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اسراییل از 10 سال گذشته،در بحرین دفتر حافظ منافع دارد
رسانه های عبری زبان فاش کردند که رژیم صهیونیستی از بیش از ۱۰ سال قبل دفتر حافظ منافع این 
رژیم در بحرین را اداره می کند.این رسانه ها گفتند که اسراییل از آغاز دهه گذشته برای تقویت گام های 
اقتصادی و سیاسی در منطقه دفتر حافظ منافعش در بحرین را تاسیس کرده است.به گفته این منابع، 
وزارت خارجه اسراییل درصدد احداث سفارتی در منامه، پایتخت بحرین مشابه این دفتر است و این امر 
در سایه عادی سازی روابط میان تل آویو و منامه است.در همین راستا، یوسف العتیبه ، سفیر امارات در 
آمریکا به دو مسئول سابق در دولت آمریکا که در مذاکرات با اسراییل مشارکت داشتند گفته که این رابطه 
برای مدت های بسیار طوالنی برای ابوظبی و تل آویو مفید خواهد بود. العتیبه به دنیس روس، فرستاده 
سابق آمریکا به خاورمیانه و مارتین اندیک و دن شاپیرو، دو سفیر سابق آمریکا در اراضی اشغالی ابالغ 

کرده که امارات پس از ۱۵ سپتامبر)تاریخ امضای قرارداد صلح با اسراییل( متفاوت خواهد بود.

سفر هیئت فتح به ترکیه برای دیدار با حماس
رییس تشکیالت خودگردان فلسطین از رییس جمهور ترکیه خواست از تصمیم فلسطینی ها برای تحقق 
آشتی ملی و برگزاری انتخابات سراسری حمایت کند.محمود عباس، در گفت وگوی تلفنی با رجب طیب 
اردوغان،  وی را در جریان مذاکرات میان حماس و فتح و دیگر گروه های فلسطینی براساس توافق های 
حاصل شده در نشست اخیر این گروه ها و پافشــاری همگان بر وحدت موضع با هدف تحقق آشتی و 
برگزاری انتخابات گذاشــت.عباس، خواهان حمایت ترکیه از تصمیم فلسطین برای آشتی و برگزاری 
انتخابات و اعزام ناظرانی در چارچوب ناظران بین المللی برای نظارت بر انتخابات شد.جبریل الرجوب، 
دبیر کمیته مرکزی فتح  اعالم کرد فلسطینی ها انتخابات آزاد و شفاف برگزار خواهند کرد.همچنین منیر 
الجاغوب، رییس دفتر اطالع رسانی کمیته تنظیمات در جنبش فتح در توئیتی اعالم کرد هیئتی از فتح 
شامل جبریل الرجوب و روحی فتوح برای دیدار با رییس دفتر سیاسی حماس و معاونش وارد ترکیه شد.

دیوان عالی روسیه، حزب ناوالنی را منحل کرد
دیوان عالی روسیه حزب»آینده« متعلق به منتقد کرملین را منحل کرد.دفتر خبری دیوان عالی روسیه 
اعالم کرد: این دیوان به درخواست وزارت دادگستری روسیه اقدام به منحل کردن حزب الکسی ناوالنی، 
منتقد دولت مسکو کرده است.یک سال قبل،  وزارت دادگستری روسیه از ثبت حزب سیاسی »آینده« 
متعلق به ناوالنی خودداری کرد و گفت، این نام قبال از سوی یک نهاد سیاسی دیگر مورد استفاده قرار 
گرفته است.الکسی ناوالنی منتقد دولت والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه که در بیمارستانی در 
برلین مشغول معالجه است، بعد از بد شدن حالش در پرواز داخلی روسیه، با هواپیما به آلمان منتقل 
شد. آلمان می گوید او با عامل اعصاب »نوویچوک« به سبک شوروی، به قصد کشتن مسموم شده است؛ 
در حالی که روسیه می گوید شاهدی مبنی بر مسمومیت ناوالنی مشاهده نکرده است.روسیه پیش تر 
اتهامات مطرح شده از سوی اتحادیه اروپا، سازمان ملل، ناتو، گروه هفت و آمریکا دال بر اینکه مسکو در 

مسموم شدن الکسی ناوالنی دست دارد را رد کرده است.

 تظاهرات مصری ها با درخواست برکناری »سیسی«
در چندین منطقه مصر، تظاهرات شــبانه ای برگزار شــد و تظاهرکنندگان شعارهایی جهت برکناری 
عبدالفتاح سیسی سر دادند.تصاویر منتشر شده حکایت از تظاهرات در شبرا الخیمه و دار السالم در 
الفیوم داشت.در منطقه طفیح نیز تظاهرکنندگان شعار»وزارت کشور قلدرمآب است«، را سردادند و 
درگیری هایی بین آنها و نیروهای امنیتی رخ داد. شبکه رصد مصر نیز گزارش داد که درگیری هایی میان 
ساکنان و نیروهای امنیتی در سمالوط در استان المنیا به وقوع پیوست.تصاویر پخش شده نشانگر 
عقب نشینی پلیس از خیابان احمد عصمت در سوئز بود.تصاویر دیگری نشان می داد که تظاهرکنندگان 

در المانیا خودروی پلیس را در یک کانال آب انداختند.

تشدید فشارهای آمریکا و سکوت استراتژیک تهران

دولت ترامپ اعالم کرده تحریم های ســازمان ملل علیه ایران توسط 
ایــاالت متحده اعمال خواهد شــد و ایــن در حالی اســت که اغلب 
کشــور های جهان اقدام آمریکا را غیرقانونی خوانده و با آن مخالفت 
کرده اند. »مایک پمپئو« وزیر خارجه ترامپ در بیانیه ای که ۸ شب روز 
شنبه به وقت آمریکا منتشر شــد، اعالم کرد: آمریکا اقدام قاطعی را 
در پیش می گیرد چرا که عالوه بر عدم اجرای تعهدات از سوی ایران، 
شورای امنیت نیز نتوانسته تحریم های سازمان ملل علیه این کشور را 
که برای ۱۳ سال اجرا می شده، تمدید کند.وزیر خارجه آمریکا در این 
باره گفت: ما بر طبق حقوق مان مکانیزم ماشــه را از سر گرفته و همه 
تحریم های متوقف شده سازمان ملل علیه ایران از جمله تحریم های 

تسلیحاتی را بار دیگر اعمال می کنیم. 
وی ادعا کرد که با این کار جهان جای امن تری خواهد شــد. از سوی 
دیگر، واکنش ســازمان ملل به این اقدام آمریکا جالب توجه بود. در 
نامه »آنتونیو گوترش« که به رؤیت خبرگزاری رویترز رسیده، دبیرکل 
سازمان ملل نوشــته اســت که اکنون به نظر می رســد در خصوص 
بازگشت همه تحریم ها علیه ایران عدم اطمینان وجود دارد و »دبیرکل 
سازمان ملل نمی تواند این عدم قطعیت را نادیده گرفته و به روند ادامه 
دهد.«گوترش بدون محکوم کردن علنی اقدام آمریکا در نامه روز شنبه 
خود نوشت، »در انتظار روشن شــدن« وضعیت تحریم ها علیه ایران 
است و تا زمانی که این وضعیت روشن نشــده »هیچ اقدامی« برای 
ارائه این پشتیبانی انجام نخواهد داد.خبرگزاری »بریت بارت« که یک 
رسانه دسته راستی آمریکایی است، در یادداشتی در این باره نوشت: 
حرکت آمریکا با مخالفت اعضای شــورای امنیت و وعده بی توجهی 

آن ها مواجه شده است. 
مقامات آمریکا درباره تمایل شان به اجرای تحریم ها با تحکم باالیی 
حرف می زنند، اما معلوم نیســت دولت قرار است با کسانی که به این 
تحریم ها بی توجهی می کنند به ویژه با متحدان اروپایی آمریکا چطور 
برخورد کند. اروپایی ها اعالم کرده اند قویا خواســتار زنده نگه داشتن 
برجام هســتند. بی توجهی به موضع آمریکا می تواند این کشور را که 
قبال هم از بســیاری از تعهدات بین المللی اش ســرباز زده، در جامعه 
بین المللی هرچه بیشــتر منزوی کند.دولت ترامپ در روز های اخیر 
مواضع تند خود را علیه ایران شــدت بخشیده است. اتهام طرح ترور 
یک دیپلمات آمریکایی، اتهام خرابکاری هکر های ایرانی، آمادگی برای 
اعمال تحریم های یک جانبه و ادعای دخالت تهران در انتخابات ماه 
نوامبر ازجمله اقداماتی اســت که به افزایش تنش ها میان دو کشور 

منجر شده است.

در پی انتشار خبری در رســانه پولیتیکو درباره طرح ایران برای ترور 
ســفیر آمریکا در آفریقای جنوبی، دونالد ترامپ با لحن تهدید آمیزی 
علیه ایران در توئیتر خود نوشت: هرگونه حمله علیه آمریکا به هر شکل 
که باشد، با حمله متقابل به ایران مواجه خواهد شد که هزار بار شدیدتر 
است.در مقابل ، سردار ســالمی فرمانده سپاه در جواب طی اظهاراتی 
خطاب به ترامپ اعالم کرد اگر آمریکا یک تار مــو از یک ایرانی را کم 
کند، ایران همه کرک و پشم آمریکایی ها را خواهد ریخت. ایران همه 
اتهامات وارده از جانب آمریــکا را رد کرده، چه در مورد طرح ترور و چه 
در مورد دخالت در انتخابات ماه نوامبر و حمالت ســایبری. همزمان 
سردار سالمی در اظهار نظر دیگری از عدم تمایل ایران برای کشته شدن 
سربازان آمریکایی در حمله به عین االسد نیز حرف زده است.نیویورک 
تایمز در یادداشتی نوشــته محاســبات ایران بعد از پاندمی کرونا در 
جهان و تاثیر آن بر اقتصاد تغییر کرده و به این نتیجه رسیده که هرگونه 
حمله خارج از حمالت مخفیانه سایبری به نفع ترامپ تمام می شود 
و منجر خواهد شد او در رقابت های انتخاباتی فرصتی برای یک پاسخ 
نظامی پیدا کند.این رســانه به نقل از سرویس های اطالعاتی نوشته: 
مقامات ایرانی به این نتیجه رسیده اند که خویشتن داری بهترین راه 
برای جلوگیــری از انتخاب مجدد ترامپ اســت.با این حال ترامپ و 

مشاوران ارشدش سعی می کنند ایران را به عنوان یک تهدید رو به رشد 
تصویر کنند. ترامپ و اوبرین مشاور امنیت ملی اش، تهران را تهدیدی 
برای انتخابات پیش رو نیز می دانند با این که به گفته نیویورک تایمز 
همه مقامات اطالعاتی و ناظران معتقدند این برآورد غلط اســت.به 
گزارش نیویورک تایمز برخی مقامات دولت متوجه خویشــتن داری 
اخیر ایران شده اند. هفته گذشــته در نشست خبری که الیوت آبرامز 
مســئول امور ایران در وزارت خارجه با خبرنــگاران در مورد تحریم ها 
برگزار کــرده، گفته: ایران با احتیاط قابل توجهــی عمل می کند. او در 
اظهاراتش مدعی شــده این احتیــاط ایران نتیجه حملــه ماه ژانویه 
آمریکا به سردار قاسم سلیمانی و ترور فرمانده سپاه قدس ایران بوده 
است.نیویورک تایمز نوشــته: اطالعات آمریکا همیشه درباره اهداف 
ایران اشتباه کرده و مقامات هم به درستی درباره شواهد پشت پرده 

ارزیابی های جدید در خصوص محافظه کاری ایران حرف نمی زنند.
 دولت ترامپ اقدامات تحریک آمیزش را تشــدید کرده است. اخیرا 
ناو هواپیمابر نیمیتز آمریــکا در یک مانور نظامــی از تنگه هرمز عبور 
کرده اســت. این تنگه برای ایران ارزش اســتراتژیک باالیی دارد و 
همواره طی درگیری های لفظی دشــمنانش را تهدید به بســتن تنگه 

هرمز کرده است.

نماینده دولت انگلیس طی سخنرانی در کنفرانس 
عمومی آژانس اتمی، ضمن تکرار حمایت این کشور 
از توافق هسته ای ایران، خواستار بازگشت تهران به 
پای بندی به تعهدات برجامی شد.نمایندگی انگلیس 
در سازمان های بین المللی مستقر در وین، بار دیگر 
حمایت این کشور از توافق هســته ای ایران را اعالم 
کرد.به نوشته وبگاه دولت انگلیس، »ندیم زهاوی« 
معاون پارلمانی وزیر کار، انرژی و استراتژی صنعتی 
انگلیس طی سخنرانی در کنفرانس عمومی آژانس 
بین المللی انرژی اتمی گفت: »انگلیس قویا از برجام 
حمایت کرده و برای حفظ این توافق با توجه اهمیت 
آن برای امنیت و عدم اشاعه، عمل می کند«.بر این 
اســاس، زهاوی همچنین اظهار داشت که لندن از 

تهران می خواهد که به پیروی از تعهداتش ذیل توافق 
هسته ای بازگردد.

بامداد یکشــنبه بود که »مایک پمپئو« وزیر خارجه 
آمریکا با صدور بیانیه ای مدعی شــد با توســل به 
مکانیسم موسوم به ماشــه، عمال تمام تحریم های 
ســازمان ملل بر ایران، که پیش تر لغو شده بودند، 
اکنون دوباره اجرایی شــدند. واشــنگتن ادعا کرد 
تمام مفــاد قطعنامه هــای ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، 
۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹ که ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ ملغی 
شــده بودند، دوباره فعال شده اند.آمریکا همچنین 
تهدید کرد: »اگر اعضای سازمان ملل الزامات خود 
برای اجرای ایــن تحریم ها را اجــرا نکنند، ایاالت 
متحده آماده است از اختیارات داخلی برای اعمال 

عواقبی بر آنها بهره ببرد و مطمئن شود ایران از عواید 
فعالیت های ممنوع شــده توســط ســازمان ملل، 
بهره مند نمی شود«.نمایندگی فرانسه در سازمان ملل 
با صدور بیانیه ای اعالم کرد: »تحریم های بین المللی 
بر ایران همچنان لغو شده باقی می مانند و تهران نیز 
باید پاسخگو باشــد تا زمانی که به الزاماتش عمل 
کند. فرانسه، آلمان و بریتانیا به اجرای کامل توافق 
هسته ای با ایران، متعهد می مانند. توافق هسته ای 

تنها راه به سمت مهار برنامه هسته ای ایران است«

نماینده دولت انگلیس: 

از برجام حمایت می کنیم

معاون و سخنگوی سازمان انرژی اتمی قرار گرفتن نام خود و چند تن از مقامات سازمان انرژی اتمی در لیست تحریم های آمریکا را اقدامی بی اثر خواند و گفت: 
این اقدام نمایشی و با هدف فضاسازی رسانه ای انجام گرفته و هیچ گونه تاثیری در روند فعالیت های سازمان انرژی اتمی ایران ندارد.بهروز کمالوندی با اشاره به 
درج نام پنج تن از افراد و مقامات سازمان انرژی اتمی در لیست جدید تحریم های آمریکا اظهار کرد: این اقدام آمریکا هیچ تاثیری در روند فعالیت های هسته ای 
سازمان انرژی اتمی ندارد و بیشتر برای فضاسازی رسانه ای است.وی گفت: برخی افراد معرفی شده مرتبط با سازمان انرژی اتمی قبال نیز تحت تحریم آمریکا 
بودند. به عالوه اگر آمریکا مدعی بازگرداندن تحریم های گذشته است چه نیازی داشت که این اســامی را جداگانه در لیست تحریم قرار دهد؟! این رفتار نشان 
می دهد بیشتر از آنکه این اقدام به منظور تاثیرگذاری بر روند کار هســته ای ایران انجام شده باشد، برای فرار آمریکا از شکست های پی در پی سیاسی در صحنه 
بین المللی و انزوای بین المللی بعد از تالش های بی فرجامش برای بازگردندان تحریم های بین المللی طراحی شده باشد.وی در پاسخ به اینکه آمدن نام شما 
در لیست تحریم آمریکا چه تاثیری بر روند کار یا سفرها و ... می گذارد؟ اظهار کرد: سفرها و کارهای ما متاثر از این موضوع نیست چرا که اساسا کار ما ارتباطی با 

آمریکا نداشته و هیچ یک از ما حساب بانکی در این کشور و اصوال در خارج از کشور نداریم.

چهره روزواکنش »کمالوندی« به اقدام نمایشی آمریکا

وز عکس ر

 هدیه امیر قطر
 به سفیر ایران 

محمدعلی ســبحانی، سفیر 
جمهوری اسالمی ایران در دوحه 
در پایان ماموریت خود با تمیم 
بن حمد آل ثانی، امیر قطر دیدار 
و خداحافظی کرد.شیخ تمیم 
در ایــن دیدار نشــان معروف 
»الوجبــه« را بــه خاطر نقش 
ســفیر ایران در کمک به بهبود 
روابط تهران و دوحه به وی اهدا 

و برای او آرزوی موفقیت کرد.

احتمال دست داشتن عناصر داخلی در حادثه نظنز 
سخنگوی دولت از احتمال دست داشتن عناصر داخلی در موضوع خرابکاری در نیروگاه نطنز خبر 
داد.علی ربیعی اظهار داشت: دراین ماجرا خرابکاری قطعی است و خرابکاری صورت گرفته و به علت 
پیچیدگی در این خرابکاری، فرضیه های 
زیادی در مورد حادثــه نطنز وجود دارد، 
چند دســتگاه امنیتــی در بخش های 
مختلف موضــوع را بررســی می کنند.

سخنگوی دولت در نشست خبری خود 
درباره جزییات خرابکاری نیروگاه نطنز 
و اینکه گفته شــده چند نفر در این رابطه 
شناسایی شــدند، اظهار داشت: دراین 
ماجرا خرابکاری قطعی است و خرابکاری 
صورت گرفته و به علت پیچیدگی در این 
خرابکاری، فرضیه های زیادی در مورد حادثه نطنز وجود دارد، چند دستگاه امنیتی در بخش های 
مختلف موضوع را بررسی می کنند.وی افزود: یکی از فرضیه های قوی متکی بر این است که عناصر 
داخلی در این ماجرا دست داشــته اند. این موضوع تحت نظارت جدی دستگاه های امنیتی کشور 

است و پس از روشن شدن جدی ماجرا موضوع را بررسی و اعالم می کنیم.

طرح مجلس برای پخش مستقیم مذاکرات پارلمان 
نماینده مردم شاهین شــهر در مجلس طرح پخش مذاکرات مجلس از تلویزیون را تقدیم هیئت 
رییسه مجلس کرد.در طرح پیشــنهادی حســینعلی حاجی دلیگانی با عنوان »پخش مذاکرات 
مجلس از سیمای جمهوری اســالمی« که تقدیم هیئت رییسه مجلس شده، پیش بینی شده که 
صداوسیما موظف است حداکثر تا سه ماه پس از تصویب این قانون با تاسیس شبکه تلویزیونی 
خانه ملت، مذاکرات علنی مجلس را به صورت مســتقیم پخش کند. در متن این طرح همچنین 
پخش جلسات رسمی کمیسیون ها و هیئت رییســه مجلس نیز پیش بینی شده است.در بخش 
دیگری از این طرح مصاحبه با نمایندگان امضا کننده طرح های قانونی، تحقیق و تفحص، سوال از 
وزرا، سوال از رئییس جمهور، تذکر به رییس جمهور و وزرا و استیضاح وزرا و همچنین اعضای هیئت 

رییسه و رؤسای کمیسیون ها و فراکسیون ها نیز در نظر گرفته شده است.

خبر »امیر خانزادی« از الحاقات جدید به نداجا
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اســالمی ایران با بیان اینکه تجهیزات به کارگیری شــده در 
رزمایش ذوالفقار ۹۹ بخشی از توانمندی ارتش بود،  گفت: در آینده نزدیک الحاق های جدیدی خواهیم 
داشت.امیر دریادار حسین خانزادی بیان کرد: رزمایش ذوالفقار ۹۹ نمایشی از توانمندی دفاعی ارتش 
و ظرفیت ها و قدرت های پدفندی و تهاجمی ارتش در بستر همدلی و هم افزایی بود.فرمانده نیروی 
دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران ادامه داد: هماهنگی خیلی خوبی بین نیرو های چهارگانه ارتش و 
قرارگاه پدافند هوایی شکل گرفت، سریال هایی را جلوی چشم آورد و نمایش داد که اقتدار و توانمندی 
ارتش را در عرصه های هوا، زمین، دریا و پدافند به نمایش گذاشت و با موفقیت انجام شد.خانزادی با 
بیان اینکه تجهیزات جدیدی به کار گرفته شد، گفت: همه تجهیزات به کارگیری شده بخشی از توانمندی 
ارتش بود که گوشه ای از آن به نمایش گذاشته شــد.فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران تاکید کرد: ناوشکن »سهند« که در سال های گذشــته به نیروی دریایی ملحق شده بود در این 
رزمایش به عنوان سر فرماندهی عمل کرد و زیر دریایی »فاتح« که در سال ۹۸ به نیروی دریایی ملحق 
شد پرتاب های خوب اژدری و موشکی را انجام داد. وی با بیان اینکه بخش دیگری از تجهیزات مثل 

پهپاد ها و ... به کار گرفته شد، تاکید کرد: در آینده نزدیک هم الحاق های جدیدی را خواهیم داشت.

