســال، عنوان کــرد: در هیچ جای دنیــا کمیته هــای علمی برای 
واکسیناســیون دانش آموزان زیر ۱۲ ســال به نتیجه نرســیده اند و 

برنامه ای برای واکسیناسیون این رده سنی در کشور نداریم.
جزایری با اشــاره به اینکه طبق آخرین آمار ۱۵ درصد معلمان تاکنون 
برای تزریق واکسن مراجعه نکرده اند، گفت: این مسئله نگران کننده 
است، اداره کل آموزش و پرورش باید با اســتفاده از سامانه ماسک 
نسبت به شناســایی این معلمان اقدام و آنان را برای تزریق واکسن 

ترغیب کند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شــهرکرد ادامه داد: تاکنون 
۶۰ درصد دانش آموزان در چهارمحال و بختیاری هر دو دوز واکســن 

را دریافت کرده اند.
وی در پایان با اشــاره بــه اینکه مســئله کرونا و شــیوع آنفلوآنزا در 
چهارمحال و بختیاری در فصل پاییز نگران کننده است، گفت: گزارشاتی 

مبنی بر شیوع آنفلوآنزا در برخی از نقاط استان وجود دارد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

عمده نگرانی ها مربوط به کسانی است که هنوز واکسن کرونا 
را دریافت نکرده اند

رییس دانشگاه علوم پزشکی شــهرکرد گفت: به لحاظ شــیوع و ابتا به بیماری کرونا خوشبختانه 
همچنان در چهارمحال و بختیاری از روند با ثباتی برخوردار هستیم و هنوز عائم متقن و واضحی به نفع 
افزایش شیوع بیماری یا شروع موج ششم در استان مشاهده نمی شود.مجید شیرانی افزود: عمده 
نگرانی ها در روز های آتی مربوط به کسانی است که هنوز واکسن را دریافت نکرده اند و ممکن است 
هم برای خودشان و هم سایر افراد جامعه مشکل ایجاد کنند.شیرانی اضافه کرد: مهم ترین کاری که 
موجب جلوگیری از افزایش و اشاعه بیماری می شود، واکسیناسیون همه افراد واجد شرایط جامعه 
است.وی ادامه داد: واکسیناسیون جمعی از نقاط قوت و کاهش رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
از نقاط ضعف در بحث مدیریت بیماری کووید ۱۹ به شمار می رود. شیرانی در پایان گفت: با توجه به 
آسیب جدی آموزش با شیوع بیماری کرونا و ضرورت حضوری شدن آموزش و بازگشایی مدارس 
باید مراقبت های الزم با هوشیاری بیشتر انجام شود و در صورت مشاهده افزایش موارد ابتا در یک 

منطقه با سرعت بیشتری در خصوص تعطیلی ها تصمیم گیری کرد.

مدیریت شهری شهرکرد؛ مصمم بر اجرای خط انتقال آب 
فضای سبز

رییس سازمان ســیما، منظر و فضای سبز شهری شــهرداری شهرکرد گفت: اســتفاده از پساب 
تصفیه شده فاضاب مطابق با استاندارد محیط زیســت در تامین آب مورد نیاز برای آبیاری فضای 
سبز مورد توجه قرار گرفته است.سیدرضا هاشمی ادامه داد: مطالعات انتقال شبکه فاضاب شهری 
به شهرکرد با هدف بازگردانی پســاب در آبیاری فضای سبز با توجه به مشــکات کم آبی در حال 
انجام بوده و زیرساخت   های آن جهت اجرا درحال بررسی و تامین اعتبار است.هاشمی تاکید کرد: 
باتوجه به وجود ردیف عمرانی مربوط به انتقال پساب به شهرکرد در بودجه سال ۱۴۰۰ این سازمان، 
شورای اسامی شهرکرد و شهردار محترم شهرکرد مصمم به انتقال پساب و اجرای خط انتقال آن به 
شهرکرد هستند و امید است با حمایت و پیگیری آنان این امور اجرایی شود.همچنین در این بازدید 
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان گزارشی از تصفیه خانه فاضاب بهرام آباد ارائه داد و اقدامات 

و هماهنگی الزم درخصوص ایستگاه پمپاژ، تصفیه ثانویه و موارد اجرایی این پروژه صورت گرفت.
 

همکاری 24 مرکز مشاوره و راهنمایی با کمیته امداد چهارمحال 
قائم مقام کمیته امداد چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: ۲۴ مرکز مشاوره و راهنمایی در راستای 
ارائه خدمات به مددجویان با کمیته امداد استان همکاری می کنند.نجف علی حیدری افزود: خدمت 
مشاوره و راهنمایی توسط مشاوران مســتقر در ادارات کمیته امداد سراسر استان به مددجویان به 
صورت مراجعه حضوری، تماس تلفنی و یا ارتباط از طریق فضای مجازی ارائه می شود.حیدری با 
اشاره به ارجاع ۱۶۵ مددجو به ۲۴ مرکز مشاوره تخصصی در سطح استان از ابتدای امسال تاکنون 
اضافه کرد: مددجویان پس از نظر کارشناسان مشاوره جهت دریافت خدمات تخصصی به این مراکز 
معرفی می شوند، این مراکز طرف قرارداد این نهاد هستند و هیچ گونه هزینه ای از مددجویان دریافت 
نمی کنند.وی با اشاره به برگزاری دوره های مشــاوره و راهنمایی گروهی ویژه مددجویان همراه با 
فرصت پرسش و پاسخ گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۸۵ جلسه مشاوره گروهی برای ۲۱۴۶ نفر 
برگزار شده اســت.حیدری اضافه کرد: تربیت فرزند، آموزش های قبل و بعد از ازدواج، استرس و 
اضطراب، پیشگیری از آسیب های اجتماعی و سبک زندگی از جمله موضوعات دوره های مشاوره 
و راهنمایی گروهی است.وی خاطرنشــان کرد: همچنین ۲۱۷۲ مددجو به صورت فردی خدمات 

مشاوره و راهنمایی از کارشناسان این حوزه دریافت کرده اند.

بام ایراناخبار

مفاد آراء
8/194 آگهی موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 140060302031000445-1400/7/24 هیــات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نایین تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی خانم 
بتول یادگاری نائینی فرزند ابوالقاســم بشماره شناســنامه 21 صادره از نایین در 
ششدانگ مفروزی یک باب اتاق به مســاحت 31/20 متر مربع قسمتی از پالک 
ثبتی 1013 اصلی واقع در بخــش 1 ثبت نایین خریداری عادی و مع الواســطه 
از ابوالقاســم یادگاری نایینی و شــهرداری نایین مالکین رســمی محرز گردیده 
 اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهی
 می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 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: 1400/08/10

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/25 
م الف: 1213068 اباذر مهیمن رئیس ثبت اسناد و امالک نایین

مفاد آراء
8/195  برابر آرا صــادره هیات هاي موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 

یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید.
ردیف 1- راي شــماره 8215-1400/07/04 هیات اول خانم ماه گل خداپرست 
به شناسنامه شــماره 598 کدملي 1129072983 صادره فریدونشهر فرزند میرزا 
حسین در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 62/37 متر مربع پالک شماره 
809 فرعی از 40 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
نسبت به دو پنجم مورد تقاضا از مالکیت محمد جعفر شعربافیون طبق اظهار نامه 
و نسبت به سه پنجم مورد تقاضا و از مالکیت بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب 
اسالمی که بموجب دادنامه شماره 275 مورخ 1358/4/26 دادگاه انقالب مالکیت 

امیر آقا امیر کیوان مصادره شده است
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/25

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/10 
م الف: 1222415 شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
8/196  برابر آرا صــادره هیات هاي موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 

یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید.
ردیف 1- راي شماره 9438-1400/08/09 هیات سوم آقای احمدرضا تحویلیان 
به شناسنامه شماره 438 کدملي 1287171621 صادره اصفهان فرزند مهدی در 

ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 193/40 متر مربع قسمتی از پالک 2470 
فرعی از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکیت متقاضی مورد ثبت صفحه 356 دفتر 1081 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/25

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/10 
م الف: 1222019 شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
8/197  برابر آرا صــادره هیات هاي موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطــالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید 
 ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایي

 تقدیم نماید.
ردیف 1- راي شماره 9161-1400/07/28 هیات دوم آقای علی رضا کیان ارثی 
به شناسنامه شــماره 1757 کدملي 1159232581 صادره داران فرزند فرامرز در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 207/88 متر مربع  قسمتی از پالک شماره 
11 فرعی از 68 اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
از مالکیت غالمرضا مزروعی از سند شماره 36093 مورخ 1350/1/19 دفترخانه 

شماره 65 اصفهان از مورد ثبت صفحه 93 دفتر 48 امالک 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/25

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/10 
م الف: 1222003 شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
8/198  برابر آرا صــادره هیات هاي موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطــالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید 
 ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایي

 تقدیم نماید.
ردیــف 1- راي شــماره 7606-1400/06/21 هیات چهارم آقای اســماعیل 
موجودی رنانی بــه شناســنامه شــماره 461 کدملــي 1290322449 صادره 
اصفهان فرزند ابراهیم در ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 130/10 متر 
مربع  از پــالک 3749 فرعی از 18 اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهــان از مالکیت علی کاظمی طبق ســند انتقالــی 6172 مورخ 
 1350/06/11 دفتــر 91 اصفهــان و مورد ثبــت صفحــات 411 و 415 و 419 

دفتر 199 امالک 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/25

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/10 
م الف: 1222052 شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
8/199  برابر آرا صــادره هیات هاي موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطــالع عموم در دو نوبت 

به فاصله 15 روز آگهي مي شــود در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید 
 ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایي

 تقدیم نماید.
 ردیــف 1- راي شــماره 7569-1400/06/21 هیات چهارم آقای اســماعیل 
نصر آزادانی به شناسنامه شماره 572 کدملي 1293208280 صادره فرزند ابراهیم 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 247/71 متر 
مربع  پالک شماره 458 فرعی از 25 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان مع الواسطه از محمدرضا ولد مرحوم حیدر طبق اظهار نامه ثبتی 
 ردیــف 2- راي شــماره 7570-1400/06/21 هیات چهارم آقــای محمدرضا 
جان نثاری الدانی به شناسنامه شماره 1636 کدملي 1283455684 صادره خمینی 
شهر فرزند حسن نســبت به چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 247/71 متر مربع  پالک شماره 458 فرعی از 25 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از محمدرضا ولد مرحوم حیدر 

طبق اظهار نامه ثبتی 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/25

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/10 
م الف: 1222042 شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
8/200  برابر آرا صــادره هیات هاي موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 

یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید.
ردیف 1- راي شــماره 8881-1400/07/25 هیات ســوم آقای مهدی مسیبی 
به شناســنامه شــماره 870 کدملي 4650486361 صادره فرزند محمد علی  در 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 258/89 متر مربع  پالک شماره 28 اصلي 
واقع در اصفهان بخش حوزه 14 ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه از حسن 

رضایی فرزند عبدا... ثبت در صفحه 519 دفتر 520
ردیف 2- راي شــماره 8882-1400/07/25 هیات ســوم آقای مهدی مسیبی 
به شناســنامه شــماره 870 کدملي 4650486361 صادره فرزند محمد علی  در 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 100/53 متر مربع  پالک شماره 28 اصلي 
واقع در اصفهان بخش حوزه 14 ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه از حسین 

علی رضایی فرزند حسن ثبت در صفحه 268 الی 271 دفتر 54
ردیف 3- راي شــماره 9978-1400/08/20 هیات اول آقــای فریدون رضائی 
 کوجانی به شناســنامه شــماره 1130032876 کدملي 1130032876 صادره 
خمینی شهر فرزند رجبعلی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 297/84 
متر مربع  قســمتی از پالک شــماره 28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت رضا رضائی از ســند شــماره 36174 مورخ 
 1347/8/20 دفترخانه شــماره 86 اصفهان از مورد ثبت صفحات 268 الی 274 

دفتر 54 امالک 
ردیف 4- راي شماره 8883-1400/07/25 هیات ســوم آقای فریدون رضائی 
 کوجانی به شناســنامه شــماره 1130032876 کدملي 1130032876 صادره 
خمینی شهر فرزند رجبعلی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 297/84 
متر مربع  قســمتی از پالک شــماره 28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت رضا رضائی از ســند شــماره 36174 مورخ 

 1347/8/20 دفترخانه شــماره 86 اصفهان از مورد ثبت صفحات 268 الی 274 
دفتر 54 امالک

ردیف 5- راي شماره 9976-1400/08/20 هیات اول خانم مریم رضائی کوجانی 
به شناسنامه شماره 34 کدملي 1290838828 صادره اصفهان  فرزند رجبعلی در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 211/42 متر مربع  قسمتی از پالک شماره 
28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از مالکیت 
علی رضائی کوجانی از سند شماره 36389 مورخ 1347/8/20 دفترخانه شماره 86 

