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در شــرایطی که بازارهای مالی کشور به  علیرضا کریمیان
ســرعت در حال عقب نشــینی در رشد 
قیمت هاست و دولت هم امیدوار اســت نتواند این روند را تا آستانه 
انتخابات 1400 ادامه دهد و به نوعی آرامــش را در بازارها حاکم کند، 
لفاظی ها میان دولت و نمایندگان بر ســر الیحه بودجه به شــکل بی 

سابقه ای افزایش یافته است. 
موجی از اتهام زنی های دو طرف بر سر اصالحات مالی بودجه و تالش 
برای راه اندازی جنگ روانی برای به کرسی نشاندن خواسته های هر 
یک شاید تا کنون بی سابقه بوده اســت. هر چند نمایندگان از همان 
ابتدا اعالم کردند که مخالفت های زیادی با بندهای بودجه ارائه شده 
دولت به مجلس دارنــد و رایزنی هایی در این رابطه میان ســران دو 
قوه انجام شد و دولت برای آرام کردن مجلس قول اصالحات در این 
زمینه را داد؛ اما با عملی نشدن خواسته های مجلسی ها و پافشاری 
بر مواضع قبلی دولت، شــخص روحانی مجلس را متهم به اخالل در 
کار دولت و صدمه زدن بــه مردم کرد و به نوهی تلویحــا نمایندگان را 

کم سواد خواند. 
سخنان وی در روز چهارشــنبه با واکنش های بســیار تندی از سوی 
نمایندگان و حتی شــخص رییــس مجلس همــراه بود.محمدباقر 

قالیباف رییس مجلس شورای اسالمی در واکنش به برخی اظهارات 
مســئوالن درباره اصــالح الیحه بودجه ســال 1400 تاکیــد کرد: چرا 
عصبانی شــده اید از اینکه مجلس می خواهد بودجــه را به نفع مردم 
 اصالح کند و عواید نورچشــمی ها را شــفاف به بهبود معیشت مردم

 اختصاص دهد؟
رییس مجلس شورای اســالمی در توئیتی نوشت:  مردم هفت سال 
نتیجه بودجه به اصطالح کارشناســی این دولت را دیده اند که منفعت 
را دالل ها و رانت خوارها برده اند و گرانی و بیکاری ، ســهم مردم شده 
است.چرا عصبانی شده اید از اینکه مجلس می خواهد بودجه را به نفع 
مردم اصالح کند و عواید نورچشمی ها را شفاف به بهبود معیشت مردم 
اختصاص دهد؟ احمد امیر آبادی از دیگر نمایندگان منتقد دولت هم 
گفته اســت روحانی جمع و تفریق را در کالس اول یاد نگرفته است.

عضو کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال 1400 مجلس گفت:این گونه 
رفتارها و اظهارات از شخص دوم کشور بیانگر به حاشیه راندن مسائل 

و یا عدم پاسخگویی است. 
من با گــوش دادن به ســخنان رییس جمهــور فکر کــردم، در حال 
انجام تبلیغات انتخاباتی اســت، یک نفر به وی بگوید، هشــت سال 
دولت تمام شــد و دیگر برای مردم کاری انجام بدهد.وی ادامه داد: 

مجلس رانت ارز 4200 تومانی را که رییس جمهــور و معاون اول وی 
طی چند سال اخیر در اختیار عده ای خاص مانند پسرخاله ها، دختر 
وزیر، فالن مقام دســتگاه اجرایی و ... قرار داده بودند را تفریق کرده 
و مابه التفــاوت آن را جمع و در جیب مردم ریخته اســت. نمایندگان 
مجلس جمع و تفریق را خوب بلد هســتند و این دولت است که باید 
 پاســخگوی ریختن درآمدهای ارز 4200 تومانی به جیب 120 نفر در 

کشور باشد.
 این ســخنان در حالی میان دو قوه اصلی کشــور در جریان اســت 
که با وجود تهدید کرونا که همچنان بر ســر اقتصاد ایــران قرار دارد و 
نوســانات نرخ ارز بســیاری از فعاالن اقتصادی دقیقــا نمی دانند با 
این اختالف بر سر بودجه، آینده مالی کشــور به کجا خواهد رفت. جو 
منفی روانی عمال موجب ایســتا شــدن بســیاری از بازارها و تشدید 
رکود در کشــور شــده اســت. روحانی و نزدیکان وی دقیقا راهی را 
می روند کــه روزگاری احمدی نــژاد رفت و همین آقایان به شــدت 
به آن انتقاد کردند و حاال در شــرایط حســاس کنونی کشــور باز هم 
این اختالفات و زد و خوردهای سیاســی میان دو طــرف باال گرفته 
 اســت و به نظر می رســد این بار هیچ کدام قصدی برای کوتاه آمدن

 نداشته باشند.

مشاور فرمانده نیروی هوایی ارتش:

محصوالت دفاعی غیر قابل هک هستند
مشاور فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه محصوالت دفاعی مجهز به 
هوش مصنوعی ایران، قابل هک شدن نیستند، گفت: دشمن نمی تواند در مسیر ماموریت آنها اختالل 
ایجاد کند.سیاوش مشیری با اشاره به نگاه دنیا بر کاهش هزینه نبردهای هوایی، تصریح کرد: ما در 
دوران دفاع مقدس در این راستا شهدا و اسرای گران قدری را تقدیم نظام جمهوری اسالمی ایران کردیم.

وی به فناوری »هوش مصنوعی« در صنعت دفاعی کشور به عنوان یک دستاورد مهم ارتقا دهنده کیفیت 
محصوالت دفاعی در نیروهای مسلح اشاره کرد و افزود: هوش مصنوعی از دستاوردهای مهم دفاعی 
کشور است که در فضای تحریم ها به دســت آمده و ارتش هم در کنار اضالع دیگر نیروهای مسلح به 
این فناوری ها دست یافته است.مشیری تصریح کرد: اگر هواپیماها به شکل هوش مصنوعی هدایت 
شوند، با موفقیت ماموریت ها را انجام می دهند، هواپیماهای بدون سرنشین در نیروی هوایی ارتش در 
ورژن های مختلف اعم از عکس برداری، اختالل گری، شلیک موشک و ردگیری هوایی با سرعت های 

مختلف شاخته شده است و این محصوالت دفاعی به هوش مصنوعی مجهزهستند.

مخالفت مجمع تشخیص با چند مصوبه مجلس 
موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و 
پنج مورد از بندهای مصوبه مورد اشاره مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص داده شد.هیئت عالی نظارت 
به ریاست آیت ا... صادق آملی الریجانی و با حضور اعضای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت 
نظام تشکیل جلسه داد. در این جلسه موضوع گزارش مغایرت و عدم انطباق مصوبه مجلس در خصوص 
اصالح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری با سیاســت های کلی نظام مورد بررسی قرار گرفت و 
بعد از بحث و بررسی مفصل اعضا ، پنج مورد از بندهای مصوبه مورد اشاره مغایر سیاست های کلی نظام 
تشخیص داده شد و مقرر شد به شورای نگهبان ارسال وبرای اصالح به مجلس شورای اسالمی ارجاع شود.

ایران، تروریستی خواندن انصارا... را محکوم کرد
سخنگوی وزارت امور خارجه با محکومیت شدید گنجاندن نام انصارا... در آنچه به عنوان  فهرست گروه 
های تروریستی توسط دولت آمریکا خوانده شده است، تصریح کرد: این اقدام باعث تشدید فجیع 
ترین بحران انسانی قرن حاضر شده و مسیر تالش های جاری در جهت حل و فصل سیاسی بحران 
یمن را دچار اختالل می کند.سعید خطیب زاده افزود: اقدام وزارت  خارجه ترامپ در واپسین روزهای 
تنش آفرین بین المللی و منطقه ای این دولت، از سوی جامعه جهانی و محافل بین المللی مردود 
اعالم شده و تنها از سوی معدودی از جنگ افروزان مورد استقبال قرار گرفت.خطیب زاده  ادامه داد: 
چنانچه دولت جدید آمریکا به دنبال تجدید نظر در سیاست شکست خورده در بحران یمن باشد، این 
امر نیازمندبال اثر کردن اقدام مذکور و نگاه واقع بینانه به حقایق موجود در یمن است.سخنگوی دستگاه 
سیاست خارجی خواستار قطع حمایت های سیاســی و نظامی از جمله ممنوعیت فروش سالح از 

سوی برخی کشورها از جمله ایاالت متحده به عربستان و ائتالف خود خوانده شد.

شرط کاندید خزانه داری »بایدن« برای ایران 
گزینه پیشــنهادی رییس جمهور آمریکا برای تصدی ســمت وزارت خزانه داری این کشور سیاست 
واشنگتن درباره رفع احتمالی تحریم ها علیه ایران را تشریح کرد.  »ژانت یلن«، گزینه پیشنهادی »جو 
بایدن« برای تصدی سمت ریاست وزیر خزانه داری آمریکا گفته جمهوری اسالمی ایران تنها در صورت 
پای بندی به محدودیت های وضع شده در برجام از رفع تحریم ها بهره مند خواهد شد. یلن در پاسخ 
به سواالت قانون گذاران مجلس سنا نوشته است: »در خصوص برجام، دولت بایدن-هریس متعهد 

است اطمینان حاصل کند ایران گام های مناسبی برای از سرگیری پای بندی به برجام برمی دارد.« 

سیاستکافه سیاست

 جنگ لفظی نمایندگان مجلس با دولت بر سر بودجه باالگرفته است؛

تالفی جویی به وقت بودجه

درخواست چین برای لغو اقدامات علیه سوریه
نماینده چین در سازمان ملل از کشور های غربی خواست به اقدامات یک جانبه خود علیه دولت سوریه 
پایان دهند. »ژانگ جان« نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد در نشست مجازی شورای امنیت 
سازمان ملل درباره تحوالت سیاسی و امور بشردوستانه گفت: اقدامات اجباری یک جانبه غرب علیه 
سوریه به طور مستقیم بر زندگی سوری ها تاثیر گذاشته است و از رسیدن کمک های پزشکی به آن ها 
جلوگیری می کند. ژانگ جان افزود: در این راستا، ما بر اهمیت تالش بیشتر برای ایجاد حل سیاسی 
بحران سوریه تاکید می کنیم.نماینده چین در ســازمان ملل با تاکید بر حمایت پکن از کمیته قانون 
اساسی سوریه نیز گفت: فعالیت این کمیته باید بدون هرگونه دخالت و فشار خارجی ادامه یابد، چون 

معتقدیم این ملت سوریه هستند که باید درباره آینده خود تصمیم گیری کنند.

پس لرزه های انفجارهای بغداد؛ 

مسئوالن رده باالی امنیتی برکنار شدند
درپی وقوع دو انفجار تروریستی در بغداد، نخست وزیر عراق چند نفر از مسئوالن رده باالی امنیتی 
این کشور را برکنار کرد. به گزارش المیادین، مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق با صدور چند دستور 
تغییرات بزرگی را در دستگاه های امنیتی این کشور ایجاد کرد.مصطفی الکاظمی در این حکم خود، 
عامر صدام، معاون امور اطالعات وزیر کشور را از سمت خود برکنار و سرتیپ احمد ابو رفیق را به عنوان 
جایگزین او منصوب کرد.نخست وزیر عراق همچنین مدیرکل اطالعات و مبارزه با تروریسم وزارت 
کشور را برکنار و معاون رییس دستگاه اطالعات ملی را به مدیریت گروه »الصقور« و ارتباط دادن آن 
با فرمانده کل مامور کرد.وی رییس پلیس مرکزی عراق را از این سمت برکنار و سرتیپ رائد شاکر 
جودت را به فرماندهی آن منصوب کرد. همچنین در این حکم بایم مجید، مدیر بخش اطالعات و 

امنیت ستاد عملیات بغداد از سمت خود برکنار شد.

سودان به دنبال لغو تحریم رژیم صهیونیستی
یک مقام بلندپایه سودانی از قصد خارطوم برای لغو قانون تحریم رژیم صهیونیستی به سال 1۹۵۸ 
خبر داد.این منبع که به نام او در این گزارش اشــاره ای نشــده، در این خصوص گفت که مقامات 
سودانی در تالش هستند توافق صلحی را که اخیرا با رژیم صهیونیستی امضا کرده اند،  فعال کنند.

وی در ادامه خبر داد که در همین راســتا،  قانون تحریم رژیم صهیونیستی که در سال 1۹۵۸ امضا 
شده است، لغو خواهد شد.منبع یادشده افزود که این اقدام به منطور ایجاد پایه های اولیه توسعه 
روابط میان دو طرف صورت خواهد گرفت و شــورای حاکمیتی سودان این موضوع در اولویت قرار 
داده است.بر اساس قانون تحریم 1۹۵۸ رژیم صهیونیســتی که از هفت ماده تشکیل شده است، 
هرگونه توافق با شخص یا سازمان های صهیونیستی یا افراد و تاسیسات خارجی که برای این رژیم 
کار می کنند، ممنوع است.در ماده سوم این تحریم، ورود هر فرد صهیونیست به خاک سودان و هر 

گونه تبادل تجاری با این رژیم چه مستقیم چه غیرمستقیم، ممنوع اعالم شده است.

اتحادیه اروپا وارد معرکه »ناوالنی« شد
اتحادیه اروپا با استفاده از فرصت یک اجالس ویدئو کنفرانســی 27 رهبر اعضای این اتحادیه، از 
روسیه خواست فورال آلکسی ناوالنی، رهبر مخالفان دولت روســیه را آزاد کرده و احترام کامل به 
حقوق او را تضمین کند.شارل میشل، میزبان این نشست اتحادیه اروپا گفت، رهبران این اتحادیه 
انتظار دارند روسیه فورا تحقیقات مستقل و شــفاف درباره حمله به جان وی را انجام دهد.میشل 
همچنین بر این که مسکو کامال با سازمان منع تسلیحات شیمیایی به منظور تضمین تحقیقات بی 
طرف بین المللی درباره این حمله اجرا شود، تاکید کرد.روسیه بعد از دستگیر کردن ناوالنی تحت 

فشارهای جدیدی به منظور توضیح حمله با ماده اعصاب به این چهره مخالف قرار گرفت. 

چهره روز

ظریف:

 پس از پایان مسئولیتم 
 می توانم واقعیات

 را بگویم
وزیر خارجه کشــورمان گفــت: بعضی ها 
می گویند من و جو بایدن رفیق بودیم، هیچ 
دو مســئول خارجی با هم رفیق نیستند. 
مــن در زمانی که ســفیر بودم و ایشــان 
هم ســناتور بود و یک مــدت هم رییس 
کمیته روابط خارجی سنای آمریکا بود، با 
ایشان دیدار داشتم، بیشتر هم ایشان به 
نیویورک می آمدند، چون من اجازه رفتن 
به واشنگتن را نداشتم. او آدم بسیار زیرکی 
است و در روابط خارجی بسیار متخصص 
اســت و در آمریکا بسیار هم عنصر خودی 
محسوب می شــود.ظریف افزود: ممکن 
است زمانی که مســئولیتی در این زمینه 
نداشته باشم،  بتوانم از وضعیت فعلی و از 
خود و کارهایی که انجام دادیم دفاع کنم؛ 
آن هم نه به دلیل دفــاع از خودم، بلکه به 
خاطر دفاع از یک تفکر و نگرشی که نسبت 
به روابط خارجی وجود داشــته است. به 
هر حال من به عنوان یک کارشــناس این 
حوزه که بیش از چهل ســال از عمر خود را 
در دانشگاه و مســئولیت کاری مرتبط به 
صورت همزمان گذرانده ام، معتقدم که باید 
نگرش خاصی نســبت به حوزه سیاست 
خارجی وجود داشــته باشد. ممکن است 
در زمانی کــه دیگر مســئول پیگیری یک 
سیاســت در برابر عوامل خارجی نباشم، 
بتوانم در مقام دفاع برآیــم، چرا که دیگر 
آن عامــل خارجی وجود نخواهد داشــت 
که بگوید مثال تو به عنــوان طرف صحبت 
ما، در کشــور خود از ایــن رویکرد خاص 

دفاع کردی.

بین الملل

وز عکس ر

استتار بیهوده 
سربازهای 

صهیونیستی 
این عکــس در مــرز لبنــان - 
اســراییل گرفته شــده اســت. 
سربازهای صهیونیستی در مرز 
لبنــان وانمود مــی کنند که یک 
تکه سنگ هســتند تا نیروهای 
حزب لبنان فریب بخورند و آنها 

را هدف قرار ندهند!

یک مقام سیاســی بلندپایه در اســراییل به شرط 
ناشناس ماندن به المانیتور گفت: برخی از کشورهای 
عربی در خاورمیانه حتی استرس شــان نســبت به 
تغییر قدرت در واشــنگتن بیش از اسراییل است. 
آنها از انتصابات صورت گرفته در دولت بایدن ناراضی 
هســتند چرا که اغلب آنها جزو تیم ارشــد مذاکره 
کننده دولت اوباما با ایران بوده اند.اشاره این مقام به 
انتصاب آنتونی بلینکن به عنوان وزیر خارجه، ویلیام 
برنز به عنوان مدیر سیا و وندی شرمن مذاکره کننده 
پیشین توافق هسته ای ایران به عنوان معاون وزیر 
خارجه آمریکا بود. نتانیاهو، یوســی کوهن، رییس 
موساد را موظف به تالش برای البی با این اشخاص 
کرده تا برای آنها روشن کند که منطقه دچار تغییر شده 
است. در حال حاضر چشم انداز موفقیت احتمالی 

وی نامشخص است.همچنین هیچ اطمینانی وجود 
ندارد که نتانیاهو بتواند تا قبل از انتخابات 23 مارس 
در اســراییل دیداری با بایدن داشــته باشد، حتی 
احتمال چنین دیداری ضعیف هم به نظر می رســد 
چرا که بایدن تمایلی ندارد این دیدار به منزله تالشی 
برای دخالت در انتخابات اسراییل تلقی شود.با این 
حال در اولین جلسه دو طرف در هر زمانی که برگزار 
شود، نتانیاهو اطالعات جدیدی را به رییس جمهور 
جدید ارائه خواهد داد، نتانیاهو بار دیگر به دنبال اثبات 
ادعاهایش درمورد ایران در پرونده هســته ای اش 
خواهد بود. یک مقام ارشد امنیتی سابق اسراییلی 
که نمی خواســت نامش فاش شــود به المانیتور 
گفت: این اطالعات همچنین بایــد آمریکایی ها را 
متوجه اشتباهات گذشته خود و اهمیت ایستادگی 

ثابت در برابر رژیم جمهوری اسالمی کند.ائتالفی که 
نتانیاهو در حال سازماندهی آن است تا حد زیادی با 
تصمیم اخیر ترامپ در مورد تحت پوشش قرار دادن 
اسراییل توسط سنتکام تقویت شده است. اسراییل 
با وجود همجواری سرزمینی با سنتکام که مسئول 
تامین امنیت خاورمیانه، خلیج فــارس و مناطقی 
 EUCOM از آسیاســت، برای دهه ها تحت نظارت
بوده است. اکنون، با توجه به روابط تازه عادی شده 
اسراییل با بسیاری از کشورهای سنی منطقه، نظم 

جغرافیایی جدیدی برقرار شده است.

