
وقتیخریدناتومبیلکارکردههمرویامیشود؛

رستاخیزبازارماشیندستدوم!
3

بازار تاریخی اصفهان، بمب ساعتی در انتظار انفجار
 گزارشی از یک بازدید رعب آور؛

7

کشاورزان اصفهانی:
  منتظر می مانیم

  نماینده اصفهان بیاید 
و با او نماز باران بخوانیم

 استقبال از مربی 
تیم ملی کشتی فرنگی 

در اصفهان

 مدیرکل زمین شناسی و اکتشافات
 معدنی استان بیان کرد:

 زنده شدن زاینده رود،
 شاه کلید رفع فرونشست

3

7

6 6

درباره »سوشا مکانی«
 که مسیر منفورشدن را برگزیده است؛

عشق، منطق، انتقام!

5

 واقعیت های علمی درباره واکسن چینی
 چه می گویند؟

سینوفارم ؛ 
واکسِن پر حرف و حدیث!

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
قیمت: 2000 تومان

5

امیرخطه 
خط، باردیگر 

سرآمد شد
8

آمادگی 
مدارس 

اصفهان برای 
بازگشایی 
حضوری

م
سنی

: ت
س
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آگهیمزایده)نوبتاول(

جوادنصری-شهرداربهاران مالف:1208313

شهرداری بهاران در نظر دارد با استناد مجوز شماره 00/2908 مورخ 1400/06/23 شورای اسالمی شهر بهاران نسبت به 
فروش یک دستگاه پرس زباله قابل نصب بر روی شاسی کامیون 6 تن ساخت شرکت یاررس پویا از طریق مزایده 

اقدام نماید.

متقاضیان می توانند به منظور آگاهی از شرایط مزایده و دریافت و تحویل مدارک شرکت در مزایده همه روزه به جز ایام 

تعطیل از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/08/15 به امور مالی شهرداری مراجعه نمایند.

سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده ذکر گردیده است. 

زمان تحویل پیشنهادات: روز دوشنبه 1400/08/17
زمان بازگشایی پاکت پیشنهادات: روز سه شنبه 1400/08/18

تلفن تماس: 37254005 

آگهیمناقصه)نوبتاول(

جوادنصری-شهرداربهاران مالف:1208315

شــهرداری بهاران در نظــر دارد با اســتناد مجوز شــماره 00/2908 مورخ 1400/06/23 شــورای اســالمی شــهر 
 بهاران نســبت به خریــد و نصب دو دســتگاه اطاق کمپرســی قابــل نصب بر روی شاســی دو دســتگاه کامیون

 ایویکو تیپ   MI -180 E 28 )ظرفیت 18 تن( وکامیون ایســوزو تیپ NPR70L )ظرفیت 6 تن( با اعتباری معادل 

2/350/000/000 ریال از محل اعتبارات شهرداری و از طریق مناقصه اقدام نماید.

فروشندگان و شرکت های سازنده می توانند به منظور آگاهی از شــرایط مناقصه و دریافت و تحویل مدارک و اسناد 

مناقصه همه روزه به جز ایام تعطیل از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/08/15 به امور مالی 

شهرداری مراجعه نمایند.

سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده ذکر گردیده است. 

زمان تحویل پیشنهادات: روز دوشنبه 1400/08/17
زمان بازگشایی پاکت پیشنهادات: روز سه شنبه 1400/08/18

تلفن تماس: 37254005 
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»کیم جونگ اون« به دادگاه احضار شد
با توجه به عدم وجود روابط دیپلماتیک میان ژاپن و کره شمالی، کیم جونگ اون به عنوان رییس دولت کره 
شمالی به این دادگاه احضار شده است. گروهی از اتباع فراری کره شمالی در پایتخت ژاپن با شکایت به 
یک دادگاه به طور نمادین کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی را به دادگاه احضار کردند. به نقل از خبرگزاری 
فرانسه، این شکایت غیرعادی هدفش مسئول دانستن پیونگ یانگ از بابت یک برنامه است که طی 
آن در فاصله سال های ۱۹۵۹ تا ۱۹۸۴ بیش از ۹۰۰۰۰ نفر از ژاپن به کره شمالی منتقل شدند. هر چند هدف 
این برنامه عمدتا کره ای تبار ها بودند، اما بعضا همسران ژاپنی این اتباع نیز طی این برنامه فریفته یک 
پروپاگاندای پرزرق و برق که وعده »بهشــت روی زمین« را به آن ها می داد، قرار گرفتند. بر اساس این 
گزارش پنج نفر از قربانیان این دسیسه کره شمالی برای بازگردانی اتباع این کشور که بعدا توانستند از کره 
شمالی فرار کنند با شکایت نزد دادگاه منطقه توکیوی ژاپن خواستار دریافت غرامت به ارزش ۱۰۰ میلیون 
ین )معادل ۸۸۰۰۰۰ دالر( شده اند. آن ها پیونگ یانگ را متهم به »فریفتن شاکیان پرونده با طرح تبلیغاتی 

غلط در زمینه نقل انتقال به کره شمالی که در آن بهره بردن از حقوق بشر کال غیرممکن است« کردند.

اولین نشست علنی اسراییل با ۶ کشور عربی در امارات
رسانه های اسراییلی از اولین نشست علنی دولت اسراییل و شش کشــور عربی در امارات که به عادی 
سازی روابط با این رژیم پرداخته اند، خبر دادند. »جویش اینسایدر« در گزارشی اعالم کرد: امارات طی 
روز های سه شنبه و چهارشنبه شاهد حادثه تاریخی بود که اولین در نوع خود است. اسراییل در کنار امارات، 
بحرین، مصر، اردن، مراکش و سودان در نشســتی تحت عنوان »N۷« شرکت کرد که نماد واژه عادی 
سازی و طرف های شرکت کننده در این نشست بود. این نشست در حاشیه نمایشگاه بین المللی اکسپو 
برگزار شد. به گزارش این روزنامه حدود شش ماه برای این نشست برنامه ریزی شده بود. عیدان رول، 
معاون وزیر خارجه رژیم صهیونیستی و عیساوی فریج، وزیر همکاری منطقه ای این رژیم تصاویری را از 
 Jeffrey دیدارهایشان با نصرالدین عبدالباری، وزیر دادگستری سودان در ابوظبی منتشر کرد. موسسه

M.Talpins و شورای آتالنتیک میزبان این نشست بودند.

نماینده پارلمان انگلیس با ضربات چاقو  کشته شد
»دیوید آمس« نماینده محافظه کار پارلمان انگلیس پس از آنکه با ضربات متعدد چاقوی فردی در یک 
کلیسا مورد حمله قرار گرفت، کشته شد. رسانه های انگلیسی گزارش داده بودند که دیوید آمس، نماینده 
محافظه کار پارلمان این کشور روز جمعه در کلیسایی در »لی-آن-سی« در »اسکس« در جمع کسانی 
که به وی رای داده اند، چند بار هدف ضربات چاقو قرار گرفت.  اسکای نیوز گزارش داد، مردی وارد محل 
این نشست شد و چند ضربه چاقو به وی وارد کرد. آمس ۶۹ ساله که حوزه انتخابیه یکی از نواحی اسکس 
را در مجلس عوام انگلیس نمایندگی می کند، در همان محل حادثه تحت مداوا و رسیدگی قرار گرفت؛ اما 

به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داد.

»بلینکن« راهی آمریکای التین می شود
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا جمعه آینده با هدف مقابله با مهاجرت کشــورهای آمریکای التین 
به آمریکا به اکوادور و کلمبیا ســفر خواهد کرد. وزیر امور خارجه آمریکا پیش از ایــن، در تداوم اجرای 
سیاست های ضد مهاجرتی دولت دونالد ترامپ، برای مهاجران هائیتی نسبت به سفر به آمریکا خط و 
نشان کشید و به آنان اخطار داد. بلینکن گفته بود که موضع آمریکا کامال روشن است  مهاجرانی که قصد 
ورود به آمریکا را دارند  خود را در مسیر بسیار خطرناکی قرار می دهند. تداوم سیاست های ضد مهاجرتی 
دولت دونالد ترامپ در دولت بایدن در حالی است که چندی پیش، دانیل فوت نماینده ویژه آمریکا در 
امور هائیتی، با ارائه استعفا نامه خود به بلینکن عالم کرد که او در تصمیم غیرانسانی و مخرب آمریکا برای 

اخراج هزاران پناهنده هائیتی از مرز آمریکا و مکزیک، مشارکت نخواهد کرد.

کدام فارغ التحصیالن دانشگاه امام صادق)ع( به دولت رییسی رفتند؟

دانشگاِه مسئول ساز!

تجارت نیوز نوشــت: نقش فارغ التحصیالن دانشگاه امام صادق)ع( 
در دولت سیزدهم بیشتر شده است و پست های کلیدی و حساسی 
را از آن خود کرده اند. پس از گذشــت تنها چند ماه ازآغاز به کار دولت 
ابراهیم رییســی، نقش فارغ التحصیالن دانشــگاه امام صادق)ع( 
در پســت های کلیــدی دولت او بیشــتر شــده اســت. تاکنون چه 
کسانی از دانشــگاه امام صادق)ع( در دولت پست گرفته اند؟ نقش 
فارغ التحصیالن دانشــگاه امام صادق)ع( در دولت سیزدهم بیشتر 
شده اســت و پســت های کلیدی و حساســی را از آن خود کرده اند. 
آنها عالوه بر گرفتن پســت های سیاســی، نیم نگاهی هم به اقتصاد 
داشــته اند. از وزات اقتصاد گرفته تا بورس. اما تاکنون چه کسانی از 

دانشگاه امام صادق)ع( راهی دولت ابراهیم رییسی شده اند؟
حجت عبدالملکی، وزیر کار: کارشــناس ارشــد معارف اســالمی و 
اقتصاد از دانشــگاه امام صــادق)ع( و دکترای اقتصاد از دانشــگاه 

اصفهان را دارد.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد: کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته 
رشته اقتصاد از دانشگاه امام صادق)ع( و مدرک دکتری اقتصاد را از 

واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی تهران گرفته است.

علی باقر کنی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه: فارغ التحصیل رشته 
معارف اسالمی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق)ع( است.

داوود منظور، رییس ســازمان امور مالیاتی: دارای مدرک تحصیلی 
دکتری علوم اقتصــادی، گرایش اقتصاد ســنجی و اقتصاد بخش 
عمومی از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد اقتصاد و معارف اسالمی 

از دانشگاه امام صادق)ع( است.
محمد حســینی، معاون رییــس جمهور در امور مجلــس: در مقطع 
کارشناسی ارشد در رشته معارف اسالمی و علوم سیاسی از دانشگاه 
امام صادق)ع( فارغ التحصیل شد. او سپس به دانشگاه تهران رفت 

و دکترای خود را در رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی اخذ کرد.
میثم لطیفی، رییس سازمان اداری و امور استخدامی کشور: دکترای 
تخصصی مدیریت منابع انســانی اســت که عضویــت هیئت علمی 
دانشگاه، ریاست دانشکده مدیریت دانشــگاه امام صادق)ع( را در 

کارنامه علمی خود دارد.
مجید عشقی، رییس سازمان بورس: فارغ التحصیل کارشناسی ارشد 
پیوسته در دانشــگاه امام صادق)ع( بوده و مدرک دکترای خود را در 

دانشگاه پیام نور اخذ کرده است.

وحید یامین پور، معاون وزیر ورزش: فارغ التحصیل دکتری رشــته 
حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه امام صادق)ع( است.

غالمحسن اســماعیلی، رییس دفتر رییس جمهور: مدرک دکترای 
حقوق خصوصی خود را با درجه عالی از دانشگاه تربیت مدرس اخذ 
کرد؛ اما ریاســت دانشکده حقوق دانشــگاه امام صادق )ع را نیز در 

کارنامه خود دارد.
علی صالح آبادی، رییس  کل بانک مرکزی: کارشناســی ارشد معارف 
اســالمی و مدیریت مالــی از دانشــگاه امام صــادق)ع( و دکتری 
مدیریت مالی از دانشــگاه تهران و عضو هیئت علمی دانشگاه امام 

صادق)ع( است.
حاال باید دید آیا از دانشگاه امام صادق)ع( باز هم کسی وارد ارگان ها 
و زیرمجموعه های زیر نظر دولت می شــود یا نه. آن هم در حالی که 
هنوز فقط چند ماه از دولت رییسی گذشته است.گفتنی است پیمان 
جبلی، که با حکم رهبر انقالب رییس صدا و سیما شد نیز در دانشگاه 
امام صادق)ع( تحصیل کرده اســت. او مدرک کارشناســی ارشد را 
در رشــته معارف اســالمی و تبلیغ و مدرک دکترا در رشته فرهنگ و 

ارتباطات، را از دانشگاه امام صادق)ع( دریافت کرده  است.

وزارت خارجه فرانســه بدون اشــاره بــه بدعهدی 
کشــور های اروپایــی در عدم اجــرای کامل توافق 
هســته ای و خــروج یکجانبــه آمریــکا از برجام، 
اتهام زنی هــا علیه جمهوری اســالمی را تکرار کرد. 
شبکه »اسکای نیوز« به نقل از وزارت خارجه فرانسه 
گزارش داد: »ایران باید به همکاری کامل با آژانس 
بین المللی انرژی اتمی بازگردد«. بر اســاس این 
گزارش، این وزارتخانــه در ادامه اتهام های تکراری 
و بی اســاس ضد تهران افزود: »ایــران باید تمام 
نقض های توافق هسته ای ۲۰۱۵ )برجام( را متوقف 
کنــد و تمایل خود را برای بازگشــت بــه مذاکرات 
هسته ای را در عمل نشان دهد«.  »آنه کالیر لجاندر« 
سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه نیز مدعی شده 
بود: »ایران همچنان که از مذاکره ســر باز می زند، 

واقعیت هایی را در حــوزه میدانی ایجــاد می کند 
که بازگشــت به برجــام را پیچیده تــر خواهد کرد. 
بنابراین، ]برجام[در زمینه ای از بحــران قرار دارد و 
ســفر مورا به تهران در لحظه ای حیاتی برای آینده 
توافق هسته ای رخ می دهد«. »انریکه مورا« معاون 
مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا که برای 
رایزنی درباره روابط دوجانبه، موضوعات منطقه ای 
از جمله تحوالت در افغانستان و یمن و نیز مذاکرات 
برای لغو تحریم های ظالمانه به تهران سفر کرده، روز 
پنجشــنبه با »علی باقری« معاون سیاسی وزارت 
امور خارجه دیدار و گفت وگو کرد. باقری با اشــاره 
به این که برای ایران دســتیابی بــه نتایج ملموس 
موضوعیت دارد، تصریح کرد: ایران برای مذاکرات 
جدی که نتیجه آن توافــق عملی و نه توافق کاغذی 

باشد، همواره آماده اســت. این در حالی است که 
پیش تر وبگاه اماراتی »نشــنال« مدعی شده بود 
ایران و اتحادیه اروپا بر سر زمان آغاز مذاکرات وین 
در خصوص برجام اختالف نظر دارند. تا کنون ۶ دور 
مذاکره در شهر وین میان آمریکا و سایر طرف های 
برجام غیر از ایران برای تســهیل بازگشــت آمریکا 
به برجام انجام شــده اســت. طرف هــا می گویند 
پیشرفت های ملموســی در این مذاکرات حاصل 

شده، اما پاره ای اختالفات کماکان باقی است.

اتهام زنی مجدد فرانسه به ایران درباره برجام

وزیر دفاع پیشین و فرمانده کل اسبق ستاد ارتش ارمنستان در مصاحبه با وبسایت خبری news.am ارمنستان گفت که جمهوری آذربایجان را نمی توان به هیچ وجه با ایران از 
نظر قابلیت ها مقایسه کرد.سیران اوهانیان  که رهبر جناح مخالف »ارمنستان« در مجلس ملی این کشور است، بیان کرد: وقتی قدرت یک کشور را ارزیابی می کنید، آنچه بسیار 
مهم است نه تنها شاخص کمی عوامل نیرو، بلکه اراده جمعی مردم است. به گفته این مقام نظامی سابق ارمنستان، با توجه به این مولفه، توجه به تفاوت قابلیت های ایران و 
جمهوری آذربایجان نیز بسیار ضروری است. اوهانیان با اشاره به تاریخ دیرینه ایران، افزود: در این خصوص، فکر نمی کنم ایران را بتوان با کشوری که در سال ۱۹۱۸ تاسیس 
شد، مقایسه کرد. جمهوری آذربایجان به هیچ وجه با ایران قابل مقایسه نیست. اگرچه تهران و باکو به طور سنتی روابط صمیمانه ای دارند، اخیرا برخی بلندپروازی های 
مقامات جمهوری آذربایجان به تحریک عوامل خارجی، باعث برخی مسائل در روابط دو کشور همسایه شده است. در پی این مسائل، رییس دستگاه دیپلماسی ایران در 
تماسی تلفنی با »جیحون بایراموف« وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان، آخرین تحوالت روابط دوجانبه را مورد بحث و بررسی قرار دادند. وزیر امور خارجه کشورمان با 
تاکید بر ضرورت احترام متقابل و استقالل، حاکمیت و تمامیت ارضی کشور ها افزود:ایران و جمهوری آذربایجان دارای روابط دیرینه ای با یکدیگر هستند. وی تصریح کرد: 
دو کشور باید مانع سوءتفاهم در مناسبات فیمابین شده و شایسته است به سرعت روابط خود را در مسیر درست و رو به رشد ادامه دهند. جیحون بایراموف وزیر امور خارجه 
جمهوری آذربایجان نیز در این مکالمه تلفنی رابطه با جمهوری اسالمی ایران را دوستانه خواند و افزود: روابط با کشور های دوست برای جمهوری آذربایجان در اولویت قرار دارد.

قابلیت های ایران با جمهوری آذربایجان قابل مقایسه نیست
واکنش نماینده مجلس به حضور 

میدانی رییس جمهور:

 »رییسی« در جابه جایی 
مدیران شتاب زده عمل نکند

خبر روز

واکنش ایران به ادعا های رییس جمهور آذربایجان :

ساختگی  است
ســخنگوی وزارت امور خارجه، ادعا های تعجب برانگیز جدید رییس جمهور آذربایجان علیه جمهوری 
اسالمی ایران در نشست سران کشور های مشترک المنافع را قویا تکذیب کرد و آن را ساختگی دانست. 
سعید خطیب زاده تصریح کرد: طرح چنین اتهامات رسانه ای صرفا در راستای منافع رژیم صهیونیستی 
مبنی بر تحت تاثیر قرار دادن روابط برادرانه دو ملت ایران و آذربایجان است. خطیب زاده با تاکید بر نقش 
پیشروی جمهوری اسالمی ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر، تاکید کرد: تقدیم هزاران شهید و مجروح 
طی ۴ دهه گذشته در مبارزه با این پدیده شوم تنها یک برگ از تالش های متعهدانه و مستمر جمهوری 
اسالمی ایران در این مسیر  است که بار ها و بار ها توسط نهاد های بین المللی ذی ربط مورد تایید قرار گرفته 
است. خطیب زاده با تاکید بر روابط مستحکم برادارنه بین دوملت تصریح کرد: متاسفانه به نظر می رسد 
به رغم پیام های خصوصی و مثبتی که از باکو در تماس های مختلف دریافت می شود، تعمدی برای طرح 

اظهارات رسانه ای بی مبنا از سوی باکو وجود دارد که البته در جای خود پاسخ مقتضی داده خواهد شد.

تیراندازی به خانم ها در اصفهان توطئه است
نماینده اصفهان در خصوص پرونده های اسیدپاشی در اصفهان گفت: اسیدپاشی هایی که در اصفهان 
اتفاق افتاد فقط به صورت دختران بدحجاب نبود، بلکه دختر های محجبــه و انقالبی هم مورد این 
خشونت قرار گرفتند. »حسین میرزایی«،  در پاسخ به این سوال که »ماجرای تیراندازی به دختران 
در اصفهان را مورد پیگیری قرار داده اید؟« گفت: اخباری در این زمینه نداشتیم.وی در پاسخ به این 
سوال که یعنی می فرمایید چنین اخباری کذب است؟ بیان کرد: چنین چیزی در اصفهان نبوده است.  
حسین میرزایی بیان کرد: در آن زمان جو نادرستی علیه بعضی از مجموعه ها شکل گرفت که به نظرم 
توطئه ای بیش نبود.  عده ای برای بدنام کردن بخشی از مجموعه های مذهبی و متدین اقدام به چنین 
شیطنت هایی کردند و عجیب آن که بعضی از خانم هایی که در اسیدپاشی مورد ظلم واقع شدند کامال 
محجبه بودند، در ماجرای تیراندازی هم خبر مستقیمی به ما نرسیده و این یک شیطنت و توطئه است.

نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی:
 آمریکا برای راه اندازی جنگ شیعه و سنی کور خوانده است

نماینده ولی فقیه در اســتان خراســان رضوی با بیان اینکه داعش ملعون مــزدور جنگ های نیابی 
آمریکاست، گفت: آمریکا برای راه اندازی جنگ شیعه و سنی کور خوانده است. سیداحمد علم الهدی 
اظهار  کرد: آمریکا دنبال ناامن سازی افغانستان و از سوی دیگر ایجاد جنگ داخلی و قومی و مذهبی 
بوده است.  بزرگ ترین سنگر استکبارستیزی، انقالب اســالمی ایران است. درباره مسئله داعش و 
برخورد آن، آمریکا اشتباه کرده؛ از اینجا جنگ سنی و شیعه شکل نمی گیرد. در سرزمین عراق و سوریه 
عده ای از اهل سنت توسط همین داعشی ها کشته شده اند پس این جنگ میان شیعه و سنی نیست.  

مسئله اصلی، جنایت آمریکاست که با ذلت از افغانستان بیرون رفته است.

اینستاگرام صفحه »پرس تی وی« را مسدود کرد
اینستاگرام دسترسی شبکه پرس تی وی به حساب کاربری خود در بستر این پلتفرم را قطع کرد. به  گزارش 
روابط عمومی شبکه پرس تی وی، این پلتفرم اشتراک گذاری عکس و فیلم آمریکایی صفحه پرس تی 
وی را در بستر خود مسدود کرده و دسترسی شبکه خبری انگلیسی زبان ایران به حساب خود با ۱۵۶۰۰۰ 
دنبال کننده را ناممکن کرده است. اینستاگرام در روز چهارشنبه گذشته صفحه این شبکه بین المللی را 
به دالیلی ناشناخته برای تیم شبکه های اجتماعی پرس تی وی بست و در حالی که می گوید آنچه را که 
برای بازکردن حساب کاربری شبکه، با عنوان »کد امنیتی« می نامد، ارسال می کند؛ اما پرس تی وی 

تاکنون چنین کدی را دریافت نکرده است. 

کافه سیاست

نماینــده مردم بجنــورد در مجلس شــورای 
اسالمی با اشاره به  حضور میدانی رییس جمهور 
و وزرا در میــان مــردم در جریان ســفرهای 
اســتانی، در خصوص راه های اثربخشی بهتر 
سفرهای استانی اظهار داشت: با توجه به اینکه 
آقای رییسی یک فرد مردمی و حاضر در صحنه 
اســت و با توجه به اینکه در شــرایط کرونایی 
در مناطق محروم حاضر می شــود، این رویه 
امید خوبی برای مردم ایجاد کرده و حتما آثار 
مثبتی در پی خواهد داشــت. محمد وحیدی 
افزود: در دولت های گذشته حتی بودجه های 
ویژه ای برای ســفرهای استانی وجود داشته، 
اما با توجه به کم تحرکی دولت قبل این مسئله 
تضعیف شد و الزم است در این دوره به حضور 
میدانی برای بررســی مشــکالت مردم توجه 
ویژه شود، چرا که در سفرها مشکالت و شرایط 
خاص استان ها و نیز ظرفیت های آنها مبتنی بر 
آمایش سرزمین به خوبی دیده می شود. عضو 
مجمع نمایندگان استان خراسان شمالی در 
مجلس تاکید کرد: در جریان سفرهای استانی 
باید دید چه مجوزهایی برای پیشرفت استان 
الزم است تا شرایط آن استان ها بهتر شود؛ به 
عنوان مثال، شــاید بودجه زیادی الزم نباشد، 
اما اعطــای برخی مجوزها ماننــد مجوزهای 
گمرکی مرزی، سرمایه گذاری یا ایجاد صنایع 
پایین دســتی برای صنایع بــزرگ، می تواند 
تحول خوبی در اســتان ها ایجاد کند. وحیدی 
ادامه داد: قابلیت مهمی که در سفرهای دولت 
وجود دارد و باید محقق شــود، این اســت که 
برنامه ریزان ســفر و آنهایی که پیشاپیش در 
اســتان حضور می یابند تا مشکالت را بررسی 
و دســته بندی کنند، باید با نگاه رییس جمهور 
هماهنگ باشند و نگاه بن بست شکنی داشته 
باشــند. وی تصریح کرد: اگر این نگاه در بین 
همکاران رییس جمهور حاکم نباشد و همکاران 
رییس جمهور برای اجرای مصوبات و اختصاص 
بودجه کافی همراهی نکنند، این یک عالمت 
خطر است و باعث زیر ســوال رفتن اصل این 

سفرها خواهد شد. 

لتحصیالن دانشگاه امام صادق)ع(  نقش فارغ ا
در دولت سیزدهم بیشتر شده است و پست های 
کلیدی و حساسی را از آن خود کرده اند. آنها عالوه بر 
گرفتن پست های سیاسی، نیم نگاهی هم به اقتصاد 

داشته اند. از وزات اقتصاد گرفته تا بورس

بین الملل

 آگهی حق تقدم شركت پارت آوین کوهسار ) سهامی خاص( ثبت شده به شماره 780  و
 به شناسه  ملی 14007101۶3۶

 به اطالع کلیه سهامداران محترم شركت پارت آوین کوهسار ) سهامی خاص( ثبت شــده به شماره ۷۸۰می رساند با عنایت به مصوبه مجمع 

عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲  و تفویض اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیات مدیره، نظر به اینکه مقرر است سرمایه شرکت 

از مبلغ ۶ میلیارد  ریال به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال منقسم به۲۵۰۰۰  سهم ۴۰۰۰۰۰ ریالی با نام از طریق آورده نقدی افزایش یابد از کلیه سهامداران 

محترم شرکت درخواست می شود از تاریخ نشر این آگهی به مدت ۶۰ روز از حق تقدم خود نسبت به  خرید سهام استفاده نمایند و مبلغ رسمی 

خرید سهام را به حساب جاری شــماره  ۱۴۰۴۱۱۱۴۰۷۸3۲۸۱ شرکت نزد بانک توسعه تعاون خیابان شــمس آبادی اصفهان  واریز و فیش 

مربوطه را به دفتر شرکت واقع در شهر نطنز- شهرک صنعتی شجاع آباد – بلوار سعدی ۱- پالک صفر- طبقه همکف - کدپستی ۸۷۶۹۱۶۹۴۲۴ 

تسلیم نمایند. بدیهی است پس از انقضاء مهلت مقرر، هیات مدیره می تواند سهام باقیمانده را به سایر متقاضیان واگذار نماید.

هیات مدیره  شركت پارت آوین کوهسار
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وزیر راه اعالم کرد:

 تامین 1200 میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل
 آزادراه شیراز-اصفهان

وزیر راه و شهرســازی گفت: بــرای تکمیل پروژه آزاد راه شــیراز- اصفهــان ۱۲۰۰ میلیارد تومان 
اعتبار تامین شده است. رســتم قاسمی در حاشــیه بازدید از آزادراه شــیراز اصفهان اظهار کرد: 

ساخت قطعه های ۷  و ۸آزاد راه شیراز 
به اصفهان در سال ۱۴۰۱ به اتمام خواهد 
رســید و برای اتمام کامل پروژه نیز یک 
هــزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تامین شــده 
است. قاســمی ادامه داد: قطعه ششم 
آزاد راه بیــش از ۹۴ درصد پیشــرفت 
فیزیکی دارد.وی افزود: قطعه ۷ حدود 
۵۰ درصد پیشــرفت دارد که با سرمایه 
گذاری مشترک کار سرعت خواهد گرفت 
و قطعه هشت نیز با همکاری شهرداری 

شیراز و وزارت دفاع تامین اعتبار خواهد شد.وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: با راه اندازی این آزاد 
راه مسیر اصفهان به شیراز حدود ۲ ساعت نزدیک تر می شود.

کشاورزان اصفهانی:

  منتظر می مانیم نماینده اصفهان بیاید 
و با او نماز باران بخوانیم

روزنامه جمهوری اسالمی نوشت:جمعی از کشاورزان اصفهانی با تجمع در دفتر یکی از نمایندگان 
مجلس یازدهم که گفته بود باید دعا کنیم و نماز بخوانیم تا باران  بیاید و مشــکل بی آبی پایان یابد، 
گفتند ما تا آمدن باران به تحصن مان در این دفتر ادامه می دهیــم. تجمع کنندگان، با انتقاد از این 
نماینده مجلس)حسین میرزایی( که خود در دفترش حضور نداشت، گفتند ما صبر می کنیم آقای 
نماینده بیاید تا با وی نماز باران بخوانیم. این تجمع، در واقع به معنای اعتراض به کسانی است که به 
جای اقدامات عملی برای حل مشکالت مردم، آنها را به دعا و نماز که خود مردم هم با آنها آشنایی 

دارند، حواله می دهند.

 آغاز تعمیرات دوره ای واحدهای 37.5 مگاواتی 
نیروگاه اصفهان

تعمیرات دوره ای واحد های ۳۷.۵ مگاواتی نیروگاه اصفهان با هدف آمادگی تولید پایدار انرژی 
الکتریکی در حال اجراســت. مدیر دفتر مهندســی شــرکت مدیریت تولید برق اصفهان گفت: 
واحد های شماره ۱ و ۲ بخاری نیروگاه اصفهان به ظرفیت هر یک ۳۷.۵ مگاوات برای تعمیر بازدید 

دوره ای از شبکه سراسری تولید برق خارج شده است.
  ســید حســن فرزام مهر  با بیان اینکه متخصصان در حــال تمیز کردن داخــل لوله های کلیه 
مبدل های حرارتی شامل کندانسور، کولر های هیدروژن ژنراتور، کولر های کلوز سیکل وکولر های 
روغن، بازدید و تمیز کردن داخل اســتخر برج خنک کن، ســاماندهی تابلو توزیع مصارف مهم، 
روانکاری والو رابط بخار کمکی هســتند، افزود: گاززدایی و تصفیه فیزیکی روغن ترانسفورماتور 
اصلی، رفع نشتی روغن از بوشینگ های ترانسفورماتور اصلی، رفع صدای غیر عادی از کوپلینگ 
الکتروموتور ژانگستروم، رفع لیک بخار از قسمت ســاق الکتروماتیک والو و نصب ترانسدیوسر 

مگاوات از جمله تعمیرات این واحد هاست.

قیمت پراید ۱۳۱ دوگانه سوز کارکرده ظرف یک سال گذشته از ۶۷ میلیون 
و ۳۰۰ هزار تومان به ۱۱۶ میلیون تومان رســیده اســت؛ یعنی ۷۲ درصد 
افزایش قیمت! این نتیجه ای است که از بررسی آگهی های سایت دیوار 
درباره قیمت خودرو های دست دوم مدل ۹۷ به باال با کارکرد بیش از ۱۰ هزار 
کیلومتر می گیریم. این آگهی های همچنین نشــان می دهند از شهریور 
۱۳۹۹ تا شهریور ۱۴۰۰، قیمت وانت پراید ۱۵۱ کارکرده هم ۵۴ درصد افزایش 
پیدا کرده و از ۸۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به ۱۳۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان 
رسیده است. رشد قیمت پراید ۱۳۲ در بازار خودرو های کارکرده معادل ۴۴ 
درصد برآورد می شود. همین روند افزایش قیمت در مورد سایر خودرو های 
کارکرده هم دیده می شود، به عنوان مثال در پژو ۴۰۵ با موتور TU۵ و پژو 
۴۰۵ مدل SLX کارکرده شاهد رشد ۴۱ درصدی قیمت از شهریور سال ۹۹ 

تا شهریور امسال بوده ایم.

افزایش قیمت پراید کارکرده در یک سال
اگر شهریور پارسال تصمیم می گرفتید یک دستگاه پراید ۱۱۱ مدل ۹۷ به 
باال با کارکرد بیش از ۱۰ هزار کیلومتر بخرید، باید برای آن حدود ۹۰ میلیون 
پول پرداخت می کردید. این متوسط قیمت چنین خودرویی در آن زمان 
است. یک سال بعد، یعنی در شهریور سال ۱۴۰۰، قیمت همین خورو به طور 
متوسط ۱۲۷ میلیون تومان شده که ۴۰ درصد بیشتر از رقم یک سال قبل 
است. متوسط قیمت پراید ۱۳۱ کارکرده در همین مدت ۴۵ درصد رشد کرده 

و از ۸۰ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان به ۱۱۷ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسیده 
است. پراید ۱۳۱ کارکرده ۴۴ درصد رشــد کرده؛ پارسال برای این خودرو 
باید به طور متوســط ۸۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان پول پرداخت می کردید 
که امسال این رقم به حدود ۱۱۹ میلیون و تا ۱۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
افزایش پیدا کرده اســت. وانت پراید ۱۵۱ کارکرده هم از ۸۷ میلیون و ۶۰۰ 
هزار تومان در شهریور پارسال، به ۱۳۵ میلیون تومان در شهریور ۱۴۰۰ رسیده 
است. یعنی ۵۴ درصد رشــد، اما رکورد در اختیار پراید ۱۳۱ کارکرده است؛ 
یک مدل کارکرده این خودرو را ســال پیش می توانستید به طور متوسط 
۶۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بخرید، اما امسال باید ۷۲.۵ بیشتر برایش 
پرداخت کنید. یعنی حدود ۱۱۶ میلیون تومان. قطعا مسائلی مثل توقف 
تولید نمونه های صفر در سایپا، تقاضای زیاد و پایین بودن قیمت این مدل 
پراید به نسبت ســایر خودرو های موجود در بازار صفر و کارکرده، روی این 
اتفاق بی تاثیر نیســت. تیبا چه در مدل صندوق دار و چه در مدل هاچ بک 
از دیگر خودرو های محبوب و پرفروش در بازار دســت دوم ها به حســاب 
می آید. شهریور پارسال می توانســتید یک تیبا صندوق دار تولید شده در 
سال های ۹۷ به بعد که بیش از ۱۰ هزار کیلومتر کارکرده است را ۹۵ میلیون 
و ۶۰۰ هزار تومان خریداری کنید. همین خودرو امسال به طور متوسط ۱۳۲ 
میلیون تومان ارزش دارد. باور می کنید؟ تیبا هاچ بک کارکرده هم پارسال در 
شهریور ماه ۱۰۴ میلیون و ۷۰۰ هزار ارزش داشته و خریداران آن در شهریور 
امسال می توانستند همان ماشین را با ۳۱ درصد سود، ۱۳۷ میلیون و ۵۰۰ 

هزار تومان بفروشند.

افزایش قیمت خانواده پژو کارکرده در یک سال
پژو ۴۰۵ کارکرده با موتور TU۵ ظرف یک ســال گذشته بیشترین میزان 
افزایش قیمت را میان مدل های مختلف پژو در ایران تجربه کرده است. 
شهریور پارسال می توانستید یک دستگاه مدل ۹۷ به باالی این ماشین 
با کارکرد بیش از ۱۰ هزار کیلومتر را به طور متوسط ۱۴۳ میلیون و ۷۵۰ هزار 
تومان خریداری کنید. اگر چنین کاری انجام داده باشید، بهتر است بدانید 
شهریور امسال همان ماشین تقریبا ۲۰۳ میلیون تومان می ارزد. دقیقش 
می شود ۲۰۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان که با ۴۱ درصد افزایش همراه است. 
پژو پارس با موتور TU۵ کارکرده را شهریور پارسال ۱۹۶ میلیون و ۳۰۰ هزار 
تومان می فروختند، اما امسال قیمت آن ۳۴ درصد افزایش پیدا کرده و به 
۲۶۳ میلیون رسیده است. در مورد پژو ۲۰۶ تیپ ۲ هم شاهد افزایش بیش 
از ۳۱ درصدی قیمت مدل های کارکرده هســتیم؛ این خورو پارسال ۱۵۹ 
میلیون تومان فروخته می شد و امســال قیمت آن به حدود ۲۰۹ میلیون 
تومان رسیده اســت. پژو ۲۰۶ تیپ ۵ کارکرده شهریور پارسال نزدیک ۱۹۰ 
میلیون قیمت داشته و شهریور امســال به ۲۴۲ میلیون تومان افزایش 
پیدا کرده اســت. پژو ۲۰۷ دنده ای را هم شهریور پارســال ۲۲۷ میلیون 
می فروختند، ولی امسال باید برایش ۲۷ درصد بیشتر یعنی ۲۸۸ میلیون 

و ۷۵۰ میلیون تومان پول پرداخت کنید.

افزایش قیمت سمند کارکرده در یک سال
 LX بیشترین میزان افزایش قیمت انواع سمند کارکرده در مورد سمند ساده
رخ داده است؛ یک دستگاه از این خودرو که در سال های ۹۷ به بعد تولید 
شــده و بیش از ۱۰ هزار کیلومتر کارکرد دارد، شهریور پارسال ۱۴۸ میلیون 
تومان قیمت داشت که بعد از یک سال یعنی در شهریور سال ۱۴۰۰ قیمت 
آن ۳۵ درصد رشــد داشــته و به ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است. همین 
سمند با موتور EF۷ در مدت مشابه ۳۰ درصد رشد قیمت را تجربه کرده و 
به جای ۱۶۰ میلیون و ۶۰۰ میلیون حاال حدود ۲۰۸ میلیون تومان فروخته 
می  شود. شهریور پارسال سمند سورن کارکرده در آگهی های آنالین به طور 
متوســط ۱۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ارزش داشت که بعد از یک سال 
یعنی در شهریور امسال باید برایش حدود ۲۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 

پرداخت می کردید.

افزایش قیمت تندر و ساندرو ی کارکرده در یک سال
تندر ۹۰ مدل E۲ کارکرده در یک سال گذشته ۲۸ درصد افزایش قیمت را 
تجربه کرده است. یک دستگاه با کارکرد باالی ۱۰ هزار کیلومتر از این خودرو 
را که در ســال های پس از ۹۷ تولید شده، شهریور ۹۹ معادل ۲۳۰ میلیون 
تومان می فروختند. قیمت همین خودرو در آگهی های منتشر شده شهریور 
امسال به ۲۹۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. تندر کارکرده با گیربکس 
اتومات و دنده ای در همین مدت بــه ترتیب ۱۸ درصد و ۱۹ درصد افزایش 
قیمت داشته اند. اولی را شهریور امسال به طور متوسط ۳۹۰ میلیون تومان 

و دومی را نزدیک ۳۰۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروختند.

رییــس اداره مدیریــت بحران و کاهــش مخاطرات 
سازمان جهاد کشــاورزی اصفهان گفت: آبیاری سیار 
باغ های در معرض خشکی این استان که از ماه های گرم 
امسال و با هدف حفظ درختان آغاز شده بود تا آخر مهر 
ادامه دارد. عباسعلی جمشیدی مساحت این باغ ها را 
بالغ بر ۲۰ هزار هکتار برآورد کرد و افزود: بیشتر آنها در 
شهرستان های لنجان، فالورجان، خمینی شهر، نجف 

آباد، اصفهان و مبارکه قرار دارند.
وی با بیان اینکه آبرســانی با تانکرهــای ۱۰ تا ۳۰ متر 

مکعبی در ســطح شهرســتان ها انجام شــده است، 
ادامه داد: آبرســانی های امســال با توجه به وسعت 
خشکســالی و کاهش چشــمگیر بارش ها بیش از 
سال های گذشته و افزون بر چهار هزار مورد بود.  رییس 
اداره مدیریت بحــران و کاهش مخاطرات ســازمان 
جهاد کشــاورزی اصفهان خاطرنشــان کرد: خشکی 
رودخانه زاینده رود طی یک ســال اخیر سبب آسیب 
به پوشش گیاهی و درختان شده اســت و تداوم این 
معضل به ضرر کشاورزی و باغداری در استان خواهد 
شد. جمشیدی درباره معضالت و تبعات خشکسالی 
در بخــش کشــاورزی و باغــداری اســتان اصفهان 
اظهارداشت: خشکی رودخانه زاینده رود و خشکسالی 
سال های اخیر عالوه بر خسارات مســتقیم در زمینه 

تولیدات غذایی، کاهش درآمد کشاورزان و باغداران و 
از بین رفتن سرمایه بهره برداران را در پی داشته است. 
وی اضافه کــرد: ایجاد هزینه فرصت ســرمایه )رکود 
سرمایه در بخش بدون ایجاد ارزش افزوده و تولید(، 
ایجاد هزینه های زیســت محیطی مترتــب به دلیل 
کشــت نکردن و بهره برداری از خاک و از دست رفتن 
فرصت های اشتغال مستقیم و غیر مستقیم به دلیل 
کاهش فعالیت ها از دیگر زیان های خشکســالی در 
استان اصفهان است. جمشــیدی گفت: به طور کلی 
پیامدهای زیست محیطی مثل گرد و غبار، فرسایش 
خاک، فرونشست زمین، مباحث بهداشتی، افزایش 
بیماری های آفات نباتی و دامی و اشاعه آن، آثار روانی 

اجتماعی، سیاسی و امنیتی خشکسالی است. 

