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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان:

کارتخوان ها مشمول مالیات می شوند

نماینده اصفهان پیشنهاد داد
ایجاد نمونه ای از استان های 

 مرکزی کشور در کنار 
سواحل دریا

رشد 28 درصدی اخبار 
مدیریت شهری اصفهان 
در جراید و خبرگزاری ها

مدیر کل دامپزشکی استان:

تمام گوشت کشتارگاهی 
اصفهان حالل است

بیش از 261 هزار جلد 
سند مالکیت روستایی در 

استان اصفهان صادر شد

رهبر معظم انقالب:

جمهوری اسالمی 
اژدهای هفت سر 
استکبار را عقب راند

 جغرافیای غم، سفره فقر و قصه درد در شمال شرق اصفهان؛ 
هرروز گسترده تر از دیروز

 زندگی در محدوده قرمز

وقتی رسانه ملی، ملک شخصی آقای 
مجری می شود؛
فوتبال ملی قربانی 
انتقام شخصی!
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عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی اعالم کرد:
تداوم فرونشست زمین در مدارس اصفهان

شهردار:
ناوگان حمل ونقل اصفهان ارتقا می یابد

قدم قدم با یه َعَلم...
اصفهان؛ آماده خدمت رسانی به زوار اربعین

شهرداری گز برخوار در نظر دارد:

به استناد مجوز شورای محترم اسالمی شهر نســبت به فروش 2 )دو( قطعه زمین با کاربری مســکونی را از طریق مزایده عمومی به اشخاص واجد شرایط 

اقدام نماید. متقاضیان مــی توانند جهت دریافت اســناد و مدارک مزایده، تا پایــان وقت اداری روز یکشــنبه به تاریخ 1401/06/27 به ســامانه تدارکات 

 الکترونیکی دولت )ســتاد( به نشــانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمنا اطالعات تکمیلی مزایده فوق از طریق وب سایت شهرداری به نشانی
 www.gazborkhar.ir در دسترس می باشد. همچنین واحد امالک شــهرداری با شــماره تلفن 45721961-031 داخلی 107 در ساعات اداری آماده 

پاسخگویی به سواالت احتمالی می باشد.

آگهی مزایده عمومی

شهرداری گز برخوار م الف:1375649

نوبت اول
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خبر در زاینده رود
حفظ آب حفظ زندگی است جاریست ...
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داماد ترامپ: 

 عربستان اجازه سرمایه گذاری در شرکت های اسراییلی
 را صادر کرد

داماد و مشاور دونالد ترامپ رییس جمهوری پیشین آمریکا که روابط حسنه ای با مقامات سعودی 
دارد، فاش کرد که عربستانی ها به وی اجازه دادند در شرکت های اسراییلی سرمایه گذاری کند.کوشنر 
در گفت وگو با شبکه »اســکای نیوز« در پاسخ به این ســوال که آیا اگر روابط شخصی حسنه وی و 
شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان ادامه پیدا کند، شرکت تحت مدیریتش می تواند ۲ میلیارد 
دالر از صندوق ثروت حاکمیتی عربستان را به دست آورد، گفت: عربستانی ها تصمیم سرمایه گذاری را 
گرفته اند، من بسیار خرسند هستم که آنها اجازه سرمایه گذاری در شرکت های اسراییلی را برای توسعه 
فعالیت هایی که در خاورمیانه محقق کردیم، صادر کرده اند.وی افزود: با امضای توافق ابراهام که در ۶ 
ماهه آخر دولت ترامپ اجرا کردیم، موفق به بازگشایی کانال هایی شدیم، به طوری که من در خاطراتم 
از دریافت تماس های تلفنی از این کشورها  جهت برقراری روابط بانکی و امکان مسافرت مردم این 
کشورها از طریق هوایی نوشتم.وی مدعی شد: خواسته مان این بود که مسلمانان بتواند به اسراییل 

بروند و از مسجد الحرام دیدن کنند.
 

رییس جمهور فراری سریالنکا به کشورش بازمی گردد
رییس جمهور مخلوع و فراری سریالنکا که بعد از اعتراضات مردمی به تایلند پناهنده شده بود، به کشورش 
بازخواهد گشت.خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامات دفاعی ناشناس گزارش داد »گوتابایا راجاپاکسا« 
رییس جمهور مخلوع و فراری ســریالنکا، از تایلند به کشورش بازخواهد گشت.این مقام جنجالی سابق 
پس از یک بحران اقتصادی خردکننده، که با ناآرامی های توده ای به دنبال داشت، از کشور خود گریخت 
که با تسخیر اقامتگاه ریاست جمهوری توسط معترضان به اوج خود رسید. به تازگی یک بخش امنیتی 
جدید برای محافظت از او پس از بازگشتش ایجاد شده است. این یگان متشکل از عناصر کماندوی ارتش 
و پلیس است.سریالنکا در حال حاضر بحران مالی شدید دارد و با مشکالتی مثل کمبود اقالم ضروری از 
جمله سوخت، غذا و دارو دســت وپنجه نرم می کند. از همین رو چند ماه پیش اعتراضاتی شدید در این 

کشور شکل گرفت که به استعفای راجاپاکسا و فرار او به مالدیو منجر شد.
 

پایان مهلت رای گیری برای تعیین جانشین »جانسون«
مهلت رای گیری برای تعیین جانشین بوریس جانسون در انگلیس به پایان رسیده و روند شمارش 
آرا در داخل حزب حاکم محافظه کار آغاز شده است. طبق جدول زمان بندی رهبر جدید این حزب که 
سکان دولت را به دست خواهد گرفت، ظهر دوشنبه )فردا( معرفی خواهد شد.»لیز تراس« و »ریشی 
سوناک« دو نامزد مسند نخست وزیری در انگلیس پس از شــرکت در ۱۲ مناظره تبلیغاتی در یک 
تابســتان پرحرارت، به پایان خط رسیده اند. آن ها در شش هفته گذشــته سرگرم تشریح برنامه ها 
خود بوده و در مجموع به ۶۱۴ پرسش پاسخ دادند تا آرای بیشتری را در سبد خود جمع کنند.برآیند 
نظرسنجی های صورت گرفته نشان می دهد که خانم لیز تراس از بخت بیشتری برای تصاحب کرسی 
نخست وزیری برخوردار است. براساس نتایج آخرین افکارسنجی صورت گرفته میان اعضای حزب 
محافظه کار، »لیز تراس« با برتری ۲۲ درصدی مقابل رقیب خود »ریشی سوناک« به احتمال زیاد 
به عنوان نخست وزیر بعدی انگلیس انتخاب خواهد شد.البته نزدیکان ریشی سوناک امیدوارند که 
حمایت قوی اعضای حزب محافظه کار از نامبرده در جریان آخرین مناظره انتخاباتی که چهارشــنبه 
گذشته در لندن برگزار شد، در آرای انتخابات نمود پیدا کرده و منجر به پیروزی او شود. با این حال بیشتر 
رسانه ها در انگلیس به استقبال پیروزی لیز تراس و تفسیر وعده های انتخاباتی وی رفته اند.تراس 
پس از پایان مهلت رای گیری در بیانیه ای اعالم کرد که اگر به عنوان نخست وزیر انتخاب شود اطمینان 

حاصل می کند که انگلیس مسیر شکوفایی و آبادانی را طی کند.

رهبر معظم انقالب:

جمهوری اسالمی، اژدهای هفت سر استکبار را عقب راند

رهبر انقالب اسالمی در دیدار شرکت کنندگان در اجالس مجمع جهانی اهل 
بیت)ع( تاکید کردند که جمهوری اسالمی با الهام از اهل بیت)ع( اژدهای 

هفت سر استکبار را عقب راند و پیشرفت کرد.
حضرت آیت ا... خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی صبح دیروز )شنبه( 
در دیدار اعضای مجمع جهانی اهل بیت)ع( و میهمانان شــرکت کننده در 
هفتمین کنگره این مجمع، عظمت و محبوبیــت اهل بیت)ع( را در دنیای 
اســالم بی نظیر خواندند و تاکید کردند: جمهوری اسالمی به عنوان پرچم 
برافراشته اهل بیت)ع( در مقابل نظام سلطه، معتقد است در دنیای اسالم 
هیچ خط فاصل مذهبی، قومی، فرقه ای و نژادی، حقیقی نیســت و تنها 
خط فاصل برجسته و حقیقی، مرزبندی میان دنیای اسالم با جبهه کفر و 

استکبار جهانی است.
حضرت آیت ا...خامنه ای با توصیه مؤکد به مجمع جهانی اهل بیت)ع( برای 
بهره گیری از عظمت و محبوبیت اهل بیت)ع( در دنیای اســالم افزودند: 
مجمع باید پایگاه و محل الهام گیری همه مسلمانان و جان های مشتاق از 
معارف اهل بیت)ع( باشد و به گونه ای عمل کند که زینت اهل بیت)ع( شود.

رهبر انقالب، معارف اهل بیــت)ع( را مجموعه ای کامــل از همه نیازهای 
مختلف آحاد بشر و جوامع بشری خواندند و گفتند: جوامع اسالمی امروز 
به همه ابعاد معــارف اهل بیت)ع( نیاز جدی دارنــد و مجمع جهانی باید 
با برنامه ریزی دقیق و صحیح و اســتفاده از شیوه های معقول و ابزارهای 

تاثیرگذار، این وظیفه سنگین را انجام دهد.
ایشان با اشاره به پرچم برافراشــته نظام جمهوری اسالمی در مقابل نظام 
استکبار افزودند: پیروان اهل بیت)ع( و شیعیان جهان مفتخرند که نظام 
اسالمی در مقابل اژدهای هفت سر نظام سلطه، سینه سپر کرده و به اعتراف 

خود مستکبران، بسیاری از نقشه های آنان را به شکست کشانده است.
رهبر انقالب، رمز استواری جمهوری اسالمی را الهام گیری از اهل بیت)ع( 
دانستند و افزودند: آن ستارگان درخشان با معارف نظری و سیره عملی خود 
به ما آموخته اند که چگونه با تدبر و عمل به قرآن، راه اسالم عزیز را بپیماییم.

حضرت آیت ا...خامنه ای پرچم جمهوری اسالمی را پرچم عدالت و معنویت 
خواندند و گفتند: بدیهی و طبیعی اســت که دنیای سلطه که همه باورها و 
اعمالش بر مادیات و پول و زور متکی است، در مقابل این پرچم به معارضه و 
دشمنی برخیزد.ایشان، آمریکا را در رأس جبهه استکبار خواندند و افزودند: 
امام بزرگوار با الهام از قرآن به همه یاد داد کــه خطوط فاصل غیرحقیقی 
میان جوامع اسالمی را کنار بگذارند و فقط یک خط فاصل یعنی مرزبندی 
دنیای اسالم با کفر و استکبار را قبول داشته باشند.حضرت آیت ا... خامنه ای 
خاطرنشان کردند: براساس همین باور عمیق بود که حمایت از فلسطین از 
همان روزهای اول در دستور کار انقالب اسالمی قرار گرفت و امام)ره( با همه 
وجود پای مسئله فلسطین ایستاد و جمهوری اسالمی امروز هم به همین 
هندسه سیاسی ترسیم شده امام راحل عظیم الشأن عمل می کند و در آینده 
نیز به آن وفادار خواهد ماند.ایشان، همدلی بی نظیر موجود میان ملت ها در 
سراسر دنیای اسالم با ملت ایران را به علت پای بندی مردم ایران به راهبرد 
امام یعنی نفی خطوط مذهبی، فرقه ای، نژادی در جهان اسالم دانستند و 
افزودند: بر همین اساس ما همیشه همه کشورهای اسالمی را به بی اعتنایی 

به مسائلی همچون »شیعه و سنی«، »عرب و عجم« و دیگر خطوط فاصل و 
عمل به مبانی و اصول دعوت کرده ایم.رهبر انقالب، تشویق ملت های دیگر به 
ایستادگی در مقابل زورگویی ها را از علل عصبانیت نظام سلطه و دشمنی آنها 
دانستند و گفتند: خنثی کردن نقشه های جنایتکارانه آمریکا در کشورهای 
مختلف که یک نمونه آن داعش بود، باعث تبلیغات متراکم ایران هراسی و 
شیعه هراسی و متهم کردن ایران به دخالت در کشورهای دیگر شده است.

ایشــان با تاکید بر اینکه جمهوری اســالمی دخالتی در کشورهای دیگر 
ندارد، اتهام زنی های سلطه گران را ناشی از عجز و ناتوانی آنها در جلوگیری 
از پیشرفت های چشمگیر نظام اسالمی خواندند و افزودند: البته همه باید 

در مقابل سیاست های استکباری هوشیار باشند و با آنها همراهی نکنند.
حضرت آیت ا... خامنه ای، سیاست کنونی استکبار را پر رنگ کردن تفاوت ها 
و خطوط فاصل غیرواقعی در دنیای اســالم برشمردند و گفتند: تحریک و 
نقشه کشی برای جنگ شیعه و سنی، عرب و عجم، شیعه با شیعه، و سنی 
با سنی که اکنون در برخی از کشورها مشاهده می شود، سیاست شیطان 

بزرگ یعنی آمریکاست که باید در مقابل آن هوشیار بود.
ایشان با اشــاره به اینکه پیروان اهل بیت)ع( باید پرچمدار همبستگی و 
هم افزایی باشــند، افزودند: همچنان که از روز اول گفتیم، تشکیل مجمع 
جهانی اهل بیت به معنای مقابله و دشمنی با غیرشــیعه نیست و از ابتدا 

نیز با برادران غیرشیعه که در راه درست حرکت کرده اند، همراهی کرده ایم.

رهبر انقالب در پاسخ به این ســوال که »آیا توانایی مقابله با معارضه های 
دشمنان جهان اســالم وجود دارد«، گفتند: قطعا توانایی متوقف کردن و 
عقب راندن اســتکبار با توجه به ظرفیت های نرم افزاری و سخت افزاری 
دنیای اســالم وجود دارد. ایشــان »حقایق و معارف اســالمی، توکل به 
خدا، نگاه امیدوارانه به تاریخ، مســئله مهدویت« را از جمله ظرفیت های 
نرم افزاری جهان اسالم خواندند و با اشاره به بن بست های فکری غرب و 
نظام لیبرال دموکراسی افزودند: البته در زمینه سخت افزاری، مستکبران 
با استعمارگری و استفاده از منابع دنیای اسالم و به کار بردن انواع حیله ها، 
خود را قوی کرده اند اما ظرفیت های طبیعی دنیای اســالم برای پیشرفت 
بسیار زیاد است که اهمیت یک نمونه آن یعنی نفت و گاز امروز برای همه 
آشکارتر شده است.حضرت آیت ا...خامنه ای، شکوفا شدن ظرفیت ها را در 
گرو عزم راسخ، شناخت دشمن، هدایتی همچون هدایت امام بزرگوار و کنار 
گذاشتن کم کاری ها دانستند و گفتند: امروز جمهوری اسالمی به عنوان یک 
الگو و واقعیت زنده، توانسته در مقابل انواع دشمنی ها و حمالت تاب آوری 
نشان دهد و آن نهال تازه روییده را به درختی کهن تبدیل کند. البته مقصود 
از الگو بودن، الگوگیری از ساختار سیاسی نیست بلکه تمسک به اصول و 

مبانی امام بزرگوار است.
ایشان در پایان خاطرنشان کردند: آینده دنیای اسالم آینده روشنی است و 

مجموعه شیعه می تواند نقش آفرینی بزرگی در آن انجام دهد.

سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
ضمن تایید دریافت نظرات جمهوری اسالمی ایران 
در مورد پاســخ آمریکا به متن پیش نویس توافق 
احتمالی رفع تحریم ها، تصریح کرد که طرف های 
مذاکره کننده در حال بررســی متن پیشنهادی و 

مسیر پیش رو هستند.
پیتر اســتانو در بیانیه ای اعالم کرد که پاسخ ایران 

بین اطراف مذاکره کننده توزیع شده است.
وی افزود که بر همین اســاس تمــام طرف های 
مذاکره کننده ســرگرم بررسی پاســخ ارائه شده 
هستند. به گفته این مقام اروپایی، »مسیر پیش رو 
مانند همیشه با تمام مشــارکت کنندگان برجام و 

ایاالت متحده بحث خواهد شد.«
مذاکــرات رفع تحریم هــا در هفته هــای اخیر به 

مراحل سرنوشت سازی رســیده و حصول توافق 
نهایی معطل تصمیم های سیاســی غرب به ویژه 
ایاالت متحده آمریکا بــه عنوان طرف نقض کننده 

توافق سال ۱۳۹۴ است.
جمهوری اســالمی ایران نظرات خــود را در مورد 
پاسخ آمریکا به متن پیش نویس توافق احتمالی 
به انریکه مورا، معاون مســئول سیاست خارجی 

اتحادیه اروپا تحویل داد.
 ناصر کنعانی، ســخنگوی وزارت امــور خارجه در 
این باره اظهار داشت: پس از دریافت پاسخ آمریکا، 
تیم کارشناسی کشورمان آن را به دقت مورد بررسی 
قرار داده و پاســخ های ایران، پــس از ارزیابی در 
 ســطوح مختلف، تدویــن و بــه هماهنگ کننده

 تحویل داده شــد. وی افزود: متن ارسالی دارای 

رویکردی ســازنده با هدف نهایی کردن مذاکرات 
است.

جمهوری اســالمی ایران همواره تاکید داشته که 
اگر آمریکا به عنوان مقصر وضــع موجود، اراده به 
خرج دهد و مطالبــات منطقی ایــران و الزامات 
شکل گیری یک توافق پایدار و قابل اتکا را بپذیرد، 

توافق نهایی حاصل خواهد شد.

 سخنگوی بورل: 

در حال بررسی پاسخ ایران و مسیر پیش رو در مذاکرات هستیم

یک مقام ارشد اروپایی:

ایران مجددا موضوع تحقیقات آژانس را روی میز آورده است
به گزارش »انتخاب«؛ یک مقام ارشد اروپایی که مستقیما در مذاکرات با ایران دخیل است، گفت که پاســخ ایران موضوع تحقیقات آژانس بین المللی انرژی 
اتمی را مجددا روی میز آورد، درحالی که ایاالت متحده و سه کشور اروپایی )بریتانیا، فرانسه و آلمان( فکر می کردند قبال حل شده است.این مقام اروپایی افزود: 
»واکنش ایران کامال غیر منطقی بود. تهران می خواهد متن هماهنگ کننده اتحادیه اروپا در مورد پادمان های هسته ای را مجددا تغییر دهد، که قبال هم در خارج 
از چارچوب انعطاف ما بود - و ایرانی ها به طور ضمنی در پاسخ ۱5 آگوست خود پذیرفته بودند.«این مقام اروپایی تاکید کرد: پاسخ ایران را فقط می توان اینطور 

دید که آنها نمی خواهند این توافق را به سرانجام برسانند، آن هم زمانی که ما خیلی به توافق نزدیک بودیم.

نقل قول روز

وز عکس ر

سردار سلیمانی و 
احمد کاظمی در 
کنار فرماندهان 
مقاومت لبنان

عکس کمتــر دیده شــده از 
شهید قاسم سلیمانی، شهید 
عمــاد مغنیه، شــهید احمد 
کاظمــی، شــهید مصطفــی 
بدرالدیــن و ســید حســن 
نصرا... به همراه تعداد دیگری 

از فرماندهان مقاومت.

 انتقاد تند روزنامه جوان از مصاحبه »فرح پهلوی«
 با روزنامه ایتالیایی

روزنامه جوان نوشت: در روزهای گذشته روزنامه ایتالیایی »الرپوبلیکا« به انتشار مصاحبه ای از فرح دیبا 
مبادرت کرد.همسر شاه مخلوع در بخشی از این مصاحبه به برپایی جشن های موسوم به ۲5۰۰ ساله اشاره 
کرده و می گوید: »هدف پادشاه این بود که تاریخ و فرهنگ ایران را به مردم خود ایران و تمام جهان نشان 
دهد، کشوری که مهد تمدن های بزرگ بوده است. تقریبا همه سران کشورهای جهان، برای این جشن به 
تخت جمشید آمدند...«. سوال این است که اگر طبق گفته فرح پهلوی قرار بوده »تاریخ و فرهنگ ایران« 
نمایش داده شود، پس چرا تمام راه های منتهی به تخت جمشید )محل برگزاری جشن( به روی مردم 
ایران بسته بود؟ و چرا آنان که از سر کنجکاوی در مسیر برگزاری جشن حضور پیدا می کردند، به بهانه هایی 
نظیر برهم زدن نظم، دستگیر و زندانی می شــدند؟ چرا مردم دنیا نباید ظاهر و شرایط زیستی آن ها را 
می دیدند و نهایتا اگر همه مردم از شرایط کشور در آن مقطع رضایت کامل داشتند، وجود بیش از 5 هزار 

زندانی سیاسی در زندان ها چه توجیهی داشت؟
 

نباید از آمریکا برای برجام تضمین بخواهیم؛ توان هسته ای 
ایران و تهدید به افزایش غنی سازی، بهترین تضمین است

روزنامه شرق نوشت: تضمین حقوقی و اقتصادی برای برجام ممکن نیست. دولت کنونی آمریکا به لحاظ 
حقوقی نمی تواند دولت بعدی را بدون شــکل گیری یک عهدنامه با دوسوم آرای سنا به چیزی متعهد 
کند. به عالوه، حتی خروج از یک عهدنامه نیز غیرممکن نیســت؛ کمااینکه آمریکا به راحتی از عهدنامه 
مودت با ایران خارج شد. بدیهی است که اگر دولت آتی آمریکا قصد خروج از اصل توافق را داشته باشد، 
چند بند به عنوان تضمین در همین توافق به هیچ عنوان مانع آن نخواهد بود. تضمین اقتصادی به معنی 
ذی نفع کردن آمریکا و ایران در اقتصادهای یکدیگر نیز ممکن نیســت؛ چون برجام تنها بر تحریم های 
مرتبط با برنامه هسته ای ایران متمرکز است و تحریم های اولیه آمریکا و دیگر تحریم های ثانویه هیچ گاه 
قرار نبود که لغو شوند.اما دو نوع تضمین ممکن است: یکی تضمین سیاسی و دیگری »تضمین ذاتی«. 
عمر تضمین سیاسی البته محدود به دولت حاضر در آمریکاست؛ اما تضمین ذاتی به معنی امکان احیای 
برنامه هســته ای ایران در صورت خروج آمریکا از برجام همیشه وجود داشــته و دارد. در واقع این تنها 
تضمین قوی برای برجام است.ایران می تواند با اعتمادبه نفس و بدون درخواست تضمین از آمریکا بر 
اهرم معتبر خود که عبارت است از دانش و تجربه هسته ای کارشناسان خود و زیرساخت های هسته ای 
خود متکی باشد و هر آن، در صورت خروج آمریکا از برجام اقدام به احیای برنامه هسته ای کند. بی شک 

این تنها تضمین موثری است که می تواند مانع معتبری در راه خروج دولت آتی آمریکا از برجام باشد.
 