المانیتور گزارش داد:

ائتالف »نتانیاهو« و اعراب خلیج فارس علیه بازگشت »بایدن« به برجام 

نماینده مردم اراک در مجلس:

مقامات کره جنوبی در زمین آمریکا بازی نکنند
 نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسالمی گفت: بهتر است مقامات کره جنوبی در زمین آمریکا و رژیم صهیونیستی بازی نکند و هرچه سریع تر بدهی خود به ایران را 
پرداخت کنند.محمدحسن آصفری  با بیان اینکه کره جنوبی باید هر چه سریع تر اموال بلوکه شده ایران را بازگرداند، گفت: ما امیدواریم که مسئوالن کره جنوبی متوجه باشند و 
در زمین آمریکایی ها و رژیم صهیونیستی بازی نکنند.وی بیان کرد: مطمئنا این اقدامات به نفع کره جنوبی نیست چرا که شاهراه مواصالتی به آب های جهان در اختیار جمهوری 
اسالمی ایران است و هر زمانی که ایران بخواهد، می تواند جلوی رفت و آمد کشتی های کره ای را در منطقه بگیرد.نماینده مردم اراک در مجلس تاکید کرد: بهتر است که مقامات 
کره جنوبی با عقالنیت برخورد کرده و هر چه سریع تر اموال بلوکه شده کشورمان و در واقع بدهی خود به ایران را پرداخت کنند.آصفری اظهار داشت: مردم ایران عالقه مند هستند 
که با ملت و دولت کره ارتباط دوستانه داشته باشند؛ اما این رفتارهای مقامات کره جنوبی مطمئنا تاثیر منفی خود را در روابط جمهوری اسالمی ایران با کره جنوبی در درازمدت 
خواهد گذاشت.وی بیان کرد: بهتر است که مقامات کره جنوبی تا دیر نشده نســبت به بازگرداندن پول های ایران اقدام کنند چرا که ما امروز به این پول احتیاج داریم.عضو 
کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور اظهار داشت: مبادالت اقتصادی ما به واسطه پول بوده و ما نفت و میعانات خود را به کره جنوبی دادیم تا در مقابل آن پول دریافت کنیم. 

مردم هفت سال نتیجه بودجه به اصطالح کارشناسی 
این دولت را دیده اند که منفعت را دالل ها و رانت خوارها 
برده اند و گرانی و بیکاری ، سهم مردم شده است.چرا 
عصبانی شده اید از اینکه مجلس می خواهد بودجه را به 
نفع مردم اصالح کند و عواید نورچشمی ها را شفاف به 

بهبود معیشت مردم اختصاص دهد؟
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پاالیشگاه اصفهان؛ رتبه نخست تولید فرآورده های نفتی 
پاالیشگاه اصفهان با تولید ۳۰ فرآورده نفتی، رتبه نخست کشور را در تنوع محصول به خود اختصاص 
داده است.معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان در کارگروه تسهیل و 
رفع موانع تولید این واحد پاالیشگاهی، هدف پاالیشگاه اصفهان را در رفع موانع تولید و اشتغال زایی 
همراه با توجه و رعایت نکات زیست محیطی دانست.سید حسن قاضی عسگر افزود: این شرکت با 
تولید فرآورده های نفتی اصلی بنزین، گازوییل و نفت کوره و ۲۷ فرآورده دیگر گام موثری در کاهش 
وابستگی ها و واردات برداشته است و در کارگروه تسهیل از تولیدات این شرکت حمایت می شود.

وی گفت: پاالیشگاه اصفهان همچنین برای کاهش آالیندگی سال هاست برای مصرف سوخت در 
کوره ها از سوخت گاز استفاده می کند و در این مدت از سوخت مازوت استفاده نکرده است.مرتضی 
ابراهیمی، مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان نیز گفت: در حال حاضر محصول بنزین تولیدی 

این واحد پاالیشگاهی بنزین یورو ۵ است و تولید گازوئیل یورو ۵ را هم آغاز کرده است.

آغاز طرح زمستانی نظارت بر اماکن اقامتی 
طرح زمستانی نظارت بر اماکن اقامتی ویژه گردشگران در استان اصفهان با همکاری اداره نظارت 
بر اماکن عمومی و اداره بهداشت آغاز شد. معاون گردشگری استان اصفهان با اشاره به وجود ۱۴۰ 
مسافر خانه دارای مجوز در اصفهان گفت: در مرحله نخست بازدید و نظارت از اماکن اقامتی استان 
اصفهان، خانه های مسافر از نظر رعایت موارد بهداشتی و دستور العمل های اعالم شده برای قطع 
زنجیره انتقال ویروس کرونا مورد ارزیابی و پایش قرار می گیرند. حیدر صادقی،  افزود: در نخستین 
روز این بازدیدها، تخلف ۳ واحد خانه مسافر ثبت شد که براساس دستور قضایی، پروانه بهره برداری 

آن ها ابطال و از ادامه کار این مراکز جلوگیری شد.

قیمت سرگردان »تخم مرغ«
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی اســتان در گفت و گوی زنده اینترنتی با بخش خبری 
۲۰ درباره قیمت تخم مرغ فله ای گفت: طبق مصوبه ســتاد تنظیم بازار کشور، هر کیلو تخم مرغ در 
مرغداری ها ۱۴ هزار تومان و در مغازه ها ۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شده است. در مصوبه جدید، معین 
شد که قیمت تخم مرغ بسته بندی ۱۵ عددی تا حداکثر، ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان به دست مردم برسد.

حسین ایراندوست با بیان اینکه مشکلی در تولید تخم مرغ در استان وجود ندارد، گفت: روزانه، ۳۵۰ تن 
تخم مرغ تولید می شود؛ در حالی که میزان مصرف بین ۱۵۰ تا ۱۷۰ تن است.وی در خصوص روش های 
این سازمان برای کنترل قیمت تخم مرغ، به الزام تمام مرغداران برای ثبت نام تخم مرغ ها در سامانه 
رهتاب گریزی زد و گفت: در بازدید اخیر  ۱۳۰ تن تخم مرغ به این شبکه عرضه شده است؛ ضمنا، برنامه 

ریزی شده است که نظارت ها در سطح خرده فروشی ها برای کنترل قیمت تخم مرغ بیشتر شود.

نخستین کنگره اصفهان و توسعه ملی 
نخستین کنگره اصفهان و توسعه ملی فرصت ها و چالش های پیش رو بهار سال آینده در اصفهان 
برگزار می شود.دبیرکل این کنگره در حاشیه کمیته راهبری برگزاری این کنگره در استانداری اصفهان 
با اشــاره به اینکه اســتان اصفهان همواره در توســعه علمی، فرهنگی، صنعتی، زیست محیطی، 
گردشگری و هنری و در مجموع در همه عرصه های توسعه نقش مهم و موثری داشته است، گفت: 
بررسی چالش های پیش رو نقش مهمی در ترسیم صحیح تر و بهتر حرکت  در کشور دارد.سید مهدی 
ابطحی با بیان اینکه در این کنگره نخبه هایی از شمالی ترین تا جنوبی ترین نقطه و از شرق تا غرب 
استان حضور دارند، افزود: این کنگره باعث همگرایی ظرفیت های علمی و اجرایی استان می شود 
.وی با اشاره به مصوبات دومین جلسه کمیته راهبری این کنگره، گفت: در این جلسه ساختار نهایی 
کنگره و مسئولیت دستگاه ها و دانشگاه ها و همچنین وظایف کمیته ها و زیر کمیته ها مشخص شد.

درسایهتعطیلیچایخانههایاصفهان،مردمبهمراکزغیرمجازرویآوردهاند؛

کاسبی های چراغ خاموش

تا پیش از کرونا چایخانه ها به سرعت در  مرضیه محب رسول
حال رشد و توسعه بودند؛ کسب و کاری با 
سرمایه اندک و مشتاقان فراوان که هر روز در هر خیابان اصلی و فرعی 
سر بر می آورد و خیلی سریع مشتری ها به سراغش می آمدند. حرفه 
ای که اگر چه چند باری در ســال های اخیر تــالش هایی برای جمع 
آوری آن انجام شده و حتی تا آستانه حذف کامل آن از میان حرف و 
مشــاغل هم پیش رفت؛ امــا در نهایت به دلیل برخــی از مالحظات 
قانونی و اجتماعی دوبــاره اجازه فعالیت گرفت و با اســتقبال باالی 
مشتریان هر روز بر تعداد آن افزوده شد. کرونا اما ترمز رشد این شغل 
را کشید و با ممنوعیت عرضه قلیان در چایخانه ها عمال بسیاری از این 

مراکز بسته شد.
 این صنف جزو اولین مشاغلی بود که تعطیل شد و تا مدت ها اجازه 
فعالیت نداشــت و البته پس از آن هم برگ برنــده خود یعنی عرضه 
قلیان را به دلیل نگرانی های بهداشتی ناشی از واگیری کرونا از دست 
داد و البته دیگر کسی رغبتی برای خوردن چای در این مراکز نداشت، 

عواملی که به یکباره چراغ بســیاری از این مراکــز را خاموش کرد. بر 
اساس آمار، دو هزار و ۴۰۰ نفر در اتحادیه چایخانه  داران اصفهان طی 
یک سال گذشته با بیکاری دست و پنجه نرم می کنند. این رویه البته 
به معنای توقف استعمال دخانیات در اصفهان نبود. آنگونه که برخی 
از مسئوالن از جمله رییس اتحادیه چایخانه داران شهرستان اصفهان 
گفته است بســیاری از افراد به چایخانه های غیر مجازی که اغلب در 
خانه هایی در حاشیه شــهر و باغات راه اندازی شده مراجعه می کنند 
و می توان گفت که این امر آســیبی صد چندان نســبت به استفاده از 
قلیان در مراکز مجاز را در پی دارد. آبدار،  ادامه داد: باید توجه داشت 
که بسیاری از مراکز عرضه قلیان غیرمجاز در منازل مسکونی و بدون 
هیچ نظارتی راه اندازی شــده اند و این در حالی است که اتحادیه نیز 
امکان برخورد با این مراکز را ندارد و باید برای برخورد با آنها حتما مجوز 

دستگاه قضایی را داشته باشد. 
این مســئله در حالی اتفاق افتاده که این مراکز بدون حساب و کتاب 
و با قیمت های چند برابری قلیان را به مشــتری هــا عرضه می کنند 

و پول خوبی هم به جیب می زنند. این مدل از کســب و کار پر رونق و 
ســودآور در حالی زیر پوست شهر در حال انجام اســت که قهوه خانه 
های دارای مجوز اگر چه اجــازه فعالیت گرفته اند؛ اما در عمل چندان 
مشتری ندارند که جوابگوی هزینه های آنها باشد. واقعیت این است 
که قهوه خانه ها اگر باز باشند، چاره ای جز سرو قلیان ندارند. به بیان 
دیگر، کسی برای چای خوردن به قهوه خانه نمی رود.مشکل آنجاست 
که وضعیت معیشت قهوه خانه داران و کارگران آنها که عموما از اقشار 
ضعیف اقتصادی به شمار می روند، مانند برخی از اصناف دیگر بسیار 
بد است و ممانعت آنها از گشودن محل کسب و کار بیشتر از این ممکن 
نبود به همین دلیــل ، آنها اجازه فعالیت پیدا کردنــد اما نمی توان به 
این مدل از کار در این صنف چندان دلخوش بود. شاید چاره منطقی 
و اثربخش برای جلوگیری از شیوع کرونا در مکان هایی از این دست، 
در نظر گرفتن تســهیالتی مانند وام های کرونایی بــرای این قبیل از 
کسب و کارها و تعطیلی کامل و موقت آنها برای چند ماه باشد تا امواج 

سهمگین کرونا از سر مردم عبور کند.

خبر  روز

تخریب ۸ ویالی غیرمجاز در مبارکه
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مبارکه گفت: ۸ باب ویالی غیر مجاز در اراضی کشاورزی شهرستان 
مبارکه به مســاحت ۱۲۰۰ متر مربع تخریب شد.سید کســری بابایی، اظهار کرد: در راستای قانون 
حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز و بی توجهی صاحبان این 
واحدها به اخطاریه های صادرشــده، ۸ باب ویالی غیر مجاز در اراضی کشاورزی شهرستان مبارکه 
به مساحت ۱۲۰۰ متر مربع تخریب شد.وی افزود: بیش از ۸۰ واحد دارای حکم قطعی قلع و قمع و 
احکام تبصره ۲ ماده ۱۰ هستند.مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مبارکه به کشاورزان و مردم توصیه 
کرد قبل از هرگونه ساخت و ساز و خرید و فروش اراضی زراعی و باغی، با مدیریت جهاد کشاورزی 

شهرستان هماهنگی و از معامله با افراد سودجو و دالالن زمین خودداری کنند.

احیای کارخانه چادر مشکی خوانسار 
رییس کارخانه تولید چادر مشــکی خوانســار اصفهان در اختتامیه نشســت هم اندیشی دبیران 
هیئت های اندیشه ورز سازمان بســیج اصناف کشور که در مشهد برگزار شــد، با اشاره به ضرورت 
فرهنگی برای تولید چادر مشکی اظهار کرد: برای تولید چادر مشکی ۲ سال تحقیق کردیم و برخی 
تولیدکنندگان مدعی شده بودند که امکان تولید چادر مشکی در کشور وجود ندارد. محمد شفیعی  
افزود: اواخر سال ۸۳ خرید ماشین آالت و ساخت تجهیزات را آغاز کردیم و طی ۱۸ ماه آماده اجرا 
شد که در آن زمان فقط دو شرکت تولید چادر مشکی در کشور فعالیت داشتند و کمتر از شش ماه 
به تولید رسیدیم.شفیعی با اشاره به اینکه ۸ ماه زمان برای راه اندازی مجدد پیش بینی شده بود، 
ادامه داد: کارخانه ای که ۱۰ سال تعطیل باشد برای راه اندازی دچار مشکالت دوچندان خواهد شد 
و امیدواریم در دهه فجر یعنی بهمن ماه امســال این مجموعه تولیدی را بــا ظرفیت کامل به بهره 

برداری برسانیم.

رفع تصرف از 104 هزار متر مربع از زمین های ملی کاشان
صد و چهار هزار و ۴۷۵ متر مربع از زمین های ملی و طبیعی کاشان در هفته گذشته با هدف صیانت 
از حقوق بیت المال و جلوگیری از زمین خواری رفع تصرف شد.رییس اداره راه و شهرسازی کاشان، 
ارزش اراضی رفع تصرف شــده را ۳۶۵ میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: باهرگونه ســاخت و ساز در 
زمین های دولتی به شدت برخورد می شود.مجتبی آراسته افزود: شهرستان کاشان دارای ۵۰ هزار 
هکتار حریم شهری، ۶۵۰۰ هکتار محدوده، ۶۰۰ هکتار شــهرک صنعتی، ۷۴۰ هکتار بافت تاریخی 
و ۲۴ هزار هکتار ملی و موات اســت.وی همچنین گفت: ۴۴۷۵ متر مربع از اراضی کشاورزی این 
شهرستان به ارزش ۶۵ میلیاردو ۴۳۰ میلیون ریال با هماهنگی مراجع قضایی از متخلفان بازپس 

گرفته شد.

توصیه هواشناسی به باغداران و دامداران
هواشناســی اصفهان پیش بینی کرد ممکن است ســرمازدگی این روزها، به باغبانان، کشاورزان، 
گلخانه داران و دامداران خسارت بزند.اجرای یخ آب زمستانه در باغ های انگور برای از بین بردن پوره 
خاک پای درختان را برای از بین بردن شفیره های مگس های گیالس  های زنجره مو، شخم زدن ِ
و مدیترانه ای، جمع آوری و معدوم کردن بادام های آلوده به زنبور مگس خوار، خودداری از هرس 
باغ ها به منظور جلوگیری از سرمازدگی و زهکشی و پاک سازی مســیر آبراه ها در مزارع و باغ ها 
از جمله این توصیه هاست.سرویس ادوات کشاورزی و کنترل ضد یخ آنها، تنظیم و کنترل دمای 
انبارهای سیب زمینی و سایر محصوالت، سمپاشی نکردن و نپاشیدن محلول با توجه به ناپایداری 
هوا، خشک کردن و نظارت بر تهویه مناســب جایگاه های دام توسط دامداران از دیگر توصیه های 

کارشناسان هواشناسی استان به کشاورزان  و  دامداران است.

با مسئولان

اخبار

رییس کمیسیون کشاورزی:

مدل فعلی بیمه 
 محصوالت کشاورزی 

قابل قبول نیست
رییــس کمیســیون کشــاورزی، گفــت: 
کمیســیون مدل فعلی بیمــه محصوالت 
کشــاورزی را قبول ندارد و به دنبال شــیوه 
جدیدی هستیم.ســیدجواد ساداتی نژاد با 
اشاره به اینکه کمیسیون کشاورزی در دوره 
یازدهم رویکرد جدیدی دارد و  اولین قانون 
ایــن دوره از مجلس در حوزه کشــاورزی و 
تعیین قیمــت محصوالت بــود، ادامه داد: 
اصالح قانــون خرید تضمینــی محصوالت 
کشاورزی و تشکیل شــورای قیمت گذاری 
نشان از حرکت به ســمت جلو و جلوگیری 
از آشــفتگی بازار دارد.وی با تاکید بر این که 
وزارت جهاد کشــاورزی باید هرچه سریع تر 
شــورای قیمت گــذاری خریــد تضمینی 
محصوالت اساســی کشــاورزی را تشکیل 
دهد، عنوان کرد: قیمت گــذاری و ابزارهای 
حمایتــی در قالــب قانون اصــالح خرید 
تضمینی محصوالت کشــاورزی در اختیار 
شورای قیمت گذاری قرار داده شده است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به اینکه کشــاورزی بدون دریافت 
تســهیالت ارزان قیمت امکان پذیر نیست، 
افزود: اگر یک پنجم صنعت از کشــاورزی 
حمایت می شد نیاز به درآمد نفتی نداشتیم، 
حوزه کشاورزی در شرایط تحریم به عنوان 
پیشران کشــور را نجات داد.ســاداتی نژاد 
با بیــان اینکه دولت ها در حوزه کشــاورزی 
سرمایه گذاری نکرده اند، گفت: هفته گذشته 
در کمیسیون تلفیق پیشنهاد خوبی در تبصره 
۱۴ ارائه شد که می تواند اتفاق خوبی در حوزه 
کشاورزی محسوب شــود.وی با تاکید بر 
اینکه بدون اجرای طرح هــای آبخیزداری، 
کشــاورزی امکان اســتمرار نــدارد و اگر 
منابع صندوق توسعه ملی نبود پروژ ه های 
آبخیزداری در کشــور اجرا نمی شدند، ادامه 
داد:  چند هــزار میلیــارد در تبصره ۵ الیحه 
بودجه سال آینده به منظور اجرای طرح های 

آبخیزداری در نظر گرفته شده است.

مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان اذعان 
داشت: محدودیت منابع شهری، مدیریت شهری را با 
چالش مواجه کرده بنابراین در راستای رشد و توسعه 
متوازن و همه جانبه شــهرها، نیل به آینده مطلوب، 
بهبود کیفیت زندگی شهری و ارتقای وضعیت، الزم 
است قوانین و ضوابط بازنگری شــود و امکانات و 
درآمدهای شهری در اختیار توسعه همان شهر قرار 
گیرد. علیرضا قاری قرآن افزود: به عنوان مثال ادارات 
راه و شهرسازی در سطح شهرها امالکی را در اختیار 

دارد که می تواند آن را برای توسعه همان شهر هزینه 
کند که متاسفانه به دالیل مختلف و قوانین موجود 
امکان این کار وجود ندارد.  مدیرکل راه و شهرسازی 
استان اصفهان تنها راه حل مشکالت اعتباری پروژه ها 
را تهاتر بــا منابع غیرنقدی و پتانســیل های موجود 
در ادارات دانســت و گفت: الزم اســت این موضوع 
در صحن علنی مجلس مطرح شــود تــا این اقدام 
به لحاظ قانونی در جهت تســریع و تکمیل پروژه ها 
صورت پذیرد.  وی در خصوص وضعیت بافت فرسوده 
استان اصفهان بیان داشت: عرصه کل بافت فرسوده 
استان بالغ بر ۱۴ هزار هکتار مساحت دارد که از این 
میزان چهار هزار هکتار آن سکونت گاه های غیررسمی 
اســت و در کنار شهر و کالن شــهرها شکل می گیرد. 