رییس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات سازمان جهاد کشاورزی اصفهان:

آبیاری سیار باغ های استان اصفهان تا آخر مهر ادامه دارد

یک فعال بازار مسکن در اصفهان:

بهای تمام شده مسکن 
کاهشی نداشته است

خبر روز

خلف وعده خودرویی وزیر صمت
سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در مدت کمتر از ۵۰ روزه مسئولیت خود اظهاراتی 
در زمینه ساماندهی بازار خودرو با اجرای برنامه کوتاه مدت و بلند مدت خود ارائه  کرده است. یکی از 
وعده های وزیر صنعت، اجرای برنامه کوتاه مدت ساماندهی بازار خودرو از اول مهرماه بود که با وجود 
گذشت حدود ۳ هفته خبری از اجرای آن نیست. فاطمی امین البته یک وعده هم در خصوص اعالم 
جزئیات برنامه صادراتی وزارتخانه داد. طبق وعده وی، قرار بود از روز شنبه هفته گذشته یعنی دهم 

مهرماه جزئیات این برنامه اعالم شود.

در پی منت  ۲۰۰ میلیونی نشدن قیمت پراید مطرح شد:

شورایی برای رقابت یا تهدید رقابت!؟
به دنبال اینکه دبیر هیئت تجدیدنظر شورای رقابت معتقد است که اگر شورای رقابت نبود، اکنون پراید 
۲۰۰ میلیون تومان قیمت داشت، یک کارشناس صنعت خودرو، ادعای شورای رقابت در کنترل بازار، در 
نتیجه مداخله در قیمت گذاری را تصوری کامال اشتباه دانسته و معتقد است حال که دولت قصد دخالت در 
قیمت گذاری ندارد، شورای رقابت هم بایستی از تصمیم دولت برای فعالیت محدود به هدایت، حمایت و 
نظارت، پیروی کند؛ در غیراین صورت شورایی برای تهدید رقابت خواهد بود. حسن کریمی سنجری، ضمن 
انتقاد از شیوه عملکرد دستوری شورای رقابت طی سال های اخیر اظهار کرد: ابالغیه بخشنامه بودجه سال 
۱۴۰۱ توسط رییس جمهور، بیانگر رویکرد اقتصادی دولت فعلی در عبور از اقتصاد دستوری است. همچنین 
صحبت های وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با نگاه وزارتخانه متبوع خود به بازار و صنعت خودروی 
کشور نشان دهنده بی میلی دولت به دخالت در خودروسازی و به ویژه در امر نرخ گذاری دستوری است. 
با این وجود اصرار شورای رقابت به ادامه مداخله در قیمت گذاری خودرو چندان منطقی به نظر نمی رسد.

قیمت اوراق مسکن کاهش یافت
بررسی آخرین قیمت های تسهیالت مسکن از کاهش قیمت این اوراق نسبت به حدود دو هفته قبل 
حکایت دارد. بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان می دهد که هر برگ اوراق تسهیالت 
مسکن در فروردین، اردیبهشت و خرداد سال گذشته به ترتیب ۶۷ هزار و ۲۰۰، ۶۶ هزار و ۷۰۰ و ۶۷ هزار 
و ۳۰۰تومان قیمت دارند. هر برگ از اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن در تیر و مردادماه و شهریور 
سال گذشته نیز با قیمت های ۷۰ هزار و ۵۰۰، ۶۷ هزار و ۸۰۰ و ۶۷ هزار و ۲۰۰ تومان داد و ستد می شود. 
این اوراق درهر کدام از ماه های مهر و آبان و آذر ۶۶ هزار و ۹۰۰، ۶۶ هزار و ۵۰۰ و ۶۷ هزار و ۶۰۰تومان قیمت 
دارند. اوراق تسهیالت مسکن در دی  سال گذشته با قیمت ۶۶ هزار و ۷۰۰، در بهمن ماه با قیمت ۶۶ هزار 

و ۸۰۰ تومان و در اسفندماه نیز با قیمت ۶۷ هزار و۸۰۰ تومان معامله می شد.

استان های شمالی در قعر جدول!

سفرهای میلیونی مردم به اوج رسید
طی هفته گذشته سفرهای مردم رکوردهای جدیدی را شکست و به باالترین میزان در سال جاری هم 
رسید و میانگین تردد وسایل نقلیه در محورهای مواصالتی از دو میلیون خودرو هم عبور کرد. براساس 
آخرین آمارهای ثبت شده از مرکز مدیریت راه های کشور درباره وضعیت تردد وسایل نقلیه مختلف در بازه 
زمانی ۱۶تا ۲۲ مهرماه، رکوردهای عجیب و غریبی توسط مردم در سفرهای جاده ای به ثبت رسید چرا که در 
این ایام روند سفرهای جاده ای مردم فراتر از انتظارات و حتی برآوردها بود. به گونه ای که ۱۶ مهرماه بیش از 
دو میلیون و ۶۴۷  هزار وسیله نقلیه در محورهای بین استانی تردد کرد که این آمار باالترین میزان در سال 
جاری بود و رکوردی جالب توجه در طول ایام کرونایی به حساب می آید. همچنین در این بازه زمانی )۱۶ تا 
۲۲ مهر ماه( به صورت میانگین دو میلیون و ۱۰۰ هزار و ۵۸ وسیله نقلیه در محورهای مواصالتی تردد کردند 
که نسبت به هفته قبل از آن سه درصد و نسبت به هفته مشابه در سال گذشته ۲۰ درصد افزایش یافت.

کافه اقتصاد

اخبار

معاون فنی و اجرایی مدیریت جهاد کشاورزی سمیرم گفت: خرید تضمینی ســیب درختی درجه ۳ یا صنعتی سمیرم از ۲۱ مهرماه آغاز شده و تا پایان همین ماه ادامه 
دارد. مصطفی طایی اظهار داشت: چهار مرکز خرید در چهار بخش از شهرستان سمیرم سیب های درجه ۳ باغداران را تحویل می گیرند و باغداران باید محصول خود را در 
بسته بندی نایلونی و نه فله ای به مراکز خرید ارائه کنند که تعداد میوه سیب در یک کیلوگرم آن حداکثر ۱۵ عدد در هر کیلو  باشد. به گفته وی، نرخ خرید تضمینی سیب درختی 
۱۴ هزار و ۶۰۸ ریال اعالم شده و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نیز این قیمت را تایید کرده است. طایی خاطرنشان کرد: سایر مشخصات محصول خریداری شده 
از کشاورز و باغدار در اطالعیه و بنرهای جهاد کشاورزی و تعاون روستایی در رسانه های مختلف، نیز اطالع رسانی شده است. وی در رابطه با  پیش بینی برداشت محصول 
سیب های درجه ۲، درجه یک و ممتاز این خطه، گفت: حدود ۱۹۰ تا ۲۰۰ هزار تن سیب درختی تا پایان مهرماه جاری از باغ های هر چهار بخش سمیرم برداشت می شود. 
معاون فنی جهاد کشاورزی سمیرم ادامه داد: عمده سیب سمیرم از باغ های بخش پادنای بزرگ در دامنه دنا و زاگرس در حال برداشت است.   به نظر می رسد امسال به 
دلیل خشکسالی و وارد شدن تنش آبی به درختان سیب حجم زیادی از سیب های تولیدی سمیرم به افت کیفیت روبه رو شده و به عنوان سیب درجه سه محسوب شوند. 
حدود هشت هزار تن سیب مرغوب از نوع گالب بهاره نیز اواسط تابستان امسال از باغ های این خطه کوهستانی برداشت شد. سردخانه های بزرگ چند هزار تنی توسط ۲ 

بازرگان بزرگ میوه در سمیرم احداث شده که هرسال بخش عمده ای از سیب های درختی باغداران این منطقه را نرخ گذاری کرده و می خرند.

خرید تضمینی سیب  درختی صنعتی سمیرم تا پایان مهر ادامه دارد

 زنان هندی کارگر 
در حال تخلیه بار 
زغال یک کامیون

کارگران در حال تخلیه بار زغال 
یک کامیون در احمدآباد هند

وز عکس ر

یک فعال بازار مسکن اظهار کرد: در حال حاضر 
و از مدتی قبل روند قیمت مسکن ثابت بوده و 
افزایش کلی در قیمت ها اتفاق نیفتاده است و 
به نظر می رسد بازار در انتظار روزهای آتی است. 
احمد بورونی با بیان اینکه در بازار تعداد خرید 
و فروش ها بســیار کم و به نوعی رکود در بازار 
حاکم است، گفت: نمی توان گفت به طور کلی 
در مسکن قیمت ها حباب دارد چرا که قیمت 
بسیاری از مصالح ســاختمانی و … افزایش 
قابل توجه داشته است. وی افزود: به نظر بازار 
در انتظار برنامه های دولت برای مسکن است 
و این برنامه ها می تواند حرکت بازار را مشخص 
کند؛ در حال حاضر برخی که می خواهند و اصرار 
دارند ملک خود را به فروش برسانند باید برای 
جذب مشتری قیمت های پایین تری را مد نظر 
قرار دهند. بورونی ادامه داد: قیمت به طور کلی 
در بهای تمام شــده و انتظاری که بازار از آینده 
دارد و همچنین میزان تقاضا بســتگی دارد و 
مسکن هم تقریبا اینگونه است و وقتی یکی 
از این عوامل یا همگی مثبت یا منفی باشند، 
قیمت مسکن نیز تغییر می کند. محمد بورونی 
عنوان کرد: اگر بخواهیم با قیمت کارشناســی 
شده صحبت کنیم، می بینیم بهای تمام شده 
مسکن کاهشی نداشته و حتی در برخی موارد 
با افزایش روبه رو بوده اســت. آنچه بازار را به 
رکود برده ، انتظار کاهشی قیمت ها و به سبب 
آن پایین آمدن تقاضا در بازار است. این فعال 
بازار مســکن عنوان کرد: قیمت ارز هم به هر 
حال در بازار مســکن تاثیر گذار بوده اســت و 
کنترل و ثبات آن نیز بر مسکن اثر می گذارد و 
در صورت کاهش یا افزایش می تواند قیمت ها 
در حوزه مسکن را نیز با خود همراه کند. بورونی 
در مورد قدرت خرید مــردم گفت: به هر حال 
باید بپذیریم که بخشــی از مردم قدرت خرید 
مسکن را ندارند که باید با طرح های حمایتی، 
ســاخت مســکن های ارزان قیمت و حذف 
واســطه ها و همچنین افزایش ســاخت و 
اســتفاده از طرح هــای مشــارکتی بتوانیم 

وضعیت بهتری در این زمینه ایجاد کنیم.

وقتیخریدناتومبیلکارکردههمرویامیشود؛

رستاخیزبازارماشیندستدوم!



4یکشنبه 25 مهــــر  1400 / 10 ربیع االول 1443 / 17 اکتبر 2021 / شماره 3370

رنگرزی؛ هنری کهن و زیبا در چهارمحال و بختیاری
رنگ رنگرزی فرش را به طور قطع می توان یکی از مهم ترین گزینه هایی 
معرفی کرد که قادر است زیبایی و جلوه خاصی به فرش های دستباف 
ببخشد.اصول تقســیم بندی انواع رنگ ها در رنگرزی بسیار متفاوت 
است، از خواص و ســاختمان اصلی رنگ ها گرفته تا نوع مصرف آن ها 
برای محصوالت مختلف از پارچه، لباس، نخ و چرم گرفته تا خامه های 

استفاده شده در بافت قالی.
در صنعت قالی بافی هنر رنگرزی اهمیتی تقریبا یکســان با طراحی و 

بافندگی دارد و اصوال بدون وجود رنگ نقشی آفریده نمی شود.
علم رنگرزی در گذشــته بســیار پیچیده بــود و رموز آن همیشــه در 
خانواده های رنگرز باقی می ماند و کمتر کســی می توانســت از اسرار 
آن آگاهی یابد.هــر رنگرز با به کار بردن شــیوه های مخصوص به خود 
رنگ هایی با تونالیته های مشــخص را تولید می کند که مشــابه آن ها 
را تقریبا در ســایر کارگاه ها نمی توان یافت به همیــن دلیل رنگ یکی 
از عوامل تشــخیص بافت های مناطق مختلف است وانتخاب رنگ در 

فرش یکی از مهم ترین ویژگی های فرش بختیاری است.
رییس شــرکت تعاونی فرش دســتباف چهارمحال و بختیاری هم با 
اشاره به تنوع باالی فرش استان گفت: آفریده های چند صد روستای 

چهارمحال و بختیاری از نظر تنوع رنگ بی نظیر هستند.
اسکندر ملکپور  افزود: نوع و نحوه انتخاب رنگ در فرش های بختیاری 
یکی از مهم ترین ویژگی های شــناخته شده در این فرش هاست؛ نوع 
رنگ الکی مورد اســتفاده و همچنین سبز خاص فرش های بختیاری 
از مهم ترین ویژگی رنگ های فرش این اســتان است که با سایر موارد 
مشابه در دیگر فرش های ایران تفاوت دارد.ملکپور با گالیه از نبود انگیزه 
استادکاران قدیمی برای آموزش فنون رنگرزی اضافه کرد: تا ۱۵ سال 
قبل ۶۵ اســتادکار بنام و ماهر در حوزه رنگرزی فرش دستباف حضور 

داشتند که امروز تعدادشان به کمتر از شش نفر رسیده است.
وی با اشــاره به فوت یا از کارافتادگــی اکثر این اســتادکاران افزود: 
متاســفانه اســتادکاران موجود هم تمایلی به آموزش تجربیات خود 
به نسل های امروز و از طرفی نســل های امروز هم تمایلی به یادگیری 
ندارند. ملکپور به وجود فارغ التحصیالن رنگرزی دانشگاه ها اشاره کرد و 
گفت: بسیاری از دانش آموختگان دانشگاه ها هم فقط به صورت تئوری 

آموزش دیده اند و تجربه عملی ندارند.

بافت ساالنه 200 هزار مترمربع فرش در چهارمحال و بختیاری
رییس اداره فرش ســازمان صنعــت، معدن و تجــارت چهارمحال و 
بختیاری گفت: فرش چهارمحــال و بختیاری هم جنبه تجمالتی و هم 

جنبه کاربردی دارد و به علت ویژگی های خاص از جمله طرح و رنگ ها، 

گره های محکم و نوع مواد مصرفی که در آن استفاده می شود ،فروش 

خانگی و داخلی خود را حفظ کرده است.
علیرضا جیالن افــزود: افزایش قیمت مواد و مصالــح بافت فرش و 

محدودیت های ناشی از صادرات باعث شده است امسال فرش تولیدی 
در استان کاهش یابد.جیالن با بیان اینکه به طور متوسط ساالنه ۲۰۰ هزار 
مترمربع فرش در این استان بافته می شود افزود: این متراژ فرش در 

سال ۹۹ با کاهش چشمگیری همراه بوده است.
وی با بیان اینکه ۱۰۰ بافنده فعال در استان وجود دارد، اضافه کرد: از این 
تعداد ۵۰ هزار بافنده به طور مستمر قالی می  بافند که اگر هر کدام از این 
بافندگان به طور میانگین در طول سال چهار متر مربع قالی ببافند، ۲۰۰ 

هزار مترمربع فرش در استان بافته می شود.
جیالن ادامه داد: امســال در حالی که انتظار می رفت با شیوع ویروس 
کرونا و کاهش فعالیت های بیرون از خانه، فرش بافی از رونق بیشتری 
برخوردار شود و بافندگان ســاعات بیکاری بیشتری برای بافت فرش 
داشته باشــند، اما گرانی مصالح و افزایش هزینه های تولید بر اساس 
گزارش تعاونی های، بافت فرش در اســتان در مقایســه با سال های 

گذشته کاهش داشته است.
وی با بیان اینکه ۸۰ درصد فرش تولیدی در استان قابلیت صادرات دارد 
گفت: محدودیت های صادرات نیز سبب شــده تا بافندگان انگیزه ای 
برای بافت فرش نداشته باشــند.جیالن با اعالم اینکه از گردش مالی 

فرش صادراتی در استان آمار مشخصی موجود نیست ،افزود: از آنجا که 
فرش استان با واسطه از طریق استان های دیگر صادر می شود و گمرک 
تخصصی در اســتان وجود ندارد، آمار مشــخصی در خصوص میزان 

صادرات فرش تولیدی در استان در دست نیست.
وی همچنین با بیان اینکه در سال های گذشته فرش تولیدی بافندگان 
به دو برابر قیمــت در بازار های داخلی و خارجی به فروش می رســید، 
تصریح کرد: این در حالی اســت که امســال با افزایش قیمت مواد و 
مصالح، هزینه تولید فرش با قیمت عرضــه آن در بازار تفاوت چندانی 

ندارد، از همین رو بافنده رغبتی برای تولید ندارد.
جیالن، ایجاد دهکده فرش را راهکاری برای رفــع چالش های تولید 
فرش در استان برشــمرد و گفت: با تکمیل زنجیره تولید، هزینه ها به 
میزان قابل توجهی کاهش می یابد و در این صــورت بافندگان انگیزه 

بیشتری برای تولید فرش خواهند داشت.
چهارمحال و بختیاری امروزه به قطــب تولید رنگ های طبیعی فرش 
ایران تبدیل شــده و تا کنون بیــش از یک هزار رنــگ اصیل و طبیعی 

شناسایی شده در این استان به ثبت رسیده است.
گلیم و گبه، فــرش، زیلو، جلوه ای خاص و منحصربه فرد می بخشــد. 
شهرت جهانی قالی چالشتر و دیگر بافته های داری و نساجی استان 

مرهون رنگرزی هنرمندان این هنر سنتی است.

اهدای اعضای بدن نوجوان مرگ مغزی به بیماران نیازمند عضو
هماهنگ کننده تیم پیوند عضــو چهارمحال و بختیــاری گفت: با تایید مــرگ مغزی محمدرضا 
محمودیان و اعالم رضایت خانواده نیکوکار این بیمار، عمل جداسازی عضو با موفقیت در بیمارستان 
آیت ا... کاشانی )ره( شهرکرد انجام گرفت.زهرا سیاح افزود: مرحوم محمدرضا محمودیان نوجوان 
۱۳ ساله از اهالی دستنا چند روز گذشــته برای زیارت به مشهدالرضا سفر کرده بود، در راه برگشت 
بر اثر سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شد.سیاح اضافه کرد:مرگ مغزی این بیمار تایید و با اعالم 

رضایت خانواده نیکوکار مرحوم محمودیان، اعضای بدن وی اهدا شد.

آسیب دیدگی 41 مدرسه در زلزله اخیر کوهرنگ
مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری در بازدید از مناطق زلزله زده شهرستان کوهرنگ 
با اشاره به ضرورت بازسازی برخی مدارس استان اظهار داشــت: بازسازی و ایمن سازی مدارس 
شهرســتان کوهرنگ به بیش از ۳۷۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.فرحنــاز قائدامینی افزود: طی 
زلزله اخیر در شهرستان کوهرنگ ۴۱ مدرسه آسیب دیده اســت که باید هرچه سریع تر بازسازی و 
نوسازی این مدارس انجام شــود تا دانش آموزان در این مدارس فعالیت آموزشی خود را در یک 
محیط ایمن دنبال کنند.قائدامینی، بر جذب اعتبار مورد نیاز برای ایمن سازی، تعمیر و نوسازی این 
مدارس از سوی مسئوالن نوسازی و تجهیز مدارس استان تاکید کرد و گفت: ایمن سازی مدارس 
در مناطق محروم در اولویت برنامه نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان است.وی بر خودکفایی 
دانش آموزان در مناطق محروم اســتان تاکید کرد و گفت: با توســعه کارگاه های مختلف آموزشی 
در مدارس شبانه روزی و برپایی نمایشــگاه های مختلف و بازارچه های فصلی باید زمینه فروش 
محصوالت دانش آموزان را فراهم کنیم تا باعث خودکفایی آنان شــویم.قائدامینی اظهار داشــت: 
معلمان بومی در مناطق به خصوص مناطق محروم کمک بســیار زیادی در امر آموزش و پرورش 
هستند و باید زمینه ای فراهم شــود که دانش آموزان در مناطق مختلف در کنکور سراسری جذب 

دانشگاه فرهنگیان شوند  و طرح بومی گزینی به خوبی اجرا شود.