انتقاد از حضور روحانیون در بانک ها
روزنامه جمهوری اسالمی نوشت: معروف است که زیان »دفاع بد« بیشتر از »حمله و تخریب« است. 
این، نکته حکیمانه ای است که متاسفانه مورد توجه بعضی از مسئولین ما قرار نمی گیرد و از این رهگذر 
کشور و ملت و نظام دچار خسران های زیادی می شوند.اخیرا شایع شده بود ۲۰ هزار روحانی در ۲۰ هزار 
شعبه بانکی مستقر می شوند، یعنی هر یک از شعبات بانک ها موظف هستند یک روحانی را استخدام 
کنند. این شایعه توسط بعضی رسانه ها دامن زده شد و در فضای مجازی هم گسترش یافت و انتقادات 
و اعتراضاتی را به وجود آورد. ایراد و اعتراض فقط این نیست که چه لزومی دارد در هر شعبه بانکی یک 
روحانی مستقر شود. آنچه رییس شورای فقهی بانک مرکزی گفته پاسخ به این بخش از ایراد است که 
الزم و مفید بود، ولی ایراد اصلی این است که چرا هر یک از بانک های کشور باید یک ناظر فقهی داشته 
باشند؟مگر بانک های کشور هرکدام احکام شرعی خاص خود را دارند؟ قاعده این است که قانون بانکداری 
تکلیف امور شرعی بانک ها را مشخص کند و تمام بانک ها پیرو همان قانون مشترک باشند. در این صورت،  

بخش نظارتی بانک مرکزی می تواند بر عملکرد تمام بانک ها نظارت کند.

گیشه

فعال سیاسی اصولگرا: 

»رییسی« نق نزند
به گزارش منیبان؛ یک فعال سیاسی گفت: 
آقای رییــس جمهور با علم به همه شــرایط 
این مملکت، کاندیدا شــد یا نمی دانســتند 
و آمده اند که بیخود آمدند، یا می دانســتند 
بنابراین نق زدن ندارد.منصــور حقیقت پور، 
چهره سیاســی اصولگرا، در رابطه با ادبیات 
رییسی در نشست خبری اخیر اظهار کرد: من 
این ادبیات را نپسندیدم؛ تعداد قابل توجهی 
خبرگزاری و رســانه در این نشســت خبری 
حاضر بودند و او درباره ایراد اینترنت از دولت 
قبل صحبت کرد اصال این موضوع داخلی خود 
ماست چرا باید در این جمع مطرح شود؟! ما 
در این جمع ها باید دستاورد، اهداف و برآورد 
خودمان را مطرح کنیم و جلو برویم. من این 
ادبیات را نمی پســندم و جایی باید قیچی 
شود.مردم، از این ادبیات و فرار رو به جلوی 
مسئولین خسته هستند.وی تاکید کرد: مقام 
معظم رهبری از همه دولت ها حمایت کرده 
اند، من هیچ دفاعی از دولت های گذشــته 
ندارم ولی انتقادها باید در داخل خانه انقالب 
مطرح شــود. وقتی با دنیا صحبت می کنیم 
باید مقتدر و درســت صحبت کنیم و نگوییم 
خزانه را خالی و با بدهــی تحویل گرفته ایم. 
معتقد هســتم که این ادبیات غلط اســت و 
این نکته را به دوستان هم گفته ام. در داخل 
دولت، یک طیفی وجود دارد که سیســتمی 
نیســت در این طیف افراد موسوم به جریان 
پایداری یک آهنگی می زنند و همین ها هم 
در مقابل توافق برجام ایســتاده اند. جلیلی 
یک حرفی می زنــد و وزیر خارجه یک حرف 
دیگر ایــن طیف حتی در داخــل خود دولت 
هم، هماهنگی ندارند؛ البته جریان پایداری 
با خروج وزیــر کار از دولت کمــی تضعیف 
شد.حقیقت پور درمورد وجود اختالف میان 
طیف اصولگرا و دولتی ها خاطرنشــان کرد: 
حتــی در داخل مجلس هماهنگــی ندارند، 
بیانیه صادر مــی کنند و می گوینــد در مورد 
فوالد مبارکه تخلف وجــود دارد بعد رییس 
کمیســیون تحقیق این گزارش را قبول نمی 
کند، اگر قبول نمی کنید چرا پخش شــد؟ با 

این گزارش چرا آبروی مان را بردید؟ 

بین الملل
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مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی اصفهان:

بیش از 261 هزار جلد سند مالکیت روستایی در استان 
اصفهان صادر شد

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اســالمی اصفهان گفت: تاکنون ۲۶۱ هزار و ۷۵ جلد سند مالکیت در 
روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت در استان صادر شده است.بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
به منظور صدورسند مالکیت امالک واقع در بافت مســکونی روستاها  موظف است به نمایندگی از 
طرف روستاییان  برای کلیه روستاهای دارای شــورای اسالمی  و مراکز دهستان ها نقشه تفکیکی 
وضع موجود را تهیه و به اداره ثبت اسناد و امالک ارســال کند.این طرح با هدف ساماندهی نظام 
مالکیت اراضی واقع در بافت مسکونی روستاها، امکان بهره گیری روستاییان از تسهیالت بانکی، 
افزایش ارزش حقوقی و اقتصادی امالک واقع در روســتا و  صدورسند برای امالک واقع دربافت 
مسکونی روستاها در دست اجراست. غالمحسین خانی افزود: ۱۹۶ هزار و ۴۸۶ جلد و برگ اسناد 
مالکیت امالک روستایی و ۵۹ هزار و ۱۳۹ جلد و برگ سند مالکیت امالک شهری تا پایان سال ۱۴۰۰ 
با کمک اداره ثبت اسناد و امالک صادر و تحویل متقاضیان شده است.وی ادامه داد: تا پایان مرداد 
ماه سال جاری نیز ۲ هزار و ۴۷۱ برگ سند روستایی و ۲ هزار و ۹۷۹ برگ سند شهری صادر و تحویل 
متقاضیان شده است.مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان اظهار داشت: عملیات 
صدور اسناد مالکیت در ۷۱۳ روســتا و ۱۰۱ شهر این استان در دســت اقدام است.وی اضافه کرد: 
اقدامات الزم و اساسی جهت آگاهی بیشتر و توجیه مردم در راستای تثبیت مالکیت و پیشگیری از 
مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک و گسترش نیافتن بافت های ناکارآمد و استفاده از تسهیالت 
بانکی، با همکاری اداره ثبت اسناد و امالک و بنیاد مســکن انقالب اسالمی انجام شده تا بتوانیم 
باالترین خدمت رسانی را با صدور اســناد مالکیت به مردم ارائه دهیم.خانی گفت: عملیات نقشه 
برداری و تهیه طرح هادی از ابتدای شروع فعالیت بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان در 
هزار و ۵۰۵ روستا انجام شده است.وی خاطرنشان کرد: بر اساس سرشماری سال ۹۵ طرح هادی 
برای ۹۱۹ روستای باالی ۲۰ خانوار استان انجام شده و طرح بازنگری در ۵۶۹ روستا و طرح بازنگری 
مجدد در ۱۱۴ روستای انجام شده است.مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان گفت: 
تمام روستاهای باالی ۲۰ خانوار استان با تامین اعتبارات اســتانی و ملی در پایان سال ۹۹ دارای 
طرح هادی شدند و تا کنون برای حدود ۱۳۲ روستای زیر ۲۰ خانوار استان نیز طرح تعیین محدوده 
تهیه شده است.وی افزود: همچنین با تامین اعتبارات اســتانی و ملی در سال ۱۴۰۰ نیز بازنگری 
طرح های هادی در ۱۵۶ روستای این استان انجام شده است. استان  افزون  بر پنج میلیون نفری 
اصفهان دارای ۱۱۰ شهر و یکهزار و ۹۳۴ روستا و آبادی با جمعیت نزدیک به ۶۰۰ هزار نفر است.نزدیک 

به ۹۰۰ روستای استان اصفهان نیز بیش از ۲۰ خانوار دارد.

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان:

کارتخوان ها مشمول مالیات می شوند

به تازگی اصناف اعتراضاتی به افزایش مالیات پرداختی خود داشــته اند 
که بررسی ها نشان می دهد برخی از این افزایش مالیات به دلیل استفاده 
غیرتجاری و شخصی از دستگاه های پوز اســت.در دولت سیزدهم برخی 
قوانین مالیاتی که در گذشته وجود داشــته اند، به شکل جدی تر اجرا شده 
است، همچنین سیاست های جدیدی در نظام مالیاتی کشور اجرا شده که 
در این خصوص می توان به اجرای قانون پایانه های فروشگاهی اشاره کرد. 
بر این اساس فعاالنی که از دستگاه کارتخوان یا پوز استفاده می کنند، باید 
شماره حساب متصل به کارتخوان خود را به سازمان امور مالیاتی اعالم کنند. 
البته سازمان امور مالیاتی نظارت و دسترسی کاملی به تمامی حساب هایی 
که با آن اقدام به اخذ کارتخوان شده است را دارد. مطابق با این قانون، تمامی 
تراکنش های انجام شده صاحبان مشاغل )صنفی و غیرصنفی( از طریق 
حساب های بانکی متصل به دستگاه های کارتخوان بانکی و نیز درگاه های 
پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی 
صاحب حســاب بانکی محسوب شــده و بانک مرکزی باید اطالعات این 
تراکنش های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت 
شده و ماند آخر دوره هر حســاب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطالعات 
هویتی، عملکردی و دارایــی مؤدیان موضوع مــاده )16۹ مکرر( قانون 
مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصالحات و الحاقات بعدی به 

صورت برخط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
عباس مزیکی، مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان در این باره توضیحاتی 

داده که در ادامه می خوانید:

برخی از اصناف نسبت به افزایش مالیات خود معترض هستند. دلیل این 
اعتراضات چیست؟

برخــی از اصناف بــدون اطالع از ایــن قانون از دســتگاه های پــوز برای 
عملیات هایی غیر از خرید و فروش استفاده می کردند. برای رسیدگی به 
اعتراض این دسته از فعاالن اقتصادی، در محاسبه ضریب سود، تخفیفاتی 
داده شد.آمار خوداظهاری کسبه نشــان دهنده استقبال کسبه از این طرح 
است. پس از اجرای این طرح، دستگاه های پوز ساماندهی و به پرونده های 
کسبه متصل شد.در سال ۱۳۹۹، ۲۲۹ هزار اظهارنامه تحویل شده بود که ۶۰ 
درصد از آن خوداظهاری بود. در سال ۱۴۰۰، این تعداد به ۳۴۹ هزار پرونده 
افزایش یافت که ناشی از ساماندهی دستگاه های پوز است. بیش از ۹۸.۵ 

درصد از این دستگاه ها تاکنون تعیین تکلیف شده است.
۷۵ درصد از مؤدیان در سال ۱۴۰۰، خوداظهاری کردند. در سال ۱۳۹۹، درآمد 
مالیاتی استان حدود ۲۷۴ میلیارد تومان بود که در سال ۱۴۰۰ این رقم به 
بیش از ۸۵۰ میلیارد تومان افزایش یافت که نسبت به سال ۹۹، رشد سه 

برابری داشته است.
آماری از مالیات ارزش افزوده سال گذشته دارید؟

میزان استرداد ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰، بیش از هزار میلیارد تومان بوده 
و نسبت به سال ۹۹ رشد ۲ ۵. برابری داشته است. به نظر می رسد تا پایان 
ســال این مبلغ به بیش از ۲,۵۰۰ میلیارد تومان برسد تا از بخش صادرات 
حمایت شود. گردش حساب فعاالن اقتصادی در قرض الحسنه ها پیش از 
این در اختیار اداره کل امور مالیاتی قرار نمی گرفت که امسال در اخذ مالیات 

محاسبه شــد.در ســال ۱۴۰۰، ۴,۶۰۰ میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده 
پرداخت شد که نسبت به سال گذشته، بیش از ۱۲۰ درصد رشد داشته است. 
در چهارماهه ۱۴۰۱ نیز بیش از دو هزار و ۲۰ میلیــارد تومان عوارض ارزش 
افزوده به حساب شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری ها واریز شده که رشد 

۹۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.
چه پایه های جدید مالیاتی در بودجه 1401 ایجاد شــده و چه میزان در هر 

بخش رشد اخذ مالیات داشته ایم؟
همه معتقدیم که مالیات در بودجه باید جای نفت را بگیرد، اما برای تحقق 
این هدف نیازمند همکاری همه بخش ها از جمله بانک ها هستیم. همچنین 
ظرفیت های جدیدی برای وصول مالیات باید پیش بینی شود. در بخش 
مالیات خانه های خالی، با همکاری اداره کل راه و شهرســازی داده هایی 
اخذ شــد. البته نیازمند داده های دقیق تر هســتیم تا وصول مالیات بهتر 
انجام شود.در بخش خانه های گران قیمت نیز هنوز نتوانسته ایم اطالعات 
صحیحی به دست آوریم. همچنین اطالعات ماشین های لوکس توسط 
پلیس راهور اعالم شده است که بنابر آن ۸,۶۰۰ برگه اجراییه در استان صادر 
شد که ۸۰ میلیارد تومان مالیات باید از آن وصول شود که تاکنون ۳۰ درصد 

آن توسط صاحبان این ماشین ها پرداخت شده است.
در ســال جاری، قانون ســامانه مؤدیان حتما باید اجرایی شود. از مهرماه 
امسال این قانون درخصوص شرکت های بزرگ بورسی اجرا خواهد شد. 

این قانون از فرار مالیاتی جلوگیری می کند.
هنوز اعتراضاتی به پرداخت نکردن مالیات توســط پزشــکان وجود دارد. 

رسیدگی به این بخش چگونه است؟
برخی از فعاالن اقتصادی از چند دســتگاه پوز اســتفاده و برای این کار از 
حســاب های اجاره ای اســتفاده می کنند. در زمان اخذ مالیات، صاحبان 
حساب های متصل به دستگاه پوز مورد حسابرســی قرار گرفته و تعیین 
تکلیف انجام می شود. به پزشــکان نیز توصیه می شود سعی کنند به طور 
شفاف از دستگاه پوز اســتفاده کنند. با وجود مشــخص شدن اطالعات 
حساب های بانکی امکان فرار مالیاتی وجود ندارد. حتی اگر افرادی از کارت 
به کارت برای انجام عملیات بانکی استفاده کنند در نهایت اطالعات آن در 
اختیار نظام مالیاتی قرار می گیرد. بخشی از کارت به کارت به عنوان عرف 
در نظر گرفته شده و از مابقی مالیات اخذ می شود. همچنین امیدواریم با 

ساماندهی حساب های بانکی تعداد این حساب ها نیز کاهش یابد.
آماری از فرار مالیاتی در استان گزارش شده است؟

هنوز آمار دقیقی از فرار مالیاتی مشــخص نشــده اســت. برای مبارزه با 
شرکت های صوری و اســتفاده از کارت بازرگانی به نام دیگران، اقدامات 
زیادی انجام و برخوردهای جدی انجام شده است. با انجام این اقدامات 
اســتفاده از کارت بازرگانی به نام دیگران در اســتان تقریبا به صفر رسیده 
است.تاکنون بیش از ۶ هزار فرار مالیاتی به ســامانه سوت زنی در کشور 
اعالم شده است. همچنین مردم نسبت به اخذ مالیات حساسیت نشان 
داده و گزارشات خوبی از تخلفات به ســازمان امور مالیاتی ارائه می دهند. 
بزرگ ترین هدف سامانه مؤدیان، اتصال حساب های بانکی به نظام مالیاتی 

است که از هرگونه فرار مالیاتی جلوگیری خواهد کرد.

مدیر کل امــور اقتصادی و دارایی اســتان اصفهان 
گفت: با افزایش ردیف درآمد »حاصل از رسیدگی 
قطعی پرونده هــای مودیــان مالیات بــر ارزش 
افزوده« در دولت جدیــد، حدود ۸۴۰ میلیارد ریال 
به درآمدهای پیش بینی شــده استان اضافه شده 
اســت.علیرضا عرب ها اظهار کرد: براساس گزارش 
خزانه داری، میانگین درآمدهای مصوب کشــور در 
ســال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشــته ۷۰ درصد رشد 
داشته که بیانگر آن است که افزایش درآمد مصوب 

استان اصفهان ۸۵ درصد نســبت به سال گذشته 
است.وی افزود: طی ســه ماهه اول سال جاری، 
میزان درآمد وصولی استان اصفهان بالغ بر ۷.۲۳ 
درصد از درآمدهای وصولی کل کشور بوده و بعد از 
تهران در جایگاه دوم، وصــول درآمدها را در اختیار 
دارد. اســتان اصفهان همچنیــن از لحاظ پرداخت 
اعتبارات، در جایگاه ششم کشور قرار گرفته است.
مدیر کل امــور اقتصادی و دارایی اســتان اصفهان 
گفت: گزارشــات چهار ماهه خزانه استان حاکی از 
رشــد ۴۵ درصدی وصول درآمد سال ۱۴۰۱ نسبت 
به بازه زمانی مشابه سال گذشــته و ۱۹ درصد عدم 
تحقق نسبت به درآمد مصوب تا پایان تیرماه ۱۴۰۱ 
اســت. به لحاظ درصد تحقق نسبت به پیش بینی، 

نیروی انتظامی بیشترین میزان عدم تحقق را دارد.
عرب ها گفت: در خصوص اعتبارات تملک استانی، 
میزان جذب اسناد خزانه اسالمی تا پایان مردادماه 
۱۴۰۱ بالغ بر ۵۸ درصد و در مجموع استانی و ملی، 
۷۳ درصد اســت؛ همچنین میزان جذب اعتبارات 
نقدی تملک دارایی های سرمایه ای استان با توجه 
به تمدید مهلت جذب اعتبارات تا پایان شهریور ماه، 
۶۹ درصد اســت.وی خاطرنشــان کرد: با افزایش 
ردیف درآمد »حاصل از رسیدگی قطعی پرونده های 
مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده بند»ب« تبصره ۶ 
قانون بودجه« در دولت جدید، حدود ۸۴۰ میلیارد 
ریال به درآمدهای پیش بینی شــده استان اضافه 

شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان اعالم کرد:

افزایش ۸40 میلیارد ریالی درآمدهای پیش بینی شده استان

خبر روز

بالغ بر 133 هزار نفر دوره آموزش مهارتی در اصفهان برگزار شد
 مدیرکل فنی و حرفه ای اصفهان از برگزاری ۱۳۳ هزار و ۶۰۲ نفر دوره آموزش مهارتی در بخش مراکز 
دولتی، غیردولتی و اصناف و صنایع در استان از ابتدای سالجاری تاکنون خبر داد.آرش اخوان طبسی 
افزود: از این تعداد ۲۱۹ هزار و ۳۱ نفر دوره در مراکز دولتی، ۸۸۸ هزار و ۲۸ نفر دوره در مراکز غیردولتی 
)آموزشــگاه های آزاد( و ۲ هزار و ۸۴۳نفر دوره در بخش اصناف و صنایع در استان برگزار شد. وی 
اظهار داشت: این آموزش ها در مراکز دولتی و غیردولتی در حوزه های صنعت، کشاورزی، خدمات 
و فرهنگ و هنر ارائه شده است.مدیرکل فنی و حرفه ای اصفهان درباره فعالیت های حوزه سنجش 
و ارزشیابی مهارت این اداره کل گفت: در پنج ماه اول امســال ۶۰هزار و ۸۴۱ آزمون برای گروه های 
مختلف برگزار شد که این آزمون ها شامل دستیاری، راهداری، برق، ماشین آالت، الکترونیک و دیگر 
رشته های فنی بوده است.وی به دیگر فعالیت های این اداره کل از ابتدای سال جاری تاکنون اشاره 
کرد و افزود:  در این مدت پیاده سازی آموزش دوگانه با همکاری صنایع و صنوف در ۲ بخش شامل 
کارگاه های آموزشی )حدود ۳۰ درصد( و صنایع و صنوف واجد شرایط )حدود ۷۰ درصد( با استفاده 

از ظرفیت مهارت آموزی در محیط واقعی کار برگزار شده است.