کافه سیاست

وزیر امور خارجه روسیه:

  تحریم تسلیحاتی ایران 
27 مهر لغو می شود

وزیر امور خارجه روســیه با بیان اینکه تحریم 
تسلیحاتی ایران پس از به سر آمدن موعد آن 
در روز ۲۷مهرماه ســال جاری) ۱۸ ماه اکتبر( 
لغو خواهد شد، گفت: تحریم تسلیحاتی وجود 
ندارد و هیچ گونه محدودیتی پس از این تاریخ 
اعمال نخواهد شد. الوروف در گفت وگو با شبکه 
تلویزیونی العربیه )دفتر نمایندگی نیویورک( که 
متن آن در سایت وزارت خارجه روسیه منتشر 
شــده اســت، در واکنش به اینکه آیا با پایان 
مدت تحریم تســلیحاتی در مورد ایران در روز 
۱۸ ماه اکتبر رقابت تسلیحاتی در منطقه خلیج 
فارس اغاز می شود؟ گفت: تحریم تسلیحاتی 
در مورد ایران وجود ندارد. وی افزود: شــورای 
امنیت در قطعنامــه ۲۲۳۱ مطابق با بند هفتم 
منشور سازمان ملل که برجام را تایید می کند 
خاطرنشان کرد که ارسال تسلیحات به ایران و 
از این کشور موضوع مورد بررسی شورای امنیت 
اســت. الوروف گفت: روز ۱۸ ماه اکتبر ســال 
۲۰۲۰ تحریم ارسال تسلیحات به ایران و از این 
کشور متوقف خواهد شد. تحریم تسلیحاتی 
وجود ندارد و هیچ گونه محدودیتی پس از این 
تاریخ اعمال نخواهد شد. وی با بیان اینکه نمی 
توانم از طرف مقام های آمریکایی سخن بگویم 
زیرا آنها ســخنان عجیب زیادی را بر زبان می 
رانند، اظهار کرد: اما من احتماال یک موضوع را 
می دانم زمانی که مقام های آمریکایی به طور 
رسمی ادعا می کنند که همچنان عضو برجام 
هستند، فقط می توانم به آنها یادآوری کنم که 
به مقررات احترام بگذارند. وی ادامه داد: حتی 
اگر آنها از برجام خارج شده باشند، نمی توانند 

از بند هفتم منشور سازمان ملل خارج شوند. 

بین الملل
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معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان:
اصفهانی ها، مرغ های سنگین را می پسندند

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشــاورزی اصفهان گفت: مردم استان مرغ های دارای 
وزن سنگین تر را می پسندند در صورتی که با افزایش وزن، از کیفیت آن کاسته می شود.حسین ایران 
دوست اظهار داشت: میزان مصرف گوشت مرغ در این استان خوب است اما اشکالی در این زمینه 
وجود دارد که باید اصالح شود.وی ادامه داد: استاندارد تولید و مصرف مرغ با وزن بین ۱۴۰۰ تا۱۸۰۰ 
گرم است و به ازای هر کیلوگرم وزن، هزینه تولید افزایش و کیفیت گوشت آن کاهش پیدا می کند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان افزود: باید فرهنگ مصرف گوشت مرغ 
به سمت وزن  استاندارد سوق پیدا کند زیرا تولید و مصرف مرغ با وزن  ۲ تا ۳ کیلوگرم غیراستاندارد 
است.وی گفت: مردم جامعه ما نگاه خوبی به مرغ منجمد ندارند و بیشتر به دنبال مرغ گرم هستند 
در صورتی که کیفیت مرغ منجمد و گرم با هم تفاوتی ندارد و تنها مرغ های مازاد منجمد شده اند.وی 
خاطرنشان کرد: مقدار زیادی مرغ همزمان با آغاز شیوع کرونا با نظارت شرکت پشتیبانی امور دام 

در استان اصفهان منجمد شده است.

بار انداز  ماهیان زینتی در دستور کار قراردارد
مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به ظرفیت های استان 
اصفهان در زمینه تولید انواع آبزیان عنوان کرد: تالش تمامی همکاران ما در سازمان جهاد کشاورزی 
این است که با همکاری فعاالن و تولیدکنندگان بخش، شرایط را برای تولید مناسب و با کیفیت در 
استان هموار ســازیم و در هر حال در جهت یاری به تولید و تولیدکنندگان قدم برداریم.محمدرضا 
عباسی،  ادامه داد: با برنامه ریزی شکل گرفته راه اندازی بارانداز ماهیان زینتی در استان اصفهان در 
دستور کار قراردارد و مراحل اجرایی آن در حال انجام است، امید است با شرایط ایجاد شده بتوانیم 
در زمینه صادرات محصوالت تولیدی استان نیز قدم های بیشتری برداریم چون استان اصفهان در 
این زمینه بسیار مستعد و توانمند اســت.وی افزود: در حال حاضر تولیدکنندگان بسیار مستعد و 
توانمندی در استان اصفهان فعالیت می کنند که در صورت برنامه ریزی مناسب این توانایی را دارند 
که بازارهای صادراتی خوبی نیز برای خود فراهم کرده و موجب ایجاد اشتغال و ارزآوری برای کشور 
شوند. ما نیز در سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تمامی تالش خود را برای حمایت حداکثری 

از تولید انجام می دهیم.

 چرا برخی از مشموالن بیمه بیکاری اصفهان
 هنوز دریافتی نداشته اند؟

مدیر کل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان گفت: به دلیل بروز برخی مشــکالت در 
سامانه ثبت نام، فرآیند ثبت نام برخی از افراد به صورت دســتی انجام شده و در نتیجه هنوز بیمه 
بیکاری این افراد پرداخت نشده است.کامران کالنی اظهار کرد: تمام کسانی که برای دریافت بیمه 
بیکاری ناشی از کرونا، از طریق سامانه ثبت نام کردند و شرایط قانونی مشمولیت این بیمه را داشتند، 
مقرری بیمه بیکاری خود را دریافت کرده اند.وی افزود: در این میان ممکن است به تعداد اندکی از 
افراد این مبلغ پرداخت نشده باشد. از بین کسانی که شرایط دریافت این بیمه را داشته اند، در مقطع 
کوتاهی به دلیل اختاللی که در سامانه ثبت نام به وجود آمد، اطالعات متقاضیان به منظور جلوگیری 
از ایجاد اختالل در امر خدمت رســانی به مراجعان به صورت حضوری دریافت شد و احتمال دارد 
افرادی که بیمه بیکاری دریافت نکرده اند جزو این دســته از مشموالن باشند.مدیر کل تعاون کار و 
رفاه اجتماعی استان اصفهان تاکید کرد: پرونده این افراد در حال بررسی است و بیمه بیکاری آنها 
نیز در یکی دو روز آینده پرداخت خواهد شد.کالنی افزود: کسانی که از تاریخ ۱۰ اسفند ماه سال ۹۸ 
تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری در اثر شرایط ناشی از بیماری کرونا، کارفرماها مجبور به اخراج آنها 

شده اند و کارشان را به صورت غیرارادی از دست داده اند، شامل این بیمه می شوند.

وقتی عسل اصفهان به سرنوشت زعفران و خشکبار ایران دچار می شود؛

درد بی درمان خام فروشی

ایــران در زمینه تولید و صادرات عســل  مرضیه محب رسول
همواره حرفی برای گفتن داشته است .

وجود آب و هوای گرم در کشورهای همسایه جنوبی و هوای به شدت 
سرد و خشــک در میان همســایگان شمالی موجب شــده تا عسل 
تولیدی در آب و هوای چهار فصل ایران در میان همســایگان جایگاه 
ویژه ای داشته باشد. طی سال های گذشته صادرات عسل از ایران به 
کشورهایی مانند ترکیه به 5 هزار تن در سال هم می رسیده است هر 
چند این محصول هم به سرنوشــت ســایر تولیــدات و مزیت های 
صادراتی ایرانی دچار شده و خام فروشــی و عدم استفاده از مزیت 

بازارهای جهانی گریبان آن را گرفته است. 
در کنار کاهش صــادرات اغلب فرآورده های کشــاورزی و غذایی در 
سایه کرونا، اردیبهشت امسال اعالم شــد صادرات عسل به بسیاری 
از مقاصد صادراتی ایران نزدیک به صفر شده است. عسل درجه یک 
به دلیل باال بودن قیمــت در داخل هم خریــدار چندانی ندارد و حاال 
تولیــد کنندگان تالش دارند تــا به هر نحو صــادرات محصول خود را 
انجام دهند به خصوص آنکه افزایش قیمــت دالر در برابر پایه پولی 
ریال ایران ســودآوری زیــادی را نصیب صادر کننــدگان می کند. در 
 این میان آنچه نادیده گرفته می شــود البته فرآوری و اســتفاده از

 قابلیت های بســته بندی در صادرات این محصول اســت که آن را به 
سرنوشت خشکبار و زعفران ایرانی دچار کرده است. 

اصفهان در کنار شــهرهایی مانند اردبیل جزو اســتان های برتر تولید 
کننده عسل ایران بوده است. طی سال های قبل تولید عسل در استان 
به بیش از ۱۲۰ تن در ســال هم می رسیده است هر چند حاال در سایه 
رکود، این تولید با کاهش مواجه شده اســت. عسل اصفهان به دلیل 
مرغوبیت یکی از گزینه های خوب صادرکنندگان بوده؛ اما حاال اغلب 
این تولیدات به صورت فله ای به کشــورهای دیگر صادر می شود تا با 
بسته بندی و مهر و نام آن کشورها راهی بازارهای اروپایی شود. آنگونه 
که معاون ســالمت اداره کل دامپزشکی اســتان اصفهان گفته است: 
مطابق آخرین آمار طی ســال ۹۸، حدود ۲ هزار تن عسل از کل کشور 
صادر شده، این در حالیســت که ترکیه و اوکراین با شرایط مشابهی از 
لحاظ تولید، ســاالنه ۷۰ هزار تن صادرات عسل دارند. محمد کشتکار 
افزود: سال گذشته از میزان عسل تولیدی استان، ۱۹۰ تن به کشورهای 
حاشیه خلیج فارس، عمان، قطر، کویت، پاکســتان، عراق، بحرین، 
امارات، کنیا، مالزی و ... صادر شــد که نسبت به سهم صادراتی کشور 

عدد نسبتا خوبی است.
وی درباره دالیل میزان پایین صادرات عســل از کشــور و اســتان با 

وجود پتانسیل آن، گفت: صادرات پایین عسل به برخی چالش ها و 
مشکالت به خصوص در زنجیره تولید تا بســته بندی برمی گردد و با 
وجودی که تمام ذی نفعان زنجیره تولید عسل از تشکل ها و اتحادیه 
ها تاکنون اقداماتی جهت صادرات این محصول انجام داده اند، اما به 
دلیل اینکه هنوز زنجیره متمرکز تولید این محصول تشــکیل نشده تا 
همه در سود و زیان آن شریک باشند، در صادرات این محصول ارزش 

آفرین دچار مشکل هستیم.
معاون ســالمت اداره کل دامپزشــکی اســتان اصفهان با بیان اینکه 
هنوز در کشور شرایط مناسبی برای اصالت ســنجی تولید و صادرات 
عســل نداریم، تصریح کرد: در بحث اســتانداردهای صادرات عسل 
هنوز جای کار داریم.کشــتکار با اشــاره بــه اینکه خام فروشــی به 
تولید و صادرات عســل هم رسیده اســت، گفت: متاســفانه امروز 
عســل زنبــورداران اصفهانــی به صــورت فلــه ای بــه آذربایجان و 
از آنجا بــه ترکیه می رود و در آن کشــور با بســته بندی مناســب با 
 اســتانداردهای جهانــی با نام عســل ترکیه بــه سراســر دنیا صادر 
 می شــود، در حالی که جهت ارزآوری باید از خام فروشــی عســل 

جلوگیری کنیم.
وی با بیان اینکه یکی از مهم ترین مشــکالت از چرخه تولید، مصرف 
تا صادرات عسل، نبود اعتماد مشــتریان از واقعی بودن این محصول 
اســت، گفت: مســئله مهم مربوط به بســته بندی عســل است که 
متاســفانه متولی خاصی برای صدور مجوز کارگاه های بســته بندی 
این محصول در کشــور و اســتان وجود ندارد.به گفته معاون سالمت 
اداره کل دامپزشکی اســتان اصفهان، قانون موضوع را به دامپزشکی 
واگذار کرده اســت، اما دانشگاه علوم پزشکی و ســازمان غذا و دارو 
خود را متولی مــی دانند و عمده کارگاه های بســته بندی عســل از 
این دو بخش مجــوز می گیرند، البتــه اداره کل دامپزشــکی نیز دو 
مجوز برای کارگاه های عســل صادر کــرده و بر آنها نیــز نظارت می 
کند. نکته مهم اینجاســت که چرا مســئوالن مربوطه با وجود سابقه 
صادراتی چند دهه اخیر عســل از اصفهان نســبت به استقرار صنایع 
تبدیلی و بســته بندی در اســتان اقدامــی نکرده اند. تولید عســل 
یکی از پــاک ترین و بــه صرفه تریــن اقدامات دام پروری اســت 
که می تواند بــار زیادی از بیــکاری در بخش روســتایی را به دوش 
بکشــد؛ اما به رغم وجود این پتانســیل مدیران جهاد کشــاورزی و 
دامپروری فکری برای اســتفاده درســت از آن نکرده اند و نتیجه آن 
 از دســت رفتن بازارهایی اســت که ســهم و حق زنبورداران ایرانی و

 اصفهانی است.

رییس کانون کامیون داران اســتان اصفهان درباره 
افزایش قیمت الستیک و مشــکالتی که برای این 
قشر ایجاد می کند، اظهار کرد: هنوز تکلیف الستیک 
برای کامیون داران نامشخص اســت و نمی دانیم 
الســتیک را با ارز نیمایی و یــا ارز ۴۲۰۰ می توانیم 
خریداری کنیم.رضا بابایی  گفــت: در حال حاضر 
قیمت یک جفت الستیک کره ای و ژاپنی حدود ۱۴ 
میلیون و الســتیک چینی حدود 5 میلیون تومان 
است که با این تفاوت قیمت کامیون داران ناچار به 
خرید الســتیک های بی کیفیت چینی می شوند.

بابایی افزود: الستیک های باکیفیت معموال ۲ سال 
کارایی دارند، اما الســتیک های بی کیفیت ممکن 
است بر اثر هر برخورد، دچار پارگی و سبب افزایش 
هزینه ها شــوند.رییس کانون کامیون داران استان 
اصفهان باال بودن قیمت قطعات یدکی را یکی دیگر 
از مشــکالت بزرگ کامیون داران اصفهان دانست 
و گفــت: به عنوان نمونــه قیمت یــک قطعه لوازم 
یدکی ۴۰۰ هــزار تومانی به دلیل بــی ثباتی بازار به 
یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

بابایی با بیان اینکه حدود ۶۰ درصد هزینه های یک 
کامیون به قطعــات آن برمی گــردد، گفت: قیمت 
قطعات کامیون نسبت به سال گذشته دو برابر شده 
است.وی درباره کمبود قطعات خودرو های سنگین، 
اظهار کرد: در تامین کامیون های چینی دچار کمبود 

نیستیم، اما متاسفانه در تامین قطعات کامیون های 
اروپایی با کمبود و مشــکل مواجه هستیم و قیمت 
قطعات معموال به روز و ســاعتی تعیین می شود. 
رییس کانون کامیون داران استان اصفهان تصریح 
کرد: حتــی اگر نرخ ارز کاهش یابد، فروشــندگان 
قطعات کامیــون، آن را با همان نــرخ ارز ۲۴ هزار 
تومان تحویل راننده می دهند و تجربه نشــان داده 
حتی کاهش نرخ دالر موجب پایین آمدن قطعات 
خودرو های سنگین نمی شــود.بابایی در خصوص 
نوسازی ناوگان سنگین فرســوده کشور نیز گفت: 
در حال حاضر برای خرید و نوســازی کامیون های 
برنــد اروپایی نیازمند ســرمایه گــذاری ۳ تا ۳.5 
میلیارد تومــان و برای کامیون هــای چینی نیاز به 

سرمایه گذاری یک تا ۱.5 میلیارد تومان هستیم.

رییس کانون کامیون داران استان خبر داد:

قیمت نجومی الستیک با کیفیت

خبر روز

رفع گرفتگی شبکه فاضالب در منطقه 3
به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه سه، در پی شست وشوی شبکه فاضالب واقع در خیابان امام 
خمینی، تعداد ۷5 حلقه نوار آب بندی اتصاالت لوله های فاضالب )۶۰-۹۰( از این شبکه تخلیه شد. 
الزم به توضیح است که تجمع این نوارها باعث گرفتگی وپس زدن فاضالب درقسمت هایی از شبکه 
شده بود که توسط اکیپ حوادث این مشکل رفع شد. شایان ذکر است مسامحه وبی توجهی پیمانکار 

موجب شده این نوارها از محل اتصال لوله ها جدا شده وداخل شبکه گرفتگی ایجاد کند. 

هم سطح سازی دریچه منهول های بتنی آبفای منطقه 3
به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه سه، اجرای پروژه همســطح سازی درب منهول های بتنی 
در خیابان امام خمینی) خیابان قدس( ، به دلیل هم ارتفاع نبودن دریچه ها با آســفالت خیابان 
انجام شد.الزم به ذکر اســت که همسان ســازی درب دریچه های فاضالب معابر سطح منطقه به 
منظور سهولت تردد وســایل نقلیه ، داشــتن معابری ایمن جهت تردد، جلوگیری از سقوط اشیا، 
همسطح سازی کانال ها با معابر ، جلوگیری از آب گرفتگی از طریق ریخته شدن زباله در آن و حفظ 

ظاهر محل و مدفون ماندن دریچه های منهول ها در سطح حوزه در حال اجراست.

اجرای مجدد خط انتقال آب جنب ساختمان جهان نما
به گزارش روابط عمومی آبفا منطقه ســه، خط انتقال آب مقابل ســاختمان ارگ جهان نما به طول ۱۴۰ 
متر مجدد اجرا گردید. الزم به توضیح است که به دلیل احداث ایستگاه مترو توسط شهرداری اصفهان 
درمقابل این ساختمان خط انتقال آب لوله ۲۰۰ این منطقه از مدار بهره برداری خارج شده بود. همچنین 
در این عملیات اجرایی دوعدد گیت والو۲۰۰ به ابتدا وانتهای مسیر اضافه شد که باعث تقویت فشار آب 

در محدوده بازارچه تاریخی حاج محمد علی ، کوچه کلینیک قاعدی و خیابان مسجد باب الرحمه  شد.

مدیر آبفای منطقه ۴ خبر داد: 

 تداوم فعالیت مروجین مصرف بهینه آب در پاییز  و زمستان 
به گزارش روابط عمـومی آبفای منطقه چهار، مدیر آبفای منطقه در حاشیه جلسه ماهانه با مسئولین 
منطقه از ادامه فعالیت مروجین مصرف بهینه آب در پاییز و زمستان امسال خبر داد. اورنگی ضمن 
تقدیر از فعالیت های گروه مروجین طی ســه ماهه تابســتان در خصوص اهمیت فرهنگ سازی 
مدیریت مصرف آب اظهار داشت: یکی از مهم ترین چالش هایی که منطقه و استان و حتی کشور 
با آن روبروست، کمبود منابع آبی است که هر سال برشدت آن افزوده می شود و می توان با ترویج 
فرهنگ سازی استفاده صحیح و صرفه جویی در مصرف آب آن را مدیریت کرد.وی افزود: با توجه به 
مراجعات مردمی در خصوص استفاده غیر اصولی همسایه ها از پمپ و مخزن، که باعث خسارت به 
شبکه آبرسانی، افت فشار یا قطعی آب می شود، فعالیت مروجین درراستای ساماندهی و آموزش 

صحیح به کارگیری پمپ ومخزن در پاییز و زمستان ادامه دارد.