چهارمحال و بختیاری در حوزه های گردشگری و 
توریسم درمانی ظرفیت های ویژه ای دارد

نماینده مردم شهرستان های شهرکرد، سامان و بن در مجلس شــورای اسالمی اظهار داشت: این 
استان در حوزه های گردشگری، صنایع دستی و توریسم درمانی ظرفیت های ویژه ای دارد که می تواند 
در رونق اقتصادی کشور تاثیرگذار باشد.احمد راســتینه افزود: کمیسیون فرهنگی مجلس شورای 
اسالمی می تواند در سند جامع ارتقای شــاخص های چهارمحال و بختیاری، دستگاه های اجرایی 
استانی و وزارتخانه های متولی را به بهبود شــاخص های گردشگری این استان مکلف کند.راستینه 
به رتبه ۲۸ چهارمحال و بختیاری در سرانه شاخص های ورزشی کشور اشاره و اضافه کرد: این استان 
با موقعیت جغرافیایی ممتاز و ارتفاع از ســطح دریا می تواند بام کشــور برای آماده سازی تیم های 
ملی در ایران باشد، اما در برنامه ریزی های ملی نگاهی به این ظرفیت نشده است.وی ادامه داد: از 
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی تقاضا می شــود تا در یک برنامه زمان بندی مشخص، 
با تقویت زیرساخت های ورزشی در چهارمحال و بختیاری، ســرانه های ورزش استان را به حداقل 
میانگین کشوری برسانند.راستینه گفت: اختصاص اعتبارات برای تعمیر، مرمت، تجهیز و اصالح مراکز 
ورزشی استان و تکمیل و بهره برداری از طرح های نیمه تمام در این بخش نیازمند توجه خاص است.

راستینه اضافه کرد: در روند توزیع و اجرای زیرساخت های فرهنگی چهارمحال و بختیاری بی عدالتی 
شده و این عامل سرانه های فرهنگی استان را نگران کننده کرده است.وی چهارمحال و بختیاری را 
دارای رتبه نخست بیکاری در کشور دانست و گفت: مسئله اشتغال به عنوان ضرورت جدی جوانان 
این استان است که دستگاه های اجرایی ملی و استانی باید بر رفع بیکاری مفرط استان تمرکز کنند.

بام ایراناخبار

مفاد آراء
7/294 آگهی مفاد آراء صادره توسط هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و 

امالک شهرستان مبارکه
نظر به اینکه طبق آراء صادره توسط 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 اخبار اصفهان و زاینده رود چاپ و منتشــر می گردد تا چنانچه شخص 
یا اشخاصی نسبت به آراء مذکور معترض باشــند از تاریخ انتشار نوبت اول آگهی 
روزنامه ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم 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 ثبــت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
خواهد بود .و چنانچه اعتراض در مهلــت قانونی واصل نگردد یا  معترض ، گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت به 
صدور ســند مالکیت بنام متصرف می نماید. لیکن صدور سند مالکیت جدید مانع 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- رأی شماره 140060302009001378مورخ  1400/05/25 آقای کریم برومند 
قهنویه فرزند عوضعلی در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  144/85متر مربع 
مجزی شده از پالک 763 فرعی از 19 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی 

با واسطه از مالک رسمی محمدتقی ضیائی 
2- رأی شماره 140060302009001740مورخ  1400/06/30 آقای امیر باقریان 
سرارودی فرزند ناصر در ششدانگ یک باب خانه نیمه ساز به مساحت  235/58متر 
مربع مجزی شده از پالک  386 فرعی از 5- اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رسمی امیر باقریان سرارودی بموجب سند شماره 125772 

مورخ 1398/12/07 دفتر74- مبارکه
3- رأی شــماره 140060302009001118مورخ  1400/04/28 آقای علیرضا 
مرادی جوشانی فرزند حیدر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  324/91متر مربع 
مجزی شده از پالک  یک - اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 
از مالک رسمی یداله مختاری بموجب سند شــماره 55894 مورخ 1351/06/08 

دفتر 29 - اصفهان 
4- رأی شــماره 140060302009001737مــورخ  1400/06/30 شــرکت 
تعاونی حمل ونقل ره کوشان در ششــدانگ یک قطعه زمین شیار زده ناهمسطح 
بــه مســاحت  13107/42متر مربع مجزی شــده از پــالک  9- اصلــی  واقع 
 در بخش 8 ثبــت اصفهان انتقالی با واســطه از مالکین رســمی ســعید مومنی 

و فریناز نهچیری 
5- رأی شــماره 140060302009001763مــورخ  1400/06/30 خانــم 
شــهال حیدری مبارکه فرزند عوضعلی در یک و نیم دانگ مشــاع ازششــدانگ 
یک قطعه زمین مزروعــی  به مســاحت 1621متر مربع مجزی شــده از پالک  
یــک - اصلی  واقــع در بخــش 9ثبت اصفهــان انتقالی بــا واســطه از مالک 
 رســمی حســین حیدری مبارکه بموجب ســند 52210 مــورخ 1350/11/04 

دفتر  29 - اصفهان
6- رأی شــماره 140060302009001764مــورخ  1400/06/30 خانــم 
رویا حیدری مبارکــه ء فرزند عوضعلی در یک و نیم دانگ مشــاع ازششــدانگ 
یک قطعه زمین مزروعــی  به مســاحت 1621متر مربع مجزی شــده از پالک  
یــک - اصلی  واقــع در بخــش 9ثبت اصفهــان انتقالی بــا واســطه از مالک 
 رســمی حســین حیدری مبارکه بموجب ســند 52210 مــورخ 1350/11/04 

دفتر  29 - اصفهان
7- رأی شــماره 140060302009001762مورخ  1400/06/30 خانم شــهره 

حیدری مبارکه ء فرزند عوضعلی در یک و نیم دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی  به مساحت 1621متر مربع مجزی شده از پالک  یک - اصلی  واقع 
در بخش 9ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از مالک رسمی حسین حیدری مبارکه 

بموجب سند 52210 مورخ 1350/11/04 دفتر  29 - اصفهان
8- رأی شــماره 140060302009001765مورخ  1400/06/30 خانم افســانه 
حیدری مبارکه فرزند عوضعلی در یک و نیم دانگ مشــاع ازششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی  به مساحت 1621متر مربع مجزی شده از پالک  یک - اصلی  واقع 
در بخش 9ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از مالک رسمی حسین حیدری مبارکه 

بموجب سند 52210 مورخ 1350/11/04 دفتر  29 - اصفهان
9- رأی شــماره 140060302009001749مــورخ  1400/06/30 آقای ایرج 
احمدپور مبارکه فرزند حسینعلی در یک دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه 
قدیمی به مســاحت 372/95 متر مربع مجزی شــده از پــالک  1121 و 1122 
فرعی )که در جریان اســتاندارد ســازی پالک های ثبتی به پالک 3485 فرعی 
تبدیل شــده اســت ( از 2- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 
 از مالک رسمی خان بابا احمدپور بموجب سند شماره 4898 مورخ 1325/11/22 

دفتر 39-اصفهان 
10- رأی شــماره 140060302009001748مورخ  1400/06/30  خانم پروین 
ندافی فرزند روح اله در یک دانگ مشــاع از ششــدانگ یک بــاب خانه قدیمی 
به مســاحت 372/95 متــر مربع مجزی شــده از پــالک  1121 و 1122 فرعی 
)که در جریان اســتاندارد ســازی پالک های ثبتی به پالک 3485 فرعی تبدیل 
شــده اســت ( از 2- اصلی  واقع در بخش 9 ثبــت اصفهان انتقالی با واســطه از 
 مالک رسمی خان بابا احمدپور بموجب سند شــماره 4898 مورخ 1325/11/22 

دفتر 39-اصفهان 
11- رأی شماره 140060302009001760مورخ  1400/06/30 آقای محمدعلی 
یلمه طالخونچه فرزند ضیاء در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  269/50متر مربع 
مجزی شــده از پالک 41 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 
از مالک رسمی اسکندر نجاریان بموجب سند شماره 33693 مورخ  1353/06/07 

دفتر 3 - شهرضا 
12- رأی شــماره 140060302009001096مــورخ  1400/04/28 خانــم 
ندا رئیســی مبارکه فرزند محمدعلی در 39/15 ســهم مشــاع از 357/98 سهم 
ششــدانگ یک باب خانه و مغازه متصله به مســاحت  357/98متر مربع مجزی 
شــده از پالک یک - اصلی واقع در بخــش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از 
 مالک رسمی شعبان آقاجانیان بموجب سند شــماره 55862مورخ  1351/06/8 

دفتر 29- اصفهان
13- رأی شــماره 140060302009001099مــورخ  1400/04/28 آقــای 
حمید رئیســی مبارکه فرزند محمدعلی در 78/30سهم مشــاع از 357/98 سهم 
ششــدانگ یک باب خانه و مغازه متصله به مســاحت  357/98متر مربع مجزی 
شــده از پالک یک - اصلی واقع در بخــش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از 
 مالک رسمی شعبان آقاجانیان بموجب سند شــماره 55862مورخ  1351/06/8 

دفتر 29- اصفهان
14- رأی شــماره 140060302009001098مــورخ  1400/04/28 آقــای 
وحید رئیســی مبارکه فرزند محمدعلی در 78/30سهم مشــاع از 357/98 سهم 
ششــدانگ یک باب خانه و مغازه متصله به مســاحت  357/98متر مربع مجزی 
شــده از پالک یک - اصلی واقع در بخــش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از 
 مالک رسمی شعبان آقاجانیان بموجب سند شــماره 55862مورخ  1351/06/8 

دفتر 29- اصفهان
15- رأی شــماره 140060302009001097مــورخ  1400/04/28 آقــای 
جمشید رئیســی مبارکه فرزند محمدعلی در 78/30سهم مشاع از 357/98 سهم 
ششــدانگ یک باب خانه و مغازه متصله به مســاحت  357/98متر مربع مجزی 
شــده از پالک یک - اصلی واقع در بخــش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از 

 مالک رسمی شعبان آقاجانیان بموجب سند شــماره 55862مورخ  1351/06/8 
دفتر 29- اصفهان

16- رأی شــماره 140060302009001095مورخ  1400/04/28 خانم سکینه 
احمدپور محال اصفهانی فرزند کریم در 44/75ســهم مشــاع از 357/98 سهم 
ششــدانگ یک باب خانه و مغازه متصله به مســاحت  357/98متر مربع مجزی 
شــده از پالک یک - اصلی واقع در بخــش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از 
 مالک رسمی شعبان آقاجانیان بموجب سند شــماره 55862مورخ  1351/06/8 

دفتر 29- اصفهان
17- رأی شــماره 140060302009001738مــورخ  1400/06/30 خانــم 
زهره رئیســی مبارکه فرزند محمدعلی در 39/15 سهم مشــاع از 357/98 سهم 
ششــدانگ یک باب خانه و مغازه متصله به مســاحت  357/98متر مربع مجزی 
شــده از پالک یک - اصلی واقع در بخــش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از 
 مالک رسمی شعبان آقاجانیان بموجب سند شــماره 55862مورخ  1351/06/8 

دفتر 29- اصفهان
18- رأی شماره 140060302009001757مورخ  1400/06/30 آقای مرتضی 
مومنی نهچیری فرزند عزیز در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت  188/09متر 
مربع مجزی شده از پالک 9 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 

از مالک رسمی محمدعلی ایرانی 
19- رأی شماره 140060302009001758مورخ  1400/06/30 آقای مرتضی 
مومنی نهچیری فرزند عزیز در ششدانگ یک باب انباری به مساحت  65/62متر 
مربع مجزی شده از پالک 9 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 

از مالک رسمی محمدعلی ایرانی 
20- رأی شــماره 140060302009001754مورخ  1400/06/30 آقای منصور 
توکلی دارگانی فرزند عبدالعلی در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشــجر 
محصور به مساحت  2146/30متر مربع مجزی شده از پالک 546- اصلی واقع در 
بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از مالک رسمی ناصر قلی مرادی بموجب 

سند شماره 21793 مورخ 1354/09/02 دفتر 103 - اصفهان
21- رأی شماره 140060302009001755مورخ  1400/06/30 آقای قربانعلی 
توکلی دارگانی فرزند عبدالخالق در ششــدانگ یک قطعه زمین کشاورزی مشجر 
به مساحت  2977/80متر مربع مجزی شده از پالک 546- اصلی واقع در بخش 9 
ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی ناصر قلی مرادی بموجب سند شماره 

21793  مورخ 1354/09/02 دفتر 103 - اصفهان 
22- رأی شماره 140060302009001775مورخ 1400/06/31 خانم رقیه شفیعی 
فرزند حیدر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  364/05متر مربع مجزی شده از 
پالک  27 فرعی از 3 - اصلی واقع در سرارود بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 

از مالک رسمی حیدر شفیعی سرارودی
23- رأی شــماره 140060302009001745مورخ  1400/06/30 خانم فاطمه 
غفاری نهچیــری فرزند عزیزاله در دو دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه 
به مســاحت  177/56متر مربع مجزی شــده از پالک 27 فرعــی از 2 - اصلی 
واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از مالک رسمی مرتضی کاویان 
 بموجب ســند شــماره 7562 مورخ 1352/10/05 و 9992 مورخ 1356/12/17 

دفتر 78- اصفهان  
24- رأی شماره 140060302009001746مورخ  1400/06/30 آقای قدرت اله 
عجمی مبارکه فرزند شکراله در چهار دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت  177/56متر مربع مجزی شــده از پالک 27 فرعی از 2 - اصلی واقع در 
بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی مرتضی کاویان بموجب سند 
شماره 7562 مورخ 1352/10/05 و 9992 مورخ 1356/12/17 دفتر 78- اصفهان  

تاریخ انتشار اول : 1400/07/10
تاریخ انتشار دوم : 1400/07/25

م الف: 1200689 مظاهر نصرالهی رییس اداره ثبت اسناد وامالک مبارکه

مفاد آراء
7/295 آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
1- برابر رای شــماره 1841 مورخ 1400/06/24 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکیت آقای 
مجید بصیری نژاد به شناسنامه شماره 39 کدملی 1288774771 صادره اصفهان 
فرزند اکبر در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 79/46 متر مربع مفروزی از پالک  
شماره 131 فرعی از 4483  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای جعفر نامدار دستجردی 

)مالک رسمی( خریداری شده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتــراض خود را 
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مــدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در 
 صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/25

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/10 
م الف: 1207454  مهدی شبان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

مفاد آراء
7/296 آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
1- برابر رای شــماره 1774 مورخ 1400/06/13 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکیت آقای 
حسن عیدی به شناسنامه شماره 2 کدملی 6339899528 صادره کیار فرزند نادر بر 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 131/41 متر مربع مفروزی از 
پالک  شماره 131 فرعی از 4483  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای محمد صادق 

ناظر دستجردی )مالک رسمی( خریداری شده است.
2- برابر رای شــماره 1775 مورخ 1400/06/13 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکیت 
آقای علی فرجی خیرآبادی به شناســنامه شــماره 484 کدملی 6339377084 
صادره کیار فرزند ذوالفعلی بر ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانه به 
مساحت 131/41 متر مربع مفروزی از پالک  شــماره 131 فرعی از 4483  اصلی 
واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه ثبت ملــک جنوب اصفهان بــه موجب بیع نامه 
 عادی و مع الواســطه از طرف آقای محمد صادق ناظر دستجردی )مالک رسمی( 

خریداری شده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در 
 صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/25

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/10 
م الف: 1207465  مهدی شبان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان 
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پلیس اصفهان، رتبه برتر را در کشور کسب کرد
فرمانده انتظامی اســتان گفت: پلیس اصفهان موفق شــد درهمه حوزه ها رتبه برتر را کسب کند.سردار 
محمدرضا میرحیدری  اظهار کرد: پلیس به عنوان خادم ملت و مدافع ارزش های اســام است که باید 
رسالت خود را ادا کند.وی ادامه داد: پلیس باید در مقابل مردم با رافت، مهربانی و بردباری رفتار کند. در 
همه عرصه ها خود را به عنوان حافظ نظم و امنیت جامعه و حرکت خود را در جهت فراهم آوردن آسایش 
شهروندان محترم انجام می دهد.ســردارمیرحیدری تصریح کرد: دستگیری سارقان تحت تعقیبی که 
متاسفانه تعدد جرم آنان همواره مورد اذیت و آزار شهروندان قرار گرفته در دستور کار پلیس وجود دارد تا 
بتوانیم در ارتباط با کنترل و مهار آنان اقدام کنیم و در سطح استان و به خصوص مرکز اصفهان با شناسایی 
آنان و تحویل به مقامات قضایی درجهت ارتقای سطح امنیت گام برداریم.وی افزود: امروز با کمک مردم 
عزیز که به عنوان حامی اصلی پلیس محسوب می شوند توانسته ایم در مهار جرائم، توفیقات بسیار خوبی 
را شاهد باشیم. همچنین جرائم خشن در سطح استان و در ۶ ماه اول سال بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته 
و سرقت های مهم دیگر نیز به همین شکل روند نزولی به خود گرفته است.فرمانده انتظامی استان اصفهان 
خطاب به مردم عنوان کرد: با کسب اخبار و اطاعاتی که از طریق سامانه ها در اختیار خادمان خود قرار دادید 
توانسته ایم در این ارتباط در بین استان های بزرگ رتبه برتر را کسب  کنیم که این نشانگر رشد همکاری در 
حوزه امنیت و مشارکت مردمی است. امیدواریم این مشارکت ها همواره ادامه پیدا کند تا بتوانیم در این 

ارتباط به عنوان یک پلیس کارآمد و حرفه ای درخدمت مردم شهیدپرورمان حاضر شویم.

رییس هیئت مدیره انجمن روشن بین استان اصفهان:

تا رسیدن به شهر دسترس پذیر برای نابینایان فاصله داریم
رییس هیئت مدیره انجمن روشــن بین اســتان اصفهان گفت: مناسب ســازی فیزیکی باید در کنار 
مناسب سازی فرهنگی انجام شود تا شهری دســترس پذیر برای نابینایان داشته باشیم.محمدجواد 
خادمی در خصوص هدف ایجاد تشکل های حمایتی از معلوالن و نابینایان، اظهار کرد: مهم ترین موضوعی 
که مورد توجه است، لزوم اجرایی شدن قانون حمایت از حقوق معلوالن و کنوانسیون حمایت از معلوالن 
بوده است. اگر این دو قانون به اجرا درآید بخش عمده ای از مشکات در حوزه های مختلف حل خواهد 

شد.
وی افزود: هدف فعالیت تشــکل ها مبنی بر ورود پیدا کردن به ابعاد مهم زندگی اعضای جامعه هدف 
خود و کمک به آن هاست. در حال حاضر با توجه به مسائل موجود در جامعه از نظر فرهنگی، اجتماعی و 
اقتصادی تمام افراد تحت فشار هستند، اما نابینایان جامعه با توجه به مسائلی که با آن ها درگیر هستند، 
مشکات دو چندان و فشار های بیشتری را تجربه می کنند.خادمی ادامه داد: در خصوص مناسب سازی 
مناطق گردشگری برای نابینایان، مناسب سازی و استانداردسازی مناطق گردشگری در اصفهان، ارائه 
آموزش ها به مسئولین و کارکنان میراث فرهنگی گردشگری انجام شده، همچنین مددکاری و کمک به 

افراد با مشکات مالی نیز انجام گرفته است.

پلیس فتای اصفهان:

کالهبرداری اینترنتی در اصفهان 113 درصد افزایش یافت
رییس پلیس فتای اصفهان گفت: کاهبرداری از طریق شــبکه های اجتماعی و بســتر اینترنت در 
اصفهان ۱۱۳ درصد طی شش ماه نخست امسال، در مقایسه با سال قبل افزایش یافته و این موضوع 
نگران کننده است.سید مصطفی مرتضوی افزود: با توجه به فراگیری فضای مجازی در زندگی مردم 
و انجام بسیاری از فعالیت های مالی و اقتصادی در این عرصه، تخلفات و جرائم این حوزه بیشترین 

فراوانی را در بین دیگر موضوعات دارد.
رییس پلیس فتای اصفهان اضافه  کرد: ارســال پیامک های جعلی، لینک های آلوده به بدافزارها و 
کاهبرداری از طریق فروش در سایت ها و شبکه های اجتماعی تبلیغاتی از روش های جعل و سرقت 

در فضای مجازی است.

واقعیت های علمی درباره واکسن چینی چه می گویند؟

سینوفارم ؛ واکسِن پر حرف و حدیث!

