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سخنگوی دفتر سیاسی طالبان:

دوباره تاریخ را ساختیم
ایسنا نوشت: سخنگوی دفتر سیاسی طالبان خروج آخرین سرباز آمریکایی از افغانستان پس 
از ۲۰ سال حضور نظامی واشنگتن در این کشور را »لحظه ای تاریخی« توصیف کرد. محمد نعیم، 
در مصاحبه با الجزیره گفت: خروج آخرین سرباز آمریکایی از کشور ما »یک لحظه تاریخی برای 
ما و برای همه مردم« اســت. نعیم افزود:  جنگ در افغانســتان به پایان رسیده و حل مشکالت 

کشور نیازمند همبستگی ملی است.
ســخنگوی طالبان در ادامه از جامعه بین المللی خواســت که در همه زمینه ها از جمله اقتصاد ، 
بهداشت و آموزش به مردم افغانســتان کمک کند. این مقام طالبان منع خروج افراد از کشور را 

تکذیب کرد، اما گفت که روند خروج باید به صورت منظم انجام شود.

زلمای خلیل زاد باالخره سکوت را شکست!
زلمای خلیل زاد ، نماینده ویژه آمریکادر افغانستان گفت که افغان ها اکنون می توانند پس از خروج 
کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان ، راه را برای رهبری کامل کشور خود انتخاب کنند. به نقل از 
اسپوتنیک، خلیل زاد در توئیتر خود نوشت: با خروج ارتش ما و شرکای زیادی که در کنار ما بودند، 

افغان ها با  لحظه تصمیم و فرصت مواجه می شوند. 
وی در ادامه آورده است: آینده کشور آنها در دستان خودشان است. آنها راه خود را با حاکمیت کامل 
انتخاب خواهند کرد. این فرصتی اســت تا جنگ آنها نیز به پایان برسد.  آخرین پرواز آمریکایی 
در ســاعت EST ۳:۲۹ فرودگاه کابل را ترک کرد و این پایان جنگ ۲۰ ســاله ایاالت متحده در 

افغانستان را نشان داد. 
خلیل زاد گفت که طالبان با آزمایشی روبه رو است که آیا می تواند افغانستان را به آینده ای موفق 

هدایت کند یا خیر.

اردوغان:

هرکس در منطقه می خواهد سنگی جابه جا کند باید اول از 
ترکیه اجازه بگیرد

رییس جمهوری ترکیه در مراســم رونمایی از پهپاد پیشــرفته »بیرقدار آکینجی« تاکید کرد که 
کوچک ترین تحرکی در منطقه باید با اجازه ترکیه باشد. به نقل از میدل ایست نیوز، »رجب طیب 
اردوغان«، رییس جمهوری ترکیه، در مراسم رونمایی از پهپاد پیشرفته »بیرقدار آکینجی«، گفت 
که این پهپاد یک حادثه غیرمترقبه در سطح جهانی است و تیتر اول همه نشریات جهان خواهد 

شد و »دنیا باید بفهمد که ترکیه به سطح بسیار باالیی از پیشرفت رسیده است«. 
وی گفت: »هرکس در منطقه می خواهد سنگی جابه جا کند باید اول از ترکیه اجازه بگیرد« و افزود 
که »بدون ترکیه تحقق صلح ناممکن اســت«. وی همچنین تاکید کرد در حال حاضر 8۰ درصد 

صنایع دفاعی ترکیه بومی است.

اظهارات »بایدن« پس از خروج کامل آمریکا از افغانستان
رییس جمهور آمریکا ساعاتی پس از اتمام خروج از افغانستان بار دیگر از تصمیم خود دفاع کرده 

و آن را »بهترین راه برای حفاظت از سربازان کشورش« دانست.  
به نقل از القدس العربی،جو بایدن، رییس جمهور ایاالت متحده گفت: »اکنون حضور نظامی ۲۰ 
ساله ما در افغانستان به پایان رسیده است و نیروهای ما ماموریت تخلیه را با شجاعت، حرفه ای 
و اراده ای بی نظیر انجام دادند.« وی افزود: پایان ماموریت نظامی ما بهترین راه برای حفاظت از 

جان سربازان آمریکایی و تامین امنیت خروج غیرنظامیان از افغانستان است.

الخلیج آنالین:

مذاکراتایرانوعربستانادامهمییابد؟
الخلیج آنالین در مطلبی به قلم اشرف کمال نوشت: حالتی از سکون بر 
مذاکرات سعودی ایرانی که در ماه های پایانی ریاست جمهوری روحانی 
به میزبانی بغداد برگزار شد، سایه افکنده، این در حالی است که ابراهیم 
رییسی تصریح کرده دستش را به سوی همسایگان ایران دراز می کند.

به گزارش »انتخاب«، در ادامه این مطلب آمده است: از مارس امسال، 
مذاکرات مستقیمی بین مسئوالن سعودی و ایرانی برگزار شد که مهم 
ترین موضوعات مطرح شده در آن، جنگ یمن و پرونده هسته ای ایران 
بود. چند هفته پس از پنهان کاری، هر دو کشور اعالم کردند که به وسیله 
این مذاکرات سعی می کنند شدت تنش های منطقه را کاهش داده و 

زمینه مشترکی برای تحقق منافع دو طرف فراهم کنند.
اما از زمان اعالم پیروزی ابراهیم رییسی در انتخابات ریاست جمهوری، 
صحبت ها در مورد این مذاکرات تا حد زیادی کاهش پیدا کرد، در حالی 
که وزیر خارجه عراق فواد حسین تاکید می کند که دیدار ها ادامه دارد و 
هر دو طرف مایل به دست یابی به نتیجه هستند. این اظهارات حسین 
یک روز پس از صحبت های نماینده دائم عربستان در سازمان ملل بود 
مبنی بر اینکه امیدوار است ادعای ایران واقعی باشد و ریاض منتظر عمل 
اســت نه حرف. المعلمی در گفت وگو با العربیه تاکید کرد که سعودی 
هرگز به اظهارات شفاهی ایران اکتفا نمی کند و منتظر اتخاذ اقداماتی از 

سوی آن برای کاهش تنش ها در منطقه است. 
رییس جمهور جدید ایران به محض پیروزی در انتخابات تاکید کرد که 
به سمت همسایگان دست دراز می کند و قدرت کشورش می تواند باعث 
تقویت امنیت منطقه شــود. شــرایط کلی منطقه و تالش های ایاالت 
متحده و اسراییل برای فشار آوردن به ایران و متهم کردن این کشور به 
تهدید امنیت دریانوردی در آب های خلیج فارس، می تواند رییس جمهور 
ایران را به سمت آرام کردن اوضاع سوق دهد. ولی عهد سعودی اواخر 
آوریل گذشته تاکید کرد این کشور مایل به روابط قدرتمند و پر ثمری با 

ایران است و ریاض نمی خواهد تهران ضعیف باشد. 
صحبت های ولی عهد سعودی همزمان شد با تالش های عراق و عمان 
برای نزدیک کردن دیدگاه های دو طرف، همانطور که شاهد تالش های 
قطر و کویت برای گشــودن باب گفت وگوی تازه ای در برابر دولت های 
خلیج فارس و ایران بودیــم. اما این اظهار نظر های ســعودی ها که با 
استقبال ایران مواجه شــد، این حقیقت را نفی نمی کند که نبود امنیت 
و آرامش، همواره عنوان روابط بین دو دشمن منطقه ای بوده است، به 
ویژه آنکه این دو در خصوص حــل بحران یمن کامال با یکدیگر اختالف 
نظر دارند. بســیاری از تحلیلگران در تفســیر صحبت های رییسی در 
مورد ادامه حمایــت از مظلومان، آن را به معنای ادامــه نفوذ تهران در 

دولت های همســایه می دانند که موضوع اختالفات بــا منطقه خلیج 
فارس و عربستان است. اما در طول سال های اخیر شرایطی در منطقه 
ایجاد شــده که دو طرف را به سمت دســت یابی به راه حلی که ضامن 
منافع آن ها باشد، ســوق داده است. در عربســتان، ولی عهد به دنبال 
توقف فروپاشی نظامی، سیاسی و اقتصادی کشورش است، در حالی 
که تهران می خواهــد نگرانی های خود در مورد دولت های همســایه را 
از بین ببرد تا با آسودگی خاطر ســراغ مذاکره با غرب برود و مشکالت 

اقتصادی اش را حل کند. 
این شــرایط می تواند به عراق نقش یک میانجــی را بدهد که به دنبال 
نزدیک کردن ایران و عربستان به یکدیگر است، همانطور که مصطفی 
الکاظمی تالش می کند کشــورش به خوبی عهده دار این نقش شود. 
بغداد روز شنبه میزبان نشســت دولت های همسایه خود بود و از این 
طریق سعی می کند روابط خود با محیط عربی را بهبود بخشیده و روی 

مسائلی متمرکز شود که به حل آن ها امیدوار است.
در همین رابطه، الناصر درید، تحلیلگر سیاســی عراقی معتقد است که 
مذاکرات سعودی و ایران قابلیت استمرار دارد و این مسئله به گرایش 

رییس جمهوری که بر ایران حکومت می کند، مربوط نیست.
وی در گفت وگو با الخلیج آنالین تصریح کرد: ایران بار ها از تمایل خود 

برای حل اختالفات با عربستان صحبت کرده و به دنبال تمرکز دشمنی 
روی اسرائیل و آمریکاســت. این تحلیلگر عراقی خاطر نشان می کند 
که سیاست ایران مبتنی بر فشار بر سعودی ها به وسیله حوثی ها و دور 
کردن آن از اختالف ایران، آمریکا و اســراییل بوده است. درید افزود: 
ایران حاضر است تا در مقابل واگذاری یمن به عربستان، سعودی ها از 
یک دولت دشمن، به دولت دوست ایران تبدیل شوند. به نظر می رسد 
این امر محقق شود، چرا که عربستان دیگر آمریکا را هم پیمانی نمی داند 

که برای مقابله با دشمنان به سعودی ها کمک کند.
افزون بر این، عربستان در حال حاضر مشکالت اقتصادی زیادی دارد 
و آماده است تا بحران یمن را حل کند، تا در مقابل برای ایران در عراق، 
لبنان یا سوریه مشــکل تراشــی نکند. اما درید اطمینان دارد که عراق 
نمی تواند به ایران یا عربستان فشار وارد کند، چرا که از وزنه بین المللی 
یا منطقه ای برخوردار نیســت و اهرم فشــاری برای به کار گیری علیه 
بازیگران منطقه ای ندارد. تنها نقشــی که عراق می تواند داشــته باشد، 
ایفای نقشی است که دیگران از آن می خواهند. بنابراین، بغداد احتماال 
نقش کانال غیر مستقیم سعودی با ایران را عهده دار می شود و چه بسا 
نقش سپر ایران در برخی پرونده ها را داشته باشد، اما عمال هیچ قدرتی 

برای تاثیرگذاری در هیچ پرونده منطقه ای ندارد.

به گزارش مهر ؛ عضو هیئت رییســه مجلس شــورای 
اسالمی گفت: سفرهای استانی رییس جمهور و حضور 
وی در میان مردم کارهای پوپولیستی و شوآف نیست 
و مردمی بودن دولت سیزدهم منجر به رفع مشکالت 
می شــود. روح ا... متفکر آزاد با اشــاره به فرمایشات 
اخیر رهبر معظم انقالب در دیدار با اعضای هیئت دولت 
مبنی بر اینکه ســفر رییس جمهور به خوزستان جلوه 
ای از مردمی بودن اســت و از منش های اشرافی گری 
و از موضع باال بــه مردم نگاه کردن باید دوری بشــود، 
اظهار داشت: بازگشت دولت به آغوش مردم و مردمی 
بودن دولت، سرمایه اجتماعی نظام را افزایش می دهد 
و باعث می شــود که نظام بتواند با افزایش ســرمایه 
اجتماعی، پشتیبانی مردم را همراه خود داشته باشد. 

وی در واکنــش به اظهــارات برخــی اصالح طلبان که 
گفته اند سفرهای استانی رییســی نوعی پوپولیسم و 
شوآف است، گفت: سردمداران این جریان سیاسی در 
ســال های اخیر از مردم فاصله زیادی گرفتند و همین 
مسئله هم باعث کاهش مشــارکت مردم در انتخابات 
شــد. مردمی بودن دولت ســیزدهم نقطه عطفی در 
راستای افزایش سرمایه اجتماعی خواهد بود و به حل 
مشــکالت و دغدغه های مردم کمک می کند. نماینده 
مردم تبریز در مجلس شــورای اســالمی در پاسخ به 
ســوالی مبنی بر اینکه چرا برخی جریانات سیاســی 
مردمی بودن و حضور در میان مردم را تخریب می کنند، 
گفت: علت اینکه برخی از جریان ها از مردمی بودن دولت 
سیزدهم ناراحت هستند، این اســت که آنان هیچ گاه 

نتوانستند به خوبی با مردم ارتباط و تعامل داشته باشند 
و به همین دلیل تمایل ندارند که دولت مردمی در همین 
ابتدای کار، خأل حضور آنان در میان مردم را جبران کند. 
متفکر آزاد تاکید کــرد: دولت ســیزدهم قطعا به این 
هجمه ها توجهی نمی کند و در صورتی که دولت مردمی 
همیشه در میان مردم باشد، مشکالت آنان را از نزدیک 
لمس کند و با مردم ارتباط مستمر داشته باشد، قطعا 
ثمرات آن را هم در حل مشکالت مردم و هم در تقویت 
پیوند ناگسستنی بین نظام و مردم شاهد خواهیم بود.

ادامه واکنش ها به سفر استانی زودهنگام رییسی؛ 

شوآف یا مردمی بودن؟

درخواست عجیب یک اصولگرا برای تصویب نشدن FATF؛ 

پول های بلوکه شده آزاد می شود؟
برنا نوشت: یک فعال سیاسی اصولگرا در خصوص رفع تحریم ها و پول های بلوکه شده خاطرنشان کرد: در این زمینه دولت باید با قوت و قدرت برخورد کند یعنی اگر دشمنان 
ما بدانند که دارای قدرت هستیم، عقب نشینی می کنند. لطف ا... فروزنده، فعال سیاسی اصولگرا، در خصوص اولویت های دولت سیزدهم اظهار کرد: اولویت دولت را هم 
مقام معظم رهبری مشخص کردند و هم بارها خود رییس جمهور بر مسائل اقتصادی و رسیدگی به معیشت مردم، حل و فصل مشکالت موجود و بی نظمی ها و واسطه گری 
و دالل بازی هایی که در بازار صورت می گیرد، تاکید کردند. وی افزود: اولویت دیگر مسئله کروناست و اینکه هرچه زودتر بتوانند مردم را واکسیناسیون کرده و مشکل را حل 
کنند. به نظر می رسد دولت به درستی اولویت را مشخص کرده و رییس جمهور با تمام توان هم ستاد کرونا و هم ستاد اقتصادی را تشکیل می دهد و تقریبا هر وزیری می داند 
که باید در این زمینه گام جدی بردارد. فروزنده در خصوص رفع تحریم ها و پول های بلوکه شده نیز خاطرنشان کرد: در این زمینه دولت باید با قوت و قدرت برخورد کند یعنی 

اگر دشمنان ما بدانند که دارای قدرت هستیم عقب نشینی می کنند. 

خبر روز

تابعیت آمریکایی یک عضو کابینه »رییسی« صحت دارد؟
ایران نوشت: طی روزهای گذشته مطالبی در فضای مجازی پیرامون الهام یاوری، رییس سازمان 
ملی پرورش استعدادهای درخشان مطرح شده اســت مبنی بر اینکه او دارای تابعیت یا اقامت از 

یک کشور خارجی است.
در این رابطه یک منبع مطلع تاکید کرد که این شایعات درباره ایشان کذب محض است و خانم الهام 

یاوری هیچ تابعیت و اقامتی غیر از ایران ندارد.
الهام یاوری متولد سال 55، دانش آموخته دبیرستان فرزانگان است و تحصیالت خود را در رشته 
مهندسی کامپیوتر در دانشگاه شریف و دکترای مهندسی صنایع در دانشگاه برکلی آمریکا گذرانده  
است. او مدتی نیز ریاست اتاق فکر کارآفرینی و ریاست مرکز آمار و اطالعات بازار کار وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی را برعهده داشت. عضویت در هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه 

تربیت مدرس، تهران )1۳۹1 تاکنون( از دیگر سوابق یاوری است.

حسن روحانی کجاست؟
روزنامه »شرق« نوشت: حسن روحانی در آخرین شــب ریاست جمهوری خود در تلویزیون اعالم 
کرد که به کارهای علمی و فرهنگی بازخواهد گشت. یک ماهی از رفتنش گذشته و هیچ خبری از او 
نیست؛ حتی از سوی مقام معظم رهبری نیز حکمی برای عضویتش در مجمع تشخیص مصلحت 
نظام صادر نشده است. هرچند این شایعه وجود دارد که حسن روحانی یکی از گزینه های ریاست 
بر مجمع تشخیص مصلحت نظام است؛ اما آخرین حضور او در مجمع به حدود پنج ماه قبل از فوت 

مرحوم آیت ا... هاشمی رفسنجانی برمی گردد.

حکم »زاکانی« صادر می شود!
عضو شورای شهر تهران، با بیان این جمله که »شهردار ما زاکانی است و حکم وی صادر می شود«، 
گفته است: تا این لحظه حکم صادر نشده و به  محض امضای حکم و صدور آن، فعالیت شهردار جدید 
آغاز می شود. ناصر امانی،  در پاسخ به پویش و کارزاری مبنی بر جلوگیری از امضای حکم زاکانی، 
اعالم کرد هیئت رییسه شورای شهر تهران پیگیر این موضوع است و ان شاءا... به زودی حکم علیرضا 

زاکانی، شهردار جدید پایتخت صادر می شود. 
امانی افزود: تعداد زیادی از احکام شهرداران مراکز استان ها را باید وزیر کشور امضا کند و به دلیل 
دوران گذار از دولت قبلی به دولت کنونی، این موضوع محقق نشده است و اکنون این قضیه زمان بر 
خواهد بود. درحالی که چمران از احتمال صدور حکم زاکانی به زودی خبر داده، امانی گفته اســت: 
نمی توان زمان ابالغ حکم را پیش بینی کرد، ولی امیدوارم ابالغ حکم شهردار تهران در اولویت باشد 

و زودتر این قضیه تعیین تکلیف شود.

معاون رییس جمهور:

مردم صبر کنند
معاون رییس جمهور در امور مجلس با تاکید بر اینکه هدف دولت سیزدهم بازگشت به آرمان های 
انقالب اسالمی است، گفت: با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقالب باید ارگان ها و نهادها دراین 

مسیر حرکت کنند چراکه جبهه مقاومت چشم به ایران اسالمی دوخته است.
سیدمحمد حسینی ابراز کرد: اگرچه مشکالت بسیاری داریم اما قوای سه گانه، نهادهای انقالبی 
و مردم پای کار هستند تا مشکالت ازمیان برداشته شود. معاون رییس جمهوری در امور مجلس 
اضافه کرد: حل معضالت اقتصادی و سالمت زمان بر است و هر چند نباید در این خصوص تعلل کرد 
ولی از مردم انتظار می رود مثل همیشه صبر پیشه کنند. وی ادامه داد: مردم نباید از نظام و انقالب 
دلسرد شوند چون با مقاومت و پای بندی به ارزش های نظام می توان در مسیر پیشرفت قرار گرفت.