ارائه خدمات آب و فاضالب برای مشترکین آبفای منطقه 4 
غیرحضوری شد

به گزارش روابط عمـــومی آبفای منطقه چهار، باتوجه به لزوم فرهنگ ســازی و توسعه خدمات 
غیرحضوری شرکت آب و فاضالب استان اصفهان که از سال ۹۸ کلید خورد، همچنین افزایش شیوع 
ویروس کرونا، از اول شهریور ماه سال جاری خدمات ۲۳ گانه آبفا به صورت غیر حضوری و صرفا 
تماس با ۱5۲۲ انجام شد. الزم به ذکراست منطقه با ارســال پیامک و نصب بنر از مشترکین خود 

خواست در خانه بمانند و خدمات خود را به صورت غیرحضوری دریافت کنند.

کافه اقتصاد

آبفا

رییس مرکز ملی فرش ایران، گفت: فرش دستباف اصفهان هر روز خواهان بیشتری پیدا کرده و باوجود 5۰۰ هزار نفر بافنده در این استان معتقدم اگر قرار است در 
حوزه کارآفرینی در اصفهان اتفاقی رقم بخورد، تنها در حوزه فرش محقق خواهد شد.فرحناز رافع با بیان اینکه زنجیره تامین مواد اولیه فرش دستباف ۴۰ سال است به 
فراموشی سپرده شده، اظهار کرد: درحالی که کاشان تنها توزیع کننده ابریشم کشور است، وارد کردن ابریشم منطقی نیست.وی افزود: در شرایطی که ۲۰ درصد بودجه 
سامانه کارا )وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی( متعلق به فرش دستباف است امیدواریم تا پایان سال بخش عمده ای از این تسهیالت را در حوزه فرش دستباف و 
صنایع جانبی به ویژه زنجیره ارزش فرش دستباف استفاده کنیم.رییس مرکز ملی فرش ایران از آمادگی این مرکز برای استانداردسازی و توسعه کارگاه ها در حوزه 
تولید مواد اولیه و رنگرزی خبر داد و تصریح کرد: استان اصفهان بستر بسیار مناسبی برای کارگاه های صنعتی و سنتی داشته و ما از تسهیالت فنی اعتباری برای تولید 
و فرآوری ابریشم استفاده خواهیم کرد.وی در خصوص بیمه قالی بافان نیز گفت: با هماهنگی با صندوق عشایر تمامی قالی بافان استان به مدت یک سال مشمول 

بیمه رایگان عشایری خواهند شد و از سوی دیگر، با انعقاد تفاهم نامه با سازمان تأمین اجتماعی به دنبال تبدیل کردن این بیمه هستیم.

فرش دستباف، فرصت اصلی کارآفرینی در استان اصفهان

روزگار سخت 
صنایع دستی 

اصفهان
با وجود کســادی بازار صنایع 
دســتی و نبــود خریــدار اما 
هنرمندان همچنان مشــغول 

تولید صنایع فاخر هستند

وز عکس ر

عکس: میزان

معاون اقتصادی استانداری خبرداد:

 تاسیس دفتر بهبود
 کسب و کار در اصفهان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
اصفهان گفت: با تاسیس دفتر بهبود فضای 
کسب و کار در اصفهان باید اقدامات جدی 
برای رفع ایرادات موجود در فضای اقتصادی 
اســتان اصفهان انجام شود.ســید حسن 
قاضی عســگر با اشــاره به برگزاری جلسه 
راهکارهای بهبود فضای کسب و کار در استان 
اصفهان اظهار داشت: با بررسی شاخص های 
بهبود کســب و کار مقرر شد اقدامات جدی 
با رفع ایــرادات موجود در فضای کســب و 
کار اســتان اصفهان انجام شود.وی افزود: 
متولی بهبود شاخص های کســب و کار در 
استان اصفهان اداره اقتصاد و دارایی است 
و مقرر شــد دفتری تحت عنــوان »بهبود 
کسب و کار« در اداره اقتصاد و دارایی استان 
اصفهان دایر شود که وظیفه این دفتر بهبود 
شاخص های کسب و کار در استان اصفهان 
اســت.وی با اشاره به شــکل گیری هیئت 
مقررات زدایی در وزارت اقتصاد بیان داشت: 
متناظر با این اقدام در سطح کالن، مقررات 
زائد در اســتان اصفهان هم جمــع آوری و 
به هیئت مقــررات زدایی اعالم می شــود 
 تا در راســتای اصالح و حــذف این قوانین
 G4B اقدام شود.قاضی عسگر  به سامانه 
با عنوان پنجره واحد مجوزهای کشــور هم 
گریزی زد و افــزود: افتتاح پنجــره واحد 
مجوزها به صورت پایلوت در استان اصفهان 
برگزار شــد و در هفته آینده به طور رســمی 
راه اندازی می شــود.از ســوی دیگر پنجره 
واحد فیزیکی هم در اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی اصفهان راه اندازی شده 
تا در اخذ مجوز جهت ایجاد شرکت هایی با 
مسئولیت محدود موثر واقع شود. وی یکی 
از نمونه های خوب بهبود کســب و کار را در 
زمینه کشاورزی برشــمرد و تصریح کرد: 
سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
به همراه نظام مهندســی کشاورزی اخذ 
مجوزهای مربوط به کشاورزی را تسهیل 

کرده اند.
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دیدار با سرتیپ دوم   سمیه مصور
خلبان ســید قاسم 
خاموشــی در دفتــر فرماندهی پایــگاه چهارم 
هوانیــروز ارتش اصفهان در یک بعــد از ظهر گرم 
تابستانی انجام شد. عکس فرماندهان قبلی پایگاه 
روی دیوار  ردیف شــده اند و ماکتی از یک بالگرد 
شنوک در گوشه ای از دفتر، نشان دهنده فضایی 
اســت که مصاحبه در آن انجام می شود، مشاور 
رسانه ای فرمانده هم ناظر بر این گفت وگو است. 
فرمانده پایگاه چهارم هوا نیــروز ارتش اصفهان، 
ســال 1367 وارد ارتش شــد، همان سالی که 
قطعنامه پذیرفته و جنگ هشت ساله پایان یافت؛ 
اما محل ســکونت خانواده اش یکی از محورهای 
اصلی جنــگ در منطقه غرب بود. ســرتیب دوم 
خلبان خاموشــی که کرمانشــاهی است، حمله 
بعثی ها به این آب و خاک و جنگــی که به مردم 
کشورش تحمیل شد را با گوشت و پوست احساس 
کرده است و  خاطرات تلخی از آوارگی و سرگردانی 
همشهریانش را در آن روزهایی که کرمانشاه زیر 
بمباران گسترده دشــمن نفس می کشید، به یاد 
دارد. دیدن وضعیت اسفناک مردم مظلومی که 
آماج شــدید ترین حمالت قرار گرفته بودند او را 
ترغیب کرد تا برای پاســداری از این مرز و بوم و 
حمایت از مردم بی دفاع به عنوان یک سرباز وطن 
وارد ارتش شــود و در چهلمین ســالگرد دفاع 
مقدس، سی و سومین سال حضورش در این نهاد 
نظامی را سپری کند. امیر خاموشی بعد از قبولی در 
آزمون و گذراندن آزمایشــات سخت پزشکی وارد 
هوا نیروز شد، یگانی که نقش کلیدی در سال های 
دفاع مقدس ایفا کرد. یــگان هواپیمایی نیروی 
زمینــی ارتــش، ماموریت های مهمــی اعم از 
شناســایی، انهدام ســامانه های زرهی دشمن، 
انتقال مجروحان، انتقال ادوات و هلی برن نیروها 
در عملیات های بزرگ و کوچک جنگ تحمیلی بر 
عهده داشت. فرمانده پایگاه چهارم هوا نیروز ارتش 
اصفهان در این گفت وگو، روایتگر گوشــه ای از 
توانمندی هوا نیروز در آن سال های عشق، آتش 
وخون می شود، همان توانمندی که ارتش بعث 
عــراق و صــدام روی آن حســاب نکــرده و در 

محاسباتش نیاورده بود.
با توجه به این که کرمانشــاهی هســتید از اولین 
روزهای شــروع جنگ بگویید، چند ساله بودید و 

چه می کردید؟
زمانی که جنگ شــروع شــد مــن کالس پنجم 
ابتدایــی بودم و زمانــی که دیپلــم گرفتیم هنوز 
جنگ تمام نشــده بود. قبل از اینکه جنگ شروع 
شود در  شهرستان قصر شــیرین ساکن  بودیم. 
پیــش از آغاز رســمی جنگ در 31 شــهریورماه 
1359 عراق به صورت جســته و گریخته حمالتی 
به پاســگاه های مرزی انجام داد و در مرزها یک 
ســری درگیری هایی رخ مــی داد و بالتبع ما در 
جریان این حمــالت قرار داشــتیم و بعد هم که 
جنگ شــروع شــد از همان آغاز تا پایان، بیشتر 
شهرهای کرمانشــاه به طور مستقیم درگیر جنگ 
بودند. بمباران های زیــادی در آن منطقه با توجه 
به این که در شــهر مرزی بودیم، رخ داد. در تمام 
طول جنگ به صورت گســترده شهرهای مرزی 
مورد بمباران قرار می گرفتند و این نیاز را  به شدت 
احساس می کردم که  بایســتی در ارتش حضور 
یابم  و به عنوان یک سرباز از کشورو مملکت مان 
دفاع کنم چون واقعا آثار  جنگ را حس کرده بودم 
و مظلومیت مردمی که زیر گلولــه های توپخانه 
زندگی می کردند را به چشــم دیــده بودم. در آن 
سال ها مردم بسیاری از خانه و زندگی شان آواره 
شــدند.خانواده من به خاطر بمباران ها در شهر 
اسالم آباد ساکن شدند ولی بسیاری دیگر بودند 
که راه پناهی نداشــتند و در روستا ها ساکن می 
شدند یا در بیابان ها می ماندند.شاید سه چهار ماه 
شهر طوری بمباران می شــد که واقعیت امر اصال 
پرنده پر نمی زد، یعنی حتی خودروهای گذری  هم 
جرات نمی کردند از داخل شهر رد شوند چون تمام 
تدارکات و پشتیبانی جبهه از شهر انجام می شد و 
واقعا وضعیت بسیار ناراحت کننده ای برقرار  بود. 
مردم به شدت گرفتار شــده بودند و نیاز بود که ما 
باالخره بیاییم  و در کسوت یک سرباز در خدمت 

کشور، نظام و مردم مان باشیم. 
کدام صحنه جنگ در ذهن شــما باقی مانده بود 

که همان شما را برای ورود به ارتش سوق داد؟
بــا شــروع جنــگ در 31 شــهریور1359 مردم 
شهرهای مرزی کشــورمان در شمال غرب، غرب 
و جنوب غــرب بدون اینکه فرصت پیــدا کنند که 
کوچک ترین وسیله ای را از خانه هایشان بردارند، 
آواره بیابان ها شدند. کسانی که تا پیش از شروع 
جنگ در حال زندگی کردن بودند و جریان زندگی 
برای آنها مثل دیگر مردمان در کشور در جریان بود  

ظرف یک روز به گونه ای در به در شدند که با پای 
پیاده و برهنه خانه و کاشانه هایشان را ترک کردند 
و زحمات چندین ساله شــان را رها و سرگردان 
بیابان ها شدند.دیدن این وضعیت ها به شدت 

اسفناک بود.
چه زمانی متوجه شروع جنگ شدید؟

از اواخر ســال 58 و ابتدای ســال 59 ، عراق به 
صورت جســته و گریخته گلوله و تــوپ هایی را 
به سمت قصر شیرین که یک شــهر مرزی بود، 
شــلیک می کرد و درگیری های به صورت کم و 
بیــش در آن منطقه رخ می داد و هــر چه به 31 
شهریور نزدیک می شدیم بر میزان این درگیری 
ها افزوده می شد، برای همین مردم قصر شیرین 
به نسبت سایر مناطق مرزی از آمادگی بیشتری 
برخوردار بودند و حتی بعضی از مردم خیلی زودتر 
شــهر را تخلیه کرده بودند. وقوع این درگیری ها 
موجب شده بود تا مدارس قصر شیرین تعطیل 
باشد ، من برای ثبت نام به اسالم آباد رفته بودم 
که ســاعت دو بعد از ظهر 31 شهریور که اکثریت 
شــهرها بمباران شد، در اســالم آباد هم بمباران 
گســترده ای انجام شــد و همان جا بــود که ما 

متوجه شروع جنگ به صورت رسمی شدیم.
 با توجه به نقش گسترده ای که  پایگاه چهارم هوا 
نیروزدر پشتیبانی عملیات های مختلف در طول 
هشت ســال دفاع مقدس ایفا کرد، از نقش این 

پایگاه در دوران دفاع مقدس بگویید؟
پایگاه چهــارم هوانیــروز، اولیــن پایگاهی بود 
کــه در هوانیــروز تاســیس شــد و هســته 
اولیــه تمــام پایــگاه هــای دیگــری کــه 
 بعدهــا در نقــاط مختلــف کشــور  بــه وجود 
آمد ، در این پایگاه تشکیل شــد. آموزش ها در 
این پایگاه داده می شد، اگر گفته شود که پایگاه 
چهارم، مادر پایگاه های هوانیروز در کشور است 
ســخن گزافی نخواهد بود، این پایگاه هم اکنون 
هم جزو بزرگ ترین پایگاه های کشور محسوب 

می شود.
پیش از ورود به این ســوال توجه بــه این نکته 
ضروری است که نقش هوانیروز به شروع جنگ 
در 31 شهریورماه 1359 بر نمی گردد،  نیروهای 
هوا نیروز مخصوصا این پایگاه حدودا یک هفته، 
ده روز بعد از پیروزی انقالب اســالمی در مناطق 
مختلف مستقر شدند. در آن زمان گروهک های 
تجزیــه طلبی که از ســوی کشــورهای مختلف 
حمایت می شــدند در مناطق مختلف مرزی در 

کشــور ناامنی های را ایجاد کرده بودند که عمدتا 
ایــن ناآرامی هــا در در مناطق شــمال غرب بود 
که گروهک های متعــددی در آن جا علیه نظام 
مســتقر شــده بودند. از این پایگاه، تعدادی از 
نیروها اسفند57 در مناطق شمال غرب خوزستان 
برای مقابله با این اشــرار مستقر شــدند و این 
حضور و درگیری با اشــرار  تا 31 شــهریورماه  و 
شروع جنگ ادامه داشت. دیگر پایگاه های هوا 
نیروز نیز در مناطق سرزمینی شان مستقر بودند 
حاال چه در مناطق شــمال غرب و چه در منطقه 
جنوب غــرب. هــر پایگاهی منطقه ســرزمینی 
خــودش را دارد ولی بــا توجه بــه وضعیت این 
پایگاه که به عنوان یک پایگاه پیشــتیبانی کننده 
عمل می کرد در تمام مناطق مســتقر شــدند به 
طوری که از شــمالی ترین نقطــه درگیری مان و 
مرزمشــترک مان با عراق که پیرانشــهر و ارومیه 
اســت تا جنوبی ترین نقطه یعنی در خرمشــهر 
و آبادان نیرو وجود داشــت. پایــگاه چهارم تنها 
پایگاهی اســت که گردان ترابری سنگین هوایی 
داشــت و همه یگان ها هم به این گردان ترابری 
ســنگین نیاز  پیدا می کردند از این رو نیروهای 
پایگاه چهارم برای پشــتیبانی از ســایر یگان ها 
می رفتند و در مناطق ســرزمینی آن ها مستقر 

می شدند.
ارتش در آن زمان از چه بالگردهایی بهره می برد؟

ارتش جمهوری اســالمی ایران از 5 مدل بالگرد 
تهاجمــی 209 معروف بــه بالگرد کبــرا، بالگرد 
شناســایی 206 معروف به جت رنجــر، بالگرد 
ترابری نیمه ســنگین 205، بالگــرد تاکتیکی_
ترابری 214 و بالگرد ترابری ســنگین شــنوک 
بهره می برد که هر کــدام از ایــن بالگردها طبق 
ماموریت های تعریف شده به اجرای عملیات های 
سلســله مراتب فرماندهی در صحنــه نبرد می 

پرداختند.
ماموریت هر کــدام از بالگردهــا چگونه تعریف 
شــده بود و کدام بالگردها از اهمیت بیشــتری 

برخوردار بودند؟
در مدت هشت سال دفاع مقدس ، هر بالگردی 
ماموریت خاص خودش را داشــت و نمی توانیم 
بگوییم که  ماموریت یک بالگرد  کم اهمیت تر و 
ماموریت بالگرد دیگری بیشــتر بود.برای  همه 
بالگردها با توجه به  آن وضعیتی که پیش می آمد 
ماموریت های ویژه ای در نظر گرفته می شد. مثال 
ماموریت بالگرد شــکاری، درگیری مستقیم با 
دشمن بود و  هر جایی که درگیری مستقیم بوده، 
بالگردهای شکاری  آن جا مســتقر می شدند و 
ماموریت شان را  انجام می دادند. هر جایی نیاز به 
شناسایی بوده بالگرد شناسایی حضور می یافته 
اســت. هر جایی ترابری نیرو نیاز بــوده، بالگرد 
ترابری سبک مستقر می شــدند و هر جایی هم 
که نیاز به این بوده که نیروها و تدارکات بیشتری 
جابه جا شوند، بالگردهای ترابری سنگین حضور 
می یافتند. در واقع باید در جواب به این ســوال 
گفت بالگردهای مختلف الزم و ملزوم همدیگر 
هســتند این نبوده کــه جایی که نیــاز به حضور 
بالگرد شــکاری بوده بالگرد شناسایی نیازی به 
وجودش نبوده باشــد، تمام بالگرد ها با توجه به 
نوع ماموریت شــان در کنار هم در عملیات های 
مختلف شرکت می کردند، یعنی کل بالگردهای 
ما در یک عملیات، هم شناسایی هم درگیری هم 
تخلیه مجروح هم  جابه جایی مهمات و آذوقه  را 

انجام می دادند. 
چه تعداد بالگرد در دوران هشــت ســاله  دفاع 

مقدس مورد استفاده قرارگرفت؟
 تعداد بالگردها بســتگی به عملیات ها داشــته 
اســت، در بعضی از عملیــات ها نیاز بــه بالگرد 
بیشــتری بوده و به همان تعدادی کــه نیاز بوده 
حضور می یافتنــد. در یک عملیــات 80 فروند 
بالگرد اســتفاده کردیم، در یــک عملیات بزرگ 
مثل عملیات خیبر باالی 120 فروند بالگرد حضور 
داشتند. کارشناسان نظامی بســتگی به نیاز آن 

عملیــات و شــرایط آن عملیات تشــخیص می 
دادند که چند عدد بالگرد جنگی نیاز است، چند تا 

بالگرد فناوری نیاز است  و...
چند بالگرد دچار آسیب شد؟

آمار دقیقی در این باره وجود ندارد ولی به هرحال 
فضای جنگ و فعالیت های دشــمن ایجاب می 
کند که بالگردها دچار آسیب شده و خسارت هایی 
به هوانیروز وارد شــود ولی با توجه به توانمندی 
هایی کــه خلبان های مــا داشــتند و باتوجه  به 
آمادگی هایی کــه آنها در همان یک ســال و نیم 
قبل از شــروع جنگ و در ماموریت های مختلف 
درگیری با اشرار در مناطق کردستان و شمال غرب 
به دست آورده بودند، آسیب پذیری ما نسبت به 
دشمن بسیار کمتر بود. آمادگی خلبان ها به گونه 
ای بود که در یکــی از عملیات هــا، بالگرد کبری 
هواپیمای عراقی را مورد اصابــت قرار داد، یعنی 
چیزی که با هیچ ســاز و کار نظامی سنخیت نداد 
ولی این موضوع  اتفاق افتــاد و  هواپیمایی که با 
سرعت بســیار باال و در ارتفاع باال پرواز می کرد، 

مورد اصابت بالگرد کبری قرار گرفت.
با توجه به همیــن صحبتی کــه فرمودید، یعنی 
آمادگــی هوا نیــروز، گفته می شــود که همین 
آمادگی موجب شد تا از پیشروی ارتش عراق در 
روز های ابتدایی کاسته شــود و نتواند به اهدافی 
که تعیین کرده بود دست یابد، در این باره توضیح 