حرف و حدیث ها هرروز زیادتر می شود؛ هنوز هیچ گزاره 
قطعی درباره کرونا و واکسن های ساخته شده کرونا به 
دست نیامده اســت. با این حال اظهارنظرها و شایعات زیاد است. تازه 
ترین ادعای مطرح شده را هم وزیر اسبق بهداشت داشته که گفته: میزان 
تاثیر واکسن سینوفارم در جلوگیری از عفونت )ابتا به کرونا( تنها ۵ درصد 

است!
کامران باقری لنکرانی عنوان  کرده  که بر اساس تحقیقات صورت گرفته؛ 
میزان تاثیر واکسن سینوفارم در جلوگیری از عفونت ۵ درصد، تاثیر آن در 
جلوگیری از بستری ۵۵/8  و در جلوگیری از مرگ ۶۵ درصد است.همین 
اظهارنظر باعث شد تا بازهم نگرانی و اما و اگرهایی درباره تاثیر واکسن 
چینی به وجود بیاید چرا که حســب آمار اعام شــده، بیشترین میزان 

واکسیناسیون در ایران هم با همین واکسن انجام شده است.
حتی اخیرا اعام شد که واکسیناســیون کودکان و دانش آموزان هم با 
ســینوفارم صورت خواهد گرفت و »رضا فدایی« مسئول بیماری های 
واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان و متخصص بیماری های عفونی هم با 
اشاره به اثربخشی واکسن سینوفارم برای دانش آموزان، گفت: اثربخشی 
واکسن سینوفارم در کشورهای چین، بحرین و امارات اثبات شده و این 
واکسن برای نوجوانان ۱۲ تا ۱8 ساله تزریق شده است و در ایران هم این 

واکسن برای دانش آموزان و باال بردن سطح ایمنی بدن آنها در مقابله با 
ویروس کرونا در حال تزریق است، خوشــبختانه دانش آموزانی هم که 
تاکنون واکســن کرونا را دریافت کرده اند عوارضی در بین آنها مشاهده 

نشده است.
سازمان بهداشت جهانی واکسن سینوفارم را تایید و اثربخشی آن را ۷۹ 
درصد اعام کرده، اما همان طور که اشــاره شد، حرف و حدیث ها درباره 
این واکسن چینی همچنان زیاد است. شاید یکی از دالیل آن این باشد 
که اخیرا سازمان بهداشــت جهانی درباره لزوم تزریق دوز تقویت کننده 
به واسطه کاهش ایمنی در افراد باالی ۶۰ ســال و دارای نقص سیستم 
ایمنی، هشدار داد و این ابهام را ایجاد کرد که واکسن سینوفارم اثربخشی 

کمی دارد.
تعدادی از کشور ها تاکنون دوز سوم را به تمام افراد سالمند ارائه کرده اند و 
یا در تاش برای رویکرد ترکیب و همسان سازی واکسن ها هستند. برخی 
کارشناسان حتی این سوال را مطرح کرده بودند که آیا واکسن های چینی 
که بر پایه پلتفرم سنتی ویروس غیرفعال ساخته شده اند، باید همچنان 
در برخی کشور ها تزریق و در دسترس باشند؟ اما برخی دیگر می گویند 
این واکسن ها همچنان نقش بزرگی در کم شدن ابتا و مرگ ومیر بازی 
می کنند. گاندیپ کانگ، ویروس شناس کالج پزشکی کریستین در هند 

می گوید: این دو واقعا واکسن های بدی نیستند بلکه هنوز بهینه نشده اند.

واقعیت های علمی درباره واکسن سینوفارم
در اواسط سال ۲۰۲۱ سازمان بهداشت جهانی، مجوز استفاده اضطراری 
برای واکسن چینی را صادر کرد. به اعام این سازمان، سینووک ۵۱ درصد 
و ســینوفارم ۷۹ درصد در جلوگیری از بیماری عامت دار اثربخش بود. 
این عدد در برابر اثربخشــی ۶۳ درصدی واکسن آسترازنکا عدد خوبی 
به نظر می رسید، اما همه این واکســن ها در برابر اثربخشی ۹۰ درصدی 

واکسن های فایزر و مدرنا عدد قابل توجهی نبودند.
چیزی در حدود ۲.۴ میلیارد از واکسن های چینی، در چین مجوز استفاده 
گرفته اند و حدود یک میلیارد دوز نیز به ۱۱۰ کشور دیگر صادر شده است. 
اوایل امســال بر اســاس گزارش هایی از موج جدید کووید-۱۹ در چند 
کشور، که با این واکسن واکسینه شــده بودند مانند سیشل و اندونزی، 
سوال هایی را درباره میزان حفاظت ایجاد شده از واکسن های چینی به 

میان آورد.
به همین دلیل مطالعات گسترده ای در کشور هایی مانند برزیل، شیلی و 
تایلند در حال انجام است تا در گروه های سنی مختلف علت کاهش ایمنی 
و محافظت را پیدا کنند. برخی از مطالعات نشان داده اند که در مقایسه با 
واکسن های ساخته شده با استفاده از فناوری های دیگر، واکسن های 
ویروس غیرفعال چینی در ابتدا ســطوح پایین تــری از آنتی بادی های 
خنثی کننده یا مســدود کننده ویروس که به عنــوان نماینده محافظت 
محسوب می شــوند، تولید می کنند و این ســطوح به سرعت کاهش 
می یابد.یک مطالعــه روی ۱8۵ کارمند بخش مراقبت های بهداشــتی 
در تایلند نشان داد که ۶۰ درصد از آن ها ســطح باالیی از آنتی بادی های 
خنثی کننده را یک ماه پس از دریافت دوز دوم واکسن چینی داشته اند. 

این عدد در کسانی که آسترازنکا دریافت کرده بودند 8۶درصد بود.

رابطه ای بین میزان آنتی بادی و محافظت نیست
اما پایین آمدن میــزان آنتی بادی به معنی کم شــدن محافظت ایمنی 
نیست. بن کولینگ، اپیدمیولوژیست در دانشگاه هنگ کنگ می گوید: 
واکســن ها پاســخ های ایمنی پیچیده ای را ازجمله ســلول های B و 
ســلول های T ایجاد می کنند که ممکن اســت عمر بیشتری نسبت به 

آنتی بادی های خنثی کننده داشته باشند.
کانگ می گوید سیستم ایمنی با باالرفتن سن کم می شود و واکسن ها در 
کل در افرادی با سن باال اثربخشی کمتری دارند، اما به نظر می رسد که این 

اثر با واکسن های مبتنی بر ویروس غیرفعال، مشهودتر است.

با مسئولان جامعه

معاون تربیت بدنی و ســامت اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان اظهار کرد: مدارس مناطق 
روستایی و عشایری اســتان و نیز هنرستان های 
فنی و حرفه ای که کارگاه عملی دارند با رعایت شیوه 
نامه های بهداشــتی به صورت حضــوری فعالیت 
می کنند.آذرکیوان امیرپور   با اشــاره بــه اینکه در 
مــدارس روســتایی و عشــایری جمعیت دانش 
آموزان کمتر از ۵۰ نفر اســت، گفت: در این مدارس 
باید شیوه نامه های بهداشتی به صورت جدی رعایت 
شود، به طوری که دانش آموزان در یک کاس باید 

حتما فاصله یک متر و نیم از یکدیگر داشته باشند، 
حتما از ماسک اســتفاده کنند و ضدعفونی مدرسه 
انجام شود.معاون تربیت بدنی و سامت اداره کل 
آموزش و پرورش اســتان اصفهان با بیان اینکه در 
مدارســی که به صورت حضوری فعالیت می کنند، 
در هر کاس درس حداکثــر ۱۲ دانش آموز حضور 
دارند، افزود: عاوه بر مناطق روستایی و عشایری، 
در شهرســتان های اســتان مدارســی با جمعیت 
کم که امکان اجرای شــیوه نامه های بهداشــتی و 
بازگشایی حضوری داشته باشــند، زیاد داریم.وی 
خاطرنشــان کرد: در کارگاه های عملی هنرستان ها 
نیز فضای کارگاه بزرگ اســت و دانــش آموزان با 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک 
کارگاه ها را شروع کرده اند.امیرپور اظهار امیدواری 

کرد با پوشش واکسیناســیون و رفع نگرانی مردم 
به ســمت آموزش حضوری برویم و گفت: آموزش 
دانش آموزان در شرایط غیرحضوری آسیب می بیند 
و قطعا نیازمند این هستیم که آموزش حضوری در 
آینده ای نزدیک با تعداد بیشتری از دانش آموزان 
دنبال شــود.وی از آمادگی مدارس استان اصفهان 
برای بازگشایی حضوری با اجرای شیوه نامه های 
بهداشتی خبر داد و گفت: یکســری روشویی ها و 
آبخوری های مدارس از نظر ساختاری امکان پدالی 
شدن نداشتند، اما سال گذشته در تمام مدارسی که 
امکان پدالی کردن شیر ها وجود داشت این کار انجام 
شد. همچنین سال گذشته و امسال اعتباراتی برای 
خرید لوازم بهداشــتی و مواد شوینده و ضدعفونی 

کننده تامین و در اختیار مدارس گذاشته شد.

مدیرکل بهزیســتی اســتان اصفهان گفت: قانون 
تخصیص ســه درصد ســهمیه اســتخدامی برای 

نابینایان اجرا نمی شود.
ولی ا...نصر اصفهانی در خصوص تحت پوشش قرار 
گرفتن نابینایان، اظهار کرد: هر نابینا یا کم بینایی که 
به بهزیســتی مراجعه کند برای وی پرونده تشکیل 
شــده و معلولیت آن هــا در چندیــن درجه خیلی 
شدید، شدید، متوسط و خفیف بررسی خواهد شد 
و تحت پوشش بهزیستی قرار می گیرند. البته تحت 
پوشــش قرار گرفتن به معنی دریافت مستمری 

نیست و سازمان بهزیستی به دلیل کمبود اعتبارات 
خود به معلولیت های شدید و خیلی شدید امکان 
پرداخت مستمری دارد و به معلولیت های خفیف 

و متوسط خدمات غیرمستمر پرداخت می شود.
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان تصریح افزود: در 
حوزه اشتغال نابینایان مشکات فراوانی وجود دارد 
و با توجه به تخصیص سه درصد سهمیه استخدامی 
برای آن ها در دســتگاه ها باید مشــکات کمتری 
وجود داشته باشد، اما اکثر دستگاه ها این سهمیه 
را رعایت نکــرده و اگر به دلیل ماحظــات قانونی 
مجبور به رعایت آن شوند، بازهم از نابینایان استفاده 
نمی کنند. در گذشــته شــغل هایی مانند اپراتوری 
به نابینایان اختصاص می یافت، امــا با گویا کردن 
تلفن ها این مورد نیز حذف شده است. عدم اجرای 

قانون حمایت از معلوالن گره کوری است که تاش 
بر باز کردن آن انجام می شود.

وی اضافه کرد: از سال گذشته یک مشاور نابینایان 
انتخاب شــده که در تمام جلســات اســتانداری، 
شهرداری و بهزیستی شــرکت کرده و در خصوص 
مناسب سازی شهر به نوعی نماینده جامعه نابینایان 
است. جلسه ای نیز با حضور پلیس راهور و مشاور 
نابینایان بهزیســتی در رابطه با تردد و حمل و نقل 
نابینایان در سطح شهر برگزار شده است و صراحتا 
افراد جامعه قانون عصای سفید را رعایت نمی کنند. 
برای مثال اگر فرد نابینا عصای خــود را به صورت 
افقی در کنار خیابــان باال آورد تمام وســایل نقلیه 
موظف به ایست هستند، اما متاسفانه افراد جامعه 

به این قانون توجهی ندارند.

معاون تربیت بدنی و سامت اداره کل آموزش و پرورش استان مطرح کرد:

آمادگی مدارس اصفهان برای بازگشایی حضوری
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان:

قانون استخدام معلوالن اجرا نمی شود

وز عکس ر

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان اصفهان از رشد ۲۵ درصدی حمایت نیکوکاران از فرزندان یتیم و نیازمند در برنامه شور عاطفه های امسال 
خبر داد. حمیدرضا طاهری، رشد ۲۵ درصدی حمایت نیکوکاران از فرزندان یتیم و نیازمند در برنامه شور عاطفه های امسال را، نشان از تقویت فرهنگ نوعدوستی 
میان مردم شریف هم استانی دانست و بیان کرد: ۹8 هزار و ۵۶۷ نیک اندیش اصفهانی، حمایت از حدود ۲۵ هزار فرزند یتیم و نیازمند را برعهده دارند.وی در 
ادامه افزود: با توجه به مساعدت های حامیان، به طور میانگین ماهیانه به کارت های عضو شــتاب فرزندان ایتام مبلغی حدود ۵۰۰ هزار تومان و برای فرزندان 

محسنین نیز ۲۰۰ هزار تومان به صورت مستقیم و بی واسطه واریزمی شود.
حمیدرضا طاهری با بیان اینکه در حال حاضر ۵ هزار و ۷۹۴ نفر فرزند یتیم و ۱8 هزار و ۹۲۱ نفر فرزند نیازمند، تحت حمایت این حامیان هســتند، گفت: مبالغ 
پرداختی حامیان همیشه قابل توجه و گره گشای بخشی از مشکات این خانواده ها بوده ولیکن سرانه دریافتی بیش از ۵ هزار نفر از این فرزندان همچنان کمتر 
از یکصد هزار تومان  است. وی در پایان با اشاره به اینکه دفاتر و مراکز نیکوکاری این نهاد در سراسر استان آماده دریافت کمک های مردم نوع دوست است، گفت: 
خیران نیک اندیش می توانند از طریق ارسال عدد ۰۳۱ به شماره پیامک ۳۰۰۰۳۳۳۳ و یا با ورود به سامانه ekram.emdad.ir حمایت فرزندان یتیم و نیازمند 

را بر عهده گرفته و برای بسترسازی مناسب در پرورش علمی و فرهنگی نسل آینده با این نهاد همراهی کنند.

رشد فرهنگ نوع دوستی در دیار نصف جهان

عکس: مهر

یکشنبه 25  مهر 1400 / 10  ربیع االول 1443 / 17 اکتبر  2021 / شماره 3370

رییسهیاتمدیرهذوبآهندلیلاجرایینشدنکاملقراردادساختوتحویلریلبهشرکتراهآهن

ریل ملی در چالش نوسانات تولیدی

؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با مسئولان
س: ؟؟؟

عک

مفاد آراء
7/297 آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
1- برابر رای شــماره 1856 مورخ 1400/06/25 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکیت آقای 
سجاد طاهری به شناسنامه شماره 6195 کدملی 4623357023 صادره شهرکرد 
فرزند فیض اله بر سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 158/11 متر 
مربع مفروزی از پالک  شــماره 4198  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است
2- برابر رای شــماره 1855 مورخ 1400/06/25 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 

حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکیت خانم 
مریم طاهری به شناسنامه شماره 4610149168 کدملی 4610149168 صادره 
شهرکرد فرزند فیض اله بر سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
158/11 متر مربع مفروزی از پالک  شماره 4198  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/10 

م الف: 1207546  مهدی شــبان رئیس اداره ثبت اســناد و امالک جنوب  
اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
7/298 شماره نامه : 140085602024008435-1400/07/20 نظر به اینکه به 
موجب رای شــماره 140060302024000817 مورخ 1400/3/11 هیات قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 139/38 متر مربع تحت شماره فرعی 2946 از اصلی 4348 مفروز 
و مجزی شده از شماره 967 فرعی از اصلی مزبور  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در 
مالکیت آقای علیرضا قاسمی فرزند قدرت اله 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 1400/08/22 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 تســلیم اعتراض به این اداره، ظرف یکماه دادخواست خود را به 
مرجع ذیصالح قضائی تسلیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این واحد ثبتی 
ارائه نماید، درغیر اینصورت 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. 
تاریخ انتشار: 1400/07/25 م الف: 1206302 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک جنوب اصفهان

بانوان در مراسم 
صبحگاه مشترک 
فرماندهی انتظامی



در مسابقات لیگ برتر دوچرخه؛

دوچرخه سوار اصفهانی، نایب قهرمان تایم تریل انفرادی شد
در نخستین روز از دومین مرحله مســابقات لیگ برتر دوچرخه ســواری، بهنام خلیلی خسروشاهی از فوالدمبارکه ســپاهان اصفهان نایب قهرمان شد. در 
مسابقه دوچرخه ســواری ماده تایم تریل انفرادی ۳۷ دوچرخه ســوار در مســافتی به طول ۲۴ کیلومتر با هم به رقابت پرداختند که در پایان حسن سیف 
اللهی از دانشگاه آزاد اسالمی )شــهید عدالت اکبری( قهرمان شــد، بهنام خلیلی خسروشــاهی از فوالدمبارکه ســپاهان اصفهان و بهنام آرین از هورسان 
 رامسر به ترتیب در جایگاه های دوم و ســوم قرار گرفتند همچنین میرصمد پورســیدی دیگر شرکت کننده ســپاهان در این ماده عنوان ششم این رقابت را

 کسب کرد.
در نخستین روز از دومین مرحله مسابقات لیگ برتر دوچرخه سواری سال ۱۴۰۰، دوچرخه سواران سپاهان ۱۴۶ امتیاز کسب کردند.دومین مرحله از مسابقات 
لیگ برتر دوچرخه سواری  با حضور ۹۰ رکابزن از ۱۳ تیم لیگ برتری به میزبانی شهر رامسر و با برگزاری مسابقه دوچرخه سواری تایم تریل انفرادی آغاز شد.در 

دومین روز از این رقابت ها نیز، مسابقه استقامت جاده پیگیری شد.
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چشمک »گواردیوال « سوژه شد
سرمربی منچسترسیتی در خصوص نیمکت نشینی استرلینگ و جان استونز به خبرنگار کنایه زد و گفت: 
من بازیکنی استثنایی بودم و نمی دانم نیمکت نشینی به چه معناست.در نشست خبری پیش از بازی 
منچسترسیتی با برنلی، بیشتر سواالت خبرنگاران حول نیمکت نشینی ۲ بازیکن تیم ملی انگلیس یعنی 
»رحیم استرلینگ« و »جان استونز« پرسیده شد. گواردیوال در خصوص این موضوع مفصل صحبت کرد 
و گفت: من فقط به پیروزی فکر می کنم و برایم نتیجه تیم مهم است. هیچگاه برای رضایت یک بازیکن 
او را به زمین نمی فرستم. همیشه هم بوده که در تیم های بزرگ بازیکنان برای رسیدن به ترکیب اصلی 
باید زحمت بکشند و تالش کنند. گواردیوال گفت: من بازیکنی استثنایی بودم و هیچ وقت نیمکت نشین 
نمی شدم. )در اینجا گواردیوال به دیگر خبرنگاران چشمک زد( تو احتماال جوان هستی و یادت نمی آید 

که من چه بازیکنی بودم. )با خنده(

دست رد AFC به درخواست الوحده
خبرنگار سعودی خبر داد که کنفدراسیون فوتبال آسیا درخواســت افزایش سهمیه حضور هواداران 
الوحده امارات مقابل النصر را رد کرد.ولید الصیعری خبرنگار نشریه »الریاضیه« عربستان خبر داد 
اعتراض الوحده امارات برای افزایش سکوهای تماشــاگران در این بازی رد شد. طبق اعالم سابق، 
الوحده ۵ درصد سکوها را در اختیار دارد و ۹۵ درصد به هواداران النصر رسید.باشگاه پرسپولیس هم 
به این موضوع اعتراض کرد و خواهان تقسیم عادالنه ســکوهای ورزشگاه الملز در دیدار برابر الهالل 
از AFC شد.الهالل تمام سکوهای ورزشــگاه )۲۲ هزار و ۵۰۰ نفر( را در اختیار دارد و هیچ سکویی را 
برای هواداران حریف اختصاص نداده است.باید منتظر ماند تا اعتراض پرسپولیس به تقسیم بندی 

ناعادالنه سکوهای ورزشگاه الملز به جایی می رسد.

