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آرام، موقــر، بدون حاشــیه. فقط آمــده بودند 
پریـا پارسـا

حق شــان را فریاد بزنند. اصفهانی ها همیشه در 
خط مقدم بوده اند. در سال های پر تب و تاب و التهاب انقالب، پیشگام مبارزه 
شــدند. بعد از انقالب، جنگ که شد، به خوزســتان رفتند تا بجنگند. تا اجازه 
ندهند رویاهای صدام تعبیر شود. شوخی نیســت که این استان، بیشترین 
شهید را در آن سال ها تقدیم این آب و خاک کرد. بعدها »شهر شهیدان« لقب 
گرفت و اصفهانی ها با افتخار می گفتند در این شهر، درب هر خانه را بزنی، پدر 

یا مادر شهیدی در به رویت باز می کند.
جنگ که تمام شــد، پیش قدم سازندگی شــدند. عالی رتبه ترین مسئوالن 
لشــکری و کشــوری را راهی پایتخت کردند تا از توانمندی ها و تجارب شان 
استفاده شود. سال های ســازندگی هم تمام شــد و دولت هایی بر سر کار 
آمدند که هر کدام به نوبه خود تیشــه به دست گرفته و با تصمیمات عجیب و 
غریب شان به ریشــه »اصفهان« و »زاینده رود« زدند؛ اما اصفهان همچنان 
محجوب و نجیب ایستاد و بازهم »معین« شــد برای همه ایران. کرمانشاه 

زلزله آمد، اصفهان قبل از همه به کمکش شتافت. لرستان سیل آمد، اصفهان 
سراسیمه به یاری اش رفت. خوزســتان غرق در مشکالت ریز و درشت بود، 
بازهم اصفهان رفت که مثل سال های جنگ از »جاِن ایران« ، خوزستان زیبا 
دفاع و حمایت کند. در همه این سال ها نیروهای جهادی اصفهان بدون تبلیغ 
و نمایش و دوربین، در مرزی ترین و دورافتاده ترین نقاط کشور و به ویژه در 

سیستان حافظ جان و مال مردم و مرزهای وطن شدند و هستند. 
اصفهان بیشــترین مالیات را داد و کمترین بودجه را گرفت و با انگ »استان 
برخــوردار« از بســیاری از امکانــات و موقعیت ها محروم شــد؛ اما باز هم 

صدایش درنیامد. 
در  تمام ســال های سخت، ســهم اصفهان ســکوت بود . ســکوت در برابر 
نامالیمات و بی مهری ها. مردم این شــهر »نجیبانه« تحمل کردند. اعتراضی 
هم اگر بود، نه از ســنگر دشــمن خط و ربط می گرفت و نه نامش آشــوب 
طلبی بود. فقــط »مطالبه گری« بود و هســت. دیروز هم کــه آمدند، برای 
»زاینده رود«شــان آمده بودند. برای رودی که جان و نفس اصفهان است؛ 

برای رودخانه ای که اگر نباشد، اصفهانی هم نیســت که بازهم معین باشد، 
که برای ایران جان بدهد و ایران صدایش را نشــنود! ایران، اصفهان را نبیند. 
نمایندگان استان های همسایه اش تهدید کنند که چه و چه می کنند اگر حقابه 

اصفهان داده شود! 
دیروز جمعیتی کثیر به کف رودخانه خشــک شــده زاینده رود آمدند تا کنار 
کشــاورزان مظلوم اصفهانی، فریاد بزنند که زاینده رودشــان را می خواهند، 
همین. نه کسی شعار سیاسی سر داد و نه از آشــوب و درگیری خبری بود. 
فقط حرف از »زاینده رود« بود. کشــاورزان حتی انتظامات از میان خودشان 
به کار گرفته بودند تا مبادا مسیر اصلی و درست تجمع شان تبدیل به خوراک 
خبری جریان های سیاسی شــود. مبادا دوباره مثل قبل، انگ »امنیتی« به 
مطالبات شان چسبانده شود و صدای شان شنیده نشود. حتی در چادرهایی 
که برپا کرده بودند، تاکید داشتند زن و مرد باید جدا باشند. تاکید می کردند 

شعار ساختارشکن سرداده نشود و همه چیز به آرامی پیش رفت. 
تجمع از ســاعت 9 صبح آغاز شــد و تا بعــد از اذان ظهر هم ادامه داشــت. 

رفته رفته به خیل جمعیت افزوده می شــد. خیابان های اطراف پل خواجو، 
ترافیک عجیبی را تجربه کرد. این تجمع باالخره توانســت نگاه دولتمردان و 

سیاستمداران را به خود جلب کند و اصفهان را ببینند. 
صدا و ســیما برخالف رویه ســابق، گزارش مبســوطی از تجمع اصفهانی ها 
در بســتر رودخانه زاینده رود منتشــر کرد و معاون اول رییس جمهور هم با 
اصفهانی ها به صورت زنده و از شبکه خبر ســخن گفت. وی به وزرای نیرو و 
جهاد کشاورزی دستور داد تا در اسرع وقت برای حل مشکل آب حوضه آبریز 

زاینده رود در چهار استان اصفهان، چهارمحال، یزد و خوزستان اقدام کنند. 
بزرگ ترین انتقاد به دولت رییســی،این بوده که مشکالت با »دستور« حل 
نمی شود ولی برای کشاورزی که 11 شبانه روز است در سرما و باران؛ زیر چادر، 
کف رودخانــه ای که حیات و مماتش به آن وابســته بوده، نشســته و گریه 
می کند و می گوید »بدبخت شــده ام« ، تنها امید فعال همین اســت: همین 
دستوراتی که داده می شــود و کاش این بار به داد اصفهان برسید. این شهر 

راستی راستی دارد می میرد...

دیروز مردم اصفهان در کنار کشاورزان و در بستر زاینده رود خشک شده، فریاد سردادند: »زاینده رودمان را می خواهیم«
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برای »ممیزی« ها که نتیجه کارشان عالی از آب درآمده است؛ 

زمانی برای خندیدن
 مدیرعامل ذوب آهن اصفهان، برای دومین بار 

مرد سال صنعت فوالد شد
مروری بر نکات آماری دیدار ذوب آهن- پدیده؛

برتری گاندوها با تعویض طالیی
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وزیر امور خارجه ترکیه: 

آذربایجان را تنها نخواهیم گذاشت
یک روز پس از آتش بس در مرز آذربایجان و ارمنستان، مولود چاوش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، حمایت 
کامل آنکارا از باکو را تایید کرد.به نقل از روســیاالیوم، وزیر امور خارجه ترکیه همچنین خاطرنشــان کرد: 
اقدامات تحریک آمیز ارمنستان در مناطق مرزی »حمله تروریستی« به خاک آذربایجان است.چاوش اوغلو 
تصریح کرد: با یکدیگر برای تامین صلح و ثبات منطقه گام بر خواهیم داشت. اگر ارمنستان اعالم آمادگی 
کند، ما هم هستیم؛ اما با اقدامات تحریک آمیز بازنده می شود.حلوصی آکار ،وزیر دفاع ترکیه پیش از این 
نیز در گفت و گوی تلفنی با ذاکر حسن اف، همتای آذربایجانی خود بر حمایت آنکارا از آذربایجان تاکید کرد.

ترامپ: 

»مک کانل« یک کالغ پیر از کار افتاده است!
رییس جمهوری ســابق آمریکا، رهبر اقلیت ســنا را به خاطر اجازه تصویب دادن به طرح دو حزبی 
زیرساخت های رییس جمهوری کنونی این کشور به ارزش ۱.۲ تریلیون دالر به باد انتقاد گرفت و به 
جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان و سنا هشدار داد تا علیه بخش دوم این برنامه بودجه رای 
دهند.دونالد ترامپ، رییس جمهوری جمهوری خواه سابق آمریکا در بیانیه ای از میچ مک کانل، رهبر 
اقلیت سنا انتقاد کرد و وی را یک »کالغ پیر از کار افتاده« خواند.ترامپ گفت: هزینه واقعی این طرح 
بیش از دو تریلیون دالر است؛ اما فاجعه بزرگ تر در  نسخه بعدی و بسیار بزرگ تر »توافق جدید سبز« 
که به گفته برخی  هزینه آن پنج تریلیون دالر خواهد بود، رخ می دهد. بی کفایتی مک کانل باعث همه 
این اتفاقات شده است.وی مدعی شد، تعدادی از سناتورهای جمهوری خواه ممکن است به بسته 

بزرگ تر کمک اجتماعی ۱.۷۵ تریلیون دالری موسوم به الیحه »بازگشت بهتر« رای مثبت دهند.

ائتالف »نوری المالکی« خواهان بازشماری آرا شد
سخنگوی ائتالف »دولة القانون« گفت که این ائتالف مخالف بررسی شکایتهای انتخاباتی توسط 
کارکنان کنونی کمیساریای انتخابات است.در ادامه تردید برخی احزاب سیاسی در صحت شمارش 
آرابی انتخابات اخیر عراق، ائتالف سیاسی »دولة القانون« به ریاست نوری المالکی، نخست وزیر 
پیشین عراق گفت که موضع این ائتالف درباره شمارش دستی آرای انتخابات این کشور تغییر نکرده 
است.»بهاء الدین النوری« ســخنگوی این ائتالف به پایگاه خبری المعلومه گفت که اگر کارکنان 
کمیساریای انتخابات عراق تغییر نکنند، دولة القانون شمارش دستی و کلی آرا را قبول ندارد.»بهاء 
الدین النوری« تاکید کرد که این ائتالف حتی مخالف بررســی شکایت های انتخاباتی توسط این 

کارکنان است و باید این مسئله پس از تغییر کارکنان صورت گیرد.

تشکیالت خودگردان: 

اسراییل با آتش بازی می کند
سخنگوی ریاست تشکیالت خودگردان فلسطین با اشاره به جنایت های رژیم صهیونیستی در اراضی 
اشغالی فلسطین، تاکید کرد که این رژیم با آتش بازی می کند.»نبیل ابوردینه« سخنگوی ریاست 
تشکیالت خودگردان فلسطین گفت که کابینه رژیم صهیونیستی در تالش برای تحمیل واقعیت های 
ساختگی در اراضی اشغالی فلسطین و بازی با آتش است.وی افزود: رهبران فلسطین همواره با 
تالش  کابینه های مختلف رژیم صهیونیستی برای نابودی روند ســازش مقابله کرده اند. ابوردینه 
تاکید کرد که ارتکاب جنایت های جنگی کابینه »نفتالی بنت« بسیار بیشتر از کابینه های قبلی است.

بنا بر گزارش خبرگزاری آناتولی، ابوردینه تصریح کرد که کابینه بنت بایســتی در سیاست های خود 
تجدیدنظر کند چرا که رفتارهای آن اعم از تخریب خانه ها، تالش برای کوچ اجباری شــهروندان و 

کشتار روزمره جوانان، جنایت هایی است که هرگز بدون پاسخ نخواهد ماند.

وقتی خیال پردازی برای »اردوغان« حدی ندارد؛

توهم عثمانی اردوغان؛ ایران در نقشه جهان ترک!

رهبر حزب حرکت ناسیونالیست ترکیه در اقدامی جنجالی ، نقشه ای را تحت 
عنوان »جهان ترک« به رییس جمهور ترکیه هدیه داد که در آن بخش هایی 
از ایران، عراق و روســیه را به قلمروهای ترکیه ملحق کرده است.به گزارش 
فارس، »دولت باغچه لــی« رهبر حزب حرکت ناسیونالیســت ترکیه در 
اقدامی جنجالی، نقشــه ای را تحت عنوان نقشه »جهان ترک« به »رجب 
طیب اردوغان« رییس جمهور ترکیه هدیه داد که در آن تمامی قلمروهای 
کشورهای دیگر را که ترک زبان هستند یا اقلیت های ترک و مسلمان دارند، 
جزو قلمرو کشور ترکیه محســوب کرده اســت.اقدام باغچه لی واکنش 
 To رســانه های زیادی را به همراه داشــت به طوری که یک رسانه یونانی
BHMA در واکنش به این خبر نوشت، این نقشه که ایده های نئوعثمانی 
و مداخالت خارجی اردوغان را به تصویر می کشــد، فهرســت بلندباالیی 
از کشــورهای بالکان و آسیای مرکزی و روســیه تا بخش هایی از چین با 
اقلیت های مســلمانان اویغور را به عنوان »سرزمین های ترکیه« نمایش 

می دهد و این هدیه ای بود که باغچه لی به اردوغان داد.
در این گزارش نوشته شده است که اردوغان سال هاست که تالش می کند 
تا در قومیت های ترک و مســلمان در بالکان و به ویژه بلغارستان و آلبانی 
تغییراتی به وجود آورد.تصویری که در آن نقشه نمایش داده شده در کاخ 
ریاست جمهوری در آنکارا گرفته شده است؛ جایی که اردوغان و باغچه لی 
یک نشســت ۴۵ دقیقه ای درباره تحوالت سیاسی و عملکرد ائتالف خود 

برگزار کردند.در این گزارش همچنین نوشــته شده است که اردوغان اغلب 
خود و ترکیه را به عنوان حامی جهان اسالم در منطقه وسیع تری که زمانی 
تحت سلطه عثمانی بود، معرفی کرده است.روزنامه »ینی شفق« ترکیه نیز 
در واکنش به این اقدام جنجالی باغچه لی نوشت: »رییس جمهور و رییس 
حزب حرکت ناسیونالیست )دولت( باغچه لی، با نقشه جهان ترکیه ژست 
گرفته اند.«از طرف دیگر، روزنامه »ینی آکیت« ترکیه نیز در این خصوص 
گزارش کرد که باغچه لی در جریان نشست با اردوغان، نقشه »جهان ترک« 

را به رییس جمهور ترکیه هدیه داد؛ نقشه ای که جهان را تکان داد.
در این گزارش نوشته شده بود، این نقشــه که از دریای آدریاتیک تا چین 
امتداد دارد، در عناوین روزنامه های روسیه نیز قرار گرفت و رسانه های روس 

با انتشار این تصویر گزارش کردند که »این هدیه حاوی یک پیام است«.
حزب حرکت ناسیونالیست تصریح کرد که باغچه لی این نقشه را طراحی 
کرده و در این خصوص اعالم کرد: »باغچه لی نقشه جهان ترک را که برای 
مدت ها روی آن کار کرده است و به طور ویژه طراحی و ترسیم کرده، به عنوان 
پرچمی که باید از نسلی به نسل دیگر دست به دست شود، به وجدان ترکی و 
به خرد باالی ملت ترکیه سپرد«.برخی رسانه ها نیز با انتشار تصویر مشترک 
اردوغان و باغچه لی با نقشــه جهانی، اعالم کردند کــه رهبر حزب حرکت 
ناسیونالیست ترکیه نقشه ای را به اردوغان داد که بخش هایی از ایران، عراق، 

روسیه را به قلمروهای ترکیه ملحق کرده است.

خبر روز

نماینده ادوار مجلس: 

بی برنامگی دولت برای همه ایجاد مشکل کرده است
یکی از نمایندگان ادوار مجلس بر این باور اســت که دولت و مجلس هیچ فکری برای اداره کشور 
ندارند؛ یعنی روزی نیست که این خورشید از دریچه خاور بیرون بیاید و از دریچه باختر پایین برود و 
ما گرانی کاال را نداشته باشیم و بگویند امروز به لطف خدا قیمت کاال متوقف بود و افزایش پیدا نکرد.

به گفته  یوسفیان مال؛ ســه ماه از عمردولت گذشــته اما کابینه دولت هنوز تکمیلی نشده است و 
مجلسی که گفته می شد با دولت همسو اســت نتوانســته در تکمیل کابینه آن گونه که انتظار می 

رفت عمل کند.
عزت ا... یوسفیان مال تاکید می کند که در مشــروح مذاکرات مجلس، نماینده ها به گونه ای حرف 
می زدند که آحاد ملت فکر می کردند ۵ ، 6 وزیر رای نمی آورند ولی به خاطر این همســو بودن، این 

تعداد به یک وزیر رسید و االن جای این یک وزیر هم فرد دیگری معرفی شد.

طالبان، عکاس ایرانی را بازداشت کرد
مدیر آژانس عکس »میدل ایســت ایمجز« )تصاویر خاورمیانه( روز چهارشنبه تایید کرده است که 
ابراهیم علی پور، عکاس ایرانی چهار روز پیش در کابل توســط اعضای دولت طالبان دستگیر شده 
است.به نقل از بی بی سی، حسین فاطمی مدیر این وبسایت به بی بی سی فارسی گفت که علی پور 
بعد از بازگشت از سفری به بامیان در منزل دوســتی در کابل بازداشت شد. دلیل بازداشت او روشن 
نیست.ابراهیم علی پور، عکاس آزاد ایرانی است که برنده چندین جایزه بین المللی و ملی شده است.

قدردانی »عبدا...« از همکاری ایران با افغانستان
رییس شورای مصالحه ملی افغانستان در توئیتی از دیدارش با حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه 

ایران در امور افغانستان خبر داد و از همکاری ایران با افغانستان قدردانی کرد.
عبدا... عبدا... در توئیتی نوشت: امروز با حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ریاست جمهوری اسالمی 
ایران در اقامتگاه خویش دیدار داشتیم.در این دیدار روی  موضوعات جاری در کشور و مسائل روز 
بحث و تبادل نظر صورت گرفت.در جریان دیدار، ایشــان از آمادگی های کشــور متبوع خویش در 
راســتای ادامه  همکاری های همه جانبه در عرصه های اقتصادی، سرمایه گذاری، کمک های بشر 

دوستانه، تعلیم، صحت و رسیدگی به امور مهاجرین خبر دادند.

»اردشیر زاهدی« درگذشت
منابع خبری خارجی از درگذشت اردشیر زاهدی از وزرای خارجه پیشین کشورمان خبر داده اند.

بر اساس اخبار منتشر شده در برخی منابع خارجی، اردشیر زاهدی داماد سابق پهلوی دوم و وزیر 
خارجه و سفیر سابق ایران در انگلیس و آمریکا، در سن ۹۳ ســالگی پس از یک دوره بیماری در 
سوئیس درگذشت.وی اردیبهشــت ماه ســال ۱۳۹۹ مواضعی ضدآمریکایی داشت که توجهات 

بسیاری را به خود جلب کرد.

پیش بینی »عباس عبدی« از آینده طرح مجلس برای 
واردات خودرو

عباس عبدی،فعال سیاسی درباره نتیجه طرح مجلس برای واردات مشروط خودرو نوشت: »طرح 
مجلس برای اجازه واردات خودرو در برابر صادرات خودرو و قطعات آن از حاال روشن است. قطعه 
و خودرو به صورت صوری و با قیمت باال صادر و در عوض آن بنز و پورشــه وارد می شود. وصله پینه 

کردن اقتصاد یعنی همین.«

کافه سیاست

وزیر دفاع آمریکا:

  ایران در حال دامن زدن
 به تنش هاست

رییس پنتاگون با ادعای تنش زایی تهران در 
منطقه، گفت رفتار ایران در قبال کشــتی های 
آمریکایــی را تحمــل نمی کننــد و از خود و 
متحدان آمریــکا دفاع خواهنــد کرد.»لوید 
آســتین« وزیر دفاع آمریکا بامداد پنجشنبه 
طی نشســت خبری در پنتاگون به سواالت 
خبرنگاران درباره مســائل امنیتی و نظامی 
بین المللی و منطقه ای پاسخ داد.آستین در 
پاسخ به سوالی درباره سفر آتی خود به منطقه 
غرب آسیا و کشور بحرین مدعی شد: »ایاالت 
متحده به امنیت خاورمیانه متعهد است«.وی 
با تکرار اتهام زنی های بی اساس و نخ نما شده 
علیه جمهوری اسالمی ایران گفت: »بسیاری 
از مهم ترین چالش ها در منطقه، فراتر از مرزها 
هستند. سفر من در زمانی انجام می شود که 
ایران در حال دامن زدن به تنش هاســت«.