قاری قرآن با بیان اینکه کاشان و آران و بیدگل یکهزار 
هکتار از این مساحت را به خود اختصاص می دهند، 
گفت: این بافت هــا در قالب طرح هــای مصوب و 
طرح های ابالغیه است که توسط وزارت خانه انجام 
شده و خوشبختابه به جز یک شهر بقیه شهرها بافت 
فرسوده مصوب و ابالغ شده دارد که امکان تخصیص 
اعتبار برای آنها وجــود دارد.  وی گفت: بودجه ای که 
برای طرح های بازآفرینی اختصاص یافته بســیار 
ناچیز است این مبلغ برای کل استان و در یک سال 
عددی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد ریــال بوده، لذا برای 
داخل شهرها با شهرداری ها به شیوه ای برنامه ریزی 
کردیم که معادل با عدد تعیین شده از سوی وزارت راه 

و شهرسازی، پروژه تعریف شود. 

مدیرکل راه و شهرسازی استان مطرح کرد:

سهم اندک اصفهان از درآمدهای استانی 

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان:

۸7 درصد روستاهای باالی 20 خانوار اصفهان اینترنت دارند
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان اصفهان گفت: ۸۷ درصد روستاهای باالی ۲۰ خانوار این استان دسترسی به اینترنت پرسرعت دارند.جعفر مطلب زاده، 
خدمات دولت برای توسعه روستاها از جمله دسترسی آنها به اینترنت را مطلوب توصیف کرد و اظهار داشت: ۱۲۳ روستا از مجموع ۹۳۵ روستای باالی ۲۰ خانوار این 
استان به اینترنت دسترسی ندارند که برای آنها تدابیری اندیشیده شده است.وی ادامه داد: ۷۸ مدرسه روستایی استان در نقاط کور و بدون سیگنال برای استفاده 
از اینترنت وجود دارد که پیگیری های الزم برای رساندن سیگنال اینترنتی به این نقاط در حال انجام است.مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات اصفهان با اشاره به 
اینکه مکاتبه الزم با وزارت ارتباطات برای اتصال اینترنت روستاها انجام شد، خاطرنشان کرد: برنامه  های  توسعه اینترنت به صورت معمول انجام می شود و هنگامی 
که توسعه اینترنت برای اپراتورها منفعت نداشته باشد، دولت برای توسعه منطقه ورود پیدا می کند.وی اضافه کرد: یک هزار و ۴۰۰ مدرسه روستایی فعال استان به 
شبکه هوشمند سازی اینترنت ADSL  و اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و های وب متصل شده است.مطلب زاده یادآور شد: مشترکان شهری این استان به انواع 
شرکت های ارائه دهنده اینترنت دسترسی دارند.وی بیان کرد: در زمان حاضر تعداد مشترکین اینترنت پهن باند استان ۶ میلیون و ۷۳۰ نفر است که از این تعداد ۸۱۳ 

هزار و ۲۴۴ نفر مشترکین اینترنت پهن باند ثابت و پنج میلیون و ۱۸۷ هزار و ۴۸۶ نفر مشترکین اینترنت پهن باند سیار هستند.

کشت گل های 
زینتی 

توسعه کشــت گل های زینتی 
گلخانــه ای با توجه به شــرایط 
اقلیمــی خشــک و بیابانی یزد 
از راهکارهــای مناســب تداوم 
کشــاورزی در این استان است 
که با حمایت دولت در سال های 
اخیــر، ســرمایه گذاری قابــل 
توجهــی در این بخــش انجام 

شده است. 

وز عکس ر

بسیاریازمراکزعرضهقلیانغیرمجازدرمنازل
مسکونیوبدونهیچنظارتیراهاندازیشدهاندواین
درحالیاستکهاتحادیهنیزامکانبرخوردبااینمراکز
رانداردوبایدبرایبرخوردباآنهاحتمامجوزدستگاه

قضاییراداشتهباشد
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آگهی

تحدید حدود عمومی

11/13 پیرو آگهی نوبتــی قبلی و به موجب ماده 14 قانــون ثبت تحدید حدود 
عمومی قسمتی از امالک و مســتغالت و ابنیه و رقبات زیر واقع در بخش های 
هفتگانه ثبت خوانسار از ساعت 8 صبح شروع و به شرح  مواعید مقرر آتی الذکر 

در محل به عمل خواهد آمد.                 

بخش یک: 
12آقای محمد علی رشیدی فرزند محمد اسماعیل –همگی و تمامیت 12 شعیر 

مشاع از 96 شعیر شش دانگ محوطه به مساحت 255.46متر مربع 
144/4- محمد صادق شاکری فرزند محمد حسن – شش دانگ سه باب خانه 

فوقانی 
191/1- محمد ربعی فرزند محمد علی – همگی و تمامیت 4/5 دانگ مشاع ار 

شش دانگ یک قطعه زمین واافتاده 
384/1 – عبداله هاشم بیگ فرزند حاجی آقا – شش دانگ یک باب طویله 

384/3 - عبداله هاشم بیگ فرزند حاجی آقا – شش دانگ دو باب خانه فوقانی 
و تحتانی 

402 – آقای اکبر و خانم ها معصومه و مهری و زیبا همگی اسالمی – شش دانگ 
یک قطعه نهالستان 

579 – خانم منور احمدیان و غیره یک بیســت و یکم دانگ مشاع شش دانگ 
یک باب عمارت 

3/766- آقای مرتضی زمانی فرزند غالمحسین – ششدانگ عمارت 
780/5- علی قبادی  تمامیت 2 دانگ مشاع از شش دانگ دو باب سرا و سراچین 
تحتانی و فوقانی به مساحت 23/70 متر مربع تحتانی و فوقانی به مساحت 15/70 

متر مربع 
99/11/11

821- آقایان مرتضی شــفیعی و محمد حســن شــفیعی فرزندان محمد علی 
بالمناصفه -1/5 دانگ مشاع از 6 دانگ محوطه 

821/4- حسین  اعظمی فرزند محمد اسماعیل و بانو زینب اعظمی فرزند محمد 
حسین  بالمناصفه – ششدانگ هریک چهارباب بناهای فوقانی و تحتانی

 880/6  آقــای ابراهیم میریوســف فرزند ســید کاظم – همگــی و تمامیت 
شش دانگ محوطه 

1080/4- سید عبداله و سید ابوالقاســم میریوسف فرزندان سید اسداله و جملیه 
عادلی فرزند محمد صادق خانم آغا میریوسف فرزند مصطفی ، سید عبداله 1 دانگ 
سید ابوالقاسم 2 دانگ جمیله 1 دانگ خانم آغا  میریوسف 2 دانگ – شش دانگ 

یک باب عمارت مشتمل بر 5 باب 
1169/7/6/5/4/3/2/1 – محمد غضنفری و غیره شش دانگ هفت باب دکان 

1214/2 – اعظم جنابی شش دانگ 6 باب بناهای تحتانی و فوقانی که عبارت 
است از 2 باب دکان و دوباب اطاق و یک باب شبستان و یک باب خانه 

1217- محمد غضنفری فرزند محمد و بانو بتــول غضنفری فرزند محمد تقی  
محمد نسبت به 3/5 دانگ و بتول نسبت به 2/5 دانگ تمامیت شش دانگ یک 

باب دکان 1217 و یک باب دکان پالک 1217/1
1218- شش دانگ یک باب عمارت – محمد غضنفری فرزند محمد و بانو بتول 
غضنفری فرزند محمد تقی  محمد نسبت به 3/5 دانگ و بتول نسبت به 2/5 دانگ 

99/11/12
1425/9 – 1 – ایــرج 2- ذبیح الــه 3- رضا 4 - احمد 5-منصــور 6- احترام 
7- پروانه 8- صدیقه 9- خدیجه  -همگی نائبی فرزندان محمد و محمد صادق 
تائبی کما فرض اله و االشاعه  شش دانگ یک باب طویله به مساحت 112/19 

متر مربع که به صورت قطعه زمین میباشد 
1901- موقوفه مسجد امام جعفر صادق )ع( به تولیت بر وقف عام به نمایندگی 
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خوانسار – شش دانگ عرصه و اعیان مسجد  

امام جعفر صادق )ع( پایتخت به مساحت 391/38 متر مربع 
1999/2 – حسین شاهی فرزند اسماعیل – تمامیت سه دانگ مشاع از ششدانگ 

عمارت مخروبه 
2009/1 – موقوفه حاج میرزا محمد خوانساری به تولیت بر وقف عام به نمایندگی 
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خوانسار – عرصه واعیان ساختمان مخروبه 

به مساحت 130/93 متر مربع  

بخش دو:
1789- بانو کوکب اکبری فرزند ابوالقاســم – شش دانگ یک قطعه باغ مشجر 

به مساحت 623/5 متر مربع
2034-  موقوفه حاج باقــر منصوری به تولیت بر وقف عام بــه نمایندگی اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرستان خوانسار شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 

1686/38 متر مربع 
2110- علیرضا کاویانی  فرزند علی – شش دانگ 2 باب طویله 

2182- غالمعلی صرامی فروشــانی فرزند احمد رضا – همگی و تمامیت شش 
دانگ باغچه به مساحت 102/44 متر مربع 

99/11/13
2215-محمد اسماعیل سمیعی فرزند غالمعلی – شش دانگ دو قطعه باغ مشجر 

بهمساحت تقریبی 500 متر مربع 

بخش 3 :                                                                             ) 3 اصلی (
78 – حجت اله قیصری فرزندرحیم -شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی 

398- آقایان سید صدرا و سید حسین و خانم حبیبه همگی میرصانعی فرزندان 
سید محسن کما فرض اله همگی و تمامیت شش دانگ یک قطعه زمین محل 

مخروبه به مساحت 33/71 متر مربع  
399- سید صدر ا و سیدحســن  و خانم حبیبه همگی میرصانعی فرزندان سید 
محسن کما فرض اله همگی و تمامیت شش دانگ  بناهای تحتانی و فوقانی به 

مساحت 65/43 مترمربع 
402- آقایان سید صدرا و سید حسین و خانم حبیبه همگی میرصانعی فرزندان 

سید محسن همگی و تمامیت 3 دانگ مشاع از 6 دانگ یک باب محوطه 
493- حجت اله پرخانی  فرزند اسداله – شش دانگ دو قطعه زمین 

504- اشرف سجادی فرزند مرتضی – تمامیت 1 دانگ مشاع از شش دانگ دو 
دستگاه عمارت بیرونی و اندرونی به مساحت 1240/20 متر مربع 

691- آقایان سید رضا میرصانعی فرزند سید علی همگی و تمامیت شش دانگ 
محوطه به مساحت 77/36 متر مربع 

99/11/14

بخش 3    :                                                                                )5 اصلی (
 1-عباس حاج صادقی فذزند عبدالکریم – شش دانگ یک قطعه زمین نهالستان 
58 – مصطفی امینی فرزند محمد علی و غیره – شش دانگ یک دستگاه عمارت 
117- موقوفه حاج سید احمد بیدهندی به تولیت بر وقف عام به نمایندگی اداره 

اوقاف و امور خیریه شهرستان خوانسار- شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی 
329- سید احمد ســید صالحی همگی و تمامیت 2 دانگ مشاع از 6 دانگ یک 

قطعه زمین 
1425- آقایان سید حسن و سیدعلی  هر دو صانعی موسوی فرزندان ابوالقاسم 

– بالمناصفه همگی و تمامیت شش دانگ سالن مرغداری مخروبه و انباری 

بخش 3 :                                                                                 ) 8   اصلی ( 
133- آقایان سید محمد و ســید علی  و خانم ها فتانه و اعظم و صدیقه همگی 
ذوالفقاری فرزندان نعمت اله و آقای احمد رضا قربانی فرزند رضا ) سید محمود 
و سید علی هر یک نسبت به دوازده هشــتم دانگ و فتانه و اعظم و احمد رضا و 
صدیقه هریک نسبت به شش هشــتم  دانگ همگی و تمامیت شش دانگ یک 

قطعه زمین به مساحت 679/79 متر مربع 

بخش  3 :                                                                                        ) 9 اصلی ( 
33- سید عباس ذوالفقاری و غیره – شش دانگ یک قطعه زمین 
38- سید عباس ذوالفقاری و غیره - شش دانگ یک قطعه زمین

99/11/15
87- آقایان ســید محمد و ســید علی  و خانم ها فتانه و اعظم و صدیقه همگی 
ذوالفقاری فرزندان نعمت اله و آقای احمد رضا قربانی فرزند رضا سید محمود و 
سید علی هر یک نسبت به شش هشتم دانگ و فتانه و اعظم و احمد رضا و صدیقه 
هریک نسبت به سه  هشتم  دانگ همگی و تمامیت سه دانگ مشاع از شش دانگ  

یک قطعه زمین به مساحت2096/54 متر مربع 
87- موقوفه میرزا محمد ذوالفقاری  به تولیت بر وقف عــام به نمایندگی اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرستان خوانسار- شش دانگ یک قطعه زمین ب مساحت 

1526/43 متر مربع 
173- آقایان سید محمود و ســیدعلی و خانم ها فتانه و اعظم و صدیقه همگی 
ذوالفقاری فرزندان نعمت اله و آقای احمد رضا قربانی فرزند رضا ســید محمود 
و سید علی هر یک نسبت به دوازده هشــتم   دانگ و فتانه و اعظم و احمد رضا و 
صدیقه هریک نسبت به شش   هشتم  دانگ همگی و تمامیت شش دانگ عمارت 

و باغچه متصل به مساحت348/24متر مربع 
521- آقای رجا شــهریاری  فرزند عباس –تمامیت  62 سهم 67 و  صدم   سهم 

مشاع از 100 سهم شش دانگ یک قطعه باغچه جلو خانه 
770- خانم مریم السادات ذوالفقاری فرزند سید فضل اله – تمامیت شش دانگ 

باغچه به مساحت 230 متر مربع 
99/11/16

772 – آقای سید اصغرذوالفقاری فرزند حسین تمامیت سه دانگ مشاع  از شش 
دانگ سه باب بنای تحتانی و فوقانی 

775- خانم مریم السادات  ذوالفقاری فرزند سید فضل اله – سه دانگ مشاع از 
شش دانگ از 4 باب بنای تحتانی و فوقانی 

3565- آقای احمد گلشنی فرزند مرتضی – تمامیت شش دانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 399/2 متر مربع 

3571- آقایان سید محمد و سید علی  و خانم ها فتانه و اعظم و صدیقه همگی 
ذوالفقاری فرزندان نعمت اله و آقای احمد رضا قربانی فرزند رضا سید محمود و 
سید علی هر یک نسبت به دوازده  هشــتم دانگ و فتانه و اعظم و احمد رضا و 
صدیقه هریک نسبت به شش  هشتم  دانگ همگی و تمامیت شش دانگ یک 

قطعه زمین 
3572- آقای احمد گلشــنی فرزند مرتضی و آریاالی مســعود گلشــنی فرزند 
مرتضی بالمناصفه و االشاعه تمامیت – ششــدانگ یک باب طویله به مساحت 

58/64 مترمربع 

بخش  3 :                                                                                        ) 13    اصلی ( 
192- محمد صادق خسروی فرزند محمد جواد – ششدانگ یک قطعه زمین 

293- خانم بتول قربانی – فرزند علی اکبر – ششدانگ یک قطعه زمین 
407- آقایان محمد و علــی و خانم فاطمه همگی حاح علــی فرزندان مهدی 
کما فرض اله تمامیت 2 دانگ مشاع  از ششــدانگ یک قطعه زمین به مساحت 

977/96 متر مربع 
99/11/18

458- خانم بتول قربانی فرزند علی اکبر – شش دانگ یک قطعه زمین 

818 – آقای محمد حاجی علی فرزند مهدی و غیره   - ششدانگ یک قطعه  زمین 
850- احمد گلشنی و غیره – شش دانگ یک قطعه زمین 

873  - خانم کوچک جان خســروی فرزند ابوالفضل – تمامیت یک و یک دوم 
دانگ مشاع از شش دانگ عمارت به مساحت 535/37 متر مربع 

1135 – آقای احمد گلشــنی فرزند مرتضی – همگی و تمامیت شــش دانمگ 
یک قطعه زمین 

1137- کبری مبرهنی فرزند حبیب اله – شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی  
تحت پالک ثبتی 1137/13 بخش 3 جهــت الحاق به پالک 13/2250 بخش 

3 ثبت خوانسار 
99/11/19

بخش  3 :                                                                                        ) 14    اصلی ( 
84- منوچهر قربانی فرزند حسین – تمامیت شش دانگ یک قطعه زمین 

106- منوچهر قربانی فرزند حسین – تمامیت شش دانگ یک قطعه زمین 
147- منوچهر قربانی فرزند حسین – تمامیت شش دانگ یک قطعه زمین 
174- منوچهر قربانی فرزند حسین – تمامیت شش دانگ یک قطعه زمین 

بخش  4 :                                                                                        ) 1    اصلی (
31- معصومه عزیزی فرزند اســماعیل – سه دانگ مشــاع از شش دانگ یک 

قطعه  نهالستان 

بخش  4 :                                                                                        ) 5   اصلی (
105- مریم عرب و غیره – شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی 

397- موسســه خیریه خوبان روزگار به شــماره ثبت 51 و شناسه ملی شماره 
1400524089 تابع جمهوری اســالمی ایران – همگی و تمامیت شش دانگ 

عمارت به مساحت 141/46 متر مربع 
401- مصطفی صفائی فرزند سید احمد – شش دانگ دو باب تحتانی 

99/11/20
409- موسســه خیریه خوبان روزگار به شــماره ثبت 51 و شناسه ملی شماره 
1400524089 تابع جمهوری اســالمی ایران – همگی و تمامیت شش دانگ  

دوباب سرای تحتانی و فوقانی به مساحت 30/87 متر مربع
410- موسســه خیریه خوبان روزگار به شــماره ثبت 51 و شناسه ملی شماره 
1400524089 تابع جمهوری اسالمی ایران – همگی و تمامیت 32 شعیر از 96 

شعیر شش دانگ محوطه  به مساحت 117/92 متر مربع
411- موسســه خیریه خوبان روگار به شــماره ثبت 51 و شناســه ملی شماره 
1400524089 تابع جمهوری اســالمی ایران – همگی و تمامیت  57 و شش 
دهم شعیر مشاع از 96 شعیر  شــش دانگ  محوطه و برج و مستراح به مساحت 

187/89  متر مربع
414- موسســه خیریه خوبان روگار به شــماره ثبت 51 و شناســه ملی شماره 
1400524089 تابع جمهوری اسالمی ایران – همگی و تمامیت شش مستراح و 

محل کودگاه  به مساحت 61/34 متر مربع
610-  موقوفه مســجد حضرت ابوالفضل  )ع( پایتخت به تولیت بر وقف عام به 
نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان خوانسار – شش دانگ عرصه و 

اعیان مسجد  حضرت ابوالفضل  )ع( پایتخت به مساحت 1014/93 متر مربع
969- ملوک دهاقین و غیره – شش دانگ یک قطعه باغ محصور 

1222- محمد علی دهاقین – شش دانگ یک قطعه زمین 
99/11/21

1791- موقوفه مســجد حضرت ابوالفضل  )ع( پایتخت به تولیت بر وقف عام 
به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان خوانسار – شش دانگ یک با 

ساختمان  مسکونی  )به مساحت 236/88 متر مربع
2083- خانم اکرم و زهرا هر دو رفیع پور فرزندان ذبیح اله بالمناصفه – همگی و 

تمامیت شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 3839/76 مترمربع 

بخش  4 :                                                                                        ) 18   اصلی(
180- علی اصغر کرمی – شش دانگ یک باب طویله 

182- علی اصغر کرمی – شش دانگ یک باب  داالن و گوساله دان 
185- علی اصغر کرمی – شش دانگ دو باب بناهای فوقانی 

99/11/23
553- عبداله اورعی و غیره – ششدانگ یک قطعه زمین 

905- وحید دشتی  فرزند عبدالرحیم – ششدانگ یک قطعه زمین 
1084- مریم جواهری و غیره – شش دانگ یک قطعه زمین 

1091- عفت بنگاله یک دانگ و نیم مشاع از جمله شــش دانگ دو باب بنای 
تحتانی و فوقانی یک قطعه باغ 