دوسِت رونالدو جنجال آفرید؛

 حال مان به هم خورد آنقدر توپ طال را به »مسی« دادید!
با اعالم نامزدهای نهایی توپ طالی ۲۰۲۱، گمانه زنی ها نسبت به برنده احتمالی این جایزه از همان روز 
اول آغاز شد و بسیاری معتقد بودند که این جایزه باید به لیونل مسی برسد زیرا در تابستان قهرمان کوپا 
آمریکا شده است. برخی نیز معتقدند، »جورجینیو« که در فصل گذشته هم قهرمان لیگ قهرمانان اروپا 
شد و هم با ایتالیا به قهرمان جام ملت ها رسید، سزاوارترین بازیکن برای کسب این جایزه است. رسانه ها 
از برخی چهره های دیگر پرده برداشتند ولی به نظر می رسد طبق ادعای برخی رسانه ها، مسی بیشترین 
شانس را برای کسب این جایزه دارد. پاتریک اورا، ستاره سابق منچستریونایتد و یوونتوس در خصوص 
این موضوع اظهارنظر کرد و گفت: به نظر من توپ طالی امسال باید به بازیکنی مثل کانته یا جورجینیو 
برسد. حال مان به هم خورد که انقدر توپ طال را به مسی دادید. او سال پیش چه چیزی کسب کرد؟وی 

ادامه داد:  بله، متوجه هستم که قهرمان کوپا آمریکا شد ولی سال پیش با بارسلونا چه کار کرد؟

انتقاد شدید »لیونل مسی« از داوری
لیونل مسی فوق ستاره ۳۴ ساله تیم ملی آرژانتین و پاریسن ژرمن، اصال از قضاوت داور برزیلی در دیدار 
آلبی سلسته برابر پرو راضی نیست و مدعی است که او از قصد بعضی از تصمیمات عجیب را می گرفت. به 
گزارش فوتبالی، بامداد روز جمعه، دو تیم آرژانتین و پرو از چهارچوب دور مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر 
به مصاف هم رفتند که در پایان، آرژانتین با تک گل لوتارو مارتینز مهاجم اینتر، ۳ امتیاز را مال خود کرد.به 
نقل از سایت گل، مهاجم سابق بارسلونا با انتشار پستی در صفحه خود در اینستاگرام نوشت: »بازی سختی 
بود و در شرایط نامناسبی هم بود. بادهای زیادی می وزیدند و تیم حریف نیز خیلی در الک دفاعی فرو رفته 
بود. داور این بازی هر دفعه بازی ما را قضاوت می کند، این گونه است و انگار از قصد چنین کاری می کند. 
اما خوب در نهایت توانستیم سه امتیاز مهم را کسب کنیم و یک قدم دیگر به هدف خود نزدیک تر شویم.«

درباره »سوشا مکانی« که مسیر منفورشدن را برگزیده است؛

عشق، منطق، انتقام!
حاال خیلی از آن روزها و ســال ها گذشته  پریا پارسادوست
اســت؛ از آن روز و روزگاری کــه هوادار 
پرسپولیس به خاطر رفتن »مهدی هاشمی نسب« به استقالل شوکه 
شــده بود و تا چندماه پس از آن ترانســفر عجیب و غریب، در بهت و 
حیرت به سر می برد؛ همان روزها و شب هایی که »هاشمی نسب« با 
خبرنگار پرسپولیســی درباره »غــم غربت« و بغض و حســرتی که 

رهایش نمی کرد، درد دل می کرد. 
چندســال بعد وقتی »علی انصاریان« از پرسپولیس راهی تیم رقیب 
آبی شد، بازهم آوار شوک بر سر هوادار بود که فروریخت اما این بار انگار 
حجم و درد کمتری داشت؛ انگار بعد از رفتن ناگهانی »هاشمی نسب« 
که بدجور توی دل پرسپولیسی ها جا باز کرده بود، حتی متعصب ترین 
هواداران هم فهمیدند »به هیچ کس و هیچ چیــز نباید اعتماد کرد.« 
همین شد که وقتی »علی بخیه« راهی استقالل شد، نوشتند: »فاصله 
عشق و تعصب تا خیانت، تنها به اندازه یک اسکناس تانخورده است!« 
کمی بی انصافی بود؛ هم هاشــمی نســب و هم انصاریان نه از ســر 
عشق و اعتقاد، که برحســب لج و لجبازی و از سر ناچاری)شاید(، به 
پرسپولیس پشــت کرده و پیراهن تیم رقیب را به تن کردند و حداقل 
انصاریان خیلی زود پشیمان شــد و تا وقتی زنده بود، بارها گفت که 
شرمنده هواداران پرسپولیس است و اگر زمان به عقب بازمی گشت، 

هیچ گاه چنین کاری نمی کرد. 
هاشمی نسب اما هیچ وقت نگفت پشیمان است، ولی منکر هم نشد 
که به خاطر »پول« رفته اســت. گفت به خاطر خانــواده اش و اینکه 
بتواند آنها را تامین کند، ناراحتی میلیون ها هوادار قرمز را به جان خرید 

و به گفته خودش هنوز هم از آنها فحش می خورد! 
داســتان پشــت کردن به تیمی که ادعای عشــق آن را داشــته ای، 
داســتان غریبی در فوتبال ایران و یا حتی دنیا نیست. وقتی علیرضا 
واحدی نیکبخت از اســتقالل راهی پرســپولیس شــد، بازهم همان 
اشتباهی را کرد که انصاریان مرتکب آن شــده بود. حداقل سه فصل 
در پرســپولیس دوام آورد ؛ 8۵ بازی کــرد و ۳۵ گل زد اما این پایان 
 کار بازیکنی بود که روزی روزگاری اســتقاللی ها برایش سر و دست 

می شکستند.
 نیکبخت هیچ وقت نتوانست به بازیکنی محبوب نزد پرسپولیسی ها 
تبدیل شود، در تاریخ این باشگاه هم جایگاهی ندارد و هیچ کس او را 
با پیراهن پرسپولیس به یاد نمی آورد یا حداقل نمی خواهد که به یاد 
بیاورد. ولی نه پرسپولیسی ها و نه اســتقاللی ها از او متنفر نیستند. 
نفرتی که نسبت به بازیکنی مثل هاشــمی نسب که اواخر دهه هفتاد 

ســنگ بنای دوباره نقل و انتقال از قرمز به آبی و بالعکس را گذاشت 
هم به مرور زمان کمرنگ و کمرنگ تر شد اما ...درباره بعضی آدم ها ، 
بعضی بازیکن ها قلم می ماند چه بنویسد وقتی »نجابت« به بدترین 
شکل قربانی »حقارت« می شود. برای »سوشا مکانی« که نه جسارت 
»هاشمی نســب« را داشــت، نه »صداقت« انصاریان و نه»نجابت« 

نیکبخت و ...  . 
در آســتانه دیدار حساس پرســپولیس مقابل الهالل برای تیم عربی 
آرزوی موفقیت می کند. حاال رنگ عشق برای او از »قرمز« به »آبی« 
تغییر کرده و این حداقل برای جماعت هوادار دو تیم، دیگر چیز عجیبی 
نیست اما چه حقیرانه و ساده لوحانه است اگر »سوشا« تصور می کند 
با این حرف ها، می تواند در دل هواداران استقالل جا خوش کند! هوادار 
حاال آن قدر فهمیده و آگاه شده که می داند بازیکنی که امروز به تیمی 
که نان و نمکش را خورده رحم نمی کند، فردا با تیم دیگر چه می کند! 
او ناراحت اســت؛ شــاید فقط چون حــق و حقوقش را از باشــگاه 
پرسپولیس نگرفته یا شاید چون انتظار داشت پرسپولیسی ها که به 

خاطر او حتی از »نیلسون کوریا«ی برزیلی هم گذشتند، باز هم چشم 
بر اشتباهات فاحش او که قهرمانی لیگ پانزدهم را از تیم شان گرفت، 
ببندند و این بار محض خاطر عالیجناب سوشا)!( قید علیرضا بیرانوند 
را هم بزننــد و بعد از ۲ ســال دروازه بانی ضعیــف و خوردن گل های 

عجیب، همچنان سند دروازه را شش دانگ به نام او بزنند! 
عجیب اســت! حتــی دشــمنان نظام و کشــور هم برای شکســت 
پرســپولیس مقابل تیم عربی اینچنیــن از تــه دل آرزو نمی کنند یا 
حداقل آن را عیان نمی کنند؛ اما »سوشا مکانی« با سرعت به مسیری 
می رود که اندک اعتبار باقی مانده) اگر باقی مانده باشد( را هم حراج 

کند و از دست بدهد. 
»علی انصاریان« مانا و ماندگار شــد چه در دوران حیات و چه پس از 
مرگش؛ چون او هم از تیمی که دوستش داشت دلخور شد، حتی به 
قصد تالفی ، دل شکســت اما خیلی زود فهمید اشتباه کرده و جبران 
کرد. چون فهمید بعضی چیزها قیمت نــدارد، مثل همین »محبوب 

بودن« که با عقده های حقیرانه به دست نمی آید!  

خبر روز

حضور لژیونر ایرانی در عکس تیمی بنفیکا
ملی پوش ایرانی بنفیکا برای دومین سال پیاپی همراه با این تیم وارد در اروپا بازی می کند.

حســین طیبی که پس از یک فصل حضور در بنفیکا تصمیم گرفت قراردادش با این باشــگاه را تمدید 
کند و پس از پایان جــام جهانی لیتوانی 
به پرتغال برگردد، در سال جدید با شماره 
پیراهن ۱۵ بــرای این باشــگاه به میدان 
خواهد رفت.طیبی که در فصل گذشته به 
خاطر مصدومیت دو مقطع دور از مسابقات 
تیمش بود ولی با این وجود توانست ۱8 گل 
در لیگ برتر پرتغال بزند، اکنون در تمرینات 
بنفیکا حضور دارد تا بعد از به دست آوردن 
شرایط بازی در ترکیب قرار بگیرد.باشگاه 
بنفیکای پرتغال در آستانه دیدارهای هفته 
دوم لیگ برتر فوتسال، اقدام به گرفتن عکس تیمی و انفرادی بازیکنان خود کرد که در این بین حسین 

طیبی نیز در کنار دیگر نفرات دیده می شود و در تصاویر تکی او، ژست های جالبی به چشم می خورد.

علی محمدی؛ کاپیتان اول سپاهان در فصل جدید 
در بازی دوستانه سپاهان – نساجی در تهران که با نتیجه مساوی یک بر یک خاتمه یافت، تیم اصفهانی 
با کاپیتانی جالل الدین علی محمدی به میدان آمد. در غیاب او محمد رضا خلعتبری بازوبند کاپیتانی 
تیم سپاهان را بر بازو خواهد بست. البته در بازی های دوستانه شاهد کاپیتانی عزت پورقاز هم بودیم که 
در بازی دوم دوستانه با نساجی به دلیل مصدومیت به میدان نیامد. مدافع گلستانی سپاهان به واقع 
کاپیتان سوم تیم به شمار می رود. فصل گذشته و بعد از حضور احسان حاج صفی در اردوی تیم محرم 
نوید کیا بازوبند کاپیتانی تیم سپاهان به او سپرده شد. احسان برای ادامه فوتبال به تیم آ.ا.ک آتن ملحق 
شده است. جالل الدین علی محمدی این فصل در میانه میدان و در کنار مسعود ریگی بازی خواهدکرد و 

توامان با جلوگیری از حمالت حریف باید نقش پر رنگی در طراحی حمالت ایجاد کند.

»چشمی« و »گابریله  پین« در ایفمارک 
چند روز پیش بود که بازیکنان استقالل برای اطمینان از سالمت خود، راهی مرکز پزشکی سازمان لیگ 
)ایفمارک( شدند تا تست های مورد نیاز را انجام داده و با خیال آسوده در رقابت های لیگ برتر شرکت 
کنند. در این میان سیاوش یزدانی، مدافع آبی ها به دلیل حضور در اردوی تیم ملی نتوانست به همراه سایر 
بازیکنان در تست های مربوطه حضور یابد. روزبه چشمی نیز که کار انتقال او به استقالل هنوز قطعی نشده 
بود، در تست های پزشکی غایب بود.این دو بازیکن استقالل، به همراه گابریله پین دستیار فرهاد مجیدی 
راهی ایفمارک شدند تا تست های پزشکی الزم را انجام داده و بتوانند تیمشان را در لیگ برتر همراهی کنند.

سازمان لیگ هیچ مسابقه ای را لغو نمی کند 
سازمان لیگ هیچ یک از بازی های هفته نخســت رقابت های فوتبال دسته اول باشگاه های کشور را 
لغو نخواهد کرد. برخی از تیم های دســته اولی به دلیل آغاز دیر هنگام تمرینات در نامه ای به سازمان 
لیگ خواستار تاخیر در زمان برگزاری بازی هفته نخست خود شده اند. البته یکی دو تیم هم درگیر مجوز 
های قانونی برای حضور در بازی ها هستند. سازمان لیگ به این درخواست ها پاسخ منفی داده است و 
اعالم کرده برای برگزاری همه دیدارهای هفته نخست بازی ها آماده است و مسئولین برگزاری مسابقه 
ماموریت های خود را در هفته نخست انجام خواهند داد. در نهایت هر مسابقه ای برگزار نشود کمیته 

انضباطی در مورد آن تصمیم گیری خواهد کرد.

فوتبال جهان

 واکنش »دایی«
 به باز شدن پنجره سایپا

پنجره نقل  و انتقاالتی باشــگاه ســایپا که به 
خاطر شکایت علی دایی بسته شده بود، حاال 
با ضمانت مدیران باشــگاه در کمیته وضعیت 
باز شــده اســت.پس از صدور حکم وضعیت 
فدراســیون فوتبال درباره مطالبات علی دایی 
از باشگاه ســایپا و در ادامه تایید رای در کمیته 
اســتیناف فدراســیون فوتبال، به خاطر اجرا 
نشدن رای مذکور، فدراسیون فوتبال طی نامه 
به باشگاه سایپا اعالم کرد پنجره نقل وانتقاالتی 
باشگاه بسته شده اســت. با این حاال به نظر 
می رسد ســایپایی ها بدون اینکه رضایت علی 
دایی را جلــب کنند، با قرار ضمانــت در کمیته 
وضعیت مشکل نقل وانتقاالتی خود را حل کرده 
اند. البته این موضوع را علی دایی رد می کند و 
می گوید کمیته وضعیت تا رضایت شاکی نباشد 
حق چنیــن کاری را ندارد.در همیــن باره علی 
دایی در گفت وگویی اظهار کرد: طی هفته های 
اخیر، بهنام ابوالقاســم پور، وحید شمسایی و 
فــراز کمالوند با من تمــاس گرفتند تا رضایت 
بدهم اما من گفتم هر زمانی حق و حقوق من بر 
اساس رای کمیته استیناف فدراسیون فوتبال 
پرداخت شــد رضایت می دهم. از رای کمیته 
استیناف ٩ ماه می گذرد. آیا یک نفر آمد با من 
صحبت کند؟ بیش از دو ســال است که من از 
باشگاه سایپا طلبکار هســتم، در آن زمان دالر 
١٢هزار و ۵٠٠ تومــان بود، امــا االن نزدیک به 
٢٧ هزار تومان اســت.وی افزود: چه فرصتی 
می خواهید به سایپا بدهم؟ بیشتر از دو سال 
صبر کردم باز هم فرصت بدهم؟ ارزش پول من 
نصف شده است. چرا باید رضایت بدهم؟ دایی 
در پاسخ به این سوال که آیا سایپا برای باز شدن 
پنجره نقل وانتقاالتی خود در سازمان لیگ چک 
ضمانت گذشته اســت یا خیر، گفت: سازمان 
لیگ نمی تواند درباره حق من تصمیم بگیرد و 
چنین کاری کند. چنین کاری غیر قانونی است. 
آقایان باید پول من را پرداخت کنند. مگر من با 
کمیته وضعیت و یا سازمان لیگ قرارداد بسته 
بودم؟ من با باشگاه ســایپا قرارداد امضا کرده 
بودم. بیش از دوسال زمان می گذرد و پول من 
را پرداخــت نکردند و تا زمانی کــه پول من را 

پرداخت نکنند، رضایت نمی دهم.

در حاشیه

وز عکس ر

استقبال از مربی 
تیم ملی کشتی 
فرنگی در اصفهان

مراسم استقبال از رسول جزینی، 
مربی تیم ملی کشتی ایران روز 
جمعه با حضور مسئوالن ورزشی 
اســتان در گلســتان شــهدای 

اصفهان برگزار شد.

مدیران فدراســیون تنیس برای حضــور تیم ملی 
نوجوانــان در مســابقات دیویــس کاپ بحرین، 
یادشــان رفته که بــرای نصف اعضــای تیم ویزا 

بگیرند!
حدودا ســه هفته پیش بود که تیم ملی نوجوانان 
تنیس به دلیل اینکه یک روز بعد از تاریخ بلیت به 
فرودگاه رفته بودند)اشتباه مسئولین در تاریخ روز 
پرواز(یک روز دیرتر به محل برگزاری مســابقات 
دیویس کاپ در اردن رسیدند. این در حالی است 
که ظاهرا این بار و برای حضور در مسابقات دیویس 

کاپ بحرین، یادشان رفته که برای نصف اعضای 
تیم ویزا بگیرند!

نکتــه جالب توجه اینجاســت که رییــس و دبیر 
فدراسیون عازم بحرین شــده اند و نصف اعضای 

تیم در هتل در تهران مانده اند!
جالب تر اینکه از ۷۳ نفری که از اســفند سال قبل 
به عنوان نســل جدید و پوســت انداخته تنیس ۶ 
ماه روی آنها تبلیغ شــد حتی یــک نفر هم پایش 
به بحرین نرســیده اســت که اگر هم برسد اصال 
مشخص نیســت با تماشــاچیان بحرینی تفاتی 

داشته باشــد یا نه.نکته پایانی و عجیب دیگر هم 
اینکه نفر دوم مسابقات انتخابی و رنکینگ ایران را 
هم در تهران جا گذاشته اند و به گفته حاضرین در 
اردو،ورزشکارانی به این مسابقات اعزام شده اند که 

حتی یک روز هم در اردو حضور نداشته اند!

 ادامه حاشیه های عجیب و غریب
 در  فدراسیون تنیس

عکس: ؟؟؟
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گزارشی از یک بازدید رعب آور؛

بازار تاریخی اصفهان، بمب ساعتی در انتظار انفجار
بــازار تاریخی اصفهان با ســرا های تاریخــی و وجود 
اصنافی نظیر کارگاه های طالســازی و منســوجات 
پارچه ای در معرض خطر آتش سوزی قرار دارد.اصفهان 
را نصف جهان خواندند و میدان تاریخی نقش جهان 
را نگین انگشتری آن دانستند، اما در روی دیگر سکه 
خبری از آن جالل و شــکوه عالی قاپو یا گنبد مسجد 
شیخ لطف ا... نیست. در آن سوی این زیبایی بی کران 
و دریای بی نظیــری از هنر و تمدن ایرانی اســالمی، 
گرگی در تاریکی خفته و خود را زیر این عبای پر رنگ و 
لعاب پنهان کرده است.درست در همان میدان جهانی 
ایران و دومین میدان بزرگ جهان، هشــت کیلومتر 
بازار تاریخی اصفهان قرار دارد، بازاری که شــاه عباس 
صفوی کاســبان را به آن جا آورد و هنوز کســبه اصلی 
شــهر از آن رخت بر نبسته اند. نه تنها کســبه هنوز در 
بازار تاریخی اصفهان حضور دارند و از رونق آن چیزی 
کم نشــده، بلکه هنوز کاســب های اصفهان بر دوش 
مغازه ها و ســرقفلی های صفوی و قاجار سوارند.در 
سرا ها و تیمچه هایی که روزی کاروانیان بیگانه را قدم 
بر آن ها می گذاشتند و روزی گردشگران خارجی، حاال 
تبدیل به انبارها، کارگاه ها و عمده فروشی هایی شدند 
و برخی از آن ها شکوه و عظمت قبلی خود را از دست 
دادند. در گوشه گوشه بازار تاریخی اصفهان پر است از 
این سرا ها و تیمچه ها و مغازه ها که هر کدام خروار ها 
جنس از لباس و پارچه و طال گرفته تا چیز های دیگر 
انبار کرده اند.داســتان این مغازه ها و بازار، اما از یک 
جایی خطرناک می شــود؛ جایی که نگاهی به اوضاع 
امنیت دکان ها بیندازیم و صحنه های دل خراش بازار 
تبریز جلوی چشــم مان آید. بلندترین بازار تاریخی 
جهان که دوبــار، یک بار در ۱۳۸۸ و بار دیگر در ســال 
۱۳۹۸ ســوخت و زنگ خطری برای دیگــر بازار های 
تاریخی ایران شد.سرآتشــیار علیرضا شــکرانی پور، 
فرمانده پایگاه های ۹ و ۱۷ آتش نشانی )پایگاه های بازار 
اصفهان( با خبرنگار »مهر« همراه شده تا ضمن بازدید 
میدانی، درباره وضعیت ایمنی بخش های مختلف بازار 
اصفهان به خصوص در بخش شمال شرقی این بازار که 
مرکز تجمع اصنافی نظیر پارچه فروشی ها و انبارهاست 
و دسترسی به آن دشوارتر از دیگر بخش هاست، گفت 

و گویی انجام دهد که گزیــده ای از آن را در ادامه می 
خوانید:

 بازدید از ایستگاه آتش نشانی شماره ۱۷ که در کوچه 
مشیر یخچال و دیوار به دیوار بازار است آغاز شد، جایی 
که با دروازه اشرف تنها شــاید صد متر فاصله داشته 
باشــد، اما گذر از آن کیلومتر ها به نظر می رســد. انبوه 
رگال ها و اجناس بیرون از مغازه ها، خودرو های پارک 
شده و موتورسیکلت های گوشــه و اطراف راه را برای 
خودروی امدادی ســد کرده اســت.از این روی گذر 
خودروی امدادی از درب ایستگاه آتش نشانی تا دروازه 
اشرف که ورودی خودرو های امدادی به بازار بوده، خود 
اولین معضل اســت. یکی از دالیــل آن عدم رعایت 
ساعات بارگیری و تخلیه بار توسط کسبه و بی نظمی 
شدید کوچه یخچال اســت و احتماال به همین دلیل 
شــهرداری اصفهان در صدد جابه جایــی صنف لوازم 
خانگی از ایــن کوچه به جایی حومه شــهر اســت.