اصفهان از مورد ثبت صفحات 268 الی 271 دفتر 54 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/25

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/10 
م الف: 1222082 شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
8/201  آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شماره 2200 مورخ 1400/07/26 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکیت آقای مصطفی 
حشمت قهدریجانی به شناسنامه شماره 70 کدملی 1110923279 صادره فرزند 
شعبان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 253/40 متر مربع پالک شماره 131 
فرعی از 4483 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به 
موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای جعفر نامدار دستجردی )مالک 
رسمی( خریداری شده اســت. لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آ گهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین  آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/10

م الف: 1222449  مهدی شبان رئیس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

8/202 آگهي موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره 140060302031000515-1400/8/15 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملــک نایین تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضي آقای مهدی 
توکلی ورزنه فرزند محمد بشماره شناسنامه 5 صادره از نایین در ششدانگ مفروزي 
یک باب خانه به مساحت 373/24 متر مربع پالک قسمتی از 540 اصلي واقع در 
روستای شریف آباد بخش 19 ثبت نایین خریداري از مالک رسمی آقای رمضان 
توکلی ورزنه بصورت عادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. 
بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/25

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/10 
م الف: 1221718 اباذر مهیمن رئیس ثبت اسناد و امالک نایین
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 آمادگی هالل احمر اصفهان 
جهت امدادرسانی به  زلزله زدگان هرمزگان

مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان  گفت: پس از زمین لرزه اســتان هرمزگان، نیرو های 
امدادی هالل احمر استان به ویژه منطقه جنوب و جنوب غربی استان در حالت آماده باش برای ارسال 
محموله در صورت نیاز هستند.علی محمد هاشمی، استان اصفهان را پشتیبان دوم کمک و امدادرسانی 
به مناطق زلزله زده هرمزگان دانست و افزود: هم استانی ها می توانند کمک های خود را به شماره حساب 
۵۴۰۵۴۰۰۰۹۴ نزد بانک ملت و ۹۹۹۹۹ نزد کلیه بانک ها برای کمک های نقدی مردمی به زلزله زدگان 

هرمزگان واریز کنند.
در ساعت ۱۵ و ۳۶ دقیقه یکشنبه ۲۳ آبان زمین لرزه ای به بزرگی ۶.۴ ریشتر استان هرمزگان را لرزاند 
و در کمتر از چندثانیه زلزله دوم با قدرت ۶.۳ ریشتر به وقوع پیوست و پس از آن دو زلزله دیگر با قدرت 

۴ ریشتر و زمین لرزه هایی به ترتیب با قدرت ۳.۹، ۳.۴، ۴.۵، ۳.۵ و ۴ ریشتر این منطقه را تکان داد.

بهره مندی 6۷ خانواده پرنوزاد اصفهانی از حمایت کمیته امداد
کمیته امداد اصفهان از سال گذشته تاکنون ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان کمک بالعوض به ۶۷ خانواده 
صاحب نوزادان سه قلو و بیشتر پرداخت کرده است.مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان 
با اعالم حمایت این نهاد از خانواده های صاحب سه قلو و بیشتر، گفت: بسته حمایتی شامل کمک هزینه 
های بالعوض معیشت و خرید مسکن در کنار تسهیالت قرض الحسنه اشتغال، مسکن و تسهیالت درمان 
به این خانواده ها تعلق می گیرد.کریم زارع با اشاره به اینکه خانوارهای سه قلو به باال پس از شناسایی، 
تا ســقف ۱۵ میلیون تومان کمک هزینه معیشــت دریافت می کنند، بیان کرد: فرزندان این خانوارها تا 
دوسالگی از مستمری یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی نیز بهره مند می شوند و در صورت داشتن استحقاق به 
طور موقت تحت حمایت کمیته امداد قرار می گیرند.وی با بیان اینکه در صورت نداشتن مسکن شخصی، 
برای خانه دارشدن این خانواده ها تســهیالتی نیز در نظر گرفته شده اســت، افزود: با آورده متقاضی و 
مشارکت موسسات خیریه، تا سقف ۱۳۰ میلیون تومان نیز برای تامین مسکن مناسب به صورت بالعوض 
و تسهیالت به ایشان ارائه خواهد شد.مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با اشاره به اینکه از سال گذشته 
تاکنون بیش از ۴۰۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه خرید مسکن به ۱۴ خانواده پرداخت شده ، ادامه داد: 

۲۳ خانواده از جمع خانواده های پرنوزاد نیز به زودی از تسهیالت مسکن بهرمند خواهند شد.

رییس کل دادگستری استان اصفهان: 

 قضات برای کاهش موجودی و مانده پرونده های شعب
تالش کنند

رییس کل دادگستری استان اصفهان در جمع قضات محاکم تجدیدنظر استان اصفهان با تاکید بر حفظ 
و مراقبت از جایگاه رفیع و خطیر قضاوت اظهار داشت: جایگاه و منزلت قاضی اعتباری نیست، بلکه شرع 
مقدس اسالم چنین جایگاهی را به قاضی اعطا کرده است.حجت االسالم والمسلمین اسدا... جعفری 
افزود: هیچ اتفاق و عاملی نباید ســبب وارد آمدن لطمه به این جایگاه شــود، محور در دستگاه قضایی 
قاضی است و سایر بخش ها و مجموعه ها در این دستگاه در خدمت و کمک قاضی برای تحقق و اجرای 
صحیح و دقیق عدالت هستند. ما با بهره گیری از خرد جمعی و مشورت با قضات عالم و با تجربه در مسیر 
افزایش و ارتقای سطح کمی و کیفی دستگاه قضایی استان حرکت می کنیم.جعفری  ادامه داد: همچنین 
با فراهم کردن زمینه و مقدمات الزم، سیاست ها و برنامه های مدون و مصوب را در دادگستری سراسر 
استان اجرایی و محقق خواهیم کرد. از قضات می خواهیم در کاهش موجودی و مانده پرونده های شعب 
و اجرای دستورالعمل مربوطه با توجه به توان و ظرفیت موجود، اهتمام ویژه ای به عمل آورند.وی در این 
جلسه از تشکیل شعب ویژه و تخصصی در محاکم تجدید نظر، بدوی و دادسرا، تشکیل کارگروه وحدت 

رویه مشورتی با ترکیب قضات تجدید نظر و لزوم برگزاری مستمر جلسات قضایی خبر داد.

اجرای طرح واکسیناسیون شهید سلیمانی به صورت محله محور از اول آذرماه آغاز می شود؛

گام بلند سپاه اصفهان برای مهار کرونا

از اول آذر ماه سال جاری به منظور پوشش  نرگس طلوعی
همگانی طرح واکسیناســیون و سهولت 
دسترسی مردم، طرح »واکسیناسیون محله به محله« در اصفهان آغاز 
می شود. این طرح با همکاری نیروهای سپاه و بسیج و در قالب طرح 
شــهید ســلیمانی و با هدف راحتی شــهروندان و افزایش ســرعت 

واکسیناسیون اجرا خواهد شد.
طرح شهید ســلیمانی با ابتکار ســپاه صاحب الزمان )عج( در استان 
اصفهان با عنوان قرارگاه حافظان سالمت در سه حوزه سالمت، معنویت 
و حمایت شروع به فعالیت کرد و پس از تعمیم این طرح در کل کشور 
به نام سید وساالر شهیدان مدافع حرم حاج قاسم سلیمانی نام گذاری 

شد.
در این طرح که با همکاری نیروهای ســپاه و بســیج اجرایی می شد، 
تیم هایی برای بیماریابی و ویزیت بیماران به کار گرفته شد و تیم هایی 
نیز برای رهگیری مشغول فعالیت بودند که همکاری این تیم ها، نقش 
موثری در شناسایی بیماران و افرادی که در تماس با آن ها بودند، داشت.

در طرح شهید ســلیمانی به خانواده مبتالیان آموزش داده می شد که 
چگونه و به چه شکل و تا چه مدتی مراقب باشــند تا به ویروس مبتال 

نشوند و زنجیره انتقال قطع شود. 

طرح شهید سلیمانی با کمک به مراکزی که برای درمان بیماران کرونایی 
اقدام می کردند و همکاری با نقاهتــگاه های کرونایی به فعالیت خود 
ادامه داد و اثرگذاری موفقی در مهار پیک های کرونا برجای گذاشــت؛ 
اما بعــد از مدتی اجرای ایــن طرح متوقــف و در ادامه نیــز موضوع 

واکسیناسیون همگانی در دستور کار قرار گرفت.
طرح شــهید ســلیمانی در این مرحله با راه انــدازی مراکز تجمیعی 
واکسیناسیون در اصفهان فعالیتش را استمرار بخشید و به گفته معاون 
بهداشــت و درمان ســپاه حضرت صاحب الزمان )عج(؛ هفت مرکز 
تجمیعی واکسیناسیون در استان به همت سپاه صاحب الزمان )عج( 

افتتاح شد که سه مرکز آن در شهر اصفهان واقع شده است.
سرهنگ پاسدار اسماعیل براتی در گفت وگو با »زاینده رود« تاکید کرد: 
در  سه مرکز  واکسیناســیون واقع در دانشگاه آزاد خوراسگان، مصالی 
نماز جمعه رهنان و دانشگاه علم و هنر ملک شهر، بیش از چهارصد هزار 
دوز واکسن تزریق شد که جمعیت هشــت درصدی از مردم اصفهان را 

تحت پوشش قرار داد.
به گفته وی؛ تمام کارکنان به کارگیری شده در این سه مرکز از انتظامات، 
واکسیناتور، نیروی پشتیبانی و سایر عوامل اجرایی از  نیروهای بسیجی 
 بودند که آمارها از فعالیت هشــت هزار و ۵۶۴ نیروی بسیجی در این 

سه مرکز حکایت دارد.
معاون بهداشت و درمان ســپاه حضرت صاحب الزمان )عج( در ادامه 
از آغاز فصل جدید همکاری های ســپاه و بسیج با دانشگاه های علوم 

پزشکی در زمینه بیمار یابی و واکسیناسیون سخن به میان آورد.
به گفته سرهنگ براتی؛ در فصل جدید این همکاری ها قرار است طرح 
واکسیناسیون محله محور در دستور کار قرار  گیرد  و از ابتدای آذر ماه به 

مدت ده روز به مرحله اجرا در آید.
آن طوری کــه براتی می گوید، مقدمات واکسیناســیون گســترده در 
زمان بندی مشخص با همکاری دانشــگاه علوم پزشکی فراهم شده 
و بســیجیان در این طــرح با حضــور در محالت و منازل مســکونی، 
واکسیناسیون ســالمندان یا افرادی که به دلیل بیماری نمی توانند به 
مراکز درمانی مراجعه کنند را انجام می دهند، همچنین افرادی که نسبت 
به واکسیناسیون اقدام نکرده اند، برای دریافت واکسن ترغیب شده و 

بیماران نیز به طور مداوم رصد شوند.
با اجرایی شــدن این طرح، انتظار می رود ایمنــی جمعی بیش از 8۵ 
درصد ناشی از واکسیناسیون سراســری در اصفهان با همکاری سپاه 
صاحب الزمان)عج( ایجاد شــده و گام بلندی در مسیر مهار پاندومی 

کرونا برداشته شود.