گالیه گندمکاران فریدون شهری از پرداخت نشدن 
مطالبات شان

گندمکاران شهرستان فریدون شــهر از تاخیر در پرداخت مطالبات و خلف وعده مسئوالن گله مند 
هســتند.به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما؛ مســئول واحد زراعت جهاد کشــاورزی شهرستان 
فریدون شهرگفت: با گذشــت حدود یک ماه از تحویل محصول گندم کشاورزان این شهرستان به 
مرکز خرید تضمینی گندم تعاون روستایی و وعده پرداخت یک هفته ای مسئوالن برای پرداخت پول 
گندم، تاکنون طلب گندمکاران پرداخت نشده است.حمید رضا چیانی با بیان اینکه پرداخت نشدن 
مطالبات کشاورزان، مشکالت اقتصادی فراوانی از جمله تاخیر در پرداخت پول کارگر و هزینه های 
مربوط به کاشت، داشت و برداشــت برای گندمکاران ایجاد کرده است، افزود: امسال پیش بینی 
می شود بیش از ۱۴ هزار تن گندم درشهرستان فریدون شهر برداشت شود، اما بخش قابل توجهی از 
آن به دلیل خلف وعده مسئوالن در پرداخت بهای گندم به دالالن فروخته می شود.وی گفت: سطح 
زیر کشت گندم سال زراعی جاری در شهرســتان فریدون شهر به دلیل بارش های خوب و افزایش 
قیمت خرید تضمینی از ســوی دولت ۳۰ درصد افزایش یافته است.معاون بهبود تولیدات گیاهی 
سازمان جهاد کشاورزی اســتان در بخش خبری ۲۰ )دهم شــهریور( در رابطه با گالیه  گندمکاران 
شهرستان فریدون شهر از تاخیر در پرداخت مطالبات خود گفت: تاکنون ۵۲ هزار تن گندم درقالب 
خرید تضمینی توسط ۴۳ شرکت فعال در استان از کشاورزان خریداری شده است.اصغر رستمی با 
اشاره به اینکه از این مقدار بهای حدود ۸۰ درصد از گندم خریداری شده به کشاورزان تاکنون پرداخت 

شده، افزود: مابقی بدهی کشاورزان نیز به زودی پرداخت خواهد شد.
 

رییس سازمان مدیریت بحران کشور در شاهین شهر و میمه:

بودجه الزم برای جبران خسارات سیل در دست بررسی است
بیش از ۵ هزار واحد مسکونی و ۴۰۰ رشته قنات بر اثر سیل مرداد ماه در کل کشور دچار خسارت شدند.

رییس سازمان مدیریت بحران کشور در شاهین شهر و میمه گفت: بر اثر سیل مرداد ماه ۱۴۰۱، بیش 
از ۱۶۰۰ خودرو، هزار واحد مسکونی شهری، ۴ هزار واحد مسکونی روستایی در ۱۲۸ استان درگیر سیل 
دچار خسارت شدند که اعتبار مورد نیاز برای جبران خسارات در حال برآورد است.محمد حسن نامی 
افزود: با بازدید میدانی از بخش میمه مواردی مانند طرح هدایت روان آب ها، ایمن سازی کانال ها 
و دیواره رودخانه ها و همچنین خساراتی که به قنوات، محصوالت کشاورزی و باغات وارد شده بود، 

مورد بررسی قرار گرفت.

کافه اقتصاد

اخبار

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان گفت: با توجه به افزایش مصرف بنزین، نظارت بر جایگاه های سوخت استان به منظور پیشگیری از تخلف و 
عرضه خارج از شبکه در ماه شهریور تشدید می شود.عبدا...گیتی منش در گفت و گو با ایرنا افزود: میزان مصرف بنزین )معمولی، یورو و سوپر( در استان اصفهان در پنج 
ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲.۳ درصد افزایش یافت بنابراین اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از افزایش مصرف، ضروری است.وی با بیان 
اینکه تا کنون روش های مختلفی برای این موضوع بررسی شده است، اظهار داشت: فرهنگ سازی و آموزش یکی از اساسی ترین روش ها برای تغییر رفتار مصرف کننده 
و مدیریت مصرف سوخت به ویژه بنزین و نفت گاز است.گیتی منش با اشاره به اینکه مصرف نفت گاز )گازوییل( نیز در استان اصفهان در پنج ماه نخست امسال نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۹.۱ درصدی داشته است، اضافه کرد: با توجه به اینکه سفرهای پایان تابستان و شهریور را پیش رو داریم باید تالش کنیم تا از اوج 
مصرف سوخت در این برهه زمانی به خوبی عبور کنیم.وی با بیان اینکه با ورود به ماه مهر، تراز تولید و مصرف بنزین، کمی متعادل تر خواهد شد، تصریح کرد: در اصفهان 
نگرانی چندانی برای تامین سوخت به دلیل همجواری با پاالیشگاه وجود ندارد؛ اما ممکن است برخی مناطق کشور با کمبودهایی مواجه شوند به همین دلیل مدیریت 

بهینه مصرف سوخت ضروری است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان:
نظارت بر جایگاه های سوخت به منظور پیشگیری از تخلف تشدید می شود

برداشت »تخمه 
آفتابگردان« در 
خراسان شمالی

آفتابگــردان ازجملــه دانه هــای 
روغنی اســت کــه در ۲۵۰۰ هکتار از 
مزارع خراسان شــمالی کشت شده 
و پیش بینــی می شــود ســطح زیر 
کشــت به ۳۵۰۰ هکتار افزایش یابد. 
شهرستان های گرمه، مانه و سملقان، 
بجنــورد و شــیروان، تولیدکننــده 

بیشترین آفتابگردان هستند.

وز عکس ر

نماینده اصفهان  پیشنهاد داد:

ایجاد نمونه ای از 
 استان های مرکزی کشور 

در کنار سواحل دریا
نماینده مــردم اصفهان در مجلس شــورای 
اسالمی یکی از سیاســت های استراتژیکی 
را که جمهوری اســالمی می تواند برای توزیع 
متناســب جمعیت به کار گیرد، اســتفاده از 
سواحل دریای عمان و خلیج فارس دانست 
و گفت: پیشــنهاد ما ایجاد اســتان اصفهان 
ساحلی است.حجت االسالم حسین میرزایی 
درباره وضعیت بحرانی در فرونشست زمین 
اســتان اصفهان، اظهــار کرد: طی دو ســال 
گذشــته برای سران ســه قوا نامه ای ارسال 
و تاکید کردیم اگر وضعیت فرونشســت در 
اصفهان ادامه پیدا کند زمین، اصفهان را خواهد 
بلعید و اگر به داد اصفهان نرســیم، در زمانی 
نه چندان دور و شــاید آینده ای نزدیک باید 
اصفهان را در کتاب های تاریخ جســت وجو 
کنیــم.وی با بیان اینکه هر یک ســانتی متر 
فرونشست زمین در سال، ســاختمان ها و 
فضاهای شهر را تهدید می کند، افزود: این در 
حالی است که نرخ فرونشست زمین در شهر 
اصفهان هرسال بین ۱۹ تا ۲۰ سانتی متر است.
نماینده مــردم اصفهان در مجلس شــورای 
اسالمی همچنین به عدم تناسبت جمعیت 
با ظرفیت اســتان اصفهان اشــاره و تصریح 
کرد: این عدم تناسب به علت سیاست های 
نادرست شهرســازی اســت که باعث شده 
جمعیت زیادی در محوطه سرزمینی محدود 
متمرکز شــوند.وی عدم تناســب جمعیت 
و ظرفیت هــای موجــود را عامــل ایجــاد 
مشکالت بســیاری همچون آالیندگی های 
زیست محیطی دانست و گفت: بین جمعیت 
و زمین باید توازن وجود داشــته باشــد. در 
حوزه شهرسازی اســالمی نیز تاکید شده که 
نباید شهرها را نه در طول و نه عرض گسترش 
داد و شهرک هایی با فاصله اندک در کنار شهر 
ایجاد کرد.حجت االسالم میرزایی ادامه داد: 
با ایجاد نمونه اســتان ها در سواحل و انتقال 
جمعیت به این نقاط می توان توازن جمعیت 

را برقرار و مشکالت موجود را نیز حل کرد.

م
سنی

: ت
س

عک

عکس: فارس
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    مناطق دیدنی اردستان را بهتر بشناسیم؛

  از»قنات مون« تا»آتشکده اردشیر«

قنات مون
قنات مون یک قنات دوطبقه ۸۰۰ ساله است. این قنات در یکی از قدیمی ترین 
محالت اردستان قرار دارد. قنات های بســیاری در مناطق کویری حضور داشتند 
که امروز خشک شــده اند. قنات ها از چشمه ها تامین می شــود. قنات یکی از 
ابداع های مهم ایرانیان اســت و برای انتقال آب از سرچشمه تا مناطق مختلف، 
از قنات استفاده می شود. اگر از یک جوی آب بر روی سطح زمین به جای قنات 
استفاده می شد، آب در اثر تبخیر و گرمای آفتاب، از بین می رفت. به همین خاطر 
قنات ها زیر ســطح خاک قرار دارند. این قنات ۳٫۵ الی ۴ کیلومتر طول دارد. بد 
نیست بدانید عمق چاه مادر این قنات به ۳۰ متر می رسد. در این قنات ۳۰ میله 
تعبیه شده و امکان آبدهی ۶۰ لیتر در ثانیه را دارد. ساخت چنین قناتی در گذشته 

با امکانات بسیار محدود واقعا ستودنی است.
یکی از نکات جالب که درباره قنات مون باید به آن اشاره شود، قدمت آن است. بر 
اساس اسناد تاریخی، قدمت این قنات به دوران کیانیان، اشکانیان و ساسانیان 
باز می گردد. برخی چنین روایت می کنند که مقنی یزدی بانی ساخت این قنات 
است و برخی دیگر ساخت آن را به ارکان حکومتی نسبت می دهند. جالب است 
بدانید هنوز هم آب در این قنات جریــان دارد و همانند روز اول دارای عملکردی 

مطلوب است.
در این قنات دو کانال مختلف به چشــم می خورد. کانال باالیی حدود ۲۰۰ متر از 
کانال پایینی دورتر است. آب این قنات قابل شرب، شیرین و بسیار خوش طعم 
است. زمانی که در گرمای تابســتان از آب این قنات بنوشید، از خنکای آن قطعا 
شگفت زده خواهید شد. الزم به ذکر است قنات مون یکی از آثار ملی ایران و آثار 

جهانی یونسکو به حساب می آید.

مسجد جامع اردستان
در سفر به هر شهر، بازدید از مسجد جامع آن را باید در برنامه سفرتان قرار دهید. 
مساجد جامع هر شــهر معموال بزرگ ترین و زیباترین مساجد آن شهر هستند. 
این مسئله درباره مسجد جامع اردستان نیز صدق می کند. مسجد جامع اردستان 
در لیست آثار ملی ایران قرار دارد. این مسجد یک مسجد ۴ایوانی است. اگر به 
سبک ساخت این مسجد دقت کنید، می توانید متوجه الگوبرداری استادانه این 
مسجد از روی مسجد جامع اصفهان شوید. در ســاخت هر دو مسجد، از سبک 

معماری رازی استفاده شده است.
درباره مساجد ایران باید بدانید بسیاری از آن ها تغییر کاربری پیدا کرده اند. مسجد 
جامع اردستان نیز نمونه ای از همین نوع مسجد به حساب می آید. بر اساس اسناد 
تاریخی، مسجد جامع اردستان در گذشته یک آتشکده یا معبد زرتشتیان در دوره 
ساسانیان بوده است. پس از ظهور اسالم، این آتشکده را به مسجد تبدیل کردند. 
بخش های مخصوص عبادت زرتشتیان، به شبســتان مسجد تبدیل شد. البته 
باید بدانید ساختمانی که امروز شاهد آن هستیم، به قرن هفتم الی هشتم قمری 
تعلق دارد.متاسفانه طی حمله وحشــیانه مغول ها به ایران، این مسجد آسیب 
بسیاری را متحمل شد. در حقیقت این مســجد در قرن سوم از یک آتشکده به 
مسجد تغییر کاربری پیدا کرد. در دوران سلجوقی متاسفانه بخش بسیاری از آن 
آسیب دید. پس از آن با کمک دولت و همت مردم، این مسجد به شکلی که امروز 
شاهد آن هستیم بازسازی شد. این مسجد وسعت بسیاری دارد و اولین مسجد 
دوطبقه در تاریخ اسالم است. ظاهر این مسجد بسیار بی آالیش است و خبری از 
کاشیکاری های فیروزه ای در آن به چشم نمی خورد. با وجود این، با دیدن مسجد 

بی تردید سبک معماری آن را تحسین خواهید کرد.

منطقه حفاظت شده کهیاز
کهیاز نام یکی از زیباترین مناطق طبیعی و جاهای دیدنی اردســتان است. این 
منطقه در ۵ کیلومتری شرق شهرستان اردستان قرار دارد. وسعت این منطقه به 
حدود ۴۲هزار هکتار می رسد. از ســال ۱۳۸۱، سازمان حفاظت از محیط زیست، 
این منطقه را حفاظت شده اعالم کرد. از نظر طبیعی، در منطقه کهیاز پوشش گیاهی 
بسیار انبوه و متنوعی وجود دارد. قرارگیری موقعیت خاص منطقه در کنار پوشش 
گیاهی مناسب و منابع آب کافی، کهیاز را به مکانی امن و آرام برای زندگی حیوانات 
مختلف تبدیل کرده است. در این منطقه می توانید شاهد انواع گیاهان بوته ای و 

درختچه ای و انواع گل های منحصر به فرد باشید.
اکوسیستم در این منطقه بسیار پویاست. در حقیقت هر کجا که انسان پای خود 
را از طبیعت بیرون بکشد، طبیعت روند معمول زندگی را ادامه خواهد داد. در این 
منطقه حیواناتی همانند قوچ، آهو، پلنگ، گرگ، کفتار و انواع پرندگان همانند کبک، 
زاغ، تیهو و سایر پرندگان زندگی می کنند. الزم به ذکر است منطقه حفاظت شده 
کهیاز را به عنوان یکی از زیستگاه های پلنگ آسیایی می شناسند. همچنین قوچ 
ایرانی که از کمیاب ترین انواع قوچ در ایران هست نیز به وفور در این منطقه زندگی 
می کند.با وجود آنکه منطقه کهیاز یک منطقه حفاظت شده است و امکان شکار 
در آن وجود ندارد؛ اما حیوانات از دست شــکارچیان غیرقانونی در امان نیستند. 
متاسفانه شکارچیانی بی رحم، قوچ های ایرانی را به دام مرگ می کشانند تا سر 
آن ها را برای تزیین به فروش برسانند. برای بازدید از این منطقه، نیاز به دریافت 
مجوز خاص هستید. همچنین بهتر اســت به خاطر حضور شکارچیان غیرمجاز، 
حتما به صورت گروهی از ایــن منطقه دیدن کنید. به عالوه اینکه مراقب باشــید 

حیوانات از وجود شما مطلع نشوند.

آتشکده مهر اردشیر اردستان
مناطق مرکزی ایران شاهد حضور قدیمی ترین تمدن های ایرانی هستند. مردم 
ایران در گذشته پیرو آیین مقدس زرتشت بودند. البته هنوز هم این آیین در بین 
مردم ایران رواج دارد. بد نیست بدانید آیین زرتشت نخستین آیینی در جهان بود 
که بت پرستی نمی کرد. به همین خاطر می توان آن را جزو ادیان آسمانی قرار دارد. 
از نظر ظاهری این دین شباهت بسیاری به اسالم دارد؛ با این تفاوت که به جای 
خداوند یکتا، از دو خدای خیر و شــر، یعنی اهورا و مزدا تبعیت می کردند. جالب 
است بدانید اسطوره های آیین زرتشت اســطوره های ایرانی باستانی هستند. از 
دوران هخامنشیان تا ۱۴۰۰ سال پیش، ایرانیان همگی پیرو آیین زرتشت بودند. 
در این آیین، آتش مقدس است. البته برخالف باور بسیاری از مردم، ایرانیان آتش 
را نمی پرستیدند. بلکه برای پرســتش خداوند از آتش که جنبه قداست و پاکی 
داشت استفاده می کردند.از این رو در مناطق تاریخی ایران می توانیم شاهد انواع 
آتشکده زرتشت باشیم. یکی از این آتشــکده های باستانی جزو جاهای دیدنی 
اردستان به حساب می آید و آتشکده مهراردشیر نام دارد. قدمت این آتشکده به 
دوران ساسانی می رسد. گویا بهمن، پسر اسفندیار که او را با نام اردشیر درازدست 
هم می شناختند، دستور داد تا این آتشکده را دقیقا در همین مکان بنا کنند. از نظر 
معنای لغوی، این آتشــکده به معنای محل مقدس یا همان جای پاک و روشن 
است. متاسفانه این آتشکده سال هاست که بدون مراقب و نگهداری در گوشه ای 
تنها افتاده است. با وجود این هنوز هم بازدید از این آتشکده می تواند جذاب باشد. 
به خصوص بازدید از این مکان برای پیروان زرتشت می تواند بسیار هیجان انگیز 
باشد. دسترسی به این آتشکده نسبتا دشوار است و به پیاده روی نیاز دارد. پس 

تابستان را برای بازدید انتخاب نکنید.

  ایران گردی

 اردســتان شهرســتانی نســبتا کوچک اســت که با مســاحت 11هزار کیلومترمربع و جمعیت 41هزار نفــر در فاصلــه 11۸ کیلومتری شمال شــرق اصفهان قــرار دارد. 
این شهرستان شامل 3 بخش، 3 شهر، 7 دهستان و 306 روستا می شود. در این شهرستان زیبا، اماکن و مناطق دیدنی طبیعی و تاریخی متعدد را می توانید تماشا کنید. 

مفاد آراء
6/90 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابــر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطــالع عمومي در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 

خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
 رديــف 1- راي شــماره 5319 - 1401/05/11 هيات دوم  آقای محمد تقی شــيروانی
  فيل آبادی به شناســنامه شــماره 47 کدملــي 4679655887 صادره فارســان فرزند 
علی اکبر در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 144/90 متر مربع قسمتی از پالک 
شماره 68 اصلی  واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت احمد 

روشنی از سند شماره 136818 مورخ 1376/1/24 دفترخانه شماره 14 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/29
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/13

م الف: 1365429  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

6/91 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابــر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد 
تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود 
 . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند

 مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود 

را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 5956 - 1401/05/25 هيات دوم  آقای حيدر علی پورگل افشان 
به شناســنامه شــماره 259 کدملي 1284571858 صادره اصفهان فرزند محمد علی در 
ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 274/32 متر مربع پالک شماره 31 اصلی  واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت بانو شهربانو ابراهيمی بابوکانی 
طبق ســند 9994 مورخ 1350/8/3 دفترخانه 95 اصفهان را تاييد و با توجه به نامه شماره 

16/1401/15270 مورخ 1401/4/8 اداره کل راه و شهرسازی
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/29
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/13

م الف: 1365588  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

6/92 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابــر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطــالع عمومي در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 

خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 

رديف 1- راي شــماره 5309 - 1401/05/11 هيات دوم آقای رشيد تيموری جروکانی  
به شناســنامه شــماره 83 کدملي 1293216593 صــادره اصفهان فرزنــد محمود در 
ششــدانگ يک باب ساختمان به مســاحت 140/10 متر مربع قســمتی از پالک شماره 
44 اصلــی  واقــع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهــان از مالکيت 
 محمد آقا تيمــوری جروکانی از ســند شــماره 46696 مــورخ 1349/1/16 دفترخانه 

شماره 29 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/29
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/13

م الف: 1365462  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

6/93 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شماره 591 مورخ 1401/3/7 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای غالمعلی بخشيان خراجی به 
شناسنامه شماره 25 کدملی 6339638112 صادره فرزند ســاتيار بر 19/3 سهم مشاع از 
146 سهم ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 146 متر مربع مفروزی از پالک شماره 
 155 فرعی از 4348 اصلی واقــع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبــت ملک جنوب اصفهان  
 مع الواســطه و به موجب بيع نامه عادی از طــرف خانم عصمت حيدريان دســتجردی 

)مالک رسمی( خريداری شده است. 
- برابر رای شماره 594 مورخ 1401/3/7 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــی، مالکيت  خانم صديقه حيدری خراجی به 
شناسنامه شماره 32 کدملی 6339664903 صادره فرزند محمد علی  بر 9/7 سهم مشاع از 
146 سهم ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 146 متر مربع مفروزی از پالک شماره 
 155 فرعی از 4348 اصلی واقــع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبــت ملک جنوب اصفهان  
 مع الواســطه و به موجب بيع نامه عادی از طــرف خانم عصمت حيدريان دســتجردی 

)مالک رسمی( خريداری شده است. 
- برابر رای شماره 589 مورخ 1401/3/7 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت  آقای عزيزاله جعفری دستجردی  
به شناسنامه شماره 16 کدملی 1288835043 صادره اصفهان فرزندعباس در 19/5 سهم 
مشاع  از 146 سهم ششــدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 146 متر مربع مفروزی از 
پالک شماره 155 فرعی از 4348 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 
 اصفهان  مع الواسطه و به موجب بيع نامه عادی از طرف خانم عصمت حيدريان دستجردی 

)مالک رسمی( خريداری شده است. 
- برابر رای شماره 593 مورخ 1401/3/7 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت  خانم شيرين طالع  دستجردی  به 
شناســنامه شــماره 3 کدملی 1288802870 صادره اصفهان فرزند عزيزاله  بر 39 سهم 
مشاع  از 146 سهم ششــدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 146 متر مربع مفروزی از 
پالک شماره 155 فرعی از 4348 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 
 اصفهان  مع الواسطه و به موجب بيع نامه عادی از طرف خانم عصمت حيدريان دستجردی 

)مالک رسمی( خريداری شده است. 
- برابر رای شماره 590 مورخ 1401/3/7 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت  خانم فرزانه برومند  به شناسنامه 
شــماره 1624 کدملی 1817159445 صادره آبادان فرزند عبداله  در 19/5 سهم مشاع  از 
146 سهم ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 146 متر مربع مفروزی از پالک شماره 
 155 فرعی از 4348 اصلی واقــع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبــت ملک جنوب اصفهان 

  مع الواســطه و به موجب بيع نامه عــادی از طرف خانم عصمت حيدريان دســتجردی 
)مالک رسمی( خريداری شده است. 