بفرمایید؟
به نظر من شــاید یکی از موضوعاتــی که ارتش 
بعث عراق و صدام روی آن حســاب نکرده بود و 
در محاسباتش آن را لحاظ نکرده بود، توانمندی 
هوانیروز بود و برای همین به خیال خام خودش 
تصور کرده بود که 48 ساعته خوزستان و یک هفته 
ای تهران را تصرف می کند. پیش از شروع جنگ، 
یگان های مختلف هوانیــروز در مناطق مختلف 
مرزی مستقر شــده بودند. تیم شهید شیرودی 
در پادگان ابوذر سرپل ذهاب ، تیم شهید کشوری  
در ایالم، تیم شهید شمشادیان در منطقه سومار ، 
تیم شهید وطن پور در منطقه جنوب در اهواز. این 
یگان ها با آن موشک های ضد تانکی که داشتن 
جلوی پیشــروی یگان های زرهی ارتش عراق را 
گرفتند. یکی از خاطراتی کــه فرماندهان ما از آن 
روز ها تعریف می کنند، این اســت که در ورودی 
شهرستان سرپل ذهاب که دو لشکر عراق در حال 
وارد شدن به شهر سرپل ذهاب بودند فقط با سه 
فروند بالگرد که مربوط به تیم شــهید شیرودی 
بود متوقف شــده بودند. در خاطــرات عراقی ها 
در باره ورود آن دو لشــکر عراقی به شهرستان پل 
ذهاب نوشته شده اســت که آنها گفته بودند ما با 
50 یا 60 فروند بالگرد هوانیروز مواجه شــدیم در 
حالی که تنها  سه فروند بالگرد بود، این بالگردها 
مهمات گیری مــی کردند ، بعد ســوخت گیری 
و وارد منطقه می شــدند و با همان ســه فروند 
بالگرد جلوی پیشــروی نیروهــای زرهی عراق 
گرفته شد و از  تصرف شهرســتان سرپل ذهاب 
جلوگیری به عمل آمد  و تا آخــر جنگ هم عراق 
نتوانست وارد شهرستان ســرپل ذهاب شود. تا 
500 متری شهرستان ســرپل ذهاب آمدند ولی 
نتوانســتند ادامه بدهند. در منطقــه جنوب هم 
به همین صــورت؛ در منطقه جنــوب یگان های 
زرهی عراق که به ســمت اهــواز در حال حرکت 
بودند و به قول خودشان می خواستند 48 ساعته 
اســتان خوزســتان را تصرف کرده و از ایران جدا 
کنند و به عنوان یکی از اســتان های عراق در نظر 
بگیرند، با توانمندی نیروهــای هوانیروز متوقف 
شــدند. در آن زمان یگان های مختلفی از نیروی 
زمینی ارتش و نیروی هوایی حضور داشتند ولی 
اســتقرار بالگردها در نزدیک ترین محل به مرز 
 کمک بسیار شــایانی به توقف پیشــروی عراق

 انجام دادند.
هوانیروز در کدام یــک از عملیات مختلفی که در 
طول دوران هشت ساله دفاع مقدس انجام شد، 

نقش بارزتری را ایفا کرد؟
 در طول 8 ســال دفاع مقدس هیــچ عملیاتی را 
ســراغ نداریم که هوانیروز  در آن شرکت نداشته 
باشــه حاال آن عملیــات از طریق ارتــش انجام 
شــده بود یا توســط ســپاه تفاوتی نمی کرد. در 
عملیات هــای پدافندی هوانیــروز حتما حضور 
داشته و  در بعضی از عملیات ها باتوجه به وسعت 
عملیات، بالگردهای بیشــتری شــرکت داشتند 
و همان طور که قبال عرض کــردم عملیات خیبر 
بیشــترین بالگرد هوا نیروز حضور داشــت. در 
عملیات بیت المقدس که آزادســازی خرمشهر 
رخ داد، نزدیک 98 فرونــد بالگرد عملیات انجام 
دادنــد و نهایتا عملیاتی که به اســم هوانیروز و با 
توانمندی هوانیــروز در پایان جنگ انجام شــد 
عملیات مرصاد بود. هوانیروز در ابتدای جنگ که 

جلوی پیشروی دشــمن را کامل گرفت و متفرق 
کرد، نقش بســیار ارزنده ای داشــت. نیروهای 
هوا نیروز، یگان واکنش ســریع هستند یعنی به 
سرعت و در کمترین زمان می تواند قبل از این که 
دیگر نیروهای زمینی در منطقه حاضر شوند، در 

آن جا مستقر شود.
نقــش هوانیروز در ابتــدای جنگ بســیار حائز 
اهمیت اســت چرا که ســریع جلوی پیشــروی 
دشــمن را گرفت و در پایان جنــگ هم آخرین 
عملیاتی که ما در طول 8 ســال دفــاع مقدس 
داشــتیم عملیات مرصاد بود که نقش اساسی و 
اصلی در عملیات مرصاد بــر عهده هوانیروز بود و 
آن ســتون منافقینی که حرکت کرده و تا حدودا 
25 کیلومتری کرمانشــاه رســیده بودند توسط 
بالگردهای کبری مورد اصابت قرار گرفته و تمام 
ستون شان از بین رفت. شاید در طول ده کیلومتر 
که نگاه مــی کردی تانــک و نفربــر و خودروی 
منافقین بود که  در دو طرف جاده یا سوخته بودند 
یا نیمه سوخته و آســیب دیده بودند و مهم تر از 
این موضوع باقی مانده منافقین توســط تکاوران 
تیپ 55 هوابرد که با بالگردهای شنوک هوا نیروز 
هلی برن شده بودند، به درک واصل  شدند. نقش 
بسیار ارزشمند و بارزی که هوانیروز داشت هم در 
از بین بردن تجهیزات آنهــا و  هم در پل هوایی که 
ایجاد  شد و پشت جبهه دشمن را بستند و از فرار  

منافقین جلوگیری کردند.
 شما با توجه به این که کرمانشاهی هستید بعد از 
عملیات مرصاد به آن منطقه رفتید؟ از صحنه های 

به جا مانده از آن عملیات بگویید؟
بعد از اینکه ایران قطعنامه 598 را پذیرفت، عراق 
در مناطق مختلف به خصوص  مناطق غرب کشور 
شروع به پیشروی کرد و خیلی از شهرستان های 
استان کرمانشاه را بمباران شیمیایی کرد و در واقع 
عراق با پشتیبانی نیروی هوایی اش شرایطی را 
مهیا کرد  و معبری  را باز کرد که منافقین وارد کشور 
شوند و از ســمت ســرپل ذهاب و قصر شیرین 
وارد شدند که تقریبا ســاعت 8 یا 8 ونیم غروب 
به تنگه »چهارزبر« رســیدند، تنگه ای که بعد ها 

به  مرصاد  معروف شد ولی از آنجا پیشروی شان 
متوقف شــد و فردا صبح که هوا روشن شد مورد 
اصابت بالگردهای کبری قرار گرفتند و چیزی که 
من به شخصه در  آن مسیر از اسالم آباد تا گردنه 
چهارزبر دیدم شاید در طول مسیر تا چشم کار می 
کرد تجهیزات به جا مانده سوخته و آسیب دیده 

منافقین بود که رها شده بودند .
 کدام یــک از خلبان های شــهید هوا نیــروز را

 نصب العین خود قرار داده اید؟
در جواب این ســوال باید بگویم که همه شــهدا 
شــاخص هســتند، خلبان یا غیرخلبان تفاوتی 
نمی کند. این که شــخصی از تمام هســتی اش 
در راه خدا بگذرد با هیچ کلمــه ای قابل توصیف 
نیست. درباره شهدای خلبان هوانیروز باید بگویم 
که هر کدام از این بزرگــواران از یک جنبه خاصی 
برجسته تر بوده اند. شهید وطن پور، جزو اساتید 
برجسته تاکتیک و جنگ بودند، شهید درخشان 
که در منطقه سنندج به شهادت رسیدند به شهید 
ایستاده معروف شدند، این شهید بزرگوار زمانی 
که بالگردش توســط کومله ها دچار سانحه  شده 
و  اسیر می شــود، گودالی حفر و  او را زنده به گور 
می کنند  تا به امــام)ره( و نظام توهین کند، ولی 
شهید درخشــان از این کار امتناع می ورزد و در 
نهایت با شکنجه های بسیار به شهادت می رسد.  
درباره شــهید قاســمی که اصفهانی بوده است 
نیز گفته می شــود که زمانی که به اسارت کومله 
ها در می آید دربرابر انجــام توهین به امام)ره( 
خودداری کرده و بعد و در خواندن نماز به شهادت 
می رسد.شهید شمشادیان یکی دیگر از شهدای 
شاخص هوا نیروز هستند که درباره ایشان گفته 
می شد این قدر به دشــمن نزدیک می شده که 
موشــک شــلیکی حتما به هدف اصابت کند، از 

چنان شجاعتی برخوردار بوده که بدون هیچ گونه 
ترسی وارد منطقه دشمن می شده تا هیچ یک از 
موشــک هایش به هدر نرود و تمام آنها به تانک 

ها برخورد کند. 
هوانیروز چه درس هایی از 8 سال دفاع مقدس  

گرفت ؟
همان خلبان هایی که در 8 ســال دفاع مقدس 
شــرکت داشــتند بعد از پایان جنــگ در مراکز 
آموزشی مشغول تدریس شــدند تا تجارب شان 
را در اختیار نســل های جدید دانشجو قرار دهند، 
خیلی از مطالب فقط در کتاب ها نوشته شده ولی 
این که کســی آنها را عمال تجربه کرده باشد کمتر 
پیش می آید و این اســاتید تمــام این مباحث 
را با پوســت و خون شــان تجربه کــرده بودند یا 
مهندســین پرواز که در بخش نگهــداری بالگرد 
فعالیت داشــتند به تجربه های ارزشــمندی در 
طول دوران دفاع مقدس دســت یافتــه بودند. 
تعمیــر و تخلیه بالگــرد در مناطــق درگیری که 
زیر گلوله و توپ دشــمن قــرار دارد کار بســیار 
ســختی اســت و آنها بارها موفق بــه انجام این 
کار در آن شــرایط ســخت جنگی شــده بودند و 
 حاال این تجربه ها را در اختیار دانشجویان شــان

 قرار می دادند.
هوا نیروز در ســال های بعد از جنــگ روی چه 

فعالیت هایی متمرکز شده است؟
هوانیروز بعد از  جنــگ ضمن اینکه آموزش های 
فنی و پــروازی  خلبانانــش را  تقویــت کرده  تا 
آنها آمادگی خود را حفظ  کنند، با به روز رســانی 
تجهیزات همواره در تمام سال های بعد از جنگ 
در حوادث غیر مترقبه ای که در کشور رخ می دهد، 
مانند ســیل، آتش ســوزی و زلزله در کنار مردم 
بوده اســت. هوا نیروز، اولین یگانــی بوده که به 
محض وقوع این حوادث در مناطق درگیر حاضر 
می شده و یا همکاری با اورژانس هوایی در جابه 
جایی بیمــاران و مصدومین بخــش دیگری از 
فعالیت های هوا نیروز  است. دربحث انتخابات 
 نیز  هوا نیــروز همواره کمک  حال وزارت کشــور

 بوده است.

شرح رشادت یگان هواپیمایی نیروی زمینی ارتش به روایت امیر خاموشی؛

بعثی ها روی توانمندی هوا نیروز حساب نکرده بودند

ی  ز مر ی  شهرها م  مرد
ل غرب،  در شما کشورمان 
بدون  و جنوب غرب  غرب 
پیدا کنند که  فرصت  اینکه 
کوچک ترین وسیله ای را از 
خانه هایشان بردارند، آواره 
بیابان ها شدند کسانی که تا 
پیش از شروع جنگ در حال 
زندگی کردن بودند و جریان 
زندگی برای آنها مثل دیگر 
مردمان در کشور در جریان 
بود  ظرف یک روز به گونه ای 
در به در شدند که با پای پیاده و 
برهنه خانه و کاشانه هایشان 
زحمات  و  کردند  ترک  را 
له شان را رها و  چندین سا

سرگردان بیابان ها شدند

 یکی از خاطراتی که فرماندهان 
ما از آن روز ها تعریف می 
کنند، این است که در ورودی 
شهرستان سرپل ذهاب که دو 
لشکر عراق در حال وارد شدن 
به شهر سرپل ذهاب بودند 
لگرد که  فقط با سه فروند با
مربوط به تیم شهید شیرودی 
در  بودند  متوقف شده  بود 
باره  در  خاطرات عراقی ها 
ورود آن دو لشکر عراقی به 
شهرستان پل ذهاب نوشته 
شده است که آنها گفته بودند 
ما با 50 یا 60 فروند بالگرد 
در  شدیم  مواجه  نیروز  هوا
حالی که تنها  سه فروند بالگرد 
مهمات  لگردها  با این  بود، 
گیری می کردند ، بعد سوخت 
گیری و وارد منطقه می شدند 
و با همان سه فروند بالگرد 
ی  نیروها پیشروی  جلوی 

زرهی عراق گرفته شد

،،

،،



چهارشنبه 2 مهر  1399 / 5 صفر  1442/ 23 سپتامبر 2020/ شماره 3076
دادستان عمومی و انقالب اصفهان:

 شورای حقوق عامه در حال رسیدگی به پرونده 
»قلعه سرشیر« است

دادســتان عمومی و انقالب اصفهان گفت: پرونده قلعه   سرشیر در شورای حفظ حقوق بیت المال 
و عامه مطرح شده و در آن شورا تصمیماتی نیز گرفته و دستوراتی داده شده است.علی اصفهانی 
با اشاره به موضوع حقوق بیت المال و عامه ادامه داد: باید به نحوی اقدام شود که اگر مواردی در 
بســتر رودخانه قرار دارد از آن ها رفع تصرف انجام شــود؛ اما پرونده هنوز به نتیجه کامل نرسیده 
است.وی در پاسخ به این سوال که آیا آزادسازی های انجام شــده در هفته های اخیر بخشی از 
تصمیمات این شورا بوده، خاطرنشان کرد: به دادســتانی فالورجان اعالم شده که تمام ساخت  
و سازهایی که در بســتر رودخانه قرار دارد باید رفع تصرف و تخریب شــوند.اصفهانی یادآور شد: 
رســیدگی به تمام تصرفات احتمالی که در محدوده شهرســتان فالورجان انجام شــده بر عهده 
دادستانی این شهرستان است و اگر تخلفی شناسایی شود اقدام قضایی انجام خواهد شد و در 

این رابطه تفاوتی بین تخلف دستگاه دولتی یا بخش خصوصی وجود ندارد.

رییس مجتمع بیمارستان های شهرستان خمینی شهر خبر داد :

آغاز موج سوم بیماری کرونا در خمینی شهر
رییس مجتمع بیمارستان های شهرســتان خمینی شهر از آغاز موج سوم شــیوع کرونا در این 
شهرستان خبر داد.علی اکبر جنگجو در بازدید مســئوالن از بخش های بیمارستان شهیداشرفی 
اصفهانی گفت: بیش از ۲۵۰ بیمار مبتال به کرونا در این بیمارســتان بســتری شده اند به طوری 
که ظرفیت این بیمارســتان به طور کامل تکمیل شده است.وی با اشــاره به کمبود نیرو و تخت 
بیمارســتانی برای پذیرش بیماران افزود: بیمارستان ۹ دی دیگر بیمارســتان خمینی شهر هم 
به چرخه پذیــرش بیماران کرونایی پیوســته و بخش ۲۳ تخته این بیمارســتان به این بیماران 
اختصاص یافت.فرماندار شهرستان خمینی شــهر هم با اشاره به رشد ۲۰ درصدی نیاز به بستری 
شدن در بیماران کرونایی در شهریور از شهروندان خواست به منظور کمک به کادر درمان و مختل 
نشــدن روند پذیرش بیماران از هرگونه تجمع و دورهمی خانوادگی خودداری و شیوه نامه های 

بهداشتی را رعایت کنند.

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان:

 میانگین عمر ناوگان آمبوالنس اصفهان
 پنج سال بیشتر شد

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان گفت: استاندارد جهانی عمر مفید ناوگان آمبوالنس 
۱۰ سال است؛ اما ما با برخی اقدامات بهسازی این رقم را به ۱۵ سال رساندیم.غفور راستین افزود: 
گرانی و افزایش چشمگیر قیمت ها سبب شده اســت تا با عملیات بهسازی و تعمیر عمر ناوگان 
آمبوالنس استان را افزایش دهیم و سال های بیشتری از آمبوالنس های موجود استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: برخورداری از آمبوالنس های جدید سبب بهبود خدمت و امدادرسانی می شود 
اما با این حال سعی کرده ایم نیاز موجود را با اقداماتی پوشش دهیم.مدیر حوادث و فوریت های 
پزشکی اصفهان درباره میزان آمادگی این نهاد برای کمک رسانی در زمان بحران هایی مانند سیل 
و زلزله خاطرنشان کرد: از لحاظ نیروی انسانی با کمبود مواجهیم و امیدواریم با مجوز جذب نفرات 
جدید این معضل حل شود، از سوی دیگر برای امدادرسانی در شرایط بسیار سخت و بحران ها به 
برخی امکانات جدید مانند موتورآمبوالنس نیاز داریم که این امر از سوی اورژانس کشور در حال 
پیگیری است.به گفته وی، در صورت تحقق وعده اورژانس کشــور  و انعقاد قرارداد، ۵۰ دستگاه 

موتورآمبوالنس به اصفهان تخصیص داده می شود.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کاشان از کالهبرداری در قالب فروش واکسن آنفلوآنزا خبر داد:

کالهبرداران کمین کرده اند

حواشی  پیرامون ویروس کرونا حاال آنقدر  پریسا سعادت
در میــان مردم ایران گســترده شــده که 
برخی ها  از  ترس شان به دام کالهبردارانی می افتند که با سوءاستفاده از 
ترس و نگرانی مردم می خواهند از آب گل آلود ماهی بگیرند. واکســن 
آنفلوآنزا بهانه تازه ای برای کالهبرداری های متقلبان در فضای مجازی و 
حقیقی شده است. اصفهان به عنوان یکی از اصلی ترین کانون های شیوع 
کرونا در کشور که این روزها حل و روز خوبی ندارد ، به یکی از طعمه های 
کالهبرداران تبدیل شده است. البته در سال های قبل هم مواردی از تقلب 
و کالهبرداری در زمینه فروش واکســن آنفلوآنزا مشاهده شده بود. به 
عنوان مثال ارائه واکسن های تاریخ گذشته و یا توزیع واکسن های تقلبی 
به جای اصل در اصفهان ســابقه داشته؛ اما امســال اوضاع از همیشه 
حساس تر است چرا که تعداد متقاضیان به دلیل شیوع کرونا افزایش 
چند برابری دارد. چندی پیش پلیس خبر از کالهبرداری در قالب پیش 
فروش اینترنتی واکسن آنفلوآنزا خبر داد؛ اتفاقی که موجب شد مسئوالن 
غذا و دارو هشدار بدهند که هیچ مدل پیش فروش و ارائه زودتر از موعد 
این واکسن در کشور حقیقت ندارد .ضمن اینکه مسئوالن در مورد هر گونه 
خرید و فروش مجازی این مدل از واکسن ها هم به مردم هشدار دادند.  
بر همین اساس دکتر علی فاطمی، نایب رییس انجمن داروسازان ایران، 
با بیان اینکه خرید و فروش اینترنتی دارو تخلف محســوب می شود، 

گفت: بر اساس ضوابط وزارت بهداشت، فروش دارو به صورت آنالین و 
اینترنتی به هیچ وجه مجاز نیســت. بنابراین فــروش و پیش فروش 
اینترنتی دارو و واکسن تخلف است و هرگونه اقدام و اطالعیه ای در این 
زمینه قطعا جعلی خواهد بود.وی افزود: در عین حال باید توجه کرد که 
واکسن آنفلوآنزا، واکسنی است که باید تحت زنجیره سرد نگهداری شود 
و اگر از یخچال خارج شود، کارایی اش را از دست می دهد. بر همین اساس 
مهم است که بالفاصله بعد از خروج واکسن آنفلوآنزا از یخچال به سرعت 
آن را تزریق کرد. بر همین اساس در بســیاری از کشورهای دنیا تزریق 
واکسن آنفلوآنزا را در داروخانه ها انجام می دهند تا خروج آن از زنجیره 
سرد تا زمان تزریق، طوالنی نشــود. همچنین  عضو شورای عالی نظام 
پزشکی، با اشاره به اینکه کادر درمان در اولویت دریافت واکسن آنفلوآنزا 
قرار دارند، گفت: تاکنون هیچ سازوکاری از سوی وزارت بهداشت اعالم 
نشده است.یدا... سهرابی، با اشاره به نگرانی عموم مردم برای دریافت به 
موقع واکسن آنفلوآنزا، اظهار کرد: با توجه به شرایط بحرانی پاندمی کووید 
۱۹ و همزمانی آن با آنفلوآنزا میزان متقاضیان دریافت این واکســن در 
مقایسه با سال های گذشته بسیار باالتر است.وی افزود: بر اساس اعالم 
سازمان غذا و دارو ۲.۵ میلیون دوز واکســن آنفلوآنزا در اختیار معاونت 
بهداشت وزارت بهداشت قرار می گیرد تا به صورت رایگان میان گروه های 
پرخطر قرار گیرد.ســهرابی گفت: نحوه توزیع واکسن آنفلوآنزا باید کامال 

هدفمند باشد تا شاهد توزیع آن در بازار سیاه دارویی نباشیم ضمن آنکه تا 
کنون هیچ سامانه ای برای ثبت نام گروه های پرخطر و ساز و کار دریافت 
آن از سوی مسئوالن اعالم نشده است.عضو شورای عالی نظام پزشکی 
تصریح کرد: تنها مرجع رســمی توزیع واکســن در بیــن عموم مردم 
داروخانه ها هســتند و هر نوع فروش آن در فضایی خــارج از داروخانه 
ممنوع است. این هشدارها در حالی صادر می شود که کالهبرداران دست 
به کار شده اندو با استفاده از غفلت مردم  در حال فروش تقلبی واکسن 
آنفلوآنزا هســتند. در جدیدترین مورد پلیس اعالم کرده است که فردی 
کالهبردار در کاشان با شگرد فروش واکسن آنفلوآنزا شناسایی شده، این 
در حالی است که هنوز این واکســن در کشور اصال توزیع نشده است.در 
همین زمینه معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشکی کاشان با بیان 
اینکه یک فرد سودجو در کاشان اقدام به کالهبرداری می کرد، ابراز داشت: 
یکی از فضاهایی که ســوداگران برای فروش واکسن های تقلبی به نام 
واکسن آنفلوآنزا از آن استفاده می کنند فضای مجازی است که شهروندان 
باید مراقب این افراد باشند.محسن تقی زاده با بیان اینکه قرار است این 
واکسن از طریق سامانه ای که در اختیار داروخانه هاست بین آنها توزیع 
شود، خاطرنشــان کرد: بعد از توزیع واکسن مردم می توانند با در دست 
داشتن کارت ملی به داروخانه ها مراجعه و برای دریافت واکسن ثبت نام 

کنند.