کافه سیاست

خبر تازه سفیر ایران در عراق 
درباره مذاکرات با عربستان

ســفیر ایران در عراق اعالم کرد: مــا تاکنون 
سه دور مذاکره با طرف سعودی داشته ایم و 
دور چهارم در پی تشــکیل دولت جدید ایران 
برگزار خواهد شد. »ایرج مسجدی«، در مرکز 
گفت وگوهای الرافدین که با حضور مقامات 
ارشد عراقی و سیاسیون برجسته برگزار شد، 
مجددا برحمایت کامل تهــران از بغداد برای 
بازسازی و عمران این کشــور تاکید کرد. وی 
گفت: ما روابط مســتحکمی با مــردم عراق 
داریم و رســما اعالم کرده ایم کــه ایران برای 
بازسازی مناطق آسیب دیده با قدرت در کنار 
عراق خواهد بود. مســجدی با بیــان اینکه 
حجم مبادالت تجاری عراق و ایران در ســال 
به 1۳ میلیارد دالر رسیده است، اظهار داشت: 
عراق با بحران برق دســت به گریبان اســت 
و ایران تنها کشوری اســت که در این بحران 
در کنار عراق ایستاد. ســفیر ایران در بغداد با 
اشــاره به اینکه ایران 47 میلیون متر مکعب 
گاز بــرای مصرف نیروگاه های بــرق به عراق 
صادر می کند، گفت: پرداخت بهای این گاز از 
سوی عراق به صورت نامنظم انجام می شود. 
مسجدی همچنین گفت: ده ها هزار دانشجوی 
عراقی در دانشگاه های ایران مشغول تحصیل 
هســتند. وی خاطرنشــان کرد: درخصوص 
جنگ علیه گروه تروریســتی داعش، ایران 
در کنار عراق ایســتاد و شماری از ایرانی ها در 
اراضی عراق به شهادت رسیدند و اسامی آنها 
در بنیاد شهدای عراق ثبت شده است. سفیر 
ایران درباره مناسبات منطقه ای و نقش عراق 
در نزدیک سازی دیدگاه های ایران و عربستان 
گفت: از طریق همکاری دولت عراق، سه دور 
مذاکرات با عربستان در بغداد انجام دادیم و 
دور چهارم در پی تشــکیل دولت جدید ایران 
برگزار خواهد شــد. وی با بیــان اینکه ایران 
کشــوری بزرگ و متمدن اســت و آماده هر 
نوع گفت وگویی با کشورها از جمله عربستان 
خواهد بود، گفت: ایــران آمادگی خود را برای 
گفت وگو و صلــح اعالم کرده و دســت خود 
را برای یاری و کمک به ســمت کشــورهای 

همسایه و منطقه دراز کرده است. 

بین الملل

آگهیدعوتمجمععمومیعادیسالیانهشرکتگلپونهصفاهانسهامیخاص

بهشمارهثبت1252وشناسهملی10260629059

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام  شرکت فوق دعوت می شود که در جلسه  مجمع عمومی عادی  سالیانه که  در ساعت 15 روز دوشنبه 

مورخ  14۰۰/۰6/۲۲  در  محل شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ســاختمان فن آوری 1 سالن جلسات تشکیل می گردد حضور به هم 

رسانید .
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کارگران اصفهانی در انتظار واکسن کرونا
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان گفت: نام کارگران در گروه های دریافت کننده واکسن، قید 
نشده است. اصغر برشان اظهار کرد: متاسفانه کارگران به صورت خاص در گروه های دریافت کننده 
واکسن، قید نشده اند و تزریق واکسن، به صورت جریان سنی برای آنها انجام می شود. وی اضافه 
کرد: تزریق واکسن اختصاصی از خواسته های جامعه کارگری است،  زیرا نیروی کار هنگامی که 
واکسن دریافت نکرده باشد دچار بیماری شــده، در نتیجه هم به حقوق و مزایای کارگران بیمار و 
هم به جریان اصلی تولید کشور، لطمه وارد می شــود. دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان در 
خصوص اولویت تزریق واکسن به کارگران گفت: تشــکل های کارگری، به طور رسمی از مسئوالن 
دولت و بهداشت درخواست کرده اند تا واکسیناسیون کارگران هم در اولویت قرار گیرد. برشان در 
خصوص خرید واکسن توسط شــرکت های خصوصی گفت: برخی واحد های بزرگ، با توجه به 
موانع به صورت شخصی اقدام به خرید واکسن کرده و به کارگران خود تزریق کرده اند که این میزان 
عدد باالیی نیست. وی اضافه کرد: رییس جمهور و وزیر جدید بهداشت، رسما قول دادند که روند 

واکسیناسیون به سرعت ادامه پیدا می کند.

درخواست دبیر انجمن برنج ازاصفهانی ها و 4 استان دیگر 
برای عدم افزایش تولید

دبیر انجمن برنج، عــدم نظارت بر بازار را دلیل افزایش سرســام آور قیمت برنــج عنوان کرد و از 
کشاورزان ۵ استان کشور خواســت از افزایش سطح زیر کشــت خودداری کنند. جمیل علیزاده 
شایق در واکنش به افزایش چشمگیر قیمت برنج در بازار گفت: عدم نظارت بر بازار مهم ترین دلیل 
اتفاقات بازار برنج است. وی با اشاره به اینکه در برخی از مراکز خرده فروشی قیمت برنج خارجی 
به بیش از ۵۰ هزار تومان رسیده است، افزود: متاسفانه چون نظارتی وجود ندارد، فروشندگان به 
هر قیمتی که دل شــان می خواهد، برنج را عرضه می کنند و به نظر می رسد که این اتفاقات مورد 
رضایت دستگاه های مسئول نیز هست؛ چرا که هیچ کاری برای مدیریت آن انجام نمی دهند. وی 
در بخش دیگری از سخنان خود از کشاورزان در استان های خوزستان، ایالم، اصفهان، چهارمحال و 
بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد خواست که سال آینده از افزایش سطح زیرکشت برنج خودداری 
کنند. شایق تصریح کرد: ما در شرایط خشکسالی و بحران آب قرار داریم و افزایش سطح زیرکشت 

برنج، به این چالش ها دامن می زند.

رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران اعالم کرد:

حمایت از فروشندگان لباس های »متعارف« زنان
رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران از امضای تفاهم نامه همکاری مشترک 
بین کارگروه ساماندهی مد و لباس کشــور و اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک 
تهران خبر داد. ابوالقاسم شیرازی، در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین کارگروه 
ساماندهی مد و لباس کشــور و اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران که در 
محل این اتحادیه  برگزار شد گفت: از زمانی که کارگروه ســاماندهی مد و لباس، معرفی نامه هر 
طراح با ذکر نشــانی دقیق محل فعالیت وی را به اتحادیه تحویل دهد، فعالیت طراح در رسته کار 
هنری قرار می گیرد و به اعتبار پروانه کسب حمایت ویژه ای از طراحان نیز می شود و فعالیت آنها 
به شکل قانونی ادامه پیدا می کند. شــیرازی در خصوص نحوه ارتباط طراحان و تولیدکنندگان و 
سایر شــرایط صدور پروانه افزود: در ابتدا حداقل باید ۱۰۰ طراح مجوز صنفی طراحی را از اتحادیه 
با همکاری کارگروه دریافت کنند و ســپس پس از گذراندن دوره های آموزشی و آزمون بر اساس 
توانایی هایشان رتبه بندی شــوند. وی ادامه داد: طراحان پس از رتبه بندی توسط وزارت صمت و 

اتحادیه به واحدهای صنفی و کارخانجات صنعتی معرفی می شوند.

بازار لوازم التحریر در آستانه سال تحصیلی جدید، درگیر رکود و بالتکلیفی است؛

مشِق ابهام و انتظار!

باشــگاه خبرنگاران جوان: دومین ســال تحصیلی که حس و حال 
آغشــته به ویروس کرونا را در خود جای داده نیز در حال فرارسیدن 
است؛ سالی که عالوه بر وزیر جدید هنوز هم منتظر دستوراتی جدید 
است. مشخص نیست که بازگشــایی چه زمانی انجام خواهد شد و 
دانش آموزان برای تهیه لوازم مورد نیاز مدرسه چه زمانی باید اقدام 

کنند!
سال گذشــته که تمام آموزش ها به صورت مجازی برگزار شد قطعا 
تغییرات اساسی در بازار لوازم التحریر را شــاهد بودیم به طوری که 
رییس هیئــت مدیره و دبیر انجمــن تولید کنندگان لــوازم التحریر 
می گوید: قانون دارایی و ارزش افزوده هنوز به درســتی برای تولید 
کنندگان لوازم التحریر اجرا نمی شــود، تولید کننــده مواد اولیه را که 
تهیه می کند باید ارزش افزوده را پرداخت کند، اما مغازه دار و بنکدار 
این مقدار ارزش افزوده را پرداخــت نمی کند و تولید کنندگان مجبور 

هستند این ارزش افزوده را از جیب خودشان بپردازند. 
همه گیری ویروس کرونا و در پی آن تعطیلی مدارس، دانشگاه ها و 
ادارات به بسیاری از صاحبان مشــاغل در این زمینه ضربه اقتصادی 
جبران ناپذیــری وارد کرده اســت. بــرای پیگیری و اطــالع از این 

مشکالت سری به بازار لوازم التحریر در بازار تهران زدیم.
یکی از مغازه داران لوازم التحریر بازار تهران اظهار کرد: تا قبل از همه 
گیری ویروس کرونا بازار فروش لوازم التحریر در مقایسه با شرایط 
کنونی بســیار خوب بود، اما با آمدن ویروس کرونا و تعطیلی تمامی 
مشــاغل، از جمله آن ها تعطیلی مدارس و دانشگاه ها میزان فروش 

لوازم التحریر بسیار کاهش پیدا کرد.

فضای مجازی، فرصت یا تهدید برای بازار لوازم التحریر؟
یکی دیگر از همین فروشــندگان لوازم التحریر در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان گفت: بســیاری از خریداران بــه صورت حضوری 
خرید نمی کنند و با اســتفاده از فضای مجازی خواسته های خود را 
برآورده می کنند و تعطیلی بازار تنها به کسب و کار های مجازی رونق 

داده است.
یکی دیگر از مغازه داران در این گفت وگو بیان کرد: وضعیت به گونه ای 
است که بیشــتر مصرف کنندگان چه دانش آموز و چه دانشجو روی 
آورده اند به لوازم التحریر فانتزی که بیشتر آن ها در فضا های مجازی 

به فروش می رسند.

وی گفت: در سال های گذشــته این موقع فروش ما بسیار زیاد بود، 
اما امســال با وجود بازگشــایی مدارس فروش مــان هیچ تغییری 

نکرده است.

اما در فروشگاه های شهر کتاب وضعیت چگونه است؟ 
برخی از این فروشــگاه ها فــروش آنالین هم دارنــد. مدیر یکی از 
صفحات مجازی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان از مشکالت در 
این زمینه بیان کرد و گفت: کار فروش در فضای مجازی به دلیل نبود 
یک قانون مشخص بسیار سخت و پر ریسک است به عنوان مثال با 
همین طرح صیانت شاید مشاغل آنالین در اینستاگرام کار خود را از 

دست بدهند و تمام اجناس در انبار ها باقی خواهد ماند.
همچنین محمــد رضا صنعتکار، رییس هیئت مدیــره و دبیر انجمن 
تولید کنندگان لوازم التحریر اظهار کرد: در این شرایط، چون مردم نیاز 
آنچنانی ندارند به همین دلیل خرید هم نمی کنند به عنوان مثال دفتر 
خط دار فروش آن چنانی ندارد، اما دفتر نقاشی فروش خوبی دارد، 
مداد مشکی متقاضی ندارد، اما مداد رنگی به فروش می رسد، با این 

حال باز هم مثل دوران قبل کرونا نیست.
وی گفت: اگر دوران قبل از کرونا را در نظر بگیریم امروزه تنها ۱۰ تا ۲۰ 
درصد فروش دارند. بسیاری از اقالم مانند کوله پشتی، جامدادی و 
دفاتر خطی فروش شــان ۱۰۰ درصد کاهش پیدا کرده و دلیل آن هم 

تعطیلی مدارس و دانشگاه هاست.
وی بیان کرد: این تعطیالت بی مــورد لطمه  بزرگی به این صنعت زده 
است به عنوان مثال تعطیالت یک هفته ای که این اواخر وجود داشت، 
همه جا باز بود به جز بانک ها و بازار و متاســفانه تصمیماتی که گرفته 
می شود به درســتی اجرا نشــده و ضرر آن به برخی از اقشار مردم و 

اصناف وارد می شود.

قطع برق، لوازم التحریر را هم گرفتار کرد
وی تصریح کرد: قانون دارایی و ارزش افزوده هنوز به درستی در این 
زمینه اجرا نمی شــود، تولید کننده مواد اولیه را کــه تهیه می کند باید 
ارزش افزوده را پرداخت کند، اما مغازه دار و بنکدار این مقدار ارزش 
افزوده را پرداخت نمی کند و تولید کنندگان مجبور هستند این ارزش 

افزوده را از جیب خودشان بپردازند.
وی از تاثیر برق در این حوزه گفت: هفتــه ای حداقل ۲ مرتبه از صبح 
تا بعد ازظهر یعنی دراوج پیک کاری برق ها قطع می شــوند و تنها راه 
حلی که برای این مشکل ارائه داده اند زمان بندی این قطعی هاست.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان اصفهان گفت: فروش مرغ با قیمت باالی 
۳۰ هــزار و ۱۰۰ تومــان در بــازار تخلــف و مصداق 
گران فروشی اســت. حســین ایراندوست درباره 
تداوم ناآرامی های بــازار مرغ و گرانــی آن در بازار 
اصفهان،اظهار کرد: به طور قطع ایــن ناآرامی ها به 
کمبود تولید برنمی گردد و مربوط به حوزه توزیع و 
نظارت سازمان صمت و بازرسی اصناف است. وی 
با بیان اینکه در مرداد مــاه به طور میانگین ۵۲۰ تن 

مرغ زنده تحویل کشتارگاه های اصفهان شد که این 
معادل ۳۹۰ تن گوشــت مرغ بود، تصریح کرد: این 
آمار نشــان می دهد که اصفهان به اندازه نیاز ، مرغ 
تحویل بازار داده است. معاون بهبود تولیدات دامی 
سازمان جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان اضافه 
کرد: در یک هفته نخست شــهریور ماه نیز به طور 
میانگین ۵۳۰ تن مرغ زنده تحویل کشتارگاه های 
اصفهان شد که این معادل بیش از ۳۹۷ تن گوشت 
مرغ است. وی تصریح کرد: اگر به طور متوسط در 
ماه در اصفهان ۳۹۴ تن تولید گوشــت مرغ داشته 
باشیم، اصال نباید نگران کمبود مرغ در بازار باشیم. 
ایراندوســت به دلیــل صف های طوالنــی مرغ به 
خصوص در فروشگاه های اصفهان اشاره کرد و گفت: 

جهاد کشــاورزی تمام مرغ خود را در شبکه رهتاب 
تحویل مرغ فروشان می دهد، در این شرایط مغازه 
دار می تواند به ازای هر کارت ملی به افراد باالی ۲۱ 
ســال هفته ای پنج کیلو مرغ تحویل دهد که ورود 
شماره ملی در ســامانه رهتاب بعضا زمان بر است 
و می تواند موجب شــکل گیری صف طوالنی مرغ 
شود. وی تاکید کرد: هر فرد باالی ۲۱ سال در هفته 
می تواند پنج کیلو مــرغ در اصفهان خریداری کند و 
به طور معمول نیاز خانواده ها بیش از این نیست.به 
طور متوسط در ماه هر ایرانی ۲ کیلو و ۷۰۰ گرم مرغ 
نیاز دارد، در حالی که مطابــق برنامه ریزی موجود 
و براســاس رهتاب هر اصفهانی می تواند باالی ۱۰ 

کیلوگرم مرغ خریداری کند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان:

فروش مرغ باالی 30 هزار تومان تخلف است

خبر روز

افزایش شدید تورم آلمان

تورم آلمان به باالترین سطح 2۷ سال اخیر رسید
نرخ تورم آلمان در ماه آگوست، باالی نرخ هدف گذاری شده دو درصدی باقی مانده است. طبق 
اعالم مرکز آمار این کشور، متوسط بهای مصرف کننده مثبت ۳.۹ درصد بوده که ۰.۱ درصد بیشتر 
از رقم ثبت شده ماه قبل و ۰.۴ درصد بیشتر از انتظارات فعاالن اقتصادی بوده است.این نرخ تورم 
که باالترین تورم های ثبت شده طی ۲۷  سال اخیر در این کشور محسوب می شود، بیش از همه 
تحت تاثیر افزایش قیمت بخش انرژی قرار گرفته که نرخ تورم آن به ۱۲.۶ درصد رسیده است. 
طبق اعالم مرکز آمار آلمان، تورم در بخش مواد غذایی  به ۴.۶ درصد رسیده است. متوسط نرخ 
تورم آلمان در سال های ۱۹۵۰ تا ۲۰۲۱ برابر با ۲.۱۱ درصد بوده که باالترین رقم مربوط به اکتبر ۱۹۵۱ 
با ۱۱.۵۴ درصد و کمترین نرخ تورم نیز تورم منفی ۷.۶۲ درصدی ماه ژوئن سال ۱۹۵۰ بوده است.

صعود سوالنا به رتبه هشتمین ارز دیجیتالی برتر بازار
ارزش بیشتر ارزهای دیجیتالی مهم کم تغییر بود اما سوالنا مسیر صعودی خود را ادامه داد. یکی 
از فعاالن مشهور دنیای ســرمایه گذاری به معامله گران ارزهای دیجیتالی هشدار داده است که 
باید خود را آماده از دست دادن تمام پول خود کنند. جان پالسون، میلیاردر آمریکایی که حدود 
۲۰ میلیارد دالر ثروت دارد با تاکید بر اهمیت مفهوم ارزش ذاتی در بازارهای مالی گفته است که 
ارزهای دیجیتالی کامال بدون پشتوانه هستند و قیمت های باالی فعلی آن ها چیزی جز حباب و 
هیجان کاذب نیست که روزی خواهد ترکید.  با افزایش احتمال وقوع سناریوی صعودی در بازار، 
مایکرو استراتژی، یکی از بزرگ ترین شرکت های دارنده بیتکوین در جهان اعالم کرد ۱۷۷ میلیون 
دالر دیگر بیت کوین خریده است تا بدین ترتیب تعداد کل بیتکوین های در اختیار این شرکت به 
۱۰۹ هزار برسد. ارزش کل بیت کوین های در اختیار این شرکت در حال حاضر چیزی حدود سه 
میلیارد دالر و متوسط قیمت خرید هر بیت کوین توسط این شرکت معادل ۲۶ هزار و ۷۶۹ دالر 
بوده است.   کوبا که در سال های اخیر تحت تاثیر تحریم های آمریکا با مشکالت اقتصادی گسترده 
ای مواجه شده، پس از السالوادور به دومین کشور جهان تبدیل می شود که به طور رسمی ارزهای 
دیجیتالی را به رسمیت شناخته است. از مدت ها پیش این گمانه زنی وجود داشت که کوبا پس 
از ممنوع اعالم کردن دالر در این کشور، برای انجام تبادالت ارزی خود و برقرای جریان سرمایه 

ورودی جدید از ظرفیت ارزهای دیجیتالی بهره گیرد.  