- برابر رای شماره 592 مورخ 1401/3/7 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت  آقای مرتضی صالحيان دستجردی  
به شناسنامه شــماره 75 کدملی 1288687737 صادره اصفهان فرزند مانده علی  بر 39 
سهم مشاع  از 146 سهم ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 146 متر مربع مفروزی از 
پالک شماره 155 فرعی از 4348 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 
 اصفهان  مع الواسطه و به موجب بيع نامه عادی از طرف خانم عصمت حيدريان دستجردی 

)مالک رسمی( خريداری شده است. 
لذا به منظور اطالع عمومــی مراتب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
 صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند

 می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/29
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/13

م الف: 1366302  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

6/94 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شــماره 1708 مــورخ 1401/6/2 هيات اول موضوع قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنــوب اصفهان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضــی، مالکيت آقای اميد 
رحيمی آغچه بدی به شناسنامه شــماره 1270097806 کدملی 1270097806 صادره 
اصفهان فرزند اکبر در ششدانگ يکباب خانه به مســاحت 150/40 متر مربع مفروزی از 
 پالک شــماره 4786  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبــت ملک جنوب اصفهان  
به موجب بيع نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای حسن هاشمی )مالک رسمی( خريداری 

گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عمومــی مراتب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
 صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند

 می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/13
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/28

م الف: 1375539  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

6/95 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شــماره 1237 مورخ 1401/4/23 هيات اول موضــوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهــان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای حســين امير 
حاجلو به شناســنامه شــماره 41 کدملــی 5759858467  صادره فريــدن فرزند فرهاد 
در ششــدانگ يکباب خانه به مســاحت 206/30 متــر مربع مفروزی از پالک شــماره 
 131 فرعی از 4483   اصلــی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبــت ملک جنوب اصفهان  
مع الواسطه و به موجب بيع نامه عادی  از طرف آقای حيدر نادری دستجردی  )مالک رسمی( 

خريداری گرديده است. 

لذا به منظور اطالع عمومــی مراتب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
 صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند

 می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/13
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/28

م الف: 1375168  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

6/96 شــماره نامه: 140185602024005859 - 1401/06/01 نظر به اينکه ششدانگ 
سند مالکيت شــماره پالک  3123/59 اصلی  واقع در بخش 5 اصفهان که 1- در صفحه 
44 دفتر 875 امالک به شماره ثبت 156739 به ميزان يک دانگ و مستند مالکيت شماره 
96037- 74/6/21 سند مالکيت دفترچه ای شماره 465138 در سهم غالمرضا ملکيان 
جبلی فرزند حسين سابقه ثبت و صدور ســند مالکيت دارد 2- در صفحه 462 دفتر 47 به 
شماره ثبت 5265 به ميزان يک دانگ و مســتند مالکيت شماره 96037- 74/6/21 سند 
مالکيت دفترچه ای شماره 774963 در سهم غالمرضا ملکيان جبلی فرزند حسين سابقه 
ثبت و صدور سند مالکيت دارد و 3- صفحه 48 دفتر 862 به شماره ثبت 154036 به ميزان 
دو دانگ و مســتند مالکيت شماره 96037 - 74/6/21 ســند مالکيت دفترچه ای شماره 
432081 در سهم غالمرضا ملکيان جبلی فرزند حسين سابقه ثبت و صدور سند مالکيت دارد 
و 4- در صفحه 508 دفتر 658 به شماره ثبت 121592 به ميزان دو دانگ و مستند مالکيت 
شماره 96037- 74/6/21 سند مالکيت دفترچه ای شــماره 774964 در سهم غالمرضا 
ملکيان جبلی فرزند حسين سابقه ثبت و صدور سند مالکيت دارد و به استناد گواهی  حصر 
وراثت شماره 191- 1397/1/28 صادره از شعبه 54 شورای حل اختالف و فرم نوزده مالياتی 
شماره 4682 - 98/8/13 نامبرده فوت نموده است و ورثه وی حين الفوت عبارت از طلعت 
بلند باال به عنوان همسر دائم وی و دختران پگاه- سميه- ياسمن- ليال- و پسران حميدرضا 
- عمادالدين - رسول و عليرضا همگی ملکيان جبلی می باشند و هم اکنون احد از ورثه به نام 
حميدرضا ملکيان جبلی درخواست صدور سند به نام سهم االرث خود را نموده است ضمنًا 
ششدانگ پالک مذکور طبق دستور شــماره 140105802002002945- 1401/4/28 
اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان شــعبه مهريه به نفع پريناز آقا باباييان در قبال مهريه از 
مالکيت نامبرده فوق بازداشت می باشد اعالم می دارد مالک مذکور با ارائه درخواست های 
شــماره 5633- 1401/5/20 و 5634- 1401/5/20 و 15497- 1401/5/19 و 5634- 
1401/5/20 به انضمام اوراق استشهاديه محلی که امضاء شهود آن ذيل شماره يکتاهای 
1401202150485000479 و رمز تصديق 126377 و شــماره 14078- 1401/5/19 
و شناســه يکتای 14012150485000748 و رمز تصديق 556193 و شماره 14077 - 
1401/5/19 و شناسه يکتا 140102150485000665 و رمز تصديق 965095  و شماره 
13984- 1401/4/29 و شناسه يکتا 140102150485000750 و رمز تصديق 596559 
شماره 14079- 1401/5/19 به گواهی دفترخانه اسناد رسمی 414 اصفهان رسيده است 
مدعی است که سند مالکيت به علت نامعلوم مفقود و درخواست صدور المثنی سند مالکيت 
را نموده است و اعالم داشته است اسناد مالکيت فوق نزد آقای عليرضا ملکيان می باشد در 
همين راستا به  موجب تبصره 3 ذيل ماده 120 آيين نامه به نامبرده اخطار و ابالغ قانونی شده 
است که پس از انقضای مهلت ده روزه از تاريخ ابالغ و عدم مراجعه و تحويل اسناد مالکيت به 
اين واحد ثبتی   لذا مراتب  به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت 
در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود 
سند مالکيت مذکور نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1375115 

مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان
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    جغرافیای غم، سفره فقر و قصه درد در شمال شرق اصفهان؛ هرروز گسترده تر از دیروز

  زندگی در محدوده قرمز
فرض کنید دزدی به محله ای آمده و خبرش همه جا پیچیده است،  ایسنا
اما همه به جای اینکه دزد را بگیرند دچار ترس وحشت می شوند، 
همه به تکاپو می افتند و نرده و حفاظ و دوربین می خرند، اما دزد را نمی گیرند. حاال این 
حکایت حاشیه شــهر اصفهان شــده که هراس کارتن خوابی و اعتیاد و آسیب های 
اجتماعی در آن به گوش همه رسیده، اما انگار کسی دزد را نمی گیرد...شاید تا چند سال 
پیش کمتر کسی فکر می کرد معضل حاشیه نشینی روزی به موضوعی نخ نما و تکراری 
تبدیل شود، آن چنان که با شتاب و شعار خیلی زود اصل ماجرا را فراموش کردیم و از 
متن به حاشیه کشاندیم.حاال اما این بستر پر آســیب، زیر سایه سنگین مشکالت 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با ناهماهنگی و بی برنامگــی مدیران و فقر مالی و 
فرهنگی مردم همراه شده و روزبه روز گسترده تر می شود.حصه، ارزنان، جلوان، دارک 
و زینبیه نام های آشنایی نه فقط برای اهالی شهر اصفهان، که برای مردم ایران و حتی 
کشور همسایه یعنی افغانستان است.از مرکز کالن شهر اصفهان تا شمال شرق این شهر 
فاصله جغرافیایی طوالنی نیست، اما فاصله طبقاتی و فرهنگی عمیقی وجود دارد که 
باید از نزدیک دید و لمس کرد. از میدان عاشــق اصفهانی کــه وارد بزرگراه فرودگاه 
می شویم، فضای شهری به مرور متفاوت می شود، اما این پوسته ظاهری اصال شبیه 
آنچه زیرپوست حاشیه شهر اصفهان می گذرد، نیست.دورتادور میدان، کارگران با بیل 
و کلنگ یا دست خالی ایستاده اند، همه از ساکنان این مناطق هستند که صبح به صبح 
برای رزق و روزی شان اینجا می ایستند تا به محض شنیدن ترمز، چند نفری خودشان 

را پشت وانت یا صندلی های ماشین  جا بدهند و بروند سر کار.

چرخه ای که در حاشیه شهر تکرار می شود
تعداد این کارگران کم نیست، اما برخی هم برای خودشان کار می کنند! در هر ساعت 
شبانه روز می توان آن ها را دید؛ پیر و جوان، زن و مرد، کوچک و بزرگ کیسه ای به دوش 
انداخته و ضایعات جمع می کنند. هرچه جمع کرده اند را به ضایعات فروشی های پر 
تعداد در منطقه می فروشــند و با پولش مواد مخدر می خرند و در هر گوشه و کناری 
بخواهند آزادانه مواد می کشند و نشئه می شــوند و این چرخه هرروز بارها و بارها در 
حاشیه اصفهان تکرار می شود.کارتن خوابی به صورت عریان و بی پرده خودش را در 
محالت حصه، ارزنان، جلوان، دارک و زینبیه نشان می دهد، اگرچه با بازدید میدانی و 
مقایسه این محالت و البته نظر اهالی این محالت و فعاالن اجتماعی و فرهنگی، به 

نظر می رسد وضعیت حصه از همه این محالت حادتر است.

داستان حصه و حاشیه نشینی
حصه، داســتان های خاص خودش را دارد، اینکه حصه از کی، چرا و چطور به اینجا 
رسید، سواالتی اساسی است که شاید بی پاسخ ماندن آن ها حصه را به اینجا رساند.

گفته می شــود حصه در قدیم، از دهــات وقفی بوده که تحت تصــرف یکی از وعاظ 
سرشناس منطقه یعنی حاج میرزاعلی حصه ای)هسته ای( قرار داشته و وقف نامه 

آن در سال ۱۲۱۳ به ثبت رسیده است. اگرچه به مرور موضوع وقف حصه فراموش شد 
و اراضی این منطقه به صورت قطعات کوچک و به هم چسبیده به مردم فروخته شد. 
چند سال بعد عبور اتوبان فرودگاه، حصه را به دو منطقه شمالی و جنوبی تقسیم کرد که 
حصه جنوبی وضعیت بهتری از حصه شمالی دارد و آبادتر است.حصه در حال حاضر 
جزو ارزان ترین مناطق اصفهان است و به گفته اهالی بومی محل که از سال ها قبل در 
این منطقه سکونت داشته اند، شاید در هیچ کجای اصفهان جای خواب ارزان و راحتی 
مثل حصه پیدا نشود. اما اینکه چرا حصه ارزان است به خاطر مشکل ریشه ای، یعنی 

وقفی بودن حصه است. 

خرید مواد مخدر، راحت تر از نان!
معضل دیگر حصه مواد مخدری اســت که به وفور در دسترس است، باز هم به گفته 
اهالی محل، در حصه خرید مواد مخدر از نان  هم راحت تر است. کارتن خواب و معتاد 
متجاهر برای خریدن مواد کافی است کیسه خالی ضایعات را پر کنند و به ضایعات 
فروشی های پرتعداد محله بفروشند و خرج موادشان را دربیاورند.در زمین های خاکی 
و کنار خرابه ها و ساختمان های نیمه کاره، رد دود و آتش باقی مانده و در گوشه ای دیگر 
عده ای جمع شده و دسته جمعی یا تنهایی مواد می کشند.برای سر زدن به پاتوق های 
معتادان و کارتن خواب های حاشیه اصفهان حتما باید راهنمایی از اهالی محل و مورد 
اعتمادشان داشته باشیم و با کمک راهنما از پاتوق هایشان سر درمی آوریم. همین که 
سروکله ما پیدا می شود آن ها که جوان تر و تازه کارتر هستند دود و آتش را رها می کنند 
و فرار را بر قرار ترجیح می دهند، اما بعضی حتی نمی توانند از جای شان تکان بخورند.

نزدیک که می شویم بیشترشان سرشان را زیر پارچه یا لباس کهنه ای برده و مشغول 
کشیدن مواد هستند. بیشترشان پودر سفیدی را روی یک ورقه آلومینیوم می ریزند و 
با گرفتن فندک ورق، دود سفید را با یک میله باال می کشند.در هر پاتوقی معموال یک 
زن هم هست، راهنمای مان که همه اهالی محله او را به نام سید می شناسند، می گوید: 
»تعداد زن ها اخیرا خیلی زیاد شده و البته جوان ترهایی که این قدر تازه کار هستند که به 
نظر نمی رسد معتاد باشند، اما بدبختانه هستند! افغان ها هم دارند خودشان را دربه در 

می کنند و کارتن خواب و معتاد می شوند«.

چهاردیواری های غیر اختیاری
کمی آن طرف تر، از پشت پارچه کهنه ای که قرار است در خانه مخروبه باشد، صدای سگ 
می آید. سید در می زند و داخل خانه می شویم. این خانه هم یکی از پاتوق های معتادان 
است. زن به سختی جواب می دهد، اما با جمالت نامفهومی به داخل خانه دعوت مان 
می کند؛ جایی که بیشتر از این که شبیه خانه باشد یک چهاردیواری تاریک است که 
بوی تند دود و نم و ســرما نمی گذارد چند دقیقه ای بیشتر بمانیم.می گوید اسمش 
اکرم و ۳۸ ساله است. اکرم حدود ۱۰ سال است اینجا با شوهرش زندگی می کند. هر 
دو هروئین مصرف می کنند و در خانه شان به روی مصرف کنندگان باز است تا از کنار 

آن هایی که سقفی برای کشیدن مواد می خواهند، چیزی هم گیر این زن و شوهر بیاید. 
البته اکرم می گوید خرجی را شوهرش می دهد که کار می کند.

_می پرسم کارش چیست؟
_شوهرش جواب می دهد: »اسفند دود می کنم، روزی حدود ۲۰۰ تومن در میارم که 

۱۰۰ تومن یا کمتر و بیشترش خرج مواد میشه«. 
مرد از ما می خواهد زیاد با زنــش حرف نزنیم و زن که تا االن هم صدایش درســت 
شنیده نمی شد، صدایی شبیه ناله می دهد. »برای بچه اش گریه می کنه، بچه را کسی 
خریده و پولشم داده، اما بعد بهزیســتی بچه را برد. ما نمی تونستیم جمعش کنیم، 

دربه در می شد!«
اکرم همچنان جواب نمی دهد اما شوهرش می گوید: بچه پسر بود، اما یه شب تا صبح 

بیشتر پیش ما نبود، اگه بیشتر می موند وابسته می شد...
_می پرسم: اینجا باشد برایش بهتر است یا بهزیستی؟

زن ســکوت می کند و مرد می گوید: »ما که آدم بزرگیم اینجا شبا تا صبح می لرزیم 
بچه اینجا بود یخ می زد!«از کوچه پس کوچه های تنگ و درهم تنیده حصه که بگذریم 
به ارزنان می رسیم. ارزنان چسبیده به حصه است، اما برخالف حصه که مهاجر زیاد 
دارد، بیشتر ساکنان ارزنان بومی هستند. وضعیت ارزنان کمی از حصه بهتر است، اما 

کارتن خواب و معتاد زیاد دارد.

وقتی کارتن خوابی انکار می شود
دکتر مهدی پور آقا کوچک، مدیر مرکز کاهش آسیب اسپادانا که مدتی است در امامزاده 
به وضعیت کارتن خواب ها و معتادان رسیدگی می کند، می گوید: طرح های مختلفی 
برای ساماندهی کارتن خواب ها داده ایم، اما کسی گوش نکرد. چرا؟ چون منافعی وجود 
دارد. داستان دزدی است که به محله ای می آید و همه به جای اینکه دزد را بگیرند دچار 
ترس وحشت می شوند، بعد مردم باید نرده و حفاظ و دوربین بخرند و همه به تکاپو 
می افتد، اما ترس از دزد همچنان وجود دارد، به جای اینکه دزد را بگیرند! حاال حکایت 
حاشیه اصفهان است که ما مشکل را می دانیم، عرضه مواد و متقاضی مواد اینجاست 
و همه یک جا جمع شــده اند.وی با اشــاره به اینکه ما اینجا همــه کارتن خواب ها را 
شناسنامه دار کردیم، می گوید: من ۴۰۰ پرونده آماده از کارتن خواب ها دارم که می توانم 
ارائه دهم، اما اینها کمپ و دارو، امکانات و خدمات می خواهند، پس بهتر است بگوییم 
۴۰ کارتن خواب داریم! مثل این است که در یک گونی برنج یک مشت ریگ و شن پیدا 

کنیم، اما دوباره داخل گونی پخش کنیم و بگوییم اصال ریگ و شن نداشت! مشکل 
این است که متولیان امر حاضر به پذیرش معضل کارتن خوابی نیستند و انکار می کنند. 

حتی وقتی آمار کارتن خواب ها را اعالم می کنیم رد می کنند!

400 تا 4۵0 هزار نفر در ســکونتگاه های غیررسمی و محیط های حاشیه ای شهر 
اصفهان زندگی می کنند

مســعود مهدویان فر، مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی اســتانداری اصفهان 
حاشیه نشینی را یکی از مسائل مهم اجتماعی در استان اصفهان عنوان و اظهار می کند: 
در مورد آمار و ارقام رســمی حاشیه نشینان در اســتان اصفهان اعداد مختلفی بیان 
می شود، اما بر اساس آمار حداقلی که مورد اجماع کارشناسان است، ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار 
نفر در سکونتگاه های غیررسمی و محیط های حاشیه ای شهر اصفهان زندگی می کنند. 
سه راهبرد اساسی برای ارتقای ســطح زندگی مردم در محالت کمتر برخوردار وجود 
دارد. راهبرد اول تقویت جوامع محلی اســت، به طوری که امروز آخرین نسخه های 
علمی، تاکید بر توانمندســازی جوامع محلی دارند، به این معنا که مردم یک محله، 
نخبگان و افراد صاحب نفوذ در محالت را شناسایی  کرده،بین آنها هماهنگی ایجاد کنیم 
و ضمن توانمندسازی مردم برای آشنایی با مسائل، احصای نظام مسائل اجتماعی در 
محالت و اولویت بندی مسائل در محالت، مردم و نخبگان را برای حل مسائل توانمند 
کنیم.مهدویان فر،  راهبرد دوم را لزوم شبکه ســازی در حوزه اقدامات محله محور 
برشمرد و می گوید: امروز با محالتی در استان اصفهان مواجه هستیم که دستگاه های 
اجرایی، نهادهای مردمی و مدنی و سازمان های مردم نهاد خیریه ای و  غیر خیریه ای در 
آنها مشغول فعالیت هستند، اما فعالیت هایی که در حال انجام است گاهی هماهنگی 
الزم را ندارد، یا خنثی کننده فعالیت همدیگر است و در حداقل حالت، برآیند مشترک 
و هم جهتی ندارد، بنابراین راهبرد دوم این است که بتوانیم ظرفیت های مردمی را با 
تحقق فعالیت شبکه ای، هم افزایی کنیم. در واقع، راهبرد دوم همگرایی و هم افزایی 
بین سازمان های مردم نهاد در جهت خدمت رسانی بهتر به مردم محالت حاشیه ای 
و کمتر برخوردار در عرصه مداخالت اجتماعی در این محالت است.وی راهبرد سوم را 
هم افزایی در بین نهادهای دولتی و دستگاه های دولتی عنوان کرد و گفت: از چند هفته 
پیش قرارگاه محرومیت زدایی، توانمندســازی و بازآفرینی شهری در استان شکل 
گرفته که مهم ترین هدف آن ایجاد هم افزایی و همگرایی بین دستگاه های خدمت 

رسان در محالت کم برخوردار و بعد هماهنگی بین نهادهای مردمی و دولتی است.