عضو شورای عالی نظام پزشکی تصریح کرد: تنها مرجع 
رسمی توزیع واکسن در بین عموم مردم داروخانه ها 
هستند و هر نوع فروش آن در فضایی خارج از داروخانه 

ممنوع است

با مسئولان جامعه

مفاد آراء
7/7  آگهی مفاد آراء صادره توسط هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مبارکه

نظر به اینکه طبــق آراء صادره توســط هیأت فوق الذکــر تصرفات مفروزی یا مشــاعی 
افراد مشــروحه ذیل به استناد اســناد مالکیت رســمی مشــاعی یا قباله انتقال عادی مورد 
تأیید قرار گرفته اســت لــذا طبق ماده 3 قانــون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ســاختمانهای فاقد ســند رســمی ، مفاد آراء صــادره در دو نوبت به فاصلــه 15 روز در دو 
روزنامه رویداد امروز و نصف جهان چاپ و منتشــر می گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی 
نســبت به آراء مذکور معترض باشــند از تاریخ انتشــار نوبــت اول آگهــی روزنامه ظرف 
مدت دو مــاه اعتراض خود را بــه اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. 
معترض بایــد ظرف یکمــاه از تاریخ تســلیم اعتراض مبــادرت به تقدیم دادخواســت به 
دادگاه عمومی محل نمایدو گواهی تقدیم دادخواســت را به اداره ثبــت محل تحویل دهد. 
در اینصورت اقدامــات ثبت موکول بــه ارائه حکم قطعــی دادگاه خواهد بــود .و چنانچه 
اعتراض در مهلــت قانونی واصل نگردد یــا معترض ، گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه 
 عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبــت محل مبادرت به صدور ســند مالکیت بنام متصرف 

می نماید. لیکن صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- رأی شــماره 139960302009001033مورخ  1399/4/31خانم مینــا ریاحی درچه 
فرزند بهرام درششدانگ یک باب خانه  به مساحت  180/10 متر مربع مجزی شده از پالک  
19- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله عادی  از مالک رسمی عبداله 

خلیلی به موجب سند رسمی 33580مورخ 1348/03/27 دفتر 86 – اصفهان
 2-- رأی شماره 139960302009001034مورخ  1399/4/31 آقای سید محمد موسوی 
مبارکه فرزند سید مصطفی  درششدانگ یک باب خانه  به مساحت  153/10 متر مربع مجزی 
شــده از پالک  یک - اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه  از مالک رسمی 

رضا آقاجانی به موجب سند رسمی 52440مورخ 1350/11/04 دفتر 29 – اصفهان
 3-- رأی شماره 139960302009001050مورخ  1399/04/31 آقای ایرج کیانی فرزند 
کرمعلی درششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت  347/41 متر مربع مجزی شده از پالک  
یک- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله عادی از مالک رسمی رحمت 

اله محمدی به موجب سند رسمی 6025مورخ 1342/06/13 دفتر 86 – اصفهان
4-- رأی شــماره 139960302009001888مورخ  1399/6/1 آقای امیرحســین خرمی 
بروزادی فرزند حسین درششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت  201/86 متر مربع مجزی 
 شــده از پالک  17- اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه  از مالک رسمی
 رحمت اله قربانی شــاه کوچکی به موجب سند رســمی 25612مورخ 1351/03/01 دفتر 

سه - شهرضا
5- رأی شماره 139960302009001883مورخ 1399/5/30آقای سید احمد امینی فرزند 
سید مرتضی درششدانگ یک باب خانه  به مساحت  378/80متر مربع مجزی شده از پالک  
176فرعی ازیــک - اصلی  واقع در بخش 8 ثبــت اصفهان انتقالی بموجــب قباله عادی از 
مالک رسمی ســید مرتضی امینی به موجب سند رســمی 13017مورخ 1331/06/12 دفتر 

سه – شهرضا
6- رأی شماره 139960302009001882مورخ 1399/5/30آقای محمد صفیان بلداجی 
فرزند مراد درششدانگ یک باب خانه  به مســاحت  194/41متر مربع مجزی شده از پالک  
11 - اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از مالک رسمی سیف اله خان 

نهچیری 
7- رأی شماره 139960302009001871مورخ 1399/5/30 خانم زهرا شاهمرادی فرزند 
ابراهیم درششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت  203/72متر مربع مجزی شده از پالک  
12 - اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از مالک رسمی سید عبدالعلی 

باروتی شاه کوچکی 
8- رأی شــماره 139960302009001866مورخ 1399/5/30آقای علــی اکبر نصوحی 
دهنوی فرزند قربانعلی درششدانگ یک باب خانه  به مساحت  274/95متر مربع مجزی شده 
از پالک  1044و1045)به پالک3501فرعی تبدیل شده است (از2 - اصلی  واقع در بخش 9 

ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی رضا دانش 

9- رأی شــماره 139960302009001865مورخ 1399/5/30آقای جــواد اکبری فرزند 
احمد درششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت  286/38متر مربع مجزی شــده از پالک  
1044و1045فرعی)به پالک3501فرعی تبدیل شده اســت (از2 - اصلی  واقع در بخش 9 

ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی رضا دانش
10- رأی شــماره 139960302009001875مورخ 1399/5/30آقای محمدعلی اکبری 
بیشه فرزند مراد درششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت  61865متر مربع مجزی 
شده از پالک  195 - اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالکین رسمی 
نادر و ساتیار شجاعی به موجب سند رسمی 38655مورخ 1355/06/20 دفتر 98 – اصفهان

11- رأی شــماره 139960302009001851مــورخ 1399/5/30خانم فرشــته نوروزی 
طالخونچه فرزند اســفندیار درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه  به مساحت  
307/58متر مربع مجزی شده از پالک  52 - اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با 

واسطه از مالک رسمی محمدحسین خان یاوری 
12- رأی شــماره 139960302009001852مورخ 1399/5/30آقای احســان نوروزی 
طالخونچه فرزند شــعبانعلی درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه  به مساحت  
307/58متر مربع مجزی شده از پالک  52 - اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با 

واسطه از مالک رسمی محمد حسین خان یاوری
13- رأی شماره 139960302009001839مورخ 1399/5/30خانم معصومه شفیعی فرزند 
حیدر درششــدانگ یک باب خانه و زمین متصله  به مساحت  372/83متر مربع مجزی شده 
از پالکهای  938و939 فرعی از دو - اصلی )در طرح استاندارد سازی به پالک3457تبدیل 
گردید( واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از مالک رسمی حاجی غالمحسین 

فروغی 
14- رأی شــماره 139960302009001867مــورخ 1399/5/30آقای یداله طاوســی 
فرزند علی درششدانگ یک باب خانه  به مســاحت  210/68متر مربع مجزی شده از پالک  
یک - اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از مالک رسمی خیراله ایرانپور 
به موجب سندهای رســمی 5886مورخ 1342/06/13 دفتر 86– اصفهان و 55946مورخ 

1351/6/8 دفتر 29 اصفهان
15-  رأی شماره 139960302009001869مورخ 1399/5/30آقای حسین غافل مبارکه 
فرزند حسن درششدانگ یک باب خانه  به مساحت  190/47متر مربع مجزی شده از پالک  
یک - اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی ابوالقاسم احمدی 

به موجب سند رسمی 52200مورخ 1350/11/04 دفتر 29 – اصفهان
16- رأی شماره 139960302009001836مورخ 1399/5/30آقای حسن خضریان فرزند 
کاظم درششدانگ یک باب خانه  به مساحت  279متر مربع مجزی شده از پالک  16 - اصلی  
واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی حبیب اله شریفیان به موجب 

سند رسمی 19006مورخ 1349/11/20 دفتر سه – شهرضا
17- رأی شماره 139960302009001886مورخ 1399/6/1آقای احمدرضا کیانی فرزند 
محمدرضا درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت  264/66متر مربع 
مجزی شــده از پالک یک- اصلی  واقع در بخــش 9 ثبت اصفهان انتقالــی بموجب قباله 
 عادی از مالک رسمی غالمعلی فخاری به موجب سند رســمی 6059مورخ 1342/06/13 

دفتر 86 – اصفهان
18- رأی شــماره 139960302009001887مورخ 1399/6/01 خانم زهره هادی فرزند 
حسن درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه  به مساحت  264/66متر مربع مجزی شده 
از پالک  یک - اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی بموجــب قباله عادی از مالک 
رسمی غالمعلی فخاری به موجب سند رسمی 6059مورخ 1342/06/13 دفتر 86 – اصفهان

19- رأی شــماره 139960302009001853مورخ 1399/5/30آقای جواد نصوحی فرزند 
مرتضی درششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت  229/53متر مربع مجزی شده از پالک  
هفت - اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی علی کاشف به 

موجب سند رسمی 3064مورخ 1343/05/08 دفتر چهار – شهرضا
تاریح انتشار نوبت اول   : 99/06/18

تاریح انتشار نوبت دوم   : 99/07/02   
م الف: 967948 رییس اداره ثبت اسناد وامالک مبارکه: مظاهر نصرالهی

مفاد آراء
7/8  آگهی مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد 

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

صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- رای شماره 139960302031000419-99/6/10 خانم ساره گرجی زاده بافرانی فرزند علی دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه و باغچه احداثی در پالک ثبتی قسمتی از 6050 اصلی واقع 
در بافران بخش 2 ثبت نائین به مساحت ششدانگ 1439/85 متر مربع خریداری عادی مع الواسطه 

از حوا پور بافرانی مالک رسمی
2- رای شــماره 139960302031000420-99/6/10 آقــای عیســی ســلیمانی ملکان فرزند 
 ســعید  ششــدانگ یک باب خانه به پــالک ثبتــی 9 فرعــی از 4168 اصلی واقع در روســتای 
گوی آباد بخش 3 ثبت نائین به مســاحت 384/30 مربع مربع خریداری عادی مع الواسطه از حسن 

خانی گوی آباد مالک رسمی
3- رای شــماره 139960302031000421-99/6/10 خانم فاطمه صفاری انارکی فرزند محمد 
حســین ششــدانگ یک باب دکان به پالک ثبتی 226 اصلی واقع در انارک بخش 4 ثبت نائین به 

مساحت 35/15 متر مربع خریداری عادی مع الواسطه از مروارید صفاری انارکی مالک رسمی
4- رای شــماره 139960302031000422-99/6/10 آقــای ســید محمــد محســنی فرزند 
ســید جواد ششــدانگ مفروزی یک باب خانه احداثی در پــالک ثبتی قســمتی از 26 اصلی واقع 
 در روســتای کجان بخــش 17 ثبــت نائین به مســاحت 164/25 متــر مربع خریــداری عادی 

مع الواسطه از سید محمد  حسین حسینی مالک رسمی
5- رای شماره 139960302031000423-99/6/10 آقای سید علیرضا حسینی کجانی فرزند سید 
محمد حسین ششــدانگ مفروزی یک باب خانه احداثی در پالک ثبتی قسمتی از 26 اصلی واقع در 
روستای کجان بخش 17 ثبت نائین به مساحت 501/30 متر مربع خریداری عادی مع الواسطه از سید 

محمد حسین حسینی  مالک رسمی
6- رای شــماره 139960302031000424-99/6/10 آقــای علی عســکریان فرزند حســن 
دو دانگ مشــاع از ششــدانگ مفروزی یکباب خانــه  احداثی در پــالک ثبتــی باقیمانده 132 
فرعــی از 1563 اصلی واقــع در روســتای چوپانان بخش 4 ثبت نائین به مســاحت ششــدانگ 
 316 متر مربع خریــداری عادی از محمود عســکریان و نرجس مســتقیمی و علی عســکریان

 مالک رسمی
7- رای شماره 139960302031000425-99/6/10 آقای مجید عسکریان فرزند محمد حسین 
دو دانگ مشاع از ششدانگ مفروزی یکباب خانه احداثی در پالک ثبتی باقیمانده 132 فرعی از 1563 
اصلی واقع در روستای چوپانان بخش 4 ثبت نائین به مساحت ششدانگ 316 متر مربع خریداری عادی 

از محمود عسکریان و نرجس مستقیمی و علی عسکریان  مالک رسمی
8- رای شماره 139960302031000426-99/6/10 خانم مهرانگیز عسکریان فرزند محمود دو 
دانگ مشاع از ششدانگ مفروزی یکباب خانه احداثی در پالک ثبتی باقیمانده 132 فرعی از 1563 
اصلی واقع در روستای چوپانان بخش 4 ثبت نائین به مساحت ششدانگ 316 متر مربع خریداری عادی 

از محمود عسکریان و نرجس مستقیمی و علی عسکریان  مالک رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/06/18
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/07/02

 م الف: 973987 اباذر مهیمن رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نائین
تحديد حدود اختصاصي

7/9  شماره نامه:139985602022000527-1399/06/18 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شــماره 1325 فرعي از 159- اصلي واقع در بادرود جز بخش 9 حــوزه ثبتي بادرود که طبق 
ســوابق و پرونده ثبتي به نام آقاي عبداله فتحي مقدم فرزند نجف در جریان ثبت اســت و عملیات 

تحدید حدود قانوني آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دســتور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و 
طبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 99/07/23  ساعت 9 صبح 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهي به کلیه مجاورین اخطار مي گردد که در 
روز و ساعت مقرر در این آگهي در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف:980762 

اداره ثبت اسناد و امالک بادرود
ابالغ دادخواست و ضمائم 

7/10  آقای مهدی پور رحم دادخواستی به خواسته مطالبه به طرفیت آقای قدرت اله امیرحاجی لو به 
این شورا تسلیم که به کالسه 370/99  ثبت و برای روز 99/9/16  ساعت 5 عصر وقت رسیدگی تعیین 
شده است نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از خوانده مذکور دعوت به 
عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق 
نیز جهت رسیدگی حاضر شود . در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده محسوب و شورا تصمیم 
مقتضی اتخاذ خواهد نمود چنانچه بعد نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز است 

. م الف : 991987 دبیرشعبه 4 شورای حل اختالف برخوار -خورزوق
ابالغ دادخواست و ضمائم 

 7/11 آقای مهدی پور رحم دادخواستی به خواســته مطالبه به طرفیت  ولی اله رئیسی  به این شورا 
تسلیم که به کالسه  371/99   ثبت و برای روز 99/9/16  ساعت 4 عصر   وقت رسیدگی تعیین شده 
است نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از خوانده مذکور دعوت به عمل 
می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز 
جهت رسیدگی حاضر شود . در صورت عدم حضور دادخواســت ابالغ شده محسوب و شورا تصمیم 
 مقتضی اتخاذ خواهد نمود چنانچه بعد نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز است . 

م الف : 991986 دبیر شعبه 4 شورای حل اختالف برخوار- خورزوق
ابالغ دادرسی و دادخواست ضمائم 

7/12 آقای ســهراب گراوندیان پاپی خواهان عباســعلی شــریفیان دادخواســتی به خواسته الزام 
به انتقال ســند در شــورای حل اختالف شهر گز  به طرفیت شــما به این شــورا تقدیم نموده و به 
کالســه 99 / 199 ثبت و وقت رســیدگی بــه تاریخ شــنبه 10 / 8 / 99 ســاعت 2/30 بعدالظهر 
تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المــکان بودن خوانده به اســتناد مــاده 73 ق . آ. د . م از 
نامبرده دعوت می شــود ، قبل از وقت رســیدگی جهت دریافت نســخه ثانی دادخواست و ضمائم 
 به این شــورا مراجعــه نماید درغیــر اینصورت طبــق مقررات حکــم غیابی صادر خواهد شــد . 

م الف: 994247 دفتر شورای حل اختالف شهر گز 
حصر وراثت

7/13 آقا/خانــم خانمتــاج نادیان ســه ده  به شناســنامه شــماره 14 به شــرح دادخواســت  به 
کالســه  1359/99 از این شــورا درخواســت گواهي حصر وراثــت نموده و چنیــن توضیح داده 
که شــادروان علي رنج بر بــه شــماره شناســنامه 86 درتاریــخ 90/2/7 اقامتــگاه دائمي خود 
بدرود زندگــي گفته ورثه حیــن الفــوت آن مرحوم منحصر اســت: 1(غالمرضا رنــج بر ش.ش 
1262865549 فرزنــد متوفــي. 2(معصومه رنــج بــر ش.ش 1262826993 فرزنــد متوفي. 
 اینک با انجــام تشــریفات مقدماتي درخواســت مزبــور را در یک نوبــت و یــک مرتبه آگهي 
مي نماید تا هرکســي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي / متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شــد. م الف: 995624 قاضي شعبه 

ششم شوراي حل اختالف کاشان  
حصر وراثت

7/14 آقا / خانم رضا سیاحی کاشی به شناسنامه شماره 191 به شرح دادخواست به کالسه 1467/99 از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اکبر سیاحی کاشی به 
شماره شناسنامه 413 در تاریخ 99/6/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1(رضا سیاحی کاشی به ش.ش 1262306442 فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادرخواهد شد. م الف: 995625 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان  



 رییس فدراسیون شمشیر بازی:

شمشیربازیدرتوکیومدالآورمیشود
رییس فدراسیون شمشیربازی در حاشیه برگزاری جلسه ســتاد کرونا اظهار داشت: از زمانی که ویروس کرونا در جهان شــیوع پیدا کرد، تاکنون کنفدراسیون آسیا و 
فدراسیون جهانی همه رویدادها و اجالس ها را تا پایان سال ۲۰۲۰ تعطیل کرده و حتی انتخابات آسیایی هم لغو شده است.فضل ا... باقرزاده ادامه داد: اما چیزی که 
مسلم است اینکه رقابت های زون آسیا از ۲۰ فروردین تا دهم اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد. رییس فدراسیون شمشیربازی در مورد اینکه امیدی به کسب 
سهمیه در سایر اسلحه ها وجود دارد یا خیر،  گفت: ما از بچه ها غافل نشدیم و کسانی که باید در این رقابت ها حاضر شوند را تحت پوشش قرار دادیم و دو بسته حمایتی 
برای آنها در نظر گرفتیم.باقرزاده در مورد اینکه درخواست تان از ستاد کرونا چیست، تاکید کرد: می خواهیم که مجوز برگزاری اردوها را بدهند. برخی رشته ها مانند کشتی، 
کاراته، تکواندو و بوکس در آستانه کسب مجوز هستند.وی عنوان کرد: شرایط شمشیربازی متفاوت شده است. در سال ۲۰۱۶ می خواستیم مدال بگیریم که به توکیو 

موکول شد. اگر مسابقه کاراته زودتر باشد، آنها پنجمین رشته مدال آور می شوند و اگر ما زودتر باشیم، ما. به هرحال هر دو  رشته مدال کسب می کنند.