نفت  بیشتری وارد بازار می شود
شــرکت نوردیک امریکن تانکر پیش بینی کرد صنعت نفتکش در ماه های آینده با چشم انداز 
روشن تری روبه رو خواهد شد زیرا نفت بیشتری وارد بازارهای بین المللی می شود. این اپراتور 
نفتکش در گزارش سه ماهه دوم خود اعالم کرد تقاضا برای نفت باالتر  می رود  و اوپک تولیدش 
را افزایش می دهد. قیمت های فعلی باالی نفت و گاز و برق حتی پیش از این که زمستان از راه 
برسد نشان  می دهد که زنجیره انرژی به عرضه بیشتری نیاز دارد. با فراوانی ظرفیت مازاد تولید 
در جهان، ما بر این باوریم که طولی نمی کشد نفت بیشتری وارد بازارهای جهان و نفتکش های 
ما  می شود. در حالی که صاحبان نفتکش و اپراتورها در نیمه اول سال گذشته از نرخ های کرایه 
خوبی بهره بردند؛ اما نرخ ها در سال میالدی جاری تاکنون با ادامه محدودیت عرضه میزان قابل 
توجهی از نفت اوپک پالس پایین بوده است. شــرکت نوردیک امریکن تانکر اعالم کرد اگرچه 
سه ماهه دوم سال ۲۰۲۱ پرچالش بوده اما در سراسر جهان شواهدی از تقاضای رو به رشد برای 
نفت مشاهده می کنیم. این شرکت اعالم کرد تقاضا برای نفت در بلندمدت رکن کلیدی اقتصاد 
جهانی خواهد بود و جهان همچنان به نفت نیاز خواهد داشت و هنوز به جایگزین واقعی برای این 
ماده خام ارزشمند و فراوان نرسیده اســت. گذار انرژی زمان می برد و نفت طی دهه های پیش 

رو همچنان مورد نیاز خواهد بود.

کافه اقتصاد

بی ثباتی قیمت در بازار وسایل کشاورزیاخبار
رییس اتحادیه فروشندگان ادوات کشاورزی اصفهان گفت: ۶۰ درصد از بازار ادوات کشاورزی در اختیار محصوالت خارجی قرار دارد که نوسانات ارزی در قیمت وسایل 
موثر است. هوشنگ صیرفیان پور با اشاره به بی ثباتی قیمت وسایل و ادوات کشاورزی اظهار کرد: نزدیک به ۶۰ درصد از بازار ادوات و وسایل کشاورزی را اجناس و وسایل 
وارداتی تشکیل می دهند که برای واردات آن به ارز نیاز است و طبیعی است با نوسانات ارز، قیمت این وسایل نیز کم و زیاد می شود. وی  افزود:  در زمینه وسایل و ادوات 
کشاورزی کمبودی نداریم و تقریبا ۸۰ درصد و حتی بیشتر از وسایلی که وارداتی هستند، مشابه داخلی نیز دارند که کیفیت خوبی هم داشته و توانایی رقابت با موارد مشابه 
خارجی را دارند؛ اگر روی تولید این محصوالت تمرکز و توجه بیشتری شود نه تنها آسیبی به بازار نخواهد رسید بلکه حرکت و قدم خوبی در زمینه اشتغال زایی و رونق تولید 
خواهد بود. رییس اتحادیه فروشندگان ادوات و نهاده های کشاورزی اصفهان بیان کرد: اما به هر صورت وسایل تولید داخل نیز در نوسانات ارزی، پابه پای محصوالت 
خارجی با افزایش قیمت همراه هستند و دلیل آن هم خارجی بودن برخی لوازم و وسایل اولیه این ادوات عنوان می شود. وی درباره وضعیت سموم کشاورزی بیان 
کرد: سموم کشاورزی نیز وضعیت مشابهی با ادوات دارند و کشاورز در این میان از بی ثباتی قیمت هر دو مورد رنج می برد با این تفاوت که یک کشاورز ممکن است در کل 

سال های کار خود یک یا نهایتا دو بار یک وسیله ای مثل موتور آب را خریداری کند، اما برای کشت وکار خود الزم دارد سالیانه ۲ بار سم تهیه کند. 

برداشت شیر بالل، 
محصول بومی شهر اهر

ذرت بومــی اهــر از محصــوالت 
کشــاورزی منحصر به فــرد این 
شهر محسوب می شــود که با نام 
»اهرمکه ســی« معروف اســت، 
این محصول به دلیل عطر و طعم 
ویژه ای که دارد از شهرت کشوری 
برخوردار بوده و کام هر مسافری را 

شیرین می کند.

وز عکس ر

استان های پیشتاز در احراز هویت 
بورسی کدامند؟

اصفهان در لیست 
صدرنشینان

تازه ترین آمار حاکی از آن است که در مرداد 
ماه سال جاری ۹۹ هزار و ۴۷۱ احراز هویت در 
سامانه )سجام( صورت گرفته که بیشترین 
احراز هویت نیــز مانند ماه های گذشــته، 
مربوط به اســتان تهران است و استان های 
خوزستان، خراسان رضوی، اصفهان و کرمان 
در ادامه این لیست قرار دارند. در مرداد ماه 
امســال، تعداد ۷۷ هزار و ۸۸۲ ثبت نام از 
سوی سرمایه گذاران حاضر در بازار سرمایه در 
سامانه »سجام« صورت گرفته و تعداد احراز 
هویت شده ها نیز با عبور از ۹۹ هزار سهامدار 
در این مــاه به ۹۹ هزار و ۴۷۱ مورد رســیده 
است. همچنین بر اساس این گزارش تعداد 
نفرات ثبت نام شده در ســامانه »سجام« 
به تفکیک هر اســتان حاکی از آن است که 
پنج اســتان تهران با ۱۶ هــزار و ۱۴۹ مورد، 
خوزســتان با ۸۶۹۴ مورد، خراسان رضوی 
با۶۱۸۲ مورد، اصفهان با ۴۹۷۹ مورد و کرمان 
با ۴۱۸۱ مــورد در صدر بیشــترین ثبت نام 
شده ها در کل کشور قرار دارند. این درحالی 
اســت که در تیرماه، تهران با ۱۸ هزار و ۸۸۰ 
مورد، اصفهان با ۶۳۸۷ مورد، خوزســتان با 
۶۲۵۳ مورد، کرمان با ۶۲۲۷ مورد و خراسان 
رضوی بــا ۵۷۸۹ مورد در صدر بیشــترین 
ثبت نام شده ها در کل کشــور قرار داشتند. 
بر اســاس اطالعات گزارش ماهانه شرکت 
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 
وجوه پنج اســتان ایالم با ۲۹۸، خراســان 
جنوبی با ۴۲۵، کهگیلویه و بویراحمد با ۴۷۸، 
چهارمحال و بختیاری با ۵۲۹ و ســمنان با 
۶۱۳ مورد در انتهای لیست کمترین ثبت نام 
شده های در بین سایر استان ها قرار دارند. 
در ماه قبل نیز پنج اســتان ایــالم با ۵۵۵، 
کهگیلویه و بویراحمد با ۵۶۴، چهارمحال و 
بختیاری با ۶۵۲، خراسان جنوبی با ۶۷۰ و 
سمنان با ۷۰۲ مورد در انتهای لیست کمترین 
ثبت نام شده های در بین سایر استان ها قرار 

گرفته بودند.

آنا
س: 

عک

عکس: ایکنا
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قدمت 900 ساله گره چینی در چهارمحال و بختیاری
هنر »ارســی« و »گره  چینی« تجلی روح هنرمندان خالق سرزمینی 
است که رد زیبایی خالق را در هر چه مخلوق از جاندار و بی جان جست 
وجو می کنند و از زخمــه ضرب آهنگ این توازن حتی بــر تار و پود در 
آمیخته با چوب و شیشه نیز غافل نمی شوند. گره چینی، هنری بسیار 
ظریف با سابقه ای به قدمت نقوش هندسی اسالمی است که در ایران 
نیز به آن اهتمام ورزیده شده اســت. این هنر که به اعتقاد بسیاری از 
پژوهشگران تاریخی از زمان خلفای عباســی در ایران آغاز شده ، بین 
قرن های ۶ تا ۸ هجری قمری در مصر و سوریه رواج داشته و در همان 
زمان به ایران هم وارد شده اســت. بهره گیری از هنر »گره چینی« در 
ســاخت مقبره ها، مکان های مذهبی تاریخی، منبرهــا، نرده ها، درها 
و پنجره های ســاختمان های مســکونی و کاخ ها نشــان دهنده ذوق 
ایرانیان در سبک زندگی آمیخته با انواع هنر است. ارسی یکی از مهم 
ترین هنرهای به کار رفته در ساختمان های ایرانی است که در ساخت 
آن از تلفیق هنر »گره چینی« به همراه شیشــه های رنگی به خصوص 
رنگ های سبز، زرد، قرمز، آبی و ســفید بهره گیری می شود. استفاده 
از هنر »گره چینی« و بهره گیری از »ارســی« در ساختمان های دوران 
حکومت قاجاریان رواج یافت. در هنر »گره چینی« قطعات برش خورده 
چوب و شیشه های رنگی در شــکل های مختلف براساس محاسبات 

هندسی دقیق به شکل بسیار هنرمندانه کنار یکدیگر چیده می شود.

هنر »گره چینی« در چهارمحال و بختیاری ۹00 سال قدمت دارد
کارشناس توسعه و ترویج بازرگانی معاونت صنایع دستی و هنرهای 
سنتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال 
و بختیاری گفت: ســابقه هنر »گره چینی« در این استان به ۸۰۰ تا ۹۰۰ 
سال گذشته باز می گیردد. جهانبخش ترکی هرچگانی تاکید کرد: هنر 
»گره چینــی« در دوران صفویه و قاجاریه از رونق بیشــتری برخوردار 
بوده اســت. ترکی هرچگانی افزود: نمونه های اســتفاده شده از هنر 
»گره چینی« در چهارمحال و بختیــاری را می توان در بناهای تاریخی 
این اســتان مانند اتاق آئینه شهرکرد، مســجد جامع )مسجد خان( 
شهرکرد، خانه آزاده چالشتر و مجموعه فرهنگی تاریخی قلعه چالشتر 
مشاهده کرد. وی تصریح کرد: قدیمی ترین هنر »گره چینی« موجود در 
چهارمحال و بختیاری »ارسی« متعلق به خانه آزاده چالشتر مربوط به 
دوران زندیه است. ترکی هرچگانی یادآور شد: انواع هنر »گره چینی« را 
می توان به توخالی، با شیشه های رنگی و آلت و لقط دسته بندی کرد. 
کارشناس توسعه و ترویج بازرگانی معاونت صنایع دستی و هنرهای 
سنتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال 
و بختیاری اظهار داشــت: هنرمندان رشــته »گره چینی« این استان 
بیشتر اهل چالشــتر شــهرکرد بوده اند. ترکی هرچگانی گفت: استاد 

حســین صنیع یک از هنرمندان بنام و پرآوازه چالشتری بوده که در 
رده حرفه ای ترین استادکاران و فعاالن هنر »گره چینی« چهارمحال و 
بختیاری و کشور است. وی تاکید کرد: هنر »گره چینی« در چهارمحال 
و بختیاری که ســال های طوالنی در دست فراموشــی قرار گرفته بود، 
هم اینک »احسان حکیم آذر« یکی از هنرمندان این استان، با ۱۰ سال 
پژوهش، تحقیق و آموزش توانست این هنر صنعت را  احیا کند و تالش 
برای حفظ و انتقال آن به نسل های بعد ادامه دارد. کارشناس توسعه و 
ترویج بازرگانی معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری یادآور شد: 
مرمت گنجه مجموعــه فرهنگی تاریخی قلعه چالشــتر از مهم ترین 
نمونه کارهای مرمتی به دست این استاد توانمند هنر »گره چینی« به 

شمار می رود.

تالش 1۸ ساله برای تولید صنایع دستی چوبی، پیش زمینه احیای 
هنر »گره چینی« شد

استاد احسان حکیم آذر، تنها هنرمند رشته »گره چینی« در چهارمحال 
و بختیاری گفت: از ۱۸ سال گذشته کار با چوب را به صورت حرفه ای، 
با بیش از ۱۰۰ طرح هندسی و اســلیمی  آغاز کردم و همین امر باعث 
احیای هنر »گره چینی« در این استان شــد. حکیم آذر اظهار داشت: 
شــاهکارهای ســقف کاری هنر گره چینی چهارمحال و بختیاری در 
بناهای تاریخی مانند اتاق آئینه شــهرکرد، مجموعه فرهنگی تاریخی 
قلعه چالشــتر، کاخ قلعه دزک و کاخ قلعه جونقان قابل مشــاهده 

است. وی گفت: هم اینک تنها ارسی موجود در چهارمحال و بختیاری 
مربوط به خانه آزاده چالشتر اســت. تنها هنرمند رشته گره چینی در 
چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: البته در گذشته ارسی های زیادی در 
ساختمان های این استان وجود داشته که اکنون اثری از آن ها موجود 
نیست به عنوان نمونه یک ارســی ۱۷ لنگه ای با ۲۵ متر طول و حدود 
۶ متر ارتفاع در مجموعه فرهنگی تاریخی قلعه چالشتر وجود داشته 
که نمونه آن در هیچ جای ایران نیست؛ اما متاسفانه این ارسی بزرگ 
بر اثر یک بارندگی شدید و شکسته شدن کتیبه آن از بین می رود. وی 
یادآور شد: بنده برای بازســازی این ارسی پیگیری های زیادی کردم 
اما به علت هزینه های بســیار باالی آن با مخالفت مسئوالن مربوطه 
مواجه شد. احیای کننده هنر گره چینی در چهارمحال و بختیاری اظهار 
داشت: اما توانستم گنجه مجموعه فرهنگی تاریخی قلعه چالشتر را 
بدون هیچگونه نقشه، طرح و یا عکس براســاس طرح اصیل اولیه 
بازسازی کنم. استاد احسان حکیم آذر، تنها هنرمند رشته گره چینی در 
چهارمحال و بختیاری و احیا کننده این هنرصنعت در استان هم اینک 
به علت نداشتن شــرایط کافی، هزینه های باال و کمبود امکانات مورد 
نیاز، فعالیت خود را در یک کارگاه ۴ متر مربعی )۲ متر مربع در ۲ متر 
مربع( انجام می دهد. توجه ویژه مســئوالن مرتبــط با فعالیت های 
فرهنگی هنری در بخش های مختلف اجرایی و مدیریت شــهری به 
این هنرمند می توانــد زمینه رونق هنر »گره چینــی« در چهارمحال و 
بختیاری را فراهم آورده و شهرکرد را به عنوان شهری خالق در کشور و 

دنیا معرفی کند.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

 مدیران، خرید تجهیزات حفاظتی و امنیتی را در دستور کار 
قرار بدهند

استاندار چهارمحال و بختیاری در کمیسیون پیشگیری از سرقت چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه 
باید اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از سرقت در دستور کار دستگاه های اجرایی قرار بگیرد، اظهار 
کرد: مدیران ادارات باید بخشی از اعتبارات مربوط به تعمیر و تجهیز دستگاه خود را به مسائل امنیتی 
و حفاظتی اختصاص بدهند. اقبال عباســی افزود: برای ارتقای سطح امنیت و جلوگیری از سرقت 
در دستگاه های اجرایی باید بحث ارتقای ارتفاع حصار ادارات، نصب دوربین مداربسته و خرید سایر 
تجهیزات حفاظتی و امنیتی با هماهنگی حراست برای تقویت امنیت در دستور کار قرار بگیرد. عباسی 
با اشاره به لزوم پایش تصویری در گلوگاه های شهرستان ها و محله های پرخطر برای افزایش سطح 
امنیت اضافه کرد: جهت تعمیر و تجهیز دوربین های پایش تصویر نیازمند تخصیص منابع هستیم، به 
منظور تخصیص اعتبار به دستگاه های اجرایی مرتبط باید این موضوع در شورای برنامه ریزی و توسعه 
چهارمحال و بختیاری مطرح و مصوب شود تا بتوان اعتبار الزم را اختصاص داد. وی ادامه داد: همچنین 
دستگاه های اجرایی جهت تامین اعتبار برای تعمیر و تجهیز دوربین های پایش تصویر می توانند با 

وزارتخانه های مرتبط نامه نگاری انجام دهند.

ممنوعیت درج تاریخ و ساعت مراسم در آگهی های ترحیم
سرپرست سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری شــهرکرد اظهار داشت: با توجه به ممنوعیت 
برگزاری هرگونه مراســم ترحیم »سوم، هفته و...« در شــرایط کرونایی و اقدامات سخت گیرانه در 
آرامستان  بهشت رحمت برای جلوگیری از تجمعات و مبارزه با شــیوع کووید_۱۹، چنانچه در آگهی 
ترحیم اموات تاریخ و ساعت برگزاری مراسم درج شود، برخورد قانونی به عمل خواهد آمد. سیداکبر 
نوربخش رضایی افزود: با توجه به وضعیت قرمز کرونا در شهرســتان شــهرکرد از همه چاپخانه ها 
و خدمات چاپ درخواســت می شــود از هرگونه درج تاریخ و ســاعت در آگهی ها خودداری کنند و 
چنانچه مشاهده شود، برخورد قانونی توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان صورت می پذیرد. 
نوربخش رضایی اضافه کرد: آگهی  های ترحیم همراه با درج ســاعت و تاریخ یکی از علل تجمع زیاد 
پشت مسیر بسته ورودی به آرامستان بهشــت رحمت و آرامستان  های شهرکرد محسوب می شود 
که پیامد آن شــیوع ویروس کروناســت. وی ادامه داد: تصمیم ســتاد و قرارگاه عملیاتی مقابله با 
کرونای استان، مبنی بر عدم چاپ اعالمیه متوفیان و جلوگیری از برگزاری مراسمات و تجمعات در 
آرامستان های شهرکرد است. نوربخش رضایی اظهار داشت: اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان باید 
نسبت به ابالغ در خصوص عدم چاپ اعالمیه متوفیان توسط چاپخانه ها جهت اجرای مصوبات ستاد 

و پیشگیری از موج پنجم کرونا اقدامات الزم را انجام دهد.

 اختصاص بیش از هزار تن کاالی اساسی برای ماه های 
محرم و صفر

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: هزار 
و ۲۹۰ تن انواع کاالی اساسی شامل روغن، برنج خارجی، شکر و گوشت منجمد گوساله و مرغ ویژه 
ماه های محرم و صفر به این استان اختصاص یافت. جهانبخش مرادی افزود: از این میزان ۳۵۵ تن 
روغن خوراکی، ۴۰۰ تن برنج خارجی، ۳۵۵ تن شکر، ۳۰ تن گوشت منجمد گوساله و ۱۵۰ تن گوشت 
مرغ منجمد به منظور پخت و توزیع نذورات برای هیئت های مذهبی چهارمحال و بختیاری اختصاص 
داده شد. مرادی اضافه کرد: روغن خوراکی با قیمت درج شده روی بطری، برنج هندی با بهای یک 
میلیون و ۸۰۰ هزار ریال به ازای هر کیسه ۱۰ کیلوگرمی و شکر با نرخ ۱۱۵ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم 

توزیع می شود، اما قیمت گوشت منجمد گوساله و مرغ هنوز تعیین و اعالم نشده است.