1117- خانم صدیقه دهاقین و غیره – شش دانگ یک قطعه زمین 

بخش  4 :                                                                                        ) 26  اصلی(
52 - موقوفه حاج ســید احمد بیدهندی به تولیت بر وقف عام به نمایندگی اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرستان خوانسار- شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی به 

مساحت 3341/35 متر مربع 
65- غالمعلی امینی فرزند غالمرضا – شش دانگ یک قطعه زمین 

99/11/25
150- نعمت اله امینی فرزند اسداله – تمامیت 32 شعیر مشاع از96 شعیر شش 

دانگ سرا و سراچین 
152- نعمت اله امینی فرزند اسداله – تمامیت 32 شعیر مشاع از96 شعیر شش 

دانگ محوطه و عمارت 

416- غالمرضا ســمیعیان فرزند علی آقا  - ششدانگ دو قطعه زمین قلمستان 
متصل 

505 – محمد رضا محمدی فرزند اصغر – شــش دانگ یک باب بنای تحتانی 
و فوقانی

668-حمید رضا و علیرضا  و احمد رضــا  ومهدی همگی اورعی فرزندان محمد 
علی همگی و تمامیت 22 سهم شش دانگ دو قطعه زمین  متصل 

807- صدرا سید صالحی فرزند ســید رضا – همگی و تمامیت شش دانگ یک 
قطعه زمین 

1077- آقای سید اکبر محمدی فرزند سید مصطفی – همگی و تمامیت شش 
دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  805/78 مترمربع 

1095 – خانم مریم سمیعیان فرزند محمد حسن تمامیت 5 دانگ یک سوم مشاع 
از شش دانگ یک قطعه زمین 

99/11/26
1144- موقوفه حاج سید احمد بیدهندی به تولیت بر وقف عام به نمایندگی اداره 

اوقاف و امور خیریه شهرستان خوانسار- شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی 
1154- خانم زیبا لشگری فرزند محمد – ششدانگ یک فطعه زمین 

بخش 5                                                                             )ا   اصلی ( 
182 – محمد مهذی مرحبی – 5 دانگ مشاع از شش دانگ محوطه 

بخش 5                                                                             )2   اصلی(
151- سید مجتبی شهریاری و غیره- ششدانگ یک قطعه زمین 
225- سید مجتبی شهریاری و غیره- ششدانگ یک قطعه زمین

951-محمد حســین زارعی فر – فرزند حسن – ششــدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی 

952-محمد حســین زارعی فر – فرزند حسن – ششــدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی

بخش 5                                                                             )7   اصلی(
162- ورثه علی اصغر حاج زکی – شش دانگ یک قطعه باغ 

99/11/27
338- محمد رضا حضوری فرزند علی – شش دانگ یک قطعه باغ 
339- ابوالفضل حضوری فرزند علی – شش دانگ یک قطعه باغ 

99/11/28

بخش 6                                                                             )15   اصلی(
1362- تقی بحرالعلومی فرزند ابوالقاسم – شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی 

1482- ورثه طاهره ثروتی – شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی 
1883- محمد حسن رضا ســلطانی – فرزندی غالمحسین – شش دانگ یک 

باب عمارت 
2058- ســعید رضاعلی فرزند غالمرضا – همگی و تمامیت شــش دانگ یک 

قطعه زمین 
2828—خانم فاطمه رضا ســلطانی فرزند غالمعلی – تمامیت سیصدو هشتادو 
سه پنجاه صدم سهم مشاع از هزارو نهصدو هفتادو چهار چهل و شش صدم سهم 

شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی 
99/11/29

بخش 6                                                                             )16   اصلی(
19-محمد رضا و علیرضا هوشــمند فرزندان محمد صادق – شش دانگ یک 

قطعه باغ 
924-  علی اکبر حاجی علی – فرزند محمد زمان – شش دانگ یک قطعه باغ 
925- علی اکبر حاجی علی – فرزند محمد زمان – شش دانگ یک قطعه باغ

1265- حسین هوشنگی و غیره – شش دانگ یک باب خانه 
1416- آقای حجت اله باقری  فرزند عبدالصمد – همگی و تمامیت شش دانگ 

یک باب خانه به مساحت 188/45 مترمربع 
99/11/30

1489- آقای محمد حشمتی و غیره – شش دانگ یک قطعه زمین 
1493- آقای محمد حشمتی و غیره – شش دانگ یک قطعه زمین
1494- آقای محمد حشمتی و غیره – شش دانگ یک قطعه زمین

1784-آقای علیرضا هوشنگی فرزند ماشاءاله و آقای محمد علی هوشنگی فرزند 
ماشاءاله  به قیمومیت علیرضا هوشنگی  -تمامیت 2 و دو پنجم دانگ از 6 دانگ 
یک قطعه زمین  هر یک یک دانگ ویک پنجم دانگ مشــاع از شش دانگ به 

مساحت 666/30 مترمربع 
99/12/2

بخش    7                                                                          )22 اصلی(
41- بهمن عمادی فرزند حسن – تمامیت نیم شعیر مشاع از 16 شعیر  ششدانگ 

آب و ملک مزرعه گکریان ردیف 41 

بخش 7                                                                             )38    اصلی(
581- رقیه آقا زمانی فرزند نعمت اله – تمامیت شش دانگ یک قطعه زمین به 

مساحت 324/77 مترمربع 
تاریخ انتشار:04 /1399/11

م الف: 1082356 امیرحســین مومنی رئیس  اداره ثبت اســناد و امالک 
خوانسار 

فقدان سند مالکیت
11/9 شــماره نامــه: 139985602024010453-1399/10/21  نظــر 
 به اینکه ششــدانگ پالک ثبتی 2037 فرعــی از اصلی 4485 واقــع در بخش 5 
ثبت اصفهان طی ســند انتقال قطعی 46264 مورخ 98/10/23 دفتر اسناد رسمی 
 136 اصفهان به اصغر جباری انتقال شــده و سند برگی به شــماره چاپی 429543 
و دفتر امالک الکترونیکــی 139820302024018503 بنام نامبرده صادر گردیده 
و طی سند رهنی 46265 مورخ 98/10/23 دفتر اســناد رسمی 136 اصفهان رهن 
 بانک صادرات می باشد ســپس مالک مذکور با ارائه درخواســت 1399043090
 مــورخ 99/10/13 به انضمــام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شــهود آن 
ذیل شــماره یکتای 139902155780000461 و رمز تصدیــق 234302 مورخ 
99/10/13 مورد گواهی دفترخانه اســناد رســمی 176 دیزیچــه مبارکه اصفهان 
رســیده اســت نموده مدعی اســت که ســند مالکیت به علت جابجایی مفقود  و 
درخواســت صدور المثنی ســند مالکیت را نموده  لذا مراتب  به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه 
 کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود 
می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مــدت ده روز اعتراض خــود را کتبا 
ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این اداره تســلیم و رسید اخذ نماید 
 تا مراتــب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند مســترد گردد
 بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 

 خواهد شــد. م الف: 1081611 قویــدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک 
جنوب اصفهان

فقدان سند مالکیت )اصالحیه(
11/10پیرو آگهی فقدان سند مالکیت به شــماره م الف: 1060412 مورخ 99/8/1 
 سطر چهارم، شماره 94 ب 0381402 اشتباه و صحیح آن 94 ب 038142 می باشد. 
 م الف: 1082271 ناصر صیادی صومعــه رئیس اداره ثبت اســناد و امالک 

جنوب شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت )اصالحیه(

11/11 پیرو آگهی فقدان سند مالکیت به شــماره م الف: 1060407 مورخ 99/8/1 
 سطر چهارم، شماره 94 ب 0381401 اشتباه و صحیح آن 94 ب 038141 می باشد. 
 م الف: 1082273 ناصر صیادی صومعــه رئیس اداره ثبت اســناد و امالک

 جنوب شرق اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

11/6 آگهی ابالغ وقت دادرســی و ضمائم به آقای حسین لک زاده فرزندنورالدین و 
1 – حسن حاج هاشمی 2 – علی فرجی فرزند حبیب اله دادخواستی به خواسته انتقال 
سند به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 99 / 259 ش 7 ح ثبت و وقت 
رسیدگی به تاریخ 6 / 12 / 99 ساعت 5 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت می شود ، قبل از وقت 
رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم به این شورا مراجعه نماید 
درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابی صادر خواهد شد . م الف: 1080863  

مدیر دفتر شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شاهین شهر 

اخطار اجرایی
11/7 محکوم علیه افسون فرجام مجهول المکان و محکوم له فاطمه ارامی با وکالت 
خانم فاطمه رحیمی نشانی شاهین شهر خ فردوسی فرعی یک غربی مجتمع پزشکی 
ملت طبقه سوم به موجب رای شــماره 698 تاریخ 22 / 10 / 98 حوزه قضای شعبه 
یازدهم حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان شاهین شهر محکوم علیه محکوم 
 اســت به پرداخت مبلــغ 000/ 000 /90 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ
 000/ 1/245 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی 
در حق محکوم له ضمنا پرداخت هزینه اجرای حکم به عهده محکوم علیه می باشد.  
ماده 34 قانون اجرای احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید   . 
م الف: 1080891  سید محمود طباطبائی  قاضی شعبه یازدهم حقوقی شورای 

حل اختالف شاهین شهر 
فقدان سندمالکیت

11/8 خانم شــیرین برات پورفرزند علی جان  با ستناد یک برگ استشهاد محلی که 
هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده است مدعی است سند مالکیت ششدانگ قطعه 
زمین مسکونی شماره  83227 فرعی از شماره 11 اصلی واقع در وزوان – بلوار جانبازان 
جز بخش ثبتی میمه ذیل ثبت 22028 صفحه 567 دفتــر 142 امالک به نام خانم 
شیرین برات پور فرزند علی جان  شناسنامه 1 ثبت و صادر و تسلیم گردیده که  بموجب 

سند رهنی به شماره 27055 مورخ 15/ 01 / 1384 دفترخانه اسناد رسمی شماره 14 
میمه در رهن بانک مسکن شعبه وزوان قرار گرفته و معامله ی دیگری هم انجام نشده 
و نحوه گم شدن جابجائی اعالم شده، چون درخواست صدور سند المثنی گردیده ، 
طبق تبصره یک اصالحی ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهی می گردد که هرکس مدعی 
انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهی تا ده روز اعتراض 
خود را به این اداره اعالم و اصل ســند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا درصورت 
 اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مرقوم صدر و به متقاضی تسلیم خواهد شد . 
م الف: 1081046  مهدی ذکاوتمند جزی  مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میمه 

اعالم مفقودی 
مادر سند خودروی ســواری زانتیا سوپر لوکس مدل 
 1382 به رنگ ســورمه ای تیره متالیک به شماره پالک

 ایران 67-556 س 86 و شــماره موتــور 02005786 و 
شــماره شاســی S1512282109539 و شناســه ملی 
 خــودرو IRPC821V0C0109539 بــه نــام خانم 
سیده زهرا امامی کلیشــادی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.



 شنبه 4 بهمن 1399 / 9 جمادی الثانی 1442 / 23 ژانویه  2021 / شماره 3173
سخنگوی ستاد مقابله با کرونا استان:

بازگشایی مدارس در استان اصفهان منتفی شد
سخنگوی ســتاد مقابله با کرونا اســتان اصفهان گفت: با توجه به تصمیم ســتاد مقابله با کرونا 

بازگشایی مدارس در اســتان اصفهان 
منتفی شــده اســت.حجت ا... غالمی 
اظهــار داشــت: وضعیت رنــگ بندی 
شهرســتان ها تغییر نکرده اســت و در 
شــهر های با ۲۰ هزار جمعیت همچنان 
اعمال منع تردد شــبانه برقرار اســت.
وی افــزود: مقرر شــده که تشــکیل 
تیم های نظارتی در اتاق اصناف، صمت و 
علوم پزشکی فعال شود و کمیته نظارتی 
اســتانداری به ریاست معاون سیاسی 

استاندار اصفهان تشکیل شود تا از این ظرفیت، اعمال محدودیت ها تسریع و به تصویب برسد.

طرح نذر هشتم در اصفهان کلید خورد
مدیرعامل انجمن حمایــت از زندانیان اصفهان گفت: طرح نذر هشــتم به نیــت امام رضا )ع( 
هشتمین امام شــیعیان و با هدف رسیدگی بیشــتر به مشــکالت زندانیان و خانواده های آنان 
در اصفهان اجرایی می شود.مســعود دایی اظهار داشت: طرح نذر هشــتم به نیت امام رضا )ع( 
هشتمین امام شــیعیان و با هدف رسیدگی بیشــتر به مشــکالت زندانیان و خانواده های آنان 
در اصفهان اجرایی می شــود.مدیرعامل انجمــن حمایت از زندانیان اصفهان افزود: بر اســاس 
این طرح که مورد تاکید ریاســت ســازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشــور است، 
مقرر شــده تا هشــتم هر ماه مدیرکل زندان ها و مســؤوالن عالی قضایی اســتان و خیران به 
دیدار حداقــل ۸ خانواده زندانی نیازمند بروند.وی خاطرنشــان کرد: در این دیدارها مشــکالت 
خانواده های زندانیان نیازمند به صورت میدانی و عملیاتی بررســی می شــود و تمام توان برای 
گره گشــایی و رفع حوائج آن ها به عمــل خواهد آمد.دایی، بــا قدردانی از خیــران و نیکوکاران 
اصفهانی که در کشور ســرآمد هســتند، بیان کرد: طرح نذر هشــتم که برای اولین بار در استان 
اصفهان اجرا می شود زمینه را برای توســعه کمک های مردمی و گروه های جهادی ایجاد کرده و 
 امیدوار هستیم در سایر زمینه ها از قبیل توسعه اشــتغال پایدار زندانیان و خانواده های آنان نیز 

اجرایی شود.

کاهش پالسمای بهبودیافتگان کرونا در اصفهان 
مدیرکل سازمان انتقال خون استان گفت: با توجه به کاهش بیماران کووید ۱۹ در اصفهان،  اهدای 
پالســمای بهبودیافتگان از بیماری کرونا روزانه به ۵ تا ۶ واحد در روز رســیده است.مجید زینلی 
، با اشاره به وضعیت پالسما در اصفهان اظهار داشت: خوشــبختانه روند ابتال به بیماری کرونا در 
استان اصفهان سیر نزولی پیدا کرده و به همین نسبت نیز آمار اهدای پالسما کاهش یافته است.

مدیرکل سازمان انتقال خون استان اصفهان با بیان این که ذخیره پالسما در صورت افزایش مجدد 
بیماری و روزهای بحرانی ضروری است، گفت: در حال حاضر با تماس های تلفنی با بهبودیافتگان 
و همچنین تبلیغات و اطالع رسانی در فضاهای عمومی و شهری و رسانه ها از بهبود یافتگان کرونا 
درخواست می شود تا در صورت داشتن شــرایط اهدای پالسما به شکرانه بازگشت سالمتی خود 
نســبت به این کار اقدام کنند.وی ادامه داد: بهبودیافتگان کرونایــی می توانند با حضور در مرکز 
خواجوی انتقال خون اصفهان برای اهدای پالسما اقدام کنند و بهترین زمان برای اهدای پالسما 

حداقل ۱4 و ترجیحا ۲۸ روز بعد از بهبودی است و سن اهدا کننده باید بین ۱۸ تا ۶۰ سال باشد.

بر اساس اعالم مدیرکل بهزیستی استان،  پیشنهاد راه اندازی قرارگاه پیشگیری از آسیب های اجتماعی با همکاری سپاه پاسداران مطرح شده است؛

سپاه؛ پای کار حل آسیب های اجتماعی

پریسا سعادت سال گذشته سردار سالمی اعالم کرد سپاه 
به مقوله برخورد با آسیب های اجتماعی 
ورود می کند و این اقدام را منطبق بر فلســفه وجودی سپاه مبنی بر 
انهدام عارضه های آسیب زننده به مردم دانست. در همین رابطه مدیر 
کل بهزیســتی اســتان اصفهان نیز خبر از مطرح کردن پیشنهاد ورود 
سپاه به حل معضالت اجتماعی اصفهان را داد. در حالی که اصفهان به 
عنوان شهری برخوردار و اصطالحا توسعه یافته از حاشیه نشینی و وفور 
آسیب های اجتماعی در این مناطق رنج می برد، ورود سازمان یافته 
سپاه به عنوان یک نیروی خالق و عملیاتی می تواند حل و فصل این 

مسئله را تسریع بخشد.
 کمک گرفتن از سپاه برای حل معضالت اجتماعی طی ماه های اخیر 
در بسیاری از استان های کشــور کلید خورده و نتایج بسیار خوبی به 
همراه داشــته اســت. حاال اگر چه با تاخیر اما کلید شروع این اقدام 
در استان اصفهان هم زده شده است تا با اســتفاده از امکانات سپاه 
بخشی از بار مشکالت اجتماعی از روی دوش سازمان عریض و طویل 
بهزیستی برداشته شود. در همین زمینه ولی ا... نصر با اشاره به اینکه 

در دوره جدید مدیریت بهزیستی اســتان اصفهان اقدامات متعدد و 
موثری انجام شده اســت، اظهار کرد: یکی از مســائلی که طی 3 ماه 
گذشــته به آن توجه شده اســت بحث ســکونتگاه های غیررسمی و 
حاشیه های شهر اصفهان است و این موضوع معضل جدی در استان 

محسوب می شود.
وی تصریح کرد: بر همین اساس جلســات متعددی با شورای شهر، 
شهرداری ها و معاونت سیاســی، امنیتی اجتماعی استانداری برگزار 
شد و نهایتا عنوان کردیم که باید همه دستگاه ها با یکدیگر همکاری و 
تعامل داشته باشند تا برای سکونتگاه های غیررسمی و حاشیه شهر 
اصفهان اقدام موثری انجام شــود. همچنین اعتقادمان بر این است 
که تنها ارگانی که در بحث سکونتگاه های غیررسمی و حاشیه نشینی 
شهرها فعالیت می کند بهزیستی اســت و متاسفانه هر جایی هم که 
عدم همکاری دستگاه ها مطرح می شود بهزیستی را مثال می زنند و 
این جفایی اســت که در حق همکاران ما در سازمان بهزیستی صورت 
می گیرد.وی با اشاره به اجرای طرح »یک میز خدمت در هر ماه در یک 
محله« اشاره کرد و گفت: این طرح نیز آغاز شده است و برای نخستین 

بار با تمامی معاونین و کارشناسان مربوطه به صورت مداوم در مناطق 
حاشــیه ای حضور پیدا کردیم و بازدیدهای میدانی از سکونتگاه های 
غیررســمی و محله های معتادان متجاهر انجام شده و راهکارهایی 
اتخاذ شده اســت و این فرآیند ادامه دارد.مدیر کل بهزیستی استان 
اصفهان ادامه داد: در این قرارگاه دســتگاه هایی مثل ســپاه، کمیته 
امداد، شهرداری ها، شورای شهر، استانداری، دانشگاه علوم پزشکی، 
ســازمان فنی حرفه ای، اداره کل امور اتباع و ســازمان های بیمه ای 
حضور دارند و محوریت این قرارگاه با سپاه اصفهان خواهد بود و سردار 
مجتبی فدا به عنوان رییس این قرارگاه فعالیت خواهد کرد. طی ماه 
های اخیر و به دنبال سلسله اتفاقات حاشــیه ای رخ داده در مناطق 
آسیب پذیر اصفهان، برنامه ها و راهکارهای زیادی از سوی مسئوالن 
استانی و شهری ارائه شد که به نظر نمی رسد هیچ کدام تا کنون واقعا 
عملی شده باشد حاال امید است با حضور فعال سپاه اصفهان با توجه 
به سابقه عملیاتی و اجرایی موفق، بخشــی از نیازهای کمک رسانی 
و خدمات دهی به اقشار آســیب پذیر اصفهان شدت و نظم بیشتری 

بگیرد.