به نوشته رســانه های آمریکایی، وزیر دفاع 
آمریکا ضمن ابراز نگرانی از برنامه هسته ای 
تهران، ادعــا کرد: »جــدای از جاه طلبی های 
هســته ای، ایران چالش های امنیتی جدی 

]برای آمریکا و متحدانش[ دارد.«
آستین درباره تقابل اخیر بین نیروهای ایرانی 
و آمریکایی در آب های منطقه نیز مدعی شد: 
»کسی اشــتباه نکند، ما از خود و منافع مان 
دفاع می کنیــم. این نوع رفتــار قابل تحمل 
نخواهد بود. ما آماده دفاع از منافع و شرکای 
خود هستیم«.وی در پاسخ به سوالی درباره 
تلفات غیرنظامیان در حمــالت بی مالحظه 
آمریکایی در افغانستان و دیگر کشورها گفت: 
»مردم آمریکا شایســتگی ایــن را دارند که 
بدانند ما این موضوع را بسیار جدی می گیریم 
و متعهد هســتیم که این موضوع را درســت 
انجــام دهیم«.رییس پنتاگــون در بخش 
دیگری از صحبت هایش با اشــاره به تجمع 
نظامیــان روس در نزدیکی مــرز اوکراین و 
آزمایش موشــک ضد ماهواره این کشور در 
فضا، اظهار داشت: »بدیهی اســت که ما کار 
بیشــتری در این زمینه برای انجــام داریم و 
همچنان شاهد رفتارهای نگران کننده از سوی 

روسیه هستیم«.

بین الملل

وز عکس ر

دیدار »الهام 
علی اف« با عامل 
اطالعاتی اسراییل

علی اف هفته گذشــته دو دیدار 
متوالی بــه فاصله یــک روز با 
»تزیپــی لیونی« مقام ارشــد 

اطالعاتی اسراییل داشت.

امام جمعه مشــهد با بیان اینکه آمریکا می خواهد 
با باز و بسته کردن شــیر نفت بر جهان مسلط شود، 
گفت: نفت مستقل جهان فقط متعلق به ایران است 
و اگر کسی با ما معامله نفتی کند دیگر سایه آمریکا 

باالی سر آن نیست.
ســیداحمد علم الهدی در خطبه هــای نماز جمعه 
مشهد در جوار مضجع شــریف امام رضا)ع( اظهار 
کرد: موقعیت امروز در تقارن بــا دو خاطره دردآور 
و نابکارانه تهاجم به حرم امام هشــتم)ع( و هتک 

حریم است.
امام جمعه مشهد بیان کرد: زندگی سیاسی و تاریخ 

اجتماعی مردم ما ماالمال از عبرت و تجربه اســت 
و باید از این حوادث و دشــمنی ها نسبت به امروز 
خود عبرت گرفته و با تکیه به این بصیرت و عبرت، 

سیاست جامعه را در روابط بین الملل تنظیم کنیم.
وی با بیان اینکه جریان اســتکبار سرسخت ترین 
دشمن دین است، ادامه داد: این دشمن می تواند 
شرقی مانند شــوروی یا غربی مثل آمریکا باشد، 
مستکبر جهان خوار بوده و قرآن و اسالم سنگالخی 

برای جریان استکبار است.
نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی با بیان اینکه 
آمریکا قدرت اعمال فشــار و زور بیشتر بر سر ملت 

ما را ندارد و اگر می توانســت صبح ایران را با خاک 
یکســان کند آن را تا ظهــر به تاخیــر نمی انداخت، 
تصریح کرد: جریاناتی در ارتباط با دشمن در کشور 
حاکم است، اینکه با دشــمن صلح و مذاکره کنیم 
مانند کسانی که دشمن مردم نبودند ؛اما تفکرشان 
این بود و به سخن مقام معظم رهبری که فرمودند 
اگر در کرنــش با دشــمن پیش روید پشــیمان 

می شوید، پی بردند.

امام جمعه مشهد:

 آمریکا اگر می توانست »صبح« ایران را با خاک یکسان 
کند آن را تا »ظهر« به تاخیر نمی انداخت

داستان سرایی اسراییل؛خدمتکار خانه »گانتس« جاسوس ایران!
ایسنا نوشت: سازمان اطالعات و امنیت داخلی رژیم صهیونیستی مدعی شد یکی از خدمتکاران خانه وزیر جنگ این رژیم را که به جاسوسی فردی مرتبط با ایران 
از وزیر کمک می کرد، بازداشت کرده است.روزنامه صهیونیستی تایمز آو اسراییل در روایت یک داستان سرایی »شین بت«، سازمان اطالعات و امنیت داخلی رژیم 
صهیونیستی نوشت که روز پنجشنبه مردی اســراییلی که در خانه بنی گانتس، وزیر جنگ این رژیم به عنوان خدمتکار  مشــغول بود، به اتهام داوطلب شدن برای 
جاسوسی از گانتس برای ایران بازداشت شده است.شین بت مدعی است،مردی به نام »عمری گورن« مدت کوتاهی پس از تماس برقرار کردن با شخصی مرتبط 
با ایران و پیش از این که بتواند آسیبی وارد کند، دستگیر شده اســت. همچنین، از این شخص شکایتی به عمل آمده که در آن اتهام جاسوسی علیه او مطرح است، 
جرمی که مجازاتی ۱۰ تا ۱۵ ساله به دنبال دارد. سازمان اطالعات و امنیت داخلی رژیم صهیونیســتی افزود: گورن  »به فردی مرتبط با ایران دسترسی پیدا کرده و 
پیشنهاد داده است با توجه به دسترسی اش به خانه وزیر به روش های مختلف به او کمک کند.«این اقدام شامل بحث درباره امکان نصب بدافزارها روی سیستم 
کامپیوتر شخصی گانتس نیز بوده است که می توانست برای عامل مرتبط با ایران، دسترسی به سیســتم وزیر را ایجاد کند. شین بت در ادامه مدعی شد: »عمری 
گورن برای ثابت کردن توانمندی و جدیتش، از برخی از اشیا در قسمت های مختلف خانه وزیر از جمله کامپیوتر وزیر عکس گرفته و برای فرد دیگر فرستاده بود«. 

بیانیه کم سابقه آمریکا و شورای 
همکاری خلیج فارس علیه ایران

ایاالت متحده آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس با صدور یک 
بیانیه مشترک از برنامه های هسته ای، موشکی و پهپادی ایران به 
شدت انتقاد کردند.در این بیانیه که پس از نشست گروه کاری ایران، 
ایاالت متحده و شــورای همکاری در ریاض صادر شــد، جمهوری 
اســالمی به تحریک یک بحران اتمی و بی ثبات کردن خاورمیانه با 
برنامه های موشکی و پهپادی متهم شده است.در بیانیه نمایندگان 
آمریکا، عربســتان ســعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، 
عمان و کویت آمده است: »ایران گام هایی برداشته که هیچ کاربرد 
غیرنظامی ندارد؛ اما بــرای یک برنامه هســته ای نظامی اهمیت 
دارد.«این بیانیه مشــترک کم ســابقه در حالی منتشر می شود که 
دولت دموکرات جو بایدن، نسبت به دونالد ترامپ هم گرایی کمتری 
با کشــورهای عرب خلیج فارس و به ویژه عربستان سعودی دارد.
کشــورهای صادر کننده این بیانیه از دولت جدید ایران به ریاست 
ابراهیم رییسی خواســته اند تا با اســتفاده از فرصت دیپلماتیک 
مذاکرات وین، برجــام را از خطر نابودی نجات دهــد و از بروز یک 
بحران و درگیری منطقه ای جلوگیری کند.این در حالی اســت که 
آمریکا و کشورهای عربی به دنبال ایجاد سازوکار جدید برای مقابله با 
ایران هستند. دنیل بنایم، دستیاور وزیر خارجه آمریکا در امور »خاور 
نزدیک« در این رابطه گفت پیام آمریکا به کشورهای عربی و منطقه 
این است که »ما در منطقه هستیم و باقی می مانیم. شراکت پایداری 
داریم که از چند دهه پیش شکل گرفته اســت و قصد داریم آن را تا 
چند دهه آینده ادامه دهیم«.پیش از این کشــورهای غربی طرف 
برجام و ایاالت متحده آمریکا در ماه اکتبر و در جریان نشست رهبران 
گروه ۲۰، بیانیه مشابهی با عبارات یکسان صادر کرده بودند. بیانیه 
چهارشنبه شب، مانند بیانیه رم می گوید توسعه برنامه هسته ای ایران 
به هیچ وجه پاســخگوی نیازهای غیرنظامی نیست؛ اما گام  مهمی 
برای ساخت سالح اتمی به شمار می رود.در همین راستا لوید آستین؛ 
وزیر دفاع آمریکا قرار است به منطقه سفر کند. آستین در پاسخ به 
سوالی درباره سفر آتی خود به منطقه غرب آسیا و کشور بحرین مدعی 
شد: »ایاالت متحده به امنیت خاورمیانه متعهد است«.وزیر دفاع 
آمریکا ضمن ابراز نگرانی از برنامه هسته ای تهران، ادعا کرد: »جدای 
از جاه طلبی های هسته ای، ایران چالش های امنیتی جدی ]برای 
آمریکا و متحدانش[ دارد«.آستین درباره تقابل اخیر بین نیروهای 
ایرانی و آمریکایی در آب های منطقه نیز مدعی شد: »کسی اشتباه 
نکند، ما از خود و منافع مان دفاع می کنیم. این نوع رفتار قابل تحمل 

نخواهد بود. ما آماده دفاع از منافع و شرکای خود هستیم«.
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اجرای طرح »ملی محور« در اصفهان
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان از جزییات طرح ملی محور در استان 
خبر داد.بهزاد شاهسوند گفت: طرح ملی محور شامل ۲۵۰ کیلومتر از بزرگراه ها می شود که تاکنون در 
۱۲۲ کیلومتر از بزرگراه ها این طرح اجرا شده است.وی اضافه کرد: قسمتی از این طرح در منطقه خور 
و بیابانک انجام می شود که در این راستا مبلغی حدود ۱۳۰ میلیارد تومان هزینه خواهد شد.شاهسوند 
بیان کرد: حدود ۱۳۳ کیلومتر دیگر در این طرح باقی مانده که بعد از تکمیل آن، مشکل دوبانده شدن 
مسیر خور و بیابانک حل می شود.معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 

گفت: بعد از تکمیل طرح، در برنامه سال آینده، مقرر شده است تا محور فرخی را بازسازی کنیم.

عضو هیئت مدیره صنف کشاورزان اصفهان مطرح کرد:

تصمیم گیری برای کشت پاییزه  کشاورزان
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان گفت: موضوع توزیع آب برای کشت پاییزه کشاورزان 
اصفهان تعیین تکلیف می شود.رضا جعفری با اشاره به برگزاری جلسات کمیته متشکل از نمایندگان 
استانداری، شرکت آب منطقه ای، صنف کشاورزان و جهاد کشاورزی استان برای تصمیم گیری درباره 
توزیع آب کشت پاییزه، اظهار داشت: کمیته در این هفته تشکیل شده و درخواست ما در جلسات آن 
۱۲۰ میلیون مترمکعب آب در مدت ۲۵ روز در آذرماه بوده ؛ اما با توجه به شرایط کنونی سد زاینده رود 
گفتند میزان ۱۲۰ میلیون مترمکعب را نمی توانند تامین کنند و با کمتر از این مقدار آب موافقت کردند.
وی با بیان اینکه میزان توزیع آب به بارندگی ۱۰- ۱۵ روز آینده بســتگی دارد، خاطرنشان کرد: توزیع 
آب برای کشت پاییزه کشاورزان اصفهان در آذر ماه خواهد بود؛ اما هنوز روز آن به طور دقیق مشخص 
نیست و به زودی تعیین تکلیف می شود.این عضو هیئت مدیره صنف کشاورزان اصفهان که در جلسات 
تصمیم گیری برای توزیع آب کشت پاییزه حضور دارد، اضافه کرد: کشــت گندم باید در برج ۹ تمام 
شده باشد و پس از آن در اصطالح کشاورزی، دوره پرهیز است که در ماه دی به دلیل سرما و یخبندان 
نمی توان کشت کرد و بذر از بین می رود. از رو بنا به درخواست کشاورزان آذرماه آب توزیع می شود تا 

بارندگی های پیش رو نیز بر اراضی کشاورزی کشت شده ببارد.

رییس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان خبر داد:

صادرات 3۷ میلیون دالری شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان 
در سال گذشته

رییس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان گفت: شرکت های فعال در شهرک سال گذشته بالغ بر ۳۷ 
میلیون دالر محصول صادر کردند.جعفر قیصری در آیین اختتامیه شانزدهمین جشنواره ملی فن 
آفرینی شیخ بهایی اظهار داشت: شرکت های فعال در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان سال گذشته 
فروش بالغ بر ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان محصول را تجربه کردند و ۳۷ میلیون دالر صادرات داشتند 
که رقم قابل توجهی است؛ اما با افق ها فاصله زیادی داریم.وی افزود: یکی از برنامه ها در این راستا 
حضور شرکت های فناوری و دانش بنیان در طرح های کالن و صنعتی بزرگ مانند پاالیشگاه، مترو 
و حمل و نقل است و الزمه آن شناخت و حمایت مسئوالن شهری و استانی است زیرا شرکت های 
ما می توانند در طرح های کالن حضور یابند و فعالیت کنند.رییس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان 
با بیان اینکه جشنواره ملی فناوری شیخ بهایی، جشــنواره ای پر افتخار بوده که ۱۶ دوره با موفقیت 
برگزار شده است، خاطرنشــان کرد: این جشنواره زمانی شــروع به کار کرد که خیلی ها به موضوع 
کارآفرینی باور نداشتند و امروز ما مسئولیت سنگینی بر عهده داریم زیرا این نهال ۲۵ سال حرکت 
کرده و اکنون به بالندگی رسیده و در بخش هایی از کشور توانسته تاثیر گذار باشد.قیصری با بیان 
اینکه وظیفه ما خطیر است زیرا زمینه توسعه سریع فناوری ها را باید فراهم کنیم، ادامه داد: تجاری 
سازی و رفع چالش های کشور را در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان و همچنین دو جشنواره اخیر 

فناوری، محور فعالیت قرار داده ایم.

افزایش وسعت گلخانه های پرورش آلوئه  معصومه اکبری
ورا با توجه به نیاز کم آبی آن در شــرایط 
فعلی خشکســالی از اولویت های طرح تغییر الگوی کشت در استان 
اصفهان است.چند سالی می شــود که مزارع و باغ های اصفهان، کمتر 
برف و باران به خود دیده اند؛ زاینده رود به مسیری خشک و خاک آلود 

تبدیل شده و آسمان هر روز کم سخاوت تر و زمین تشنه تر می شود.
این روز ها دیگر کشــاورزی در بســیاری از مناطق اصفهــان نه تنها به 
صرفه، که اصال شدنی نیست. کســی، اما اگر قصد کشت و کار داشته 
باشد باید به سراغ محصوالتی برود که نیاز آبی چندانی نداشته باشند. 
یکی از این گیاهان، آلوئه وراست؛ گیاهی از خانواده کاکتوس ها که در 
صنایع مختلف دارویی، غذایی و صنعتی کاربرد دارد. در درمان دیابت، 
انواع زخم ها و سوختگی ها استفاده می شود، در تهیه شربت، کمپوت 
و آب میوه ها به کار می رود، جای خود را در تهیــه انواع پمادها، کرم ها، 
لوسیون ها، شامپو ها و مواد آرایشی باز کرده و برای نگهداری میوه ها در 

انبار به جای مواد شیمیایی، مورد استفاده قرار می گیرد.

آلوئه ورا، مقاوم در برابر کم آبی و شوری
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: آلوئه 
ورا، گیاهی دارویی از گروه گیاهان گوشــتی و کاکتوس هاست که در 
مناطق گرمسیری در فضای باز و در مناطقی همچون استان اصفهان در 

گلخانه کشت می شود.

احمدرضا رییس زاده افزود: آلوئه ورا به کم آبی و خشــکی بسیار و به 
شوری تا حدی مقاوم و نیاز آن به کود و تغذیه بسیار کم است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ادامه داد: نیاز 
آبی گلخانه های آلوئه ورا حدود یک چهارم نیاز آبی گلخانه های سبزی 
و صیفی اســت و به عنوان مثال هر هکتار گلخانه آن، ســالیانه حدود 
۲۵۰۰ متر مکعب آب نیاز دارد.رییس زاده با بیان اینکه آلوئه ورا نسبت 
به سایر گیاهان گلخانه ای، کمتر دچار آفت و بیماری می شود اظهار کرد: 
پرورش این گیاه نیاز به گلخانه های مجهز و پرهزینه، دانش فنی باال و 
ســرمایه گذاری زیادی ندارد؛ ضمن اینکه آلوئه ورا قابلیت فرآوری و 

صادرات هم دارد.
وی در خصوص روش های تکثیر ایــن گیاه گفت: روش ازدیاد و تکثیر 
این گیاه بسیار آسان و از طریق پی جوش و عمر مفید آن به طور متوسط 

۵ سال بعد از کشت است.

شرط توسعه کشت آلوئه ورا، ایجاد امکان فرآوری محصول
مدیر امور باغبانی ســازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان وسعت 
زیرکشت آلوئه ورا در فضای باز استان های جنوبی کشور را بیش از ۲۰۰۰ 
هکتار و در گلخانه های کشور حدود ۱۵۰ هکتار اعالم و اضافه کرد: استان 
اصفهان هم ۱۵ هکتار گلخانه چوبی و فلزی آلوئه ورا دارد که بیش از ۳۰ 

بهره بردار در آن ها مشغول کشت و پرورش این گیاه دارویی هستند.
رییس زاده گفت: عملکرد این گیاه در هکتار ۲۰۰ تا ۳۵۰ تن در هکتار و 

مجموع تولید استان اصفهان حدود چهار هزار تن برگ  تر است.
وی تصریح کرد: با توجه به استمرار خشکسالی و نیاز کم آبی آلوئه ورا، 
همچنین کاربرد های مختلف آن، می توان بــا راه اندازی کارخانه های 

فرآوری برای توسعه کشت، نیز اقدام کرد.
مدیر امور باغبانی ســازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان گفت: به 
تازگی اولین کارخانه فرآوری آلوئه ورای استان در شهرستان مبارکه راه 

اندازی شده که سالیانه به بیش از ۳۰ هزار تن برگ آلوئه ورا نیاز دارد.