کافه سیاست
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ریل ملی در چالش نوسانات تولیدی
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مفاد آراء
6/80 آگهی مفاد آراء صادره توسط هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان مبارکه
نظر به اینکه طبق آراء صادره توســط هیأت فوق الذکر تصرفات مفروزی یا مشاعی 
افراد مشروحه ذیل به استناد اسناد مالکیت رسمی مشاعی یا قباله انتقال عادی مورد 
تأیید قرار گرفته اســت لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رســمی ، مفاد آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو 
روزنامه اصفهان امروز و یاقوت وطن چاپ و منتشــر می گردد تا چنانچه شخص یا 
اشخاصی نسبت به آراء مذکور معترض باشند از تاریخ انتشار نوبت اول آگهی روزنامه 
ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رسید اخذ 
نمایند. معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایدو گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل 
دهد. در اینصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود .و چنانچه 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا  معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت بنام متصرف 

می نماید. لیکن صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- رأی شــماره 140060302009001092مــورخ  1400/04/28 آقای علیرضا 
بابائی مبارکه فرزند سیف اله در ششدانگ یک باب خانه در حال ساخت به مساحت  
225/40متر مربع مجزی شــده از پالک  6 - اصلی باقیمانده واقع در بخش 9 ثبت 

اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی بختیار هیرمن پور 
2- رأی شماره 140060302009001089مورخ  1400/04/28 آقای علی حیدری 
وینیچه فرزند خیراله در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت  194/34متر مربع 
مجزی شــده از پالک  10- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 
از مالک رسمی علیرضا احمدپور  بموجب ســند شماره 27361 مورخ 1358/12/11 

دفتر53- اصفهان  
3- رأی شماره 140060302009000395مورخ  1400/02/11 آقای مهدی سعیدی 
مبارکه فرزند محمدعلی در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت  242/14متر مربع 
مجزی شــده از پالک  یک - اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 
از مالک رسمی یداله سعیدی بموجب سند شماره 55730 مورخ 1351/06/08 دفتر 

29 - اصفهان 
4- رأی شــماره 140060302009001117مــورخ  1400/04/28 خانــم مریم 
فرهمند فرزند ناصرقلی در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت  196/61متر مربع 
مجزی شــده از پالک  یک- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 
 از مالک رسمی علی محمد عبدیان بموجب سند شماره 55934مورخ 1351/06/08 

دفتر 29-اصفهان 
5- رأی شماره 140060302009001109مورخ  1400/04/28 خانم مریم قنبری 
مبارکه فرزند فرهاد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 153/66متر مربع مجزی 
شده از پالک  154فرعی از 5 - اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 
از مالک رسمی تقی باقریان بموجب سند 2416 مورخ 1340/01/26 دفتر  4- شهرضا 
6- رأی شــماره 139760302009001271مورخ  1397/05/27 آقای حســین 
کریمی لنجی فرزند عبداله در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 336/45متر مربع 
مجزی شده از پالک  19- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از 
مالک رسمی عبداله کریمی لنجی بموجب ســند 15227 مورخ 1351/11/04 دفتر 

100 – اصفهان
7- رأی شــماره 140060302009001124مــورخ  1400/05/02 خانــم زهرا 
احسانی قمشلو  فرزند مرتضی در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
71056/09متر مربع مجزی شده از پالک  357- اصلی  واقع در بخش 8ثبت اصفهان 

انتقالی با واسطه از مالک رسمی زهرا احسانی قمشلو 
8- رأی شــماره 140060302009001085 مــورخ  1400/04/28 آقای محمود 
کریمی احمد ابادی فرزند عباسقلی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 25/79 

متر مربع مجزی شــده از پالک  11 - اصلی  واقع در بخش 8ثبت اصفهان انتقالی با 
واسطه از مالک رسمی محمود پریشان نهچیری بموجب سند شماره 46336مورخ 

1337/02/29دفتر یک - شهرضا
9- رأی شماره 140060302009001370مورخ  1400/05/25 آقای غالمحسین 
سخاوت جو فرزند اسداله در ششدانگ یک درب باغ به مساحت 1221/73 متر مربع 
مجزی شده از پالک  23- اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از 

مالک رسمی غالمحسین قاراخانی )غالمحسین سخاوت جو ( 
10- رأی شــماره 140060302009001088مــورخ  1400/04/28 آقای عباس 
علیرضائی دیزیچه  فرزند حسینعلی در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 199/18متر 
مربع مجزی شــده از پالک  126 - اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با 
واسطه از مالک رسمی نعمت اله علیرضایی بموجب سند 9517 مورخ 1351/02/10 

دفتر 100- اصفهان
11- رأی شماره 140060302009001093مورخ  1400/04/28 آقای سجاد کیانی 
فرزند محمد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 160/13 متر مربع مجزی شده 
از پالک یک- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی 
قدمعلی ایرانپور بموجب سند شماره 55961 مورخ 1351/06/08 دفتر 29- اصفهان 

12- رأی شماره 140060302009001084مورخ  1400/04/28 خانم اختر نوروزی 
مبارکه  فرزند حسین در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 149/32متر مربع مجزی 
شده از پالک  یک - اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک 
رسمی صفرعلی صالحی بموجب سند شــماره 55689 مورخ 1352/06/01  دفتر 

29-اصفهان 
13- رأی شــماره 140060302009001110مورخ  1400/04/28 آقای مصطفی 
دانش فرزند یداله در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 197/15متر مربع مجزی شده 
از پالک یک- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی 
مهدی طاهری بموجب سند شماره 52149 مورخ 1350/11/04 دفتر 29- اصفهان 

14- رأی شماره 140060302009000892مورخ  1400/03/26 آقای علیرضا نجفی  
فرزند خداداد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 202/26 متر مربع مجزی شده 
از پالک 550- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی 

یداله ابراهیمی بموجب سند شماره 40555 مورخ 1346/06/25 دفتر 29- اصفهان 
15- رأی شــماره 140060302009001090مــورخ  1400/04/28 خانم فاطمه 
عباسیان  فرزند صفرعلی در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 228/98 متر مربع 
مجزی شده از پالک شش- اصلی باقیمانده واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با 

واسطه از مالک رسمی بختیار هیرمندپور 
16- رأی شماره 140060302009001379مورخ  1400/05/30 آقای حسین علی 
پور فرزند رضا در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 656/18 متر مربع مجزی 
شده از پالک105فرعی از 10- اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 

از مالک رسمی سیف اله نهچیری 
17- رأی شــماره 140060302009001353مورخ  1400/05/25 خانم ام البنین 
مالکی فرزند رضا در ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 42/88 متر مربع 
مجزی شــده از پالک یک- اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 
از مالک رسمی امیرقلی ایرانپور بموجب سند شــماره 55669 مورخ 1351/06/08 

دفتر29-اصفهان
18- رأی شماره 140060302009001340مورخ  1400/05/25 آقای حبیب امینی  
فرزند اسکندر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 140/20 متر مربع مجزی شده 
از پالک یک- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی 
قدمعلی ایرانپور بموجب سند شماره 55961 مورخ 1351/06/08 دفتر 29- اصفهان 

19- رأی شــماره 140060302009001116مــورخ  1400/04/28 آقای عباس 
ابراهیمی فرزند عزیزاله در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 113/94 متر مربع 
مجزی شده از پالک 550 - اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از 
مالک رسمی رحمت اله ابراهیمی بموجب سند شماره 40547 مورخ 1346/06/25 

دفتر 29- اصفهان 

20- رأی شــماره 140060302009000904مــورخ  1400/03/26 خانم زبیده 
محمدزاده شاه کوچکی فرزند حسین در ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
123/07 متر مربع مجزی شده از پالک یک- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رسمی شعبان خالوزاده  بموجب سند شماره 55708 مورخ 

1351/06/08 دفتر 29- اصفهان 
21- رأی شــماره 140060302009001087مورخ  1400/04/28 آقای علی اکبر 
فنائی فرزند حسن در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 202/21 متر مربع مجزی 
شده از پالک 7 فرعی از 19- اصلی  واقع در بخش 8ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از 

مالک رسمی شکراله ندافی 
22- رأی شماره 140060302009001100مورخ 1400/04/28 خانم اختر اسدی 
مبارکه  فرزند رمضانعلی در یکدانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
57/95 متر مربع مجزی شــده از پالک یک- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رســمی رمضان قنبری بموجب سند شماره 55734 مورخ 

1351/06/08 دفتر 29- اصفهان 
23- رأی شماره 140060302009001105مورخ 1400/04/28 خانم ربابه اسدی 
مبارکه  فرزند رمضانعلی در یکدانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
57/95 متر مربع مجزی شــده از پالک یک- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رســمی رمضان قنبری بموجب سند شماره 55734 مورخ 

1351/06/08 دفتر 29- اصفهان 
24- رأی شماره 140060302009001103مورخ 1400/04/28 خانم افسر اسدی 
مبارکه  فرزند رمضانعلی در یکدانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
57/95 متر مربع مجزی شــده از پالک یک- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رســمی رمضان قنبری بموجب سند شماره 55734 مورخ 

1351/06/08 دفتر 29- اصفهان 
25- رأی شماره 140060302009001101مورخ 1400/04/28 خانم اشرف اسدی 
مبارکه  فرزند رمضانعلی در یکدانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
57/95 متر مربع مجزی شــده از پالک یک- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رســمی رمضان قنبری بموجب سند شماره 55734 مورخ 

1351/06/08 دفتر 29- اصفهان 
26- رأی شماره 140060302009001104مورخ 1400/04/28 خانم عفت اسدی 
مبارکه  فرزند رمضانعلی در یکدانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
57/95 متر مربع مجزی شــده از پالک یک- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رســمی رمضان قنبری بموجب سند شماره 55734 مورخ 

1351/06/08 دفتر 29- اصفهان 
27- رأی شماره 140060302009001102مورخ 1400/04/28 آقای رسول اسدی 
مبارکه  فرزند حسن در یکدانگ مشاع از ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
57/95 متر مربع مجزی شــده از پالک یک- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رســمی رمضان قنبری بموجب سند شماره 55734 مورخ 

1351/06/08 دفتر 29- اصفهان
تاریخ انتشار اول  : 1400/06/10
تاریخ انتشار دوم  : 1400/06/26

م الف: 1182987 مظاهر نصرالهی رییس اداره ثبت اسناد وامالک مبارکه
تحدید حدود اختصاصی

6/81 شماره نامه : 140085602024006372-1400/06/04 نظر به اینکه به موجب 
رای شماره 140060302024000343 مورخ 1400/2/5 هیات قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
178/85 متر مربع تحت شماره فرعی 2944 از اصلی 4348 مفروز و مجزی شده از 
شماره 13 فرعی از اصلی مزبور  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در مالکیت خانم عصمت 
 شیروانی جوچی فرزند رمضان مستقر گردید و پرونده ثبتی فاقد سابقه تحدید حدود 
می باشد لذا به اســتناد تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبق تقاضای مالک 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز شنبه مورخ 1400/7/3 ساعت 9 صبح در محل شروع 

و به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اعالم می گردد تا 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و فقط تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد و معترض طبق ماده 86  آئین نامه قانون ثبت باید از تاریخ تسلیم اعتراض 
به این اداره، ظرف یک ماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تسلیم و گواهی 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید، درغیر این صورت متقاضی ثبت 
یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 
را با رعایت مقررات ادامه میدهد. م الف: 1181282 مهدی شبان سرپرست واحد 

ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

6/82 شــماره نامه: 140085602024006093- 1400/06/03  نظر به اینکه سند 
مالکیت یازده حبه و یک سیزدهم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالک ثبتی 
1028/2 واقع در بخش پنج ثبت اصفهان ذیل ثبــت 211654 در صفحه 514 دفتر 
امالک جلد 1158 به نام پرویز آرین تحت شماره چاپی 405312 ثبت و سند دفترچه 
ای صادر و تسلیم گردیده است و سپس طبق گواهی حصر وراثت به شماره 3114623 
مورخ 1400/03/27 وراث وی که عبارتند از احسان و امیر و مهشید و مریم و مرجان 
)همگی آرین( با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 15081 مورخ 1400/05/13 به 
انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل رمز تصدیق 106022 مورخ 
1400/04/27 به گواهی دفترخانه 103 اصفهان رسیده است مدعی اند که سند مالکیت 
متوفی به علت نامعلوم مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سهم االرث خود 
از ملک فوق را نموده اند  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق 
مقررات خواهد شد. م الف: 1182304 مهدی شبان سرپرست واحد ثبتی حوزه 

ثبت ملک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

6/83 شماره نامه: 140085602024006043- 1400/06/04  نظر به اینکه مقدار 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ پالک ثبتی 3038/17 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
در دفتر 616 صفحه 555 ســند برگی به شــماره چاپی 075745 طی ســند انتقال 
148626 مورخ 91/4/22 دفتر یک اصفهان بنام رضا حالجیان مارنانی صادر شــده 
و طی نامه های 14000999000237340 مورخ 1400/1/28 شــعبه 10 بازپرسی 
و نامه 1399009005306632 مورخ 99/9/10 شــعبه 14 بازپرسی بازداشت است 
اعالم می دارد به موجب درخواســت 1400/015233 مــورخ 1400/5/16 مورخ 
1400/5/10 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 
یکتای 140002155834000212 و رمز تصدیق 188242  مورخ 1400/5/16 مورد 
گواهی دفترخانه اسناد رسمی 239 اصفهان رسیده است اعالم نموده که سند مالکیت 
به علت جابجایی مفقود و درخواست صدور المثنی سند مالکیت نموده لذا مراتب  به 
استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
مذکور نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1182880 مهدی شبان سرپرســت واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان
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همکاری بیمه سالمت و کمیته امداد برای درمان مددجویان
معاون حمایت و سالمت کمیته امداد امام خمینی )ره( اســتان اصفهان گفت: با تفاهم نامه ای که بین 
کمیته امداد امام خمینی )ره( و بیمارستان های علوم پزشکی امضا شد، ۹۵ درصد هزینه درمان بیماران 
بستری تحت پوشــش کمیته امداد پرداخت می شــود، اما برای بیماران ســرپایی این مبلغ متفاوت 
است. هادی بنایی افزود: داروخانه های هالل احمر، حکیم شفا، سجاد، شهید منتظری و داروخانه الزهرا 
به صورت مستقیم با کمیته امداد امام خمینی )ره( همکاری می کنند.معاون حمایت و سالمت کمیته 
امداد اظهار کرد: بیمه پایه کمیته امداد امام خمینی )ره( برای شهر های باالی ۲۰ هزار نفر به صورت مستقل 
عمل می کرد و در سال ۱۳۹۸ با جابه جایی ردیف بودجه و مذاکرات الزم تحت پوشش بیمه سالمت قرار 
گرفت.بنایی اضافه کرد: در واقع برای ۸۱۰۰ نفر از عشــایر و روستاییان نیز از بیمه بازنشستگی استفاده 
می شود که مستقیما حقوق آن ها از تهران واریز می شود.وی گفت: از سال ۱۳۹۰ برای ۲۰ هزار مددجوی 
تحت حمایت این کمیته از جمله زنان سرپرست خانوار حق بیمه پرداخت شده است که با رسیدن به سن 
تعیین شده بازنشستگی دریافت می کنند که در حال حاضر این رقم به ۴۲۰۰ نفر کاهش پیدا کرده است.

3۶4  نفر از نیروهای اورژانس اصفهان به کرونا مبتال شدند
مدیر حوادث و فوریت های پزشکی اســتان اصفهان گفت: از اســفند ۹۸ تاکنون، ۳۶۴ تن از کارکنان 
فوریت های پزشــکی اســتان اصفهان در جریان انجام ماموریت های خود به کرونا مبتال شدند.غفور 
راستین افزود: غالمرضا شامگانی یکی از این نیروهای اورژانس اصفهان به سبب ابتال به کرونا به  درجه 
رفیع شهادت نائل شد و در زمره شهدای مدافع سالمت قرار گرفت.وی افزود: از زمان آغاز شیوع کرونا تا 
پایان مردادماه امسال اورژانس ۱۱۵ اصفهان به ۲۶ هزار و ۹۸۴ بیمار مشکوک به کرونا، امدادرسانی کرد 
که حدود هفت درصد از کل ماموریت های اورژانس پیش بیمارستانی استان اصفهان را شامل می شود.

راستین افزود: تکنسین های اورژانس پیش بیمارســتانی استان اصفهان از این تعداد، ۲۵ هزار و ۲۶۳ 
نفر از بیماران مشکوک به کرونا را پس از ارائه خدمات اورژانسی به مراکز درمانی منتقل کردند.وی اظهار 
کرد: براساس آخرین آمار، تعداد ماموریت های کرونایی اورژانس ۱۱۵ اصفهان روزانه به طور میانگین۷۰ 
مورد بوده است.مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان تصریح کرد: با همه گیری ویروس 
کرونا در اصفهان تعداد تماس های برقرار شــده با اتاق فرمان ۱۱۵ این استان در مقایسه با مدت مشابه 
پیش از شیوع بیماری کرونا حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است.راستین از شهروندان خواست تا عالوه 
بر رعایت نکات بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی و پیشگیری از ابتال به بیماری کرونا برای مشاوره کرونا 

با شماره های ۴۰۳۰ و ۳۱۱۳ تماس بگیرند.

نیاز به هزار میلیاردتومان اعتبار برای آزادی۹00زندانی جرائم غیرعمد
مدیرعامل ستاد دیه استان اصفهان  با اشاره به آخرین وضعیت زندانیان جرائم غیرعمد استان اصفهان 
اظهار داشت: متاسفانه شرایط اقتصادی و تورم منجر به افزایش تعداد زندانیان جرائم مالی و غیر عمد در 
استان شده است.اسدا... گرجی زاده با بیان اینکه در حال حاضر ۹۰۰ زندانی جرائم مالی با یک هزار میلیارد 
تومان بدهی در زندان های استان اصفهان وجود دارند، ادامه داد: این زندانیان نیازمند نگاه مهربان خیران و 
گذشت شکات برای آزادی هستند.مدیرعامل ستاد دیه استان اصفهان با بیان اینکه از ابتدای سال جاری 
تاکنون ۲۵۴ زندانی جرائم غیر عمد از زندان رهایی یافته اند، ادامه داد: این افراد بیش از ۱۰۰ میلیارد و ۷۰۰ 
میلیون تومان بدهی داشــته اند که ۵۳ میلیارد تومان آن با گذشت شکات تامین شده است.وی گفت: 
۱۹ میلیارد تومان از بدهی زندانیان جرائم غیرعمد از محل اعتبارات ســتاد دیه تامین شده و کمک های 
مردمی نیز ۲۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده است.گرجی زاده اضافه کرد: همچنین مردم خیر اصفهان 
چهار میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان کمک نقدی را به صورت متفرقه برای آزادی زندانیان پرداخت کرده اند.

وی با بیان اینکه مردم استان اصفهان در ماه محرم ۵۱۵ میلیون تومان برای آزادی زندانیان نذر کرده اند، 
ادامه داد: در این ایام ۱۵ زندانی با چهار میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان بدهی آزاد شده اند که یک میلیارد و 

۴۰۰ میلیون تومان آن از محل گذشت شکات تامین شده است.