با مسئولان 5جامعه

انهدام باند ۵ نفره سارقان مسلح منازل در اصفهان 
رییس پلیس آگاهــی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان بیان داشــت: در پی شــکایت یکــی از شــهروندان مبنی بر اینکه چنــد نفر نقابــدار با تهدید 
ســالح وارد منزل وی شــده و طالجات، دالر و ســکه های طالی موجود در منزل را به ســرقت بردند با توجه به اهمیت و حساســیت موضــوع کارآگاهان 
اداره عملیــات ویــژه پلیس آگاهــی اســتان بالفاصله در محــل حضور یافتــه و بررســی های تخصصی خــود را آغاز کردند. ســرهنگ حســین ترکیان 
افــزود: تحقیقــات علمی و تخصصــی کارآگاهــان به ســرعت انجام گرفــت و نهایتا بــا جمع آوری مســتندات بــه جا مانــده از ســارقان، پایش های 
تصویــری و انجــام اقدامات هوشــمندانه، هویــت اصلی دو نفر از ســارقان به دســت آمــد و کمتر از 4۸ ســاعت پس از وقوع ســرقت مخفیــگاه آنان 
در حاشــیه شــهر اصفهان مورد شناســایی قرار گرفت.رییــس پلیس آگاهــی فرماندهــی انتظامی اســتان اصفهان تصریــح کرد: کارآگاهــان پس از 
 کســب اطالعات الزم طی هماهنگــی با مقام قضایــی وارد عمل شــده و در یــک عملیات ضربتــی متهمان را بــدون اینکه فرصت فرار داشــته باشــند

 دستگیر کردند.

صدور1370 سند جدید برای موقوفات اصفهان 
معاون ســابق امور ثبتی و حقوقــی اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان گفت: بیش از یک هزار و 3۷۰ مورد ســند جدید طی ۱۰ ماه امســال برای 
موقوفات استان اصفهان صادر شــده اســت.محمود نصر اصفهانی با بیان اینکه از ابتدای ســال جاری در زمینه تبدیل اســناد دفترچه ای به تک برگی ۵۰۰ 
مورد تکلیف بوده و تاکنون 3۱۵ مورد محقق شــده اســت، ادامه داد: ۶3 درصد برنامه ساالنه محقق شده است.حجت االســالم نصر اصفهانی با بیان اینکه 
در زمینه تکلیف صدور دو هزار ســند مالکیت برای موقوفات در اســتان اصفهان تا کنون بیش از یک هزار و 3۷۰ مورد محقق شــده است، اضافه کرد: در این 
زمینه نیز ۶۹ درصد تحقق برنامه ســاالنه را داشــته ایم.وی با بیان اینکه در زمینه اســناد اجاره ای طی ۱۰ ماه امســال ۹۹ درصد و ســاالنه ۸3 درصد برنامه 
محقق شده اســت، افزود: تاکنون ۸۰۰ پرونده استیجاری ثبت شده اســت.معاون ســابق امور ثبتی و حقوقی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 
 با بیان اینکه ۵۰ پرونده در زمینه منابع طبیعی و ۱۶۰ پرونده کمیســیون امالک را پیگیری کرده ایم، ادامه داد: در این زمینه در شهرســتان ها همکاری خوبی

 را داشتیم.

در حالی که اصفهان به عنوان شهری برخوردار و اصطالحا 
توسعه یافته از حاشیه نشینی و وفور آسیب های اجتماعی 
در این مناطق رنج می برد، ورود سازمان یافته سپاه به 
عنوان یک نیروی خالق و عملیاتی می تواند حل و فصل این 

مسئله را تسریع بخشد
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عک

تاسیس شرکت سهامی خاص نوآوران ایده پرداز کاسیان درتاریخ 1399/10/29 به شماره ثبت 6972 به شناسه ملی 14009736365
 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.

 موضوع فعالیت :1- مطالعه و طراحی و عملیات و تحقیقات و پژوهش و مشاوره و انتقال تکنولوژی و نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری و تهیه و تولیدو تامین و ساخت و پشتیبانی و خرید و فروش و صادرات و واردات در زمینه تجهیزات و قطعات کامپیوتری و ماشین های اداری رایانه ای و دیجیتالی و تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی و تجهیزات ماهواره ای و 
ارتباطی و دوربین های مدار بسته و سیستم های الکترونیکی و مخابراتی و ارتباطی و سویچینگ و آنتن ها و کابل های ارتباطی مربوطه و اتوماسیون اداری و صنعتی و تجهیزات مهندسی رایانه ای و تجهیزات ابزاردقیق رایانه ای و کلیه خدمات فنی و مهندسی در زمینه موضوعات شرکت - مشاوره و طراحی و اجرا و پیاده  سازی و پشتیبانی شبکه های نوین رایانه ای 
و طراحی و تولید و اجرای سیستم های امنیت شبکه و ارائه خدمات تخصصی در رابطه با شبکه های مبتنی بر فیبر نوری و شبکه های بی سیم و باسیم و راه حل های ارتباط با اینترنت و طراحی صفحات اینترنتی و ایجاد پورتال های اطالع رسانی و ارایه کلیه خدمات اینترنتی و اینترانت جهت بخش عمومی و دولتی و وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت های وابسته به 
دولت و بخش خصوصی - مطالعات و برنامه ریزی راهبردی و برنامه ریزی کسب و کار سازمانی و طراحی و بازنگری ساختار سازمانی و مهندسی مجدد فرآیندها و استراتژی و معماری سازمانی و متدلوژی و اجرا و نظارت بر پروژه های فناوری اطالعات و مهندسی مجدد و بهبود فرآیند و ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره و طراحی نظام های مدیریتی و آنالیز و تحلیل 
سیستم و طراحی سیستم و طرح های تکنولوژی در زمینه موضوع فعالیت شرکت جهت تسهیل و افزایش کارایی سازمان ها - انجام مطالعات راهبردی )استراتژیک( و تحقیق و پژوهش و مشاوره و تهیه و تدوین و اجرای طرح های جامع فن آوری اطالعات و ارتباطات شامل تحلیل و طراحی و تولید و استقرار و راه اندازی و پشتیبانی نرم افزار و راه کارهای مبتنی بر 
آن در بخش عمومی و دولتی و وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت های وابسته به دولت و بخش خصوصی - مدیریت و برنامه ریزی تولید و تکنولوژی و مدیریت نگهداری و تعمیرات جامع و مدیریت کیفیت جامع و مدیریت بهره وری جامع و مدل های تعالی سازمانی و سرمایه گذاری داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت و مدیریت ریسک و طراحی و 
تدوین استراتژی و بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای و انجام تحقیقات بازار و مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت زنجیره تأمین و مدیریت دانش و مدیریت زمان و مدیریت تغییر و مدیریت بحران در زمینه موضوع فعالیت شرکت - مطالعه و تحقیق و پژوهش و مشاوره و تهیه و تدوین و اجرای طرحهای جامع در زمینه شهرداریالکترونیکی ، شهرالکترونیکی و 
دولت الکترونیکی و انجام کلیه امور مربوط به آماده سازی زیرساخت آن براساس الزامات، نیازها، استانداردها و ضوابط - انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری و همکاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه فعالیت شرکت و اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج و شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی و تاسیس شعبه شرکت های داخلی و خارجی 
در داخل و خارج از کشور و دریافت وام و تسهیالت مالی و اعتباری اعم از ارزی و ریالی جهت تحقق اهداف شرکت وشرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت - انجام خدمات طراحی و مشاوره و اجرا و برنامه ریزی و کنترل پروژه و خدمات مهندسی ارزش و مطالعات امکان سنجی و توجیه پذیری فنی و اقتصادی طرح های 
انفورماتیکی بانکداری الکترونیکی و اتوماسیون بانکی و تجارت الکترونیک - آموزش دوره های تخصصی کوتاه مدت در زمینه آی تی و آی سی تی و تشکیل کالس های آموزشی در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و خارج ازکشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان 
اصفهان ، شهرستان کاشان ، بخش مرکزی ، شهر کاشان، محله دشت چال ، کوچه شهید احسان رزاقی ، کوچه شهید وطن خواه]نیلوفر چهارم4[ ، پالک 13 ، طبقه منفی 1 کدپستی 8718676115 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی منقسم به 10000 سهم 1000 ریالی تعداد 10000 سهم آن با نام عادی مبلغ 10000000 
ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 092391 مورخ 1399/10/15 نزد بانک بانک ملی ایران شعبه کاشان با کد 2901 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای محمدعلی صاحبی فرد به شماره ملی 1250094445 و به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم زهرا توجهی به شماره ملی 1263376495 و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مهال شیرقربانی به شماره ملی 1263420184 و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای روح اله مهرآقا به شماره ملی 1990056301 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قرارداد عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای سید مصطفی محمدی به شماره ملی 1263479294 به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال آقای سید 

حسام الدین میرعظیمی به شماره ملی 1263501710 به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان )1080903(

تاسیس شرکت سهامی خاص صحرا فوالد سپاهان درتاریخ 1399/10/22 
به شماره ثبت 66669  به شناسه ملی 14009720025 

ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید، خرید و فروش انواع لوله و پروفیل ها ی فوالدی با ضخامت و سایز های مختلف.بازرگانی ، واردات و صادرات کلیه محصوالت فوالدی.خرید و فروش انواع ورق های سیاه ، روغنی، رنگی و گالوانیزه.ساخت و خرید و فروش و واردات و صادرات انواع 
دستگاه های مربوط به صنایع فلزی.تولید، خرید و فروش انواع قوطی های پالستیکی و فلزی .تولید، خرید و فروش انواع میلگرد و محصوالت مفتول فوالدی.انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در راستای اهداف شرکت.شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و غیر دولتی.شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی.اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی.گرفتن 
تسهیالت از بانک های دولتی و قرض الحسنه در راستای اهداف شرکت.تولید، خرید و فروش محصوالت الستیکی و پالستیکی.خرید کاال از بورس در راستای اهداف شرکت.ساخت کارخانه ، خرید و فروش در راستای اهداف شرکت. برشکاری ، خم کاری و کرکره کردن انواع ورق های فوالدی. ذوب ضایعات فوالدی و تولید شمش و ریخته گری. درصورت لزوم پس از 
اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان، محله هزار جریب ، کوچه گلستان اول شرقی ، کوچه گلستان یکم غربی ، پالک -81، طبقه همکف کدپستی 8169653835 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 50,000,000 ریال نقدی منقسم به 
50000 سهم 1000 ریالی تعداد 50000 سهم آن بی نام عادی مبلغ 17500000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 990820/4428/02 مورخ 1399/08/20 نزد بانک صادرات شعبه اسپادانا با کد 1904428 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای کیوان میریان به شماره ملی 1270841718 و به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم رومینا هاتفی به شماره ملی 1271711613 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای هوتن هاتفی به شماره ملی 1271985373 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای فرهنگ فتاحی نافچی به شماره ملی 1271440369 به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال خانم معصومه سبزی زاده به شماره ملی 1590310969 به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 

سال روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1078827(
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همایش ووشوکاران سبک تای چی چوان در میدان امام)ره( برگزار شد؛

هنرنمایی رزمی کاران در نقش جهان!
 سمیه مصور زرد شــدن شــرایط کرونایــی اصفهان، 
فرصتی فراهم کــرد تا هیئت ووشــوی 
اســتان اقدام به برگزاری همایش با حضور سفیران سالمت و بانوان 
تاچی کار در میدان تاریخی نقش جهان کند. در این همایش که برای 
نخستین بار در دوران کرونایی برگزار شــد، 60 بانوی رزمی کار استان 

اصفهان مهارت خود را در رشته تای چی چوان به نمایش گذاشتند.
تای چی چوان،  یکی از سیســتم های نرم و درونی هنر رزمی کونگ فو 

یا در واقع ووشو است.
این هنر رزمی، یکــی از زیباترین و محبوب تریــن هنرهای رزمی در 
چین و کل جهان اســت. تای چی چوان که با نگرش عمیق فلســفی 
شــکل گرفته با کمک ایجاد چرخش انرژی در انسان و تخلیه انرژی 
درونی یعنی انرژی »چی« یا انرژی بایو الکترومغناطیس درون بدن 
انســان، یکی از قدرتمندترین ســبک های رزمی در جهان محسوب 
می شــود. در این هنــر عضالت نقش زیــادی ایفــا نمی کنند ویک 
تای چی کار ســعی در رها کردن کل بدن دارد تا ایــن انرژی بتواند در 
 بدن جاری شــود و در موقع مناســب بتوان از آن برای دفاع یا حمله

 استفاده کرد.
عضــو هیئــت رییســه هیئــت ووشــوی اســتان اصفهــان درباره 
برگزاری ایــن همایش اظهار کــرد: در میدان نقش جهــان اصفهان 
کــه ســبقه تاریخــی و فرهنگــی دارد ســعی کردیم بیــن فرهنگ 
اصفهــان و با فرهنــگ چین پیونــدی ایجــاد کنیم مبنی بــر اینکه 
رشــته ووشــو و ســبک تایچی و پیرامید ریشه در آســیای شرقی 
دارد. این رشــته موجب ســالمت جســم و روح و روان می شــود، 
 اما با توجه به اینکه تا کنون رســانه ای نشــده اســت، زیاد شناخته 

شده نیست.
قاسم ســتاری افزود: با توجه به تفاهم نامه وزارت ورزش و جوانان 
با آموزش و پرورش مبنی بر وارد کردن این رشته در داخل مدارس و 
اینکه مدرسانی از فدراسیون ووشــو به مدارس اعزام شوند ولی این 
موضوع با توجه به شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاد؛ بنابراین سعی 
کردیم با دعوت جمعی از بانوان تایچــی کار اصفهان در میدان نقش 
جهان و اجرای حرکات نمایشی تحت عنوان جشــنواره پیرامید این 

رشته بیشتر شناخته شود.
 وی با اشــاره به تاثیرات مثبت تایچی برای بانوان گفت: در تحقیقات 
علمی و پزشــکی ثابت شده اســت که این رشــته تاثیرات زیادی در 
ســالمت جســمی و روحی بانوان دارد و همچنین نقش بسزایی در 
کاهش و بهبود بیماری هایی مثل دیابت، ام اس و پوکی اســتخوان 

خواهد داشت.
به گفته ستاری، هیئت ووشوی اســتان اصفهان برای ششمین سال 
متوالی است که هیئت برتر کشور شــده و این نشان می دهد که زیر 
مجموعه های هیئت توانسته اند با حضور افراد متخصص و تاثیرگذار 
عملکرد خوبی داشــته باشــند. عضو هیئت رییســه هیئت ووشو با 
اشاره به درپیش بودن لیگ برتر در رشته ووشــو گفت: باشگاه فوالد 
مبارکه ســپاهان ســرمایه گذاری خوبی دارد و ملی پوشان زیادی از 
جمله خواهران منصوریــان، کیانی و مجیری را تحت پوشــش قرار 
داده اســت . اصفهانی ها ســهم زیادی از تیم های ملــی را به خود 
 اختصاص داده اند که این نشانگر ظرفیت و پتانسیل اصفهان در این 

رشته است.
مربی تیم ملی تای چی چوان بانوان نیز درباره برگزاری این همایش 
گفت: با توجه به شیوع کرونا، روز پنجشنبه اجرای این رشته ورزشی 

در قالــب جشــنواره ورزش گروهی پیرامیــد با مربیان اســتان به 
اشــتراک گذاشته شــد.زهرا نوری از ســفیران ســالمت فدراسیون 
ووشــو افزود: هدف فدراســیون از اجرای برنامــه پیرامید، آموزش 
رشــته تای چی چوان به همت ســفیران ســالمت در مدارس برای 
دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ ســال بعد از بازگشــایی واحد های آموزشی 
در پســا کروناســت.مهری نجاتی، مربی این رشــته ورزشی و دیگر 
سفیر سالمت فدراســیون ووشو در اســتان اصفهان، رشته تای چی 
چوان را بهترین انتخاب رشته ورزشی برای داشــتن تعادل ذهنی و 
جســمی و نیز آرامش روحــی، در کنار قدرت بدنی، در هر ســنی و با 
هر وضع جســمانی بیان کرد. نجاتی گفت: افزایــش تمرکز، تعادل 
وعملکرد سیســتم تنفســی همچنین کاهش اضطراب و اســترس 
 از دیگــر مزایای انجام دادن این رشــته ورزشــی به ویــژه در دوران 

کروناست.

هواداران رئال مادرید دیگر به »زیدان« اعتماد ندارند
در نظر سنجی سایت آس مشخص شد دیگر هواداران به سرمربی رئال مادرید اعتماد ندارند.به 
نقل از آس، فصل برای رئال مادرید نگران کننده شروع شد. حذف از سوپر جام اسپانیا با شکست 
برابر اتلتیک بیلبائو برای هواداران تلخ بود؛ اما بدترین اتفاق، زمانی فرا رســید که سفیدپوشــان 
مقابل تیم دســته ســومی آلکویانو در کوپا دل ری مغلوب شــدند و خیلی زود با این رقابت ها 
خداحافظی کردند. شکست از تیم ۱0 نفره در وقت های اضافه خشم هواداران را به همراه آورد و آن 
ها خواستار تغییر در نیمکت شدند. زین الدین زیدان با وجود این که یکی از پسران عزیز سانتیاگو 
برنابئو است؛ اما نخستین نشانه ها به سمتش رفت. سایت آس در یک نظرسنجی از کاربرانش 
خواست تا درباره ادامه حضور سرمربی فرانسوی در رئال مادرید نظر بدهند. از میان 6۵ هزار و 6۴ 
نفر ۵۹ درصد اعالم کردند زیدان باید اســتعفا دهد یا برکنار شود. ۴۱ درصد همچنان به سرمربی 

رئال مادرید اعتماد دارند.
 این برای نخستین بار است که زیدان چنین شــرایطی را تجربه می کند. در بحران تیم طی سال 
های اخیر همیشــه مقصر بازیکنان )به خاطر عملکردشــان( یا فلورنتینو پرس )به دلیل نحوه 
مدیریت بد( بودند. در این مورد هواداران با عملکرد سرمربی فرانســوی موافق نیستند چون به 
بازیکنانی فضا می دهد که مدت هاســت روی فرم نیستند، کســانی از جمله ایسکو و مارسلو و 
در مقابل جوانان مســتعدی همچون اودگارد و یوویچ را کنار می گذارد. همچنین به بازی ضعیف 
مادرید در یک ماه اخیر اشــاره کردند که عالوه بر از دســت دادن دو جام، چهار امتیاز در اللیگا از 

دست داد. 
در چنیــن شــرایطی مدیریــت همچنان بــه زیــدان اعتمــاد دارد و بــه خاطر حــذف از کوپا 
او را اخراج نخواهــد کرد. مهم تریــن عناوین اللیــگا و لیگ قهرمانــان اروپا هســتند که هنوز 
 سفیدپوشــان شــانس فتحش را دارند. این دو جام می توانند روی آینده ســرمربی فرانسوی

 تاثیر بگذارند.

»میلیک« با قراردادی قرضی راهی مارسی شد
باشگاه مارســی به طور رســمی از انتقال قرضی »آرکادیوش میلیک« از ناپولی خبر  داد.ستاره 
لهستانی که دیگر در لیست خروج ناپولی قرار گرفته بود با قراردادی قرضی به مدت ۱۸ ماه راهی 
مارسی فرانسه شــد.میلیک ۴ فصل برای ناپولی توپ زد و توانست در ۱۲۲ بازی ۴۸ گل به ثبت 

رساند. او به قهرمانی کوپا ایتالیا در فصل ۲0۱۹-۲0۲0 نیز رسید.