به گفته معاون بهداشت و درمان سپاه حضرت صاحب 
الزمان )عج(؛ هفت مرکز تجمیعی واکسیناسیون در 
استان به همت سپاه صاحب الزمان )عج( افتتاح شد 

که سه مرکز آن در شهر اصفهان واقع شده است

با مسئولان جامعه

مفاد آراء
8/203 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
1- برابر رای شماره 2207 مورخ 1400/07/26 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی، مالکيت 
خانم زهره براانی دســتجردی به شناسنامه شــماره 94 کدملی 1288759959 
صادره اصفهان فرزند حســن بر 4/8 دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه به 
مساحت 165/60 متر مربع مفروزی از پالک شــماره 32 فرعی از 4484 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی 

مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است.
2- برابر رای شماره 2206 مورخ 1400/07/26 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی، مالکيت 
آقای فيض اله واحد دستجردی به شناسنامه شماره 955 کدملی 1288685661 
صادره اصفهان فرزند محمد بر 1/2 دانگ مشــاع از ششــدانگ يکباب خانه به 
مساحت 165/60 متر مربع مفروزی از پالک شــماره 32 فرعی از 4484 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی 

مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است.
 لذا به منظــور اطالع عمومی مراتــب در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آ گهی می 
شود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجــع قضايی تقديم نمايند. بديهی اســت در 
 صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت

 صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/10

م الف: 1222388  مهدی شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

8/204 شــماره نامه : 140085602024009615-1400/08/18 چون تحديد 
حدود ششدانگ يکباب خانه پالک شــماره 4348/2952  واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام محمود رفيعی فرزند لطيف و غيره در 
جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونًا به عمل نيامده اينک بنا به دستور 
قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم 
در روز چهارشنبه مورخ 1400/09/17 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و 
ســاعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين يا مجاورين 
مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلــس تحديدی تا 30 روز 

پذيرفته خواهد شد.
 تاريخ چاپ: 1400/08/25 

م الف: 1221131 مهدی شــبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب 
اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
8/205 شــماره نامه : 140085602024009636-1400/08/18 چون تحديد 
حدود ششدانگ يک باب مغازه پالک 4483/4899  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتی به نام آقای ســعيد کمالی حســين آبادی فرزند خيراتعلی 
در جريان ثبت اســت و به علت عدم حضور متقاضی ثبت بــه عمل نيامده اينک 
بنا به دســتور قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد 
حدود پالک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 1400/09/22 ساعت 9 صبح در محل 

 شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی به کليــه مجاورين اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات 
مالکين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاريخ تنظيم صورت مجلس 
تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين 
تکليف پرونده های معترضی ثبت معترضين ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم 
اعتراض به اين اداره با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح قضائی گواهی تقديم 

دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نماييد. 
تاريخ چاپ: 1400/08/25 

م الف: 1220585 مهدی شــبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب 
اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
8/206 شماره نامه : 140085602024009555 - 1400/08/16 نظر به اينکه به 
موجب رای شماره 1400960302024000963 مورخ 1400/03/25 هيات قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی ششدانگ 
يکباب خانه به مساحت 346/59 متر مربع تحت شماره فرعی 688 از 4786 اصلی  
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در مالکيت آقای رضا نيک صالحی فرزند علی محمد 
مستقر گرديد و پرونده ثبتی فاقد سابقه تحديد حدود می باشد لذا به استناد تبصره 
ذيل ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبق تقاضای مالک تحديد حدود ملک مرقوم در 
روز شنبه مورخ 1400/09/20 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
و به موجب اين آگهی به کليه مالکين و مجاورين اعالم می گردد تا در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين و مجاورين مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود و فقط تا 30 روز پذيرفته خواهد 
شد و معترض طبق ماده 86  آئين نامه قانون ثبت بايد از تاريخ تسليم اعتراض به 
اين اداره، ظرف يکماه دادخواست خود را به مرجع ذيصالح قضائی تسليم و گواهی 
تقديم دادخواست را اخذ و به اين واحد ثبتی ارائه نمايد، درغير اينصورت متقاضی 
ثبت يا نماينده قانونی وی می تواند به دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم 
دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايد و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 

عمليات ثبتی را با رعايت مقررات ادامه ميدهد. 
تاريخ چاپ: 1400/08/25 

م الف: 1219389 مهدی شــبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب 
اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
8/207 شــماره نامــه : 140085602024009553 - 1400/08/16 نظــر به 
اينکه به موجب رای شــماره 1400960302024000960 مورخ 1400/03/25 
هيات قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی 
ششدانگ يکباب ساختمان ) يکباب مغازه و دفتر کار( به مساحت 68/62 متر مربع 
تحت شماره فرعی 687 از 4786 اصلی  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در مالکيت 
آقای رضا نيک صالحی فرزند علی محمد مستقر گرديد و پرونده ثبتی فاقد سابقه 
تحديد حدود می باشد لذا به استناد تبصره ذيل ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبق 
تقاضای مالک تحديد حدود ملک مرقوم در روز شنبه مورخ 1400/09/20 ساعت 
9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و به موجب اين آگهی به کليه مالکين و 
مجاورين اعالم می گردد تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند و اعتراضات 
مالکين و مجاوريــن مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريــخ تنظيم صورت مجلس 
تحديد حدود و فقط تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد و معترض طبق ماده 86  آئين 
نامه قانون ثبت بايد از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره، ظرف يکماه دادخواست 
خود را به مرجع ذيصالح قضائی تسليم و گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين 
واحد ثبتی ارائه نمايد، درغير اينصورت متقاضی ثبت يــا نماينده قانونی وی می 
تواند به دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواســت را دريافت و به 
اداره ثبت تسليم نمايد و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتی را با رعايت 

مقررات ادامه ميدهد. 

تاريخ چاپ: 1400/08/25  
م الف: 1219380 مهدی شــبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب 

اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

8/208 شماره نامه : 140085602024009557-1400/08/16 نظر به اينکه به 
موجب رای شماره 140060302024000962 مورخ 1400/03/25 هيات قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی ششدانگ 
يکباب مغازه به مساحت 20/09 متر مربع تحت شماره فرعی 689 از 4786 اصلی  
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در مالکيت آقای رضا نيک صالحی فرزند علی محمد 
مستقر گرديد و پرونده ثبتی فاقد سابقه تحديد حدود می باشد لذا به استناد تبصره 
ذيل ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبق تقاضای مالک تحديد حدود ملک مرقوم در 
روز شنبه مورخ 1400/09/20 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
و به موجب اين آگهی به کليه مالکين و مجاورين اعالم می گردد تا در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين و مجاورين مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود و فقط تا 30 روز پذيرفته خواهد 
شد و معترض طبق ماده 86  آئين نامه قانون ثبت بايد از تاريخ تسليم اعتراض به 
اين اداره، ظرف يکماه دادخواست خود را به مرجع ذيصالح قضائی تسليم و گواهی 
تقديم دادخواست را اخذ و به اين واحد ثبتی ارائه نمايد، درغير اينصورت متقاضی 
ثبت يا نماينده قانونی وی می تواند به دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم 
دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايد و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 

عمليات ثبتی را با رعايت مقررات ادامه ميدهد. 
تاريخ چاپ: 1400/08/25  

م الف: 1219384 مهدی شــبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب 
اصفهان

فقدان سند مالکیت
8/209 چون شبنم درخشان مبارکه فرزند منوچهر با تسليم 2 برگ استشهاد محلی 
که هويت و امضاء شــهود رسما گواهی شــده و به تاييد دفتر 40 اصفهان رسيده 
مدعی است که سند مالکيت تمامت ششدانگ آپارتمان پالک 13570/16 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره چاپی 956669 که در صفحه 408 دفتر 343 
ذيل شماره 86442 به نام مالک اوليه ثبت و ســند صادر گرديده و به موجب سند 
انتقال شماره 97044 مورخ 1394/2/19 دفترخانه 40 اصفهان به نامبرده انتقال 
 قطعی يافته است و طبق گواهی دفتر امالک معامله ديگری انجام نشده و در وثيقه 
نمی باشــد و به موجب سند رهنی شــماره 97046 مورخ 1394/2/19 دفترخانه 
40 در رهن بانک مســکن شــعبه ميدان جمهوری بوده که بانــک مذکور طی 
شــماره 2512/837 مورخ 1400/8/12 با صدور ســند المثنــی موافقت نموده 
که به علت جابجايی ســند مالکيت مفقود گرديده اســت و تقاضای صدور سند 
مالکيت المثنی نموده اســت طبق تبصــره يک اصالحی مــاده 120 آيين نامه 
قانون ثبــت مراتب آگهی می شــود که هر کــس مدعی انجام معاملــه )غير از 
آنچه در اين آگهی ذکر شــده ( نســبت به آن يا ســند مالکيت مزبــور نزد خود 
باشــد از تاريخ انتشــار اين آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعــه و اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارايه اصل ســند مالکيت و ســند معامله تســليم نماييــد تا مراتب 
صورت مجلس و اصل ســند به ارايه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرســد و يا در صــورت اعتراض اصل ســند ارايه نگردد المثنی ســند 
 مالکيت مرقوم صادر و به متقاضی تســليم خواهد شــد. م الف: 1222061 

موسوی رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 
فقدان سند مالکیت

8/210 نظــر به اينکــه خانم بتــول صفائــی فرزند اکبر شــماره شناســنامه 
65377 تاريــخ تولــد 1341/05/20 صــادره از اصفهــان دارای شــماره ملی 
1281752398 با جز سهم 3 از کل ســهم 6 بعنوان مالک ســه دانگ مشاع از 
شــش دانگ عرصه و اعيان پــالک 15190/38338 بخش 5 ثبــت اصفهان 

با شــماره مســتند مالکيت 7728 تاريخ 1388/02/09 موضوع ســند مالکيت 
اصلی بشــماره چاپی 846343 سری ب ســال 99 با شــماره دفتر الکترونيکی 
140020302027000640 ثبت گرديده اســت. با ارائه دو برگ استشــهاد که 
به شــماره 2867 مورخ 1400/7/22 در دفترخانه 261 گواهی شــده اســت و 
مدعی اســت ســند مالکيت مرقوم در اثر جابجايی از بين رفته و مفقود گرديده 
و اکنون تقاضای صدور ســند مالکيت المثنی نموده اســت لذا مراتب به استناد 
 تبصره يک اصالحی ذيــل ماده 120 آيين نامه قانون ثبــت در يک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم يا وجود سند 
مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد 
اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده 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: 1222175 مهدی صادقی رييس ثبت اسناد و امالک

 شرق اصفهان 

اعالم مفقودی 
ســند کمپانــی خــودروی ســواری پــژو 206 مدل 
 1389 به رنــگ خاکســتری متالیک به شــماره پالک
 ایران 53-234 س 23 و شماره موتور 14188073258 
و شــماره شاســی NAAP03ED9AJ106688 و شناسه 
 ملــی خــودرو IRFC891V10O106688 بــه نــام آقــای 
محمد صالحیون مفقــود گردیده و از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد.

اعالم مفقودی 
مــدل   131SE پرایــد  خــودروی  ســبز  بــرگ 
 1393 بــه رنــگ ســفید روغنــی بــه شــماره پالک

 ایران 67-171 ط 59 و شماره موتور 5143491 و شماره 
شاســی NAS411100E1039491 و شناسه ملی خودرو 
IRPC931V2AU039491 به نام خانم سپیده رمضانیان 
 دســتجردی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

آگهی تغییرات موسسه مشاوره حقوقی و وکالت سفیر عدالت زواره 
بشماره ثبت 16 و شناسه ملی 14006468141

 به استناد درخواست مدیر موسسه حقوقی )موضوع ماده 187 برنامه سوم توسعه( 
مورخ 1400/07/28 و نامه شــماره 004/103/1497 مورخ 1400/07/11 مرکز 
وکالی قوه قضاییه استان اصفهان : پایه وکالت از 2 به 1 ارتقا یافت و مدت موسسه 
از محدود به نامحدود تغییر یافت و ماده مربوط در اساســنامه اصالح شد اداره کل 
ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

زواره )1224180(



محمد حسین برخواه ،سرمربی تیم ملی وزنه برداری، اسامی نفرات دعوت شده به آخرین اردوی آماده سازی برای رقابت های جهانی تاشکند را به شرح زیر اعالم 
کرد.میرمصطفی جوادی، حسین سلطانی، مرتضی بیگلری، محمد زارعی، رضا دهدار، رسول معتمدی، سیدایوب موسوی، علیرضا یوسفی، علیرضا سلیمانی، 
امیر حقوقی، امیر عزیزی و آیت شریفی، دوازده نفر دعوت شده به اردو هستند که احتماال با خط خوردن دو نفر از آن ها ترکیب تیم ملی برای حضور در مسابقات 
جهانی نهایی خواهد شد. ســومین و آخرین مرحله از اردوهای آماده ســازی تیم ملی وزنه برداری به منظور حضور در مسابقات جهانی ازبکستان، از تاریخ ۲۴ 
آبان تا ۱۹ آذرماه در مجموعه ورزشی آزادی برگزار می شود .در این میان اما با وجود تمامی گمانه زنی ها خبری از سهراب مرادی و کیانوش رستمی نیست. این 
دو وزنه بردار که دائما در فضای مجازی آمادگی خود را به رخ می کشند و وزنه هایی در حد مدال جهانی را باالی سر می برند، جایی در تیم ملی نخواهند داشت. 
باید دید باالخره اختالف به وجود آمده میان این دو وزنه بردار باتجربه با فدراسیون و کادرفنی برای مسابقات سال آینده حل خواهد شد یا دو طالیی المپیک ریو 

باید به تدریج از ورزش قهرمانی خداحافظی کنند.