شکرانی پور در این باره می گوید: بارگیری ها باید از پنج 
عصر تا نیمه شب انجام شــود، اما همواره در طول روز 
وانت ها و دیگر خودرو ها برای بارگیری و تخلیه بار به 
کوچه یخچال و نزدیک دروازه اشرف می آید و راه برای 
خودرو های آتش نشانی بسته می شود. پارک بی مورد 
خودروها، چیده شدن اجناس در بیرون مغازه، ازدیاد و 
بی نظمی موتور سیکلت ها و ... همه و همه راه را برای 
عبور خودرو های آتش نشانی به بازار بسته است.وی از 
پیاده راه شدن گذر مشــیر یخچال در آینده ای نزدیک 
خبر می دهد و اظهار می کند: در آخرین جلسه ای که در 
شهرداری منطقه سه برگزار شد، قرار بر این شد که گذر 
مشیر یخچال روی خودرو ها بسته و این گذر به صورت 
کامل پیاده رو شود و تخلیه بار نیز از ساعت ۱۰ شب تا 

پنج صبح صورت گیرد.

 گیت هایی کــه جلوی موتور را نگرفت، اما ســد 
آتش نشانی شد

در ســال های گذشــته و بــرای جلوگیــری از ورود 
موتورسیکلت و بعضا خودرو به بازار اصفهان، گیت های 
فلزی قطور و بزرگی در ورودی های مختلف بازار نصب 
شد، البته در بسیاری از نقاط از جمله در ورودی دروازه 

اشرف این گیت ها به درخواست آتش نشانی برداشته 
شده، اما پارک بی رویه موتور ســیکلت و عبور و مرور 
مکرر گاری ها، کار را برای خودرو های امدادی در آینده 
ســخت خواهد کرد.فرمانده پایگاه های آتش نشانی 
بازار اصفهان توضیح می دهد: یکی دیگر از مسائل مهم، 
گیت های ورودی بازار است که برای عدم ورود موتور 
سیکلت به بازار نصب شــده بودند و از برخی از آن ها 
حتی دوچرخه هم عبور نمی کرد! اما با نامه نگاری به 
بخش های مختلف اعالم کردیم که خودروی امدادی 
باید بتواند وارد بازار شــود و این گیت ها و راه بند ها در 
صورت بروز یک اتفاق مشکل آفرین خواهد بود. پس 
از این نامه نگاری ها گیت ها و راه بند ها برداشــته شد، 
اما پارک و حضور موتورسیکلت ها در برخی نقاط بازار، 

مشکل آفرین شده است.

ســرای محمدصادق خان و یک درخواســت و 
درددل

پس از گــذر از کوچه یخچال و بــازار هندو ها که خود 
مثنوی هفتاد مــن بود، تازه بــه نزدیک ترین ورودی 
بازار بــرای خودرو های امدادی یعنی دروازه اشــرف 
می رســیم. پیــش از دروازه اشــرف درب ســرای 
محمدصادق خان قرار دارد که مکالمه مدیر این سرا با 

سرآتشیار شکرانی پور، مانع از حضور و ادامه بازدید از 
بازار می شود. این سرا که سیم کشی های آن در وضعیت 
بسیار غیرایمن قرار دارد و اکثر کاسب های داخل پارچه 
فروش و یا طالساز هستند، به نظر می رسد که مشکالت 
ایمنی مختلفی داشته باشد.رییس هیئت مدیره این 
سرا که به سمت ما و آتش نشان آمده، می گوید: چهار 
میلیون و نیم هزینه شــارژ کپسول های آتش نشانی 
سرای ماســت، شــهرداری اگر می خواهد کاری کند، 
کمکی بدهد و این کپســول ها را برای ما شارژ کند. در 
این سرا ده ها سرقفلی وجود دارد، پیش تر بسیاری از 
آن ها کارگاه های طالسازی بود، اما صاحبان آن ها دیگر 
فعالیتی ندارند و پولی هم به هیئت مدیره نمی دهند تا 
کار های جاری پیش برود.وی  ادامه می دهد: از طرفی 
سردر سرای ما ترک خورده و هر لحظه امکان ریزش آن 
وجود دارد، مرمت این سردر حداقل ۴۰ میلیون هزینه 
زیادی خواهد داشت؛ اما مســئله اصلی فقط هزینه 
نیســت بلکه اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان 
و شــهرداری برای اعطای مجوز مرمــت آن همکاری 
نمی کند و آن ها نیز به جای مساعدت می خواهند برای 
مجوز پول بگیرند. میراث اعالم کرده یک دانه آجر هم 
حق ندارید تکان دهید، خب این ســردر اگر روی سر 

کسی آوار شد، چه کسی می خواهد جواب گو باشد.

طاق چوبی و خطرناک دروازه اشرف
پس از اتمام مکالمه سرآتشــیار بازار و مدیر ســرای 
محمدصادق خان به ســمت چهارراه دروازه اشــرف 
رســیدیم، جایی که بیش از همه چیز ســقف چوبی 
خشکیده آن در نظر جلب می شــد. در بازار روبه رو که 
به سمت خیابان حکیم می رفت نیز کارگران مشغول 
اصالح کف هستند و در رسته جنوبی بازار داربست ها 

برای اصالح سقف خودنمایی می کنند.
شکرانی پور در این باره تاکید می کند: سقف های بازار 
وضعیت خوبی نداشــت و بار زیــادی روی آن ها بود، 
حتی چندی پیش خشت های بر ســر یکی از بانوان 
ره گذر فرود آمد و باعث آســیب دیدگی ایشان شد. از 
همین روی سازمان نوســازی و به سازی شهرداری با 
همکاری شهرداری منطقه سه اصالح سقف را در دستور 
کار قرار داده و عملیات عمرانی آن با نظارت آتش نشانی 

پیش می رود.
وی ادامه می دهد:  اما این اصالح ســقف در ورودی 
بازار از چهار سوی قرار است انجام شود و بخش هایی 
از آن نیــز انجام شــده و در نهایت در چهــارراه دروازه 
اشرف به هم برســد. این بخش از بازار به دلیل سقف 
چوبی و مقادیر زیاد چوب خشک در باالی سر مغازه ها 
همچنین سیم کشی های غیر استاندار نیاز به بازنگری 
فوری دارد. طرح میراث فرهنگی و شهرداری برای این 
قسمت زدن یک طاق و هشــتی بزرگ بود که در این 
طرح باید ستون هایی زده شود و نیاز بود که چند دهنه 
مغازه برای مدت کوتاهی همکاری کنند تا این ستون ها 
زده و سقف روی آن ســاخته شود، اما متاسفانه یکی 
از این مغازه ها که در این قسمت قرار داشت، همکاری 

الزم را نکرد.

سیم کشی های غیر استاندار در سقف بازار
یکی از اصلی ترین معضالت بازار که هر لحظه ایمنی این 
مکان تاریخی مهم ایران را تهدید می کند، سیم کشی ها 
و سم های برق بسیار ناایمنی است که از سقف رد شده 
و عالوه بر مشــکالت ایمنی، منظر بسیار زشتی برای 
بازار ایجاد کرده است.شکرانی پور درباره این سیستم 
برق بازار توضیح می دهد: سیم کشــی های برق بازار 

بســیار غیرایمن اســت، از همین روی اداره برق سه 
پست قوی برق برای بازار پیش بینی کرد و شهرداری 
هم قرار شد تا با کف سازی مناسب، دو کانال برای رد 
کردن سیم های برق و نای گیری از کف بازار عبور دهد. 
عملیات کف سازی و سنگ فرش شدن بازار همچنین 
عبور کانال های نای کش و تاسیســات از زیر ســنگ 
فرش ها آغاز شده، اما متاسفانه اداره برق هنوز در تالش 
برای کسب رضایت کسبه و جانمایی پست های برق 
اســت تا وضعیت کنتور ها و سیم کشی های بازار که از 

سقف می گذرد، اصالح شود.
وی با اشاره به آتش سوزی یک مغازه ساعت فروشی 
در هفته های گذشته، تاکید می کند: در ساعات ابتدایی 
صبح با تماس به آتش نشانی، گزارش آتش سوزی در 
یکی از بخش های بازار داده شد. خوشبختانه این اتفاق 
در ســاعت خلوتی بازار بود و نیروی های آتش نشانی 
با حضور بــه موقع در محل توانســتند تنها از حفره ای 
در دیوار متوجه منبع آتش ســوزی شــوند که از یک 
مغازه ساعت فروشــی بود.رییس پایگاه های ۹ و ۱۷ 
آتش نشــانی اصفهان خاطرنشــان می کند: به دلیل 
درب های آهنی ضدسرقتی که مغازه نصب می کنند، 
تشخیص منبع آتش بسیار دشوار است و در این مورد 
با خروج دود از حفره ای که در کنار درب مغازه به صورت 
اتفاقی وجود داشت، متوجه آتش سوزی آن شدیم. 
این آتش ســوزی به دلیل سیم کشی و سیستم غیر 
اســتاندارد برقی بود که امیدواریم با همت اداره برق و 
همکاری کسبه این مشــکل حل شود، زیرا برق کشی 
مهم ترین مشکل بازار است. شکرانی پور با بیان اینکه 
»تمام کنتور ها باید محافظ جان داشته باشد«، اظهار 
می کند: باید سیم هایی از کانال های زیر زمینی رد شود 
و از همه مهم تر جلوی کنتور ها، اجناس و به خصوص 
طاقه های پارچه و لباس نباشد. اما تقریبا همه کسبه 
جلوی کنتور ها و باکس های آتش نشانی )اگر داشته 
باشــند( داخل مغازه را جنس چیده اند. به طور کلی 
مواد اشــتعال زا نباید در اطراف کنتور برق باشــد، به 
خصوص در کنتور های قدیمی که امکان اتصالی برق 
 و جرقه و آتش ســوزی در آن ها وجود دارد، این مورد

 بسیار خطرآفرین است.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان 
با تاکید بــر اینکه اگــر دســتورالعمل های ایمنی 
هنگام کوهنوردی رعایت شود، هیچ خطری افراد 
را تهدید نخواهد کرد، گفت: چنانچه شهروندان در 
مسیر کوهنوردی دچار سردرگمی شدند، از طریق 
تماس با ۱۲۵، عدد تابلوهای نصب شده در مسیر 

یا مختصات موقعیت خود را اعالم کنند.
محســن گالبی با تاکید بــر رعایت نــکات ایمنی 

هنگام کوهنوردی، اظهار کرد: این روزها تعداد افراد 
مراجعه کننده به کوه صفه بســیار زیاد است که با 
رعایت نکات ایمنی نباید اجازه دهیم که این لذت 

به تلخی تبدیل شود.
وی افزود: افرادی که قصد کوهنوردی دارند، باید از 
لوازم مخصوص کوهنوردی از جمله کفش و لباس 
مناسب استفاده کرده و ضروریات اولیه خود را در 

کوله پشتی قرار دهند.
مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان تصریح کرد: مسیرهایی در کوه 
صفه ایمن ســازی و تابلو گذاری شــده که انتظار 

می رود شهروندان از این مسیرها حرکت کنند.
وی با تاکید بر اینکه اگر دســتورالعمل های ایمنی 

هنگام کوهنوردی رعایت شود، هیچ خطری افراد 
را تهدید نخواهد کرد، ادامه داد: چنانچه شهروندان 
در مســیر کوهنوردی دچار ســردرگمی شــدند، 
از طریــق تماس با شــماره ۱۲۵، عــدد تابلوهای 
 نصب شده در مســیر یا مختصات موقعیت خود را 

اعالم کنند.
آتشپاد گالبی گفت: در فصل پاییز و وزش بادهای 
موســمی، هنگام کوهنوردی از تردد بر لبه های کوه 
باید خودداری کنند و ترجیحا این ورزش همراه با 

افراد آشنا به فنون کوهنوردی انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: نیروهای این سازمان در کمپ 
ایستگاه آتش نشانی کوه صفه مستقر و آماده ارائه 

راهنمایی به شهروندان هستند.

توصیه آتش نشانی اصفهان به کوهنوردان صفه

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خبرداد:

روند اعطای گواهی مدیریت سبز در حوزه پسماند
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از عقد پنج تفاهم نامه و اعطای سه گواهی مدیریت 
سبز در شاخص پسماند از مهرماه سال گذشــته تاکنون خبر داد.رحیم محمدی گفت: پیرو آیین نامه 
اجرایی بند )ز( ماده )۳۸( قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 
اسالمی ایران مصوب ۱۳۹۵، کلیه دســتگاه های اجرایی موظف به اخذ گواهی مدیریت سبز از سازمان 
محیط زیست هستند.وی ادامه داد: مدیریت سبز مجموعه ای از مطالعات و اقدامات جامع، هدفمند و 
مستمر است که در سطوح مختلف دستگاه های اجرایی برای استفاده بهینه از منابع و کاهش اثرات سو بر 
منابع زیستی اعمال می شود.مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با بیان اینکه گواهی 
مدیریت سبز در شاخص های مختلف زیست محیطی توسط نهاد های مربوطه صادر می شود، افزود: یکی 
از این شاخص ها، شاخص مدیریت سبز پسماند های عادی است که توسط شهرداری ها و یا سازمان های 
مدیریت پسماند صادر می شود. در این زمینه سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان نسبت به ایجاد 

ساختار مربوطه جهت رسیدگی به درخواست های ارسالی اقدام کرده است.

قصه های خواجو به روایت تئاتر
»سه مونولوگ برای پل« نام تئاتری با محوریت پل خواجو است که تا دوم آبان ماه در تماشاخانه »ماه« 
اجرا می شود.نوید بانی، طراح و کارگردان  تئاتر می گوید: حدود پنج سال پیش با جمعی از هنرجویانم در 
آموزشگاه، یک گروه تئاتری را با نام »فارفان« تشکیل دادیم. به مرور من دیگر نه معلم آن ها، بلکه عضوی 
از همین گروه شدم و با کسانی که کار را جدی تر دنبال می کردند، چند اثر را در فضای تجربی_آموزشی اجرا 
کردیم.وی توضیح می دهد: محمد بابایی، یکی از اعضای همین گروه، نمایشنامه »سه مونولوگ برای 
پل« را نوشته بود و پیشنهاد داد که آن را در اصفهان برای عموم روی صحنه ببریم. من تجربه بازیگری در 
اصفهان را داشته ام، اما به عنوان کارگردان تاکنون کاری را برای عموم در اصفهان اجرا نکرده بودم و کرونا، 
با همه بدی هایی که داشت، در این یک مورد کمک کرد که بیشتر به اصفهان بیایم و بتوانم این تئاتر را با 
همکاری دیگر دوستان تولید کنم.عالقه مندان برای تماشای این تئاتر که با تهیه کنندگی دفتر تخصصی 
هنر های نمایشی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان و حمایت حوزه هنری روی 
صحنه رفته، می توانند با تهیه بلیت از سایت گیشه هشت، تا دوم آبان ماه هرروز از ساعت ۱۸ به تماشاخانه 

ماه واقع در کوچه سعدی مراجعه کنند.

جمع آوری 3۹5 میلیارد ریال زکات از کشاورزان اصفهانی
امسال بیش از ۳۹۵ میلیارد ریال زکات از کشاورزان استان اصفهان جمع آوری شد. مدیرکل کمیته 
امداد استان اصفهان ۵۶ درصد از زکات جمع آوری شده را مستحبی برشمرد وگفت: از ۶۰۵ روستای 
مشمول زکات، ساکنان ۴۸۴ روستا زکات خود را به کمیته امداد پرداخت کردند.کریم زارع افزود: 
۹۶ درصد از زکات جمع آوری شده برای تهیه جهیزیه، درمان، ساخت مسکن و تحصیل نیازمندان 

و ۴ درصد نیز برای ساخت طرح های عمرانی همچون ساخت مساجد و کتابخانه هزینه می شود.

سخنگوی شورای شهر اصفهان لیست اموال خود را منتشر کرد
سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به پیشتاز بودن در شفافیت، لیست اموال شخصی 
خود را منتشر کرد. علی صالحی در صفحه توئیتر خود نوشت: »معتقدم اگر پیشتاز شفافیت و اقناع 
افکار عمومی باشیم، وقت برخورد با فساد یا رانت، فیک نیوزهای اصحاب ثروت با موج دروغ امکان 

انتقام ندارند. طبق قرار قبلی لیست اموالم تا ۲۳ مهر ۱۴۰۰:
۱- یک واحد آپارتمان ۱۱۹ متری که با وام مسکن در رهن بانک است.

۲-یک دستگاه خودرو مونتاژ داخل مدل ۹۷«.

خبر روزاخبار

استاندار اصفهان:

خواهرخواندگی اصفهان و 
زوریخ سوئیس به توسعه 

روابط می انجامد
چنانچــه  گفــت:  اصفهــان  اســتاندار 
خواهرخواندگی اصفهان و زوریخ به سرانجام 
برســد، سبب ســاز توســعه روابط ۲ شهر و 

کشورهای ایران و سوئیس خواهد شد.
سید رضا مرتضوی در دیدار با رییس مجلس 
ملی سوئیس در محل هتل عباسی اصفهان 
افزود: پیش تــر شــهرداری های اصفهان و 
زوریخ برای ایجــاد خواهرخواندگی تالش 
کرده بودند؛ اما ایــن امر نهایی نشــده بود 
و می توان آن کوشــش ها را از ســر گرفت. 
وی ادامه داد: روابط ۱۴۰ ســاله بین ۲ ملت 
نشان می دهد که می توان باز هم مراودات را 
افزایش داد و به خصــوص در مباحثی مانند 
گردشــگری، علمــی و فنــاوری و فرهنگی 
فعالیت هــای جدیدی آغاز کرد. اســتاندار 
اصفهان با بیان اینکه مســئله اصلی استان  
اصفهــان کمبود آب و خشکســالی اســت 
پیشنهاد کرد که سوئیس تجربیات خود را در 
زمینه زیرساخت های مرتبط با آب در اختیار 
ایران و  اصفهان قرار دهد. مرتضوی با اشاره 
به عملیات ساخت پروژه قطار سریع السیر 
اصفهان-تهران اظهارداشت: در این زمینه نیز 
آمادگی داریم از تجارب طرف مقابل اروپایی 

بهره مند شویم. 
رییس مجلس ملی ســوئیس نیــز در این 
جلســه گفت: ســوئیس در زمینه تجهیزات 
ریلی و قطار از شرکت های معتبری برخوردار 
است و کشــورهای اروپایی از مشتریان آن 
محسوب می شــوند و ایران نیز می تواند از 

دانش این مجموعه استفاده کند. 
آندریــاس آییبــی افــزود: روابط ایــران با 
کشــورهای اروپایی و به خصوص سوئیس 
باید بیشــتر شــود و در موضوعات مختلف 
مانند گردشگری و کشاورزی گسترش یابد. 
وی اضافه کرد: از سفیر کشــورمان در ایران 
می خواهیم بــرای ایجــاد خواهرخواندگی 
اصفهان و زوریخ تــالش کند تا ایــن امر با 

شتاب بیشتری پیش رود. 

با پیش بینی خشک شدن سفر ه های زیرزمینی آبخوان دشت اصفهان تا سال ۱۴۰۹، تنها راه نجات دشت اصفهان از فرونشست جاری شدن دوباره زاینده 
رود است.مدیرکل زمین شناسی و اکتشافات معدنی استان اصفهان ، حقابه قانونی و غیر قابل تصرف زاینده رود از سرآب تا پایاب را ۱۷۶ میلیون مترمکعب 
عنوان کرد و گفت: در صورت تخصیص این حقابه قانونی، پلمپ ۱۲ هزار حلقه چاه غیر قانونی و دادن ده سال تنفس به آبخوان ها جمعیت دو و نیم میلیونی، آثار 
تاریخی جهانی و تاسیسات و زیرساخت های دشت اصفهان نجات پیدا می کنند.رضا اسالمی  ۲۷  دشت از ۳۵ دشت اصفهان را با چالش فرونشست روبه رو 
دانست و گفت: بیشتر دشت های باند شمالی جنوبی استان درگیر فرونشست هستند و انوع ترک های عمیق خطی، حلقوی، شاخه درختی، دندریتی و شش 
ضلعی در این مناطق به چشم می خورد.وی، دشت اصفهان را بحرانی ترین دشت کشور از حیث فرونشست دانست و افزود: بیش از ۵۰ در صد از واحد های 
مسکونی، ۴۱ درصد از معابر شهری، ۵۲ درصد از ساختمان های بلند، ۶۰۰۰ اثر تاریخی و بسیاری از زیر ساخت های مهم استان اصفهان در این دشت هزار و ۶۶۰ 
متر مربعی قرار دارند.عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد نیز  با اشاره به نرخ ۱۸ سانتی متری فرونشست اصفهان در سال، گفت: اگر فرونشست به صورت 
یکسان باشد اثری بر سازه ها نخواهد داشت، ولی همیشه اینگونه نیست و غیر از سازه های شهری لوله های انتقال گاز و آب نیز به شدت در معرض خطر هستند.

نادی چاه های غیرمجاز حفر شده در نزدیکی اصفهان را هم از عوامل تاثیرگذار در فرونشست دانست و افزود: ساختمان های نزدیک به این چاه ها نیز دچار 
آسیب فراوان می شوند و الزم است که دستگاه های مسئول اقدامات ضروری را در این زمینه انجام دهند.