200 هزار تن خاک آلوده به مازوت در پناهگاه حیات وحش؛

وقتیمحیطزیستکارشکنیمیکند

پیگیری ها حاکی از آن است که بیش از ۲  ندا سپاهی
هزار تــن ضایعات نفتی داخــل محوطه 
پاالیشگاه و حدود ۲۰۰ هزار تن )۱۳۰ هزار مترمکعب( خاک آغشته به 
مازوت در محدوده پناهگاه حیات وحش قمیشلو در مرز بین جهادآباد 
و پاالیشگاه که از دهه ۶۰ و دوره جنگ ایران و عراق در گودالی معروف 
به چاله سیاه تخلیه شده بود، همچنان در محیط رهاست و با گذشت ۴۰ 
ســال از این مشــکل، نه تنها این لکه از دامن طبیعت پاک نشــده که 
شوربختانه محیط زیست در برابر آن ســکوت کرده است. سید رحمان 
دانیالی که در دوران مدیریتش بارها درباره وجود ضایعات نفتی اطراف 
اصفهان هشدار داده بود و طرح پژوهشی امحای پسماندهای پاالیشگاه 
در سیمان اردستان در دوره او کلید خورد، اظهار می کند: در آن زمان مجوز 
اجرای طرح در مقیاس صنعتی صادر شد و حدود ۵۰۰ تن از این پسماند 
به کارخانه سیمان اردستان منتقل و استفاده شد که موفقیت آمیز بود. 
نتیجه پژوهش ها به عنوان یک افتخار ملی اجرایی شد و نتایج را اطالع 
رسانی کرده و به سازمان فرستادیم که از سازمان هم تاییدیه گرفت اما 
من که رفتم، این پــروژه را متوقف کردند و نه تنهــا پیگیری و زحمات 
دلســوزانه نخبگان دانشگاهی را به هیچ انگاشــتند بلکه کل فرآیند به 
سمت شرکت های خصوصی سوق داده شد. وی اضافه می کند: هزاران 

تن خاک آلوده بال تکلیف مانده فقط برای اینکه اقداماتی را که در دوره 
قبل انجام شده، بی ارزش جلوه دهند. از سوی دیگر خاک آلوده به نفت، 
پسماند ویژه محسوب می شــود که این برای برخی درآمد دارد و اینکه 
نمی خواهند پسماند، ساماندهی پیدا کند برای این است که برای عده ای 
نان دارد یا حداقل درآمدزاست از این رو نمی خواهند کاری انجام شود. 
در همین پیوند صدیقه واعظی فر استاد شیمی و مهندسی بیومواد، عضو 
هیئت علمی دانشگاه پیام نور اســتان اصفهان و مجری پروژه امحای 
خاک های آلوده پاالیشگاه اصفهان می گوید: از سال ۱۳۸۸ تحقیقات 
روی خاک های آلوده به مواد نفتی شرکت پاالیش نفت اصفهان را آغاز 
کردیم. فناوری استفاده از خاک های آلوده به مواد نفتی در فرآیند تولید 
سیمان در کشــورهای پیشــرفته دنیا نظیر کانادا، آمریکا و کشورهای 
اروپایی وجود دارد.تیم پژوهشــی ما با انجام آزمایشات و تحقیقات 
گسترده موفق به بومی سازی دانش فنی استفاده از لجن های نفتی در 
فرآیند تولید ســیمان از طریق مهندســی معکوس تکنولوژی کمپانی 
الفارج آلمان شد و توانست لجن های نفتی و خاک های آلوده به نفت 
را  طی یک فناوری پیشرفته به سیمان تبدیل کند. تیم ما چندین سال 
روی این پروژه وقت گذاشــت تا ســال ۱۳۹۵ دانش فنی را نهایی و از 
طریق مهندسی معکوس موفق به بومی سازی فناوری شدیم و طرح را 

به اداره کل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان ارائه دادیم. وی 
می افزاید: این طرح در دوره ظهرابی، مدیرکل وقت محیط زیست چند 
مرتبه در شورای پژوهشی اداره کل که متشکل از اساتید دانشگاه ها بود، 
بررسی شد و اجازه اجرای طرح در مقیاس پایلوت را به ما دادند. پایلوت 
را با پنج تن خاک آلوده نفتی در سیمان اردستان اجرا کردیم که نتایج 
آن بسیار رضایت بخش بود. مدیرکل وقت چند کارشناس متخصص را 
برای نظارت روی پــروژه مامور کردند تا جایی کــه حتی در ارتفاع ۱۲۵ 
متری از سطح زمین کارشناسان برای آنالیز دودکش خروجی کارخانه 
سیمان به اتفاق ماموران آزمایشــگاه معتمد محیط زیست با من باال 
می آمدند و نمونه گیری می کردند. این اســتاد دانشگاه و فعال حوزه 
محیط زیست ادامه می دهد: نتایج طرح پایلوت را مستندسازی کرده و 
به شورای پژوهشی اداره کل ارائه دادیم و برای اجرای طرح در مقیاس 
صنعتی تاییدیه گرفتیم. اجرای صنعتی طــرح به دوره مدیریت آقای 
دکتر دانیالی مدیرکل ســابق رســید که مجدد چهار جلســه شــورای 
پژوهشی تشکیل شد و ما با ارائه مستندات از طرح دفاع کردیم و اداره 
کل مجوز اولین اجرای صنعتی را با ظرفیت ۵۰۰ تن در کارخانه سیمان 
اردستان به ما داد و در روز هوای پاک ۲۹ دی ماه ۱۳۹۷ بومی سازی این 
تکنولوژی و اجرای آن برای اولین بار در کشور رونمایی شد. عضو هیئت 
علمی دانشگاه پیام نور استان اصفهان می گوید: مدیرکل فعلی محیط 
زیســت اصفهان به رغم صدور مجوز اجرای صنعتی طرح به دالیل غیر 
منطقی با اجرای این طرح مخالفت کرده و به مسئوالن پاالیشگاه گفته 
بودند اصال چه لزومی دارد که این خاک های نفتی در این فرآیند برود و 
چرا دانشگاه به این مسئله ورود پیدا کرده است؟ از اداره کل درخواست 
کردیم که اگر این تکنولوژی را قبول ندارند، از ســازمان محیط زیست 
کشور اســتعالم کنند تا متخصصان و کارشناسان دفتر آب و خاک نظر 
دهند. پس از مدت ها پیگیری، اداره کل محیط زیست استان اصفهان 
طی نامه ای موضوع را از سازمان محیط زیست کشور استعالم کردند و 
در نهایت سازمان محیط زیست کشور خواست تا طرح را ارائه دهیم. به 
همراه تیم پژوهشــی به تهران رفتیم و همه مستندات و دفاعیات را در 
حضور معاون سازمان در جلســه حضوری در تاریخ ۲۲ خرداد ۹۸ ارائه 
کردیم. اعالم کردند که نتیجه را کتبا اعالم می کنند. در نهایت ســازمان 
محیط زیســت کشــور طی نامه ای با اجرای طرح در مقیاس صنعتی 
موافقت کرد. واعظی فر اضافه می کند: موافقت اجرای طرح را از سازمان 
محیط زیست کشور گرفتیم اما دومرتبه در اصفهان کارشکنی کردند که 
چرا اصال دانشــگاه به پاک ســازی لجن های نفتی ورود کرده است و 

شرکت های خصوصی باید این کار را انجام دهند.

با مسئولان جامعه

معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هالل 
احمر استان اصفهان با بیان اینکه با توجه به شرایط 
همه گیری کرونا در استان، نیاز مراجعه کنندگان به 
داروهای کرونا افزایش پیدا کرده اســت، اظهار کرد: 
به دنبال تعاملی که با معاونت غذا و داروی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان به عمل آمده، داروخانه هالل 
احمر اصفهان به عنوان یکی از داروخانه های مرجع 

تامین داروهای کرونا در استان تعیین شده است.
امیر جاللیان با بیان اینکه سبد دارویی در داروخانه 
هالل احمر اصفهان را تقریبا تکمیل نگه داشــته ایم 
تا بتوانیم پاسخگوی مراجعه کنندگان باشیم، گفت: 
تا دو ماه پیــش آمار مراجعه کننــدگان به داروخانه 

هالل احمر هر روز بین ۵۰۰ تــا ۵۵۰ نفر بود، اما طی 
۲۰ روز گذشته شاهد افزایش تعداد مراجعه کنندگان 
هستیم و روزانه ۸۰۰ نفر در این داروخانه دارو تحویل 
می گیرند، که این عدد به غیــر از مراجعه کنندگانی 
است که مشکل نسخه دارند و یا داروی آنها موجود 
نیست.معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت 
هالل احمر استان با اشــاره به کمبود سرم در کشور، 
گفت: در داروخانه هالل احمر مشکلی برای تحویل 
سرم به بیماران نداشتیم و هیچ بیماری بدون سرم از 

داروخانه بر نمی گردد.
وی افزود: باتوجه بــه افزایش آمار مراجعه کنندگان 
به داروخانه هالل احمر اصفهــان، در ایام تعطیل و 
حتی روزهای تاسوعا و عاشورا نیز از ساعت ۷ و نیم 
صبح تا ۱۰ شــب به مراجعه کنندگان خدمت رسانی 
کردیم. از اواخر ســال ۹۸ تاکنون حتی روزهایی که 
تعطیل عمومی بود، درب داروخانه را به روی بیماران 

و مراجعه کنندگان باز نگه داشتیم. جاللیان از توسعه 
فضای فیزیکی این داروخانه و سالن انتظار مراجعه 
کنندگان خبر داد و گفت: در حد توان و بضاعت خود 
تالش کرده ایم داروی بیماران را تامین و سبد دارویی 
را تکمیل تحویل دهیم. وی خاطرنشــان کرد: برای 
تامین داروهای کرونا هیچ مشکلی نداریم و حتی از 
استان های همجوار به داروخانه هالل احمر اصفهان 
مراجعه می کنند و داروهــای آنها را تامین می کنیم. 
معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هالل 
احمر استان در مورد کمبودهای دارویی نیز گفت: به 
دلیل تحریم های ظالمانه برای تامین برخی از داروها 
در کشور محدودیت داریم، اما براساس یک سیاست 
درســت و اصولی، داروخانه های بیمارستان ها جور 
این کمبودها را کشیده اند و برخی از داروهای خاص 
در بیمارستان ها تامین می شود تا به دست بیماران 

نیازمند برسد.

معاون بهداشت جمعیت هالل احمر استان:

کمبود دارو و سرم نداریم

کشف 51 طوطی از 
قاچاقچی پرنده در 

نایین
بــرای جلوگیــری از تخلفات 
شــکار و صیــد با همــکاری 
ایســتگاه بازرســی شــهید 
شــرافت شهرســتان نایین، 
مامــوران یــگان حفاظــت 
محیط زیست این شهرستان 
۵۱ قطعه طوطی را که غیر مجاز 
حمل و قاچاق شده بود، کشف 

و ضبط کردند.

دستور تخلیه 1٠٠ مدرسه خطرآفرین در اصفهان
معاون مشارکت های مردمی اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان گفت: اهمیت ساخت 
مدرســه به عنوان مکان آموزشــی و تعلیم و تربیت مدنظر همه مردم بوده اســت، در واقع 
اعتبارات دولتی نیاز فضای آموزشــی را رفع نمی کند و کمک خیران در این راســتا چشمگیر 
است، در حال حاضر ۱۰۰ مدرسه خطرآفرین در استان اصفهان وجود دارد که از طریق مکاتبه 

به آن ها دستور تخلیه داده شده و ۳۱۰ مدرسه نیز در حال بازسازی است. 
علی اصغر ذاکران افزود: خیران بیشتر برای ساخت مدارس تمایل به احداث فضای آموزشی 
و نام گذاری آن به نام خود به عنوان باقیات الصالحات دارند.معاون مشــارکت های مردمی 
اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان ادامه داد: در حال حاضر ۱۵۰۰ نیکوکار ما را در ساخت 
و بازســازی مدارس یاری می دهند که از این تعداد ۲۰۰ نفر را بانوان تشــکیل می دهند و ۸۰ 

درصد طرح ها با مشارکت این افراد و سازمان های مردم نهاد ساخته می شود.
ذاکران اظهار کرد: به جرأت می توان گفت اگر تشکیالت و سازمان های مردم نهاد نبود ما در 

بحث نوسازی به مشکل جدی برمی خوردیم.

یک نیکوکار اصفهانی ۸ زندانی را از بند اسارت نجات داد
مدیر عامل خیریه امام موسی کاظم )ع( اظهار داشت: با لطف خداوند و یاری اهل بیت)ع( 
و تالش این خیریه و خادمیــاران  رضوی، یک فرد خیر اصفهانی با هدف شــادی روح مادر 
مرحوم خود و به نیت امام هشتم در روز  هشتم شهریورماه، هشت مددجو را از زندان آزاد کرد.
غالمحسین وطنی بیان کرد: کمک به آزادی زندانیان نیازمند جرائم غیرعمد یک سنت حسنه 

بوده و عمل خیری که توسط خیرین صورت می گیرد، مصداق صدقه جاریه است.
وی اضافه کرد: این خیر اصفهانی در مجموعه خیریه امام موســی کاظم)ع( حضور یافته و 
هزینه آزاد سازی ۸ نفر از زندانیان نیازمند، جمعا به مبلغ ۱۵۵ میلیون تومان را تقبل و زمینه 
آزادی آنها را فراهم آورد.وطنی با بیان اینکه یکی از مددجویان آزاد شده مادر دوبچه ۱۱ساله 
و ۵ ساله اســت، تصریح کرد:  برای این یک فقره مددجو، مبلغ ۲۶میلیون تومان هزینه شد 
که خیران با مشارکت در آزاد سازی وی اجر دنیوی و آخروی را برای خود به ارمغان آوردند.
وی تاکید کرد: گذشت شاکیان در کمک به آزادسازی این مددجویان نیز نقش مهمی داشته 

است.

ارائه بیش از ۶00 میلیون ریال خدمات توانبخشی به 
مردم استان سیستان و بلوچستان

کاروان سالمت جمعیت هالل احمر اصفهان بیش از ۶۰۰ میلیون ریال خدمات توانبخشی به 
مردم استان سیستان و بلوچســتان ارائه کرد.دبیر کانون بازنشستگان جمعیت هالل احمر 
استان اصفهان گفت: از سه ماه پیش مقدمات این امر خیر فراهم و ۴۲۰ جفت کفش به همت 

اعضای تیم تهیه و بین کودکان این منطقه توزیع شد.
علی اصغر دادخواه افزود: معاینه ۶۰۰ نفر از کودکان منطقه دشــتیاری شامل معاینه صافی 
کف پا و انحراف انگشت پا از اقدامات تیم توانبخشــی کانون بازنشستگان بوده است که در 
جلوگیری و به حداقل رساندن ضایعات کمری و مشکالت پا در جمعیت هدف اهمیت دارد.

کاروان ســالمت داوطلبان جمعیت هالل احمر استان اصفهان متشکل از پزشکان عمومی و 
متخصص، عفونی، دندان پزشک، زنان، کودکان، مغز و اعصاب ، روان پزشکی، توان بخشی، 
بهداشــت خانواده، برای ارائه خدمات پزشــکی، درمانی و معیشــتی در قالب نذر آب ۴ در 
نخستین روز های شهریور به منطقه دشــتیاری استان سیستان و بلوچستان اعزام و به ارائه 

خدمت به مردم پرداخت.

وز عکس ر

خبر روزخبر خوان

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان مطرح کرد:

واکسیناسیون؛ شاه کلید 
مقابله با سویه »المبدا«

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
با اشــاره به توقف روند صعودی بیماری در 
استان خاطر نشــان کرد: شــرایط سختی 
بود که در مرداد ماه و تا پایان هفته گذشــته 
تجربه کردیم و البتــه این وضعیت هنوز هم 
ادامه دارد و امیدوارم گرفتار نوسانات که در 
موج های قبلی هم تجربه کردیم نشویم، به 
نظر می آید که از ابتدای این هفته دیگر سیر 
صعودی در اســتان نداریــم و االن بیماران 
بستری ۳۶۰۰ بیمار اســت که کمی نوسان 
دارد ولــی مســیر صعودی موقت شــده و 
به نقطه ای رســیدیم که موج بــه اوج خود 

رسیده است.
بهروز کلیدری، تجمعات غیر عادی در استان 
را اصلی ترین موضوعی دانســت که موجب 
بروز موج ها می شود یا موج ها را پایدار نگه 
می دارد و ادامه داد: این که دستورالعمل ها 
رعایت نشود و تجمعات غیرعادی در مراکز 
مختلف شکل بگیرد و تولید بیماری کماکان 
ادامه  داشته باشــد، اتفاقی که در مردادماه 
شاهد بودیم و همه این ها منجر به شناسایی 
۳۰۰۰ بیمــار شــد که مــا فقط توانســتیم 
شناسایی کنیم، یعنی کارخانه تولید بیمار در 
استان فعال بود که مسافرت ها و مراسم ها 

به این شرایط دامن زد.
کلیدری در خصوص شــیوع بیماری المبدا 
و راهکارهای مقابلــه با آن اظهار داشــت: 
سویه المبدا نگرانی اســت که در تمام دنیا 
وجود دارد، از نیم کره جنوبی و پرو شــروع 
شده و ما هم مســتثنا نیســتیم و احتماال 
تجربه خواهیم کرد، برای جلوگیری از عدم 
گسترش، اصلی ترین اقدام ، واکسیناسیون 
اســت و اگر بتوانیم جمعیت بیشــتری را 
واکسینه کنیم با وجود این که گفته می شود 
المبدا یک مقاومت نسبی در مقابل واکسن 
نشــان می دهد در هرصورت اگر یک ایمنی 
نســبی را ایجاد کنیم، مانع گسترش شدید 

بیماری می شویم.

زمان بندی ثبت نام دانشجویان مهمان منتشر شد 
معاونت آموزشی دانشــگاه اصفهان در اطالعیه ای زمان بندی ثبت نام دانشجویان مهمان برای نیم ســال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰ را منتشر کرد.براساس این اطالعیه 
دانشــجویان عالقه مند به تحصیل در دانشگاه اصفهان به صورت مهمان در مقطع کارشناسی، در روز های سه شــنبه و چهارشنبه، ۹ و ۱۰ شهریور)دیروز و امروز( 
برای ثبت نام اقدام می کنند. ثبت نام از این دانشجویان به صورت غیرحضوری است و انتخاب واحد برای آنان پس از تایید نهایی ثبت نام اینترنتی امکان پذیر 
خواهد بود.دانشجویان متقاضی مهمان در دانشگاه اصفهان باید اسکن مدارک شناسایی خود مانند شناسنامه، کارت ملی، عکس پرسنلی، مدارک تایید مهمانی، 
ریزنمرات دانشــگاه مبدأ و تایید الکترونیکی فرم تعهد مهمانی را در سامانه گلستان این دانشــگاه بارگذاری کنند.کالس های درسی در دانشگاه اصفهان از ۲۷ 

شهریور و به صورت غیرحضوری آغاز می شود.
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»رونالدو« خودش را به بارسلونا پیشنهاد داده بود!
نشریه اســپورت کاتالونیا به نقل از تات کاستا، گزارشگر رادیو کاتالونیا نوشــته است که کریستیانو 
رونالدو برای اینکه مجبور نباشــد فصل آخر قراردادش با یوونتوس را هم در این تیم ســپری کند 

حاضر شــده برای هر تیم بزرگی که در 
حد و اندازه اش باشــد بازی کند، حتی 
رقبای اصلی تیم های سابقش.پیش از 
بازگشت رونالدو به منچستریونایتد، باور 
مطرح شدن نام منچسترسیتی به عنوان 
مقصد مورد نظر بــرای خیلی ها با توجه 
به ســابقه حضور او در منچستریونایتد 
ســخت بود. اکنون اما رادیــو کاتالونیا 
ادعایی انجــام داده که بــاورش حتی 
سخت تر است.این شبکه اعالم کرده که 

رونالدو از طریق مدیربرنامه هایش ژرژ مندز به اطالع بارســایی ها رسانده که حاضر است برای آنها 
بازی کند هرچند بارسا که این روزها اصال اوضاع اقتصادی جالبی ندارد فورا پیشنهاد ستاره پرتغالی 
را رد کرده است. پیوستن رونالدو به بارســلونا می توانست ضربه بزرگی برای هواداران رئال مادرید 
باشد، تیمی که رونالدو۹ سال از بهترین سال های دوران بازیگری اش را در آنجا سپری کرد.رونالدو 
با بازگشت به منچستریونایتد، به تیمی برگشــت که با آن فاتح لیگ قهرمانان و لیگ برتر انگلیس 

شده بود. قرارداد او دو ساله با امکان تمدید برای سال سوم است.

ستاره برزیلی به باشگاه دوران کودکی اش پیوست
ستاره برزیلی با فسخ قراردادش با باشگاه آرسنال به تیم دوران کودکی اش پیوست.ویلیان در این 
پنجره تابستانی قصد داشت از آرسنال به کشورش ســفر کند و این اتفاق نیز رخ داد. این بازیکن 

برزیلی با توپچی ها بر سر فسخ قراردادش به توافق رسید و به باشگاه دوران کودکی اش پیوست.
ویلیان که روزهای درخشانی را در باشگاه چلســی گذراند، پس از یک فصل بازی در جمع آرسنال 
تصمیم گرفت به کشورش بازگردد و برای باشــگاه »کورینتیاس« بازی کند. او از سن 10 سالگی به 
آکادمی این باشگاه پیوست و فوتبال را از آنها آموخت. ســتاره برزیلی با درخشش در این تیم، از 
سوی اوکراینی ها خریداری شد و به باشگاه »شاختار دونتسک« پیوست. ویلیان 6 سال درخشان 
در جمع شاختار گذراند و باعث شد تا چلسی در سال 2013 برای خریدش دست به کار شود و بیش 

از 30 میلیون پوند پول خرج کند. 
ستاره برزیلی در چلسی به 2 قهرمانی لیگ برتر رسید و آمار خوبی از خود به جا گذاشت.سال گذشته 
با اتمام قراردادش به آرسنال پیوست تا بتواند عصای دست آرتتا شود، ولی اصال نتوانست نمایش 
خوبی به اجرا گذارد. او 25 بار فصل گذشــته در لیگ برتر انگلیس بازی کرد و نتیجه آن یک گل و 5 

پاس گل بود. 