خام فروشی آلوئه ورا در سایه نبود صنایع تبدیلی
 مختاری یکــی از گلخانــه داران آلوئه ورا در شهرســتان مبارکه گفت: 
همراه با همسرم هزار متر مربع گلخانه دایر و آلوئه ورا کشت کرده ایم که 
ســالیانه ۳۰ تا ۴۰ تن محصول دارد و آن را به صورت خام به عطاری ها 

می فروشیم.
این پرورش دهنده آلوئه ورا، خام فروشــی، هزینه بــاالی راه اندازی 
گلخانه و اجاره زمین، قیمت کم محصول و خشکســالی را از مشکالت 
جدی گلخانه داران دانســت و گفت: مشکل فروش و کاهش تقاضای 
آلوئه ورا باعث شد بسیاری در شهرستان مبارکه گلخانه های خود را جمع 
کنند. مختاری اظهار کرد: راه اندازی صنایع تبدیلی هزینه های زیادی 
می طلبد و در توان تولیدکنندگان خرد نیست؛ اگر سرمایه گذاران کالن 
وارد میدان شوند و به عنوان مثال برای فرآوری صنعتی آلوئه ورا اقدام 

کنند می توان کشت این محصول به صرفه را رونق داد.
وی  گفت: با تالش فراوان توانسته ام در اصفهان و سایر استان ها برای 
محصول خود مشتری پیدا کنم؛ اما خام فروشی چندان سودآور نیست.

راه اندازی نخستین واحد صنعتی فرآوری آلوئه ورا

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مبارکه گفت: کارخانه فرآوری آلوئه ورا با 
وسعت دو هزار و ۶۰۰ متر مربع به تازگی در شهرک صنایع غذایی مبارکه 
کار خود را آغاز کرده است.کسری بابایی  با اشاره به اینکه این کارخانه 
زمینه اشتغال زنان سرپرســت خانوار و افراد بومی شهرستان را فراهم 
کرده ، گفت: در این واحد صنعتی، آلوئــه ورا از گلخانه دار با قیمت روز 

خریداری و با کیفیت و به صورت پاستوریزه فرآوری می شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مبارکه، عملکرد فعلی کارخانه را تولید 
روزانه ۳۵۰ تن فرآورده ژل تصفیه شــده اعالم کــرد و افزود: ظرفیت 
واقعی تولید روزانه این کارخانه حدود ۱۰ تن محصول با فرآوری ۲۵ تن 
برگ تر آلوئه وراست.وی، توسعه کشت آلوئه ورا و گسترش فعالیت این 
کارخانه را در اشــتغال زایی و ارزآوری موثر دانست و اظهار کرد: رهایی 
از خام فروشــی و تبدیل ثروت و ظرفیت عظیم گیاه دارویی آلوئه ورا 
به فرآورده های مختلف غذایــی، دارویی، صنعتی، ایجاد اشــتغال و 
ســودآوری را برای منطقه به ارمغان می آورد.تولید آلوئه ورا با توجه به 
ویژگی های خاص آن به ویژه نیاز آبی کم، می تواند انتخابی مطمئن در 
طرح تغییر الگو ی کشت، باشد با این شرط که همراه با توسعه گلخانه ها، 
جهاد کشاورزی و سرمایه گذاران هم همت و صنایع تبدیلی راه اندازی 

کنند تا این محصول با ارزش افزوده روانه بازار شود.

خبر روز

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

قیمت کاال و خودرو را نمی توان دستوری تعیین کرد
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: با شرایط کنونی نمی توان دستوری 
مشکالت اقتصادی و معیشــتی مردم را حل و فصل کرد؛ چراکه فضای اقتصادی کشور و فضای 
کسب و کار بیشتر در اختیار واسطه ها و دالالن است.اصغر ســلیمی درباره دستور رییس جمهور 
مبنی بر ثابت ماندن قیمت برخی کاالها و از جمله خودرو، اظهار کرد: برای بهبود وضعیت اقتصادی 
کشــور باید برنامه ریزی اصولی با اهداف میان مدت و بلند مدت داشــت و برای رسیدن به این 
مقصود باید از کارشناســان و متخصصان اقتصادی بهره گرفت به طوری که این اقتصاددانان تنها 
منافع کشور و ملت مد نظرشان باشد نه یک گروه یا شــرکتی خاصی.وی افزود: با شرایط کنونی 
نمی توان دستوری مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم را حل و فصل کرد چراکه فضای اقتصادی 
کشور و فضای کسب و کار بیشتر در اختیار واسطه ها و دالالن است و افرادی که در کف بازار وجود 

دارند، قیمت ها را تعیین می کنند.
 بر فرض اگر بخواهیم دســتوری قیمت ها را تعیین کنیم احتیاج به یک سیستم نظارتی دقیق و 
قوی داریم تا با متخلفان برخورد جدی شود.نماینده مردم سمیرم در مجلس، گفت: برای بهبود 
وضعیت بازار خودرو نیز باید برنامه ریزی دقیق و اصولی انجام داد. طبق قانونی که مجلس دهم 
تصویب کرد مقرر شد خودروهای سایپا و ایران خودرو به بخش خصوصی واگذار شوند و دو سال 
پیش این قانون تصویب شد که دولت گذشته در این باره اقدامی نکرد و دولت فعلی نیز هنوز هیچ 
برنامه مشخصی برای واگذاری این دو شــرکت بزرگ دولتی به بخش خصوصی ندارد.سلیمی 
تصریح کرد: بنابراین تنها راه ساماندهی بازار خودرو این است که با خصوصی سازی این صنعت، 
فضای رقابتی میان خودروسازان شکل بگیرد. هم اکنون به اندازه کافی توان تولید خودرو را نداریم 
و خودروهای داخلی کنونی نیز دارای کیفیت الزم نیســتند در حالی که در خارج از کشور هر سال 
خودروهایی با ویژگی های مختلف طبق سالیق مردم طراحی می شود.وی گفت: در حال حاضر 
در طراحی خودروها هم دچار مشکل هستیم و کشوری مانند چین که در گذشته صنعت خودروی 
پیشرفته ای نداشت هم اکنون در حال رقابت با کشورهای ژاپن و کره جنوبی است. دولت باید در 
این باره راهکاری بیندیشد تا کیفیت، ایمنی و قیمت خودروها ساماندهی شود به طوری که مردم 
در انتخاب خودروی داخلی مطمئن باشند. نباید اینگونه باشد که مردم برای خرید یک خودروی 
سطح نازل ۱8۰ میلیون تومان پول بدهند.این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، خاطرنشان کرد: 
باید به این نکته توجه کنیم که اقتصاد دستوری جواب نمی دهد و در کشورهایی اقتصاد دستوری 
جواب می دهد که دارای سیستم قوی نظارتی هستند و شفافیت در این کشورها بسیار باالست به 
طوری که کسی نمی تواند از قانون تخطی کند. متاسفانه راه های دور زدن قانون در کشورمان زیاد 

است و دستوری نمی توان اقتصاد کشور را پیش برد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان خبرداد:

سهم ساالنه اصفهان در ساخت مسکن ۶ تا 10 درصد
سهم ساالنه اســتان اصفهان از ساخت واحد های مســکونی جهش تولید در کشور ۶ تا ۱۰ درصد 
است.مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان گفت: قانون جهش تولیدمســکن به ساخت 
واحد های مسکونی کمک می کند و بازار عرضه و تقاضا متعادل می شود.علیرضا قاری قرآن افزود: 
در حال حاضر هیچ کدام از طرح های ساخت واحد های مسکونی متوقف نبوده و بازه تولید مسکن 
حدود دو ســال خواهد بود.وی گفت: طرح اقدام ملی و جهش تولید مسکن از هم جدا نیست و 

اقدام ملی هم با قوت و قدرت در حال پیگیری و ساخت است.
مدیرکل راه و شهرسازی اســتان اصفهان درباره وضع اجرای طرح مسکن مهر استان گفت: تمام 
مسکن های مهر  دارای متقاضی تا سال گذشته به پایان رسید، قسمتی از تکمیل واحد ها از جمله 
نصب تزئینات و لوازم با متقاضیان بوده و البته محوطه سازی پیرامونی نیز در حال تکمیل است.

کافه اقتصاد

ثبت نام بیش از 100 هزار متقاضی مسکن ملی در استان اصفهانخبرخوان
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن تا ۱۵ آذر ۱۴۰۰ ادامه دارد، گفت: بیش از ۱۰۰ هزار 
متقاضی مسکن از ۴۳ شهر استان تاکنون در سامانه ثمن طرح ملی مسکن ثبت نام کرده اند. امیر زاغیان، اظهار کرد: از ۲8 مهرماه که ثبت نام در طرح نهضت ملی 
مسکن آغاز شد تاکنون بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر برای استان اصفهان در سامانه saman.mrud.ir ثبت نام کردند.  وی با بیان اینکه نام نویسی در این طرح تا ۱۵ آذرماه 
۱۴۰۰ تمدید شده است، گفت: متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن می توانند در هر ساعت از شبانه روز از طریق سامانه جامع طرح های حمایتی مسکن اقدام به 
ثبت نام کنند. معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان، خاطرنشان کرد: در زمان حاضر ثبت نام برای ۴۳ شهر استان شامل فوالدشهر، 
بهارستان، مجلسی، شاهین شهر، شهرضا، کاشان، اردستان، اژیه، انارک، برزک، تودشک، تیران، جندق، حسن آباد، خوانسار، خور، داران، دهق، زواره، سده لنجان، 
علویجه، فرخی، فریدونشهر، گلپایگان، مهاباد، میمه، نصرآباد، نوش آباد، نیاســر، هرند، ورزنه، وزوان، کمه، کوهپایه، آران وبیدگل، ایمانشهر، باغ بهادران، بویین 
ومیاندشت، طالخونچه، فالورجان، قهدریجان، گلدشت و نطنز انجام می شود. وی گفت: برای متقاضیان تعدادی از شهرها در شهر مجاور تامین زمین انجام شده 

و متقاضیان ساکن در شهرهای مبارکه، طالخونچه و تمامی شهرهای استان اصفهان می توانند برای شهر جدید مجلسی اقدام به ثبت نام کنند. 

بازدید »رییسی« 
از کارخانه نیمه 

فعال روغن نباتی
رییس جمهور در ادامه سفرهای 
استانی به زنجان ســفر کرد و 
از کارخانه روغــن نباتی جهان 
کارخانه سرجین بافت زنجان 

بازدید به عمل آورد.

عکس روز

اختصاص 3800 میلیارد 
تومان برای کشاورزان و 
طرح های آبی اصفهان

اســتاندار اصفهان از اختصاص ۳ هــزار و 8۰۰ 
میلیارد تومان برای جبران خسارات کشاورزان 
و اجرای طرح های مرتبط با آب استان خبر داد.

سید رضا مرتضوی با اشاره به حقابه کشاورزان 
اســتان اصفهان گفت: مقرر شــده است مبلغ 
یک هزار و ۵۰۰ میلیــارد تومان از طریق صنایع، 
تامین و در صندوق سازگاری با کم آبی به جهاد 
کشاورزی تحویل داده شود تا بین حقابه داران 
تقسیم شــود.وی درباره آب آشامیدنی استان 
اصفهان و کاهش فشــار و تنــش در تامین آن 
نیز خاطر نشــان کرد: قرار شده است مبلغ یک 
هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل ســامانه 
دوم آبرسانی اصفهان تخصیص یابد.استاندار 
اصفهان درباره خروجی تصفیه خانه های جنوب 
و شمال اصفهان گفت: طرح های تکمیلی این 
تصفیه خانه ها برای استفاده بهینه و هر چه بهتر از 
پساب در نظر گرفته شده تا از آن برای بهره گیری 
در صنعت کشاورزی استفاده کرد و برای هر یک 
۴۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته ایم.مرتضوی 
درباره رودخانه زاینــده رود ادامه داد: برگزاری 
جلســه های مجدد کارگروه احیای زاینده رود 
با محوریت وزیر نیــرو و برنامه ریزی های الزم 
در این ارتباط با حضور وزیر در دســتور کار قرار 
گرفت تا جلســات مســتمر برگزار شود.وی با 
تاکید بر اهتمام بر حل مشــکالت کشــاورزان 
تصریح کرد: دغدغه من مشکالت زاینده رود و 
خشکی این رودخانه است و کشاورزان می دانند 
روابط صمیمانه با آنان داریم تــا جایی که روز 
کاری نخست خود را با حضور در بین این قشر 
پر تالش در شــرق اصفهان آغاز کردم.استاندار 
اصفهان با اشــاره به دو دهه مشــکالت زاینده 
رود اظهارداشت: در تالشیم با ایجاد کمیته های 
تخصصی بر اساس سرفصل های مختلف برای 
رفع چالش ها برنامه ریــزی کنیم.مرتضوی به 
کاهش ذخیره سد زاینده رود اشاره کرد و گفت: 
خط قرمز ما تامین آب آشامیدنی برای بالغ بر 
پنج میلیون نفر است و از آنجایی که تاکنون این 
میزان کاهــش در ذخیره ســد را تجربه نکرده 

بودیم باید توجه جدی داشت.

رییس ســازمان تعاون روستایی اســتان اصفهان در 
آیین افتتاحیه واحد بسته بندی محصوالت گلخانه ای 
شــرکت تعاونی گلخانه داران تیران و کــرون در ناحیه 
صنعتی ورپشت گفت: رونق بازار کشاورزی و کاهش 
چالش های آن نیازمند تکمیل زنجیره تولید در کشور 
است.محســن حاج عابدی بیان کرد: خودکفایی در 
صنعت بذر تولیدات کشاورزی برای کاهش وابستگی 
به دیگر کشــور ها و جلوگیری از تهدید های احتمالی 
مستلزم سرمایه گذاری در این بخش و تکمیل چرخه 

تولید است.رییس ســازمان تعاون روستایی استان 
اصفهان به موضوع بسته بندی، برند سازی و صادرات 
محصوالت گلخانه ای اشاره کرد و اظهارداشت: راه اندازی 
شرکت های تعاونی در بین فعاالن حوزه تولید سبب هم 
افزایی بین ســرمایه گذاران و کاهش نقش واسطه ها 
می شــود.وی خاطرنشان کرد: تشــکیل شرکت های 
اقماری زیر نظر تشــکل های صنفی در دیگر کشور ها، 
توســعه اقتصادی را رقم می زنــد.وی به محصوالت 
صادراتی استان اصفهان اشــاره کرد و گفت: تولیدات 
کشــاورزی و گلخانه ای تیران و کرون جــزو بهترین 
محصوالت ایران بوده و تاکنون برگشت جنس نداشته 
است.حاج عابدی یادآورشد: محصوالت صادراتی در 

آزمایشگاه های کشور های مقصد مورد ارزیابی میزان 
ســموم و ســالمت غذایی قرار می گیرند و در صورت 
مصرف باالی سموم آن محصوالت برگشت می خورد.

همچنین فرمانــدار تیران و کرون در این نشســت به 
توسعه متناســب با آمایش سرزمینی اشــاره کرد و 
گفت: مجوز احداث و راه انــدازی صنایع آالینده در این 
شهرستان داده نمی شــود و تمرکز در حوزه کشاورزی، 
صنایع تبدیلی غذایی، گردشگری و اقتصاد پاک است. 
مجید حججی، احداث شــهرک صنعتــی در بخش 
»کرون« با وجود ظرفیت باالی کشاورزی را تصمیمی 
غلط اعالم کرد و افزود: جلوی توسعه این منطقه گرفته 

خواهد شد و باید تمرکز بر حوزه کشاورزی باشد.

رییس سازمان تعاون روستایی اصفهان:

وابستگی صنعت بذر به خارج از کشور، تهدیدی برای بخش کشاورزی است

گلخانه ها؛ نسخه شفابخش درد کم آبی در روزگار بی آبی اصفهان 

مقاوم،مطمئن، مقرون به صرفه



»ممیزی« ؛  طنزی که کامال مبتنی بر »محتوا«ست.  طنز 
موقعیت نیســت. طنزی که فاخر اســت و از شوخی ها و 
طنازی های آب دوغ خیاری و گاهی جنسی این سال های 
تلویزیون و سینما و شبکه های اجتماعی ماکامال به دور 
است؛  متفاوت، موقر و مودب اســت.  به همه اینها یک 
»وحید آقاپور« با بازی عالی، به اندازه، استاندارد و بامزه 
هم اضافه کنید تا برای ندیدن هر قسمت از ممیزی، بهانه 

محکمی جهت افسوس خوردن داشته باشید!
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مفاد آراء
8/232  برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
رديف 1- راي شماره 9375-1400/08/05 هيات سوم آقای عليرضا محسنی هنجی 
به شناسنامه شماره 1584 کدملي 1288046367 صادره اصفهان فرزند حسن در 
ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 95/61 متر مربع قسمتی از پالک 67  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت محترم پارفين 

طبق سند انتقالی 102770 مورخ 1355/05/30 دفتر 2 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/29

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/14 
م الف: 1224403 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
8/233  برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
رديف 1- راي شــماره 0041-1400/08/22 هيات اول خانــم طاهره ضيائی به 
شناسنامه شماره 263 کدملي 1290981922 صادره اصفهان فرزند نصراله در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 150/84 متر مربع قسمتی از 
پالک شماره 34  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 
مالکيت غالمرضا بابائی سودانی از سند شماره 5985 مورخ 1323/11/9 دفترخانه 

شماره 34 اصفهان
رديــف 1- راي شــماره 0042-1400/08/22 هيات اول آقای اميــر ضيائی به 
شناسنامه شماره 462 کدملي 4650406137 صادره بروجن فرزند لطف اله در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 150/84 متر مربع قسمتی از 
پالک شماره 34  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 
مالکيت غالمرضا بابائی سودانی از سند شماره 5985 مورخ 1323/11/9 دفترخانه 

شماره 34 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/29

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/14 
م الف: 1225357 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
8/234  برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.