چهارشنبه2مهر5/1399صفر23/1442سپتامبر2020/شماره3076

بازیکنسپاهاندرمیانبرترینبازیکنانهفتهپنجم
لیگقهرمانانآسیا

یک بازیکن تیم فوتبال سپاهان اصفهان و یک بازیکن شهر خودرو مشهد، در میان برترین بازیکنان 
هفته گذشــته لیگ قهرمانان آســیا جای گرفتند.با پایــان دیدارهای هفته پنجم مســابقات لیگ 

قهرمانان آسیا، کارشناسان سایت رسمی 
کنفدراسیون فوتبال آسیا )AFC( اسامی 
برترین بازیکنان این هفته را اعالم کرد که 
نام دو بازیکن ایرانی در این فهرست دیده 
می شود.ولیتون مهاجم برزیلی تیم شباب 
االهلی کــه در برتری ۶ بــر صفر تیمش 
مقابل التعاون عربستان هت تریک کرد، 
با نمره 9.5 بهترین بازیکــن هفته لقب 
گرفت و کایو که در این مسابقه یک گل زد 
و یک پاس گل داد، با کسب نمره 8.4 به 

رده دوم دست یافت.مازن فیاض گلزن الشرطه عراق مقابل استقالل با نمره 8.۱، خالد الغنام از النصر 
عربستان با نمره 7.7 و  ماجد ناصر دروازه بان شــباب االهلی با نمره 7.۶، به رتبه های سوم تا پنجم 
رسیدند. مهدی ترکمان از سپاهان با نمره 7.۶ و محمدعلی فرامرزی از شهر خودرو با کسب نمره 7.۶، 
در جایگاه های ششم و هفتم ایستادند و علی فائز از الشرطه با نمره 7.۱، به مقام هشتم دست یافت.

دلیلکسرپرداختیکارگزارپرسپولیسچیست؟
کارگزار باشگاه پرسپولیس روز دوشنبه طبق جدول زمان بندی پرداختی هایش به این باشگاه که 
باید 8 میلیارد تومان تا پایان شهریور به حساب پرسپولیس واریز می کرد با کسر 5۰۰ میلیون تومان، 
مبلغ 7 میلیارد و 5۰۰ میلیون تومان به این باشگاه پرداخت کرد.کارگزار پرسپولیس هم این مبلغ را 
به دلیل بیمه و مالیات از تعهدات خود کسر کرده و پس از ارائه مفاصا حساب و نامه معافیت مالیاتی، 
این مبلغ به حساب باشگاه باز می گردد.با واریزی جدید کارگزار قرار است بخش دیگری از مطالبات 
بازیکنان از اصل قرارداد فصل قبل به حساب شان واریز شود که این موضوع در روزهای آتی نهایی 

خواهد شد و میزان دریافتی بازیکنان به 9۰ درصد می رسد.

کادرفنینساجیدستنخوردهباقیماند
با شروع دوران آماده سازی یکی از تیم هایی که بیشترین بازیکن را از دست داد نساجی بود؛ این تیم 
نزدیک به ۱۰ بازیکن اصلی خود را از دست داده و طبیعتا باید با یک تیم جدید آماده بازی ها شود. اما 
کادر فنی تیم نساجی بر خالف بازیکنان دست نخورده باقی ماند.  صمد مرفاوی که صحبت از حضور 
او در تیم استقالل خوزستان بود هم چنان در تمرینات نساجی در کنار محمود فکری حضور دارد. هم 
چنین سیروس دین محمدی که کارنامه اش در تیم های دسته اولی به عنوان سرمربی قابل دفاع 
بود. دو مربی استقاللی دیگر هم در کادر فنی تیم نســاجی حضور دارند. حنیف عمران زاده و احمد 
فیض کریملو که در کنار وحید فاضلی و مسعود ابطحی جزو مربیان جوان نساجی به شمار می روند و 
البته کارهای اجرایی در تمرینات را برعهده دارند که در این بین مسعود ابطحی نقش مربی بدنساز را 
ایفا می کند و وحید فاضلی هم طراحی و اجرای تمرینات را برعهده دارد.علی شیخ االسالمی، آنالیزور 
سابق تیم ملی جوانان و امید هم در این کادر حضور دارد. تیم نساجی که تمرینات خود را در تهران و 
در استادیوم کارگران دنبال می کند ،امروز  در اولین بازی دوستانه به مصاف ماشین سازی می رود و 
این برنامه نشان می دهد که محمود فکری خیلی زود نفرات مد نظر خود را جایگزین کرده و امیدوار 

است با تیم جدید نساجی هم به سیر صعودی خود در لیگ برتر ادامه دهد.

وقتی سپاهان در قامت یک قهرمان پیش می رود؛

حال طالیی پوشان در والیبال خوب است

طی روزهایی کــه تیم فوتبال ســپاهان   سمیهمصور
اوضاع خوبی را پشت ســر نمی گذارد و 
شاگردان محرم نویدکیا از صعود به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا 
بازمانــده اند، تیم والیبال ســپاهان، روزهایی خوبــی را در لیگ برتر 

سپری می کند تا حال طالیی پوشان در روی تور خوب باشد.
 باشگاه ســپاهان که چند سالی است تصمیم به ســرمایه گذاری در 
رشــته والیبال گرفته، امســال با هدایت رحمان محمدی راد، مربی 
ســابق تیم ملی، تیمی نســبتا آماده را روانه لیگ برتر کرده که جزو 
مدعیان قهرمانی محســوب می شود. والیبالیســت های اصفهانی 
طی هفته اول رقابت هــای لیگ برتر والیبــال در فصل جاری مقابل 
 تیم خاتم اردکان قرار گرفتند که این بازی با پیروزی ســپاهانی ها به

 پایان رسید. 
سپاهان در ست اول این بازی با استفاده از سرویس های دقیق دفاع 
عقب تیم خاتم اردکان را به دردسر انداخته بود و در پایان ست موفق 
شد با حساب ۲5-۱8 این ست را به ســود خود خاتمه دهد. در ست 
دوم تیم خاتم اردکان در تالش بود تا امتیاز از دست رفته را جبران کند، 

اما باز هم با همان نتیجه ۲5-۱8 ســت دوم را به حریف واگذار کرد.
در ست سوم این دیدر دو تیم رقابت نزدیکی با یکدیگر داشتند که در 
انتها خاتم اردکان با حساب ۲5-۲۳ نتیجه این ست را از آن خود کرد 
تا کار به ست چهارم کشیده شود.در ســت چهارم سپاهان با ارائه یک 
بازی هوشمندانه موفق شد با حساب ۲5-۱8 ضمن پیروزی در این 
ست، بازی را با حساب ۳ -۱ به ســود خود خاتمه دهد. راه یاب ملل 
کردســتان، دومین تیمی بود که بازی را به طالیی پوشان واگذار کرد. 
تیم راه یاب ملل در این بازی در سه ست پیاپی و با نتایج ۲5 بر ۲۰، ۲5 
بر ۱7 و ۲5 بر ۲۰ نتیجه را به حریف قدرتمند خود واگذار کرد تا دومین 

شکست خود را در لیگ برتر تجربه کند.
شاگردان محمدی راد، در ســومین گام به مصاف تیم هراز آمل رفته 
و ســومین برد متوالی خود را درلیگ برتر والیبال کســب کردند. در 
این دیدار خانگی اصفهانــی ها با تکیه بر ســتاره هایی همچون علی 
مباشــری، علی اصغر مجرد، مجتبی میرزا جانپور و سیامک مرندی 
که همگی در ســال های اخیر ملی پوش بوده اند، توانســتند از سد 
تیم هراز آمل عبور کنند و جزو تیم های باشــند که با ســه برد در بین 

مدعیان قرار گرفته اند. ســپاهانی ها در هفته سوم مقابل تیم هراز در 
حالی که دو ست ابتدایی را پیروز شدند، ســت های سوم و چهارم را 
واگذار کردند و در نهایت در ســت پنجم کار را تمام کردند و یک امتیاز 
را تقدیم حریف کردنــد. یک امتیازی که در این بازی طالیی پوشــان 
از دســت دادند باعث شــد در رده چهارم جدول قرار گیرند و سایپا، 
 فوالد سیرجان و شــهرداری ارومیه با 9 امتیاز در رده های اول تا سوم 

جدول قرار بگیرند. 
ســپاهان که یکی از مدعیان لیگ امسال به حســاب می آید، تالش 
 می کند در همین هفته های ابتدایی خود را به صدر جدول برســاند.
 بلند قامتان سپاهان که در این فصل کار سختی را  پیش رو قرار دارند، 
رفته رفته بایــد در مقابل مدعیان قــرار بگیرند.ادامه بازی های لیگ 
محک جدی برای نماینده اصفهان خواهد بود.طالیی پوشان در جدال 
با هراز کار ســختی داشــتند و در هفته چهارم باید در خانه شهرداری 
گنبد صف آرایی کنند، تیمی که تنها یک امتیاز کســب کرده اســت و 
 تمام سعی خود را برای کسب نخستین پیروزی مقابل سپاهان انجام

 خواهد داد.

بــا تصمیم جدیــد فدراســیون کشــتی، دور رفت 
لیگ برتر کشــتی به ســالن ۱۲ هزار نفری منتقل 
شد.بیستمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی از 
8 مهرماه در حالی استارت می خورد که فدراسیون 
کشتی تصمیم گرفته دور رفت را به صورت متمرکز و 
در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی برگزار کند؛ اتفاقی که با 
پروتکل های بهداشتی اعالم شده مطابقت بیشتری 

خواهد داشت.
عبدالمهدی نصیرزاده، رییس سازمان لیگ کشتی 
دربــاره برنامه ریزی های صورت گرفتــه برای آغاز 
بیستمین دوره لیگ برتر کشتی، جام یادگار امام)ره( 
گفت: سازمان لیگ و فدراسیون کشتی با تمام قوا 
به دنبال برگزاری باشــکوه لیگ بیســتم است. از 
چند روز قبل مذاکراتی را برای برگزاری مســابقات 
در ســالن ۱۲ هزار نفری آزادی انجــام دادیم که به 
نتیجه رســید و اگر مشــکلی خاصی پیش نیاید، 

رقابت های دور رفت را در همین سالن برگزار خواهیم 
کرد. برای ما سالمتی ورزشــکاران در اولویت اول 
قرار دارد و به همین خاطر ســعی کردیم از ســالن 
بزرگ تری استفاده کنیم و به همین خاطر از سالن 
۱۲ هزار نفری آزادی بهره خواهیم برد.وی با اشــاره 
به لزوم رعایت پروتکل های بهداشــتی از ســوی 
باشگاه ها عنوان کرد: کشــتی گیران و مربیان تنها 
در صورتی می تواننــد آی دی کارت خود را دریافت 
کنند که نتیجه منفی تســت کرونای خــود را ارائه 
کنند. ما سعی کردیم تمامی پروتکل ها را به بهترین 
شکل اجرا کنیم. همچنین مبادی ورودی سالن به 
دستگاه های ضدعفونی تجهیز خواهد شد.رییس 
سازمان لیگ کشــتی ادامه داد: با هماهنگی های 
انجام شده، مسابقات به صورت زنده از شبکه سه و 
شبکه ورزش سیما پخش خواهد شد تا عالقه مندان 
به کشتی بتوانند مســابقات را دنبال کنند. قطعا با 

توجه به نزدیکی مســابقات جهانی، لیگ امســال 
می تواند نقش زیادی در انتخاب ملی پوشان داشته 
باشــد. همین موضوع باعث خواهد شد که یکی از 
جذاب ترین لیگ ها را شاهد باشــیم.نصیرزاده در 
پایان گفت: از روز 7 مهرماه که وزن کشی گروه الف 
لیگ برتر کشتی فرنگی برگزار می شود، لیگ بیستم 
رســما اســتارت می خورد. البته از 5 مهرماه خانه 
کشتی شهید ابراهیم هادی پذیرای کشتی گیرانی 
خواهد بود که تست منفی کرونای خود ارائه می کنند 
و وارد قرنطینه خواهند شــد. 9 مهرماه هم که وزن 
کشی مسابقات کشتی آزاد انجام می شود و ۱۰ مهر 

نیز مسابقات گروه الف آغاز می شود.

انتقالمیزبانیلیگکشتیبهسالن12هزارنفری

خبر روز

ستارهمغضوب»کومان«دربارسلوناماندنیشد
انتظار می رفت که بعد از انتخاب رونالد کومان به عنوان سرمربی جدید بارسلونا این هلندی به جوانان 
تیمش اعتماد ویژه ای داشته باشــد. همچنین در این بین به نظر می رسید ریکی پویج استعداد 
فوق العاده الماســیا نقــش ویژه ای در 
بارســلونای تحت هدایت رونالد کومان 
ایفا کند.با این حال طی روزهای گذشته 
نشــریات اســپانیایی و کاتاالنی مدعی 
شدند که کومان در کمال ناباوری به پویج 
اعالم کرده کــه در تیم او نقشــی ندارد و 
می تواند بارســا را ترک کند؛ موضوعی که 
حتی به تایید خود سرمربی هلندی نیز 
رسید و او در مصاحبه ای اعالم کرد که در 
صورت ماندن این بازیکن جوان در بارسا 
به او خیلی بازی نخواهد رسید بنابراین بهتر است به شکل قرضی جدا شود؛  اما اسپورت ادعا کرد که 
ریکی پویج با وجود عدم تمایل رونالد کومان قصد دارد به کارش در بارسلونا ادامه دهد و تصمیمی 
برای جدایی ندارد. حاال و در همین رابطه نیز رادیو کاتالونیا مدعی شده که پدر این بازیکن در باشگاه 
بارسلونا حاضر شده و در جلسه ای با مسئوالن این تیم شرکت کرده که نتیجه آن عدم جدایی پویج 
بوده است؛ در واقع به نظر می رسد که این ستاره جوان قصد دارد خود را اثبات کند و دید این سرمربی 

را تغییر دهد.

زالتان:

بنجامینباتنهستم!
میالن با دبل زالتان ابراهیموویچ موفق شد بولونیا را با نتیجه دو بر صفر شکست دهد.زالتان پس 
از این درخشش ادعا کرد که اگر ۲۰ ساله بود دو گل دیگر هم می زد. مهاجم سوئدی که ماه آینده ۳9 
ساله می شود، پس از بازی در گفت وگو با اسکای اسپورت ایتالیا گفت:» من وضعیت خوبی دارم 
و به کارم ادامه می دهم، این دومین بازی این فصل است. ما برنده شدیم و می توانستم گل های 
بیشتری بزنم. اگر ۲۰ ساله بودم ، دو گل دیگر هم می زدم، پیر نیستم و مانند بنجامین باتن هستم 
و از پیری شــروع کردم و جوان می میرم. تیم خوب کار کرد ، ما ۱۰۰ درصد خوب نیستیم و از این رو 
اشتباهاتی مرتکب شدیم که معموال از آنها اجتناب می کنیم ، اما این خوب است. هدف این است 
که بهتر از فصل گذشته کار کنیم. بازیکنان جوان سخت کار می کنند ، گوش می دهند ، نظم و انضباط 
دارند و پس از شش ماه گذشــته می دانند که برای عملکرد خوب باید چه کاری انجام دهند که هر 
روز تمرکز خود را حفظ کنند. امسال ، ما باید با اعتماد به نفس بازی کنیم و هر مسابقه را مانند یک 
فینال بدانیم. من دوست دارم مسئولیت داشته باشم. بیشترین فشار آن چیزی است که به خودم 
وارد می کنم. نمی خواهم مردم در مورد سن من صحبت کنند ، می خواهم در همان سطح با دیگران 
رفتار کنم. مهم نیست که من چند ساله هستم ، من می خواهم مثل یک فرد ۲۰ ساله با من رفتار 

شود و همان کار را انجام دهم.«

پیشنهادرئالمادریدبهپدیدهجدیدفوتبالپاناما
 رئال مادرید پیشــنهادی به مبلغ یک میلیون یورو بــرای جذب پدیده جدید فوتبــال پاناما داده 
 اســت. این بازیکن در حال حاضــر در تیم کارتاخنا در لیگ دســته دو اســپانیا حضــور دارد که 
 در این تیم طی دو بــازی پایانی فصل فیکــس بود و نقشــی کلیدی در صعــود تیمش به لیگ

  دسته دو ایفا کرد.کاراســکیا که فقط ۲۱ سال ســن دارد تا کنون هشــت بازی در تیم ملی پاناما 
داشته و دو گل زده است.

فوتبال جهان

کارسخت»سهراب«
درخوشهطالیی

خوشــه طالیی در لیگ یک همانند تیم های 
صنعت نفت و نســاجی در لیگ برتر بازیکنان 
زیادی را از دســت داده؛ به انــدازه یک تیم و 
این به طور حتم کار ســهراب بختیاری زاده را 
سخت خواهد کرد. حسن مرادی فر، محمد 
ســرافراز، مصطفی نوروزی، بهزاد داوودی و 
اصغر نصیری 5 بازیکنی هســتند که به تیم 
نساجی ملحق شده اند. علی مغنمیان، پیراهن 
ماشین ســازی را برتن کرده و محمد قنبری 
هم با تراکتــور قرارداد امضا  کرده اســت. هر 
چند او برای جدایی قطعی از خوشــه طالیی 
باید رضایت این باشــگاه را جلب کند چرا که 
مدیر عامل این باشگاه مدعی شده او قرارداد 
سه ساله با خوشــه طالیی دارد و حضور او در 
تیم تراکتور غیر قانونی است. محمد خزایی، 
دروازه بان تیم خوشه طالیی هم با تیم مس 
کرمان قرارداد امضا کرده اســت. وی در هفته 
های پایانی تبدیل بــه دروازه بان مورد اعتماد 
محسن عاشوری شــده بود و به نظر می رسد 
در تیم مــس کرمان و زیر نظــر رضا مهاجری 
هم شــانس زیادی برای تبدیل شدن به مرد 
شــماره یک دارد. این پایان جدایی ها در تیم 
خوشه طالیی نیست؛ ابوطالب قنبری و رسول 
ناصر بخت هم راهی تیم ملوان شــده اند و تا 
به اینجای کار جدایی ۱۰ بازیکن از تیم خوشه 
طالیی قطعی شده است. این در حالی است که 
خوشه طالیی فصل گذشته اولین فصل حضور 
خود را در لیگ یک تجربه می کرد؛ کسب عنوان 
چهارمی در اولین فصل حضور موجب شــد تا 
تعداد بازیکنان زیــادی از این تیم مورد توجه 
تیم های دیگر قرار بگیرند. حضور 8 بازیکن از 
خوشه طالیی در تیم های لیگ برتری نشان از 
تیم خوبی بود که ابتدای فصل توسط محسن 
عاشوری بسته شده بود؛ مربی ای که طی سه 
فصل حضور در این تیم،خوشه طالیی را از لیگ 
۲ به لیگ یک آورد و در لیگ یک هم این تیم را 
تبدیل به مدعی کرد. با حجم جدایی ها بدون 
شک کار سهراب بختیاری زاده، سرمربی جدید 
خوشه طالیی سخت خواهد بود. او برای صعود 

به لیگ برتر باید یک تیم جدید بسازد.

 باشگاه سپاهان که چند سالی است تصمیم به سرمایه 
لیبال گرفته، امسال با هدایت  گذاری در رشته وا
رحمان محمدی راد، مربی سابق تیم ملی، تیمی نسبتا 
آماده را روانه لیگ برتر کرده که جزو مدعیان قهرمانی 

محسوب می شود

مستطیل سبز

وز عکس ر

لژیونرایرانیدر
تمرینتیمجدیدش

ســامان قــدوس، لژیونــر ایرانی 
باشــگاه برنتفــورد خیلــی زود در 
اولین جلســه تمرینــی حضور پیدا 
کرد تا بتواند با آمادگی کامل در فصل 
 جدید مســابقات چمپیونزشــیپ 

حاضر شود.
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پیام تسلیت شهردار اصفهان درپی درگذشت مادر سردار 
شهید محمد ابراهیم همت

قدرت ا...نوروزی، شهردار اصفهان در پیامی در پی درگذشت مادر سردار شهید محمد ابراهیم همت 
ا ِإَلْيِه رَاِجُعوَن. حاجیه خانم نصرت  ِه َوِإنَّ ا ِللَّ ِذيَن ِإَذا َأَصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة َقاُلوا ِإنَّ اِبِريَن الَّ ِر الصَّ نوشت: و َبشِّ
همت، مادر سردار شهید محمد ابراهیم همت، سردار بزرگ خیبر در دوران دفاع مقدس، بانویی که 
آیینه تمام نمای بردباری و شکوه واقعی ایثار بود، همزمان با چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس، 
آسمانی شد. گویی آسمان ها حدیث دلدادگی و شــکیبایی این بانوی بزرگ را تکرار کرده و روایت 
فداکاری مادری را مرور می کنند که سرداری رشید و عظیم الشأن را در دامان خود پرورش داده و با 
صبر و بردباری خود در پشت میدان های نبرد، حماسه جاوید عشق آفرید. درگذشت این مادر بزرگوار 
را به روح مطهر و واالی شهید حاج ابراهیم همت، خانواده معزز او، خانواده معظم شهدا و ایثارگران 
و مردم شهید پرور استان اصفهان تسلیت گفته و برای روح جاودان او، علو درجات و رضوان الهی و 

برای بازماندگان صبر و اجر مسألت دارم.