آغاز تمرینات عراق در سئول با منفی شدن تست کرونا
تیم ملی فوتبال عراق تمرینات آماده ســازی خود را در ســئول برای برگزاری نخستین  بازی گروه 
A جام جهانی 2022 برابر کره جنوبی آغاز کرد. تســت کرونای تمامی اعضای تیم ملی فوتبال عراق 
که پس از ورود به سئول گرفته شده بود، منفی اســت. همچنین امیر العماری و فرانس پطروس، 
بازیکنان عراقی شاغل در لیگ های سوئد و دانمارک وارد کره جنوبی شدند و پس از پایان قرنطینه و 
تست منفی کرونا در تمرینات تیم ملی این کشور حضور می یابند.کره جنوبی و عراق پنجشنبه هفته 
جاری به مصاف هم خواهند رفت.در گروه A مرحله نهایی انتخابی جام جهانی 2022 در قاره آسیا 

تیم های ملی ایران، کره جنوبی، امارات، سوریه، لبنان و عراق رقابت خواهند کرد.

آغاز رقابت های مرحله دوم مقدماتی جام جهانی قطر؛

ایران- سوریه در آزادی

سمیه مصور  ســوت آغاز رقابــت های مرحلــه دوم 
مقدماتی جام جهانی قطــر 2022 در قاره 
آسیا از روز پنجشنبه زده می شــود و تیم ملی کشورمان در اولین دیدار 
خود باید از ســاعت 20:30دقیقه در ورزشــگاه آزادی به مصاف سوریه 

برود.
تیم ملی فوتبــال ایران در روزهــای آخر خردادماه 1400 توانســت در 
شرایطی که نگرانی زیادی بابت نرسیدن فوتبال ایران به مرحله نهایی 
مقدماتی جام جهانی وجود داشت، بدون لغزش و با پیروزی در 4 بازی 
پیاپی به دور نهایی برســد، اما این اتفاق مهم در حالی رخ داد که لیگ 
برتر فوتبال ایران در فاصله 7 هفته مانده تا پایان، نیمه کاره رها شــد و 
پس از انجام ماموریت دشواری که پیش روی اسکوچیچ و ملی پوشان 
قرار داشت، بازیکنان شاغل در لیگ داخلی به کوران رقابت ها بازگشتند 
و البته لژیونرها به لطف برنامه ریزی مناســب تری کــه تجربه کردند، 
برای مدتی فرصت اســتراحت پیدا کردند.لژیونرها پس از استراحتی 
که داشتند، با انجام تمرینات پیش فصل و برگزاری چند هفته ابتدایی 
در لیگ هایشان روز دوشنبه )هشتم بهمن ماه( به اردو ملحق شدند و 
از سوی دیگر ملی پوشان شــاغل در ایران باز هم مانند سال گذشته با 

استراحت نامناسب به این رویداد مهم رســیده اند .تمام این اتفاقات 
سبب شده تا حاال تیم ملی که مینی کمپی را با حضور 22 بازیکن از لیگ 
داخلی آغاز کرده بود و 12 بازیکن از این فهرست خط خوردند، تنها فرصت 
انجام یک جلســه تمرینی جدی را را پیش رو داشته باشد، که آن هم 
همین  دیروز بود؛ چرا که در روزهای گذشته لژیونرها که اسکلت اصلی 
ترکیب را تشکیل می دهند حضور نداشتند و روز چهارشنبه)امروز( هم 
تمرین بسیار سبکی برگزار می شود تا بازیکنان تیم ملی که اکثریت آنها 
مسافت هایی طوالنی را هم برای رســیدن به ایران طی کرده اند، تحت 
فشار بدنی قرار نگیرند و با شــرایط خوبی روز پنجشنبه مقابل سوریه 

صف آرایی کنند.
البته که در همین بین نکات بسیار امیدوارکننده ای نظیر نیروی انسانی 
توانمند و با کیفیت و لژیونرهایی که برخــالف بازیکنان لیگ داخلی با 
بدن های آماده تر به تمرینات اضافه  شده اند،  وجود دارند و میزبانی ای 
که پس از نزدیک به 2 ســال بار دیگــر در آزادی خواهیم داشــت، به 
ملی پوشان به کسب سه امتیاز کمک خواهد کرد. ضمن اینکه سرمربی 
کروات تیم ملی احتماال به همان سیســتم و همان بازیکنانی اعتماد 
خواهد کرد، که در خردادماه روزهای خوبی را در منامه ســپری کردند و 

می توان گفت برای پشت سر گذاشتن این چالش ها، شاهد تغییرات 
زیاد در آرایش تیم ملی نخواهیم بود.

نبرد ایران و ســوریه در این ســال ها به دفعات تکرار شده است و تیم 
ملی کشورمان نتایج خوبی برابر این تیم عربی در رقابت های مقدماتی 
جام ملت های آســیا، جام جهانی ،رقابت های غرب آسیا و دوستانه 

گرفته است.
نکته قابل توجه در هشــت دیدار اخیر دو تیم زدن تنها دو گل توســط 
سوریه به ایران بوده اســت.آنها از دیدار مرداد سال 85که در دمشق با 
ایران به نتیجه تساوی یک بر یک دست یافتند تا آخرین دیدار دو تیم 
در فروردین امسال که به صورت دوستانه در ورزشگاه آزادی برگزار شد 
و با سه گل کنعانی زادگان ، سردار آزمون و کریم انصاری فر مغلوب ملی 
پوشان کشورمان شدند،در هفت دیدار موفق به گلزنی به ایران نشده اند.
آنها در هشت دیدار برابر ایران 16گل دریافت کرده اند.پنج بار شکست 
خورده و سه بار به تساوی رسیده اند. سوریه تنها در یک دیدار موفق شده 
است  به ایران گل بزند که در رقابت های مقدماتی جام جهانی 2018و در 
تهران و در دیداری تشریفاتی برای تیم ملی کشورمان  بود که دیدار دو 

تیم با تساوی 2بر2به پایان رسید.

خبر روز

پرسپولیس به دنبال مهاجم مازاد سپاهان
باشگاه پرسپولیس با وجود جذب پنج بازیکن در نقل و انتقاالت تابستانی همچنان با درخواست 
یحیی گل محمدی ســرمربی این تیم برای جذب بازیکن خارجی روبه رو شــده است.سرمربی 
سرخ پوشــان پایتخت پس از ناکامی 
باشگاه در جذب سجاد شهباززاده که در 
سپاهان ماند و امین قاسمی نژاد که به 
استقالل تهران پیوست راضی به جذب 
حامد پاکــدل از آلومینیوم اراک شــد 
؛اما هدف نهایی او کی روش اســتنلی، 
مهاجم برزیلی فصل گذشــته سپاهان 
اصفهان اســت.یحیی برای جذب این 
بازیکن جلســات ویژه ای نیز با جعفر 
ســمیعی، مدیرعامــل و مجید صدری 
رییس هیئت مدیره باشــگاه برگزار کرد تا آنها را متقاعد به جذب بازیکن خارجی با مبلغ سنگین 
کند.کی روش که در لیست مازاد سپاهان اصفهان قرار گرفته به عنوان بازیکن آزاد منتظر دریافت 
پیشنهاد است تا بتواند فصل آینده را نیز در فوتبال باشــگاهی ایران بازی کند.مهاجم برزیلی مد 
نظر گل محمدی برای پیوستن به این تیم پیشــنهاد 400 هزار دالری داده که با مخالفت مدیران 
پرسپولیس روبه رو شده است. جعفر سمیعی در گفت وگو با مدیر برنامه های این بازیکن خواهان 
تخفیف ویژه شد تا بتواند او را جذب کند. این در حالی است که کی روش پیشنهاد 300 هزار دالری 
از تیم دیگر دارد ؛اما فعال حاضر به عقد قرارداد با آنها نشــده است.پرسپولیس در حالی به دنبال 
جذب کی روش اســت که طبق قوانین ســازمان لیگ فوتبال به دلیل عدم پرداخت بدهی های 
داخلی و خارجی خود نمی تواند او را به خدمت بگیرد. با این حال سمیعی قول هایی از مسئوالن 
فدراســیون گرفته تا در صورت جذب کی روش مشــکلی برای ثبت قرارداد او نداشته باشد.گل 
محمدی از مدیران باشگاه خواسته اســت کی روش را جذب قطعی کنند تا این تیم بتواند کمبود 
مهاجم خود را جبران کند و برای ادامه قهرمانی هایش در لیگ برتر و رســیدن به رویای قهرمانی 
در آسیا گام بردارد.پرسپولیس تا 16 شــهریورماه فرصت دارد کی روش را به خدمت بگیرد. این 
باشگاه پس از این تاریخ با ممنوعیت از حضور در نقل و انتقاالت به دلیل عدم پرداخت مطالبات 

گابریل کالدرون و خواکین از سوی فیفا محکوم شده است.

مدافع تیم فوتبال استقالل:

 اولویتم استقالل است به شرطی که اعتماد کنند
مدافع تیم فوتبال استقالل در مورد اینکه تکلیف او چه زمانی مشــخص می شود، گفت: منتظر 
آقای مددی هســتم تا صحبتی با ایشان داشته باشم. ببینیم ان شــاءا... چه خواهد شد. سینا 
خادمپور درباره اینکه آیا پیشنهادی از ســایر تیم ها دارد نیز پاسخ داد: من رک و صادقانه بگویم 
که 2، 3 پیشنهاد خیلی خوب دارم. هر زمانی که باشــگاه و آقای مجیدی صالح دانستند و من را 
نخواهند، با تمام احترام مقصد بعدی ام را مشخص می کنم.خادمپور درباره اینکه اولویت او چه 
تیمی است، گفت: قطعا اولویت من استقالل اســت و این تیم را دوست دارم. ولی یک جاهایی 
باید آدم به فکر خودش و خانواده اش باشد. من هواداران استقالل را از صمیم قلب دوست دارم 
و برای شان احترام قائلم، ولی باید به من هم کمک بشــود. اکنون تمامی هم دوره های من در 

تیم ملی بزرگساالن هستند.
وی در پایان گفت: هر کســی در جای دیگری بازی می کند، به اینجا می آید و فیکس بازی می 
کند. من پای صبوری هایم ایستادم. صبح و بعد از ظهر برای پوشیدن این لباس، فیکس شدن، 
رقابت و جنگیدن تالش می کنم. دوست دارم به من هم اعتماد و اطمینان بشود. حرف من فقط 

همین است. هر زمانی هم که به من نیازی نباشد، جدا می شوم.

مستطیل سبز

 رییس کمیته پارکور اصفهان 
مطرح کرد:

قهرمان پروری در پارکور، 
مستلزم داشتن فضایی 

طبیعی و ایمن
رییس کمیته پارکور اصفهــان گفت: پارکور و 
فری رانینگ دو رشته در یک محتوا هستند که 
هدف اصلی این ورزش تقویت مهارت های 
فردی و شــهر نوردی اســت. داوود فتحی 
ادامه داد: در اســتان اصفهان رشــته پارکور 
در حال پیشــرفت اســت، ولــی هماهنگ 
کردن ورزشــکاران کمی مشکل است، چون 
قبال ایــن ورزش با نام های دیگر در اســتان 
اجرا می شــد.رییس کمیته پارکور اصفهان 
ادامه داد: این رشــته مدتی زیــر نظر هیئت 
ژیمناستیک فعالیت می کرد، به همین دلیل 
هماهنگی و هدف ورزشکاران از هم دور شد، 
ولی با تالش های کمیته و مســئوالن هیئت 
انجمن های ورزشــی اســتان دوباره پارکور 
زیر نظر این هیئت قرار گرفت و ما شروع به 
فعالیت کردیم تا ورزشــکاران را هماهنگ و 
هدف شان را یکســان کنیم.فتحی گفت: در 
استان بین 7 تا 10 باشگاه وجود دارد که پارکور 
را به صــورت حرفــه ای و تخصصی آموزش 
می دهند، چهار مربی رســمی مشــغول به 
فعالیت هستند، همچنین دو داور مسئولیت 
قضاوت مسابقات اســتانی را بر عهده دارند 
و چند قهرمان ملی و کشوری نیز داریم.وی 
تصریح کرد: فعالیت پارکور از ســال 86  به 
صورت رسمی در استان آغاز شد، ولی باشگاه 
تخصصی ایــن ورزش را نداشــتیم، اکنون 
ورزشکاران با هزینه خود توانستند تجهیزات 

الزم را تهیه و سالن تمرین اجاره کنند.
رییس کمیته پارکور اصفهان راجع به نیاز های 
ورزش پارکور در استان بیان کرد: رشته پارکور 
نیاز بــه فضایی طبیعی و ایمــن دارد، اگر به 
چنین مکانی دسترســی پیدا کنیم قهرمان 

پروری ممکن می شود.
فتحی ادامه داد: مســئوالن و شهرداری اگر 
بتوانند زمین یا پارکی را طراحی و احداث کنند 
که با اســتاندارد های پارکور مطابقت داشته 

باشد، به پارکورکاران کمک خوبی می شود.

فوتبال جهان

وز عکس ر

دو کره ای با لباس 
سربازی در تمرین 

تیم ملی!
دو بازیکن تیم ملی کــره جنوبی 
که در حال گذراندن دوران خدمت 
سربازی هســتند، با لباس های 
فرم و مخصوص خود راهی اردوی 

تیم ملی کشورشان شدند.

بــدون شــک جــای  امیررضا احمدی
ســیامند رحمــان در 
پارالمپیک خالی اســت و این جای خالی را با هیچ 
چیزی نمی شود پر کرد.هر کســی این روزها برای 
سیامند نوشــته  و احساســش را روی کاغذ آورده 
اســت.فصل مشــترک هر نوشــته ای هــم این 
بوده:»جایش خالی اســت.« و واقعــا همین طور 
اســت.یک: مثل نقش اول رمان کیمیاگــِر پائولو 
کوئلیو، سیامند به خوبی بلد بود گنج درونش را پیدا 
کند. یاد گرفته بود چطور با دستان پرتوانش مرزهای 
ســاختگی معلولیت را کنــار بزند و خــودش را به 
باالتریــن قله هــای موفقیت برســاند. کســی که 
می دانســت معلولیت، مرزی ســاختگی است که 
می توان با تالش و انگیزه از آن عبور کرد و  رشته های 
رویا را با معلولیت هم می شود به حقیقت پیوند زد. با 
دســتانی پرتــوان کــه آرزوهــای یــک ملــت به 
سرپنجه هایش گره خورده بود و هر بار زیباتر از قبل، 
رکورد می زد تا همه باور کنیم پهلوانانی چنین، فقط در 
افسانه های شاهنامه نیســتند و در همین زمان  هم 
داریم افرادی که دست به خرق عادت می زنند. البته 
که حمله به رکوردها برای ما خرق عادت بود اما برای 
خود ســیامند صرفا یک »عادت« بود؛ عادتی که از 
تکرارش لذت می برد. می دانســت که اصلی ترین 
رقیبش خودش است و هر بار به رکوردهای خودش 
حمله می کرد تا دوباره نشــان دهد با وزنه ها مشق 
رکوردزنی کردن یعنی چه. دو: درست به  اندازه تمام 

آن وزنه ها، رکوردزنی هایش جهانیان را شگفت زده 
می کرد اما در ایران، همه به اعجــاز مرد رکوردهای 
باورنکردنی عادت داشتند. پسر همیشه خندان اهل 
اشــنویه، با آن خونســردی و لبخندهای دلنشین، 
میمیک صورت دوست داشتنی و معصوم کودکانه، 
محبوب دل همه ورزش دوستانی بود که مسابقاتش 
را دنبــال می کردند و همیشــه بــه  تلویزیون  خیره 
می شدند تا اعجاز جدیدش را ببینند. سیامند اسطوره 
بود، بی مانند و بی رقیب. کسی که شاید در سال های 
بعــد، وقتــی در لغت نامه ها دنبــال مترادفی برای 
کلمات پرقدرت، قهرمان، دوست داشتنی و  محبوب 
بگردیم، به نام او برخورد می کنیم؛ قهرمان، پرقدرت، 

جسور و البته خوش خنده مثل سیامند رحمان.سه: 
این روزها پارالمپیک توکیو در حال برگزاری است و 
جای خالی مرد پوالدی کاروان مان بیش از هر زمانی 
حس می شــود. قهرمانی کــه در دوره هــای قبل 
مســابقات رکورد می زد، طال ضــرب می کرد و همه 
منتظر بودیم امسال هم همین داستان را تکرار کند و 
ما را به وجد آورد. شاید بهتر باشد متن را با شعری از 
گروس عبدالملکیان به پایان ببرم که پیش تر درباره 
زنده یــاد بابک قربانی بــه کار بــردم  و این بار برای 
زنده یاد ســیامند رحمان؛ »موسیقی عجیبی است 
مرگ؛ بلند می شوی و  چنان آرام و نرم می رقصی که 

دیگر هیچ کس تو را نمی بیند.«

برای سیامند رحمان که جایش در پارالمپیک توکیو خالی است؛

موسیقی عجیبی است مرگ

سرمربی کروات تیم ملی احتماال به همان سیستم 
و همان بازیکنانی اعتماد خواهد کرد، که در خردادماه 
روزهای خوبی را در منامه سپری کردند و می توان 
گفت برای پشت سر گذاشتن این چالش ها، شاهد 

تغییرات زیاد در آرایش تیم ملی نخواهیم بود.
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امام جمعه اصفهان در دیدار با شهردار جدید مطرح کرد:

مدیران توانمند، پاکدست و جهادی را حفظ کنید
امام جمعه اصفهان در دیدار شهردار جدید و رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با انتقاد از تغییر 
اکثر مدیران هم زمان با تغییر دولت ها اظهار داشت: مادامی که رییس جمهور، وزرا و شهرداران تغییر 
می کنند، اکثر مدیران پایین دستی نیز تغییر می کنند و به نوعی همه ظرفیت ها و تجربه های آنان کنار 
گذاشته می شود و مدیرانی روی کار می آیند که نیاز به تجربه دارند.آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد 
با بیان اینکه هر مدیری که فساد می کند یا کارایی ندارد باید کنار گذاشته شود، افزود: توصیه من این 
است که با تغییر شهردار، همه مدیران شهرداری اصفهان تغییر نکنند، چراکه می توان مدیران توانمند، 
پاک دست و جهادی کنونی که تجربه کافی دارند را حفظ و از ظرفیت آنان برای پیشبرد فعالیت های 
شهرداری استفاده کرد و سلیقه های سیاسی را در این کار دخالت نداد.  وی عنوان کرد: نظام جمهوری 
اسالمی ایران مدیران با تجربه ای را در درون خود پرورش داده که الزم است از تجربه این مدیران در 
قالب های مختلف اســتفاده کرد؛ برای مثال هر مدیر با برگزاری جلساتی با مدیران قبلی می تواند 
از ظرفیت و تجربه آنان اســتفاده کند.طباطبایی نژاد گفت: شهردار اصفهان باید بر اساس مصوبات 
شورای شهر و قوانین موجود عمل کند و نظر و سفارش اعضای شورا را در کار خود دخالت ندهد؛ برخی 
از شهرداران گذشته اصفهان این گونه بودند و فشارهای سیاسی را تحمل کرده و بر اساس قانون عمل 
می کردند.امام جمعه اصفهان یادآور شد: اصفهان شهر خاص و ویژه ای است و مشکالت فراوانی 
دارد، از سوی دیگر کارهای بزرگی همچون مترو و سالن اجالس در حال اجراست که نباید روی زمین 

بماند چراکه هر چقدر این پروژه ها به کندی پیش برود، هزینه بیشتری دارد. 