رديف 1- راي شــماره 8883-1400/07/25 هيات چهارم آقای فريدون رضايی 
کوجانی به شناسنامه شماره 1130032876 کدملي 1130032876 صادره فرزند 
رجبعلی در ششدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 35/91 متر مربع پالک شماره 
2534 فرعی از 28  اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه 14 ثبت ملک غرب اصفهان 
مع الواسطه از علی رضايی کوجانی فرزند عبدا... ثبت در صفحه 268 الی 271 دفتر 54

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/29
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/14 

م الف: 1225382 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

8/235  برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
رديف 1- راي شــماره 0049-1400/08/22 هيات اول آقــای عليرضا ريزی به 
شناسنامه شماره 14478 کدملي 1293038407 صادره اصفهان فرزند حسين در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 83/55 متر مربع قسمتی از 
پالک شماره 67 اصلی  واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
از مالکيت اســماعيل امينی عاشق بادی از سند شــماره 83475 مورخ 1350/6/9 

دفترخانه شماره 2 اصفهان
رديف 2- راي شماره 0048-1400/08/22 هيات اول خانم بتول حق شناس جزی 
به شناسنامه شماره 61101 کدملي 1281708038 صادره اصفهان فرزند غالمرضا در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 83/55 متر مربع قسمتی 
از پالک شماره 67 اصلی  واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
از مالکيت اســماعيل امينی عاشق بادی از سند شــماره 83475 مورخ 1350/6/9 

دفترخانه شماره 2 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/29

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/14 
م الف: 1225327 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
8/236 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 شــماره 2220 مورخ 1400/07/28 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت خانم زهرا 
اميری قهفرخی به شناسنامه شماره 3140 کدملی 1287040861 صادره اصفهان 
فرزند سيد جعفر بر سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه به مساحت 144/89 متر 
مربع مفروزی از پالک شماره 2 فرعی از 4373 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بيع نامه عادی و مع الواسطه از طرف خانم عفت 

فروزان دستجردی )مالک رسمی( خريداری شده است. 
2- برابر رای شــماره 2221 مورخ 1400/07/28 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت خانم 
سيده زهرا حسينی به شناسنامه شماره 10126 کدملی 4620687391 صادره فرزند 
سيد منصور بر سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 144/89 متر 
مربع مفروزی از پالک شماره 2 فرعی از 4373 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بيع نامه عادی و مع الواسطه از طرف خانم عفت 

فروزان دستجردی )مالک رسمی( خريداری شده است. 
لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/29
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/14

م الف: 1224573  مهدی شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

8/237 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هيات/ هيات های موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است. لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ 

تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايی تقديم نمايند.
رديف 1- برابر رای شماره 140060302023000690 مورخ 1400/08/09 خانم 
زهرا بيگم دادخواه به شماره شناسنامه 889 کدملی 1284519074 صادره از اصفهان 
فرزند حسين نسبت به يک سهم مشاع از سی سهم ششدانگ يکباب خانه به مساحت 
651/71 متر مربع مفروزی از پالک شــماره 2521- اصلی واقع در بخش 1 ثبت 

اصفهان که در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه محرز گرديده است.
رديــف 2- برابر رای شــماره 140060302023000692 مــورخ 1400/08/09 
آقای ســيد محمد علی دادخواه به شماره شناســنامه 415 کدملی 1284470318 
صادره از اصفهان فرزند حســين نسبت به دو سهم مشــاع از سی سهم ششدانگ 
يکباب خانه به مساحت 651/71 متر مربع مفروزی از پالک شماره 2521- اصلی 
 واقع در بخــش 1 ثبت اصفهان که در ازای مالکيت رســمی مشــاعی اوليه محرز 

گرديده است.
رديف 3- برابر رای شماره 140060302023000694 مورخ 1400/08/09 آقای 
سيد اسداله دادخواه به شماره شناسنامه 757 کدملی 1284452980 صادره از اصفهان 
فرزند حسين نسبت به بيست و هفت سهم مشاع از سی سهم ششدانگ يکباب خانه 
به مساحت 651/71 متر مربع مفروزی از پالک شماره 2521- اصلی واقع در بخش 1 

ثبت اصفهان که در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه محرز گرديده است.
بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادرخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/29
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/14

م الف: 1225395  ابوالفضل ريحانی رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی 
اصفهان   

مفاد آراء
8/238 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره  3448 14006030200700 مورخ  05 / 08 / 1400  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای سعيد آزادعلی آبادی فرزند عبدالرزاق بشماره شناسنامه 12 وکدملی 

1111651620 صادره ازفالورجان درششدانگ يک باب خانه به مساحت 73 / 267 
مترمربع پالک 5 اصلی واقع در شهرک قدس  خريداری مع الواسطه ازمالک رسمی 
آقای محمود ميرزا مسعود محرزگرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تســليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت 

صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/29
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/14

م الف: 1224528 محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
فقدان سند مالکیت

8/239 شــماره نامــه: 140085602024009962- 1400/08/25  نظــر بــه 
اينکه سه دانگ مشــاع از شــش دانگ پالک ثبتی 1872/5 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان  طی ســند انتقال 134430 مورخ 97/5/1 دفتر 95 اصفهان ســند برگی 
به شــماره چاپی 337457 و دفتر امالک الکترونيکی 139720302024009271  
به نام  مهدی مهدوی پارســا  صادر شــده ســپس نامبرده به موجب درخواســت 
7093/1400/8/1 انضمام دو برگ استشهاديه محلی که امضاء شهود آن ذيل شماره 
يکتای 140002157161000414 و رمز تصديق 254923 مورخ 1400/8/1 مورد 
گواهی دفترخانه اسناد رسمی 245 اصفهان رسيده است اعالم نموده که سند مالکيت 
به علت جابجايی مفقود و درخواست  صدور المثنی سند مالکيت نموده  لذا مراتب  به 
استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت 
مذکور نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت 
يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1225404 مهدي شبان سرپرســت واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان 
اخطار اجرایی

8/240 مشخصات محکوم له : عليرضا حاجی رضايی با وکالت آقای اصغر داوری به 
نشانی  دولت آباد بلوار طالقانی ابتدای خيابان اباذر غربی دفتر وکالت محکوم عليه : 
اميد لکزايی به نشانی  ) مجهول المکان (  به خواسته :  مطالبه  محکوم به: به موجب 
رأی شــماره 140009390005952478 به تاريخ 1400/06/09  حوزه قضائی به 
شماره پرونده 96/717 حوزه شورای حل اختالف شعبه دوم شهرستان برخوار محکوم 
عليهم محکوم است به: پرداخت مبلغ 53840000 ريال بابت فاکتور بارنامه کرايه و 
احتساب تاخير تاديه از تاريخ صدور بارنامه مورخ 1395/09/29 لغايت اجرای حکم 
برمينای نرخ تورم براساس شاخص اعالمی که از سوی بانک مرکزی اعالم می شود 
و توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شــد و پرداخت مبلغ دوميليون و يکصدوپنج 
هزار ريال بابت هزينه دادرســی و پرداخت حق الوکاله وکيل و هزينه های نشر در 
آگهی ، و پرداخت نيم عشر مبلغ فوق بابت هزينه اجرا ضمنا هزينه حق االجرا برعهده 
محکوم عليه می باشد.. ماده 34 قانون اجرای احکام : همين که اجرائيه به محکوم 
عليه ابالغ شد ، محکوم عليه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد  
يا ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد يا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استيفاء 
محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد 
ظرف مهلت مذبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالی 
ندارد صريحا اعالم نايد.   م الف: 1225459 دفتر شعبه دوم حقوقی  شورای حل 

اختالف مجتمع  شماره يک شهرستان برخوار

4شنبه 29 آبــــان 1400 / 14 ربیع الثانی 1443 / 20 نوامبر 2021 / شماره 3398

برای »ممیزی« ها که نتیجه کارشان عالی از آب درآمده است؛ 

زمانی برای خندیدن

ذائقه مخاطب، آب دوغ خیاری  پریا پارسا
پسند شده بود. سال ها سینما و 
تلویزیون ایران در دست به ظاهر هنرمندانی بود )و متاسفانه 
هنوز هم کمابیش هست( که به اسم »طنز« هر اثر بی کیفیت 
مبتذِل بی محتوایی را به خورد جماعت تماشاگر داده و سطح 
ســلیقه مخاطب را به طرز وحشتناکی تنزل دادند. شاهدش 
هم فروش بــاال و میلیــاردی همین دســت فیلم هــا بود؛ 
فیلم هایی مبتنی بر شــوخی های جنســی و ادا واطوارهای 
تکراری و لوس برگرفته از طنز»موقعیت«. موقعیتی که عمدتا 
شــامل رقص و مبدل پوشــی بازیگران می شــد. فحاشی و 
دیالوگ های دم دستی کوچه بازاری را هم به آن اضافه کنید. 
از یک جایی به بعد، بخش اعظمــی از فیلمنامه وام گرفته از 
تکه کالم ها، اصطالحات و شــوخی های رایج در شبکه های 
اجتماعی مثل اینستاگرام و توئیتر بود و نویسنده هم زحمت 
چندانی برای ایده پردازی و خالقیت در نوشتن متن به خود 

نمی داد. از »محتوا« خبری نبود. 
مخاطب هم گویا راضی بود و اعتراضی نداشت. این رویه تلخ 
به حوزه هنرهای نمایشی از جمله تئاتر و استنداپ کمدی هم 
کشیده شد.سینما و تلویزیون و به طور کلی حوزه نمایشی ما 
هنوز هم زخم همان سونامی آب دوغ خیاری)!( را برتن دارد 
و شاید سال ها زمان ببرد تا رد این زخم کمی کمرنگ شود. اما 
گاهی اوقات، بعضی اتفاقــات خوب هم افتاده و می افتد که 
نشان می دهد هنرواقعی اتفاقا نزد کسانی است که کمتر دیده 

شــده انــد. کمتر هنرشــان 
تجلیــل شــده و کمتــر از 
هنرمندی شــان اســتفاده 
شده؛ درست مثل همین تیم 

درجه یک »ممیزی«.  
کار آســانی نیســت؛ اینکه 
هربار حداقل 15 دقیقه یک 
ریتم ثابت از طنز را حفظ کنی، 
آن هم وقتی طنــز دیالوگ 
محور اجرا مــی کنی. طنزی 
که کامال مبتنی بر »محتوا« 

و متن اســت. طنــز موقعیت نیســت. طنزی که درســت و 
فاخر است و از شــوخی ها و طنازی های آب دوغ خیاری و 
گاهی جنسی این ســال های تلویزیون و سینما و شبکه های 
اجتماعی ما کامال به دور است؛ متفاوت، موقر و مودب است.

»طنز با وقار« اگر شــکل داشــت، می توانســت کامال شبیه 
»ممیزی« باشد. بشخصه بسیار دوستش دارم و باید به تک 
تک اعضای این تیم دست مریزاد گفت. به هنرمندانی که ثابت 
کردند می شود هم »متفاوت« بود، هم »متین« و هم مطابق 
با ذائقه مخاطب ، طنزی متن محور، خنده دار، اســتاندارد و 
بامزه ساخت و کاری کرد تا در روزهایی که مردم دیگر چندان 
بهانه ای حتی برای لبخند زدن کوچک هم ندارند، گاهی یک 

ربع قهقهه بزنند. 
این شــاهکار، حاصل تصمیمی اســت که ســال ها پیش از 
دل یک ایــده خالقانه در ذهن »حامد جــوادزاده«  جرقه زد 
و حاال چندســالی اســت که با ترکیب عالی »وحید آقاپور-

حامد جوادزاده« به یک اثر هنــری طنازانه درجه یک تبدیل 
 شــده که مخاطبان وســیعی را از هــر طیفی با خــود همراه

 کرده است. با نگاهی گذرا به شبکه های اجتماعی و ترندشدن 
هرباره کلیپ های »اســتاد«، متوجــه محبوبیت »ممیزی« 
خواهیم شــد و البته درصــد باالی میزان رضایــت بینندگان 
این برنامــه در »فیلیمو« هم مهــر تایید دیگــری بر موفق 
بودن تیم ممیزی اســت. اینکه هربار بــا رضایت حدود 95 
درصدی مخاطبــان ممیزی پــس از پخش هر قســمت از 
ایــن برنامــه مواجه می 
شــویم، موضوعی نیست 
 که بشــود راحت از کنار آن

 گذشــت. الگــوی برنامه 
سازی به سبک »ممیزی« 
می تواند چــراغ راه خوبی 
برای همه برنامه ســازانی 
باشد که می خواهند برای 
»مردم« کار کنند، نه جیب 
خودشــان و خوشــایند 

دیگران!

ویژه

    ،،   »وحید آقاپور« سال هاست کار نمایشی می کند. بازیگر، گوینده 
و عروسک گردان است. جایزه های مختلفی دریافت کرده است. در سینما 
و تلویزیون بوده و روی صحنه می درخشــد.  پیش تر گفته بود: »آرزو می 
کنم عرصه به ما تنگ نشود تا انتخاب مان چیزی غیر از تئاتر باشد.« هرچند 
حق استعداد آقاپور بیشتر از حضورِ در سایه در سینمای ما بوده و هست؛ اما 
استمرار و اعتقاد و صبوری او در تالش برای »بهترین بودن« شاید این روزها 
بیشتر از همیشه نمود پیدا کرده و نتیجه 
داده؛ این روزها که هنرمندِی موقرانه 
و بازی استاندارد او در قالب کاراکتر 
»ممیز«، از معدود بهانه های واقعی 
ما برای شادشدن است. خالصه اینکه 
»ممیزی« به شــدت ارزش دیدن و 

دیده شدن دارد.  

 ،، می گویند تراژدی کــه از حد بگذرد، تبدیل به کمدی 
می شود؛ خیلی وقت ها پای »ممیزی شــعر و ترانه« و در 
دل لبخندهای سرخوشــانه از طنازی آقاپــور و جوادزاده، 
بغض چنگ می زند بر گلوی لحظــه هایمان. وقتی یادمان 
می آید محتوای ممیزی، )شــاید گاهی بــا کمی اغراق(، 
برگرفته از واقعیت تلخی به نام »سانســور« است که برای 
خیلی ها در عرصه هــای مختلف از کتاب 
و فیلم و سریال گرفته تا شعر و 
خوانندگــی و حتی همین 
روزنامه نگاری، تبدیل 

به »تراژدی« شد. 
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مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری خبر داد:

جمع آوری و ساماندهی افراد کارتن خواب
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شــهرداری اصفهان گفت: با توجه به برودت هوا، مدیریت 
شهری اصفهان طرح جمع آوری و اسکان شــبانه افراد کارتن خواب و فاقد سرپناه شهر اصفهان را با 
رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی و ارائه غذای گرم، اجرا کرده است. روح ا... ابوطالبی به جمع 
آوری ۷۰ کارتن خواب متجاهر طی شب های گذشته در شــهر اصفهان اشاره کرد و افزود: از این تعداد 
۶۰ نفر مرد به مرکز مربوطه در میدان استقالل و دو زن فاقد سرپناه به مرکز خورشید که ویژه زنان فاقد 
سرپرست و بی خانمان اســت، تحویل داده شــدند.وی افزود: ۸ نفر از این افراد نیز به محل سکونت 
شان منتقل و به آغوش خانواده بازگشتند.ابوطالبی، از استقرار سه دستگاه اتوبوس با همکاری شرکت 
واحد اتوبوسرانی شهرداری اصفهان در محل های از پیش تعیین شده برای هدایت افراد فاقد سرپناه 
به مراکز نگهداری خبر داد و گفت: شــهرداری اصفهــان عالوه بر جمع آوری و ســاماندهی این افراد 
انتظار دارد با تعامل نهاد ها و دستگاه های ذی ربط در شهر و استان، امکان بازتوانی و سامان بخشی به 
اوضاع معیشتی این افراد، فراهم شود .مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان 
از شهروندان خواست چنانچه افراد کارتن خواب و سرگردان در معابر و اماکن عمومی مشاهده کردند، 
مراتب را از طریق سامانه ۱۳۷ اطالع دهند تا اکیپ های مربوطه، به سرعت به محل اعزام و نسبت به 

انتقال و تحویل این گونه افراد اقدام شود.

مدیرکل ثبت احوال استان خبر داد:

ورود اصفهان به مرحله سالمندی طی سه سال آینده
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان در مورد آمار زاد و ولد در استان تصریح کرد: طی هفت ماهه امسال 
تعداد ۳۴ هزار و دو نفر در اســتان متولد شده اند و استان ظرف دو سه ســال آینده وارد مرحله اول 
سالمندی خواهد شد، در ســال های ۱۴۲۵ تا ۱۴۳۰ واردمرحله اصلی می شود که ۳۰ درصد جمعیت 
استان را سالمندان تشکیل خواهند داد. حســین غفرانی خاطرنشان کرد: در حقیقت پنجره طالیی 
جمعیت با عمر چهل سال در سال ۱۳۸۵ گشوده شده اســت که در سال ۱۴۲۵ بسته خواهد شد، در 
حال حاضر تعدادی از شهرستان های استان مانند اردستان، خوانســار و بویین و میاندشت در حال 
تجربه کردن مرحله اول سالمندی هستند و تعدادی از شهرســتان ها به نسبت بزرگ، فاصله زیاد و 

متفاوتی با این وضعیت دارند.

رییس پلیس راه استان مطرح کرد:

الزام در نمایان سازی ابعاد عقب و پهلوی خودروهای سنگین
رییس پلیس راه استان اصفهان گفت: طبق تبصره یک ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به 
دلیل عدم رعایت مقررات ایمنی آشکار سازی و عدم رؤیت  ناوگان حمل ونقل باری در شب و اجرای 
دستورالعمل اجرایی با اولویت استاندارد های فنی و نحوه استفاده از تجهیزات ایمنی در وسایل نقلیه 
باری و مسافربری باید نمایان سازی ابعاد عقب و پهلوی خودرو های سنگین انجام شود. سرهنگ 
اصغر زارع افزود: رانندگان این خودرو ها الزم است نسبت به نمایان سازی و نصب بازتابنده نور یا همان 
» مارکر« در ابعاد عقب و جلوی خودروی خود اقدام کنند.رییس پلیس راه استان اصفهان ادامه داد: 
برابر دستورالعمل های استاندارد های فنی و نحوه استفاده از تجهیزات ایمنی در وسایل نقلیه باری و 
مسافری صادره از راهداری، نمایان سازی ابعاد عقب و پهلوی خودرو های سنگین باری و مسافربری 
به منظور کاهش تصادفات جلو به عقب و پهلو اســت.وی تاکید کرد: رانندگانی که نسبت به نمایان 
سازی اقدام نکنند مدارک رانندگی آن ها ضبط و مراحل قانونی انجام می شود.سرهنگ زارع با اشاره به 
شروع فصول سرد سال و احتمال مه گرفتگی و کاهش شدید دید خاطرنشان کرد: رانندگان چراغ های 
طولی و مه شکن خود را بازدید و اگر عیب دارند نسبت به رفع عیب اقدام کنند و اصل مهم خوب دیده 

شدن و خوب دیدن را رعایت کنند تا شاهد وقوع حوادث جاده ای نباشیم.

 مدارس مقاطع متوسطه اول و ابتدایی اصفهان از آذرماه بازگشایی می شود؛

هم شاگردی سالم!

با شیوع ویروس کرونا، مدارس به حالت  نرگس طلوعی
تعطیل درآمد و دانش آموزان از حضور در 
مــدارس بازماندند و عدم برگــزاری کالس ها به صــورت حضوری و 
مجازی شدن آموزش در طول این مدت مشکالت زیادی را ایجاد کرد 
و دانش آموزان در بستر فضای مجازی نتوانستند مطالب درسی را به 

خوبی یاد بگیرند. 
از آســیب های کالس های مجــازی تقلب در امتحانــات، حل کردن 
تکالیف توســط والدین، بی تحرکی دانش آموزان بود و این موضوع 
ســبب نگرانی بســیاری از والدین شــد. از این رو والدین، خواستار 
بازگشــایی مدارس با رعایت پروتکل های بهداشتی شدند تا دانش 
آموزان بیشتر از این دچار افت نشده و مشکالت پیش آمده برای آنها 
در حین آموزش های مجازی فرزندان شــان پایان یابد. از این رو با 
کاهش روند ابتال به کرونا  و افزایش واکسیناسیون، بازگشایی مدارس 
هم در دستور کار ستاد ملی کرونا قرار گرفت تا آموزش های حضوری 
دوباره جریان یافته و دانش آموزان با حضور در کالس های درس به 

پای درس معلم بنشینند.
 دانش آموزان متوسطه دوم از ۱۵ آبان با رعایت پروتکل های بهداشتی 

در مدارسی که شــرایط الزم برای حضور این دانش آموزان را داشت، 
حاضر شــدند و آن طور که معــاون تربیت بدنی و ســالمت اداره کل 
آموزش و پرورش استان اصفهان خبر داده قرار است مطابق ابالغ ستاد 
ملی کرونا مدارس متوســطه اول  و مقطع ابتدایی بر مبنای فرم خود 
اظهاری مدیران مدرســه و گرفتن مجوز از اداره مناطق و مطرح کردن 
موضوع با شورای مدرسه و انجمن اولیا و مربیان و رعایت همه شیوه 
های نامه های بهداشتی و توجه به شــیوه نامه »۰۶« از اول آذرماه با 
ظرفیت حداکثر هر کالس ۱۵ دانش آموز با فاصله گذاری حداقل یک 

و نیم تر به صورت حضوری بازگشایی شوند.
 آذرکیوان امیرپور در این باره می گوید: دانش آموزان متوســطه دوم 
از ۱۵ آبان ماه با ظرفیت کالس هایی حداکثر ۱۵ نفر و با فاصله گذاری 
یک و نیم تا دو متر با گروه بندی به مدت ســه روز در هفته به صورت 

اختیاری در مدارس حضور  داشتند .
به گفته این مقام مسئول، بر اساس پروتکل های بهداشتی قرار است 
در فصل سرما برای تهویه هوای کالس ها هم هر نیم ساعت یک بار به 
مدت پنج دقیقه پنجره کالس ها باز  شود تا چرخش هوا صورت گیرد 

و شیوه نامه این کار هم به مدارس ابالغ شده است.