تیم ملی وزنه برداری بدون »رستم« و »سهراب«

سه شنبه 25 آبان 1400 / 10 ربیع الثانی 1443 / 16 نوامبر 2021 / شماره 3395

سرمربی پیشین بایرن:

 »مورینیو« دوست داشت سرمربی بایرن مونیخ شود
ژوزه مورینیو  در تمــام لیگ های معتبر اروپایی مربی گری کرده و تنها در آلمان اســت که این مربی 
پرتغالی تا به حال مربیگری نکرده است. اگرچه  بدیهی است که دوست داشت این اتفاق رخ دهد. 
همان طور که کارل هاینس رومنیگه، سرمربی پیشین بایرن در مصاحبه ای فاش کرد، مورینیو به پست 
مربیگری در مونیخ چشم داشــت.کارل هاینس رومنیگه، مدیرعامل پیشین این باشگاه و بازیکن 
پیشین اینترمیالن در مصاحبه ای با شبکه تلویزیونی رای گفت: ژوزه فرد مناسبی برای بایرن نبود البته 

او همیشه به عنوان یک شخص روی من تاثیر خوبی گذاشت.
مورینیو در حال حاضر مربی تیم رم ایتالیاست. قبل از سیزدهمین هفته، باشگاه پایتخت نشین پس از 
رقیب همیشگی التزیو در رده ششم لیگ قرار گرفت. هواداران جالوروسی قبل از شروع فصل مشتاقانه 
منتظر »The Special One« )لقب مورینیو( بودند.میشــاییل باالک اخیرا فاش کرد که مورینیو 
زمانی به عنوان مربی احتمالی در بایرن مورد توجه قرار گرفته و امیدوار به حضور در بایرن مونیخ بود. 
همان طور که باالک در پادکست تصویری »Bayern Insider« فاش کرد، مونیخ چند سال پیش به 
مورینیو عالقه داشت. باالک گفت: نمی دانم در آن زمان چقدر نزدیک بود و مذاکرات چقدر پیش رفت. 

مورینیو حتما آلمانی یاد گرفته بود.

»کی روش« دوباره در مصر حاشیه ساز شد
 کارلوس کی روش، ســرمربی پیشــین تیم های ملی ایــران و کلمبیا، تصمیم دارد ســتاره مصر را 
نیمکت نشین کند.تیم ملی مصر با هدایت کارلوس کی روش، سرمربی اسبق تیم ملی کشورمان در 
kora.« چارچوب رقابت های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ به مصاف گابن می رود.در همین رابطه سایت

fal۳arda« با تیتر »اقدام غیرمنتظره کی روش در تغییر ترکیب تیم ملی مصر« به تغییرات احتمالی 
و بزرگ این مربی بزرگ پرتغالی در این بازی پرداخت.طبق اعالم این رسانه مصری ، کی روش تصمیم 
گرفت محمد صالح ستاره لیورپول و فراعنه را در این بازی نیمکت نشین کند. همچنین محمد الننی 
ستاره سابق آرسنال را نیز در این بازی به دلیل داشتن اخطار و ترس از محرومیت، در ترکیب نمی گذارد.

در بازی قبل مصر با آنگوال اتفاقات زیادی رخ داد و کی روش با یکی از بازیکنان رقیب درگیری شدیدی 
پیدا کرد که در نهایت این درگیری ها به فیفا کشیده نشد.

رکوردزنی »فلیک« با تیم ملی فوتبال آلمان
 تیم ملی فوتبال آلمان با هدایت هانسی فلیک به هفتمین برد متوالی خود دست یافت تا این سرمربی 
رکورد جدیدی از خود ثبت کند. یکشنبه شب تیم ملی فوتبال آلمان در مصاف با ارمنستان به پیروزی 
۴ بر یک دســت یافت.ژرمن ها که پیش از این صعود خود به جام جهانی را قطعی کرده بودندبا این 
پیروزی با اقتدار درصدرگروه ایستادند.این هفتمین برد متوالی فلیک با تیم ملی فوتبال آلمان پس 
از حضور در رأس کادرفنی این تیم و جانشینی یواخیم لو است.هانسی فلیک به اولین سرمربی تاریخ 
تیم ملی آلمان تبدیل شد که موفق می شود در هر 7 بازی ابتدایی با این تیم به پیروزی برسد.ژرمن ها 

با هدایت این سرمربی ۳۱ گل زده ثبت کردند و تنها دو  بار دروازه شان باز شده است.

بارسلونا و فرصتی برای جذب مجدد »نیمار«
ال ناسیونال گزارش داد که بارسلونا این شانس را دارد که نیمار، ستاره برزیلی سابق خود را دوباره از 
پاریسن ژرمن به خدمت بگیرد.تیم فرانسوی معتقد است دوران حضور مهاجم برزیلی در باشگاه به 
پایان طبیعی رسیده ، زیرا آن ها قصد دارند تابستان آینده تیم را بازسازی کنند.پاریسی ها از طریق یک 
واسطه با بارسا تماس گرفته و به آن ها فرصتی برای بازگرداندن این بازیکن ۲۹ ساله به اسپانیا داده اند، 

در حالی که باشگاه های لیگ برتر نیز از در دسترس بودن او مطلع شده اند.

ابهامات یک ماجرا؛

طلب»کالدرون« از جیب چه کسی پرداخت شد؟

در ماجرای دریافت تسهیالت ۲۲ میلیاردی توسط باشگاه پرسپولیس 
ابهامات زیادی وجود دارد و اینکــه طلب کالدرون از جیب چه کس یا 
کسانی پرداخت شــده اســت؟!موضوع چگونگی تامین منابع مالی 
برای پرداخت طلب گابریل کالدرون از سوی باشگاه پرسپولیس برای 
بسیاری از اهالی فوتبال محل ســوال بود، که چگونه این رقم سنگین 

تامین و به حساب مربی آرژانتینی واریز شده است.
مسئوالن باشــگاه پرســپولیس در این مدت تنها به ذکر این مطلب 
بسنده کردند که با تالش و کوشــش فراوان منابع مالی فراهم شد تا 
بدهی به کالدرون و خواکین پرداخت شود؛ اما هیچ اشاره ای به روش 
تامین منابع مالی این رقم نکردند تا ابهامات در این خصوص به شکل 

فزاینده ای افزایش یابد.
عدم شــفافیت الزم از سوی مدیریت باشــگاه پرسپولیس و سکوت 
مسئوالن وزارت ورزش و جوانان در قبال این ماجرا باعث شد رسانه ها 
برای رمزگشایی از این معادله پیچیده دست به کار شوند تا شاید پس 
از بررسی ها و تحقیقات متوجه شوند، این مبلغ از کجا و به چه ترتیبی 
تامین شده اســت.حاال یکی از رسانه ها با انتشــار گزارشی از پشت 

پرده این اتفاق فاش کــرد که مدیران پرســپولیس از طریق دریافت 
تسهیالت بانکی از یک صندوق کارآفرینی که مسئولیت اشتغال زایی 
در مناطق محروم را دارد، توانسته اند  تسهیالتی به میزان ۲۲ میلیارد 
تومان دریافت کنند تا به واسطه این مبلغ، بدهی سنگین به کالدرون 
پرداخت  شــود. نکته تامل برانگیز اینجاست که وقتی به تارنمای این 
صندوق مراجعه می کنید در بخش تسهیالت صرفا دو آیتم وجود دارد؛ 
اشتغال روستایی و قرض الحســنه که باید دید مدیران پرسپولیس 
برای بهره مندی از این رقم درشت از کدام آیتم بهره برده و توانسته اند 
بر اســاس چه مجوزی چنین مبلغی را دریافت کنند تا مشکل تامین 

منبع برای پرداخت بدهی کالدرون  برطرف شود.
برخالف اساســنامه صندوق، مســئوالن آن در عملی کامــال مغایر با 
وظایفی که دارند در تاریخ ۱۶ آبان امسال مبلغ ۲۲ میلیارد تومان را در 
قالب وام قرض الحسنه و بازپرداخت یک ساله در شعبه مرکزی این 
صندوق در میدان فلسطین با شماره تسهیالت ۱۲۳-۲۶۹۴۲۹۴-۱-

۱7۰۱ به باشگاه پرســپولیس پرداخت کرده اند. این پول در تاریخ ۱۸ 
آبان هم به حســاب یکی از صرافی ها واریز شد تا به حساب کالدورن 

ریخته شود.ماجرای جنجالی تســهیالت ۲۲ میلیاردی این صندوق 
به باشگاه پرســپولیس وقتی جنجالی تر می شود  که در بخش هیئت 
امنای این صندوق در کنار تعداد قابل توجهی از وزرای دولت سیزدهم، 
نام حمید ســجادی هزاوه، وزیر ورزش و جوانان که ریاســت مجمع 
باشگاه پرسپولیس را نیز بر عهده دارد به چشم می خورد، تا این سوال 
به وجود آید که آیا وزیر ورزش در جریان اختصاص این تسهیالت به 

پرسپولیس بوده یا خیر؟
مطالبه جدی افکارعمومی این است که مدیران ارشد صندوق مذکور 
و وزیر و ورزش و جوانان در اسرع وقت بابت این ماجرا شفاف سازی 
الزم را انجام دهند تا مشــخص شــود چرا و به چه علتی صندوقی که 
وظیفه حمایت از اشتغال زایی در مناطق محروم را برعهده دارد در برهه 
اقتصادی کنونی چنین مبلغ کالنی را برای حل مشــکل یک باشــگاه 

ورزشی به عنوان تسهیالت پرداخت می کند.
از طرفی مسئوالن باشگاه پرسپولیس چگونه و بر اساس چه وثیقه ای 
موفق به دریافت این مبلغ شــدند و چگونه قرار است ظرف مدت یک 

سال این مبلغ را با صندوق مذکور تسویه حساب کنند؟

خبر روز

سرمربی تیم نفت مسجدسلیمان:

 قانون فقط برای تیم های نفتی لیگ برتر است؟
سرمربی تیم نفت مسجدسلیمان می گوید خوزســتان، مهد فوتبال و ثروتمند ترین استان کشور 
اســت؛ اما پول براى اداره دو تیم نفتى که تنها دلخوشى مردم مسجد ســلیمان و آبادان است در 
اختیار  قرار نمی گیرد.فراز کمالوند درباره مشکالت موجود در نفت مسجدسلیمان و پرداخت نشدن 
مطالبات بازیکنان عنوان کرد: از اولین روزی که شروع کردیم درگیر مشکالت هستیم. این مشکالت 
سال های قبل وجود داشته و امسال هم ادامه دارد و تشدید شده است. من نمی دانم مشکل تیم 
های نفتی چه زمانی می خواهد حل شود؟وی صحبت هایش را اینطور ادامه داد: جالب است که 
کال ۳ تیم خصوصی در لیگ داریم؛ شهرخودرو، تراکتور و نساجی ۳ تیم خصوصی هستند و سایر 

چطور تیم های دولتی دیگر می توانند به صورت مســتقیم از دولت پول تیم هــا دولتی اند. 
بگیرند؛ اما وقتی به نفت مسجدسلیمان و صنعت نفت آبادان می رسد، 
ماجرا برعکس می شود. آن هم برای دو تیمی که فوتبال برای مردمان 
شهرشان است. مسجدســلیمان اولین زمین فوتبال را داشته و 
آبادان در جام جهانی آرژانتین ۴، 5 بازیکن ثابت داشته است.اگر 
قانون است چطور براى ســایر تیم ها رعایت نمی شود؟سرمربی 
نفت مسجدســلیمان همچنیــن گفت: چطور می شــود تیم های 
صنعتی مشکل قانونی نداشته باشند و فقط برای دو تیم نفتی این 
مسئله وجود داشته باشد؟ کال امسال میانگین قراردادهای ما 7۰۰ 
میلیون تومان است. از سازمان لیگ خواهش می کنم قراردادها 
را منتشر کنند. من تیم های لیگ یکی می شناسم که به مراتب 
قراردادهایشــان از ما بیشــتر اســت. بهتر بگویم که کل بودجه 
بازیکنان ما به اندازه یک بازیکن از تیم های 

دیگر باشد. 

در صورت برد مقابل سوریه؛

جشن صعود ایران به جام جهانی به تاخیر می افتد!
تیم ملی ایران  از ساعت ۱۹:۳۰ به مصاف ســوریه می رود. ایران اگر  بتواند امشب سوریه را شکست 
دهد، صعود خود را به جام جهانی قطر مسجل کرده است. در صورت صعود قطعا تمام ایران را جشن 
و پایکوبی فرا خواهد گرفت؛ اما احتماال جشن اصلی با حضور ملی پوشان پس از یکی دیگر از بازی 
های ملی انجام خواهد شد. تیم ملی قرار است ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه روز چهارشنبه به ایران بازگردد و 
بی شک مردم به استقبال ملی پوشان خواهند رفت. البته طبق برنامه لژیونرها قرار است بعد از بازی 
سوریه از اردن به سمت کشورهای مختلف بروند و اکثر آنها در سفر به تهران تیم را همراهی نمی کنند.