جامعه

مدیر کل دامپزشکی استان اصفهان با تاکید بر اینکه 
در حوزه کشتارگاه تمام گوشتی که وارد بازار می شود 
چه از لحاظ حلیت، چه بهداشتی مورد تایید است، 
گفت: استان اصفهان با ۸۰ روحانی در ذبح شرعی 
رتبه نخست نظارت بر ذبح شرعی را در کشور داشته 

و استانی شاخصی است.
شهرام موحدی در گفت وگو با ایسنا درباره برگزاری 
همایش ملــی منطقه ای امنیــت و فرهنگ غذای 

حالل و دوره آموزشی ذبح اسالمی، اظهار کرد: تامین 
غذای پاکیزه و بهداشتی بر عهده سازمان دامپزشکی 
است، اما قبل از پاک بودن، حلیت آن باید مشخص 
باشد که بسیار مهم است و با تصویب قانون نظارت بر 
ذبح شرعی در مجلس، وظیفه نظارت بر حلیت مواد 
غذایی به عهده دفتر نمایندگی ولی فقیه وزارت جهاد 

کشاورزی و دامپزشکی کشور گذاشته شده است.
وی از رتبه نخســت نظارت بر ذبح شرعی خبر داد و 
گفت: استان اصفهان با ۸۰ روحانی در ذبح شرعی 
رتبه اول نظارت بر ذبح شــرعی را در کشــور داشته 
و استانی شاخصی اســت. در اصفهان حساسیت 
ویژه ای روی این مســئله وجود دارد و بیشــترین 

کشتارگاه دام و طیور کشور را داریم. البته در کنار تیم 
دامپزشکی روحانیت برای نظارت بر ذبح شرعی هم 
حضور دارند.مدیر کل دامپزشــکی استان اصفهان 
با تاکید بر اینکه در حوزه کشتارگاه تمام گوشتی که 
وارد بازار می شود چه از لحاظ حلیت، چه بهداشتی 
مورد تایید است، افزود: در کشتارگاه های غیرمجاز 
اســتان اصفهان معضلی به این شکل وجود ندارد، 
اما به هر حال تخلفاتی صورت می گیرد و ما مصرف 
گوشت هایی که به لحاظ بهداشــتی و حلیت مورد 
تایید نیســت را به هیچ عنوان توصیــه نمی کنیم. 
اصفهــان از لحاظ کشــتار در مراکز بهداشــتی رتبه 
شاخص دارد و معضلی در این خصوص وجود ندارد.

مدیر کل دامپزشکی استان:

تمام گوشت کشتارگاهی اصفهان حالل است

مهار حریق نیزارهای 
تاالب بین المللی انزلی

حریق تــاالب بین المللــی انزلی که از 
بامداد جمعه آغاز شــده بــود، پس از 
۱۹ ســاعت تالش نیروهای امدادی و 
محیط زیســت و منابع طبیعی غروب 
جمعه با کمــک ۳ بالگرد اطفای حریق 
مهار شــد.در این آتش سوزی بیش از 
۴۰ هکتار از نیزارهای این تاالب در آتش 

طمع سودجویان سوخت.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی اعالم کرد:

تداوم فرونشست زمین در مدارس اصفهان
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان گفت: تداوم و روند فرونشست زمین در مدارس اصفهان 
همچنان رشد دارد؛ براساس آمار و ارقام اداره نوســازی حدود ۳۴مدرسه و طبق گزارشات استانداری 
اصفهان، صد مدرسه آسیب دیده در اثر فرونشست در استان شناسایی شده اند.بهرام نادی درباره بحران 
فرونشست مدارس اصفهان اظهار کرد: مطابق با مشاهدات میدانی اکنون بر اثر فرونشست زمین، برخی 
از مدارس در دولت آباد و نیز مدرسه شــهید آیت در خانه اصفهان، همچنین دبستانی در کنار آن، بدون 
هیچ گونه ثبت نام برای سال تحصیلی جدید، تخلیه شدند که متاسفانه روند آثار این پدیده رو به افزایش 
است.وی با اشاره به تعداد مدارس آسیب دیده براثر فرونشست در اصفهان، افزود: براساس آمار و ارقام 
اداره نوسازی حدود ۳۴ مدرسه و برطبق گزارشات استانداری اصفهان، صد مدرسه آسیب دیده در اثر 
فرونشست در استان اصفهان شناسایی شده اند.عضو کارگروه تخصصی فرونشست استان اصفهان 
ادامه داد: در هر حال تداوم و روند فرونشست زمین در مدارس اصفهان صعودی است، چراکه آثار ترک 
و فرونشست طی سال گذشته در مدرسه شهید آیت خانه اصفهان مشاهده نشده بود؛ اما با تداوم رشد 
این پدیده امسال حکم تخلیه آن صادر شده اســت.وی با اشاره به تاثیر فرونشست زمین بر ورزشگاه 
نقش جهان، تاکید کرد: هم اکنون نمی توانیم درباره آخرین وضعیت فرونشســت زمین در ورزشگاه 
نقش جهان اظهارنظر کنیم، چراکه در این ورزشگاه، آزمایش مقاومت الکتریکی و دیگر آزمایشات الزم 
توسط سازمان زمین شناسی با تیم متخصص درحال انجام است که این آزمایش ها موقعیت ترک ها و 
الیه های خاک را نشان خواهد داد.نادی درباره اینکه آیا فرونشست، بازی های ورزشگاه نقش جهان را به 
تعطیلی می کشاند، گفت: از این موضوع اطالع دقیقی ندارم، هرگونه اظهارنظر درحال حاضر پیش داوری 
است، باید منتظر نتایج آزمایشات سازمان زمین شناسی از ورزشگاه نقش جهان باشیم؛ در شرایط فعلی 
ترک های اطراف ورزشگاه قابل مشاهده است اما داخل آن تا این لحظه ترک دیده نشده بنابراین نتایج 

نهایی این سازه پس از ارائه گزارشات از آزمایشات تخصصی، اطالع رسانی خواهد شد.
 

مدیر روابط عمومی اورژانس اصفهان:

2 حادثه حریق و تصادف 7 مصدوم برجای گذاشت
مدیر روابط عمومی اورژانس و فوریت های پزشــکی اصفهان از مصدوم شدن هفت نفر درپی دو 
حادثه طی جمعه شب، خبر داد.عباس عابدی اظهار کرد: ساعت ۲۱:۲۹ یازدهم شهریورماه حریق 
خودرو زیر پل غدیر به مرکز اورژانس اصفهان، گــزارش و بالفاصله یک واحد امدادی ۱۱۵ به محل 
حادثه اعزام شد.وی افزود: ســه نفر شــامل یک آقا، یک خانم و یک دختربچه در پی این حادثه 
مصدوم، یک نفر توسط آمبوالنس و دو نفر با وسیله شخصی به بیمارستان امام موسی کاظم )ع( 
منتقل شدند.مدیر روابط عمومی اورژانس و فوریت های پزشکی اصفهان با اشاره به حادثه ای دیگر، 
تصریح کرد: ساعت ۲۲:۳۰ یازدهم شهریورماه تصادف دو خودروی سواری پراید و پژو در کیلومتر 
۳۶ جاده اصفهان _ شهرضا به مرکز اورژانس اصفهان گزارش و بالفاصله یک واحد امدادی ۱۱۵ و 
یک کد هالل احمر به محل حادثه اعزام شد.وی با بیان اینکه چهار نفر شامل یک آقا، یک خانم و دو 
دختربچه در پی این حادثه مصدوم و به بیمارستان امیرالمومنین )ع( شهرضا منتقل شدند، ادامه 

داد: متاسفانه بر اثر حادثه مذکور یک مرد ۵۰ ساله جان خود را از دست داد.

سوختگی 3 شهروند اصفهانی در حریق مغازه
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از اطفای حریق مغازه اسپرت خودرو 
در سه راه صغیر اصفهان خبر داد.فرهاد کاوه آهنگران با اعالم این خبر، اظهار کرد: ساعت ۱۳ و ۷ دقیقه 
)پنجشنبه، ۱۰ شهریور( وقوع حریق در مغازه ای در سه راه صغیر اصفهان به آتش نشانی اصفهان اعالم 
شد.وی گفت: بالفاصله بعد از اعالم این حادثه، ۱۰ ایستگاه آتش نشانی به محل اعزام شدند و این حریق 

اطفا شد.کاوه آهنگران از سوختگی ۳ مرد در این حادثه و اعزام آنها با اورژانس به بیمارستان خبر داد.

وز عکس ر

خبر روزاخبار

توانمندسازی دانشجویان 
فعال در دوره »حامیم«

معاون فرهنگی، سیاســی نهــاد نمایندگی 
مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه های 
کشــور گفــت: حــدود  ۵۰ برنامــه در قالب 
توانمندســازی دانشــجویان فعال فرهنگی، 
سیاسی و اجتماعی در سراســر کشور برگزار 
شد.حجت السالم مرتضی خوش نویس زاده، 
رییس نهــاد نمایندگی مقــام معظم رهبری 
در استان اصفهان در مراســم اختتامیه دوره 
توانمندســازی دانشــجویان فعال فرهنگی، 
سیاسی و اجتماعی )حامیم( استان اصفهان، 
اظهار کرد: دوره توانمندســازی دانشــجویان 
به مدت یک هفته ویژه  دانشــجویان دختر و 
پسر برگزار شد، تا دانشــجویان فعال بتوانند 
توانمند وارد دانشــگاه ها شــوند.وی افزود: 
در مقابــل ناهنجاری ها نبایــد بی تفاوت گذر 
کــرد، دانشــجویان موظف هســتند در برابر 
ناهنجاری ها ایســتادگی کنند و از هیچ چیز 
ترسی نداشته باشــند. اگر راه اهل بیت )ع( 
را ادامه دهیــم، قطعا ارزش هــای زیادی به 
دست خواهیم آورد. در بیانه گام دوم انقالب به 
عظمت نقش آفرینی جوانان متعهد تاکید شده 
است. جوانان باید سرنوشت خود را بشناسند، 
 زیــرا عبــور از بعضی مســائل تنها بــر عهده
 ملت اســت.همچنین حجت االسالم مهدی 
فاطمی پــور، معاون فرهنگی سیاســی نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشــگاه ها 
در این مراســم، اظهــار کرد: در آغــاز تالش 
داشــتیم تا دانشــجویان بتوانند از تابستان 
امسال استفاده بهینه داشته باشند و در جامعه 
مفید واقع شوند، بنابراین حدود ۵۰ برنامه  در 
قالب توانمندسازی دانشــجویان فعال را در 
سراسر کشور برگزار کردیم.وی افزود: خداوند 
با همه عظمت و مهربانی خودش، میلیاردها 
مخلوق در کــره زمین خلق کــرده که هرکدام 
دارای ویژگی های شاخص هستند. اما اگر در 
ویژگی ها تفکر شود، هرکدام از این مخلوقات، 
خودشــان دنیایی از پیچیدگی ها هســتند و 
نظم عجیبی دارند. در بین میلیاردها مخلوق 
خداوند، انســان مخلوقی اســت که با دیگر 
مخلوقات تفاوت دارد و تفاوت اساســی آن 

ویژگی منحصر به فرد عقل است.

دهمین جشنواره فرهنگی ورزشی پرستاران از ۱۱ تا ۱۵ شهریورماه به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می شود.دهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی پرستاران 
در هشت رشته انفرادی و دو رشته تیمی برگزار می شود. تنیس روی میز، شطرنج، بدمینتون، دارت، شنا، دو و میدانی، تیراندازی با تپانچه و کمان رشته های انفرادی و 
والیبال بانوان و فوتسال آقایان رشته های تیمی این جشنواره به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است.عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت در نشست 
خبری دهمین جشنواره فرهنگی ورزشی پرستاران )گرامیداشت شهدای سالمت( در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اظهار کرد: بعد از سی ماه ماراتن نفسگیر مبارزه با 
کووید که پرستاران در آن به عنوان نقش اول حضور داشتند، این جشنواره فرصتی برای تجدید قوای جسمی و روحی آنها خواهد بود.وی افزود: ماهیت رشته پرستاری به 
دلیل سختی کار از یک سو و مشکالت ناشی از شیوع پاندمی کرونا طی دو سال اخیر، پرستاران را دچار مشکل کرده بود و اکنون فرصت خوبی برای استراحت و آرامش آنها 
فراهم شده است.معاون پرستاری وزارت بهداشت اظهار کرد: ماهیت رشته های علوم پزشکی بیش از اینکه مادی باشد، میثاق شخصی و معامله با خداست. این حوزه با 
نگاه مادی گرایانه معادلی ندارد. در گروه پرستاری بخش بالینی، ۲۰۶ هزار نفر مشغول به خدمت هستند که به اضافه نیروهای بازنشسته شاغل و ستادی، تعداد ۲۵۰ هزار 
نفر هستند.وی در خصوص وضعیت تعرفه گذاری پرستاران خبر داد: بعد از ۱۵ سال برای اولین بار، این موضوع در ردیف اعتباری وزارت بهداشت دیده شده و امسال حتما 
اجرا می شود. عملیاتی شدن این طرح از اول دی ماه خواهد بود. در سال جاری در ردیف ۱۲۹ هزار وزارت بهداشت رقم پنج هزار میلیارد تومان دیده شده و همراه با مبلغی 

دیگر مصوب هیئت دولت به سه مدل پرداختی ها صورت می گیرد. امیدواریم تا پایان شهریورماه اولین مدل پرداختی با فرمول جدید اعمال شود.

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، میزبان هزار پرستار در جشنواره فرهنگی ورزشی

عکس: مهر



روز پنجشنبه در سالن همایش های برج میالد مراســم رونمایی از کاپ جام جهانی در حالی برگزار شــد که در اواخر برنامه به دلیل دعوت های بی برنامه جواد 
خیابانی، مجری مراسم از حاضرین در سالن برای حضور روی سن برای گرفتن عکس یادگاری با جام، با آبروریزی و اعتراض های نماینده فیفا به پایان رسید.

روی سن اتفاقاتی افتاد که باعث شد تا نماینده فیفا نسبت به این شرایط معترض شود و در نهایت هم جام را در جایگاه مخصوصش گذاشت و رفت. دراین خصوص 
پیگیری های آخرین خبر گویای این است که به طورکلی برنامه رونمایی از جام فقط برای 30 دقیقه برنامه ریزی شده بوده و نمایندگان فیفا باید ساعت 16 محل 
برج میالد را ترک می کردند؛ اما نحوه اجرای جواد خیابانی باعث شد تا مراسم به درازا بکشد و از زمان عکس یادگاری کم کند. طبق عرفی که نمایندگان فیفا در هر 
کشوری اجرا کرده اند حاضرین در مراسم رونمایی می توانند اقدام به گرفتن عکس یادگاری در گروه های مشخص شده کنند؛ اما نحوه دعوت خیابانی از حضار 
در مراسم باعث شلوغی بیش از حد و بی نظم روی سن شد و همین مسئله نماینده فیفا را نگران کرد و باعث شد که اعتراض کند.از سویی باتوجه به  طوالنی شدن 
مراسم بدون اینکه نوبت به خیلی از افراد برای گرفتن عکس برسد جام را در جایگاه مخصوص گذاشت. نمایندگان فیفا حتی 10 دقیقه بیشتر از تایمی که در نظر 

گرفته بودند در سالن ماندند.

»خیابانی« چگونه برنامه 30 دقیقه ای را به هرج ومرج تبدیل کرد؟
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مقصد احتمالی »مارسلو« مشخص شد
به نظر می رسد مارسلو در راه پیوســتن به المپیاکوس اســت. احتمال دارد فصل آینده، مارسلو 
را در لباس المپیاکــوس یونان ببینیم. طبق ادعای رســانه ال چیرینگیتو، مارســلو مدافع چپ 
ســابق رئال مادرید قراردادی با باشــگاه یونانی المپیاکوس امضا خواهد کرد. مارسلو در دوران 
پرافتخار حضورش در رئال مادرید صاحب 5 قهرمانی چمپیونزلیگ، 6 قهرمانی اللیگا، 4 قهرمانی 
باشگاه های جهان و 3 قهرمانی ســوپرکاپ اروپا شد. او در ســال 2007 با رقم 6.5 میلیون یورو 
به رئال مادرید پیوست و 15 ســال در این تیم حضور داشت. امســال آخرین سال حضور او در 

رئال مادرید بود و احتمال دارد سال آینده او را در لباس المپیاکوس ببینیم.

دردسر »نیمار«؛ 8 سال زندان در انتظار رؤسای سابق بارسا
پرونده انتقال نیمار به بارسلونا همچنان در دادگاه ها و سیستم قضایی اسپانیا باز است و تحقیقات 
در این باره ادامه دارد. موضــوع این پرونده درباره انتقــال این بازیکن برزیلی از ســانتوس به 
بارسلونا، روند انجام این انتقال و جعل احتمالی مدارکی است که در طول آن صورت گرفته است. 
یک شــرکت برزیلی، پیش ازاین شکایتی را در دادستانی اســپانیا به ثبت رساند و مدعی شد که 
40 درصد از حقوق نیمار در آن زمان به این شــرکت تعلق داشــته اســت. آنها حتی خواهان پنج 
سال زندان و دریافت 150 میلیون یورو غرامت از این بازیکن هم هستند. پیش ازاین بسیاری از 
رسانه های اسپانیایی اعالم کرده بودند که این بازیکن باید در ماه اکتبر و در فاصله یک ماه پیش 

از شروع جام جهانی 2022 قطر برای شرکت در جلسه این دادگاه راهی اسپانیا شود.
حاال روزنامه اسپانیایی ال کونفیدنسیال مدعی شده است که جوزپ ماریا بارتومئو و ساندرو روسل 
در آســتانه محکومیت به دلیل کالهبرداری در پرونده انتقال نیمار به بارسا قرار دارند و قرار است 
دادگاهی به صورت جداگانه نیز برای رسیدگی به اتهامات آنها برگزار شود.  گفته می شود احتمال 
دارد این دو نفر که از رؤسای سابق باشگاه بارسلونا  به حساب می آیند به دلیل انجام تخلفات در 

روند جذب نیمار، به هشت سال زندان متهم شوند.

اوج انتقادات از PSG؛ فقط بازیکن ذخیره خریدند
»پی اس جی« نتوانست مهم ترین هدف نقل و انتقاالتی خود یعنی میالن اشکرینیار، مدافع اینتر، 
را جذب کند. خریدهای جدید پی اس جی در ابتدا شانســی برای حضــور در ترکیب ثابت ندارند.

فصل نقل و انتقاالت تابستانی به اتمام رسید بدون اینکه پی اس جی به مهم ترین هدف خود یعنی 
خرید میالن اشکرینیار برسد. پی اس جی، هفته ها تالش کرد تا مدافع اسلواک اینتر را جذب کند؛ 
ولی در نهایت موفق نشد. حتی ناصر الخلیفی شخصا برای این انتقال با مدیران اینتر مذاکره کرد و 
تالش های او نیز به نتیجه نرسید. اینتر 80 میلیون یورو برای واگذاری اشکرینیار می خواست؛ اما 
پیشــنهاد پی اس جی از 65 میلیون یورو باالتر نرفت. پی اس جی در انتقاالت تابستانی توانست 
بازیکنان خوبی چون ویتینیا، نوردی موکیله، رناتو سانچس، فابین روئیز و کارلوس سولر را بخرد؛ 
اما دشوار بتوان تصور کرد که خریدهای جدید جایی در ترکیب اصلی تیم داشته باشند و باید برای 
رسیدن به این جایگاه بجنگند. فقط اشکرینیار بود که در صورت پیوستن به پی اس جی، جایگاهی 
تضمین شــده داشــت.لوپاریزین نوشــت که پی اس جی در واقع بازیکن ذخیره خریده و نقل و 
انتقاالت موفقی نداشــت. در پی این ناکامی، اختالف بین لوئیز کامپوس، مدیر ورزشی، و آنِترو 
هنریک، مسئول نقل و انتقاالت باشگاه، نیز بیشتر شده است. هنریک وظیفه داشت تا زمینه برای 
جدایی بازیکنان مازاد را فراهم کند. او البته تا اندازه ای در این راه موفق بود ولی نتوانست کار انتقال 
مائورو ایکاردی و کیلور ناواس را نهایی کند. دو انتقالی که به »پی اس جی« اجازه می داد بدون ترس 
از نقض فرپلی مالی، رقم پیشنهادی برای اشکرینیار را باالتر ببرد. از قرارداد اشکرینیار با اینتر یک 
سال دیگر باقی مانده و »پی اس جی« در انتقاالت زمستانی می تواند تالش دوباره برای جذب او 

انجام دهد. البته به شرطی که اینتر موفق نشود اشکرینیار را به تمدید قرارداد راضی کند.

وقتیرسانهملی،ملکشخصیآقایمجریمیشود؛

فوتبال ملی قربانی انتقام شخصی!

برنامه پنجشنبه شب فوتبال برتر روندی  سپهر ستاری 
کامال قابل پیش بینی داشت.

»مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال شــد تا مشکالت دوران حضور 
مهدی تاج را حل کند«؛ محمدحسین میثاقی با این جمله برنامه فوتبال 
برتر پنجشنبه شب را آغاز کرد تا از همان ابتدا بتوان تشخیص داد قرار 
است در این برنامه رییس جدید فدراسیون فوتبال سالخی شود.وی با 
دعوت از خداداد عزیزی، به عنوان مخالف سرسخت کی روش و حامی 
درجه یک اسکوچیچ و همچنین حبیب ا...حبیبی به عنوان عضو مخالف 
تاج در کمیته بدوی نشــان داد تا چه اندازه از رییس فدراسیون فوتبال 

کینه به دل دارد و می خواهد پس از انتخابات حسابی به او حمله کند.
مهدی تاج بابت قرارداد ننگین با مارک ویلموتس شایسته انتقاد است؛ 
اما ای کاش میثاقی کمی روی حافظه تاریخی مردم حساب می کرد؛ 
او اولین کســی بود که با شور و شــوق خبر از حضور ویلموتس داد و با 
تنها یک نیمه بازی دوســتانه به این نتیجه رســید مرد بلژیکی همان 
گمشده فوتبال ایران اســت. میثاقی در آن روزها سرمست از جدایی 
کی روش هرگز از تاج بابــت قرارداد با ویلموتس ســوال نکرد و وقتی 
حواشی سرمربی بلژیکی پیش آمد، تازه تصمیم گرفت تاج را مؤاخذه 
کند. مهدی تاج هم در آن برنامه به شــکلی تند پاسخ میثاقی را داد تا 

مجری فوتبال برتر از همان روز کینه رییس فدراسیون را به دل بگیرد و 
در هر فرصتی برای تسویه حســاب با او تالش کند.قصد این یادداشت 
حمایت از مهدی تاج نیســت چــرا که او بابت تصمیم هــای غلطی که 
گرفته باید پاسخگو باشد و اینکه اکنون دوباره رییس فدراسیون شده 
نشانگر اوضاع نابســامان فوتبال ایران است؛ اما میثاقی که خودش را 
مدعی العموم می داند چرا در تاریخ برنامه اش فقط به حواشی مهدی 
تاج پرداخته است؟ آیا شایعه ماجرای جادوگری در زمان عزیزی خادم 
ارزش این را نداشت که حداقل یک برنامه در خصوص آن ساخته شود 
و عوامل آن را رسوا کند؟ آیا حواشی ســفر به کانادا در دوره سرپرستی 
میثاقی و لیست های مشکوک تیم ملی در این مدت اهمیت نداشته که 
میثاقی حتی یک بار در خصوص آن صحبت نکرده است؟ انگار فوتبال 
ایران از زمان آغاز فوتبال برتر فقط پرونده ویلموتس را داشته و تاج هم 
تنها مقصر آن اســت. در همین پرونده ردپای خیلی از نفرات هم دیده 
می شود؛ اما میثاقی هرگز یک بار هم دراین خصوص حرفی نزده است. 
میثاقی یک بار هم درباره حضور میرشاد ماجدی در انتخابات فدراسیون 
فوتبال درحالی که هم زمان سرپرستی و عضویت هیئت رییسه را بر عهده 
داشت صحبتی نکرد و حتی در خصوص ماجرای حق پخش تلویزیونی 
هم حرفی نزد.میثاقی به قدری از تاج کینه به دل گرفته که اصول اولیه 

بررسی یک ماجرا را هم رعایت نکرده است. او اگر می خواست ماجرای 
حضور دوباره تاج در فوتبال را بررســی کند باید در کنار این دو مهمان، 
افرادی با نظرات متفاوت را هــم دعوت می کرد تا برنامه اش یک طرفه 
پیش نرود. از طرفی تقریبا برای تمام مسائل فوتبالی از خداداد عزیزی 
کمک می گیرد و انگار حماسه ساز ملبورن تبدیل به یکی از اعضای تیم 
تولید محتوای فوتبال برتر شده است! خداداد نه سابقه مدیریتی دارد 
و نه در فدراسیون فوتبال حضور داشــته که بخواهد در خصوص تایید 
یا رد صالحیت تــاج و وظایف کمیته بدوی نظر دهــد. موضع حمایتی 
سفت وسخت او در خصوص اسکوچیچ هم نشان می دهد اگر قرار است 
در مورد سرمربی کروات صحبت شــود باید یکی از مخالفان او هم در 
برنامه باشد تا نظرات موافق و مخالف مورد بررسی قرار گیرد. بااین حال 
انگار میثاقی مهمانان برنامه خود را کامال مهندسی شده دعوت می کند 
و بر اساس نظر شخصی خودش یا افراد باالدستی برنامه اش، نفراتی 
را دعوت می کند که در پایان برنامه نتیجــه ای که او می خواهد حاصل 
شود.مهدی تاج اگر در این ســال ها یک حرف راست زده باشد همان 
صحبت هایش خطاب به میثاقی در آن برنامه جنجالی است. ای کاش 
میثاقی رســانه ملی را که متعلق به تمام مردم اســت تبدیل به ملک 

شخصی خودش نمی کرد.

نقل قول روز

ناراحتی یک بازیکن به دلیل جدا نشدن از پرسپولیس
از مدتی قبل بحث احتمال حضور شــیخ دیاباته، مهاجم اهل مالی در پرســپولیس مطرح شد و 
باالخره این اتفاق رخ داد و مهاجم فصل گذشته الغرافه قطر به تهران آمد، قراردادش با پرسپولیس 
را امضا کرد و اولین تمرین خود را هم انجام داد.حضور دیاباته در پرســپولیس به خاطر دو فصل 
بازی در استقالل و تبدیل شدن به بهترین گل زن خارجی آبی ها حساسیت های زیادی را به وجود 
آورد و گفته می شد به خاطر برخی تهدیدها شاید قید بازگشــت به لیگ برتر را بزند؛ اما درنهایت 
تصمیم گرفت قرمز پوش شود. هواداران پرسپولیس از حاال در حال تصور کردن یک زوج خارجی 
در خط حمله تیم شان هستند و می گویند اگر دیاباته و لوکادیا به مرز آمادگی برسند مشکل گل زنی 
این تیم به طور کامل حل خواهد شد. لوکادیا اگرچه در بازی این هفته برابر نفت آبادان گل زنی کرد؛ 
اما نشان داد که هنوز از نظر بدنی با شرایط ایده آل فاصله دارد و طبعا دیاباته هم باید مدتی تمرین 
کند تا در شرایط مناسب قرار بگیرد.نکته مهم اما به وضعیت مهدی عبدی مربوط است؛ مهاجمی 
که در شروع فصل فیکس بود؛ اما عملکرد خوبی نداشت و تبدیل به گزینه سوم خط حمله بعد از 
لوکادیا و حامد پاکدل شد و با این روند احتماال گزینه چهارم خط حمله قرمزها خواهد بود.جالب 
اینکه قبل از شروع فصل صحبت از پیشنهاد یک تیم پرتغالی به عبدی مطرح شد؛ اما گل محمدی 
به او اجازه جدایی نداد و احتماال حق دارد که االن از باشــگاه و گل محمدی ناراحت باشد که چرا 
اجازه ندادند به جمع لژیونرها بپیوندد؛ هرچند با عملکردی که در این مدت نشــان داد در هر تیم 
خارجی هم به نیمکت نشین تبدیل می شد!عبدی در این فصل قول گل زنی و حتی آقای گلی لیگ 
برتر را داده بود؛ ولی حاال باید به دنبال پیداکردن فرصت برای حضور در ترکیب پرسپولیس باشد.

 
وعده پدر طارمی در خصوص اتفاق خبرساز برای پسرش؛

انتقال بزرگ »مهدی طارمی« انجام می شود؟
در آخرین روزهای نقل و انتقاالت اروپا صحبت از حضور طارمی در چلسی مطرح شده بود.پدر مهدی 
طارمی دررابطه با اینکه چرا حضور مهدی طارمی در تیم چلسی که بحث حضورش در آن تیم مطرح 
بود، میسر نشد به ایران ورزشی گفت: چلسی مهاجم دیگری را به خدمت گرفته است و با آن بازیکن 
به توافق رسیده؛ اما به هرحال توانایی هر بازیکنی مشخص است.اما آیا ستاره ایرانی پورتو در ادامه 
راهی تیم بزرگ دیگر خواهد شــد؟ پدر مهدی طارمی دراین خصوص امیدوار است و می گوید این 
اتفاق ممکن است در زمستان بیفتد. بحث حضور مجدد مهدی در پنجره زمستانی در تیم چلسی یا 
تیم های دیگر خواهانش در ابتدا به نظر باشگاه و بعد از آن هم به عملکرد خود مهدی در جام جهانی 
و تیم پورتو بستگی دارد. مهدی باید بتواند در بزرگ ترین ویترین فوتبال دنیا و باشگاه خودش که 
تیمی مطرح در اروپاست با ارائه نمایش های مناسب بازی های قابل قبولی را به نمایش بگذارد که 
این امر باتوجه به توانایی فنی و ارزش ها و قابلیت های فنی که مهدی دارد و از آن بهره می برد دور از 

دسترس نیست. حتما مهدی باز هم می تواند نمایش های خیلی خوبی را ارائه دهد.
 

ادعای بزرگ »فرهاد« به ضررش تمام شد
خط ونشان فرهاد مجیدی ســرمربی اتحاد کلبا در لیگ امارات به ضررش شد. تیم فوتبال اتحاد 
کلباء در اولین هفته از فصل جدید لیگ امارات میزبان تیم ناشــناخته البطائح بود و با نتیجه 2 بر 
صفر شکست خورد. فرهاد مجیدی، سرمربی سابق استقالل در این فصل روی نیمکت اتحاد کلباء 
قرار دارد و پیش از آغاز فصل اعالم کرده بود در 3 بازی اول شــان قطعا برنده خواهند شد. این خط 
و نشان مربی ایرانی برای رقبا بازتاب گسترده ای را در هفته گذشته در کشور امارات در پی داشت.با 
باخت اتحاد کلباء در اولین گام یکی از هواداران اتحاد کلباء به شدت از این رفتار مجیدی انتقاد کرد و از 
محقق نشدن قولی که داده بود گالیه کرد.این هوادار گفت: فرهاد مجیدی خسته است، خسته است! 

او قبل از آغاز لیگ قول داده بود در 3 بازی اول برنده شود؛ اما در اولین بازی اش شکست خورد.

مستطیل سبز

شاهحسینی:
 »کامرانی فر« باید 
جرأت داشته باشد!

رییس اســبق کمیتــه انضباطی فدراســیون 
فوتبــال معتقد اســت که برای یــک انتخاب 
درســت در فوتبال باید تعــداد اعضای مجمع 
مانند کشــورهای صاحب ســبک فوتبال دنیا 
به 250 نفر برســد.عبدالرحمان شاه حسینی 
در یک گفــت وگوی تلویزیونــی درباره مجمع 
انتخاباتی فوتبال که 8 شهریور برگزار شد، گفت: 
اساسنامه فدراســیون فوتبال طوری است که 
بزرگان فوتبال، تحصیل کرده ها، پیشکسوتان، 
کســانی که به نظر خیلی ها صالحیت ورود به 
این انتخابات را داشتند و اگر آنها ورود می کردند 
خیلی از اشخاص به خودشــان اجازه ثبت نام 
نمی دادند، نمی توانند ثبت نام کنند.شاه حسینی 
با بیان اینکه به جرأت می گویم این انتخابات، 
از لحــاظ ماهــوی و شــکلی، بی نظم ترین و 
بدترین انتخاباتــی بوده که در فوتبــال برگزار 
شده اســت. کجای دنیا می بینید که در فضای 
مجازی می گوینــد یکی رد، یکی تایید شــده 
است یا در نیمه شب اعالم می کنند، انتخابات 
لغو شده است.وی در ادامه با اشاره به اشکاالت 
اساسنامه درباره مراجع تایید صالحیت افراد، 
گفت: در کجای اساســنامه فدراسیون فوتبال 
آمده اســت برای نامزدها از کجا باید استعالم 
شود، در اساســنامه فقط آمده این فرد سابقه 
محکومیت نداشــته باشد و ســابقه مدیریت 
داشته باشــد.رییس اســبق کمیته انضباطی 
درباره تصمیم دبیــرکل برای لغو انتخابات هم 
تصریح کرد: آقای کامرانــی فر چرا نباید درباره 
لغو انتخابــات توضیح بدهد؟ مثــال می زنم 
شاید یک دستور قضایی وجود داشته و یک نفر 
صالحیت ورود به انتخابات را نداشته است. اگر 
آن استعالمات 4 گانه مثبت بوده است که نیازی 
به لغو نیســت. شاه حســینی افزود: معتقدم 
شخص آقای کامرانی فر تصمیم به لغو نگرفته 
و بر اساس مدارک و مستنداتی این کار را انجام 
داده است. معتقدم او باید جرات داشته باشد 
و به مردم بگوید که ماجرا چه بوده اســت. این 
تصمیم شخص دبیرکل نیست، تصمیم شخص 

ثالث حقوقی و قضایی است.

میثاقیبهقدریازتاجکینهبهدلگرفتهکهاصولاولیه
بررسییکماجراراهمرعایتنکردهاست.اواگر
میخواستماجرایحضوردوبارهتاجدرفوتبالرا
بررسیکندبایددرکنارایندومهمان،افرادیبانظرات
متفاوتراهمدعوتمیکردتابرنامهاشیکطرفه

پیشنرود

فوتبال جهان

وز عکس ر

مهاجم اصفهانی 
پرسپولیس، مازنی شد! 
مهاجم ســابق تیم های پرســپولیس، 
سپاهان و پیکان این فصل به لیگ دسته 
اول رفته و برای دریای بابل توپ می زند. 
شریفی در بازی کاسپین- شمس آذر 
قزوین گل اول را زد و شادی گل بامزه ای 
را بــه نمایش گذاشــت. او که بســیار 
خوشحال بود همراه با اعضای تیمش به 

سبک مازندرانی خوشحالی کرد. 

نماینــده وزن 57 کیلوگــرم تیم ملی کشــتی آزاد 
در رقابت هــای جهانی گفــت: هیچ مســابقه ای 
بدون انتخابی اعزام نشــدم و حضورم در تیم ملی 

بزرگساالن نیز طبق چرخه انتخابی بود
علیرضا ســرلک، دارنده نایب قهرمانی کشتی آزاد 
جهان و آسیا که به زودی در رقابت های جهانی 2022 
صربســتان به میدان خواهد رفت، اظهار داشــت: 
به هیچ مسابقه ای بدون کشــتی گرفتن و گذراندن 
چرخه انتخابی اعزام نشــدم. به نظرم این چرخه 
انگیزه ای بسیار خوبی است برای جوانان که خود را 

به کادر فنی تیم ملی ثابت کنند.
وی به آخرین وضعیت تمرینات ملی پوشان اعزامی 
به رقابت های جهانی اشــاره کــرد و گفت: چندین 

مرحله اردوی آماده سازی را برگزار کردیم و شرایط 
و فضــای اردو از همه نظر خوب اســت. کادر فنی و 
مسئوالن فدراســیون پیگیر هستند تا کشتی گیران 
بهترین عملکرد را در مســابقات پیش رو داشــته 

باشند.
سرلک ادامه داد: کادر فنی تیم ملی با حضور پژمان 
درستکار بیش از یک سال است که کار را دست گرفته 
است. به نظرم آمادگی و شــادابی کشتی گیران در 
مسابقاتی که شــرکت کرده اند نشانگر این است که 
شیوه تمرینات بسیار متفاوت شده و مربیان بسیار 

عالی و به روز هستند.
آزادکار وزن 57 کیلوگــرم تیــم ملی کشــتی آزاد 
کشورمان افزود: هدف اصلی من المپیک پاریس 

و کسب مدال در این مسابقات اســت، اما فعال بر 
رقابت های قهرمانی جهان در صربســتان و کسب 
خوش رنگ ترین مدال تمرکــز دارم و بعد از آن به 

دنبال حضور و کسب مدال در المپیک هستم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: سعی می کنم بهترین 
عملکرد رو در رقابت های جهانی داشــته باشم و از 
مردم نیز می خواهم برای همه کشتی گیران چه آزاد 
و فرنگی دعا کنند تا ملی پوشان با کسب یک نتیجه 

مطلوب، دل آنها را شاد کنند.

نماینده وزن 57 کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد:

بدون مصاف انتخابی به هیچ مسابقاتی اعزام نشدم
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 برگزاری نشست انجمن هنر های نمایشی اعضای
نوجوان اصفهان

بیست و هفتمین نشست انجمن هنر های نمایشی اعضای نوجوان مراکز کانون استان اصفهان در تاالر 
هنر شهرداری اصفهان برگزار شد.بیست و هفتمین نشست انجمن هنر های نمایشی اعضای نوجوان 
استان اصفهان در شهریور ماه ۱۴۰۱ با حضور کارشناسان هنری، کارشناس آموزش، مربیان و اعضای 
نوجوان مراکز فرهنگی هنری استان با بازدید از نمایشگاه، کارگاه ساخت عروسک وآموزش ساخت 
عروسک توسط استاد شفیعی در تاالر هنر شهرداری اصفهان برگزار شد.در این برنامه اعضا و مربیان 
ضمن بازدید و آشنایی با انواع عروسک های نمایشی، شیوه ساخت عروسک با یونلیت و تبدیل آن 
به عروسک فک زن و میله ای را به صورت عملی یاد گرفتند و با چگونگی استفاده از چسب التکس 
و سرکه برای اتصاالت بدن عروسک های یونولیتی و مزایای آن آشنا شدند. همچنین در این جلسه 
مربیان و اعضا در زمینه مفصل بندی عروسک های پیچیده و عروسک های مختلف موجود در کارگاه 

آموزش های الزم را کسب کردند.
 

مدیر منطقه پنج شهرداری خبر داد:

بازگشایی خیابان توحید تا 1۵ شهریور ماه
مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان با بیان اینکه تا پانزدهم شهریورماه سطح خیابان توحید برای تردد 
خودروها بازگشایی خواهد شد، گفت: حدود سه ماه پس از بازگشایی سطح پارکینگ برای تردد خودروها، 
نازک کاری این پروژه انجام و در آستانه نوروز ۱۴۰۲ بهره برداری می شود.احمد رضایی اظهار کرد: پروژه 
احداث پارکینگ زیرسطحی توحید بر اساس سیاست های کالن حوزه حمل ونقل و ترافیک شهرداری در 
نظر گرفته شده و از سال های گذشته جزو اولویت های این حوزه در منطقه پنج بوده است.وی ادامه داد: 
پارکینگ زیرسطحی توحید به غیر از فضای پارک دوچرخه و موتور سیکلت، ظرفیت پارک ۳۷۰ خودرو را 
دارد که دو رمپ ورودی و دو رمپ خروجی برای خودروها و دسترسی های عمودی برای خروج شهروندان 
را نیز شامل می شود.مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان با بیان اینکه پارکینگ زیرسطحی توحید بیش 
از ۱۲ هزار مترمربع زیربنا دارد، خاطرنشان کرد: برای احداث این پروژه حدود ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار در 
نظر گرفته شده است و تا پانزدهم شهریورماه سطح خیابان توحید برای تردد خودروها بازگشایی خواهد 
شد.وی اضافه کرد: حدود سه ماه پس از بازگشایی سطح پارکینگ برای تردد خودروها، نازک کاری این 

پروژه انجام و در آستانه نوروز ۱۴۰۲ بهره برداری می شود.

زنجیرهفرهنگیایوانبرگزارمیکند؛
نقد و بررسی خوانش انتقادی از معماری اصفهان

»چه کسی از مواجهه با پدیدارشناسی می هراســد« و بازدید به همراه خوانش انتقادی از معماری 
اصفهان عنوان دو برنامه کارگاهی است که شانزدهم شــهریورماه امسال در کاخ چهل ستون اجرا 
خواهد شد.شیوا اسعدی در گفت وگو با ایمنا، اظهار کرد: قبل از برپایی رویداد »خوانش انتقادی از 
معماری اصفهان« در عصر روز چهارشنبه ،شانزدهم شهریورماه،  برنامه »کارگاه چه کسی از مواجهه 
با پدیدارشناسی می هراسد؟« با حضور »مرتضی نیک فطرت« برگزار خواهد شد.وی افزود: کارگاه 
»چه کسی از مواجهه با پدیدارشناسی می هراسد؟« با همکاری مشترک موزه خالقیت و معماری 
خانه صفوی و موسسه زنجیره فرهنگی ایوان برپا و اجرا خواهد شد که برگزاری این رویداد توسط 

زنجیره فرهنگی ایوان و پلتفرم گذار خواهد بود.
مســئول دبیرخانه زنجیره فرهنگی ایوان اظهار کرد: حضور در این برنامه ها برای همه عالقه مندان 
و عموم مردم آزاد است اما معماران، دانشــجویان معماری و عالقه مندان به حوزه تاریخ معماری 
می توانند بهره برداری بیشــتر و بهتری از این رویدادهای کارگاهی و بازدیدمحور داشته باشند و با 

خوانش انتقادی از معماری آشنا شوند.

اصفهان؛آمادهخدمترسانیبهزواراربعین

قدم قدم با یه َعَلم...

اصفهان پس از تهران و خوزســتان بیشترین خدمت 
رسانی به زوار اربعین را خواهد داشت. بر همین اساس؛ 
خدماتی که در موکب های استان اصفهان در نظر گرفته شده است، در 
حوزه های فرهنگی، بهداشت و درمان، فراهم آوری تغذیه و تامین ایمنی 
و امنیت اســت و از ۱۴۸ موکبی که اســتان اصفهان در نظر گرفته، ۸۹ 
موکب در کربال، ۳۹ موکب در مسیر نجف تا کربال، هشت موکب در نجف 
اشرف، سه موکب در سامرا و کاظمین، یک موکب در کوفه و ۱۵ موکب 

در نقاط صفر مرزی استقرار پیدا خواهند کرد.
بنا به گفته مسئول کمیته اسکان و تغذیه ستاد اربعین استان اصفهان 
هم زمان حرکت موکب های استان اصفهان از ششم شهریور آغاز شده 
و تا ۱۵ شهریور ادامه دارد و از ۱۵ شهریور به بعد موکب ها در محل خود 

استقرار پیدا خواهند کرد و آماده خدمت رسانی هستند.