 امیر پور  با اشاره به این که بازگشــایی مدارس در مناطق روستایی و 
عشایری و کارگاه های هنرستانی از اول مهرماه انجام گرفته بود، می 
افزاید:عالئم بیماری کرونا بین دانش آموزان به ندرت گزارش شده و 
اگر دانش آموزی عالئم بیماری کرونا را داشــته باشد باید مدیران در 
سامانه ثبت کنند، چنانچه یک دانش آموز در یک کالس عالئم بیماری 

کرونا را داشته باشد کل کالس به مدت دو هفته تعطیل می شود.
این مقــام مســئول تاکید کــرد: اگر بیــش از یــک دانش آموز در 
مدرســه بیمار باشــد کل مدرســه تعطیل می شــود و تاکنــون مورد 
قابل توجهی در مدارس اعالم نشــده اســت، تنها یک مورد در اوایل 
 مهرماه در یک هنرســتان اتفاق افتاد که کل مدرسه به مدت دو هفته 

تعطیل شد.
 به گفته معاون تربیــت بدنی و ســالمت اداره کل آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان، اگر هر دانش آموز عالئم بیماری ســرماخوردگی را 
داشته باشد نباید به مدت دو هفته در مدرسه حضور پیدا کند و اجباری 
هم برای حضور دانش آموزان بیمار در مدرســه وجود ندارد و والدین 
نگرانی نداشته باشــند و نیاز به مجوز و داشــتن نامه پزشکی هم در 

این زمینه ندارند.

گر بیش از یک دانش آموز در مدرسه بیمار باشد کل  ا
کنون مورد قابل توجهی در  مدرسه تعطیل می شود و تا
مدارس اعالم نشده است، تنها یک مورد در اوایل مهرماه 
در یک هنرستان اتفاق افتاد که کل مدرسه به مدت دو 

هفته تعطیل شد

با مسئولان جامعه
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ریل ملی در چالش نوسانات تولیدی

؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با مسئولان
س: ؟؟؟

عک

تحدید حدود عمومی
8/241 آگهی تحدید حدود عمومی ثبت اسناد و امالک شهرستان سمیرم
پیرو آگهی نوبتی و ابالغ مفاد آراء به موجب ماده 14 قانون ثبت اســناد و 
امالک ، تحدید حدود عمومی قسمتی از امالک و رقبات شهرستان سمیرم 

ذیاًل آگهی می گردد :
ردیف الف : بخش یک

  اول :ابنیه وامالک شهر سمیرم پالک یک اصلی و فروعات ذیل 
 9634ـ آقای سجاد سلمانیان فرزند حسن شــش دانگ یک باب مغازه 

دو دهنه واقع در سمیرم خیابان آیت ااهلل سعیدی 
9637- خانم آذر بیگم قائم مقامی فرزندسیدعلی اکبرو غیره شش دانگ 

یک باب خانه واقع در سمیرم بلوار دنا کوچه شهید نادری 
9639-آقای محمد مهدی طغرائی فرزندرمضان شــش دانگ یک باب 

خانه واقع در سمیرم خیابان هالل احمر       
9640- آقای محمد علی سلیمانی فرفرزندپنجعلی شش دانگ یک باب 

خانه واقع در سمیرم خیابان قدس جنب حسینه سادات کوچه ولی عصر
9641- آقای رمضان طغرائی فرزندروح اهلل شــش دانگ یک باب خانه 

واقع در سمیرم خیابان هالل احمر
9642- سازمان آب و فاضالب شهرستان سمیرم شش دانگ یک قطعه 

زمین محصور واقع  درسمیرم خیابان شیخ صدوق
روز دوشنبه 1400/09/22

  دوم: ابنیه وامالک مزرعه کوره پالک 35 اصلی و فروعات ذیل : 
5- خانم طاهره جعفری فرزندپیران شــش دانگ یک باب ســاختمان  

مرغداری واقع  درسمیرم مزرعه کوره
روز سه شنبه 1400/09/23

سوم: ابنیه وامالک مزرعه ســبزوار معروف به قره قاج پالک 79 اصلی و 
فروعات ذیل

221- آقای مهران قره قانی  فرزنداسکندرو غیره  شش دانگ یک قطعه 
باغ واقع در سمیرم مزرعه سبز وارمعروف به قره قاچ

222- آقای مهران قره قانی  فرزنداسکندرو غیره  شش دانگ یک قطعه 
باغ واقع در سمیرم مزرعه سبز وارمعروف به قره قاچ

223- آقای مهران قره قانی  فرزنداسکندرو غیره  شش دانگ یک قطعه 
باغ واقع در سمیرم مزرعه سبز وارمعروف به قره قاچ

224- آقای مهران قره قانی  فرزنداسکندرو غیره  شش دانگ یک قطعه 
باغ واقع در سمیرم مزرعه سبز وارمعروف به قره قاچ

روز چهارشنبه 140/09/24
  چهــارم : ابنیه وامالک مزرعه رئیس ملک پــالک 80اصلی و فروعات 

ذیل : 
31- آقای احمد رضا امیدی فرزندسهراب و غیره  شش دانگ یک قطعه 

زمین مزروعی واقع در سمیرم مزرعه رئیس ملک
روز پنج شنبه 1400/09/25

   پنجم: ابنیه وامالک مزرعه گل کن علیا پالک 92 اصلی و فروعات ذیل 
12- آقای محمد حسین افشاری  فرزندشاه حسین شش دانگ یک قطعه 

باغ واقع در سمیرم مزرعه گل کن علیا
13- آقای محمد علی افشــاری  فرزندشاه حسین شش دانگ یک قطعه 

باغ واقع در سمیرم مزرعه گل کن علیا 

روز شنبه 1400/09/27
   ششم : ابنیه وامالک مزرعه  چشــمه رباط پالک 93 اصلی و فروعات 

ذیل:
8- آقای قاسم پیر مرادیان  فرزندعلی شش دانگ یک قطعه باغ واقع در 

سمیرم مزرعه چشمه رباط
روزیک شنبه 1400/09/28

 هفتم : ابنیه وامالک مزرعه رشان پالک 105 اصلی و فروعات ذیل :
207- خانم نرجس خاتون بابائی  فرزند غضنفر شــش دانگ یک قطعه 

زمین مزروعی واقع در سمیرم مزرعه رشان
 208- خانم اقدس قنبری حســین آبادی فرزندمحمد علی شش دانگ 

یک قطعه باغ واقع در سمیرم مزرعه رشان
روز دوشنبه 1400/09/29

   هشــتم: ابنیه وامالک مزرعه صندوق لی پالک 117 اصلی و فروعات 
ذیل

20- آقای حمید رضــا بهرامیــان فرزند منصورشــش دانگ یک باب 
ساختمان پرورش شتر مرغ  واقع در سمیرم مزرعه صندوق لی

روز سه شنبه 1400/09/30
 نهم : ابنیــه وامالک مزرعه ترس آباد  شــهر حنا پــالک 128 اصلی و 

فروعات ذیل
1421- آقای علی اکبر حقیقت پورفرزندشهریار شش دانگ یک باب خانه  

واقع در سمیرم شهر حنا 
1422- آقای احمد رضــا رضائی فرزندقربانعلی شــش دانگ یک باب 

ساختمان  واقع در سمیرم شهر حنا 
1424- شهرداری حنا  شش دانگ یک باب ســاختمان  واقع در سمیرم 

شهر حنا مزرعه ترس آباد
1425- شهرداری حنا  شــش دانگ یک قطعه فضای سبز و ساختمان 

موجود واقع  درسمیرم شهر حنا 
روزچهار شنبه 1400/10/1

1426- شهرداری حنا  شش دانگ یک باب ســاختمان متروکه و زمین 
متصله  واقع در سمیرم شهر حنا 

1427- شهرداری حنا  شش دانگ یک باب ســاختمان  واقع درسمیرم 
شهر حنا 

1428- شهرداری حنا شش دانگ یک باب ساختمان نیمه تمام و زمین 
متصله  واقع در سمیرم شهر حنا 

1429- شهرداری حنا  شش دانگ یک باب ســاختمان و زمین متصله  
واقع در سمیرم شهر حنا 

روزپنج  شنبه 1400/10/02
 دهم : ابنیه وامالک مزرعه رئیسی و پیرویه واله دینی ونک  پالک 148 

اصلی و فروعات ذیل
52- آقای مظفر حیدری  فرزند جهان فرششــدانگ یــک قطعه زمین 

مزروعی 
روز شنبه 1400/10/04

یازدهم : ابنیه وامالک مزرعه دیزجان  پالک 208 اصلی و فروعات ذیل
213- آقای کرمعلی طاهری پور فرزند ایرج ششدانگ یک باب خانه

روزیک  شنبه 1400/10/05
دوازدهم: ابنیه وامالک مزرعه تل ارمنی پالک 228 اصلی و فروعات ذیل

18- آقای تیمور میرزا خانی فرزند بهرام ششــدانگ یــک قطعه زمین 
مزروعی و باغ متصله 

روزدو شنبه 1400/10/06
   سیزدهم: ابنیه وامالک مزرعه موروک وردشــت  پالک 266 اصلی و 

فروعات ذیل
168- آقای علی اصغر کریمی وشاره  فرزند حسینعلی وغیره  ششدانگ 

یک قطعه زمین مزروعی 
روزسه شنبه 1400/10/07

  چهاردهم : ابنیه وامالک مزرعه روستای تنگ خشک پالک 308 اصلی 
و فروعات ذیل

122- آقای حسام رئیسیان فرزند منصور  ششدانگ یک باب خانه 
روز چهارشنبه 1400/10/08

پانزدهم : ابنیه وامالک مزرعه مورک پادنا  پالک 309 اصلی و فروعات 
ذیل

353- خانم فروزان خواجه  فرزنداکبر ششدانگ یک باب خانه
روز پنج شنبه 1400/10/09

   شانزدهم: ابنیه وامالک مزرعه چونه  پادنا  پالک 388 اصلی و فروعات 
ذیل

   18- آقای غریبعلی زالی پور فرزندامراهلل ششدانگ یک قطعه باغ
   19- آقای ابوالحسن زالی پور فرزندامراهلل ششدانگ یک قطعه باغ

روز شنبه 1400/10/11
     ردیف ب:بخش 16

    اول: ابنیه وامالک مزرعه گبر قوئی  پالک 212 اصلی و فروعات ذیل :
   15- آقای ابوذر مراد پور شور باخورلو   فرزندنوذر ششدانگ یک قطعه 

زمین مزروعی
روز یکشنبه 1400/10/12

  دوم: ابنیه وامالک مزرعه آق چشــمه قبرکیخا  پــالک 224 اصلی و 
فروعات ذیل :

   5- آقای ابراهیم مــرادی  فرزندعبدالعلی ششــدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی

روزدو شنبه 1400/10/13
   در روز های تعیین شده به ترتیب از ساعت 9 صبح به بعد در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت اســناد امالک به 
صاحبین امالک و مجاورین اعالم می شــود که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور به هم رسانند و چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده 
آنها در موقع تعیین حدود حاضر نباشند وفق ماده 15 قانون مزبور ملک آنها 
با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک که در موقــع مقرر حاضر نبوده، مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود فقط تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
های معترضی ثبت، معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت، بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی گواهی 

تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت تسلیم نماید.
تاریخ انتشار 1400/08/29      

م الف: 1225409  محمد زمانی رئیس اداره ثبت اســناد و امالک 
شهرستان سمیرم 

تاسیس شرکت با مســئولیت محدود بازرگانی نکیسا سپنتا 
درتاریخ 1400/06/23 به شماره ثبت 68730 

به شناسه ملی 14010272064 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولیــد و بازرگانی انواع مصنوعات 
پالستیکی خانگی ، صنعتی ، کشاورزی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریــخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان، 
محله شهرک فاضل - بهاران ، خیابان بدر ، کوچه فرعی 6 بدر ، پالک 2 ، 
طبقه اول کدپستی 8157993776 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای 
سید محمد اسحقی همگینی به شماره ملی 1190204479 دارنده 500000 
ریال سهم الشرکه خانم سودابه حسین پور به شماره ملی 1199119938 
دارنده 500000 ریال سهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره آقای سید محمد 
اسحقی همگینی به شــماره ملی 1190204479 و به سمت مدیرعامل به 
مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم 
سودابه حسین پور به شماره ملی 1199119938 و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک 
، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی 
و اداری باامضاء منفرد مدیر عامل آقای سید محمد اسحقی همگینی همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه 
کثیر االنتشار زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت 
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )1225542(

آگهی انتقالی شرکت کاوش انرژی پاسارگاد سهامی 
خاص به شماره ثبت 2497

 و شناسه ملی 10260647780 
به موجب آگهی تغییرات شماره ی 140030402085003417 
مورخ 1400/02/27 و صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1400/02/19 مرکز اصلی شرکت کاوش انرژی پاسارگاد 
سهامی خاص به شماره ثبت 46709 از واحد ثبتی اصفهان به واحد 
ثبتی خمینی شهر به نشــانی ، اصفهان - خمینی شهر - مرکزی 
دانشگاه صنعتی - میدان فن آوری - خیابان 6 - پالک 13- طبقه 
همکف ، کدپستی 8415682904 انتقال یافت و در این اداره تحت 
شماره 2497 به ثبت رســید و جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری خمینی شهر )1225537(
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پیشنهاد 50 میلیونی قهرمان اروپا به هافبک بارسلونا
هافبک 17 ساله در این فصل به یکی از پدیده های بارسلونا تبدیل شده و عملکرد خوبش باعث شده 
تا به تیم ملی اسپانیا هم برسد. قرارداد کنونی او تا سال 2023 اعتبار دارد و ال ناسیونال گزارش داده 

است که چلسی به دنبال خرید اوست. 
رومن آبراموویچ، مالک چلسی یکی از 
هواداران این بازیکن است و او را به چشم 
ستاره ای برای آینده می بیند. چلسی در 
ترکیبش جورجینیو، کانتــه و کواچیچ را 
در ترکیب اصلی دارد و سائول، بارکلی و 
لوفتوس چیک نیز در خط هافبک حضور 
دارند. توماس توخل، ســرمربی آلمانی 
چلســی نیز از جذب گاوی به ترکیبش 
افتخار کرده است. بارسلونا البته در نظر 

دارد که قرارداد ژاوی را تمدید کند و رقم فسخ قراردادش را به 900 میلیون یورو برساند تا دست رقبا 
را از وی کوتاه کند. در حقیقت به نظر می رسد که ژاوی، سرمربی جدید بارسلونا حساب ویژه ای روی 
گاوی برای آینده باز کرده است. گاوی در پیروزی اسپانیا مقابل سوئد با نتیجه یک بر صفر فیکس 

بود. تیم انریکه در این بازی صعودش به جام جهانی قطر را با تک گل آلوارو موراتا نهایی کرد.

دوری 15 روزه مهاجم اینتر از میادین
اینتر در رقابت های این هفته لیگ ایتالیا باید به مصاف ناپولی برود و به نظر می رسد که غیبت سانچز 
خبر بدی برای سیمونه اینزاگی است که امیدوار بود بتواند از این بازیکن در این دیدار استفاده کند.

اینتر در حال حاضر با معضل مصدومیت بازیکنانش در اردوی تیم های ملی روبه رو است و پیش 
از این نیز اعالتم شد که استفان دی فرای با مشکلی مشابه قادر به همراهی این تیم نخواهد بود.

سانچز در جریان شکســت 0-2 تیم ملی شــیلی برابر اکوادور در رقابت های انتخابی جام جهانی 
2022 در منطقه آمریکای جنوبی دچار مصدومیت شده و از زمین بازی بیرون رفته بود.حاال اسکای 
اسپورت ایتالیا مدعی شــده که این بازیکن از ناحیه مفصل ران مصدوم است و نمی تواند حداقل 
تا 15 روز تیمش را همراهی کند. گفته می شــود تست های پزشــکی روی او بار دیگر تکرار خواهد 
شد تا شرایط این بازیکن مورد ارزیابی مجدد قرار بگیرد.این بازیکن 32 ساله که به عنوان بازیکن 
آزاد از منچستریونایتد جدا شده و به جمع بازیکنان اینتر پیوسته تا به حال در این فصل 10 بازی با 
پیراهن نراتزوری انجام داده است.اما سانچز پیش از این نیز ســه بازی را به دلیل مصدومیت از 
ناحیه ماهیچه از دست داده بود و حاال بار دیگر با مشکلی مشــابه از اردوی تیم ملی شیلی به تیم 

باشگاهی اش برگشته است.

فاجعه ای که برای »گرت بیل« رخ داد
گرت بیــل، وینگر ولزی رئــال مادرید در این تیم تبدیل به یک معضل شــده اســت به طوری که 
مصدومیت های همشیگی او موجب می شود تا کارلو آنچلوتی نتواند روی او تکیه کند و به او میدان 
بدهد چرا که این وینگر ولزی در بازی های حساس دست رئال مادرید را در پوست گردو می گذارد و 
مصدوم می شود.اکنون ارزش گرت بیل به 10 میلیون یورو رسیده که این قیمت برای بازیکنی مثل او 
بسیار پایین است و این یک فاجعه برای گرت بیل به شمار می رود. رئال مادرید، گرت بیل را در سال 
2013 با قیمت 100 میلیون یورو خریداری کرد و ایــن بازیکن از لحاظ قیمت به مرور افت کرده تا به 
وضعیت اکنون دچار شده و در رئال مادرید فاجعه آفرین شده است.در حقیقت این مبلغ از دستمزد 
گرت بیل کمتر است و دســتمزدی که بیل در رئال مادرید دریافت می کند از قیمت او که 10 میلیون 
یورو است بیشتر بوده و این قضیه عمق فاجعه ای که در خصوص او رخ داده است را نشان می دهد.

مروری بر نکات آماری دیدار ذوب آهن- پدیده؛

برتری گاندوها با تعویض طالیی
در هفته پنجم رقابت های لیگ برتر فوتبال   سمیه مصور
کشور تیم های ذوب آهن اصفهان و پدیده 
خراسان در ورزشگاه امام رضا)ع( مشــهد به مصاف هم رفتند که در 
پایان این دیدار سبزپوشان اصفهانی موفق شدند با نتیجه دو بر یک، 

تیم مشــهدی را از میان بردارند تا به ســومین پیروزی خود در فصل 
جاری رقابت های لیگ برتر دست یابند. 