سوارس:

 می توانیم کارهای بزرگی انجام دهیم
مهاجم اتلتیکومادرید پس از پیروزی مقابل ایبار اعالم کرد تیمش اگر بخواهد می تواند کارهای 
بزرگی انجام دهد.اتلتیکومادرید پنجشــنبه شب در اللیگا به ســختی توانست شکست یک بر 
صفر را برابر ایبار جبران کند و با پیروزی ۲ بر یک زمیــن را ترک کند. این برد به لطف دبل لوییس 
سوارس به دست آمد. مهاجم اروگوئه ای پس از بازی گفت: می توانیم چیزهای مهمی را به دست 
آوریم. باید این موضوع را دانست که پیروزی در هر بازی سخت است. در این دیدار نشان دادیم 
که سطح مان را حفظ کردیم. جنگی بود که در آن ایجاد موقعیت سخت بود. تا پایان تالش خود را 
کردیم و در نهایت پیروز شدیم. بازیکن اتلتیکومادرید درباره اختالف امتیازشان با رئال مادرید و 
بارسلونا اظهار کرد: این اشاره خوبی است چون ما در مسیری قرار داریم که خواهانش هستیم. در 
صدر بودن و پیروزی در هر بازی کار سختی است. سوارس درمورد وضعیتش در اتلتیکو گفت: می 
دانستم به باشگاهی می روم که همیشه برای مســائل مهم می جنگد. مهم تر از همه کمک برای 
 پیروزی تیم است. مهاجم اروگوئه ای تاکنون در ۱۴ بازی یازده گل به ثمر رسانده و سه پاس گل 

داده است.

زشفوتبال جهان ور

به  رشــهرضا شهردا حديث زاهدی
عنوان رييس جديد 
هيئــت كوهنــوردی و صعودهای ورزشــی اين 
شهرســتان جایگزیــن احمد باقری شــد.آيين 
تكريم از تالش احمد باقری قوام آبادی و معارفه 
حبيب قاسمی، شهردار شهرضا به عنوان رييس 
اين هيئت  با حضور مهدی نصراصفهانی  رييس 
هيئت كوهنوردی و صعودهای ورزشــی اســتان 
اصفهان و رييس اداره ورزش و جوانان شهرستان  
به همــراه جمعی از مربيان و پيشكســوتان اين 
رشته برگزار شد.احمد باقری، رييس اسبق هيئت 
كوهنــوردی و صعودهای ورزشــی  شهرســتان 
شهرضا با بيان اينكه فعاليت خود را از ارديبهشت 
٩٨ آغاز کرده، اظهار داشــت: با توجــه به اينكه  
هيئت كوهنوردی شهرضا حال و روز خوبی نداشت 
،دو هدف بزرگ  برای مجموعه انتخاب شد.ابتدا  
نظم دهی بــه هيئت و دفتــر و روال کالس های 
آموزشی و ديگری تكميل ديواره صخره نوردی كه 
بعد از ١٥ سال بالتكليفی و روی زمين ماندن، به 
سرانجام برســد.باقری در ادامه در اين خصوص 
گفت: با همكاری سميه محمودی، نماينده مردم  
شــهرضا و دهاقان  در مجلس شورای اسالمی و 
همچنيــن اداره ورزش و جوانان دو ديواره جهت 
آموزش و همچنين  مسابقات حرفه ای در سطح 
ملی نصب شــد و از این پس شهرستان شهرضا 

می تواند ميزبان مقتــدری در عرصه كوهنوردی 
محسوب شود.وی با اشاره به اينكه قرار بود اين 
ديواره در اســفندماه ۹۸ به بهره برداری برســد، 
تصريح كرد:  ابتدا به خاطر شايع شدن ويروس 
كرونا و لغو تمام تجمع ها اين كار به تعويق افتاد.

چراکه عالقــه مند بودیــم این اتفــاق مهم و به 
یادماندنی دربرنامه ای باشــکوه افتتاح و تقدیم 

کوهنوردان شهرضا و ایران شود. 
اميد است در دهه فجر امسال با حضور مسئولين 
به صــورت رســمی فعاليت خــود را آغــاز كند.

رييس اســبق هيئت كوهنــوردی و صعودهای 
ورزشــی  شهرســتان شــهرضا در تبييــن دو 
فعاليت برجســته و شــاخصی كه در اين مدت 
كوتاه انجام شد اذعان داشــت:طبق جلسات و 
توافقات باشهردارمحترم مقرر شد خانه كوهنورد 
در مجموعــه پارك آبشــار در نقطه اســتراتژيك 
شــهری شــهرضا بنا و به يك مكان گردشگری و 
 جذاب و خوشايند برای كوهنوردان سراسر كشور 

مبدل شود. 
همچنين پيگيری بهسازی و جاده سازی مسیر 
كوه شتری  توسط شهرداری شهرضا صورت پذیرد 
که این امر باعث كشش بيشتر كوهنوردان به اين 
منطقه خواهد شد.وی با اشــاره به اينكه شهرضا 
هيچ باشــگاه كوهنوردی نداشته، گفت:  با تالش 
و آموزش های الزم هم اکنون ســومین باشگاه 

كوهنوردی هم درحال دریافت  مجوز اســت و به 
صورت حرفه ای فعاليت خود را شروع می كنند.

باقری در پايــان ضمن تشــكر از رييس هيئت 
كوهنوردی و صعودهای ورزشــی اســتان بابت 
اعتماد به وی و همچنین  از حسن انتخاب شهردار 
شهرضا به اين سمت تاكيد کرد: خرسندم كه اين 
جايگاه نصيب شــخصی می شود كه به كوشش 
شبانه روزی زبانزد اســت و با توجه به همكاری 
ها و  برنامه ریزی هایی که جهت ســاخت خانه 
كوهنورد و مســیر كوه شــتری  با ايشان داشتم 
بدون شــك بهترين گزينه برای ايــن منصب به 
شمار می آيند تا خود پیگیر اجرای این دو پروژه 
ماندگار باشند.فعالیت های انجام شده را به فال 
نیک می گیرم و بابت کاســتی ها طلب حاللیت 

دارم.
غرض نقشی ست کز ما باز ماند/که هستی را نمی 
بینم بقایی/مگر صاحبدلی روزی به رحمت/کند 

در حق مسکینان دعایی

        با حضور رییس هیئت کوهنوردی وصعودهای ورزشی استان اصفهان؛

     شهردار شهرضا، رییس جدید هیئت کوهنوردی شهرضا شد

وز عکس ر

دلم برای شوخی های  
»مهرداد« تنگ شده

وخامت حال مهــرداد میناوند به دلیل 
ابتال به ویروس منحوس کرونا، جامعه 
فوتبال را در شوک فرو  برده است. علیرضا 
منصوریان با انتشــار پستی احساسی 
در فضــای مجازی گفته اســت: خدایا 
حافظش باش. خدایا رفیق ما را سالمت 
به خانواده عزیــزش و  فوتبال برگردان. 
دلم برای شــوخی های تو تنگ شــده. 

داداش بجنگ و کرونا را شکست بده.

»احسان حسینی« و شاید اولین تجربه لیگ برتری 
ممکن است مدافع جوان تیم پرسپولیس برای اولین بار در ترکیب این تیم به صورت فیکس بازی 
کند.پرسپولیس در غیاب دو مدافع مرکزی اصلی خود به مصاف آلومینیوم خواهد رفت و همین 
موضوع به اصلی ترین چالش و دغدغه کادرفنی سرخ ها تبدیل شده است. در فهرست تیم فوتبال 
پرسپولیس، احسان حسینی تنها مدافع میانی تخصصی است که البته تجربه زیادی از بازی در 
سطح فوتبال ایران ندارد. حسینی ۲۲ ساله که با قدوقامت ۱۸۵ سانتی متری اش بازیکنی خوش 
استایل برای خط دفاعی محسوب می شود، نخستین بار در دوره برانکو ایوانکوویچ به میدان رفت 
؛اما هیچگاه در ترکیب اصلی قرمزها حضور نداشته و این بار شاید به همراه بازیکنی نظیر محمد 
انصاری یا میالد ســرلک فیکس شــود؛ هرچند که این احتمال نیز مطرح است که یحیی روی 
بازیکنی جوان و کم تجربه ریسک نکند و از عناصر غیرتخصصی بهره ببرد.احسان حسینی در این 
مدت 7 قهرمانی با پرسپولیس تجربه کرده و در ۲ فینال آسیا نیز نیمکت نشین بوده تا با ۹ مدال 
معتبر کشوری و قاره ای، به استقبال روزهای بهتر برود. نکته مهم اما این است که این بازیکنان 
فرصت بازی را در پرسپولیس یا تیم های دیگر کسب کنند چرا که در غیر این صورت، ممکن است 

خیلی زود از صحنه فوتبال ایران محو شوند.

خداحافظی کمک داور جنجالی از عرصه داوری
کمک داور باسابقه فوتبال ایران پس از اشتباه جنجالی در تقابل ذوب آهن و نفت مسجدسلیمان 
تصمیم به خداحافظی از عرصه داوری گرفت.در روز آغازین هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال ایران 
در اصفهان، تیم فوتبال ذوب آهن در آستانه کسب نخســتین پیروزی فصل خود قرار گرفت و در 
دقیقه ۸0 توانست توســط مجتبی حق دوست به گل برســد، اما گل چیپ و زیبای حق دوست به 
اشتباه از سوی رحیم شــاهین کمک داور مسابقه آفساید اعالم شــد تا بار دیگر رحمان رضایی و 
شاگردانش در لیگ بیستم از داوری متضرر شــده و بدون برد در جدول رده بندی شرایط بحرانی 
داشــته باشــند.پس از این اتفاقات جنجالی، رحیم شــاهین کمک داور با ســابقه و ۴۴ ساله 
فوتبال ایران و اهل شهرستان بناب که از سال ۱3۸۴ در لیگ برتر کار خود را آغاز کرده، در پیامی 
اینستاگرامی اعالم کرد از عرصه داوری خداحافظی کرده و در پیامی کوتاه هم نوشت: »خداحافظ 

داوری؛ اگر دل کسی را شکستیم، عمدی در کار نبود لطفا حالل کنید«.

»شجاعی« به بازی قلعه رسید
در چارچوب هفته دوازدهم رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران  امروز دو مسابقه برگزار خواهد شد. 
ابتدا گل گهر سیرجان از ســاعت ۱۵ میزبان تراکتور خواهد بود؛ سپس استقالل از ساعت ۱6:۴۵ 
مقابل سایپا قرار خواهد گرفت.تیم های فوتبال گل گهر سیرجان و تراکتور تبریز در حالی باید امروز 
در چارچوب هفته دوازدهم رقابت های لیگ برتر به مصاف هم بروند که این بازی برای هر دو تیم 
از حساسیت باالیی برخوردار است.سیرجانی ها با یک بازی کمتر نسبت به تراکتور و با ۱۵ امتیاز 
در رده هشــتم جدول رده بندی قرار گرفته اند و تبریزی ها با ۱6 امتیاز در جایگاه چهارم ایستاده 
اند.رویارویی مسعود شجاعی و امیر قلعه نویی در قامت مربیان دو تیم، می تواند به جذابیت این 
دیدار بیش از پیش بیفزاید.تراکتور در دیدار هفته گذشته خود شکست سنگینی را مقابل استقالل 
متحمل شد و پرشور ها )لقب تراکتور( باید مقابل گل گهر به پیروزی دست یابند تا از کورس رقابت 
برای عنوان قهرمانی نیم فصل نخســت لیگ برتر عقب نمانند. از طرفی گل گهری ها طی 3 دیدار 
قبلی خود در لیگ برتر بر خالف شروع خیلی خوبی که در ابتدای مسابقات داشتند، نتوانسته اند 
بردی را کسب کنند و از ۹ امتیاز ممکن فقط ۲ امتیاز کسب کرده اند.این دو تیم در تاریخ رقابت های 
لیگ برتر تاکنون دو بار به مصاف هم رفته اند که سیرجانی ها هنوز نتوانسته اند طعم برد را مقابل 
سرخپوشان تبریزی بچشند.جدا از رویارویی شجاعی و قلعه نویی، رقابت مهاجمان دو تیم هم 

برای کسب عنوان آقای گلی می تواند به زیبایی این بازی بیفزاید. 

خبر   روز

جدال آبی پوشان پایتخت 
با تیم سخت کوش سایپا

استقالل که هفته گذشته در یک بازی خارج 
از خانــه برابر تراکتــور به یک برد شــیرین 
دســت یافت و با نتیجه 3 بر یک شاگردان 
مسعود شجاعی را مغلوب کرد؛ این هفته تیم 
سخت کوش سایپا را پیش رو خواهد داشت. 
آخرین برد سایپا مقابل اســتقالل در لیگ 
برتر به سال ۹6 برمی گردد. سایپا در آن دیدار 
با تــک گل محمد عباس زاده، آبی پوشــان 
تهرانی را مغلوب کرد.فصل گذشته استقالل 
در بازی رفت بــا نتیجه ۴ بر صفر ســایپا را 
شکست داد. در آن دیدار عارف غالمی، محمد 
دانشگر، وریا غفوری و ســجاد آقایی برای 
اســتقالل گلزنی کردند. بازی برگشت هم با 
تســاوی یک - یک به پایان رسید. مسعود 
ریگی، گل اســتقالل را زد و فرشید باقری به 
اشتباه دروازه آبی پوشان را باز کرد.در جدول 
رقابت های این فصل، استقالل با ۲۲ امتیاز 
صدرنشین است و سایپا با ۱3 امتیاز در رده 
دوازدهم قرار دارد. ســایپا در لیگ بیســتم 
متخصص کسب تساوی بوده؛ به شکلی که 
7 بازی شاگردان ابراهیم صادقی با تساوی 
به پایان رسیده اند. اســتقالل هم در کسب 
پیروزی بهترین عملکرد را داشــته اســت و 
با 6 برد در کنار صنعت نفت، موفق شــده از 
این حیث به رکورد برسد.یکی از نگرانی های 
محمود فکری وضعیت مصدومان استقال ل 
بود که طی آخرین شنیده ها مرادمند، رضاوند 
و خاقانی شــرایط بــازی را پیــدا کرده اند و 
می توانند استقالل را در بازی با سایپا همراهی 
کنند. شــیخ دیاباته و شــجاعیان هم که با 
مصدومیت روبه رو بودند در بازی با تراکتور از 
ابتدا به میدان رفتند و اتفاقا بازی خوبی هم 
به نمایش گذاشتند.استقالل پس از باخت 
هفته دوم مقابل فوالد، هیچ باختی نداشته 
است. شــاگردان محمود فکری در ۴ بازی 
اخیر خود، حداقل یک گل زده اند و سایپا در 
۴ بازی اخیر خــود، حداقل یک گل دریافت 
کرده است. اســتقالل با ۱6 گل زده، دومین 
خط حمله رقابت ها را در اختیار دارد؛ در حالی 
که ســایپا با 7 گل زده صاحب ضعیف ترین 

خط حمله رقابت هاست.

مستطیل سبز
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معاون عمران شهری شهرداری اصفهان خبرداد:

 برگزاري اولین نشست هم افزایی و تبادل تجربيات با
 انجمن ملی نت ایران

 معاون عمران شهری شــهرداری اصفهان گفت:اولين نشســت هم افزایی و تبادل تجربیات مدیریت 
نگهداری و تعمیرات معاونت عمران شهری با سازمان ها و معاونت های شهرداری با حضور نمایندگان 

انجمن ملی نت ایــران در اصفهان برگزار 
شــد. مهندس مظفر در خصوص اهميت 
نگهداری و تعمیرات ساختمان ها و ابنيه 
فنی شهری اصفهان افزود: باتوجه به لزوم 
مدیریت بهینه نگهداری و تعمیرات دارایی 
های شــهرداری و پرهیز از دوبــاره کاری 
ها ، افزایش ایمنــی ، افزایش عمر مفید 
تجهیزات و ســازه ها ، مفهوم نگهداری و 
تعمیرات و حساسیت آن در جلسه ای که 
با حضور معاونين و مدیران عامل سازمان 

های شهرداری اصفهان و نمايندگان ارشد انجمن ملی نت ايران تشکیل شد. در این نشست نمایندگان 
انجمن ملی نت ایران و اساتید برجسته این انجمن در خصوص بیان اهمیت و جایگاه نگهداری از دارایی 
ها در صیانت از سرمایه های ملی ، تبیین مفهوم چرخه عمر و مدیریت برآن ، ارائه تکنیک های مدیریتی 
در نگهداشت دارایی ها و همچنین معرفی استانداردهای مرتبط با نگهداری و تعمیرات در دنیا توضیحاتی 
را بیان كردند. در این نشست ابعاد فرآیند نگهداری و تعمیرات و همچنین مثال هایی از نحوه نگهداری و 
تعمیرات کشورهای دیگر اهمیت این موضوع در بهبود قابلیت خدمت رسانی و افزایش طول عمر دارایی 
تشريح شــد.در ادامه اين جلســه دکتر رمضانی، يكی از متخصصان اين موضوع، پیوست نگهداری و 
تعمیرات برای پروژه های عمرانی در زمان تحویل به بهره بردار را از ضروريات اين حوزه برشمرد  و تاكيد 
كرد چرخه عمر یک تجهیز یا سازه از زمانی آغاز می شود که طراحی آن از ذهن طراح می گذرد و نگهداری 
و تعمیرات با فکری که در ذهن داریم، حرکت می کند بنابراین یکی از الزامات مدیریت شهری در کنترل 

کیفیت اجرای پروژه ها ، کنترل کیفیت نگهداری و تعمیرات دارایی هاست.

از برنامه های فرهنگی شهرداری منطقه ۸ چه خبر؟
مدیر منطقه ۸ شهرداری اصفهان با اشاره به برگزاری ویژه برنامه »اهدای کتاب، اهدای دانایی« گفت: سه 
هزار و ۶۰۰ جلد کتاب با دو هزار و ۹۰۰ عنوان به مدت یک سال به صورت رایگان به کارکنان و شهروندان عالقه 
مند اهدا خواهد شد.محمد کیهانی اظهار کرد: طرح »اهدای کتاب، اهدای دانایی« به صورت ماهیانه در 
آخرین پنجشنبه هر ماه در مکان های مختلفی جهت استفاده کارکنان و شهروندان مراجعه کننده به مراکز 
فرهنگی و ورزشی به صورت رایگان برگزار می شود.وی ادامه داد: مجموعه برنامه های هشت اورنگ در 
منطقه هشت، ویژه برنامه »اهدای کتاب، اهدای دانایی«، پنجشنبه های آخر ماه در سه محل که دو محل 
آن به صورت متمرکز در ساختمان ستاد مرکزی شــهرداری و اداره خدمات شهری منطقه و محل سوم 
به صورت سیار هر ماه در یکی از فرهنگسراهای منطقه، برگزار می شود.مدیر منطقه ۸ شهرداری اصفهان 
با تاکید بر اینکه هدف از برپایی این اقدام، ارتقای فرهنگ شهروندی به ویژه در حوزه کتابخوانی است، 
تصریح کرد: »اهدای کتاب، اهدای دانایی« این فرصت را مهیا ساخته است تا شهروندان و عالقه مندان به 
کتاب بتوانند به صورت رایگان به مجموعه ای از کتاب ها به انتخاب خود دسترسی داشته باشند و در صورت 
تمایل بتوانند پس از مطالعه کتاب مورد نظر را به سایر شهروندان اهدا کنند.وی گفت: برگزاری فرصت کتاب 
خوانی موجب ارتقای فرهنگ مطالعه و نهضت فکر اندیشی می شود و این برنامه در ۱۲ ماه آینده به صورت 
منظم برگزار خواهد شد.کیهانی اظهار کرد: سعی می کنیم با عناوین متنوع همه سلیقه های مخاطبان 

را پوشش دهیم و برای افراد فرصت قدرت انتخاب متناسب با عالقه مندی خودشان را فراهم آوریم.