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان:
نام و ياد شهيدان، روشنی بخش و مايه بركت پروژه های 

عمرانی شهر  است
معاون عمران شهری شهرداری اصفهان با گرامی داشتن هفته دفاع مقدس، زنده نگه داشتن نام و یاد 
شهدا و خدمت به مردم شهیدپرور را اصفهان مهم ترین انگیزه مدیران عمرانی شهر عنوان كرد و افزود: نام 
و یاد شهیدان، روشنی بخش و مایه بركت پروژه های عمرانی شهر  بوده و هست و نام گذاری  ابرپروژه 
شهید سپهبد قاسم ســلیمانی كه بزرگ ترین پروژه احداث تقاطع و پل كنونی شهر محسوب می شود 
بدین جهت بوده است و همچنین پروژه سالن اجتماعات گلستان شهدا با هزینه ای بیش از 74 میلیارد 
تومان گامی كوچك در این راستاست.ایرج مظفر  با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری  كه زنده نگه 
داشتن یاد شهیدان كمتر از شهادت نیست بر ایجاد زیرساخت های عمرانی با كاربری فرهنگی و اجتماعی 
جهت فرهنگ سازی ایثار و شهادت در شهر اصفهان تاكید كرد و گفت: مدیران و مهندسان عمرانی شهر 
جهادگرانه در حال خدمت رسانی به مردم عزیزمان هستند.مظفر با اشاره به فعال بودن 20 پروژه مركز 
فرهنگی با ابعاد متوسط با اعتباری  بالغ بر 24.5 میلیارد تومان در مناطق مختلف شهری، دغدغه های 
فرهنگی واجتماعی را از مهم ترین دغدغه های مدیریت شهری و شورای اسالمی شهر عنوان كرد.وی، 
پروژه های احداث مجموعه فرهنگی ورزشی شهید کشوری،احداث فرهنگسرای حصه،تکمیل بازسازی 
تاالر هنر ،باز سازی مجموعه فرهنگی  باغ فدک  و توسعه فضای مجموعه فرهنگی نیایش را  از جمله پروژه 

های عمرانی فعال مراكز فرهنگی شهر ذكر كرد.

کاهش 90 درصدی استفاده از سرویس مدارس شهر اصفهان
مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان گفت: با توجه شیوع ویروس 
کرونا شاهد کاهش حدود ۹0 درصدی استفاده از ســرویس مدارس دانش آموزی نسبت به سال 
گذشــته بوده ایم.هادی منوچهری اظهار کرد: در ســال تحصیلی جدید 4۹ شرکت حمل و نقل به 
دانش آموزان در سطح شهر اصفهان سرویس دهی می کنند.وی با بیان اینکه بهبود و ارتقای مستمر 
سطح کیفیت خدمات سرویس مدارس اولویت سازمان است، ادامه داد: تمام سرویس مدارس 
شهر اصفهان توسط شرکت های حمل و نقل دانش آموزی تحت نظارت سازمان تاکسیرانی فعالیت 
می کنند و خودروها طرف قرارداد با شــرکت های دارای مجوز از این ســازمان هستند.مدیر عامل 
سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شــهرداری اصفهان با بیان اینکه ظرفیت مجاز سرویس 
مدارس سه نفر سرنشین است، تصریح کرد: تعرفه فعلی سرویس مدارس نسبت به سال گذشته 

حدود 25 درصد افزایش یافته است.

امضای تفاهم نامه همکاری شهرداری اصفهان و انجمن انبوه سازان؛

شهرداری حامی انبوه سازان است

شــهردار اصفهان با بیان اینکــه امروز رویکرد مشــارکت در مجموعه 
شهرداری و شورای شهر دنبال می شــود و این فرصتی برای انجمن 
انبوه سازان اســت، گفت: شــهرداری حامی انبوه ســازان است.  به 
گــزارش اداره ارتباطات رســانه ای شــهرداری اصفهان، قــدرت ا...

نوروزی در جلســه انعقاد تفاهم نامه شــهرداری اصفهــان با انجمن 
انبوه ســازان اســتان اصفهان، با اشــاره به اینکه انجمن انبوه سازان 
اصفهان به خوبی توانســته اســت به ســمتی حرکت کند تا رقابت ها 
را به شــراکت تبدیل کند، اظهار کرد: انجمن انبوه ســازان، شهرداری 
را حامی و پشــتیبان خود بداند. شــهردار اصفهان با تاکیــد بر اینکه 
ورود انبوه ســازان به مشــارکت با شــهرداری در نهایت به سود شهر 
اســت، تصریح کرد: هرچه انجمن انبوه ســازان قوی تر باشــد برای 
شــهر مفیدتر اســت. وی اظهار کرد: بهتر اســت، یک پروژه مناسب 
و الگو برای شــهر بــا همــکاری انجمن انبوه ســازان اجرا شــود تا 
 مشــارکت جدی شــهرداری با انبوه ســازان در ســال های آینده نیز

 ادامه دار باشد. 

تسهیلگری بخش خصوصی برای حضور در پروژه های شهری
علیرضا نصر اصفهانی، رییس شورای اسالمی شهر اصفهان نیز در این 

نشســت، با تاکید بر اینکه وجود انجمن انبوه سازان یک فرصت برای 
شهر است، گفت معتقدیم سرزندگی شهر تحت تاثیر فعال بودن انبوه 
سازان است.وی افزود: امروز شــهرداری به تنهایی نمی تواند شهر را 
اداره کند و باید به ســمت مشــارکت با بخش خصوصی حرکت کند.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به اینکه فلسفه وجودی 
سازمان سرمایه گذاری و مشــارکت های مردمی شهرداری اصفهان 
کاهش بروکراســی اداری و تســهیلگری حضور بخش خصوصی در 
پروژه های شــهری اســت، گفت: ما نیازهایمان را اعــالم کرده ایم و 
معتقدیم بهترین کسانی که می توانند به مدیریت شهری کمک کنند، 
انبوه سازان هســتند و امیدواریم با انعقاد این تفاهم نامه این فرآیند 

تقویت شود.

 ایجاد مثلث مردم، شهرداری و سازنده
 برای جذب سرمایه گذار به شهر اصفهان

همچنین، مهدی جعفرپیشه، رییس هیئت مدیره انجمن انبوه سازان 
استان اصفهان نیز با اشاره به اینکه طی7 سال گذشته ارتباط انجمن 
با شهرداری تنگاتنگ بوده است، گفت: انجمن انبوه سازان روبه روی 
شهرداری نیست، بلکه فرصت و امکانی است که شهرداری می تواند در 

راستای اهداف شهری از آن بهره بگیرد. وی با اشاره به اینکه می توان 
یک مثلث همکاری با مشــارکت آورنده زمین، شــهرداری و سازنده 
ایجاد کرد، گفت: اگر  این مثلث شــکل گرفته و عملیاتی شــود قطعا 
ســرمایه گذاران بزرگی به شــهر مراجعه می کند.جعفرپیشه افزود: 
امیدواریم با انعقاد این تفاهم نامه فصل جدیدی در شهر ایجاد شود.

در ادامه نشســت، ســید کریم داوودی، نایب رییــس انجمن انبوه 
ســازان اســتان اصفهان نیز با تاکیــد بر اینکــه امروزه شــهرهای 
توســعه یافته روی مشــارکت برنامه ریزی کرده اند، گفت: مشارکت 
یک واحد مجزا نیســت بلکــه واحدی بین بخشــی اســت که باید 
 نهادینه شــود و در این صورت اســت که اقدامات آن می تواند نتیجه 

بخش باشد.
وی افزود: برای تقویت جایگاه مشارکت در اداره شهر، هم باید جایگاه 
سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های شــهرداری تقویت شود هم 
مشارکت سه جانبه ای با بسیاری از ارگان های دولتی و خصولتی که 
زمین در اختیار دارند، شــکل بگیرد و هم در زمین های واقع در حریم 
شهر با توجه به مصوبه ای که اخیرا به تصویب رسیده است ورود کرده 

و پروژه های خاص تعریف شود. 

 استفاده از ظرفیت انجمن انبوه سازان 
در احیای ساختمان های نیمه تمام شهر

در این جلســه، چندین ماه پیگیری و برگزاری جلســات مســتمر 
سازمان ســرمایه گذاری و مشارکت های شــهرداری اصفهان با انبوه 
سازان استان، به ثمر نشســت و منجر به انعقاد تفاهم نامه همکاری 
میان شــهرداری و انجمن انبوه ســازان شــد.همکاری و اســتفاده 
از ظرفیت هــای متقابل شــهرداری اصفهــان و انجمن انبوه ســازان 
در تقویت ســاختار های مبتنی بر مشــارکت ســه جانبه بــه منظور 
رونق بخشــی به فعالیت های بخش مســکن و ســاختمان در شهر 
اصفهان، همچنین اســتفاده از ظرفیت های انجمن انبوه ســازان در 
احیای ساختمان های نیمه تمام و نیمه ســاخته شده در سطح شهر 
اصفهان به منظور خروج از شرایط نامناســب ایجاد شده برای سیما 
و منظر شــهری به ویژه در مســیرهای گردشگری شــهر و همچنین 
رونق بخشــی بــه فعالیت هــای مبتنی بر مســکن و ســاختمان و 
اســتفاده از ظرفیت های انجمن و ســاز و کارهای مربوطــه در مورد 
صندوق هــای پروژه محور جهــت برخی از پروژه های بزرگ شــهری 
 مانند آزادسازی و بهسازی اراضی شــهر از جمله اصلی ترین مفاد این 

تفاهم نامه است.

معاون خدمات شهری شــهردار اصفهان  اظهار کرد: 
چند سالی است که بسیاری از شهروندان اصفهانی 
تجربه خرید بخشی از مایحتاج روزانه خود از بازارهای 
روز کوثر را دارند، بازارهایی که اکنون مشتریان خاص 
خودشان را دارد و در برخی موارد از شهرتی بیشتر از 
بسیاری از فروشگاه های بزرگ شهر برخوردار است 
و حلقه اتصال مســتقیم تولید کننــدگان و مصرف 
کنندگان هستند و با تعدیل قیمت ها فرصت مناسبی 
را برای خرید شــهروندان فراهم می کند.حســین 

امیری   تنوع کاال، کاهش قیمت کاال، کاهش آلودگی 
هوا، حذف واسطه های غیرضروری، کمک در بهبود 
وضع ترافیک شهری، جلوگیری از فروش کاالهای 
غیراستاندارد و تثبیت قیمت کاال در مناطق مختلف 
شهری را از مزایای احداث بازارهای روز کوثر دانست 
و تاکید کــرد: بازارهای روز کوثر به صــورت روزانه از 
نظر کیفیت محصوالت، قیمت هــا و میزان رضایت 
شهروندان توسط بازرسان بررسی و نظارت می شود 
و بر اســاس برنامه ریزی های شده، مهم ترین اصل 
در مجموعــه بازارهای کوثر داشــتن کیفیــت باال و 
قیمت مناسب است.معاون خدمات شهری شهردار 
اصفهان گفت: در حوزه خدمات شهری بحث تعیین 
استراتژی خرده فروشی در اصفهان به صورت جدی 

پیگیری می شــود و سازمان ســاماندهی مشاغل 
شهری و فرآورده های کشــاورزی به عنوان مجری 
این استراتژی برنامه ریزی و فعالیت های اجرایی را 
پیگیری می کند.وی با بیان اینکه بازارهای روز کوثر در 
اصفهان بر اساس برنامه راهبردی برای توسعه شهر 
از سال ۱۳۸۹ راه اندازی شده است، اظهار کرد: در این 
کالن شهر یک شبکه توزیع مرجع در داخل اصفهان 
راه اندازی شــده که در آن ظرف مدت ۱0 سال تعداد 
بازارهای روز کوثر از سه مورد به ۱5 بازار رسیده و در کنار 
بازارهای تخصصی گل و گیــاه و بازار گیاهان دارویی 
فعال است.امیری تاکید کرد: این شبکه مرجع عمده، 
قرار نیست در مقابل اصناف قرار بگیرد، بلکه همکار 

اصناف است و در کنار آنها فعالیت می کند.

 راه اندازی بازارهای روز کوثر 
براساس برنامه راهبردی توسعه اصفهان

فیلمنامه نویس سینمای ایران: 

ارتقای سینمای کودک، نیازمند اراده است
کیومرث پوراحمد گفت: در دهه ۶0 و 70 برای توســعه و گســترش ســینمای کــودک و نوجوان 
اراده وجود داشــت و امروز باید تصمیمات درجهت ایجاد یک ســینمای متفکر و درست باشد.به 
گزارش ســتاد اطالع رســانی جشنواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان، 
کیومرث پوراحمد؛ کارگردان، تهیه کننده 
و فیلمنامه نویــس ســینمای ایران که 
آثاری ماندگار را در جشنواره بین المللی 
فیلم هــای کودکان و نوجوانــان به ثبت 
رســانده، گفت: باید پذیرفــت که دهه 
۶0 و 70 دوران کارگردان ســاالری بود اما 
امروز دوره صاحب سینماساالری است! 
کارگردان ساالری یعنی تفکرساالری، اما 
صاحب  سینماساالری، پول ساالری است. برخی از تهیه کنندگان، پخش کننده هم شده اند و آن ها 
تصمیم می گیرند که چه کسی فیلم بسازد و چه کسی نسازد.وی تصریح کرد: در دهه ۶0 و 70 اراده ای 
برای گسترش سینمای کودک و نوجوان وجود داشت؛ اما امروز این اراده وجود ندارد و تصمیمات 
درجهت ایجاد یک سینمای متفکر و درست نیست. امروز اراده بر این است که فقط بخندی و تفکر 
تعطیل است. به همین علت، فیلم های فارسی گذشــته در حال تکرار شدن هستند و البته در این 
سال ها اندکی هم کمدی های خوب ساخته شده  است.کارگردان »بی بی چلچله« با اشاره به برگزاری 
آنالین سی وسومین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان، عنوان کرد: به نظر می رسد 
زمانی که جشنواره به صورت آنالین برگزار شود، تعداد مخاطبان بیشتر می شوند چون در این شرایط 
دیگر نیازی به رفت و آمد ندارند. البته سالن ســینما با هیچ چیز قابل مقایسه نیست ولی در ایران 

بهترین سینمای ما به اندازه کشوری مانند ترکیه هم استاندارد نیست.
کارگردان »قصه های مجید« توضیح داد: طی 50 سالی که کار کردم هیچ فیلمی را با تصمیم قبلی 
نساختم؛ تمام کارها دلی بوده است.سوژه، وجود من را به سمت خود می کشد. در »قصه های مجید« 
هم تصمیم قبلی وجود نداشت که بخواهم موضوع خانواده و کودک را با هم تلفیق کنم و در واقع کار 
را دلی انجام دادم .پوراحمد افزود: در زمان اکران فیلم »تیغ و ترمه« انتقادهای زیادی به من شد و 
حتی گفتند: »تو شخصیتی مانند بی بی را ساخته ای و حق نداری یک مادر بد را در فیلمت نمایش 
دهی« اما سی سال از »قصه های مجید« می گذرد. مگر می شود همان آدم سابق باشیم؟ من دیگر 
حتی آدم ده سال پیش هم نیســتم. زمانی جزو طبقه متوسط جامعه بودم اما احساس می کنم، 
روز به روز کیفیت زندگی ام کمتر می شــود.کارگردان »اتوبوس شب« با اشاره به اهمیت فیلمنامه، 
بیان کرد: قصه همیشه مهم است. اگر یک فیلمنامه بد به دست اســتیون اسپیلبرگ هم بدهید، 
نمی تواند معجزه کند و فیلم خوب بسازد. فیلمنامه نویس باید باسواد باشد و سینما را بشناسد.او از 
شخصیت های محبوب خود و اولین فیلم کودکی که به خاطر دارد، گفت: اولین فیلمی که دیدم و یک 
کودک قهرمان آن بود، فیلم »چهارصد ضربه« از فرانسوا تروفو بود. شخصیت محبوب من در کارتون 
»پلنگ صورتی« و در کاراکترهای عروسکی »کاله قرمزی« است.این کارگردان در پاسخ به این سوال 
که آیا کار جدیدی در حوزه کودک و نوجوان دارد یا خیر؟ عنوان کرد: من فیلمی به نام »آوازه خوان« 
دارم که در سال 57 ســاختم و میان مدت و 45 دقیقه ای بود. بعد از انقالب فیلم را در جشنواره ای 
داخلی به نمایش گذاشتم و جوایز مهمی را نیز کسب کرد اما بعد توقیف شد. من هم فقط یک نسخه 
از آن دارم. چند شب پیش که به همراه دوستی مجدد فیلم را تماشا می کردم به نظرم رسید که سوژه 
خوبی است اگر داستان آن در همان سال 57 دوباره ساخته شود که در این صورت فیلمی شیرین و 
نوجوانانه می شود. در فکر ساختن این فیلم هستم. در پایان باید بگویم که تنها خواسته ما به عنوان 

فیلمساز این است که ما را رها کنند و کاری به کارمان نداشته باشند.

با مسئولان
س: شبکه شهر

عک

خبر روزدیدگاه

 مدیرعامل سازمان مدیریت
 پسماند شهرداری اصفهان خبر داد:

راه اندازی فرهنگستان 
پسماند در وبسایت 

سازمان پسماند
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهــان از راه اندازی بخش فرهنگســتان 
پسماند در وبسایت این ســازمان ، به عنوان 
مرجع کاملی از محتواهای علمی، آموزشــی 
و فرهنگی خبر داد.رحیــم محمدی با اعالم 
این خبر افزود: بــا توجه به نیــاز گروه های 
مختلف مانند دانشــجویان، دانش آموزان، 
پژوهشگران، شــهروندان عالقه مند، اساتید 
و معلمــان و دیگر گروه ها بــه برخورداری از 
یک مرجع کامــل و منســجم از اطالعات و 
داده های علمی و مســتند در زمینه مدیریت 
پسماند، این بخش از وبســایت متشکل از 
بخش هــای مختلف با محتواهــای متنوع 
راه اندازی شــده اســت.وی ادامه داد: این 
بخش از وبســایت دارای 5 قســمت اصلی 
شامل شیوه نامه ها و اســتانداردها، قوانین 
و مقررات، محصوالت فرهنگی و انتشــارات، 
مقاالت و واژه نامه های تخصصی است که در 
هر بخش مستندات، تولیدات و محصوالت در 
 گروه ها و قالب های مختلف بارگذاری شده و 
عالقه مندان می توانند در صورت نیاز با مراجعه 
به این بخش از وبســایت به آرشیو کاملی از 
محتواهای مرتبط با مدیریت پسماند دست 
یابند.محمدی، هدف از راه اندازی این قسمت 
از وبسایت را ارائه اطالعات صحیح و کاربردی 
به همه کاربران عنوان کرده و افزود: محتواهای 
مربوط به مدیریت پســماند اعم از اطالعات 
علمی، محتواهای کاربــردی، آموزش های 
متناسب با گروه های مختلف سنی و الزامات 
قانونی عالوه بر آن که  می تواند به ارتقای سطح 
علم و کمــک به تولید پژوهــش های جدید 
منجر شود، سبب می شود تا عالقه مندان در 
اقشار مختلف به محتوای مناسب و استاندارد 
دسترسی داشــته باشــند و بتوانند با کسب 
آگاهی و تغییر نگرش، رفتار خود را به تدریج 

اصالح کنند. 