پاداش 324 میلیارد تومانی فیفا در انتظار تیم ملی
فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا پاداش تیم ها را برای حضور در جام جهانی افزایش داده است. 
تیم ملی فوتبال ایران در آستانه صعود به جام جهانی است و برتری در دیدار برابر سوریه تقریبا خیال 
شاگردان اسکوچیچ را برای حضور در جام جهانی راحت می کند.اما فدراسیون فوتبال نیز می تواند 

این بار درآمد قابل توجهی از این صعود داشته باشد. 
بر این اســاس با توجه به افزایش ۲۲ درصدی پاداش تیم ها از سوی فیفا، ۱۲ میلیون دالر معادل 
تقریبا ۳۲۴ میلیارد تومان در اختیار فدراسیون فوتبال ایران قرار می گیرد.همچنین در صورتی که تیم 
ملی ایران موفق شود برای اولین بار از مرحله گروهی صعود کند، دو میلیون دالر دیگر نیز به دست 
خواهد آورد.فیفا پاداش تیم قهرمان جام جهانی را 5۰ میلیون دالر، تیم دوم را ۴۰ و تیم سوم را ۳۰ 

میلیون دالر تصویب کرده است.

فوتبال جهان

مجوزی برای حضور 
تماشاگر در استادیوم ها 

صادر نشده است 
فدراسیون پزشکی – ورزشی پیش تر اعالم 
کرده بود از ۲۰ آبان بازگشــت تماشــاگر به 
استادیوم های ورزشی البته با رعایت پروتکل 
های بهداشــتی و همچنین محدود، بالمانع 
است و به دنبال این اعالم باشگاه هایی چون 
اســتقالل و تراکتور اعالم کردند از این هفته 
حاضر هســتند بازی های خــود را با حضور 
تماشــاگر برگزار کنند. اما فعال مجوزی برای 
حضور تماشاگر در اســتادیوم ها به صورت 
رسمی صادر نشــده است .  ســازمان لیگ 
پیش تر باشگاه ها را موظف کرده بود سامانه 
بلیت فروشــی اینترنتی را راه اندازی کرده و 
همچنین ورودی استادیوم ها را به گیت های 
الکترونیکی مجهز کنند تا در صورتی که حضور 
تماشاگر در استادیوم ها آزاد شد، منعی برای 
برگزاری بازی ها با حضور تماشــاگر نداشته 
باشند. به نظر می رسد چند تیم لیگ برتری 
فاقد ایــن امکانات هســتند و در صورتی که 
محرومیت حضور تماشاگر در بازی های لیگ 
برتر برداشته شود آنها باز هم مجبور هستند 
بازی های خود را بدون حضور تماشاگر برگزار 
کنند.  گفتنی اســت؛ فیفا از مدت ها پیش 
به فدراســیون های ملی اجازه داده اســت 
که دیدارهــای خانگی تیم ملــی را با حضور 
تماشــاگر برگزار کنند. این مجوز برای ایران 
هم صادر شده به شرطی که فدراسیون فوتبال 
جهت بازی های تیم ملی فوتبال ایران برای 
بانوان هم بلیت فروشــی کند و این حضور 
به صورت غیر گزینشــی باشــد. فدراسیون 
فوتبال در تالش بود دیــدار با کره جنوبی را با 
حضور تماشــاگر برگزار کند؛ اما در نهایت به 
دلیل عدم فراهم شــدن مقدمات این بازی 
بدون حضور تماشــاگر برگزار شد. تیم های 
لیگ برتری به خصوص تیم های پرطرفدار 
برای برگزاری بازی هــای خانگی با حضور 
تماشــاگر همچنان منتظر اعالم وضعیت از 
سوی سازمان لیگ هستند و سازمان لیگ 
هم پیش تر تصمیم گیری در ایــن باره را به 

وزارت بهداشت محول کرده بود.

مدیران پرسپولیس از طریق دریافت تسهیالت بانکی 
از یک صندوق کارآفرینی که مسئولیت اشتغال زایی در 
مناطق محروم را دارد، توانسته اند  تسهیالتی به میزان 
۲۲ میلیارد تومان دریافت کنند تا به واسطه این مبلغ، 

بدهی سنگین به کالدرون پرداخت  شود

فوتبال جهان

وز عکس ر

پایان مسابقات قهرمانی 
نوجوانان هندبال ساحلی 

کشور در اصفهان 
مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی جوانان 
کشــور به میزبانی استان اصفهان به مدت 
۳  روز در پــارک نــاژوان اصفهــان برگزار 
شــد که در پایان تیم های بهمن ارومیه در 
بخش پسران و تیم اصفهان الف در بخش 

دختران به مقام قهرمانی رسیدند.

تیم فوالد مبارکه ســپاهان اصفهان در هفته هفتم 
لیگ برتر موفق به شکســت نماینده مریوان شد تا 
همچنان تیم بدون شکست این رقابت ها، در صدر 
جدول باقی بماند.هفته هفتم مســابقات والیبال 
قهرمانی باشگاه های برتر مردان ایران جام »سردار 
دل ها« روز یکشنبه با هفت دیدار در شهرهای گنبد، 
رامســر، تهران، گرگان، رفسنجان، مریوان و ارومیه 
پیگیری شــد.تیم فوالد مبارکه ســپاهان اصفهان 
صدرنشین بدون شکســت لیگ برتر این هفته در 
مریوان به مصاف راه یاب ملل رفت و با شکست سه 
بر یک این تیم همچنان در صدر جدول باقی ماند.

شاگردان رحمان محمدی راد، ســرمربی سپاهان 
در ست دوم ۲5 بر ۲۲ مغلوب میزبان شدند، اما در 
ست های اول، سوم و چهارم به ترتیب با امتیازهای 

۲5 بر ۲۳، ۲5 بر ۱7 و ۲5 بر ۱۹ به پیروزی رسیدند و 
هفتمین برد خود را به دست آوردند.تیم مریوان که 
در هفته ششم با شکست سایپا شگفتی ساز شده 
بود، در این هفته چهارمین شکســت خود را تجربه 
کرد.مسعود قاری، ناظر فنی این دیدار بود و مهرداد 
شوشتری و علی اکبر پاکدالن، داوران اول و دوم این 
مسابقه بودند که ۱۱۲ دقیقه طول کشید.تیم هورسان 
در پنجمین مسابقه این هفته میزبان شهداب یزد 
در سالن شــهید صدر رامســر بود و با شکست سه 
بر یک این تیم عنوان شگفتی ســاز هفته را به خود 
اختصاص داد.شــهداب یزد، در ســت ســوم این 
مسابقه ۲5 بر ۱۴ به پیروزی رسید، اما در ست های 
اول، دوم و چهارم به ترتیب با امتیازهای ۲5 بر ۲۱، 
۲5 بر ۱۹ و ۲5 بر ۱۶ مغلوب حریف شــد تا سومین 

شکست خود را تجربه کند.از سوی دیگر هورسان در 
این مسابقه که ۱۲۹ دقیقه طول کشید به دومین برد 

خود دست یافت و هشت امتیازی شد.
یونس حســن زاده، بهروز جعفــری، داود نافعی و 
محمد آقایی بــه ترتیب به عنوان ناظــر فنی، ناظر 
داوری، داور اول و داور دوم، نظــارت و قضاوت این 
مسابقه را برعهده داشــتند.این مسابقه پنج کارت 
زرد و قرمز داشت که محمد عمده غیاثی، سرمربی 
شهداب و احسان دانش دوســت، بازیکن شماره 

هفت هورسان کارت زرد دریافت کردند.

لیگ برتر والیبال؛

سپاهانی ها همچنان شکست ناپذیر
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مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان مطرح کرد:

آمادگی 3 هزار خودرو جهت سرویس دهی به دانش آموزان
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان گفت: با اعالم ستاد کرونا و آموزش وپرورش، فعالیت 
سرویس های مدارس با مجوز کارگروه ماده ۱۸ از سر گرفته می شود.هادی منوچهری اظهار کرد: طی دو 
سال گذشته و در دوران کرونا فعالیت سرویس های مدارس تعطیل شده است، اگرچه شاید به صورت 
استثنا برخی والدین اقدام به سرویس گیری شخصی آن هم به صورت بسیار محدود کنند، اما به طورکلی 
در این مدت سرویس دهی نداشته ایم.وی با بیان اینکه پیش از شروع همه گیری کرونا حدود ۷۴ هزار 
دانش آموز در شهر اصفهان از سرویس مدرسه استفاده می کردند، افزود: بیش از ۵۰ شرکت حمل ونقل 
دانش آموزی با بیش از ۸۵۰۰ راننده، این ۷۴ هزار دانش آموز را جابه جا می کردند.مدیرعامل ســازمان 
تاکسیرانی شهرداری اصفهان تصریح کرد: کارگروه ماده ۱۸ متشکل از نمایندگانی از فرمانداری، شهرداری، 
سازمان تاکسیرانی و آموزش وپرورش اصفهان مســئولیت مصوبات و نظارت بر مصوبات مرتبط با نوع 
فعالیت سرویس های مدارس و سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان نیز مسئولیت اجرایی حمل و نقل 
دانش آموزی را به عهده دارد.منوچهری تاکید کرد: منتظریم به محض اعالم ستاد کرونا و آموزش وپرورش، 
با مجوز کارگروه ماده ۱۸ فعالیت ســرویس های مدارس از ســر گرفته شــود.وی از آمادگی سازمان 
تاکســیرانی و آموزش وپرورش برای آغاز به کار ســرویس های مدارس با وجود مشکالت متعدد خبر 
داد و گفت: در مرحله اول بیش از سه هزار خودرو در اصفهان آمادگی سرویس دهی به مدارس را دارند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه آموزش وپرورش و ستاد کرونا حضور 
دانش آموزان در مدارس را به صورت حداقلی برنامه ریزی کرده اند، تصریح کرد: درصورتی که اعالم شود 
دانش آموزان باید به صورت حضوری و حداقلی سر کالس های درس حاضر شوند، سرویس دهی نیز به 
همین شکل انجام خواهد شد.وی در مورد تعرفه سرویس های مدارس افزود: هرسال با مصوبه کارگروه 
ماده ۱۸، پیشنهاد و الیحه نرخ کرایه سرویس های مدارس به شورای اسالمی شهر ارائه و بعد از تصویب 
شورا اجرا می شود. امسال نرخ کرایه ســرویس های مدارس در اصفهان نسبت به سال قبل ۲۵ درصد 
افزایش خواهد داشت.منوچهری با بیان اینکه نحوه محاسبه و هزینه ای که خانواده ها باید برای سرویس 
مدارس دانش آموزان پرداخت کنند در قراردادی که بین والدین و شرکت های حمل ونقل دانش آموزی 
منعقد می شود، به صورت شفاف و با جزییات کامل در اختیار والدین قرار می گیرد، خاطرنشان کرد: والدین 
با مراجعه به سایت سازمان تاکسیرانی می توانند در بخش مربوط به محاسبه نرخ سرویس مدارس، بر 
اساس کیلومتر، موقعیت جغرافیایی و موقعیت مکانی میزان دقیق هزینه حمل ونقل را محاسبه کنند، 
ضمن اینکه نظارت الزم از سوی سازمان تاکسیرانی و آموزش وپرورش روی دریافتی های شرکت های 

حمل ونقل از خانواده ها در طول سال وجود دارد.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان خبر داد:

صدور مجوز حفاری در عرض 3 روز
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با اشــاره به ارسال ساالنه ۱۰ هزار استعالم حفاری در 
شهرداری های مناطق اظهار کرد: طبق روال گذشته، دســتگاه ها و شرکت های خدمات رسان برای 
صدور انشعاب باید از شهرداری های مناطق ۱۵ گانه استعالماتی را می گرفتند؛ پس از ارسال استعالم، 
واحد شهرســازی منطقه از محل بازدید و پس از طی مراحلی که به طــور معمول بین ۱۴ تا ۲۰ روز 
طول می کشید، پاسخ به واحد عمران منطقه ارجاع داده می شد.وحید مهدویان ادامه داد: سپس 
واحد عمران از محل بازدید و با برآورد هزینه حفاری، نسبت به اعالم بالمانع بودن حفاری در محل 
مورد نظر اقدام می کرد.معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با اشاره به زمان بر بودن روش 
قبلی تصریح کرد: طبق هماهنگی های انجام شده در شهرداری به جهت تسریع در پاسخگویی به 
متقاضیان دریافت مجوز حفاری، مقرر شــد فرآیندهای مرتبط با بخش شهرسازی مناطق حذف 
شود.مهدویان توضیح داد: در فرآیند جدید پس از ارسال استعالم، شرکت خدمات رسان به واحد 
عمران معرفی می شود و پس از بازدید و برآورد هزینه توســط واحد عمران در عرض دو تا سه روز 

پاسخ به شرکت ارسال شده و در واقع این کار بیش از ۱۰ روز زمان پاسخ دهی را کاهش می دهد.

این اصفهان، همان اصفهان 25 آبان 61 است؛ اما این بار  با  کوهی از مشکالت و بحران ها

شاید که شنیده شویم...