بین دانشگاه صنعتی و شرکت متروی اصفهان صورت گرفت؛

امضای تفاهم نامه همکاری های مشترک در زمینه مهندسی 
راه آهن و مترو 

مدیر عامل شرکت مترو منطقه اصفهان اظهار کرد: تفاهم نامه همکاری بین شرکت مترو و دانشگاه 
صنعتی اصفهان به منظور همکاری های مشــترک در زمینه مطالعات، طراحی و خدمات مهندسی 
راه آهن و مترو منعقد شد.احمدرضا طحانیان افزود: هدف از انعقاد این تفاهم نامه ایجاد زمینه مناسب 
برای ارتباط و گسترش همکاری دو جانبه بین دانشگاه و شرکت در زمینه مهندسی راه آهن و مترو در 
بخش های مختلف و استفاده مناسب از توانایی های علمی، تحقیقاتی، صنعتی، آزمایشگاه، کارگاهی 
تجهیزات و امکانات طرفین در محورهای مذکور در ماده ۳ این تفاهم نامه است.مدیر عامل شرکت 
متروی منطقه اصفهان با اشاره به محورهای همکاری بین دانشگاه و شرکت مترو، ادامه داد: اقدام 
شرکت مترو در راستای این همکاری در حد امکان نسبت به حمایت از تجهیز آزمایشگاه های مهندسی 
راه آهن و مترو، اجرای پروژه های تحقیقاتی مورد نیاز شــرکت توسط دانشــگاه، برگزاری دوره های 
آموزشی کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت و دوره های معادل مورد نیاز مدیران و کارشناسان شرکت 
توسط دانشگاه، برگزاری همایش های ملی و بین المللی مشــترک، برگزاری کارگاه های آموزشی و 
سخنرانی های علمی و کاربردی، تخصیص سهمیه کارآموزی برای دانشجویان و ایجاد زمینه انجام 
فرصت مطالعاتی اساتید دانشگاه در شرکت مترو از جمله محورهای همکاری است.وی تصریح کرد: 
از دیگر محورهای این تفاهم نامه می توان به انجام آزمایش های مورد نیاز واحدهای ذی ربط شرکت در 
دانشگاه، تخصیص مکان مناسبی در محل دانشگاه با شرایط مشخص جهت تاسیس دفتر هماهنگی 
امور پژوهش و فناوری در صورت تعریف کار معین و تامین نیرو از طرف شرکت و نیز برقراری ارتباط 
مستمر طرفین، حمایت شرکت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی دانشگاه که در ارتباط با نیازهای 
شرکت تعریف و اجرا می شود، استفاده کارشناسان شــرکت از تحقیقات انجام شده در دانشگاه و 
متعاقبا استفاده دانشگاه از تجربیات کارشناسان شرکت، عقد قرارداد در زمینه انجام خدمات مشاوره 
مطالعات و طراحی با دیگر ارگان ها و شرکت ها در زمینه مترو و راه آهن با محوریت دانشگاه و مشارکت 

در انجام آن )جزئیات همکاری طرفین به موجب قراردادهای دیگر تعیین می شود( اشاره کرد.

مرمتگنبدمسجدامام)ره(تاپایانتابستانخاتمهمییابد؛

نگران نباشید،اصولی مرمت می کنند!

آخرین مرحله مرمت گنبد مسجد امام)ره( 
نرگس طلوعی

در حال اجراســت و آن طور که سرپرست 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اصفهان خبر داده 
تا پایان تابستان امسال، مرمت گنبد این مسجد به پایان می رسد. گنبد 
تاریخی مســجد امام )ره( اصفهان بزرگ ترین گنبد جهان است که با 
کاشی های زیبا تزئین شده است.پژواک صدا در مرکز این گنبد از ویژگی 
های جالب آن است که به عقیده بسیاری از هنرشناسان نقطه اوج هنر 

معماری اسالمی به شمار می رود.
گنبد مسجد امام )ره( اصفهان به صورت دو پوسته )دوپوش( طراحی و 
اجرا شده که ارتفاع بنای گنبد خانه مسجد از سطح زمین تا انتهای گنبد 
اصلی ۵۴ متر و ارتفاع گنبد خانه از ســطح زمین تا محور انتهایی گنبد 

داخلی ۳۷ متر است. 
مرمت گنبد مســجد امام)ره( اصفهان پس از طبله کردن کاشــی ها از 
سال ۱۳۹۰ توسط استاد مهدی پاکدل آغاز شد. این گنبد با ویژگی های 
خاصی خود ۵2 متر ارتفاع داشــته و دارای ۱6 ترک است که مرمت ۱۵ 
ترک آن تاکنون انجام شده است. در گنبد مسجد امام)ره( بیش از ۵۰۰ 
هزار قطعه کاشی قرار گرفته که با توجه به آسیب به سطوح زیرین و جدا 

شدن کاشی ها از مالط، مرمت این بنای با ارزش تاریخی کار دشواری 
بوده و این مرمت تاکنون ادامه داشته است. 

میراث فرهنگی اصفهان در حدود بیست سال اخیر سه گنبد مهم شهر 
یعنی گنبد مسجد جامع عباســی، گنبد مدرسه چهارباغ و گنبد مسجد 
شیخ لطف ا...را با نظارت یک ناظر مرمت کرده ، مرمت هایی که در تمام 
سال های اخیر چندان بی حاشیه نبوده است؛ از جمله اینکه، منتقدان 
مرمت گنبد مدرسه چهارباغ را نوســازی و مرمت گنبد شیخ لطف ا... را 
کاری بدون مشورت و نظارت کارشناسان کارآزموده می دانستند و همین 
حاشیه ها موجب شد تا مرمت گنبد مسجد امام)ره( نیز نگرانی هایی 
برای عالقه مندان به میراث فرهنگی به وجود آورد. نگرانی هایی که به 
نظر متولیان میراث فرهنگی اصفهان داســتان تکراری است؛ اما از آن 
جایی که  برای آثار میدان جهانی ایران، میدان نقش جهان و گنبدهای 
یگانه اش هیچ آزمون و خطای دیگری قابل تحمل نیســت نمی توان 
بی تفاوت از کنار آن گذشــت البته سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی اصفهان این اطمینان را داده که مرمت گنبد 
مسجد امام)ره( با نظارت دقیق کارشناسان مرمت و بازسازی در حال 

انجام است.

علی کامیابی  در این باره گفته است:» با توجه به قطر بیش از دو متری 
الیه های گنبد اصلــی و همچنین وجود الیه هــای متعدد و ضخیم گچ 
که به دلیل قرار گرفتن در معرض آالینده هــای جوی به تدریج محکم 
شــده اند، مرمت گران آن هم پس از اخذ اجازه از کارشناسان ارشد این 
اداره کل، از هیلتی های دستی کوچک و سبک که حتی ارتعاش کمتری 

نسبت به قلم و تیشه دارد، به صورت محدود استفاده می کنند.«
مسجد امام)ره( یا مسجد جامع عباســی یکی از جاذبه های تاریخی 
و فرهنگی دیار زاینده رود اســت که در ضلع جنوبی میدان نقش جهان 

واقع شده است.
براساس کتیبه سردر بنا ساخت این مسجد در سال۱۰2۰ هجری قمری 
به دستور شاه عباس اول در بیست و چهارمین سال سلطنت وی آغاز 
شد که  ثواب آن را به روح جد خود شاه طهماسب اول هدیه کرده است. 
تزئینات و ســاخت و سازهای بنا در زمان جانشــین او به پایان رسید. 
معمار ارشد و ناظر ساختمان استاد علی اکبر اصفهانی بوده و محب علی 
بیک به عنوان مباشر ساختمان نام برده شده است.این مسجد از نظر 
معماری، کاشیکاری و تراش ســنگ ها از شاهکارهای قرن شانزدهم 

محسوب می شود.

سرپرستادارهکلمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایع
دستیاصفهانایناطمینانرادادهکهمرمتگنبد
مسجدامام)ره(بانظارتدقیقکارشناسانمرمتو

بازسازیدرحالانجاماست

با مسئولان

معرفی کتاب های روانشناسی در برنامه »راه من، کتاب من«
مدیر فرهنگسرای پرسش از آشنایی مخاطبان با کتاب های ارزشمند حوزه روانشناسی در برنامه 
»راه من، کتاب من« خبر داد.نفیسه مظاهری اظهار داشت: این برنامه به منظور آشنایی مخاطبان 
با کتاب های خوب و ارزشمند در حوزه روانشناســی چهارشنبه های هر هفته به معرفی یک کتاب 

اثرگذار می پردازد.
وی افزود: این برنامه از سوی فرهنگسرای پرسش وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شهرداری اصفهان برنامه ریزی شده که جهت اثربخشی بیشتر ترتیبی اتخاذ شده که برای معرفی 
کتاب از حضور خود نویســندگان کتاب ها اســتفاده شود.مدیر فرهنگســرای پرسش ادامه داد: 
راهکارهای افزایش رضایت در خانواده و محیط کار، پرسش های کودکانه و پاسخ های روانشناسانه 
نوشته زهره لطیفی، ۵2 رسم باهم بودن، ده دقیقه ذهن آگاهی و... نوشته محمدرضا عابدی و کتاب 
ازدواج، کتاب اول تاسیس نوشته حمید حبشی از جمله کتاب های ارزشمندی بوده که در این طرح 
قرار است به مخاطبان معرفی شود.مظاهری تصریح کرد: برنامه »راه من، کتاب من«، چهارشنبه 
 @porsesh_esf هر هفته از طریق صفحه اینستاگرام فرهنگسرای تخصصی پرسش به نشانی

میزبان نگاه عالقه مندان خواهد بود.

مهلت چهارمین جشنواره رسانه ای معلوالن تمدید شد
رییس خانه مطبوعات اصفهان اظهار کرد: امســال چهارمین ســال اســت که جشنواره رسانه ای 
معلوالن برگزار می شود. این جشنواره به صورت کشوری برگزار شده و همه افراد اعم از معلول و غیر 
معلول می توانند در آن شرکت کنند؛ اما موضوعات جشنواره مربوط به معلوالن است.منصور گلناری 
افزود: این جشنواره در سال اول صرفا برای معلوالن بود، سال دوم بخش معلوالن و غیر معلوالن 
ایجاد شد، اما داوران آنها متفاوت بودند. در سال ســوم داوری نیز به صورت مشترک انجام شد و 
امسال تاثیر مطلب را نیز از افراد می خواهیم.رییس خانه مطبوعات اصفهان تصریح کرد: به همین 

دلیل است که نام جشنواره را »اثر موثر« گذاشته ایم. 
هدف این است که رسانه ها را به ســمت مطالبه گری درست ببریم. درواقع رســانه باید به دنبال 
مطالبه از مسئوالن امر باشد چرا که بهترین و منطقی ترین نوع مطالبه از طریق رسانه هاست.گلناری 
با اشاره به اینکه دست اندرکاران برگزاری این جشنواره معلوالن هستند، گفت: متولی این جشنواره 
پایگاه خبری توان نگار است که توسط معلوالن مدیریت می شود. یکی از هدف های اصلی جشنواره 
این است که به همه اثبات شود معلوالن در توانمندی هیچ تفاوتی با دیگران ندارند.وی ادامه داد: 
شاید جسم آنها نقصی داشــته باشد، اما از نظر فکری هیچ تفاوتی با ســایرین ندارند و از جهاتی 
ممکن است برتری نیز داشته باشند. معلوالن بسیاری هستند که در سطح کشوری با رسانه های 
رسمی همکاری می کنند. ما دنبال این بودیم که مردم و مسئوالن معلوالن را به چشم ترحم نبینند و 
خوشبختانه جشنواره در چند سال گذشته به این مهم دست پیدا کرده است.رییس خانه مطبوعات 
اصفهان درباره زمان بندی جشنواره، گفت: فراخوان جشنواره »اثر موثر« از اول تیرماه منتشر و تا 
پایان مردادماه برای آن زمان در نظر گرفته شد که این زمان تا ۱۵ شهریور ماه تمدید شده است. پس 
از دریافت آثار، از اواخر شهریور داوری آغاز می شود و تا اواخر مهر یا اوایل آبان نیز مراسم اختتامیه 

با توجه به شرایط، به صورت حضوری یا غیرحضوری برگزار می شود.

داوران مسابقه »فصل کارتون 2« معرفی شدند
خانه کاریکاتور اصفهان داوران فصل دوم مسابقه فصلی کارتون خود را معرفی کرد.فصل دوم کارتون 
با موضوع دردسرهای تولید و کارآفرینی در بخش اصلی و نقش صنایع پیشرو در توسعه کشور در 
بخش ویژه برگزار می شود.آخرین مهلت شرکت در این مسابقه تا دهم شهریور سال جاری است و 
پس از پایان مهلت ارسال آثار، داوری آثار آغاز خواهد شد. داوران این دوره از مسابقه فصلی کارتون 

خانه کاریکاتور اصفهان مسعود ضیایی، آیت نادری و نگین نقیه هستند.

دیدگاهخبرخوان

سخنگوی شورای شهر: 

توسعه شهری با رویکرد 
 فرهنگی در اصفهان

 انجام می شود
سخنگوی شورای شــهر اصفهان در نخستین 
نشســت خبری با اصحاب رســانه اصفهان به 
رویکرد و برنامه های این دوره از شورای اسالمی 
شهر و مدیریت شــهری در کالن شهر اصفهان 
اشاره کرد و اظهارداشت: در این دوره از کار شورا و 
شهردار توسعه کمی و کیفی و با تاکید بر کیفیت 
بخشــی فعالیت ها دنبال می شــود.  »علی 
صالحی« افزود: توسعه شهری نوین با رویکرد 
فرهنگی در اصفهان با رویکرد مدیریت و پارلمان 
شهری در دور ششم انجام می شود.وی با بیان 
اینکه شعار اصفهان »شهر زندگی« فعالیت ها 
برنامه ریزی و اجرایی می شــود، تصریح کرد:  
توجه به مطالبات مردمــی و نیازهای کوچک 
بزرگ شــهر جز اولویت هاســت و نباید نیازها 
و دغدغه کوچک مــورد بی مهری قــرار گیرد.
صالحی با بیــان اینکه نیازهــا و ظرفیت ها در 
کمیســیون های شورای شــهر با بهره گیری از 
توصیه ها و پیشــنهادات نخبگان قشری مورد 
مطالعه قرار گرفته، خاطرنشــان کرد: تعامل با 
گروه های مختلف و اقشــار جامعه مورد توجه 
بوده و این مولفه در مدیریت شهری مورد بررسی 
قرار گرفته است.وی اضافه کرد:  ارتباط گیری با 
نخبگان و گروه های مختلف جامعه در مدیریت 
شهری جدید مورد بررسی است و معتقدیم که 
بدون توجه به مردم ریزش اعتماد عمومی را به 
همراه خواهیم داشت.سخنگوی شورای شهر 
اصفهان به مراحل انتخاب شهردار اشاره کرد و 
گفت: پیشــنهادات مردم و گروه های مختلف 
مورد بررسی قرار گرفت و از میان ۱۴۰ پیشنهاد در 
چندین مرحله گزینه ها بررسی شدند.وی ادامه 
داد: انتخاب گزینه نهایی بر اساس پیشنهادات 
و ارزیابی صورت گرفت و هیچ موضوع حاشیه 
ای در این مسئله نقش نداشت.صالحی با بیان 
اینکه روحیه جوان گرایی و انقالبی، تعامل گری، 
سوابق کاری و احساس مسئولیت جزو مولفه 
های ارزیابی انتخاب شهردار بود، گفت: در ادامه 
مسیر کاری هم مدیریت شهری تعامل سازنده 
با مردم و همه مولفه هــای مهم را حفظ و مورد 

توجه قرار می دهد.

وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی با آیت ا... ناصری 

در اصفهان دیدار کرد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی روز دوشنبه 
در ادامه ســفر خود به اصفهان با آیت ا... 
محمد ناصری دولــت آبادی، از روحانیون 
و علمای این خطه دیدار کرد.محمد مهدی 
اســماعیلی، از آیــت ا...ناصــری دولت 
آبادی خواست دعای خیر خود را از دولت 
دریغ نکند تا ملت و دولت با ســربلندی از 

مشکالت عبور کنند.

وز عکس ر

 فرونشســت زمین در اســتان اصفهان آثار تاریخی و 
میراثی را تحت تاثیر قــرار داده و خطر از بین رفتن این 
آثار مشاهده می شود. برای مثال پل خواجو، یکی از پنج 
پل تاریخی شهر اصفهان، نشست نامتقارن دارد؛ یعنی 
فرونشست یک سمت رودخانه با فرونشست سمت 
دیگر  یکسان نیست و این خطر زیادی دارد یا ترکی که 
در پل خواجو ایجاد شــده ، مربوط به فرونشست های 
2 طرف پل محسوب می شود. پل خواجو نشست های 
نامقارنسی دارد و این مســئله می تواند زنگ خطری 
برای آثــار تاریخی و میراث اســتان اصفهان باشــد. 
کارشناس ارشد میراث فرهنگی اصفهان درباره خطرات 

فرونشست زمین و تاثیرات آن بر آثار تاریخی و میراثی 
استان اصفهان گفت: فرونشست زمین در تمامی نقاط 
کشور مشاهده می شود. اســتان اصفهان از سال آبی 
گذشــته تاکنون یکی از پرتنش ترین ســال های آبی 
خود را پشت سر گذاشــته است.شهرام امیری افزود: 
کم آبی ۱۵ سال اخیر در استان اصفهان بی سابقه بوده 
است. شهر اصفهان پیشینه تاریخی و قدمت مناسبی 
دارد و از چندین هزار سال قبل تاکنون منبع آبی خود را 
از زاینده رود تامین  کرده است. این محدوده کم بارش 
بوده و در طول ادوار مختلف منابع آبی متعدد مشاهده 
می شود. این در حالی است که در ادوار تاریخی متعدد 
۱۰ نهر آبی وجود داشــته که آبرســانی قابل توجهی را 
شاهد هستیم.به گفته این کارشناس، برخی از اقدامات 
باستان شناســی راه آبه ها در محدوده های حفر مترو 
کشف شــده که نشان از شبکه آبرســانی فعال در زیر 

شهر اصفهان دارد.امیری گفت: ســفره های آب های 
زیر زمینی دشــت بزرگ اصفهان و زاینده رود را تامین 
می کند. این قطع و وصل شــدن مکرر آب زاینده رود 
باعث می شود تا بافت اصلی تامین آب های زیر زمینی 
با چالش مواجه شود. بهره برداری از آب های زیر زمینی 
باعث خالی شدن سفره های زیر زمینی می شود.این 
کارشناس ارشد میراث فرهنگی و گردشگری اصفهان 
تاکید کرد: پدیده فرونشست زمین در اصفهان و دیگر 
نقاط کشور مشاهده می شود در این شرایط کارشناسان 
در وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، جهاد کشاروزی و 
... هشدارها مبنی بر فرونشست زمین را ارائه می دهند.

امیری تصریح کرد: حیات اجتماعی و روزمرگی مردم 
به آب بستگی دارد. برای مثال در میدان نقش جهان 
یا میدان امام خمینی)ره( در بازارهای تاریخی اصفهان 

هزاران نفر روزانه تردد می کنند.