اصفهان به شبکه جهانی شــهرهای یادگیرنده یونسکو پیوست. مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری اصفهان با اعالم این خبر گفت: آغاز فرآیند و 
ثبت درخواست اصفهان برای عضویت در این شبکه با همکاری کمیسیون ملی یونسکو از زمستان سال گذشته توسط شهرداری اصفهان آغاز شده بود. ایمان 
حجتی افزود: از دیدگاه یونسکو، شهر یادگیرنده، شهری است که تمامی منابع خود در هر بخش را برای تحقق، ارتقای یادگیری فراگیر از پایه تا آموزش عالی، 
احیای یادگیری در خانواده ها و محله ها، تسهیل یادگیری در محیط های شغلی، گسترش استفاده از فناوری های نوین در یادگیری، ارتقای کیفیت یادگیری 
و پرورش فرهنگ یادگیری در سراسر زندگی افراد به کار می گیرد. به عبارت دیگر تمرکز و تاکید شبکه شهرهای یادگیرنده یونسکو بر »یادگیری مادام العمر« 
است.وی ادامه داد: هدف از حضور شهرها در این شبکه، ارتقای یادگیری مادام العمر و افزایش سطح آگاهی شهروندان در جهت ایجاد شهرهای یادگیرنده 
پایدار از طریق توانمندسازی فردی و اجتماعی، توسعه اقتصادی و پیشــرفت فرهنگی و توسعه پایدار است. در این زمینه، با توجه به اینکه بسیج همه منابع 
و استفاده از آن ها، مشارکت همه ذی نفعان و تعهد و اشتیاق قوی، از شرایط اصلی ایجاد یک شهر یادگیرنده به شمار می رود، اصفهان با به دست آوردن این 

شرایط به شبکه شهرهای یادگیرنده یونسکو پیوست.

اصفهان به شبکه جهانی شهرهای یادگیرنده یونسکو پیوست

آیین تشییع مادر 
سردار خیبر، حاج 
ابراهیم همت در 

شهرضا
پیکر بانــو نصــرت همــت، مادر 
ســردار خیبر، شــهیدهمت صبح 
دیروز همــراه بــا محدودیت های 
کرونایی بر دســتان مردم شهرضا 
تشییع و در آستان مقدس امامزاده 
شــاهرضا)ع( در کنــار مزار پســر 

شهیدش به خاک سپرده شد.

وز عکس ر
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برای تغییر زندگی باید ابتدا آن را شــروع و سپس بر ترس ها 
غلبه کنید، در این مسیر ســه قانون پنج، بیست و سی ثانیه به 

شما کمک خواهند کرد.
قانون پنج ثانیه: در قانون پنــج ثانیه مغز تمام تمایالت خود را 
با موقعیت فعلی که دارد حفظ می کنــد، در واقع این قانون بر 
اینرسی مغز غلبه می کند و وارد یک مسیر مثبت می شود. یک 
نویسنده و سخنران به نام مل رابینز می گوید: »بین دانش و علم 
فاصله وجود دارد. شما با فکر کردن به ایده ای جدید، مغز را از 
منطقه ای راحت خارج می کنید و موجب ترس و عدم اطمینان 
در خود می شوید و مغز هم در این موقعیت فقط تالش می کند 
تا شما را از انجام آن کار منصرف کند. بین هر ایده و عمل تفاوت 
بسیار اندکی در حدود پنج ثانیه وجود دارد. پس صبر بیش از 
اندازه شما سبب می شود به ادامه مسیر قبلی خود بپردازید و 
اگر سرعت عمل پایینی داشته باشید باید منتظر اتفاقات جدید 
باشید.«بعد از رویارویی با ترس و یا هر موضوع ترسناکی فقط 
کافی است به صورت نزولی از پنج تا یک بشمارید. از آنجایی 
که مغز انسان عادت دارد تا اعداد را به صورت افزایشی بشمارد، 
پس شما با برعکس شمردن سبب به هم زدن این عادت می 
شوید و موجب کنار آمدن مغز شما با انجام کارهای جدید خواهد 
شد. با ممارست قانون پنج ثانیه این قانون را به یک عادت جدید 

تبدیل می کنید، اعتماد به نفس و شجاعت یک کار متفاوت را 
در انسان ایجاد می کند.

قانون بیست ثانیه: قانون بیست ثانیه هم قانون دیگری است که 
هر شخصی می تواند با انجام ندادن خیلی از عادات قدیمی به 
خودش کمک کند تا کارهایی را انجام دهد که برایش سودمندتر 

است. بیشتر افراد به دنبال بهتر شدن آینده خود هستند پس 
این را به خوبی می دانند چه کارهایی را باید انجام دهند؛ تنبلی 
نمی کنند و هر چه سریع تر وارد عمل می شوند. از عادات قدیمی 
و بدی که تقریبا همه دارند می توان به این موضوع اشاره داشت: 
همه  ما خیلی خوب به این امر واقف هســتیم که باید کمتر به 

تماشای تلویزیون بنشینیم و بیشــتر ورزش کنیم؛ اما هر روز 
که از سرکار به منزل بر می گردیم خسته جلوی تلویزیون دراز 
می کشیم و به تماشای آن می پردازیم. پس برای کنار گذاشتن 
عادات بد ابتدا عادات خوب را درون خود پرورش دهید مطمئن 
باشید با این کار انرژی الزم برای انجام آن ها را تغییر می دهید. 
قانون سی ثانیه: و اما قانــون دیگری هم وجود دارد که یاریگر 
شما برای رسیدن به اهداف تان است و آن قانون 30-30-30 
نام دارد. این قانون ابتدا اهداف شما را به تکه های بسیار کوچک 
و قابل دســترس تبدیل می کند. چون گاهــی اوقات اهداف 
هر شخصی ممکن اســت آن قدر بزرگ باشد که حتی جرأت 
نزدیک شدن به آن را هم نداشته باشید؛ پس قانون 30-30-

30 تمرینی است برای امتحان کردن افکار و ایده های جدید و 
خالقانه ای که در سر دارید. اما روش انجام این قانون: باید وقت 
بیشتری را برای کارهایی که دوســت دارید اختصاص دهید و 
برای انجام کارهایی که از آن ها هیچ لذتی نمی برید زمان کمتری 
صرف کنید. اگر تصمیم جدی برای امتحان و یا پیاده سازی این 
روش را در زندگی خود دارید به این نکات به خوبی دقت کنید؛ 
در روز اول کارهایی را که دوست دارید سی ثانیه بیشتر و کارهایی 
را که دوست ندارید سی ثانیه کمتر انجام دهید و در روزهای بعد 

سی ثانیه بیشتر زمان بگذارید. 

آشپزی

شیرینی آنجل
 مواد الزم: آرد گندم250 گرم،بکینگ پودریک قاشق چای خوری،شکردانه 
ریز100 گرم،اسانس وانیل یک چهارم  قاشق چای خوری،نمک یک هشتم  
قاشق چای خوری، زرده تخم مرغ 3 عدد،کره یا مارگارین نرم شده150 گرم

مواد الزم برای روی شیرینی: سفیده تخم مرغ2 عدد،بادام پرک خرد 
شده 75 گرم،مارماالد تمشک یا توت فرنگی 4 قاشق سوپ خوری

طرز تهیه: فر را در دمای 180 درجه سانتیگراد گرم کنید. سینی شیرینی پزی را با کاغذ بپوشانید. 
آرد و بیکینگ پودر را الک کنید. حاال شکر، وانیل، نمک، زرده تخم مرغ و کره را اضافه کنید و با 
دست ورز دهید تا خمیر یکدستی حاصل شود سپس خمیر را در کیسه قرار دهید و 30 دقیقه 
در یخچال استراحت دهید. به اندازه گردو های کوچک از مواد را بردارید و در دست گرد کنید. 

سفیده تخم مرغ را کمی با چنگال بزنید و گلوله ها را در سفیده تخم مرغ بزنید و در بادام 
بغلطانید و یک حفره وسط آن ایجاد کنید و در سینی فر بچینید و به مدت 15-20 دقیقه 

بپزید، اینک پس از خنک شدن شیرینی ها داخل حفره ها را با مارماالد پر کنید.
خواص  آرد گندم: مسائلی مانند کم  خونی، کمبود مواد معدنی، سنگ کیسه  صفرا، 

سرطان پستان، التهاب مزمن، چاقی، سستی و ضعف، سل، مشکالت 
دوران بارداری و شیردهی مشکالت به سرعت با مصرف گندم 

کامل، بهبود یافته است. همچنین برای درمان 
نازایی توصیه می شود.

قانون ثانیه ها برای تغییر طرز تفکر

 تصویربرداری سریال »جشن سربرون« 
به آزادراه تهران-شمال رسید

معرفی ورزش های هیجانی در مسابقه 
جدید شبکه نسیم

تصویربرداری سریال تاریخی »جشن سربرون« به کارگردانی مجتبی 
راعی در اطراف آزادراه تهران-شمال ادامه دارد.در خالصه داستان 
آمده است: بهادر، کدخدای ایل پوسان با کدخدای طایفه همسایه 
»سرخو«، رقابتی دیرینه دارد. مدتی آتش کینه ها خاموش شد تا اینکه 
سرخو با اعتماد به نفس به خواستگاری دختر زیبای بهادر  می آید. غافل از 
اینکه قرار است »جهان پسند« به عقد پسرعموش درآید... 

»چند درجه« به کارگردانی غالمرضا بختیاری و امید خسروی مسابقه ای 
تلویزیونی اســت که هم اکنون در مرحله ضبط قــرار دارد و به زودی در 
52 قسمت 40 دقیقه ای روی آنتن شــبکه نسیم خواهد رفت.به گفته 
بختیاری، این مسابقه حدود 30 الی 35 رشته ورزشی از جمله پاراگالیدر، 
غواصی، پاراموتور، سقوط آزاد، پاراموتور، فالی بورد، کایت بورد، موتور کراس 
و... را به مخاطبان و به خصوص نسل جوان معرفی می کند.

حجت االسالم محرابی، دادستان عمومی و انقالب شهرستان مبارکه به همراه 
اصغر هدایت، فرماندار این شهرستان روز یکشــنبه 30 شهریورماه در جلسه 
مشــترکی با مهندس عظیمیان مدیرعامل فوالد مبارکه،  ضمن گفت و گو و 
تبادل نظر در خصوص راهکارهای تعامل هرچه بیشــتر بین منطقه و صنعت 
با اهدای یک جلد کالم ا... مجید و لوح تقدیر بــه مدیرعامل فوالد مبارکه از 

همکاری های این صنعت با شهرستان مبارکه تجلیل کردند. 
در این جلسه که در محل برگزاری جلسات مدیریت شرکت فوالد مبارکه برگزار 
شد، حجت االســالم محرابی دادســتان عمومی و انقالب شهرستان مبارکه 
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 8 سال دفاع مقدس، به حمایت های 
فوالد مبارکه از انجمن حمایت از خانواده های زندانیان و مساعدت های این 
شرکت در احداث سوله های اشــتغال و مهارت آموزی برای زندانیان اشاره 
کرد و گفت: ســازمان زندان ها معموال بخشــی از هزینه های خود را از محل 

کمک های نهادها و مراکز مردم نهاد تامین می کرده است.
وی در ادامه افزود: طی ســال های اخیر با نگاه مثبت مدیریت فوالد مبارکه 
 شاهد کمک های قابل توجهی از جانب این شــرکت بوده ایم  که از آن جمله

 می توان به تامین هزینه ساخت سوله سه هزار متر مربعی زندان اسدآباد به 
عنوان یک اردوگاه استانی اشاره کرد.

دادستان شهرستان مبارکه مشارکت در تکمیل پروژه زندان اسدآباد را به عنوان 
یک اقدام اجتماعی بسیار ارزشمند و با اولویت باال برشمرد و بهره مندی اقشار 
آسیب پذیر و دریافت خدمات اشــتغال زایی را از جمله دالیل اهمیت تکمیل 

این طرح استانی دانست.
در ادامه این دیدار اصغر هدایت، فرماندار شهرستان مبارکه نیز هدف از حضور 
در شرکت فوالد مبارکه را تشــکر و قدردانی از مدیریت فوالد مبارکه به جهت 

اقدامات صورت گرفته در عرصه مســئولیت های اجتماعی برشمرد و ضمن 
درخواست اســتمرار حمایت های صورت گرفته، بر نقش اینگونه کمک ها در 

کاهش آسیب های اجتماعی در خانواده ها و مردم منطقه تاکید کرد.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: همواره شاهد مشارکت فوالد مبارکه در خصوص 
حمایت از زندانیان و اقشار آســیب پذیر بوده ایم  و باید اذعان داشته باشیم 
که حمایت های صورت گرفته در حوزه تکمیل زندان اســدآباد به عنوان یک 
اردوگاه استانی، تنها بخشی از اقدامات تاثیرگذار و قابل تقدیر این شرکت در 

این عرصه است.
فرماندار شهرســتان مبارکه همچنین به حمایت های شرکت فوالد مبارکه از 
بیمارستان حضرت محمد رسول ا... و شبکه بهداشت و درمان این شهرستان 
در مقابله با بیماری کرونا اشاره کرد و افزود: خوشــبختانه با همکاری مردم 
شریف شهرستان و حمایت های بسیار خوب فوالد مبارکه، وضعیت شهرستان 
مبارکه هیچ گاه به محدوده قرمز و بحرانی وارد نشده است که جا دارد به عنوان 
یک ایرانی مراتب قدردانی خود را به جهت کمک های قابل توجه فوالد مبارکه 
به دانشــگاه علوم پزشکی اســتان و سیستم بهداشــت و درمان شهرستان 

مبارکه ابراز  کنم.
بنا بر این گزارش در ادامه این دیدار مدیر عامل فوالد مبارکه نیز بر تعهد شرکت 
در عمل به مسئولیت های اجتماعی تاکید و خاطر نشان کرد: فوالد مبارکه با 
افزایش قابل توجه کمک ها و حمایت های خــود به منطقه پیرامونی تالش 
کرده است در چهارچوب قوانین شــرکت و با توجه به بضاعت موجود، سهم 

کوچکی در جهت رفع مشکالت منطقه ای داشته باشد. 
مهندس عظیمیان تاکید کرد: رویکرد مدیریت فوالد مبارکه طی ســال های 

اخیر مبتنی بر افزایش و توسعه همکاری ها و تعامالت بوده است.

همزمان با اولین روز از هفتــه دفاع مقدس و به منظور یادآوری  رشــادت 
ها وحماسه های  شهدا ، رزمندگان و ســایر ایثارگران و خانواده هایشان در 
ســال های دفاع مقدس و  همچنین ارج نهادن به فداکاری های شهدای 
مدافع حرم و امنیت و شهدای ســالمت آیین فرهنگی ، رزمی گرامیداشت  
ســالگرد آغاز جنگ تحمیلی و هفته دفاع مقــدس  در ذوب آهن اصفهان  
برگزار شد. در این آیین باشکوه که همچون سال های گذشته به همت ستاد 
برگزاری مراســم هفته دفاع مقدس ذوب آهن اصفهان و با محوریت حوزه 
مقاومت بسیج شــهید تندگویان در جوار یادمان شهدای گمنام این شرکت 
برگزار شــد و جمعی از روحانیون، مســئولین نهادهای دولتــی ، نظامی  و 
انتظامی شهرســتان لنجان ، نمایندگانــی از نیروهای نظامــی و انتظامی 
مســتقر در منطقه ، مدیران، بســیجیان و دیگرکارکنــان و مجاهدان جبهه 
صنعت و جمعی از خانواده های معظم شــهدا و ایثارگــران و خانواده های 
سالمت حضور داشــتند، برنامه های متنوعی به اجرا درآمد و از تعدادی از  
 فعاالن ســالمت ودرمان منطقه و خانواده های شهدای ســالمت تقدیر به

 عمل آمد.
در آیین مذکورکه صبح روز دوشنبه 31 شــهریورماه ؛ مصادف با روز 3 صفر 
و ایام عزاداری و اســارت خاندان اهل بیت )ع( در صحرای کربال برگزار شد 
و حال و هوای عاشــورایی داشــت، پس از قرائت قرآن  و  اجرای آهنگ ها 
و ســرودهای انقالبی و دفــاع مقدس  و اجــرای نمایش  زیبــا از صحنه 
زندگی نامه ســردار دل ها ســپهبد شهید قاســم ســلیمانی و ضمن ادای 
احترام به تمثال سرداران شــهید دفاع مقدس و تمثال مبارک 287 شهید 
دفاع مقدس  حضور بر مزار دو شــهید گمنام مدفون در شــرکت ذوب آهن 
حاضران پــای صحبت های مهندس یــزدی زاده، مدیــر عامل ذوب آهن 
 اصفهان و دکتر رعیتی فرد، رییس ســازمان بســیج کارگران وکارخانجات 

کشور نشستند.
یــزدی زاده، مدیر عامــل ذوب آهن اصفهــان در ســخنان کوتاهی ضمن 
عرض خیــر مقدم به میهمانــان و حاضران   و گرامیداشــت یــاد و خاطره 
شهدای ســال های دفاع مقدس ، شــهدای مدافع حرم ، شهدای سالمت 
کشور و  287 شهید ذوب آهن یادآور شــد:  بقای انقالب ما و حیات کشور 
ما همواره مدیون  حماســه آفرینی های  رزمندگان ؛ شــهدا و ایثار گران و 
خانوادهای  محترم شــان  بوده و از این جهت وظیفه ما در برابر پاســداری 
از خون های شهدا  ســنگین اســت و از خدا می خواهیم که ما را در ایفای 
رسالت خود، پاســداری ا ز حرمت خون شهدای انقالب و پیشرفت در جبهه 
صنعــت و تولید بیشــترکمک کند. وی افــزود: وظیفه انقالبی و بســیجی 
امروز ما تحقق توســعه اقتصادی و جهش تولید  است و کارکنان ذوب آهن 
اصفهان با  رشادت و فداکاری در ســنگرهای اقتصاد و صنعت کشور  تولید 
بیشــتر و بهتر  در این مجتمع را جدی گرفته و پاســخگوی ندای امام)ره( 
 و رهبری در امر اســتقالل و خودکفایــی و حفاظــت از ارزش های انقالب 

خواهند بود.

تالشگران عرصه صنعت کشور ، از وفادارترین نیروها در جنگ 
و حافظ دستاوردهای  اقتصادی و تولیدی کشور  هستند

در ادامــه این برنامــه دکتر رعیتــی فرد، رییس ســازمان بســیج کارگران 
وکارخانجات کشــور به عنــوان ســخنران اصلی مراســم  ضمــن تبریک 
وگرامیداشت هفته دفاع مقدس به تشریح شرایط عمومی کشور در  شهریور 
ماه ســال 59 و آغاز  جنگ تحمیلی پرداخت  و گفت :  در این زمان به لحاظ 
تحوالت انقالب و عدم  انتظار و  عدم آمادگــی الزم  مردم و نیروهای نظامی  
کشور و تازه تاسیس بودن سپاه و بســیج  ، با نقشه و حمایت ابر قدرت ها به 
کشور ما حمله شد و بخش هایی از مناطق مرزی ما  با وسعت 1000 کیلومتر به 
اشغال دشمن بعثی در آمد . در این شرایط با امر امام خمینی )ره(  و حضور 
پرشور مردم و رزمندگان سراسر کشور و حماسه آفرینی کارکنان کارخانه هایی 
مانند ذوب آهن اصفهان  و تقدیم شهدای بزرگوار، توطئه دشمنان درهم کوبیده 
شــد . رعیتی فرد در ادامه افزود: کارگران و تالشگران عرصه صنعت کشور ، از 
وفادارترین نیروها در جنگ و حافظ دستاوردهای  اقتصادی و تولیدی کشور  
بوده و هستند. در حال حاضر نیز ایران با داشتن 90 هزار واحد صنعتی بزرگ 
وکوچک و داشتن 800 شهرک صنعتی ایجاد شده  از ظرفیت اقتصادی باالیی 
برخوردار بوده و ضمن رفع نیاز های خود و صادرات به دیگر کشورها  در جنگ 

اقتصادی دشمن  نیز  با موفقیت و پیروزی همراه بوده است.

 اجرای زیبا و ارزشمند هنرمندان تئاتر بسیج  کشور در بازسازی 
صحنه های دفاع مقدس و سیر زندگی سردار شهید قاسم سلیمانی

در ادامه این مراســم باشکوه، جمعی از هنرمندان بســیجی کشور همراه با 
پخش تصاویر و صوت هماهنگ تهیه شده توســط سمعی و بصری روابط 
عمومی ذوب آهن اصفهان، صحنه های مختلــف جنگ و دفاع مقدس  و 
سیر زندگی سردار شهید قاســم ســلیمانی را به نمایش گذاشتند  که مورد 

توجه حاظران قرار گرفت.

در دیدار فرماندار و دادستان شهرستان مبارکه با مدیرعامل فوالد مبارکه تاکید شد:

تعامل هرچه بیشتر بین منطقه و صنعت در جهت توسعه پایدار
با رویکرد فرهنگی رزمی صورت گرفت؛

آیین با شکوه گرامیداشت هفته دفاع مقدس در ذوب آهن اصفهان

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