سال ها منتظر ثبت روز حماسه و ایثار مردم   سمیه مصور
اصفهان در تقویم رسمی کشور بودیم، اتفاقی 
که باالخره با همت شورای هماهنگی تبلیغات اســالمی استان به وقوع 
پیوســت تا زمینه برای پیگیری و تفحص در اصل ماجرا و علل ایجاد آن 
محقق شود. این که عملیات محرم کی و کجا انجام شد و مردمان دیار زاینده 
رود در برابر این بار سنگین چه عکس العملی نشان دادند و چه شد که روز 
۲۵ آبان روز حماسه و ایثار اصفهان لقب گرفت. 39 سال پیش در چنین 
روزی مردم شهر گنبدهای فیروزه ای با بدرقه باشکوه فرزندان شان حماسه 
ساز شده و گوشه گوشه این شهر با حجله 3۷۰ شهید تزئین شد. مردم در 
۲۵ آبان ۶۱، پیکر 3۷۰ شهید عملیات محرم را با شکوهی مثال زدنی و بی 
نظیر بر دوش خود تا گلستان شهدا همراهی کردند ، تشییعی بی نظیر که 
تحسین و تمجید حضرت امام خمینی )ره( را به دنبال داشت. بنیانگذار  
انقالب اسالمی به مناسبت تشییع 3۷۰ شهید دراصفهان فرمودند: » در 
کجای دنیا جایــی را مثل اصفهان پیدا می کنید کــه چند روز پیش 3۷۰ 
شهیدش را تشییع کردند. همین ملت شهید داده همچنان بر خدمت خود 
به اسالم ادامه می دهند.« هم چنین مقام معظم رهبری هم در بیان این  
اقدام  تاریخ ساز اصفهانی ها در دیدار با مردمان این دیار  بیان کردند:»در 
ســالروز ۲۵ آبان در جمع مردم اصفهان ، الزم می دانــم در همین زمینه 

)مناقب اصفهان ،مردم اصفهان( چند جمله ای عرض کنم، اینها شناسنامه 
این مردم مومن وغیرتمند و ایســتاده پای کار به حساب می آیند. مردم 
اصفهان در یک روز ســیصد وهفتاد شهید را تشــییع کردند، خم به ابرو 
نیاوردند، بماند که همان روز اعزام به جبهه داشــتند ، پشتیبانی داشتند و 

حرکت کردند.«
عملیات محرم برگ زرینی در دفتر قطور مبارزات، مقاومت و ایثارگری مردم 
اصفهان است، استانی که در طول جنگ هم بیشترین شهید را تقدیم نظام 
اسالمی کرد. از ۲۰۰ هزار شهید جنگ تحمیلی ۲3 هزار تن متعلق به استان 
اصفهان بوده و تاریخ گواهی می دهد که مردم این خطه از جغرافیای ایران 
زمین، هرگز در برابر مشکالت و بحران هایی که کشور با آن مواجه بوده دست 
روی دست نگذاشته اند ، اوج این ایستادگی در بیست و پنجم آبان سال 
شصت و یک در شهر اصفهان رخ داد زمانی که بیش از 3۷۰ شهید بر دوش 
مردم سرود رهایی را خواندند. روزی که مردان و زنان و مادران و فرزندان 
شهدا خم به ابرو نیاوردند و راست قامت تر و مصم تر از دیروز شان، در صف 
ثبت نام و حضور دوباره در جبهه ایستادند که چشم جهانیان بر این عظمت 
خیره ماند. اما این روز آن طور که باید معرفی نشــده است، ۲۵ آبان برای 
بسیاری از مردم ایران و حتی مردم اصفهان ناشناخته مانده به طوری که 
بسیاری از مردم اصفهان به خصوص نسل جوان نمی دانند در این روز برای 

نصف جهان چه اتفاقی افتاده است. البته باید به مردم حق داد چراکه در 
صداوسیما، مدارس، کتاب های درســی و حتی فضای تبلیغات شهری 
آن چنان که بایدوشاید به این موضوع پرداخته نشده و نمی شود و این روز 
بزرگ و مردان و زنان بزرگ آن، در پیچ وخم روزگار و زیر غبار روزمرگی در 
حال فراموش شدن هســتند.روزگاری، مردان و زنان بی ادعای این دیار 
افتخاراتی برای ایــن آب وخاک رقم زدند  که تا ابد ماندنی شــد؛ اما حاال 
همین مردمان که همواره  پای ثابت میدان های مبارزه در کشور بوده اند چه 
آن زمان که از جان شان برای دفاع از تمامیت ارضی کشور گذشتند چه در 
سال های بعد با مشکالت عدیده ای روبه رو شده اند. دیار نصف جهان امروز 
با مشکالت متعددی دست و پنجه نرم می کند، خشکسالی و فرونشست 
زندگی مردم را  در معرض نابودی قرار  داده ولی در مقابل این تهدید ها و 
بحران های فراوان هیچ فریاد رسی ندارند. سال هاست محرومیت های 
متعدد استان با شعار برخورداری، از سوی مسئوالن کشوری نادیده گرفته 
شده است.بزرگداشت روز ۲۵ آبان فرصت مغتنمی است تا  هم مردمان 
دیگر اســتان ها در جریان گوشــه ای از ایثار مردمان این دیار قرار بگیرند 
و هم مسئوالن کشــوری نگاه ویژه ای به اصفهان داشــته باشند، همان 
 شــهری که تنها در یک روز 3۷۰ پیکر گلگون با حضور باشــکوه مردمش

 تشییع شد. 

رییس امور کتابخانه ها و سالن های مطالعه سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشــی شــهرداری اصفهان از 
برگزاری ویژه برنامه هایی به مناسبت هفته کتاب خبر 
داد.طیبه فاطمی با اشاره به برگزاری جشن کتاب برای 
تجلیل از کتابداران اظهار داشــت: تجلیل از مخاطبان 
وفادار کتابخانه های شهرداری، خیران کتابخانه ساز 
و خیرانی که به کتابخانه های شــهرداری کتاب اهدا 
کرده اند از دیگر بخش های این برنامه اســت که روز 
چهارشنبه ۲۶ آبان ماه در سالن اجتماعات کتابخانه 
مرکزی اصفهان برگزار می شود.وی، اعتماد شهروندان 
موثر و فرهیخته به کتابخانه های شهرداری اصفهان را 

نشان دهنده اوج بلوغ و مایه مباهات دانست و افزود: 
یک مجموعه شخصی از ســوی بازماندگان مرحوم 
هوشــنگ الهام شــامل بیش از 9 هزار جلد کتاب به 
کتابخانه های شــهرداری اهدا شده که در این جشن 
از این مجموعه رونمایی شــده و از خانواده ایشــان 
تجلیل می شــود.وی با اشــاره به برنامه رونمایی از 
کتاب »زیر آســمان اصفهان« نوشــته احمد مدنی 
ادامه داد: همچنین یک کارگاه آموزشی برای آشنایی 
با ادبیات کودکان و نوجوانان و آسیب شناســی این 
حوزه توسط متخصصان برگزار می شــود.فاطمی با 
اشاره به انتشــار مجدد ۱۵ موشــن گرافی در فضای 
مجازی دربــاره ترویــج فرهنگ مطالعــه گفت: دو 
کلیپ با موضوع کتــاب  و کتاب خوانــی از مجموعه 
»دیرین دیرین« با گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم 
محمد ابوالحسنی پخش خواهد شد. وی با اشاره به 
رونمایی از تفاهم نامه همکاری با معاونت اجتماعی 

نیروی انتظامی اســتان در هفته کتاب تصریح کرد: 
تفاهم نامه همکاری ســازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری اصفهان با کتابخانه مرکزی دانشگاه 
تهران، کتابخانه موزه ملی ملــک، کتابخانه مجلس 
شورای اسالمی و فرهنگستان هنر نیز در آینده رونمایی 
می شود.وی اضافه کرد: نخستین نشست صمیمانه 
اعضای این کمیســیون با کتابــداران کتابخانه های 
زیرمجموعه شــهرداری برگزار شد که در این نشست 
کتابداران به بیان دغدغه های خود، بایدها و نبایدها، 
چالش های پیش روی کتابخانه ها در عصر الکترونیک، 
توجه به زیرساخت های قابلیتی و فرآیند برای همگام 
شدن با تکنولوژی، استفاده بهینه و حداکثری از فضای 
مجازی، نقش کتابخانه ها به عنــوان مراکز فرانهادی 
در تعامل با ســایر دســتگاه ها، همکاری اثربخش و 
موثر با متولیان و ذی  نفعان این حوزه، کمک به نشــر 

الکترونیک و کتابخانه های بدون دیوار پرداختند.

یک هفته به افتخار »کتاب«

دیار نصف جهان امروز با مشکالت متعددی دست و 
پنجه نرم می کند، خشکسالی و فرونشست زندگی 
مردم را  در معرض نابودی قرار  داده ولی در مقابل این 

تهدید ها و بحران های فراوان هیچ فریاد رسی ندارند

فرمانده لشکر ۱۴ امام حسین )ع( استان اصفهان:

شهید »خیامیان پاقلعه« برای همیشه میهمان مردم 
»تویسرکان« شد

فرمانده لشکر ۱۴ امام حســین )ع( استان اصفهان در حاشیه مراسم اســتقبال از خانواده شهید 
»محمد خیامیان پاقلعه« که در شهرســتان »تویسرکان« انجام شــد، اظهار داشت: بعد از اعالم 
خبر شناســایی هویت شــهید »محمد خیامیان پاقلعه« به خانواده وی در اصفهان، این خانواده 
معزز شــهید بی صبرانه مشتاق عزیمت 
به »تویســرکان« بودند و از همان ابتدا 
قصد بردن شــهید به شهرســتان خود 
را داشتند.سردار ســرتیپ دوم پاسدار 
»محمد هاشــمی پور« افزود: والدین 
شهید »محمد خیامیان پاقلعه« زمانی 
که به شهرستان »تویســرکان« آمدند 
و این اســتقبال باشــکوه را مشــاهده 
کردند، تصمیم گرفتنــد که فرزند خود را 
به شهرســتان خود منتقل نکنند و این 
شهید واالمقام برای همیشه مهمان شهرستان تویسرکان باشد.فرمانده لشکر ۱۴ امام حسین )ع( 
استان اصفهان عنوان کرد: همه ما دیدیم که مردم شهیدپرور »تویسرکان« چه استقبال باشکوهی 
از خانواده شهید »محمد خیامیان پاقلعه« داشتند و این استقبال باعث شد تا این خانواده معظم 
شهید، رضایت داشته باشند تا شــهید آن ها در »تویســرکان« بماند.وی بیان کرد: شهدا براساس 
آیات قرآن حاضر و زنده بوده و نور مطلق و واحدی هستند؛ بنابراین گمنامی و با نام بودن آن ها، از 
نورشان نمی کاهد.»محمد خیامیان پاقلعه« مرداد ســال ۱3۴۸ در اصفهان متولد شد و سرانجام 
۲9 فروردین سال ۱3۶۷ در »فاو« به درجه رفیع شهادت نائل آمد و مفقوداالثر شد.پیکر مطهر این 
شهید پس از تفحص و عدم شناسایی هویت وی، سال ۱39۱ به عنوان »شهید گمنام« در شهرستان 
»تویسرکان« به خاک سپرده شد و این روزها پس از 33 سال، با انجام آزمایش DNA، هویت این 

شهید عزیز شناسایی شده است.

مدیر فرهنگسرای تخصصی رسانه اصفهان خبر داد:

برگزاری وبینار آموزشی »ابعاد سواد رسانه ای«
مدیر فرهنگسرای تخصصی رسانه اصفهان بیان کرد: فرهنگسرای تخصصی رسانه و انتشارات جهاد 
دانشگاهی اصفهان به مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی و با هدف معرفی کتاب »سواد رسانه ای« 
وبینار آموزشی »ابعاد سواد رســانه ای« را برگزار می کند.فاطمه شفیعی گفت: مترجم کتاب »سواد 
رســانه ای« در وبیناری که ۲۶ آبان ماه به همت فرهنگســرای تخصصی رســانه و انتشارات جهاد 
دانشگاهی اصفهان برگزار می شود، عالوه بر معرفی این کتاب، ابعاد مختلف سواد رسانه ای را نیز برای 
مخاطبان تشریح می کند.شفیعی ادامه داد: دانشی که به هر فرد توانایی دسترسی، تجزیه وتحلیل 
و ایجاد انواع پیام های رسانه ای را می دهد، سواد رسانه ای نامیده می شود و با گسترش شبکه های 
اجتماعی این نوع از ســواد، هر روز ابعاد پیچیده تری پیدا می کند.وی اظهار داشــت: کتاب »سواد 
رسانه ای« که با ترجمه احسان شاه قاسمی از سوی سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی منتشر شده، 
شامل پانزده فصل آموزشی و شش فصل مسئله محور است که قصد دارد نشان بدهد رسانه ها چگونه 
باورها و الگوهای رفتاری افراد را شکل می دهند.مدیر فرهنگسرای تخصصی رسانه خاطر نشان کرد: 
عالقه مندان برای حضور در این وبینار که به صورت رایگان برگزار می شود می توانند روز چهارشنبه ۲۶ 
آبان ماه رأس ساعت ۱۵ با استفاده از نشانی https://b۲n.ir/isfahan-media وارد این وبینار 

شوند و از مطالب آن بهره ببرند.