کارشناس ارشد میراث فرهنگی اصفهان مطرح کرد:

تنش های آبی تاثیرگذار بر بناهای تاریخی و گردشگری

ساماندهی مادی محور گذر شهید اکبری در منطقه ۷
مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان گفت: فاز دوم ساماندهی مادی محور گذر شهید اکبری در ادامه مسیر مادی فدن در حال انجام است و تاکنون ۴۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی داشته است.علی اصغر شاطوری اظهار کرد: برای ساماندهی مادی محور گذر شهید اکبری سه میلیارد و 6۰۰ میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته 
شده است.وی افزود: برای انجام این پروژه 2۱۰ مترمکعب بتن ریزی، ۱۸۰ مترمکعب خاکبرداری، تهیه و اجرای سنگ الشه ۱۰۰ مترمکعب، تهیه و اجرای سنگ 
مالون ۳۰۰ مترمکعب، نماسازی سنگ مالون ۴۴۰ مترمربع و بندکشی ۴۴۰ مترمربع انجام می شود.مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان از ساماندهی کناره 
)جدول گذاری( خیابان کاوه خبر داد و گفت: مبلغ پیمان این پروژه سه میلیارد و 6۰۰ میلیون ریال اســت که طول جدول گذاری آن ۹۵۰ متر خواهد بود.وی با 
بیان اینکه خیابان گل نرگس واقع در خیابان گلستان با پیش بینی اعتباری معادل دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال احداث می شود، تصریح کرد: برای اجرای این 
پروژه خاک ریزی به میزان ۱۵۰ مترمکعب، آسفالت ۷۰۰ مترمربع، جدول گذاری 2۰۰ مترمربع، کانیو ۱۰۰ مترمربع و موزائیک فرش 2۵۰ مترمربع انجام می شود.
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به مناسبت گرامیداشت هفته دولت جمعی از بسیجیان آبفای استان اصفهان 
با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، با آرمان های شهیدان انقالب اسالمی 
و دوران دفاع مقدس تجدید میثاق کردند. در این مراســم، بسیجیان آبفای 
استان اصفهان، مزار شهدای شرکت را نیز غبارروبی و گلباران کردند. شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان تا کنون 11 شــهید تقدیم انقالب اسالمی کرده 
است. همچنین در طول هفته دولت، 20 نفر از بسیجیان آبفای استان با هدف 
کمک به بیماران نیازمنــد با حضور در مرکز انتقال خون اصفهان، بخشــی از 

خون خود را اهدا کردند. 
 اقدام دیگری که به مناسبت هفته دولت انجام شد، رژه خودرویی ۹0 دستگاه 
خودروی امدادی و خدمت رســان از ایستگاه قطار شــهری کاوه تا گلستان 
شــهدا بود که دو خودروی تخصصی آبفای اســتان اصفهان نیــز در این رژه 
حضور داشتند. اضافه می شود بسیجیان شرکت در طول سال با مشارکت در 
طرح های جهادی، 1300 بسته معیشتی در قالب سه دوره کمک های مومنانه 

و مبارزه با کرونا به خانواده های نیازمند اهدا کردند.

معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه اصفهان گفت: فوالد مبارکه در راستای پیروی 
از منویات مقام معظم رهبری و با سهم 5 درصدی از تولید ناخالص ملی، پشتیبانی 
همه جانبه از تولید را محقق کرده است.طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، اقتصاد 
کشور از چند بیماری مزمن رنج می برد که اگر در شرایط تحریمی فعلی بتوان این 
بیماری ها را برطرف کرد، اقتصاد ایران حرکت جهشی خواهد کرد: »وابستگی به نفت 
و خام فروشی«، »مداخالت غیرالزم دستگاه های حکومتی در مسائل اقتصادی و 
عدم اجرای مناسب سیاست های اصل 44« و »تخریب فضای کسب وکار و قوانین 

دست وپاگیر« از جمله بیماری های مزمن اقتصاد کشور هستند.

پشتیبانی فوالد مبارکه از تولید در راستای پیروی از منویات مقام معظم رهبری
معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه در این خصوص گفت: رد پای شرکت فوالد 
مبارکه در پشتیبانی از تولید و زدودن موانع در صنعت کشور مشهود است و سهم 
این شرکت تامین 5 درصد تولید ناخالص ملی در بخش صنعت است. عباس 
اکبری محمدی افزود: از سال های گذشته، شرکت فوالد مبارکه با برنامه ریزی 
و توسعه بومی سازی توانست وابستگی به واردات را کاهش دهد؛ به گونه ای که 
امروز بالغ بر 144 هزار قطعه در این شرکت بومی سازی شده است. تاکنون شرکت 
فوالد مبارکه تجربه 3 بار تحریم شدن را از سر گذرانده و با حمایت الهی و تکیه بر 

توان و دانش داخلی توانست از این بحران ها رهایی یابد.

فوالد مبارکه؛ پیشران توسعه محصوالت جدید
معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه با اشاره به محصوالت جدید شرکت فوالد 
مبارکه خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمرکز این شرکت بر تولید محصوالتی است 
که به نیاز صنایع داخلی کشور پاسخ دهد. در ابتدای راه اندازی تعداد گریدهایی که 
فوالد مبارکه در زمینه تختال تولید می کرد نزدیک به 130 گرید بوده که این تعداد در 
حال حاضر به بیش از 350 گرید مختلف رسیده است.وی ادامه داد: فوالد مبارکه در 
زمینه تولید ورق های سرد و گرم نوردشده از 130 گرید مختلف در حال حاضر به بیش 

از 530 گرید رسیده که نشان دهنده توسعه محصوالت جدید در این شرکت است؛ 
اهمیت تولید و تعیین شعارهایی در این حوزه توســط مقام معظم رهبری، گروه 

فوالد مبارکه را بر آن داشت تا با تقویت تولید، به جد در تحقق این شعارها بکوشد.

تامین بازار داخل و نیازمندی های صنایع داخلی ،اولویت فوالد مبارکه است
اکبری در گفته های خود نیروی انسانی را مهم ترین عامل موفقیت شرکت ها معرفی 
کرد و افزود: مهم ترین نقش در تحقق اهداف و رسیدن به این رکوردها در شرکت فوالد 
مبارکه قطعا نیروی انسانی متعهد آن است. با همت و تالش و انگیزه روزافزون این 
کارکنان و همچنین انسجام تیم مدیریتی و تیم عملیاتی شرکت، این دستاوردهای 
مهم رقم خورد.وی خاطرنشــان کرد: در تولید همواره اولویت ما تامین بازار داخل و 
نیازمندی های صنایع داخلی بوده است. به همین منظور تولید محصوالت ویژه برای 
پاسخگویی به بازار داخل و در پی آن صادرات و حضور در بازارهای خارجی در برنامه 
تولید ما قرار دارد. این امر عالوه بر ارزآوری باعث ارتقای جایگاه فوالد مبارکه در بازار 
بین المللی می شود.معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه در پایان اذعان داشت: 
در ســال 1400 برنامه مدونی برای تولید محصوالت صادراتی داریم که امیدواریم با 

همکاری دولت جدید و سایر ارگان های ذی ربط محقق شود.

با توجه به راه اندازی واحد بنزين سازی، واحد تقطير سوم وتعدادی پروژه های 
جانبی ديگر و با هدف افزايش توليد وتامين بخار مورد نياز پااليشگاه، 2 دستگاه 
ديگ بخار جديد 227 تنی و آب DM )مقطر(در شــركت پااليش نفت اصفهان 
ساخته می شود .مديرمهندســی و اجرای پروژه های شركت، با اشاره به  تكميل 
شدن طرح  افزود: طراحی، تهیه، ســاخت، نصب و راه اندازی دو دستگاه ديگ 
بخار  با ظرفیت خروجی hr/t 227 )تن بر ساعت( و یک واحد آب DM با ظرفیت 
خروجی دائم hr/m3 500)مترمكعب در ساعت(، از سال های قبل آغاز شده و 
در مردادماه سال جاری تكميل و در شهريور ماه راه اندازی خواهد شد.سيدمنصور 

سيدفتاحی همچنين گفت: عالوه برساخت دودستگاه ديگ بخار وآب DM، یک 
ساختمان کنترل و مرکز فرعی برق شماره  32 نيزساخته شده  و اطراف ديگ بخار و 
واحد آب DM محوطه سازی می شود و در كنار آن،  اجرای تمام مسیرهای ارتباطی، 
لوله کشی ها، کابل ها و ســیگنال های ارتباطی حد فاصل واحدهای فوق الذکر و 
تاسیسات موجود پاالیشگاه اجرايی می شــود.وی قيمت برآوردی  برای اجرای 
طرح را حدود40 ميليون يورو اعالم كرد.گفتنی است در حال حاضر 6 ديگ بخار 
227 تنی در شركت پاالیش نفت اصفهان به منظور توليد بخار مورد نياز واحدهای 

عملياتی فعال هستند كه با راه اندازی اين طرح به8 دستگاه افزايش می يابد.

 نتيجه چهار مــاه ارزيابــی عملياتی پايلــوت نيمه صنعتی مــاژول های 
اولترافيلتراسيون ساخت داخل كشور، در تصفيه خانه پساب شهری شركت 

پااليش نفت اصفهان مطلوب ارزيابی شد.
رییــس پژوهش و فناوری شــركت پااليــش نفت اصفهان بــا اعالم اين 
خبر افزود: پااليشــگاه با هدف حمايت از ســازندگان داخلــی، طی انعقاد 
تفاهم نامه ای با يك شــرکت  دانش بنیان تولیدکننده انحصاری ماژول های 
غشایی اولترافیلتراسیون كشور و خاورميانه، محصول توليدی شـــــرکت 
آبتین پارسیان پیشــرو آپادانا  كه از شــرکت های دانش بنیان توليدكننده 
ماژول های غشايی الياف تو خالی اولترافيلتراســيون تحت برند صنعتی 
AquArya ))آكوآريا ( است،  را به مدت 4 ماه در تصفيه خانه پساب شهری  
شركت مورد ارزيابی و راســتی آزمايی قرار  داد .وی در ادامه گفت: با توجه 
به خشك سالی های پی در پی در كشــور و بحران آب ، انجام هر پروژه ای 
 در هر سطحی در زمينه بازيافت آب و اســتفاده مطلوب از منابع آبی بسيار 

ارزشمند است.
مرتضی صادقی، مدیر تحقیق و توســعه شـــــرکت آبتین پارسیان پیشرو 
آپادانا و عضو هيئت علمی دانشــگاه صنعتی اصفهان كه كارنامه مطلوبی در 

ساخت تصفيه خانه فوالد سفيد دشــت و سامانه اولترافیلتراسیون شهرك 
صنعتی بوشهر ... نيز دارد،  اعتماد شركت پااليش نفت اصفهان به ساخت 
داخل را بسيار ارزشمند دانســت و گفت: به طورحتم حمايت صنايع بزرگی 
همچون پااليشگاه، از سازندگان داخلی می تواند كشور را به سمت پيشرفت 

های بيشتر سوق دهد.
  صادقی درخصوص ماژول غشــایی AquArya )آکوآریا( اظهار داشــت: 
فرآیند غشــایی اولترافيلتراســيون يك فرآيند ضــروری و الزم در فرآیند 
بازیافت پساب و بازچرخانی آب است. اين فرآيند قابليت حذف ذرات معلق 
 SDI و موادكلوئيدی، موجود در آب را دارد و در جهت توليد آب با خلوص باال و
پايين به كار می رود.  وی، خروج کامل عوامل بیماری زا از آب، پیش تصفیه 
مطلوب اسمز معکوس، نرخ پايين گرفتگی غشا، مقاومت باال در برابر مواد 
شيميايی و عوامل اکسیدکننده  را از مزايای ماژول غشایی آکوآریا برشمرد و 
افزود:  قابليت شست وشوی معكوس دوره ای با هدف بهبود عملكرد غشا، 
مسیر مناسب جریان خارج به داخل برای تولید آب تمیز و حذف نقاط راکد 
در سمت آب عبوری، داشتن باالترین سطح غشــایی و در نتیجه سرعت و 

میزان جریان باالتر از ديگر برتری های اين ماژول محسوب می شود.

به مناسبت هفته دولت انجام شد؛

تجدید میثاق بسیجیان آبفای استان اصفهان با شهدا

در جهت حمايت سازندگان داخلی؛

 ماژول های اولترافیلتراسیون ساخت داخل در تصفیه خانه 

پاالیشگاه اصفهان ارزيابی شد

معاون بهره  برداری فوالد مبارکه:

ردپای فوالد مبارکه در پشتیبانی از تولید و زدودن موانع در صنعت 

کشور مشهود است

2 دستگاه ديگ بخار جديد  227 تنی و آب DM در شركت پااليش نفت اصفهان احداث می شود

دنیای پیرامــون ما حیرت انگیز و غیرقابل پیش بینی  اســت. 
ذهن های بــزرگ هرگز از تــالش برای حل معماها دســت 
نخواهند کشــید. در ادامه چند مورد از این حقایق عجیب را از 

نظر می گذرانیم.
1- قهوه مزه را کال تغییــر می دهد. به همین خاطر اســت که 

دوست داریم با این نوشیدنی، خوراکی شیرینی بخوریم.
2- طرد شــدن و درد جسمی برای مغز شــما یکسان است. 
وقتی شــما طرد می شــوید، گیرنده های مواپیوئیدی فعال 
می شــوند و همین گیرنده ها نیز زمانی که درد حس می کنید، 

به کار می افتند.
3- یک هواپیما می تواند بیش از 160 کیلومتر با سوراخی در پیل 
ســوختی اش و در حالی که هر دو توربین اش خاموش است 

پرواز کند. در حقیقت یک بار چنین چیزی اتفاق افتاده است.
4- میمون ها روی اشــیای بی جان، صــورت می بینند. آن ها 
دچار خطای دید می شوند چرا که همیشه زندگی شان را در خطر 
می بینند. همچنین احتمال این که میمون ها دشمنان شان را در 
چیزهای اطراف شان تخیل کنند، بیشتر از سایر حیوانات است.

5- وزن یک تشک بعد از 10 سال استفاده و جذب گرد و خاک 
و حشره  هیره، دو برابر می شــود. در تمام این مدت، حشرات 
موذی بخش های ریزی از پوست ما را می خورند و این ها روی 

چروک های تشک می افتند.
6- مغز شــما در برابر وظایــف کالمی و غیــر کالمی واکنش 
متفاوتی از خود نشان می دهد. به نظر می رسد که زبان اشاره را 

در سطح نیمه خودآگاه بهتر درک می کنیم.
7- در طول شب، دیسک های بین مهره ای استراحت می کنند 
و بزرگ می شــوند. به همین خاطر شــما در صبح یک درصد 

قدبلندتر از شب هستید.
8- روی پوست انسان، اشــکال بیشتری از زندگی وجود دارد 
تا روی کره زمین. هر روز بدن مــان را با ۹0 هزار میلیارد باکتری 

»شریک می شویم.«
۹- ســمورها هنگام خوابیدن، خوردن و شــناور بودن در آب 

دست هایشان را به هم می دهند تا همدیگر را گم نکنند.
10- موهای الویس پرسلی به طور طبیعی بلوند بود. این پادشاه 
راک اند رول، اعتقاد داشــت موی تیره رنگ چشــم هایش را 

نمایان تر می کند.
11- ما در هنگام گرفتن یک تصمیم بــا فکر کردن درباره  آن به 

زبانی دیگر، می توانیم بهتر عمل کنیم.
12- پانزده درصد هوایی که در مترو استنشاق می کنیم، از سلول 

مرده  پوست تشکیل شده است.
13- احتمال مردن شما در مســیر رفتن به سوپرمارکت برای 

خرید بلیت بخت آزمایی از احتمال برنده شدن تان بیشتر است.
14- ساختار موی یک نوزاد تازه متولد شده به طور کامل طی 
سال اول زندگی اش تغییر می کند. پس اگر یک وقت موهای 

نوزاد موبورتان یک دفعه قهوه ای شد، تعجب نکنید.
15- خرس های قطبی با پوشاندن دماغ های مشکی شان در 

برف سعی می کنند نامرئی شوند.
16- منفی نگری خصیصه ای ژنتیکی ست. افرادی که منفی فکر 

می کنند اغلب یک ژن جهش یافته ADRA2b دارند.
17- تعداد افراد چاق در جهان از کسانی که از زور گرسنگی در 
حال مرگ هستند، بیشتر است. 30 درصد جمعیت جهان چاق 

است و 5 درصدشان به خاطر این بیماری می میرند.
18- ما 3 نوع لبخند داریم با 3 کارکرد متفاوت: لبخند جذابیت، 
برتری و تحسین. عالوه بر این، ماهیچه بزرگ تر استخوان گونه 

هر بار رفتاری متفاوت از خود بروز می دهد.
1۹- در آغاز ظهور عکاسی، مردم عکس هایی می گرفتند در حالی 
که صورت شان زخمی ناســور و یا یک بیماری داشت. گرفتن 
عکس از مردگان هم محبوب بود؛ مرده را جوری قرار می دادند 

که انگار هنوز زنده است.
20- اولین »فتوشــاپ کارها« از آبرنگ برای خلق جلوه های 

مختلف روی عکس های چاپ شده استفاده می کردند.

آشپزی

پلوی مخلوط 
مواد الزم:  برنج 2 پیمانه،  گوشت چرخ کرده  200 گرم، پیاز  یک 

عدد بزرگ،   نخود فرنگی  به دلخواه، هویج  یک عدد بزرگ، فلفل 
دلمه ای نصف یک عدد،  زعفران  2 قاشق غذاخوری دم کرده،  شوید خشک2 

قاشق غذاخوری،  نمک ، فلفل سیاه ،  زردچوبه و روغن  به مقدار کافی
 طرز تهیه: ابتدا هویج را به صورت خاللی خرد  کنید  و به همراه کمی روغن داخل یک تابه مناسب 
تفت  دهید  تا به خوبی سرخ شود. پیاز را به صورت نگینی یا خاللی خرد  و به تابه اضافه کنید. آن 
را به خوبی تفت دهید تا سبک شود، سپس گوشت چرخ کرده را به تابه اضافه  کنید  و چند دقیقه 

تفت دهید تا تغییر رنگ دهد. فلفل دلمه ای را به صورت ریز خرد  و به تابه اضافه کنید.پس از این که 
فلفل دلمه ای نرم شد، هویج های سرخ شده را به همراه نخود فرنگی و  مقداری زردچوبه و فلفل 
سیاه اضافه  کنید  و کمی تفت  دهید  تا با دیگر مواد یکدست شود. بعد از آن زعفران دم کرده را به 
همراه مقداری نمک و نصف استکان آب اضافه  کنید و کمی تفت دهید تا مواد یکدست شود، 

سپس در تابه را  بگذارید  و اجازه  دهید گوشت به مدت 45 دقیقه با حرارت بسیار مالیم 
بپزد. در حین پخت گوشت بهتر است هر چند دقیقه یک بار مواد را کمی هم بزنید 

تا نسوزد.  بعد برنج را آبکش کنید. در ادامه داخل یک قابلمه مناسب کمی 
روغن بریزید  و روی حرارت قرار  دهید.پس از این که روغن داغ 

شد، به سلیقه خود برای ته دیگ از نان لواش یا سیب 
زمینی ورقه شده استفاده  کنید.

حقایق عجیبی که شما را مات و مبهوت می کنند

»وطن« سریالی درباره زندگی شهدا  »دست فرمون« به راه افتاد
سریال »وطن« با نام قبلی »فیلم کتاب« به تهیه کنندگی پوریا 
رضایی به زودی ضبط خود را آغاز می کند. مجموعه تلویزیونی 
»وطن« به کارگردانی و تهیه کنندگی پوریا ضیایی در فصل اول، 
زندگینامه شهدای عزیز ایران را در 50  قسمت نشان می دهد. 
قسمت اول از »وطن« برگرفته از کتاب مجید بربری، داستان زندگی 
شهید مجید قربان خانی و نوشته کبری خدابخش دهقی است. 

فصل سوم مسابقه »دست فرمون« که پیش تولید آن از اوایل اردیبهشت 
آغاز شده ولی به دلیل شرایط کرونا با تاخیر در تولید مواجه شده بود، 
در حال تولید است و به زودی آماده پخش می شود.محمد احسانی، 
مدیر شبکه نسیم، حسن خجسته، عضو شورای سیاستگذاری سیما، 
مرتضی جاسبی، مدیر گروه تولید و مهدی توکلی زاده ، مدیر برنامه شبکه 
نسیم از لوکیشن برنامه های »دست فرمون« و »نفس« بازدید کردند.
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