امنیت کامل در مرزها برقرار است
فرمانده کل فراجا گفت: امنیت کامل در مرزها برای ورود و خروج زائران 

به کشور عراق وجود دارد و در این زمینه جای نگرانی نیست.
سردار حسین اشتری در حاشیه یادواره شــهدای انتظامی شهرستان 
خمینی شهر در جمع خبرنگاران بااشــاره به آخرین وضعیت مرز های 

کشــور ایران و عراق برای تردد زائران گفت: همه مرز های کشور به ویژه 
مرز های ایران و عراق از امنیت کامل و مطلوبی برخوردارند و تردد زائران 

اربعین حسینی نیز به خوبی در پایانه های مرزی در حال انجام است.
وی با بیان اینکه امســال تعداد گیت های بازرسی در پایانه های مرزی 
ایران و عراق افزایش یافته است، ابراز داشت: نیرو های انتظامی برای 
تامین امنیت در همه پایانه ها مستقر هســتند و مشکلی در این زمینه 
نداریم.فرمانده کل فراجا با اشاره به روند صدور گذرنامه نیز اضافه کرد: 
افزایش ساعات دفاتر پلیس +۱۰ در این زمینه در دستور کار قرار گرفته 

و تا نیمه شب نیز خدمات رسانی داریم.
وی  تصریح کــرد: به مردم اطمینان می دهم که هیچ مشــکلی در این 
ارتباط وجود ندارد و ان شاء ا...با اقدامات خوبی که صورت گرفته تا یکی، 
دو روز آینده شاهد کاهش تراکم جمعیت در دفاتر پلیس +۱۰ خواهیم 
بود.سردار اشتری با بیان اینکه به زائران توصیه می کنیم با توجه به اینکه 
فرآیند صدور و تحویل گذرنامه کمی زمان بر است هنگام مراجعه به دفتر 
پلیس +۱۰ صدور برگ موقت گذر ویژه اربعین که مدت اعتبار آن هم یک 
ماه است را درخواست کنند و در کمترین زمان ممکن آن را دریافت کرده 
و در این سفر معنوی شرکت کنند، افزود: برای همه زائران آرزوی سفری 

آرام و توأم با سالمت و معنویت را داریم.

اعزام نیرو از اورژانس اصفهان به مرز چذابه
رییس مرکز اورژانس اســتان اصفهان هم از اعزام چهار واحد اعزامی 
اورژانس در قالب ۱۶ نیروی امدادی به مرز چذابه برای امدادرســانی 
به زائران کربال خبر داد.فرهاد حیدری با اشاره به اعزام کاروان بهداشت 
و درمان اربعین حســینی اورژانس پیش بیمارستانی استان اصفهان 
در مرحله اول اظهار داشــت:روز گذشــته اولین مرحله از اعزام کاروان 
پوشش امداد سالمت اورژانس پیش بیمارستانی استان اصفهان برگزار 
شد.وی اضافه کرد: چهار واحد امدادی اورژانس پیش بیمارستانی و یک 
دستگاه اتوبوس آمبوالنس برای استقرار و امدادرسانی به زائران اربعین 
حسینی به مرز چذابه اعزام شدند.رییس مرکز اورژانس استان اصفهان 
افزود: ۱۶ نفر از کارشناسان اورژانس پیش بیمارستانی استان اصفهان 
در مرحله اول برای پوشش امداد ســالمت مراسم راهپیمایی اربعین 
اعزام شدند که با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی اهواز به زائران در مرز 
چذابه خدمت رســانی خواهند کرد.وی ادامه داد: طی چند روز آینده با 
توجه به درخواست سازمان اورژانس کشور، کاروان دیگری از واحد های 
امدادی و پرسنل اورژانس استان اصفهان اعزام خواهند شد که اخبار آن 

متعاقبا اعالم می شود.

اجرای پویــش »نذر زائر« بــرای حضور نیازمنــدان اصفهانی در 
راهپیمایی اربعین

اما قائم مقام کمیته امداد اســتان اصفهان از اجرای پویش »نذر زائر« 
با همکاری ستاد اربعین حسینی و با هدف اعزام حداکثری نیازمندان 
به کربالی معلی، خبر داد.عباسعلی زارعان با اشاره به اهداف راه اندازی 
پویش »نذر زائر« گفــت: در این پویش، نــذورات مردمی برای یاری 
رساندن به مددجویان تحت حمایت که قصد عزیمت به کربالی معلی 

را دارند، هدایت می شوند.
وی با تاکید بر استفاده از همه ظرفیت ها همراه با مشارکت همه جانبه 
مسئوالن دستگاه های اجرایی و عموم مردم، خیران و نیکوکاران که برای 
این طرح بسیج هستند، افزود: با همکاری مراکز نیکوکاری، مساجد، 
خیریه ها، موسســات، موکب ها و هیئت های مذهبــی برای جذب و 
هدایت نذورات مردمی و اعزام مددجویان و نیازمندان تالش می کنیم.

قائم مقام کمیته امداد اســتان اصفهــان با دعوت از مــردم خیر برای 
شــرکت در پویش نذر زائر، خاطرنشان کرد: شــهروندان می توانند با 
شــماره گیری #۱۱*۰۳۱*۸۸۷۷* یا واریز نذورات به شــماره کارت 
۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۳۴۷ و با مراجعه به دفاتر و مراکز نیکوکاری کمیته 

امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان در این امر خیر سهیم شوند. 

شهردار اصفهان گفت: به زودی ناوگان حمل ونقل شهر 
اصفهان ارتقا پیدا می کند و میدل باس ها و اتوبوس های 
جدید وارد شــهر می شوند.علی قاســم زاده در برنامه 
رادیویــی »ســالم اصفهان«،اظهــار کــرد: از وقتی به 
شهرداری آمدم، یکی از اهدافم هوشمندسازی خدمات 
بوده و این انگیزه را داشتم که از این طریق سرعت ارائه 
خدمات را افزایش دهیم چرا که پای دالالن و واسطه ها 
بین شهرداری و شهروندان باز شده بود و آن ها مجبور 
بودند امور خود را از مســیر دالالن انجــام دهند که این 
موضوع مستلزم پرداخت هزینه اضافی بود.وی با بیان 

اینکه برای هوشمندسازی باید سه عنصر اراده مدیریت، 
امکانات فنی و آموزش شــهروندان در کنــار هم قرار 
گیرد، افزود: مردم باید بتوانند و بخواهند که از خدمات 
هوشــمند اســتفاده کنند، بنابراین از آن ها درخواست 
می کنیم با توجه به اینکه در حوزه شهرسازی خدمات 
به صــورت غیرحضوری ارائه می شــود، وارد ســامانه 
»اصفهان من« به نشــانی my.isfahan.ir شوند و از 
خدمات غیرحضوری استفاده کنند، البته در این سامانه 
آموزش های الزم ارائه شده است.شهردار اصفهان تاکید 
کرد: در حالی که پروانه های ساختمانی صرفا از مسیر 
سامانه هوشمند توسعه شهر صادر می شود، همچنان 
شهروندان طبق روال قبل مراجعه حضوری به شهرداری 
دارند که این روال باعــث اتالف وقــت و هزینه آن ها 
می شود.وی خاطرنشان کرد: گام اول هوشمندسازی 

در حوزه شهرســازی بود و به تدریج ســایر حوزه های 
شهرداری نیز به سمت خدمات هوشمند حرکت خواهد 
کرد، به طوری که هر چند مدت یک بار هدیه ای در حوزه 
هوشمندسازی به مردم تقدیم خواهیم کرد که امیدواریم 
در این هفته و اواخر هفته آینده نیز در حوزه حمل ونقل 
خدمت جدیدی را به مردم معرفی کنیم.قاســم زاده با 
بیان اینکه طی دو یا سه هفته پیش رو خبر های ترافیکی 
خوبی برای شهروندان خواهیم داشت، گفت: به زودی 
ناوگان حمل ونقل شهر اصفهان ارتقا پیدا خواهد کرد و 
میدل باس ها و اتوبوس های جدید وارد شــهر خواهند 
شد.وی تاکید کرد: در صدد هستیم خدمات مربوط به 
حوزه حمل ونقل را به سمت سیستم های هوشمند ببریم 
تا شهروندان سفر های درون شــهری خود را مدیریت 

کنند و در زمان و هزینه های آن ها صرفه جویی شود.

شهردار:

ناوگان حمل ونقل اصفهان ارتقا می یابد

مراسم ترحیم آیت ا... ناصری در اصفهان برگزار شد
مراسم ترحیم و بزرگداشت عالم وارسته آیت ا...شــیخ محمدعلی ناصری، روز دوشنبه در مسجد 
جامع اصفهان برگزار شد.در این مراسم که از ســوی بیت آن مرحوم برگزار شد، عالوه بر مسئوالن 
استانی و کشوری، اقشار مختلف مردم اصفهان نیز حضور داشتند.یکی از اساتید حوزه علیمه قم در 
این مراسم، آیت ا... ناصری را شخصیتی »عامل به گفتار« دانست و گفت: رابطه آن عالم جلیل القدر 
با امام زمان)عج(، تنگاتنگ بود. آیت ا...علی نظری منفرد، آن مرحوم را انسانی ساده زیست و خلیق 
عنوان کرد و افزود: آیت ا... ناصری همیشه تبسم بر لب داشت و عالمی مردمی بود.وی اظهار داشت: 
مردم ما روحانیون، صادق، درست کردار، شایسته، نیکوکار، عفیف و راستگو را دوست دارند که همه 
این ویژگی ها در وجود آن عالم بزرگوار وجود داشت.استاد حوزه علمیه افزود: آیت ا...ناصری عالوه 
بر خدمات اجتماعی و عام المنفعه بسیاری که برای مردم بر جا گذاشت، مدارسی نیز برای تربیت 
طالب اختصاص داد.وی، یکی از خصوصیات مهم آیت ا... ناصری را تبلیغات موثر آن مرحوم عنوان 
کرد و گفت: ایشــان هم در محیط خود و هم توسط رســانه ها به تبلیغ دین اسالم می پرداختند به 
طوری که مردم نقط دوردست، با وجود اینکه ایشان را ندیده بودند ولی دوست شان داشتند.آیت ا...

نظری منفرد همچنین با اشاره به حضور گسترده و باشکوه مردم در مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر 
مرحوم آیت ا... ناصری گفت: این حضور نشانه محبوبیت قلبی این عالم بزرگوار در بین مردم است.

 

 یادواره شهدای هسته ای و 110 شهید پایگاه بسیج
 آیت ا...سعیدی کاشان

معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی در یادواره شهدای هسته ای و ۱۱۰ شهید پایگاه 
بسیج آیت ا... سعیدی کاشان گفت: در جمهوری اســالمی ایران نه تنها تحریم ها به تسلیم منتهی 
نشــده بلکه به لطف الهی به یک اقتدار تبدیل شده است.محمد اســالمی با اشاره به تحریم های 
ناجوانمردانه علیه ایران افزود: مسیر طی شده اقتدارآفرین و عزت بخش و باعث سربلندی کشور 
شده است.وی با اشاره به ساخت دستگاه های پرتویی در حوزه کشاورزی گفت: کاربرد آن این است 
که با پرتودهی به مواد غذایی و محصوالت کشــاورزی می توان آفت پذیــری را کاهش و انبارمانی 
آن را افزایش داد و ۳۰ درصد ضایعاتی که کشــور در این حوزه با آن مواجه است را مهار کند.رییس 
سازمان انرژی اتمی ایران همچنین افزود: تولید کیت غربالگری نوزادان را به تولید انبوه رسانده ایم، 
این کیت به زودی در دســترس جامعه قرار می گیرد.اسالمی، الزمه پیشبرد در فناوری هسته ای را 
نیروی انسانی مومن، فرهیخته و ثابت قدم دانست و گفت: امیدواریم با تالش دانشمندان ایران 
و جوانان وطن به زودی شاهد اخبار خوبی در حوزه فناوری هسته ای باشیم.وی با گرامیداشت یاد 
و خاطره شهیدان، برگزاری یادواره شهدا را از جنس جهاد تبیین دانســت و با اشاره به اینکه اوایل 
انقالب دشمنان با ترور شخصیت ها، در خونریزی و جنایت بدتر از داعش عمل کردند، افزود: پرونده 

هسته ای ایران ساخته و پرداخته همین جریان خبیث ترور است.

 پیکر جانباز شهید دفاع مقدس در مبارکه اصفهان 
تشییع شد

پیکر شــهید هوشــنگ ثابتین، جانباز ۷۰ درصد دوران دفاع مقدس روز جمعه با حضور جمعی از 
مسئوالن اســتانی، خانواده های شهدا و ایثارگران در مبارکه تشــییع شد.هوشنگ ثابتین پس  از 
سال ها رنج ناشــی از مجروحیت دعوت حق را لبیک گفت و به همرزمان شهیدش پیوست.پیکر 
این شهید واالمقام پس از اقامه نماز جمعه از مقابل مسجد جامع تا گلزار شهدای مبارکه تشییع و به 
خاک سپرده شد.محمد صفری، رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان مبارکه گفت: شهید 
هوشنگ ثابتین در سال ۱۳۶۱ در منطقه  شوش براثر انفجار مین از ناحیه مچ دست و چشم راست 

مجروح شد.شهرستان مبارکه ۶۰۰ شهید تقدیم اسالم و انقالب کرده است. 

با مسئولان

اخبار

برگزاری اجالس مدیریت 
منابع آب در فالت مرکزی 

ایران در اصفهان

خبر روز

معاون اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی 
شهرداری اصفهان از برگزاری اجالسی با عنوان 
»بدون تاخیر« با موضــوع مدیریت منابع آب 
در فالت مرکزی ایران، در کالن شــهر اصفهان 
خبر داد. سعید امامی گفت: اجالس مدیریت 
منابع آب در فالت مرکــزی ایران که دبیری آن 
را حمیدرضا صفوی معاون پژوهشی دانشگاه 
صنعتی اصفهان و از فعاالن حوزه آب و محیط 
زیست بر عهده دارد، با رویکردی علمی در آینده 
ای نزدیک برگزار می شــود.وی افزود: محیط 
زیســت تاالب و رودخانه، فرونشست، فقه و 
حقــوق آب و مصارف، منابع و دســتاورد های 
آتی، چهار محور اصلی این رویداد خواهد بود.
معاون اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی 
شهرداری اصفهان گفت: مدعوین این برنامه از 
استادان دانشگاه، متخصصان و مدیران سطح 
اســتانی و ملی خواهند بود.امامی همچنین 
اظهار داشت: طراحی سلســله گفت وگو های 
آبی با عنوان »آری یا نــه« از دیگر برنامه هایی 
است که با همکاری کنسرسیوم محیط زیست 
در اصفهان برگزار می شود.وی تصریح کرد: این 
برنامه که برای الیه های نخبگانی طراحی شده 
اســت از اوایل مهر تا پایان امسال در قالب ۱۲ 
جلسه برگزار و ۱۲ موضوع مهم به صورت مناظره 
اســاتید متخصص بررسی خواهد شد.معاون 
اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی شهرداری 
اصفهان در باره دبیرخانــه زاینده رود که چندی 
پیش در این کالن شهر تشکیل شد، گفت: این 
دبیرخانه پیگیر مطالبات اصفهان از طریق گفت 
وگو و فرهنگ سازی است.امامی ادامه داد: با 
هدف همگرایی میان نظرات تخصصی، افزایش 
سواد مردم در باره آب و زاینده رود، اجماع بین 
کارشناسان، حساس ســازی جامعه و ترویج 
فرهنگ گفت وگــو، برنامه های شــاخصی از 
سوی دبیرخانه فرهنگی زاینده رود برنامه ریزی 
شده است. وی اضافه کرد: رسالت اصلی این 
دبیرخانه پیگیری مطالبات مربوط به احیای 
زاینده رود از مســیر فعالیت های فرهنگی و 

اجتماعی است.

معاون برنامه ریزی اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اعالم کرد:

رشد 2۸ درصدی اخبار مدیریت شهری اصفهان در جراید و خبرگزاری ها
معاون برنامه ریزی اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان گفت: بررسی عملکرد خبری معاونت ها، سازمان ها و مناطق شهرداری اصفهان در ماه های 
تیر و مرداد سال ۱۴۰۱ نشان از رشد ۲۸ درصدی تعداد اخبار در مردادماه نسبت به تیرماه دارد.محمدحسن مردانی اظهار کرد: عملکرد معاونت ها، سازمان ها و مناطق 
شهرداری اصفهان در ماه های تیر و مرداد سال ۱۴۰۱ در قالب اخبار منتشر شده در خبرگزاری ها و جراید، از سوی اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان ارزیابی 
و ارائه شده است.وی افزود: بر اساس این گزارش در مردادماه سال جاری میان سازمان ها، سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با ۱۵۶ خبر، 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی با ۱۱۵ خبر و سازمان پارک ها و فضای سبز با ۹۱ خبر جایگاه اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.معاون برنامه ریزی اداره 
کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان ادامه داد: میان معاونت ها نیز معاونت شهرسازی و معماری با ۱۲۹ خبر، معاونت حمل ونقل و ترافیک با ۱۲۲ خبر 
و معاونت محیط زیست و خدمات شهری با ۱۰۰ خبر در جایگاه اول تا سوم قرار گرفت.وی، مناطق پانزده گانه شهرداری اصفهان را نیز مشمول این ارزیابی دانست 

و گفت: مناطق پنج، ۹ و سه شهرداری با تعداد ۴۰، ۳۷ و ۳۶ به ترتیب، سه جایگاه نخست را در میان مناطق به خود اختصاص داده اند.

در حاشیه مراسم 
هفتمین روز 

درگذشت آیت ا... 
ناصری در گلستان 

شهدای اصفهان

وز عکس ر

عکس: تسنیم



   

پس از پنج سال تالش و پیگیری، قانون کمک به  حدیث زاهدی
ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش 
غیردولتی، در اجرای اصل یکصد و بیســت و ســوم قانون اساسی جمهوری 
اسالمی در تاریخ پانزده اردیبهشت ماه 1399  به وزارتخانه های نیرو، کشور، امور 
اقتصادی و دارایی و سازمان های برنامه و بودجه کشور و سازمان حفاظت محیط 
زیست ابالغ شد. به گفته فعاالن این حوزه، قانون معافیت مالیاتی می تواند در 
کاهش مخاطرات طبیعی ناشی از تولید پسماند بسیار موثر باشد. مطابق ماده 
۵ این قانون مقرر شد، مالیات مســتقیم کلیه فعالیت های مرتبط با مدیریت 
اجرایی پسماند، شــامل تفکیک از مبدأ، جمع آوری، پردازش، بازیافت، تولید 

انرژی و دفع با نرخ صفر محاسبه  شــودبه طوری که در آن زمان ولی ا...غالمی 
نجف آبادی، بنیان گذار اتحادیه صنایع بازیافت ایران تصویب این قانون را پس 
از کش و قوس های فراوان، موفقیتی کم نظیر دانســت و اظهار کرد: صنعت 
بازیافت در ۶۴ کشور معاف از مالیات است. اما با گذشت بیش از دو سال، این 
قانون به درستی اجرا نشده و در هاله ای از ابهام باقی مانده است. به گونه ای که 
این شرکت ها ، توجیه اقتصادی پیدا نکرده و توان رقابت ندارند و با مشکالت 
مالیاتی بسیاری دست و پنجه نرم می کنند چراکه هیچ یک از شرکت هایی که 
در این عرصه تالش می کنند به تولید انرژی نرسیده اند و در مرحله بازیافت قرار 
دارند از جمله شرکت سبز صفه تمیز در اصفهان که بخش عمده بازیافت شهر را 
برعهده دارد.  عباس مزیکی، مدیرکل اداره امور مالیاتی استان اصفهان هم در 
این خصوص می گوید: با توجه به بند بخشــنامه و ابهامی که در این خصوص 
وجود دارد و صرفا جهت حل مشکل شرکت سبز صفه تمیز که در اصفهان فعالیت 
می کند، در حال پیگیری از معاون مالیاتی کشور بوده و خواهان تعیین تکلیف و 
اعالم اجرای مراحل این قانون هستیم که مقرر شــده آن  را بررسی و نتیجه را 
اعالم کنند.در حــال حاضر 1۵۰۰ واحد در زنجیره بازیافــت فعالیت می کنند و 
خواستار اعمال قانون  هستند زیرا این مشکل موجب شده فعاالن حوزه بازیافت 
در ارائه اظهارنامه مالیاتی دچار مشکل و جریمه شوند.امید است برای جلوگیری 
از بروز ابهامات و مشکالت بیشتر حتی در صورت نیاز به طور مصداقی، سازمان 
امور مالیاتی موارد را پیگیری کند تا شاهد اجرای درست قانون و  رشد و پیشرفت 

شرکت های فعال باشیم.
شهردار خوانســار گفت: طرح تفصیلی شهر خوانســار بر اساس خواسته ها 
و نیازهای جدید شــهر تدوین شــده و انتظار می رود پس از برگزاری جلسه 
کمیته ماده پنج در مهرماه ابالغ شــود.مهدی احمدی درباره طرح تفصیلی 
شهر خوانســار، اظهار کرد: تدوین طرح تفصیلی خوانسار از سال 1393 آغاز 
شد و اکنون بعد از گذشــت ۸ سال این طرح به درازا کشــیده شده و به یک 
معضل تبدیل شده اســت، چراکه این طرح ها معموال باید ظرف دو سال به 
جمع بندی رسیده و به نتیجه برسند که طرح تفصیلی خوانسار به دلیل تاخیر 
در بررسی های الزم و برخی رانت ها بیش از حد طول کشیده است.وی افزود: 
از زمانی که شهردار خوانسار شــده ام به طور جدی طرح تفصیلی را پیگیری 
کرده ام و برای اولین بار جلســه کمیســیون ماده پنج را در خوانسار تشکیل 
دادم که در این جلســه با حضور استاندار بســیاری از موارد طرح تفصیلی را 
حل کردیم که قرار بود ظرف دو ماه ابالغ شــود؛ اما خوشــبختانه ابالغ نشد، 
چراکه وقتی طرح را بررسی کردیم متوجه شدیم ایرادات زیادی دارد.شهردار 
خوانسار تصریح کرد: طرح تفصیلی طرحی است که مردم باید با آن سر و کار 
داشته باشند و باید به گونه ای تدوین شود که بتوانیم جوابگوی نیازهای مردم 
خوانسار و دغدغه های آنان باشیم. پیشنهادهایی برای اصالح طرح تفصیلی 
ارائه دادیم که شامل سه ضابطه پیشنهادی است و بحث یک سری الحاقات 
است که به شهر اضافه شود. معتقدیم باید هویت باغ شهر تاریخی خوانسار 
حفظ شود و چون شهرمان به شــکل خطی و طولی به طول 1۴ کیلومتر است 
زمین کم داریم، چراکه در منتهی الیه یک دره هستیم و یک رودخانه از وسط 
شهر می گذرد.احمدی گفت: باغاتی داریم که باید حفظ شوند و زمین هایی نیز 
باید اضافه کنیم که البته محدودیت ارتفاع داریم به این معنا که نباید بلندی 

ساختمان ها از ارتفاع درختان بیشتر شود. در اینجا باید همراهی وزارت راه و 
شهرسازی را داشته باشیم که یک دید سخت گیرانه تر و بسته تری نسبت به 
این موضوعات دارند که این موضوع را باید حل و عرض شهر را اضافه تر کنند. 
اگر در این صورت طبقات ساختمان ها اضافه شــود مشکلی پیش نمی آید 
چراکه مشرفیت به باغات پیدا می کند و آسیبی به باغات وارد نمی شود.وی 
ادامه داد: هفته گذشته یک جلسه کمیسیون ماده پنج با حضور معاون عمرانی 
استانداری برگزار کردیم که نظر مساعدی روی پیشنهادها و خواسته های ما 
داشتند به همین دلیل دســتور دادند یک کمیته کار تا پایان شهریور در شهر 
خوانسار تشکیل شــود. یکی از مشکالت خوانسار این اســت که در اصفهان 
می خواهند برای این شهر تصمیم بگیرند. اول باید در خوانسار بررسی میدانی 
داشته و اشراف روی مسائل این شهر داشته باشند تا بتوانند تصمیم صحیح 
بگیرند.شهردار خوانسار تصریح کرد: به همین دلیل مقرر شد تا پایان شهریور 
مشکالت، اختالف نظرها و مغایرت ها که در طرح جامع وجود دارد در کمیته 
کار در شهر خوانسار بررسی و هفته اول مهرماه جلسه کمیسیون ماده پنج آن 
تشکیل شود تا مواردی که در کمیته کار مورد تایید قرار گرفته است در کمیسیون 
ماده پنج تایید نهایی شده و در نهایت طرح تفصیلی شهر خوانسار با امضای 
استاندار ابالغ شود.احمدی افزود: طرح جامع شهر خوانسار چشم اندازی 1۰ 
ساله داشت که سال 13۸۸ ابالغ شــد، اما با توجه به اینکه توسعه شهر را در 
دستور کار داریم باید یک نقشه راه داشته باشیم در حالی که هنوز با نقشه راه 
1۸ سال پیش جلو می رویم. شهر خواسته های جدیدی دارد که این خواسته ها 
و نیازها باید به روز شده، ضمن اینکه هویت باغ شهری خوانسار حفظ شود که 

این موارد در طرح تفصیلی پیش بینی شده است. 