شــهر خودرو با همان تک با نتیجه به دســت آمده، 
رده بندی لیــگ برتر باقی امتیــاز در قعــر جدول 

ماند و ذوب آهن اصفهان نیز توانست با برتری شــیرین و سه امتیاز 
خارج از خانه مقابل حریف مشهدی خود به جمع تیم های باالنشین 

جدول رده بندی اضافه شود. 
در این گزارش نگاهی خواهیم داشت به نکات آماری این بازی:

چندی پیش رقابت های قهرمانی کشتی امیدهای 
جهان به میزبانی صربستان برگزار شد که تیم کشتی 
آزاد زیر 23 سال کشورمان با کسب یک مدال طال، 2 
نقره و 5 مدال برنز عنوان نایب قهرمانی را از آن خود 
کرد.تک مدال طالی تیم ایران در این مســابقات را 
امیرعلی آذرپیرا در وزن 97 کیلوگرم کســب کرد که 
نشــان داد یکی از مدعیان تازه وارد این وزن در رده 
بزرگســاالن خواهد بود و همچنان می تواند در این 
وزن برای کشــتی ایران افتخار کســب کند. وی در 
رقابت های قهرمانی امیدهای جهان ابتدا واســیل 
پولیوچنکا از بالروس را با نتیجــه 5 بر صفر مغلوب 
کرد و سپس زوریکو اورتاشــویلی از گرجستان را با 
نتیجه 5 بر 3 شکســت داد. در ادامه موفق شــد با 

نتیجه 9 بر صفر جاناتان آیلــو از آمریکا را از پیش رو 
بردارد و به فینال برسد که در این دیدار هم رادو لیفتر 
از مولداوی را با نتیجــه 7 بر 3 مغلوب کرد و به مدال 
طال دست یافت.امیرعلی آذرپیرا با کسب مدال طالی 
امیدهای جهان توانســت به جمع مدعیان وزن 97 
کیلوگرم بزرگساالن ملحق شود. وزنی که مدعیانی 
همچون علیرضا کریمی، علی شعبانی، محمدحسین 
محمدیان و مجتبی گلیج در آن حضور دارند و رسیدن 
به دوبنده تیم ملی در این وزن کار دشواری است. در 
همین راستا امیرعلی آذرپیرا که حاال خود را در کنار 
مدال داران نامدار وزن 97 کیلوگرم می بیند، گفت: با 
مدال طالیی که در صربستان به دست آوردم به جمع 
مدعیان تیم ملی بزرگساالن راه یافتم و هدفم کسب 

دوبنده تیم ملی است. البته وزن من کمتر از مدعیان 
است و نسبت به حریفان خودم سبک تر هستم، اما 
به هر حال سعی کردم در رقابت های امیدهای جهان 
عملکرد مطلوبی داشته باشم. وی در مورد کشتی های 
خود در جهانی صربستان گفت: این مسابقات سطح 
خوبی داشت که توانســتم با پیروزی در 5 مبارزه به 
مدال طال دســت یابم. حریفان خوبی را از پیش رو 
برداشتم ولی در دیدار فینال با یک کشتی معمولی 
توانستم حریف خود را از کشور مولداوی مغلوب کنم.

پس از قهرمانی در امیدهای جهان؛

ظهور یک آزادکار جوان در جمع مدعیان وزن 9۷ کیلوگرم

رییس جمهور آمریکا از بررســی تحریم دیپلماتیک بازی های المپیک زمستانی پکن خبر داد. جو بایدن گفته اســت که ایاالت متحده در حال بررسی تحریم 
دیپلماتیک بازی های المپیک زمستانی پکن است. کاخ سفید نقض ادعایی حقوق بشر توسط چین را به عنوان موضوع تاثیرگذار بر تصمیم بالقوه ذکر کرده است.

بایدن روز پنجشنبه طی اظهاراتی به خبرنگاران هنگام دیدار با جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، تحریم دیپلماتیک را »چیزی که در حال بررسی آن هستیم« 
توصیف کرد.جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید، بعدا گفت که سرکوب چین علیه مسلمانان اویغور در استان سین کیانگ بر بحث های واشنگتن در مورد تحریم 
احتمالی تاثیر گذاشته است.ساکی به خبرنگاران گفت: »مناطقی وجود دارد که ما نگران آنها هستیم،چرا که نقض حقوق بشر در آن رخ می دهد. تصمیم نهایی در 
مورد تحریم توسط خود بایدن گرفته خواهد شد«.چین قرار است در فوریه 2022 )بهمن 1۴00( میزبان بازی های المپیک زمستانی باشد. اگر ایاالت متحده این 
بازی ها را تحریم دیپلماتیک کند، ورزشکاران آمریکایی همچنان در مسابقات شرکت می کنند، اما دیپلمات های آمریکایی از مراسم افتتاحیه خودداری خواهند 

کرد.قانونگذاران هر دو حزب به نفع تحریم صحبت کرده اند.

واکنش رییس جمهور آمریکا به تحریم المپیک زمستانی پکن
رؤسای قدیمی باید از 
فدراسیون ها کنار بروند!

خبر روز

وز عکس ر

بازیکنان گل گهر به یاد 
»یونس شاکری« 

مهاجم تیــم فوتبــال گل گهر در 
مصاف برابر پرسپولیس با پارگی 
رباط صلیبی مواجه شد تا به دلیل 
مصدومیت مدت ها از میادین دور 
باشــد. به همین دلیل  بازیکنان 
این تیم پیش از مصاف با صنعت 
نفت آبادان ، با پیراهنی که عکس 
یونــس شــاکری روی آن بود به 

زمین آمدند.

با بازگشت »منصوریان« آبادان جان گرفت 
طالیی پوشان آبادانی شروع بسیار ناامیدکننده ای در رقابت های لیگ بیست و یکم داشتند؛ آنها با شکست 
خانگی مقابل ذوب آهن کارشان را آغاز کردند و سپس در تبریز مقابل تراکتور با نتیجه عجیب 3 بر صفر 
مغلوب شدند و درنهایت سومین شکست 
این تیــم مقابل شــاگردان علــی اصغر 
کالنتری باز هم در خانه رقم خورد تا این تیم 
با دریافت 6 گل در سه مسابقه قعرنشین 
جدول باشد.این ها البته تمام اتفاقاتی بود 
که تا پیش از بهبــود علیرضا منصوریان در 
اردوی آبادانی ها رقم خورد. ســرمربی تیم 
پس از سه هفته به اردو بازگشت و در اولین 
گام توانســت با نتیجه 2 بر صفر نساجی 
مازندران را که از تیم های با کیفیت لیگ 21 
نشان داده، در ساری از پیش رو بردارد و در آبادان مقابل گل گهر که این تیم هم شرایط بسیار خوبی دارد، 
شاگردان منصوریان به تساوی بدون گل دســت یافتند تا در پایان هفته پنجم ۴ امتیازی شوند و به رتبه 
دوازدهم صعود کنند.البته طالیی پوشان آبادانی در چهار هفته آینده کار بسیار سختی پیش رو دارند و باید 
به ترتیب با تیم های مدعی پرسپولیس، استقالل، پیکان و سپاهان که در شروع فصل فرم خوبی داشته اند، 

بازی کنند؛ دیدارهایی که برای تیمی با مشکالت مالی عدیده می تواند بسیار سخت و طاقت فرسا باشد.

گرد و خاک »حسین خانی« در رختکن مس کرمان
در هفته ششم لیگ دسته اول فوتبال ایران شاگردان فرزاد حسین خانی در مصافی خانگی مقابل استقالل 
مالثانی به میدان رفتند و از این مسابقه خانگی نتوانستند حداکثر امتیاز را کسب کنند و در نهایت یک دوئل 
جذاب و پر موقعیت، تقسیم امتیازات رخ داد و نارنجی پوشان به کسب حداقل امتیاز بسنده کردند.تک 
امتیازی که برای بهبود وضعیت مس کرمان در جدول اصال کافی نبود، چرا که شاگردان حسین خانی از 5 
مسابقه این فصل خود 6 امتیاز کسب کرده اند و با نتایج به دست آمده در جایگاه سیزدهم جدول قرار دارند؛ 
موقعیتی که اصال با وضعیت مس کرمان به عنوان مدعی لیگ یک سنخیتی ندارد.فرزاد حسین خانی، 
سرمربی جوان مس بعد از تساوی مقابل استقالل مالثانی تصمیم گرفت تا در فهرست تیمش تغییرات 
ایجاد کند؛ او در اولین اقدام، دروازه بان شماره یک خود را کنار گذاشت و سجاد بیرانوند را از فهرست مس 
کرمان خارج کرده است. ضمن آن که گویا قرار است تغییرات دیگری هم رخ بدهد و این احتمال وجود دارد 
که او نفرات دیگری را هم از فهرست تیمش خارج کند.حسین خانی جوان که جزو بازیکنان بزرگ تاریخ 
مس کرمان به شمار می رود، قراردادی دو ساله را با تیم مس امضا کرده و امیدوار است بتواند با تغییرات 
انجام شده در ترکیب تیمش، از هفته هفتم روند صعودی مس در جدول را آغاز کند و این تیم بتواند به جمع 

مدعیان باالنشین لیگ یک اضافه شود.

عبدا... ویسی، سرمربی خیبر خرم آباد شد
»خیبر« که فصل جدید را به عنوان یکی از مدعیان صعود استارت زده بود و با تدارک الزم به دنبال صعود به 
لیگ برتر است، طی هفته های اخیر با محسن عاشوری از کسب نتیجه به دور ماند و شکست هفته گذشته 
برابر سایپا و توقف این هفته در نهایت باعث شد تا مدیران این تیم تصمیم به تغییرات فنی گرفته و سکان 
هدایت تیم را بار دیگر به عبدا... ویسی بسپارند.ویسی که طی دو فصل اخیر با حضور روی نیمکت تیم های 
پیکان، خیبر خرم آباد و فوالد خوزستان حضوری فعال داشته، اکنون بار دیگر به خرم آباد بازگشته و باید 
دید قادر خواهد بود انتظارات مدیران این تیم برای صعود را برآورده کند یا خیر. محسن عاشوری فصل 
گذشته نیز در شرایطی که روی نیمکت بادران در جمع مدعیان صعود قرار داشت، در هفت هفته پایانی جای 

خود را به امید روانخواه داد و البته در نهایت این تیم رقابت صعود را به هوادار و فجر سپاسی واگذار کرد.

مستطیل سبز

با تصویب اساسنامه فدراسیون های ورزشی 
به نظر می رسد برخی از رؤسای فدراسیون ها 
آخرین دوره ریاست خود را سپری می کنند.

از چندی پیش با تصویب اساســنامه جدید 
فدراسیون های ورزشــی، موضوع چگونگی 
برگزاری انتخابات فدراســیون ها مورد بحث 
و بررســی قرار گرفته و چالش هایی را برای 
رؤسای فعلی و به ویژه قدیمی ترها به وجود 
آورده اســت.مهمترین نکتــه ای که در باب 
محدودیت برای رؤســای فدراســیون ها به 
وجود آمــده، حضور در ســه دوره متوالی به 
عنوان رییس فدراسیون است. البته در این 
میان برخی معتقد بودند مدیرانی که از قبل 
در فدراسیون ها حضور داشــتند، هم اکنون 
مشکلی بابت این محدودیت ندارند و از زمان 
ابالغ قانون مهم است که هر فردی سه دوره 
بیشتر در رأس یک فدراسیون حضور نداشته 
باشد. از سوی دیگر مسئله ای در مورد آیین 
نامه نحــوه فعالیــت هیئت های ورزشــی 
استانی و شهرستانی نیز وجود داشت چرا که 
در بند 2 ماده 13 آن آمده است: رییس هیئت 
استان توسط مجمع برای یک دوره )چهار( 
ساله انتخاب می شود و حضور رییس هیئت 
در صورت انتخاب بــرای حداکثر )دو( دوره 
متوالی یا متناوب دیگر بالمانع است.حاال با 
اعالم نظر سازمان بازرســی این ابهام ها رفع 
شده است: » ســوابق حضور افراد به عنوان 
رییس فدراسیون در دوره های گذشته نیز در 
احتساب سه دوره یاد شده محاسبه می شود. 
همچنین در مورد آیین نامــه نحوه فعالیت 
هیئت های ورزشــی اســتانی و شهرستانی 
اعالم شــد که ســوابق حضور افراد به عنوان 
رییس هیئت اســتان در دوره های گذشــته 
نیز در احتساب ســه دوره یاد شده محاسبه 
می شــود.« با این وضعیت به نظر می رسد 
برخی از رؤسای فدراســیون ها همین حاال 
آخرین دوره حضورشــان در فدراسیون ها را 
سپری می کنند و نمی توانند برای انتخابات 
پیش رو کاندیدا شــوند. البتــه این موضوع 
در هیئت های اســتانی بیشــتر دردسرساز 

خواهد بود.

فوتبال جهان

آقای گل فصل گذشته لیگ یک که در رویای آقای گلی لیگ برتر است در 
این بازی توانســت دومین گل خود با پیراهن ذوب آهن اصفهان را به ثمر 
برساند. عارف رستمی، مهاجم جوان فصل گذشته خیبر خرم آباد که در لباس 
خیبر توانست به عنوان آقای گلی لیگ یک دســت پیدا کند، با عملکرد درخشان خود نظر 
مثبت مهدی تارتار را جذب کرد و توانست در نقل و انتقاالت تابستانی با ذوب آهن اصفهان 
قراردادش را به امضا برساند.وی در همان بازی نخست فصل با لباس ذوب آهن به عنوان 
مهره تعویضی از ســوی تارتار به زمین فرستاده شد و توانســت مقابل صنعت نفت آبادان 
گلزنی کند و تعویض طالیی مهدی تارتار لقب گرفت؛ چرا که گلی به ارزش 3 امتیازی زد. 
حاال رستمی در جریان هفته پنجم و در شرایطی که ذوب آهن در آستانه تساوی 1-1 بیرون 
از خانه مقابل شهر خودرو بود، فرصت 15 دقیقه ای برای گلزنی پیدا کرد و مهدی تارتار او را 
به میدان فرستاد تا بتواند جریان بازی را به سود تیمش تغییر بدهد.عارف رستمی بازهم در 
نقش تعویض طالیی حاضر شد و با فرصت طلبی در دقیقه 90+3 توانست در موقعیت تک 
به تک با بابک سالمت به زیبایی دروازه شهر خودرو را فرو بریزد و دومین گل خود را در لیگ 

بیست و یکم به این شکل به ثمر برساند تا ارزش های خود را بیش از پیش نشان بدهد.

دومیــن گل خود در ایــن دوره از مســابقات را بــرای سبزپوشــان اصفهانی به ثمر رســانده اولین گل ذوب آهن در این دیدار را ســجاد دانایی در دقیقه ۴1 به ثمر رســاند تا این بازیکن 
جهان به میدان رفت. دانای باغکی که خودش دوســت دارد او را دانایی صدا کنند، از بازمانده های باشد. مدافع راســت ذوب آهن برای نخســتین بار با پیراهن ذوب آهن در دیدار دربی نصف 
و هوادار رفت. وی در تســت های کوچه به کوچه ســیاه جامگان در مشهد کشف شــد و سال گذشته سیاه جامگان منحل شــده اســت که پس از آن جا به فجر سپاســی، سرخ پوشان پاکدشت 
که در هفته های ابتدایی فرصت بازی برای مهدی تارتار را پیدا نکرده بود در دربی حســاس نصف جهان با به با قراردادی که پول زیادی روانه حســاب تیم هــوادار کرد، راهی ذوب آهن شــد.این مدافع 

مدافع گل زن از مشهد  داشت؛ سیدمحمد حسینی که از ابومســلم به اصفهان رفته بود به عنوان یک مدافع، ثمر رســاندن یک گل زیبا، محرم و شــاگردانش را متوقف کرد.ذوب آهن سالیان قبل هم یک 
گرفت. حاال دانایی که ســال قبل 5گل حســاس برای هــوادار زده و ۸پاس گل داده بود نشــان می دهد گل های زیادی برای سبزپوشــان به ثمر رســاند و گلزن ترین  مدافع تاریخ لیــگ برتر هم لقب 

که مهدی تارتار می تواند روی او به عنوان یک بازیکن گلزن، حساب باز کند.

ذوب آهن در پایان هفته پنجم رقابت های لیگ برتر توانسته با سه پیروزی 
و دو شکست و کســب 9 امتیاز در رده ششــم جدول رده بندی قرار بگیرد 

تا پس از چندین فصل به عنوان یکی از تیم های باالنشــین شــناخته شود. 
سبزپوشان در اولین دیدار مقابل تیم صنعت نفت آبادان قرار گرفتند که این دیدار با برتری 
یک بر صفر آنها به پایان رسید. ذوبی ها در دومین دیدار به مصاف تیم استقالل تهران رفتند 
که این دیدار با نتیجه دو بر صفر به نفع آبی پوشــان پایتخت رسید. در سومین دیدار تیم 
ذوب آهن مقابل تیم پیکان شکست خورد؛ اما در چهارمین هفته رقابت های لیگ برتر این 
تیم توانست تیم همشهری اش سپاهان را با نتیجه یک بر صفر شکست دهد. شاگردان 
مهدی تارتار در این دوره از بازی ها تاکنون توانسته اند ضمن ارائه بازی های تماشاگر پسند 

به نتایج خوبی هم دست یابند. 
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شنبه 29 آبــــان 1400 / 14 ربیع الثانی 1443 / 20 نوامبر 2021 / شماره 3398
معاون عمران شهری شهردار اصفهان:

 تمام قوانین بین المللی در احداث مرکز همایش ها 
رعایت شده است

معاون عمران شهری شهردار اصفهان با بیان اینکه سالن اصلی مرکز همایش های بین المللی 
اصفهان با ظرفیت ۱۲۰۰ نفر تکمیل شــده اســت، گفت: تمام قوانین بین المللی در این پروژه 

رعایت شده، بنابراین امیدواریم از این مرکز بهره برداری بهینه شود.
مظفر در بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی از سالن همایش های بین 
المللی اصفهان اظهار کرد: در اواخر ســال ۸۹ به دنبال برگزاری اجالس بین المللی سران غیر 
متعهدها در ایران مقرر شد ســالنی بین المللی در اصفهان احداث شود، دولت نیز متعهد شد 
برای ساخت سالن همایش ها حدود ۱۰۰ میلیارد تومان به شهرداری اصفهان پرداخت کند، اما 
تنها حدود ۲۰ میلیارد تومان از این مبلغ پرداخت شد و در نهایت بنا به دالیلی اجالس سران در 
تهران برگزار شد و دولت اعتباری را برای تامین این پروژه پرداخت نکرد.وی افزود: با این وجود 
مدیریت شهری اصفهان تصمیم گرفت با استفاده از منابع داخلی روند اجرایی مرکز همایش ها 

را ادامه دهد و در حال حاضر سالن اصلی این پروژه رو به اتمام است.
معاون عمرانی شــهردار اصفهــان تاکید کرد: ایــن پــروژه در زمینی به وســعت ۷۱ هکتار در 
شــرقی ترین نقطه اصفهان و در انتهای خیابان شــهید روح االمین و مجــاور بزرگراه کمربندی 
شرق اصفهان انتخاب شد و اکنون سالن اصلی آن با ظرفیت هزار و ۲۰۰ نفر تکمیل شده است.

مظفر با بیان اینکه تمام قوانین بین المللی در این پروژه رعایت شــده اســت، تاکید کرد: این 
مجموعه به همت شــهرداری اصفهان احداث شــده ، اما به دلیل کمبود اعتبار روند ساخت آن 
طوالنی شــد، بنابراین امیدواریم از این ســالن که در نوع خود بی نظیر است، بهره برداری بهینه 

شود.