با مسئولان

خبر روزاخبار

عضو شورای شهر خبر داد:

تالش برای افزایش سرانه 
کتاب خوانی

رییــس کمیســیون فرهنگــی، اجتماعی و 
ورزشی شورای اســالمی شهر اصفهان اظهار 
کرد: از ۲۴ آبان همزمان بــا آغاز هفته کتاب 
اتفاقات خوبی در عرصه کتــاب و کتابخوانی 
رقم می خورد، اما کم است و باید اقدامات در 
هر سطح، منجر به افزایش سرانه کتاب خوانی 
شود.منوچهر مهروی پور افزود: برای رسیدن 
به این مهــم باید اقدامات مختلف ســخت 
افزاری و نرم افزاری رقم بخورد که کتابداران 
یکــی از ارکان ایــن اتفاق هســتند.رییس 
کمیســیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی 
شورای اسالمی شــهر اصفهان تصریح کرد: 
امیدواریم در پایان این دوره، این ادعا را داشته 
باشــیم که با تعامل دســتگاه های ذی ربط، 
توانســتیم قدم هــای مناســبی را در جهت 
افزایش ســرانه مطالعه برداریم.وی  افزود: 
نشســت های هم اندیشــی در حوزه کتاب و 
کتاب خوانی و فرهنــگ مطالعه در دوره های 
قبل شورای اسالمی رقم خورده است؛ یکی از 
نشست ها در دوره چهارم، تحت نظر نخبگان 
و موثران این زمینه برگزار شــد و نتیجه این 
نشست، نوشته شده که هنوز به چاپ نرسیده، 
اما به دنبال چاپ آن هستیم؛ این کتاب با نگاه 
آسیب شناسانه نوشته شده است.مهروی پور 
اظهار کرد: کتابداران از نبود درجه بندی میان 
مراکز، کمبــود رویداد های شــهری در حوزه 
کتاب و ضعف هایی در بودجه و تجهیزات الزم 
برای کتابخانه ها به عنوان عمده مشــکالت 
خود یاد می کنند.وی  ادامه داد: درخواستی 
نیز مبنی بر اجــرای دوره های ضمن خدمت 
بــرای کتابداران وجــود دارد کــه امیدواریم 
مســئوالن مربوط به این موضوع رســیدگی 
کنند.رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان افزود: 
اولویت ما فرهنگ کتاب خوانی بوده و خواهد 
بود بنابراین از مسئوالن ذی ربط می خواهیم 
از تمام ظرفیت های تبلیغاتــی ممکن برای 
ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی استفاده 

کنند.

 مرحله استانی »پنجمین جشنواره فانوس« ویژه تولیدات هنری و سینمایی ادارات کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، شامگاه یکشنبه با معرفی ۲۷ اثر برتر 
در اصفهان پایان یافت.امسال در مرحله استانی پنجمین جشنواره ملی فانوس ویژه تولیدات هنری و سینمایی ادارات کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
استان ها، 9۵ اثر در بخش های هنرهای نمایشی، تلویزیونی و سینمایی، رادیویی، موسیقی و سرود و هنرهای تجسمی در ۲ بخش اصلی و آزاد به دبیرخانه جشنواره 
استان اصفهان رسید و بعد از داوری ۲۷ اثر در رشته های مختلف حائز رتبه های برتر شــدند.در بخش اصلی جشنواره؛ نمایش خیابانی »حباب زیر آب« اثر علیرضا 
شمس،  نمایش صحنه ای»خرمشهر۱۱«اثر مجتبی خلیلی، نمایشنامه »یزله روی گدازه های آتش« اثر محمدرضا آریانفر، پویانمایی »انتقام سخت« اثر علیرضا واعظ 
شوشتری، تله تئاتر »کشتن کابوس ها« اثر حبیب نریمانی، فیلم داستانی بلند »از طرف لیال اسفنانی« اثر مجتبی اسپنانی، فیلم داستانی کوتاه »جبران می کنم« اثر 
جمال احمدی، مستند بلند »روز حماسه« اثر سید مهدی بکایی، مستند کوتاه »مادرانه« اثر مجید صدیقی، نماهنگ »چهل بهار« اثر سعید عنایتی، پادکست »مقاومت« 

اثر احسان تاکی، نمایش رادیویی »سوزن بان« اثر محمد رادمهر، سرود دانش آموزی »کابوس دشمن« اثر سید فرشید پاکروان به عنوان آثار برتر معرفی شدند.

برگزیدگان مرحله استانی»جشنواره هنری فانوس« در اصفهان معرفی شدند

بقعه پیربکران
بقعه یــا مقبــره »پیربکران« 
یکی از شــاهکاری معماری 
تشــیع ایران اســت که طاق 
بلنــد آن، پیوندی میــان پیر 
عرفان شیعه و آسمان است. 
این مکان تاریخــی از جاذبه 
های فالورجــان،در تاریخ ۱۵ 
دی ســال ۱3۱۰ خورشیدی با 
شــماره ۱۰۱ به عنوان آثار ملی 

ایران به ثبت رسیده است.

وز عکس ر
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نگرانی لزوما چیز بدی نیســت. گاهی اوقات منجر به رفتار 
مولد می شــود. دانش آموزی که نگران نمرات خود است 
ممکن اســت انگیزه زیادی برای مطالعه داشــته باشد. یا 
فردی که نگران ســامتی خود اســت ممکن است اغلب 
ورزش کند.با این حال، نگرانی بیش از حد می تواند باعث 
ناراحتی قابل توجهی شود و در بهره وری شما اختال ایجاد 
کند. اگر اضطراب شما کمی بیش از حد است، در اینجا چند 
اســتراتژی وجود دارد که می تواند نگرانی های شــما را به 

سرعت کاهش دهد:
 بدن خود را آرام کنید: احساس اضطراب می تواند منجر به 
عائم فیزیکی ناخواسته مانند افزایش ضربان قلب، خشکی 
دهان، عرق کردن کف دست ها و ناراحتی معده شود. حتی 

ممکن است در خوابیدن یا در یک جا نشستن مشکل داشته 
باشید. این عائم فیزیکی می توانند احساسات مضطرب 
و افکار ناراحت کننده را تغذیه کنند که اضطراب شما را حتی 
بدتر مــی کند.اقداماتی را برای آرام کــردن بدن خود انجام 
دهید. آهســته بدوید، یوگا انجام دهیــد، تنفس عمیق را 
تمرین کنید، یا مهارت های تمدد اعصاب را انجام دهید. آرام 

کردن بدن می تواند کلید آرامش ذهن شما باشد.
 ذهن آگاهی را تمرین کنید: با ماندن در زمان حال از نگرانی 
در مورد چیزی که دیروز گفتید یا نگــران کاری که فردا قرار 
است، انجام دهید دست بردارید. مهارت های تمرکز حواس 
را تمرین کنید و کاما با آنچه در حال حاضر در اطراف شــما 
می گذرد، هماهنگ شوید. هوشیار بودن، افکار مضطرب را 
آرام می کند و پاسخ استرس به بدن شما را کاهش می دهد.

 زمانی را به نگرانی اختصاص دهید: چه منتظر نتایج آزمایش 
پزشک باشید، چه نمی توانید نگران آینده مالی خود نباشید، 
زمان خاصی برای نگرانی ایجاد کنید. یک مطالعه در سال 
2011 نشــان داد که اختصاص دادن زمانی به نگرانی، افکار 
مزاحم را در طول روز کاهش می دهد.یــک بازه زمانی 30 
دقیقه ای بــرای نگرانی در نظر بگیریــد. هنگامی که افکار 
مضطرب در زمان های دیگر در طول روز به ذهن شــما وارد 

می شود، به خود یادآوری کنید: »هنوز زمان نگرانی در مورد 
آن نرسیده اســت.« وقتی به زمان برنامه ریزی شده خود 
برای نگرانی رسیدید، بنشینید و نگران باشید تا زمان تمام 
شود. این می تواند به مهار اضطراب شما در یک دوره زمانی 
خاص کمک کند و از غلبه بر افــکار ناراحت کننده در کل روز 

جلوگیری کند.
 کاری متفاوت انجام دهید: وقتی تاش می کنید تا ذهن تان 
را از نگرانی هایتان دور کنید و نمی توانید برای حل مشــکل 
قدمی برداریــد، بدن تــان را بلند کنید و حرکــت دهید. به 
پیاده روی بروید، روسری ببافید، کمد لباس را تمیز کنید و 
هر کاری که برای مشغول ماندن الزم است، انجام دهید. دور 
کردن ذهن از مشکات برای چند دقیقه می تواند استرس 
شما را کاهش دهد و به ذهن شما استراحت بسیار ی بدهد.

وقتی نگران هستید و نمی توانید درگیر یک فعالیت بدنی 
باشــید - مانند زمانی که در یک جلسه خســته کننده گیر 
کرده اید یا زمانی که می خواهید در شب بخوابید - به ذهن 
خود کاری بدهید که انجام دهد. با 100 شروع کنید و با 7 به 
عقب بشمارید یا سعی کنید حاالت را به ترتیب حروف الفبا 
فهرست کنید. چیزی را بیابید که به تمرکز کافی نیاز دارد که 

دیگر قدرت مغزی برای نگرانی نداشته باشید.

آشپزی

 »پنکیک« صبحانه
 با ماست ایسلندی

مواد الزم : آرد سه ونیم قاشق غذاخوری، شکر یک قاشق غذاخوری، جوش 
شیرین نصف قاشق چای خوری، نمک به مقدار الزم، ماست ایسلندی نصف 

فنجان، تخم مرغ یک عدد، وانیل یک چهارم قاشق چای خوری، روغن به مقدار الزم
طرز تهیه:برای شروع آرد، شکر، جوش شیرین و نمک را داخل یک کاسه با هم مخلوط کنید.

ماست ایسلندی را به کاسه اضافه کرده و همه مواد را با هم مخلوط کنید.حاال داخل یک کاسه 
دیگر وانیل و تخم مرغ ها را به کمک یک لیسک با هم مخلوط کنید.یک تابه نچسب را روی حرارت 
متوسط قرار دهید تا گرم شود. مقداری روغن داخل تابه بریزید تا یک الیه نازک روغن ته تابه قرار 
بگیرد.به اندازه دو قاشق غذاخوری از خمیر را بردارید و داخل تابه بریزید.صبر کنید تا حباب هایی 

روی سطح خمیر و لبه های آن شکل بگیرد.پنکیک ها باید قهوه ای طایی شوند. بعد از این که 
یک طرف پنکیک پخت، آن را برگردانید تا طرف دیگر هم قهوه ای طایی شود.با بقیه خمیر 

به همین شکل پنکیک های بیشتری درست کرده و داخل یک ظرف بچینید.پنکیک ها 
را با مقداری ماست ایسلندی و دانه های انار تزیین کرده و نوش جان کنید. می 

توانید مواد الزم برای تهیه این پنکیک را چند برابر کرده و بعد از تهیه در 
یخچال نگهداری کنید. این نوع پنکیک طعم خاصی داشته 

و کودکان عاقه زیادی به خوردن آن دارند.

چگونه از نگرانی دست برداریم )2(

 آغاز اکران فیلم تحسین شده »زاالوا«
 از 24 آذرماه

 انصراف »قورباغه«
 از تمامی رشته های جشن حافظ

 بر اساس مصوبه شورای صنفی نمایش، فیلم »زاالوا« قرار است به 
کارگردانی ارسان امیری از 24 آذرماه در سینماهای سراسر کشور 
اکران شود.نوید پورفرج، پوریا رحیمی سام، هدی زین العابدین، 
باسط رضایی، فریدون حامدی، شاهو رستمی، زاهد زندی و شماری 
 از بازیگران تئاتر و تلویزیون استان کردستان در »زاالوا« به ایفای
 نقش پرداخته اند.