در دیدار شهردار اصفهان با پیشکسوت هنر قلمزنی ایران مطرح شد؛

لزوم ایجاد موزه بزرگ اصفهان

شــهردار اصفهان با حضور در منزل استاد  سمیه مصور
منصور حافظ پرست از اساتید پیشکسوت 

هنر قلمزنی با این هنرمند برجسته دیدار و گفت و گو کرد.
قدرت ا...نوروزی در دیدار با »منصور حافظ پرست« از پیشکسوتان هنر 
قلمزنی ایران در اصفهان، استاد حافظ پرست را سرمایه شهر اصفهان ذکر 
کرد و اظهار کرد: اگر امروز اصفهان عضو شــهرهای خالق جهان در حوزه 
صنایع دستی است، بی شک این افتخار حاصل هنر و دسترنج هنرمندانی 
مانند استاد حافظ پرست است که با دسترنج خود، هنر این شهر را به کشور 
و جهان معرفی کرده است. نوروزی تصریح کرد: دلیل پیوستن اصفهان 
به شبکه شهرهای خالق یونسکو و مطرح بودن این شهر در زمینه صنایع 
دستی در جهان به دلیل حضور افتخارآفرین هنرمندانی همچون استاد 
حافظ پرست است که با رنج و تالش جایگاه این شهر را ارتقا داده اند.  وی 
با بیان اینکه واقف هستیم اگر یکی از صفات اصفهان »شهر هنرمندان« 
است، به واسطه وجود و هنر ســرمایه هایی از این دست است، افزود: 
از همین روی اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری در اقدامی 
ارزشمند روزهای چهارشنبه هر هفته زمینه دیدار شهردار با هنرمندان از 
طریق فضای مجازی یا حضوری را فراهم کرده تا از نزدیک دیدار و گفت 
وگو و بازدیدی از آثار فاخر آنها داشته باشیم.  شهردار اصفهان از فعالیت 

جشنواره صنایع دستی اصفهان به صورت رسمی از هفته آینده خبر داد و 
گفت: در این جشنواره از خالقان آثار هنری و هنر فاخر هنرمندان تجلیل 

و تقدیر می شود. 
وی با بیان اینکه جایگاه واقعی آثار فاخر هنرمندان باید حفظ شود، گفت: 
دســتاوردهای هنری می تواند نقش خود را در اقتصاد کشــور به خوبی 
ایفا کند و در زندگی مردم بسیار اثربخش باشــد.نوروزی با آرزوی عمر 
طوالنی برای استاد حافظ پرست، تاکید کرد: الزم است چنین اساتیدی  
اندوخته های خود را در راه معرفی صنایع دســتی شهر برای جهان به کار 
گیرند و این مسیر تداوم یابد. امیدوارم شرایط کشور به گونه ای شود که 
دســتاورد هنرمندان در رشــته های مختلف صنایع دستی صادر شود و 
فضایی برای آشنایی هر چه بیشتر گردشگران با آثار فاخر هنری فراهم 

آید تا این هنر به »اقتصاد هنر« و »کار ماندگار« تبدیل شود.

پیشنهاد نام گذاری یکی از بوستان های اصفهان 
به نام »دست ها و نقش ها«

استاد منصور حافظ پرست نیز در دیدار با شهردار اصفهان اظهار کرد: 75 
سال پیش در محله شیش خیابان مسجدســید ابتدای خیابان زاهد 
اصفهان در خانواده ای هنرمند به دنیا آمدم و از شــش سالگی مرحوم 

پدرم »استاد رجبعلی حافظ پرست« من را به کارگاه خود در سرای تحدید 

) برج جهان نمای فعلی( برد.وی با بیان اینکه به طور خانوادگی در هنر 
قلم زنی فعالیت داشتیم، ادامه داد: وقتی دوران ابتدایی را در دبستان 
ایران محله درب کوشک تمام کردم به خواسته پدرم به کارگاهش رفتم 
و تمام وقت به قلمزنی مشغول شدم . پس از چندین سال فعالیت در 
زمینه هنر قلمزنی، به مرور در این حرفه صاحب احترام و جایگاه شدم 
و به عنوان عضو هیئت رییســه اتحادیه صنایع دستی استان منصوب 
شدم. این پیشکسوت هنر قلمزنی اصفهان تصریح کرد: تعداد زیادی از 
هنرمندان ایران از جمله فوالدگرها، کوفی گرها، زرکش ها و طالکوب ها 
از محله شیش هســتند، حتی اســاتید ادبیات معاصر اصفهان از این 

محله بوده اند.
استاد حافظ پرست، دغدغه اصلی خود را راه اندازی موزه بزرگ اصفهان 
عنوان کرد و گفت: در جلسات متعدد استانداری یا شهرداری این موضوع 
را مطرح کردم، اما متاسفانه به رغم اینکه کارخانه ریسباف خریداری و 
قول تبدیل آن به موزه داده شد، این خواسته هنرمندان تاکنون محقق 
نشده است.وی اصفهان را یک شهر-موزه همیشه زنده خواند و تاکید 
کرد: با این وجود جای خالی موزه هنرهای صنایع دســتی در آن خالی 
است که امیدواریم محقق شود.پیشکسوت هنر قلمزنی اصفهان با بیان 
اینکه اصفهان نه تنها در ایران، بلکه در جهان به عنوان شــهری منحصر 
به فرد در حوزه صنایع دستی شناخته شده اســت، تصریح کرد: اینکه 
اصفهان به شــهر خالق و جهانی صنایع دستی شــهرت یافته، اهمیت 
بسیار زیادی دارد، اما هنوز نتوانسته ایم آنگونه که باید خودمان را به دنیا 
معرفی کنیم.وی از شهردار اصفهان درخواست کرد یکی از بوستان های 
شهر را به نام صنایع دستی نامگذاری کند و در ادامه پیشنهاد داد نام این 
بوستان »دست ها و نقش ها« نامیده شود و در این بوستان غرفه های 
کوچکی برای هنرمندان ایجاد کرد تا در روزهــای تعطیل با حضور آنها، 
 شــهروندان به ویژه کودکان بیشــتر با هنرها و صنایع دستی اصفهان 
آشنا شوند.استاد حافظ پرست با اشاره به ویژگی های برجسته اصفهان، 
گفت: در مقایسه ویژگی های اصفهان نسبت به سایر شهرهای ایران باید 
گفت هر شهری به یکی از رشته های هنری شهرت دارد، اما اصفهان را 
به صنایع دستی جمع بستند زیرا از ۱۲۰ رشته صنایع دستی حداقل ۳۰ 
رشته در این شهر توسط هنرمندان فعال است.پیشکسوت هنر قلمزنی 
اصفهان تصریح کرد: نباید اجازه داد آثار فاخر و ارزشمند هنرمندان از شهر 
و کشورمان خارج شود زیرا گنجینه هایی از گذشته و حال است که باید 
در موزه هنر صنایع دستی حفظ شود.گفتنی است؛ استاد منصور حافظ 
پرست از اساتید پیشکسوت، نامور و بین المللی اصفهان در رشته قلمزنی 

و دارای مدرک درجه یک هنری است.

با مسئولان

با بسترسازی دیپلماسی شهری؛

 کودک اصفهانی، برگزیده جشنواره جهانی
 نقاشی صلح شد

رکسانا رستمی، کودک هفت ساله اصفهانی توانست در جایگاه دوم جایزه جهانی نقاشی صلح که 
هر ساله به ابتکار سازمان جهانی شهرداران صلح برگزار می شود، قرار گیرد. در این مسابقه که در 
سال ۲۰۲۰ با شعار »شهرهای صلح جو« برگزار شد، سه هزار و ۱۲۲ اثر از ۹۹ شهر جهان از ۱۹ کشور 
در دو گروه سنی ۱۰-۶ و ۱5-۱۱ ســال با یکدیگر به رقابت پرداختند و در هر گروه سنی، شش نفر 
صاحب آثار برتر شدند و در جایگاه اول تا سوم ایستادند. بنابر اعالم دبیرخانه این جایزه، لوح تقدیر 
و جایزه نفرات برگزیده در فوریه امسال به شــهرها ارسال خواهد شد تا مراسم تقدیر از منتخبین 

توسط شهرداران شهرها برگزار شود.
گفتنی است، با همکاری اداره کل ارتباطات و امور بین الملل و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان ابتدا رقابتی درون شهری برای کودکان برگزار شد و پس از داوری، ۱۰ اثر برگزیده 
از اصفهان که قرار است در بهمن ماه به عنوان اولین شهر ایرانی نشان ویژه »شهر دوستدار کودک« 
را نیز از سوی یونیسف دریافت کند، در دو رده سنی برای رقابت در این جایزه به این سازمان جهانی 
ارسال شد.  سازمان جهانی شهرداران صلح که شهرداری اصفهان از سال ۲۰۰5 تاکنون به عضویت 
آن درآمده است، در ســال ۱۹۸۲ به ابتکار شهرداران هیروشــیما و ناکازاکی و با اعالم رسمی در 

سازمان ملل متحد تاسیس شد.
 اهداف مهم این شــبکه بین المللی شــامل تــالش برای پیشــگیری از وقوع جنگ، کشــتار و 
تخریب کــه نتیجه ای جز صدمه به شــهروندان و مردم بــی گناه ندارد، تالش برای ریشــه کنی 
ســالح های کشــتار جمعی به ویژه ســالح های اتمی و شــیمیایی در ســطح جهان و تقویت 
روابط فرهنگــی و صلح طلبانه بین شــهروندان شــهرهای عضو ســازمان به منظور گســترش 
فرهنگ صلــح و دوســتی و پرهیز از نــزاع و خشــونت اســت. دبیرخانه اصلی این ســازمان 
 در شــهر هیروشــیما واقع شــده و ریاســت ســازمان نیز در حال حاضر به عهده شــهردار این 

شهر است.

 بازگشت مجسمه »تقدیس« به میدان 
امام حسین)ع( اصفهان

قسمت ســرو میانی مجسمه »تقدیس« ســاخته اســتاد پرویز تناولی پس از یک سال دوری 
به جای خود در میدان امام حســین )ع( اصفهان بازگشــت.نماینده پرویز تناولی در اصفهان و 
یکی از مرمت گران این مجسمه گفت: به علت ســردی هوا طرح نصب سرو میانی این تندیس 
آهســته پیش رفت و تا اواخر دی ماه ادامه یافت.مســیح احمدی با اشــاره به اینکه بازرســان 
سازمان زیباسازی شــهرداری اصفهان در تمام مراحل مرمت قسمت سر و میانی این اثر نظارت 
داشتند افزود: این مجسمه با پوشش موقت در میدان امام حســین )ع( نصب شد.وی گفت: 
مجســمه »تقدیس« پس از برنامه های عمرانی در این میدان بدون هیچ حفاظی با نورپردازی 
از چند زاویه مقابل دید شــهروندان اصفهانی قرار می گیرد.احمدی افــزود: موارد حفاظتی اثر با 
حراست شهرداری است، با این حال برای حفاظت از چنین آثاری باید فرهنگ سازی شود، زیرا 

مجسمه های شهری از اهمیت بسیاری برخوردار هستند.
مســیح احمدی، علی عبدالملکی، اصغر نوری و ابراهیم نوری مرمت گران مجسمه »تقدیس« 
پرویز تناولــی بودند و تندیس تناولی، مدیر موزه تناولی نیز بر اجرای کار نظارت داشــته اســت.

مجســمه تقدیس اثر اســتاد تناولی نزدیک به یک ســال پیش به ســرقت رفت و پس از چند 
ساعت،  کشف و تحویل شــهرداری اصفهان شد.اســتاد پرویز تناولی این مجسمه را به یاد مادر 
 خود ساخته و در دهه گذشــته شــهرداری اصفهان آن را خریداری و در میدان امام حسین)ع( 

نصب کرد.

خبر روزخبر خوان

تامین آب پایدار برای فضای 
سبز کالن شهر اصفهان

معاون خدمات شــهری شــهردار اصفهان 
اظهار کرد: موضوع تصفیه خانه های پساب و 
تامین آب مورد نیاز فضای سبز از پروژه های 
زیربنایی و اساسی اســت که شهرداری در 
سال های گذشته به آن ورود پیدا کرده است.

حسین امیری افزود: در حال حاضر از تصفیه 
خانه تکمیلی سپاهان شهر حدود ۱۴۰ لیتر بر 
ثانیه قابل برداشت اســت و مخازن انعقاد، 
لخته ســازی و ته نشــینی در محل تصفیه 
خانه در حال اجراســت که با احداث آنها تا 
سه ماه آینده، فرآیند تصفیه و کیفیت پساب 
خروجی ارتقا می یابد.معاون خدمات شهری 
شهردار اصفهان تاکید کرد: خط انتقال پساب 
سپاهان شــهر به صفه با همکاری سپاه در 
حال اجراست که فضای سبز صفه و مجموعه 
گل نرگس را تحت پوشــش قرار می دهد.

امیــری ادامــه داد: در تصفیه خانه تکمیلی 
شمال نیز ۱۴۰ لیتر بر ثانیه پساب وارد جریان 
تصفیه شده و ایستگاه پمپاژ پساب خام نیز 
در محل تصفیه خانه فاضالب شمال در حال 
اجراســت.وی اظهار کــرد: ۱۳ کیلومتر خط 
انتقال پساب از محل تصفیه خانه فاضالب 
شــمال تا تصفیه خانــه تکمیلــی در محل 
میدان المپیک اجرا شــده و در مجموع طی 
دو سال گذشته در حوزه آب رسانی و تصفیه 
تکمیلی پســاب بالغ بر ۱5۰ میلیارد تومان 
هزینه شــده تا با تامین زیرســاخت ها، آب 
پایدار برای عرصه های فضای سبز کالن شهر 
اصفهان فراهم شود.معاون خدمات شهری 
شــهردار اصفهان گفت: طی دو سال اخیر از 
۸۸ کیلومتر طول شــبکه برنامه ریزی شده، 
حدود ۶۴ کیلومتر آن اجرا شده و از ۲۸ هزار 
متر مکعب مخازنی که باید ایجاد می شده، 
تاکنون ۱۸ هزار مترمکعب ایجاد و مابقی در 
حال احداث است که امیدواریم تا خردادماه 
سال آینده کلکتورها، مخازن و خطوط انتقال 
آب فضای ســبز تکمیل و تصفیه خانه های 
تکمیلی شــمال واقع در میــدان المپیک و 
جنوب واقع در میدان شهید قوچانی به بهره 

برداری برسد.

تهیه کننده و گزارشگر سابق شــبکه »پرس تی وی« در وبیناری صفر تا صد 
خبرنگاری در رویداد را تشــریح کرد.پوشــش رویدادهای گوناگون بخش 
بزرگی از کار خبرنگاران، عکاسان خبری و به طور کلی آنهایی که با دنیای خبر 
و اطالع سانی سروکار دارند را تشکیل می دهد. لزوم رعایت اصول حرفه ای 
در پوشش این رویدادها، فرهنگســرای تخصصی رسانه وابسته به سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان را بر آن داشت تا با همکاری 
اداره  ارتباطات رسانه ای شــهرداری وبینار »خبرنگاری در رویداد« را برگزار 
کند.شهریار عظیمی، کارشناس و پژوهشگر رســانه و تهیه کننده و گزارشگر 
سابق شبکه پرس تی وی در این وبینار، پوشش یک رویداد را به سه بخش 
قبل از رویداد، حین رویداد و بعد از رویداد تقسیم کرد و اظهار داشت: کسب 
اطالعات و تماس با میزبان قبل از یک رویداد بین المللی بســیار مهم است 
که به منظور اعتمادســازی انجام می شــود. اگر این رویداد در جایی به جز 
شهر محل زندگی شما برگزار می شود همواره ممکن است از سوی نهادهای 
ذی ربط آن شهر یا استان و میزبان آن رویداد نسبت به خبرنگاران گارد وجود 

داشته باشد چون شما را نمی شناسند.
وی کسب اطالعات کلی و مطالعه رویداد را گام بعدی دانست و افزود: این 
مرحله شامل تحقیقات شــخصی از رویدادهای پیشین و مشابه می شود، 
برای مثال به راحتی می توان پیش از برگزاری جشنواره بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوانان اصفهان درباره دوره های گذشته اطالعات کسب کرده و 

اخبار آن را مطالعه و با مسئوالن پیشین و فعلی آن ارتباط برقرار کرد.
این کارشــناس و پژوهشــگر رســانه ادامه داد: در رویدادهای بین المللی  
هدف زیرپوستی و جدی تری هم وجود دارد که تنها با تعامل عمیق و جدی 
با میزبان قبل و حین رویداد به دســت می آید. ممکن اســت یک رویداد 
ورزشــی، فرهنگی و اقتصادی با هدفی به جز آنچه در ظاهر به نظر می رسد 

برگزار شده باشد.
عظیمی با اشاره به لزوم اســتخراج لیست و مشخصات شرکت کنندگان در 
یک رویداد گفت: این هدف با طلب کردن لیست از میزبان به دست می آید 
و سپس باید به جســت وجو و تحقیق درباره شــرکت کنندگان به خصوص 
مهمانان ویژه بپردازید، البته با رعایت حریم شــخصی آنها. این امر به شما 
کمک می کند بدانید در طول رویداد باید با چه کســانی مصاحبه کنید و چه 

سواالتی بپرسید.
وی، شناســایی دغدغه های میزبان را مهم دانســت و تصریح کرد: این امر 
با صحبت و تعامــل و ارائه پیشــنهادات خالقانه و ســازنده و در عین حال 
ساختارشــکنانه به میزبان به دســت می آید اما نباید تالش کنید شــکل و 
شــمایل رویداد را تغییر دهید و به میزبان اظهارفضل کنیــد. در این تعامل 
به بایدها و نبایدهــای ارتباط با مهمانان ویژه به خصــوص مهمانان خارجی 

پی می برید.
گزارشگر سابق شبکه پرس تی وی اضافه کرد: دســتیابی به ریز برنامه های 
رویداد و اطمینان از به روز بودن آنها کار دیگری اســت که باید قبل از رویداد 
انجام داد.آماده سازی، هماهنگی و برنامه ریزی برای گزارش موثر نیز بسیار 
مهم است. باید برای هر روز و هر ساعت حضور در رویداد برنامه ریزی کرده 
و اعضای تیم، همکاران خود را توجیه کنند. برای هر تغییری آماده باشــند و 
کارهای دیگر و متفرقه خود را به تعویــق بیندازند. همچنین یک نماینده در 
دســترس از طرف میزبان به عنوان هماهنگ کننده اصلی همواره باید همراه 

تیم باشد.
عظیمی بیان کرد: در صورت عدم تســلط کامل به زبــان مهمانان، انتخاب 
مترجم مسلط و حرفه ای بسیار مهم اســت. البته پیشنهاد من تقویت زبان 
اســت چون هیچ کس نمی تواند به اندازه خود شخص با مهمان ارتباط موثر 

برقرار کند.
وی در ادامه به تشــریح اقدامات حیــن رویداد پرداخت و گفت: داشــتن 
بیزینس کارت به زبان انگلیســی، پوشش مناســب با نوع و شکل رویداد 
و رعایــت حریم شــخصی مهمانان بســیار مهم اســت. بایــد از مصاحبه 
بدون هماهنگــی و تصویربرداری و عکاســی بدون اجازه پرهیــز کرد و به 
زمان اســتراحت و تفریح مهمانان احترام گذاشــت. شــخصی که پوشش 
مناسب و رســمی ندارد حتی نباید در تیم شــما در یک رویداد مهم حضور 
داشــته باشــد. برعکس، حضور با پوشــش بســیار رســمی در رویدادی 
غیررسمی و مثال ورزشــی هم درست  نیست.این کارشــناس و پژوهشگر 
رســانه افزود: در حین یک رویداد با حضور مهمانان خارجی شــما ســفیر 
معرفی جاذبه های ایران نیســتید و تنها در صورت ســوال آنهــا می توانید 
در ایــن خصوص نظــر دهید، آن هــم با تحقیــق  و پرس وجــو. همچنین 
شیفته و ذو ب شــده خارج هم نیســتید چون نه از مهمانان خارجی برترید 
و نه پســت تر. تذکر و توضیح به اعضــای تیم خود درباره خــط قرمز ها در 
 عکاســی و تصویربــرداری از مهمانــان و انعــکاس صحبت ها نیز بســیار

 مهم است.
وی ادامه داد: باید در رویداد حضور به موقع و کامل داشــته باشید که شامل 
افتتاحیه، بدنه رویداد و اتفاقات، برنامه های حاشــیه ای مانند تور بازدید یا 
ضیافت های شــام و اختتامیه می شــود. در اختتامیه و پس از اینکه تمام 
اخبار را ارسال کردید می توانید به تبادل اطالعات تماس با مهمانان بپردازید.