معاون فرهنگی  شهردار:

 هنرمندان با آثارشان، مطالبه گری آب زاینده رود 
را تقویت کنند

 روز پنجشنبه نمایشــگاه آثار نقاشی هنرمندان برجســته اصفهان در گالری خانه هنرمندان با 
حضور معاون شهردار اصفهان افتتاح شــد.مجتبی شاه مرادی، معاون شــهردار و مدیرعامل 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در آیین گشایش نمایشگاه »زنده بود« 
که با نمایش آثار هفت نفر از هنرمندان بنام نقاشــی اصفهان )حسین تحویلیان، رضا افسری، 
محمدخلیلی، رضا تهرانی، جواد طاهری، جواد نوبهار و علی قطبی( برگزار شد در خصوص دغدغه 

مندی هنرمندان برای آب زاینده رود سخن گفت.
وی با اشــاره به اهمیت جاری بودن زاینده رود برای شــهر اصفهان و مردم آن افزود: هرکس 
دلش برای اصفهان می سوزد حتما دغدغه زاینده رود را هم دارد و فکر می کنم بهترین زبان برای 
بیان مشکالت زبان هنر اســت زیرا این زبان می تواند به طور کامل همه را تحت تاثیر قرار دهد.

مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان از همه هنرمندان دعوت کرد 
که با تولید آثار ارزشمند خود به تقویت جریان مطالبه گری آب زاینده رود کمک کنند.

مجتبی شاه مرادی اظهار امیدواری کرد: وقتی آب زاینده رود به این رود باز می گردد همه فالت 
مرکزی ایران از این آب بهره مند خواهد شد و شاهد رضایت و خشــنودی هموطنان عزیزمان 
خواهیم بود.گفتنی است، نمایشگاه »زنده بود« در میان جمعی از هنرمندان نقاش و گرافیست 
اصفهان با حضور استاد هوشــنگ جزی زاده و مجتبی شاه مرادی، معاون شهردار و مدیرعامل 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان افتتاح شد .این نمایشگاه تا ۹ آذرماه 
جهت بازدید عموم در گالری خانه هنرمندان حوزه هنری اصفهان واقع در پارک ایثارگران دایر 

است.

در بازدید شهردار از منطقه 12 شهرداری مطرح شد:

پهنه گسترده بافت فرسوده؛ معضل عمده منطقه 12

شهردار اصفهان در ادامه جلسات و بازدیدهای هفتگی خود، از منطقه 
۱۲ شــهرداری بازدید کرد و در جریان آخرین تحوالت و پروژه های این 

منطقه قرار گرفت.
مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان در این دیدار ضمن معرفی ظرفیت ها 
و چالش های منطقه ۱۲ با بیان اینکه این منطقه از شمال به بلوار معلم از 
جنوب به خیابان بهارستان، از شرق به آزادراه معلم و از غرب به خیابان 
امام خمینی محدود می شــود، اظهار کرد: این منطقه با وسعت ۸۲۰۰ 
هکتار بزرگ ترین منطقه شهر اصفهان است که تنها حدود ۱۸ درصد آن 
سهم محدوده قانونی بوده و از این میزان قریب به 3۰ درصد آن دارای 

کاربری صنعتی و ۱۰ درصد آن بافت فرسوده مصوب است.
علی باقری با بیان اینکه سرانه کل فضای سبز منطقه ۲۰.4 مترمربع به 
نفر است، تصریح کرد: در حالی که ســرانه تفرجگاهی در سطح منطقه 
4.۲۷ مترمربع به ازای هر نفر است و کل فضای سبز منطقه نیز حدود 3 

میلیون مترمربع اعالم شده است. 
وی ادامه داد: وجود بافت های گوناگون شامل کارگاهی صنعتی)شهرک 
صنعتی امیرکبیر و محمود آباد(، روســتایی)محمودآباد، امین آباد(، 
فرسوده)عاشــق آباد، امیر عرب و ناصرخسرو( شــهری)ملک شهر، 
نگین(، مهاجرنشین)امیرعرب، شهرک قدس و مهدیه( این منطقه را 

دارای ویژگی های خاصی کرده است. 
مدیر منطقه ۱۲ شــهرداری اصفهان با اشــاره به وضعیت پیشــرفت 
پروژه های شاخص منطقه ۱۲، افزود: پردیس فرهنگی تفریحی خانواده 
محور خیابان بهارستان با پیشــرفت واقعی 43 درصد از سال ۹۷ آغاز 
شده و پیش بینی می شود تا ســال ۱4۰3 به پایان برسد. خط انتقال 
پساب از مخازن میدان المپیک به مخزن شــهرک نگین با پیشرفت 
واقعی 6 درصد اســت که پیش بینی می شــود این پروژه نیز تا پایان 
سال آینده به بهره برداری برســد. اتصال بزرگراه معلم به محور خیابان 
فرزانگان)پل شریعتی( نیز با پیشــرفت ۷5 درصدی مواجه است که 

امیدواریم تا پایان سال به بهره برداری برسد. 
وی در ادامه به برخی از پروژه های منطقه ۱۲ اشاره کرد و گفت: مجموعه 
ورزشــی چند منظوره عاشــق آباد، پارک ایثار با رویکرد بازی کودکان، 
خیابان امیرکبیر ســوم)ضلع شــمالی(، بوســتان محلــی در محله 
ناصرخسرو، خط انتقال از منبع قدس به خیابان مفتح ملک شهر، ادامه 
خیابان ۱۲ بهمن، منبع آب خط انتقال پساب شمال شرق، ساماندهی و 
خیابان سازی خیابان شهید خدامی، ادامه خیابان قائم مقام به خیابان 
ایران بلوک و صنعتگران و ... از جمله برخی پروژه های در دست احداث، 

تملک یا پایان یافته این منطقه است. 

باقری با بیان ویژگی ها و چالش های محله نگین، خاطرنشــان کرد: 
وجود زمین های بایر با توجه به قرارگیری در حاشیه منطقه و معضالت 
ناشی از آن، عدم دسترسی به اتوبان کاوه از سمت شمال، سرانه فضای 
سبز مناسب و برخورداری از مراکز ورزشــی و وجود لکه های خارج از 
محــدوده در داخل محدوده قانونــی از جمله ایــن ویژگی ها در محله 

نگین است.
وی، محله ملک شهر را پرجمعیت ترین محله منطقه ۱۲ ذکر کرد و افزود: 
معضالت ترافیکی در برخی از معابــر اصلی)مفتح و مطهری( که عدم 
وجود پارکینگ در این خیابان ها مزید برعلت شده است، مطابقت ۱۰۰ 
درصدی کاربری ها و خط بدنه معابر با طرح تفصیلی، دسترسی مناسب 
به حمل و نقل عمومی، سرانه مناسب فضای سبز، آموزشی و پرورشی 
و وضعیت مناسب آســفالت و پیاده روهای اکثر معابر اصلی از جمله 

برخی ویژگی های محله ملک شهر است.
مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان در ادامه ضمن برشمردن ویژگی ها و 
چالش های محله ناصرخســرو، افزود: محله ناصرخسرو در واقع یک 
سکونتگاه غیر رسمی است که فاقد عناصر آموزشی، درمانی، تفریحی 
و معابر ســواره و پیاده مناسب اســت. معضالت فرهنگی و اجتماعی 
همچون اعتیاد، بیکاری و تضاد فرهنگی همچنین نفوذپذیری و سطح 
دسترسی به خدمات پایین، سطح سرانه فضای سبز و آموزشی پایین، 
وجود دهک هــای پایین درآمــدی، بافت فرســوده ناکارآمد و وجود 
واحدهای مسکونی پایین تر از ۱۰۰ مترمربع)بیش از ۷۰ درصد( از جمله 

دیگر معضالت و مشکالت این محله است. 
وی در ادامه با اشــاره به معضــالت و چالش های محله عاشــق آباد، 
اظهار کرد: پهنه بافت فرسوده، سطح سرانه فضای سبز پایین، محدود 
بودن مسیر دسترسی به شــریان های اصلی، عرض کم معابر و سطح 

نفوذپذیری پایین، از جمله برخی مشکالت این محله است.
باقری با بیان اینکه محله شــهرک صنعتی امیرکبیر دارای ویژگی های 
اقتصادی خاصی اســت، تاکید کرد: این شهرک یکی از شاخص ترین 
قطب های صنعتی کشور است که با مشــکالتی همچون هزینه باالی 
نگهداری و نظارت، باالبودن سطح آالیندگی های زیست محیطی و حجم 

باالی سفرهای درون شهری به صورت روزانه مواجه است.
وی، مسیر دسترسی به مرکز شــهر اصفهان برای محله محمودآباد را 
طوالنی ذکر کرد و افزود: مجاورت این محله با کارخانجات سنگ بری 
و تبعات زیســت محیطی و آالیندگی آن از جمله معضالت این منطقه 
است و البته از نظر سرانه فضای ســبز و برخورداری از مراکز ورزشی در 

وضعیت مناسبی به سر می برد. 

همزمان با برگزاری اولین همایش سراسری نماز رده های نیروی زمینی سپاه 
صورت گرفت؛

 مراسم نکوداشت نماز در گروه مهندسی
40 صاحب الزمان)عج(

همزمان با برگزاری اولین همایش سراسری نماز رده های نیروی زمینی سپاه ، مراسم نکوداشت 
نماز با حضور حجت االســالم رنجبر رییس ســتاد اقامه نماز اســتان اصفهان و حجت االســالم 
سعید حیدری مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در گروه مهندســی حسینیه امام حسن مجتبی 
علیه الســالم گروه مهندســی 4۰ صاحب الزمان)عج( با حضور کارکنان پایــور و وظیفه و رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی برگزار شــد. به گزارش روابط عمومی و تبلیغات گروه مهندسی رزمی 
و پدافند غیر عامل 4۰ صاحب الزمان)عج(، این جلســه با تالوت آیاتی از کالم ا... مجید آغاز شد 
و سپس حجت االسالم و المسلمین رنجبر رییس ستاد اقامه نماز استان اصفهان به ایراد سخن 
پرداخت وگفت در قرآن کریم در رابطه با حج، آیات زیادی وجود دارد ولی در رابطه با وجوب حج ۲ آیه  
بیشتر نیست . در رابطه با نماز ۱۷ آیه وجود دارد که مشابه ۱۷ رکعت نماز واجب یومیه است و حتما 

حکمتی در این موضوع نهفته است.
وی در ادامه افزود: در هیچ حالتی مجوزی برای نخواندن نماز صادر نشــده اســت و انسان  در هر 
شــرایطی باید نماز خود را اقامه کند. در میان ما شــیعیان در رابطه با نماز مواردی وجود دارد و اگر 
می خواهیم آثار و برکات نماز در دنیا و آخرت نمایان شود این چند مورد باید در نماز رعایت شود. نماز 
باید اول وقت خوانده شــود، باید به جماعت و در مسجد خوانده شود.در خالل این مراسم چندین 
کلیپ از سخنان مقام معظم رهبری و حجت االسالم قرائتی در مورد نماز و آخرین نماز امام خمینی 
)ره( پخش و با مدیحه سرایی  اشعاری در مورد نماز ادامه یافت . این مراسم با اهدای جوایز به نفرات 
برتر مسابقات ، حضور سیر نمایشگاهی نماز و مجازی صحت قرائت نماز پایوران وظیفه و همچنین 

فرزندان کارکنان و خادمان و دست اندرکاران نماز به پایان رسید.

درخشش بسیجیان ناحیه مقاومت بسیج امام حسین)ع( 
در حوزه سایبری 

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین علیه السالم ضمن تشریح برنامه های هفته بسیج در این 
ناحیه گفت: در این هفته عالوه بر اردوهای جهادی در روستاهای کم برخوردار، صندوق های قرض 
الحسنه مردم یاری نیز افتتاح خواهد شد.سرهنگ پاسدار محسن حاجی عرب با اشاره به توزیع 
بسته های معیشتی و لوازم التحریر بین نیازمندان و ولی نعمتان افزود:با برگزاری کارگاه های مشاوره 
و میزخدمت ادارات به مردم خدمت خواهیم کرد.فرمانده ناحیه امام حسین علیه السالم با اشاره 
به ظرفیت دسته های سایبری بســیج در این ناحیه تصریح کرد: در سومین رویداد تولید محتوای 
فضای مجازی بسیج، تعداد 6 تیم از این ناحیه شرکت کردند که با وجود تالش خیلی خوب تولید 
کنندگان آثار دو تیم توانستند عنوان شایسته تقدیر و همچنین جوان ترین تیم را به خود اختصاص 
دهند.وی در ادامه به کسب عنوان پایگاه اسوه فضای مجازی توسط یکی از پایگاه های این ناحیه 
را نشان از تالش جوانان بســیجی برای عمل به حکم جهاد تبیین در فضای مجازی که توسط رهبر 

معظم انقالب صادر شده، دانست.
ســرهنگ حاجی عرب افتتاح نیروگاه خورشیدی در روســتاهای هدف، کلنگ زنی احداث خانه 
محروم، تشکیل کارگاه های مشــاوره و توزیع جهیزیه و سیســمونی را از دیگر عناوین برنامه های 
اجتماعی خواند و افزود: گروه ســرود ناحیه اثری با موضوع گرامیداشــت هفته بســیج در معابر 
و میادین اصلی شــهری و مجتمع های مســکونی اجرا خواهد کرد.وی ادامــه داد: در این هفته 
ضمن برگزاری مراســم غبار روبی و عطر افشانی مزارشــهدای مدفون در محدوده ناحیه ، سلسله 
نشســت هایی باموضوع تحکیم خانواده و فرزند پــروری برگزار خواهد شــد.فرمانده ناحیه امام 
حسین)ع( افزود: در این هفته از زحمات پیشکسوتان بسیجی در مصالهای نماز جمعه تقدیر شد.

با مسئولان

خبر روزاخبار

شهردار اصفهان مطرح کرد:

آمادگی اصفهان 
برای نخستین پیوند 

خواهرخواندگی با یکی از 
شهرهای بولیوی 

شهردار اصفهان در دیدار سفیر بولیوی در ایران 
با اشاره به اینکه اصفهان شهر مردمان مهمان 
دوســت اســت، اظهار کرد: ما در شــهرداری 
اصفهان عالقه منــد به دیپلماســی عمومی 
هستیم. علی قاسم زاده ادامه داد: دیپلماسی 
عمومی فارغ از دیپلماسی رسمی سختی های 
خود را دارد و گروه های مردمی می توانند ذیل 
دیپلماسی عمومی، با یکدیگر تعامل داشته و 
ارتباط برقرار کنند.شهردار اصفهان با بیان اینکه 
در دیپلماسی عمومی تبادل فرهنگی بسیار مهم 
است، تصریح کرد: امیدواریم در همکاری های 
دو جانبــه بتوانیم مردم ما را با آداب و رســوم 
بولیوی و مردم این کشــور را با شــهر اصفهان 
آشنا کنیم. این امر از طریق رفت و آمد نخبگان 
و هنرمندان قابــل تحقق اســت. وی با بیان 
اینکه فرم تعریف شــده این تبادالت از طریق 
پیمان خواهرخواندگی دو شهر فراهم می شود، 
گفت: از همین رو می تــوان زمینه های پیمان 
خواهرخواندگی اصفهان و یکی از شــهرهای 
بولیوی که بــه جهت فرهنگــی و اجتماعی با 
اصفهان دارای شــباهت اســت را فراهم کرد. 
قاسم زاده بیان کرد: در حال حاضر شهر اصفهان 
با ۱5 شــهر دنیا از قاره های اروپا و آسیا پیوند 
خواهرشهری دارد و می توانیم با فراهم کردن 
زمینه های خواهرخواندگی با یکی از شهرهای 
بولیوی، با نخستین شهر از قاره آمریکا هم این 
پیمان را امضا کنیم. در ادامه، رومینا گوادالوپه 
پرز راموس، سفیر بولیوی در ایران با بیان اینکه 
باعث افتخار من است که شهر زیبای اصفهان 
را می بینم، اظهار کرد: سیاست تاریخی دولت 
من است که وقتی به شهری می رویم در ابتدا 
با مقامات آن دیدار کرده و سالم مردم بولیوی 
را به آنها ابالغ کنیم. وی ادامه داد: طی روزهای 
اخیر به نمایندگی از کشور بولیوی در نمایشگاه 
بین المللی تهران حضور یافتــم و از نزدیک با 
مهربانی و شــوق مردم ایران برای آشنایی با 

بولیوی مواجه شدم.

معاون هماهنگ کننده ســازمان بســیج مســتضعفین در آیین اختتامیه 
یازدهمین جشنواره مالک اشتر استان اصفهان، با بیان اینکه استان اصفهان 
در دوران دفاع مقدس بیشترین شهید و کمترین آزاده را تقدیم کرده است 
و این یعنی اســتانی که تا آخرین لحظه مبارزه کرد، گفت: اســتان اصفهان 
انقالب را با حکومت نظامی آغاز کرد و حتــی در تهران بزرگ ترین اتوبان ها 
بازهم به نام شهدای اصفهان اســت و واقعا باید به این لطف خداوند به این 

سرزمین افتخار کرد.
سردار مجید خراســانی با بیان اینکه اســتان اصفهان بوی دین می دهد، 
تصریح کرد: آقای دوالبی در ســال ٦٠ در جمله ای که خود بنده شنیدم در 
جمعی کــه رزمندگان اصفهانی حضور داشــتند گفتنــد، اصفهان بوی دین 
می دهند.وی خاطرنشان کرد: این دین بود که انقالب را پایه گذاری کرد، انتظار 
از مردم استان اصفهان این است که در دهه آینده همانند ٤٠ سال گذشته در 

همه عرصه ها اسوه باشند.
خراسانی با اشاره به شهدایی که ما در این ٤٠ سال دادیم، گفت: چقدر دشمن 
برای ساقط شدن انقالب روزشماری کرد؛ اما به کوری آن ها و به بهای خون 

شهدا این انقالب پایدار است.
معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به خاطراتی از 
شهید حاج احمد کاظمی، گفت: در جلسه ای که پس از شهادت حاج احمد 
کاظمی با شهید سلیمانی داشتیم، از ایشان خواستیم خاطراتی از حاج احمد 
بگوید، به قدری بین این دو شهید علقه و عالقه بود که کل صحبت های ایشان 
با گریه همراه شد.خراسانی با بیان اینکه این انقالب را با این شهدا به نتیجه 
رساندیم، خاطرنشان کرد: باید بدانیم که مسئولیت ما سنگین است و خدا را 

شاکر باشیم که همچنان پاسدار انقالب اسالمی هستیم.

 چشم انداز گام دوم انقالب، ایجاد تمدن نوین اسالمی است
وی با بیان اینکه چشم انداز گام دوم انقالب ایجاد تمدن نوین اسالمی است، 
اظهار کرد: رهبر معظم انقالب مبتنی بر همین گام ســند اعتال را ابالغ کردند، 
مخاطب سند اعتال عامه مردم هستند و باید بدانیم که بسیج پاره تن مردم 
است.معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه سند 
اعتال معادل گام دوم انقالب است، تاکید کرد: اگر سپاه و بسیج نبود، انقالب 

اسالمی هم نبود. 
بسیج و نخبگان باید مشکالت کشور را آسیب شناسی کنند و اصالح ساختار 
در کشور باید صورت گیرد و نسخه شفابخش کشــور دست نخبگان بسیج 
اســت.وی در پایان گفت: چیزی جز معنویت ما را نجــات نمی دهد و این 
معنویت باید در بین ما جاری باشد.  در پایان این آیین از رده ها و بخش های 

برتر در بخش های مختلف بسیج تجلیل به عمل آمد.

معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین:

اصفهان، بوی دین می دهد

برنامه »3۷0 رود 
بی پایان « در میدان 

امام اصفهان
رویداد» 3۷۰ رود بی پایان« به 
مناسبت سالروز حماسه مردم 
اصفهان در ۲5 آبــان از ۲5 تا 
۲۸ آبان به مدت چهار شب در 

میدان امام برگزار شد.

وز عکس ر

یمنا
س: ا

عک
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عروســی های هندی فقط رویدادهای پــر از رنگ و لعاب 
نیســتند بلکه در آن ها از آداب و رســوم عجیــب و غریب 

پیشینیان پیروی می شود. 
در ادامــه بــه بعضــی از عجیــب تریــن و در عیــن حال 
زیباترین رسومی که عروســی های هندی از آن ها پیروی 

می کنند،نگاهی خواهیم داشت.
تاریخ عروسی توســط طالع بینی تعیین می شود: طالع 
بینی در فرهنگ هندو نقش مهمی بازی می کند؛ اما نه آن 
نوع از طالع بینی که در غرب مرســوم است بلکه نوعی که با 
وداها و کارما و دارما مرتبط است. طالع بینان در هند به مردم 
در تصمیم گیری هــای مهم کمک می کنند کــه یکی از این 
تصمیمات، تاریخ عروسی اســت. هندوها معتقدند که اگر 
تاریخ عروسی بر اساس طالع عروس و داماد محاسبه شود، 

زندگی آن دو طوالنی و شاد خواهد بود.
عروس و داماد باید حلقه گل رد و بدل کنند:  این یکی از 
مهم ترین آیین های عروســی های هندی است. در دوران 
باستان این تبادل به معنای پذیرفتن پیشنهاد ازدواج بوده 
اســت. عروس و داماد به هم حلقه گل های خوش رنگ و 

خوش رایحه می دهند. امروزه این کار نماد عشــق و احترام 
بین طرفین است.

یک دختر می تواند با یک درخت یا یک سگ ازدواج کند:  
در هند امکان این وجود دارد که فرد نه تنها با یک انسان بلکه 
با یک درخت یا حتی یک قابلمه ازدواج کند. این عمل عجیب 
یک توجیه فرهنگی دارد. اگر زنــی در زمان خاصیـ  وقتی 
مریــخ در نمــودارش عیــان باشــدـ  متولد شــود به او 
»مانگالیک« می گویند.برخــی معتقدند این زن ها نحس 
هستند و ممکن است برای همسران شان یا خانواده شان 
ایجاد مشکل کنند. به همین خاطر زن مانگالیک برای خنثی 
کردن این نحسی پیش از ازدواج اصلی اش، با یک درخت، 
سگ یا قابلمه ازدواج می کند. پس از مراسم ازدواج، قابلمه 

همراه با نحسی اش نابود می شود.
پاهای داماد با شیر و عسل شســته می شود:  در بعضی 
جوامع گجراتی، وقتی داماد بــه خانه عروس می آید، مادر 
عروس مناسک عجیبی را انجام می دهد؛ او پای داماد را با 
شیر و عسل می شوید. این یکی از روش های باستانی برای 

خوشامدگویی به مهمان است.

به موی عروس پودر قرمز مالیده می شود:  وقتی یک زن 
ازدواج می کند، پودر قرمز آرایشــی به نام »سیندور« به 
فرق وی مالیده می شــود. این عالمتی اســت که از دوران 
باســتان به جا مانده و تاییدی برای وضعیت تاهل به شمار 
می آید. خیلی از زنان هند حتی بعد از مراسم ازدواج شان آن 

را به موهای خود می مالند.
از داماد با پرتاب گوجه استقبال می شود: در ناحیه قبیله 
»ای اوتار پرادش«، مهمانان نه بــا گل که با پرتاب گوجه 
فرنگی از داماد و دوست هایش استقبال می کنند. مردم بر 
این باورند که رابطه ای که با چنین وضعیت ناخوشــایندی 

آغاز شود، قطعا به عشقی عمیق منتهی خواهد شد.
به دست ها و پاهای عروس حنا زده می شود: حنانگاری 
احتماال یکی از معروف ترین رسوم عروسی های هندی 
است. قبل از مراسم عروسی، عروس دست ها و پاهایش را 
با طرح های زیبــای حنا تزیین می کنــد. حنانگاری زمانی 
انجام می شــود که عــروس و خانــواده اش دور هم جمع 
می شــوند. عموما عقیده دارند کــه حنا بــاروری را بهبود 

می بخشد و ارواح خبیثه را از زوج دور می کند.

آشپزی

»کوکوی تره« تبریزی 
مواد الزم: سیر 2 حبه، تره 800 گرم، گردو 50 گرم، تخم مرغ 4 

عدد، زرشک، روغن سرخ کردنی، نمک، فلفل و زردچوبه به مقدار الزم
طرز تهیه: ابتدا باید تره ها را تمیز کنید و بشویید. سپس آن ها را با 

کمک چاقو یا غذاساز خرد کنید و در یک کاسه بزرگ بریزید. حاال سیر 
را ریز رنده کرده و به تره ها اضافه کنید و مواد را با هم مخلوط کنید.

در دومین مرحله تخم مرغ ها را بشکنید و به مخلوط تره و سیر اضافه کنید. مقداری نمک 
و فلفل سیاه و زردچوبه به کوکو بزنید و مواد را خوب با هم ترکیب کنید. بهتر است برای 
هم زدن این ترکیب از چنگال استفاده کنید تا تخم مرغ ها خوب با هم ترکیب شوند. 

سپس گردو ها را با کمک چاقو خرد کنید و به همراه کمی زرشک به سایر مواد اضافه کرده و 
هم بزنید.حاال مقداری روغن در ماهیتابه بریزید و با شعله مالیم روی گاز قرار دهید.
اجازه دهید روغن داغ شود، سپس همه مواد کوکو را داخل ماهیتابه بریزید و خوب 

در آن پهن کنید. چند دقیقه صبر کنید تا کوکو سرخ شود،بعد آن را از وسط به 
چهار قسمت مساوی تقسیم کنید، هر یک از این چهار بخش را برگردانید 

تا طرف دیگر کوکو نیز سرخ شود.شما می توانید برای اینکه این کوکو 
را به صورت رژیمی درست کنید، آن را در فر قرار دهید. 

هر چقدر تخم مرغ ها را بهتر هم بزنید، کوکوی شما بیشتر 
پف می کند و ظاهر آن زیباتر می شود. 

رسم های عجیب و غریب که فقط در عروسی های هندی می بینید!

اکران »جنایت بی دقت« در آمریکا و عراق  فیلم کوتاه »رهگذر« آماده نمایش شد
فیلم سینمایی »جنایت بی دقت« به کارگردانی شهرام مکری در ادامه 
نمایش های بین المللی اش، امروز در سالن بیلی وایلدر لس آنجلس 
به نمایش در می آید.این نمایش که توسط دانشگاه »یوسی ال ای« 
برگزار می شود، همراه با جلسه پرسش و پاسخ با حضور شهرام مکری 
خواهد بود. همچنین همزمان با این نمایش، »جنایت بی دقت« در 
بیستمین دوره  جشنواره »تیبورن« در سانفرانسیسکو به نمایش در 
می آید.جشنواره »تیبورن« اعالم کرده که »جنایت بی دقت« در بخش 
بهترین های جشنواره ها در این فستیوال نمایش داده می شود.

فیلم کوتاه »رهگذر« به نویسندگی و کارگردانی امید پویانفر آماده 
نمایش و پخش جهانی شد. همزمان با رونمایی از پوستر فیلم کوتاه 
»رهگذر« و اتمام مراحل فنی، این فیلم آماده نمایش و ارسال به 
جشنواره های مختلف داخلی و خارجی شد.»رهگذر« در موسسه 
فرهنگی هنری مرآت هنر تهیه شده و به موضوع زندگی و وظایف 
اجتماعی در دوران کرونا می پردازد.در خالصه داستان این فیلم آمده 
است: »وقتی باهم زندگی می کنیم پس به هم احتیاج داریم … اینارو 
کرونا به من یاد داد.«

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

نخستین دوره آموزشی واکنش سریع آبفای استان اصفهان در مرکز پایش 
و کنترل تاسیسات آب برگزار شــد.این دوره با هدف ارتقای سطح مهارتی 
تیم های واکنش ســریع در برابر حوادث احتمالی برای ســه تیم 30 نفره 

برگزار شد. 
اعضای تیم های واکنش سریع دارای تخصص و مهارت الزم در مهار حوادث 

خطوط انتقال، شبکه توزیع، تعمیرات پمپ، کنترل کیفی آب، برق، غواصی، 
ایمنی و بهداشت، روابط عمومی، خدمات حمل و نقل، پشتیبانی و تدارکات 
هستند. داشتن نظم و انضباط، پاکیزگی، سرعت عمل و سالمت جسمانی و 
روانی از دیگر ویژگی های اعضای تیم های واکنش سریع برای کمک رسانی 

به آسیب دیدگان حوادث طبیعی و غیرطبیعی است. 

شــرکت فوالد مبارکه اصفهان با تکیه بر توانمندی های متخصصان داخلی از 
استاندارد جهانی عمر کاری قالب های ریخته گری مداوم در ماشین 2 و ماشین 
5 ریخته گری عبور کرد.رییس تعمیرگاه ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه 
گفت: در شرکت های معتبر دنیا قالب های عادی را برای عمر کاری 45 هزار تن 
هدف گذاری می کنند که انتظار می رود حداکثر ۹0 هزار تن محصول تولید شود.

روح ا... بیرانوند افزود: در ماشین 2 ریخته گری شرکت فوالد مبارکه میزان ۹8 
هزار و 100 تن تختال از طریق این قالب، ریخته گری شــد که به میزان 8 هزار و 
100 تن باالتر از استاندارد مطلوب جهانی بوده و مهر تاییدی بر توانمندی و دانش 
فنی این شرکت است.وی گفت: در همین دوره زمانی، قالب شماره 7 در یک 
رکورد در مجموع ۹3 هزار و 600 تن تختال دراین قالب بر روی خط یک ماشین 
5 ریخته گری تولید کرد که به میزان 3 هزار و 600 تن از استاندارد جهانی فراتر 
رفت.رییس تعمیرگاه ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه افزود: افزایش 

عمر کاری قالب و تجهیزات ماشــین های ریخته گری موجب کاهش مصرف 
قطعات یدکی ، کاهش قطعات مصرفی و افزایش راندمان تولید و تعمیرات در 
فوالد مبارکه و واحد ریخته گری مداوم می شود.شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

بیش از نیمی از فوالد کشور را تامین می کند.

منصور یزدی زاده، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در نظر ســنجی که از سوی 
موسسه پلنر برگزار شد با 3800 رای مستقیم از سوی فعاالن ، دست اندرکاران 
و مسئولین صنعت فوالد کشور برای دومین بار به عنوان مرد سال صنعت فوالد 
انتخاب شد.  لوح مرد سال فوالد ایران، 25 آبان ماه در کنفرانس بین المللی 
بررســی صنعت فوالد و مواد اولیــه )PLANEX 2021( از طرف نمایندگان 
مختلف زنجیره فوالد کشور از جمله تولید کنندگان، فعاالن حوزه سنگ آهن ، 
تامین کنندگان و بازار صنعت فوالد به منصور یزدی زاده اهدا شد . شایان ذکر 
است؛ مدیر عامل ذوب آهن اصفهان در کنفرانس استیل پرایس نیز از طریق 
نظر سنجی از فعاالن بازار فوالد و مواد اولیه ســال 13۹8 به عنوان مرد سال 
فوالد ایران معرفی شده بود. وی از شهریور ســال ۹6  تا خرداد ۹7 به عنوان 
مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران فعالیت می کرد. از سال 73 در ذوب آهن 
اصفهان سمت هایی چون مدیرعامل، عضو هیئت مدیره، معاون برنامه ریزی 
و توســعه، معاون بازاریابی و فروش، مدیرفروش داخلی و ... را تجربه کرده 

است.  یزدی زاده در شکل گیری بورس کاالی ایران و همچنین اجرای پروژه 
ریل ملی ذوب آهن نقش مهمی ایفا کرده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، تاکید کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون11 
میلیارد و 860میلیون مترمکعب گاز در اســتان مصرف شده که از این میزان، 
مصرف 10میلیارد و 6۹0 میلیون متر مکعب آن مربوط به بخش صنایع استان 
است. سید مصطفی علوی با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون بیش از 8 
میلیارد و 643 میلیون متر مکعب گازطبیعی در بخش صنایع عمده استان به 
مصرف رسیده، افزود: همه بخش ها و به ویژه صنایع استان باید با به کارگیری 

تمهیدات و راهکارهای الزم در مصرف گاز صرفه جویی کنند. 
علوی، با بیان اینکه متاســفانه میزان قابل توجهی تاسیسات و دستگاه های 
مستهلک در صنایع استان داریم که مصرف انرژی باال و راندمان تولید پایینی 
دارند، خاطرنشان کرد: اولویت ما مشــترکین خانگی هستند، چنانچه رویه 
افزایش مصرف ادامه داشته باشد به ناچار مجبور به محدود کردن گاز صنایع 
می شویم.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، همچنین با اشاره به افزایش 
مصرف گاز در بخش مشــترکین خانگی گفت: به دنبال کاهش دما، شــاهد 
افزایش مصرف گاز در بخش مشــترکین خانگی هســتیم، به طوری که هم 

اکنون شــاهد افزایش 20 درصدی مصرف گاز نســبت به مدت مشابه سال 
گذشته بوده ایم.وی، با اشاره به اینکه بیش از یک میلیون و ۹70 مشترک گاز 
طبیعی در سطح استان وجود دارد که از این تعداد بیش از 278 هزار مشترک 
روستایی و یک میلیون و 6۹2هزار مشترک شهری هستند، اظهار کرد: با توجه 
به اینکه اکنون در فصل سرما به سر می بریم، می طلبد که مصرف بهینه گاز را 
در دستورکار قرار دهیم. علوی، تاکید کرد: از مردم و مشترکین می خواهیم که 
مصرف بهینه را مدنظر قرار دهند و با کم کردن یک درجه از دما، از بروز مشکالتی 
نظیر قطعی یا افت فشــار گاز در فصل ســرد جلوگیری کنند؛ با کم کردن یک 
درجه 6 درصد در مصرف گاز صرفه جویی می شود حتی به اقتصاد خانوار هم 
کمک می کنند.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان تصریح کرد: دمای رفاه در 
زمستان 18 درجه سانتیگراد است که اگر در منازل رعایت کنند و همچنین افراد 
متناسب با فصل در داخل خانه لباس گرم بپوشند، در مصرف انرژی مدیریت 
کرده اند. مشــترکین می توانند از طریق تماس تلفنی با سامانه تلفنی 15۹4 

پیشنهادات، انتقادات و مشکالت خود را گزارش دهند.

با تالش و کوشش کارکنان واحد حمل و فرآوری سرباره شرکت فوالد مبارکه 
و در ادامه موفقیت های سال های اخیر، این واحد توانست در مهرماه 1400 در 
لبیک به پیام مقام معظم رهبری در سال »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« 
و شرایط دشــوار تحریم های ظالمانه، رکورد بیشترین تعداد تعویض پاتیل 
سرباره را با اعمال کمترین توقف به کوره های قوس به ثبت برساند. رییس 
واحد حمل و فرآوری ســـرباره با اعالم این خبر افزود: درمجموع 3 هزار و 
۹88 پاتیل سرباره با رعایت دستورالعمل های ایمنی و بدون حادثه، تعویض 
و در حوضچه های سرباره تخلیه شــد و تنها 0.04 دقیقه بر ذوب به کوره های 
قوس توقف ناشی از تعویض پاتیل سرباره وارد آمد.رحیم خلقی خاطرنشان 
کرد: رکورد قبلی تعویض پاتیل مربوط به اردیبهشــت ماه ســال جاری و به 
تعداد 3 هزار و 883 پاتیل به ثبت رسیده بود. وی تصریح کرد: دستیابی به 
این رکورد ارزشمند در شرایطی محقق شد که واحد حمل و فرآوری سرباره با 

توجه به مشکالتی ازجمله عدم تناسب حجم حوضچه های سرباره با میزان 
سرباره تولیدی و مستهلک شدن مکانیسم های پاتیل بر و کمبود نیرو و تامین 
قطعات مصرفی و یدکی مکانیسم ها روبه رو بود.رییس واحد حمل و فرآوری 
ســـرباره یادآور شد: از نتایج دستیابی به این رکورد می توان رسیدن به تولید 
مطابق با اهداف تعریف شده و ثبت رکورد تولید روزانه و ماهانه در فوالدسازی 
اشاره کرد؛ ضمن اینکه این موفقیت موجب افزایش اعتمادبه نفس کارکنان 
واحد سرباره و نگاهی عمیق تر در دستیابی به اهداف شد.وی در ادامه به عوامل 
تاثیرگذار در دستیابی به این موفقیت اشاره کرد و افزود: حمایت های بی دریغ 
مدیریت عامل، معاونت بهره برداری و همچنین مدیر ارشــد خدمات فنی و 
پشتیبانی، مدیران حمل ونقل و پشتیبانی و فوالدسازی و ریخته گری مداوم 
از این واحد و حضور مستمر و گرم ایشان در بین کارکنان که  روحیه کارکنان را 
به شدت تحت تاثیر قرار داد و تالش بی وقفه پرسنل کارشناسی و راهبری و 
تعمیرات واحد سرباره موجب دستیابی به رکوردی شد که در دوران فعالیت 
شرکت فوالد مبارکه بی سابقه بوده اســت. خلقی همچنین انجام به موقع 
تعمیرات برنامه ریزی شده و افزایش 1۹ درصدی آماده به کاری مکانیسم های 
پاتیل بر و همچنین استفاده بهینه از تمام ظرفیت های موجود و تالش در جهت 
بومی سازی و استفاده از پتانسیل های درون واحدی و ایجاد محیط همکاری 
بسیار صمیمانه بین کارکنان واحد ســرباره و کوره های قوس الکتریکی را از 
مهم ترین عوامل دستیابی به این موفقیت ها برشمرد. وی در پایان با تشکر و 
قدردانی از حمایت های مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی، مدیریت ناحیه 
فوالدســازی و ریخته گری مداوم و مدیریت حمل ونقل و پشتیبانی اظهار 
امیدواری کرد که در آینده نیز توفیقات بیشتری توسط کارکنان تالشگر واحد 
حمل و فرآوری سرباره در راستای دســتیابی به اهداف کالن شرکت بزرگ 

فوالد مبارکه برداشته شود.

برگزاری نخستین  دوره  آموزشی تیم های واکنش سریع آبفای استان اصفهان 

با تکیه بر توانمندی های متخصصان داخلی حاصل شد؛
عبور از استاندارد جهانی عمر کاری قالب های ریخته گری مداوم فوالد مبارکه

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان، برای دومین بار مرد سال صنعت فوالد شد

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان:
صنایع استان باید گاز طبیعی را بهینه مصرف کنند

یک مقام مسئول  در  شرکت فوالد مبارکه خبر داد:
دستیابی به رکورد حمل پاتیل سرباره با کمترین توقف به کوره های قوس الکتریکی
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