 هومن سیدی از خروج سریال »قورباغه« از داوری جشن حافظ خبر داد 
و نوشت :»ضمن عرض تبریک به تمام همکاران محترم برای نامزدی در 
جشن حافظ ، نگارش متن انصراف ، بدون هیچ توضیحی برای مخاطب 
،کاری دشوار و سخت بود اما ناگزیر که باید نگاشته می شد.دوستان عزیز 
در کمال احترام به دالیلی اینجانب و تهیه کننده محترم تصمیم به توقف 
داوری برای سریال قورباغه را در تمام رشته ها گرفته ایم.«

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

کمیسیون انرژی صنایع پاالیش و پتروشیمی اتاق بازرگانی اصفهان نشستی به 
منظور هم اندیشی برای توانمندسازی شرکت های کوچک و متوسط فعال استان 
اصفهان در حوزه نفت، گاز و پاالیش با مدیران پاالیشگاه اصفهان برگزار کرد. به 
گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان اکبرلباف، نایب رییس کمیسیون 
انرژی صنایع پاالیشی و پتروشیمی پارلمان بخش خصوصی اصفهان، تقسیم 
منافع پروژه های کان اســتان میان تمامی ذی نفعان این حــوزه را امری مهم 
دانست و خواستار تعامل هر چه بیشــتر شرکت های بزرگ اصفهان برای توزیع 
عادالنه منافع این پروژه ها و کمک به پــرورش مجموعه های فنی قدرتمند در 
حوزه های مختلف انرژی در اصفهان شد.وی با بیان اینکه طبق ماده 47 قانون 
برنامه ششم توسعه، کلیه دســتگاه های اجرایی از جمله وزارتخانه های نفت و 
نیرو مکلفند در طرح ها و پروژه های خود درشرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد 
شرایط استانی اولویت دهند، از تاش اتاق بازرگانی اصفهان برای فراهم سازی 
بسترقانونی حمایت از پیمانکاران بومی کوچک و متوسط از طریق مراجع ذی ربط 
به این امر خبر داد.رضا خیامیــان، رییس کمیته نفت، گاز، صنایع پاالیشــی، 
پتروشیمی و شیمیایی ذیل  کمیســیون انرژی نیز گفت: الزم است در برگزاری 
مناقصات پروژه های عظیم صنایع پاالیشــی و پتروشیمی امتیاز ویژه ای برای 
پیمانکاران بومی لحاظ شــود. وی، طرح این مسئله در جلسات شورای گفت و 
گوی دولت و بخش خصوصی ، فراهم سازی این اقدام مهم از سوی دستگاه های 
حاکمیتی وتشــکیل کارگروه ویژه در این خصوص با مشارکت استانداری، اتاق 
بازرگانی، پاالیشــگاه اصفهان و فعاالن  این حوزه را راهگشا دانست.احمدرضا 
صافی، مســئول دفتر انرژی اتاق بازرگانی اصفهان نیز با بیان اهمیت تمرکز در 

تصمیم سازی های حوزه انرژی، به تاش برای تحقق این موضوع در دوره نهم 
فعالیت پارلمان بخش خصوصی اصفهان براساس مصوبه شورای گفت و گوی 

دولت و بخش خصوصی اصفهان با تشکیل دفتر انرژی اشاره کرد.
صافی، تقویــت بخش خصوصی از طریق تشــکیل کنسرســیوم در حوزه های 
مختلف انرژی، پیگیری تشکیل صندوق پروژه یا ســرمایه گذاری استان برای 
حمایت از پروژه های بزرگ استان را از جمله اقدامات کمیسیون های تخصصی 
اتاق بازرگانی اصفهان عنوان کرد.همچنین روح ا... میرزاامیری،  مدیر واحد امور 
کمیسیون های اتاق بازرگانی اصفهان، هدف از تشکیل این نشست را هم اندیشی 
برای ارتقای استفاده از پیمانکاران بومی در پروژه های بزرگ اصفهان بیان کرد و 
گفت: پارلمان بخش خصوصی به دنبال رفع موانع قانونی این امر و توانمندسازی 
شرکت های کوچک و متوســط حوزه انرژی از طریق شبکه سازی میان فعاالن 

اقتصادی و تشکیل کنسرسیوم در این حوزه است.
مجید شهسواری، مدیر کاالی پاالیشــگاه اصفهان نیز ضمن اعام عاقه مندی 
این مجموعه به حمایت از پیمانکاران بومی استان، به لزوم توسعه دانش فنی-
مهندسی شــرکت های فعال در فرآیندهای نفت و گاز به عنوان یکی از الزامات 
در توانمندی ســازی این شرکت ها اشاره و برضرورت ســرمایه گذاری کان در 
حوزه های جانبی صنعت نفت برای قدرتمندسازی شرکت های کوچک و متوسط 
این حوزه تاکید کرد.پرویز امیدی، رییس پشتیبانی پروژه های شرکت پاالیش 
نفت اصفهان نیز گفت: درحال حاضر قوانین موجود اجازه سپردن پروژه ها صرفا 
به شرکت های بومی اصفهان را نمی دهد.وی این موارد را از جمله موانع موجود 

در زمینه حمایت از پیمانکاران بومی عنوان کرد.

معاون خرید ذوب  آهن اصفهان در خصوص تامین مواد اولیه این شــرکت، 
گفت: متاسفانه در تامین مواد اولیه همچنان مشکات عدیده ای وجود دارد و 
هنوز اتفاق خاصی که حداقل روزنه ای از امید در حوزه تامین پایدار مواد اولیه در 
آن دیده شود، رخ نداده است.محمدجعفر صالحی اظهار داشت: سهمیه یک 
میلیون و 750 هزار تنی سنگ آهن دانه بندی ذوب  آهن با وجود پیگیری های 
روزانه ما هنوز محقق نشده و با وجود مصوبه هیئت دولت، این سهمیه گرفتار 
تیر غیب شده است. ذوب  آهن نه از یارانه انرژی سهمی دارد و نه از مواد اولیه، 

بنابراین شرایط تامین مواد اولیه ذوب  آهن بسیار شکننده است.
وی بیان کرد: متاسفانه به دلیل نوســانات قیمتی و مشکات مربوط به حوزه 
تامین، به جای استفاده از سنگ به مصرف گندله روی آورده ایم. در حال حاضر 
شاهد رقابت مخربی بر سر خرید سنگ آهن درشت دانه هستیم و این امر، کار 
ذوب  آهن برای تامین مواد اولیه خود را دشــوار کرده است. کنسانتره سازان 
و شــرکت هایی نظیر گل گهر هم به دنبال خرید این نوع سنگ آهن هستند و 
این رقابت، وضعیت تامین مواد اولیه شرکت ذوب  آهن اصفهان را پیچیده تر 

کرده است.
معاون خرید شــرکت ذوب  آهن اصفهان، بروز این مشــکات در تامین مواد 
اولیه را ناشی از سیستم های غیرکارشناسانه خواند و گفت: تصمیم گیری های 
غیرکارشناسانه سبب شــده معادن ما همگی به سمت تولید کنسانتره بروند. 
بین قیمت سنگ و کنسانتره تفاوت هایی وجود دارد و به دلیل استفاده از این 
تفاوت، معادن به صورت عمده به سمت کنسانتره سازی حرکت کرده اند و این 
امر تامین سنگ آهن، ذوب  آهن را با چالش جدی مواجه ساخته و این شرکت 
به مصرف گندله روی آورده است.صالحی ادامه داد: بروز چنین مسائلی سبب 
 ایجاد رقابت ناســالم در بازار می شــود و طبعا بروز فاجعه در زنجیره فوالد را 

در پی خواهد داشت.

 ضرورت برخورد تخصصی با مسائل زنجیره فوالد
وی در ادامه بیان کرد: نیاز است که به صورت تخصصی تر با این مسائل برخورد 
شود. مشــکات متعددی در زنجیره تولید فوالد ما وجود دارد، بنابراین برای 
پایان دادن به این موضوع باید تصمیم های کارشناسانه گرفت. باید شرکت های 

فوالدی اطمینان خاطر داشته باشند که مواد اولیه آن ها در زمان مناسب تامین 
خواهد شد تا بتوانند بدون دغدغه ذهنی به تولید محصوالت خود بپردازند.

معاون خرید شرکت ذوب  آهن اصفهان در پاسخ به این سوال که آیا ذوب  آهن 
آمادگی این را دارد که مواد اولیه خود را از طریق عرضه اختصاصی سنگ آهن 
دانه بندی در بورس کاال تامین کند، گفت: ما آمادگی الزم برای انجام این کار را 
داریم، اما قانون های پیچیده مانع برای این کار ایجاد کرده است.صالحی ادامه 
داد: ما دو معدن بــرای انجام عرضه اختصاصی داریــم، یکی معدن چاه گز و 
دیگری سنگان اما ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مانع این کار است 

و ما باید مواد اولیه خود را از طریق مزایده و بورس تامین کنیم.

عدم کاهش قیمت سنگ آهن
وی در پاســخ به این سوال که آیا قیمت ســنگ آهن در داخل کشور همگام با 
قیمت های جهانی کاهش یافته، گفت: قیمت ســنگ آهن در بازار داخل اصا 
کاهش نیافته اســت. متاســفانه هنگامی که قیمت های جهانی سنگ آهن 
صعودی می شــود ما را با دنیا مقایســه می کنند، اما در زمــان کاهش قیمت 
سنگ آهن این اتفاق نمی افتد.معاون خرید ذوب  آهن اصفهان افزود: در کنار 
بحث قیمت ها و رقابــت مخرب در بازار داخلی، کاهــش موجودی مواد اولیه 
همچنان ما را اذیت می کند.صالحی درباره افزایش قیمت زغال ســنگ و کک 
در بازارهای جهانی و تامین این مواد عنوان کرد: در بخش وارداتی قیمت زغال 
افزایش زیادی داشته و همین مسئله سبب می شود ما در تامین مواد وارداتی 
با مشکل مواجه شــویم. خوشبختانه مواد اولیه ســه ماه سوم سال را تامین 

کرده ایم و از این بابت فعا مشکلی نداریم.
وی در پایان اظهار کرد: این روزها زمزمه ای مبنی بر افزایش قیمت زغال داخلی 
به گوش می رســد و بهانه این افزایش قیمت نیــز افزایش قیمت جهانی این 
محصول عنوان می شود. متاســفانه کیفیت زغال داخلی اصا قابل قیاس با 
مشابه خارجی آن نیســت به دلیل همین کیفیت پایین است که ما مجبوریم 
بخشــی از نیاز خود را وارد کنیم. تاکنون به خوبی از معادن زغال سنگ داخلی 
حمایت کرده ایم و حاشیه ســود شرکت های زغال سنگ بورســی باالتر از 50 

درصد است.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان اعام کرد: با عملیاتی شدن پروژه انتقال 
آب خلیج فارس و انعقاد قراردادهای جدید، این نوید را می دهیم که کل آب مورد 
نیاز صنعت به ویژه فوالد مبارکه را از محل پســاب و پروژه انتقال خلیج فارس 
تامین کنیم.محمدیاسر طیب نیا در بازدید از تصفیه خانه آب بابا شیخعلی با اشاره 
به تاش های جدی فوالد مبارکه از حدود یک دهه قبل در زمینه  کاهش مصرف 
آب، اظهار کرد: مصرف بهینه آب، رویکرد جدی فوالد مبارکه بوده، به طوری که هم 
اکنون می توانیم ادعا کنیم در سرانه مصرف آب به زیر شاخص های بین المللی 
در صنعت فوالد رسیده ایم.وی گفت: عاوه بر پروژه های بهینه سازی و کاهش 
مصرف آب، طی دهه گذشته پروژه هایی در جهت استفاده از پساب صنعتی و آبی 
که استفاده شرب ندارد تعریف شده است.مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه با بیان 
اين که از سال 1392 به بعد با همکاری شــرکت آب و فاضاب استان اصفهان، 
هفت هزار میلیارد ریال ســرمایه گذاری در بخش اجرای شــبکه جمع آوری و 

احداث تصفیه خانه فاضاب شده، افزود: با سرمایه گذاری انجام شده پساب 
شهرهای زرین شهر، چمگردان، زاینده رود، سده، ورنامخواست، مبارکه، کرکوند، 
دیزیچه و زیبا شهر جمع آوری و پس از تصفیه برای کاربرد در صنعت به مجتمع 
فوالد مبارکه منتقل می شود. وی اجرای پروژه های جمع آوری و تصفیه پساب 
از سوی فوالد مبارکه را در کشور بی نظیر دانست  و اظهار امیدواری کرد با عملیاتی 
شدن پروژه انتقال آب خلیج فارس طی دو ماه آینده، به زودی شاهد این باشیم 
که کل آب مورد نیاز صنعت و به ویژه فوالد مبارکه از پســاب و پروژه انتقال آب 
خلیج فارس تأمین شود.طیب نیا با تاکید بر اين که مجتمع فوالد مبارکه مشکل 
آب در کشور و استان را مشــکل خود می داند، گفت: به عنوان مصرف کننده آب 
برنامه هایی داریم، در عین حال باتوجه به این که حل مشکل آب نیاز به سرمایه 
گذاری های کان دارد،  این مهم را جزو اولویت های خود قرار داده ایم و ان شاءا... 

ظرف یکی دو ماه آینده پروژه های جدیدی را شروع خواهیم کرد.

به همت کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد:
 نشست هم اندیشی برای توانمندسازی شرکت های کوچک و متوسط فعال

 در حوزه نفت، گاز و پاالیش

معاون خرید ذوب  آهن اصفهان خواستار شد؛

قیمت زغال سنگ داخلی افزایش نیابد

مدیر عامل فوالد مبارکه در بازدید از تصفیه خانه آب اصفهان:
 امیدواریم به زودی همه آب مورد نیاز صنعت از پساب و پروژه انتقال

 خلیج فارس تامین شود
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