نمایشگاه بین المللی اصفهان طی روزهای دهم تا سیزدهم شهریورماه، میزبان 
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی، فوالد، ریخته گری، ماشین آالت و 
صنایع وابسته است.این نمایشگاه که با حضور 1۵۰ شرکت از هشت استان کشور 
برگزار می شود، شرایطی فراهم می آورد تا شــرکت های فعال در زنجیره تامین 
فوالد، به ارائه توانمندی ها، ظرفیت هــا، محصوالت و خدمات خود بپردازند.این 
دوره از نمایشگاه فوالد اصفهان در 1۶ هزار مترمربع فضای نمایشگاهی و هشت 
هزار مترمربع فضای مفید برگزار می شــود و دستاوردهای شرکت های فعال در 
زمینه های تولید فوالد، چدن و فلزات غیر آهنی )ریخته گری، عملیات حرارتی، 
آبکاری و پرداخت، متالورژی پودر(، خدمات صنعت متالــورژی )مواد اولیه و 
کمک ذوب ها، قالب ســازی و مدل سازی، خدمات آزمایشــگاهی، تست ها(، 
ماشین آالت و تجهیزات صنعتی وابسته )جرثقیل ها، ژنراتورها، موتورهای گازسوز، 
غبارگیرها، اتصاالت و شیلنگ های فشــار قوی، روانکارها و روغن های صنعتی، 
صنایع الستیک و نوار نقاله ها، تصفیه خانه های صنعتی( و شکل دهی فلزات )نورد، 
آهنگری و جوشکاری، تراشکاری، برشکاری و پرسکاری( را به نمایش می گذارد.

چهاردهمین نمایشــگاه بین المللی متالورژی، فوالد، ریخته گری، ماشین آالت 
و صنایع وابســته اصفهان با حضور شرکت هایی از اســتان های تهران، اصفهان، 
ســمنان، یزد، خراســان رضوی، مازندران، کرمان و خوزســتان برگزار می شود؛ 

همچنین نمایندگانی از کشورهای آلمان، ایتالیا، کره جنوبی، سوئد، هند، چین 
و ترکیه نیز در این نمایشگاه حضور دارند.این نمایشگاه در حالی برگزار می شود 
که نســبت به دوره های پیش از آن، افزایش کیفیت محسوســی را به نمایش 
می گذارد و برندهای مطرحی را در حوزه فوالد گرد هم جمع کرده است. از جمله 
این برندهای مطرح می توان به شــرکت فوالد مبارکه اصفهان، شرکت سهامی 
ذوب آهن، مجتمع فوالد سپید فراب کویر، شرکت مادرتخصصی توسعه معادن 
و صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(، مجتمع نورد گالوانیزه دشتستان راد، فوالد 
ظریف، حامی آلیاژ آســیا، صنایع فوالد کاویان گهر سیرجان، کهرباگستر، پارت 
گوال گیتی، مهندسی فن آور معادن و فلزات )MMTE(، ایریتک، گروه صنعتی 
زرین، ابتکار سوله سپاهان و گروه صنعتی سپافیل اشاره کرد.در کنار این نمایشگاه، 
نشست هم اندیشی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با انجمن سنگ آهن ایران 
و اتاق بازرگانی اصفهان نیز برگزار می شــود؛ همچنین برگزاری تور بازدید توسط 
خوشه ریخته گری ایران در این نمایشگاه، ازجمله نکات حائز اهمیت این رویداد 
نمایشــگاهی به شــمار می رود.عالقه مندان به بازدید از چهاردهمین نمایشگاه 
بین المللی متالورژی، فوالد، ریخته گری، ماشین آالت و صنایع وابسته می توانند از 
ساعت 1۰ تا 1۸ روزهای دهم تا سیزدهم شهریورماه 1۴۰1 به نمایشگاه بین المللی 

اصفهان واقع در کمربندی شرق، روبه روی منطقه روشن دشت مراجعه کنند.

   

آغاز عملیات اجرایی خط انتقال آب شرب 
روستای موغان فریدن

عملیات اجرایی خط انتقال آب شرب روستای موغان فریدن به طول 12۰۰ متر 
آغاز شد.به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه، با اجرای این عملیات واتصال 
شبکه توزیع آب شرب روستا به چاه جدید االحداث، مشکل آب شرب این روستا 
برطرف شده و آبرسانی سیار حذف خواهد شد.الزم به ذکر است روستای موغان 

در حال حاضر تحت پوشش امور آبفای فریدن قرار ندارد.
 

به مناسبت هفته دولت صورت گرفت؛

  برپایی میز خدمت آبفای منطقه ورزنه 
در محل مسجد جامع

میز خدمت آبفای منطقه ورزنه به مناسبت هفته دولت، در محل مسجد جامع 

شهرستان برپا شد.به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه، هدف از برپایی میز 
خدمت با حضور فرماندار و مسئولین دســتگاه ها، کمک به کاهش مشکالت 

مردم و پاسخگویی مسئوالن است.
 

دیدار مدیر آبفای خمینی شهر  با امام جمعه 
جدید شهرستان

مدیر آبفای شهرستان و امام جمعه جدید خمینی شهر با یکدیگر دیدار و گفت 
وگو کردند. به گزارش روابط آبفای منطقه خمینی شهر، در این دیدار که با حضور 
تعدادی از مسئولین آبفا صورت گرفت، قیصری مدیر آبفا اظهار امیدواری کرد 
که آبفای منطقه خمینی شــهر در ســایه رهنمون های امام جمعه بتواند بهتر 
از گذشته به رســالت خدمت رسانی و ســقایی خود عمل کند.وی ضمن ارائه 
گزارشــی از وضعیت فعالیت های آبفا در شهرستان گفت: شهرستان خمینی 
شهر به دلیل داشتن تراکم جمعیت خاص خود همواره نیازمند مدیریت جهادی 
در حوزه آب بوده است.در ادامه حجت االسالم حاج سید حسین محمود آبادی 
 در سخنانی ضمن ســپاس از خدمات آبفا برای مجموعه این شرکت آرزوی 

موفقیت کردند.

مدیرکل اداره امور مالیاتی استان اصفهان:

پیگیر رفع ابهام معافیت مالیاتی همه فعالیت های پسماند هستیم

شهردار خوانسار:

طرح تفصیلی شهر خوانسار بر اساس نیازهای جدید تدوین شده است

اصفهان، میزبان معتبرترین نمایشگاه صنعت فوالد کشور می شود

صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
مدیرمسئول: بهمن زین الدین

نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3
تلفن: ۸-3۶2۸۴1۶7-۰31     فکس: 3۶2۸۴1۶۶

چاپخانه: نشر فرهنگ     آدرس: اهواز. شهرک صنعتی شماره 4. چاپخانه نشر فرهنگ

عضو انجمن پاالیشگاه های روغن سازی گفت: فعالیت شرکت های کوچک روغن 
سازی، بر بازار بین المللی روانکار، تاثیرات منفی دارد.

محمدامیر نیکو همت، مدیرعامل پاالیشگاه سپاهان با بیان این که سپاهان، ایرانول، 
پارس و بهران به ترتیب بزرگ ترین تولیدکنندگان روانکار در کشور هستند، اظهار کرد: 
ظرفیت تولید روزانه شرکت نفت سپاهان، 72۰ هزار تن و مجموع چهار پاالیشگاه 
روغن سازی، یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن است. این پاالیشگاه ها، خوراک خود را از 
پاالیشگاه های نفت دریافت و با استفاده از مواد افزودنی و فناوری های خود، انواع 
روغن های موتوری، بنزینی، دیزلی، صنایــع، پارافین های مختلف و فرآورده های 

نفتی را تولید می کنند.
 وی افزود: دغدغه اصلی تولید روغن، مربوط به نرخ خوراک آن می شود که تابعی از 
قیمت جهانی نفت است؛ خوراک اصلی این روغن سازی، لوبکات، به عنوان تابعی 
از نفت کوره است. با افزایش نرخ نفت در سال گذشته، اولین افزایش قیمت روغن 
موتور نیز، در تیر سال 1۴۰۰ با افزایش ۴۰ درصدی رقم خورد؛ زیرا قیمت لوبکات از 

حدود ۶۰۰ هزار تومان، به 9 هزار و 1۰۰ تومان رسیده بود.
  مدیرعامل پاالیشگاه ســپاهان با بیان این که روند افزایشــی قیمت ماده اولیه
  لوبکات به نوعی بود که تا دی 1۴۰۰ به 11 هزار و 1۰۰ تومان رســید، گفت: مکاتباتی
  را جهت افزایش قیمت محصــوالت در اثر افزایش نرخ مــواد اولیه انجام دادیم
  تا این که پس از آغاز جنگ روســیه و اوکراین در اواخر بهمن پارســال، نوسانات

  بازار نفت شدید شــد و قیمت لوبکات نیز، به 17 هزار و ۴۰۰ تومان در اسفند رسید؛ 
این در حالی اســت که قیمت محصوالت پاالیشــگاه های روغن سازی، تغییری 

نکرده بود.
 وی با تاکید بر این که افزایش بیش از ۸۰ درصدی قیمت خوراک پاالیشگاه های 
روغن سازی، اقتصاد آن ها را تحت الشــعاع قرار داد، گفت: افزایش ۵7 درصدی 
حقوق و دستمزد در فروردین امسال نیز، مشــکالت را بیشتر کرد؛ در کنار این ها، 
حدود 7۰ تا ۸۰ درصد نیز به قیمت ملزومات بسته بندی اضافه شد که شرکت های 
تولیدکننده این ملزومات نیز، درخواست بازنگری در قرارداد های خود را داشتند. 
این مســائل در کنار افزایش نیافتن قیمت محصوالت روغن سازان، سبب ایجاد 

احتکار خرد شد.
 عضو انجمن پاالیشگاه های روغن سازی مدعی شد که در فروردین امسال، شرایط 
اقتصادی سبب از بین رفتن توانایی این چهار پاالیشگاه در تامین خوراک خود از 
پاالیشگاه های اصلی نفت کشور و کاهش تولید محصوالت آن ها شد و افزود: در 
نهایت، اواخر اردیبهشت که قیمت لوبکات به حدود 1۸ هزار تومان رسیده بود، اجازه 
افزایش 2۵ درصدی نرخ محصوالت پاالیشگاه های روغن سازی صادر شد؛ یعنی 

باز هم برخی از محصوالت، با حاشیه سود منفی روانه بازار می شود.

 وی همچنین گفت: با صدور مجوز افزایش قیمت، مســئوالن از پاالیشــگاه های 
روغن سازی توقع افزایش تولید را داشتند که تالش کردیم در خرداد به آن چه که 
وظیفه داشتیم، عمل کنیم. البته هر کدام از پاالیشگاه های روغن سازی، باید به طور 
جداگانه در این خصوص نظر دهند، اما سپاهان، به وظیفه خود عمل کرد. عملکرد 
تیر را مناسب ارزیابی می کنیم و پیش بینی می شود که در مرداد و شهریور، شرایط 

به مراتب بهتر شود.
 این فعال صنعت روانکار کشور با تاکید بر این که ادامه دار شدن مشکالت تولید در 
پاالیشگاه های روغن سازی سبب شد تا وزیر صمت، مسئوالن ارشد ستاد تنظیم 
بازار و تعزیرات حکومتی، جلســات متعددی برای رفع این مشکالت برگزار کنند، 
گفت: دهم تیر امسال آخرین جلسه برگزار و مقرر شد تا ۴ پاالیشگاه روغن سازی، 
تولیدات خود را نسبت به میانگین تولید تابستان سال گذشته، 1۰ درصد افزایش 

دهند.
 وی در ادامــه اظهار کــرد: همچنان بحث احتــکار در زنجیــره توزیع محصوالت 
پاالیشگاه های روغن سازی وجود دارد. این ۴ پاالیشگاه حدود ۸۵ تا 9۰ درصد نیاز 
بازار را تامین می کنند و مابقی نیاز بازار، از سوی شرکت های کوچک روغن سازی رفع 
می شود که عمده فعالیت آن ها، بازیافت روغن های مصرف شده یا تولید مستقیم 

روغن با دریافت روغن پایه از ۴ پاالیشگاه بزرگ است.
 عضو انجمن پاالیشگاه های روغن سازی تصریح کرد: فعالیت روغن سازان کوچک، 
سبب دو نرخی شدن روانکار ها در سطح بازار می شود؛ زیرا پاالیشگاه های بزرگ با 
نرخ تعزیراتی و تنظیم بازاری فعالیت می کنند و روغن ســازان کوچک، هیچ گونه 

محدودیتی در قیمت گذاری ندارند. به طور کلی، در محصوالت یکسان، دو نرخ در 
کشور وجود دارد. در علم اقتصاد خرد و در شرایط تورمی، در صورت وجود دو نرخ در 
یک محصول، قیمت باالتر، نمود بیشتری می یابد. این در حالی است که کیفیت 
محصوالت روغن سازان کوچک، از پاالیشگاه های بزرگ، کمتر است. وی تاکید کرد: 
این شرایط سبب می شود تا برخی گروه ها در قالب روغن سازان کوچک، محصوالت 
۴ پاالیشگاه روغن ســازی بزرگ را احتکار و با تغییر بسته بندی، صادر یا با قیمت 
باالتر در داخل کشور عرضه می کنند. جهت رفع این مشکالت، در تالش برای ایجاد 
یک شبکه توزیع مویرگی روغن به تعویض کاران در سراسر کشور هستیم تا کیفیت 
و بســته بندی محصوالت مان در حین انتقال به مصرف کننده، تغییر نکند که 11۰ 

کامیونت و 33۰ نفر نیرو را در 22 استان کشور به کار گرفته ایم.
 مدیرعامل پاالیشگاه سپاهان گفت: با دستور سازمان های نظارتی، فروش تعویض 
روغنی هایی که به آن ها محصول عرضه می کنیم را تحت نظر گرفته ایم، اما ممکن 
است پشــت فاکتور هایی که ما بررســی می کنیم، پرداختی هایی صورت گیرد که 
هیچ جا ثبت نمی شود و نیاز به اقدامات دیگری از سود های نهاد های نظارتی دارد.

 وی با بیان این که جهت فروکش کردن التهاب بازار روغن موتور، درخواست های 
کاذبی در حال مطرح شدن است، گفت: درخواست های کاذب، منجر به تضعیف 
سهامداران عمده ۴ پاالیشگاه روغن ســازی می شود؛ این درخواست های کاذب، 
مبنی بر عرضه کل روغن پایه تولیدی این پاالیشگاه ها در بورس است؛ در حالی که 
همچنان تولید روغن های موتوری با ضرر انجام می شود، این پاالیشگاه ها سود خود 
را با صادرات محصوالت مازاد بر نیاز داخل به دست می آورند و این اقدام، سودآوری 

آن ها را از بین می برد.
 نیکوهمت تصریح کرد: اگر قرار باشد روغن پایه صادراتی به بازار داخل برگردد و در 
اختیار روغن سازان کوچک قرار گیرد، هم در بازار های بین المللی و هم در بازار های 
داخلی، التهاب جدیدی را به وجود می آورد. در حــوزه تجارت خارجی، ارز حاصل 
از صادرات شــرکت های کوچک، به شبکه نیمایی وارد نمی شــود؛ در حالی که ۴ 
پاالیشگاه روغن سازی مانند شرکت های پتروشیمی، موظف به عرضه ارز حاصل 

از صادرات خود، به شبکه نیمایی نظام بانکی هستند.
 وی افزود: شــرکت های کوچک، از اختالف نرخ ارز آزاد و نیمایی، استفاده هایی 
می کنند که بتوانند روغن خود را با حجم باالتر، اما با قیمت پایین تر صادر کنند که 
این موضوع، قیمت بازار جهانی محصوالت روانکار را کاهش می دهند که سبب زیان 
۴ پاالیشگاه بزرگ روغن سازی کشور می شود. همچنین پایین تر بودن کیفیت تولید 
این روغن سازان کوچک نسبت به پاالیشگاه ها، سبب از بین رفتن سهم 17 درصدی 

ایران از منطقه خلیج فارس در بازار های بین المللی صنعت روانکار خواهد شد.
 عضو انجمن پاالیشگاه های روغن ســازی ادامه داد: در نشریه های بین المللی 
آیســیس و آرگوس، روغن های تولید ایران، به صورت برند ثبت و قیمت گذاری 
می شــود، اما فعالیت با کیفیت پایین تر روغن سازان کوچک، این برند ها را از بین 
خواهد برد. همچنین با کاهش سودآوری پاالیشگاه ها، طرح های توسعه و ارتقای 

فناوری آن ها نیز تحت الشعاع قرار می گیرد.
 وی در پاســخ به این ســوال که پس از کاهش قیمت جهانی نفــت، آیا قیمت 
محصوالت پاالیشــگاه های روغن ســازی کاهش می یابد یا خیر، گفت: قیمت 
لوبکات از حدود 1۸ هزار تومان، به حدود 1۵ هزار تومان کاهش یافته و دستگاه های 
نظارتی نیز از این موضوع اطالع دارند؛ به همین علت، پیشنهادی مطرح کرده ایم که 
برای تغییر قیمت محصوالت این ۴ پاالیشگاه، بازه های زمانی مشخصی را در نظر 
بگیرند که متناسب با متوسط تغییر نرخ خوراک آن ها در آن بازه های زمانی، نرخ 
محصوالت را مصوب کنند؛ یعنی این بازه های زمانی نباید آن قدر طوالنی باشد که 

به شرایط اضطرار برسیم.
 نیکوهمت در پاســخ به این ســوال کــه آیا روغن ســازان کوچــک در زمانی که 
پاالیشگاه های بزرگ به مشکل می خورند، می توانند به کاهش التهاب بازار روغن 
موتور کمک کنند یا خیر، گفت: تولید آن ها به تولید پاالیشگاه ها وابسته است و اگر 
پاالیشگاه ها نیز نتوانستند تولید کنند، به علت کمبود مظروفات و افزایش قیمت 
ماده اولیه لوبکات بود. به جای تحویل هزار و 2۰۰ تن روغن پایه به این شرکت های 
کوچک، ۴۰ هزار تن به آن ها تحویل دادیم که اگر تمام این ۴۰ هزار تن را به بازار تزریق 
می کردند، التهابی به وجود نمی آمد. یا کامال تزریق نشده یا قطره چکانی تزریق کرده 

اند که نتوانستند التهاب را کاهش دهند.

مدیرعامل نفت سپاهان:

عرضه روغن موتور نباید دو نرخی باشد
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