عظیمی  بیان کرد: پــس از رویداد و بــرای حفاظت از رابطه هــا با مهمان و 
میزبان، ارســال فیلم ها، عکس هــا و لینک گزارش های وعده داده شــده 
را فراموش نکنید، چــون اگر به وعده خــود عمل نکنید تمــام خبرنگاران 
را در چشــم آنها بدقول جلوه می دهید. بســته به نوع رابطه ساخته شــده 
 در رویداد می توانیــد از طریق شــبکه های اجتماعــی با مهمانــان ارتباط 

برقرار کنید.

صفر تا صد خبرنگاری در رویداد 
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مدیر آبفای منطقه جلگه گفت: با احداث تصفیه خانه فاضالب ، ایستگاه پمپاژ و 
اجرای بیش از 24 کیلومتر شبکه فاضالب  در شهر هرند، هم اکنون  متقاضیان می 
توانند با درخواست نصب انشعاب تحت پوشش دفع، انتقال و تصفیه بهداشتی 
فاضالب قرار گیرند. محمدعلی عباسی با بیان اینکه اجرای شبکه فاضالب از 14 
سال پیش در دســتور کار قرار گرفت، تصریح کرد: طی دو سال اخیر با اصالح و 
بازسازی بیش از 42 نقطه از شبکه فاضالب در این شهر، بستر بهره مندی مردم 
از خدمات شبکه فاضالب فراهم شد.وی، اجرای شبکه فاضالب را در هرند بسیار 
ضروری برشمرد و تصریح کرد: به دلیل بافت زمین سطح آب های زیر زمینی در 
این شهر بسیار باالست به طوری که در شهرک مهدیه، در عمق یک الی دو متری به 
آب می رسیم.مدیر آبفای جلگه دفع بهداشتی فاضالب را یکی از مطالبات مردم 
دانست و اظهار داشت: برخی از نقاط در شهرهرند به گونه ای است که باید هفته 
ای یک بار به دلیل جنس خاک چاه فاضــالب را تخلیه کنند، که این امر هزینه 
قابل توجهی را به ساکنان این مناطق تحمیل می کند. عباسی به نقل از برخی از 
شهروندان گفت: در صورتی که چاه در موعد مقرر تخلیه نشود درکوچه و خیابان 
سرازیر می شود که نه تنها باعث آسیب رساندن به ساختمان ها و منازل مسکونی 
می شود بلکه آلودگی زیست محیطی ایجاد کرده و بیماری های بسیاری نیز به 
دنبال دارد.وی با اشاره به اجرای 24 کیلومتر شبکه فاضالب در شهر هرند خاطر 
نشان ساخت: در حال حاضر 80 درصد شــبکه فاضالب شهر هرند اجرا شده و 
تنها 8 کیلومتر دیگر باقی مانده تا اجرای شــبکه فاضالب این شهر تکمیل شود 
و طی دو ســال اخیر بیش از 120 حوضچه فاضالب در شهر هرند بازسازی، هم 

سطح و مرئی سازی شده است. عباسی با اشاره به استقبال مردم شهر هرند از 
نصب انشعاب فاضالب تصریح کرد: در حال حاضر امکان فنی واگذاری هزار و 100 
فقره انشعاب فاضالب به متقاضیان وجود دارد این در حالیست که زمینه های 
واگذاری انشعاب فاضالب به متقاضیان به صورت اقساطی نیز فراهم شده است.

مدیر آبفای جلگه تصریح کرد: فرآینــد تصفیه در تصفیه خانه فاضالب هرند به 
روش لجن فعال که یکی از پیشرفته ترین روش های تصفیه در دنیا محسوب 
می شود، انجام می گیرد و پساب آن در نهایت در اختیار کشاورزان برای کشت 

غیر مثمر قرار می گیرد.  

ارتباطات روستاهای کاهگانک و وزوه از توابع فریدون شهر که در اثر بارندگی 
شدید دچار قطعی شده بود با تالش شــبانه روزی جهادگران عرصه ارتباطات 
در مخابرات منطقه اصفهان ارتباطات برقرار شد.معاون ارتباطات سیار منطقه 
اصفهان گفت: با حضــور موثر و تالش دو روزه همــکاران مخابراتی  در منطقه 
اصفهان، بــا وجود پیاده روی 6 ســاعته در مناطق صعب العبور کوهســتانی 
ارتباطات در دو روستای کاهگانک و وزوه از توابع فریدون شهر برقرار شد.وی با 
اشاره به عملیات بهینه سازی ارتباط دو روستای کاهگانک و وزوه گفت: به رغم 

شرایط نامساعد جوی و مسدود شدن جاده مواصالتی این دو روستا که  جزو 
آخرین روستاهای فریدون شهر هســتند، ارتباطات در این منطقه برقرارشد.

مهران قدوسی افزود: در این سفر دو روزه، مشکالت ارتباطی روستاهای مذکور 
از نزدیک بررســی و در خصوص افزایش پهنای باند در این منطقه تمهیداتی 
اندیشیده شد.معاون ارتباطات ســیار منطقه اصفهان اظهار داشت: با اجرای 
فیبر نوری طی سال جاری ،مشکل پهنای باند روستاهای غرب شهرستان به 

طور کلی مرتفع خواهد شد.

شرکت فوالد مبارکه اصفهان از ســال آینده به جای لیزر آلمانی از لیزر ایرانی 
استفاده خواهد کرد.معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه اصفهان با بیان اینکه 
10 دی، عمــلیات آزمایش گـرم لیــزر پرتوان kw 10 )کا دبلیو 10( با همکاری 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان در مرکز علوم و فنون لیزر ایران با موفقیت انجام 
شد، گفت: با کسب این موفقیت ارزشمند قرار است از اردیبهشت 1400، این لیزر 

جایگزین لیزر گازی ساخت آلمان در شرکت فوالد مبارکه شود.
سید مهدی نقوی افزود: آبان پارسال در نمایشگاه اپتیک و لیزر، شرکت فوالد 
مبارکه با مرکز علوم و فنون لیزر ایران قراردادی مبنی بر تولید و ســاخت لیزر 
فیبری و پرتوان kw 10 امضا کردند و پس از گذشــت حدود یک ســال، توان 

ساخت لیزر پرتوان در ایران محقق شد.

وی با اشاره به اینکه استفاده از لیزر وطنی برای شرکت فوالد مبارکه در مقایسه 
با نمونه خارجی، از لحاظ میزان هزینه، حدود 50 درصد ارزان تر تمام می شود 
و در نتیجه، از خروج ارز از کشور جلوگیری می کند گفت: در صورتی که ساخت 
لیزر پرتوان در داخل کشور فراهم نمی شد، تولید محصوالت سرد در فوالد مبارکه 

با مشکل مواجه می شد.
معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه، لیزر را یکی از اقالم گران قیمت در صنعت 
برشمرد و گفت: اکنون با دسترسی به توان ساخت لیزر پرتوان در داخل کشور، 
برنامه ریزی برای ساخت ماشــین های جوش لیزری و برش لیزری فراهم 
خواهد شد تا با ساخت آن ها با قیمت های مناسب، این دست از ماشین آالت 

را در اختیار دیگر صنایع قرار دهیم.

عضو هیئت مدیره انجمن فوالد ایران گفت: تولید تختال با ضخامت باال در فوالد 
مبارکه بر اهمیت اعتماد به تخصص داخلی تاکید دارد.رضا شهرستانی با اشاره به 
اهمیت تولید تختال با ضخامت 300 میلی متر توسط فوالد مبارکه اظهار داشت: 
تولید اسلب های ضخیم برای صنعت فوالد ما و به ویژه فوالد مبارکه بسیار مهم 
و مایه مباهات است، چرا که این دستاورد ارزنده با تکیه بر دانش بومی و اعتماد 

به تخصص جوانان ایجاد شده است.
وی افزود: مزایای تولید اسلب های با ضخامت باال از نظر کمی و کیفی را می توان 
از ابعاد مختلف بررسی کرد. اول اینکه ورق های عریض در شرکت فوالد اکسین 
می تواند در ابعاد بزرگ تر تولید شود و از سوی دیگر می توانیم با استانداردهای 

جهانی اسلب تولید کنیم.
عضو هیئت مدیره انجمن فــوالد ایران به یکی دیگر از مزایای تولید اســلب با 

ضخامت 300 میلی متر هم اشاره کرد و افزود: یکی از جنبه های مهم و با ارزش 
این دستاورد در فوالد مبارکه این است که می توان این اسلب را در ابعاد ایکس و 

وای در فوالد اکسین نورد ارائه داد که بر کیفیت ورق بسیار نقش دارد.
وی اضافه کرد: دو جهت نورد شدن، کیفیت ورق های تولیدی را افزایش داده و 
وابستگی ما را به خارج کاهش می دهد و در محصوالت پتروشیمی، نفت و گاز 

کاربرد ویژه ای دارد.
شهرستانی تاکید کرد: با تکنولوژی های کسب شده در فوالد مبارکه باز هم ثابت 
کردیم که تحریم های حقیقی و حقوقی صنعت فوالد و به ویژه شــرکت فوالد 
مبارکه بی نتیجه است و با بومی سازی و اعتماد به دانش متخصصان صنعت 
فوالدسازی را هر روز به شعار سال که همانا»جهش تولید« است، نزدیک می 

کنیم.

مدیــر مخابرات اصفهــان اظهار داشــت: مقولــه فرهنگ یکــی از مهم ترین 
مولفه های پیشــرفت یک سازمان است.اســماعیل قربانی در جلسه شورای 
فرهنگی،پرداختن به مقوله فرهنگ را یکی از مهم ترین مولفه های پیشــرفت 
یک سازمان دانست و گفت: بهترین راه سالم سازی و افزایش آمادگی جامعه در 
برابر ترفندها و توطئه های فرهنگی دشمن، تالش برای حفظ و گسترش ارزش 
ها در زندگی فردی و اجتماعی است.وی با اشــاره به حضور پر رنگ ایثارگران 
در مخابرات اصفهان اظهار کرد: پس از انقالب شــکوهمند اســالمی مجموعه 
مخابرات اصفهان میزبان جمع کثیری از ایثارگران،جانبازان،آزادگان و خانواده 
های معزز شهدا در بین کارکنان خود بوده و همین یکی از بزرگ ترین افتخارات 
این مجموعه است.این مقام مسئول افزود: یکی از وظایف و کارکردهای شورای 
فرهنگی باید ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت و حفظ و نشــر آثار شهدای عزیز 

باالخص شهدای مخابرات در بین همکاران باشد.
مدیر مخابــرات منطقه اصفهان با تاکید بر اســتفاده از ظرفیــت های موجود 
مجموعه در راســتای ترویج فرهنگ غنی اســالمی -ایرانی بیان کرد: یکی از 
ظرفیت های موجود استفاده از بســتر اداره آموزش در جهت اشاعه مضامین 

واالی قرآن و اهل بیت در میان کارکنان و خانواده های آنهاســت که می توان با 
برنامه ریزی شورای فرهنگی از آن استفاده بهینه کرد.شورای فرهنگی مخابرات، 
یکی از شوراهای تصمیم گیر مخابرات اســت که با حضور سرپرست، مدیران و 
معاونین ارشــد مخابرات به صورت ماهانه تشــکیل و در زمینه های فرهنگی و 

اجتماعی در سطح استان اصفهان، برنامه ریزی الزم را انجام می  دهد.

  مدیر آبفای منطقه جلگه خبر داد:

شرایط واگذاری بیش از 1100 فقره انشعاب فاضالب در هرند اصفهان مهیا شد

مدیر مخابرات اصفهان:
مقوله فرهنگ یکی از مهم ترین مولفه های پیشرفت یک سازمان است

با تالش شبانه روزی جهادگران مخابرات منطقه اصفهان انجام شد؛

برقراری ارتباط در 2 روستای توابع فریدون شهر

با ساخت لیزر پرتوان در ایران؛
لیزر ایرانی آمد، لیزر آلمانی رفت

عضو هیئت مدیره انجمن فوالد ایران:
تولید تختال ضخیم در فوالد مبارکه، اعتماد به تخصص داخلی است

انسان ها موجودات پیچیده ای هستند و احساسات، عامل 
اصلی هدایت آنهاست. اما اگر صدایی از اعماق وجودتان از 
شما بخواهد چیز جدیدی را امتحان کنید و در مسیر جدیدی 
قدم بردارید ، بی انصافی نیست که آن را نادیده بگیرید؟من 
این صدا را به شــخصه به مدت ده ســال می شنیدم. دلم 
می خواســت کار خودم را شــروع کنم، اما خیلی ترسیده 
بودم کــه از الک امنیت خود خارج شــوم و بیرون را ببینم. 
من با پرخوری و ولخرجی ســعی کردم این احساس را در 
خودم بکشم. با این حال، هر چقدر هم که غذا می خوردم و 
ولخرجی می کردم، این احساس همواره سر جایش بود. من 
 )Dale Carnegie( هم مدتی با آن درگیر بودم.دیل کارنگی
می گوید:به جای نگرانی درباره حرف مردم، چرا وقت خود 
را صرف انجام کاری که همه تحسینش می کنند، نمی کنید؟

سپس در کریسمس سال 2018، همســر من در سن 46 
سالگی ســکته حاد قلبی کرد. خوشــبختانه او زنده ماند، 
اما از آن حوادثی بود که انگار به صورتم ســیلی زده و بیدارم 
کرده بود. در آن لحظه فهمیدم که باید یک سری چیزها را در 
زندگی ام تغییر دهم و در حالی که ناامید بودم، برای خودم 
یک مربی زندگی گرفتــم تا من را از ایــن عادت های غلط 
ولخرجی و پرخوری نجات دهد.از این که مربی زندگی ام را 

پیدا کردم، واقعا شــکرگزارم. او به من کمک کرد تا خودم را 
اولویت قرار دهم، ترس هایم را پشت سر بگذارم و از زندگی ام 
نهایت اســتفاده را ببرم. در عرض چند مــاه کار کردن با او، 
توانستم در نهایت کسب و کار خودم را شروع کنم و به جرأت 
می گویم هیچ وقت خوشــحال تر از ایــن نبودم.چیزهایی 
که من از مربی ام یــاد گرفتم، درس هایی اســت که به کار 
بسیاری از ما می آید. دوست دارم این درس ها را با شما در 

میان بگذارم.
 اجازه می دهید ترس تان بر شــما غلبه کند: اینکه در الک 
امنیت خود بمانید و خودتان را به چالش نکشید، کار بسیار 
راحت تری اســت. اما وقتی در الک امنیتی خود بمانید، به 
همین که دارید راضی و خشــنود می شــوید، هرگز خود را 
به چالش نمی اندازید و فرصت های رشــد و یادگیری را از 

دست می دهید.
  خانم ها دیگران را بر خودشان مقدم می دانند: احتماال شما 
فرزند یا اعضای خانواده دیگری دارید که باید از آنها مراقبت 
کنید، بنابراین اگر شــما برای خودتــان کاری انجام دهید، 

احساس گناه می کنید.
  شــما به دنبال زمان »درست« هســتید: اگر منتظر زمان 
درستی هستید تا رویاهای خود را دنبال کنید، زمان درست، 

همین حاالســت. هرگز زمانی بهتر از حاال نخواهید داشت، 
زیرا اگر احساس می کنید که باید به رویاهایتان برسید ، باید 

همین حاال به آن توجه کنید.
 شــما بیش از حد به افکار دیگران اهمیت می دهید: اینکه 
خودتان را در معرض دید بگذارید و دیگران شما را قضاوت 
کنند، فکر ترسناکی است. اما آیا تا به حال فکر کرده اید که 

نظر آنها هیچ اهمیتی ندارد؟
 ترس از شکست و ترس از موفقیت: ترس از شکست، یک 
ترس عمومی است. اما شکســت تنها راهی است که شما 
دوباره امتحان کنید. شکست، بخشــی از فرآیند موفقیت 
اســت.جک کن فیلــد )Jack Canfield( می گوید:هر 
چیزی که آرزویش را دارید، بعد از پشت  سر گذاشتن ترس 

به دستش می  آورید.
چیزی که بیشتر افراد به آن توجه نمی کنند، ترس از موفقیت 
است که درست به اندازه  ترس از شکســت، واقعی است. 
باید این احساسات را درک کرد، زیرا اغلب این احساسات، 
به حس ناالیق بودن مربوط می شود.این روزها هر صبح از 
خواب بیدار می شــوم تا به مشــتریانم خدمت کنم. من به 
زندگی انرژی و عشق زیادی می ورزم، از آن قدردانی می کنم 

و حتی در این راه 9 کیلوگرم هم وزن کم کرده ام.

آشپزی

رتی فیله گوساله 
مواد الزم: فیله یا راسته 2 کیلوگرم،نمک و 

فلفل به مقدار الزم،روغن به مقدار الزم
طرز تهیه: بهترین رتی با فیله گوساله یا گاو تهیه می شود، گوشتی که به مصرف رتی می رسد، 
باید کمی چرب باشد و مدت طبخ آن طوالنی باشد تا چربی به تدریج جذب گوشت شود. 

فیله را از طول دوال می کنیم و یا دو عدد فیله را کنار هم قرار می دهیم و با نخ مخصوصی می پیچیم، 
اطراف گوشت را فلفل زده و در ظرف مناسب دیواره بلند کمی روغن می ریزیم و آن را در روغن سرخ 

می کنیم، پس از این که گوشت خوب برشته شد حرارت را مالیم کرده تا گوشت پخته شود، گاهی از آب 
گوشت روی گوشت می ریزیم و آن را در ظرف می غلتانیم تا کامال پخته شود، اگر قبل از پختن آب آن 
تمام شد، مقداری آب اضافه می کنیم و نمک هم به آن می زنیم. پس از پخته شدن ، نخ را از اطراف 
گوشت باز می کنیم و گوشت را ورقه ورقه می کنیم و در ظرف مناسب قرارمی دهیم و اطراف آن را 

با پوره سیب زمینی و نخود فرنگی تزیین کرده و رویش را سس، خامه و فلفل می ریزیم.
 طرز تهیه سس:یک قاشق سوپ خوری آرد را در 50 گرم کره سرخ می کنیم، حرارت را مالیم 

کرده و یک لیوان آب گوشت را به تدریج روی آن می ریزیم و مرتب هم می زنیم تا 
سس صاف و لطیف شود. سپس یک قاشق مرباخوری فلفل سیاه را نیم کوب 

کرده و داخل آن سس می ریزیم، بعد 150 گرم خامه به آن اضافه کرده 
و پس از چند جوش شعله آن را خاموش می کنیم، 

سس آماده مصرف است.

با غلبه بر ترس ، رویاهایتان را دنبال کنید

مستند »عشق پرسپولیس«درمرحله تدوین »روح«، حاشیه ساز شد
مستند سینمایی »عشق پرسپولیس« به کارگردانی مرتضی اسماعیلی 
به مرحله تدوین رسید.این مستند سینمایی که از سال 97 کلید خورد 
بعد از فراز و نشیب های فراوان به مراحل نهایی رسیده است.مرتضی 
اسماعیلی کارگردان »عشق پرسپولیس« گفت:» یه پرسپولیسی 
توی هر شرایطی پرسپولیسی باقی می مونه ، چه برد چه باخت و 
چه تساوی کنار تیمشه«. این فیلم به بهانه فینال باشگاه های آسیا در 
ورزشگاه آزادی در سال 2018 ساخته شد.

استفاده از بازیگران غیر سیاه پوســت برای صداپیشگی نقش اصلی 
انیمیشــن »روح« محصول جدید کمپانی دیزنی در چند کشــور از 
جمله دانمارک و پرتغال با واکنش های منفی بسیاری رو به رو شده 
است و بسیاری این اقدام را مصداق نژادپرستی نظام مند دانسته 
اند. انیمیشن »روح« اولین محصول استودیو پیکسار کمپانی دیزنی 
است که نقش محوری و اصلی آن یک شخصیت آفریقایی- آمریکایی 
است که مورد تمجید منتقدان نیز قرار گرفته است.
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