زنده شدن زاینده رود، شاه کلید رفع فرونشست

زلزله خاموش در 
مسجد حکیم اصفهان

طی سال های اخیر برداشت بی رویه 
از ســفره های آبــی زیرزمینــی و 
خشکسالی باعث فرونشست زمین 
در اصفهان شــده تا جایی که امروز 
اصفهان در رتبه نخست فرونشست 
کشور قرار گرفته است. مسجد حکیم 
یا جورجیر از مســاجد چهــار ایوانی 
مربوط به پایان دوره صفوی است که 
در منطقه قدیمی »باب الدشت« شهر 

اصفهان قرار دارد. 

وز عکس ر

عکس: مهر
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مديرعامل شركت گاز استان اصفهان، از مصرف 9میلیارد و 590 ميليون متر 
مکعب گاز طبيعی طی شش ماهه سال جاری در استان خبر داد و گفت: این 
میزان مصرف در مقایسه با مدت زمان سال گذشته که بیش از 10 ميليارد و 

526 ميليون مترمکعب بوده، کاهش مصرف 9 درصدی را نشان می دهد.
 سید مصطفی علوی، با بیان اینکه مصرف گاز در استان طی سال های اخیر 
با توجه به توسعه شبکه گاز و جذب مشترکین جدید ، افزایش داشته است، 
گفت: با فرهنگ سازی انجام شده و رعایت الگوی مصرف توسط مشترکین 
عزیز در نیمه نخســت امسال 9 درصد نســبت به مدت مشابه سال گذشته 

مصرف گاز کاهش یافته است.
علوی، گفت: در نیمه نخست ســال جاری در بخش های خانگی، تجاری و 
صنعتی اســتان 9میلیارد و 590ميليون مترمكعب گاز مصرف شده، افزود: 
از کل گاز مصرف شده در استان، 839 میلیون متر مکعب مربوط به مصرف 
خانگی،4میلیارد و 800میلیــون متر مکعب مصرف صنعتــی، 3میلیارد و 
812میلیون متر مکعب در شــش نیروگاه سطح اســتان، 94میلیون متر 
مکعب در بخش تجــاری و44میلیون متر مکعــب در بخش های عمومی 

مصرف شده است.
وی، تامین مســتمر و پایدار گاز طبیعی را نیازمند مشــارکت مشترکین در 
رعایت الگوهای مصرف برشــمرد و تصریح کرد: قطعا با مصرف منطقی گاز 
طبیعی و رعایت دمای رفاه می توانیم در مصــرف گاز طبیعی صرفه جویی 

کنیم.
 مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان اصفهان، با اشــاره بــه اینکه بــا ورود به 
 آبــان مــاه هرســال مصــرف گاز طبیعــی در بخــش خانگــی افزایش 
 می یابد، افــزود: در حال حاضر 70 درصد از ســبد انرژی در اســتان به گاز 

 طبیعــی تعلــق دارد و این آمار نشــان مــی دهد کــه گاز طبیعــی یکی از 
 مهــم تریــن حامــل هــای انــرژی اســت و بایســتی برنامــه ریــزی 
 مــدون و اســتراتژیک برای بهــره منــدی تمامی اقشــار جامعــه از این 
نعمت الهی تدوین شــود تا در فصول سرد ســال در ارائه خدمات وقفه ای 

ایجاد نشود.
علوی، با اشاره به اینکه در روزهای آتی، اســتفاده از وسایل گازسوز به ویژه 
بخاری ها آغاز خواهد شد، تاکید کرد: مشــترکین قبل از استفاده از وسایل 
و تجهیزات گازسوز حتما بایســتی از نحوه کارکرد وسایل گازسوز خود توسط 
کارشناســان مربوطه و همچنین مسدود نبودن مســیر دودکش اطمینان 

حاصل کنند.

آیین افتتاحیه نمایشــگاه آثار استاد معین الکتاب، 
در سالن سعدی برگزار شد.به گزارش روابط عمومی 
حوزه هنری اســتان اصفهان، ســالن سعدی حوزه 
هنری شاهد حضور کم نظیر اساتید هنرمند رشته های 
مختلف خوشنویسی، نگارگری، تذهیب، موسیقی 
و... بود که برای گرامی داشــت یاد و خاطره اســتاد 
معین گردآمده بودند. اســتاد نصرا... معین ملقب 
به معین الکتاب و امیرخطه خــط، یکی از خطاطان 
بنام اصفهانی بود که 65 سال سابقه فعالیت در هنر 
خوشنویسی داشت و یکی از موسســان، استادان 
و مشــاوران عالی انجمن خوشنویســان و شاگرد 
اســتادان کاوه و زرین خط بود. این هنرمند نامی در 
خطوط نستعلیق، شکسته، نسخ، ثلث تبحر داشت 
و دیگر خطوط را نیز می نوشــت. وی در سال 1388 
دارفانــی را وداع گفت.واحد تجســمی حوزه هنری 
اســتان اصفهان با همکاری خانواده استاد نصرا... 
معین ضمن برگزاری مراسم نکوداشت این هنرمند 
برجسته با حضور استاد علی شیرازی، نمایشگاه آثار 
این هنرمند را در گالری های گلستان و نقطه عمارت 
سعدی افتتاح کرد.فریبا معین، دختر استاد معین 
ضمن عرض خیرمقدم به تمامی هنرمندان و اهالی 

فرهنگ و هنر،از آنها به خاطر حضورشان تشکر کرد.

 هنرمندی از جنس اشک
جواد کسایی، فرزند استاد حسن کسایی در خصوص 
اســتاد معین گفت: صحبت در این جلسه با حضور 
اساتید بزرگ فرهنگ و هنر اصفهان برای من دشوار 
است به ســه دلیل، اول یاد کردن از بزرگ مرد خطه 
خوشنویسی که زبان من از بیان خصوصیات ایشان 
قاصر اســت و دوم اینکه من خوشنویس نیستم و 
خیی دیر بــه من گفتند که باید ســخنرانی کنم. وی 

ادامه داد: بخت با ما یار بوده که توانستیم در محضر 
بزرگانی  همچون جلیل شهناز، دکتر حسین عمومی 
و استاد معین و... باشــیم. هم از نظر هنری و هم از 
نظر اخالقی، انگار این بزرگان در عالم خاکی زندگی 
نمی کردند.کسایی افزود: نصرا... معین، هنرمندی 
بود از جنس اشک شاید کسی بهتر از معین بنویسد 
اما پیوســتگی و گرمی خط ایشــان را ندارد.  استاد 
معین هنرمندی بود که باید قدر ها می دید و در صدر 
می نشست؛ اما روزگار نخواست. در ادامه آزاده کوفگر، 
مدیر واحد تجسمی حوزه هنری استان اصفهان نیز 
ضمن خیرمقدم به تمامی حضار از برگزاری مراسم 
نکوداشت اســتاد معین به عنوان امیر خطه خط یاد 
کرد و از همه هنرمندانی که افتخار حضور در این جلسه 
را دادند ، تشــکر کرد.پس از آن استاد علی شیرازی 
و دکتر شهاب شــهیدانی به بیان نکاتی در خصوص 
شخصیت و خط استاد معین پرداختند و خاطرنشان 
کردند که باید یاد و نام اساتید و هنرمندان خوشنویس 

گرامی داشته شود.

اســتاد معیــن در واقــع یــک اســتاد خود 
آموخته است

استاد علی شــیرازی، شاگرد اســتاد معین ضمن 
نکوداشت یاد این هنرمند خوشنویس اصفهانی گفت: 
نمی دانم خاک اصفهان چگونه اســت که این همه 
هنرمند از آن ظهور می کند.وی افزود: در دوره معاصر 
همزمان دو استاد خوشنویسی )فضائلی و معین( در 
اصفهان ظهور کردند که هر کدام به سهم خود نقش 

موثری در جلو بردن خوشنویسی اصفهان داشتند. 
وی تصریح کرد: استاد معین شاگرد حسن زرین خط 
و علی اکبر کاوه است. در زمان های گذشته آموزش با 
سختی انجام می شد و ایشان برای آموزش خط به 

تهران می رفتند که با سختی نیز همراه بود؛ اما نسل 
امروز فضای مجازی در اختیارشان است و در سراسر 
کشور آموزش می بینند.وی در تعریف از استاد معین 
الکتاب خاطرنشان کرد: استاد معین حقیقتا عاشق 
بودند و همیشه در حال و هوای هنری قرار داشتند. 
استاد معین در واقع بهترین شاگرد استاد کاوه بودند 
و هیچ کس خطش به پایه اســتاد معین نرســید.  
استاد معین تکمیل کننده شیوه استاد کاوه بودند، اگر 
بگوییم سبک استاد معین، بیراه نگفته ایم.  ایشان در 
شهرستان ها هیچ رقیبی نداشــتند و در تهران هم از 

هیچ کس کم نداشتند.
استاد شیرازی تاکید کرد: با اینکه اصفهان در گذشته 
نیز مرکز فرهنگی و هنری بود اما بازار خوشنویسی آن 
هنوز راه نیفتاده بود بنابراین استادمعین سفارشات 
بازار را هــم انجام می دادند، انجام سفارشــات بازار 
یک حسن دارد و یک عیب. حسن آن این است که 

خوشنویس را حرفه ای می کند  و عیب آن این است 
که انسان را بازاری نویس می کند ؛ اما استاد معین با 
دقت و توجهی که داشتند هر کاری را نمی پذیرفتند 
و طبق آداب خودشان رفتار می کردند به همین دلیل 
مشــتری های بازاری به حاشــیه می رفتند.استاد 
شیرازی با اشــاره به یادگیری خط استاد معین زیر 
نظر اســتاد کاوه گفت: تعلیم و تعلم در آن زمان کار 
دشــوارتری بود و اســتاد معین در واقع یک استاد 
خود آموخته اســت، ایشان نســبت به اساتید خود 

قدرشناس بودند.
 سخنران این برنامه در خصوص استاد معین تصریح 
کرد: چند خط را می نوشتند، در شکسته استاد بودند 
و خط تعلیق را هم می نوشتند. در خط ثلث و نسخ نیز 
کارشناس بودند و نظر می دادند و شعر می سرودند 
و ذوق عجیبی داشتند. اســتاد معین از دهه 50 در 
اصفهان در خوشنویسی تثبیت شده اند و آثارشان را 

به عنوان اثر هنری پیش از انقالب می فروختند. باید 
بیشتر به این توجه کنیم که بزرگان ما چگونه در هنر 
تثبیت می شدند.وی با اشاره به اینکه باید چند خط 
را به مجموعه آموزشی انجمن خوشنویسان بیافزاییم 
نه آنکه از آموزش ها کم کنیم افزود: فضای اصفهان تو 
را وادار به یادگیری می کند و معدل سلیقه اصفهانی 
ها از سلیقه غیر اصفهانی ها در هنر باالتر است.استاد 
علی شیرازی، شاگرد استاد نصرا... معین خاطرنشان 
کرد: اگر از مسئوالن اســتان بودم آثار استاد معین و 
اســتاد فضائلی را در موزه نگهداری می کردم. استاد 
معین هرگز نمرده و نخواهد مــرد چون آثارش زنده 
است.  راز ماندگاری این افراد در این است که با مردم 

زندگی می کردند.

 تاریخ شفاهی محافل هنری اصفهان ثبت نشده 
است

در ادامه دکتر شهاب شــهیدانی در خصوص استاد 
معین گفت: چند ســال آخر عمر استادمعین موفق 
شدم ایشان را زیارت کنم، شخصیت ایشان هیچگونه 
سیاســت مندی در زندگی نداشــت و زندگی شان 
فقط عشــق بود.  با دیدن آثار استاد معین و شنیدن 
خاطرات زندگی شان به این نتیجه رسیدم که تاریخ 
شفاهی محافل هنری اصفهان ثبت نشده است چه 
در خصوص استاد معین و چه دیگر اساتید.وی ادامه 
داد: اســاتید هنر اصفهان در محافل با یکدیگر دیدار 
داشتند و به تعامل می پرداختند، دغدغه این را دارم 
که اطالعات مفاحل هنری از زبان اســاتید مختلف 
بیان شود و به دست پژوهشگران برسد.  تنها حوزه ای 
که در مکتب اصفهان هنوز پژوهشی در مورد آن انجام 
نداده ایم خوشنویسی است.شهیدانی تصریح کرد: 
چند ویژگی در مکتب اصفهان است که استاد معین 

را هم می تــوان در ظرف آن قــرار داد. از جمله اینکه 
هنرمند استقالل دارد و سبک شیوه خاص خود را دارد 
استقالل از ویژگی هایی است که مکتب اصفهان به 
هنرمندان می دهد. تنوع و تکثر از جمله ویژگی های 
مکتب اصفهان است هر که در اصفهان زندگی می کند 
چون آثار زیاد هنری می بیند  روحیه تنوع و تکثر دارد.

وی افــزود: ریاضــت و ســختی نیز یکــی دیگر از 
خصوصیات مکتب اصفهان است، معتقدم زیستن 
در مکتب اصفهان سخت است. هم عوام و هم خواص 
اصفهان همیشه اثر هنری می بینند به همین دلیل 
رقابت میان هنرمندان این شهر زیاد است، زیستن 
در چنین فرهنگی نبــوغ  می خواهد.شــهیدانی با 
اشــاره به اهمیت مکتب اصفهان در هنر خاطرنشان 
کرد: اینجا جــای صعودهای متعالی اســت و این 
از ویژگی های خوب مکتب اصفهان اســت و بسیار 
ســخت اســت که بتوان خود را به عنوان برترین جا 
انداخت.دکتــر شــهیدانی از همه اســاتید اصفهان 
خواســت تا خاطرات خود را  از محافل هنری ثبت و 
ضبط کنند تا پژوهشگران بتوانند از آن استفاده کنند 
و خاطرات دهه 40 و 50  و تجارب آنان را به نسل آینده 
انتقال دهند.در پایان این مراسم صالحی و کامکاری 
به دو نــوازی تنبک و نی پرداختند و نمایشــگاه آثار 
استاد معین با دست نوشته ای از استاد علی شیرازی 
افتتاح شد.گفتنی است؛ نمایشگاه 51 اثر برجسته 
از استاد معین الکتاب شــامل خط های شکسته و 
تعلیق، نستعلیق و سیاه مشــق در دو گالری عمارت 
سعدی )گلستان و نقطه( تا 12 آبان ماه جهت بازدید 
عموم دایر است و عالقه مندان می توانند همه روزه 
به جز روزهــای تعطیل در ســاعات 16 الی 20 از این 
نمایشگاه در خیابان استانداری، گذرسعدی، عمارت 

سعدی حوزه هنری استان اصفهان دیدن کنند.

جلسه شورای مسکن اســتان اصفهان با حضور اســتاندار، مدیرکل تامین 
اجتماعی اصفهان، مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان و مدیران دستگاه 
های مربوطه در اســتان و شهرســتان ها ،پیرامون تامین زمین برای طرح 
جهش تولید مســکن در سالن اجتماعات اســتانداری برگزار شد.مدیرکل 
تامین اجتماعــی اصفهان قوانین مربــوط به بیمه تامیــن اجتماعی برای 
کارگران ساختمانی را تشریح و تفســیر کرد. دکتر ریاضی  افزود : سازمان 
تامین اجتماعی مکلف اســت با دریافت هفت درصد )7%( حق بیمه سهم 
بیمه شده )از کارگر( و پانزده درصد )15%( مجموع عوارض صدور پروانه )از 
مالک( نسبت به تداوم پوشــش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند. 
در صورت عدم تامین منابع الزم جهت گســترش پوشش بیمه ای کارگران 
با تصویب هیئت وزیران، افزایش ســقف مجموع عوارض تا بیست درصد 

)20%( بال مانع است. در صورت درخواست متقاضی دریافت پروانه، سازمان 
تامین اجتماعی مکلف اســت حق بیمه کارگران ساختمانی را بر مبنای حق 
بیمه سهم کارفرما در زمان صدور پروانه ساختمانی تا مدت سه سال و بدون 
دریافت سود، تقسیط کند. ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف دارنده پروانه به 
منزله رسید پرداخت حق بیمه و اخذ پروانه است. در هر حال صدور پایان کار 
منوط به ارائه مفاصاحساب خواهد بود.استاندار در این نشست به ضرورت 
همراهی و تالش همه مسئوالن اســتان برای اجرایی شدن ساخت مسکن 
تاکید کرد که در حوزه تامیــن اجتماعی مباحث بیمه کارگران ســاختمانی 
مطرح شد.دکتر ریاضی افزود: ســازمان تامین اجتماعی بر اساس قوانین 
و مقررات جهت تســهیل امور مربوطه، آماده هر گونه همــکاری و تعامل با 

ادارات  است.

مدیرکل راه و شهرسازی اســتان اصفهان گفت: در راستای کسب رضایت 
مردم، این اداره کل با همراهی مجموعه منابع طبیعی استان مصمم است 
تا عملیات تحویل و تحول اراضی ملی داخل و خارج حریم شهرها با سرعت 

انجام پذیرد.
جلســه بررســی و برنامه ریزی پیرامون نحوه اجرای تفاهم نامه تنظیمی 
بین وزارت راه و شهرســازی و جهاد کشــاورزی مبنی بر تغییر نمایندگی 
اسناد مالکیت اراضی ملی داخل و خارج از حریم شهرها، با حضور علیرضا 
قاری قرآن مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان، مدیران ادارات کل 
)منابع طبیعی و آبخیزداری، ثبت اسناد و امالک(، مدیر امور اراضی استان 

و رؤسای شهرستان های تابعه برگزار شد.
در این جلسه ضمن بررسی مشــکالت اجرایی موجود در رابطه با تحویل و 
تحول اراضی ملی در شهرهای مختلف، پیشنهاداتی در راستای رفع موانع 

و تسریع اجرای آن ارائه شد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در حاشــیه این جلسه اظهار کرد: 
این نشست با هدف ارائه راهکار به منظور تسریع در اجرای مفاد تفاهم نامه 
دو جانبه وزارت راه و شهرســازی و جهاد کشــاورزی برگزار شد که در این 
راســتا نیاز به حرکتی جدی، مداوم و پیوســته و برقراری تعاملی سازنده 
 میان مجموعه هــای راه و شهرســازی، منابع طبیعی و جهاد کشــاورزی 

استان است.
وی اذعان داشت: در طول زمان، با توجه به نیازهای مختلف در سطح شهر، 
شاهد گسترش شــهرها و به تبع آن گســترش محدوده ها بودیم، که این 
موضوع منجر شد تا بخشــی از اراضی که قبال داخل حریم شهر قرار داشته 

و سند مالکیت آن متعلق به راه و شهرسازی بوده اکنون به خارج از حریم 
انتقال داده شــود و بالعکس اراضی که منابع طبیعی اقدامات مرتبط با آن 
را انجام داده و در خارج از حریم واقع بود پس از گسترش شهرها به داخل 

حریم انتقال یابد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان افزود: این موضوع مشکالت زیادی 
را در زمینه های مرتبط با کاربری ها، سرمایه گذاری ها و ... ایجاد می کرد و 

فرآیند طوالنی و زمان بری داشت.
وی تصریح کرد: در راستای این تفاهم نامه و کسب رضایت مردم، اداره کل 
راه و شهرســازی اســتان اصفهان عزم جدی دارد تا با سرعت اراضی ملی 
خارج حریم را به متولی آن واگذار کند و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
اســتان نیز مصمم اســت تا اراضی ملی داخل حریم را به راه و شهرسازی 

تحویل دهد.
قاری قرآن بیان داشت: در این جلسه مقرر شد کارگروهی برای این اقدام 
اختصاص داده شود و ادارات شهرســتان ها مطابق با برنامه زمان بندی در 

نظر گرفته شده اقدامات مرتبط با تحویل و تحول را انجام دهند.
وی تاکید کرد: تســریع در تحویل و تحول، در افزایش دقت در حفاظت از 
اراضی دولتی در شهرها و حفظ و حراست از حقوق بیت المال تاثیر بسزایی 

دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه این تفاهم نامه صیانت 
از انفال را مدنظر قرار داده است و از دست اندازی ها به اراضی ملی و دولتی 
جلوگیری می کند ابــراز امیدواری کرد تا با تصمیمات اتخاذ شــده در این 

جلسه عملیات نقل و انتقال اکثر اراضی تا پایان سال انجام شود.

طی شش ماهه سال جاری صورت گرفت؛
مصرف نزدیک به 10ميليارد مترمكعب گاز طبيعی در استان اصفهان 

آیین افتتاحیه نمایشگاه آثار استاد معین الکتاب  با حضور اساتید سرشناس هنر در اصفهان برگزار شد؛

امیرخطه خط، باردیگر سرآمد شد

 حضور مدیرکل تامین اجتماعی اصفهان 
در جلسه شورای مسکن و ساختمان

در راستای اجرای تفاهم نامه دو جانبه وزارت راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی انجام پذیرفت؛

 عزم جدی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 

در واگذاری اراضی ملی خارج حریم به متولی آن
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